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هتدف المجةل إلى نرش ادلراسات والبحوث العملية والفكرية اليت تتبنى المعايري العملية الرصينة 
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للفكر االقتصادي السائد  ”critical studies“متنح المجةل حزيا مهما لدلراسات النقدية 
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 دور التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة األزمات االقتصادية

The role of strategic planning in managing economic crises 

 د. محمد اسامة حسنية

 فلسطين ،محاضر جامعة غزة ،استاذ االقتصاد املساعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The study aims to identify the role of strategic 

planning in managing economic crises. The study also 

aimed to identify the concept of strategic planning and 

its importance, to identify the relationship between 

strategic planning and managing economic crises. The 

researcher used the descriptive analytical approach. 

Economic crises, as strategic planning contributes to 

identifying opportunities to overcome various crises, 

the study recommended raising awareness of the 

importance of strategic planning, working on 

developing strategic plans to overcome future 

economic crises in countries, working on developing 

methods for predicting crises at an early time. 

Keywords: Planning, strategic planning, economic 

crises, crisis management, crisis. 

 امللخص: 

تهدف الدراسة للتعرف على دور التخطيط االستراتيجي في 

إدارة األزمات االقتصادية  ، كما هدفت الدراسة التعرف على 

مفهوم التخطيط االستراتيجي وأهميته  ، التعرف على العالقة 

تخطيط االستراتيجي وادارة األزمات االقتصادية، بين ال

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، توصلت الدراسة 

لنتائج أهمها، يساهم التخطيط االستراتيجي بدور فعال في 

ادارة االزمات االقتصادية، كما يساهم التخطيط االستراتيجي 

أوصت في تحديد الفرص املتاحة لتجاوز االزمات املختلفة ، 

الدراسة  بزيادة الوعي بأهمية التخطيط االستراتيجي، العمل 

على وضع الخطط االستراتيجية لتجاوز االزمات  االقتصادية 

املستقبلية في الدول ،العمل على تطوير أساليب التنبؤ 

  .باألزمات في زمن مبكر

التخطيط االستراتيجي،  التخطيط، املفتاحية:الكلمات 

 .إدارة األزمات، االزمة األزمات االقتصادية



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 2 - 

 مقدمة:

إلدارية املشرقة وهو أهم مراحل اإلدارة االستراتيجية ولقد تزايد االهتمام به في إن التخطيط االستراتيجي يمثل الصورة ا

ظل التعقيدات والتشابكات في بيئة األعمال والتسارع في بيئة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات علي املستوي العاملي ، إن 

دول في عصر يتسم بالتقلبات املستمرة، إن التخطيط االستراتيجي أصبح من أهم سلم االولويات في كافة املنظمات وال

 في الدول واملؤسسات ،إن 
ً
التخطيط االستراتيجي جهد منتظم ومركز حول املاهية التي يمكن أن يكون عليها الواقع مستقبال

،  strategic management مفهوم التخطيط االستراتيجي في املصادر واملراجع وجدت تحت عنوان اإلدارة االستراتيجية

لقد ظهر التخطيط االستراتيجي بمنتصف القرن التاسع عشر وارتبط باملفاهيم العسكرية ثم الصناعية ثم توسع ف

استخدامه ليشمل كافة مناحي الحياة  ،إن التوسع الخارجي للدول أوجد أزمات اقتصادية متعددة حيث باتت هناك حاجة 

ول، فاألزمات االقتصادية مرت بمحطات متعددة علي مر للبحث عن أداه فعالة يمكن من خاللها البحث عن أفضل الحل

 في كافة املراحل لتجاوز تلك األزمات ولعل أزمة جائحة كورونا وانعكاساتها على 
ً
السنوات املاضية كان التخطيط حاضرا

 .مختلف القطاعات االقتصادية أوجدت مكانه واهمية للتخطيط االستراتيجي وادارة األزمات

 :مشكله البحث

لتغيرات املستمرة توجب وضع استخدام أفضل لألدوات حيث باتت األزمات بمحطاتها املختلفة التي تعصف بالعالم إن ا

 لكافة الدول فكان ال بد من ان يكون هناك رؤية مستقبلية لتجاوز االزمات حيث يمثل التخطيط االستراتيجي 
ً
تمثل هاجسا

ي وتشابك العالقات بالتعامالت بين كافة الدول وما ينتج عنها من ازمات أحد أهم األدوات اإلدارية في ظل التطور التكنولوج

 -:نصيب بظهور أزمة جائحة كورنا من ذلك تكونت مشكلة البحث بالسؤال الرئيس ي التالي 2019حيث كان لألواخر عام 

  ما هو دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات االقتصادية؟

 :ألسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال الرئيس ي ا

 ما مفهوم التخطيط االستراتيجي وما أهميته وخصائصه ومعوقاته؟ 

 ما مفهوم االزمات وتصنيفات انواعها؟ 

 ما مفهوم االزمات االقتصادية وأنواعها ومراحلها وخصائصها؟ 

 ؟ وتجارب بعض الدول  ما مفهوم ادارة األزمات ومراحلها ومتطلباتها 

 االستراتيجي بإدارة األزمات االقتصادية؟ ما عالقة ودور التخطيط 

 :أهمية البحث

تنبع أهمية تناول املوضوع من خطورة االزمات االقتصادية وتأثيرها على الدول حيث تمثل معضلة أمام عملية النمو كما 

ي يساند ويقاوم تنبع أهمية الدراسة من الحاجة املاسة لتجاوز األزمات من خالل اليات التخطيط االستراتيجي الفعال الذ

 .االزمات ويهتم باحتوائها وازالة اآلثار السلبية

 :أهداف البحث

 تسليط الضوء علي مفهوم التخطيط االستراتيجي وأهميته. 

 معرفة متطلبات نجاح التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات. 
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 اإلملام بمفهوم األزمات االقتصادية وأنواعها. 

 ط االستراتيجي وادارة األزمات االقتصاديةالتعرف على العالقة بين التخطي. 

 التعرف على إدارة أزمة جائحة كورونا من خالل التخطيط االستراتيجي وادارة األزمة. 

 :فرضيات البحث

 .: ال يوجد دور للتخطيط االستراتيجي بإدارة األزمات  االقتصاديةالفرضية االولى

 تراتيجي وادارة األزمات االقتصاديةال يوجد عالقة بين التخطيط االس الفرضية الثانية:

 . :اتبع الباحث منهج دراسة الحالة و املنهج الوصف التحليلي منهجية البحث

 :مصطلحات الدراسة

: هو مرحلة التفكير التي تسبق أي عمل، والتي تنتهي باتخاذ القرارات املتعلقة بما يجب عمله وكيف يتم ومتى التخطيط

ارات التي تتعلق باملستقبل حيث أنه يشمل التنبؤ بما سيكون عليه املستقبل مع يتم، فالتخطيط سلسلة من القر 

  .1االستعداد لهذا املستقبل

هو العملية التي يتم بواسطتها تصور وتخيل مستقبل املنظمة وعملية تطوير اإلجراءات  : التخطيط االستراتيجي

   .2والعمليات الضرورية لتحقيق هذا املستقبل

ث أو أمر غير متوقع يهدد قدرة األفراد او املنظمات أو الدول علي العمل بوتيرتها املعتادة وعلي عدم االستقرار هي حد :األزمة

 .في بيئة العمل

هي تلك األزمات التي تنشأ عن نقص في االستهالك بمعنى عدم كفاية الطلب الفعلي بسبب هبوط  : األزمة االقتصادية

  .3الفعالية الجدية لرأس املال

هي عملية إدارية مقصودة تقوم على التخطيط والتدريب بهدف التنبؤ باألزمات والتعرف علي أسبابها  : ارة األزماتإد

الداخلية والخارجية وتحديد األطراف الفاعلة واملؤثرة فيها واستخدام كل االمكانيات والوسائل املتاحة للوقاية من األزمات 

  4.التهديدات واملخاطر مع استخالص الدروسأو مواجهتها بما يحقق االستقرار ويجنب 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3( التخطيط االستراتيجي، اإلسكندرية، املكتب العربي الحديث للنشر، ص2008نبيل حامد موس ي،) 1   

على جودة التدريب دراسة عينه آلراء من العاملين في بعض  ( أثر التخطيط االستراتيجي 2018ابراهيم عبد السالم أحمد عبد املطلب ،)  2

 53،مارس ص50الخرطوم، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،العدد–املؤسسات الحكومية السودانية 

،رسالة ماجستير اقتصاد 2008-2007الية( و األزمة امل1933 -1929(ظهور االزمات املالية دراسة أزمة الكساد الكبير) 2017ميمونة داودي ،)  3

 13دولي، كلية العلوم االقتصادية ،جامعة وهران ،ص 

 sntf( التخطيط االستراتيجي ودوره في غدارة األزمات باملؤسسة الجزائرية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 2017عبادي ايمان،)  4

 249،،ص 2،العدد،4نموذج، مجلة االتصال والصحافة ،الجزائر، املجلد 
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 :دراسات سابقة

 1(2020) دراسة سمير الجمل ،عدنان الرجوب

هدفت الدراسة للكشف عن واقع التخطيط االستراتيجي ودورة في إدارة األزمات من وجه نظر العاملين في بلدية دورا ،كما 

ة األزمات، كما هدفت التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في هدفت معرفة متطلبات نجاح التخطيط االستراتيجي إلدار 

 للتخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات في بلدية دورا كما تبين 
ً
احتواء األزمة، خلصت الدراسة إلي وجود دور مرتفع جدا

تعزى ملتغيرات الجنس وجود فروق ذات دالله احصائية في دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات في بلدية دورا 

،التخصص، املؤهل العلمي، سنوات الخبرة ، أوصت الدراسة على اشتمال التخطيط االستراتيجي لعناصر القوة والضعف 

 .فيها ،التعرف على الفرص والتهديدات التي يهددها التحليل البيئي

  2(2019)براهم نور الهناء وآخرون  دراسة-

استراتيجيات إدارة االزمات في املؤسسات االقتصادية ،كما هدفت تسليط الضوء  هدفت الدراسة لتوضيح مفهوم تطبيق

على مفاهيم األزمات وتصنيفاتها ومراحلها املختلفة ، كما توصلت الدراسة إلى أن مهمة املؤسسة ال تنتهي عند مواجه 

ج استراتيجي فعال ،أوصت الدراسة إلى األزمات بل تتعدها إلى التنفيذ الجيد والرقابة الفعالة إلدارة األزمات وتبني منه

 .ضرورة وضع برامج وخطط إدارة األزمات في مؤسسات العمل وضرورة مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر

 3(2019دراسة قمان عمر، سعيدي بن شهرة ) -

ات املالية في ظل تمثلت مشكلة الدراسة التعرف على مدي مساهمة الفكر املالي اإلسالمي في توفير متطلبات إدارة األزم 

إلبراز مفهوم  األزمات االقتصادية وعرض فلسفة النظام الوصفي في  الدراسة واقعية وحتمية الفكر املالي حيث  هدفت

 معالجة األزمات االقتصادية  كما هدفت عرض فلسفة النظام اإلسالمي في معالجة األزمات االقتصادية

 نتيجة تعدد الكوارث املدمرة ، كما أن إدارة األزمة إلى أن االهتمام بعلم األ  الدراسة توصلت كما 
ٌ
زمات لم يبرز إال حديثا

تتطلب السرعة في التصرف واالعتراف بالحقيقة ،إن  ظهور األزمات ما هي إال لغياب التخطيط أو السياسات أو غياب 

فريق متدرب يسمى فريق الفرص إنشاء مراكز مختصة بإدارة األزمات ،تكوين   ضرورة إلى الدراسة االستراتيجية ،أوصت

 ،تامين شبكة اتصاالت دائمة التجهيز.

 4(2018بن السعدي مريم، غمراني فريد ) -

تمثلت مشكلة الدراسة بانعكاسات األزمة االقتصادية واليات عالجها على الواليات املتحدة والدول االوربية وهدفت 

زمة الكساد العاملي ،كما هدفت التعرف على  انعكاس األزمة الدراسة التعرف على مفهوم األزمة االقتصادية وأسباب أ

                                                           

( التخطيط االستراتيجي ودوره في إدارة األزمات من وجه نظر العاملين في بلدية دورا، املجلة   الجزائرية 2020سمير الجمل، عدنان الرجوب،)  1

 ، الجزائر،.02،العدد03للعلوم اإلنسانية واإلجتماعية،مجلد،

( استراتيجيات إدارة األزمات في املؤسسات االقتصادية، مجلة اقتصاد املال  2019ناني،)براهم نور الهناء ، بوجعدار إلهام، فراح إلياس اله 2 

 ،مارس الجزائر.1،العدد3واألعمال ،مجلد 

 األزمة االقتصادية العاملية–( إدارة األزمات االقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر االسالمي 2019قمان عمر، سعيدي بن شهرة ) 3

 2008-2009  
ً
 ،العدد األول مارس، الجزائر.3، مجلة شعاع للدراسات االقتصادية،مجلدأنموذجا

بين املسببات والتداعيات، رسالة ماجستير ،جامعة محمد  1929( األزمة االقتصادية العاملية 2018بن السعدي مريم، غمراني فريد )4 

 باملسيلة، الجزائر. -بوضياف 
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االقتصادية واليات العالج املتخذة للخروج من األزمة توصلت الدراسة لعدد من النتائج اهمها تراجع االنتاج الصناعي وركود 

امليدان االقتصادي من خالل  التجارة العاملية اضافة الرتفاع في معدالت البطالة بفعل األزمة االقتصادية ،تدخل الدولة في

مجموعة التدابير  أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها  مراقبة نشاط البورصة وعمليات تخفيض الدوالر ،مراقبة 

 املصارف وتنظيمها، تنشيط استهالك املواد االستهالكية، وضع الخطط املسبقة لألزمات.

 : التخطيط االستراتيجي :االطار العام للدراسة .1

 في التخطيط واإلدارة الفعالة من حيث تحديد األهداف املراد تحقيقها  إن
ً
 جديدا

ً
التخطيط االستراتيجي يعد أسلوبا

 حيث أصبحت هناك حاجة ملحة للتخطيط االستراتيجي في ظل حاجة الدول لتجاوز أزماتها والتنبؤ بأحداث 
ً
مستقبال

 من أنواع التخطيط الذي يستند إلى مفهوم مفاجئة ووضع االليات املناسبة لتجاوزها، إن التخطيط ا
ً
الستراتيجي يمثل نوعا

 الستثمار كافة نقاط القوة وتعزيزها ومعالجة نقاط الضعف والتعرف علي 
ً
 وخارجيا

ً
حقيقي ملا يحدث ببيئة الدول داخليا

 .املخاطر وتحويلها لفرص وتجنب التهديدات التي يمكن أن تؤثر علي كافة القطاعات

 :تخطيط االستراتيجيتعريف ال 1.1

تعددت تعريفات للتخطيط االستراتيجي حيث يعرف التخطيط االستراتيجي بأنه خطة عمل شاملة طويلة تحدد أسلوبا 

  .1ومسارا لبلوغ أهداف طويلة األجل باستخدام املوارد البشرية

توجه الفعلي للدول لحقيق رؤيتها إن مفهوم التخطيط االستراتيجي هي اآللية املناسبة لتحديد األهداف بعيدة املدى وال

 .وتجاوز كافة العقبات التي تؤثر على تنفيذها في ظل بيئة معقدة من كافة النواحي في عصر يتسم بالعوملة

 -:أهمية التخطيط االستراتيجي 2.1 

 االستخدام األمثل للموارد واإلمكانيات ؛ 

 ادية واالجتماعية والتكنولوجية؛التنبؤ باملستقبل عن طريق دراسة العوامل واملتغيرات االقتص 

 تقويم األداء والرفع من الكفاءة والفعالية اإلدارية؛ 

 2السيطرة على مشاكل التنفيذ وتخفيض املخاطر املتوقعة.  

 تقدير املخاطر والتنبؤ باألزمات. 

لتي تتخذ منه وسيلة تمثل األهمية للتخطيط االستراتيجي تحديد املسار املستقبلي لكافة املؤسسات واملنظمات والدول ا

 .لتحقيق أهدافها وتجاوز كافة االشكاليات التي يمكن أن تؤثر علي املستوى العام في األداء

 :خصائص التخطيط االستراتيجي 3.1

 حيث يمثل التخطيط االستراتيجي نقلة نوعية على املدي البعيد من خالل الجهود املبذولة إلحداث  : اآلثار طويلة األمد

 .تغيرات مستقبلية

                                                           

، 8كافحة االرهاب ،مجلة الفكر الشرطي، القيادة العامة لشرطة الشارقة،املجلد(التخطيط االستراتيجي مل1999أحمد مصطفى ،)  1

 71،الشارقة،ص2العدد

( دور التخطيط االستراتيجي في تحقيق تنمية سياحية مستدامة دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير 2016أحالم صدار، ريم زدايرية،)2  

 9ص   تبسة، الجزائر، -منشورة جامعه العربي التبسة
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 من كافة األطر في الدولة ومن قبل املختصين في كافة  : املشاركة الواسعة 
ً
إن عملية التخطيط االستراتيجي تحتاج جهدا

 .املستويات لتوليد األفكار واثراء وشمولية الخطة االستراتيجية

 جاز االعمال: إن البيئة العاملية في كافة املؤسسات والدول بيئة متغيرة ومعقدة تحتاج مرونة إلناملرونة . 

 لتحقيق  : حشد الطاقات واملوارد 
ً
 أمثال

ً
إن التخطط االستراتيجي يحاول استثمار كافة الطاقات واملوارد استثمارا

 . األهداف املرجو تحقيقها

 إن التخطيط االستراتيجي يحاول وضع صورة مستقبلية ما سوف تكون علية الدولة أو املؤسسة او املنظمة  :املستقبلية

 الدول م
ً
 .ستقبال

 ألهمية االحتياج في البيئة  : ترتيب الخيارات واألولويات 
ً
 وفقا

ً
 منظما

ً
إن التخطيط االستراتيجي يحاول أن يضع ترتيبا

 ملفهوم االولويات
ً
  .1 الداخلية والخارجية للدولة او املنظمة إلحداث نقلة نوعية في كافة األعمال وفقا

 :مكاسب التخطيط االستراتيجي  4.1

  أكثر منهجية في جمع املعلومات عن البيئة الداخلية تعزيز 
ً
التفكير والعمل االستراتيجي وهذا بدوره يتيح أسلوبا

 والخارجية للدولة كما يزيد من االهتمام بالهيكل التنظيمي للدولة واتجاهاتها املستقبلية؛

 يجية والتعبير عنها كما تساعد على تساعد عملية التخطيط االستراتيجي القومي  الدول على صياغة نواياها االسترات

 .القرار في الدولة ثم تنسيق ما ينتج عنها من قرارات بشأن املعايير االستراتيجية لصناعإقامة أسس ثابته 

  تساهم عملية التخطيط االستراتيجي في تسريع استجابة الدولة للمتغيرات الداخلية والخارجية وتحسين أداء مؤسسات

 .تعامل مع هذه العملية تجد القدرة على اكتشاف قضاياها الرئيسية ومواجهتهاالدولة فالدول التي ت

  ملا تنطوي عليه من توزيع دقيق للمهام 
ً
ُيمكن صناع لقرار من ممارسة أدوارهم ومواجهة مسؤولياتهم بشكل أفضل نظرا

 ملا تنطوي عليه من التوزيع الدق
ً
يق للمهام والصالحيات والصالحيات والواجبات واملسؤوليات بشكل أفضل نظرا

  2.والواجبات واملسؤوليات

 :معوقات التخطيط االستراتيجي 5.1

يحظى التخطيط االستراتيجي بمكانه على كافة املستويات إال أن هذا التوجه يسير بوتيرة غير سريعة نتيجة التوجهات 

التغيير السريع في البيئة وعدم القدرة  الفكرية مما أوجد بعض املعوقات التي واجهت التخطيط االستراتيجي معوقات منها

 .على تحديد األهداف واملوارد املالية مع عدم وضوح املسؤوليات واملعلومات اإلحصائية نتيجة األسباب اآلتية

  عدم قدرة اإلدارة على تحديد األهداف وبناء خطة استراتيجية: بالرغم من أن اإلدارة قد يتوفر لديها إيمان كامل بأهمية

ط االستراتيجي وضرورته ولكنها ال تملك مقومات وقدرات على وضع الخطة االستراتيجية وتحديد أهدافها التخطي

 .وخطتها التنفيذية

                                                           

( التخطيط االستراتيجي ودورة في إدارة األزمات، دراسة حالة معهد االمل لأليتام في قطاع غزة، مجلة اقتصاد 2020أيمن حسن الديراوي،)  1

 .125، ص118،142،الجزائر، من ص2،العدد،4املال واألعمال، مجلد 

في رسم السياسة الخارجية، مجلة الناقد للدراسات السياسية، العدد ( دور التخطيط االستراتيجي 2018إسماعيل زروقة، فالك نور الدين،)  2

 (192-166) 170بسكرة، الجزائر، ص-جامعة محمد حيضر-، مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع2018الثالث،
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  التغيير والتبدل السريع في البيئة: بما أن االستراتيجية هي خطة بعيدة املدى فإنها بحاجة إلى استقرار الظروف التي

االستراتيجية إلى مواجهة واقع جديد يختلف عن الواقع الذي بنيت عليه مما تحيط بها وأن التغيرات السريعة تؤدى ب

 .يؤدى إلى تعثرها وربما فشلها

  مقاومة بعض العناصر باملنظمة للتغيير حيث إن من أول مهام التخطيط االستراتيجي إحداث تغيرات في عمل املنظمة

عناصر التي عهدت السياسات القائمة إلى رفض نحو األفضل وتبنى سياسات وبرامج وإجراءات وقد تعمل بعض ال

 .السياسات الجديدة

  انشغال املستويات اإلدارية العليا باملشكالت الروتينية: حيث إعطاء األعمال اليومية االهتمام وعدم االكتراث

 باملشكالت االستراتيجية يعمل على إعاقة بالتفكير االستراتيجي ووضع الخطط االستراتيجية؛

 ط االستراتيجي بفترات األزمات: هناك اعتقاد بأن التخطيط االستراتيجي هو عمل ملواجهه األزمات وهذا ربط التخطي

  .1اعتقاد خاطئ يقلل من أهمية التخطيط ويقلص من دوره

 -:االقتصاديةاألزمات . 2

وم األزمة وانواعها حيث تعتبر قبل أن يتم التطرق ملفهوم األزمات االقتصادية وادارة االزمات ال بد ان يتم التعريج على مفه

من املفاهيم املستعملة في مجاالت مختلفة خاصة في بيئة العالم التي تتسم باملتغيرات املستمرة في ظل التطور التكنولوجي 

 .وتشابك وتعقد املعامالت االقتصادية حيث يمكن من خالل املفاهيم فهم مفهوم األزمة

 :تعريف االزمة 1.2 

الشدة والقحط والضيقة وتأزم األمر إذا اشتد وصعب على أهله وفي القواميس العربية املختصة في  تعرف األزمة بأنها

مجاالت العلوم السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعرف األزمة بأنها نقطة تحول وحالة متوترة لالنتقال ، وتعرف األزمة 

 .2تؤدي لتغيير في التوازن االستراتيجي القائمبكونها املوقف أو الحدث أو الحالة التي تخرج عن املألوف و 

إن األزمة بمفهومها الغير محصور يمكن أن تكون حدوث حادث مفاجئ بين أمرين يؤدي إلرباك في نظام العمل والوصول 

 .للنقطة االصطدام

  :مراحل األزمة 2.2 

 آلراء الباحثين واملفكرين حيث تختلف تلك املراحل
ً
 منهم وربما يكون بسبب  تختلف مراحل األزمة وفقا

ً
 لنظرة كال

ً
وفقا

 :تطورات املراحل التي تمر بها األزمة حيث يمكن تصنيف املراحل لالزمة وفق التالي

 عبارة عن مرحلة تحذيرية الستشعار األزمة وتتمثل باإلشارات األولي التي تنذر بحدوث أزمة وإذا  : مرحلة اإلنذار املبكر

 يمكن إدراكه وقد يكون العكس ؛لم يتم إدراكها فإن مرحلة الت
ً
 أزم تأتي سريعة وقد يكون اإلنذار مباشرا

 هي مرحلة نشوء األزمة وتسمى مرحلة األزمة الحادة فعندما ينتهي اإلنذار تبدأ مرحلة التأزم؛ :مرحلة التأزم 

                                                           

 .51-50( األردن، عمان، دار املناهج للطباعة والنشر، ص ص2009مجيد الكرخي، التخطيط االستراتيجي،)  1

، املجلة الجزائرية لالتصال ،مجلد –( أثر التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمة 2019كريمة شعبان،)  2
ً
أزمة تويوتا نموذجا

 8، الجزائر،ص33-15،ص15،العدد17
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 ي اتخاذ القرار املناسب أو عندما ال تتمكن املنظمة من التحرك في مرحلة التأزم أو أنها أخفقت ف:  مرحلة انفجار األزمة

أنها تستطع السيطرة على متغيرات املوقف فإن املنظمة ستتعرض ألزمة ذات درجة عالية من القوة والعنف ومن ثم 

 تعرض مستقبل املنظمة للخطر؛

 ميد وتتم فيها التعرف على أسباب األزمة وتقدير الضرر وتحديد املسؤولية وتحليل الذات وتض: مرحلة األزمة املزمنة

 الجراح وقد تستمر إلى فترات طويلة وفيها يتم التخطيط والتحليل ملا حدث واتخاذ اإلجراء املناسب؛

 :وهي مرحلة إدارة األزمة ويتم فيها السيطرة على األزمة وحساب الطريقة املباشرة لحل األزمة والتفكير  مرحلة حل األزمة

   .1لة فتحل األزمة مرة واحدةبالطرق واألساليب والوسائل التي تسرع من هذه املرح

إن تطور املراحل لألزمة لهو خير دليل علي مدي الحاجة إلدارتها ومحاولة إيجاد االليات املناسبة لعالجها حيث يمكن التعرف 

 عدد من النقاط ألجل اإلثراء املعرفي والفكري. على انواع وتصنيفات االزمات من خالل

 :االقتصادية تعريف االزمة  3.2   

تتعدد التصنيفات لألزمات وانواعها فكثير من الباحثين يسردون كثير من االنواع لألزمات حيث هناك األزمات األمنية 

 . والسياسية واالقتصادية واالدارية لكن سيتم التركيز من خالل هذا البحث عن األزمات االقتصادية

التوازن االقتصادي في بلد ما أو في عدة بلدان كما  تعريف األزمات االقتصادية: عرفت بأنها اضطراب فجائي يطرأ على

 عن التناقضات الداخلية 
ً
يعرفها آخرون بكونها مرحلة أو طور انحدار اإلنتاج في حركة الرأسمال الدورية والتي تعبر أيضا

  .2للرأسمالية في الحقل االقتصادي

اقتصادي بسبب أحداث يمكن أن تكون سياسية حادث يحدث فجأة ينتج عنه عدم استقرار : تعتبر األزمة االقتصادية 

 على األحوال االقتصادية للدولة
ً
 العتبارات اقتصادية من كساد أو تضخم تنعكس سلبا

ً
 .وأمنية أو وفقا

 :تاريخ األزمات االقتصادية 4.2  

 
ً
 عن االزمات  كانت األزمات االقتصادية في التشكيالت االقتصادية االجتماعية التي سبقت الرأسمالية تحمل طابعا

ً
مختلفا

التي حدثت في عصر الرأسمالية فقد كانت األزمات تنجم في السابق عن كوارث طبيعية عفوية كالجفاف والطوفان والجراد 

وغيرها من اآلفات كما كانت تنجم عن أحداث من صنع اإلنسان كالحروب والغارات التي كانت تدمر كل ش يء وتصيب القوى 

اقة شديدة عند الناس وتنتشر املجاعات واألوبئة فتقتل الكثير من الناس وكانت هذه األزمات املنتجة بالخراب وتحدث ف

   .3التي تسمى أزمات ضعف اإلنتاج تنجم عن أسباب غير نابعة مباشرة من جوهر أسلوب إنتاج معين

                                                           

 22سمير الجمل، عدنان الرجوب، مرجع سبق ذكره، ص   1

عل الرابط االلكتروني  مشاهدة 05/08/2020خ اطالع زياد عربية، االزمة االقتصادية في النظام الرأسمالي ،تاري2 

www.an.noor.com/index.php?option=com_content&task=°viewid=7969&itemid=29. 

-2008األزمة االقتصادية العاملية –(إدارة األزمات االقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي 2019قمان عمر، سعيدي بن شهرة، )  3

 43(/ مارس ،ص1(، العدد )3مجلد )-جا، مجلة شعاع للدارسات االقتصاديةانموذ 2009
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 في مصر على مر العصور كانت أهم األسباب  
ً
التي نشأت عنها بسبب إن  معظم األزمات االقتصادية التي حدثت مثال

الطبيعة ،كانخفاض منسوب النيل وانحباس املطر واآلفات التي تصيب املحصول أو بسبب سلوك اإلنسان وتصرفه كافتن 

 1 .واالضطرابات وتفش ي الرشوة وغالء دور السكن وارتفاع أجورها وانخفاض قيمة النقود

من أشد األزمات التي أثرت  19933-1929زمة الكساد الكبير إن املحطات لألزمات التاريخية مرت بعدة مراحل حيث كانت أ

على االقتصاديات وفق تصنيفات عدد كبير من الباحثين واملفكرين االقتصاديين ثم توالت األزمات التي يمكن أن نسلط 

حيث  1997وية بالتخلي عن السياسة املركزية الليبرالية و الكينزية ثم أزمة النمو اآلسي 1987الضوء على أزمة أكتوبر 

بداية من تايالند ثم تفشت بكافة  1997نتيجة الكساد العاملي توالت األزمات االقتصادية حيث انهارت االسواق املالية عام 

لعدم قدرة املقترضين من مشترين  2007أو ما تعرف بأزمة الرهن العقاري التي ظهرت عام  2008الدول ،ثم كانت أزمة 

حدة االمريكية من تسديد ديونهم للبنوك األمر الذي أدي لهزه باالقتصاد األمريكي ولم تفلح العقارات في الواليات املت

السياسات املالية بوضع حد لألزمة العقارية التي تطورت ألزمة عاملية ثم ظهرت بوادر أزمة أخري بتاريخ األزمات أزمة 

الذي أدي لتفش ي الفايروس بكافة الدول وهو  حيث انتشر فايروس كورونا من الصين االمر 2019بأواخر عام  19كوفيد

 بالغة باألسواق النفطية والسياحية وغيرها على املستوي 
ً
أمر أدي لحالة ركود شديدة باالقتصاد العاملي والحق اضرارا

 ؛العاملي

 : أنواع األزمات االقتصادية 5.2 

  باسم األزمة  األزمة الدورية 
ً
العامة تصيب تكرار االنتاج أو الجوانب الرئيسية فيها )أزمة فيض اإلنتاج( التي تدعي أحيانا

 إذا ما قورنت 
ً
 وحدوثا

ً
وهي اإلنتاج والتداول واالستهالك يعني ذلك أن الهزات املتولدة عن األزمة الدورية تكون أكثر عمقا

 من األزمات؛

  كانت األزمة الهيكلية تقتصر على  تشمل مجاالت معينة أو قطاعات كبيرة من االقتصاد العاملي، واذا : األزمة الهيكلية

 كمصادر الطاقة أو صناعة الحديد أو أزمة الغذاء 
ً
 مهما

ً
قطاع واحد من قطاعات االقتصاد فإنه ال بد أن يكون قطاعا

وما إلى ذلك فاألزمات في الفروع الصغيرة ولو استمرت مدة طويلة ال يمكن أن تصبح أزمات دورية  ألنها ال تمس جميع 

  2.صاد األخرى وقطاعاتهاجوانب االقت

  لكنها تمس مجاالت في االقتصاد الوطني هذه األزمات نتيجة األزمة الوسطية 
ً
 وأقل شموال

ً
: وهي أزمة أقل اتساعا

 على النحو الذي يميز بين األزمات 
ً
 عامليا

ً
االختالالت وتناقضات جزئية في عملية التكرار الرأسمالي وهي ال تحمل طابعا

  3.بفيض اإلنتاج الدورية العاملية

 

                                                           

( األزمات املالية في ضوء االقتصاد اإلسالمي ،جامعة اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية، كلية االقتصاد 2010سامي بن ابراهيم السويلم،)  1

 7والعلوم اإلدارية ،بحث غير منشور ،ص

(. تحليل األزمة االقتصادية العاملية "االزمة الحالية وتداعياتها حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة أبو 2009/2010طالبي صالح الدين.)  2

 5تلمسان ،الجزائر،ص –بكر بلقايد 

، 5( األزمات االقتصادية واملالية وآثارها على مسارات التنمية، املجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد2016خميس خليل،)  3

 124ديسمبر/،ص 
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 :أسباب األزمات االقتصادية 6.2 

 :حيث يؤدي االضطراب في القطاع املالي أو املصرفي من جهة وقوعه تحت العجز عن تسديد ديونه  القطاع املالي

املستحقة وفشل النظام املصرفي املحلي في أداء مهامه مما ينعكس بآثاره السلبية في تدهور كبير ألسعار األسهم 

 على جوانب االقتصاد األخرى مثل والسن
ً
دات وفي قيمة األصول العينية وأسعار السلع والخدمات وبالتالي التأثير سلبا

 .العمالة واإلنتاج

 شجعت الليبرالية الجديدة على اإلفراط في الثقة في األسواق وفي : الليبرالية االقتصادية الجديدة واختالل العوملة

حرافاتها ،كما أنها روجت لتخفيض دور الحكومة وتقليص وظائفها االقتصادية قدرتها على التصحيح الذاتي ان

 .واالجتماعية كما روجت للخصخصة وفتح أبواب االقتصاديات على مصرعيها

 إن التوسع الكبير في األصول املالية على نحو مستقل إلى :االنفصال املتزايد بين االقتصاد الحقيقي واالقتصاد املالي

 .دث في االقتصاد العيني وهذا التوسع أدى إلى زيادة عدد املدينين وزيادة حجم املخاطرحد يفوق ما يح

 يعتبر فائض اإلنتاج من االسباب املباشرة لألزمات االقتصادية وهي :فائض اإلنتاج والتناقض بين اإلنتاج واالستهالك

ض بين زيادة اإلنتاج وتراجع الطلب الفعال من أهم التناقضات الرئيسية التي تالزم النظام الرأسمالي وجوهرها التناق

والتناقض بين اإلنتاج واالستهالك وهذه التناقضات إنما ناشئة عن التناقض بين الطابع االجتماعي لإلنتاج وشكل 

 الحيازة الرأسمالي الخاص أو بمعني أخر التناقض بين القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج؛

 ر املالي غير الوقائي أحد أسباب األزمة املالية إذ أن تحرير رؤوس االموال مع تحرير يعد التحر  التحرر املالي غير وقائي

  1أسعار الفائدة املحلية يجعل املصارف املحلية غير قادرة على حماية نفسها مما يجعل األزمة املالية نتيجة ال مفر منها

  :مراحل االزمات االقتصادية  7.2

 مرحلة التوسع : 

األزمة حيث يكون هناك انطالقة اقتصادية حقيقية سريعة متميزة في ارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي  وهي مرحلة تسبق  

 ؛وازدياد نصيب الفرد على حد سواء وخلق فرص عمل  بصفة فعلية مما يساعد على تقليص من مستويات البطالة

 مرحلة االنكماش : 

يعبر عن مرحلة الهبوط ووفق علماء االقتصاد يشير عند وهو مؤشر على وجود انكماش بالقطاعات االقتصادية وهو  

انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي لدولة ما حيث هو املؤشر األكثر داللة على حالة االنكماش وهو ايضا انذار بأزمة اقتصادية 

 حيث عن البدء بمرحلة االنكماش ترتفع معدالت البطالة ؛

 

 

 

 

                                                           

،مجلة جامعة 2020( األزمات االقتصادية العاملية واآلثار املتوقعة ألزمة فيروس كورونا املستجد 2020أحمد محيي الدين التلباني،)  1

 172،مصر، ص 5،العدد57االسكندرية للعلوم االدارية، مجلد 
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 مرحلة الركود أو مرحلة الكساد : 

فسر الركود بأنه تراجع في االنشطة االقتصادية وانخفاض النمو االقتصادي و يمكن أن يستمر أشهر أما الكساد حيث ي

 عن ارتفاع نسبة 
ً
فهو فهي فترة طويلة من الركود ينخفض بها الدخل والتوظيف واإلنتاج في ظل عدم االستقرار فضال

  .1البطالة

 :ادارة األزمات -3

لتغلب على األزمات بكافة األدوات واالليات ألجل تجنبها أو تجنب تداعياتها وانعكاساتها فلقد إن الحاجة باتت ضرورية ل

 . وجد مفهوم ادارة األزمات إلحداث استقرار في البيئة التي تتعرض ألحداث مفاجأة

 : تعرف إدارة األزمة  1.3 

ستشعار ورصد املتغيرات البيئية الداخلية والخارجية بأنها أسلوب إداري حديث يهتم بالتنبؤ باألزمات املحتملة عن طريق اال  

 بأنها تطبيق االستراتيجيات املصممة ملساعدة 
ً
املولدة لألزمة واالستعداد بجميع املوارد املتاحة ملنع االزمة ، وتعرف ايضا

جة متوقعة من املنظمات واملؤسسات والدول حدث بها حدث سلبي وبشكل مفاجئ نتيجة لحدث ال يمكن التنبؤ به أو كنتي

 بما يستدعي أن تؤخذ القرارات بسرعة للحد من األضرار التي حدثت
ً
 محتمال

ً
  .2بعض األحداث التي كانت تشكل خطرا

يمكن القول بأن إدارة األزمات نظام إداري حديث للتعامل مع األحداث املفاجأة في ظل عالم يتسم بالتغيرات السريعة التي 

 .تنبؤ بحدوث تلك األزماتيمكن تجنب حدوثها من خالل ال

 :مراحل إدارة األزمات 2.3

تمر معظم األزمات بعدد من املراحل الرئيسية وهي تنتقل من مرحلة ألخرى حيث تمثل حلقات متصلة ببعضها البعض 

قمها ويمكن ويكون على متخذ القرار إدارة تلك املراحل ويقع على عاتقة مسؤولية املراحل وتجاوز األزمات عبر ادارتها ملنع تفا

 -:حصر مراحل إدارة األزمات بعدد من النقاط على النحو التالي

 : اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر -

ترسل األزمة قبل وقوعها سلسلة من إشارات اإلنذار املبكر التي تنبئ باحتمال وقوع األزمة حيث إذا لم يتم أخذ االشارات  

 وقوع األزم
ً
ة باإلضافة لذلك فإن كل أزمة ترسل إشارات خاصة بها ،قد يصعب التفرقة على محمل الجد فمن املحتمل جدا

 بين االشارات الخاصة بكل أزمة على حدة؛

 : االستعداد والوقاية- 

يجب أن يتوافر لدى املجتمع االستعدادات واألساليب الكافية للوقاية من األزمات ويؤكد ذلك على أهمية إشارات اإلنذار 

 ب أن تمنع وقوع ش يء لم تنبأ به أو تنذر باحتمال وقوعه؛املبكر ألنه من الصع

 

 

 

                                                           

قتصادية ،مجلة القيمة املضافة القتصاديات األعمال، مجلد رداس مسعودة، التخطيط االستراتيجي إحدى آليات إدارة األزمات اال  1

 25(،الجزائر،ص35-20،)02،2020،العدد01

 126أيمن حسن الديراوي، مرجع سبق ذكره، ص   2
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 :احتواء األضرار والحد منها- 

إن من املستحيل منع األزمات من الوقوع طاملا أن امليول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم الحية وعلى ذلك فإن  

من األضرار ومنعها من االنتشار لتشمل األجزاء األخرى في أي املرحلة التالية في إدارة األزمات تتلخص في إعداد وسائل للحد 

 مجال للحماية من األزمة؛

 : استعادة النشاط -

 فإنه من الصعب االستجابة 
ً
تشمل هذه املرحلة إعداد وتنفيذ برامج قصيرة وطويلة األجل وإذا لم تختبر هذه البرامج مسبقا

 ووضع الحلول املناسبة عندما تحتدم األزمة؛

 لتعلما -
ً
 حيويا

ً
   1: املرحلة األخيرة هي التعلم املستمر وإعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه في املاض ي حيث أن التعلم يعد أمرا

 :أساليب ادارة األزمات 2.3

 للبحث عن أفضل االليات والوسائل اإلدارية والتكنولوجية لتجاوز االزمات االقتصادي
ً
ة اليزال العالم بأسره يحاول جاهدا

والعمل علي حلها حيث هناك بعض الوسائل التقليدية واملتداولة واملتعارف عليها وهناك بعض الوسائل التي ما زالت قيد 

 :البحث والتجريب حيث يمكن سرد الطرق التقليدية والطرق الحديثة على النحو التالي

 الطرق التقليدية: 

 ة وإنكار حدوثها وإظهار صالبة املوقف وإن األحوال على أحسن ما : حيث تتم ممارسة تعتيم إعالمي على األزمإنكار األزمة

 يرام وذلك لتدمير األزمة والسيطرة عليها؛

 وتعني تأجيل ظهور األزمة وهو نوع من التعامل املباشر بقصد تدميرها ؛كبت األزمة : 

 :ة؛وهي طريقة بالغة العنف تقوم على الصدم العلني العنيف مع تيار األزم إخماد األزمة 

  تقليل من شأن األزمة من تأثيرها ونتائجها وهنا يتم االقرار باألزمة لكن دون أهميتها؛ : أياالزمةبخس 

 وتسمى طريقة تنفيس البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب والحيلولة دون االنفجار؛تنفيس األزمة : 

 :قوة الدفع الرئيسية والفرعية املولدة لتيار األزمة  هذه الطريقة يتم إيجاد مسارات بديلة ومتعددة أمام تفريغ األزمة

  .2ليتحول ملسارات عديدة وبديلة تستوعب جهده وتقلل خطورته

 الطرق الحديثة: 

 طريقة فرق العمل : 

  في الوقت الحالي حيث يتطلب وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجاالت مختلفة حتي يتم حساب 
ً
وهي األكثر استخداما

 املطلوب مع كل عامل ؛كل عامل وتحديد 

 

 

                                                           

-2008األزمة االقتصادية العاملية –( إدارة األزمات االقتصادية بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي 2019قمان عمر، سعيدي بن شهرة،)  1

 43مجلد الثالث، العدد األول/ مارس ص-انموذجا، مجلة شعاع للدارسات االقتصادية 2009

 196،ص 2002محمد فتحي ،الخروج من املأزق ،فن إدارة األزمات ،القاهرة ،دار النشر اإلسالمية ، 2
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  طريقة االحتياط التعبوي: 

للتعامل مع األزمات حيث يتم تحديد مواطن الضعف ومصادر األزمات فيتم تكوين احتياطي تعبوي وقائي يمكن  

 استخدامه إذا حصلت األزمة؛

 طريقة تفريغ االزمة من مضمونها : 

 وغيرها فيتم وهي من أنجح الطرق املستخدمة حيث يكون لكل أزمة مضمون مع
ً
 أو اجتماعيا أو إداريا

ً
ين قد يكون سياسيا

 إفقاد االزمة هويتها ومضمونها وبالتالي فقدان القوة؛

 طريقة تفتيت األزمات : 

وهي األفضل إذا كانت األزمات شديدة وخطرة وتعتمد هذه الطريقة عل دراسة جميع جوانب األزمة ملعرفة القوي املشكلة 

إطار املصالح املتضاربة واملنافع املحتملة ألعضاء هذه التحالفات ومن ثم ضربها من خالل إيجاد  لتحالفات األزمة وتحديد

 زعامات مفتعلة وايجاد مكاسب لهذه االتجاهات متعارضة مع استمرار التحالفات األزماتية ؛

 طريقة الوفرة الوهمية : 

دان املواد التموينية حيث يراعى متخذ القرار توفر املواد وهي تستخدم األسلوب النفس ي للتغطية على األزمة كما في حاالت فق

؛
ً
 للسيطرة على األزمة ولو مؤقتا

 احتواء وتحويل مسار األزمة : 

العنف والتي ال يمكن وقف تصاعدها وهنا يتم تحويل األزمة إلى مسارات بديلة ويتم احتواء األزمة  ةبالغ أزماتتستخدم مع 

خ لها بأسبابها ثم التغلب عليها ومعالجة إفرازاتها ونتائجها بالشكل الذي يؤدي لتقليل من عن طريق استيعاب نتائجها والرضو 

  .1أخطارها

 :متطلبات إدارة األزمات  3.3

 تبسيط االجراء وعدم تعقيدها من خالل االبتعاد عن كل ما من شأنه تعقيد األمور؛ 

 يلولة دون تعارض اإلجراءات ؛التنسيق بين فريق ادارة األزمة وأصحاب العالقة  باألزمة للح 

 التخطيط يمثل اإلطار العام الذي من خالله يتم التعامل مع األزمات والبحث عن حلول او تجاوزها قبل وقوعها؛ 

  التواجد املستمر حيث ال يمكن التعامل مع األزمة أو معالجتها إال من خالل تواجد املختصين بشكل مستمر في مكان إدارة

 األزمة؛

 لطة حيث يعتبر في غاية األهمية أثناء معالجة األزمة فقد تضطر األحداث لألزمة التخاذ قرارات حاسمة تفويض الس

  .2وسريعة دون انتظار شخص مسؤول

 :أهداف إدارة االزمات 4.3 

 التنسيق بين كافة الجهات املعنية إلدارة األزمة قبل البدء وقبل الحدوث.  

                                                           

 44قمان عمر، سعيدي بن شهرة، مرجع سبق ذكره،ص  1

 54،عمان،، ص1ر كنوز املعرفة ،طا( دارة األزمات ،دا2017زيد عبودي ،)  2
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 ة املتوقع حدوثهالقدرة على التنبؤ بالتهديدات واألزم. 

 ملواجهة األزمات وسبل تجاوزها 
ً
 أمثال

ً
 .استثمار االمكانيات استثمارا

 حصر األزمة عبر ادارتها ملنع تفش ي األزمة وتحليل نقاط القوة والضعف. 

 تصميم نمط تنظمي فعال ملواجهة األزمة عند حدوثها وتقليل أثارها. 

 يةتجربة  بعض الدول لتجاوز االزمات االقتصاد  5.3

 إصالح منهجية اتباع من بد ال فيها املجتمعي واالستقرار األمن تهدد خانقة اقتصادية أزمات في البلدان بعض تمر   عندما

 جديدة آفاق إلى واالنتقال السابقة، املنهجية وتغيير األزمة، هذه إلى أدت التي والعوامل األسباب مغادرة يتم بحيث جذرية،

  فليس خالف، بال االختصاص وأصحاب اإلدارة وأهل لعقالءا عليه يتفق ما هذا مختلفة،
ً
 مختلفة نتائج تنتظر أن معقوال

 ذاتها؛ واألساليب نفسها األدوات بتكرار

 :تجربة تركيا- 

 تلتهم فوائدها مع أصبحت التي الضخمة والداخلية الخارجية الديون  مصيدة في حيث وقعت  خانقة أزمة تركيا في وقعت

 بمليار تقدر وفائدة دوالر مليار( 15.7) بـ تقدر( م1980) عام التركية الديون  كانت حيث الدولة رداتوا من األكبر الجزء

 ويقدر دوالر، مليارات( 5) بـ تقدر سنوية وبفائدة دوالر، مليار( 155) التركية الديون  بلغت( م1999) عام وفي دوالر،

  عشرين خالل والفوائد القروض قيمة دوالر مليار( 427) يقارب ما دفعت تركيا أن االقتصاديون 
ً
( م2001) عام وفي. عاما

 كان الذي التركي املالي السوق  وانهار تركية، ليرة( 1500.000) يساوي  األمريكي الدوالر ليصبح التركية الليرة حيث هبطت

  يعتمد
ً
  اعتمادا

ً
 اصالح ستراتيجي ببرنامجضمن التخطيط اال  تركيا باشرت االنهيار هذا وبعد األجنبي، االستثمار على كليا

 ومحاربة البطالة وخفض املستثمرين ثقة وإعادة التضخم وخفض التركي املحلي الناتج رفع على يقوم طموح اقتصادي

 حيث. واشنطن معهد تقرير بحسب( التركية االقتصادية املعجزة) عليه أطلق ما انجاز واستطاعت صارم بشكل الفساد

 وتراوحت املتوسط، البحر منطقة في اقتصاد أكبر ويصبح دوالر تريليون ( 1.1) إلى لليص التركي االقتصاد حجم تضاعف

 ..1%8-6 من السابق العقد خالل االقتصادي النمو نسبة

 :تجربة ماليزيا- 

 ماليزيا تنجو لم الحال وبطبيعة خانقة،( مالية) اقتصادية أزمة 1997 سنة خالل ضائقة أسيا شرق  جنوب دول  واجهت

 التخفيف أقل على أو األزمة ملواجهة وفعالة سريعة استراتيجية اعتماد إلى بها أدى ما هذا و ، األزمة لهذه لسلبيةا األثار من

 والذي أثبت نجاحة بفضل االجراءات الحمائية التي  هذا على و.  السلبية أثارها من
ً
 وطنيا

ً
األساس اتبعت ماليزيا برنامجا

ترة وذلك دون اللجوء إلى املنظمات االقتصادية الدولية لحل أزمتها على رأسها )صندوق اتخذتها القيادة املاليزية في تلك الف

قامت الحكومة قامت ماليزيا ضمن تخطيط سليم وفق عدد من املراحل اتخذتها لتجاوز أزمتها حيث  بحيثالنقد الدولي( 

ألجل تخفيض حجم  انكماشيةسياسة نقدية باملائة ،ثم أتبعث ذلك ب 20في املرحلة األولى بتخفيض اإلنفاق العام بنسبة 

، وتجلى ذلك برفع أسعار الفائدة االدخارالسيولة النقدية من األسواق ورفع نسبة  وامتصاصالنشاط االقتصادي، 

                                                           

رابط الكتروني  15/9/2017رحيل الغرايبة ، تجارب ناجحة في مواجهة األزمات االقتصادية، موقع عمون االلكتروني، تاريخ نشر   1

https://www.ammonnews.net/article/331389 
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وتخفيض سقف منح القروض، وتقييد حركة رؤوس األموال من و إلى ماليزيا، مما أدى إلى التخفيف من األثار السلبية 

باملائة ، بحسب معدالت  19إلى  انخفضتباملائة ثم  55نسبة التضخم إلى  ارتفعتالعملة. بحيث  انهيارن للتضخم الناتج ع

مجموعة من اإلجراءات  اعتمادباملائة مما دفع الحكومة إلى 6 -ما قبل األزمة ، كما تراجع النمو االقتصادي إلى نسبة 

اط االقتصادي ، تشتمل على عدد من التوجهات واإلجراءات النش الستعادةبواسطة الس االقتصادي القومي إلعداد خطة 

األسواق املالية ومواجهة املشاكل  استقرارالثقة في األسواق واملحافظة على  استعادةسعر صرف العملة و  تثبيت

 عية؛االجتماعية يأتي على رأسها العدالة االجتما

في  احتياطات استخدامباملائة مع  6إلى  11الخصم من  قامت الحكومة بتخفيض سعر إعادةاالنكماشية وملواجهة األثار 

ولحفز القطاع املالي قامت الحكومة بإنشاء شركة إدارة األصول القومية  . باملائة 4إلى  5.13من  االنكماشمواجهة ذلك 

 االضطراباتملاليزي من للتعامل مع التحديات الشركات املتعثرة ، وتقوية املراكز املالية للبنوك املحلية، ولحماية االقتصاد ا

رينجت لكل دوالر، كما  8.3تم ربط العملة املاليزية بالدوالر عند معدل  1998في سبتمبر ، و الناشئة في األسواق الخارجي

شهرا( ملواجهة األثار السلبية على أسواق رأس  12القصيرة األجل عن ) االستثمارفرضت الحكومة قيدا في أن ال تقل مدة 

م تمكن 1999عافيته وفي عام  استعادةم، عندما بدأ االقتصاد املاليزي في 1999لي عن القيد خالل عام املال مع التخ

النمو االقتصادي املتسارع في  باستمرارباملائة مع مواجهة الضغوط التضخمية، و  5.8االقتصاد املاليزي تحقيق نموا بلغ 

إلى تأجيل اإلصالحات املؤسسية و الهيكلية ، ومنه كانت األزمة بداية التسعينات أدى إلى خلق العديد من املشاكل إضافة 

املالية فرصة لتنفيذ هذه اإلصالحات الهيكلية ووضع أسس النمو املستدام مع زيادة قدرة تحمل االقتصاد للصدمات 

ية، من و ذلك من خالل سياسات قصيرة األجل و إجراءات التكيف الهيكلي شملت إصالح املؤسسات املال االقتصادية

خالل الدمج االقتصادي لعدد من البنوك املحلية ، وإعادة هيكلة القطاع التعاوني والقطاع الحكومي) بالسماح لألجانب 

واجه مشكلة املؤسسات املتعثرة بملكية بعض املشاريع الصناعية الوطنية( كما قامت الحكومة املاليزية بإنشاء هيئتين مل

 . م2001باملائة من إجمالي ديون املؤسسات البنكية الخاصة بعام  1.82 ادة هيكلة ماليا، وبذلك استطاعت الحكومة إع

نحو  االنتقالم تدريجيا، ثم بدأت الحكومة 2000لقد أدت هذه اإلجراءات إلى تحقيق االستقرار االقتصادي خالل عام 

تم اإلعالن عن خطة التنمية  2001 م ، ففي األشهر األولى من عام2000م وبداية عام 1999برنامج التحويل في اية عام 

)والتي ساهمت في بناء االقتصاد املاليزي القوي والقادر على املنافسة ،مما أدى إلى وصول معدل  2005/2001الثامنة)

 .باملائة في مرحلة ما بعد األزمة 5.8النمو االقتصادي إلى 

اجهة األزمة املالية، التي عانت منها ماليزيا خالل مما سبق يمكن حصر مجموعة من اإلجراءات والقرارات الحكومية في مو 

 :على النحو التالي1997عام 

  األجانب للشركات والبنوك املاليزية عن  امتالكاألجنبية، كأن ال تزيد نسبة  االستثماراتفرض مجموعة من الشروط على

املاليزي كما كان يطلب صندوق النقد  صادلالقتباملائة، وليس التحرر الكامل  51باملائة، وفي قطاع التأمين عن  30نسبة 

 .الدولي

  وقف سوق تداول العملة املاليزية الرينجت بالخارج مع منع املضاربين في العمالت من النفاذ إلى األسواق التي يتوافر فيها

يسمح لها بدخول ،كتهديد للحكومة املاليزية إذا لم تتم إعادة كميات الرينجت املوجودة خارج البالد خالل شهر واحد، لن 
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لن تكون لها قيمة مما أسهم في حرمان تجار العملة من التالعب في أسعار الصرف واملضاربة بالعملة  أنهاالبالد مطلقا أي 

 (املاليزية) الرينجت

  مقابل الدوالر 8.3تثبيت سعر الصرف الرينجت عند.  

 ن املنشأ ملدة عامفرض نظام يقض ي بمنع إعادة تصدير السندات واألوراق املالية لبلدا 

  إنشاء مجموعة من الهيئات والشركات الحكومية لتحسين أوضاع الشركات املتعثرة ماليا ،محاولة بذلك إعادة تشغيلها

 .1من جديد

 -:التخطيط االستراتيجي وادارة االزمات االقتصادية 4

ن وظائف اإلدارة وهو القاعدة التي تقوم لقد أصبح التخطيط االستراتيجي مطلب لكافة الدول وهو يعتبر الوظيفية األولى م

عليها الوظائف اإلدارية وهي مستمرة في عالم يتسم بالتغير املتواصل وفي بيئة تحتاج آلليات لتجاوز املعيقات حيث أصبحت 

 وبات الخبراء واملختصين يبحثون عن أداه إلدارة األزمات عبر خطط استراتيجية وتخطيط سليم
ً
 حتميا

ً
   .االزمات أمرا

 .عالقة التخطيط االستراتيجي بإدارة األزمات االقتصادية 1.4

لعل املحطات التطورية للتخطيط االستراتيجي نابعة من نظام خاص و إن هناك تشابك بين التخطيط االستراتيجي وادارة 

خاللها تجاوز االزمات االقتصادية حيث يعتبر يسعى التخطيط االستراتيجي إيجاد االليات االدارية  التي يمكن من 

  االشكاليات املستقبلية ومعالجتها وفق عدد من االساليب العلمية الحديثة؛

إن العالقة بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات االقتصادية عالقة مبينة على التحليل للبيئة لتحديد مصادر الخطر 

 ومحاولة الوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات ؛

التخطيط االستراتيجي وضع خطة مفصلة تضم عدد من املراحل  التي تأمل تحقيق األهداف التي وضعت ألجلها يتضمن 

 من خالل خطة إدارة االزمات  لتجاوز االزمات االقتصادية املستقبلية؛

مستقرة وعدم تسعي ادارة االزمات والتخطيط االستراتيجي تجاوز األزمات بالتخطيط والتنبؤ والتحليل للوصول الي بيئة 

 على اقتصادها؛
ً
 وجود ذبذبات واهتزازات في الدول تنعكس سلبا

 .دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات االقتصادية 2.4 

  على طول خط السلطة  صناع القرارتسهيل عملية التخطيط ووضع الجداول الزمنية لها ومراجعة الخطط التي تأتي من

 ض بينها؛للتأكد من صدقها وعدم التعار 

  دراسة العوامل البيئية والتنبؤ بها وتشخيص آثارها الحالية واملحتملة على املنظمة أو الدولة والربط بين األهداف

 واإلمكانيات والقيود والفرص املتاحة لها ؛

 تحديد املشكالت االستراتيجية ووضع البدائل املختلفة ملعالجتها؛ 

  السلطة أثناء عملية التخطيط وذلك بتفسير التنبؤات والبدائل ؛على طول خط  لصناع القرارتقديم املشورة 

 التقييم املستمر لالستراتيجيات وبناء كل املعلومات التخطيطية بما يساعد على تحسين جودة اتخاذ القرارات؛ 

                                                           

لرائدة في إدارة األزمات االقتصادية، مجلة أبحاث كمية ونوعية في ( محاولة عرض التجربة املاليزية ا2019بلعابد فايزة ،سليماني إلياس،)  1

 . 32،الجزائر،ص 2،العدد 1العلوم االقتصادية واالدارية، مجلد 
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 1تهيئة املناخ التنظيمي املحيط بالتنسيق مع اخصائي التنظيم إلدخال التغيرات الالزمة واملطلوبة.  

 

 :خاتمةال 

بات مما ال شك فيه أهمية التخطيط االستراتيجي كأداة فعالة في مواجهة األزمات حيث يساهم في الحد من األزمات من 

خالل توفير معلومات تساعد في اتخاذ القرارات وحل املشكالت ،إن التخطيط الجيد يعني إتاحة الفرصة لفرق عمل إدارة 

جاوز االزمات ومواجهة الحوادث الطارئة ،إن للتخطيط االستراتيجي دور فعال في ادارة األزمات على إجراء األعمال الفعالة لت

 األزمات من خالل التقليل من حجم االضرار التي قد تصيب القطاعات املختلفة أثناء األزمة ،إن إدارة أزمة كورونا

ن سلبياتها على االقتصاد العاملي ساهم ت للحد مبالتخطيط السليم واتخاذ عدد من اإلجراءا وانعكاساتها على االقتصاد 

 بتعافي االقتصاد وعودة الحياة االقتصادية لطبيعتها.

 -:النتائج ومناقشتها. 5

للتخطيط  دور  هناك أن تبين حيث األولي  الفرضية صدق تبين البحثية محتوياته وتحليل البحث وصف خالل من

نعكاسات التي تؤثر على االقتصاد والتنمية من خالل االساليب العلمية االستراتيجي في ادارة االزمات االقتصادية وتجاوز اال

حيث تبين نفي الفرضية االولي من خالل أدبيات البحث  حيث من خالل التعقب التاريخي والتحليل املوضوعي بأن هناك 

بين التخطيط االستراتيجي  د عالقةو جو كما أن البحث أكد     للتخطيط االستراتيجي بإدارة األزمات  االقتصاديةدور فعال 

 بأن الباحث يسردها البحث أدبيات في مهم تأكيد هناك وهو ما أثبته في نفي الفرضية الثانية  وادارة األزمات االقتصادية

بالتخطيط االستراتيجي  بالوعي االهتمام زاد فكلما ايجابية عالقة ادارة االزمات وبين التخطيط االستراتيجي بين العالقة

 . وممارسته زاد تجاوز االزمات االقتصادية وتطبيقه

 -ولقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

 يعتبر التخطيط االستراتيجي ذو أهمية فعالة في إدارة األزمات . 

 يساعد التخطيط االستراتيجي في تحديد الفرص املتاحة لتجاوز األزمات. 

 يدات لحدوث األزماتيساهم التخطيط االستراتيجي على خفض نسبة املخاطر والتهد. 

 هناك دور فعال للتخطيط االستراتيجي في االكتشاف املبكر لألزمات . 

 اتباع التخطيط االستراتيجي في اإلدارة يؤدي لتنمية قدرات فرق العمل للتعامل مع األزمات. 

 والخارجية الداخلية البيئة تحليل خالل من الخطط وضع تستوجب فعالة وسيلة االستراتيجي التخطيط. 

 -:التوصيات

 .ضرورة العمل على تطبيق التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات االقتصادية في الدول واملؤسسات املختلفة 

 ضرورة العمل على نشر الوعي بأهمية التخطيط االستراتيجي واستخدام اساليب التنبؤ باألزمات االقتصادية 

 ت املتعددة لتجاوزها في حالة وقوعها.العمل على وضع الخطط االستراتيجية في ادارة االزما 

                                                           

 26كريمة شعبان، مرجع سبق ذكره، ص 1  
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 .عقد الدورات التخصصية في مجال التخطيط االستراتيجي وادارة االزمات 

 .عمل محاكاه حدوث ازمة واتعامل معها وفق الية التخطيط وادارة االزمة 

 لبعض الدول واليات معالجتها االستفادة من التجارب التاريخية لالزمات االقتصادية. 

 

 .الخالصة:5

التخطيط االستراتيجي وادارة االزمات حيث يمكن من خالل استخدام اساليب  عالقة بين هناك خلصت الدراسة بأن

التخطيط ووضع البرامج والجداول الزمنية تجاوز تلك االزمات كما أن هناك دور فعل للتخطيط االستراتيجي في استثمار 

دوره ما تؤكده أدبيات البحث بأنه ال بد من تفعيل االدوات االدارية املوارد بشكل افضل لتجاوز االزمات املستقبلية وهو ب

 للتنبؤ باألزمات االقتصادية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 19 - 

حئ
ا
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 لشرطة العامة القيادة الشرطي، الفكر ،مجلة االرهاب ملكافحة االستراتيجي التخطيط(1999)، مصطفى أحمد .1

 ،الشارقة.2العدد ،8الشارقة،املجلد

 املستجد كورونا فيروس ألزمة املتوقعة واآلثار العاملية االقتصادية األزمات( 2020)التلباني، الدين ييمح أحمد .2

 ،مصر.5،العدد57 مجلد االدارية، للعلوم االسكندرية جامعة ،مجلة2020

آلراء  ( أثر التخطيط االستراتيجي على جودة التدريب دراسة عينه 2018ابراهيم عبد السالم أحمد عبد املطلب ،) .3

الخرطوم، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد –من العاملين في بعض املؤسسات الحكومية السودانية 

 الجزائر.،50خيضر بسكرة، الجزائر،العدد

 حالة دراسة مستدامة سياحية تنمية تحقيق في االستراتيجي التخطيط دور ( 2016)زدايرية، ريم صدار، أحالم .4

  الجزائر. تبسة، -التبسة العربي جامعه شورةمن ماجستير رسالة الجزائر،

 في لأليتام االمل معهد حالة دراسة األزمات، إدارة في ودورة االستراتيجي التخطيط( 2020)الديراوي، حسن أيمن .5

  ،الجزائر.2،العدد،4 مجلد واألعمال، املال اقتصاد مجلة غزة، قطاع

 الناقد مجلة الخارجية، السياسة رسم في االستراتيجي التخطيط دور ( 2018)الدين، نور  فالك زروقة، إسماعيل .6

 ، الجزائر. -حيضر محمد جامعة- ،2018الثالث، العدد السياسية، للدراسات

 املؤسسات في األزمات إدارة استراتيجيات (2019الهناني،) إلياس فراح إلهام، بوجعدار ، الهناء نور  براهم .7

 .،مارس،الجزائر1،العدد3 جلد،م واألعمال  املال اقتصاد مجلة االقتصادية،

 مجلة االقتصادية، األزمات إدارة في الرائدة املاليزية التجربة عرض محاولة( 2019)إلياس، ،سليماني فايزة بلعابد .8

 .  ،الجزائر2 ،العدد1 مجلد واالدارية، االقتصادية العلوم في ونوعية كمية أبحاث

 رسالة والتداعيات، املسببات بين 1929 العاملية صاديةاالقت األزمة( 2018) فريد غمراني مريم، السعدي بن .9

 .الجزائر باملسيلة، - بوضياف محمد ،جامعة ماجستير
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 أمهية الشـــراكة االستـــراتيجية بني املغـرب
 ودول جملس التعــاون اخلليجي

The importance of the strategic partnership between Morocco 
And the countries of the Gulf Cooperation Council 

 محسن الندوي  د.

 املغرب ،بجامعة عبد امللك السعدي ذ زائرأستا، باحث في العلوم السياسية والعالقات الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract : 

The research deals with the issue of the importance of 

the strategic partnership between Morocco and the 

Gulf Cooperation Council, as the research considers 

the process of Arab economic integration among 

Morocco's central concerns, as King Mohammed VI 

was among the first Arab leaders to call for holding an 

Arab summit specialized in economic issues. As the 

Moroccan diplomacy crystallized its interest in the 

economic situation on the ground by developing 

multilateral relations and supporting joint Arab 

cooperation. 

Within this vision, Morocco looks to the Gulf 

countries as part of its broad strategy to achieve its 

vision aimed at diversifying international partners, and 

after the winds of the Arab Spring have blown over the 

region, Morocco and the Gulf countries considered it 

an opportunity to build a solid strategic partnership in 

various fields, which will have positive effects in the 

future for both parties. 

Based on the nature of the comprehensive relations 

between Morocco and the countries of the Gulf 

Cooperation Council, which dates back to decades, the 

research will address the approach of the relations 

between the two parties in creating an economic 

partnership with a strategic dimension by adopting the 

descriptive, analytical and comparative approach. In 

this research, the establishment of this strategic 

partnership came as a result A wise decision, the fruit 

of a common historical, civilized and cultural path, and 

solid ties of fruitful and constructive cooperation at the 

bilateral level, which we look forward to advancing to 

an advanced partnership with the Gulf Cooperation 

Council by opening up to new strategic areas.                                            

Key words: Partnership, strategic partnership, 

strategy, Gulf Cooperation Council, Morocco. 

 امللخص: 

يتناول البحث موضوع أهمية الشراكة االستراتيجية بين املغرب و 

مجلس التعاون الخليجي حيث يعتبر البحث ان عملية التكامل 

االقتصادي العربي من بين اهتمامات املغرب املحورية، فقد كان 

ربية األولى التي دعت امللك محمد السادس من بين القيادات الع

إلى عقد قمة عربية متخصصة في املسائل االقتصادية. حيث 

بلورت الدبلوماسية املغربية اهتمامها بالوضع االقتصادي على 

أرض الواقع من خالل تطوير العالقات املتعددة األطراف ودعم 

  .التعاون العربي املشترك

من وضمن هذه الرؤية، ينظر املغرب إلى دول الخليج ض

استراتيجيته الواسعة لتحقيق رؤيته الرامية لتنويع الشركاء 

الدوليين، وبعد هبوب رياح الربيع العربي على املنطقة، عدها 

املغرب والدول الخليجية فرصة لبناء شراكة استراتيجية متينة في 

مختلف املجاالت،وهو ما سيكون له اثار ايجابية مستقبال 

 .للطرفين

لعالقات الشاملة بين املغرب ودول مجلس وانطالقا من طبيعة ا

التعاون الخليجي والتي تعود إلى عقود من الزمن ، سوف يتناول 

البحث مقاربة العالقات بين الطرفين في خلق شراكة اقتصادية 

ذات بعد استراتيجي باعتماد املنهج الوصفي التحليلي واملنهج 

اكة املقارن وصوال في هذا البحث الى أن تأسيس هذه الشر 

االستراتيجية جاءت نتيجة قرار حكيم  وثمرة مسار تاريخي 

وحضاري وثقافي مشترك، وروابط راسخة من التعاون املثمر 

والبناء على املستوى الثنائي والتي نتطلع إلى ان ترتقي الى شراكة 

وضع متقدم مع مجلس التعاون الخليجي باالنفتاح على مجاالت 

 .استراتيجية جديدة

الشراكة، الشراكة االستراتيجية،  فتاحية:الكلمات امل

 .االستراتيجية، مجلس التعاون الخليجي، املغرب
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 :مقدمة

ان تميز العالقات الهامة والثابتة بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي  نتيجة تجذر الروابط التاريخية بين 

و"عدم التدخل في  الجانبين واشتراكهما في عدد من القواسم. ولعل من أهمها "دعم القضايا العربية واإلسالمية العادلة"

م، هو 2011إال أن أهم متغير استجد في هذه العالقات كان في مايو  الشؤون الداخلية للغير" و"االلتزام بالشرعية الدولية".

دعوة املجلس للمغرب واألردن لالنضمام إلى عضويته، والتي انتهت في حالة املغرب إلى بناء شراكة استراتيجية خاصة تتوجت 

شملت مجاالت متعددة بآليات  حيث م(،2017-2012م، بالتوقيع في املنامة على خطة عمل عن الفترة )2012في نوفمبر 

 ..1تقارب آليات الشراكة املتقدمة التي تربط املغرب باالتحاد األوروبي

قرر امللك محمد السادس إطالق اسم "مجلس التعاون الخليجي" على الفوج وألهمية هذه العالقات بين الطرفين 

لجديد من الضباط املتخرجين من املدارس واملعاهد العسكرية وشبه العسكرية واملدنية، وذلك بمناسبة عيد ا

العرش"تقديرا ملا يربطنا بأشقائنا قادة دوله الشقيقة من عالقات األخوة والتفاهم وملا يجمعنا من شراكة استراتيجية، 

 2قائمة على التعاون املثمر والتضامن امللموس."

إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ينظر إلى املغرب ضمن محاولة لبناء تحالفات قادرة على التعامل وحيث 

مع الوضع العربي والدولي الجديد، مستحضرة قدراته في الجانب العسكري، ومن جانبه ينظر املغرب إلى دول الخليج ضمن 

ليين، ليكرس دوره على أنه قطب إقليمي له امتدادات دولية استراتيجية واسعة لتحقيق رؤيته الرامية لتنويع الشركاء الدو 

خاصة في إفريقيا، وعدها فرصة للتحول إلى شريك استراتيجي للمجلس، واستجالب دعم مالي لتخفيض انعكاسات األزمة 

ات املتحدة االقتصادية العاملية عليه، وفى الوقت نفسه توثيق عالقاته وتحالفاته العسكرية بين الطرف الخليجي والوالي

 3م2004األمريكية التي تعد املغرب حليًفا استراتيجًيا خارج الحلف األطلس ي منذ عام 

لقد كان االلتزام بعدم التراجع عن عضوية املغرب في االتحاد املغاربي الكبير بل والعمل على النهوض به، نظرا 

، ونظرا للمجهود الكبير الذي بذله 4م2011يه دستور للروابط الثقافية والجغرافية... التي تجمع املغرب به، والذي نص عل

املغرب على مر العقود املاضية للحصول على وضع متقدم باالتحاد األوربي نظرا للروابط التاريخية والثقافية 

ألزمات والجيوستراتيجية، ومن الكفة األخرى نجد أن التزام املغرب بالسعي نحو التعاون اإلسالمي والعربي في شتى القضايا وا

العربية. فإن املغرب اختار شراكة استراتيجية بدل العضوية الكاملة مع مجلس التعاون الخليجي ، واملشاركة في قمم 

الى أن ترتفع االستثمارات الخليجية املباشرة في حتى ال يرجح كفة على أخرى. كما يطمح املغرب  1+6املجلس في شكل تجمع 

 .مليار دوالر  او اكثر خالل السنوات العشر املقبلة 100مليارات دوالر إلى  5املغرب من 

                                                           

الرباط أرست شراكة متعددة املسارات واألهداف مع دول مجلس التعاون الخليجي العالقات الخليجية (، 2016علياء علي ابراهيم،) ماي  -1

 54، ص:107، مجلة آراء حول الخليج، االمارات العربية، العدد املغربية: انطالقة متناغمة نحو إفريقيا جنوب الصحراء –

 بمناسبة حفل أداء القسم للضباط املتخرجين من املدارس العليا العسكرية وشبه العسكرية بتطوان محمد السادس للملكالسامية الكلمة  -2

 ، بمناسبة عيد العرش.2016يوليوز  31األحد، 

 توراه في العالقات الدولية،أطروحة لنيل الدك ودول مجلس التعاون الخليجي، لعالقات االقتصادية بين املغرب( ،ا 2017محسن الندوي، ) - 3

 1، ص:كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة 

 م.2011من ديباجة دستور  - 4

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3740:2016-05-09-08-24-54&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3740:2016-05-09-08-24-54&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3740:2016-05-09-08-24-54&Itemid=172&option=com_content


International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 23 - 

وتعد االستراتيجيات القطاعية الواعدة التي انخرط املغرب في تفعيلها خالل السنوات األخيرة، من قبيل مخطط اإلقالع 

ددة، الصناعي ومخطط املغرب األخضر واملغرب الرقمي واملخطط األزرق ومخطط أليوتيس واستراتيجية الطاقات املتج

وبخصوص .وتطوير بنيات االستقبال السياحي، ستجعل الشراكة املغربية الخليجية ناجحة وذات أفق استراتيجي كبير

االستثمار في القطاع الزراعي والغذائي، يمتلك املغرب بنية مؤسسية قوية ومتطورة، ويقدم تسهيالت غاية في األهمية 

ن الخليج على تجربة مهمة في مكننة الزراعة وتطويرها، فاملغرب يرتبط  بشراكة لتطوير القطاع الزراعي، باملقابل  تتوفر بلدا

، وتشمل مجاالت التعاون السياس ي 2012للتعاون االستراتيجي مع دول مجلس التعاون،تم توقيعها في الرياض عام 

تي شملها قرار التمديد إلى سنة واالقتصادي واالستثماري والتجاري والسياحي واألمني والثقافي والعلمي، وهي االتفاقية ال

هذه الشراكة االستراتيجية التي يمكن أن تصبح نواة صلبة لنظام عربي جديد في القرن الواحد والعشرين، قائم على .2024

 أسس اقتصادية  صلبة ومتينة.

 أهداف البحث:

 توضيح أهمية الشراكة ومجاالتها بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي . -

 ى إبراز أهمية الوضع املتقدم بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على غرار االتحاد األوروبي.السعي إل -

 اإلشكالية:

، انطالقا من طبيعة العالقات الشاملة بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تعود إلى عقود من الزمن 

 اكة اقتصادية ذات بعد استراتيجي؟إلى أي حد ساهم تقارب العالقات بين الطرفين في خلق شر 

 وتتفرع عن هذه اإلشكالية أسئلة فرعية حول:

 ماهي مجاالت الشراكة بين الطرفين وأهدافها االستراتيجية؟-

ما هو البعد االستراتيجي للشراكة االقتصادية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي في ظل عدم إمكانية انضمام -

 ووجود املغرب في فضاء مغاربي من جهة ثانية؟املغرب للمجلس من جهة 

 هل يمكن تحقيق الوضع املتقدم بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي على غرار ما تم تحقيقه مع االتحاد األوروبي؟-

 املنهج املعتمد:

الخليجية والتعبير عنها  املنهج الوصفي التحليلي وذلك لوصف العالقات االقتصادية املغربية على اعتمدنا املنهج الوصفي :

 من خالل السياق واالبعاد وكذلك املجاالت.،

املنهج املقارن: اعتمدنا أيضا هذا املنهج حيث أردنا االستفادة من التجربة الناجحة للوضع املتقدم القائم بين املغرب 

 ونقلها للشراكة بين املغرب ومجلس التعاون الخليجي. 2008واالتحاد األوروبي منذ عام 

 

 الشراكة االستراتيجية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي : السياق واالبعاد-اوال

يقض ي مشروع خطة العمل املشترك للتعاون بين مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية واململكة املغربية 

للمعايير قد تم وضعها خصيصا لها  وهذه بمثابة الخطة الرسمية، والتي تم بالفعل العمل بها وفقا 2013/2018لسنوات 
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م، 2011بعد عدة لقاءات بين اللجان املشتركة واملختلطة والقطاعية بين البلدين والتي بدأت منذ قبول الدعوة أي بعد ماي 

 والتي تم العمل بها توازيا مع العمل على تطبيق املشاريع املتضمنة، وهاته املعايير هي تحديدا:

 استراتيجية، تخدم املصالح املشتركة للطرفين.العمل على تحقيق شراكة  -

 تحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينهما. -

 التعريف بالثقافة والتاريخ املشترك. -

 العمل على تعزيز الشراكة االقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع االستثمارات بين الجانبين. -

 ربية الخليجية وأبعادها:السياق العام للشراكة املغ -1

تجسيدا ألواصر األخوة والُقربى التي تجمع دول املجلس واململكة املغربية وُعمق التاريخ والثقافة والقيم املشتركة 

 من العالقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه 
ً
. وانطالقا

ً
 ومستقبال

ً
 وحاضرا

ً
التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها،ماضيا

وترسيخا للتعاون القائم في مختلف زامها بمبادئ األمن والسالم الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما. الدول، والت

املجاالت، وسعيا الستكشاف آفاق جديدة لدعم عالقات التعاون الثنائي واالرتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب 

تم تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين  .1عالم واملنطقةلتطلعات التنمية وتساير املتغيرات والتحديات التي يشهدها ال

 سيتم تناول سياقها العام.

 لتوجيهات لقادة الدول بكل من املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ، بتأسيس شراكة استراتيجية و
ً
تنفيذا

ية، وُعمق التاريخ والثقافة والقيم متميزة بينها، وتجسيدا ألواصر األخوة والُقربى التي تجمع دول املجلس واململكة املغرب

 
ً
 ومستقبال

ً
 وحاضرا

ً
لكن بالرغم من التقدم املهم الذى عرفته . 2املشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها، ماضيا

االستثمارات والتبادالت التجارية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن مستواها ال يزال ضعيًفا، وال يعكس 

م، سميت "الفريق املغربي 2016قة السياسية، لذلك عمد الطرفان إلى استحداث "لجنة مشتركة" عام طبيعة العال

 .الخليجي" لتسهيل االستثمارات

وترسيخا للتعاون القائم في مختلف املجاالت، وسعيا الستكشاف آفاق جديدة لدعم عالقات التعاون الثنائي 

 .عات التنمية وتساير املتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم واملنطقةواالرتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطل

وبهدف إرساء دعائم هذه الشراكة، عقد وزراء خارجية الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربية ووزير 

  .2012نوفمبر  7األربعاء  الشؤون الخارجية والتعاون في املغرب، اجتماعا وزاريا مشتركا في مدينة املنامة بالبحرين، يوم

، إلى 2012أكتوبر  23إلى  16حيث ثّمن االجتماع الوزاري املشترك الجولة التي قام بها امللك محمد السادس، من 

دول مجلس التعاون الخليجي والتي عكست األهمية التي يوليها جاللتُه إلى تطوير العالقات املتميزة التي تربط اململكة املغربية 

س التعاون، وحرص جاللــِته على وضع اإلطار األمثل لشراكة متقدمة ومتطورة بين املغرب ومجلس التعاون  ، ودول مجل
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تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية واالستثمار والتأهيل بالنسبة للمغرب، وتحقيق اندماج متقدم ومتضامن إلى أبعد الحدود 

 .1املصالح واألهداف املشتركة املمكنة بين الطرفين، في شراكة استراتيجية تقوم على

 :2وخلصت املباحثات في هذا االجتماع الوزاري ،بخصوص مجال العمل املشترك، تم  االتفاق على مايلي

"، التي 2017إلى  2012إقرار "خطة العمل املشترك للتعاون بين اململكة املغربية ومجلس التعاون للفترة من -

 .والتوجهات العامة لهذا التعاون واآلليات املقترحة لتحقيقها حددت مجاالت التعاون املشترك واألهداف

تأكيد انتظام عقد االجتماع املشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واململكة -

  .املغربية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك

ج العربية واململكة املغربية من كبار املسؤولين في تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخلي-

وزارات الخارجية من الجانبين واألمانة العامة ملجلس التعاون"، من بين مهامها دعم التعاون املشترك في املجال السياس ي 

  ."ورفع التوصيات لالجتماعات الوزارية املشتركة واإلشراف على متابعة اجتماعات "فرق العمل املتخصصة

خطة العمل املشترك"، بما في ذلك »تشكيل "فرق عمل متخصصة" انطالقا من مجاالت التعاون املتفق عليها في 

التعاون في مجاالت االقتصاد، والزراعة واألمن الغذائي، والنقل، واالتصاالت، والبيئة والطاقات املتجددة واملوارد 

ة االجتماعية، والثقافة واإلعالم والشباب والرياضة، باإلضافة إلى الطبيعية، والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتنمي

 .3التعاون القضائي والعدلي

اإلسراع في تنظيم اجتماعات لخبراء الطرفين، لوضع اإلخراج النهائي لعمليات تمويل املشاريع التنموية انطالقا من الدعم -

  .املخصص لهذا الغرض إلى اململكة املغربية

بالرياض بين األمين العام  8/7/2013مرار في متابعة العمل املشترك تم االجتماع الثاني  بتاريخ  ومن اجل االست

ملجلس التعاون الخليجي ، مع سفير املغرب بالسعودية السيد عبد السالم بركة ، وقد تم خالل هذا االجتماع بحث عالقات 

لهاشمية،واململكة املغربية، في مختلف املجاالت، وبخاصة ما التعاون التي تربط دول املجلس مع كل من اململكة االردنية ا

 .تم من خطوات في تنفيذ برنامج الشراكة االستراتيجية بين مجلس التعاون واملغرب

في إطار تنفيذ اتفاق الشراكة  2013أكتوبر  8كما تم اجتماع آخر للجنة املشتركة بين الطرفين بالرباط بتاريخ 

الجانبين، وتوصل االجتماع إلى إقرار خطط العمل التفصيلية لثمانية فرق عمل، في املجاالت  اإلستراتيجية الخاصة بين

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية، وتشمل هذه الخطط برامج وآليات للتنفيذ وفق برامج زمنية محددة خالل 

 (. 2018-2013الفترة )

                                                           

(،العالقات االقتصادية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، أطروحة لنيل الدكتوراه في العالقات الدولية ، 2017محسن الندوي، )- 1

 220كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ،  ص: 

 04/05/2017على االنترنت   تاريخ الزيارة  موقع االمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية -2
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م، وعقد بقية الفرق في مقر األمانة 2013ة املغربية خالل نوفمبر وتم االتفاق على عقد أربعة فرق عمل باململك

 2013/2018إلى  2012/2017حيث يالحظ أن الفترة تغيرت بين االجتماع األول واالجتماع الثاني من .العامة ملجلس التعاون 

 دون ان يتم توضيح ذلك في تقرير عن احد االجتماعات.

وذلك ملناقشة القضايا   2013نوفمبر  27ة بين الطرفين بالكويت بتاريخكما تم اجتماع ثالث بين وزراء الخارجي

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك، ومراجعة مسيرة العمل املشترك لتحقيق الشراكة اإلستراتيجية.واستعرض فيه 

عتمادها في اجتماعهم في املنامة التي تم ا 2018-2013الوزراء املجتمعون سير العمل في تنفيذ خطط العمل املشترك" للفترة 

، حيث تم تكليف اللجان املشتركة من كبار املسؤولين في مجلس التعاون واململكة األردنية الهاشمية 2012نوفمبر  7في 

واململكة املغربية بمتابعة تنفيذها، وتشكيل فرق عمل متخصصة مشتركة من مجاالت التعاون املتفق عليها في خطط العمل 

بما في ذلك التعاون في مجاالت االقتصاد، والزراعة واألمن الغذائي، والنقل، واالتصاالت، والبيئة والطاقات املشترك، 

املتجددة واملوارد الطبيعية، والسياحة واآلثار، والتعليم والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية االجتماعية، 

ضافة إلى التعاون القضائي والعدلي، والتعاون في املجال السياس ي. واطلع الوزراء والثقافة واإلعالم والشباب والرياضة، باإل 

 .1على خطط العمل التفصيلية التي تم التوصل إليها من قبل فرق العمل املتخصصة

واعتمد الوزراء توصيات اللجنة املشتركة بين مجلس التعاون واململكة األردنية الهاشمية، واللجنة املشتركة بين 

س التعاون واململكة املغربية، وأبدوا ارتياحهم إلى النتائج اإليجابية التي توصلت إليها اجتماعاتها املنعقدة في دولة مجل

، واجتماعات فرق العمل 2013أكتوبر  7-6، وفي الرباط في 2013سبتمبر  8-7، وفي عمان في 2013نوفمبر  26الكويت في 

(، وفي املجال القانوني والقضائي )األمانة العامة ملجلس 2013نوفمبر  13-12املتخصصة في املجال االقتصادي )الرباط، 

(، والتنمية 2013نوفمبر  13-12(، والبيئة والطاقات املتجددة واملوارد الطبيعية )الرباط، 2013نوفمبر  7-6التعاون، 

بين مجلس التعاون والبلدين  (، مما سيعزز دعائم الشراكة اإلستراتيجية2013نوفمبر  13-12االجتماعية )الرباط، 

 .الشقيقين، وتوثيق الصالت والتكامل بينها

بالسعودية بدأ االجتماع األول الخاص باللجنة املشتركة بمجال السياحة واآلثار ،وناقش  10/3/2014وبتاريخ 

آلثار ، وكيفية استقطاب اآللية املقترحة للتعاون بين الجانبين والتي تتضمن تبادل الخبرات في تنظيم في مجال السياحة وا

استثمارات القطاع الخاص، واملشاركة املتبادلة بين الجانبين في املهرجانات والفعاليات السياحية، واملشاركة املتبادلة في 

كما نظر االجتماع في االستفادة من الكوادر التدريبية املغربية في . املعارض االستثمارية والتسويقية التي تقام لدى الجانبين

مجال التعليم والتدريب السياحي ، وكذلك االستفادة من تجارب الخبراء واملختصين باللجنة الوطنية املغربية للمتاحف ، 

 . باإلضافة الى تبادل الزيارات والخبرات بين املختصين في املجاالت املختلفة وخاصة اآلثار والترميم

ات اللجان املشتركة بين مجلس التعاون الخليجي مع بالكويت، انعقدت أعمال اجتماع 2014أكتوبر  28وبتاريخ 

كل من األردن واملغرب، واملناط بها متابعة سير العمل في تفعيل الشراكة اإلستراتيجية بين مجلس التعاون والبلدين 

 الشقيقين على اعتبار أن األردن معني كاملغرب بشراكة استراتيجية نفسها مع دول مجلس التعاون. 

                                                           

 04/05/2017موقع االمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية على االنترنت    تاريخ الزيارة  --1
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ة املشتركة في هذه االجتماعات توصيات فرق العمل املتخصصة التي سبق تشكيلها لتنفيذ خطط واعتمدت اللجن

العمل املشترك، في املجاالت االقتصادية، والقانونية والقضائية، والرياضة والشباب، والبيئة والطاقات املتجددة واملوارد 

 .والبحث العلمي، والسياحة واآلثار، والتنمية االجتماعية الطبيعية، والثقافة واإلعالم، والتعليم العام والتعليم العالي

، عقد اجتماع لوزراء الخارجية بين الطرفين بقطر، وأبدى الوزراء ارتياحهم للتقدم 2014نوفمبر  25وبتاريخ

سابقة املستمر في العمل املشترك لتحقيق هذه الشراكة اإلستراتيجية وفق خطط العمل التي تم إقرارها في االجتماعات ال

لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون واململكة األردنية الهاشمية واململكة واملغربية، والتي حددت أبعاد تلك الشراكة 

 . 1(2018-2013وأهدافها وغاياتها التفصيلية، واآلليات والبرامج الالزمة لتنفيذها خالل الفترة )

التعاون واململكة األردنية الهاشمية، واللجنة املشتركة بين واعتمد الوزراء توصيات اللجنة املشتركة بين مجلس 

، وتوصيات فرق العمل 2014مجلس التعاون واململكة املغربية، التي عقدت اجتماعاتها في دولة الكويت خالل شهر أكتوبر 

-2013شترك للفترة املشتركة بين مجلس التعاون واململكة األردنية الهاشمية واململكة املغربية في إطار خطط العمل امل

 .2012م، التي تم اعتمادها في اجتماعهم املشترك الثاني في نوفمبر 2018

كما اطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل املتخصصة في مجال التعاون االقتصادي، والقانوني والقضائي، 

فة، واإلعالم، والتعليم العام والتعليم العالي والرياضة، والشباب، والبيئة والطاقات املتجددة واملوارد الطبيعية، والثقا

والبحث العلمي، والسياحة واآلثار، والتنمية االجتماعية. والتي عقدت اجتماعاتها في مقر األمانة العامة ومدينة عمان 

الفترة  ومدينة الرباط، وأشاد الوزراء بما حققته اللجنتان املشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خالل

املاضية، ووجهوا بتكثيف اجتماعاتها للفترة القائمة بما يساعد على سرعة تحقيق النتائج التي تعزز دعائم الشراكة 

اإلستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصالت والتكامل بينها، كما وجهوا بسرعة تنفيذ ما 

ع وفق الجداول الزمنية التي تم االتفاق عليها، ورفع نتائج ذلك إلى االجتماع الوزاري تم التوصل إليه من برامج ومشاري

  .املشترك القادم، وإبراز ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية

نوفمبر  29-28ورحب الوزراء بمبادرة منتدى االستثمار املغربي الخليجي في الدار البيضاء في اململكة املغربية يومي 

اية امللك محمد السادس ، والذي سيسهم إلى توسيع آفاق التعاون في املجال االقتصادي والتجاري وتسهيل م تحت رع2014

إقامة املشاريع االستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس األموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة. وأوصوا بالعمل على إشراك 

الذي تقوم به الحكومات، وذلك بهدف توسيع آفاق  الفاعلين االقتصاديين وأصحاب األعمال من الطرفين في املجهود

التعاون في املجال االقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة املشاريع االستثمارية وتشجيع تدفق رؤوس األموال وإنجاز مشاريع 

لى إرساء صناعية مثمرة. وفي هذا الصدد، دعوا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد العام ملقاوالت املغرب إ

 .2أسس تعاون مثمر فيما بينهما

األمين العام منظمة الخليج لالستشارات الصناعية في هذا املنتدى عن   حيث اشار عبد العزيز بن حمد العقيل

اهمية توظيف القوى العاملة املغربية املؤهلة في القطاع الصناعي الخليجي. إضافة إلى عقد منتديات االستثمار الصناعي 

ملغربي في القطاعات الصناعية املستهدفة، وعقد شراكات إستراتيجية بين املستثمرين الخليجيين واملغاربة في الخليجي ا
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القطاعات الصناعية الواعدة في املغرب وهي الصناعات املساندة لتطبيقات الطاقة الشمسية، والصناعات الغذائية، 

ادن والسيارات وقطع الغيار للطائرات. كما أشار العقيل إلى والصناعات الدوائية، وصناعة إعادة التدوير، وصناعة املع

إمكانية االستفادة من الخبرات املغربية في الترويج لالستثمارات الصناعية الخليجية في الدول اإلفريقية باعتبار املغرب 

املجلس، وكذلك دعوة  البوابة إلفريقيا، وحث رجال األعمال املغاربة لالستفادة من مناخ االستثمار اإليجابي في دول 

 .1املؤسسات ورجال األعمال في املغرب للتعاون مع املنظمة للترويج لفرص االستثمار الصناعي في املغرب

ولعل أول مشروع استفاد منه املغرب انضوى تحت الهبات املقدمة على مراحل من طرف دول مجلس التعاون 

يناء طنجة املتوسطي البوابة الجديد للمغرب على العالم، والذي جاء الخليجي في إطار الشراكة اإلستراتيجية، يهم مشروع م

في إطار انفتاح املغرب على االستثمار الدولي وترسيخ ربطه باالقتصاد العاملي، حيث سيتم تعزيز املنطقة الشمالية للمملكة 

 كلم من أوربا(. 15بمركب مينائي وصناعي وتجاري بمضيق جبل طارق في ملتقى أهم الطرق البحرية العاملية )

 أبعاد الشراكة االستراتيجية: - 2

كما راينا السياق العام للشراكة االستراتيجية ، فإن لهذه الشراكة ابعادا مختلفة منها ما هو حضاري وثقافي ودبلوماس ي 

 وسياس ي واقتصادي وامني وعسكري..

ة املغربية أنها تستند إلى التاريخ والثقافة والحضارة لعل ما يميز الشراكة الخليجي : البعد التاريخي والحضاري والثقافي -

 ما يستذكر بكل خير وقفات 
ً
، فاملغرب دائما

ً
 شعبيا

ً
املشتركة، والتي جعلت التقارب بين الجانبين ضرورة ملحة ومطلبا

وقفهم مع حدث التضامن والتأييد الخليجي له، بداية من دعم دول الخليج الستقالل املغرب إبان االستعمار الفرنس ي أو م

واستكمال الوحدة الترابية املغربية، حيث كان هناك إجماع خليجي ودعم أخوي دون قيد  1975سنة « املسيرة الخضراء»

أو شرط ، لهذا فإن صورة دول الخليج في الذاكرة الشعبية املغربية هي صورة ناصعة البياض، وهذا ما أشار إليه بوضوح 

، حيث شاركت 1975مستذكرا تاريخ رحيل املستعمر االسباني عن الصحراء في سنة  لقمة، العاهل املغربي في كلمته أمام ا

في املسيرة الخضراء السترجاع أقاليم املغرب الجنوبية، وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان واإلمارات، التي 

نائب القائد األعلى للقوات املسلحة،  تميزت بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي،

 .2«سنة 14والذي كان عمره آنذاك 

نجد أن قبول مقترح الشراكة هو اعتراف ضمني بأهمية املوقف االستراتيجي للمملكة، كما يدل على  البعد الدبلوماس ي: -

ة، ومنه تفاعله مع تحديات االتحاد انتباه املجلس على قدرة املغرب على التفاعل مع التجمعات واملنظمات اإلقليمية والدولي

املغاربي الكبير، وحفاظه على وضعه املتقدم في االتحاد األوربي، وتجمع الساحل والصحراء، ومنظمة األمم املتحدة وغيرها. 

فتاريخه الرصين وتفاعله الدبلوماس ي ومواقفه الثابتة والبعيدة عن الشبهات واالنحياز، قد أهلته إلى النظر في طلب 

نضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أن هذا التجمع يتخذ من تجنب املشاكل وعدم التدخل في شؤون الغير اال 

 .3كمبادئ مقننة، وهذه مبادئ معتمدة بالفطرة في الحكم الرشيد للمملكة

                                                           

 30/11/2014خ بتاري  /http://www.goic.org.qa موقع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية التابعة ملجلس التعاون الخليجي، -1

 76، ص:2016، 533درع الوطن وهي مجلة عسكرية اماراتية تصدر عن القوات املسلحة ، العدد مجلة  -2

 كلية بتاريخ، رسالة ماستر والرهانات، التحديات الخليجي التعاون  مجلس بدول  املغربية ( العالقات2011-2013صباح العروس ي ،' )-3

 168ص:.الخامس محمد جامعة سال، الحقوق،
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لس التعاون لدول الخليج يمثل أحد األبعاد الرئيسية للشراكة بين الجانبين، حيث تتوافق رؤى دول مجالبعد السياس ي:  -

العربية واململكة املغربية إزاء مختلف القضايا اإلقليمية والدولية، على النحو الذي أكده البيان الختامي السابق اإلشارة 

إليه، وهذا التفاهم بين الجانبين ليس وليد هذه اللحظة، وإنما كان امللمح العام الذي صبغ العالقات الثنائية على مدار 

لت القمة الخليجية املغربية وما حملته من مواقف ورؤى موحدة بين دول الخليج العربي واململكة السنوا
ّ
ت املاضية. وقد مث

املغربية نقلة نوعية في التحالف االستراتيجي بين الجانبين في ظل التطورات املالحقة التي تشهدها املنطقة، وأكدت أن 

القضايا العربية، وضرورة التحرك إليجاد حلول لألزمات التي تشهدها دول الجانبين يتبنيان مواقف مشتركة إزاء مجمل 

املنطقة، في سوريا وليبيا واليمن والعراق، وبما يحافظ على وحدة هذه الدول وسيادتها ، ويضمن لشعوبها األمن 

القضايا العربية  ولعل من أهم القواسم الثابتة في عالقات املغرب بدول مجلس التعاون الخليجي، دعم واالستقرار.

واإلسالمية العادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وااللتزام بالشرعية الدولية. ولعل من أبرز ما أكدت عليه 

دول الخليج العربي في قمة الرياض تضامنها الكامل مع اململكة املغربية في ما يخص وحدتها الترابية خصوًصا في ظل محاوالت 

ابتزاز املغرب، وفق ما أوضحه العاهل املغربي محمد السادس، حيث رفضت على لسان العاهل السعودي  إقليمية ودولية

 1«.أي مساس بمصالح املغرب العليا“امللك سلمان 

ففي نظرنا يعتبر املغرب محل احترام تقدير، نظرا لعاملين أساسيين، األول هو العالقات التاريخية بينه وبين دول املجلس، 

أسس كما رأينا على أسس من الثوابت الشخصية، وانتهاجها ألسلوب التشاور والتنسيق والتعاون في األزمات والتي تت

السياسية واألمنية بينه وبين دول املجلس. والثاني هو تقدير قادة املجلس للطريقة التي تجنب بها املغرب رياح الربيع العربي 

م، الذي لم تستطع أغلب الدول 2011ات وما أنتجه من ذلك دستور بمبادرته إلصالحات جريئة وجذرية في كل القطاع

العربية مجاراة النهج الديمقراطي ودرجة االنفتاح ودسترة حقوق اإلنسان وزيادة حقوق املرأة والطفل، التي حققها، أمور 

 .2جعلت من املغرب قبلة سياسية وأمنية يرضاها قادة الخليج

ز ابعاد الشراكة بين الجانبين، فدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل يعتبر أحد أبر البعد االقتصادي:  -

املصدر الرئيس ي للمغرب في ما يخص إحتياجاته من الطاقة، كما يعول املغرب على االستثمارات الخليجية في تعزيز 

% من مجموع 28تعاون الخليجي اقتصاده خالل الفترة املقبلة، وتشير التقديرات في هذا الشأن إلى أن حصة دول مجلس ال

. وبلغ حجم املبادالت التجارية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي 2014االستثمارات األجنبية باملغرب خالل سنة 

، 2000% في 3.6% من إجمالي املبادالت التجارية للمغرب مقابل 4.9ما يمثل  2014مليارات دوالر( سنة  3مليار درهم ) 28.6

 2.7مليار درهم ) 26.8اإلحصائيات الرسمية املغربية. وبلغت واردات املغرب من دول مجلس التعاون الخليجي  وذلك حسب

 .2000% سنة 5.3% من إجمالي واردات املغرب، مقابل 6.9وهو ما يمثل  2014مليار دوالر( سنة 

درا تمويليا مهما بالنسبة للمغرب، حيث وعالوة على ما تقدم، تشكل املساعدات التي توجهها دول الخليج في شكل هبات مص

مليون درهم في شكل هبات من دول مجلس التعاون الخليجي.  868على ما مجموعه  2016حصلت خزينة الدولة خالل سنة 

مليارات  4ووفق أرقام وزارة املالية واالقتصاد املغربية، بلغت قيمة الهبات واملنح املالية من دول الخليج إلى املغرب نحو 

 .2014والر خالل د

                                                           

 77درع الوطن ، مرجع سابق ص:مجلة  --1

 168صباح العروس ي، ص: -2



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 30 - 

إن توقيع املغرب على مجموعة من االتفاقيات الدولية في مجاالت التجارة واالستثمارات، وأرضيته االستثمارية 

الوطنية املرنة، وفتحه ألوراش كبرى تهم تطوير االقتصاد الوطني وتعزيزه لكل ما من شأنه الرفع من جودة االستثمارات 

 .1ضارها إبان دراسة طلبهاألجنبية، هي أيضا أمور تم استح

 إلى طبيعة التحديات التي تواجهها املنطقة، وفي مقدمتها خطر التطرف واإلرهاب، وتدخل بعض   :البعد األمني-
ً
نظرا

 من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واململكة املغربية تعمالن 
ً
األطراف الخارجية في شئون الدول العربية، فإن كال

 للتعاون األمني بين الجانبين، وأكدت على  تعاون األمني فيما بينهما. على تعزيز ال
ً
وقد شكلت القمة الخليجية املغربية تعزيزا

 من قناعتهما املشتركة بأن 
ً
إدراكهما البالغ بضرورة التعاون في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار املنطقة، انطالقا

 ولهذا عبر القادة عن التزامهم بالدفاع املشترك عن أمن بلدانهم  التهديدات واألخطار التي تواجه دول 
ً
املنطقة ال تستثني أحدا

 2واستقرارها.

دولة إسالمية للتحالف  34فقد انضم املغرب الى جانب  يمثل أحد أوجه الشراكة بين الجانبين،  :البعد العسكري  -

، ملحاربة اإلرهاب. وقد جاء هذا التحالف 2015ديسمبر  15ي االسالمي العسكري الذي أعلنته اململكة العربية السعودية ف

ا من أحكام اتفاقية 
ً
منظمة »لحماية األمة من شرور اإلرهاب ومخططات اإلرهابيين الخفية أو املعلنة أينما كانت انطالق

أطلق عملية عاصفة الذي  أحد أعضاء التحالف العربي في اليمن  ملكافحة اإلرهاب. كما يعد املغرب « التعاون اإلسالمي

  لدعم شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد انقالب الحوثيين على السلطة.  2015الحزم في مارس 

 هذه العالقات إلى  ،املصالح املشتركة -
ً
ترتكز العالقات الخليجية املغربية على قائمة متنوعة من املصالح التي تدفع قدما

 في الت
ً
قدير املتبادل لكل منهما، فالعاهل املغربي حرص على اإلشارة إلى لفتات الوفاء لألشقاء في األمام، وبدا هذا واضحا

مجلس التعاون الخليجي الذين دعموا املغرب واقتصاده في أصعب الظروف، وساهموا ويساهمون في تعزيز االستقرار الذي 

 في وقت تمر دول الجوار املغاربي بأخطار أمنية 
ً
وصعوبات اقتصادية، مثلما أشاد العاهل السعودي تشهده اململكة حاليا

 لدول الخليج، وخاصة انضمامها للتحالف اإلسالمي العسكري ملواجهة اإلرهاب، والذي أعلنت 
ً
بمواقف املغرب املؤيدة دوما

ي ، واملشاركة كذلك في عملية عاصفة الحزم ضمن التحالف العرب2015عنه اململكة العربية السعودية في شهر ديسمبر 

 2015.3لدعم الشرعية في اليمن في مارس من العام 

تمثل أحد العوامل املهمة التي تقف وراء التقارب بين الجانبين، فاملغرب يواجه تحديات عديدة  : التحديات املشتركة -

ملتطرفة، يرتبط بعضها بتنامي التطرف واإلرهاب وخاصة من دول الجوار املغربي التي تنشط فيها التنظيمات الجهادية وا

 عن مشكلة الصحراء الغربية التي يحاول البعض إثارتها بين الحين واآلخر، وفرض حلول معينة على اململكة املغربية 
ً
فضال

بشأنها، أما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتواجه هي األخرى تحديات متزايدة ، بعضها يتعلق بالسياسات 

اإلرهابي الذي أعلن « داعش»املنطقة، وتنامي خطر الجماعات املتطرفة ، وخاصة اإليرانية التدخلية في شئون دول 

مسئوليته عن تنفيذ العديد من العمليات اإلرهابية في اململكة العربية السعودية في العامين املاضيين.ناهيك عن استمرار 

 ع
ً
ن األوضاع الصعبة التي تشهدها كل من العراق األزمات املختلفة في بعض الدول العربية، كاألزمة السورية واليمنية، فضال

                                                           

 .168صباح العروس ي. مرجع سابق،ص: -1

 78، ص:2016، 533درع الوطن باإلمارات العربية ، العددمجلة  --2

 232محسن الندوي، العالقات االقتصادية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، مرجع سابق، ص:  - 3
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وليبيا، وهي تطورات تنطوي على تحديات عديدة تفرض على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واململكة املغربية 

 1التعاون فيما بينها ملواجه تداعياتها املختلفة.

 ليجي : املجاالت وآليات التنفيذالشراكة االستراتيجية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخ -ثانيا 

 سنتناول في هذا املطلب  مجاالت الشراكة االستراتيجية منها السياس ي واالقتصادي والسياحي واالمن 

 الغذائي ومجاالت النقل واالتصاالت والتواصل و وسنتناول آليات التنفيذ في املجاالت املذكورة.

 مجاالت الشراكة االستراتيجية: -1

 ة االستراتيجية بين املغرب ومجلس التعاون إلى جل القطاعات تقريبا.تتوجه الشراك

. تهدف إلى تعزيز التعاون الدبلوماس ي بين دول املجلس واململكة املغربية، وعد العالقات السياسية املجال السياس ي -

 الخليج واملنطقة.واالستراتيجية املشتركة. ثم توحيد جهود الجانبين حيال إرساء دعائم األمن واالستقرار في 

: فيتوخى تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول املجال االقتصادي -

املجلس واململكة، ثم تسهيل عمليات التبادل التجاري والعمل على تذليل الحواجز الجمركية، وغير الجمركة بين الجانبين، 

تثمارات مشتركة، أيضا تهدف في هذا املجال إلى تشجيع إقامة عالقات جديدة وشراكات في القطاع باإلضافة إلى إقام اس

الصناعي، ناهيك عن السعي وراء االستفادة من التجارب الناجحة في خصخصة القطاعات االقتصادية، وكذا التعاون بين 

 املؤسسات املالية املتخصصة.

يسيين أولهما: تشجيع االستثمار واالستفادة مما لدى الجانبين من الخبرات في : فقد عقد له هدفين رئاملجال السياحي -

هذا املجال، والثاني: االستفادة من التجارب الناجحة في تنظيم قطاع السياحة الستقطاب السياح من شتى دول العالم 

 وكذا استقطاب املستثمرين من القطاع الخاص.

تطوير استراتيجيات التعاون بين الجانبين في مجاالت الزراعة والثروة الحيوانية  : فيتوخىمجال الزراعة واألمن الغذائي -

والسمكية وخاصة املشاريع التي تسهم في تعزيز وترسخ مفهوم األمن الغذائي، وتشجيع االستثمار املشترك، كما يتوخى 

لك تبادل املعرفة والخبرات في مجال االستفادة من الخبرات املختلفة في مجال الثروة السمكية واالستزراع السمكي، كذ

الثروة السمكية واالستزراع السمكي، ناهيك عن تبادل الخبرات في مجال تطير الصناعات التحويلية للمنتجات الزراعية، 

 2واالهتمام بالبحث العلمي واالعتماد على التكنولوجيا الحديثة في برامج التنمية وإعادة تأهيل البنيات املتدهورة.

 : فسيتم تعزيز التعاون في مجال النقل واملواصالت وتشمل: النقل واملواصالتمجال -

 مجال النقل البري وسكك الحديد. -

 مجال النقل البحري. -

 مجال النقل الجوي. -

: فسيتم تعزيز التعاون في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات، وتعزيز التعاون في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات -

 لبريد.موضوعات ا
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 : فقد تم تسطير دفين في هذا املجال هما:مجال املوارد الطبيعية والطاقة املتجددة والكهرباء -

التعاون في مجال الخبرات ونقل املعلومات املتعلقة بقطاع املياه والكهرباء ودراسة وتطوير أسس احتساب  -

 التعرفة الكهربائية واملائية.

كل قواعد البيانات املوحدة في مجال املياه والصرف الصحي نقل املعرفة والتقنية املستخدمة وهيا -

والكهرباء. الدراسات االستثمارية في قطاع املياه، وأنظمة املياه واللوائح التنفيذية واإلدارة املتكاملة ملوارد 

 املياه.

اتيجية، إال أنه لم يتم وضع : على الرغم من أنه تم وضعه في الرتبة الثامنة من برنامج خطة الشراكة اإلستر مجال املعادن -

 1أي معلومات عنه على عكس بقية املجاالت.

والهدف منه التعاون في مجال مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة وخلق اتفاقيات بينية إقليمية ودولية  مجال البيئة: -

لكيميائية وإجراءات السالمة من وتفعيل تلك التي برمت من قبل. كما يهدف التعاون في مجاالت اإلدارة السليمة للمواد ا

مخاطر الصناعات البتروكيميائية، والتعاون في مجال الحماية من اإلشعاعات ومراقبة املواد املشعة وتقنيات معالجة 

 وتدويرها وتلوث الهواء.

ونا شامال لكل : يتم التركيز هنا على تعزيز التعاون في املجاالت القانونية والقضائية، تعااملجال القضائي والقانوني-

املجاالت القضائية على نحو يستطيع أن يسهم بصورة إيجابية وفعالة في تدعيم الجهود القائمة في هذا املجال. باإلضافة 

إلى تعزيز وتطوير التعاون بين املعاهد القضائية وتسميات املحاكم في دول مجلس التعاون أو ما يقابلها من جهة ونظيرها في 

 اململكة املغربية.

 : وهنا يسعى املختصون باملجال إلى مجموعة من األهداف هي:مجال التنمية االجتماعية -

 تنمية وتطوير شؤون املرأة في كال الجانبين. -

تمكين املرأة وتعزيز قدراتها في كافة امليادين كركيزة أساسية لتقدم املجتمع وذلك لتطوير واقع املرأة وتنمية قدراتها وتوسيع  -

 تها وفرص مشاركتها في تنمية املجتمع.قاعدة خيارا

 التعرف على االستراتيجيات في مجال حماية املرأة من العنف. -

 التعرف على الخطط الوطنية في مجال حماية الطفل من اإلساءة.  -

ية تشجيع التعاون والشراكة على أساس املنفعة املتبادلة في املجال االجتماعي واالقتصادي وتكامل مشاريع التنم -

 االجتماعية بما يحقق مصلحة املجتمع.

: ففي هذا املجال، ونظرا للروابط التاريخية والثقافية وروابط الدين، تم تسطير مجموعة من املجال اإلعالمي والثقافي -

 األهداف وهي: 

ملختلفة ومجال التدريب التعاون مع املؤسسات اإلعالمية الرسمية في املغرب ومتابعة وتفعيل التعاون اإلعالمي باملجاالت ا -

 وتبادل الخبرات اإلعالمية.

 تفعيل التعاون في املجال اإلذاعي واملجال التلفزيوني ومجال اإلنتاج البرامجي، وتبادل الخبرات واملعارف اإلعالمية. -
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 التعاون والتنسيق مع وكاالت األنباء واملؤسسات اإلعالمية الخليجية. -

 فة واملطبوعات واملكتبات والنشر اإللكتروني وتبادل الخبرات.تفعيل التعاون في مجال الصحا -

 تعزيز التعاون في املجال الثقافي والفنون ومجال اإلبداع الفكري والنشر. -

 تشجيع التبادل والحوار بين شرائح املجتمع كاملثقفين واملفكرين واملؤسسات الثقافية من دول مجلس التعاون مع املغرب  -

يهدف من خالل الشراكة أن يتم تشجيع التواصل بين الخبراء واملختصين في  العالي والبحث العلمي:مجال التعليم  -

 التعليم العام )االبتدائي واملتوسط والثانوي( من الجانبين.

 التعاون في مجاالت التعليمية التي تعاني من ندرة الكفاءات الوطنية، ثم تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث العلمي.-

 فسيتم تشجيع التعاون في مجال الشباب والرياضة ثم التعاون في مختلف األنشطة الرياضية. مجال الشباب والرياضة: -

 الشراكة االستراتيجية : من املشروع الى التنفيذ-2

سنتناول خالل هذا املطلب الشراكة االستراتيجية بين املغرب ومجلس التعاون الخليجي منذ اعتبار هذه الشراكة 

 وعا إلى حين بداية تنفيذه وتحقيقه على ارض الواقع.مشر 

 الشراكة االستراتيجية : املشروع –

، بحضور وزراء خارجية دول 2011دجنبر  11بعد ان قام مجلس التعاون بعقد اجتماع وزاري بجدة في يوم األحد 

 لة في:تنفيذا لتوصياته املتمثاملجلس باإلضافة إلى وزيري الخارجية املغربي واألردني، و 

األولى: تتعلق بتشكيل مجموعتي عمل من األمانة العامة وكل من الجانبين املغربي واألردني، تنبثق عنهما لجان  

 متخصصة لدراسة مجاالت التعاون والشراكة، تمهيدا لرفعها إلى املجلس األعلى.

 ت.الثانية: بإقرار برنامج تنمية اقتصادية لفائدة املغرب واألردن يمتد لخمس سنوا

م، االجتماع األول لفريق عمل األمانة العامة ملجلس التعاون 2011أكتوبر  19احتضنت الرياض يوم األربعاء  

اململكة املغربية، حيث اعتمد ضمنيا مفهوم الشراكة النموذجية والواقعية في املجاالت ذات  –لدول الخليج العربية 

 األولوية بالنسبة للطرفين.

ى اقتراح تشكيل سبع لجان متخصصة لدراسة مجاالت التعاون والشراكة، تمهيدا وعليه، خلص االجتماع إل

 :1لرفعها إلى املجلس األعلى، وهذه اللجان هي

 لجنة التعاون السياس ي.-

 لجنة التعاون االقتصادي.-

 لجنة التعاون العسكري.-

 لجنة التعاون األمني.-

 لجنة التعاون في مجاالت اإلنسان والبيئة.-

 عاون القضائي والقانوني.لجنة الت-

 لجنة التعاون الثقافي واإلعالمي.-
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باإلضافة إلى ذلك، فإن املجلس األعلى للمجلس التعاون قد أقر إنشاء صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم 

دول املجلس مليار دوالر لكل دولة، مع تكليف وزراء املالية ب 2.5الدعم ملشاريع التنمية في كل من املغرب واألردن بمبلغ 

بدراسة النظام األساس ي والهياكل املطلوبة إلحداث هذا الصندوق، وذلك عقد االجتماع الوزاري التحضيري الذي عقد يوم 

، على تشكيل 2011دجنبر  20و 19التي عقدت بالرياض يومه  32م، حين وافق املجلس في دورته 2011نوفمبر  21األربعاء 

 اللجان املذكورة.

السابقة كان لها الدور الفاعل في تقديم أساس جاهز ومرن لبدأ أنشطة اللجان الجدية كما أن اللجان 

 .1واملستحدثة في إطار الشراكة االستراتيجية

 آليات تنفيذ الشراكة االستراتيجية:  -

ومن اجل  تنفيذ هذه املشاريع قام مجموعة من الخبراء بدراستها ووضع مجموعة من اآلليات التي تتناسب مع 

االتها، وبحسب القطاعات التي تنضوي تحتها وبحسب طبيعتها، فما يتناسب مع مشروع سياحي قد ال يتناسب مع مشروع مج

 زراعي... وهذه اآلليات هي:

 .املجال السياس ي 

 سيتم التركيز على عقد اجتماع وزاري سنوي مشترك لوزارء خارجية دول املجلس مع وزير خارجية املغرب. -

 للجنة املشتركة يسبق االجتماع الوزاري املشترك.عقد اجتماع تحضيري  -

 .املجال االقتصادي 

 عقد لقاءات دورية بين رجال األعمال واملستثمرين بين الجانبين. -

 تنظيم ورش عمل مشتركة في املجال االقتصادي. -

 تبادل الزيارات بين املسؤولين لتعزيز التعاون املشترك بين دول املجلس واملغرب. -

في هذا املجال واالستفادة من قوانين الخصخصة، ومهام وهيكلة الهيئات الحكومية التي تبادل التجارب  -

وضعت لتسيير عمليات الخصخصة، خصوصا فيما يتعلق بمستويات الشفافية وبتقييم برامج الخصخصة 

 بعد االنتهاء منها.

 لكة املغربية.تشجيع املستثمرين من دول املجلس على االستثمار في املشاريع املخصخصة في املم -

عقد املؤتمرات وورش العمل للتعرف على املؤسسات بين الجانبين مع ضرورة التواصل مع الغرف التجارية  -

 2والهيئات واملنظمات التي يمكن أن تفتح أبواب التعاون بين البلدين.

 املجال السياحي 

 مشاركة الجانبين في املعارض الترويجية للسياحة. -

                                                           

1-Mme Latifa El bouabellaoui : ‘Bilan des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays du CCG et le potentiel de leur 

développement’ Séminaire à l’Institut des Etudes Stratégiques (IRES) Rabat, Le 30 Avril 2013, p : 20. 
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نظيم هذا القطاع وتمويله، وهيكلية جهات القطاع العام التي تقوم بتنمية السياحة تبادل الخبرات في مجال ت -

 وتطويرها، عالوة على كيفية استقطاب استثمارات القطاع الخاص املحلي واألجنبي وغيره.

 .مجال الزراعة واألمن الغذائي 

 تبادل الخبرات في املجاالت الزراعية. -

املعارض الزراعية لتعزيز التعاون والفرص االستثمارية بين دول مجلس إقامة معارض أو املشاركة الفعالة في  -

 التعاون لدول الخليج العربي وللمغرب.

 بحث شراكات في مجال االستثمار في إنتاج الغذاء. -

 .في مجال النقل واملواصالت 

 التعليم والتأهيل والتدريب واألبحاث في مجاالت النقل املختلفة. -

في قطاع النقل العام وفي مجاالت النقل البحري واملوانئ وفي تصميم وتنفيذ وصيانة تبادل التجارب والخبرات  -

 الطرق والجسور وفي مجاالت السالمة الطرقية وسالمة النقل عموما.

 مجاالت مختلفة 

 بالنسبة ملجال االتصاالت وتقنية املعلومات: -أ

 دراسة خفض تعريفات االتصال قدر اإلمكان. -

 لبريدية والتشغيلية.بحث سبل تطوير الخدمات ا -

 بالنسبة ملجال املوارد الطبيعية والطاقة املتجددة والكهرباء: -ب

تبادل الخبرات حول الطاقة املتجددة واملعلومات واألبحاث املائية، تبادل التجارب العملية في تخصيص  -

 قطاع املياه والكهرباء واملواصفات الفنية والقياسية للنظم واملعدات.

 في املجاالت اإلدارية والفنية.تدريب األفراد  -

 تشجيع املستثمرين للدخول في مجال تنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية. -

 موارد وتقنيات الطاقة املتجددة. -

 مجال التعاون البيئي: -ج

 االستفادة من الدراسات والبحوث في مجال اإلدارة املستدامة وحماية البيئة البحيرة وإدارة املناطق الساحلية -

 ودعم التعاون في مجال األنشطة مع املنظمات والجمعيات األهلية املعنية بالبيئة.

تبادل املعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال التشريعات والقوانين واللوائح البيئية والتخطيط البيئي  -

 1والدراسات البيئية وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ البيئية وإدارة األزمات البيئية.

 املجال القانوني والقضائي: -د

 تبادل املعلومات القانوني والتشريعات النافذة واملطبوعات والبحوث القانونية والقضائية.  -
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 تشجيع الزيارات وعقد الندوات القانونية والقضائية حول املواضيع املتجددة في ميادين القضاء والقانون. -

والبرامج التدريبية بكافة أنواعها واملعلومات املتعلقة بطرق تبادل الخطط الدراسية واملحتوى العلمي للمواد  -

 ووسائل التدريس املستخدمة.

تبادل املنشورات العلمية من رسائل وبحوث متخصصة في العم القضائي سواء أكانت من قبل الكادر  -

 األكاديمي أم من الدارسين.

 تبادل الزيارات للدارسين والكادر األكاديمي واإلداري. -

لبحث العلمي املشترك بين أعضاء هيئة التدريس والدارسين في املعاهد القضائية وإعطاء أولوية تفعيل ا -

 النشر في املجاالت والدوريات العلمية التابعة للطرفين.

 مجال التنمية االجتماعية: -هـ

تمييز ضد تبادل التجارب والخبرات في مجال تمكين املرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكيفية محاربة ال -

 املرأة.

 االستفادة من التجارب املتقدمة في هذا املجال لدىة الجانبين. -

 تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات املعنية باألسرة وللمرأة والطفل واإلرشاد واالستشارات األسرية. -

ذو تبادل الخبرات واملعلومات واالستعانة بخبرات من الكوادر التدريسية والتدريبية في مجال تأهيل  -

 االحتياجات الخاصة.

 . 1االستفادة من االستراتيجيات املعمول بها في رعاية املسنين -

 :2مجال التعاون اإلعالمي والثقافي -و

 استثمارات تعليمية مشتركة. -

 تبادل الزيارات بين املذيعين والكوادر الفنية، والدورات التدريبية املشتركة. -

 ة.إنتاج وبث مشترك لبرامج إذاعية وتلفزيوني -

 تسهيل دخول الصحف واملطبوعات التي تصدر من هذه الدول. -

 تسهيل مهمة املراسلين والصحفيين وتبادل الزيارات بينهما. -

 املشاركة في املهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية. -

 املشاركة في معارض الكتب وإقامة أسابيع ثقافية فنية. -

 ي:مجال التعليم العالي والتقني والبحث العلم -ز

 استثمارات تعليمية مشتركة. -

 تبادل الخبرات واالستشارات، واالستفادة من الخبرات التعليمية. -

                                                           

 188ح العروس ي، مرجع سابق ص: صبا -1

دليل استرشادي حول مجلس التعاون الخليجي ومسار شراكة مع اململكة املغربية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مديرية املشرق والخليج  - 2

 .2012واملنظمات العربية واإلسالمية، الرباط، 
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 عقد املؤتمرات والندوات العلمية املشتركة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. -

واملعاهد االستفادة من مراكز البحث العلمي في الجامعات، وتشجيع البحوث العلمية املشتركة بين الجامعات  -

 ومؤسسات البحث العلمي في الجانبين...

 تبادل األساتذة ذوي الكفاءة في الجامعات بين الجانبين. -

 مجال الشباب والرياضة:  -ح

 عقد اجتماعات بين املختصين في مجالي الشباب والرياضة. -

 بحث إمكانية انضمام املغرب في دورة كأس الخليج. -

 القاري واإلقليمي والدولي. توحيد األدوار واألصوات على املستوى  -

 القمة الخليجية املغربية بالرياض: دعامة أساسية للشراكة االستراتيجية -3

بمشاركة العاهل  2016ابريل  20الخليجية األولى يوم األربعاء  -لقد انعقدت بالرياض، أشغال القمة املغربية

، في ظرف دقيق يعيشه الوطن العربي، باعتبارها املغربي محمد السادس، إلى جانب قادة دول مجلس التعاون الخليجي

 دعامة أساسية لتجديد الشراكة اإلستراتيجية بين الطرفين.

وفي خطابه أمام القمة أكد العاهل املغربي أن الشراكة املغربية الخليجية تستمد قوتها من اإليمان الصادق   

 تركة".املصير، ومن تطابق وجهات النظر، "بخصوص قضايانا املش  بوحدة

وجاء في خطابه" لقد تمكنا من وضع األسس املتينة لشراكة استراتيجية هي نتاج مسار مثمر من التعاون على 

فالشراكة املغربية الخليجية، ليست وليدة مصالح ظرفية، أو حسابات عابرة.  املستوى الثنائي، بفضل إرادتنا املشتركة.

لذا، نجتمع  ملصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا املشتركة.وإنما تستمد قوتها من اإليمان الصادق بوحدة ا

اليوم، إلعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، التي بلغت درجة من النضج، أصبحت تفرض علينا تطوير إطارها املؤسس ي، 

وال بالقمم الدورية الشكلية،  وهي خير دليل على أن العمل العربي املشترك، ال يتم باالجتماعات والخطابات  وآلياتها العملية.

أو بالقرارات الجاهزة ، غير القابلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد، والتعاون امللموس، وتعزيز التجارب الناجحة، 

 1واالستفادة منها وفي مقدمتها التجربة الرائدة ملجلس التعاون لدول الخليج العربي."

التي تفصل بيننا، توحدنا والحمد هلل، روابط قوية، ال ترتكز فقط على وأضاف "رغم بعد املسافات الجغرافية،  

 اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا، على التشبث بنفس القيم واملبادئ، وبنفس التوجهات البناءة".

السياسية خطاب للعاهل املغربي، الذي كان قويا في لهجته ومضامينه، يحمل العديد من األبعاد يمكن القول ان و  

 :2والدولية

أوال: دعوة إلى دول الخليج من أجل االنتقال بالعالقات السياسية واالقتصادية من إطارها القانوني، املتمثل في 

االتفاقيات املبرمة، إلى إطارها املؤسساتي والعملي من أجل تجسيدها على مستوى الواقع للحصول على أفضل النتائج لكل 

                                                           

 http://www.mapnews.ma/arاملوقع الرسمي لوكالة املغرب العربي لالنباء  -1

د.املصطفى قاسمي، أستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق، جامعة الحسن األول، عن موقع هسبريس  -2

 http://www.hespress.com/orbites/303475.htmlاالخباري 
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غرب، مذكرا بالتجارب الناجحة، كمجلس التعاون لدول الخليج، وهذا ما عبر عنه امللك بقدرتنا األطراف: دول الخليج وامل

 على بلورة مشاريع مشتركة.

ثانيا: رسالة تحذيرية قوية إلى أعضاء القمة من املناورات واملؤامرات التي تتخذ مظاهر وأشكاال مختلفة، هدفها 

بعد اإلطاحة ببعض األنظمة العربية السابقة تحث غطاء الحداثة والديمقراطية واحد هو تغيير ما بقي من األنظمة العربية 

وزعزعة األمن واالستقرار للتجارب الناجحة في املنطقة؛ حيث أصبحت تتخذ من شهر أبريل لكل سنة مناسبة ملحاولة 

 تحقيق أهدافها.

الهيكلة والتشكل، وأن الصراع بين الفاعلين ثالثا: اعتبر العاهل املغربي أن املجال السياس ي الدولي في إطار إعادة 

الدوليين؛ أي القوى الكبرى، من شأنه أن يدفع في اتجاه تحالفات جديدة في األفق من أجل الهيمنة، مشيرا إلى أن عدم 

التفرقة وعدم الطعن من الخلف والتكتل قيم من شأنها إرساء حلف عربي على أسس قوية ومتينة تمكنه من الدفاع عن 

حه ومصالح شعوبه وتحقيق االستقرار السياس ي واألمن الجماعي، وأن كل تجاهل لهذه األسس واملبادئ من شأنه أن مصال

 يسمح بإشعال الفتن والفوض ى، وبالتالي زعزعة استقرار األنظمة العربية في املنطقة بما يخدم مصالح الخصوم واألعداء.

ع حلفائه التقليدين. وإذا كان قد عمد إلى تنويع شركائه، فهذا رابعا: إن املغرب متمسك باملحافظة على عالقاته م

ال يمس العالقات مع حلفائه في ش يء. فاملغرب دولة مستقلة ذات سيادة على املستوى الوطني والدولي، ولكل دولة ذات 

وية من امللك مفادها سيادة الحق في أن تحدد اختياراتها املناسبة لتحقيق مصالحها السياسية واالقتصادية. وهذه رسالة ق

أن مسألة القرارات اإلستراتيجية للمغرب التي تخدم سياساته الخارجية ال يحق ألي كان أن يتدخل فيها. فاملغرب كان، وال 

يزال، دولة مستقلة وهو عضو نشيط في حظيرة املجتمع الدولي، حر في اختياراته لسياساته وقراراته بما يخدم مصالحه 

ار الشرعية الدولية؛ بحيث يظل وفيا اللتزاماته الدولية تجاه شركائه، وهذا ال يمس، من قريب أو بعيد، وطنيا ودوليا في إط

 مصالح أي دولة.

خامسا: أكد العاهل املغربي، من خالل هذه القمة الخليجية املغربية، إلى أن الدفاع عن أمن واستقرار الشعوب 

ختياريا، بل، على العكس من ذلك، واجبا بالنظر إلى أن اإلخالل به ستكون العربية في هذه الظرفية الصعبة والخطيرة ليس ا

له نتائج وخيمة وسلبية، باعتبار أن الروابط التاريخية لكل من دول الخليج واملغرب أثبتت أن ما يضر بعضها يضر الجميع، 

 فاملصير واحد.

سابقا ببعض الدول في املشرق الزالت سادسا: حذر امللك من أن األخطار واملخططات العدوانية التي أطاحت 

متواصلة مستهدفة املس باالستقرار واألمن لكل من املغرب والخليج، آخرها املناورة التي استهدفت وحدتنا الترابية. 

فاملؤامرات والتهديدات واالبتزاز ال تزال مستمرة من أجل الضغط على املغرب ووضع اليد على خيرات بلدنا، متمثلة تارة في 

اولة نزع الشرعية على تواجد املغرب في صحرائه، وتارة في التلويح بمساندة أطروحة االنفصال وخيار االستقالل، محذرا مح

أعضاء القمة من أن هذه التهديدات لن تتوقف إال إذا وقفت دول الخليج واملغرب وقفة رجل واحد ضد أطماع الخصوم 

  واألعداء.

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 39 - 

 ين املغرب ومجلس التعاون الخليجي في اطار الوضع املتقدم:الشراكة االستراتيجية ب -ثالثا 

الذي نقترحه يمكن للمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي التعاون في عدة مجاالت  1في اطار الوضع املتقدم

-2013التي اصبحت بتاريخ  2017-2012استراتيجية ألخرى غير املجاالت التي تم االتفاق بشأنها بخصوص الشراكة 

املشاركة في البرامج الخليجية الراهنة واملستقبلية، على غرار الوضع املتقدم للمغرب مع االتحاد يث يخول للمغرب بح2018

الداخلية لالتحاد األوروبي، من  للمغرب، إمكانية االندماج التدريجي في السوق  الوضع املتقدم تخول صفةاألوروبي  حيث 

الطرفين نحو رابط تعاقدي جديد، من شأنه مواكبة الرهانات   بينخالل إقامة كيان اقتصادي مشترك، أي شراكة 

 2. الجديدة إقليميا ودوليا

االنخراط  وتقوم الفلسفة العامة الوضع املتقدم للمغرب مع االتحاد االوروبي، على كون الوضع املتقدم يعكس

تمحورة حول ترسيخ املمارسة الديمقراطية، الرسمي لالتحاد األوروبي، في عملية مصاحبة املغرب في ديناميته الداخلية امل

 وينص االتفاق على:.االقتصاد، والتماسك االجتماعي والتنمية البشرية  واالرتقاء بحقوق اإلنسان، وتحديث

ايجاد فضاء اقتصادي مشترك بين املغرب واالتحاد االوروبي ، وذلك من خالل العمل على االندماج التدريجي لالقتصاد -

  .يره األوروبي ،من خالل مالئمة التشريعات ،اتفاق تبادل حر شامل وإقامة شراكة اقتصادية واجتماعيةاملغربي في نظ

ربط املغرب بالشبكة الطرقية األوروبية ،باإلضافة إلى الشراكة القطاعية )ولوج املنتجات الصناعية لألسواق، حقوق -

 امللكية الفكرية والصناعية ،حماية املستهلك...(

  .شراكة بين القطاع الخاص لدى الطرفينتنمية ال-

  "تدعيم تحديث القطاع الفالحي الذي انخرط فيه املغرب في إطار مخطط " املغرب االخضر-

  .تقريب النظام التعليمي للطرفين-

  تعزيز التعاون على العملي والتقني.-

  .تأسيس فريق عمل بين هيئات أرباب العمل واملهنيين-

  ختلف مجالت التشغيلتقويم التعاون في م-

 تشجيع شبكة التبادل والتشاور في مكونات املجتمع املدني -

فهل ممكن االرتقاء بالشراكة املغربية الخليجية الى مستوى الوضع املتقدم املغربي مع االتحاد األوروبي ؟ وجوابا على هذا 

 متقدم شامل بين الطرفين. السؤال سوف نتناول بعض املجاالت التي يمكن تحقيقها أوال وصوال الى وضع

 االستثمار الخليجي: -1

إن وضع حد لالستثمار العربي وخاصة الخليجي في الخارج وجذب تلك الرساميل إلى البالد العربية، حيث إنها من 

 فترة ألخرى تتناقص بفعل التقلبات املالية الدولية، وقد تتحول هذه األموال إلى أداة ضغط سياس ي واقتصادي على الدول 

                                                           

اكة استراتيجية تشمل جميع نقصد بالوضع املتقدم مع مجلس التعاون الخليجي هو أقل من العضوية الكاملة وأكثر من التعاون بمعنى شر  - 1

 املجاالت .

(" العالقات االتفاقية بين املغرب واملجموعة االقتصادية دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون العام، 1989عبد الهادي الصبابي) - 2

 363كلية الحقوق اكدال، جامعة محمد الخامس،الرباط، السنة الجامعية ، ص:
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املعنية بتجميعها في أوقات األزمات مع الغرب، وعليه فقد قامت بعض املشروعات وهي بمثابة خطوات ناجحة اتجهت إلى 

 استثمار هذه األموال عبر مشروعات ضخمة في البالد املغاربية وخاصة املغرب. 

م، حيث ستحوز 2020 وتمثل دول مجلس التعاون الست، مصدرا هاما وأولويات لالستثمار الخارجي في أفق عام

 مليار دوالر على شكل استثمارات مباشرة في الخارج. 3.500على ما ال يقل عن 

ويتوقع على مدى عشر سنوات العشر القادمة أن تصل االستثمارات املباشرة وغير املباشرة لدول مجلس 

 .1رف التجارية الخليجيةمليار دوالر، وذلك وفق تغيرات االتحاد العام للغ 100التعاون في املغرب إلى نحو 

 املياه الضائعة:  -2

مما  2إن موقع البلدان الخليجية في املنطقة الجافة أو شبه الجافة جعلها تعاني ضغوطا شديدة على مواردها املائية

قر جعل متوسط نصيب الفرد من املياه املتجددة من أقل املعدالت في العالم، إن محدودية املوارد املائية الخليجية والف

املائي تمليه محددات جغرافية وجيولوجية، والشك أن االتجاه صوب البالد املغاربية للتعاون في مجال تحقيق األمن املائي 

 للمياه الضائعة سواء كانت مياه أمطار أو مياه أنهار بإقامة سدود كما هو 
ً
العربي بإقامة مشروعات مشتركة يضع حدا

 اململكة العربية السعودية والكويت. جار به العمل في املغرب بالتعاون مع

 األراض ي الزراعية:-3

تعاني دول مجلس التعاون الخليجي وكذا البلدان املغاربية من مشكلة األمن الغذائي التي تتمثل في قلة اإلنتاج 

عيدة املدى حتى ، وتحتاج إلى استراتيجية ب3الغذائي مع زيادة الطلب على املنتجات الغذائية، وهي مشكلة تتسم بأنها مزمنة

، وعليه يجب التعاون الثنائي في استثمار العدد 4يتم السيطرة عليها وتحقيق االستقالل الغذائي واالكتفاء الذاتي املطلوب

 الهائل من األراض ي الزراعية غير املستغلة باالعتماد على مشروعات مشتركة تأخذ بعين االعتبار النقاط اآلتية:

 ميزانية الدفاع وتحويلها إلى الزراعة.التقليل من اإلنفاق على  -

 العمل على إنشاء محطات طاقة ومياه لحل مشكلة ندرة املياه. -

 تشجيع القطاع الخاص لالستثمار في االتجاهين.  -

أغلب املحصوالت الزراعية غالت تجارية من أجل التجارة والصناعة، ومعظم إنتاجها يصدر للخارج في  ان

ربي، كالقمح واألرز والزيتون والبن، إلخ... وعليه فإن االستراتيجية البديلة مستندة إلى تجارب سابقة الجانبين الخليجي واملغ

 من شأنها أن تسهم في التطلع إلى التكامل االقتصادي بين الجانبين ومنها:

                                                           

دجنبر  29غرب ودول الخليج، الدبلوماسية امللكية بدأت تؤتي ثمارها، من وكالة املغرب العربي لألنباء، صادرة بتاريخ عبد هللا شهبون، امل - 1

 http://www.map.ma/ar/print/139674م، 2013

العربي واألمن الغذائي التطورات والتحديات وآفاق املستقبل، مركز الدراسات ( ،قضايا التكامل االقتصادي 2001العلوان عبد الصاحب، ) - 2

 32الوحدة العربية، بيروت، لبنان،.ص:

بسبب معوقات طبيعية كاتسام منطقة الخليج باالرتفاع العالي ونسبة امللوحة وندرة األمطار وضعف مصادر املياه وارتفاع درجة الحرارة  - 3

 زراعي املطلوب. وهي عوامل تعيق النمو ال

 لتفاصيل أكثر: - 44

 م. 1996مارس  24-18 228(أزمة الغذاء وسالحه: قضايا دولية، معهد الدراسات السياسية، إسالم أباد، ع 1997حامد ربيع: )

سات والبحوث وينظر أيضا: محمد أحمد آل حامد: أمن الخليج وانعكاساته على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز اإلمارات للدرا

 االستراتيجية، أبو ظبي . 

http://www.map.ma/ar/print/139674
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يتوافر في  أوال: مبدأ امليزة النسبية أو ما يسمى بقانون اللنسبية التخصص في إنتاج السلع، واملحصوالت التي

 إنتاجها أكبر قسط سواء باملغرب أو الخليج.

 "ثانيا: االعتماد على التقنية الحديثة.

ثالثا: ضرورة إعادة املنطلق التكاملي العربي للتحرك من جديد ملواجهة هذه التغيرات ودعم منطقة التجارة الحربة 

 العربية الكبرى التي تم إنشاؤها.

 .1ة زراعية مستدامة تهدف إلى تحقيق أعلى نسبة ممكنة من االكتفاء الذاتي"رابعا: تبني استراتيجيات لتنمي

 البنية التحية : -4

إن دول مجلس التعاون الخليجي لها خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية، واملغرب يحتاجها كما يحتاجإلى التمويل 

ل البنية التحتية مطابقة للمعايير الدولية، فقد عرف إصالحات كبرى في مجابما يصل إلى الغرض املطلوب. رغم ان املغرب

مطارا، أهمها  13، كما يتمتع ب 2010مليون مسافر في سنة  15من الطرق السيارة، حيث بلغ  2كلم 1800بلغ أكثر من 

 مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء والذي يعتبر أكبر محور بين أوربا وإفريقيا.

ماليين حاوية بحلول  8ي، أهمها ميناء طنجة ماد، والذي تصل قدرة استيعابه حوالي ميناء بحر  13أيضا يتمتع ب 

 .2016سنة 

من السكك الحديدية، وأول خط سككي فائق السرعة )تي جي في( في إفريقيا كلها ، الذي  2كلم 2000باإلضافة إلى 

اإلمكان التوجه إلى الرباط في خمسة سيمكن من تقليص املسافة بين القنيطرة وطنجة والدار البيضاء، حيث سيصبح ب

 دقيقة. 15عشرة دقيقة وإلى طنجة في ساعة واحدة و 

 

 املغرب بوابة الخليج لالستثمار في افريقيا:-5

يمكن أن يصبح املغرب مركز غرب أفريقيا، في إطار توازنات جديدة تحولت معها أفريقيا جنوب الصحراء إلى "بيئة 

ث أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في هذه املنطقة وتعمل حاليا على ضخ استثمارات ضخمة إيجابية جالبة لالستثمار"، حي

من جانب القطاع الخاص في البنية التحتية.وتأهيل املغرب عبر شركائه الخليجيين سيضعه في درجة تنافسية متقدمة، إن 

ت والريع وتقسيم السوق كما مارسته تمكن القطاع الخاص والخليجي من أخذ موقعه كامال في الساحة بعيدا عن اللوبيا

 فرنسا لعقود.

ومن املطمئن للغاية أن نقرأ في أبحاث "املاستر" بمؤسسته "بريتيش إكسبرتيز" ما يفيد أن املغرب "فرصة في 

نجد ان بنك "التجاري وفا بنك" يحتل الرتبة السادسة في إفريقيا، هذا البنك املتحصل على لقب أفريقيا"، ومثال على ذلك 

بليون دوالر من األصول.  19بليون دوالر من العائدات و 35مليون دوالر من العائدات و 1.5م ب: 2010البنك اإلفريقي لسنة 

 بينما حصل "البنك املغربي للتجارة الخارجية املرتبة السابعة.

 

                                                           

 م(.1995م )الخرطوم املنظمة 1995املنظمة العربية للتنمية الزراعية التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام - 1

، نوفمبر/تشرين 117، ع 11السنة  وينظر أيضا: العلوان عبد الصاحب، أزمة التنمية الزراعية العربية ومأزق األمن الغذائي، املستقبل العربي،

 . 1982الثاني 
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 إحداث خط نقل بحري مباشر بين الطرفين: -6

خط من بين أولى أولويات املبادالت بين البلدين انطالقا من ينبغي الحسم في هذا املوضوع قريبا وجعل هذا ال

حاوية في  5000و 4000الدراسة املنجزة في هذا الصدد والتي تفيد بوجود حركة نقل بين املغرب والسعودية تتراوح ما بين 

 الشهر.

بلدين والتي ال تتجاوز كما أن هذا الخط البحري املتوقع من شأنه الرفع بشكل بارز من املبادالت التجارية بين ال

مليار دوالر سنويا غالبيتها صادرات سعودية للمغرب من النفط ومشتقاته واملواد الكيماوية في حين ال تتعدى  2.85حاليا 

 مليون دوالر. 15.3ماليين دوالر، تشكل ضمنها منتوجات الصناعة الغذائية  105الصادرات املغربية للسعودية، كما رأينا، 

ون بدراسة املشروع، بأنه ال تجارة ناجحة وفعالة بدون نقل، وبالتالي سيمكن هذا الخط من الرفع ويؤكد املختص

من املبادالت التجارية بين البلدين بشكل كبير، وعلى صعيد مجلس األعمال املشترك فإنه يحث على ضرورة إنشاء صندوق 

ة في البلدين من أجل الدفع باالستثمارات واألعمال في استثماري بين البلدين يساهم فيه رجال األعمال واملؤسسات املالي

 .1كال البلدين"

 اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين:-7

أهم أهداف هذا الوضع املتقدم  الذي نتصوره هو التحضير التفاق معمق وشامل للتبادل الحر بين اننا نرى ان

وحركة الرأسمال والتنميةاملستدامة، وسيجعل املغرب الذي سيغطي مجاالت جديدة كحقوق امللكية الثقافية  الطرفين

يندمج تدريجيا في السياسات القطاعية ملجلس التعاون الخليجي،ويتوقع أيضا أن يسمح هذا الوضع املتقدم بتلقي مزيد 

 من االستثمارات الخليجية. 

 املجال السياحي:  -8

طقة البحر األبيض املتوسط واملحيط األطلس ي، يتمتع املغرب بموقع جغرافي استراتيجي متفرد، وهو جزء من من

كما يقع بالقرب من أكبر سوق مصدرة في العالم وهي منطقة اليورو، كما أن موقعه املميز على املحيط االطلس ي والبحر 

كلم من الشواطئ الساحلية، فإن املغرب بذلك  3500املتوسط يعتبر واحد من الوجهات السياحية العاملية األولى، فمع 

 قدم إمكانية بحرية استثنائية للمستثمرين في هذا املجال.ي

وبفضل هذا التموقع يقدم جميع أنواع املناظر الطبيعية لترض ي جميع األذواق من شالالت وغابات، وجبال 

ووديان، ناهيك عن تراث غني وعريق ومعترف به عامليا، من طبخ وفن وصناعة تقليدية، ومدن قد منحت عدة ألقاب منها 

 الثقافة العربية العاملية وأخرى للسياحة. مدن

م، في خلق ظروف مواتية لتطوير السياحة 2010م، أو ما يعرف بمغرب 2010فحيث التزم املغرب بتحقيق رؤية 

ماليين سائح، وإحداث فنادق سياحية ذات معايير عاملية،  10والنقل في ربوعه  والتي حققت أهداف منها استقطاب 

سرير،  230.000ألف غرفة و 65م، وقد تم تحقيق 2010م، و2000بنيت على مدى سنوات  ألف غرفة 80وإحداث 

ومنتجعات سياحية جديدة، مما رفع من مدخالت االستثمارات في قطاع الفنادق إلى مليارات الدراهم، وكما رفع من عائدات 

                                                           

 .126صباح العروس ي، مرجع سابق، ص:  - 1
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م 2000الي املحلي السنوي خالل الفترة وظيفة. كما ارتفع متوسط الناتج اإلجم 600.00العملة األجنبية، أيضا استحداث 

 .%201م إلى 2010مما رفع مساهمة قطاع السياحة املحلي اإلجمالي في  %8.5إلى   2010و

م، بحيث سيتم خلق وجهات سياحية جديدة )كبناء وتجهيز 2020باإلضافة الى مخطط املغرب األزرق في أفق 

موكادور قرب الصويرة مازاغان قرب الجديدة، وليكسوس قرب مجموعة من الشواطئ الساحلية كتغازوت قرب أكادير، و 

العرائش والسعيدية، والشاطئ األبيض قرب كلميم(، كما سيتم التركيز على مفهوم املحطات السياحية املندمجة "الذكية" 

كمال املحطات الهادفة إلى خلق عرض مغربي تنافس ي على الصعيد الدولي، ويهدف في مرحلته األولى إلى إعادة تموقع واست

التي تم إطالقها، وإكمال العرض السياحي بمحطات جديدة، كما يهدف إعطاء موقع تفضيلي مميز ومستدام للمحطات مع 

 .االعتماد على منطق السوق، لتتم بذلك مواكبة مشاريع وتدابير في مجاالت أخرى موازية كالنقل والتكوين والتسويق

اج املغرب في العوملة، وخلق ثورة اقتصادية على املستوى اإلقليمي، م، بتحديث وإدم2020وتهدف سياسة مغرب 

عبر  مجموعة من الوسائل أهمها تطوير املنتجعات املتكاملة )خط ازير( وتوسيع الطاقة االستيعابية للفنادق باملدن، ثم 

 .2افي والطبيعي وإبرازهوضع خطة تكوين لتوفير ضيافة عالية الجودة، باإلضافة إلى املحافظة على تألق التراث الثق

كل هذه املعطيات تشجع على استقطاب املزيد من االستثمارات الخليجية في هذا املجال السياحي املتنوع خاصة 

 مع تنوع التضاريس املغربية وتشجيع سياحة جديدة باملغرب مثل السياحة الجبلية والسياحة البيئية ....الخ

 دية الخليجية في املغرب :استراتيجية استثمار الصناديق السيا -9

تم التوقيع على تأسيس الهيئة املغربية لالستثمار السياحي تحت اسم )وصال كابيتال( بقصد تطوير  2011في عام 

ا في االقتصاد املغربي؛ حيث في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي بشكل  10بنحو   يساهم  القطاع السياحي والذي ُيعد جوهريًّ

ى من ذلك عند احتساب التأثيرات غير املباشرة، كنفقات الزوار التي تترك آثارها اإليجابية على العديد من مباشر لكن أعل

القطاعات االقتصادية. حيث تم تأسيس وصال كابيتال عبر شراكة بين مؤسسات تتبع الصناديق السيادية في قطر 

 عن املغرب بهدف استثمار ما بين 
ً
مليار دوالر في املشاريع السياحية في أرجاء اململكة املغربية  4و 2.5واإلمارات والكويت فضال

حيث تنتشر أماكن الجذب السياحي في مختلف مناطق البالد وخصوًصا الساحلية منها لكن دونما إهمال للمدن غير 

وصندوق  الساحلية مثل مراكش. واملؤسسات املعنية تشمل قطر القابضة وآبار لالستثمار التابعة لصندوق )أبو ظبي(

األجيال الكويتي والصندوق املغربي للتنمية السياحية. ومن شأن األموال املستثمرة تحقيق بعض األهداف االقتصادية 

 من قبيل تطوير املرافق العامة وبالتالي النمو االقتصادي وإيجاد فرص عمل للمواطنين. 2020ضمن رؤية 

ل تمويل العجز تحدًيا ال يمكن تركه ألنه يمس ِ
ّ
وضع املالية العامة باملغرب؛ فمن املؤكد أن بمقدور املغرب  ويشك

ل  ِ
ّ
الحصول على قروض مباشرة أو عن طريق استصدار سندات مالية لكن على حساب رفع مستوى املديونية العامة. ويشك

ْين العام بما في ذلك األجنبي نحو  رتبطة باملؤسسات التابعة في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي بعد إضافة الديون امل 60الدَّ

 2011مليار دوالر في منتصف  30للحكومة والتي حصلت على تسهيالت مصرفية. وقد بلغت الديون الخارجية للمغرب نحو 

                                                           

1  - Omar Nachef, « Stratégie touristique marocaine – Analyse marketing stratétique », HEM Rabat-Master des sciences 

finance, entreprise 2005 dans le catégorie : Tourisme. 

 مرجع سابق. L’A.M.D.Iدليل االستثمار باملغرب  - 2
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ل  ِ
ّ
أي نصف املديونية املستحقة. وبكل تأكيد، فإن على السلطات املغربية إرجاع رأس املال زائًدا خدمة الدين العام مما يشك

 ية العامة.تحدًيا للمال

"في املقابل، بمقدور القطاع العام الحصول على تسهيالت مصرفية من البنوك املنتشرة في البالد والتي تتمتع 

بمستوى متقدم من السيولة لكن على حساب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيالت املصرفية، األمر الذي 

 معدالت الفائدة وبالتالي التضخم.من شأنه التسبب بإحداث أضرار جانبية مثل رفع 

وملواجهة هذه الصعوبات، سعت اململكة املغربية لدى شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي طلبا للعون 

االقتصادي للتكيف مع الظروف املالية الطارئة؛ فالصناديق السيادية الخليجية تتمتع بفوائض مالية ضخمة كنتيجة 

رتفعة لفترة زمنية؛ مما يسمح باستثمار جزء منها في االقتصاد املغربي. فحسب بعض مباشرة لبقاء أسعار النفط م

 املصادر، ربما تفوق القيمة املالية للصناديق السيادية الخليجية حاجز الثالثة تريليون أو ثالثة آالف مليار دوالر.

لعون للمغرب خصوًصا، وما يبعث على االطمئنان هو قدرة االقتصادات الخليجية بشكل عام على تقديم ا

 2010مليار دوالر في العام  104فبالنظر لإلحصاءات فقد بلغ حجم الناتج املحلي اإلجمالي للمغرب باألسعار الجارية قرابة 

ل هذا  ِ
ّ
لكنه أعلى من ذلك عند احتساب األرقام استناًدا ملبدأ القوة الشرائية. لكن على الرغم من ضخامته النسبية، يشك

 1في املائة من حجم الناتج املحلي اإلجمالي للدول الخليجية الست وقدره ألف مليار دوالر." 10الرقم نحو 

 خاتمة:

ان تراجع املغرب عن صفة العضوية الكاملة في مجلس التعاون الخليجي واستبدالها بشراكة استراتيجية لهو قرار وختاما ، 

الساسية في اتحاد املغرب العربي، وكذا عالقته املميزة مع حكيم أخذ بعين االعتبار انتماء املغرب الجهوي وعضويته ا

االتحاد االوروبي في اطار الوضع املتقدم بل يمكن للمغرب ان يسير في اتجاه شراكة وضع متقدم مع مجلس التعاون الخليجي 

غربية ودول مجلس التعاون إقامة شراكة متميزة بين اململكة املوبالتالي فاختيار باالنفتاح على مجاالت استراتيجية جديدة .

الخليجي، بأبعادها االستراتيجية والسياسية والتنموية واالقتصادية واألمنية، جاء ثمرة مسار تاريخي وحضاري وثقافي 

 مشترك، وروابط راسخة من التعاون املثمر والبناء على املستوى الثنائي.

ت مقترحة لتجاوز الضعف او النقص والقفز وبناء عليه، انطالقا من مجموع ما تقدم، يمكننا ان نضع توصيا

 على الصعوبات لتطوير العالقات االقتصادية بين الطرفين :

خلق شراكة وضع متقدم بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تشمل مختلف املجاالت االستراتيجية االساسية بما -

 الزراعي....فيها البنية التحتية، والطاقات املتجددة، االستثمار في القطاع 

خلق مراكز البحث العلمي لدراسة مختلف التطورات السياسية في املنطقة ومدى انعكاسها على العالقات االقتصادية -

 بين الطرفين.

 خلق خط بحري بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي.-

 ادل التجاري بين الطرفين.مراجعة قواعد املنشأ التفضيلية وتخفيف العوائق الجبائية والجمركية لتسهيل التب-

                                                           

 2012يناير  01استثمارات صناديق السيادة الخليجية في املغرب، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر،  جاسم حسين، -1
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تحسين وضعية الجالية املغربية بدول مجلس التعاون الخليجي والرفع من امتيازاتهم كقوة عاملة فاعلة في االقتصاد -

 الخليجي وتأثير ذلك ايجابا على عائداتهم املالية للمغرب.

 بية الخليجية.الدعوة الى خلق لجنة لتتبع وتنفيذ املشروعات االستثمارية املشتركة املغر -

الدعوة الى ابرام اتفاقية التبادل الحر للمغرب مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي اسوة باتفاقية التبادل الحر املغرب -

 .2001مع االمارات العربية عام 

حتية من جلب االستثمارات الخليجية للمناطق الصحراوية لخلق مشاريع تهم جل القطاعات الحيوية، أهمها  البنية الت -

 مطارات وموانئ وطرق سيارة..، 

إن اإلمكانات الخليجية واملغربية االستثمارية واملالية يمكنها أن تساهم في تعميق أسس التكامل االقتصادي العربي من 

تميز خالل االستثمار في املشاريع العربية املشتركة مستفيدة من األسواق العربية املفتوحة على بعضها واملوقع الجغرافي امل

 .للمغرب تجاه األسواق األوروبية واإلفريقية واألمريكية

وأخيرا، نشيد بجودة الشراكة االستراتيجية القائمة بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعرف نوعا من الجدية 

 2024وااللتزام عموما والتي تم تمديدها الى غاية عام 

غرب من خانة الدول النامية إلى الدول الصاعدة مثل دول جنوب شرق آسيا، فهاته الشراكة من شأنها أن تنقل امل

 وذلك بالتعامل املشترك مع التحديات االقليمية املطروحة  السياسية واالمنية وبالتالي تجاوز األزمات االقتصادية.
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حئ
ا
 ة المراجع:ل

 الكتب بالعربية:

ي العربي واألمن الغذائي التطورات والتحديات وآفاق العلوان عبد الصاحب، قضايا التكامل االقتصاد .1

 .2001املستقبل، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

محمد أحمد آل حامد، أمن الخليج وانعكاساته على مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مركز اإلمارات  .2

 .1997للدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي 

 االطروحات الجامعية:الرسائل و 

محسن ، العالقات االقتصادية بين املغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، أطروحة لنيل الدكتوراه في  الندوي  .3

  2016/2017القانون العام ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة ، 

ة االقتصادية دبلوم الدراسات العليا املعمقة في عبد الهادي " العالقات االتفاقية بين املغرب واملجموعالصبابي  .4

 ، 1989القانون العام، كلية الحقوق اكدال، جامعة محمد الخامس،الرباط، السنة الجامعية 

 بتاريخ رسالة ماستر والرهانات، التحديات الخليجي التعاون  مجلس بدول  املغربية صباح ، العالقاتالعروس ي  .5

 الخامس. محمد جامعة ،سال الحقوق، كلية ، 2013 - 2011

 مجالت اكاديمية:

 ، 2016، 533درع الوطن وهي مجلة عسكرية اماراتية تصدر عن القوات املسلحة ، العدد مجلة  .6

مارس  24-18 228حامد ربيع: أزمة الغذاء وسالحه: قضايا دولية، معهد الدراسات السياسية، إسالم أباد، ع  .7

 م. 1996

، ع 11ة الزراعية العربية ومأزق األمن الغذائي، املستقبل العربي، السنة العلوان عبد الصاحب، أزمة التنمي .8

 م.1982، نوفمبر/تشرين الثاني 117

ملسارات واألهداف مع دول مجلس التعاون الخليجي العالقات الرباط أرست شراكة متعددة اعلياء علي ابراهيم، .9

الخليج، االمارات  ، مجلة آراء حول املغربية: انطالقة متناغمة نحو إفريقيا جنوب الصحراء –الخليجية 

  2016،ماي 107العربية، العدد 

 تقارير وطنية وعربية:

ملكة املغربية وزارة الشؤون الخارجية استرشادي حول مجلس التعاون الخليجي ومسار شراكة مع امل دليل .10

 .2012والتعاون مديرية املشرق والخليج واملنظمات العربية واإلسالمية، الرباط، 

م )الخرطوم 1995العربية للتنمية الزراعية التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام  املنظمة .11

 م(.1995املنظمة 

يناير  01السيادة الخليجية في املغرب، مركز الجزيرة للدراسات ، قطر، استثمارات صناديق  جاسم حسين، .12

2012 

http://araa.sa/index.php?view=article&id=3740:2016-05-09-08-24-54&Itemid=172&option=com_content
http://araa.sa/index.php?view=article&id=3740:2016-05-09-08-24-54&Itemid=172&option=com_content
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اقع الكترونية:  مو

 http://www.mapnews.ma/arاملوقع الرسمي لوكالة املغرب العربي لالنباء  .13

 االمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربية على االنترنت موقع .14

   www.gcc-sg.org/index7cc6.html?action=News&Sub=ShowOne&ID=2598&T  

 قاسمي، أستاذ القانون الدستوري كلية الحقوق، جامعة الحسن األول، عن موقع هسبريس االخباري  املصطفى .15

 http://www.hespress.com/orbites/303475.html 

   /http://www.goic.org.qa موقع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية التابعة ملجلس التعاون الخليجي، .16

 مراجع باللغة األجنبية

17. Latifa El bouabellaoui )2013( ‘Bilan des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays du CCG 

et le potentiel de leur développement’ Séminaire à l’Institut des Etudes Stratégiques (IRES) Rabat, 

Le 30 Avril,  

18. Omar Nachef, (2005) « Stratégie touristique marocaine – Analyse marketing stratétique », HEM 

Rabat-Master des sciences finance, entreprise  dans le catégorie : Tourisme. 
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 العوملة االقتصادية وأثرها على املصارف اإلسالمية يف السودان 

 ة شنديدراسة ميدانية على بعض البنوك مبحلي 

Economic globalization and its impact on Islamic banks in Sudan              

A field study on some banks in Shendi locality 

 كلية االقتصاد جامعة شندي ،أستاذ مشارك عثمان،محمد زروق محمد ابراهيم د. 

 شنديكلية االقتصاد جامعة  ،أستاذ مشارك :ايهاب عبد هللا عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The research aims to define economic globalization 

and Islamic banks, and the research problem lies in 

answering the question: Does economic 

globalization and financial and economic openness 

affect Islamic banks in Sudan? What are the 

challenges arising from international financial 

provisions and agreements facing Islamic banks? 

The importance of the research stems from the 

importance of banks in economic activity. The 

research assumes that there is a relationship between 

economic globalization and the movement of 

financial resources and the flow of capital, and the 

research relied on the historical method, the 

deductive method, the descriptive method, the 

analytical method, and the questionnaire. Harmony 

with international financial changes and 

harmonization of international financial agreements 

in a way that does not conflict with Islamic 

regulations and attention to scientific research and 

human resources.  

Key words: economic globalization, Islamic banks, 

Sudanese Islamic banks, international financial 

agreements. 

 

 امللخص: 

يهدف البحث الى التعريف بالعوملة االقتصادية واملصارف 

اإلسالمية، ومشكلة البحث تكمن في اإلجابة على السؤال: هل 

ى تؤثر العوملة االقتصادية واالنفتاح املالي واالقتصادي عل

املصارف اإلسالمية في السودان؟ وماهي التحديات الناجمة 

من األحكام واالتفاقيات املالية الدولية التي تواجه املصارف 

اإلسالمية؟, وتنبع أهمية البحث من أهمية املصارف في 

النشاط االقتصادي، ويفترض البحث أن هناك عالقة بين 

فق رأس املال، العوملة االقتصادية وحركة املوارد املالية وتد

وقد اعتمد البحث على املنهج التاريخي واملنهج االستنباطي 

واملنهج الوصفي واملنهج التحليلي واالستبيان, حيث توصل 

البحث الى نتائج أهمها أن املصارف اإلسالمية تتأثر 

باالتفاقيات املالية الدولية ومعايير الرقابة املالية الدولية، 

جام مع املتغيرات املالية ويوص ي البحث بضرورة االنس

الدولية وموائمة االتفاقيات املالية الدولية بما ال يتعارض مع 

الضوابط اإلسالمية واالهتمام بالبحث العلمي واملورد 

 .البشري 

العوملة االقتصادية، املصارف  املفتاحية: الكلمات

اإلسالمية، املصارف اإلسالمية السودانية، االتفاقيات 
 .املالية الدولية
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 مقدمة:

تعتبر األعمال املصرفية واالستثمارات املالية من املوضوعات امللحة التي تواجه املسلمين في حياتهم وليس من السهل 

املصرفي االستغناء عنها، بل نجد أن هنالك إقبال كبير على املصارف اإلسالمية وتشير الدراسات أن للعوملة تأثير على الجهاز 

ألي دولة، مما يّصعب املهمة امللقاة على عاتق البنوك املركزية والقائمين على إدارة الجهاز املصرفي في تهيئة املصارف 

 الوطنية ملتطلبات العوملة واملنافسة العاملية لتعزيز االيجابيات وتقليل اآلثار السلبية عند أدنى مستوى.

تقوم به املصارف اإلسالمية في تمويل مشروعات وعمليات التنمية في السودان  على الرغم من الدور الذيمشكلة البحث: 

 إال أن الخدمات التي تقدمها ال تزال محدودة ومنتجاتها غير متنوعة، حيث تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:

 في السودان؟ هل تؤثر العوملة االقتصادية واالنفتاح املالي العاملي على أداء املصارف اإلسالمية -

 الى أي مدى تؤثر االتفاقيات املالية الدولية على املصارف اإلسالمية في السودان؟ -

 هل تلتزم املصارف اإلسالمية السودانية بمعايير الرقابة الشرعية والضوابط اإلسالمية؟  -

 ادي؟هل تمتلك املصارف اإلسالمية السودانية أدوات حديثة للتمويل تسهم في تحريك النشاط االقتص -

تأتي أهمية البحث من أهمية تشـــــجيع املصـــــارف اإلســـــالمية على تقديم التمويل املصـــــرفي وتحريك النشـــــاط أهمية البحث: 

 االقتصادي، وإزالة املعوقات التي تواجه عملها وتقوية جهودها. 

 أهداف البحث: يهدف البحث الي تحقيق اآلتي:

 التعرف على العوملة االقتصادية وأدواتها.  -1

 على املصارف اإلسالمية وتطورها.  التعرف -2

 بيان املشكالت التي تواجه املصارف اإلسالمية. -3

 توضيح تجارب املصارف اإلسالمية في التغلب على معوقات العوملة االقتصادية.  -4

 فرضيات البحث:

 هناك عالقة ذات داللة احصائية بين العوملة االقتصادية واملؤسسات املالية. -1

 اللة احصائية بين العوملة االقتصادية وحركة املوارد املالية ورأس املال. هناك عالقة ذات د -2

 هناك عالقة ذات داللة احصائية بين العوملة االقتصادية واملصارف اإلسالمية في السودان. -3 

ث واملنهج يتبع الباحثان املنهج التاريخي وذلك الستعراض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحمنهجية البحث: 

ـــفي التحليلي لتحليل بيانات  ــ ــــيات واملنهج الوصــ ـــــياغة الفرضـــ ـــــتنباطي لصــ ـــــكلة البحث واملنهج االســ ــــياغة مشــ ــــتقرائي لصـــ االســـ

 الدراسة.

اعتمد الباحثان على الكتب واملراجع والبحوث والدراسـات السـابقة للحصـول على البيانات الثانوية وقد  مصادر البيانات:

 لحصول على البيانات األولية. استخدما االستبانة كأداة ل
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 .اإلسالمي( بمحلية شندي - بنك )فيصل السوداني -الحدود املكانية السودانحدود البحث: 

 م2018الحدود الزمانية: 

 تنظيم البحث: 

: اإلطار املنهجي للبحث 
ً
 أوال

: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
ً
 ثانيا

: الدراسة امليدانية
ً
 ثالثا

 ي والدراسات السابقةاإلطار النظر  

 ( مفهوم العوملة االقتصادية1)

لقد ظهر مفهوم "العوملة" في مجال االقتصاد للتعبير عن ظاهرة إتساع مجال اإلنتاج والتجارة لتشمل )أ(: مفهوم العوملة: 

ة ليســــت الســــوق العاملية بأجمعها. وشــــاع اســــتخدام مصــــطلح العوملة بعد ســــقوط االتحاد الســــوفيتي، ومع ذلك فإن العومل

حديثة فالعناصـــر األســـاســـية في فكرة العوملة أزدياد العالقات التبادلية بين األمم ســـواء املتمثلة في تبادل الســـلع والخدمات 

 [.1أو في إنتقال رؤوس األموال كل هذه العناصر يعرفها العالم منذ عدة قرون وعلى األخص منذ الكشوف الجغرافية]

مأخوذة من التعولم والعاملية والعالم وهي في داللتها اللغوية تعميم الش ئ وتوسيع دائرته  العوملة)ب( تعريف العوملة لغة: 

 بما يعني جعل العالم وكأنه في منظومة واحدة متكاملة وهذا هو املعني الذي حدد املفكرون 
ً
كما يعني جعل الش ئ عامليا

ووضعت كلمة العوملة في اللغة العربية  Mondialisationسية في اإلنجليزية وفي الفرن Globalizationباللغات األوربية للعوملة 

 للداللة على هذا املفهوم]
ً
 حديثا

ً
 .[3العوملة في معناها اللغوى تعنى تعميم الش ئ وتسويع دائرته ليشمل العالم كله]و .[2مقابال

 :
ً
في تبادل السلع والخدمات وانتقال هي ازدياد العالقات التبادلية بين األمم سواء املتمثلة )ج( تعريف العوملة اصطالحا

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن  [.4رؤوس األموال وإنتشار املعلومات واألفكار وتأثر أمة بقيم وعادات غيرها من األمم]

العوملة هي االعتماد االقتصادي املتبادل بين دول العالم بوسائل مختلفة منها زيادة حجم وتنوع معامالت السلع والخدمات 

وهي عملية إقامة نظام  .[5ر الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية وكذلك من خالل سرعة ومدى إنتشار التكنولوجيا]عب

وهي إندماج أسواق في حقوق التجارة واالستثمارات املباشرة وإنتقال ، دولي يتجه نحو التوحد في القواعد والقيم واألهداف

                                                           

 ،1م، ط2016محمد عليان، العوملة من املاركسية إلى اإلمبريالية الجديدة، دار زهران للنشر والتوزيع،  1

، األردن، دار اسامه للنشر والتوزيع، 1حامد، عوملة املؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، طنور الدين  2

 م. 2016

 م.1998(، 228السيد يسن، في مفهوم العوملة، مجلة املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، عدد ) 3

 م.1996حديات صعبة، مجلة التمويل والتنمية، ضياء قرش ي، العوملة: فرصة جديدة وت 4

 نور الدين حامد، عوملة املؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، مرجع سابق. 5
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هي و .[1طراف رأسمالية حرية األسواق وتليها خضوع العالم لقوى السوق العاملية]األموال والقوى العاملة والثقافات ضمن أ

نظام تجارى عاملى مفتوح تزول فيه العوائق أمام حركة السلع والبضائع والخدمات وعوامل اإلنتاج خاصة أن التجارة 

متزايد في أسواق السلع والخدمات وإلى الدولية الحرة واملتعددة األطراف هي القاعدة وهذا يؤدى إلى تكامل اقتصادي عاملي 

هي التداخل الواضح ألمور االقتصاد واإلجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون إعتداد بذكر و .[2نظام اقتصادي عاملي]

العوملة هي املتغيرات الجديدة التي تنشأ في أقليم معين من العالم سرعان ما و .[3الحدود السياسية للدول ذات السيادة]

 من الترابط واإلعتماد املتبادل وتعني انتقال املتغيرات والظواهر السياسية 
ً
تنتقل وتمتد إلى باقي أنحاء العالم منشئه نوعا

العوملة تتعلق بأربعة أبعاد هي االستثمار املدفوع بأسواق و .[4واالجتماعية واالقتصادية وتقرين الثقافات ونشر املعلومات]

عة في شكل شركات عبر قومية تبحث عن مواقع للموارد واألسواق في جميع أنحاء العالم، تقنيات رأس املال الدولية، الصنا

املعلومات التي تسمح بالتنظيم عبر القومي وتنسيق االنتاج واملستهلكين األفراد الباحثون عن أفضل وأرخص املنتجات في 

 .[5جميع أنحاء العالم]

 وذاع  التاريخية للعوملة االقتصادية: نشأة: النشأة وتطور العوملة االقتصادية)د(: 
ً
 قديما

ً
يمكن القول أن للعوملة تاريخا

مفهوم العوملة وأنتشر وأصبح أحد املفاهيم الرئيسية لتحليل الظواهر املتعددة التي تنطوي عليها العوملة في السياسة 

التاريخية التي يمر بها العالم هو تعمق أثر الثورة  واالقتصاد واالجتماع والتعاون وما جعل العوملة تبرز أثرها في هذه املرحلة

[، ويرتبط التطور التاريخي لظاهرة العوملة 6العلمية والتقنية من جانب والتطورات الكبرى التي حدثت في عالم االتصال]

 بتطور النظام الرأسمالي .

املتزايد للشركات  الخصائص أهمها الدور  تتبع التعريفات ملفهوم العوملة يكشف لنا عن الكثير من)هــــ( خصائص العوملة: 

وجود أنماط جديدة من  -ســــيادة آليات الســــوق  -تزايد االعتماد االقتصــــادي املتبادل بين دول العالم -متعددة الجنســــيات 

زيادة أهمية تدفقات رأس املال الخاص  -إضـــعاف ســـيادة الدولة في مجال الســـياســـة النقدية واملالية -تقســـيم العمل الدولي

ـــــروا ــ ــــتثمار األجنبي املباشــ ــ ـــــادية الدولية -الســـ ــ تزايد دور املنظمات االقتصـــــــــادية العاملية في إدارة  -تزايد قوه التكتالت االقتصــ

 .[7إنشاء املنظمة العاملية للتجارة وإنضمام معظم الدول إليها] -العوملة

 )و( أدوات وآليات العوملة االقتصادية:

ركات الدولية العمالقة املتعددة الجنسيات هي العامل املهم من عوامل تشكيل إن الش ( الشركات املتعددة الجنسيات:1)

 ملالها من خلق مناخ اعتماد متبادل بين دول العالم فبواسطتها تتم عوملة رؤوس األموال واإلنتاج 
ً
حركة العوملة دوليا

                                                           

 م2016، عمان، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 1مصطفي يوسف، اقتصاديات األعمال اإللكترونية، ط 1

 ة من املاركسية إلى اإلمبريالية الجديدة، مرجع سابقمحمد عليان، العومل 2

 نور الدين حامد، عوملة املؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، مرجع سابق. 3

 نور الدين حامد، عوملة املؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، مرجع سابق 4

 ين حامد، عوملة املؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، مرجع سابقنور الد 5

 املرجع السابق 6

 املرجع السابق 7
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 والتصريف ملجمل العلميات املالية والتجارية وإنتقال املعلومات وشبكة اإلعالم و 
ً
غيرها وقد ساهمت هذه الشركات أيضا

في خلق شبكة إرتباط من نوع خاص بين مصالح الدول التي تعمل فيها تلك الشركات وأطلق عليه مصطلح التكامل املعقد 

 ..[1بين دول العالم]

ار نشــــــــأ هذا الصــــــــندوق بموجب اتفاقية بريتون ودز, ووظيفة هذا الصــــــــندوق هي دعم اســــــــتقر  ( صــــــندوق النقد الدولي:2)

أســـــــعار الصـــــــرف واملحافظة على التدابير املنظمة للصـــــــرف بين الدول األعضـــــــاء ولقد تم منح الصـــــــندوق ســـــــلطات واســـــــعة 

وموارد كبير حتى يتمكن من تحقيق أهدافه والتي من بينها تفادي التنافس على تخفيض أســـــــــــــعار الصـــــــــــــرف واملســـــــــــــاهمة في 

ـــــبة لعمليا ــ ت الجارية بين الدول األعضــــــــاء من خالل جعل موارد الصــــــــندوق إقامة نظام املدفوعات املتعددة األطراف بالنسـ

 [.2ميسور لها بضمانات مالئمة ومن ثمه إتاحه الفرصه لها لتصحيح اإلختالل في موازين املدفوعات]

م هو املؤســــســــة االقتصــــادية العاملية املســــؤولة عن إدارة النظام املالي الدولي واإلهتما( البنك الدولي لإلنشـــاء والتعمير:3)

بتطبيق الســـــــياســـــــات الكفيلة بتحقيق التنمية االقتصـــــــادية للدول األعضـــــــاء ويتولى مهام تقديم املســـــــاعدات املالية إلعمار 

 ومســــــــــــــاعدة الدول النامية في 
ً
االقتصــــــــــــــادات التي دمرتها الحرب العاملية الثانية، ودعم برامج التنمية في الدول األقل نموا

الدولية والعمل على تحقيق النمو املتوازن للتجارة الدولية من خالل دوره في  تقليل الفقر وتشــــــــــــــجيع حركة االســــــــــــــتثمارات

تحقيق التوازن في موازين املدفوعات الدول األعضــــــــاء وتشــــــــجيع االســــــــتثمار بما يســــــــاهم في رفع اإلنتاجية والدخول وبالتالى 

دولي الخاص في الوصـــــــــــول إلى مناطق إرتفاع مســـــــــــتوى معيشـــــــــــة األفراد أما الهدف النهائي للبنك فهو مســـــــــــاعدة رأس املال ال

 . [.3االستثمار املربح في العالم النامي]

 أو  ( التكتالت االقتصـــــــادية:4)
ً
 أو ثقافيا

ً
هو صــــــــيغة للتكامل االقتصــــــــادي تتم بين مجموعة من الدول املتجانســــــــة تاريخيا

 لتحقيق مصــــــلحة اقتصــــــادية مشــــــتركة ومن أهم هذه الت
ً
 أو جغرافيا

ً
 أو اقتصــــــاديا

ً
املنطقة  -كتالت االتحاد األوربي حضــــــاريا

 .[4منتدى التعاون االقتصادى السيا واملحيط الهادي] -الحره ألمريكا الشمالية 

في التطور العـام في منـاهج التفكير  يمكن إجمال اآلثار اإليجابية: :)ز( اآلثار اإليجابية والســـــــــــلبية للعوملة االقتصــــــــــــادية

يمكن أن تتولد عن نقل أســــــــــــــاليب العمل واإلنتاج الحديثة املعروفة في الدول وثقافة الحراك االقتصــــــــــــــادي والتجاري التي 

املتقـدمـة وتطوير البيئيـة األســــــــــــــاســــــــــــــيـة والوظيفيـة التي تســــــــــــــتلزمهـا عمليـات جـذب االســــــــــــــتثمارات األجنبيـة، ســــــــــــــواء إلقـامة 

العاملة وتنامي القدرة  توســــــــــيع القاعدة التشــــــــــغيلية واإلنتاجية للقوى  -املشــــــــــروعات أو الســــــــــتغالل بعض املوارد الطبيعية 

 لإلنخفاض في تكاليف اإلنتاج وتمكن العوملة البلدان النامية من الوصـــــول إلى أســـــواق املال الدولية مما 
ً
التصـــــديرية نســـــبيا

 .[5]يسمح لها بالحصول على موارد لسد فجوة مواردها املحلية باالستدانة الخارجية

                                                           

 عرفان الحسيني، التمويل الدولي، ب ن، ب ت 1

 م2012 –عملةشركة مطابع السودان لل – 2احمد عبد هللا ابراهيم أحمد، االقتصاد الدولي والعوملة االقتصادية، ج 2

 احمد عبد هللا ابراهيم أحمد، االقتصاد الدولي والعوملة االقتصادية، مرجع سابق 3

 املرجع السابق 4

، مجلة االمارات اليوم، عدد ) 5
ً
 واقتصاديا

ً
 م.2000(، 123عصام املجالي، تأثير العوملة على املنطقة العربية اجتماعيا
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دل التبادل التجاري الدولي لصــــــــــــــالح الدول املتقدمة على حســــــــــــــاب الدول إتجاه معأما اآلثار الســـــــــــلبية للعوملة من أبرزها 

النامية إلنخفاض قدراتها التنافســــــــــــــية للســــــــــــــلع وعدم مطابقتها للمواصــــــــــــــفات العاملية والجودة، وتركيز الدول النامية على 

ـــعار املر  ــ ــ ــــنع ذات األســـ ــ ــ ـــــتيراد املنتجات تامة الصــ ــ ـــعار الزهيدة، ثم اســـ ــ ــ ـــــدير املواد الخام ذات األســـ ــ ـــكلة و ،تفعةتصـــ ــ ــ تفاقم مشـــ

مخاطرة التقلبات الفجائية لرأس املال، وأن االســـــــــــــتثمارات األجنبية تتســـــــــــــم بالحركة الســـــــــــــريعة والبطالة في البالد النامية. 

 .[1املفاجئة، وتتأثر بالتوقعات واملعلومات التي تتوافر للمتعاملين]

 ( املصارف اإلسالمية نشأتها وتطورها2)

هناك عدد من التعريفات للبنك اإلسالمي باعتباره مؤسسة من مؤسسات اإلسالمية:  )أ( مفهوم وتعريف املصارف

االئتمان ومنها أنه مؤسسة مصرفيه تلتزم فيه جميع معامالتها ونشاطها االستثماري وإداراتها لجميع أعمالها بالشريعة 

 
ً
 وخارجيا

ً
كل مؤسسة تباشر األعمال املصرفية على  وهي [.2] اإلسالمية ومقصدها وكذلك بأهداف املجتمع اإلسالمي داخليا

هي منظمة إسالمية تعمل في مجال األعمال بهدف بناء الفرد املسلم [. و3] أساس الشريعة اإلسالمية وقواعدها الفقهية

[. 4] واملجتمع املسلم وتنميتهما وإتاحة الفرص املواتية لهما للنهوض على األسس اإلسالمية، وتلتزم بقاعدة الحالل والحرام

هي مؤسسة مالية ومصرفية لتجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإلسالمية بما يخدم بناء مجتمع التكامل و

هي مؤسسة مالية مصرفية وسيطة تهدف إلى تحقيق و [.5اإلسالمي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع املال في املسار اإلسالمي ]

هي تلك البنوك أو املؤسسات التي [. و6] كام الشريعة اإلسالمية ومقاصدهاالربح وتلتزم فيه جميع أعمالها وأنشطتها بأح

 
ً
ينص قانون إنشائها ونظامها األساس ي صراحة على االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا

سالمية بما يخدم بناء مجتمع ويعرف بأنه: مؤسسة مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة اإل  [.7وعطاء ]

عبارة عن مؤسسة مالية تعمل على دعم وهو  التكافل اإلسالمي ويحقق عدالة التوزيع ووضع املال في املسار اإلسالمي،

التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات اإلسالمية من خالل القيام بجميع الخدمات واألعمال املصرفية واملالية 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية ونبذ سعر الفائدة والتجارية وأعما
ً
ل االستثمار مباشرة أو من خالل املشاركة وذلك وفقا

املصرف اإلسالمي هو مصرف تجاري رخص له بتعاطي األعمال املصرفية ضمن . وكأساس للتعامل وإحياء فريضة الزكاة

وك اإلسالمية تعمل في إطار الشريعة اإلسالمية. [. ومن التعريفات السابقة يتضح أن البن8أحكام الشريعة اإلسالمية ]

وركزت على بعض وظائف البنك اإلسالمي في مجال جمع األموال واستثمارها مع ابراز دور البنك االجتماعي، ووضح بعضها 

                                                           

 دية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، مرجع سابقنور الدين حامد، عوملة املؤسسات االقتصا 1

 م2012، املطبعة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 1محمد محمود املكاوي، البنوك اإلسالمية النظرية والتطبيق التصوير، ط 2

 محمد محمود املكاوي، البنوك اإلسالمية النظرية والتطبيق التصوير، مرجع سابق 3

 سابقاملرجع ال 4

 م.2012، مكتبة الشرق الدولية، 1محمد البلتاجي، املصارف اإلسالمية، ط 5

 املرجع السابق 6

 م.2015، دار الكتب املصرية، القاهرة، 1عادل عبد الفضيل، ضوابط ومعايير االستثمار في املصارف اإلسالمية، ط 7

 املرجع السابق 8
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منع دور البنك في بناء الفرد واملجتمع، كما تضمن بعضها دور البنك اإلسالمي في ممارسة العمليات املصرفية مع نبذ و 

 التعامل بالربا.

 لالستقالل السياس ي )ب( نشأة وخصائص املصارف اإلسالمية: 
ً
تمثلت البداية في الدعوة إلى التحرر االقتصادي، تدعيما

وبدأ التمييز بشكل واضح بين معنى  .[1بالعودة إلى الهوية، وتطبيق شرع هللا وااللتزام بأحكامه في مجال املال واملعامالت ]

طة التي تحفظ كما هي أمانة عند الودائع والوديعة في الحساب الجاري يضمنها املودع عنده للمودع وفي الوديعة البسي

مقابل ذلك يستطيع استعمالها كيفما يشاء سواء في تجارته املباشرة أم في ما يقدمه لغيره من أموال على أساس املضاربة 

عامالت املصرفية الربوية وإقامة مصارف تقوم بالخدمات حيث إن املحاوالت الجادة في العصر الحديث للتخلص من امل

م عندما أنشأت بنوك االدخار املحلية في مصر، حيث 1963واألعمال املصرفية بما يتفق والشريعة اإلسالمية بدأت عام 

م عندما 1940ة ويعود تاريخ العمل املصرفي اإلسالمي الحديث إلى سن. [2كانت بمثابة صناديق ادخار توفير لصغار الفالحين]

م بدأ التفكير املنهجي املنظم يظهر في باكستان من أجل 1950أنشئت في ماليزيا صناديق لالدخار تعمل بدون فائدة وفي سنة 

م بالقاهرة وعمل في مجال 1971[. ثم تم إنشاء بنك ناصر االجتماعي عام 3وضع تقنيات تمويلية تراعي التعاليم اإلسالمية ]

لقرض الحسن، ثم كانت محاولة مماثلة في باكستان، ثم البنك اإلسالمي للتنمية بالسعودية عام جمع وصرف الزكاة وا

م ثم بيت التمويل الكويتي عام 1977م ثم بنك فيصل اإلسالمي السوداني عام 1975م تاله بنك دبي اإلسالمي عام 1974

م ثم 1978ألردني للتمويل واالستثمار عام م، ثم البنك اإلسالمي ا1977م، ثم بنك فيصل اإلسالمي املصري عام 1977

م. واآلن انتشرت البنوك اإلسالمية في جميع أنحاء العالم حتى أن البنوك التقليدية 1997البنك العربي اإلسالمي الدولي عام 

ظام العاملية عملت على فتح نوافذ أو فروع أو بنوك إسالمية مثل )سيتى بنك( و)لويدز( وغيرها مما يؤكد صالحية الن

 [. 4االقتصادي الخالي من الفائدة للتطبيق وإمكانية تفوقه على األنظمة االقتصادية السائدة]

  )ج( خصـــــــــائص املصـــــــــارف اإلســـــــــالمية:
ً
تتميز البنوك اإلســـــــــــالمية ببعض الخصـــــــــــائص وهي أنها تقوم بجميع أعمالها طبقا

 بال فائدة  للشـــريعة اإلســـالمية، والســـيما من حيث إلغاء الفائدة )الربا(. وتعمل على
ً
منح املســـاهمين أو املودعين فيها قروضـــا

وال مشــــاركة )قروض حســــنه(. وتتميز البنوك اإلســــالمية بأنها بنوك غير متخصــــصــــة، حيث يقوم بأعمال االســــتثمار الزراعي 

مية والصــــــناعي والتجاري وتقديم الخدمات املصــــــرفية التي تلتزم بأحكام الشــــــريعة اإلســــــالمية. وتنص أنظمة البنوك اإلســــــال 

على إنشاء تعاونية أو تبادلية وإنشاء هيئات تأمين تبادلي لصالح الغير. وعلى جواز إنشاء صندوق للزكاة معلق بها ومنفصل 

 
ً
أو مسـتقل في حسـاباته وأدارته عنها، وتقبل فيه الزكاة من املسـاهمين واملودعين والغير وينفق منه على مصـارف الزكاة وفقا

ـــالمية ــ ــ ــ ـــــريعة اإلسـ ــ ــ . وتأخذ البنوك اإلســــــــــالمية شــــــــــكل شــــــــــركات املســــــــــاهمة وتكون جميع األســــــــــهم أســــــــــمية يكتتب ألحكام الشـ

املؤســـــــــســـــــــون في بعضـــــــــها ويطرح الباقي على الجمهور لالكتتاب العام. كما تقوم البنوك اإلســـــــــالمية على الرحمة والتســـــــــامح، 

ـــــاليب حيث يلتزم العاملون فيها بالقيم واملثل واألخالق الفاضــــــــــلة وبالســــــــــلوك الحســــــــــن، كما ت ــ ــ ـــالمية أسـ ــ ــ ــ تجنب البنوك اإلسـ

                                                           

 م2015، األردن، عمان، دار املسيرة للنشر والتوزيع، 4رف اإلسالمية، طموس ي عمر مبارك، محاسبة املصا -حسين محمد سمحان 1

 عادل عبد الفضيل، ضوابط ومعايير االستثمار في املصارف اإلسالمية، مرجع سابق 2

 موس ي عمر مبارك، محاسبة املصارف اإلسالمية، مرجع سابق -حسين محمد سمحان 3

 صارف اإلسالمية، مرجع سابقموس ي عمر مبارك، محاسبة امل -حسين محمد سمحان 4
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االحتكار واالستغالل. وتقوم البنوك اإلسالمية باالهتمام بالوظيفة االجتماعية بجانب الوظيفة االقتصادية، فليس هدفه 

 بتوجيه اســــــــــتثماراته لخدمة وتنمية املجتمعات اإلســــــــــالمية في كل ما يعود عليها بالخير. 
ً
 تحقيق الربح ولكنه يهتم كثيرا

ً
دائما

من خصـــــــائصـــــــها ضـــــــرورة وجود مســـــــتشـــــــار شـــــــرعي أو )هيئة الرقابة الشـــــــرعية( ويلتزم مجلس إدارة البنك بأخذ رأى الهيئة و 

ودراســــــــــــــة اللوائح والتعليمات التطبيقية التي يســــــــــــــير عليها البنك في تعامله مع الغير وذلك بهدف التأكد من خلوها من أي 

وجبة تحمل البنك أية خســارة من خســائر االســتثمار بهدف التحقق مظهر من مظاهر التعامل الربوي. ودراســة األســباب امل

 [.1من وجود السند الفقهي املؤيد ]

التطور العام ألهداف البنوك اإلسالمية هو االلتزام بمقاصد )د( األهداف والخدمات التي تقدمها املصارف اإلسالمية: 

وفي ظل هذا التطور العام تتمثل أهداف البنك  .[2الشرعية ]الشريعة اإلسالمية مما يحقق التنمية وفق املقاصد واملعايير 

توجيه األموال و جذب األموال وتعبئة املوارد املتاحة في الوطن اإلسالمي وتنمية الوعي االدخاري لدى األفراد. اإلسالمي في

عمال والخدمات املصرفية للعمليات االستثمارية التي تخدم أهداف التنمية االقتصادية في الوطن اإلسالمي والقيام باأل 

 [. 3] على مقتض ي الشريعة اإلسالمية خالصة من الربا.

 )هـ( الخدمات املصرفية التي تقدمها املصارف اإلسالمية هي:

قبول الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع النقدية مع التفويض باالســـتثمار حســـب طلب الحســـابات الجارية:  /1

 .[4العميل ]

تحصــــــــــــــيل كبون األوراق املالية. وشــــــــــــــراء و طرح عملية االكتتاب في األوراق املالية وحفظ األوراق املالية.ق املالية: األورا /2

  وبيع األوراق املالية.

ـــــة أو تأجير الخزائن  خزائن األمان: /3 ــ ــ ــ ـــــة بالعمالء في خزائن خاصـ ــ ــ ــ ـــالمية حفظ املعادن الثمينة الخاصـ ــ ــ ــ ــ تقبل البنوك اإلسـ

 لهم.

 للضوابط الشرعية ]من الخالقروض: /4
ً
 .[5دمات التي يقدمها البنك للعميل وفقا

تقوم البنوك اإلســــــــــــــالميـة بتحويل األموال من بنـك ألخر ســــــــــــــواء في نفس الدولة أو من دوله إلى أخرى بموجب الكمبيو: /5

 .[6شيكات مصرفيه أو حواالت برقيه أو أوامر دفع للمرسلين كما تقوم بشراء وبيع العمالت األجنبية ]

                                                           

 م1998غسان قلعاوي، املصارف اإلسالمية ضرورة عصرية، دار املكتبي، سوريا،  1

 عادل عبد الفضيل، ضوابط ومعايير االستثمار في املصارف اإلسالمية، 2

 م2007مصر،  محمود السجاعي، املحاسبة في شركات التأمين والبنوك التجارية، املكتبة املصرية للنشر والتوزيع، 3

 غسان قلعاوي، املصارف اإلسالمية ضرورة عصرية، مرجع سابق. 4

 م. 2008احكامها ومبادئها وتطبيقاتها املصرفية، دار املسيرة، االردن،  –محمد محمود العجلوني، البنوك اإلسالمية  5

 م.2003(، 9(، العدد )22د )محمد فضل ملحم، قياس وتحليل كفاءة البنوك االردنية، مجلة البنوك في األردن، مجل 6
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تستخدم األوراق التجارية )الكمبيالة، السند األذني، الشيك( بصفة عامة في األعمال التجارية كسند األوراق التجارية: /6

 للدائن بدفع مبلغ أما بنفســــــــــــــه أو عن طريق شــــــــــــــخص أخر في تاريخ معين وتســــــــــــــتخدم كأداة للوفاء 
ً
يثبت نية املدين تعهدا

 ونية من شخص ألخر.بالديون مقابل الغير بحيث يمكن تحويل املدي

 خطابات الضــــــمان:  /7
ً
تقوم البنوك اإلســـــــالمية بتقديم خطابات الضـــــــمان وقبول رهن لهذه العمليات ويعتبر البنك وكيال

 للعميل لدى الدائن.
ً
 وضمانا

ً
 عن العمل في تنفيذ االلتزام في مواجهة املستفيد أو كفيال

ـــالمية خدمة لعمالئها تتمثل في أعمال ة: االســـــــــــتثمارات والخبرة املالية والدراســـــــــــات االقتصـــــــــــادي /8 ــ ــ ــ ــ تقدم البنوك اإلســـ

 [.1االستثمارات والخبرة املالية ودراسات الجدوى االقتصادية ]

يعد االعتماد املســـــــــتندي من أهم الخدمات املصـــــــــرفية تقدمها املصـــــــــارف بصـــــــــفه عامة حيث تعد االعتماد املســـــــتندي:  /9

ــــدير –أســـــــاس الحركة التجارية االســـــــتيرادية  في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خالل شـــــــبكة املراســـــــلين للمصـــــــارف  التصـــ

 [.2حول العالم. ومن أهم الخدمات االجتماعية التي يقدمها املصرف اإلسالمي خدمة جمع وتوزيع الزكاة ]

 ( الدراسات السابقة:3)

ة والتحرر املالي مع إشارة بحث بعنوان املصارف اإلسالمية وتحديات العومل، [3]م(2009 –)املوسمي وجواد أجري  -1

وكانت مشكلة البحث التعرف على كيفية استخدام أدوات تمويل حديثة، وأهمية البحث من ، 2خاصة عن اتفاقية بازل/

الخصوصية املصرفية للمصارف اإلسالمية، ويهدف البحث الي توضيح التحديات التي تواجه املصارف اإلسالمية، واعتمد 

ي والتحليلي، وخلص البحث الى نتائج أهمها عدم جاهزية املصارف اإلسالمية على الوفاء البحث على املنهج الوصف

 ، ويوص ي البحث بضرورة تطوير مراكز البحث العلمي باملصارف.     2بمتطلبات معايير اتفاقية بازل/

 دول العربيةبحث بعنوان العوملة االقتصادية وتأثيراتها على ال [،4] م(2011 –)عبد العزيز وآخرون أجرى  -2

وكانت مشكلة البحث التعرف على الفرص والتحديات التي تفرضها العوملة على اقتصاديات الدول العربية واالندماج في 

االقتصاد العاملي الجديد، واهمية البحث تأتي من أهمية مواجهة العوملة وتفادي سلبياتها، ويهدف البحث الي التعرف على 

البحث ان العوملة تطرح الكثير من الفرص  يتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي، ومن نتائجمفهوم العوملة االقتصادية، و 

 ويصاحبها الكثير من التحديات القتصاديات الدول العربية، ويوص ي البحث بضرورة تطوير العمل العربي املشترك.

نظرة شمولية،  –على املصارف بحث بعنوان العوملة وتأثيراتها االقتصادية ، [5] م(2011 –)حمد النيل أجرى  -3

وتكمن مشكلة البحث في التعرف على آثار العوملة على اقتصاديات املصارف، وتنبع أهمية البحث من أهمية تهيئة املصارف 

ملتطلبات العوملة واملنافسة العاملية، ويهدف البحث الي تقييم منهجية اصالح مصرفي لعدد من الدول العربية، وقد خلص 
                                                           

 م.2005(، 5وليد هويمل عوجان، أداء املؤسسات املالية اإلسالمية في عصر العوملة، غرفة تجارة وصناعة دبي، االمارات، مجلد ) 1

 محمود السجاعي، املحاسبة في شركات التأمين والبنوك التجارية، مرجع سابق 2

(، مجلة 2ارف اإلسالمية وتحديات العوملة والتحرر املالي مع إشارة خاصة التفاقية بازل )حيدر يونس املوسمي وكمال كاظم جواد، املص 3

 م2009(، جامعة كربالء، 4( العدد )11القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية مجلد )

 م.2011(، 86صاد، عدد )احمد عبد العزيز، العوملة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، العراق، مجلة اإلدارة واالقت 4

 (، ب ت.3مجلة اقتصاديات شمال افريقيا العدد ) -نظرة شمولية –عبد املنعم محمد الطيب حمد النيل، العوملة وأثارها على املصارف  5
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تائج أهمها ان هناك احتياجات للعمالء للخدمات املالية املتنوعة، ويوص ي البحث بضرورة معرفة احتياجات البحث الى ن

 السوق املصرفية وتأهيل املوارد البشرية ومواكبة التقنية املصرفية. 

الة دراسة ح –بحث بعنوان أثر العوملة االقتصادية على اقتصاديات البنوك ، [ 1]م(2013 -)سعاد وسميرةأجرت  -4

الجزائر، وتكمن مشكلة البحث في معرفة تأثيرات العوملة االقتصادية على  –وكالة ورقلة  –بنك الفالحة والتنمية الريفية 

النشاط االقتصادي للبنوك، وتنبع أهمية البحث من أهمية البنوك في عمليات التنمية الريفية، ويهدف البحث الى التعرف 

يفترض البحث أن هناك عالقة بين العوملة االقتصادية والتطورات املصرفية وأداء على مفهوم العوملة االقتصادية، و 

البنوك، واعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي، وخلص البحث الى نتائج منها ان العوملة االقتصادية تؤثر في 

 اقتصاديات وأداء البنوك، ويوص ي البحث بضرورة االندماج العربي واإلسالمي.

( على الجهاز املصرفي 3[، بحث بعنوان مدى إمكانية تطبيق مقررات لجنة بازل )2] م(2016-يسرا وسند )أجرت  -5

السوداني )دراسة استكشافية بين التطبيق والنظرية(، وهدف البحث الي تسليط الضوء على مقررات لجنة بازل وتأثيراتها 

صفي والتحليلي، وتوصل البحث الى نتائج أهمها أن هناك على الجهاز املصرفي السوداني، واعتمد البحث على املنهج الو 

ارتفاع في معدالت السيولة باملصارف السودانية مما يساعد في ارتفاع معدالت التعثر، وهناك تهرب للمصارف من االلتزام 

رأس املال، ويوص ي باملخصصات املطلوبة في رأس املال واالتجاه نحو البدائل خارج امليزانية وعدم تضمينها في نسبة كفاية 

البحث بضرورة تطبيق مقررات لجنة بازل وتدريب العاملين باملصارف عليها، وضرورة العمل على خفض معدالت السيولة 

 وتحسين قدرة املصارف على تمويل املشروعات املتوسطة وطويلة األجل. 

ملصارف اإلسالمية في السودان بحث بعنوان أثر العوملة االقتصادية على ا، [3] م(2017 –)سلمى وآخرون أجرت  -6

بالتطبيق على بين فيصل السوداني والبنك اإلسالمي وبنك الشمال، وكانت مشكلة البحث معرفة التحديات التي تواجه 

املصارف اإلسالمية في ظل العوملة, وتنبع أهمية البحث من أهمية املصارف ودورها في التنمية االقتصادية، ويهدف البحث 

مفهوم العوملة االقتصادية، ويفترض البحث أن هناك عالقة بين العوملة االقتصادية واملصارف اإلسالمية،  الى التعرف على

ويتبع البحث املنهج الوصفي والتحليلي، وقد خلص البحث الي نتائج اهمها أن املصارف اإلسالمية تتأثر بالعوملة 

 ات املالية والنقدية .االقتصادية، ويوص ي البحث بضرورة مراعاة التوازن بين السياس

بالنظر الي الدراسات السابقة نجد أنها تركز على أثر العوملة االقتصادية على أداء املصارف اإلسالمية من خالل الفرص 

والتحديات التي تفرضها العوملة االقتصادية أو من خالل االتفاقيات املالية الدولية، والفجوة املعرفية التي يريد الباحثان 

في سدها هي تنبيه املصارف اإلسالمية في السودان الي ضرورة استخدام أدوات تمويل حديثة ال تتعارض مع  ان يسهما

 الضوابط اإلسالمية وتنويع املنتجات والخدمات املصرفية وتفعيل دور الرقابة املالية الشرعية والدولية.

                                                           

وكالة ورقلة  –فية دراسة حالة بنك الفالح والتنمية الري –سعاد ملقدم وسميرة قويدري، العوملة االقتصادية وأثرها على اقتصاديات البنوك  1

 م2013جامعة ورقلة مرباح، الجزائر،  –بحث غير منشور، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  –

( على الجهاز املصرفي السوداني )دراسة استكشافية 3يسرا حسن أبوراس وياسر تاج السر سند، مدى إمكانية تطبيق مقررات لجنة بازل ) 2

(، معهد دراسات العالم اإلسالمي، جامعة الدرمان اإلسالمية، 13وث ودراسات العالم اإلسالمي، عدد )بين التطبيق والنظرية(، مجلة بح

 .211م، ص2016السودان، 

اإلسالمي السوداني  –بالتطبيق على بنك )الشمال  –سلمى العوض وآخرون، أثر العوملة االقتصادية على املصارف اإلسالمية في السودان  3

 م.2017سوداني(، بحث بكالوريوس غير منشور، كلية االقتصاد والتجارة وإدارة األعمال، جامعة شندي،فيصل اإلسالمي ال –
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اإلسالمي  –مي السوداني أثر العوملة االقتصادية على بنك )فيصل اإلسال : الدراسة امليدانية

 السوداني( بمحلية شندي 

 )أ( نبذة تعريفية:

 (: بنك فيصل اإلسالمي: نشأة وتأسيس البنك:1)

ــــطس 18م، وفي 4/4/1977تم تأســــــــــيس بنك فيصــــــــــل اإلســــــــــالمي بالســــــــــودان بتاريخ  ــ ــ ـــل 1977أغســ ــ ــ ــ ـــجيل بنك فيصـ ــ ــ ــ م تم تسـ

 اعتبارا من مايو 1975اإلسالمي كشركة مساهمة عامة محددة وفق قانون الشركات لعام 
ً
م وقد باشر البنك أعماله فعليا

 ألحكام الشريعة اإلسالمية ]1987
ً
 [.1م وقد حدد قانون إنشاء الشركات أن يعمل البنك وفقا

 أهداف البنك وأغراضه كاآلتي: -

تنمية االقتصادية أ( القيام بجميع األعمال املصرفية والتجارية وأعمال االستثمارات واملساهمة في مشروعات التصنيع وال

 والعمرانية والزراعية والتجارية في أي إقليم أو منطقة في السودان أو خارجه.

 ب( تحصيل ودفع األوامر وأذونات الصرف واألوراق ذات القيمة والتعامل في النقد األجنبي.

 للقواعد التي اقرها البنك.
ً
 ج( قبول الودائع بمختلف أنواعها وإعطاء القرض الحسن وفقا

( ســــــحب واســــــتخراج وقبول وتصــــــوير وتنفيذ الكمبياالت ســــــواء كانت تدفع في جمهورية الســــــودان أو في الخارج وبوليصــــــة د

الشحن وأي أوراق قابلة للتحويل أو النقل أو التحصيل أو التعامل بأي طريقة لهذه األوراق شريطة خلوها من أي محظور 

 شرعي.

 فير الخزائن لحفظ املمتلكات الثمينةهـ( االتجار باملعادن النفيسة وتوفيرها وتو 

و( العمل كمنفذ للوصـــــايا الخاصـــــة للعمالء وغيرهم وتعهد األمانات بكل أنواعها والعمل على تنفيذها والدخول كوكيل ألي 

 حكومة أو سلطة أخري ألي جهة خاصة أو عامة.

عد الشــــريعة اإلســــالمية في معامالتها مع هذه ز( تمثيل الهيئات املصــــرفية املختلفة شــــريطة عدم التعامل بالربا ومراعاة قوا

 املصارف

 [.2ح( قبول األموال من األفراد واألشخاص االعتبارين سواء كانت بغرض توفيرها أو استثمارها ]

                                                           

 /http://www.fibsudan.comالصفحة الرسمية ملوقع بنك فيصل اإلسالمي  1

 /http://www.fibsudan.comالصفحة الرسمية ملوقع بنك فيصل اإلسالمي  2

http://www.fibsudan.com/
http://www.fibsudan.com/
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 لقانون الشركات 1982تم إنشاء البنك اإلسالمي السوداني في عام ( البنك اإلسالمي السوداني: 2)
ً
م، 1925م وسجل طبقا

ببيع األعمال املصرفية واملالية والتجارية وكافة أعمال االستثمار ويسهم في املشروعات الزراعية والصناعية  ويقوم البنك

 للشريعة اإلسالمية،
ً
 واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية وذلك بالطريقة والكيفية التي يراها البنك موافقة وفقا

االهتمام و تنشيط التجارة الخارجية ودفعها،و األعمال الصغيرة،االهتمام بصغار الحرفيين وصغار املستثمرين وأصحاب و

تشجيع قيام سوق املال و بأعمال التعدين واملشروعات العمرانية ومشروعات الخدمات واملشروعات االقتصادية،

تنمية و مار،بالسودان وتدعيم وتوفير املناخ املناسب لنشاط رأس املال وجذب رؤوس األموال املحلية واألجنبية في االستث

 وإبرام االتفاقيات التجارية لبيع املستلزمات اإلنتاجية،
ً
 أو إقليميا

ً
 وتطوير العالقات من أسواق رأس املال واملانحين قطريا

تعظيم املوارد املالية والقدرات و االنتشار الجغرافي لتحقيق التنمية الريفية ودعم وتشجيع وصناعة املنتجات الصناعية،و

 [.1االستقاللية الذاتية والبنوك التنموية، ودعم الوضع االقتصادي ورفع املستوى املعيش ي للمواطنين ] الذاتية لتحقيق

تقديم خدمات استشارية للمتعاملين معه، واملساهمة في تمويل الخدمات والتقنية املصرفية للبنوك الدراسة امليدانية: 

وإصـــــدار خطابات الضـــــمان وتأجير الخزن، وتحويل العملة ودفع مشـــــروعات التنمية، وشـــــراء وبيع األوراق املالية وحفظها، 

ـــــة اآللي، ــ ــ ــ ـــــاالت الدولية، ونظام املقاصــ ــ ــ ــ ـــــحوبة على البنك، االتصــ ــ ــ ــ ـــــيكات املســ ــ ــ ــ ـــــدار بطاقات و الحواالت، ودفع الشــ ــ ــ ــ نظام إصــ

 [.2الصراف اآللي، ونظام املقاصة اإللكترونية الذي يستخدم في الشيكات املسحوبة على بنوك أخرى للبنك املعني ]

 )ب( إجراءات الدراسة امليدانية: 

( فرد من بنك فيصل 30تم تصميم االستبانة لجمع البيانات وتم توجيهها الي عينة تتكون من ) (: أداة الدراسة:1)

الجزء األول: يتضمن املعلومات الشخصية  اإلسالمي، واإلسالمي السوداني بمحلية شندي، وتتكون االستبانة من جزأين:

ث )النوع، العمر، املؤهل العلمي، التخصص، سنوات الخبرة، املسمى الوظيفي( والجزء الثاني يتضمن أسئلة ملجتمع البح

( سؤال وعلى كل فرد من عينة الدراسة تحديد إجابة واحدة في 15الفرضيات كال على حده. وقد احتوت االستبانة على )

حايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. وقد تم توزيع عبارات كل سؤال وفق مقياس لي كارت الخماس ي )أوافق بشدة، أوافق، م

 االستبانة على فرضيات الدراسة الثالث، وقد اشتملت كل فرضية على عدة عبارات.

اختبار ثبات عبارات االستبانة عن طريق معامل ألفا كرو نباخ اإلحصائي وقد كانت النتيجة تم ( صدق وثبات االستبانة: 2)

 لى ثبات عبارات االستبانة.وهذا يدل ع 1من  0.73

التوزيع التكراري لإلجابات. النسبة املئوية. الوسيط. اختبار مربع كاى الختبار : ( األساليب اإلحصائية املستخدمة3)

 فرضيات الدراسة

خدام ولتطبيق الطرق واألساليب اإلحصائية املذكورة أعاله على البيانات التي تم الحصول عليها من إجابات العينة تم است

 ( والذي يعد من أكثر الحزم اإلحصائية دقة في النتائج.SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي )

                                                           

 https://www.isb.sdالصفحة الرسمية ملوقع البنك اإلسالمي السوداني  1

 https://www.isb.sdالصفحة الرسمية ملوقع البنك اإلسالمي السوداني  2
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وزعت االستبانة على عينة الدراسة وتم تفريغ البيانات في جداول أعدها الباحثان لهذا الغرض،  ( تطبيق أداة الدراسة:4)

( 5 4 3 2 1 أوافق، ال أوافق بشدة( إلى متغيرات كمية )حيث تم تحويل املتغيرات االسمية )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال

 على الترتيب. وأعد الباحثان الجداول الالزمة لكل سؤال في االستبانة كما يلي:

 

 ( البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة1جدول رقم )

 النسبة العدد الفئات البيان

 60 18 ذكر النوع

 40 12 أنثي

 %100 30 املجموع

 %36.7 11 سنه 30_20 عمرال

 %30 9 سنه 40_30

 %16.7 8 سنه 45_40

 %6.6 2 سنه فأكثر 50

 %100 30 املجموع

 %3.3 1 ثانوي  املؤهل العلمي

 %6.7 2 دبلوم وسيط

 %73.3 22 جامعي

 %16.7 5 فوق الجامعي

 %100 30 املجموع

 %43.3 13 محاسبة التخصص العلمي

 %26.7 8 إدارة أعمال

 %10 3 بنوك

 %20 6 أخري حدد

 %100 30 املجموع

 %66.7 20 موظف املسمى الوظيفي

 %20 6 رئيس قسم أو وحدة

 %10 3 مدير إدارة
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 %3.3 1 أخري حدد

 %100 30 املجموع

 %36.7 11 سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة

 %43.3 13 سنوات 10_5من 

 %13.3 4 سنه 15_10من 

 %6.7 2 سنه 15 أكثر من

 %100 30 املجموع

 مSPSS 2018إعداد الباحثان، مخرجات برنامج 

 

 وبنسبة )18( أن )1يتبين من الجدول )
ً
 وبنسبة )12%( ذكور، وأن )60( فردا

ً
 وبنسبة 11%( إناث. وأن )40( فردا

ً
( فردا

%( 16.7( أفراد وبنسبة )5نة، وأن )س 40_30%( أعمارهم 30( أفراد وبنسبة )9سنه، وأن ) 30_  20%( أعمارهم 36.7)

 وبنسبة )22سنه. وأن ) 50%( أعمارهم أكثر من 6.7( من األفراد وبنسبة )2سنة، وأن ) 45_  40أعمارهم 
ً
%( 73.3( فردا

%( 6.7( من األفراد وبنسبة )2%( مؤهلهم العلمي فوق الجامعي، وأن )16.7( أفراد وبنسبة )5مؤهلهم العلمي جامعي، وأن )

 وبنسبة )13%( مؤهله العلمي ثانوي. وأن )3.3( من األفراد وبنسبة )1م العلمي دبلوم وسيط، وأن )مؤهله
ً
%( 2043.3( فردا

( أفراد وبنسبة 6%( تخصصهم العلمي إدارة أعمال، وأن )26.7( أفراد وبنسبة )8تخصصهم العلمي محاسبة، وأن هنالك )

 وبنسبة 20%( تخصصهم العلمي بنوك. وأن )10د وبنسبة )( أفرا3%( لديهم تخصصات العلمية أخري، وأن )20)
ً
( فردا

( أفراد 3%( مسماهم الوظيفي رئيس قسم أو وحدة، وأن )20( أفراد وبنسبة )6%( مسماهم الوظيفي موظف، وأن )66.7)

 13ن )%( لديه مسمي وظيفي آخر. وأ3.3( من األفراد وبنسبة )1%( مسماهم الوظيفي مدير إدارة، وأن )10وبنسبة )
ً
( فردا

 وبنسبة )11سنوات، وأن ) 10_5%( سنوات خبرتهم من 43.3وبنسبة )
ً
سنوات،  5%( سنوات خبرتهم أقل من 36.7( فردا

%( سنوات خبرتهم أكثر من 6.7( من األفراد وبنسبة )2سنة، وأن ) 15_10%( سنوات خبرتهم 13.3( أفراد وبنسبة )4وأن )

 سنه. 15

 

 راري، الوسيط والقيمة االحتمالية إلجابات املبحوثين عن عبارات الفرضية األولى( التوزيع التك2جدول رقم )

أوافق  العبارة

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

القيمة  الوسيط

 االحتمالية

مستوى 

 املوافقة

املوافقة  0.000 1 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة  بشدة

21 6 2 1 - 
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تتأثر املصارف اإلسالمية باالتفاقيات 

 الدولية ومعايير الرقابة

70% 20% 6.7% 3.3% - 

تهتم املصارف السودانية بإجراء 

دراسات علمية حول تأثير العوملة 

 االقتصادية على مستقبلها

املوافقة  0.002 1 - - 1 13 16

 بشدة
53.3% 43.3% 3.3% - - 

تعتبر العوملة االقتصادية تحدي على 

املصارف اإلسالمية يحتاج إلى 

 إستراتيجية

 املوافقة 0.000 2 - 1 1 16 12

40%  53.3% 3.3% 3.3% 

تهتم املصارف اإلسالمية بإنشاء إدارات 

للبحث والتطوير لتتمكن من تطوير 

 نفسها

 املوافقة 0.000 2 - - 1 19 10

33.3% 63.3% 3.3% - - 

تتعاون املصارف اإلسالمية في وضع 

معايير وشروط ملجابهة التطورات 

 املصرفية العاملية 

 املوافقة 0.001 2 - - 1 18 11

36.7% 60% 3.3% - - 

 مSPSS 2018إعداد الباحثان، مخرجات برنامج 

 

 بنسبة )21( أن أن هنالك )2يتضح من الجدول )
ً
%( 20( أفراد بنسبة )6لى العبارة، وأن هنالك )%( وافقوا بشدة ع70( فردا

%( لم يوافق، ويتضح 3.3( من األفراد بنسبة )1%( محايدين، وأن هنالك )6.7( من األفراد بنسبة )2وافقوا، وأن هنالك )

 وبنسبة16من خالل ذلك أن املصارف اإلسالمية تتأثر باالتفاقيات الدولية ومعايير الرقابة. وأن هنالك )
ً
%( 53.3) ( فردا

 وبنسبة )13وافقوا بشدة على العبارة، وأن هنالك )
ً
%( 3.3( من األفراد وبنسبة )1%( وافقوا، وأن هنالك )43.3( فردا

محايد، ويتضح من خالل ذلك أن املصارف السودانية تهتم بإجراء دراسات علمية حول تأثير العوملة االقتصادية على 

 وبنسب16مستقبلها. وأن هناك )
ً
 وبنسبة )12%( وافقوا على العبارة، وأن هنالك )53.3ة )( فردا

ً
%( وافقوا بشدة 40( فردا

 هنالك )3.3( من أفراد وبنسبة )1، وأن هنالك )
ً
%( لم يوافق ، ويتضح من 3.3( من أفراد وبنسبة )1%( محايد ، وأيضا

 19استراتيجية و أن هنالك ) خالل ذلك أن العوملة االقتصادية تعتبر تحدي علي املصارف اإلسالمية يحتاج إلي
ً
( فردا

( من األفراد 1%( وافقوا بشدة ، وأن هنالك )33.3( أفراد وبنسبة )10%( وافقوا على العبارة، وأن هنالك )63.3وبنسبة )

املصارف اإلسالمية  تهتم بإنشاء إدارات  للبحث والتطوير لتتمكن من  %( محايد، ويتضح من خالل ذلك أن3.3وبنسبة )

 وبنسبة )18ا. وأن أن هنالك )تطويره
ً
 وبنسبة )11%( وافقوا على العبارة، وأن هنالك )60( فردا

ً
%( وافقوا 36.7( فردا

املصارف اإلسالمية تتعاون في وضع  %( محايد، ويتضح من خالل ذلك أن3.3( من األفراد وبنسبة )1بشدة، وأن هنالك )

 معايير وشروط ملجابهة التطورات املصرفية العاملية.
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 ( التوزيع التكراري، الوسيط والقيمة االحتمالية الجابات العينة عن عبارات املحور ثاني3جدول رقم )

أوافق  العبارة

 بشدة

ال  محايد أوافق

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

القيمة  الوسيط 

 االحتمالية

مستوى 

 املوافقة

املوافقة  0.273 1 التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار

 النسبة النسبة النسبة النسبة النسبة بشدة

تعتبر سالمة أوضاع املصارف 

من عوامل االستقرار 

 االقتصادي

18 12 - - - 

60% 40% - - - 

تتوفر لدي املصارف اإلسالمية 

القدرة على ابتكار أدوات مالية 

وأساليب عمل تتناسب مع 

 مرحلة االنفتاح املالي العاملي

 املوافقة 0.000 2 - - 1 19 10

33.3% 63.3% 3.3% - - 

يواجه الجهاز املصرفي 

صعوبات في إدارة املوارد املالية 

والنقدية ما لم يعمل على وضع 

برامج لتحديث وتطوير 

 خدماته املصرفية   

 املوافقة 0.002 2 - - 2 18 10

33.3% 60% 6.7% - - 

تتضاعف مخاطر العوملة 

الخلل  االقتصادية نتيجة إلى

في التوازن الداخلي بين 

 السياسات املالية والنقدية

 املوافقة 0.003 2 - - 3 18 9

30% 60% 10% - - 

وجود املصارف األجنبية يؤدي 

إلى تقليل قدرة املصارف 

اإلسالمية على تنمية مصادر 

 أموالها

 املوافقة 0.007 2 - 1 5 13 11

36.7% 43.3% 16.7% 3.3% - 

 مSPSS 2018الباحثان، مخرجات برنامج إعداد 

 

 وبنسبة )18( أن هنالك )3يتضح من الجدول رقم )
ً
 وبنسبة 12%( وافقوا بشدة على العبارة، وأن هنالك )60( فردا

ً
( فردا

( 19سالمة أوضاع املصارف تعتبر من عوامل االستقرار االقتصادي. وأن هنالك ) %( وافقوا، ويتضح من خالل ذلك أن40)

 
ً
( من 1%( وافقوا بشدة، وأن هنالك )33.3( أفراد وبنسبة )10%( وافقوا على العبارة، وأن هنالك )63.3وبنسبة ) فردا
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%( محايد، ويتضح من خالل ذلك أن املصارف اإلسالمية تتوفر لديها القدرة على ابتكار أدوات مالية 3.3األفراد وبنسبة )

 وبنسبة )18العاملي. وأن هنالك )وأساليب عمل تتناسب مع مرحلة االنفتاح املالي 
ً
%( وافقوا على العبارة، وأن 60( فردا

%( محايدين، ويتضح من خالل ذلك 6.7( أفراد وبنسبة )2%( وافقوا بشدة، وأن هنالك )33.3( أفراد وبنسبة )10هنالك )

برامج لتحديث وتطوير خدماته  الجهاز املصرفي يواجه صعوبات في إدارة املوارد املالية والنقدية ما لم يعمل على وضع أن

 وبنسبة )18املصرفية. وأن هنالك )
ً
%( وافقوا 30( أفراد وبنسبة )9%( وافقوا على العبارة، وأن هنالك )6053.3( فردا

%( محايدين، ويتضح من خالل ذلك أن مخاطر العوملة االقتصادية تتضاعف 10( أفراد وبنسبة )3بشده، وأن هنالك )

 وبنسبة )13التوازن الداخلي بين السياسات املالية والنقدية. وأن هنالك )نتيجة إلى الخلل في 
ً
%( وافقوا على 43.3( فردا

 وبنسبة )11العبارة، وأن هنالك )
ً
%( محايدين، وأن هنالك 16.7( أفراد وبنسبة )5%( وافقوا بشدة، وأن هنالك )36.7( فردا

وجود املصارف األجنبية يؤدي إلى تقليل قدرة املصارف  ل ذلك أن%( لم يوافق، ويتضح من خال3.3( من األفراد وبنسبة )1)

 اإلسالمية على تنمية مصادر أموالها.

 

 )ج( عرض ومناقشة نتائج الفرضيات 

: تنص الفرضية األولي علي: هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين العوملة االقتصادية واملؤسسات املالية
ً
 أوال

 

 ي، الوسيط والقيمة االحتمالية للفرضية األولى ( قيمة مربع كا4جدول رقم )

 العبارة

قيمة مربع 

كاي 

 املحسوبة

القيمة 

 االحتمالية
 التفسير الوسيط التفسير

تتأثر املصارف اإلسالمية باالتفاقيات 

 الدولية ومعايير الرقابة
34.267 0.000 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين 

إجابات العينة على 

 العبارة

1 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة بشده

تهتم املصارف السودانية بإجراء دراسات 

علمية حول تأثير العوملة االقتصادية على 

 مستقبلها
12.600 0.002 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين 

إجابات العينة على 

 العبارة

1 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة بشده

االقتصادية تحدي على  تعتبر العوملة

 املصارف اإلسالمية يحتاج إلي استراتيجية
23.600 0.000 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين 
2 

إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة
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إجابات العينة على 

 العبارة

تهتم املصارف اإلسالمية بإنشاء إدارات 

 للبحث والتطوير لتتمكن من تطويرها
16.200 0.000 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين 

إجابات العينة على 

 العبارة

2 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة

تتعاون املصارف اإلسالمية في وضع معايير 

وشروط ملجابهة التطورات املصرفية 

 العاملية
14.600 0.001 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين 

إجابات العينة على 

 ةالعبار 

2 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة

  SPSSاملصدر: إعداد الباحثان من نتائج البرنامج 

 

 ( أن4يتضح من الجدول رقم )

وهي أقل من مستوى املعنوية  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  34.267قيمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي   .1

ئية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصا 0.05

 . 1بشده ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى املعنوية  0.002والقيمة االحتمالية لها تساوي  12.600قيمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي  .2

املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات  0.05

 .1بشده ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  23.600قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة، تساوي   .3

العبارة وهذه الفروق لصالح لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على  0.05املعنوية 

 .2املوافقين ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  16.200قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة، تساوي   .4

لصالح  لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق 0.05املعنوية 

 .2املوافقين ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى  0.001والقيمة االحتمالية لها تساوي  14.600قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة، تساوي  .5

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح  0.05املعنوية 

 .2قيمة الوسيط تساوي  املوافقين ألن
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 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي( 5جدول رقم )

افقة التكرار النسبة  الرقم درجة املو

46.7% 70 
  .1 أوافق بشدة

48% 72 
  .2 أوافق

4% 6 
  .3 محايد

1.3% 2 
  .4 ال أوافق

_ _ 
  .5 ال أوافق بشدة

 املجموع 150 100%  

 م2018املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة التطبيقية 

   

 وبنسبة )72أن عدد األفراد املوافقين بشدة عن جميع عبارات الفرضية األولي بلغ ) (5رقم )يتضح من الجدول 
ً
%(، 48( فردا

 وبنسبة )70وعدد املوافقين بدون تشدد بلغ )
ً
%(، وبلغ عدد غير املوافقين 4) ( أفراد وبنسبة6%(، واملحايدين )46.7( فردا

لداللة الفروق بين  2أن القيمة االحتمالية الختبار مربع ك اى (4رقم )%(.  ويتضح من الجدول 1.3( من األفراد بنسبة )2)

( ويعنى أن الفروق بين أعداد 0.05إجابات عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية األولي أصغر من مستوى الداللة )

ملوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة إحصائية عالية لصالح املوافقين على ما جاء بعبارات الفرضية األفراد ا

هنالك عالقة ذات داللة األولي. وعلى ما تقدم من تحليل يستنتج الباحثان بأن الفرضية األولي والتي نصت على أن )

 قد تحققت.إحصائية بين العوملة االقتصادية املؤسسات املالية( 

 

: تنص الفرضية الثانية على:
ً
 ثانيا

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين العوملة االقتصادية وحركة املوارد املالية وتدفق رأس املال

 قيمة مربع كاي، الوسيط والقيمة االحتمالية للفرضية الثانية( 6جدول رقم )

 العبارة

قيمة مربع 

كاي 

 املحسوبة

القيمة 

 االحتمالية
 تفسيرال

الوس ي

 ط
 التفسير

يعتبر سالمة أوضاع املصارف من 

 0.273 1.200 عوامل االستقرار االقتصادي 

ال توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة 

1 

إجابات العينة 

تميل نحو 

 املوافقة بشدة   

تتوفر لدي املصارف اإلسالمية 

 0.000 16.200القدرة على ابتكار أدوات مالية 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 

إجابات العينة 

تميل نحو 

 املوافقة 
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 SPSSاملصدر: إعداد الباحثان من نتائج البرنامج 

 ( أن 6يتضح من الجدول رقم ) 

وهي أكبر من مستوى املعنوية  0.273والقيمة االحتمالية لها تساوي  1.200قيمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي  .1

ائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين لذلك ال توجد فروق معنوية ذات داللة إحص 0.05

 . 1بشده ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى املعنوية  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  16.200قيمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي  .2

املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين ألن  لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات 0.05

 .2قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى  0.002والقيمة االحتمالية لها تساوي  12.800قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة، تساوي  .3

رة وهذه الفروق لصالح لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبا 0.05املعنوية 

 .2املوافقين ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى  0.003والقيمة االحتمالية لها تساوي  11.400قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة، تساوي  .4

 لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح 0.05املعنوية 

 .2املوافقين ألن قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى  0.007والقيمة االحتمالية لها تساوي  12.133قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة، تساوي  .5

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح  0.05املعنوية 

 .2الوسيط تساوي املوافقين ألن قيمة 

 

عمل تتناسب مع وأساليب 

 مرحلة االنفتاح املالي العاملي

يواجه الجهاز املصرفي صعوبات 

في إدارة املوارد املالية والنقدية ما 

لم يعمل على وضع برامج 

ير خدماته لتحديث وتطو 

 املصرفية   

12.800 0.002 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 

إجابات العينة 

تميل نحو 

 املوافقة 

تتضاعف مخاطر العوملة 

االقتصادية نتيجة إلى الخلل في 

التوازن الداخلي بين السياسات 

 املالية والنقدية

11.400 0.003 

معنوية ذات  توجد فروق 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 

إجابات العينة 

تميل نحو 

 املوافقة  

وجود املصارف األجنبية يؤدي إلى 

تقليل قدرة املصارف اإلسالمية 

 علي تنمية مصادر أموالها

12.133 0.007 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 

إجابات العينة 

تميل نحو 

 املوافقة  
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 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثانية( 7جدول رقم )

افقة التكرار النسبة  الرقم درجة املو

38.7% 58 
  .1 أوافق بشدة

53.3% 80 
  .2 أوافق

7.3% 11 
  .3 محايد

0.7% 1 
  .4 ال أوافق

_ _ 
  .5 ال أوافق بشدة

 املجموع 150 100%  

 م2018صدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة التطبيقية امل

       

 وبنسبة 80أن عدد األفراد املوافقين بدون تشدد عن جميع عبارات الفرضية الثانية بلغ ) (7رقم )يتضح من الجدول 
ً
( فردا

 وبنسبة )58%(، وعدد املوافقين بشدة بلغ )53.3)
ً
 وب11%(، واملحايدين )38.7( فردا

ً
%(، والغير موافقين 7.3نسبة )( فردا

لداللة  2أن القيمة االحتمالية الختبار مربع ك اى (6رقم )%(. ويتضح من الجدول 0.7( من األفراد وبنسبة )1بدون تشدد )

( وهذا يعنى أن 0.05الفروق بين إجابات عينة الدراسة عن معظم عبارات الفرضية الثانية أصغر من مستوى الداللة )

داد األفراد املوافقين واملحايدين وغير املوافقين ذات داللة إحصائية عالية لصالح املوافقين على ما جاء الفروق بين أع

 على ما تقدم من تحليل تستنتج الباحثات بأن الفرضية الثانية والتي نصت 
ً
بمعظم عبارات الفرضية الثانية. وعليه تأسيسا

 ملة االقتصادية وحركة املوارد املالية وتدفق رأس املال( قد تحققت.هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين العو على أن )

 

 
ً
 :تنص الفرضية الثالثة على: ثالثا

 هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين العوملة االقتصادية واملصارف اإلسالمية في السودان

 

 قيمة مربع كاي، الوسيط والقيمة االحتمالية للفرضية الثالثة( 8جدول رقم )

 ارةالعب

قيمة مربع 

كاي 

 املحسوبة

القيمة 

 االحتمالية
 التفسير الوسيط التفسير

تعمل العوملة االقتصادية على فرض رقابة 

تقليدية غير شرعية تشمل كل املصارف 

 
ً
 دوليا

ً
 اإلسالمية وتتخذ طابعا

19.867 0.000 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 
ت العينة تميل إجابا

 نحو العينة 

يعمل انفتاح األسواق املالية على تسرب 

 0.007 9.800الودائع واملدخرات في املصارف اإلسالمية 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 ةالعينة على العبار 

1 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة بشده 
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إلى أسواق مالية عاملية إسالمية وغير 

 إسالمية تتعامل باألدوات املالية اإلسالمية

يؤدي التنافس العاملي في مجال العمل 

املصرفي لتهديد استمراريتها وستجد 

املصارف اإلسالمية نفسها في مواجهة من 

 أجل البقاء

10.000 0.019 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 
ل إجابات العينة تمي

 نحو املوافقة 

توفر العوملة االقتصادية فرصة مناسبة 

للمصارف اإلسالمية للتعريف بها 

 وبأساليبها وخدماتها

11.400 0.003 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة 

تحتاج املصارف اإلسالمية إلى تدريب 

لين على تطوير مهاراتهم للتكيف مع العام

 متطلبات عصر العوملة االقتصادية

18.200 0.000 

توجد فروق معنوية ذات 

داللة إحصائية بين إجابات 

 العينة على العبارة

2 
إجابات العينة تميل 

 نحو املوافقة 

  SPSSاملصدر: إعداد الباحثان من نتائج البرنامج 

 ( أن8يتضح من الجدول رقم )    

 0.05وهي أقل من مستوى املعنوية  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  19.867يمة مربع كاي للعبارة األولى تساوي ق .1

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات العينة على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين ألن قيمة 

 .2الوسيط تساوي 

 0.05وهي أقل من مستوى املعنوية  0.007والقيمة االحتمالية لها تساوي  9.800نية، تساوي قيمة مربع كاي للعبارة الثا .2

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين بشده ألن 

 .1قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى املعنوية  0.019والقيمة االحتمالية لها تساوي  10.000قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة، تساوي  .3

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين ألن  0.05

 . 2قيمة الوسيط تساوي 

وهي أقل من مستوى املعنوية  0.003ة لها تساوي والقيمة االحتمالي 11.400قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة، تساوي  .4

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين ألن  0.05

 .2قيمة الوسيط تساوي 

ي أقل من مستوى املعنوية وه 0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  18.200قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة، تساوي  .5

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات املبحوثين على العبارة وهذه الفروق لصالح املوافقين ألن  0.05

 .2قيمة الوسيط تساوي 
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 التوزيع التكراري إلجابات أفراد عينة الدراسة عن جميع عبارات الفرضية الثالثة( 9جدول رقم )

افقة تكرارال النسبة  الرقم درجة املو

42% 63 
  .1 أوافق بشدة

45.3% 68 
  .2 أوافق

11.3% 17 
  .3 محايد

1.3% 2 
  .4 ال أوافق

_ _ 
  .5 ال أوافق بشدة

 املجموع 150 100%  

  م2018املصدر: إعداد الباحثان من نتائج الدراسة التطبيقية  

 وبنسبة )68عبارات الفرضية الثالثة بلغ )أن عدد املوافقين بشدة عن جميع  (9رقم )يتضح من الجدول       
ً
%(، 45.3( فردا

 وبنسبة )63وعدد األفراد املوافقين بدون تشدد بلغ )
ً
 وبنسبة )17%(، واملحايدين )42( فردا

ً
%(، والغير موافقين 11.3( فردا

 %(.1.3( من األفراد وبنسبة )2بدون تشدد عددهم )

لداللة الفروق بين إجابات عينة الدراسة عن جميع  2مالية الختبار مربع ك اىأن القيمة االحت (8رقم )يتضح من الجدول    

( وهذا يعنى أن الفروق بين أعداد األفراد املوافقين واملحايدين وغير 0.05عبارات الفرضية الثالثة أصغر من مستوى الداللة )

 على ما تقدم املوافقين ذات داللة إحصائية عالية لصالح املوافقين على ما جاء بجميع عب
ً
ارات الفرضية الثالثة. وعليه تأسيسا

هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين العوملة من تحليل تستنتج الباحثات بأن الفرضية الثالثة والتي نصت على أن )

 .قد تحققت( االقتصادية واملصارف اإلسالمية في السودان

 

 الخاتمة:

املصارف اإلسالمية في السودان حيث احتوى املحور األول على مفهوم  تناول البحث العوملة االقتصادية وأثرها على

العوملة االقتصادية واشتمل املحور الثاني على نشأة املصارف اإلسالمية وتطورها وأهدافها والخدمات التي تقدمها، وفي املحور 

 –بنك )فيصل اإلسالمي السوداني الثالث تناول البحث دراسة حالة املصارف اإلسالمية في السودان دراسة ميدانية على

 اإلسالمي السوداني( بمحلية شندي، وقد خلص البحث الي عدد من النتائج والتوصيات.

: النتائج: 
ً
 من خالل الدراسة النظرية والدراسة امليدانية توصل الباحثان الى نتائج أهمها: -أوال

 يواجه املصارف اإلسالمية الس (1
ً
ودانية يتمثل في االنفتاح املالي العاملي الذي تشكل العوملة االقتصادية تحديا

يهدد بسحب رؤوس األموال من الداخل الي الخارج وكذلك فإن وجود االتفاقيات واملقررات واألحكام املالية الدولية 

 من القيود والشروط على املصارف. 
ً
 تضع مزيدا

صرفية العاملية واالتفاقيات املالية تتعاون املصارف اإلسالمية في السودان بتطبيق املعايير واألحكام امل (2

 الدولية ما أمكن ذلك وتلتزم بالضوابط الشرعية اإلسالمية. 
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تستفيد املصارف اإلسالمية السودانية من إدارات البحث والتطوير ومراكز البحث العلمي واالبتكار بإجراء  (3

 جودة والتحديثدراسات علمية حول تأثير العوملة االقتصادية على مستقبلها لتتمكن من ال

 تهتم املصارف السودانية بوضع خطط إستراتيجية للمحافظة على وجودها وخدمة عمالءها. (4

: التوصيات: 
ً
 من خالل الدراسة النظرية والدراسة امليدانية يوص ي الباحثان باآلتي: -ثانيا

 العوملة االقتصادية.ضرورة مراعاة التوازن الداخلي بين السياسات املالية والنقدية حتى ال تتضاعف مخاطر  (1

 ضرورة أن يواجه الجهاز املصرفي الصعوبات التي تواجه إدارة املوارد املالية بالبحث العلمي واالبتكار. (2

اصالح البنوك املركزية بمنحها حرية أكبر في برامج االصالح وإدارة السياسة النقدية االئتمانية وتعديل  (3

صادية العامة للدولة واصالح البنوك التجارية من خالل تقوية ودعم التشريعات باعتبارها من أدوات السياسة االقت

 مركزها املالي وخلق بيئة للمنافسة غير الضارة فيما بينها.

تدريب األيدي العاملة املحلية بحيث تكون قادرة على النهوض بالتكنلوجيا وسوق العمل وتطوير سوق االسهم  (4

تماش ى مع التقدم السريع في األسواق املالية العاملية ومراقبة االستثمارات واألوراق املالية والتجارية املحلية بشكل ي

 الدولية وايجاد آلية ملتابعة التعامالت في األسواق املالية.  

  



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 72 - 

حئ
ا
 عة المراجل

 م2012 –شركة مطابع السودان للعملة – 2احمد عبد هللا ابراهيم أحمد، االقتصاد الدولي والعوملة االقتصادية، ج .1

(، 86بد العزيز، العوملة االقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية، العراق، مجلة اإلدارة واالقتصاد، عدد )احمد ع .2

 م.2011

مجلة اقتصاديات شمال افريقيا  -نظرة شمولية –عبد املنعم محمد الطيب حمد النيل، العوملة وأثارها على املصارف  .3

 (، ب ت.3العدد )

، األردن، عمان، دار املسيرة للنشر 4بارك، محاسبة املصارف اإلسالمية، طموس ي عمر م -حسين محمد سمحان .4

 م2015والتوزيع، 

حيدر يونس املوسمي وكمال كاظم جواد، املصارف اإلسالمية وتحديات العوملة والتحرر املالي مع إشارة خاصة التفاقية  .5

 م.2009(، جامعة كربالء، 4دد )( الع11(، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية مجلد )2بازل )

دراسة حالة بنك الفالح والتنمية  –سعاد ملقدم وسميرة قويدري، العوملة االقتصادية وأثرها على اقتصاديات البنوك  .6

 م2013جامعة ورقلة مرباح، الجزائر،  –بحث غير منشور، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  –وكالة ورقلة  –الريفية 

 –بالتطبيق على بنك )الشمال  –خرون، أثر العوملة االقتصادية على املصارف اإلسالمية في السودان سلمى العوض وآ .7

فيصل اإلسالمي السوداني(، بحث بكالوريوس غير منشور، كلية االقتصاد والتجارة وإدارة  –اإلسالمي السوداني 

 م.2017األعمال، جامعة شندي،

 م.1996صعبة، مجلة التمويل والتنمية،  ضياء قرش ي، العوملة: فرصة جديدة وتحديات .8

 عرفان الحسيني، التمويل الدولي، ب ن، ب ت .9

، مجلة االمارات اليوم، عدد ) .10
ً
 واقتصاديا

ً
 م.2000(، 123عصام املجالي، تأثير العوملة على املنطقة العربية اجتماعيا

 م.2015الكتب املصرية، القاهرة،  ، دار1عادل عبد الفضيل، ضوابط ومعايير االستثمار في املصارف اإلسالمية، ط .11

 م.1998غسان قلعاوي، املصارف اإلسالمية ضرورة عصرية، دار املكتبي، سوريا،  .12

 ،1م، ط2016محمد عليان، العوملة من املاركسية إلى اإلمبريالية الجديدة، دار زهران للنشر والتوزيع،  .13

 م2016مكتبة الحامد للنشر والتوزيع، ، عمان، دار و 1مصطفي يوسف، اقتصاديات األعمال اإللكترونية، ط .14

، املطبعة العصرية للنشر والتوزيع، مصر، 1محمد محمود املكاوي، البنوك اإلسالمية النظرية والتطبيق التصوير، ط .15

 م2012

 م. 2012، مكتبة الشرق الدولية، 1محمد البلتاجي، املصارف اإلسالمية، ط .16

 م. 2008مها ومبادئها وتطبيقاتها املصرفية، دار املسيرة، االردن، احكا –محمد محمود العجلوني، البنوك اإلسالمية  .17

 م.2003(، 9(، العدد )22محمد فضل ملحم، قياس وتحليل كفاءة البنوك االردنية، مجلة البنوك في األردن، مجلد ) .18

 م2007مصر، محمود السجاعي، املحاسبة في شركات التأمين والبنوك التجارية، املكتبة املصرية للنشر والتوزيع،  .19

 م.1998(، 228السيد يسن، في مفهوم العوملة، مجلة املستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، عدد ) .20

 /https://www.isb.sdالصفحة الرسمية ملوقع البنك اإلسالمي السوداني  .21



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 73 - 

 /http://www.fibsudan.comالصفحة الرسمية ملوقع بنك فيصل اإلسالمي  .22

، األردن، دار اسامه 1نور الدين حامد، عوملة املؤسسات االقتصادية الدولية وأثارها على مديونية الدولة النامية، ط .23

 م. 2016للنشر والتوزيع، 

(، 5د )وليد هويمل عوجان، أداء املؤسسات املالية اإلسالمية في عصر العوملة، غرفة تجارة وصناعة دبي، االمارات، مجل .24

 م.2005

( على الجهاز املصرفي السوداني 3يسرا حسن أبوراس وياسر تاج السر سند، مدى إمكانية تطبيق مقررات لجنة بازل ) .25

(، معهد دراسات العالم 13)دراسة استكشافية بين التطبيق والنظرية(، مجلة بحوث ودراسات العالم اإلسالمي، عدد )

 .211م، ص2016السودان، اإلسالمي، جامعة الدرمان اإلسالمية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fibsudan.com/


International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 74 - 

 

 درجة وعي طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية 

 د. رضية بنت سليمان بن ناصر الحبسية

 جامعة نزوى، سلطنة ُعمان -قسم التربية والدراسات اإلنسانية، كلية العلوم واآلداب  -استاذ مساعد

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 

The current study aims to reveal the degree of 

awareness of students at the University of Nizwa, 

Sultanate of Oman, about digital citizenship. The 

current study also aims to define the methods of 

developing their digital citizenship. To achieve 

the objectives of the study, the researcher used the 

descriptive and analytical method. The results of 

the study showed that the degree of awareness of 

students at the University of Nizwa in the 

Sultanate of Oman about digital citizenship in all 

axes is large, an arithmetic average of 3.95, in 

addition to the agreement of the study sample 

individuals about the importance of awareness of 

digital citizenship. Based on the results of the 

study, the research recommended to: Developing 

methods of awareness and education about digital 

citizenship in its various dimensions, provided 

that awareness and counseling programs expand 

to include members of the local community. 

Keywords: Digital citizenship, E-Commerce, 

Digital technology, Information technology, 

Digital security. 

 امللخص: 

تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة وعي طلبة 

جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية. كما تهدف 

إلى تحديد أساليب تنمية املواطنة الرقمية لديهم. 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج 

ائجها أّن درجة وعي طلبة الوصفي التحليلي. وقد أظهرت نت

جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية في جميع 

(. 3.95املحاور كبيرة، بمتوسط حسابي موزون وقدره )

باإلضافة إلى اتفاق أفراد عينة الدراسة حول أهمية 

التوعية باملواطنة الرقمية. وقد أوصت الدراسة بتطوير 

لرقمية في أبعادها أساليب التوعية والثثقيف باملواطنة ا

املختلفة، على أن تتسع برامج التوعية واإلرشاد لتشمل 

 .أفراد املجتمعي املحلي.

املواطنة الرقمية. التجارة  الكلمات املفتاحية:

اإللكترونية. التكنولوجيا الرقمية. تكنولوجيا املعلومات. 

 .األمن الرقمي
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 : املقدمة

إّن الزخم التطوري املتسارع بفعل الثورة التكنولوجية واملعلوماتية، وما شهده العالم من تغّيرات في شتى مجاالت الحياة، 

ا، من خالل  جعل مواكبة تلك التغّيرات أمًرا السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الثفافية والتربوية. األمر الذي حتميًّ

ت املستقبل الالزمة للتكّيف اإليجابي في التعامل مع متغيرات العصر الرقمي والتقني. وتأتي األنظمة التعليمية اكتساب مهارا

في الخط األمامي؛ ملساعدة مخرجاتها للتأقلم مع العالم الخارجي واملساهمة الفاعلة في تقّدم ورقي املجتمعات، واملشاركة في 

 بناء االقتصاد املعرفي للدول.

عّد 
ُ
والذي عرفته منظمة اليونسكو املواطنة الرقمية من املفاهيم املستجدة كإحدى تجليات ثورة املعلومات واالتصاالت، وت

ن املواطنين من الوصول إلى املعلومات والوسائط
ّ
استعادتها، فهمها، تقييمها،  ،على أنه مجموعة من املهارات التي تمك

من التقنيات بأسلوب أخالقي وفعال؛ للمشاركة في األنشطة الشخصية استخدامها، وتبادلها، وذلك باستخدام العديد 

حول عناصر ومكونات املواطنة الرقمية، ُيعّد أيًضا ضرورة Ribble (2006 ) ولعّل ما أشار إليه رايبل." واملهنية واالجتماعية

 حتمّية في نشر الوعي حول هذا املفهوم، واالستخدام اآلمن لتكنولوجيا اإلنترنت. 

في التوجه االستراتيجي  2040املسؤولة، وفق ما أشارت إليه رؤية عمان  املواطنة وتعزيز الهوية على املحافظة عملية إّن  كما

أجيال  وتنشئة التعليمية، والبرامج املناهج في املفاهيم هذه إدماج من تنطلق ،بمواطنته وملتزم وثقافته بهويته معتز مجتمع

 من الهوية ومرتكزات الحضارة موروثات بين التوازن  وإيجاد العمانية. والحضارة الهوية وموروثات مرتكزات على املستقبل

 مع آخر، جانب من بهويته املعتز املجتمع لبناء املساِندة املثلى بالطريقة استخدامها وتوظيف التقنية والتطورات جانب،

 الشخصية وبناء العمانية، الهوية بأهمية الوعي زوتعزي الوطنية، القدرات بناء على التعليمية والبرامج املناهج تركيز

 .الهوية الوطنية الستدامة الداعمة العمانية

( أن املواطنة الرقمية تعني إعداد النش ئ وتعليمه كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية 15، ص2014) ويرى املسلماني

تدريب الطلبة على االلتزام بمعايير السلوك اإليجابي عند بالطرق السليمة املناسبة واآلمنة التي تجلب له املنفعة، من خالل 

 استخدام هذه الوسائل ألغراض التواصل االجتماعي أو ما شابه سواء في املنزل أم في املؤسسة التعليمية والتربوية. 

قواعد  وقد أشارت العديد من األدبيات والدراست السابقة إلى أّن للمواطنة الرقمية تسعة مجاالت أساسية، تمثل

وضوابط أساسية ومعايير عاملية في التعامالت الرقمية ملستخدمي الشبكة العاملية لالنترنت، بما يحقق إيجابياتها وتجنب 

 :(.2012(، و )عمر، 2016)املغاوري، ، (Britt, 2006)، (Ribble, 2019)سلبياتها، وهذه املجاالت هي: 

ي املشاركة الكاملة للفرد في املجتمع الرقمي. وهنا يشير هذا املجال إلى أ: Digital Accessالوصول الرقمياملجال األول:  

أهمية الوعي بتكافؤ الفرص أمام الجميع الستخدام التكنولوجيا، واملساواة في الحقوق الرقمية ودعم الوصول اإللكتروني، 

تخدام اإلنترنت. وعلى كافة مستخدمي في اس املطردةوتهيئة البنى التحتية للشبكة العاملية لإلنترنت؛ تتالءم والزيادة 

الرقمية اإللتزام بضوابط املواطنة الرقمية؛ لضمان الوصول الرقمي إلى الجميع بال استثناء. لذا على  التكنولوجيا

مستخدمي التكنولوجيا اإلدراك بأن االستخدام األمثل يعتمد على مدى امتالكهم االمكانات واملهارات، والذي يؤثر على 

ل لتكنولوجيا التنمية 
ّ
املستدامة للمجتمع ككل، األمر الذي يتطلب من الجميع العمل على تنمية قدراتهم لالستخدام الفعا

 املعلومات.
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يشير هذا املجال إلى تفعيل املواقع اإللكترونية في عمليات البيع : Digital Commerceالتجارة الرقمية املجال الثاني:

لبضائع عن طريق اإلنترنت. ونظًرا للتزايد املطرد في التجارة الرقمية، وتنوع أنشطتها، بحيث يتم تبادل السلع وا، والشراء

 فإّن الحاجة إلى الوعي واإلملام بكافة القضايا واملشكالت التي تتعلق بالتجارة الرقمية. 

يب االتصال فمع تجليات الثورة الرقمية، تطورت أسال: Digital Communicationاالتصال الرقمي املجال الثالث:

أتاحت فرصة التواصل املستمر بين الناس مع اختالف عاملي الزمان واملكان.  التيالبشري لتحقيق املصالح املشتركة، 

والذي نتج عنه بعض اآلثار السلبية في حاالت كثيرة؛ نتيجة االستخدام الخاطئ لتلك البرامج. لذا ينبغي أن ُيرافق ذلك 

 ت مزيًدا من التدريب لتوعية الناس حول االستخدام اآلمن للتقنيات الرقمية. التقدم الرقمي في مجال االتصاال 

أي إدراج مهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في البرامج : Digital Literacyمحو األمية الرقميةاملجال الرابع: 

الف املهن والتخصصات، كيفية استخدام التعليمية واملقررات الدراسية. مع التركيز على تعليم وتدريب العاملين على اخت

التقنيات وانتقاء البرمجيات املناسبة والحديثة، حيث أصبح محو األمية املعلوماتية ضرورة مجتمعية، لالستفادة من 

 معطيات املجتمع الرقمي في إطار من العدالة واملساواة. 

ال إلى اللوائح واألنظمة والقوانين والقواعد والقيم ُيشير هذا املج: Digital Etiquetteاآلداب الرقميةاملجال الخامس: 

املشتركة التي يجب أن تحكم كافة التعامالت الرقمية. إذ يعد  الوعي بتلك القوانين جانًبا مهًما من جوانب املواطنة الرقمية. 

ن، وتعليم الناشئة كيف لذا من األهمية بمكان نشر الوعي حول أخالقيات استخدام التقانة، والعقوبات الرادعة للمخالفي

 يمكن أن يكونوا مواطنين رقميين في مجتمع رقمي.

، ال يخلو األمر من بعض املمارسات للتكنولوجيافي ظل االستخدام العاملي : Digital Lawالقانون الرقمي املجال السادس:

شخصيات، التنمر اإللكتروني على غير القانونية. على سبيل املثال: إهدار ممتلكات اآلخرين، سرقة البيانات، انتحال ال

األفراد، فيروسات التجسس وغيرها. هنا تبرز املسؤولية الفردية واملجتمعية في اإللتزام بالقوانين والتشريعات الرقمية؛ ملنع 

لحق الضرر بمستخدمي اإلنترنت والرقميات املختلفة.
ُ
 حدوث سرقات أو جرائم إلكترونية ت

يشير هذا املجال إلى امتالك كل : Digital Rights and Responsabilités ليات الرقميةالحقوق واملسؤو املجال السابع: 

فرد حق الخصوصية لالستخدام اآلمن للتكنولوجيا، وحرية التعبير وديمقراطية املشاركة، األمر الذي يتطلب الوعي 

إذ ُيعّد إحدى  ير في ظل املواطنة الرقمية.لكيفية ممارسة تلك الحقوق، واإللتزام باملسؤوليات املجتمعية واحترام حقوق الغ

مسؤوليات املجتمعات الرقمية، منتجين وموردين ومستفيدين على مستوى الدول، إليجاد مواطنين رقميين منتجين 

ا. ا، دوليًّ ا، إقليميًّ  ومشاركين فاعلين محليًّ

ي بآثار االستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، يعكس هذا املجال أهمية الوع: Digital Health الصحة الرقميةاملجال الثامن: 

حيث أشارت العديد من الدراسات إلى آثار نفسية،  والبقاء لفترات طويلة أمام شاشات الحواسيب واألجهزة الرقمية.

اجتماعية، وآثار على الصحة الجسدية والبدنية. لذا يتطلب الواقع التوعية بكيفية املحافظة على صحة املستخدمين 

 عالم التكنولوجيا الرقمية، وتوعية الناس وتثقيفهم بمخاطر اإلدمان على األجهزة الرقمية.  الرقمية في
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يشير هذا املجال إلى ضرورة تحقيق األمان في املجتمع الرقمي، واتخاذ : Digital Securityاألمن الرقمياملجال التاسع: 

ك خصوصياتهم، أو اختراق أجهزتهم وصفحاتهم التدابير الالزمة ضد سرقة بيانات املستخدمين الشخصية، أو انتها

وقد شهد اإللكترونية، وذلك من خالل اتخاذ االحتياطات التكنولوجية الالزمة؛ ملجابهة املخاطر والجرائم اإللكترونية. 

العالم أجمع تطوًرا غير مسبوق في مجال التكنولوجيا الرقمية، والذي ساعد على ذلك توفر شبكة االنترنت، وإمكانية 

الولوج إلى املواقع والبرامج اإللكترونية، وسهولة اقتناء األلواح الذكية واألجهزة التقنية، األمر الذي يحتم توفر وعي مجتمعي 

 ألهمية األمن الرقمي. 

( التي 2020ولقد أجريت العديد من الدراسات العربية واألجنبية نتائج عدة تتعلق باملواطنة الرقمية، منها دراسة السلمي)

%،  70.81صلت إلى أن دور املعلمات في تعزيز املواطنة الرقمية لدى طالبات املرحلة الثانوية جاء بدرجة كبيرة بلغت تو 

وأعلى دور في توجيه الطالبات لعدم إثارة النزاعات والفتن عبر االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، بنسبة بدرجة كبيرة 

أقل دور في مساعدة الطالبات على اتباع األسس السليمة في عملية الشراء والبيع ،%، كما أظهرت الدراسة أّن  70.89جدا 

%. وقد أوصت الدراسة بتفعيل موضوع املواطنة الرقمية في املناهج الدراسية، 70عبر األنترنت، بدرجة كبيرة، بنسبة

اون مع مؤسسات املجتمع املحلي وضرورة تأهيل املعلمات وتدربيهن على موضوعات املواطنة الرقمية، وكذلك أهمية التع

  في نشر ثقافة املواطنة الرقمية، بين كافة طبقات املجتمع.

أن درجة التقدير اإلجمالية ملستوى املواطنة الرقمية  لدى أفراد العينة في جميع   ( التي توصلت إلى2019ودراسة أبو حجر )

(. 4.12لطالب هو محور األمن الرقمي بمتوسط حسابي وقدره )(. وأّن أكثر املحاور تحقًقا من وجهة نظر ا3.63(املحاور هو 

(، وأخيًرا محور األمية الرقمية 3.09(. ثم الوصول الرقمي )4.04تاله محور الصحة والسالمة الرقمية بمتوسط حسابي)

لجنس، لصالح ( تعزى ملتغير ا0.01(. كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3.14)

اإلناث بالنسبة ملحاور الدراسة ككل ما عدا املحور األول والثالث والرابع والخامس. كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 تعزى ملتغير التخصص )نظري/ علمي( حول إملام أفراد عينة الدراسة بمحاور املواطنة الرقمية لالستبانة ككل.

( بوجود داللة إحصائية ملستوى تصورات الطلبة، ووجود فروق تعزى ملتغير الجنس 2019كما جاءت نتائج دراسة نصار )

لصالح الذكور، وعدد ساعات استخدام االنترنت لصالح من يستخدمون أكثر من ثالث ساعات. وقد أوصت الدراسة بتبني 

 ربية املفتوحة.نتائجها، وضرورة إدخال مقرر عن املواطنة الرقمية في البرنامج التأسيس ي للجامعة الع

(، التي توصلت إلى أّن درجة وعي الطلبة بمفهوم املواطنة الرقمية متوسطة، مع عدم 2018ودراسة السليحان وآخرون)

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة تعزى للجنس أو مكان السكن، أو درجة استخدام االنترنت أو 

توعية الطالب باألساليب املتقدمة في الحماية من مخاطر املشاركة في مجتمع االنترنت، العمر. وقد أوصت الدراسة بضرورة 

 مثل: التعامل مع حاالت االختراق اإللكتروني.

(، التي توصلت إلى أّن تصورات طلبة جامعة القصيم نحو املواطنة الرقمية وسبل تفعيلها في 2017ودراسة الصمادي)

متوسطة، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ألثر متغير الجنس، وفروق دالة إحصائيا املؤسسات التعليمية جاءت بدرجة 
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تعزى ملتغير الكلية، ووجود فروق دالة إحصائيا ملتغير عدد ساعات االستخدام يوميا. وأوصت الباحثة بضرورة إجراء 

 .ها الدراسة الحاليةدراسات مكثفة حول موضوع املواطنة الرقمية وسبل تفعيلها، مع تناول أبعاد لم تتناول

( جاءت نتائجها تشير إلى أن الطالبات تتجاهل اإلساءة ممن تعامل بعدم االتزام باآلداب 2016في حين دراسة عبد القوي )

 العامة على فيس بوك، وتجاهل األفكار املرفوضة، كما اليصدقن كل ما ُينشر من أخبار على صفحات الفيس بوك.

توصلت إلى ضرورة التأكيد على زيادة توجه الطالب نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية  ( التي2014املسلماني)دراسة و

بمختلف أنواعها، فضال عن عدم إملامهم بمعايير السلوك الصحيح واملقبول املرتبط باستخدام التكنولوجيا، مما ينعكس 

لتكنولوجيا والتكيف مع معطياته اإليجابية بدوره سلًبا على الطالب في هذه املرحلة، ويجعلهم غير مؤهلين للتعامل مع ا

 والسلبية.

( التي خرجت الدراسة بتصور مقترح لدور املؤسسة التربوية في غرس قيم املواطنة الرقمية، 2014كذلك دراسة الجزار)

معات ويتضمن العمل على ثالثة محاور أساسية: تطوير البيئات التعليمية الداعمة للتكنولوجيا الرقمية، تشكيل املجت

 .االفتراضية، وضع ضوابط ومعايير التعامل الرقمي، ووتعظيم الدور التربوي للمدرسة

ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة، اتفاقها في التأكيد على أهمية املواطنة الرقمية ودور املؤسسات التربوية؛ 

. كما تناولت معظم الدراسات السابقة محاور املواطنة إلكساب الطلبة القيم واملهارات في التعامل اآلمن مع املجتمع الرقمي

 الرقمية، ومدى توفر الوعي حولها في املؤسسات التعليمية على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي. 

 الثقافية السمات على والحفاظ مستجداته مع والتعامل املستقبل نحو التوجه إّن  2040وقد ورد في وثيقة رؤية ُعمان 

  يشكل وتسامحها، ابتنوعه
ً
  مدخال

ً
 وفهم راسخة، بجذور  العالم على االنفتاح على القائم وهو 2040 ُعمان لرؤية منشودا

فإّن الوعي باملواطنة الرقمية ُيمثل أهمية قصوى؛ إلعداد الطلبة لإلنخراط اإليجابي  العمانية، لذا الهوية ملكونات واضح

عاة القواعد والضوابط واملعايير لالستخادم اآلمن للتكنولوجيا في مجاالت واملشاركة الفاعلة في املجتمع، من خالل مرا

الحياة كافة. ونظًرا للعالقة الوثيقة بين املواطنة الرقمية واألنظمة التعليمية بصفة عامة، ولدى طلبة الجامعات والكليات 

 بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية. بصفة خاصة،  جاءت فكرة الدراسة الحالية حول دراسة درجة وعي طلبة جامعة نزوى

 

 مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها:

نظًرا ملا اكتسبته عناصر املواطنة الرقمية من أهمية عاملية وإقليمية ومحلية؛ بفعل ارتفاع أعداد مستخدمي 

مسيرة الّتعليم على  اإلنترنت بدرجة غير مسبوقة؛ إلنجاز معامالتهم وتسيير أمور حياتهم عبر بيئة افتراضية، ومواصلة

اختالف مستوياته التعليمية عبر بوابات تعليمية، ومناهج رقمّية. األمر الذي ألقى بأعباء ومسؤوليات ِجسام على أولياء 

األمور واملختصين واملسؤولين في الكليات والجامعات؛ ملا يمثله هذا الّتحول، وهذا االستخدام من تهديدات أمنية وأخالقية 

ألفراد واملجتمع بأسره. حيث يتطلب اإلستخدام اآلمن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توفر مهارات على مستوى ا

عّد من املهارات التربوية التي ينبغي تدريب الطلبة عليها.
ُ
  خاصة، والتي ت
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التعليم العالي، وفي ضوء ماسبق، ومن خالل إطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة التي أجريت في بيئة مؤسسات 

وما أشارت إليه تلك الدراسات من نتائج وتوصيات، مما يشير إلى وجود قصور في درجة الوعي بمفهوم املواطنة الرقمية 

لدى الطلبة، باإلضافة  إلى ضرورة تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي في رفع درجة وعي الطلبة بهذا املفهوم. كدراسة 

(، التي أوصت 2019بتفعيل موضوع املواطنة الرقمية في املناهج الدراسية. ودراسة )نصار، (، التي أوصت 2020)السلمي،

بضرورة إدخال مقرر عن املواطنة الرقمية في البرنامج التأسيس ي للجامعة العربية املفتوحة. ودراسة )السليحان وآخرون، 

ية من مخاطر املشاركة في مجتمع االنترنت مثل (، التي أوصت بضرورة توعية الطالب باألساليب املتقدمة في الحما2018

 التعامل مع حاالت االختراق اإللكتروني. 

كما جاءت الدراسة الحالية؛ استجابة لتوصية عدد من الدراسة بضرورة إجراء دراسات مكثفة حول موضوع املواطنة 

درجة وعي طلبة جامعة كشف عن تسعى الدراسة الحالية للحيث (. 2017الرقمية وسبل تفعيلها، كدراسة )الصمادي، 

 . كما تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أساليب تنمية املواطنة الرقمية لديهم.نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية

 وعليه، فإّن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة على األسئلة التالية:

 ؟ وعي طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية ما درجة -

 كيف يمكن تنمية املواطنة الرقمية لدى طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان؟ -

على حد  -تكمن أهمية الدراسة الحالية بحداثة املوضوع الذي تناقشه، كما تكمن أهميتها كونها األولى  أهمية الدراسة:

جرى على طلبة جامعة نزوى، األمر الذي سيكشف عن واقع درجة وعي -علم الباحثة
ُ
الطلبة باملواطنة الرقمية بهذه  التي ت

الجامعة، حيث ستمثل نتائجها أهمية كبيرة في التخطيط لرفع الوعي لدى طلبة الجامعة نحو استخدام شبكة االنترنت، 

واملواقع االفتراضية. كما سُتقدم الدراسة الحالية إضافة معرفية في كيفية تنمية املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعة 

 ليم العالي بصفة عامة.وطلبة التع

في املناهج والبرامج  مكونات املواطنة الرقميةإدماج الخروج بمقترحات لتنمية املواطنة الرقمية لدى الطلبة، من خالل 

 موروثات بين التوازن  وإيجاد تنشئة الجيل الجديد على مرتكزات وموروثات الهوية والحضارة العمانية.؛ لالتعليمية

 املجتمع لبناء املساِندة املثلى بالطريقة استخدامها وتوظيف التقنية والتطورات جانب، من هويةال ومرتكزات الحضارة

 الهوية بأهمية الوعي وتعزيز الوطنية، القدرات بناء على التعليمية والبرامج املناهج تركيز مع آخر، جانب من بهويته املعتز

 .لهوية الوطنيةا الستدامة الداعمة العمانية الشخصية وبناء العمانية،

، خالل  درجة وعي طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقميةتتلخص حدود الدراسة الحالية في: حدود الدراسة: 

 م.2021 /2020العام الدراس ي 
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تعّرف بأنها إعداد الطالب إستخدام تكنولوجيا الحاسوب، بطريقة فعالة  املواطنة الرقمية: مصطلحات الدراسة: 

اسبة، من خالل تنمية معارف الطالب ببرامج معالجة النصوص، الجداول اإللكترونية، برامج العروض التقديمية، ومن

وبرمجيات االتصال املختلفة وتغرس فيهم مفهوم املواطنة الرقمية الصحيحة، وكيفية إستخدام هذه التقنيات بطريقة 

 Indian department of education, 2013)مناسبة.)

من خالل التقديرات التي  درجة وعي طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية ا الباحثة إجرائيا:وتعرفه

الوصول الرقمي، التجارة الرقمية، الثقافة سيحصل عليها أفراد عينة الدراسة على عناصر املواطنة الرقمية التسعة، وهي: 

لقانون الرقمي، الحقوق واملسؤوليات، الصحة والسالمة الرقمية، الرقمية، االتصال الرقمي، قواعد السلوك الرقمي، ا

 . واألمان الرقمي

 

 إجراءات الدراسة:

طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان املقيدون في العام الدراس ي تألف مجتمع الدراسة من  الدراسة. وعينة مجتمع

( 361عينة، فإن عينة الدراسة املناسبة ). ووفقا لجدول مورجان لتحديد حجم ال(5819م والبالغ عددهم)2019/2020

 طالب وطالبة.

وقد تم . لجمع البيانات من عينة الدراسة، كما اشتملت على سؤال مفتوح استخدمت الباحثة االستبانة أداة الدراسة.

 (1تصميم األداة الكترونيا وتعميمها عن طريق البريد اإللكتروني للطلبة. ملحق)

د من صدق األداة، بعرضها قبل التطبيق على عدد من املختصين؛ بحكم خبراتهم وتخصصهم قامت الباحثة بالتأك الصدق.

املنهي واألكاديمي؛ للتأكد من أن األداة تخدم أهداف الدراسة. وقد اعتبرت الباحثة األخذ بمالحظات وأراء املختصين، وإجراء 

ة إلى االعتماد على دقة البيانات من خالل الحصول التعديالت على األداة أّنها صالحة لقياس ما وضعت له. هذا باإلضاف

 عليها عن طريق عينة الدراسة الحالية، وهم طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان.

، حيث بلغت درجة الثبات  Alpha .Cronbach للتأكد من ثبات األداة فقد تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  الثبات.

وبالتالي فإّن النتائج التي يمكن الحصول عليها تتسم   جعل االستبانة صالحة للتطبيق.(، وهي درجة ثبات عالية؛ ت0.96)

 .بدرجة عالية من الضبط ويمكن الوثوق بصحتها

إعداد اإلطار األول للدراسة: من حيث تحديد الخلفية تمثلت خطوات إجراء الدراسة الحالية في:  خطوات الدراسة.

البحث في األسس الفكرية والدراسات و  وأسئتلها، وتحديد األهمية وحدود الدراسة. النظرية ملوضوع الدراسة، مشكلتها،

ثم  السابقة املرتبطة بموضع الدراسة، وتحليلها مع تلخيص أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية وتلك الدراسات.

وقياس الصدق والثبات، وكذلك املنهجية التي  إجراء الدراسة امليدانية، مع تحديد املجتمع والعينة، وإعداد اداة الدراسة

ستتبع في الدراسة امليدانية. وأخيًرا تحديد األساليب اإلحصائية التي ستستخدم في تحليل النتائج ومناقشتها، والخروج 

 مة.ة لدى طلبة جامعة نزوى بصفة خاصة، ولطلبة التعليم العالي بصفة عالرقميباستنتاجات وتوصيات؛ لتنمية املواطنة ا
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، وهي منهجية بحثية في العلوم االجتماعية التي تركز على وصـــــف طبقت الدراســـــة الحالية املنهج الوصـــــفيمنهج الدراســــة: 

الظواهر كميا عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو املشـــــكلة، وتصـــــنيفها وتحليلها وإخضـــــاعها للدراســــة 

ة جمع املعلومات، كما اســـــتخدمت الحزمة االجتماعية للعلوم االجتماعية الدقيقة.  واســـــتخدمت الدراســـــة االســـــتبانة كأدا

SPSS في تحليل البيانات. 

ـــ ي؛ وذلك Likert -لتحديد درجة املوافقة في هذه الدراســـــــــة تم اســـــــــتخدام مقياس )ليكرت  املعالجة اإلحصـــــــائية. ــ ــ ( الخماســ

 (. 1، جدول )لشيوع استخدامه في مثل هذا النوع من البحوث، كما في الجدول التالي

افقة وفق مقياس ليكرت الخماس ي1جدول )  ( درجة املو

 الدرجة املدى

 كبيرة جدا 5    –   4.20

 كبيرة 4.20اقل من  – 3.40

 متوسطة 3.40اقل من  – 2.60

 قليلة 2.60اقل من  – 1.80

 قليلة جدا 1.80اقل من  – 1

   

(، SPSSإحصـــائيا باســـتخدام الرزمة اإلحصـــائية للعلوم االجتماعية )معالجة البيانات  تموبعد الحصـــول على االســـتبانات،  

ولإلجابة على الســـؤال األول، تم حســـاب املتوســـطات الحســـابية واالنحرافات املعيارية الســـتجابات أفراد عينة الدراســـة على 

 محاور االستبانة التسع وفقرات كل محور من محاور االستبانة مرتبة ترتيًبا تنازلًيا. 

لإلجابة عن السؤال االول للدراسة والذي ينص على: ما درجة وعي طلبة جامعة نزوى بسلطنة الدراسة ومناقشتها: نتائج 

ُعمان باملواطنة الرقمية، قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل محور من محاور درجة 

مية، باإلضافة الى الرتبة لكل محور، وبعد ذلك قامت الباحثة بحساب وعي طلبة جامعة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرق

( 2والجدول )املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة للفقرات التي في كل محور، 

  يوضح هذه النتائج.
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 معة نزوى بسلطنة ُعمان باملواطنة الرقمية( املتوسطات واالنحرافات املتعلقة ملحاور درجة وعي طلبة جا2جدول )

املتوسط  الرتبة املحور  رقم املحور 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

 كبيرة جدا 0.67 4.20 1 الحقوق واملسؤوليات الرقمية 7

 كبيرة جدا 0.79 4.20 2 الصحة الرقمية 8

 كبيرة 0.62 4.14 3 القانون الرقمي 6

 كبيرة 0.69 4.10 4 األمن الرقمي 9

 كبيرة 0.51 4.05 5 االتصال الرقمي 3

 كبيرة 0.63 3.83 6 الوصول الرقمي 1

 كبيرة 0.63 3.80 7 محو األمية الرقمية 4

 كبيرة 0.58 3.75 8 التجارة الرقمية 2

 متوسطة 0.62 3.44 9 اآلداب الرقمية 5

 كبيرة 0.47 3.95 درجة الوعي ككل

      

( 3.95طلبــة جــامعــة نزوى بســــــــــــــلطنــة ُعمــان بــاملواطنــة الرقميــة في جميع املحــاور هو )( أن درجــة وعي 2ل )يتبين من الجــدو 

(، وبهذه النتيجة فإن الدراســـــة الحالية تتفق مع دراســـــة أبو 4.20-3.44بدرجة كبيرة، تراوحت بين املتوســـــطات الحســـــابية )

الرقمية  لدى أفراد العينة بشـــكل عام فوق املتوســـط في (، حيث أن درجة التقدير اإلجمالية ملســـتوى املواطنة 2019حجر)

ـــمادي 2018(. إال أن الدراســـــــــــة الحالية تختلف عن دراســـــــــــة كل من الســـــــــــليحان وآخرون)3.63(جميع  املحاور هو  ــ ــ ــ (، والصــ

 ( حيث جاءت نتائجهما أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة باملواطنة الرقمية متوسطة.2017)

( والخاص ب" الحقوق واملســــؤوليات الرقمية" جاء في املرتبة األولى بدرجة 7اســــة، فإن املحور رقم )أما بالنســــبة ملحاور الدر 

( حول "الصـــحة 8(، وكذلك بالنســـبة للمحور )0.67(، وانحراف معياري وقدره)4.20كبيرة جدا، وبمتوســـط حســـابي وقدره)

ي بزيــادة قيمــة اإلنحراف املعيــاري بــدرجــة (، أ0.79(، وانحراف معيــاري وقــدره)4.20الرقميــة" بمتوســــــــــــــط حســـــــــــــــابي وقــدره)

( واملتعلق ب "اآلداب الرقميــة في املرتبــة األخيرة بــدرجــة متوســــــــــــــطــة، 5(. في حين جــاء املحور رقم )7( عن املحور رقم )0.12)

 (، وهي درجة مقبولة إلى حد ما.  3.44بمتوسط حسابي وقدره )

الخاطئ للتكنولوجيا، والبقاء لفترات طويلة أمام شاشات  الوعي بآثار االستخداموتعزو الباحثة ذلك إلى محدوية 

الحواسيب واألجهزة الرقمية؛ مما يؤكد قصور الجانب التوعوي واإلرشادي للطلبة حول كيفية املحافظة على صحتهم في 

 عالم التكنولوجيا الرقمية. 

لطنة ُعمان باملواطنة الرقمية، ســــتقوم وبعد عرض النتائج املتعلقة بالســــؤال األول حول درجة وعي طلبة جامعة نزوى بســــ

  الباحثة بعرض نتائج فقرات كل مجال من املجاالت التسعة.
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( التالي يوضــــــــح املتوســــــــطات الحســــــــابية واالنحرافات املعيارية الســــــــتجابات أفراد 3والجدول رقم ) محور الوصــــــول الرقمي:

 رجة املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي.عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات التي تشكل هذا املحور، كذلك د

 

 محور الوصول الرقمي( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات 3جدول )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

 كبيرة جدا 0.82 4.21 1 امتالك مهارات استخدام البرامج التفاعلية ضرورة عصرية. 5

3 
ر املقررات الدراسية  املحوسبة على املنظومة التعليمية  تتواف

 0.85 3.91 2 إلكترونيا.
 كبيرة

 كبيرة 0.88 3.80 3 تتيح الجامعة قنوات اتصال بين الطلبة والعاملين بالجامعة. 2

 كبيرة 0.93 3.78 4 يمكن الوصول إلى املواقع اإللكترونية بسهولة ويسر. 4

 كبيرة 0.86 3.47 5 . يص الفجوة الرقمية بين الطلبةتنفذ الجامعة برامج لتقل 1

      

(، مما يشير 4.21 -3.47( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور الوصول الرقمي تراوح بين )3يالحظ من الجدول )

خدام البرامج التفاعلية إلى درجة وعي تترواح  بين الكبيرة إلى الكبيرة جدا. حيث جاءت الفقرة الخامسة " امتالك مهارات است

تنفذ الجامعة برامج  (، في حين حصلت الفقرة األولى "4.21ضرورة عصرية" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي وقدره) 

ويمكن (، وهي أيضا بدرجة كبيرة. 3.47لتقليص الفجوة الرقمية بين الطلبة" على املرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي وقدره )

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة الستخدام التكنولوجيا، جامعة نزوى تقوم بدورها في تفسير ذلك إلى اّن 

وكذلك تحقق مبدأ املساواة في منح الطلبة حقوقهم الرقمية، باإلضافة إلى دعم الوصول اإللكتروني، كما تقوم بتهيئة الُبنى 

املتطردة في الطلب على استخدام اإلنترنت في مجاالت التعليم والتعلم التحتية للشبكة العاملية لإلنترنت؛ بما يتالءم والزيادة 

(، في أن دور 2020السلمي )وبهذه النتيجة، فإّن الدراسة الحالية تتفق مع دراسة  والبحث العلمي على وجه الصوص.

 %. 70.81املعلمات في تعزيز املواطنة الرقمية لدى طالبات املرحلة الثانوية جاء بدرجة كبيرة بلغت 

(، الالتي توصلتا إلى أّن درجة 2017(، ودراسة الصمادي)2018وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة السليحان وآخرون) 

(، في أّن مستوى املواطنة الرقمية 2019أبو حجر )وعي الطلبة بمفهوم املواطنة الرقمية متوسطة. كما تختلف عن دراسة 

ا، بمفي 
ً
 (.3.09توسط حسابي وقدره )محور الوصول الرقمي جاء متوسط

( يوضــــــــــح تحديد املتوســــــــــطات الحســــــــــابية واالنحرافات املعيارية الســــــــــتجابات 4فيما يأتي الجدول ) محور التجارة الرقمية:

 أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات التي تشكل هذا املحور، كذلك درجة املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي.
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 محور التجارة الرقميةنحرافات املعيارية لفقرات ( املتوسطات واال 4جدول )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

 كبيرة 0.88 4.19 1 يجب وضع قوانيين لضبط التسّوق عن طريق االنترنت. 1

 كبيرة 0.89 4.01 2 توجد حرية لدى ألفراد للبيع  والشراء عبر اإلنترنت. 2

4  
ُ
 كبيرة 0.91 3.82 3 .عّرض التجارة اإللكترونية األفراد لالحتيالت

5 
يتم استغالل التجارة اإللكترونية في سرقة بيانات املستخدمين 

 0.97 3.64 4 .الشخصية
 كبيرة

 متوسطة 1.11 3.11 5 عمليات الشراء االلكترونية صعبة جدا وتحتاج إلى مختصين. 3

  

(، مما يشير 4.19 -3.11وعي أفراد عينة الدراسة حول محور التجارة الرقمية تراوح بين ) ( أّن درجة4يالحظ من الجدول )

إلى درجة وعي تترواح بين املتوسطة إلى الكبيرة. حيث جاءت الفقرة األولى " يجب وضع قوانيين لضبط التسّوق عن طريق 

وعي أفراد عينة الدراسة، وإملامهم  باحثة ذلك إلىوقد تعزو ال(. 4.19االنترنت" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي وقدره) 

عمليات الشراء االلكترونية في حين حصلت الفقرة الثالثة "الكبير بكافة القضايا واملشكالت التي تتعلق بالتجارة الرقمية. 

زو الباحثة ( بدرجة متوسطة. وقد تع3.11" على املرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي وقدره )صعبة جدا وتحتاج إلى مختصين

قلة وعي أفراد عينة الدراسة بأساليب وإجراءات التسوق الرقمي، وآليات الولوج إلى املواقع اإللكترونية. ولربما  ذلك إلى

ُيعزى ذلك أيضا إلى قلة االهتمام بتثقيف الطلبة بمفاهيم التجارة اإللكترونية، وعمليات التسوق باستخدام البطاقة 

 اء املواقع التجارية اإللكترونية اآلمنة.الذكية، باإلضافة إلى انتق

(، التي أكّدت على زيادة توجه الطالب نحو استخدام 2014املسلماني)دراسة وبذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  

 التكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. كما أشارت إلى عدم املامهم بمعايير السلوك الصحيح واملقبول املرتبط باستخدام

التكنولوجيا، مما ينعكس بدوره سلبا على الطالب في هذه املرحلة، ويجعلهم غير مؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا والتكيف 

(، في أّن أقل دور في مساعدة الطالبات على اتباع 2020مع معطياته اإليجابية والسلبية. كما تختلف عن دراسة السلمي )

 %.70ع عبر األنترنت، جاء بدرجة كبيرة، بنسبةاألسس السليمة في عملية الشراء والبي

( تحديد املتوســــــــــــــطات الحســــــــــــــابية واالنحرافات املعيارية الســــــــــــــتجابات أفراد عينة 5: في الجدول )محور االتصـــــــــــال الرقمي

 الدراسة لكل فقرة من الفقرات التي تشكل هذا املحور، إضافة إلى درجة املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي.
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 محور االتصال الرقمياملتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات ( 5جدول )

 الفقرات م

الرت

 بة
املتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

5 
تتيح وسائل التواصل االجتماعي سرعة تبادل امللفات 

 0.74 4.21 1 واملعلومات.
 كبيرة جدا

1 
صل بين الطلبة يتم تفعيل البريد اإللكتروني الجامعي في التوا

 0.73 4.14 2 واملحاضرين.
 كبيرة

4 
تتولد قضايا وتحديات كثيرة نتيجة استخدام وسائل التواصل 

 0.86 4.01 3 االجتماعي.
 متوسطة

2 
ُيلبي التنوع في استخدام املواقع اإللكترونية االحتياجات 

 متوسطة 0.74 3.96 4 التعليمية للطلبة.

 متوسطة 0.81 3.91 5 التعليمي اإللكتروني. ُيجيد الطلبة مهارات التواصل 3

(، 4.21 -3.91( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور االتصال الرقمي تراوح بين )5يالحظ من الجدول )

مما يشير إلى درجة وعي تترواح بين املتوسطة إلى الكبيرة جدا. حيث جاءت الفقرة الخامسة "تتيح وسائل التواصل االجتماعي 

وعي أفراد  وقد تعزو الباحثة ذلك إلى(. 4.21عة تبادل امللفات واملعلومات" في املرتبة األولى بمتوسط حسابي وقدره) سر 

( 3، 2، 4عينة الدراسة وإملامهم الكبير بكافة القضايا واملشكالت التي تتعلق باالتصال الرقمي.  كما جاءت الفقرات رقم)

 ( على التوالي.3.91، 3.96، 4.01) بدرجة متوسطة بمتوسطات حسابية وقدرها

بأن استخدام وسائل التواصل االجتماعي، قد يفض ي إلى كثير من  قلة وعي أفراد عينة الدراسة وقد تعزو الباحثة ذلك إلى 

نتيجة االستخدام الخاطئ لتلك البرامج. كما أن أفراد عينة الدراسة ال يدركون بدرجة كبيرة قيمة املشكالت والقضايا 

ية استخدام املواقع اإللكترونية في تحقيق األهداف التعليمية على اختالفها، كما ال يمتلكون مهارات التواصل وفعال

اإللكتروني بدرجة كبيرة ألغراض تعليمية، حيث يقتصر استخدامهم للمواقع اإللكترونية في تبادل املعلومات، واملراسالت 

(، التي أكّدت 2014املسلماني)دراسة تفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة فيما بينهم أو مع األساتذة املحاضرين. وبذلك ت

 للتكيف مع معطيات 
ً

على زيادة توجه الطالب نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها؛ حتى يكونوا أكثر تأهيال

 التكنولوجيا.

ـــــاب6يأتي الجدول ) محور محو األمية: ــ ــ ـــطات الحســ ــ ــ ــ ية واالنحرافات املعيارية الســـــــــــتجابات أفراد عينة ( التالي لتحديد املتوســ

 الدراسة لكل فقرة من الفقرات التي تشكل املحور املذكور، كذلك درجة املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي.
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 محور محو األمية الرقمية( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات 6جدول )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

ف االنحرا

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

 كبيرة 0.80 3.95 1 .يستخدم الطلبة املنظومة التعليمية بسهولة ويسر 3

2 
ثري 

ُ
توفر املواقع اإللكترونية مصادر تعليمية مفتوحة املصدر ت

 كبيرة 0.84 3.89 2 .املقررات الدراسية

 كبيرة 0.94 3.77 3 يدرك الطلبة الحقوق والواجبات الرقمية. 4

ا تقنية ورقمية.  تضم 5
ً
 كبيرة 0.89 3.72 4 املقررات الدراسية أهداف

 كبيرة 0.89 3.65 5 يمتلك الطلبة معرفة كافية بالتكنولوجيا الرقمية. 1

 

 -3.65( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور األمية الرقمية كبيرة، تتراوح بين )6يالحظ من الجدول )

( في املرتبة األولى " يستخدم الطلبة املنظومة التعليمية بسهولة ويسر"، في حين جاءت 3)(. حيث جاءت الفقرة رقم3.95

ولي1الفقرة)
ُ
 ( في املرتبة األخيرة "يمتلك الطلبة معرفة كافية بالتكنولوجيا الرقمية". وقد تعزى تلك النتيجة إلى أن الجامعة ت

لك بإدراجها في البرامج التعليمية واملقررات الدراسية. مع التركيز مهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية أهمية كبيرة، وذ

ومع هذه النتيجة، فإّن الدراسة  على توعية الطلبة حول كيفية استخدام التقنيات وانتقاء البرمجيات املناسبة والحديثة.

لرقمية جاء بدرجة فوق املتوسط، محور األمية ا(، أّن مستوى املواطنة الرقمية في 2019تتفق مع دراسة أبو حجر ) الحالية

 (.3.14بمتوسط حسابي وقدره )

(، التي أوصت الدراسة بتبني نتائجها، وضرورة إدخال مقرر عن املواطنة 2019في حين تختلف مع نتيجة دراسة نصار) 

وضوع املواطنة (، التي أوصت بتفعيل م2020الرقمية في البرنامج التأسيس ي للجامعة العربية املفتوحة. ودراسة السلمي )

 .الرقمية في املناهج الدراسية، وضرورة تأهيل املعلمات وتدربيهن على موضوعات املواطنة الرقمية

(، لتحديد املتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية واالنحرافات املعيارية الســـــــــــتجابات أفراد 7يأتي في يلي الجدول ) محور اآلداب الرقمية:

محور اآلداب الرقميـــة، كـــذلـــك درجـــة املوافقـــة وفق جـــدول ليكرت عينـــة الـــدراســــــــــــــــة لكـــل فقرة من الفقرات التي تشــــــــــــــكـــل 

 الخماس ي.
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 محور اآلداب الرقمية( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات 7جدول )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

2 
ام غير يتم حظر كثير من املواقع اإللكترونية؛ للحد من االستخد

 كبيرة 0.95 3.99 1 .األخالقي لها

1 
يوجد وعي لدى الطلبة حول األخالقيات املرتبطة باستخدام 

 1.00 3.70 2 .اإلنترنت
 كبيرة

 كبيرة 0.90 3.60 3 .يتم توعية املجتمع بقوانين استخدام التقانة الرقمية 4

3 
يستخدم الطلبة البرامج اإللكترونية من دون التقّيد باآلداب 

 1.08 3.00 4 القواعد الرقمية.و 
 متوسطة

 متوسطة 1.10 2.94 5 يستخدم الطلبة برامج فتح املواقع املحجوبة. 5

 

 -2.94( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور اآلداب الرقمية كبيرة، تتراوح بين )7يالحظ من الجدول )

ظر كثير من املواقع اإللكترونية؛ للحد من االستخدام غير ( في املرتبة األولى" يتم ح2(. حيث جاءت الفقرة رقم)3.99

(، مما يشير إلى درجة وعي كبيرة لدى أفراد عينة الدراسة حول املواطنة الرقمية 3.99األخالقي لها" بمتوسط حسابي وقدره )

قد ُيعزى ذلك إلى حرص و  .اللوائح واألنظمة والقوانين والقواعد التي تنظم وتضبط كافة التعامالت الرقميةفيما يتعلق ب

جامعة نزوى على تنشئة أجيال واعية بأدوارها كمواطنين صالحين في ظل العوملة الرقمية، كما يشير إلى حرص الجامعة 

حماية الطلبة من الوقوع في براثن االستخدام غير اآلمن للرقميات، وذلك بحجب وحظر بعض املواقع اإللكترونية. على 

قيام الجهات املختصة الحكومية على املستوى الوطني بنشر الوعي بين كافة أفراد إلى أيضا كما يمكن أّن ُيعزى ذلك 

املجتمع، عبر القنوات اإلعالمية املختلفة الرسمية وغير الرسمية حول أخالقيات استخدام التقانة، والعقوبات الرادعة 

 ملرتكبي املخالفات الرقمية. 

( على التوالي، مما يشير إلى 2.94، 3.00قة متوسطة بمتوسطات حسابية وقدرها )( بدرجة مواف5، 3في حين جاء الفقرتين)

أنه على الرغم من حرص مختلف الجهات على التوعية الرقمية حول اآلداب الرقمية، إال أّن أفراد عينة الدراسة يرون أّن 

واعد الرقمية التي تضبط االستخدام هناك استخدامات للبرامج اإللكترونية من قبل الطلبة، دون التقّيد باآلداب والق

التكنولوجي والرقمي، ناهيك عن لجوء أفراد عينة الدراسة إلى استخدام برامج فتح املواقع املحجوبة، وقد تعزو الباحثة 

قّدم خدمات مختلفة، تعليمية وغيرها، دون الحرص على موثوقية تلك املواقع، مما 
ُ
ذلك إلى حاجتهم لبعض املواقع التي ت

 وقعهم في مشكالت تقنية وأخالقية وأمنية غير محسوبة.قد ي
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(، التي كان من نتائجها أّن الطالبات تتجاهل اإلساءة 2016والدراسة الحالية بهذه النتيجة تتفق مع دراسة عبد القوى )

ن كل ما ُينشر ممن تعامل بعدم االتزام باآلداب العامة على فيس بوك، وتجاهل األفكار املرفوضة، وأّن الطالبات اليصدق

، التي بينت نتائجها Mitchell & Jones, 2015)من أخبار على صفحات الفيس بوك. كما تتفق مع دراسة ميشال وجونس 

 ارتفاع درجة االحترام الرقمي في أثناء استخدام الوسائل التكنولوجية.

املحلي في نشر ثقافة املواطنة  (، التي أوصت بأهمية التعاون مع مؤسسات املجتمع2020وتختلف عن دراسة السلمي )

 .الرقمية، بين كافة طبقات املجتمع، مما يشير إلى قصور تلك املؤسسات في القيام بأدوارها في نشر ثقافة املواطنة الرقمية

(؛ لتحديد املتوســـــــــــطات الحســـــــــــابية واالنحرافات املعيارية الســـــــــــتجابات أفراد 8يأتي الجدول التالي ) محور القانون الرقمي:

ة الـــدراســــــــــــــــة لكـــل فقرة من الفقرات التي تشــــــــــــــكـــل محور القـــانون الرقمي، كـــذلـــك درجـــة املوافقـــة وفق جـــدول ليكرت عينـــ

 الخماس ي.

 محور القانون الرقمي( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات 8جدول )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

3 
 خرين إلكترونيا جريمة ُيعاقب عليها القانون.إلحاق الضرر باآل 

1 4.45 0.77 
كبيرة 

 جدا

4 
عّد أموًرا ُمجّرمة.

ُ
 الكشف عن خصوصيات اآلخرين ت

2 4.42 0.86 
كبيرة 

 جدا

5 
يتضمن االستخدام غير اآلمن للتكنولوجيا برامج االختراق 

 0.88 4.25 3 .والقرصنة
كبيرة 

 جدا

 كبيرة 0.84 3.83 4 إللكترونية.توجد قوانين تنظم املمارسات ا 1

 كبيرة 0.87 3.75 5 يلتزم األفراد بتشريعات االستخدام الرقمي والتقني. 2

 

( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور القانون الرقمي، جاءت بمتوسطات حسابية 8يالحظ من الجدول )

ة األولى "إلحاق الضرر باآلخرين إلكترونيا جريمة ُيعاقب عليها ( في املرتب3(. حيث جاءت الفقرة رقم)4.45 -3.75تتراوح بين )

( في املرتبة األخيرة "يلتزم األفراد بتشريعات االستخدام الرقمي والتقني"، مما يؤكد امتالك أفراد 2القانون"، والفقرة رقم)

تمتع أفراد عينة  ك النتيجة املرتفعة إلىعينة الدراسة لدرجة وعي تتراوح بين درجة كبيرة إلى كبيرة جدا. وقد تعزو الباحثة تل

الدراسة باملسؤولية الفردية واملجتمعية تجاه السلوكيات غير االخالقية أو غير القانونية، والذي يأتي بطبيعة نتيجة الوعي 

ه النتيجة الكبير حول املواطنة الرقمية والقوانين الضابطة ألية ممارسات أو تجاوزات لألخالقيات والقانون الرقمي. وبهذ
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(، في درجة وعي الطالبات بدرجة كبيرة جًدا حول االستخدام اآلمن ملواقع التواصل 2020تتفق مع دراسة السلمي )

وضع ضوابط ومعايير التعامل  (، التي أكدت على أهمية2014االجتماعي. في حين تختلف الدراسة الحالية مع دراسة الجزار )

 القوانيين ملجابهة السلوكيات غير األخالقية. الرقمي؛ نظًرا للقصور في رصانة تلك 

(، املتوســــــــــطات الحســــــــــابية واالنحرافات املعيارية الســــــــــتجابات 9في الجدول التالي ) محور الحقوق واملســــــــؤوليات الرقمية:

 أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات التي تشكل هذا املحور، كذلك درجة املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي.

 

 محور الحقوق واملسؤوليات الرقمية( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات 9دول )ج

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

1 
 ينبغي مراعاة خصوصية اآلخرين عند استخدام التقانة الرقمية.

1 4.42 0.91 
كبيرة 

 جدا

2 
 الل املجموعات االفتراضية.يجب احترام الرأي اآلخر من خ

كبيرة  0.84 4.32 2

 جدا

3 
 .يجب الحذر في إقامة العالقات مع اآلخرين افتراضيا

3 4.32 0.83 
كبيرة 

 جدا

5 
 يجب مناقشة قضايا الحقوق واملسؤوليات بشكل دوري.

4 4.25 0.81 
كبيرة 

 جدا

 كبيرة 1.01 3.70 5 تساعد التكنولوجيا الرقمية في التعدي على حقوق الغير. 4

 

( أّن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور الحقوق واملسؤوليات الرقمية جاءت كبيرة 9يالحظ من الجدول )

إلى امتالك أفراد عينة الدراسة حق الخصوصية (. مما يشير 4.42 -3.70إلى كبيرة جًدا، بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

لتعبير وديمقراطية املشاركة، مع وعيهم التام بكيفية ممارسة تلك الحقوق، لالستخدام اآلمن للتكنولوجيا، وحرية ا

 واإللتزام باملسؤوليات املجتمعية واحترام حقوق الغير في ظل املواطنة الرقمية.

(؛ لتحديد املتوســـــــطات الحســـــــابية واالنحرافات املعيارية الســـــــتجابات أفراد 10فيما يلي الجدول ) محور الصــــــحة الرقمية:

لــدراســـــــــــــــة لكــل فقرة من الفقرات التي تشــــــــــــــكــل محور الصــــــــــــــحــة الرقميــة، كــذلــك درجــة املوافقــة وفق جــدول ليكرت عينــة ا

 الخماس ي.
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 محور الصحة الرقمية( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لفقرات 10جدول )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

3 
 .ة لفترة طويلة على صحة الفرد جسديايؤثر استخدام التقان

1 4.34 0.87 
كبيرة 

 جدا

2 
 .مراعاة الجلسة الصحيحة أثناء استخدام األجهزة الرقمية

كبيرة  0.92 4.21 2

 جدا

ا. 5  كبيرة 0.99 4.19 3 يؤدي إدمان الفرد على االنترنت  إلى عزلته اجتماعيًّ

4 
إلى اإلدمان يؤدي االستخدام املتواصل للبرامج التكنولوجية 

 عليها.
 كبيرة 1.03 4.16 4

 كبيرة 0.98 4.12 5 يسبب االستخدام املفرط للتكنولوجيا أمراًضا نفسية. 1

 

( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور الصحة الرقمية جاءت كبيرة إلى كبيرة جًدا، 10يالحظ من الجدول )

إلى الوعي باآلثار الصحية والجسدية والنفسية الناجمة عن يشير (. مما 4.34 -4.12بمتوسطات حسابية تتراوح بين )

االستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، والبقاء لفترات طويلة أمام شاشات الحواسيب واألجهزة الرقمية. وبذلك تتفق مع دراسة 

وسط حسابي وقدره محور الصحة والسالمة الرقمية جاء مرتفعا، بمت(، أن مستوى املواطنة الرقمية في 2019أبو حجر )

(4.04.) 

( لتحديد املتوســــــــــــــطات الحســــــــــــــابية واالنحرافات املعيارية الســــــــــــــتجابات أفراد عينة 11يأتي الجدول ) محور األمن الرقمي:

 الدراسة لكل فقرة من الفقرات التي تشكل هذا املحور، كذلك درجة املوافقة وفق جدول ليكرت الخماس ي.

 

 محور األمن الرقميات املعيارية لفقرات املتوسطات واالنحراف (11جدول رقم )

 الفقرات م
املتوسط  الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

درجة 

افقة  املو

 كبيرة جدا 0.83 4.37 1 .يجب التأكد من مصدر الرسائل اإللكترونية قبل فتحها 4

2 
الحرص على عدم مشاركة اآلخرين البيانات الخاصة 

 .باستخدام اإلجهزة والبرامج
 كبيرة جدا 0.88 4.34 2

 كبيرة 1.04 4.16 3 .ضرورة تنزيل برامج حجب املواقع غير األخالقية 3
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1 
تمثل برامج الحماية وقاية لالجهزة الرقمية من الفيروسات 

 واالختراق اإللكتروني.
 كبيرة 0.88 4.11 4

5 
يستطيع الطلبة التصرف في حاالت االبتزاز االلكتروني من 

 قبل املخترقين. 
 كبيرة 1.16 3.52 5

 

( أن درجة وعي أفراد عينة الدراسة حول محور األمن الرقمي جاءت بمتوسطات حسابية 11يالحظ من الجدول )

إلى توفر درجة وعي كبيرة إلى كبيرة جدا؛ وقد يعزى ذلك إلى اتخاذ الجامعة لكافة التدابير (. مما يشير 3.52 -4.37تتراوح بين )

الالزمة؛ ملجابهة املخاطر والجرائم اإللكترونية، وتحقيق األمن القانوني، ضد سرقة بيانات واالحتياطات اإللكترونية 

املستخدمين الشخصية، أو انتهاك خصوصياتهم، أو اختراق أجهزتهم اإللكترونية، أو اختراق صفحاتهم اإللكترونية. كما 

ت، وتوعية الطلبة حول االستخدام اآلمن ُيعزى ذلك إلى حرص الجامعة على توفير وتحديث برامج مكافحة الفيروسا

محور (، أن مستوى املواطنة الرقمية في 2019للمواقع اإللكترونية في ظل املجتمع الرقمي. وبذلك تتفق مع دراسة أبو حجر )

 (.4.12األمن الرقمي جاء مرتفعا، بمتوسط حسابي وقدره )

في توعية الطلبة الجامعيين باملواطنة الرقمية، برجاء السؤال الثاني: في حال لديك أي مقترحات من شأنها اإلسهام 

 (عرض استجابة افراد عينة الدراسة على السؤال املقالي.12وفيما يلي جدول ) ذكرها.

 السؤال الثالث عن( استجابة أفراد عينة الدراسة 12جدول )

 العبارة م

 .االجتماعيإقامة الكثير من الندوات التوعية للطالب عن طريق وسائل التواصل  1

 .الفعاليات الدورية والتثقيفية للطالب بشكل مستمر 2

نشر رسائل إرشادية عن طريق البريد اإللكتروني حول طريقة التصرف في حال الوقوع في أي  3

 مشكلة الكترونية، وخصوصا االحتيال واالبتزاز اإللكتروني.

 د استخدام التكنولوجيا.تذكير الطالب باستمرار للحفاظ على بياناتهم الشخصية عن 4

 .الدورات التدريبيه لكيفية تأمين الحسابات في مواقع التواصل االجتماعي 5

 .يجب تدريب الطالب على استخدام التقانة الرقمية في التعليم 6

 .إقامة ندوات ومحاضرات للطالب؛ لتعريفهم بمفهوم املواطنة الرقمية وتوعيتهم بها 7

 ة في أمن املعلوماتية لجميع افراد املجتمع.عمل دورات وورش توعوي 8

 .تكثيف الوعي الفكري والثقافي في مجال املواطنة الرقمية 9

 توعية الطلبة حول الخدمات والتسهيالت في املعامالت الحكومية. 10

         

قمية، من حيث املفهوم، ( أعاله، اتفاق أفراد عينة الدراسة حول أهمية التوعية باملواطنة الر 12نالحظ من الجدول )

واالستخدام، ومخاطر استخدام التقانة والتكنولوجيا غير الواعية. وبذلك تتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات 
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(، التي أوصت بتفعيل موضوع املواطنة الرقمية في املناهج الدراسية، وضرورة تأهيل املعلمات 2020)السلمي،كدراسة 

ت املواطنة الرقمية، وكذلك أهمية التعاون مع مؤسسات املجتمع املحلي في نشر ثقافة املواطنة وتدربيهن على موضوعا

( التي أوصت بتبني نتائجها، وضرورة إدخال مقرر عن املواطنة 2019ودراسة )نصار،  .الرقمية، بين كافة طبقات املجتمع

(، حيث أوصت الدراسة بضرورة توعية 2018، الرقمية في البرنامج التأسيس ي للجامعة. ودراسة )السليحان وآخرون

 الطالب باألساليب املتقدمة في الحماية من مخاطر املشاركة في مجتمع االنترنت مثل التعامل مع حاالت االختراق إللكتروني.

بي بمتوسط حسا جاءت درجة وعي أفراد عينة الدراسة في مجال املواطنة الرقمية بدرجة كبيرةاالستنتاجات والتوصيات: 

(. كما جاءت درجة وعي أفراد عينة الدراسة في محوري 4.20-3.44(، تراوحت بين املتوسطات الحسابية )3.95وقدره )

الحقوق واملسؤوليات الرقمية، والصحة الرقمية كبيرة جدا. تالهما املحاور التالية بدرجة كبيرة مرتبة تنازليا، وفقا 

ن الرقمي، االتصال الرقمي، الوصول الرقمي، محو األمية الرقمية، والتجارة للمتوسطات الحسابية: )القانون الرقمي، األم

 (.3.95الرقمية(، في حين جاء محور اآلداب الرقمية في آخر املحاور بدرجة وعي متوسطة، بمتوسط حسابي وقدره) 

فاق أفراد عينة الدراسة حول وعلى الرغم من تلك النتيجة املرتفعة، فقد أشارت نتائج الدراسة في السؤال املفتوح، إلى ات

وفي  ستخدام غير اآلمن للكنولوجيا الرقمية.ال أهمية التوعية باملواطنة الرقمية، من حيث املفهوم، واالستخدام، ومخاطر ا

ضوء ذلك، فإّن الدراسة الحالية توص ي بعدد من األساليب اإلجرائية لعزيز املواطنة الرقمية لدى طلبة جامعة نزوى بصفة 

إقامة  تدريب الطالب على مهارات املستقبل؛ للتكيف مع معطيات العصر الرقمي، لبة التعليم العالي بصفة عامة:خاصة وط

تفعيل دور الجامعات في تنمية املجتمع بنشر ثقافة  ندوات تثقيفية وبرامج تدريبية حول أبعاد ومجاالت املواطنة الرقمية،

تيجيات تشغيلية لدعم إدماج املواطنة الرقمية ضمن البرامج واملقررات وضع خطط واسترا املواطنة الرقمية لدى أفراده،

 .تفعيل مبادئ الحوكمة اإللكترونية وتوظيف اإلدارة االلكترونية في املؤسسات الجامعيةو  الدراسية واألنسطة البحثية،

جراء مزيد من الدراسات في مجال إ كما تقترح الدراسة الحالية إجراء مزيد من الدراسات في هذا املجال، على سبيل املثال:

املواطنة الرقمية وعالقتها بمتغيرات أخرى، من خالل دراسة أثر بعض املتغيرات الديمغرافية، إجراء دراسة مقارنة بين 

طلبة مؤسسات التعليم العالي املختلفة في أبعاد املواطنة الرقمية، ودراسة واقع دور الجامعات في تنمية مفهوم املواطنة 

 ية لدى أفراد املجتمع املحلي.الرقم

 : خاتمة

كافة نواحي الحياة، وكان لها من اإلنعكاسات الذي يفرض التغييرات التي شهدها العالم في العصر الرقمي والتقني،  سادت

 على األنظمة التربوية سرعة االستجابة لها، وتكوين أجيال تمتلك من مهارات املستقبل، ما يجعلها قادرة على التكيف مع

معطياته. وفي خضم تلك التطورات املتسارعة، فإّن الواقع يشير إلى وجود تحديات تواجه األنظمة التعليمية والقائمين 

عليها، فيما يتعلق بإعداد املناهج التربوية، وأساليب تنفيذها.   وتمثل املواطنة الرقمية أحد املبادئ املعاصرة التي تتطلب 

التعليمية املهارات والكفايات الالزمة للتعامل مع اآلخرين في ظل التعامل الرقمي، الوقوف عليها؛ إلكساب املخرجات 

 وامتالك القيم واألخالقيات التي تؤطر االستخدام الفعال واآلمن ملعطيات الثورة الصناعية الرابعة.
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حئة المراجع
ا
 :ل

ــــوء(. تنمية املواطنة الرقمية لدى طالب الجامعات املصـــــري2019أبو حجر، أشـــــرف. ) .1 التحديات التكنولوجية  ة في ضـ

 دراسة حالة بجامعة املنوفية(. ]أطروحة دكتوراه غير منشورة[. جامعة مدينة السادات. كلية التربية.( املعاصرة

تصــــــــــــور  -املواطنة الرقمية   (. التعليم واملواطنة الرقمية: دور املؤســــــــــــســــــــــــة التربوية في غرس قيم2014الجزار، هالة. ) .2

 .(3)( العدد56 املجلد) ت عرببية في التربية وعلم النفس.مقترح، مجلة دراسا

 .https://www.2040.om(. رؤية سلطنة ُعمان. 2020. )2040وثيقة رؤية ُعمان   .3

الرقميــة لــدى طــالبــات  (. دور معلمــات مهــارات البحــث ومصـــــــــــــــادر املعلومــات في تعزيز املواطنــة2020الســــــــــــــلمي، ريم. ) .4

 (.21)العددونية متعددة التخصصات. املرحلة الثانوية. املجلة اإللكتر

البكالوريوس في كلية  (. درجة الوعي بمفهوم املواطنة الرقمية لدى طلبة مرحلة 2018الســــــــــــــليحات، روان وآخرون. ) .5
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جناعة املساعدة القانونية املتبادلة يف إسرتداد األموال املنهوبة واملهربة إىل اخلارج يف  
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Abstract 

Through our study of the subject of mutual legal 

assistance in recovering looted and smuggled funds 

abroad,we aim to know the theoretical aspects of 

mutual legal assistance, by addressing the most 

important definitions that referred to the meaning of 

munual legal assistance, and then to the legal basis 

on which mutual assistance is based between states 

and organizations, as well as addressing mutual legal 

assistance and the forms it can take, the method of 

recovering the smuggled money, which is the 

criminal route. 

Key words: Mutual legal assistance, rogatory, 

recovery of looted funds, the algerian law on 

prevention and combating corruption, the united 

nations convention againts corruption, confiscation, 

seizure and freezing of funds. 

 امللخص: 

جاعة املساعدة القانونية نهدف من خالل دراستنا ملوضوع ن

املتبادلة في إسترداد األموال املنهوبة واملهربة إلى الخارج إلى 

معرفة الجوانب النظرية للمساعدة القانونية املتبادلة،وذلك 

من خالل التطرق ألهم التعاريف التي أشارت إلى معنى 

املساعدة القانونية املتبادلة ثم ألساسها القانوني الذي 

املساعدة املتبادلة بين الدول واملنظمات الدولية تستند إليه 

واملتمثل في القوانين الوطنية واإلتفاقيات الدولية،وكذلك 

التطرق إلى مظاهر املساعدة املتبادلة والصور واألشكال التي 

يمكن ان تتخذها مثل اإلنابة القضائية،كما نهدف أيضا إلى 

انونية املتبادلة إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه املساعدة الق

في إسترداد األموال املنهوبة وإعادتها إلى أصحابها 

الشرعيين،وذلك من خالل التطرق إلى مضمون طلب إسترداد 

 . األموال املهربة واملتمثل في الطريق الجنائي

 ةاملتبادلة، اإلناباملساعدة القانونية  املفتاحية:الكلمات 

الوقاية من  ن انو املنهوبة، قاألموال  دالقضائية، إستردا

منظمة االمم املتحدة  ةالجزائري، إتفاقيالفساد ومكافحته 

 .وتجميد األموال زالفساد، املصادرة، حجملكافحة 
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 دمة مق

قضايا املطروحة حاليا في الساحة الدولية وإدراك الدول واملجتمعات إن قضية إسترداد األموال املهربة إلى الخارج من أبرز ال

لخطورة ظاهرة تهريب األموال على جميع املستويات اإلجتماعية والسياسية وأهمها امليادين اإلقتصادية واملالية،فمسألة 

الدولية إلنجاح عملية اإلسترداد  إسترداد األموال املنهوبة من املسائل املعقدة والشائكة والصعبة فهي تتطلب تظاهر الجهود

والسرعة في تنفيذ اإلجراءات والقضاء على جميع العقبات والعراقيل التي تقف عائقا أمام إتمام وإستكمال عمليات 

 اإلسترداد.

ما جرائم وتعتبر املساعدة القانونية املتبادلة من أبرز الوسائل املتاحة لألجهزة القضائية في مواجهة الجرائم الدولية وال سي

تهريب األموال إلى الخارج،و من خالله فالدول تخول لبعضها البعض وبناءا على طلب مجموعة من السلطات والصالحيات 

إلستخدامها في التحقيقات واملالحقات القضائية،وتعد املساعدة القانونية املتبادلة من أبرز مظاهر التعاون الدولي في 

واالصول وهي املساعدة التي تتم بين جهات قانونية وقضائية لدولتين أو أكثر مجال مكافحة ظاهرة تهريب االموال 

،والتنسيق بين السلطات القضائية من أجل إتخاذ إجراءات التحقيق والبحث بين الدولة صاحبة الطلب في إسترجاع 

 األموال وبين الدولة املهرب إليها األموال.

ملتبادلة بين مختلف الدول في محاربة ظاهرة تهريب األموال كونها قد ترتكب ومن العوامل املستوجبة للمساعدة القانونية ا

في دولة معينة وتجرى املحاكمة في دولة أخرى أي أنها عابرة للحدود الوطنية،ولهذا يتعين تكافل وتوحيد الجهود بين مختلف 

ات اإلجرامية واملمتلكات املسروقة املنظمات والهيئات القضائية الدولية،فالتصدي لتهريب األموال وإسترجاع العائد

يستوجب بذل جهود دولية على جميع األصعدة ووضع ميكانيزمات موحدة من أجل محاصرة الظاهرة والسيطرة عليها أو 

 على األقل التقليل من إنتشارها.

اع األصول واألموال وفي ظل محدودية اإلمكانيات لدجى الدول في تنفيذ القوانين فكان ال بد من إيجاد سبل جديدة إلسترج

املهربة إلى الخارج والبحث عن آليات ملكافحة الظاهرة،وال يتحقق هذا إال بإتحاد وتعاون املجموعة الدولية وتبادل املساعدة 

مع بعضها البعض،وتكريس ميكانيزمات فعالة حتى تصبح هذه املساعدة شاملة وكاملة،وهذا ما حدث بفضل اآلليات 

ة من اإلتفاقيات الدولية ساهمت في إسترجاع العديد من األموال املنهوبة والقبض على املهربين القضائية من خالل مجموع

 وتسليمهم للعدالة من أجل محاكمتهم.

 أسباب إختيار املوضوع:

راء األسباب الذاتية التي دفعتنا للبحث في موضوع فعالية املساعدة القانونية املتبادلة في إسترداد األموال املنهوبة هو إث

الرصيد املعرفي والثقافي والعلمي حول مواضيع جرائم الفساد بصفة عامة وظاهرة تهريب األموال للخارج بصفة خاصة 

وسبل إستردادها،إضافة إلى ان هذا املوضوع من املواضيع التي لها عالقة بمذكرة تحرج الدكتوراه التي نحن بصدد التحضير 

ابة حول املواضيع املتعلقة بالجرائم اإلقتصادية واملالية بعيدا عن الظواهر واإلعداد لها،إضافة إلى الرغبة في الكت

 اإلجتماعية واملسائل التشريعية والقانونية.
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أما األسباب املوضوعية التي جعلتنا نختار هذا املوضوع كون ظاهرة تهريب األموال من الظواهر التي برزت بشكل كبير  في 

التي عرفتها اسعار النفط في األسواق العاملية وإنتشار الظاهرة في العديد من الدول السنوات األخيرة خاصة مع الطفرة 

واملجتمعات،وكذلك من بين األسباب إبراز أهمية املساعدة القانونية املتبادلة في إنجاح عملية إسترجاع املمتلكات املسروقة 

يمكن أن يحققه هذا النوع من التعاون الدولي في حماية  إلى أصحابها الشرعيين،وإظهار الدور الفعال والجيد واإليجابي الذي

األصول املهربة وتتبع آثارها ومصادرتها وإتمام إجراءات اإلسترداد وفق ما نصت عليه اإلتفاقيات املبرمة سوا ء كانت ثنائية 

 أو إقليمية أو دولية.

 أهمية املوضوع:

األموال من أخطر القضايا املطروحة على الساحة الدولية  تكمن أهمية هذا املوضوع محل الدراسة في كون قضية تهريب

وعمليات إسترجاعها من أصعب وأعقد العمليات واإلجراءات خاصة إذا ما تم تهريب األصول إلى دول متواطئة مع املفسدين 

ها األموال أي بمعنى بين ومهربي األموال،أو وجود عالقات توتر وعداوة بين الدولة املهرب منها األموال وبين الدولة املهرب إلي

الدولة صاحبة الطلب في إسترداد األموال والدولة املطلوب منها اإلسترداد،وحتى إن كان هناك تعاون فإن إجراءاته تطول 

 وقد تصطدم بالعديد من املشاكل والعراقيل التي تحول دون إتمام عملية اإلسترداد.

 أهداف املوضوع:

 إليها من خالل معالجة بحثنا: من بين األهداف التي نسعى للوصول 

 معرفة الجوانب النظرية للمساعدة القانونية املتبادلة.

 الوصول إلى الشروط املستوجبة لقيام إجراءات إسترداد املمتلكات املسروقة عن طريق املساعدة القانونية املتبادلة.

 إظهار صور وأشكال املساعدة القانونية املتبادلة.

 اعدة القانونية في إسترداد االموال املنهوبة.التطرق إلى أسلوب املس

كما نأمل أن تساهم دراستنا املتواضعة في إستفادة الباحثين وأصحاب السلك األمني والقضائي وأن تكون بداية وإنطالقة 

ال لدراسات جديدة أو تكون مكملة ألبحاث ودراسات سابقة،وأن تساهم ولو بنسبة ضئيلة في التصدي لظاهرة تهريب األمو 

 وإيجاد حلول إلسترجاع األموال املنهوبة.

 املنهج املستخدم:

إعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي والتحليلي،وذلك من خالل تحليل الجوانب النظرية ملساعدة القانونية املتبادلة 

بادلة والهدف من بدراسة تعريفها وإطارها القانوني وتحليل الظواهر التي يمكن تأخذها املساعدة القانونية املت

إعتمادها،إضافة إلى وصف الدور الذي يمكن أن تلعبه وتحققه املساعدة القانونية املتبادلة في إسترجاع األموال املنهوبة 

 واملهربة إلى الخارج من خالل وصف طلب إسترداد األموال والطريق الذي يمكن من خالله اإلسترداد.

 :اإلشكالية

 ى لإلجابة عنها:اإلشكالية الرئيسية التي نسع
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ما هي أبرز اآلليات التي يمكن من خاللها للمساعدة القانونية املتبادلة إنجاح إجراءات إسترداد االموال املنهوبة واملهربة إلى 

 الخارج؟

 أما األسئلة الفرعية التي طرحناها في موضوعنا:

 ت إسترداد األموال املنهوبة؟ما هي الشروط املستوجبة لقيام املساعدة القانونية املتبادلة في إجراءا

هل تعتبر إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة من اهم الوسائل واألدوات في إسترجاع األموال املهربة؟أم هناك وسائل 

 وأدوات للتعاون الدولي أكثر فعالية في إسترداد األصول واملمتلكات املسروقة؟

 عملية إسترداد األموال بواسطة املساعدة القانونية املتبادلة؟ كيف يمكن معالجة العراقيل التي تحول دون إتمام

 لإلجابة على هذه اإلشكالية الرئيسية واألسئلة الفرعية نقترح خطة دراسة ممنهجة في محورين على النحو التالي:

 النظري للمساعدة القانونية املتبادلة. راألول: اإلطااملحور 

 ية املتبادلة في إسترداد األموال املنهوبة.املساعدة القانون ر الثاني: دو املحور 

 النظري للمساعدة القانونية املتبادلة ر األول: اإلطااملحور 

في السنوات األخيرة ظهرت مجموعة من الهيئات واملنظمات واملؤسسات الدولية إهتمت بموضوع التعاون الدولي بسبب 

مما حتم على الدول ضرورة التعاون مع بعضها البعض تطور جرائم الفساد وإنتشار ظاهرة تهريب األموال بالخصوص 

وتطوير إجراءات وأساليب التصدي لهذه الظاهرة وتبادل العون واملساعدة وتظافر الجهود إلنشاء منفعة مشتركة في 

داد املجال األمني والقضائي وتفادي عقبات الحدود والسيادة التي تقف عائقا أمام محاربة الظاهرة وتجعل من عملية إستر 

 املمتلكات املسروقة أكثر صعوبة وتعقيدا.

وتعتبر من مظاهر التعاون الدولي في التصدي لظاهرة تهريب االموال وإسترجاعها والقبض على املهربين صورة املساعدة 

وغيرها من  القانونية املتبادلة مثل اإلنابات القضائية واإلعتراف بحجية األحكام الجنائية الدولية وتسليم املجرمين والجناة

الوسائل املنصوص عليها في اإلتفاقيات الدولية املعنية بمكافحة الفساد وإسترداد األموال املنهوبة،ومن بين األسباب التي 

أدت إلى زيادة وتطور هذا النوع النشاط اإلجرامي هو القدرة والنفوذ الذي أصبحت تمتلكه خاصة في الدول ذات املالذ اآلمن 

ر التحريات والتحقيقات وجمع األدلة،وعليه سنتطرق إلى مفهوم في هذا املحور املساعدة القانونية حيث أصبحت تعرقل سي

 املتبادلة ثم مظاهرها وصورها ثم الغرض منها:

 ـ مفهوم املساعدة القانونية املتبادلة1

ن خالله هذا التعاون القضائي املساعدة القانونية املتبادلة هي الجانب اإلجرائي في التعاون القضائي الدولي والذي يمر م

واألمني بين الدول في إحدى مراحل اإلجراءات سواء في مرحلة اإلستدالل او التحقيق أو املحاكمة أو من خالل جميع هذه 

من إتفاقية منظمة االمم املتحدة ملكافحة الفساد على ضرورة اإللتزام باملساعدة من خالل  46/01املراحل،وقد نصت املادة 
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ى "تقديم الدول االطراف بعضها غلى بعض أكبر قدر ممكن من املساعدة القانونية املتبادلة في التحقيقات نصها عل

 1واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة بالجرائم املشمولة في هذه اإلتفاقية".

 النحو التالي: وعليه سنتطرق إلى تعريف املساعدة القانونية املتبادلة ثم اإلطار القانوني لها وهذا على

 ـ تعريف املساعدة القانونية املتبادلة1ـ1

املساعدة القانونية املتبادلة من بين اإلجراءات القضائية التي تسهل عملية ممارسة اإلجراءات القضائية في دولة اخرى عند 

يين حيث تقوم الدول التحقيق في جريمة من الجرائم الدولية والتسريع من عملية إسترداد االموال إلى أصحابها الشرع

بتبادل املساعدات القانونية مع بعضها البعض في التحقيق واملالحقة في جميع اإلجراءات وفي الجرائم املحددة في اإلتفاقيات 

 الدولية،ومن بين التعاريف نذكر ما يلي:

ة املطلوب منها بناءا على أوال:يقصد باملساعدة القضائية الدولية كل إجراء قضائي تقوم به السلطات املختصة في الدول

 2طلب الدولة الطالبة من شأنه تسهيل مهمة املحاكمة وكشق الحقيقة بصدد جريمة من الجرائم.

تعتبر املساعدة القانونية املتبادلة كل نشاط تبذله السلطات القضائية في إحدى الدول بناءا طلب سلطات الضبط ثانيا:

 3ة في الدول األجنبية وذلك ملصلحة العدالة في الدول األخيرة.القضائي أو إحدى السلطات القضائية املختص

ثالثا:هي تقديم الدول األطراف مساعدة قانونية فيما بينها فيما يخص التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة 

مة املحاكمة في دولة اخرى أو هي كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهيل مه4بجرائم تحددها اإلتفاقيات الدولية،

 5بصدد جريمة من الجرائم.

 ـ األساس القانوني للمساعدة القانونية املتبادلة2ـ1

يرتكز األساس القانوني الذي تقوم عليه املساعدة القانونية املتبادلة على عنصرين اساسين وهما النصوص التشريعية 

ة املبرمة وهذين العنصرين يعتبران من أبرز واهم مصادر املساعدة الوطنيى واإلتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولي

 القانونية املتبادلة.

                                                           

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 46/01املادة  1

( املساعدة القضائية الدولية آلية للحصول على الدليل اإللكتروني،مجلة القانون واملجتمع 2020صهيب سهيل غازي زامل  )،ىعصماني ليل 2

 16،الصفحة 02،العدد 09والسلطة،املجلد 

الباحث للدراسات ( املساعدة القانونية املتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد،مجلة 2012خرش ي عمر معمر،ساكري زبيدة  ) 3

 .721،الصفحة 02،العدد 08األكاديمية،املجلد 

( التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية،مذكرة لنيل شهادة 29/06/2016رانيا نونور،بونار سعاد  ) 4

 لسياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،الجزائر.املاستر في القانون،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،كلية الحقوق والعلوم ا

( التعاون الدولي في مكافحة الجريمة املنظمة،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر في الحقوق،تخصص قانون دولي عام 2015مقدر منيرة  ) 5

 وحقوق اإلنسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر.
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 أوال:األساس القانوني للمساعدة القانونية املتبادلة في التشريع الجزائري 

ن هذه املساعدة املشرع الجزائري أخضع مسالة املساعدة القانونية املتبادلة في البداية ملبدأ املعاملة باملثل اي بمعنى أن تكو 

تبادلية تتماش ى مع ما ينص عليه القانون الجزائري،وحدد موقف املشرع الجزائري من املساعدة القانونية املتبادلة من 

املعدل واملتمم واملتعلق بالوقاية  05/01املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،والقانون رقم  06/01خالل القانون رقم 

 ل اإلرهاب ومكافحتهما.من تبييض األموال وتموي

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01أـ األساس القانوني للمساعدة املتبادلة في القانون رقم 

في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نص املشرع الجزائري في الباب الخامس على التعاون الدولي وإسترداد املوجودات 

نص على إقامة عالقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع مراعاة مبدأ املعاملة  57)التعاون القضائي( ففي املادة 

  1باملثل وفي حدود ما تسمح به املعاهدات واإلتفاقيات.

من نفس القانون  يتضح أنه تم إلزام املصارف واملؤسسات املالية غير املصرفية أن تتقيد باملعطيات  58ومن خالل  املادة 

خصوص األشخاص الطبيعيين واملعنويين وفحص حساباتهم بدقة وإتخاذ التدابير الالزمة التي تتعلق بفتح الواردة إليها ب

من نفس القانون على أنه يجب منح يد السلطات األجنبية املختصة باملعلومات  60وقد نصت املادة 2الحسابات ومسكها،

على إقليمها،وفي إطار اإلجراءات املتخذة بغرض املطالبة املالية املفيدة واملتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية 

 3بعائدات اإلجرام وإستردادها.

املتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب  05/01ب ـ األساس القانوني للمساعدة املتبادلة في القانون رقم 

 ومكافحتهما.

فحتهما نص املشرع الجزائري على املساعدة القانونية املتبادلة في في قانون الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكا

على تقاسم املعلومات مع هيئات الدول األخرى التي  25الفصل الرابع تحت عنوان "التعاون القضائي"،وقد نصت املادة 

 4ع مراعاة املعاملة باملثل.تمارس مهام مماثلة على العمليات التي يبدو  أنها تهدف إلى تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب م

من نفس القانون على تحديد مجال املساعدة القانونية املتبادلة بين الجهات القضائية الجزائرية  29كما نصت املادة 

 5واألجنبية على أنها تشمل التحقيقات واملتابعات واإلجراءات القضائية التي لها عالقة بتبييض األموال.

 مساعدة القانونية املتبادلة في اإلتفاقيات الدوليةالقانوني لل سثانيا: األسا

فيما يتعلق بتبادل املساعدة في القضايا الجنائية فإن أغلبية دول العالم تستند إلى قواعد وأحكام املعاهدة النموذجية 

ا أحكام ،والتي وردت فيه14/12/1990املؤرخة بتاريخ  45/117ملنظمة االمم املتحدة ملكافحة الفساد بموجب القرار 

                                                           

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 06/01من القانون رقم  57ملادة ـ ا1

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 06/01من القانون رقم  58ـ املادة 2

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 06/01من القانون رقم  60ـ املادة 3

 تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. من القانون رقم املتعلق بالوقاية من 25ـ املادة 4

 املتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما. 05/01من القانون رقم  29ـ املادة 5
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املساعدة القانونية املتبادلة سواء في التحقيقات إو إجراءات املحاكمة واملساعدة في أخذ شهادة الشهود أو بيانات 

 1األشخاص.

كما أشارت إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية املصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية 

وفصلت اإلتفاقية في قواعد 21،2إلى  18ظام املساعدة املتبادلة بين الدول األطراف في املواد من ،ن05/02/2002بتاريخ 

ونصت على نقل اإلجراءات كونها صورة من صور 18،3وأحكام املساعدة القانونية املتبادلة من خالل ما جاءت به املادة 

قيقة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الجرائم املساعدة املتبادلة للبحث والتحري عن األدلة للوصول إلى كشف ح

 21.4املعلوماتية من خالل املادة 

 ـ مظاهر املساعدة القانونية املتبادلة2

تتخذ املساعدة القانونية املتبادلة صور وأشكال متعددة ومختلفة مثل اإلنابة القضائية وتسليم املجرمين وتبادل 

 لصور وسنتطرق في دراستنا إلى املظاهر التالية:املعلومات ونقل اإلجراءات وغير من ا

 ـ اإلنابة القضائية1ـ2

يقصد باإلنابة القضائية طلب إتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوى الجنائية تتقدم به الدولة الطالبة إلى اللدولة 

لة الطالبة ويتعذر عليها املطلوب إليها لضرورة ذلك من أجل الفصل في مسألة معروضة على السلطة القضائية في الدو 

واإلنابة القضائية من الوسائل التي تسهل إستعمال األدلة التي تم الحصول عليها عن طريق اإلنابة 5القيام به بنفسها،

 6القضائية أمام محاكم الدولة الطالبة وهو ما ال يمكن تحقيقه في كثير من األحوال عند تطبيق قانون الدولة املطلوب إليها.

على إمكانية طلب املساعدة القانونية املتبادلة بما فيها اإلنابة القضائية في املسائل  18إتفاقية باليرمو في املادة وقد نصت 

 التالية:

 أـ ـ الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص.

 ب ـ فحص األشياء واملواقع.

 ت ـ تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد.

 7ة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء.ث ـ تقديم املعلومات واألدل
                                                           

 .73 ةالسابق، الصفح عسعاد، املرج رنونور، بوناـ رانيا 1

 ريمة املنظمة عبر الوطنية.من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الج 21إلى  18ـ املواد من 2

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية. 18ـ املادة 3

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية. 21ـ املادة 4

املنظمة عبر الوطنية،مذكرة لنيل شهادة املاجستير،فرع القانون ( آليات التعاون الدولي في مجال مواجهة الجريمة 2012ـ بشراير الطيب  )5

 .147الدولي والعالقات الدولية،كلية الحقوق،بن عكنون،الجزائر،الصفحة 

 .289( الجريمة املنظمة،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،الصفحة 2001ـ سيد كامل شريف  )6

للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة موالي  ـ بن يحي نعيمة ،اإلنابة القضائية الدولية كآلية7

 .21الطاهر،سعيدة،الجزائر،الصفحة 
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 تسليم املجرمين -2-2

يقصد بتسليم املجرمين أن تسلم الدولة املطلوب منها تسليم شخص يوجد على إقليمها إلى دولة طالبة التسليم من أجل 

األخذ به في مجال محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واملحكوم بها عليه،وتسليم املجرمين هو نظام قانوني يتم 

ويخضع تسليم املجرمين ملجموعة من الشروط منها 1التعاون الدولي ملكافحة جرائم الفساد والتي من بينها تهريب األموال،

 ما يتعلق بالشخص املراد تسليمه ومنها ما يتعلق بالجريمة سبب التجريم.

ة وبعض الدول ال تسمح بتسليم مواطنيها مع األخذ وبالنسبة للشروط املتعلقة بالشخص املراد تسليمه فتتمثل في الجنسي

إلى شرط آخر وهو حظر إكتساب صفة الجئ سياس ي فإنه  ةضدهم، إضافبعين اإلعتبار ضرورة إتخاذ اإلجراءات الالزمة 

 ال يجوز التسليم في الجرائم السياسية.

أي بمعنى أن يكون السلوك املطالب التسليم  أما الشروط املتعلقة بالجريمة سبب التجريم فتتمثل في شرط التجريم املزدوج

،كذلك بعض الشروط املتعلقة باإلجراءات فيجب أن تكون الدولة طالبة 2من أجله معاقب عليه في كال قانوني البلدين

 3التسليم مختصة في مالحقة الجريمة أو في تنفيذ الحكم.

 تبادل املعلومات -2-3

لجريمة ومعاملة املجرمين بضرورة إنشاء قاعدة معلوماتية إلعالم الدول األطراف أوص ى مؤتمر األمم املتحدة السادس ملنع ا

والتي ألزمت  24/05/1990باإلتجاهات العاملية في مجال الجريمة حسب ما جاء في التوصيات االربعون الصادرة بتاريخ 

املنظمة عبر الوطنية الدول األطراف كما دعت إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة 4الدول بتبادل املعلومات،

إلى تعزيز قنوات اإلتصال وإنشاء قنوات لتسهيل تبادل املعلومات وتعزيز اإلتصال  بصورة سريعة في الجرائم املنصوص 

من نفس اإلتفاقية على أن تحرص الدول  10،كما نصت املادة 5منها 27عليها في اإلتفاقية حسب ما جاء في نص املادة 

 6ى تبادل املعلومات املتعلقة بنقاط اإلنطالق واملقصد والناقلين والوسائل املستعملة.األطراف عل

 

 

 

                                                           

 .15( التعاون الدولي في مجال تسليم املجرمين،مجلة الشرطة،عدد أكتوبر،الصفحة 2009ـ لطفي أمين بلفراد  )1

 .177ة،الطبعة االولى،دار الثقافة،عمان،األردن،الصفحة ( الجريمة املنظم2008ـ جهاد محمد البريزات  )2

( الجريمة املنظمة العابرة للحدود،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر 2016/2017ـ عباس ي محمد الحبيب  )3

 .618،619بلقايد،تلمسان،الجزائر،الصفحات 

 .163،164ـ مقدر منيرة:املرجع السابق،الصفحات 4

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية. 27ـ املادة 5

( اآلليات الدولية ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود الوطنية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير،شعبة 2015ـ مسعودي الشريف  )6

 .129دولية،جامعة محمد بوقرة،بومرداس،الجزائر،الصفحة  الحقوق،والعلوم السياسية،تخصص قانون دولي وعالقات
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 الهدف من املساعدة القانونية املتبادلة -3

من املعاهدة النموذجية لألمم املتحدة بشأن تبادل املساعدة في املسائل الجنائية على أنه "يقدم  01/ 01جاء في نص املادة 

عاهدة أكبر قدر ممكن من املساعدة املتبادلة في التحقيقات أو إجراء املحاكمة املتعلقة بجرائم يكون كل طرف وفق هذه امل

 العقاب عليها وقت طلب املساعدة ضمن إختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبة.

 املثال وليس الحصر .إن األهداف التي يجوز من خاللها تقديم املساعدة القانونية املتبادلة جاءت على سبيل  –أ 

من نفس املعاهدة أشارت إلى أن الهدف من املساعدة القانونية املتبادلة يتمثل في أخذ شهادة الشهود أو  01/02املاد  –ب 

اإلستماع إلى أقوال األشخاص،إضافة إلى املساعدة في تقديم األشخاص املحتجزين أو غيرهم لإلدالء بالشهادة واألقوال أو 

 1لتحريات وتبليغ الوثائق القضائية وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز وغيرها من اإلجراءات.املعاونة في ا

 املحور الثاني:دور املساعدة القانونية املتبادلة في إسترداد األموال املنهوبة

ا إلى أصحابها تعتبر مسألة إنتزاع عائدات جرائم الفساد بصفة عامة وإسترجاع املمتلكات املسروقة  وتتبع آثارها وإعادته

الشرعيين من أهم اآلليات في التصدي للظاهرة وأكثرها فعالية ضد الجناة،وتعد املساعدة القانونية املتبادلة من أـبرز هذه 

الوسائل في إسترجاع األصول سواء كانت املساعدة في مجال اإلسترداد املباشر أو في مجال املصادرة،واملساعدة القانونية 

وال من أبرز املحاور في مجال مكافحة الفساد وإسترداد األموال املنهوبة ألن أغلب االموال املتحصلة عن في مجال تعقب األم

جرائم الفساد تكون محال لجريمة غسيل األموال بهدف إضفاء الشرعية عليها والتي تودع عادة في بنوك ومؤسسات مالية 

عدة القانونية في إسترداد االموال املنهوبة سنتطرق في هذا املحور إلى أجنبية،وإلبراز الدور املميز  والفعال الذي تلعبه املسا

 مضمون ومحتوى طلب إسترداد األموال ثم إلى أسلوب املساعدة القانونية في إسترداد االموال املنهوبة وهذا فيما يلي:

 مضمون طلب إسترداد األموال املنهوبة  -1

واإلحاطة بالجوانب اإلجرائية لها سنتطرق إلى طلب إسترداد األموال املنهوبة ملعرفة مضمون املساعدة القانونية املتبادلة 

من خالل تحديد السلطة املوجه إليها طلب اإلسترداد ثم الشكل الذي يجب أن يكون عليه الطلب ثم معرفة القانون الواجب 

 التطبيق على الطلب قم تأجيل أو رفض إسترداد األموال املنهوبة.

على مجموعة من الضوابط اإلجرائية يجب مراعاتها في طلب  16الرياض للتعاون القضائي في مادتها  وقد نصت إتفاقية

 املساعدة القانونية املتبادلة واملتمثلة فيما يلي:

 السلطة املختصة املصدرة للطلب واملختصة بتنفيذ الطلب تحديدـ 

 ـ تحديد موضوع طلب اإلنابة وسببه.

 بة وجنسيته قدر اإلمكان.ـ هوية الشخص املعني باإلنا

                                                           

،عدد خاص )العدد 13( املساعدة القانونية املتبادلة كآلية ملكافحة الجريمة املنظمة،مجلة اإلجتهاد القضائي،املجلد 2021ـ سوالت سليم  )1

 .662ر،بسكرة،الجزائر،الصفحة جانفي(،مخبر أثر اإلجتهاد القضائي على حركة التشريع،جامعة محمد خيض 25التسلسلي 
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 ـ أن يؤرخ الطلب ويوقع ويختم بختم الجهة الطالبة مع كل األوراق املرفقة.

ـ تحديد الجريمة التي قدم بشأنها طلب اإلنابة وتكييفها القانوني والعقوبة املقررة لها بجميع البيانات التفصيلية املتعلقة 

  1بوقائع الجريمة.

 لب إسترداد األموال املنهوبةاملوجه إليها طتحديد السلطة  -1-1

،وحسب 2من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد شروط تقديم طلب املساعدة القانونية 46/15حددت املادة 

من نفس اإلتفاقية فإنه يجب على كل دولة طرف القيام بتعيين سلطة مركزية تستند إليها مسؤولية  46/13ما جاء في املادة 

 3طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات املعنية لتنفيذها.وصالحية تلقي 

توجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق بها إلى السلطات املركزية التي تسميها الدول األطراف وهذا 

هذه الطلبات واملراسل إليها عبر هذه القنوات الدبلوماسية،وفي الشرط ال يمس حق أي دولة في أن تشترط توجيه مثل 

 4الحاالت العاجلة وعندما تتفق الدولتان املعنيتان فعن طريق املنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

ب العام أما املشرع الجزائري فقد أشار إلى أن الجهة املختصة بتلقي التعاون الدولي بوزارة العدل التي تقوم بتحويله للنائ

 5لدى الجهة القضائية املختصة وتقوم النيابة العامة بإرسال هذا الطلب إلى املحكمة املختصة مرفقة بطلبها.

 ـ شكل طلب إسترداد األموال املنهوبة2ـ1

من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد إلى أن طلب املساعدة تقدم كتابة أو بأي وسيلة  46/14أشارت املادة 

نتج سجال مكتوبا وبلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب وفي الظروف التي تسمح لها بالتحقق من ت

 ،ويتضمن طلب إسترداد األموال العناصر التالية:6صحته

 السلطة مقدمة الطلب. ةأوال: هوي

إسم ووظائف السلطة التي تتولى وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب و  عثانيا: موضو 

 التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي.

 للوقائع املتعلقة باملوضوع بإستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية. صثالثا: ملخ

 للمساعدة املطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها. فرابعا: وص

 أي شخص معني ومكانه وجنسيته. ةخامسا: هوي

 7سادسا:الغرض الذي يلتمس من أجله األدلة واملعلومات و التدابير.
                                                           

 .23 ةالسابق، الصفح عنعيمة، املرجـ بن يحي 1

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 46/15ـ املادة 2

 ةالشرطة، القاهرة، مصر، الصفح عاملخدرات، مطاب( املواجهة التشريعية لظاهرة غسل االموال املحصلة من جرائم 2002طاهر )ـ مصطفى 3

254. 

 .725 ةالسابق، الصفح زبيدة: املرجع ي معمر، ساكر ـ خرش ي عمر 4

 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 67ـ املادة 5

حقوق،  ةتكميلية لنيل شهادة املاستر، شعب ة( التعاون الدولي في مجال الوقاية في مكافحة الفساد، مذكر 2013/2014علي فريد عوض )ـ 6

 .41ال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي،الجزائر،الصفحة قانون جنائي لألعم صتخص

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 46/16ـ املادة 7
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 ـ القانون املطبق على طلب إسترداد األموال املنهوبة3ـ1

طلب بنصها من إتفاقية املنظمة العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات القانون الذي يخضع له تنفيذ ال 32نصت املادة 

 1على ما يلي "أن املساعدة الثنائية خاضعة للشروط املنصوص عليها في قانون الدولة الطرف املطلوب منها املساعدة".

 وهذا األمر ينطبق على معظم الجرائم املتعلقة بالفساد والتي من ضمنها تهريب األموال.

قانونية تلزم الدولة متلقية الطلب بإحترام اإلجراءات الشكلية من إتفاقية املنظمة األوروبية لتبادل املساعدة ال 04واملادة 

 2أو اإلجراءات املنصوص عليها صراحة من طرف الدولة العضو الطالبة.

الهدف من طلب املساعدة القانونية املتبادلة هو تسهيل إجراءات التحقيق واملالحقة وتسريعها في إقليم الدولة الطالبة وال 

ة لها عالقة إال في الصيغة القابلة لإلستعمال من الدولة الطالبة،وعليه من األفضل إتباع اإلجراءات تكون املساعدة املقدم

املحددة في طلب الدولة الطالبة على سبيل املثال حتى تكون االدلة التي تم جمعها بهدف تقديم قضية جنائية في إقليم 

 3حاكم الطرف األخير.الدولة الطالبة مقبول بمقتض ى قواعد األدلة التي تطبقها م

 ـ تأجيل ورفض طلب إسترداد األموال املنهوبة4ـ1

من إتفاقية منظمة االمم املتحدة ملكافحة الفساد الحاالت التي يمكن من خاللها لدولة رفض طلب  46/12حددت املادة 

الطرف متلقية الطلب إرجاء  املساعدة القانونية ويبقى القرار خاضع للسلطة التنفيذية للدولة املتلقية،كما يجوز للدولة

 وتأجيل املساعدة القانونية املتبادلة ألسباب تتعارض مع التحقيقات أو املالحقات أو اإلجراءات القضائية الجارية.

 أوال:رفض طلب إسترداد األموال املنهوبة

 من بين الحاالت التي يرفض فيها طلب املساعدة القانونية املتبادلة نذكر ما يلي:

من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة  46/12ان الطلب مخالفا لألحكام والقواعد الشكلية املشترطة في املادة أ ـ إذا ك 

 الفساد.

 ب ـ إذا رأت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو بمصالحها األساسية.

 نظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.ت ـ إذا كان تلبية الطلب يتعارض مع ال

 ث ـ عدم صدور الطلب عن الجهة املختصة وفقا لقانون الدولة الطالبة.

ج ـ إذا كان القانوني الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ اإلجراءات املطلوبة بشأن أي جرم 

 4مماثل.

 

                                                           

 من إتفاقية املنظمة العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات. 32ـ املادة 1

 .29/05/2000بية لتبادل املساعدة القانونية املؤرخة بتاريخ من إتفاقية املنظمة األورو  04ـ املادة 2

( املساعدة القانونية املتبادلة وإستخدامها في التعاون الدوليفي املسائل الجنائية،مجلة العلوم القانونية 2017ـ عبد العزيز خنفوس ي  )3

 .66جوان،الصفحة  16والسياسية،العدد 

 مم املتحدة ملكافحة الفساد.من إتفاقية منظمة األ  46/12ـ املادة 4
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 ملنهوبةطلب إسترداد األموال ا لثانيا: تأجي

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل املساعدة القانونية على أساس أـنها تتعارض مع تحقيقات او مالحقات او 

،وفي هذه الحالة يتعين على الدولة 1من املعاهدة النموذجية 04/03إجراءات جنائية جارية حسب ما جاءت به املادة 

ير مدى إمكانية تقديم املساعدة حسب ما تراه الدولة املطالبة ضروريا من املطالبة ان تتشاور مع الدولة الطالبة لتقر 

 2شروط وأوضاع.

من إتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وبريطانيا و إيرلندا الشمالية على إمكانية رفض التعاون أو  04ونصت املادة 

 3مات عسكرية محضة.تأجيله إستنادا إلى أن الجريمة موضوع طلب التعاون تشكل خرقا إللتزا

 ـ أسلوب املساعدة القانونية املتبادلة في إسترداد األموال املنهوبة2

إسترجاع األموال املهربة إلى الخارج من أهم أساليب املساعدة القانونية الدولية في محاربة الفساد خاصة إذا كانت هذه 

اطن يثق في مؤسسات بلده ويشعره باملسؤولية األموال عمومية فإن إسترجاعها يساهم في ضمان الحماية ويجعل املو 

والطمأنينة،وعليه فإن إسترداد املمتلكات واألصول املسروقة ال يمكن أن يتم ويتحقق بفعالية ونجاعة إال من خالل تزويد 

السلطات القضائية بصالحيات خاصة وإستثنائية تمكنها من إسترداد تلك األموال،وعملية حصر وتحديد األموال 

لة من جرائم الفساد من اآلليات املهمة في تعقب هذه األموال وتتبعها للوصول إلى مصادرها،وقد نصت إتفاقية املتحص

،أما 4منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجرائم املنظمة عبر الوطنية على أن تقوم الدول االطراف بالعمل على املالحقة والتعقب

مها كأدلة ضمن وسائل إثبات الجرائم مثل جرائم تهريب األموال كونها أموال تسليم األموال فهو أمر مهم في مسألة إستخدا

 5غير شرعية ومصدرها غير شرعي.

وحجز وتجميد األموال هو فرض حظر مؤقت على التصرف باألموال واملمتلكات أو نقلها أو السيطرة عليها مؤقتا بناءا على 

ملتبادلة في حجز  وتجميد أو مصادرة األموال واملمتلكات ويتم أمر صادر عن سلطة مختصة،وتتم املساعدة القانونية ا

إرجاعها إلى الدولة الطالبة والتي هي صاحبة الحق بالتصرف بها بالبيع أو اإليجار أو غيره،كما يجوز للدولة التي تلقت طلب 

ب املساعدة القانونية في ،وعليه سنتطرق إلى أسلو 6الحجز أو التجميد أن تستقطع النفقات التي تكلفها هذه اإلجراءات

 إسترداد االموال املنهوبة من خالل أسلوب اإلسترداد املباشر ثم اإلسترداد في مجال أحكام املصادرة املستحدثة فيما يلي:

                                                           

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 04/03ـ املادة 1

،كلية 02ـ علواش فريد:مكافحة جريمة تبييض األموال عن طريق املساعدة القانونية واإلنابة القضائية،مجلة أبحاث قانونية وسياسية،العدد 2

 .57يق بن يحي،جيجل،الجزائر،الصفحة الحقوق والعلوم السياسية،جامعة محمد الصد

 .29ـ بن يحي نعيمة:املرجع السابق،الصفحة 3

( جرائم الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته،منشورات إيترك للطباعة والنشر والتوزيع،الطبعة 2012ـ شامل نيكوال أشرف  )4

 .334األولى،القاهرة،مصر،الصفحة 

( السياسة الجنائية في مكافحة الفساد،دراسة مقارنة في ضوء اإلتفاقيات الدولية وقوانين مكافحة الفساد،دار 2008ـ سويلم محمد علي  )5

 .86املصرية للنشر والتوزيع،الطبعة األولى،القاهرة،مصر،الصفحة 

 .332ـ شامل نيكوال أشرف،املرجع السابق،الصفحة 6
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 وبةهـ اإلسترداد املباشر لألموال املن1ـ2

من إتفاقية منظمة  51صت املادة ويسمى هذا األسلوب من اإلسترداد أيضا بالطريق الجنائي إلسترداد األموال املهربة،ون

األمم املتحدة ملكافحة الفساد على أنه "إسترداد املوجودات بمقتض ى هذا الفصل هو مبدأ أساس ي في هذه اإلتفاقية وعلى 

 1الدول األطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون واملساعدة في هذا املجال".

ابير اإلسترداد املباشر للمتلكات لكل دولة طرف فب اإلتفاقية وفقا لقانونها من نفس اإلتفاقية حددت تد 53أما املادة 

 الداخلي:

أوال:أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى رفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبت حق في ممتلكات 

 ت.أكتسبت بإرتكاب فعل مجرم وفقا لهذه اإلتفاقية أو لتثبت ملكية تلك املمتلكا

ثانيا:أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن ملحاكمها بأن تأمر من أرتكب أفعاال مجرمة وفقا لهذه اإلتفاقية بدفع تعويض 

 2لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم. 

 ـ أحكام املصادرة املستحدثة في إسترداد األموال املنهوبة2ـ2

ة منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد والذي يعتبر بديال فاعال في حال املصادرة هو الحكم املستحدث الذي ورد في إتفاقي

عدم إمكانية الحكم باملصادرة املوضوعية عند تصرف املتهم باألموال محل املصادرة سواء كان بتبديدها أو خلطها أو 

ألموال والعائدات اإلجرامية من االحكام املستحدثة بموجب اإلتفاقيات الحديثة التي تهدف إلى إستعادة ا وإتالفها، وه

 املهربة إلى الخارج.

املصادرة عقوبة ال يمكن أن تقع إال بحكم قضائي وهذه القاعدة تستمد شرعيتها من الدستور حيث نجد أن بعض الدول 

،وقد بينت إتفاقية منظمة 3تتضمن دساتيرها نصا صريحا يقض ي بعدم جواز الحكم باملصادرة إال بموجب حكم قضائي

املتحدة ملكافحة الفساد اآللية التي بموجبها تتم املساعدة القانونية بين الدول األطراف في مجال إسترداد األموال  األمم

 واملتمثلة فيما يلي:

 الدولة طالبة إسترداد األموال املنهوبة ر أوال: دو 

رداد املعلومات الكافية إلتاحة يجب صياغة طلب إسترداد األموال املنهوبة بطريقة واضحة وأن تبين الدولة طالبة اإلست

املجال للدولة متلقية الطلب التصرف بشأنه لتفادي أي مشاكل أو عراقيل تواجه عملية نجاح إسترداد األموال 

                                                           

 فحة الفساد.من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكا 51ـ املادة 1

( دور املنظمات الدولية في مكافحة الفساد،مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق،فرع قانون عام،تخصص قانون 2015/2016ـ قاجي حنان  )2

 .42الجماعاتى املحلية والهيئات اإلقليمية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عبد الرحمن ميرة،بجاية،الجزائر،الصفحة 

والتشريعات  2003( املواءمة بين العقوبات التي أقرتها إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد لعام  2013أحمد ميدان  ) ـ سلوى 3

 .109،الصفحة 06،العدد 02العراقية،دراسة تحليلية،مجلة كلية القانون والعلوم القانونية والسياسية،كلية القانون،جامعة كركوك،املجلد 
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وإستعادتها،ولهذا تضمنت نصوص اإلتفاقية أدق التفاصيل التي تستوجبها عملية إسترداد األصول واملمتلكات املهربة 

 1واملسروقة.

 الدولة متلقية الطلب في إسترداد األموال املنهوبة ر ثانيا: دو 

 بعد إستالم طلب إسترداد األموال املنهوبة من قبل السلطة والجهة املختصة في الدولة متلقية الطلب تقوم بما يلي:

تلقية أ ـ التحقق من إستيفاء طلب إسترداد األموال جميع الشروط الشكلية واملوضوعية والشروط التي تطلبها الدولة م

 الطلب بسبب قانونها الداخلي.

 2من اإلتفاقية. 03 /55و  46/15ب ـ التحقق من البيانات العامة والخاصة الواجب توافرها في الطلب املحدد في املادتين 

 3ت ـ التحقق من األدلة التي تبرر طلب املصادرة حيث تقوم الدولة متلقية الطلب بالتحقق من األدلة التي تبرر املصادرة.

 الخاتمة:

بفضل وعونه وتوفيقه أنهينا معالجة موضوع بحثنا الذي كان تحت عنوان "نجاعة املساعدة القانونية املتبادلة في إسترداد 

 األموال املنهوبة واملهربة إلى الخارج في ظل  التطورات اإلقتصادية الحديثة" وتوصلنا من خالله إلى ما يلي:

املتبادلة شكل من أشكال التعاون الدولي التي لها دور كبير في وبارز في إسترداد األموال تعتبر مسألة املساعدة القانونية 

املنهوبة واملهربة إلى الخارج،وهي تمثل الجانب اإلجرائي للتعاون القضائي واألمني الدولي والذي يكون في مرحلة اإلستدالل أو 

ليات إسترداد املمتلكات واألصول إلى أصحابها الشرعيين،وهي التحقيق أو املحاكمة،وتهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات وعم

من أبرز األدوات والوسائل املتاحة لألجهزة القضائية في التصدي للجرائم الدولية بصفة عامة فمن خاللها تسمح الدول 

الحقة القضائية واملنظمات الدولية لبعضها البعض وبناءا على طلب جملة من الصالحيات يتم إستخدامها في التحقيق وامل

واملحاكمة،ويرتكز األساس القانوني الذي تقوم عليه املساعدة القانونية املتبادلة على عنصر النصوص القانونية الوطنية 

 والداخلية وعنصر اإلتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية املبرمة.

ا نظام اإلنابة القضائية ونظام تسليم املجرمين أو وتوصلنا إلى أنه تأخذ املساعدة القانونية املتبادلة عدة مظاهر أهمه

تبادل املعلومات وغيرها منن الصور واألشكال،وتوصلنا أيضا إلى أنه يظهر دور املساعدة القانونية املتبادلة في إسترداد 

شكل كطلب األموال املنهوبة من خالل اإلجراءات املتعلقة بمضمون طلب اإلسترداد والتي تستوجب شروطا هامة تتعلق ب

اإلسترداد والسلطة الختصة به والقانون الواجب التطبيق وغيرها من الشروط،كما توصلنا إلى أنه يمكن إسترداد األموال 

                                                           

( الجوانب اإلشكالية في النظام القانوني لتسليم املجرمين،دار الجامعة الجديدة،اإلسكندرية،مصر،الصفحة 2007د املنعم  )ـ سليمان عب1

130. 

 من إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفساد. 55/03و  46/15ـ املادتين 2

لى املستوى املحلي واإلقليمي والعربي والدولي في ظل إتفاقيىة األمم ـ أمير فرج يوسف:مكافحة الفساد اإلداري والوظيفي وعالقته بالجريمة ع3

 .666،667املتحدة ملكافحة الجريمة،املكتب الجامعي الحديث،اإلسكندريةنمصر،الصفحات 
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املنهوبة عن طريق املساعدة القانونية املتبادلة باإلسترداد املباشر للمتلكات أو عن طريق أسلوب املصادرة املستحدث 

 سترداد.ويسمى أيضا بالطريق الجنائي لإل 

 ومن بين التوصيات التي نوص ي بها نوص ي بما يلي:

إلى تدعيم املساعدة القانونية والقضائية  املتبادلة باملساعدة التقنية وتبادل الخبرات واملعلومات بين الدول  وأوال: ندع

وال على الخارج وإستفادة الدول من تجارب بعضها البعض في مجال مكافحة الفساد بصفة ومحاربة ظاهرة تهريب األم

 بصفة خاصة.

إلى تعزيز املساعدة القانونية املتبادلة فغي مجال إسترداد األموال املنهوبة من خالل تقديم الدول االطراف في  وثانيا: ندع

خ اإلتفاقيات الثنائية أو اإلقليمية أو الدولية املبرمة لبعضهم البعض جميع الوثائق املتعلقة بالجريمة محل املطالبة أو نس

تلك امللفات واملستندات والبيانات وتحديد أماكن مهربي األموال،وإجراء عمليات البحث والتحري والتفتيش واملعاينة 

 وغيرها من العمليات املطلوبة.

 وسائل اإلعالم إلى التحسيس بأهمية املساعدة القانونية في إسترداد األموال املنهوبة والعائدات اإلجرامية. وثالثا: ندع

الدول إلى تجاوزات إختالف األنظمة القانونية واإلختالفات السياسية واملشاكل الثانوية والحسابات الضيقة  و: ندعرابعا

وتغليب وتقديم املصلحة العليا لبلدانهم والتضامن مع بعضهم البعض في تقديم العون واملساعدة  في التصدي للجرائم 

 ثروات.املالية واإلقتصادية التي تؤدي على إستنزاف ال

إعادة النظر في اإلتفاقيات الدولية التي تحتوي تحتوي على قيود وعراقيل تقف عائقا في إتمام وإكمال  وخامسا: ندع

عمليات التعاون القضائي وذلك بتعديلها والتوسيع من نطاق املساعدة القانونية املتبادلة فيما يتعلق بمسألة إنجاح عملية 

 روقة.إسترداد األصول واملمتلكات املس

الدول إلى تسهيل وتسريع إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة وتذليل املعوقات املتعلقة بالتحقيق  وسادسا: ندع

 واملالحقات القضائية في مجال إسترداد األموال املنهوبة.

ية املتبادلة وإعتمادها إلى تطبيق نصوص اإلتفاقيات الدولية  املتعلقة بضرورة تفعيل آلية املساعدة القانون وسابعا: ندع

 في نصوص القوانين الداخلية لتوسيع مجاالتها في التصدي لظاهرة تهريب األموال وتمكين الدول من إستعادة أموالها.

املنظمات والهيئات الدولية الرسمية وغير الرسمية املعنية بمكافحة الفساد وإسترداد األموال املنهوبة إلى سن  ووأخيرا: ندع

ة تهدف إلى مراقبة مدى إلتزام الدول بتنفيذ القوانين املتعلقة باملساعدة القانونية ومدى حرصها على الوفاء نصوص قانوني

 بإلتزاماتها خاصة في مجال إسترداد األموال املنهوبة واملهربة إلى الخارج.
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حئة 
ا
 المراجعل

الكتب أوال:  

ظيفي وعالقته بالجريمة على املستوى املحلي واإلقليمي ( مكافحة الفساد اإلداري والو 2010أمير فرج يوسف  ) .1

 والعربي والدولي في ظل إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة،املكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية،مصر.

 ( الجريمة املنظمة،الطبعة األولى،دار الثقافة،عمان،األردن،2008جهاد محمد البريزات  ) .2

سياسة الجنائية في مكافحة الفساد،دراسة مقارنة في ضوء اإلتفاقيات الدولية ( ال2008سويلم محمد علي  ) .3

 وقوانين مكافحة الفساد،الطبعة األولى،دار املصرية للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر.

 ( الجريمة املنظمة،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر.2001سيد كامل شريف  ) .4

لدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته،الطبعة ( جرائم الفساد ا2012شامل نيكوال أشرف  ) .5

 االولى،منشورات إيترك للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،مصر.

( املواجهة التشريعية لظاهرة غسل األموال املحصلة من جرائم املخدرات،مطابع 2002مصطفى طاهر  ) .6

 الشرطة،القاهرة،مصر.

 تثانيا: املذكرا

ت التعاون الدولي في مجال مواجهة الجريمة املنظمة عبر الوطنية،مذكرة لنيل ( آليا2012بشراير الطيب  ') .7

 شهادة املاجستير في الحقوق،فرع القانون الدولي والعالقات الدولية،كلية اللحقوق،بن عكنون،الجزائر.

رة للحدود ( التعاون القضائي الدولي في مكافحة الجريمة املنظمة العاب29/06/2016رانيا نونور،بونار سعاد  ) .8

الوطنية،مذكرة لنيل شهادة املاستر في القانون،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية،كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،الجزائر.

( الجريمة املنظمة العابرة للحدود،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم 2016/2017عباس ي محمد الحبيب  ) .9

 معة أبي بكر بلقايد،تلمسان،الجزائر.السياسية،جا

( التعاون الدولي في مجال الوقاية في الفساد،مذكرة تكميلية لنيل 2013/2014علي فريد عوض أبو عون  ) .10

شهادة املاستر،شعبة حقوق،تخصص قانون جنائي لألعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة العربي 

 بن مهيدي،أم البواقي،الجزائر.

( وسائل القانون الدولي ملكافحة جرائم الفساد،رسالة مقدمة إستكماال ملتطلبات 2019ن سعيد  )محمد حس .11

 الحصول على درجة املاجستير في القانون العام،قسم القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الشرق األوسط.

الوطنية،مذكرة مقدمة  ( اآلليات الدولية ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود2015مسعودي الشريف  ) .12

لنيل شهادة املاجستير،شعبة الحقوق والعلوم السياسية،تخصص قانون دولي وعالقات دولية،كلية 

 الحقوق،جامعة محمد بوقرة،بومردلس،الجزائر.
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( التعاون الدولي في مكافحة الجريمة املنظمة،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاستر في 2015مقدر منيرة  ) .13

ون دولي عام وحقوق اإلنسان،كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم الحقوق،جامعة الحقوق،تخصص قان

 محمد خيضر،بسكرة،الجزائر.

 تثالثا: املقاال 

الحقوق والعلوم  ةالقضائية الدولية كلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم، كلي ةبن يحي نعيمة: اإلناب .14

 .رزائموالي الطاهر، سعيدة، الج ةالسياسية، جامع

( املساعدة القانونية املتبادلة كآلية للتعاون الدولي في قضايا الفساد، 2012زبيدة ) ي خرش ي عمر معمر، ساكر  .15

 .02 د، العد08 دالباحث للدراسات االكاديمية، املجل ةمجل

ضائي، اإلجتهاد الق ة( املساعدة القانونية املتبادلة كآلية ملكافحة الجريمة املنظمة، مجل2021سوالت سليم ) .16

 .ي(، جانف25خاص )العدد التسلسلي  د، عد13 داملجل

( املساعدة القانونية املتبادلة وإستخدامها في التعاون الدولي في املسائل الجنائية، 2017عبد العزيز خنفوس ي ) .17

 .ن، جوا16 دالعلوم القانونية والسياسية، العد ةمجل

 ةدولية آلية للحصول على الدليل اإللكتروني، مجل( املساعدة القضائية ال2020سهيل ) بعصماني ليلى، صهي .18

 .02 د، العد09 دالقانون واملجتمع والسلطة، املجل

أبحاث  ةجريمة تبييض األموال عن طريق املساعدة القانونية واإلنابة القضائية، مجل ةعلواش فريد: مكافح .19

خيضر الصديق بن يحي،  محمد ةالحقوق والعلوم السياسية، جامع ة، كلي02 دقانونية وسياسية، العد

 .رجيجل، الجزائ

 واإلتفاقيات نرابعا: القواني

 املتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري. 06/01القانون رقم  .20

 املتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما الجزائري. 05/01القانون رقم  .21

 اد.إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الفس .22

 إتفاقية منظمة األمم املتحدة ملكافحة الجريمة املنظمة عبر الوطنية. .23

 إتفاقية املنظمة العربية ملكافحة جرائم تقنية املعلومات. .24

 .29/05/200إتفاقية املنظمة األوروبية لتبادل املساعدة القانونية املؤرخة بتاريخ  .25
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Abstract: 

This study aimed to know the effectiveness of small 

projects in achieving their objectives, throughout 

the application and evolution of the targeted plans 

& policies, in order to adapt with the future 

changes. Also this study aimed to recognize the 

obstacles & the problems which give negative 

impact on the success of the small projects. The 

main findings of the study, such as; the planning is 

an essential tool, which can engage between 

economic objectives of the small project and its 

financial and human resources. The participation of 

employees in setting the small projects plans can 

increase the opportunities of achieving the 

profitability. The important recommendations 

which can be suggested are; it is necessary to care 

of scientific planning and its application in similar 

projects, in order to get use of lessons utilized. 

Also it is so necessary to put an entire caring for 

financing the grouping projects, likewise it is vital 

to encourage and finance females’ projects. 

Keywords: Services projects, handiwork projects, 

productive families projects & modern industrial 

projects. 

 امللخص: 

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مدي فعالية 

املشروعات الصغيرة في تحقيق اهدافها، من خالل تطبيق 

 الخطط والسياسات املرسومة وتطويرها، حتي تتسني لها

التكيف مع املتغيرات في املستقبل، والتعرف علي 

 في نجاح هذه 
ً
املعوقات والعقبات التي تنعكس سلبا

املشروعات الصغيرة. من أهم النتائج التي توصلت إليها 

الدراسة أن التخطيط يعتبر من األدوات الفعالة للربط 

بين األهداف االقتصادية للمشروع مع مواردها املادية 

دف زيادة فرص تحقيق تلك األهداف، وأن والبشرية، به

مشاركة العاملين في وضع الخطط تزيد من فرص تحقيق 

ربحية للمشروعات الصغيرة. تمثلت أهم التوصيات في 

ضرورة االهتمام بالتخطيط العلمي ونشر مفاهيمه 

وتطبيقاته، بهدف زيادة فرص نجاح املشروعات 

تمويل الصغيرة، كذلك من الضروري بمكان االهتمام ب

املشروعات الجماعية ومشاركة املرأة في الحصول علي 

 .تمويل املشروعات الصغيرة

املشروعات الخدمية، املشروعات  :فتاحيةالكلمات امل

الحرفية، مشروعات األسر املنتجة، املشروعات 

 .الصناعية الحديثة
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 مقدمة:

الحد  تعتبر املشروعات الصغيرة من املرتكزات االقتصادية الهامة لكافة دول العالم املتقدمة والنامية، حيث أنها تهدف إلي

 علي أنها تساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في من البطالة وتخ
ً
فيف حدة الفقر للشرائح الضعيفة في املجتمع، فضال

 تنمية االقتصاد القومي. 

تعمل املشروعات الصغيرة فى مختلف القطاعات، كالقطاعات الزراعية والغذائية وقطاع الخدمات والقطاع التجارى، 

وأنشأت لها العديد من األليات لتنمية الدخل والتقليل من حدة الفقر،  اهتمت حكومة السودان باملشروعات الصغيرة

وعلى سبيل املثال الصندوق القومى للتأمين اإلجتماعى والصندوق القومى للمعاشات، كما يعمل بنك اإلدخار للتنمية 

صارف للطبقات % من إجمالى تمويل امل10اإلجتماعية فى إصدار السياسات التمويلية وحددت السقوف اإلئتمانية 

 محدودة الدخل.   

  مشكلة الدراسة 

 مخططة، إال من خالل إدارة كفؤة تعمل بصورة جماعية 
ً
 وأهدافا

ً
 ال يمكن ان تحقق املشروعات الصغيرة أرباحا

 وبمشاركة العاملين، لذلك تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي: 

 ق الربحية؟ما دور املشروعات الصغيرة في تحقي 

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية املشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية ومن بينها 

السودان، كما يمكن أن تشكل الدراسة إضافة نوعية للمكتبة السودانية والعربية، وتكمن أهمية  الدراسة كذلك في 

الصغيرة في الحد من معدالت البطالة وتحسين مستويات املعيشة للشرائح املجتمعية  مساهمة هذه املشروعات

 الضعيفة. 

 أهداف الدراسة  

 التعرف علي فعالية وجودة املشروعات الصغيرة في تحقيق أهدافها، من خالل تنفيذ الخطط املرسومة. -

 لحد من تحقيق اهدافها.الكشف علي أهم املعوقات التي تواجه املشروعات الصغيرة و تعمل في ا -

 التعرف علي دور بنك االدخار والتنمية االجتماعية )فرع كوستي( في تمويل املشاريع الصغيرة. -

الكشف عن وجهات نظر عمالء مصرف االدخار واملستفيدين من التمويل في تحقيق الربحية من املشروعات  -

 الصغيرة ذات البعد االجتماعي.

 فرضيات الدراسة 

ات داللة احصائية بين التخطيط العلمي إلنشاء املشروع الصغير وتحقيق الربحية من وجهة نظر توجد عالقة ذ -

 عمالء مصرف اإلدخار للتنمية اإلجتماعية.

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين رقابة وتقيم عمليات املشروع وتحقيق الربحية من وجهة نظر عمالء مصرف  -

 اإلدخار للتنمية اإلجتماعية.

القة ذات داللة احصائية بين جودة وتسويق منتجات املشروع وتحقيق الربحية من وجهة نظر عمالء توجد ع -

 مصرف اإلدخار للتنمية اإلجتماعية.
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 االطار النظري للدراسة

: املشروعات الصغيرة:  
ً
أصبحت املشروعات الصغيرة مجال اهتمام العديد من الدول واملجتمعات في الوقت الحاضر، أوال

 للنتائج التي حققتها هذه املشروعات و مساهمتها في االقتصاد القومي و التنمية القومية لهذه الدول، فضال عن ذل
ً
ك نظرا

الحد من مشكلة البطالة من خالل استيعاب العديد من القوي البشرية بمختلف تخصصاتهم ومهاراتهم، جعلت تلك الدول 

 احها.البحث عن آليات لدعم هذه املشروعات بهدف انج

: تناولت العديد من الجهات الحكومية و املنظمات الدولية تعريف املشروع الصغير، من أهم تعريفات املشروع الصغير 

 هذه التعريفات ما يلي: 

عرفته وزارة الصناعة السودانية املشروع الصغير بأنه ينطوي علي صناعات ال يقل حجم العمال الذين يعملون فيه  -

  (.2013وقع وزارة الصناعة السودانية علي االنترنيت، م عمال فقط ) 10عن 

عمال، بينما املشروع املتوسط يعمل فيه ما بين  10عرفته منظمة العمل الدولية بانه أي مشروع يعمل فيه أقل من  -

، أما املشروع الكبير يعمل فيه ما يزيد عن  99إلي  10
ً
 ) 100عامال

ً
 .(2008منظمة العمل الدولية، عامال

 بكامل مسئوليات تجاه املشروع  عرفته -
ً
دولة فلسطين بانه تلك املنظمة التي يديرها مالك واحد و يكون متكفال

( 
ً
 . (2003نصر هللا، عبد الفتاح أحمد والصوارنى، غازي الصغير، علي أال يتجاوز عدد عمالها الخمسين عامال

، و يكون حجم رأسمالها  20عدد عامليها عن عرفته الغرفة التجارية السعودية بأنه تلك املنشأة التي ال يزيد  -
ً
عامال

منتدي الرياض االقتصادي  نحو تنمية ريال سعودي ) 5أقل من مليون ريال سعودي وال تزيد مبيعاتها عن 

 .ه(1424مستدامة، 

  

 أهمية املشروعات الصغيرة:

خاصة مشكلة البطالة، لذلك أصبحت واجهت الكثير من الدول بعد الثورة الصناعية العديد من املشاكل االقتصادية و 

تبحث عن الحلول املناسبة لسد فجواتها االقتصادية، فلجأت إلي املشروعات الصغيرة والتي تتوافق مع موجهات العوملة 

 .االقتصادية الحديثة لحل مشكلة البطالة في الدول املتقدمة والنامية

 في
ً
 مهما

ً
وأيًضا لها دور في التقليل من مشكلة البطالة، باعتبارها تقدم  ية،التنمية االقتصاد تلعب املشاريع الصغيرة دورا

إضافة للناتج املحلي وأيًضا تقوم بخلق فرص عمل، ومن الضروري أن تلقى هذه املشاريع دعم خاص من قبل الحكومات، 

عله كل حكومة لزيادة بحيث يكون الدعم بهدف املساعدة في خلق بيئة مالئمة ألعمال املشروعات الصغيرة. وهذا يجب أن تف

إيراداتها ونمو اقتصادها بشكل أفضل، ومن ناحية أخرى دعم املشروعات الصغيرة يساعد على تمكين الشباب من القيام 

 الشباب الذين يمتلكون أفكار مميزة، فاملشاريع الصغيرة هي 
ً
بعمل ناجح، حتى يتمكن من تأسيس حياته املهنية. وخاصة

اإلبداع وقادر على االبتكار والتطوير. فمن واجب الحكومة أن تعمل على إيجاد بيئة تنافسية  العمل الذي يناسب من لديه

 30/01/2022، تاريخ الزيارة https://soal-jawab.com/24192 كاملة وتمنع االحتكار

ن الفرصة لتنفيذ أفكارهم التي ربما ال يستطيعون تنفيذها تقدم املشروعات الصغيرة الفرص للشباب وخاصة املبدعي

 مالًيا يمكن 
ً
بصورة موسعة. كما تزيد املشروعات الصغيرة من متوسط دخل األفراد، وتحقق في كثير من الحاالت فائضا

إذا كان  االستفادة به، وتزيد من نسب النمو االقتصادي، كما تساهم في حاالت كثيرة في زيادة نسبة الصادرات خاصة

 املشروع متماسكا وله قوة في تقديم املنتج املناسب للبيئات الخارجية أو تسويق املنتجات ذات الطابع املحلي في العالم 

https://shukair.net31/01/2022الزيارة  ، تاريخ. 

https://soal-jawab.com/24192
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% مليون وظيفة  73.7ة، حيث وفرت خلق فرص للعمل و املساهمة في الحد من مشكلة البطالتسهم املشؤوعات الصغيرة فى 

% من فرص العمالة 88% في دولة الهند، بينما في أند وسيا وفرت حوالي 87% في كندا، و 8جديدة في الواليات املتحدة، و 

، كما تعمل املشروعات الصغيرة علي زيادة دخول األفراد و زيادة معدالت استثماراتهم و التي تترتب (2010الزيات، ممدوح، )

 من هذه األرباح في متابعة تنفيذ املشروعات الصغيرة و الجزء الفائض يتم عل
ً
يها زيادة في األرباح، بحيث تستخدم جزءا

موقع منال اإللكتروني، تاريخ الدخول ادخاره، تترتب عليه زيادة معدالت الرفاهية االجتماعية لألفراد و املجتمعات )

26/01/2014.)   

   

 مساهمة املشروعات الصغيرة في تشغيل العمالة لبعض دول العالم - 01الجدول           

 نسبة العمالة في املشاريع الصغيرة الدولة

 %53.7 الواليات املتحدة األمريكية

 %65.2 أملانيا

 %67.7 اململكة املتحدة

 %69.0 فرنسا

 %49.0 ايطاليا

 %73.8 اليابان

عات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة في األردن، جامعة العلوم  (، دور املشرو 2010املصدر: الزيات ، ممدوح ) 

 التطبيقية الخاصة.

 

 أنواع املشاريع الصغيرة: 

 الختالف طبيعة أنشطتها وعدد مالكها وأهدافها وحجم رأسمالها، ويمكن أن تنقسم 
ً
تختلف املشروعات الصغيرة وفقا

 لألنواع التالية:

 دف هذه املشروعات علي خلق فرص عمل جديدة للشباب املبدعين و املبتكرين،ملشروعات الصناعية الحديثة: تها -

من أجل تخفيض معدالت مشكلة االنتاجية العاطلة باالستفادة من املوارد األولية املتوفرة في الدولة املعنية، و 

 (.2010فاء،املبيرك، و تحويلها إلي عناصر انتاج تساهم في الصناعات الكبيرة، بهدف الحد من الواردات )

املشروعات الخدمية: هي تلك املشروعات التي ال تهدف إلي انشاء البني التحتية فحسب، لكنها تهدف في نفس الوقت  -

 إلي تقديم و توفير خدمات للمجتمع، كوكاالت االستخدام والوكاالت السياحية ووكاالت السفر وغيرها.

النوع من املشروعات، بمساعدة مجموعة من الحرفيين،  املشروعات الحرفية: يعتبر الحرفي هو مالك و مدير هذا -

% من القوي العاملة في دولتي املكسيك و تايالند يعملون في املشروعات 30م أن 2006وحسب احصاءات عام 

% من الدخل القومي في دولة النيجر يأتي من القطاع الحرفي، أما في تونس خلقت 20الصغيرة الحرفية، وأن 

 .  (2006معروف، درية، % من القوي العاملة )7رص عمل لحوالي الحرف التقليدية ف

املشروعات املنزلية )مشروعات األسر املنتجة(: تعمل هذه املشروعات علي تشغيل السيدات ودعم األسر محدودي  -

 من أسر تعتمد 
ً
الدخل، وتحسين مواردها وتحويلها إلي أسر منتجة تساهم في التنمية االقتصادية القومية بدال

 علي االعانات الحكومية. 
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 املشروعات الصغيرة في بعض دول العالم: 

 فى معظم الدول املتقدمة والنامية كذلك، ومن أبرز تجارب هذه 
ً
 وانتشارا سريعا

ً
 كبيرا

ً
القت املشروعات الصغيرة اقباال

 الدول ما يلى: 

 في املشروعات تجربة الواليات املتحدة األمريكية: تعتبر الواليات املتحدة األمريكية  -
ً
من أوائل الدول تجربة و نجاحا

 من املشروعات الصغيرة، بلغت في عام 
ً
 ضخما

ً
% من جملة 52م حوالي 2010الصغيرة، حيث أنها تمتلك قطاعا

 استوعبت حوالي  20املشروعات األخرى، كما أن املشروعات التي يعمل فيها أقل من 
ً
% من العمالة 75عامال

% من إجمالي املشاريع 89شروعات الصغيرة التي تمتلكها سيدات األعمال األمريكية حوالي الوافدة. بينما بلغت امل

% من إجمالي 20النسائية األخرى. في نفس الوقت انتهجت منهج منح االعفاءات الضريبية و التي بلغت هي األخرى 

 (.Small Business in the United State, Annual Report of 2010دخل املشروعات الصغيرة في أمريكا )

تجربة دولة اليابان: تعتبر اليابان من اهم الدول التي تهتم بالصناعة و البحث  عن معايير الجودة الشاملة بهدف  -

% من إجمالي املنشآت االقتصادية اليابانية و تبلغ 97.7التقدم و التطور، وتمثل املشروعات الصغيرة حوالي 

 72.7فيها حوالي %، و التي يعمل 43مبيعاتها حوالي 
ً
% من قوة العمل في سوق العمل الياباني. تهتم اليابان أيضا

عمال، و وفرت اخصائيين ارشاديين في كل  5إلي  3باملشروعات املتناهية الصغر و التي تتراوح عدد العاملين ما بين 

ة ألصحاب املشروعات املكاتب االقليمية اليابانية، تنحصر مهامهم في تقديم االستشارات الفنية و االداري

 .(2010الصوص، سمير زهير،الصغيرة و العمل علي حل املشاكل التي تواجههم )

، إذ يبلغ عدد سكانها اكثر من  -
ً
مليون  80تجربة جمهورية مصر العربية: تعتبر مصر من أكثر الدول العربية سكانا

ايجاد فرص استيعابهم في الوظائف نسمة، ويعتبر هذا العدد الكبير من السكان جعل من الصعب علي الحكومة 

العامة، األمر الذي جعلها تفكر في آلية لدعم املشروعات الصغيرة لتشغيل الحجم األكبر من القوي البشرية 

، وتشكل أكثر من  2.5الهائلة، إذ يبلغ عدد املشروعات الصغيرة أكثر من 
ً
% من حجم االقتصاد 80مليون مشروعا

 .  (2011بي،البندى، عاصم عبد النالكلي )

 في األلفية الثالثة، إذ تبلغ عدد املشروعات الصغيرة  -
ً
دولة ماليزيا: تعد دولة ماليزيا من الدول التي تألقت اقتصاديا

% من إجمالي املنشآت االقتصادية املاليزية. ساهم قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الناتج 99.2بحوالي 

م تغطيها حزمة متكاملة من الخدمات 2015% في عام 50وبلغت حوالي  م،2005% في عام 31االجمالي بنسبة 

االستشارية. تحظي املشروعات الصغيرة في ماليزيا بالعديد من التسهيالت املحفزة، من ضمنها الخدمات 

التسويقية وتكثيف الجهود الترويجية و تطوير أساليب تغليف املنتجات، كما حظيت هذه املشروعات الصغيرة 

التجربة املاليزية والتطوير وإدخال تكنولوجيا املعلومات لتنمية أعمال هذه املشروعات الصغيرة ) بالبحث

 .  (2012للمشروعات الصغيرة، 

 مصادر تمويل املشروعات الصغيرة:

 تتعدد وتتنوع مصادر تمويل املشروعات الصغيرة حسب حجمها ونشاطها، ومن أهم هذه املصادر التمويلية، حسب مايراها 

 (:2009)مطر، محمد، 

حصص رأس املال: وهي رأس املال الناتج من مدخرات صاحب العمل، أو هي مجموع البالغ املستثمرة في الشركة من  -

 قبل حملة األسهم.

اإلقتراض من املؤسسات التمويلية: يعتبر هذا املصدر من أكثر املصادر التمويلية، من خالل قروض طويلة األجل  -

 ساط(، مقابل ضمانات مالية متفق عليها أو بضمان أصل املشروع.تسدد علي دفعات )أق
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التمويل االيجاري: يعتمد هذا التمويل علي توفير األجهزة و املعدات و األليات بنظام التأجير، بحيث ينتفع أحد  -

ات الطرفين )املستأجر( باألصل اململوك للطرف اآلخر )املؤجر(، شريطة أن يتم سداد قيمة االيجار علي دفع

 )أقساط( دورية، و ملدة زمنية يحددها املؤجر.  

 املشروعات الصغيرة: نجاح معوقات 

تواجه املشروعات الصغيرة في الدول النامية العديد من املشاكل واملعوقات، تقف حجر عثرة دون نجاحها وتطورها وتحقيق  

 : (2012)ماهر، رمانة، يراهاالربحية واملساهمة في االقتصاد القومي، ومن أبرز هذه املعوقات، كما 

عدم رغبة الكثير من الشباب من خريجي الجامعات واملعاهد العليا، في العمل امليداني والحقول، وتفضيلهم للعمل  -

 في داخل املكاتب.

عدم توفر االستقرار واألمان الوظيفي، األمر الذي يجعل الكثيرين من العمال و املوظفين يفضلون العمل في  -

 حكومية أو مشروعات القطاع العام.املؤسسات ال

 وعدم قدرة املشروع علي تخزينها، مما يجعل بعض املشروعات تلجأ إلي االستيراد  -
ً
ندرة املوارد الطبيعية األولية أحيانا

من الخارج، ينسحب معه تغيرات في أسعار صرف العملة املحلية مقابل العملة الصعبة التي استخدمت في 

 االستيراد.

لتمويلية ونقص الضمانات والسجل اإلئتماني بسبب حداثة املشروعات الصغيرة، وبعض املشاكل الصعوبات ا -

 منحها 
ً
األخرى التي تصاحبها في كل مراحل نموها األولي والفعلي، تجعل املؤسسات التمويلية تتردد وتتجنب أحيانا

.
ً
 الزما

ً
 تمويال

 دفع سعر فائدة  -
ً
مرتفع للمشاريع الصغيرة، في حين أنها تطلب من املشاريع تكلفة رأس املال: تطلب املصارف أحيانا

 سعر فائدة منخفض.

املنافسة التسويقية: تعتبر من املشاكل الجوهرية التي تجابه املشروعات الصغيرة، ألن أهم مصادر هذه املنافسة  -

 تتمثل في املنتجات و السلع املستوردة، و في املشاريع الكبيرة ذات املنتجات الضخمة. 

 حية املشروعات الصغيرة:رب

تعرف الربحية بأنها عبارة عن العالقة بين األرباح التي حققتها املؤسسة و االستثمارات األخرى التي ساهمت في تحقيق هذه 

 لبقائها واستمراريتها، وتعتبر كذلك غاية 
ً
 ضروريا

ً
 للمؤسسة ومقياس للحكم علي كفاءتها وأمرا

ً
األرباح، وتعتبر الربحية هدفا

 يهتم به الدائنون املتعاملون مع املؤسسة، وهي أداة هامة تقيس كفاءة إدارة يتط
ً
لع إليها املستثمرون والعمالء ومؤشرا

 املشروع في استخدام مواردها املتاحة بأقل تكلفة ممكنة.

 من خالل قيام تهدف كل املشروعات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة إلي تحقيق األرباح، لكن ال يمكن أن تتحقق الربحية إال

إدارة املشروع بوظائف اإلدارة و التي تتمثل في التخطيط و التنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة وبصورة فعالة وكفوءة 

 لضمان استمراريتها وبقائها في سوق املنافسة الحادة.

 املؤشرات املالية لقياس قدرة اللمشروعات الصغيرة فى تحقيق الربحية: 

العديد من املؤشرات املالية والتي تقيس قدرة املؤسسة علي تحقيق الربحية، (، أن هناك 2007ليد ناجي،يرى )الحيالى، و 

 أبرزها ما يلي:

مؤشر قياس الربحية للمشروع: يعتمد هذا املؤشر علي ما ينتجه املشروع من أرباح، دون النظر إلي جودة املنتج أو  -

ر املستفيد. يمكن قياس الربحية من خالل قياس العائد علي الخدمة التي يقدمها املشروع للدولة أو الجمهو 
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االستثمار، كما يمكن قياسها من خالل حساب العائدات علي األصول أو حقوق امللكية، أو كذلك من قياس 

 هامش صافي الربح باالعتماد علي قياس أرباح املبيعات بعد استبعاد تكاليف االنتاج.

بالتزاماته: يتم قياس معدالت قدرة املشروع بالوفاء بالتزاماته  املالية وجدولة مؤشر قياس قدرة املشروع بالوفاء  -

 لتواريخ استحقاقها مع مقارنة امكانية املشروع من الحصول علي العوائد. يستطيع املشروع ذو 
ً
القروض، طبقا

بينما املشروع ذو الكفاءة  الكفاءة و الفعالية العالية تسديد التزاماته املالية وتحقيق ربحية في أسرع وقت ممكن،

العالية والفعالية املنخفضة يستطيع أن يحقق الربحية لكنه ال يقدم عالية مهمة للمجتمع، أما املشروع ذو 

الفعالية املرتفعة والكفاءة املنخفضة ال يحقق الربحية املطلوبة، لكنه في نفس الوقت يحقق فائدة وأهمية 

 للمجتمع.

 لهذا املؤشر يتم مقارنة أصول املشروع، و التي تتمثل في رأس املال مؤشر قياس هيكل رأس املال  -
ً
املستثمر: طبقا

القابل لالستثمار مع التزاماته الحالية واملستقبلية ومدي كفاءة رأس املال في تحقيق االلتزامات بهذه املتطلبات، 

 و يتم قياس هيكل رأس املال بعدة طرق، أهمها ما يلي:

 100× جمالي الديون نسبة املديونية = إ

 إجمالي األصول 

 100× نسبة االلتزامات قصيرة األجل إلي إجمالي األصول = الديون قصيرة األجل 

 إجمالي األصول 

 100× نسبة االلتزامات طويلة األجل إلي رأس املال = القروض طويلة األجل 

 رأس املال

 100× نسبة الديون طويلة األجل إلي حقوق املساهمين= الديون طويلة األجل 

 حقوق املساهمين

: الدراسات السابقة
ً
  ثانيا

 التالي: استطاع الباحث أن يتحصل علي بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وهي علي النحو

: هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي الجانب االداري للمشاريع و مدي امكانية (2005سيد أحمد، سعاد،) دراسة -

مساهمتها في الحد من مشكلة البطالة في السودان، بالتركيز علي دراسة وتحليل مشاريع األسر املنتجة. تمثلت 

نتجة في تحقيق االستمرارية والربحية كوسيلة ملحاربة الفقر.  مشكلة الدراسة في تحديد دور إدارة مشاريع األسر امل

االحصائي،   (SPSS)استخدمت الدراسة املنهج التحليلي لتحليل بيانات ومعلومات الدراسة باالعتماد علي برنامج 

، و أن وتوصلت الدراسة إلي نتائج عديدة، أهمها أن حجم التمويل له أثر كبير في استمرارية املشروعات الصغيرة

املتابعة الدورية لهذه املشاريع و التقويم امليداني املستمر من قبل االدارة و توفير الخبرات االدارية والفنية 

الكافية، لها أثر كبير في نجاح املشروعات. خلصت الدراسة إلي توصيات هامة، منها: ضرورة تأسيس شبكة 

الفرص املتاحة لالستثمار، وضرورة تكثيف الجهود  اتصاالت و توفير أجهزة معلوماتية بهدف معرفة بيانات

 االعالمية عن مشاريع األسر املنتجة الناجحة.

تناولت هذه الدراسة مشاريع األسر املنتجة ومدي مساهمتها في حل مشكلة الفقر، بينما تناولت الدارسة الحالية 

في مكافحة الفقر فحسب، بل تهدف إلي املشاريع الصغيرة وأنشطتها املختلفة التي تقوم بها، والتي ال تقتصر 

 تحقيق الربحية.
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هدفت هذه الدراسة إلي فحص فعالية فلسفة استراتيجية تنمية : Manase Yang Laki Lobojo’2008دراسة  -

املجتمع التشاركية كوسيلة فنية للتخطيط التنموي، من خالل دراسة حالة مشروع املياه والصرف الصحي 

ياء )والية الخرطوم(، والذي يعتبر أحد مشاريع مجلس الكنائس العاملي. توصلت ملعسكر النازحين بجبل أول

الدراسة إلي نتائج عديدة تمثلت أهمها في: مشاركة مجتمع معسكر النازحين بجبل أولياء في تنفيذ املشروع من 

ثلت في الشباب خالل حفر املراحيض وإدارة طلمبات املياه، يقوم بإدارة املشروع مجموعات أجيال متباينة تم

 وسط مجتمع معسكر النازحين، عن أهمية مياه 
ً
 وفهما

ً
 ايجابيا

ً
والنساء وكبار السن، استطاعت أن تبني إدراكا

الشرب النقية و اصحاح البيئة. أوصت الدراسة بضرورة تبني نموذج املشاركة املجتمعية، كوسيلة الستمرارية 

 من مشروعات التنمية. املشروع وكأداة فاعلة لتطوير قدرات املستفيدين

ركزت هذه الدراسة علي دور إدارة املشروعات في التخطيط طويل املدي، من خالل املشاركة   املجتمعية في تنفيذ 

و إدارة مثل هذه املشروعات التنموية العامة، بينما تناولت الدراسة الحالية ركزت على تخطيط املشروعات 

خالل التركيز علي متغير تحقيق الربحية للمستفيدين من تمويل مصرف الصغيرة في املدي القصير والطويل، من 

 االدخار.

: هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي التخطيط الصناعي، كأداة فعالة (2008العوض، غادة عبد الرازق، ) دراسة -

لدراسة علي  للربط بين اهداف الوحدة االقتصادية واالمكانيات املتاحة لتحقيق تلك األهداف، كما ركزت هذه

وظيفة التخطيط و التي تعتبر من اهم وظائف االدارة. خلصت الدراسة إلي نتائج عديدة، كانت اهمها تتمثل في 

قيام االدارة املالية بعمليات التخطيط املالي ودراسة حجم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والعمل علي 

لصناعة السكر، كما ان الدول املبذول من قبل الجهات االدارية إحداث بينها بهدف انسيابية األنشطة االنتاجية 

تمثلت . والتي تقوم بمتابعة سير العمليات االدارية للمصنع، ال تقل أهمية عن الدور الذي تقوم به االدارة املالية

ضغوط، أهم التوصيات إليها الدراسة في ضرورة االستفادة من مخلفات قصب السكر إلنتاج املوالص والخشب امل

 وكذلك ضرورة تكثيف األنشطة التسويقية لتسويق منتجات السكر في السوق املحلي والتصدير.

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة املقدمة في املتغير املستقل و هو املشروعات، بينما جاء االختالف في  املتغير التابع، 

لحالية تناولت في تحقيق الربحية للمستفيدين حيث أن هذه الدراسة ركزت في التخطيط الصناعي، اما الدراسة ا

 من تمويل املشروعات الصغيرة. 

هدفت هذه الدراسة إلي تحديد العالقة بين أسلوب القيادة و الربحية  ,Valdiserri, Glenn A,2010:دراسة -

ة األمريكية. التنظيمية، بالتركيز علي إخفاقات شركات البناءات الصغيرة في والية بنسلفانيا بالواليات املتحد

تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي و الذي يتمحور في: ما هي العالقة بين أسلوب القيادة والربحية 

التنظيمية. استخدمت الدراسة قياس أسلوب القيادة من خالل التعرف علي وجهات نظر القادة واملديرين 

الصغيرة، باستخدام أسلوب املسح امليداني ورؤساء األقسام و الوحدات االنتاجية في شركات املقاوالت 

واالستبانات، وتم اختبار العالقة بين الربحية التنظيمية وأسلوب القيادة، علي أساس فعالية املوظف و الربحية 

و النجاح التنظيمي علي أساس رضا العاملين. خلصت الدراسة إلي نتائج عديدة، اهمها تمثلت في أن هناك عالقات 

ول وأساليب قيادة املعامالت واملتغيرات التابعة لها، كأسلوب للقيادة الذي يعتمد علي مبدأ دعه قوية بين التح

يعمل ودعه يمر. تمثلت أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة في ضرورة االهتمام بتوفير نماذج علمية لقياس 

 التنظيمي علي أساس رضا املوظفين.أسلوب القيادة والربحية التنظيمية، علي أساس فعلية املوظف والنجاح 
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إعتمدت هذه الدراسة علي املتغير املستقل والذي يتمثل في األسلوب األمثل لقيادة املشروعات الصغيرة، كما   

اعتمدت علي متغيرين تابعين هما الربحية والنجاح التنظيمي، بينما تناولت الدراسة املقدمة املشروعات الصغيرة 

  كمتغير مستقل، وتحقيق الربحية للمشروع الصغير كمتغير تابع.  ذات األنشطة املختلفة

 منهجية البحث

بمتغيرات موضوع املحيطة  واملمارسات الظروف وتبرير املدروسة الظاهرة لوصف الوصفي املنهج الباحث استخدم

، رقابة وتقيم ملشروعالتخطيط العلمى إلنشاء افى عناصر املزيج التسويقى الوردى الرئيسة )الدراسة، والتي تتمثل 

عمليات املشروع، وجودة وتسويق املنتجات(، كمتغيرات فرعية تعبر عن املتغير املستقل، وتحقيق الربحية للتعبير عن 

املتصلة، من خالل جمع  األحداث عن تنبؤات لوضع محاولة في الظواهر بين هذه العالقات تحديداملتغير املستقل، ل

نة املستهدفة للتعرف عن مدي رؤاهم عن املشروعات الصغيرة وتأثيراتها فى تحقيق الربحية من العي واملعلومات البيانات

من وجهة عمالء بنك اإلدخار والتنمية الصناعية بمدينة كوستى بوالية النيل األبيض )السودان(، تم إستخدام املنهج 

 راسة.التاريخى من خالل إستعراض بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الد

 البحث دواتأ

الخماس ي )ليكرت( البيانات األولية من خالل إستخدام اإلستبانة كأداة رئيسة، والتى تم تصميمها وفق مقياس  تجميع تم

( ليعكس مستوى اإلستجابة ال 1(  ليعكس مستوى اإلستجابة أوافق بشدة إلى أقل وزن )5والذى يتدرج من أعال وزن )

( لتعكس مستويات أوافق، محايد وال أوافق بالترتيب، والذى تم إستخدامه كذلك 4،3،2) أوافق بشدة، وبينهما األوزان

 الكتبلجمع البيانات واملعلومات من العينة املستهدفة، كما تم جمع البيانات الثانوية من املصادر واملراجع والتى تتمثل فى 

 عن م املحكمة العلمية والرسائل
ً
، وتم (Internet)واقع الشبكة الدولية للمعلومات ذات الصلة بموضوع الدراسة، فضال

 
ً
 والذى يحقق أقل من )3(، بحيث أى فرض يحقق وسط حسابى )3تحديد الوسط الفرض ى )أيضا

ً
( 3( أو أكثر يكون مقبوال

 .
ً
 يكون مرفوضا

 األساليب اإلحصائية

يل اإلحصائى املعروف بالحزمة اإلحصائية اإلستبانات بإستخدام برنامج التحل واملعلومات املفرغة فى تم تحليل البيانات

 ، من خالل األساليب اإلحصائية التالية:Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)للعلوم اإلجتماعية 

: تم استخدامه لقياس اإلتساق الداخلي لعبارات الدراسة للتحقق من صدق  (Alpha Cronbach)معامل ألفا كرونباخ -

 إذا زادت قيمة ألفا كرونباخ عن )وثبات األدا
ً
 ومالئما

ً
 %(. 60ة )اإلستبانة(، ويعد املقياس جيدا

تعكس مدى تركيز وتجميع اإلجابات حول خيار : من خالل التكرارت والتى  (Descriptive Statistic)اإلحصاء الوصفى -

 عن ترجيح تلك التكرارات بما يقابلها من النسبة املئوية عبر قسمة
ً
ناتج التكرار لظاهرة معينة على العدد  معين فضال

 %.100الكلي وضرب ناتج القسمة في 

 : تم إستخدامه لعكس متوسط إجابات عبارات متغيرات اإلستبانة. (Mean)الوسط الحسابي  -
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: تم استخدامه لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات املبحوثة ولقياس  (Standard Deviation)االنحراف املعياري  -

 عن معرفة مدى تشتت القيم حول أوساطها الحسابية.األهمية ا
ً
 لنسبية  لعبارات محاور اإلستبانة، فضال

%، فإذا كانت قيمة 5: إلختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث عند مستوى معنوية (Chi Square)اختبار كاى تربيع  -

فرض العدم ويكون الفرض البديل )فرض % يرفض 5الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة مربع كاى املحسوبة أقل من 

، أما إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية املصاحبة لقيمة مربع كاى أكبر من 
ً
%، فهذه داللة علي قبول 5البحث( صحيحا

 فرض العدم، ويكون الفرض البديل )فرض البحث( غير صحيح.

 (:فرع كوستي -الدراسة امليدانية )مصرف االدخار والتنمية االجتماعية 

تبين للباحث أن كل التقارير التي كتبت هي تقارير مركزية سنوية تتعلق بكل مصارف االدخار املنتشرة في السودان، لكن 

مع ذلك تمكن الباحث من إجراء )مقابلة شخصية مع نائب مدير مصرف االدخار، فرع كوستي(، واستطاع أن يحصل علي 

  إلدخار:املعلومات والبيانات التالية والخاصة بمصرف ا

  النشأة:

بدأ ميالد مصارف االدخار في الدول األوربية في أوائل القرن التاسع عشر امليالدي، بهدف مساعدة األفراد الذين يعانون من 

وطأة الحاجة )الفقر(. انتشر تأسيس مصارف االدخار في العالم، فحظي السودان كغيره من الدول بإنشاء مصرف االدخار 

 لرئاسة البنك، نسبة للميزة م، و 31/10/1974في 
ً
الذي صادف يوم االدخار العاملي واختيرت مدينة ود مدني مقرا

التفضيلية التي يتميز به وسط الجزيرة، حيث مشروع الجزيرة و الكم الهائل من الحرفيين باإلضافة إلي ذوي الدخول 

 م. 02/01/1985وستي( في املحدودة واملتوسطة، وبعد نجاح هذا البنك تم تأسيس بنك االدخار )فرع ك

  األهداف العامة

عندما تبنت دولة السودان سياسة التمويل األصغر كألية للحد من الفقر وسط الشرائح الضعيفة في املجتمع السوداني،  

 لتنفيذ هذه السياسة التمويلية، و التي من خاللها ألزم بنك 
ً
اتخذت من مصرف االدخار والتنمية االجتماعية ذراعا

% من محافظها التمويلية للتمويل األصغر. التزم مصرف 12ودان كل البنوك التجارية و املتخصصة بتخصيص الس

 والتي انتشرت في كافة واليات السودان، التزم بتخصيص  40االدخار للتنمية االجتماعية والذي بلغت فروعه أكثر من 
ً
فرعا

غر ذات البعد االجتماعي و القرض الحسن، ومشروعات املرأة % من محافظه التمويلية لتمويل مشروعات التمويل األص80

 املنتجة ومشروعات خريجي الجامعات واملعاهد العليا وغيرها.  

يكمن الهدف األساس ي العام للمصرف في نشر الوعي االدخاري و تشجيعه لدي كافة املواطنين، و تجميع مدخراتهم  

 ألحكام الشريعة االسالمية و أحكام قانون تنظيم العمل واستثمارها في مجاالت التنمية االقتصادية و 
ً
االجتماعية، وفقا

 م، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمصرف، لذلك تكمن أهم هذه األهداف في النقاط التالية: 1991املصرفي في عام 

اطار السياسة تخطيط سياسة املصرف االدخارية ووضع قواعد االشراف عليها، والتنسيق مع الجهات لتنفيذها في  -

 العامة للدولة.

 توجيه موارد املصرف نحو النشاط االقتصادي لخدمة التنمية االجتماعية االقتصادية و االجتماعية الشاملة. -

تمويل البحوث ودراسات الجدوى االقتصادية و االجتماعية في مجال املشروعات الصغيرة، الخاصة بالفقراء وصغار  -

 واألسر املنتجة و ذوي الدخل املحدود، مع مراعاة الضمانات املالئمة لظروفهم.املنتجين والحرفيين واملهنيين 

القيام بجميع األعمال املصرفية واملعامالت املالية والتجارية واالستثمارية واملساهمة في مشروعات التنمية الصناعية  -

 والزراعية والعمرانية.     
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 إجراءات الدراسة امليدانية: 

دانية إلي إجراء مسح عيني للمتغيرات التي توضح رؤي عمالء مصرف االدخار والتنمية االجتماعية )فرع تهدف الدراسة املي

علي الرغم من ان ، كوستي( من خالل ادوات جمع البيانات والتي تتمثل في االستبانات واملشاهدة واملقابالت الشخصية

 في جمع الباحث ركز علي استخدام االستبانات، إال انه أستفاد من عالق
ً
اته البينية مع االداريين في املصرف، ساعدته كثيرا

العديد من البيانات و املعلومات املنشورة وغير املنشورة للتأكد من صديقية اجابات عينة الدراسة و التي وردت في 

 االستبانات املوزعة عليهم.

 بنسبة  122تم اختيار عينة ميسرة من 
ً
، وتمكن الباحث من  3502ون من % من مجتمع الدراسة املك3.5عميال

ً
عميال

 بنسبة 
ً
% من العينة املستهدفة.100الحصول علي اجاباتهم جميعا  

م2012 -م2008عمالء املصرف  - 01الجدول                 

 العدد الكلي النساء الرجال السنة

2008 312 143 455 

2009 340 139 479 

2010 207 95 302 

2011 604 513 1117 

2012 780 369 1149 

 3502 1259 2243 املجموع

م.2014املصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات املصرف               

%، 36حوالي  100× 1259/3502اعاله، أن عدد العمالء املستفيدين من تمويالت املصرف من النساء  01يبين الجدول 

% حوالي ضعف عدد النساء. بينما حجم 64بلغت نسبتهم  100×2243/3502بينما املستفيدين من التمويالت من الرجال 

 التالي:     02التمويل املوجه للشريحتين يوضحه الجدول 

 حجم التمويل املنفذ بالجنيه السوداني حسب النوع - 02الجدول        

 االجمالي النساء الرجال السنة

2008 884552 76027 960579 

2009 8685000 993883 9678883 

2010 8178320 925755 9104075 

2011 7837724 3097000 10934724 

2012 26210304 905293 27115597 

 57793858 5997958 51795900 االجمالي

   م.2014املصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات املصرف        
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الدراسة  أعاله، أن نسبة التمويل الذي حظي به العنصر الرجالي في فترة 02يالحظ من الجدول 

% مقارنة نسبة حجم التمويل الذي حظي به العنصر 90بلغ حوالى  100×51795900/57793858

م، 20012حتي  2008% فقط من حجم التمويل الكلي في الفترة منذ 10يعادل حوالى  100×5997958/57793858النسائي

يدخلن في التزامات مالية كبيرة و يخشين  وهذه داللة واضحة العنصر النسائي يكتفين بالتمويل املتناهي صغير حتي ال

 في الحصول علي 
ً
كذلك املخاطر التمويلية، بعكس العنصر الرجالي الذي يميل للحصول علي تمويل ذا الحجم الكبير حبا

 العوائد االستثمارية السريعة و التي تعود عليهم بالربح الكبير.

سب النوعأفراد العينة ح - 03الجدول   

 املجموع عدد الذكور  عدد اإلناث

35 87 122 

م.2014املصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية   

أعاله، يتبين أن حجم العينة املستهدفة من الرجال تعادل أكثر من حجم العينة املستهدفة من النساء، ذلك  03من الجدول 

 د األكبر من العمالء املستفيدين هم من الرجال، لذلك حظوا بحجم تمويلى أكبر.ألن العد

 ثبات وصدق أداة الدراسة:

: الثبات والصدق الظاهري: 
ً
بعد اإلنتهاء من إعداد الصيغة األولية ملقياس الدراسة )اإلستبانة( وحتى يتم التحقق من أوال

، تم عرضها على مجموعة من املحكمين املختصين فى مجال إدارة صدق محتواها وللتأكد من أنها تخدم أهداف الدراسة

(، إلبداء آرائهم حولها ومدى صالحية عباراتها وشموليتها وتنوع محتواها وتقويم مستوى الصياغة 3األعمال بلغ عددهم )

وإجراء التعديالت التي اللغوية أو أية مالحظات أخرى يرونها مناسبة، وبعد إسترجاع اإلستبانة منهم تم تحليل مالحظاتهم 

مكونة من ثالثة متغيرات  النهائية بصورتها فأصبحت الدراسة )اإلستبانة(، أداة تعديل تم مالحظاتهم على وبناءإقترحوها، 

 املحتوى. عبارة، مما تؤكد تمتعها بصدق 24تغطى 

: الثبات والصدق االحصائي: 
ً
ن األفراد و رصدت درجات كل منهم، تم اختبار أحد املقاييس االحصائية علي مجموعة مثانيا

، و الذي يعرف 
ً
ثم أعيد تطبيق االختبار علي نفس املجموعة و تم الحصول علي نفس النتائج مما يؤكد ثبات االختبار تماما

 بأنه مدي الدقة و االتساق للقياسات التي تم الحصول عليها، و من أهم القياسات: 

تحليل هذه البيانات وتفسيرها والتوصل إلي نتائج يمكن أن يستفاد ل  (SPSS)اعية برنامج الحزمة االحصائية للعلوم االجتم

منها، كما تم استخدام مقياس ليكرت لقياس اجابات املبحوثين حسب املعايير املوضحة )أوافق، أوافق بشدة، محايد، ال 

ملتوسطات الحسابية واالنحرافات ومربع أوافق، ال أوافق بشدة(، كما تم استخدام الجداول التكرارية وتم االستفادة من ا

 كاي تربيع، الختبار داللة الفروق علي اجابات فرضيات الدراسة. 
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  - 04الجدول 
ً
 تحليل وحزم عبارات الفرضية األولي احصائيا

 النسبة % التكرار املشاهد درجة املوافقة للعبارة

 %37.6 367 أوافق

 %37.1 362 أوافق بشدة

 %21.3 208 محايد

 %3.50 34 ال أوافق

 %0.50 05 ال أوافق بشدة

 %100 976 املجموع

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 

    

حين %، في 74.7أعاله، أن املوافقين واملوافقين بشدة علي عبارات الفرضية األولي للدراسة بلغت نسبتهم  04يالحظ من الجدول  

%، مما يرجح القرار القاض ي بقبول هذه الفرضية ورفض فرضية 4.0غير املوافقين وغير املوافقين بشدة بلغت نسبتهم 

 العدم، بحيث يتم القرار النهائي بعد تحليل اختبار مربع كاي تربيع عليها. 

 اختبار فرضيات الدراسة:

الدراسة وتحليلها، ليتعرف علي درجات الحرية ومستويات  تم استخدام مربع كاي تربيع بعد جمع كافة عبارات فرضيات 

 املعنوية لكل عبارة، للتعرف عن مدي اختبار صحة أو عدم صحة الفرضيات، علي النحو التالي: 

: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التخطيط العلمى إلنشاء املشروع الصغير وتحقيق الربحية من الفرضية األولي -

 مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى.وجهة نظر عمالء 

 

 اختبار مربع كاي تربيع لعبارات الفرضية األولي - 05الجدول 

كاي تربيع  عبارات الفرضية األولي م

 املحسوبة

درجا

ت 

الحر

 ية

مستو

ي 

املعنو

 ية

 االمكانيات  1
ً
يعتبر التخطيط العلمي أداة فعالة لتحقيق أهداف املشروع وفقا

 ية واملاديةاملتاحة البشر 

9.164 2 0.010 

التخطيط العلمى السليم يساهم فى تحديد حجم التمويل للحفاظ على استمرارية  2

 املشروعات الصغيرة

59.721 2 0.000 

 0.000 3 79.836 يساهم التخطيط املرحلي علي أسس علمية في تحقيق األهداف بأفل تكلفة ممكنة 3

 ملواجهة املتغيرات يوفر التخطيط العلمى احتياجات املش 4
ً
 ونوعا

ً
روع املستقبلية كما

 في البيئة الداخلية والخارجية

123.000 4 0.000 

تخطيط التدريب ملواكبة التقدم التقني يساهم في ترقية األداء املؤسس ي وزيادة  5

 فرص نجاح املشروع

103.574 4 0.000 

ان ملزاولة أنشطة التخطيط املالي لدراسة حجم التدفقات النقدية املتوقعة ضم 6

 املشروع 

55.197 2 0.000 
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التخطيط لتحقيق التعاون واالنسجام بين العاملين و تشجيع روح الفريق الواحد  7

 يساهم في فرص نجاح املشروع

103.574 4 0.000 

التخطيط ملتابعة األسواق و التعرف علي مستوي املنافسة فيها يساهم في تحقيق  8

 فرص نجاح املشروع

96.770 4 0.000 

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 

 

 يمثل نسبة الخطأ املسموح به 0.050أعاله، أن مستوي املعنوية الصفرية واألقل من  05يتضح من الجدول 

 ابات%، مما يعني أن عدم وجود فروق معنوية مؤثرة في اج95عند درجة الثقة لكل االجابات ال تقل عن

 0.050املبحوثين، كما يعني أن قيم كاي تربيع املحسوبة أقل من الجدولية في ظل مستوي املعنوية األقل من 

 ، مما يرجح القرار االحصائي األولي بقبول نتائج عبارات الفرضية األولي للدراسة و رفض فرضية العدم بصورة

 و تحليلها و اجراء اختبار مربع كاي عليها.أولية، بحيث يتم القرار النهائي بقبول صحتها بعد حزمها 
ً
 احصائيا

    

  - 06الجدول 
ً
 تحليل و حزم عبارات الفرضية األولي احصائيا

كاي  نص الفرضية األولي

تربيع 

املحسو

 بة

درجا

ت 

الحري 

 ة

مستوي 

 املعنوية

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التخطيط العلمى إلنشاء املشروع الصغير       

 يق الربحية منوتحق

 وجهة نظر عمالء مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى.

76.115 4 0.000 

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 

 

 لنص الفرضية األولي، مما 0.050أعاله، أن مستوي املعنوية الصفرية األكبر من  06يالحظ من الجدول 

 روق معنوية مؤثرة في اجابات املبحوثين و النتائج املتعلقة بالتحليل اإلحصائي، كما أن قيمة كاييعني وجود ف

 ، مما يرجح القرار االحصائي 0.050تربيع املحسوبة أكبر من الجدولية في ظل مستوي املعنوية األكبر من 

 لي: النهائي بقبول نتائج تحليل عبارات الفرضية األولي وقبول صحتها وهي كما ي

 توجد عالقة ذات داللة احصائية بين رقابة وتقيم عمليات املشروع وتحقيق الربحية من وجهة نظر عمالء

 مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى

وتحقيق الربحية من وجهة نظر توجد عالقة ذات داللة احصائية بين رقابة وتقيم عمليات املشروع  الفرضية الثانية: -

 دخار والتنمية اإلجتماعية، كوستىعمالء مصرف اإل 
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 اختبار مربع كاي تربيع لعبارات الفرضية الثانية - 07الجدول 

كاي تربيع  عبارات الفرضية الثانية م

 املحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 املعنوية

الهيكل التنظيمي والذي يتمتع بمرونة االتصال يؤدي إلي فاعلية أداء  1

 املشروع

165.869 4 0.000 

 0.000 3 97.082 يتم توظيف كوادر بشرية كفوءة ملراقبة ومتابعة عمليات املشروع   2

تساهم مخرجات عمليات تقييم األداء الدورية في تحسين مستوي أداء  3

 املشروع الصغير 

126.197 4 0.000 

تساهم الرقابة واملتابعة الدورية من قبل إدارة املشروع في زيادة فعالية  4

 أدائه

110.131 4 0.000 

 0.000 4 125.787 تساهم توافر الخبرة الكافية إلدارة املشروع الصغير في تحقيق نجاحه 5

 0.000 4 128.574 يقوم االبنك بالتتكيف مع املتغيرات الطارئة إليجاد البديل املناسب  6

تتميز خطط البنك باملرونة والتى تتناسب مع االحتياجات التدريبية  7

  للعاملين

143.328 4 0.000 

تقوم إدارة البنك بتقييم أداء العاملين بصورة دورية وفق املعايير  8

 املتعارف عليها

106.689 4 0.000 

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 

 

 الفرضية الثانية، تبين عدم لكافة عبارات 0.050اعاله، أن مستوي املعنوية واألقل من  07يالحظ من الجدول 

 وجود فروق معنوية مؤثرة في اجابات املبحوثين، كما يوضح أن قيمة مربع كاي املحسوبة أقل من القيمة

 ، مما يرجح القرار االحصائي بقبول نتائج تحليل عبارات 0.050الجدولية في ظل مستوي املعنوية األقل من 

 و تحليلها و اجراء اختبارهذه الفرضية بصورة أولية، بحيث يتم القرا
ً
 ر النهائي بقبول صحتها بعد حزمها احصائيا

 مربع كاي عليها. 

        

  - 08الجدول 
ً
 تحليل وحزم عبارات الفرضية الثانية احصائيا

 النسبة % التكرار املشاهد درجة املوافقة للعبارة

 %38.20 373 أوافق

 %42.80 418 أوافق بشدة

 %15.50 151 محايد

 %2.70 26  أوافقال

 %0.80 08 ال أوافق بشدة

 %100 976 املجموع

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 

 

 81.10أعاله، أن املوافقين واملوافقين بشدة علي عبارات الفرضية الثانية بلغت نسبتهم  08يالحظ من الجدول 
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 %، مما يرجح القرار القاض ي بقبول هذه3.50ير املوافقين بشدة بلغت نسبتهم %، في حين غير املوافقين وغ

   الفرضية ورفض فرضية العدم، بحيث يتم القرار النهائي بعد تحليل اختبار مربع كاي تربيع عليها. 

   

  - 09الجدول 
ً
 تحليل وحزم عبارات الفرضية الثانية احصائيا

كاي تربيع  نص الفرضية الثانية

سواملح

 بة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 املعنوية

وتحقيق توجد عالقة ذات داللة احصائية بين رقابة وتقيم عمليات املشروع 

 الربحية من وجهة نظر عمالء مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى

94.557 4 0.000 

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 
 

 لنص الفرضية الثانية، مما يعني 0.050أعاله، أن مستوي املعنوية الصفرية األكبر من  09ظ من الجدول يالح

 وجود فروق معنوية مؤثرة في اجابات املبحوثين و النتائج املتعلقة بالتحليل اإلحصائي، كما أن قيمة كاي تربيع

 ، مما يرجح القرار االحصائي النهائي 0.050املحسوبة أكبر من الجدولية في ظل مستوي املعنوية األكبر من 

 بقبول نتائج تحليل عبارات الفرضية الثانية وقبول صحتها و هي كما يلي:

وتحقيق الربحية من وجهة نظر عمالء مصرف توجد عالقة ذات داللة احصائية بين رقابة وتقيم عمليات املشروع 

 اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين جودة وتسويق منتجات املشروع وتحقيق الربحية من وجهة نظر : الفرضية الثالثة

 عمالء مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى

 

 اختبار مربع كاي تربيع لعبارات الفرضية الثالثة - 01الجدول 

كاي تربيع  عبارات الفرضية الثالثة م

 املحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 ملعنويةا

 0.000 3 40.754 تساهم عمليات ضبط والسيطرة على تكاليف املشروع فى تحقيق األرباح  1

تساهم كفاءة القيام بالوظائف التسويقية بصورة سليمة فى تحقيق  2

 الربحية

110.262 3 0.000 

قيام إدارة املشروع بدراسة سوق املنافسة وتقييمها تساهم في تحقيق فرص  3

 نجاحه 

211.033 4 0.000 

 0.000 4 93.574 يسهم اهتمام إدارة املشروع بجودة املنتجات وتحسينها فى زيادة الربحية 4

 0.000 3 95.115 تؤدي الجهود الترويجية وتنشيط املبيعات فى نجاح املشروع 5

 0.000 3 104.164 تؤدي مشاركة العاملين في إدارة املشروع إلي زيادة فرص تحقيق الربحية 6

تزيد التحسينات املستمرة علي األعمال االنتاجية والخدمية من فرص  7

 تحقيق الربحية

139.311 4 0.000 

اهتمام إدارة املشروع بتحفيز العاملين وكسب رضاهم تزيد من فرص  8

 تحقيق الربحية

179.885 4 0.000 

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 
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 لكافة عبارات الفرضية الثانية، تبين عدم 0.050أعاله، أن مستوي املعنوية واألقل من  10ن الجدول يالحظ م

 وجود فروق معنوية مؤثرة في اجابات املبحوثين، كما يوضح أن قيمة مربع كاي املحسوبة أقل من القيمة

 بقبول نتائج تحليل عبارات ، مما يرجح القرار االحصائي 0.050الجدولية في ظل مستوي املعنوية األقل من 

 و تحليلها و اجراء اختبار
ً
 هذه الفرضية بصورة أولية، بحيث يتم القرار النهائي بقبول صحتها بعد حزمها احصائيا

 مربع كاي عليها.  

                  

  - 11الجدول 
ً
 تحليل و حزم عبارات الفرضية الثالثة احصائيا

درجة املوافقة 

 للعبارة

 النسبة % شاهدالتكرار امل

 %40.00 390 أوافق 

 %43.00 420 أوافق بشدة

 %14.10 138 محايد

 %2.00 20 ال أوافق 

 %0.80 8 ال أوافق بشدة

 %100 976 املجموع

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية 

      

% في 83دة علي عبارات الفرضية الثالثة للدراسة بلغت نسبتهم أعاله، أن املوافقين و املوافقين بش 11يالحظ من الجدول 

% ، مما يرجح القرار القاض ي بقبول هذه الفرضية و رفض 3.5حين غير املوافقين وغير املوافقين بشدة بلغت نسبتهم 

 فرضية العدم، بحيث يتم القرار النهائي بعد تحليل اختبار مربع كاي تربيع عليها.  

  تحليل - 12الجدول 
ً
 و حزم عبارات الفرضية الثالثة احصائيا

كاي تربيع  نص الفرضية الثانية

 املحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوي 

 املعنوية

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين جودة وتسويق منتجات املشروع وتحقيق 

 الربحية من وجهة نظر عمالء مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى

99.475 4 0.000 

 م.2014املصدر: اعداد الباحث من واقع بيانات الدراسة امليدانية       

 لنص الفرضية الثالثة، مما يعني 0.050أعاله، أن مستوي املعنوية الصفرية األكبر من  12يالحظ من الجدول 

 كاي تربيع وجود فروق معنوية مؤثرة في اجابات املبحوثين و النتائج املتعلقة بالتحليل اإلحصائي، كما أن قيمة

 ، مما يرجح القرار االحصائي النهائي0.050املحسوبة أكبر من الجدولية في ظل مستوي املعنوية األكبر من 

 بقبول نتائج تحليل عبارات هذه الفرضية و قبول صحتها و هي كما يلي:

 ظر عمالءتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين جودة وتسويق منتجات املشروع وتحقيق الربحية من وجهة ن

 مصرف اإلدخار والتنمية اإلجتماعية، كوستى
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 الخاتمة

 : يليالنتائج والتوصيات، كما  علىتشتمل الخاتمة 

 

: النتائج
ً
 أوال

 توصل الباحث إلي العديد من النتائج، أهمها ما يلي: 

ول علي التمويل من تركزت مزاولة املشروعات الصغيرة في املجال التجاري، مع ضعف نسبة مشاركة املرأة في الحص -

 مصرف االدخار و التنمية االجتماعية )فرع كوستي(.

 تساهم الرقابة و املتابعة الدورية في تحقيق أهداف املشروع الصغير ونجاحه. -

 اهتمام إدارة املشروع الصغير باملحافظة علي جودة املنتجات وتحسينها وترقيتها تزيد من معدالت تحقيق الربحية. -

 في إدارة املشروع يزيد من فرص تحقيق الربحية.مشاركة العاملين  -

يساهم اتباع إدارة املشروع الصغير سياسة تحفيز العاملين تزيد من رضاهم ووالئهم للمشروع، تترتب عليها زيادة فرص  -

 تحقيق الربحية.

 تساهم دراسة سوق املنافسة وتقييمها بواسطة إدارة املشروع في زيادة الحصة السوقية. -

 

: ال
ً
 توصياتثانيا

، يقدم الباحث التوصيات التالية:
ً
 بناًء علي النتائج املذكورة آنفا

ضرورة توجيه دراسات التمويل لتحديد نوعية و قيمة املشروعات املطلوب تنفيذها، و العمل علي تنشيط الشرائح  -

 الضعيفة و تشجيع املشروعات الصغيرة النسائية.

 ف توفير املرونة ملواجهة املتغيرات الطارئة.االهتمام بتخطيط االحتياجات املستقبلية بهد -

 .ضرورة إعداد هيكل تنظيمي واضح املعالم لتفادي االزدواجية االدارية -

 إيالء املزيد من االهتمام بمخرجات عمليات التقييم الدورية لألداء لتطوير مستوي األداء العام للمشروع. -

 ات املهارات االبداعية إلدارة املشروعات الصغيرة. االهتمام بالتدريب املستمر وتوفير الخبرة الكافية  ذ -

 إيالء املزيد من االهتمام بعمليات التخطيط املالي و دراسة حجم التدفقات النقدية املتوقعة للمشروع الصغير. -
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حئة
ا
 المراجع: ل

(، رسالة (، املشروعات الصغيرة وأثرها في التنمية االقتصادية )مصر نمو 2011البندى، عاصم عبد النبي ) .1
ً
ذجا

 ماجستير غير منشورة، القاهرة، مصر.

 م.  2012التجربة املاليزية للمشروعات الصغيرة، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي،  .2

(، دور املشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة في األردن، جامعة العلوم 2010الزيات، ممدوح ) .3

 التطبيقية الخاصة. 

 (، التحليل املالي، املكتبة االلكترونية لألكاديمية العربية املفتوحة بالدنمارك.  2007لى، وليد ناجي )الحيا .4

(، بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية و تطوير املشاريع الصغيرة و 2010الصوص، سمير زهير ) .5

 املتوسطة، وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني.

(، أثر إدارة املشروعات في التخطيط الصناعي في السودان، دراسة حالة قطاع 2008زق )العوض، غادة عبد الرا .6

 صناعة السكر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، كلية الدراسات العليا. 

ول الغانم، منال، املشاريع املنزلية، ملف املشاريع الصغيرة لألسر املنتجة، موقع منال اإللكتروني، تاريخ الدخ .7

26/01/2014. 

 (، املنشآت الصغيرة، التأسيس واإلدارة، جامعة امللك سعود، رسالة دكتوراة غير منشورة.2010املبيرك، وفاء ) .8

ه(، منتدي الرياض االقتصادي  نحو تنمية 1424املنشآت الصغيرة محركات أساسية لنمو اقتصادي منشود ) .9

 مستدامة، الغرفة التجارية بالرياض.

(، إدارة األسر املنتجة في السودان، دراسة حالة مؤسسة التنمية االجتماعية بوالية 2005) سيد أحمد، سعاد .10

 .2005الخرطوم، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، كلية الدراسات العليا، 

 رد البشرية.(، املخاطر واملشاكل التي تواجه املشروعات الصغيرة، املنتدي العربي إلدارة املوا2012ماهر، رمانة ) .11

 (، إدارة االستثمارات )االطار النظري والتطبيقات(، عمان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع.2009مطر، محمد ) .12

(، دور الحرف اليدوية في تنشيط القطاع السياحي في العالم االسالمي، ورقة علمية مقدمة 2006معروف، درية ) .13

 دوية، استانبول، تركيا.إلي املؤتمر الدولي لدول السياحة والحرف الي

 م.14/04/2016مقابلة شخصية مع نائب مدير مصرف االدخار )فرع كوستي(،  .14

 م.20/11/2013موقع وزارة الصناعة السودانية علي االنترنيت، تاريخ الدخول  .15

ي (، موجز التقرير العربي األول ملنظمة العمل العربية حول التشغيل و البطالة ف2008منظمة العمل الدولية ) .16

 الدول العربية: نحو سياسات و آليات فاعلة، القاهرة.

واقع ورؤية نقدية، د.  (، املشروعات الصغيرة في فلسطين،2003نصر هللا، عبد الفتاح أحمد والصوارنى، غازي ) .17

 ن، الكتاب الخامس.
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 الدولة  على قوة وأثرهااملقومات االقتصادية 

 م.د تغريد رامز هاشم العذاري 
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Abstract 

The economy is the focus of large-scale 

interactions between states that affect not only 

the well-being of peoples but also the security 

of states because the economy has influencing 

factors in international policies and embodies 

the economic power of the state, which is an 

essential element in consolidating its political 

and military power. Therefore, states find that 

achieving self-sufficiency is a must From it to 

achieve its security and stability, especially in 

times of wars and crises, where no country can 

be studied and evaluated in the field of its march 

in building its own strength unless it studies its 

natural resources as basic components or as a 

key to its national strength. The second factor in 

the power of the state, which quickly turns into 

a military force, because the presence of 

resources affects the future of the political 

power of the state, as the entity of the political 

unit is linked to what is available within its 

borders of the various types of economic wealth 

resources   

Key words: State, economy, strength, 

ingredients. 

 امللخص: 

يعد االقتصاد محور عمليات تفاعل واسعة النطاق بين 

الدول ال تؤثر فحسب على رفاهية الشعوب وإنما على أمن 

الدول ملا لالقتصاد من عوامل مؤثرة في السياسات الدولية 

تعد عنصرا أساسيا في  وتجسد قوة الدولة االقتصادية التي

تعضيد قوتها السياسية والعسكرية، لذا تجد الدول أن 

تحقيق االكتفاء الذاتي أمٌر البد منه لتحقيق أمنها 

واستقرارها  خاصة في أوقات الحروب واألزمات ، حيث ال 

يمكن دراسة أي دولة وتقييمها في مجال مسيرتها في بناء قوتها 

لطبيعية كمقومات أساسية أو الذاتية ما لم تدرس مواردها ا

كمفتاح لقوتها الوطنية ومن يملك القوة االقتصادية 

والتكنولوجية يتفوق على غيره من الدول , حيث تشكل القوة 

االقتصادية العامل الثاني في قوة الدولة التي سرعان ما 

تتحول إلى قوة عسكرية ألن وجود املوارد يؤثر في مستقبل 

حيث يرتبط كيان الوحدة السياسية القوة السياسية للدولة 

بما يتوفر ضمن حدودها من موارد الثروة االقتصادية 

 بمختلف أنواعها

 .املقومات الدولة، االقتصاد، القوة، الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

حيث  يعد تنوع املقومات االقتصادية وإمكانية استثمارها بشكل جيد يستخدم عادة للتمييز بين الدول الغنية والفقيرة بها  

لحصول على كميات كافية من املواد الخام ومصادر الطاقة على جميع أنواعها أو املواد شبه املصنوعة إن إمكانية وسهولة ا

املستخدمة في صناعات الُعدد واللوازم العسكرية تعتبر بمثابة دالئل القوة, وإن قابلية الحصول على هذه املواد ال يعني 

تعني إمكانية السيطرة على كميات ضرورية عن طريق التجارة  بالضرورة أن الدولة تنتجها ضمن حدودها السياسية، وإنما

واالتفاقات، فقطاعات اقتصادية كثيرة في دول عديدة تعتمد على سهولة وإمكانية استيراد موادها األولية من أسواق 

ى املوارد الطبيعية أجنبية, وبناًء على ذلك فإن قوة الدولة املالية وأرصدتها تظهر هنا كعنصر أساس ي في إمكانية الحصول عل

أو امتالكها وعلى سبيل املثال إذا ما أراد كيان سياس ي ولوج املعترك القوي لصنع قنبلة ذرية فال بّد له أن يحصل  أو يمتلك 

 فإنه يتوجب عليه استيراده من املصادر العاملية، إذا استطاع تأمين 
ً
اليورانيوم، وإذا لم يتوفر له عنصر اليورانيوم محليا

واصالت وتوفرت له القدرة الصناعية لتحويله إلى ما يرغب إنتاجه , لذلك فإن مفهوم عبارة إمكانية الحصول على طرق امل

املواد  تشمل عناصر عديدة تتمثل في مواقع ومصادر املادة األولية ودرجة تطورها والسيطرة السياسية والقوة املالية من 

وى عاٍل وتسمى بعض املواد األولية )مواد إستراتيجية( إذا كانت صفات رؤوس األموال والتقدم العلمي والفني على مست

تربطها بأمن الدولة ومسيرة قوتها وبناء مكانتها العسكرية والسياسية واالقتصادية باإلضافة إلى بناء مجتمعها وتطويره 

 (.)الهيتي, د ت .,صفحات متفرقةوسالمة مواطنيها وأمنهم

عن سؤال مطروح غير مجاب عليه يتمثل بـ ما هي املقومات االقتصادية ؟ وما تأثيرها على هي عبارة -اوال مشكلة البحث :

 قوة الدولة ؟  وما تأثير الثروات الطبيعية على قوة الدولة ؟

 / فرضية البحث :
ً
ى تتمثل املوارد االقتصادية  في ان كل املوارد الطبيعية والبشرية التي وهبها هللا سبحانه وتعالى ال -ثانيا

اي رقعة جغرافية يمكن ان تتحول هذه املواد الى ثروات اقتصادية او مقومات اقتصادية للدولة بواسطة الجهد البشري 

 عندما تريد الدولة استغالل او استثمار املوارد ملنفعة مواطنيها ومسيرتها في قوة بناء الدولة .

 / هدف البحث: 
ً
ادية مثل الزراعة والصناعة واملعادن والنفط والغاز تحليل املقومات االقتصيهدف البحث إلى -ثالثا

 الطبيعي والفحم الحجري وغيرها وتأثيرها على قوة الدولة االقتصادية .

 /أهمية البحث : 
ً
من خالل معرفة املقومات االقتصادية الي دولة يمكن تحديد قوة الدولة االقتصادية ومعرفة -رابعا

لالستيراد او التصدير او االستفادة من مقومات كل الطرفين                                                        . عالقة الدولة مع الدول املجاورة سواء  

 / منهجية البحث :
ً
يعد منهج البحث العلمي من اهم االسس التي يتوجب على كل باحث استيعابها من اجل الوصول -خامسا

خالل بحثنا هذا االستعانة باملنهج الوصفي واملنهج التحليلي من خالل االستعانة الى النتائج املرجوة من البحث ويتم من 

باألمور النظرية باملكتبات العامة ومن خالل مراجعة الهيئات املتخصصة للحصول على البيانات التي نستعين بها لتحقيق 

 الهدف  من دراسة البحث.
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 الثروات الطبيعية -

 : املوارد الزراعية : ال 
ً
شك في ان من اهم االسس الجغرافية لقوة الدولة هي توافر الثروات الطبيعية فمن الصعب ان اوال

يحكم االنسان     على قوة الدولة من دون ان يقدر مصادر الثروات املوجودة واملستغلة بها)بندقي,ص51( , وقد أدت القفزات 

ملتقدمة واملتأخرة، فالتفوق التكنولوجي يعني تفوقا في األسلحة التكنولوجية إلى هوة كبيرة في ميزان القوى املادية بين الدول ا

.                                  الردعية واألسلحة املدمرة, وقد كان لهذا العامل األثر الكبير على صعود أمريكا إلى القمة                                           

الدولة االقتصادية التي تعد عنصرا أساسيا في تعضيد قوتها السياسية والعسكرية، لذا وتبرز أهميُتُه في كونه يجسد قوة    

حيث تعد  خاصة في أوقات الحروب واألزمات  تجد الدول أن تحقيق االكتفاء الذاتي أمٌر البد منه لتحقيق أمنها واستقرارها

ت التي تقع عاتق الدولة في توفير الغذاء الكافي لجميع املوارد الزراعية العنصر االخر من مقومات الدولة ومن اولى املسؤوليا

( , هنالك العديد من الثروات فمنها ما هو موجود في 49ابناء الشعب خاصة في الحروب واالزمات)الهيتي, مصدر سابق, ص

ا الكون اعماق البحار واملحيطات الداخلية وتلك التي تتواجد في الغالف الغازي , فالجنس البشري يعيش على سطح هذ

 على ما يعود به من سطح القشرة االرضية فهو بهذا يعتمد على خصوبة التربة وكذلك يعتمد على كميات املياه 
ً
معتمدا

املتوفرة فمعظم طعام الجنس البشري انما يأتي عن طريق التربة من اجل ذلك كانت التربة احد املصادر الرئيسة في قوة 

زراعة والتربة الخصبة,  فان الدولة سوف يكون لديها نوع من االكتفاء الذاتي على االقل الدولة اذا توفرت املياه الالزمة لل

في املوارد الضرورية إلطعام السكان وهي بهذا ال تواجه املشاكل االقتصادية التي يترتب عليها نقص في الغذاء فكثير من 

تعتبر املواد الغنية تطلب منها املساعدة  كما  الدول يضعها نقص املياه والتربة في موقف ضعيف وسوف تلجأ الى الدول 

الغذائية  من أهم العناصر االقتصادية للدولة، وأصبح لها أثر كبير في تقييم سياسة الدولة بعد ظهور حركة االنقالب 

نتاج التربة ان نقص املياه ونقص االصناعي وانتشارها في أوربا حيث بدأت املناطق الزراعية فيها تتحول الى أقاليم صناعية و 

يدفع السكان املتزايدين في دولة ما الى طلب املعونة من الدول املجاورة والدول الغنية كبريطانيا والواليات املتحدة االمريكية 

 لذلك فان هذه الدول وامثالها ال تكون في مركز القوة بين زميالتها من الدول القوية .

ذاء لجميع افراد شعبها في وقت الحرب واألزمات فاذا ما عجزت الدولة عن ا ن اول مسؤولية تتحملها الدولة هو توفير الغ

توفير الغذاء الالزم لسكانها في وقت السلم في االحرى هي ال تستطيع توفيره وقت الحروب وخاصة عندما تقف وسائل 

تخزين كميات من املوارد االتصال وتصبح الطرق التجارية تحت رقابة املتحاربين كل هذا يدعو العديد من الحكومات الى 

الغذائية ألوقات االزمات من اجل هذا نرى مواقع الغالل تنتشر في معظم الدول املتقدمة فالواليات املتحدة لديها مخزون 

من القمح ما يكفي الستهالك سكانها ملدة عامين , حقيقة ان ال يوجد دولة لديها اكتفاء ذاتي من املوارد الزراعية الن الظروف 

عية ال تتوفر جميعها في مكان واحد او دولة واحدة مما يجعلها تنتج االنواع املتعددة من الغذاء غير ان هناك دول الطبي

تنتج بعض انواع الغذاء مما تحتاج اليه فتصبح لديها مخزون فائض تصدره لدول اخرى وهي في نفس الوقت بحاجة  الى 

ملنطلق يمكن ان نعمم ونقول ان فرنسا واالتحاد السوفيتي والواليات سلع اخرى يصعب انتاجها بطرق اقتصادية , من هذا ا

 التساعها وتعدد انواع املناخ والظروف الطبيعية 
ً
املتحدة لديها من املوارد الزراعية ما يقارب خط االكتفاء الذاتي نظرا

والتي ال تتمثل لديها مثل قصب السكر  االخرى فيها ولكن ال تستطيع هذه الدول انتاج السلع التي تنمو في املناطق االستوائية
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ينمو في هذه الدول ونتيجة لذلك فان السكر املستخرج من القصب يصعب الحصول عليه اذا لم يستورد من مناطق 

 انتاجه االصلية .

ان حقيقة ان هذه الدول يمكنها ان تعيش دون ان تستورد موارد غذائية من خارج حدودها اذا دعتها الظروف الى ذلك غير 

على الغذاء 
ً
 كبيرا

ً
 , ان معظم دول العالم تعتمد اعتمادا

ً
الدول التي تستطيع ان تستغني عن العالم الخارجي قليلة جدا

املستورد غير ان درجة اعتمادها تختلف من دولة الى اخرى فاململكة املتحدة تستورد حوالي نصف حاجة سكانها من الغذاء 

الرئيسة والحياتية قد استغل االستغالل الالزم وهذه تختلف في كل من بلجيكا  بالرغم من ان جميع اراضيها الزراعية

 تعتمد على استيراد املواد الغذائية ولكن بنسق مختلف لهذا يمكن ان نستنتج ان كل دولة من دول 
ً
وسويسرا فهي جميعا

ات السلم كما ان املشكلة الغذائية ال العالم صغيرها وكبيرها في حاجة الى استيراد جزء من غذائها وال ضير في ذلك في اوق

 امام التقدم (1)تصبح هامة اال في اوقات الحروب 
ً
,حيث تعد املوارد الزراعية من اهم العناصر االقتصادية التي تقف عائقا

 االقتصادي للدولة هو اعتماد استيراد املواد الذاتية إلطعام شعبها فقد يستخدم الغذاء للضغط على الدولة املستوردة

 (. 195م , ص2011)الدويكان , إلجبارها على اتخاذ سياسات محددة موافقة التي تنتجها الدول املصدرة للمواد الغذائية 

 : املوارد املعدنية 
ً
:   ان القشرة االرضية غنية باملعادن على اختالف انواعها واشكالها وعليه يعتمد االنسان في رفاهيته ثانيا

ه ووطنه وتضم املعادن كالحجارة والحص ى والرمال والطين التي بواسطتها بنى االنسان مسكنه وقدرتُه على الدفاع عن نفس

 وناطحات سحاب
ً
 من الطين او يقيم قصورا

ً
وفيما يخص  (.53.) بندقي , مصدر سابق , صويقدر تقدمه فقد بنى كوخا

 في توزيعها التوزيع الجغرافي للثروة املعدنية فأنها ترتبط بالتركيب الفسيولوجي حيث تع
ً
د الثروة املعدنية بأنها اكثر توزيعا

الجغرافي من املوارد الزراعية الواسعة االنتشار في العالم والدولة التي تمتلك ثروات معدنية تتمتع بميزات القوة التي اذا 

ادها ويمكنها من تكاملت مع املقومات االقتصادية االخرى ليوصلها الى منافسة الدول الغنية حيث يؤدي الى تطوير اقتص

وعند النظر الى الثروة املعدنية  نجد انها تتحكم اليوم  (,123, ص 1985الدين  , بناء جيش ضخم مسلح تحمي به دولتها)

بقوتنا وبحياتنا املادية، غير أن توزيعها الجغرافي في العالم غير متوازن بسبب عدم انتظام تواجدها في القشرة األرضية، مما 

  الدول ال تستطيع الوصول بها الى نوع من األكتفاء الذاتي.جعل الكثير من 

ومن اهم استعماالت املعادن مثل الفوسفات والنترات والبوتاس وعليها يعتمد االنسان في تسميد ارضه واستخراج طعامه    

ية في القرن التاسع عشر , ومن املعادن االخرى منها  الفحم بأنواعه والبترول ومشتقاته والتي قامت عليها املدينة الصناع

والقرن العشرين وعلى كل هذه املواد الخام وغيرها يتوقف قوة الدولة وعظمتها الن الصناعات الحديثة وخاصة صناعة 

االسلحة تعتمد على املعادن بشكل وبآخر فال توجد صناعة من الصناعات تستغني عن الحديد والنحاس واالملنيوم 

ض املعادن من اليورانيوم يدخل ضمن املعادن االستراتيجية املهمة فالدول التي ال تملك والرصاص وهذا اذا علمنا ان بع

 هذه املعادن ال شك انها تشكر بالضعف امام اخواتها من الدول الصناعية . 

 غير عادل لذا ال توجد دولة واحدة على سطح االرض   
ً
 تتوزع توزيعا

ً
سواء  ان املعادن تختلف عن املوارد الزراعية وايضا

 او انها تسير في طريق التقدم تنتج جميع احتياجاتها من املعادن او بمعنى آخر ال توجد دولة لديها 
ً
كانت متقدمة اقتصاديا
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اكتفاء ذاتي من املواد املعدنية بالرغم من ان الحديد يوجد بشكل واسع على سطح االرض اال ان هناك بعض املعادن مثل 

 (.54بندقي , املصدر نفسه , صملنيوم ال يوجد اال في دولة واحدة)النيكل والقصدير والنحاس واال

يشكل االقتصاد الصناعي املتطور االساس للدولة في نهاية املطاف ألنه االساس في تشغيل الدول واي دولة ينقصها الطاقة 

يقدر      ما تكون متنوعة  الالزمة وكذلك مصادر املعادن وهي دولة في وضع غير ممتاز وبقدر ما تكون مساحة الدولة كبير

بمصادر املعادن فهي مع نسبة ذلك بالضعيفة ومع ذلك فليس في دولة تستطيع العيش في نطاق االقتصاد املغلق حتى 

االتحاد السوفيتي بمساحتها الكبيرة وبما لديها من امكانية حاجات مصادر معدنية متنوعة .   كما ان هنالك الكثير من 

كبيرة على االستيراد من الخارج ملصادر الطاقة واملواد املعدنية والخام واالغذية وبالتالي فالوصول الى  البلدان تعتمد بدرجة

حيث تدمير هذه املواد في كونها (, 295م , ص2008علبي  , مصادر هذه املوارد يفترض ضمان املواصالت سيما وقت الحروب)

بت العنصر الثابت في عناصر حق الدولة  ومع ذلك فلها دور كبير في محددة الكمية وقابلة للنفاذ وبالتالي يبدو وكأنها ل

تحديد القوة السياسية بطبع كبير تطور قوى االنتاج التي تستخدمها سوف نرى باإلضافة الى كونها قابلة للخزن يسهل 

 (.296املصدر نفسه , ص لكثير من املواد الغذائية.)

 ملعادن في العالم( املنتجون الرئيسيون لخامات ا1جدول رقم )

 الدولة الرئيسية املنتجة املعدن

 جامايكا , سورينام , فرنسا , غانا , الواليات املتحدة االمريكية االملنيوم

 الكونغو , كاليدونيا الجديدة , روديسيا , نيوزلندا االنتيمون 

 جنوب افريقيا , الفلبين , روديسيا , تركيا الكروم

 ا , روديسيا , نيوزنلندازائير , كاليدوني الكوبالت

 الواليات املتحدة االمريكية , تشيلي , كندا , زائير , االتحاد السوفيتي النحاس

 املكسيك , الواليات املتحدة االمريكية , استراليا , كندا , االتحاد السوفيتي الرصاص

 االتحاد السوفيتي , الهند , البرازيل , جنوب افريقيا , غانا املنغنيز

 كندا , كاليدونيا , كوبا كلالني

 ماليزيا , اندونونسيا , بوليفيا , الصين , زائير القصدير

 الواليات املتحدة االمريكية فانيديوم

 الواليات املتحدة االمريكية , استراليا , كندا , االتحاد السوفيتي الزنك
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 : املوارد الصناعية 
ً
 -:ثالثا

ان لكل دولة البد ان تمر بمراحل التطور الصناعي وهنا يجب ان نالحظ انه ليس كل صناعة تزيد من قوة الدولة وتجعلها     

سيارات الصغيرة آثار في مركز تستطيع ان تفرض ارادتها او تصادم من فرض عليها من ضغوط فقد ال تكون لصناعة ال

كبيرة بالنسبة لقوة الدولة مثل ما تكون لصناعة السيارات الكبيرة والتي يستفاد منها في نقل املؤن والذخائر الى مراكز 
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تعتبر الصناعة  من الركائز األساسية لقوة أية دولة في العالم، ألنه ال توجد قوة سياسية كبيرة إال املواجهة العسكرية و 

ولكن يصعب ان نضع قاعدة صناعية ذات كفاءة إنتاجية عالية حيث تعطى الصناعة للدولة مزايا مهمة منها وتستند على 

في اذهاننا ان املصنع الذي يقوم بصناعة اجهزة الراديو والتلفزيون قد يتحول الى صناعة اجهزة املرسالت واملستقبالت 

السيارات الصغيرة ,لقد رأت الكثير من الدول املتقدمة ان مفتاح والتي يمكن ان تكون اكثر اهمية في قوة الدولة من صناعة 

قوة الدولة السياسية العاملية هو الصناعة ,  فالصناعة ترفع قدرة العامل االنتاجية فاذا ما تساوى عدد السكان في دولتين 

 سوف يكون لها القدرة
ً
تطاع االنسان ان يستخدم فقد اس (,57بندقي  , صالصناعية) فالشك ان تلك التي تطورت صناعيا

مهاراته اليدوية وتقدمه التكنلوجي في تحويل املوارد الطبيعية كالحرير والصوف واالخشاب واملواد الحضارية كالقطن 

 حاحيث تعد املقدرة الصناعية للدولة احد العوامل املؤثرة في قوتها السياسية 
ً
واملطاط لصنعه الى صورة اخرى ليسد ايضا

ن هناك قوة عسكرية اذا لم تساندها قوة صناعية إلنتاج اآلالت الحربية ومعدات الحرب ولعل قوة فال يمكن ان تكو 

بريطانيا وتمكنها من انشاء امبراطورية واسعة ال تغرب عنها الشمس تعود الى الصناعة املعتمدة على الفحم والحديد ونفس 

ناعات الكيمياوية من عوامل قوتها قبل الحرب العاملية الش يء بالنسبة ألملانيا التي كانت صناعة الحديد والصلب والص

 كلما قل اعتمادها على الدول االخرى , وتعد صناعة الحديد والصلب من اهم  االولى,
ً
وكلما تقدمت الدولة صناعيا

شكيلها الصناعات التي تعطي الثقل السياس ي للدولة فهي من الصناعات االستراتيجية املتمثلة في صهر وتكرير املعادن وت

وبناء والصناعات الهندسية والكيمياوية واالسمنت ثم تأتي بعد ذلك صناعة االدوات الكهربائية واملواد الغذائية والغزل 

 
ً
والنسيج وغيرها من السلع االستهالكية وكلما تنوعت الصناعات في الدولة بشكل متوازن كلما اعطى ذلك للدولة ثقال

 مثل الواليات املتحدة اال 
ً
مريكية واملانيا واليابان وفرنسا حيث تنتج هذه الدول ما يفيض عن حاجتها لتقوم سياسيا

بتصديره للخارج وبالتالي تحقق الصناعة عائد ضخم كما انها تعد في نفس الوقت الى السوق لبعض املواد الخام التي 

حيث تعد  من شأنها بين دول العالم تستوردها من الدول الغير الصناعية وكل ذلك من شأنه ان يرفع من قوة الدولة ويعلي

املقدرة الصناعية للدولة احد العوامل املؤثرة في قوتها السياسية فال يمكن ان تكون هناك قوة عسكرية اذا لم تساندها 

قوة صناعية إلنتاج اآلالت الحربية ومعدات الحرب ولعل قوة بريطانيا وتمكنها من انشاء امبراطورية واسعة ال تغرب عنها 

شمس تعود الى الصناعة املعتمدة على الفحم والحديد ونفس الش يء بالنسبة ألملانيا التي كانت صناعة الحديد والصلب ال

 كلما قل اعتمادها على  والصناعات الكيمياوية من عوامل قوتها قبل الحرب العاملية االولى,
ً
وكلما تقدمت الدولة صناعيا

من اهم الصناعات التي تعطي الثقل السياس ي للدولة فهي من الصناعات  الدول االخرى , وتعد صناعة الحديد والصلب

االستراتيجية املتمثلة في صهر وتكرير املعادن وتشكيلها وبناء والصناعات الهندسية والكيمياوية واالسمنت ثم تأتي بعد 

تهالكية وكلما تنوعت الصناعات في ذلك صناعة االدوات الكهربائية واملواد الغذائية والغزل والنسيج وغيرها من السلع االس

 مثل الواليات املتحدة االمريكية واملانيا واليابان وفرنسا حيث 
ً
 سياسيا

ً
الدولة بشكل متوازن كلما اعطى ذلك للدولة ثقال

تنتج هذه الدول ما يفيض عن حاجتها لتقوم بتصديره للخارج وبالتالي تحقق الصناعة عائد ضخم كما انها تعد في نفس 

الى السوق لبعض املواد الخام التي تستوردها من الدول الغير الصناعية وكل ذلك من شأنه ان يرفع من قوة الدولة  الوقت

 مصادر الطاقة الحديثة والقديمةويعلي من شأنها بين دول العامل
ً
املوسوعة الجغرافية من موقع ) جاته مستخدما

www.ugeography.com.) 
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حيث تعد املقدرة الصناعية للدولة احد العوامل املؤثرة في قوتها السياسية فال يمكن ان تكون هناك قوة عسكرية اذا لم 

تساندها قوة صناعية إلنتاج اآلالت الحربية ومعدات الحرب ولعل قوة بريطانيا وتمكنها من انشاء امبراطورية واسعة ال 

الصناعة املعتمدة على الفحم والحديد ونفس الش يء بالنسبة ألملانيا التي كانت صناعة الحديد  تغرب عنها الشمس تعود الى

 كلما قل  والصلب والصناعات الكيمياوية من عوامل قوتها قبل الحرب العاملية االولى,
ً
وكلما تقدمت الدولة صناعيا

اعات التي تعطي الثقل السياس ي للدولة فهي من اعتمادها على الدول االخرى , وتعد صناعة الحديد والصلب من اهم الصن

الصناعات االستراتيجية املتمثلة في صهر وتكرير املعادن وتشكيلها وبناء والصناعات الهندسية والكيمياوية واالسمنت ثم 

ا تنوعت تأتي بعد ذلك صناعة االدوات الكهربائية واملواد الغذائية والغزل والنسيج وغيرها من السلع االستهالكية وكلم

 مثل الواليات املتحدة االمريكية واملانيا واليابان 
ً
 سياسيا

ً
الصناعات في الدولة بشكل متوازن كلما اعطى ذلك للدولة ثقال

وفرنسا حيث تنتج هذه الدول ما يفيض عن حاجتها لتقوم بتصديره للخارج وبالتالي تحقق الصناعة عائد ضخم كما انها 

بعض املواد الخام التي تستوردها من الدول الغير الصناعية وكل ذلك من شأنه ان يرفع تعد في نفس الوقت الى السوق ل

 ملا للصناعة من اهمية كما ذكرنا فان الدول النامية  (,176هارون  , ص)من قوة الدولة ويعلي من شأنها بين دول العالم
ً
ونظرا

ض هذه الدول من ابرزها عدم توافر بعض تسعى جاهدة للدخول في ميدان الصناعة لكن بعض الصعوبات التي تعتر 

 او رأس املال الالزم او العمالة ذات املهارة الفنية او مدى قدرتها 
ً
مقومات الصناعة في بعضها كأن تكون املادة الخام احيانا

 في هذا املجال ومن ثم هو االهم سيطرة الدول املتقد
ً
 كبيرا

ً
مة على على املنافسة مع الدول الصناعية التي قطعت شوطا

السوق العاملي لذا فان مثل هذه الدول تحتاج الى وقت طويل والى جهد كبير والى عالقات طيبة بين الدول حتى تمكنها التقدم 

 (,177هارون  , ص)في هذا املجال

 مصادر الطاقة

 / النفط :
ً
تها في دوائر السياسة ساهم النفط العربي وال يزال في رسم االستراتيجيات والخطط العسكرية التي تم صياغ اوال

واالقتصاد للقوى العظمى بهدف ضمان تدفع هذا املصدر املهم من مصادر الطاقة الن النفط اصبح املحرك الرئيس ي 

للصناعة واالحداث الجيوستراتيجية التي شهدتها املنطقة العربية اال انه ينبغي القول وفي ضوء هذه االهمية املتزايدة للنفط 

ضايا الدولة املنتجة له بل دعم ّيسخر لخدمة قضايا التنمية الداخلية بعيداعن استخداماتُه في انه يستخدم لصالح ق

حقول السياسة واالستراتيجية او العسكرية سوى مرة واحدة وكان لها مدى واسع وتأثير ايجابي فّعال للعرب ابان حرب 

 بعد آخر حيث تزداد  ,صفحات متفرقة(,1974عبد الوهاب  , )1973تشرين مع اسرائيل في عام 
ً
وتزداد اهمية النفط يوما

 عن تصاعد اهميته االستراتيجية 
ً
خدماته واستعماالته وتأثيراته في املجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية فضال

 والعسكرية حتى يعد استخدام الطاقة الذرية فقد شهدت املنطقة العربية خالل العقدين االخريين من القرن العشرين

 عاملية ذات اهمية اقتصادية سياسية واجتماعية بدأت بالحرب العراقية 
ً
والعقد االول من القرن الحادي والعشرين احداثا

 بحرب الخليج الثانية انتهاء بغزو العراق وامتالكه في مطلع القرن 
ً
االيرانية في مطلع العقد الثامن من القرن العشرين مرورا

يات املتحدة االمريكية وخالل هذه االحداث كان للنفط الدور االكبر فيها فاملنطقة تمتلك الحادي والعشرين من قبل الوال 

اكبر احتياطي نفطي وفي الوقت ذاتُه هي اكبر منطقة منقبة للنفط في العالم اليوم وفي املستقبل املنظور . تظهر اهمية 

تي تمتلك الحياة االجتماعية وعرقلت التطور النفط من الناحية العسكرية في زمن الحرب ودورُه في ازمة الطاقة ال
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  االقتصادي لدول أوروبا والواليات املتحدة واليابان
ً
 وثانيا

ً
وتنتج اهمية النفط االستراتيجية هذه من حقيقيتين كونه مصدرا

   ألنه مادة خام اساسية لفروع الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية املختلفة .  

ة يحظى بمكانة متميزة بين مجموعة هذه املصادر ناجمة عن اسباب فنية واقتصادية وتتمثل فالنفط كمصدر للطاق   

بدرجة االحتراق العالي وارتفاع معاملُه الحراري ونظافة استخدامه وسهولة نقله وتخزينُه وانخفاض انتاجه اضافة       الى 

 ألهمية ا
ً
لنفط كمادة خام اساسية في العديد من فروع الصناعات مزايا اخرى تعتبر ضرورية لوسائل النقل الحديثة ,ونظرا

التحويلية والكيمياوية والبتروكيمياوية حيث انه االخيرة قد استمدت اسمها منها وقد اصبحت منتجاتها بحكم التقدم 

صفحات السماك ,  )0والتكنلوجيا تستخدم في كافة مقومات الحياة العامة لدحض موادها الخام ) النفط والغاز الطبيعي(

 متفرقة(,

وتأتي اهمية النفط الى الدول النفطية من خالل   

املساحة الفعالة في التنمية االقتصادية عن طريق ما يتوفر من العوائد البترولية من عمالت معينة ضرورية  -1

 لتحويل السلع والخدمات .

 عن كونه يعد النفط مادة يمكن استغاللها في بناء قاعدة صناعية السيما صناعة تكرير النف
ً
ط والبتروكيمياويات فضال

 .(.214 - 189م , ص1987.) عتيقة , احد عناصر االنتاج الضرورية ألية صناعات اخرى 

 / الغاز الطبيعي
ً
 لبئر ليطلق اسم الغاز : ثانيا

ً
يعد الغاز الطبيعي احد مصادر الطاقة الحفرية في العالم ويوجد اما مصاحبا

لغاز وهو خليط من مواد هيدروكربونية في حالة غازية ولكنها تحمل معها في الغالب الطبيعي على التجمعات الباطنية ل

يعرض السوائل البترولية وتخرج مع الغازات في هيئة ابخرة مكثفة وتكون ما يسمى بازوليت الطبيعي وهو يختلف عن الغاز 

 هي :الصناعي الذي يستخرج منه الفحم او البترول الخام اما عناصر الغاز الطبيعي 

 % من الغاز الطبيعي . 90 – 70امليثان الذي يكون نسبة تتراوح بين  -1

 % من الغاز الطبيعي .12االيثان حوالي  -2

 البروبان والبيوتان . -3

 لبئر بترول حيث يتكون اعلى من مستوى   
ً
ويعد الغاز الطبيعي احد مصادر الطاقة الحفرية في العالم ويوجد مصاحبا

شكل منفصل ويعد الغاز الطبيعي احد مصادر الطاقة املهمة والرخيصة وبالعالم في الوقت سطح زيت البترول او يوجد ب

الحاضر وقد اصبح يمثل مكانة حيوية على خريطة الطاقة في العالم كأحد مصادر الطاقة النظيفة لذلك يطلق عليه اسم 

استخراجه ونقله واستهالكه وقلة تكاليف  )الوقود النظيف( وللغاز مكانة مهمة كمنافس قوي للبترول ملا يتميز من سهولة

 العلمية االنتاجية .
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 استخدامات الغاز الطبيعي 

 لتوليد الكهرباء 
ً
يستخدم الغاز الطبيعي في مجاالت كثيرة منها توفير الطاقة لقطاع كبير من الصناعات االساسية ايضا

 واغراض االستخدام املنزلي والنقل حيث يالحظ :

 40% و  48,5مات املنزلية املركز االول في االستهالك في غرب أوروبا وامريكا الشمالية نسبة تمثل نسبة االستخدا -1

 % للمنطقتين على الترتيب .

 % في أوروبا وامريكيا الشمالية . 33تحتل نسبة االستخدامات في الصناعة املركز الثاني نحو   -2

% في امريكا  14% في غرب أوروبا و  12,5الثالثة نسبة  تأتي استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في املرتبة  -3

 الشمالية .

%   22,5يستهلك ثلثي الغاز الطبيعي في اليابان في محطات توليد الكهرباء وتأتي االستخدامات املنزلية في املرتبة الثانية نسبة 

التقرير االقتصادي العام املوحد ية واخرون , املناطق والدول الرئيسية املنتجة للغاز الطبيعي في العالم)جامعة الدول العرب

 .(,  9م , ص2008

 من تريليون متر مكعب اي نحو  -1
ً
%  29تأتي قارة أوروبا املركز االول في االنتاج العاملي : وقد بلغ انتاجها اكثر قليال

 % من انتاج أوروبا من دول روسيا وتحتل روسيا امل 60ويأتي نحو  2014من االنتاج العاملي عام 
ً
رتبة الثانية عامليا

% من االنتاج العاملي وتنتشر حقول الغاز في سهول سيربيا ومنطقة جبل االوراك وبحر قزوين والبحر  17بنحو 

االسود ومن الدول الرئيسية االخرى في أوروبا تأتي النرويج وهولندا وتنتج مجتمعة اكثر من خمس انتان أوروبا 

 ناثرة في حجر الشمال . ويستخرج منهم الغاز من الحقول املت

% من االنتاج العاملي عام  27لتر بليون متر مكعب وهو ما تمثل  50تمثل امريكا الشمالية املركز الثاني بنحو  -2

 في االنتاج )  2014
ً
% من االنتاج العاملي ( وتتركز حقول الغاز من  21وتمثل الواليات املتحدة املركز االول عامليا

% من انتاج امريكا  17بالش وجبال الروكي واالسكا وتأتي كندا في املركز الثاني  بنحو السهول العظمى وجبال اال 

 الشمالية . 

من االنتاج العاملي  17,5تريليون متر مكعب اي ما يمثل  0,6تأتي منطقة الشرق االوسط في املركز الثالث بنحو   -3

 تليها ايران بنسبة تأتي قطر باملرتبة االولى في الشرق االوسط واملرتبة الثالثة ع
ً
%  ثم السعودية في املرتبة  5امليا

الثامنة وكذلك االمارات ثم مصر اما عن املناطق الجغرافية التي تستخرج منها الغاز فتمثل في الخليج العربي 

 وخليج السويس ودخول الغاز الطبيعي في شمالي الدلتا والصحراء الغربية .

يليون متر مكعب ومن الدول الرئيسة في االنتاج الصين وإندونيسيا وماليزيا تر  0.5تأتي بعد ذلك قارة اسيا نحو   -4

 وباكستان والهند .

 ومن الدول هي نيجيريا وليبيا .   -5
ً
 تأتي افريقيا باملرتبة الخامسة وتحتل املركز التاسع عامليا

الحقول في السواحل الشرقية  تريليون متر مكعب وتتركز 0,06تأتي قارة استراليا في املركز االخير ويبلغ انتاجُه  -6

 السماك , صفحات متفرقة( والغربية .) 
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 -    التجارة الدولية للغاز الطبيعي                                                                                                

 ال تقل عن اهمية البترول اصبحت للغاز الطبيعي اهمية كبيرة للغاية خالل العقود االخ       
ً
يرة واصبحت اهميتُه مؤخرا

والفحم كمصدر من مصادر الطاقة الرئيسة في العالم وتدخل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في التجارة الدولية سواء 

 2014لدولية   عام على هيئته الغازية عبر االنابيب او على هيئته السائلة وقد بلغ اجمالي الغاز الطبيعي الداخل في التجارة ا

% من االنتاج العاملي للغاز الطبيعي وبلغت كمية الغاز الطبيعي املنقول في االنابيب  29نحو تريليون متر مكعب اي ما يمثل 

 .                                                                   اي نحو ثلثي الغاز الداخل في التجارة الدولية                                                             3تريليون م 0,66.   

 / الفحم الحجري  -
ً
  ثالثا

يعد الفحم الحجري كمصدر من مصادر الطاقة برز الفحم الحجري كمصدر مثالي إلنتاج الطاقة والوقود في القرن          

ي استخداماته في توليد البخار كقوة او طاقة محركة للبواخر السابع عشر واخذت اهميتُه تزداد بعد تطور اآللة البخارية ف

( 2واملكائن والقطارات وال يزال يشكل نسبة ال يستهان بها من بين مصادر الطاقة املستهلكة في العالم وان الجدول رقم)

م وكما  1990 – 1900يوضح التطور الذي اصاب استخدام كل مصدر من مصادر الطاقة املعروفة خالل الفترة من عام  

 .                                                                                                                                                                             (44,ص  2015محسوب  , يوضح اهمية الفحم كمصدر عام من مصادر الطاقة .)   

م(  1990 – 1900( يوضح نسبة االستهالك العاملي ملصادر الطاقة املختلفة من عام )2دول رقم )ج  

 املجموع القوى املائية الغاز الطبيعي النفط الفحم السنة

1900 094,3 3,8 1,5 0,40 100 

1952 59 27 12,3 1,7 100 

1956 55,3 30,2 12,6 1,9 100 

1960 52 31,3 14,7 2 100 

1964 44,6 35,8 17,5 2,1 100 

1967 38,7 39,6 19,4 2,3 100 

1972 31 45 18,3 5,7 100 

1974 30,3 45,2 18,1 6,4 100 

1978 27,1 46 18,6 8,3 100 

1980 25 47 19 9 100 

1985 23 45 20 12 100 

1990 21 42 21 16 100 

 الى االحصائيات الواردة في النفط
ً
 عمل هذا الجدول استنادا
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 بأن توقع نضوب النفط والغاز الطبيعي وتحديد سني عمرها ملدة قرن قادم وكذلك لوجود االحتياطي الهائل للفحم عل
ً
ما

الحجري في العالم خاصة ملا تمتلكه روسيا والواليات املتحدة وغيرها من الدول املهمة فأن الفحم الحجري سيبرز ثانية ً 

 ( , 635هاشم ,ص  فة الى الطاقة الشمسية)كمنتج رئيس ي للطاقة لعمر ما بعد النفط إضا

لذلك بدأت دول وشركات كثيرة تتهيأ الن تطور استعماله إلعادة مكانتُه وهيبتُه في عصر ما بعد النفط ولذلك لرخصه اذ 

يرة ما قورنت بالكلفة االقتصادية التي تصاحب انتاج الطاقة البديلة الجديدة واملتطلبات التقنية التي تفتقر لها دول كث

 ان الفحم الحجري كان حتى مطلع الستينات يشكل اهم مصدر من  والتي تدخل في انتاج
ً
الطاقة من تلك البدائل علما

% من مجموع مصادر الطاقة املستهلكة وكما موضح في الجدول السابق  52مصادر الطاقة في العالم حيث كانت نسبتُه 

من املصنعات الكيمياوية التي بدأت تدخل الحياة العامة كمواد ضرورية ,كما انه اصبح يستعمل مادة خام إلنتاج عدد كبير 

 وان الدول التي تترأس 
ً
تحتاجها الحفارة املعاصرة , وتبلغ الكمية املنتجة منه في العالم ما يقارب ثالثة األف مليون طن سنويا

% والصين  33املتحدة االمريكية حوالي  والواليات 27,9قائمة االنتاج هي كل من االتحاد السوفيتي حيث ينتج ما يقارب 

% اما من حيث االحتياطي فيملك االتحاد  4% و  8% اما بولندا وبريطانيا فتنتج كل منها على التوالي  20الشعبية حوالي 

نيا والهند % ثم تليها الصين وبريطا 17السوفيتي حوالي ثلثي مجموع االحتياطي العاملي ويأتي بعده الواليات املتحدة االمريكية 

 ان هنالك دول كثيرة مازالت غير مسموح لها بشكل جيد من اجل ان تدخل في مجال االحتياطي املؤكد 
ً
واستراليا , علما

خاصة في الوطن العربي حيث يعتقد انُه يمتلك ثروة منجميه جيدة والش يء املهم هنا هو ان الفحم في الدول الكبيرة املنتجة 

اء قوة الدولة خاصة القوة االقتصادية واالجتماعية ومن ثم السياسية لدخوله في التجارة الدولية مازال يلعب دور كبير في بن

 كثيرة مازالت تعتمد عليه بشكل كبير في مجال انتاج الطاقة الكهربائية وكذلك في 
ً
وتأثيره في العالقات الدولية . ألن دوال

يات االتحاد السوفيتي والصين وبعض دول أوروبا ورومانيا التدفئة وادارة عجالت املصانع واملعامل خاصة في جمهور 

منظمة االقطار العربية املصدرة للبترول , النفط ومصادر الطاقة البديلة , وهنغاريا واضافة الى اعتماد تركيا والصين)

 (. 69 – 68ص

 الحقائق التالية :
ً
 ويتضح من الجدول املذكور سابقا

ات كان يشكل اهم مصادر الطاقة في العالم من مجموع مصادر الطاقة ان الفحم ولغاية منتصف الستين     -1

 املستهلكة .

على الرغم من ان اهمية الفحم النسبة اخذت بالتناقص اال انه ال يزال من مصادر الطاقة الرئيسة في العالم حيث يحتل 

ياطي الفحم مقارنة بحجم احتياطي املرتبة الثانية من مصادر الطاقة ومن املتوقع ان يحتفظ بمركزه وذلك لضخامة احت

,(73,  ص 2000جياد ,النفط والغاز)  

 / الطاقة املائية 
ً
رابعا  

 في تنمية الصناعة في الوقت الحاضر ولقد اهتدى االنسان الى معرفة استخدام القوى     
ً
 كبيرا

ً
تلعب القوى املائية دورا

ود املعدني بزمن طويل ويرى بعض الباحثين ان انحدار املاء كان املائية والسيطرة عليها من قبل معرفتُه ملواد القوى والوق

اول مصدر غير حي للطاقة واستخدمه االنسان اذ استغل منذ القدم في اندفاع املياه في ادارة طواحين الغالل والسواقي 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

142 

ذلك في تقدم الصناعة والدواليب التي يضعها معترضة ملجاري املياه السريعة لتدير اآلت معامل الغزل والنسيج وساهمت ب

 بعد ان تمكن االنسان  (.535, ص 1979عقيل , في كثير من جهات العالم )
ً
لقد ازدادت اهمية الطاقة املائية بشكل كبير جدا

,                                                      (                                                                       357حسين  , صمن االستفادة من انتاج الطاقة الكهربائية)  

 ويجب مراعاة الظروف االقتصادية عند استغالل الطاقة املائية من خالل :

قرب منطقة السد من سوق االستهالك للتيار الكهربائي وذلك لصعوبة نقل الطاقة الكهربائية الناتجة ملسافات  -1

 طول املسافة وتحتاج الى ضغط عالي اقوى . طويلة الن الطاقة الكهربائية تفقد ب

حجم السوق : ان انتاج الكهرباء من املساقط املائية يحتاج الى سوق ذو حجم غير وحجم السوق يعتمد على  -2

كثافة السكان ومستوى معيشتهم ونوع النشاط االقتصادي الذي يزالونهو  يؤثر في مدى استغالل الطاقة املائية 

 بحيث يمكن إلنتاج الكهرباء مدى ت
ً
وفير مصادر الطاقة االخرى ) الفحم , البترول , الغاز ( بأسعار منخفضة نسبيا

 منافسة الكهرباء الناتجة من املساقط املائية.

يرتبط استغالل الطاقة املائية إلنتاج الكهرباء بالتقدم العلمي والتكنلوجي للدولة ألنها بحاجة الى خبرة فنية وذلك  -3

 ائية إلنتاج الكهرباء مرحلة متقدمة من مراحل التصنيع .الستغالل الطاقة امل

 .(426, ص 1976عجيمة  , توفير رؤوس اموال ضخمة . )  -4

 مناطق توزيع مصادر الطاقة املائية                                                                                          -

وما تحويه من الطاقة املائية املستغلة الكامنة.                                يوضح الجدول التالي قارات العالم  -  

 ( يوضح الطاقة املائية الكامنة واملستغلة3جدول رقم )

مليون  القارة

 حصان

الطاقة 

 الكامنة

الطاقة  مليون حصان

 املستغلة

نسبة الطاقة 

 املستغلة

 5,14 0,4 0,4 40,6 274 أفريقيا

 18 11,6 12,1 22,4 151 آسيا

 42,6 34,4 35,8 12,5 84 أمريكا الشمالية

 66,7 50 52 11,6 78 أوربا

 3,6 2,3 2,4 9,9 67 أمريكا الجنوبية

 6,05 1,3 1,3 3 20 االوقيانوس

 الى االحصائيات الواردة .محمد عبد العزيز عجمية , املوارد االقتصادية , ص
ً
 426عمل هذا الجدول استنادا
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 (.125العباس  , ص)لجيوستراتيجية للنفط العربي في منظور قوى االستهالك الدولياالهمية ا-

ادت التطورات في السوق النفطية الدولية وتحسن اداء االقتصاديات في الدول املتقدمة والدول النامية الى زيادة قيمة 

اوتة . فبالنسبة التجاه اجمالي الصادرات التجارة الخارجية العربية الى جميع الشركات التجاريين الرئيسيين وبدرجات متف

% من اجمالي الصادرات العربية وهذه النسبة تتناقص  5,2العربية فقد سجلت قيمة الصادرات العربية املتجهة الى الصين 

 حيث بلغت نحو 
ً
فقد  2007بينما نقصت نسبة اجمالي الصادرات باتجاه االتحاد االوربي عام  2002% في عام  3,3تدريجيا

% من مجموع الصادرات العربية اما بالنسبة التجاه الصادرات نحو الواليات املتحدة االمريكية فأنها  22,7شكلت 

(
ً
, حيث شكلت نسبة الصادرات العربية  2003فقد بدأ هذا االنخفاض منذ عام ,صفحات متفرقة(. هاشم بانخفاض ايضا

%  32,5, شكلتن الصادرات النفطية العربية نحو 2007في عام %  11,8% من مجموع الصادرات العربية بينما بلغت  12,8

. وهذه النسبة هي االكبر من بين جميع  2007مليون في عام  17,8من اجمالي الصادرات النفطية العاملية اذ بلغت نحو 

% ثم  15,3اتها النفطية املناطق النفطية في العالم تليها الدول املستقلة من االتحاد السوفيتي السابق التي بلغ اجمالي صادر 

% ومن هنا جاء اهتمام قوتي االستهالك الدولي باملنطقة العربية واهم هذه الدول هي الواليات  8و08غرب افريقيا نفسه 

املتحدة كونها قوة اقتصاد واالتحاد االوربي كونه قوة يمكن ان تعد التوازن الدولي والصين ألنها قوة صاعدة يزداد النمو 

 (.  73جياد , مصدر سابق , صشكل سريع)االقتصادي ب

 املقومات االقتصادية واثرها على قوة الدولة

ان املوارد االقتصادية ال تكمن فقط بما تمتلكه الدولة من مقدرة مالية وصناعية وتجارية ومواردها الطبيعية املتوفرة        

لة املاهرة وسهولة وصول سلعها وخدماتها لألسواق لديها ومواد الخام تحصل عليها دون عوائق وبأسعار تنافسية والعما

العاملية وما تمتلكه من معادن نفيسة وعلى رأسها احتياطي الذهب فهذا كله لن يكون هو املؤثر فقط في ميزان القوى , 

 في ما تمتلكه الدولة من مخزون معرفي ومخرجات منظومتها في ادارة املوارد بجانب من
ً
صات ومقومات القوة تكمن ايضا

ومحطات االبداع واالبتكار واالختراع املنتشر في كل املؤسسات واالماكن واالستثمار في ذوي املهارات والخبرات املنتشرة 

ومدى مساهمة الفرد فيها في االقتصاد املعرفي العاملي وبالتالي انعكاسه على مميزات التجارة ووضع الصادرات والواردات 

قدمة هي وحدها التي تستطيع استخدام ادوات االقتصادية كاملعونات واملساعدات وان الدول ذات االقتصاديات امل

والفروض واالستثمار واالمتاع عن املساعدة او فرض الحضر على االخرين من اجل تأمين غايتها ومصالحها الوطنية املرجوة 

اخر يرتبط العامل االقتصادي ارتباط  في العالقات الدولية كما ان مستوى الرفاه االقتصادي يحدد قوة الدولة ومن جانب

 بالقدرة الصناعية الدولة وتوطن صناعتها لذلك تعد محاربة االمية الصناعية واملعرفية من اوليات الدول املتقدمة 
ً
وثيقا

اطق لقد اثبت ان السيطرة االقتصادية االزمة للحفاظ على تدفق هذه املوارد من مصادر انتاجها الى من(, . 2016االسدي  , )

استهالكها من املهمات العسكرية والسياسية الحساسة وهذا ال يمكن الحصول عليه اذ غابت هذه السيطرة لذا فقد ترتب 

على معرفة هذه الحقيقة ظهور فكرة شرايين الحياة التي تمد الدولة بحاجاتها والتي اصبحت حماية هذه الشرايين من 

قومي , ومن الطبيعي ان لكل دولة من دول العالم لها موارد طبيعية قلت او االمور التي تمس املصلحة الوطنية ولألمن ال

 اخرى تتمتع بموارد ركيزة 
ً
كثرت من كميتها او نوعيتها وان بعض دول العالم تتمتع بموارد طبيعية قليلة بينما نجد دوال
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الذي يحقق لها الرفاه  عظيمة االهمية كما اننا نجد بعض دول استطاعت ان تنقل او تستثمر مواردها على شكل

 ما 
ً
 اخرى لعبت مقدرتها مؤثرات خارجية ال نجني من خيراتها اال القليل اليسير وغالبا

ً
االقتصادي واالجتماعي فيما نجد دوال

تصنف القوة االقتصادية بكل جوانبها ومجاالتها كعامل يأتي في املرتبة الثانية في قوة الدولة التي سرعان ما تتحول الى قوة 

كرية ورفع مستوى التنافسية الصناعية والتجارية واملالية املعرفية بصورة تقود الدول لتحقيق فقرات نوعية في عالم عس

التكنلوجيا والصناعات الذكية والحد من الفجوات املحتملة في ميزان القوة املادية بين الدول املتقدمة واملتأخرة وان يملك 

 الحالة  القوة االقتصادية والتكنلوجية بتفوق 
ً
على غيره من الدول حيث يؤثر الكيان االقتصادي للدول املنظومة اقتصاديا

االقتصادية للدول االخرى , والدول التي تكون قدرتها االقتصادية حقيقة فان هذا االمر يحد من عالمتها التجارية ويجعلها 

القتصادية لألطراف االخرى والتي تتحكم في اهم ال تتمتع بحرية كبيرة واستقاللية في قراراتها الخارجية بسبب حاجتها ا

 
ً
 كليا

ً
 نعتقد اعتمادا

ً
 وارداتها الرئيسية لتشغيل او تصنيع اهم محاور االقتصاد والدول الضعيفة اقتصاديا

ً
صادراتها وايضا

سياس ي له اثر  على ما تستورده من الخارج , فالوطن العربي يمتلك كافة املقومات االقتصادية لبناء القوة والظهور ككيان

فعال في املسرح وتوزان القوى فاملوارد الطبيعية املوجودة فيه وبكميات كبيرة وانواع متعددة خاصة النفط الذي يعد هو 

مليون ميل مربع اي ما  5عصب الحياة لكافة املصانع واآلالت والحياة االجتماعية الى جانب املساحة الشاسعة التي يبلغ 

يوليو  30النعيمي مليون نسمة وموقع جيوستراتيجي فريد  )   192النفوس التي تقدر حوالي  مليون كم وعدد 13يعادل 

 ,الحدث(  .                                                                                                                .  2020

 خاتمة:

ت االقتصادية االدارية والسياسية لبناء الدولة, اال ان العديد من الدول ومنها العراق على الرغم من االهمية الكبيرة للمقوما

تعاني من ضعف املقومات املذكورة, وبعد تبني البحث املنهجية العلمية لتحليل املوضوع من خالل وضع االطارين النظري 

تصادية االدارية والسياسية دور كبير بل تحدد والعملي له وصل الى ان يطلق البحث من فرضيات عدة منها, للمقومات االق

 مما جعل مستوى بناء الدولة مستوى ضعيف 
ً
مستوى بناء الدولة وان املقومات املذكورة في العراق مستواها ضعيف جدا

 ,وقد وصل البحث الى عدة استنتاجات تؤكد صحة الفرضيات منها , هناك عالقة قوية بين املقومات املذكورة وبناء 
ً
جدا

لدولة وذلك من خالل املؤشرات الدولية الخاصة بهذا املجال , وفيما يخص العراق تبين انه يعاني من ضعف شديد في ا

 في بناء الدولة , اذ بلغ مستوى حكم الرشيد )
ً
م وانه  2017( لسنة %8.9مقومات الدولة بالتالي له مستوى ضعيف جدا

 من 3ضمن الدول غير املستقرة وبترتيب )
ً
حيث انعدام االستقرار وانعدام السالم كذلك ضمن الدول الفاشلة ( عامليا

 11بترتيب )
ً
  ( عامليا
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   طبيق الشرعي يف االقتصادحنو مقياس ملستويات الت 

Towards a Scale of Shariah Application Levels in Economy 

 إسطنبول ، جامعة صباح الدين الزعيم ،د اسالمي قسم االقتصاد والقانون مهندس وباحث اقتصا، مؤنس العقاد 

 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The paper aims to establish a basic scale to 

measure the level of any economical action in 

general and practical implementation of Shariah 

in it in particular, this is within the legal frame of 

the modern state, whereas differentiating 

economical transactions based on the authority 

level of its parties may result consequences on 

the economical practice itself and the other 

indirect consequent stakeholders, nevertheless 

the original Sharia base and the name of 

transaction are not tacked or changed. The 

resulting scale has various applications and can 

be utilized as a tool for analysis, categorization 

and strategic planning for individuals, 

companies, and institutions. 

Keywords: : Islamic Economy, Shariah 

Economic Application Scale.  

JEL Codes: N40, O11, O21, P48, Z12. 

 امللخص: 

تنطلق الدراسة من مشكلة الحاجة لـتأسيس مقياس 

اإلطار االقتصادي شمولي للتطبيق الشرعي يشمل كامل 

للدولة، وتؤسس الورقة بمقارنتها بين مستويات التشريع 

والتطبيق القانوني في الدولة املعاصرة مع مستويات 

الفعاليات االقتصادية فيها مقياسا أوليا لتحديد 

مستويات التطبيق الشرعي في املجال االقتصادي ضمن 

 أطر الدولة املعاصرة، وتظهر أنه على الرغم من كون 

األساس الشرعي لتطبيق اقتصادي معين هو واحد إال أن 

مستوى تطبيقه في إطار الدولة املعاصرة قد يوجب مزيدا 

من النظر والتحليل والتفصيل. ونتج عن الدراسة مقياس 

متعدد االستعماالت يستخدم للتحليل والتصنيف ورسم 

االستراتيجيات للمؤسسات واألشخاص والدول. يولد هذا 

داة منهجية جديدة يمكن البناء عليها في املقياس أ

 .وعملياتطبيقات غير محدودة فكريا 

االقتصاد اإلسالمي، مقياس  املفتاحية:الكلمات 

التطبيق الشرعي االقتصادي، مستويات التطبيق 

 .االقتصادي
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 مقدمة:

البشرية أشواطا بعيدة في التطور االقتصادي والسياس ي ضمن أطر دولنا املعاصرة،  على مدى القرنين األخيرين قطعت

مؤسسات الدولة، ففي حين يسلم البعض بدور الغرب املحري في هذا التطور  ساد فيها القانون والهيكلية البيروقراطية

ء على أصول إسالمية مثل التملك وامليراث أخرون بأن االقتصاد العاملي قد قطع أشواطا بعيدة في التطور بنا اإلنساني ، يرى 

والعدالة والحرية املقيدة فمثال يقول األستاذ يوسف كمال: "انطلق الغرب من علم املسلمين ونظامهم االقتصادي 

ومؤسساتهم املالية ليقيم اقتصادا هائال، نجح فيه بقدر ما أخذ عن املسلمين من نظم الحرية وامللكية وامليراث والربح، 

. وبغض (27، 1990)كمال كس بقدر ما بعد عن نظام اإلسالم في ممارسة الحرام من احتكار وربا وأكل مال بالباطل" وانت

النظر عن أسباب هذا التطور إال أنه وموازيا لهذا التطور االقتصادي تطورت أيضا أطر الدولة وهيكلياتها، فترسخت دولة 

منظمة لكل فعل سياس ي واقتصادي فيها. وفي حين استورد املسلمون  املؤسسات وظهرت الدساتير والقوانين حاكمة لها

تلك األطر اإلدارية بغالبيتها، فقد عدلت بعض الهياكل االقتصادية، وبرزت من جذورنا الثقافية كمؤسسات موازية ملثيالتها 

غرة املرجوة في مجالها ضمن التقليدية، املصارف اإلسالمية وشركات التأمين التكافلي، لتسد هذه املؤسسات جزءا من الث

 أطر الدولة املعاصرة.

 مشكلة البحث:

رغم أن املبادئ اإلسالمية األصيلة املنبثقة من أصول التشريع اإلسالمي لم تتغير منذ البعثة إلى اليوم، إال أن تطور البشرية 

شريعاته الفرعية بناء على نفس وتعقد فعالياتنا اليومية أدى وباستعمال وسائل التشريع الى تطوير الخطاب الفقهي وت

وحيث أن الريادة االسالمية في قيادة التطور البشري ، األصول ليتيح للفرد املسلم التأقلم مع مقتضيات الحياة املعاصرة

اقتصاديا وسياسيا قد خبت جذوتها مؤخرا، فقد أصبح املسلمون يجاهدون في تطوير تشريعاتهم ليواكبوا مقتضيات 

يمكن تعديله من األنظمة الغربية لتالئم الشريعة االسالمية، فظهرت البنوك اإلسالمية وتلتها شركات عصرهم بتعديل ما 

التأمين التكافلية بما لها وما عليها. وبعد عدة عقود من إثبات هذه املؤسسات لتواجدها وفعاليتها، ظهرت مجموعة من 

 لنوعين من مؤسسات االقتصاد اإلسالمي.املقاييس واملؤشرات لقياس األداء والتطبيق الشرعي لهذين ا

وهنا تظهر مشكلتنا فمؤسسات االقتصاد اإلسالمي ال تقتصر على البنوك اإلسالمية والتأمين التكافلي فقط، فهي أوسع 

من ذلك بما يشمل الفعل االقتصادي في املستويات األعلى واألدنى منها، ووجود مقاييس ومؤشرات التطبيق هذه على هذا 

ال يلغي الحاجة الى مقياس أشمل ينطبق على كامل مستويات الفعل االقتصادي في دولنا املعاصرة. وحيث أن  املستوى 

الشكل املؤسس ي للفعل االقتصادي في بقية مستويات التطبيق يختلف عنه في البنوك والتكافليات فإن السؤال التالي يطرح 

دودية مقاييس التطبيق الشرعي للبنوك اإلسالمية ليشمل كامل نفسه: ماهي إمكانية الـتأسيس ملقياس شمولي يتجاوز مح

 اإلطار االقتصادي للدولة؟ بحيث يصبح املوجه للتطوير واملحدد لنقاط الخلل. 
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 الدراسات السابقة:

في دراسة للباحث عبد الرزاق سعيد بالعباس بعنوان "هل قصر الفقهاء املعاصرون في بيان أصول النظام االقتصادي 

ي؟" أن التأصيل للنظام االقتصادي االسلمي ال يخرج عن كونه مجرد انعكس للظروف التاريخية التي أحاطت اإلسالم

 بظهوره، وبالتالي فينبغي في كل عصر تجديد التأصيل وتطويره لتتهيأ للمسلمين أصول واسعة تمكنهم من مسايرة كل جديد.

العصر بالتطوير والتأقلم األمثل مع العصر إال أنه ال يقارب ففي هذه الدراسة يحث لباحث على مواكبة  (2008)بالعباس 

مسألة قياس مستوى تطبيق على سلم هيكلية الدولة املعاصرة، وأما في دراسة مدى توافق معامالت البنوك اإلسالمية مع 

ة مدى التزام قواعد االقتصاد اإلسالمي ملجموعة من الباحثين والتي تهدف إلى بناء معيار فني متخصص لتقييم ومعرف

البنوك اإلسالمية بقواعد االقتصاد اإلسالمي أثناء قيامها بالعمليات املصرفية . ومن ثم تم تصميم معيار فني تم تطبيقه 

فقد قام الباحثون فيها بجهد طيب،   (2017)بدر، املصري و سيدأحمد على عينة من البنوك اإلسالمية في الوطن العربي. 

، Dinç)ل التعامالت املصرفية. وفي دراسة أخرى متميزة قام بها مجموعة من الباحثين األتراك ولكنه أيضا محصور في مجا

مقياس محو األمية املالية اإلسالمية: تعديل في مجال الثقافة املالية املعاصرة" حيث حاول  بعنوان :" (2021وآخرون 

( )املستخدم كما تفيد الدراسة في املجال البنكي Islamic financial literacyالباحثون تعميم مقياس محو األمية االسالمية )

حصرا( على جميع الصناعات وفي مختلف البلدان، وعلى طيب املجهود فيها إال اناه تبقى منحصرة في مجال التعامالت 

 املالية، بدون اإلشارة الى أهمية التطبيق على املستويات التشريعية والتنفيذية كما سنرى في دراستنا.

 نهجية:امل

في إطار تحليلي استقرائي تتناول الدراسة التطبيقات العملية لالقتصاد اإلسالمي قياسا على السلم اإلداري والقانوني 

للدولة املعاصرة. فبداية: ستلخص الدراسة الهرمية التشريعية للدولة املعاصرة موضحه مستويات سلم التشريع والتنفيذ 

أدناها من الناحية القانونية واإلدارية للبيروقراطية املعاصرة كونها العمود الفقري إلدارة القانوني من أعلى هرم الدولة الى 

الدولة املعاصرة. ثم توضح الدراسة موضع الفرد املسلم في هذه الهرمية وعالقاته االقتصادية في بيئته ومع من يعولهم. 

االقتصادية بناء على الهرمية السابقة موضحة  ومن ثم تتوسع الدراسة بمنهجية مقارنة لتحدد مستويات الفعاليات

التطبيقات واملؤسسات املعاصرة لالقتصاد اإلسالمي على مستويات السلم املذكور، والذي سيبدو كمقياس تصنيفي 

 للتوافق االقتصادي مع الشريعة. 

ضح إمكانات تطبيقه على وحيث أن من سمات املقياس عادة إمكان تطبيقه على متغيرات عدة لقياس الفوارق بينها فستو 

مثالين متباعدين تماما في الظاهر والقاسم املشترك الوحيد بينهما هو االقتصاد اإلسالمي نفسه ودرجات تطبيقه، ففي 

املثال التطبيقي األول تقدم الدراسة تحليال عاما لتصنيف الدول بناء على مستويات تطبيقها للشريعة اإلسالمية في هرميتها 

جاالت االقتصادية، مبينة إمكان استخدام املقياس كأداة تصيف دولية ومحددة للتوجه االستراتيجي للدولة التشريعية للم

في تطبيقات االقتصاد اإلسالمي. وفي املثال التطبيقي الثاني ستطبق الدراسة هذا املقياس لتصنيف مجاالت تناول الكتب 

، وترى بناء عليها توجهات ادبيات الفكر االقتصادي اإلسالمي والدراسات ملستويات الفعاليات االقتصادية في مواضيعها

تاريخيا ومعاصرا وأكاديميا. وبعد اثبات إمكان تطبيق املقياس في مجاالت متعددة باملثالين السابقين ستورد الدراسة عددا 
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عليه وينتج عن من التطبيقات العملية األخرى الناجمة عن استعمال هذا املقياس مع استعراض سريع ملا سيترتب 

 استعماله في عدد كبير من املجاالت والتطبيقات.

إن إشكالية تحديد مستوى الفعل االقتصادي )التعامل( في أطر الدولة املعاصرة يفتقد الى الدقة الالزمة لتوضيح سويته 

ن الفتاوى تناولتها وضوابطه؛ بمعنى أننا عند الحديث عن عقود املضاربة التقليدية، مثال، فإننا نتحدث عن مجموعة م

مذاهبنا الفقهية فاختلفت في بعض مسائلها وتوافقت في غيرها، ولكن عند الحديث عن عقود املضاربة املعاصرة فإننا 

نواجه معضلة إضافية، فهل نتحدث عن عقد مضاربة بين تاجرين في سوق ما، أم عن عقد مضاربة نمطية مع بنك إسالمي، 

تمويلية هائل الحجم بين البنك املركزي وبنك إسالمي؟ من الواضح ان األساس الفقهي أم أننا نتحدث عن عقد مضاربة 

لهذه العقود مشترك، ولكن بينها بونا شاسعا متعلقا باملستوى اإلداري لتطبيق هذا العقد، بين كونه تطبيقا فرديا خاصا 

ن البنك املركزي وبنك أخر. وهنا يظهر أم تطبيقا نصف مؤسس ي )أي بين فرد ومؤسسة( أم كونه تطبيقا رسميا خالصا بي

 االشكال الذي تحاول هذه الورقة اإلجابة عليه.

 مفاهيم أساسية

في البداية ال بد من توضيح بعض املفاهيم التي ستستخدم الحقا للبناء عليها، وسنبدأ بتحديد مفهوم الدولة املعاصرة 

ة الى بدايات تبلور مفهوم الدولة الحديثة في منطقتنا إبان مطلع تمييزا لها عن الدولة التاريخية سواء كانت خالفة او مملك

 القرن املاض ي.

 الهرمية التشريعية للدولة املعاصرة

تتميز الدولة املعاصرة بفصل السلطات الثالثة عن بعضها البعض. وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فال 

سلطات لدى جهة واحدة، ويكون نظام املراقبة واملحاسبة فعاال في ضبط هذه تجتمع في الدولة الديمقراطية الحديثة كل ال

السلطات. وتبنى الهيكلية القانونية للدولة على األسس املنصوص عليها في دستور الدول فتكون هي املرجع األساس ي في تكوين 

قية واالجتماعية والعرقية أحيانا. النظام السياس ي والتشريعي واإلداري وكذلك تحدد مرجعيات الدستور الدينية واألخال

فمرجعيات هذه الدساتير تعتبر القائد واملوجه لتشريعات الدول فيما تحت الدستور من تشريعات ناجمة عنه. وتسهر على 

صيانة الدساتير وتطويرها مؤسسات مثل اللجان الدستورية او الهيئات التأسيسية او املحاكم الدستورية العليا. وهي 

مؤسسات مسؤولة فقط عن وضع الدستور، او تطويره، او تفسيره، او االحتكام اليه. مع اختالفات فيما بينها بمجموعها 

على اختالف الدول. فاملسيحية مثال موجودة في دساتير العديد من الدول الغربية الديمقراطية كمصدر تشريعي او مرجع 

عددا من الدول التي تعتمد املرجعية الدينية فيي الشنقيطي د ثقافي او اجتماعي أو حتى ديانة رسمية لتلك الدول. ويعد

"ويكفي ما أوردناه على وجود ديانات رسمية ووطنية في دساتير العديد من دول العالم، ومنها ديمقراطيات  :دساتيرها قائال

م التطور الديمقراطي في العالم". 
َّ
فة في أعلى سل وعليه فالنص على  (2021)الشنقيطي عريقة في أوروبا الغربية، مصنَّ

 املسيحية في الدستور يعتبر مرشدا للمشرعين القانونيين تجاه اعتماد موقف املسيحية من محل التشريع كاإلجهاض مثال.
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تنص الدساتير على املسؤولية التشريعية والتنفيذية في الدولة وتحدد صالحيات اصدار القوانين وتفسيرها وتطبيقها 

لك. وهنا تتنوع األنظمة بين الدول من الديمقراطية الرئاسية أو البرملانية الى ديكتاتوريات الفرد او والجهات املسؤولة عن ذ

الحزب. ولكن عادة ما تكون مجالس النواب هي املسؤولة عن اصدار القوانين كونها السلطة التشريعية، حيث تقوم بسن 

ليها وإقرارها لتنتقل مسؤولية تطبيقها على أرض الواقع القوانين ومناقشتها من خالل لجان تخصصية ثم يتم التصويت ع

الى السلطة التنفيذية. تكون الحكومات بوزاراتها ورئاستها هي املسؤولة عن تطبيق تلك القوانين كونها السلطة التنفيذية في 

إلدارات التنفيذية. ثم تقوم الدولة. فتقوم بإصدار التعليمات التنفيذية لتلك القوانين وتتابع تطبيقها من خالل الوزارات وا

اإلدارات واملؤسسات الرسمية بإصدار القرارات والتعليمات اإلدارية ضمن صالحياتها لتطبيق تلك التعليمات التنفيذية في 

إجراءاتها اليومية وتعامالتها ونماذجا التطبيقية، وعند ذلك تنتقل مضامين الدستور والقوانين الى الواقع املعاش 

 فراد.للمؤسسات واأل 

في وثيقة رسمية للحكومة الالتفية مقارنة لتوضيح  (2018) (Vīgante( تبين فيغينتي )1في املخطط الهرمي )الشكل  

مع توضيح الفروقات  ،الفروقات بين الهيكلية الرسمية إلصدار القوانين وتحديد املسؤول عن ذلك في الدول بشكل عام

 الناجمة عن االنضمام الى االتحاد األوربي:

مقارنة االتحاد االوروبي وجمهورية التفيا -(: هرمية التشريع1الشكل رقم )  

 

  (Vīgante 2018)املصدر: تقرير معد لصالح وزارة العدل في جمهورية التفيا 

 يبدو واضحا في الهيكلية الوطنية للجمهورية واالتحاد االوروبي ان الدستور يقع في اعلى الهرم فوق القوانين االخرى )التي

تسمى أحيانا بالثانوية نسبة إليه( حيث يكون البرملان املسؤول عن سن هذه القوانين ومن بعده تقوم الحكومة بإصدار 

التعليمات التنفيذية ملا سبق. وهذا ما يؤكده الدكتور حسن بحري واصفا الدستور بأنه: "القانون األسمى في الدولة، وهذا 

أحكامه السلطات العامة في الدولة، وأن تكون جميع القواعد القانونية غير السمو يستوجب بطبيعة الحال أن تتقيد ب

 .(185، 2018) متعارضة مع القوانين الدستورية"
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 موضع الفرد املسلم 

يسعى املسلمون الى تحري الحالل في تعامالتهم التجارية ويطمحون الى أن تكون شاملة لجميع مناحي حياتهم أخذا وعطاءا، 

واصفا تطلعات علماء االقتصاد االسالمي: "إن االقتصاد اإلسالمي مرشح  (35، 2012). يقول رفيق املصري تجارة او تبرعا

للنهوض بهذه التطلعات، لكي ينطفئ الصراع بين االقتصاد والدين، وبين ما هو كائن وما يجب أن يكون." وقد اجمع العلماء 

مقتضيات الحياة االقتصادية املعاصرة بشرط انعدام البديل على عدم مؤاخذة املسلم فيما أجبر على التعامل به من 

الشرعي وتقدير كل حالة بقدرها. فمثال ال خيار للبنوك اإلسالمية إال ان تعزل عائداتها الربوية من تعامالتها االجبارية مع 

 البنك املركزي في حساب خاصة وملخارج خاصة تحت رخصة االضطرار الشرعية.

الت املسلم اليومية من منظور الترتيب اإلداري للدولة املعاصرة نجد انها تكون مع األفراد واملؤسسات وبتحليل مبدئي لتعام

الخاصة والعامة وبعضها يكون في مستوى إداري أعلى منه كاملؤسسات الحكومية مثال او في مستواه من األفراد والشركات 

 (:2هم إداريا. كما يوضح في الشكل )أو مع من يعولهم من األفراد ممن يكمن اعتباره مسؤوال عن

(: العالقات الفردية2الشكل )  

لو افترضنا ان مؤسسة ما او شخصا من موقعه في املجتمع )وتحديدا من موقعه في السلم( قد اجتمعت له اإلمكانات 

الحالل في تعامالتهم إداريا، فهل سينجح هؤالء بدورهم في تحري منه  أدنىاو  أعلىليتحرى الحالل في تعامالته مع من هم 

تسلسليا؟ وبالتالي سيصبح سؤالنا شامال لكامل سلم التعامالت في الدولة املعاصرة من أعاله الى  أدنىاو  اعلىمع منهم 

معاملة اقتصادية )كإهداء قطعة حلوى لطفل صغير( إلى اعلى تحديد ملدلول اقتصادي في دستور دولة  أصغرادناه، أي من 

 ( ذلك بصورة مبسطة.3)ما. كما يبين الشكل 

الفرد 
المسلم

األعلى 
إداريا

أفراد 
معادلين

أدنى 
إداريا

شركات 
معادلة
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(: سلم التعامالت املبدئي3الشكل )  

فسلم التعامالت يجب ان يتسم بالحالل من أعاله الى ادناه، )أو هذا ما يسعى إليه منظرو االقتصاد االسالمي(، وال يؤاخذ 

شراء بيته يؤاخذ إن املسلم فيه اال بما يقدر على فعله ويستطيعه. فمن يجد مؤسسات او بنوكا إسالمية تتيح له تمويل 

تركها الى مؤسسات او بنوك ربوية تقدم نفس الخدمة. وحيث يكون كل شخص او مؤسسة مسؤوال في مستواه عن الفعل 

 االقتصادي وتعامالته فيه قانونيا وشرعيا.

 مستويات الفعاليات االقتصادية ومجاالتها

ية والفقهية ولكنه مستتر بين السطور، فمثال في محاولته ومفهوم املستويات هذا هو مفهوم وارد كثيرا في أدبياتنا العلم

: "بوسعنا أن نقسم هذه املشاكل (30، 2014)لتصنيف املشاكل التي تواجه البنوك اإلسالمية يقول القاض ي محمد وفيق 

معوقات  واملعوقات الى قسمين: األول معوقات داخلية متعلقة بالعمل املؤسس ي ذاته داخل املصارف اإلسالمية والثاني

خارجية متعلقة بالبيئة اإلدارية والقانونية والقضائية التي تعمل فيها املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية" وبذلك يحدد 

 وفيق زين العابدين في دراسته مستويين واضحين أحدهما تحت املؤسسة واألخر فوقها.

ا؟ بقليل من التحليل والتصنيف يمكن مالحظة أن ولكن هل هذا التصنيف كاف ليشمل هيكلية الدولة اإلدارية كله 

الفعاليات االقتصادية على تنوعها يمكن حصرها في مستويات بحسب موضعها من الهرمية التشريعية للدولة املعاصرة، 

وبشكل مبدئي يمكن مالحظة التمايز بين ستة مستويات اقتصادية تحصر ضمنها جميع مجاالت العمل االقتصادي في 

 ( وتفصل كما يلي:4ا في الشكل )الدولة كم

وهو أبسط املستويات ويشمل فقط القواعد الناظمة للملكية والدخار املال واكتنازه  املستوى األول )امللكية(: -1

أو إتالفه، كما يشمل إخراج الزكاة والصدقات طوعا، وهي محصورة بين العبد وخالقه وال تشمل فقه املعامالت 

ذا املستوى من معامالت فهي باتجاه واحد اختياري ال ينظمه إال عالقة العبد بربه. بين األفراد. وما يوجد في ه

فإخراج الصدقات مثال خيار شخص ي للفرد وإن نتج عنه استالم شخص اخر لهذه الصدقة. وتقع جميع أحكام 
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بس املال : "يفيد معنى ح(10، 1998)الوقف مثال في هذا املستوى حيث أن الوقف بحسب الشيخ مصطفى الزرقا 

 عن االمتالك والتداول، في سبيل املقاصد العامة." 

ويشمل التبادالت التجارية والعقود واملبايعات بين األفراد والشركات فيما بينها، املستوى الثاني )التعامالت(:  -2

ؤسسات وينظمه فقه املعامالت واألعراف والقوانين املرعية. وهو في تصنيفنا الحالي ال يشمل املعامالت مع امل

 (121، 2009)الحكومية او البنوك او أي نوع من العقود النمطية املتداولة. وهنا مثال يصف د. سامر قنطقجي  

مفرطا في التعميم فقه املعامالت على باقي املستويات: "إن عودة فقه املعامالت وهو الجزء التطبيقي لإلسالم إلى 

تقديمه للكثير من الحلول الناجعة لألزمات العالم، إنما هو الحياة من جديد بثوب اسمه االقتصاد اإلسالمي و 

برهان على أن هذا الدين هو دين حياة". كما يظهر هذا االستدالل أهمية فهم املستويات املذكورة هنا لتجنب 

 التعميمات العلمية الخاطئة.

مية )كالبلديات ومديريات ويشمل معامالت االفراد والشركات مع املؤسسات الرس املستوى الثالث )التراخيص(: -3

السياحة مثال( والبنوك والشركات ذات اليد العليا )كشركات الهاتف والكهرباء(، وتكون غالب هذه التعاقدات 

منمذجة وثابتة الشروط واألحكام مع خيارات محدودة لألفراد والشركات الدنيا، كاستصدار رخصة مشروع أو 

على قرض مصرفي كما جميع عقود االستصناع واملرابحة  عقود الحصول  عقود توصيل خدمات الهاتف أو

التالية في هذا املجال: "فليطمئن املسلم على سالمة  (558، 2018) واملضاربة. وتقع فتوى الدكتور وهبة الزحيلي

تعامله مع املصارف اإلسالمية شرعا، أخذا وعطاء، إنتاجا واستثمارا، على أساس املشاركة املنتهية بالتمليك أو 

 ملساهمة".ا

وهو يشمل األنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارات واإلدارات الحكومية املستوى الرابع )التعليمات(:  -4

)السلطة التنفيذية( وتدعى بالتعليمات التنفيذية بناء على القوانين املجملة، لكي تنظم عمل البنوك والهيئات 

كشركات الهاتف والكهرباء. وتكون هذه التعليمات صارمة الحكومية املتعاملة بشؤون العامة والشركات العليا 

ومحددة املجاالت. وبها يتم السماح بترخيص البنوك اإلسالمية مثال وبشروط معينة، أو يتم تحديد الوثائق التي 

تطلب في البلدية من مواطن أو شركة تسعى للحصول على رخصة معمل ما. ويصطلح على تسميتها في بعض 

مسألة فرض  (304، 2013)يمات التنفيذية التابعة للقوانين. فمثال عندما يناقش د. حسين فهمي البلدان بالتعل

نسب السيولة على البنوك اإلسالمية: "وأرى أنه ال مانع من استخدام البنك املركزي ألداة نسبة السيولة ملراقبة 

 قش مسألة في صلب هذا املستوى.البنوك اإلسالمية في حسن استخدامها للموارد املتاحة لديها".  فهو ينا

وهو عملية اصدار القوانين التي عادة ما يسنها البرملان او رئيس البالد )السلطة  املستوى الخامس )التشريعي(: -5

التشريعية( تحت سقف دستور البالد وبحسب االحتياجات املحلية. وهي مثال ما يتحدث عنه د.محيي الدين أبو 

السالمية: "عدم وجود تشريعات خاصة تتناسب مع طبيعة البنوك اإلسالمية الهول  واصفا مشاكل البنوك ا

تضبط وتنظم العالقة بين البنوك اإلسالمية بعضها مع بعض، وتنظم عالقتها مع األنواع األخرى من البنوك... 

يحدد فهو هنا  (130-129، 2012)أبو الهول واألهم من ذلك تنظيم عالقة هذه البنوك مع البنك املركزي".  

املشكلة في املستوى التشريعي الخامس ويظهر انعكاساتها العملية على عالقات البنوك من املستويين الرابع 

 والثالث.
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او التأسيس ي ويتم بصياغة دستور البالد او تأويالت نصوصه وتقوده املحكمة  املستوى السادس )التأصيلي(: -6

ما شابهها من هيئات، وفيه يحدد النظام العام للبالد الدستورية العليا او الهيئة التأسيسية للدستور أو 

كاالشتراكية او الليبرالية او االسالمية وتحدد مصادر التشريع وغيرها من االحكام التي تترجم الحقا في سلم 

واصفا إياه  (185، 2005)شابرا و املصري  املجاالت الى قوانين فتعليمات فعقود فتعامالت. وهذا ما تحدث عنه د.

ملعايير: "يمكن القول بأن القران والسنة يقدمان معايير حول الفاعلين االقتصاديين كيف يتصرفون، وأي با

 سياسات يجب تبنيها".

(، يمكن مالحظة ان مصادر تشريعنا تسد احتياجات املستوى السادس التأصيلية 4وباستعراض هذه املستويات في )شكل 

ملستويين األول والثاني بينما يتراجع هذا الزخم تدريجيا فيما تاله من مستويات. كما كما تتراكم كثافة أدبياتنا الفقهية في ا

 يمكننا تحديد املستوى الذي تتناوله مسألة فقهية ما على ذلك السلم ويتيح فهم محدداتها العليا وتأثيراتها الالحقة.

افق االقتصادي مع الشريعة من تصميم الباحث (4الشكل ) مجاالت التو  
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الرسمية في المجال الثالث
رخصة متجر ةالرخص والعقود النمطي

من مؤسسات وبنوك 
إلى أفراد وشركات

لتعليمات التنفيذيةالمستوى الرابع ا
مات تنفذ القوانين بإصدار تعلي

ينهاتنفيذية مولدا المجال الرابع ب
قواعد تأسيس شركات 

التامين
تعليمات القوانين

من السلطة التنفيذية
إلى مؤسسات وبنوك

التشريعالمستوى الخامس 
ين تطبيق الدستور بسن القوان

مولدا المجال الخامس بينهما
قانون المصارف القوانين

من السلطة التشريعية
إلى السلطة التنفيذية

التأسيسيالمستوى السادس 
ونية الدستور اعلى وثيقة قان

يهفي الدولة ويؤصل لما يل
مصادر التشريع الدستور

من المحكمة الدستورية 
إلى السلطة التشريعية

مستويات الفعاليات االقتصادية ومجاالتها

مالحظات مثال المجالأدوات المقرر والمتلقي
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حظة: تم تسمية املستوى الثاني من سلمنا هذا بالتعامالت تمييزا له عن فقه املعامالت وتحديدا لتلك السوية من فقه مال 

 املعامالت الذي يشمل عددا أكبر من املستويات بحسب تصنيفنا السلمي.

افق:  مفاهيم املستوى واملجال والتو

 فهم يبدو كل مستوى مستقال عن غيره بالتالي:ولتوضيح هذه املفاهيم يقتض ي التفصيل فيما يلي فبهذا ال

مقرريه: وهي الهيئات او األشخاص املسؤولين في املستوى عن القيام بالعمل او التشريع او التطبيق. )كالبرملان  -1

 املسؤول عن سن القوانين في املستوى التشريعي(.

كونون أنفسهم مقررين وفاعلين متلقيه: وهم األشخاص املتأثرون بقرارات وتعليمات مقرري املستوى وقد ي -2

في مستواهم ومؤثرين على متلقيه. )فالتنفيذيون متلقون في املستوى التشريعي ومقررون في مستوى 

 التعليمات التنفيذي(.

أدواته: وهي املخرجات الناتجة عن مقرريه في مستوى معين وهي الوثائق او اإلجراءات او العقود وغيرها.  -3

 يلي، او القوانين للمستوى التشريعي(.)كالدستور للمستوى التأص

ويحدد كل مستويين متتاليين مجاال معينا من الفعاليات االقتصادية والتعاقدات والتعامالت واملبايعات والتي تكون 

محكومة بأدوات املجال ووثائقه وأنظمة الدولة بكافة مستوياتها. وحيثما أتيح تطبيق الشريعة في مجال ما يمكننا اعتبار 

 توافقا مع الشريعة، والعكس بالعكس أيضا. مع امكان تطبيق الخيارين في بعض األحيان. ذلك

ومن هنا يولد مقياس التوافق االقتصادي مع الشريعة كمؤشر ملوضع وتأثير القرار االقتصادي في أي دولة ما، وكمقياس 

 غيرها من التطبيقات.للمقارنة ومحدد ملناطق التطوير واالحتياج في الفكر االقتصادي اإلسالمي و 

افق االقتصادي في مستويات الفعاليات االقتصادية  التو

ولتوضيح تطبيقات هذا املقياس  بعد التأسيس النظري لهذا املقياس ستتناول الدراسة التطبيقات الفعلية لهذا املقياس،

ي تصنيف الكتب والدراسات بناء على العملية سنورد مثالين واقعيين، األول في تصنيف الدول بناء على مقياسنا، والثاني ف

 مستويات الفعاليات االقتصادية املتناولة فيها.

افق االقتصادي للدول مع الشريعة  التو

حيث إن سلم مجاالت التوافق مع الشريعة شامل لكل الهيكلية اإلدارية للدولة املعاصرة فكيف ستبدو هذه الدول لو نظرنا 

نى لو صنفنا كل دولة بحسب تطبيقها لقواعد الشرع على كل من مجاالت التوافق إليها من خالل هذا السلم نفسه؟ بمع

االقتصادي سنالحظ تباينات واسعة بحسب تنوع البيئات االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وألمكننا قياس مدى 

 امتثال بلد ما لقواعد الشريعة في االقتصاد اإلسالمي كما في األمثلة التوضيحية التالية:

  



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 156 - 

افق الدول مع الشريعة من تصميم الباحث.1  الشكل )5(: جدول مجاالت تو

 

 

 

 

 

 

  

( يتم فيها مصادرة امللكية الخاصة، فإن املستوى األول يتم انتهاكه، 1وكمثال لتوضيح الجدول ففي دولة شيوعية )دولة 

مع الشريعة. أما في دولة اشتراكية وبالتالي فغالب األمر ان جميع التعامالت في املستويات األعلى من ذلك تفتقر الى التوافق 

فعادة ما تتجنب الشركات اإلسالمية والتجار امللتزمون التعامل مع املصارف الربوية واملؤسسات الحكومية قدر اإلمكان، 

( في 3(. وأما )الدولة 2وبذلك انحصرت التعامالت اإلسالمية وقتها في املستويين األول والثاني فقط. )كما في مثال الدولة

الجدول اعاله فتسمح بتأسيس البنوك اإلسالمية بجوار الربوية وتكون فيها املستويات األول والثاني والثالث في غالب األمر 

متسمة بإمكان التوافق مع الشريعة وتبدأ املشاكل التطبيقية بين البنك اإلسالمي والبنك املركزي في املستوى الرابع من 

( كما في 4في حدود ذلك. وكمثال أخر فإن الدول التي يكون بنكها املركزي إسالميا )دولة  السلم، وهنا ال يؤاخذ املسلم إال

، فقد ارتقت في التوافق مع الشريعة إلى املستوى الرابع على األقل (19، 2004)الحزيم  السودان وإيران وباكستان بحسب 

توى الثالث مثل البنوك الخاصة من شبهات. وكذا فإن حيث يتبع البنك املركزي للسلطة التنفيذية ويزيل ما بينه وبين املس

( حيث ال تتعارض األنظمة وال القوانين مع مبادئ االقتصاد 5هدف االقتصاديين اإلسالميين هو الوصول الى حالة )دولة 

 االسالمي باختالف مجاالت التعامالت.

 يمكننا االستفادة من هذا التصنيف في عدد من النقاط:

 ية مع الشريعة في البلدان عموما يتجه من األسفل الى األعلى، من االمتالك حين تضيق الدولة إن تطور التوافق

على املواطنين، ثم عند السماح بترخيص املصارف اإلسالمية، الى ان تصل التشريع او التأسيس والتأصيل في 

 املستوى األسمى للتوافق.

                                                           

الدول كونها خارج تجنب هذا التحليل األولي تسمية الدول بشكل صريح لتجنب الدخول في التفاصيل الدقيقة للفروق القانونية واإلدارية بين  1

 مجال البحث، إال أن القارئ يستطيع ربط الوصف بعدد من هذه الدول.

افق الدول مع الشريعة  جدول مجاالت تو

1دولة  املجال الرقم 2دولة   3دولة   4دولة   5دولة    

      تأصيل 6

      تشريع 5

      تعليمات 4

      ترخيص 3

      معامالت 2

      امتالك 1

مختلط  -غير متوافق مع الشريعة   -متوافق مع الشريعة  دليل األلوان:   



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 157 - 

  التوافقية تؤثر حتما وبشكل واضح على املستويات الدنيا من الواضح أن التغيرات في املستويات العليا من سلم

منه، وليس العكس صحيحا بالضرورة. فالسماح بترخيص بعض املؤسسات املالية اإلسالمية في أمريكا واجه 

اعاقات قانونية في بعض الواليات االمريكية نتيجة اختالف النصوص القانونية بين الواليات. ما انتهى الى 

املصارف اإلسالمية في بعض الواليات االمريكية بسبب نص قانونها على ضمان حد أدنى من  استحالة تأسيس

الربح للمودعين. وهنا يبدو واضحا تأثير املستويات العليا من السلم على الدنيا منه، ولكن تعامل الشركات في تلك 

 لذلك. الواليات بالعقود الشرعية ال يجبر تلك الوالية على تغيير قوانينها تبعا 

  باستعمال هذا التصنيف يكمن تحديد أولوية اتجاهات التطوير في قطاع االقتصاد اإلسالمي بحسب حالة كل

بلد على حدة ووفقا الحتياجاته القانونية او التشريعية او الدستورية. فيتوجب بناء عليه ان تقوم الكوادر 

احتياجاتها التطويرية وتوجيه كوادر الخريجين الجدد التعليمية والتأهيلية لالقتصاد اإلسالمي في الدولة بتحديد 

 نحو مجاالت االحتياج لسد الثغرة في املستقبل.

  كما يمكن تصنيف املؤسسات الخاصة والحكومية الفاعلة ضمن مجاالت التوافق، فيبدو األفراد والشركات

ة والعامة والشركات الخاصة العمالقة الخاصة في املرتبتين األولى والثانية، وتشمل املرتبة الثالثة البنوك الخاص

وبعض املؤسسات الحكومية املتعاملة مع العموم، وكل ما عال ذلك فهو حكومي )في معظم البلدان( كالبنك 

 املركزي والوزارات.

  بهذا التصنيف ترتقي اعلى املؤسسات اإلسالمية الخاصة الى املجال الثالث فقط، وتكون اعلى املؤسسات

 ة )البنوك املركزية االسالمية( في املجال الرابع.اإلسالمية العام

 تصنيف مجاالت الكتب في االقتصاد االسالمي 

وكمثال اخر عن التطبيقات اللطيفة للمقياس هي إمكانية تصنيف الكتب االقتصادية املوجودة في املكتبة العربية بحسب 

الذي يتناول موضوعا من املستوى األول بشكل  (2014)مجالها، فمنها ما هو منحصر في فقه الزكاة مثال ككتاب القرضاوي 

أساس ي، ولكنه تفرع وتوسع في مسائل من املستوى الثاني مثل زكاة أموال الشراكات، او الفروق بين الزكاة والضرائب وهو 

من كتبنا في من املستويات األعلى. ومن الكتب ما يكون أكثر شموال فيتناول عددا من املستويات بالطرح والنقاش، وقليل 

 االقتصاد اإلسالمي ما يشمل كامل مستويات التطبيق، مع التساؤل عن جدوى وجود ذلك نظريا.

وكون كتابا ما منحصرا في مستوى مجال معين فهذا ال ينتقص من قيمته وال يقلل من مستوى مؤلفه الفكري، ولكنه يدل 

 عتباره نقيصة من وجهة النظر تلك.على تخصص املؤلف في ذلك املجال. وعليه فقد يكون ميزة بدل ا

وبعض الفوائد األخرى الستعمال هذا التصنيف تكمن في تمكين القارئ من ان يالحظ نقاط الضعف في مكتبته الخاصة، 

فيسد ثغرة الكتب غير املوجودة في مكتبته. كما يمكن للباحثين تركيز جهودهم على املستويات األقل ازدحاما باألدبيات 

 القتصاد اإلسالمي.الفكرية في ا
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وكمثال على ما سبق نورد الجدول التالي واملتضمن بعض عناوين كتب مكتبة االقتصاد اإلسالمي موضحين كيفية تطبيق 

 ما سبق عليها.

(: جدول تناول الكتب ملستويات التطبيق االقتصادي للشريعة6الشكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونالحظ أن مجال الكتب التراثية متوافق مع املستويات التي كانت تشغلها الدولة التقليدية اإلسالمية مع فراغ نسبي في 

(. كما نالحظ أن كثيرا من 3،4،5التي ولدتها الدولة املعاصرة )وهي املستويات  تناول املستويات االقتصادية الجديدة

الدراسات املعاصرة جاءت مركزة في مجال معين لسد ثغرة او احتياج تطبيقي خاص. وكذلك كثير من الدراسات األكاديمية 

 ع الحلول لها.التخصصية والتي تأتي ممنهجة لتكون محددة في تناول مشكلة معينه إليجاد أدق وأنج

   يالحظ بشكل عام ان الدراسات الشرعية املتعلقة باملجالين األول والثاني متوافرة نسبيا في أدبياتنا الفقهية فهي

تتناول التملك وفقه املعامالت وكذلك إعادة التوزيع. بينما تتوافر من مصادر تشريعنا األساسية ما يغطي 

اإلجماع. ويبدو التراجع في غزارة اإلنتاج الفكري املتناول للمجاالت متطلبات املجال األول من القرآن والسنة 

الثالث والرابع والخامس، وليس هذا مستغربا لو أخذنا بعين االعتبار ان تطور هيكلية الدولة الحديثة في الغرب 

 جدول تناول الكتب ملستويات التطبيق االقتصادي للشريعة
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 * + * +   تأصيل 6

      * تشريع 5

تتعليما 4   *   +  

  + *  *  ترخيص 3

 * + * *   معامالت 2

 * * * +   امتالك 1

مبحث ثانوي +  * مبحث أساس ي      
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المي املعاصر، والذي استوردناه الحقا في دولنا املعاصرة لم يكن يقابله نفس النشاط الفكري في االقتصاد اإلس

 ما يضع مسؤولية مضاعفة على أكاديمي املجال لسد تلك الفجوة ومعاملتها كثغر من ثغور األمة.

  إن أهمية األبحاث واألعمال األكاديمية تزداد في املستويات األعلى من السلم. ويمكن لكل جامعة مثال ان تحص ي

حجم إنجازها ومدى تقدمها األكاديمي في هذا  الدراسات االكاديمية املقدمة ضمن كل مجال من السلم لتقيس

 املجال.

  وفي مرحلة الحقة مع تراكم الدراسات األكاديمية والتطبيقية سيقتض ي املوضوع التشعب في االختصاصات

بحسب مجاالت التصنيف كما هي سنة تشعب العلوم بعد تطورها. )فروع الهندسة والطب مثال(. فقد نرى فقهاء 

 ختصين في االقتصاد اإلسالمي التشريعي او التأسيس ي.او باحثين وخبراء م

 النتائج والتوصيات

باإلضافة الى املثالين السابقين يمكن توظيف سلم التوافق في عدة مجاالت أخرى من الصعب احصائها، ويمكن للقارئ 

 التنفيذ والتطوير.البناء عليها وتوظيفها كيفما يشاء، نظريا للتحليل والفهم واالستدالل، او عمليا للتطبيق و 

وحيث أن اآلفاق التطبيقية لذلك غير محدودة إال أننا سنورد بعضها على شكل رؤوس أقالم وأفكار عامة لفهم اإلمكانات 

 املنبثقة عن هذا املقياس:

  إن أي فعالية اقتصادية تسعى الى التوافق مع الشريعة في أعمالها يجب ان تتحرى الحالل في كل تعامالتها مع

اف كلها في مجالها او في املجالين األعلى واألدنى منها، ويجب عليها إيجاد الرخص ملا ال يتوافق مع الشريعة من األطر 

التعامالت التي ال تستطيع تعديلها. فمثال البنوك اإلسالمية تضمن شرعية كافة الخدمات التي تقدمها الى االفراد 

 تها مع البنك املركزي.والشركات، وتسعى إليجاد الحلول او الرخص لتعامال

  من أهم التطبيقات املمكنة لهذا التصنيف اعتماده أساسا مرجعيا لتحديد توافقية مؤسسة او شركة ما مع

الشرع، واستعماله كعالمة تجارية تسهل التعريف باملؤسسة املصنفة وفقه ووفق ما يتطلبه التعامل معها من 

ف معيارا للمقارنة والوسم للدول واملؤسسات العامة والخاصة اإلجراءات واالحترازات. بهذا يكون هذا التصني

 والدراسات والكتب املختصة باالقتصاد اإلسالمي. 

  فتجزئة  ،(1984)يتيح ترتيب األفكار للوصول الى األهداف بشكل منهجي مفيد لدراسات مثل دراسة شابرا

 هو الطريق األمثل لذلك.االختصاصات املطلوبة وتحديها للوصول الى اكمال املهمات الالزمة 
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 الخاتمة 

من اهم نتائج الدراسة هو التوصل الى وضع أسس مبدئية ملعيار التوافق الشرعي للفعاليات االقتصادية مع كامل هيكلية 

عليه تم تصنيف الدول بحسب سوية تطبيقها للشريعة اإلسالمية اقتصاديا. كما بين املعيار كمثال الدولة املعاصرة. و 

 نيف الكتب واملقاالت والدراسات االكاديمية بناء على سوية املوضوع املطرح فيها.امكان تص

أكاديميا توص ي الدراسة بتطوير البحث في هذا املجل وللتفصيل في املستويات واملجاالت بشكل أوضح. فأفاق التطوير 

ة باعتماد التصنيف وسيلة للتطوير في األكاديمي من هذا الباب مفتوحة. كما وتوص ى بنقل هذه الدراسة الى الحياة العملي

 املؤسسات األكاديمية، ودور النشر ،واملكتبات الخاصة والعامة. 

بالتأصيل ملقياس التوافق االقتصادي مع الشريعة ينفتح باب منهجي للدراسة واملقارنة والتطوير، ويتيح مجاال واسعا 

يات التشريعية للدول، وعلى كل مستوياتها من أدناها إلى أعالها، للنقاش األكاديمي والفعل التطبيقي في األسواق وفي الهيكل

وتكاتف والجهود وتصنيفها يسهل على العقل الجمعي لباحثي االقتصاد اإلسالمي الوصول الى مبتغاهم وسد ثغرات التنظير 

 والتطبيق في مجاالتهم. 
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 إسرتاتيجية حتول االقتصاداجلزائـــري إىل االقتـصاد الـقـائم عـلى املعـرفــة 
The Strategy Of Transforming The Algerian Economy Into AKnowledge-

Based Economy 

 ي إبتســــــامد. حمــــالو 

 جامعـة العـربي بـن مهيــدي أم البـواقي، الجـزائـر، والعلوم التجارية وعلوم التسيير العلوم االقتـصاديةكلية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This Research Paperattempts Seeking to Found 

a value Strategy ensures Algeria’s 

Transformation into a Knowledge-Based 

Economy; by examining the Requirements of 

The Transition to The Existing Economyon 

Knowledge, and Look at the Sectorsthat must be 

touched by this Transformation. In Addition to 

Trying to Understand the Various Problems and 

Obstacles that Prevented Algeria from 

Advancing this Economy, and finding Clear 

Mechanisms and visions that support Algeria to 

become a Technology-Producing country, and  

facilitate the Actual Applicationto arrive at 

Knowledge-Based Economy in various areas of 

life, in order to  Identifying Promising Strategic 

milestones Which uses Enormous and 

Distinctive Algerian Capabilities and Expertise. 

Using the Descriptive Analytical Method. In 

this paper, we reached important results, the 

most notably one is, the Economic Activity in 

Algeriais not based on knowledge, despite all 

that Algeria possesses of Sufficient Resources 

and Efficient tires, to head towards this 

Economy. This means that Algeria Urgently 

needs to take Serious   Steps in this regard. 

Key words: Knowledge Economy, Knowledge-

Based Economy, Knowledge Operations, 

Innovation,  Information and Communication 

Technology. 

 امللخص: 

تحاول هذه الورقة البحثية السعي إلى إيجاد إستراتيجية 

قيمة تضمن تحول الجزائر إلى االقتصاد القائم على 

حث متطلبات التحول إلى االقتصاد املعرفة، من خالل ب

القائم على املعرفة، واإلطالع على القطاعات التي يجب أن 

يمسها هذا التحول. إضافة إلى محاولة اإلحاطة بشتى  

املشاكل  والعراقيل التي حالت دون ارتقاء الجزائر لهذا 

االقتصاد، وإيجاد آليات ورؤى واضحة تدعمها لتصبح 

، وتسهل تطبيق االقتصاد دولة منتجة للتكنولوجيا

إلى ̋ القائم على املعرفة في مختلف مجاالت الحياة، وصوال

تحديد معالم إستراتيجية واعدة، تستخدم إمكانات 

وخبرات جزائرية هائلة ومميزة، مستخدمين في ذلك املنهج 

  .الوصفي التحليلي

توصلنا إلى نتائج هامة، أبرزها أن االقتصاد                

ي بعيد كل البعد عن االقتصاد القائم على الجزائر 

املعرفة، رغم كل ما تمتلكه الجزائر من املوارد الكافية 

واإلطارات القادرة على تطوير االقتصاد الجزائري إلى 

االقتصاد القائم على املعرفة. وهذا يعني أن الجزائر 

بحاجة ماسة إلى القيام بخطوات جادة في هذا الشأن، 

تنمية بحثية وتكنولوجية تنسجم   مثل السعي لتحقيق

  .وتتكامل مع التشريع واالقتصاد واإلعالم

اقتصاد املعرفة، االقتصاد القائم على  كلمات مفتاحية:

املعرفة، عمليات املعرفة، االبتكار، تكنولوجيا املعلومات 

   .واالتصال
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 مقدمة:

األســـــاســـــية للمجتمع واملحرك املعرفة التي أضـــــحت امليزة  كبير علىال ااملعرفة، باعتماده القائم على االقتصـــــاد يتميز            

ــــصادية ــ ــ ـــــنافسة االقتــ ــ ــ االقتصاد  العمل وتنويع مفتاح التنمية؛ بتوليد فرص في املعرفة يعتبر االستثمار حيث، األساس ي للمـ

حفز الدول لتوجيه ، مما وإضـــــــــــــافة قيم للمنتجات االقتصـــــــــــــادية تمكن من زيادة اإلنتاجية والطلب على التقنيات الحديثة

األمر الذي أصبح يستدعي  دور التقنية، وتطوير التعليم والتدريب. دية لالهتمام أكثر باالبتــــــكار وتعظيمسياساتها االقتصا

وهذا يتطلب منها القيام باستثمار وإنتاج املعرفة، حتى تفتح  التكنولوجيا؛ استيراد واستهالك من الجزائر الخروج من دائرة

 .ية الشاملة ورفع تنافسيتها في األسواق الدوليةواعدة تساهم في تيسير تنميتها االقتصاد˝ اآفاق

 :مشكلة الدراسة

مدى ، بات من الضروري طرح التساؤل اآلتي: ما االقتصادية الحياة نظرا للدور الذي تلعبه املعرفة والتكنولوجيا في            

االقتصاد جه االقتصاد الجزائري إلى متطلبات تو الجزائري إلى االقتصاد القائم على املعرفة، وفيما تكمن االقتصاد حاجة 

 القائم على املعرفة؟

 التســـاؤالت الفـرعيــة:

 تتمحور حول القضايا واإلشكاالت املتعلقة باملوضوع كاآلتي: تساؤالت فرعيةمن التساؤل السابق، تتجزأ             

 ما هو واقع وأهمية االقتصاد القائم على املعرفة في الجزائر؟ -

 تتمكن من االنتقال إلى االقتصاد القائم على املعرفة؟ الجزائر حتىات املفروضة على ما هي التحدي -

ـــيحققهــاالواعــدة  اآلفــاقفيمــا تتمثــل  - ــ ــ ــ ــ لالقتصـــــــــــــــاد الجزائري نحو االقتصـــــــــــــــاد على القــائم على نوعي النتقــال اال  التي ســـ

 ؟املعرفة

 الفرضيات:

 ينتمي ال لالقتصــاد القائم على املعرفة وال القتصــاد ، واالقتصــاد الجزائري التعد الجزائر مســتهلكة فقط للتكنولوجيا -

 املعرفة.

 النتهاج االقتصاد القائم على املعرفة.˝ طويال˝ قد تستغرق الجزائر وقتا -

ـــاالت  - ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة في مجـال تكنولوجيـا االتصــ ــ ــ ــ ــ ـــــريـة لبلوغ نقلـة نوعيـة خـاصــ ــ ــ ــ لـدى الجزائر مـا يكفي من اإلمكـانـات املـاديـة والبشـــ

 تستخدم في مختلف املجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية. جيةواإلعالم، وتحقيق ثورة تكنولو 

 الدراسة:أهمـيـة 

لحتمية كيفية انتقال االقتصــاد الجزائري لالقتصــاد من محاولة اإلحاطة بالجوانب الهامة  اأهميتهدراســة ســتمد الت            

 القائم على املعرفة.

 هــدف الدراسة:

على البحث العلمي ˝ إيجاد ســـبل لالرتقاء باالقتصـــاد الجزائري إلى اقتصـــاد تنافســـ ي يقوم أســـاســـاإلى تهدف الدراســـة              

التعليم والتــدريــب  تطوير ، ووضــــــــــــــع اســــــــــــــتراتيجيــة مثلى وكفيلــة بوالتطور التكنولوجي في شــــــــــــــتى امليــادين والتخصــــــــــــــصــــــــــــــــات
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ســــــــــــــاهم بشــــــــــــــكل فعال في إرســــــــــــــاء معالم تنمية واالســــــــــــــتفادة من خبرة وكفاءة العلماء داخل الجزائر وخارجها. األمر الذي ي

 أساسها العلم واملعرفة ويرفع من قدرة وتنافسية االقتصاد الجزائري.  ،اقتصادية واجتماعية شاملة ودائمة

 :دراسةج الـــمنه

 العراقيلالوقوف على  لكوكذ، لبحث وتحليل املعلومات الواردة فيهاتم اعتماد املنهج الوصـــفي التحليلي، لوصـــف              

 والعيوب املوجودة في االقتصاد الجزائري وإيجاد الحلول لتفاديها. 

 :دراسةهـيكل ال

 هدف معالجة املوضوع وإيجاد إجابات للتساؤالت السابقة، تم تقسيم البحث إلى العناصر اآلتية: ب            

 القـــتصاد القـائـــم عـلى املعـرفـــة.أوال: اإلطار النظري ل

 ريف االقـــتصاد القـائـــم عـلى املعـرفـــة.تعــ /1

 خصائص االقـــتصاد القـائـــم عـلى املعـرفـــة. /2

 متطلبات االقـــتصاد القـائـــم عـلى املعـرفـــة. /3

 قطاعات االقـــتصاد القـائـــم عـلى املعـرفـــة. /4

 . ثانيا: الفرق بين االقتصاد القائم على املعرفة واالقتصاد القديم  /5

 تـحـول الجزائر لالقتـصــاد القـائـم عـلى املـعـرفـة. ثانيا:  أسس

  معوقات وتحديات انتقال الجزائر  إلى االقتصاد القائم على املعرفة. /1

 إستراتيجية تـحـول الجزائر لالقتـصــاد القـائـم عـلى املـعـرفـة. /2

 ى املعـرفـــةالقـــتصاد القـائـــم عـلاإلطار النظري لأوال: 

 تعــريف االقـــتصاد القـائـــم عـلى املعـرفـــة -1

ــــــــبنك يعرف            ــ ــ ــــصاد الدولي الــ ــ ـــم االقتـ ـــه  املعرفة على القائــــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ املعرفة وتوليدها  كتسابعلى ا  يعتمد الذي االقتصاد"بأنــ

 .1متسارعة" واجتماعيةاقتصادية  تنمية لتحقيق،واستثمارها بفاعلية ونشرها

ـــــناعة التجارة تعرف وزارتي             ــ ــ ــ ـــــاد ،ونيوزيلندا املتحدة باململكة والصـــ ــ ــ ــ ـــــاد على املعرفة املبني االقتصـــ ــ ــ ــ  الذي بأنه "االقتصـــ

ـــتثمــار فيــه لعــبي ــ ــ ــ ــ ــــيــا ˝دورا املعرفــة توليــد واســـ ــ ــ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ ــ ــ ــــتــديمــا˝ أســ ــ ــ ــ ــ في خلق ثروة األمم، وزيــادة كفــاءة ـكـافــة القطــاعــات ˝ ومســ

 .2االقتصادية"

ـــــاد القـــــائم على املعرفـــــة يكمن الفرق بين             ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد املعرفـــــة" و"االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد املعرفي هو مـــــا يتعلق  في أن "اقتصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ االقتصـ

أما مصــطلح "االقتصــاد القائم  .3باقتصــاديات عمليات املعرفة ذاتها، أي إنتاج وصــناعة املعرفة وعمليات البحث والتطوير

                                                           

 .12اململكة العربية السعودية، ص،اإلستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع املعرفة(، 1435، )وزارة التخطيط واالقتصاد1 

 .11  ، ص51   ة، دراسات اقتصادية، صندوق النقد الدولي، العدد، اقتصاد املعرفة ورقة إطاري(2019)سفيان قعلول، و هبة عبد املنعم، 2 

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء  ،  الطبعة األولى،(2005)عبد الخالق فاروق، اقتصــــــــاد املعرفة في العالم العربي مشــــــــكالته ... وأفق تطوره،  3

 .26 لشؤون اإلعالم، اإلمارات العربية املتحدة، ص 
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ــــناه أكثر اتساعا ــ ــ ــــطاع˝على املعرفة" فمعـ ــ ــ ــ ـــــجم قــ ــ ـــــمل حــ ــ ات املعــــــــــــرفـــــــــة  واملعلومات واالستثمارات داخل االقتصاد، ؛ ألنه يشــ

ومـــدى تغلغــــل املعرفـــة والتكنولوجيــــا في األنشــــــــــــــطــــة اإلنتــــاجيــــة. فـــالـــدول املتقــــدمـــة التي اســــــــــــــتفــــادت من املنجزات العلميـــة 

ـــاد التكنولوجية، وســــــخرتها في صــــــناعات تولد لها معارف ومكتشــــــفات جديدة وتقنيات متطورة، وصــــــلت إلى مرحلة اال ــ قتصـ

 ابتكـار  ، أو مــا يســــــــــــــمى "مرحلــة مــا بعــد االقتصـــــــــــــــاد املعرفي"، أمــا الــدول التي تســــــــــــــعى إلى إنتــاج املعرفــة منعلى املعرفــة املبني

 .1واكتساب ونشر واستعمال وتخزين للمعرفة، فهي مازالت في طور االقتصاد املعرفي

ـــــاد بمعنى آخر ، يكمن الفرق بين اقتصـــــــــاد املعرفة واالقتصـــــــــا             ــ ـــــاد املعرفة هو اقتصــ ــ د القائم على املعرفة في أن اقتصــ

ـــــاد القـائم على املعرفـة  ؛عمليـات املعرفـة ذاتهـا ــ ــ ــ ــ أي إنتـاج املعرفـة وتوظيفهـا وعمليـات البحـث والتطوير . في حين أن االقتصــ

ـــــادية واالجتماعية، وهو مرحلة متقدمة من اق ــ ــ ــ ــ ـــطة االقتصـ ــ ــ ــ ــ ـــــادي للمعرفة في مختلف األنشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد فهو التطبيق االقتصـ ــ ــ ــ ــ تصـ

 املعرفة.

خالل عمليات املعرفة وخدماتها، كاإلنشـــاء  من الثروة الذي ينشـــ ئ يمكن القول أن االقتصـــاد القائم على املعرفة هو            

ـــم والتعلم والتطبيق ــ ــ ــ ــ ـــين والتقاســ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام ،والتحســ ــ ــ ــ ـــكالها املعرفة واســ ــ ــ ــ ــ األصـــــــــــــول  على باالعتماد في مختلف القطاعات بأشــ

 .2جديدة وقواعد وفق خصائص البشرية

تجدر اإلشـــــارة إلى أن االقتصـــــاد الجزائري ال ينتمي القتصـــــاد املعرفة، ألن الجزائر ليســـــت دولة منتجة للتكنولوجيا،              

وال ينتمي لالقتصــــــــــــــــاد القــائم على املعرفــة لكون هــذا األخير أكثر تطورا من االقتصــــــــــــــــاد املعرفــة والجزائر  دولــة مســــــــــــــتوردة 

 للتكنولوجيا.

 االقتــصاد القائم على املعرفـة:خصائص  /2

 :3تتمثل خصائص االقتصاد القائم على املعرفة في الخصائص اآلتية            

  األساس ي في االقتصاد القائم على املعرفة تشكل املعرفة املورد. 

   الهائلة. التقنية قائم على التطورات مفتوح عاملي يعتمد على اقتصاد 

 األفراد والشركات. حاجات التي تلبي نتجاتامل من˝ هائال ˝تنوعا يوفر 

 ـــــبح˝ يتيح انفتاحا ــ ـــــركات تعاون  أكبر، بحيث أصـ ــ ـــمن إطار  ˝ومطلوبا ˝عاديا ˝املعرفة أمرا إلنتاج  واألفراد الشـ ــ ــ ـــــراكة ضـ ــ  شـ

 املركزية. والعقلية الحدود تتخطى

 اإلنتاجية للعملية شموليةبنظرة ل ويتعام املعرفة، من متكامل منظور  إلى يستند االقتصاد القائم على املعرفة. 

 4باستمرار  للتطور   وقابلة عالية وخبرات بمهارات يتمتع ˝فكريا ˝يشكل رأسماال. 

 

                                                           

 .239-238 ، اتجاهات معاصرة في إدارة املعرفة، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص ص (2000) محمد عواد الزيادات، 1

 .25 ص  والتوزيع،األردن، للنشر والعمليات،الطبعة األولى، الوراق واالستراتيجيات املفاهيم املعرفة ،إدارة(2005) نجم، عبود 2

  للمكتبات  العلمية املجلة(، اقتصـــــــاد املعرفة في األدبيات العربية دراســـــــة تحليلية ودروس مســـــــتفادة، 2019 ينايرمحمد فتحي عبد الهادي، ) 3

 .06لد األول، العدد األول، ص جاملواملعلومات  والوثائق

واالقتصــــادية،  ، اتجاهات اقتصــــاد املعرفة في البلدان العربية، مجلة جامعة دمشــــق للعلوم االقتصــــادية(2012)محمد أنس أبو الشــــامات،  4

 .598، العدد األول، ص 28مجلد 
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 القائــم على املعرفـــة: االقتــصاد متطلبـــات /3

 اآلتية:يتطلب االنتقال إلى االقتصاد القائم على املعرفة توفر جملة من العناصر  يمكن إجمالها في النقاط             

 املدى طويلللتخطيط  املجال تمكن من فتح  مستقرة اقتصادية سياسات. 

 املعرفة اكتساب وزيادة تساعد على تطوير  سرعة التعلم التي الفعال والتدريب االستخدام سياسات. 

 التكنولوجيا. إنتاج كلفة خفض املنافسة واعتماد 

  ـــاح املجال 1تحرير االتصـــــــــــاالت واالنفتاح التجاري ــ ــ ــ الحديثة  التقنيات املعتمد على لدخول  االســـــــــــتثمار األجنبي، وإفســ

 ويسهل نقلها.

 القائـم على املعرفــة: االقتــصاد قـطاعـات /4

ـــــيم BORATE "2"بورات"    "   قام             ــ ــ ــ ـــــاد قطاعات بتقســ ــ ــ ــ ـــــمين، قطاعات الجديد أي القائم على املعرفة االقتصــ ــ ــ ــ  إلى قســ

أما   املعلومات. وإدارة بخلق القطاعات املعنية يشــــــــــــــمل القســــــــــــــم األول كل  ات الثانوية.املعلوم وقطاعات املعلومات األولية

ـــم ــ ـــم الثاني فيضـ ــ ـــــتخدم التي وهي القطاعات املعلومات الثانوية؛ قطاعات القسـ ـــكل غير املعلومات تسـ ــ ـــــر بشـ  مثل تلك مباشـ

ـــــتخـدام ألغراض املعلومـات تنتج التي ــ ــ ــ ـــلعال وإنتـاج في الزراعـة والصــــــــــــــنـاعـة الـداخلي االســـ ــ ــ ــ ــ  وهـذا يعني أن  املعلومـاتيـة. غير ســـ

 القطاعات اآلتية:  BORATE   لبورات  ˝وفقا األولية تشمل املعلومات قطاعات

 والخدمات واملعلوماتية وغيرها. والتطوير واالبتكار، أي مجمل أنشطة البحث املعرفة إنتاج -

 االتصاالت. ت الحكومية وخدماتتمثل التعليم وخدمات املعلومات واالتصاال  املعلومات توزيع قطاعات -

 .التأمين وشركات البنوك مثل املخاطر إدارة القطاعات التي تشمل -

 .لالتصاالت األساسية مثل الكمبيوتر  والبنية املعلوماتية والخدمات املعلومات تشغيل قطاعات -

 املوصالت وغيرها. الحاسبة وأشباه كاآلالت املعلوماتية السلع -

 املكتبية والتجهيزات. دة مثل الخدماتاملساع الخدمات -

 .املعلوماتية والخدمات السلع في الجملة تجارة -

ـــــبة ل              ـــــاد القائم على املعرفة  لقطاعاتبالنسـ ـــــمها االقتصـ ـــــنيف ˝وفقاالتي يضـ ـــــناعي للتصـ  ،" ISICاملوحد " العاملي الصـ

 :3فهي تتمثل في القطاعات اآلتية

 .املعلومات وتقنية االتصاالت طاعق لسلع وخدمات منتجة قطاعات -

 .املعلومات وتقنية االتصاالت لخدمات مستخدمة قطاعات-

 املؤسسات "، هو القطاع الذي يضم Nick Moore املعلومات كما وصفه "نيكمور  قطاع تجدر اإلشارة إلى أن             

 وتنتج األجهزة املعلومات للمستهلكين لتسليم تالفكرية،والتي تقدم التسهيال  امللكية أو املنتجة للمحتوى املعلوماتي 

                                                           

لالتحاد العربي للمكتبات  26(، دور اختصاص ي املعلومات بالتحول نحو اقتصاد املعرفة في سوريا، املؤتمر 2015علي حسين السمير، ) 1

 .872واملعلومات، عمان، ص 

 . 19 -18هبة عبد املنعم، وسفيان قعلول، املرجع السابق ص ص  2

 .19د املنعم، املرجع السابق، ص هبة عب 3
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 والخاص. العام القطاعين  كال من معالجة املعلومات، وذلك في تمكن التي والبرامج 

 : االقتصاد القائـم على املعــرفةأوجه االختالف بين االقتصاد التقليدي و  /5

ـــــاد القــديم أي يعرض الجــدول اآلتي أبرز الفروق واالختالفـات بين كـل م             ــ ــ ــ ــ ـــــاد القــائم على املعرفـة واالقتصــ ــ ــ ــ ــ ن االقتصــ

 التقليدي:   

 الفرق بين االقتصاد التقليدي واالقتصاد القائم على املعرفة -1-الجدول 

 االقتصاد التقليدي االقتصاد القائم على املعرفة الخصائص

 الخـــصائص االقتصاديـــة األساسيـــة

 يعاني من الندرة. في املواردتوجد وفرة  الظاهرة االقتصادية/1

 

قوانين الغلة مع  /2

 الحجم

 تناقص الغلة مع الحجم تزايد الغلة مع الحجم

 استاتيكية ديناميكية طبيعة األسواق /3

 محلية عاملية نطاق املنافسة /4

شكل املنافسة  /5

 الدولية

املنافسة التناطحية أو املنافسة 

 املكشوفة

افسة املشكاة أو املنافسة املحدودة أو املن

 احتكار القلة.

قواعد املنافسة /6

 الدولية

Win to wingame Win to losegame 

املعرفة الفنية، اإلبداع والذكاء و  أساس الثروة /7

 املعلومات ورأس املال البشري. 

 األرض والعمالة ورأس املال.

طبيعة النمو  /8

 االقتصادي

 خطي. حلزوني إلى أعلى

ترتبط بالعامل ويمكن إنتاجها خارج  - ةطبيعة السلع /9

 املؤسسة.

السلعة لها قيمة تبادلية وقيمة  -

 استعمالية.

ترتبط باملنشاة وال يمكن  إنتاجها خارج  -

 املنشاة.

 السلعة لها قيمة استعمالية فقط. -

مقياس الكفاءة  /10

 االقتصادية

مدى ملكية املنشأة للمعرفة ولرأس املال 

ا في االبتكار بما البشري ومدى سرعته

 يفوق سرعة باملنافسين.

 إنتاجية عوامل اإلنتاج.

العائد على رأس  /11

 املال.

 متناقص. متزايد 

 بيروقراطية. -هيكل تنظيمي متدرج شبكية طبيعة املؤسسات  /12

 بيئــــــة األعمــــال
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القوى املحركة  /13

 للنمو

 العمالة ورأس املال. االبتكار واملعرفة.

االهتمام األساس ي  /14

 للمعلومات 

إشباع رغبات املستهلكين املتطورة من 

خالل التطوير املستمر للمنتجات 

 والتركيز على الجودة.

تحقيق أعلى مستوى ممكن من األرباح من 

خالل التحكم في مستويات األسعار  دون 

 التركيز على املستهلك.

دورة حياة  /15

 املنتجات

ي واملشاركة في قصيرة بفعل التطور التقن

 اكتساب املعرفة.

 .˝متوسطة وطويلة نسبيا

مصدر امليزة  /16

 التنافسية 

االبتكار والجودة وسرعة النفاذ إلى 

 األسواق.

خفض التكلفة عن طريق اقتصاديات 

 الحجم.

أهمية البحث  /17

 واالبتكار

 منخفضة ومتوسطة. عالية

طبيعة العالقات  /18

 مع املشروعات األخرى 

 عالقات تنافسية وتعاون محدود. ت واندماجاتتحالفا

 ســــــوق العــــمل

 التوظيف الكامل رفع األجور الحقيقة والدخول  هدف السياسة /19

 مهارات تخصصية حسب طبيعة العمل. مهارات مرتفعة املستوى وتدريب مستمر. املهارات الالزمة /20

 هارات محددة.م تعليم متواصل مدى الحياة التعليم املطلوب /21

طبيعة العالقة بين  /22

 العمال

 تصادمية. تضامنية

طبيعة العالقات  /23

 التعاقدية

تخضع لتقييم العائد من قبل املؤسسة 

 والفرصة البديلة من قبل العمال.

 مستقرة

 أدوار الحكــــومات

أساس العالقة بين  /24

الحكومات ومنشآت 

 األعمال.

 

 تحفيز فرص  النمو

 

 ابة والسيطرة.فرض الرق

 األوامر املباشرة. إطار مرن يخضع آلليات السوق. اإلطار التنظيمي /25

نظاق تركيز  /26

 السياسات

تبني سياسات تسهل عمليات التحول 

نحو االقتصاد الجديد بما يتضمن ما 

 يأتي:

 توفير البنية التقنية األساسية الالزمة. -

االستثمار في مقومات االقتصاد  -

ن خالل تطوير التعليم الجديد م

وتأهيل القوى العاملة وتزويدها بالخبرة 

 املعرفية.

التركيز على تبني سياسات لخفض  -

 التضخم والحد من البطالة.

تبني سياسات مالية ونقدية من شأنها  -

 التأثير على املتغيرات الحقيقة.
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توفير املناخ املالئم لنمو وتطوير -

 أنشطة البحث العلمي واالبتكار.

خلق بيئة عمل مرنة وإطار تنظيمي  -

وتجاري منفتح قادر على تحفيز نمو 

املشروعات وتطبيق سياسات الثورة 

 التقنية.

الحكومـــة ورقمنــة إعـــادة تشــــــــــــــكيـــل دور  -

ـــاعد على تطوير  مفهوم  ــ ــ عملياتها بما يسـ

ـــــة  ـــــا مرنــ ـــــة ويجعلهــ ــــات الحكوميــ ــــدمـــ الخـــ

 وسهلة بالقدر الكافي للمواطنين.  

 .25 – 23(، مرجع سابق، ص ص 2019ملنعم، وسفيان قعلول، )املصدر:  هبة عبد ا

 

 تـحـول الجزائر لالقتـصــاد القـائـم عـلى املـعـرفـة أسس  ثانيا:

 :  االقتــصاد القائـم على املعــرفةإلى  الجزائــر وتحديات تحول   عوقاتمــ /1

 لألسباب اآلتية:تتعدد صعوبات تحقيق النهضة املعرفية في الجزائر،              

 من حجم الناتج  1  % 0.54حيث قدر حجم هذا التمويل ب  ،ضعف تمويل البحث العلمي ركود الحركة العلمية بسبب

 وهذا ما أفض ى إلى:  2017اإلجمالي الجزائري سنة  املحلي

فلم يتحقق االنتقال  ،تدهور نوعية التعليم، نتيجة تدني التحصــــــــــــــيل املعرفي وضــــــــــــــعف القدرات التحليلية واالبتكارية -   

النوعي نحو محـــــتوى ومضمون معرفي ينتج وينشر املعرفة؛ ألن التقدم الكمي في مخرجات التعليم رافقه تدني في التحصيل 

 املعرفي، وكانت النتيجة ضعف نوعية املوارد البشرية وظهور فجوة بين الكفاءة العلمية للمتخصصين. 

 ومستوى التنمية وبين ناتج التعليم. الخلل السياس ي بين سوق العمل -   

 فجوة حقيقية بين اإلنتاج املعرفي داخل الجزائر مقارنة بالدول املتقدمة.  وجود -   

  قصــــور دور اإلدارة الحكومية في التنمية التكنولوجية، أين تغيب الرؤية اإلســــتراتيجية املتكاملة والســــياســــات العلمية

 . كذا كيفية نقل نتائج هذا الجهد إلى مجاالت الحياة العلمية والتطبيقيةاملنسقة وآليات التنفيذ املتزامنة،و 

    :نقص إنتاج ونشر عناصر املعرفة في الجزائر، وذلك لألسباب اآلتية 

ــــــــعاد عن ˝ سلبا سيادة الطابع البيروقراطي، مما أثر  - ـــــــــ ـــــــــ على البحث العلمي؛ وذلك بسبب التركيز على املواقع اإلدارية واالبتـ

ــثين وانخفاض وضعف إنتاجهم األنشـ ـ ــماء والباحـ ــلية العلـ ــادفة في املجال العلمي، مما أدى إلى تثـبيط فاعـ ـطة الفاعلــة والهـ

 العلمي.     

 من دخولها القــومية. % 05و%  2.5ضعف التخصيصات املالية، مقارنة بالدول املتقدمة التي تخصص ما بين -

                                                           

 .19:29، الساعة: 09/01/2021، تصفحت بتاريخ:  data.albankaldawl.orgالبنك الدولي، بيانات،   1
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ـــــتيراد وجود بعض التوجهات املغلوط - ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــتاج اســ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ة في كيفية نقل املعرفة، مثل استيراد وسائل اإلنتاج الجاهزة. لذلك يحــ

ـــل وتطوير.  املعرفــــة إلى تفعيـ

 1املتمثلة فيما يأتي مصدر املشاكل التي تعيق انتهاج اقتصاد املعرفة، هو بنيتها االقتصادية واالجتماعية: 

 اعتماد نمط إنتاج متسم باستخراج النفط. -

ركز اإلنتاج في األنشـــــــــــــطة األولية كالزراعة، مما يعني انخفاض الطلب على املعرفة واالســـــــــــــتثمار فيها، وبالتالي تعطيل ت -

 منظومة املعرفة وافتقار النشاط االقتصادي لها.

 تدنى معدالت النمو االقتصادي وصغر حجم الناتج املحلي اإلجمالي.  -

ـــلة بينها وبين كثافة املعرفة، مما يؤدي إلى تدني التقليدية وغير الن ســـــــــيادة املشـــــــــروعات الصـــــــــغيرة - ــ ــ ظامية، وفقدان الصــ

 القيمة املضافة لالبتكار واملعرفة في العملية اإلنتاجية لتلك املشروعات.

االقتصــادي، وغياب الشــفافية  النشــاط تدنى مســتوى تنافســية االقتصــاد الجزائري، بســبب ســيطرة القطاع العام على -

 واعتماد الحماية،مما أدى إلى إضعاف حافز اإلنتاجية وتوظيف املعرفة. واملساءلة وقلة االنفتاح

 انخفاض إنتاجية العامل.  -

على النمو االقتصــــادي وتخصــــيص املوارد الكتســــاب املعرفة؛ بســــبب تمركز ˝ ســــوء توزيع الدخل والثروة، يؤثر جوهريا -

 الدخل والثروة لدى فئة محدودة. 

 ي تواجهها الجزائر للتحول لالقتصاد القائم على املعرفة، فتتمثل فيما يأتي: بالنسبة للتحديات الت              

 .تحدي اللغة العربية 

 .ضعف مشاركة القطاع الخاص وضعف الحوكمة 

 .تضخم القطاع العام الحكومي 

 .ضعف مؤسسات التعليم والتدريب والبحث العلمي 

   .ضعف سياسة خلق فرص ريادة األعمال 

 م وجود خطط للتحول الرقمي وعدم وجود قيادات للتحول الرقمي واملعرفي.الفجوة الرقمية و وعد 

  .مقاومة ورفض املوظفين للتغيير، وضعف الوصول للخبرات التقنية املطلوبة 

 

 

 

                                                           

النموذج الجـــديـــد لتكنولوجيـــا املعلومـــات  :(2007 –2000(، تســــــــــــخير العلم والتكنولوجيـــا ألغراض التنميـــة )2007مؤتمر األمم املتحـــدة، ) 1

 .35، ص: قرير اقتصاد املعلومات،نيويورك وجنيفواالتصاالت، ت
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 ــية تحـول الجـزائـر لالقتــصاد القـائـم عـلى املــعــرفـة: اســـتراتيج /2

 في الجزائر مبنية على إتباع الخطوات اآلتية:    لمعرفة والتكنولوجياصياغة إستراتيجية لالبد أن تكون             

 التوجه الفعلي نحو إنتاج املعرفة:/2/1

ثم  ،يتطلب إعداد مســــــــتلزمات مشــــــــروع تقييم أصــــــــول املعرفة الوطنية ،إن االنتقال نحو مجتمع املعلومات واملعرفة           

ـــــــابي إل  ــ ـــــــتاج املعرفة بدل استهالكها، أي ابتكار وإبداع املعرفة وليس فقط تلقي وضع برامج تساعد على تشكيل مناخ إيجـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ نـــ

ـــــتيراد املعرفــة ــ ــ ــ ــــع الخطط التنمويــة،  . 1واســـ ــ ــ ــ ــ ، دون 2بــالــدرجــة األولىالتطور العلمي واملعرفي  التركيز علىمن األجــدر عنــد وضــ

 إهمال دور القطاع الخاص في تطور االقتصاد املعرفي. 

ـــــاالت، عن طريقيتطلب األمر أ             ـــــا تطوير بنية تحتية ترتكز على تكنولوجيا املعلومات واالتصــ تجنب تطوير قطاع  يضــ

كلفة إنتاج املعرفة ســـتقل بفضـــل تكنولوجيا املعلومات، مما يعطي الفرصـــة للعلماء واملهندســـين . فعلى حســـاب قطاع آخر

ـــاهموا معرفيا  ــ ــ ـــكل أكبرليســـ ــ ــ ـــميم الدوائر ابشـــ ــ ــ ـــبيل املثال يمكن تصـــ ــ ــ ــــيليكونية ثم تكليف . فعلى ســـ ــ ــ ـــــرائح الســ ــ إللكترونية للشـــ

 .مسابك تصنيع هذه الشرائح بإنتاج التصاميم في صورتها املادية. وهذا يرمز لتوازي للجهدين العلمي والتكنولوجي

 

  املـعـرفـة: ـية الصـناعة في ظـل االقــتصاد الـقـائـم عــلىسوضع آليات دعم تناف /2/2

واالبتكار التكنولوجي، وتوفر موارد بشــرية  لتنافســية في اقتصــاد املعرفة، باالرتقاء بالبحث والتطويرترتبط القدرة ا             

 متعددة املهارات. ولبناء اقتصاد تنافس ي، البد من االلتزام باألركان األساسية اآلتية:

 املحـافــظــة على بيـئة اقـــتـصاديــة كـلية مستــقرة: /2/2/1

من خلق بيئة داعمة لالســــــــتثمار الخاص وتأســــــــيس الشــــــــركات والحرص على نموها. لذلك يجب اإلســــــــراع إلزالة البد              

ـــــادية  ــ ـــــات االقتصـ ــ ـــــياسـ ــ ــــتثمار يرتبط بالسـ ــ ـــمان عدالة التعامل مع كل األطراف. فتدفق االســ ــ ــــواق، وضـــ ــ خلل وإخفاقات األســ

ــــتثمار، ــــتقرة محفزة وجاذبة لالسـ تتســـــم بعجز طفيف في املوازنة العامة، وعجز  الكلية من خالل توفير بيئة اقتصـــــادية مسـ

ـــة  ــ ــ ـــــيئة سياسية ومؤسسية ثابتــ ــ ـــــقر، وكذا بــ ــ ــ ــ ــ ـــــة للتضخم وسعر صرف مستــ ــ ـــعدالت متدنيــ ــ ــ ــ ــ ــ محتمل في ميزان املدفوعات، ومــ

 وشفـــافة. 

 

 

                                                           

، تشرين الثاني، 4و 3إطاللة أكاديمية على إدارة املعرفة، مجلة الرابطة، عدد خاص، املجلد الرابع، العددان  (،2004)الرفاعي،  غالب عوض1 

 .12ص 

العوملة االقتصــادية، مجلة الرابطة، املجلد الخامس، ، أثر التكنولوجيا في تكامل االقتصــاديات العربية في ظل (2005)حلوش عاكف نايف، 2 

  .125العدد األول، آذار، ص 
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 التكامل الوثيق بين سـياسات التصنيع والسـياسات التعـليمـية:  /2/2/2

ــلة بتداخل الصـــالحيات والبيروقراطية، وانعدام التنســـيق يتطلب                تحقيق هذا التكامل التغلب على العراقيل املتصـ

ـــتت جهود  ــ ــ ـــــات واألطراف الفاعلة في عملية التنفيذ، يشــ ــ ــــســ ــ ـــــات واملؤســـ ــ ـــــياســ ــ ـــــيق بين الســ ــ بين األطراف املعنية. فغياب التنســ

 التنمية، ويضعف القدرة التنافسية للصناعة. 

 تعانـة بالعـقول املهــاجـرة:ضرورة االس /2/2/3

لالستفادة من هجرة الكفاءات، البد من تبــــــــــــني سياسة عمومية فاعــــــــــــــــــــــــلة في كلمن الدول املستقبلة والدول املوفدة              

 :1تتمحور في اإلجراءات اآلتية

  :تــشكـيل فــكرة االستفادة مـــن هــجـرة الكـفـاءات 

 نذكر: تطرحها هذه الظاهرة التي التحديات هةمواج إجراءات من            

 القضايا املتصلة بهجرة الكفاءات. بشأن اإلحصاءات إنتاج تحسين  

إنشاء وكالة أو هيئة عمومية، بغرض تنسيق وتوفير ونشر بيانات موثوقة ومنتظمة ومستمرة حول الهجرة بصفة عامة،  

 وهجرة الكفاءات بصفة خاصة.

 زر والربط الشبكي بين املؤسسات اإلحصائية املهتمة بالكفاءات. توفير الروابط وأوجه التآ  

 إنشاء مراصد إقليــمية للهــجرة تتولى إنشاء بيانات كمية ونوعية حول الهجرة.  

 خلق بيئة مناسبة لتنمية الكفاءات في دول املنشأ من خالل اعتماد وتنفيذ سياسة البحث من أجل التنمية،  

 ث تتوفر على املوارد البشرية والتقنية واملالية الالزمة. وتوثيق الروابط بين عالم البحوثبإنشاء مراكز ومعاهد بحو  

 وعالم األعمال، بإنشاء مخابر للبحوث داخل الشركات.  

 :الحــفـاظ عـلى التواصل مع املغـتـربيـن ذوي املـهارات 

 ناسـبة، من خالل ما يأتي:يتم بناء هذه الروابط بإنـــشاء آليـات مـؤســـساتية م             

تعزيز قنوات االتصـــــال بين املهارات املغتربة وبلد املنشـــــأ باللجوء إلى خبرة هذه الكفاءات وتســـــهيل تنظيم محاضـــــرات من   

 طرف االكاديمين املغتربين لفائدة جامعات الدول املرسلة. 

 رسلة.إقامة روابط بين منظمات الكفاءات املهاجرة ومراكز البحوث في الدول امل  

 دعم شبكات الكفاءات املغتربة في الخارج.  

 إعداد شركات بين املؤسسات املكلفة بالهجرة وشبكات الكفاءات املقيمة بالخارج.  

  الكفاءات على االســتثمار في الدول املرســلة، التي بإتاحة الفرصــة لها ســتنقل تجارلها من الدول املتقدمة تشــجيع

العلم كل باحث في مجال تخصصه. وستنشأ مشاريع ومراكز أبحاث تساهم في  لداخل الجزائر وأحدث ما توصل إليه

 دعم وتشجيع البحث العلمي وتوفر فرص عمل وتخلق ثروة.

                                                           

 .67 – 65، التقرير اإلقليمي للهجرة الدولية العربية، الهجرة الدولية والتنمية، ص ص  (2014) جامعة الدول العربية،1 
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 يكون ذلك من خالل ما يأتي:            

 .إنشاء بنوك مشاريع للمستثمرين املحتملين من املهاجرين 

    .تسهـــــيل اندماج املقاولين املهاجرين 

 يدات األعمال في تنمية الدولة املرسلة.إشراك س 

 للهجرة: املـرشـحة خـاصة بالكـفاءات واإلعالم للتواصل إســتراتيجية وضع 

 يندرج في هذا اإلطار األخذ بما يأتي:               

  .إنشاء وتعزيز وكاالت الوساطة في الدول املوفدة والدول املستقبلة، ووضع عالقات تعاون بينها 

  م جيد حول فرص العمل املوجودة في دول املهجر والخدمات املتاحة ملطابقة هذه الفرص مع املؤهالت، مما توفير إعال

 سيساعد على الحد من عدم تطابق مؤهالت املهاجرين في الدول املستقبلة.

  في الدول توفير معلومات إضــافية متاحة للجميع، تتعلق بإجراءات الهجرة وظروف العيش وقواعد وإجراءات االندماج

 املستقبلة.

 2/3/ :االستفادة من الذكاء االقتصادي 

 يمكن أن تتحقق هذه االستفادة في مختلف امليادين كاآلتي:            

  :ويتطلب األمر توفر العناصر اآلتية:املجــال السـياس ي 

 وجود إرادة سياسية ووضوح الرؤى في مجال الذكاء االقتصادي. -

 تكنولوجيا وطنية والتحكم في التكنولوجيا الصناعية املفتاحية. تعبئة كل الطاقات لخلق -

 إلنجاح منظومة الذكاء االقتصادي.إعطاء الدعم الالزم للفاعلين  -

 :وهذا يتحقق من خالل ما يأتي: تنـمية املـوارد البشرية 

يههــا للفروع التقنيــة، بــإتبــاع مــا يســــــــــــــمى متــابعــة واالعتنــاء بــاملواهــب والكفــاءات املتميزة منــذ األطوار التعليميــة األولى، وتوج -

 بمناجمنت املواهب.

نين  -  إجراء تكوين مكثف للمختصــــــــــــــين في التكنولوجيــا العــاليــة، وإرســـــــــــــــال بعثــات دوريــة للتكوين في الخــارج، ومتــابعــة املكو 

 بصفة دقيقة وصارمة. والحرص على االستغالل األمثل لهذه الكفاءات. 

 بية. االهتمام بتعليم اللغات األجن -

ـــتثمار  - ــ ــ ــ ــ ــــواء املقيمة داخل التراب الوطني أو املتواجدة بالخارج، من خالل تحفيزها على اســـ ــ ــ ــ ــ االهتمام بالنخبة الوطنية ســ

 رصيدها املعرفي واملنهي داخل الوطن، أو السعي الجاد لضمان التواصل معها لالستفادة من خبراتها.  

  :البد في هذا الجانب من:الجـانب التـنظـيمي 

ـــــن خــــالل ضمان التنســيق بين القمة الت - ــ ــــذكاء االقتصادي واليقــــظة التكنــــولوجية؛ مـ ـــــيم الشبكي للفاعلين في ميدان الــ ــ نظـ

 والقاعدة، إتــــباعا ملبـــدأ وحـدة اإليحاء والحرية والتنسيق في التطبيق.
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 ــذكاء االقتصادي. تــــوفير اإلطار القانــــوني والتنظــــيمي املالئم ملمارسة الــ -

 إشراك كل القطاعات العمومية والخاصة، وكل شخص طبيعي من شأنه أن يضيف لبنة لهذه املنظومة.  -

  طلب هذا الجانب ما يأتيت: يالجانب الدبلـوماس ي والتـعاون الدولي: 

 علوم والتكنولوجيا. السعي إلى إقامة عالقات تعاون مستمرة قائمة على املساواة واملعاملة باملثل في مجال ال -

وتوفير معلومات  .تفعيل دور الســــفارات للعب دور اقتصــــادي، يتمحور أســــاســــا في دراســــة أســــواق الدول التي تتواجد فيها -

 عنها ووضع هذه املعلومات تحت تصرف املؤسسات الوطنية.    

 :يتم في هذا الجانب العمل على ما يأتي:الجانب العـملي املحـض 

 معلومات في مختلف القطاعات وفتح قنوات للربط بينها وتأمينها، وضبط كيفية استغاللها.إقامة قواعد لل -

ـــــاص التكنولوجيا األجنبية وتكييفها مع  - ــ ــ ـــــناعي للتكنولوجيا العالية. وامتصــ ــ ــ ــــاء أقطاب االمتياز ومناطق للتطوير الصــ ــ ــ ــ إنشـ

 املتطلبات الوطنية. 

 يتها بضرورة انتهاج وممارسة الذكاء االقتصادي على مستواها. تهيئة املؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، وتوع -

ـــــناعية ذات تكنولوجيا  - ــ ــ ــ ـــلوب التكييف أو التحويل التقني؛ عن طريق تحويل جزء من مقتنيات املنتجات الصـــ ــ ــ ــ ــ اعتماد أســـ

 عالية ملخابر متخصصة لدراستها وتحويلها إلى منتج وطني. 

 :الجانب العـسكري 

جيا الدقيقة من طرف الصناعة الحربية لتطوير التسليح، وإعطاء عناية خاصة للتكنولوجيا تحسين استعمال التكنولو  -

 املزدوجة.

 العمل على اكتساب املعلومات التكنولوجية في مختلف املجاالت خاصة السوداء منها، ألن هذه األخيرة تعتبر غالبا -

ـــتراتيجـــية لها قيمة كبيـــرة عـــند التملك    والفقد. معلومات إسـ

 عدم اكتساب األسلحة املتعاهد عليها فقط، ومضاهاة الدول القوية في امليدان العسكري وتقليل تبعية التسلح. -
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 خاتمة:

ـــــاد القائم على املعرفة يعتبر             ــ ــ ـــــادي؛ للنمو الرئيس املحرك االقتصـــ ــ ــ ـــــاديات ألن االقتصـــ ــ ــ   املعرفة تقوم على توافر اقتصـــ

علومات، وتستخدم االبتكار والرقمنة إلنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مرتفعة. ويعتبر رأسمال تقنيات اتصاالت امل

 بشري أكثر األصول قيمة في اقتصاد املعرفة.

 من خالل ما تم التطرق إليه في البحث توصلنا للنتائج اآلتية:             

 : النتــائـــج

األسـاس لبلوغ التطور املنشـود.  حجر ملعرفةا فيها تشـكل متطور، جديد تصـادياق نمط هو املعرفة علىاالقتصـاد القائم  -

 إن لم ندرك هذه الحقيقة ونتخلص من التبعية للخارج ونتخلى عن نمط االستهالك، لن نصل إلى مصاف الدول الرائدة.

ــــاط يعد ال - ـــــادي النشـــ ــــتهل .املعرفة على ˝الجزائر قائما في االقتصــ كة بالدرجة األولى للتكنولوجيا. وهذا يعني أن الجزائر مســـ

 مما يدل على صحة الفرضية األولى. 

االقتصـاد القائم على املعرفة. األمر الذي يسـاند الفرضية  نحو للتوجهواإلطارات الكفأة   الكافية املوارد الجزائر تمتلك  –

 الثالثة.

 وهي: املعرفة رئيسة القتصادال ركائزال وتطوير تقييم املعرفة، االقتصاد القائم على نحو التحول  عملية تتطلب -

 وتحديد أولويات وآليات  ،ضــــــــرورة الحســــــــم بين الخيارات لصــــــــالح التنمية البحثية والتكنولوجية كحزمة مترابطة

 دقيقة للتنفيذ.

  تكــامــل املنظومــات لتحقيق الهــدف، كمنظومــة التعليم العــام والعــالي والتشــــــــــــــريع واإلعالم واالقتصـــــــــــــــاد والتــدريــب

 نهي واملعلومات. الفني وامل

لهذا البد من التركيز على اإلدارة ودورها في تجسـيد األفكار والرؤى على أرض الواقع؛ ألن الحكومة تسـتطيع أن تؤدي             

 مستويات كاآلتي: ةدورها عبر ثالث

ر على املساهمين الرئيــــــسين، أي املستوى األول: التخطيط الكـــلي في صــــــياغة الرؤية العامة، أو توفير التمويل أو توزيع األدوا

 الوزارات واملؤسسات العامة والقطاع الخاص.

 املستوى الثاني: إعادة تنظيم البنية املؤسسية لقطاعي البحوث والتطوير واملعلومات.

 املستوى الثالث: الجانب التسويقي، باستخدام آلية الجهاز الحكومي أو مجال التسويق الدولي.

 :ة بمثابة آليات لتحفيز االنتقال إلى االقتصاد القائم على املعرفةتقديم االقتراحات اآلتي يمكن تقدم ما ىعل بناء            

 .والخاص العام في القطاعين واالبتكار التقني والتطوير العلمي للبحث الوطنية األنشطة تنسيق زيادة  -

 .والخدمية اإلنتاجية خدمة القطاعات في رجاتهامخ وتوظيف التقني، والتطوير العلمية البحوث بنوعية االرتقاء -
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ــــتويات تعزيز - ــ ــ ــ ــ ــــتهدفات ظل في املعرفي املال رأس تراكم مســ ــ ــ ــ ــ ـــتراتيجيات مرتبطة كمية ونوعية مســ ــ ــ ــ ــ ـــاد التحول  باســـ ــ ــ ــ ــ ــ  القتصـ

 .املعرفة

 .والخدماتية اإلنتاجية باملؤسسات البحثية املؤسسات ربط  -

 .واالبتكار التقني والتطوير العلمي حثللب الالزمة والبشرية املادية املوارد تعزيز  -

 .املعرفة وتطوير لبناء مالئمة وإدارية محفزة تشريعية وطنية بيئة تطوير -

ــــاحبهـا تـدعم وموثوقـة حـديثـة معرفيـة تحتيـة بنيـة وضــــــــــــــع  - ــ ــ ــ ــ ـــــبكـات املفتوح النفـاذ تـدعم أطر تنظيميـة االبتكـار، وتصـــ ــ ــ ــ  للشـــ

 .في السوق  والتنافس

ـــير - ــ ــ ـــــبكات تطوير وتعزيز الكفاءة، املعرفة عالية تدفق تيسـ ــ ــــواق الشـ ــ ـــــرها، وتعميمها تكوين املعرفة تتيح التي واألســ ــ  إلى ونشـ

 .الفكرية امللكية لحقوق  جانب إتاحة نظام فعال

، وتنظيم سوق وطني لالبتكارات والحاضنات  بالتعاون مع املنظمات املعرفية الصناعات نحو االقتصادية املوارد توجيه  –

 هدف الربط بين أصحاب املشاريع واملستثمرين.املهنية الدولية، ب

ـــكل بحيث البحث العلمي على اإلنفاق حجم وزيادة، املعرفية التقنيات مجال في والباحثين العلمي البحث دعم - ــ ـــبة يشـــ ــ  نســـ

 . اإلجمالي القومي من الناتج جيدة

 والتقني. املستوى املعرفي ىعل معها والتعاون  املجال، هذا في الصاعدة النامية الدول  تجارب من االستفادة -

 إنشاء املخزون املعرفي والتكنولوجي من خالل نقل وتوطين املعرفة ثم إنتاجها محليا لتحقيق االكتفاء الذاتي. -

 تعزيز  املبادرات إلحداث حدائق أو أقطاب أو مدن تكنولوجية. -

ـــــافة إلى تبادل املعرفة إنشـــــــــاء الحوســـــــــبة الســـــــــحابية ومشـــــــــروع الربط التكنولوجي واملعرفي بين مختل - ــ ــــات، إضــ ــ ــ ــــسـ ــ ــ ف املؤسـ

 .واملشاركة في االحتياطات التكنولوجية وتداول الجهود الذهنية

وسن تشريعات محفزة على  وتوفير األمن واالستقرار ،داعمة تحتية بنية وتشييد ،املجال هذا في األجنبي االستثمار جذب -

 االستثمار.

 لى تقديم اإلضافات في مختلف نواحي املعرفة.تشكيل رأس مال بشري مبدع ومبتكر، قادر ع -

ـــــاد دراســــــــــــــية عن مقررات إدراج - ــ ــ ــ ـــــام ذات العالقة بهذا العلم في القائم على املعرفة االقتصـــ ــ ــ ــ ـــــاد ،الكليات واألقســـ ــ ــ ــ  كاالقتصـــ

 واملكتبات واملعلومات واالتصاالت. واإلدارة
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رؤية فلسفية يف صياغة مفهوم املشكلة اإلقتصادية مبا يتالئم مع الواقع  
 اإلقتصادي احلديث

A philosophical vision in formulating the concept of the economic problem 

in line with modern economic reality 

 ذي يزن االعوش 

 املجلة الدولية للدراسات االقتصادية تحرير مدير

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

This research focuses on analyzing the 

prevailing concept of the economic problem 

and its suitability to the actual reality, thus 

searching for the possibility of modifying the 

concept to suit the actual economic reality on 

the one hand and compatibility with the 

modern definition of economics on the other 

hand. Proving that the actual basis of the 

economic problem is how to deal with 

scarcity, not scarcity in itself, and that 

scarcity is not the only basis that causes the 

problem to come true, Which helped in 

reformulating both the concept of the 

economic problem and the foundations 

based on it.                                  

Key words: Economic Problem, Economic 

Efficiency, Scarcity of Resources 

JEL Classification: A1 General Economics. 

 امللخص: 

تركز هذه الدراسة على تحليل املفهوم السائد للمشكلة 

صادية ومدى مالئمته للواقع الفعلي، بالتالي البحث عن اإلقت

إمكانية بناء املفهوم بما يتالئم مع هذا الواقع, وقد تم اعتماد 

املنهج التحليلي الوصفي في هذه الدراسة, ومن أهم نتائج 

الدراسة إثبات أن األساس الفعلي للمشكلة اإلقتصادية يتمثل 

درة بحد ذاتها، كما أن في كيفية التعامل مع الندرة وليس الن

الندرة ليست األساس الوحيد املتسبب في تحقق املشكلة, ما 

ساعد في إعادة صياغة كل من مفهوم املشكلة اإلقتصادية 

 واألسس القائمة عليها.

الكفاءة  اإلقتصادية،املشكلة  الكلمات املفتاحية: 

 .ندرة املوارد اإلقتصادية،
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 مقدمة:

يرى كثير من اإلقتصاديين أن الندرة واملشكلة اإلقتصادية هي الجوهر األساس ي لعلم اإلقتصاد في حين يرى البعض األخر 

أراء ومواقف وحاالت ال تعكس الواقع الحقيقي, ليس هذا وحســــــــــــــب حيث ذهب  أن الندرة مجرد نظرة علمية ناشــــــــــــــئة عن

فرانسيس ل  "خرافة الندرةو صناعة الجوع بعض املفكرون إلى أبعد من ذلك في نقض فكرة الندرة كما هو الحال في كتاب "

لهذا الجانب من اإلقتصاد , وفي حقيقة األمر يجب إيجاد نظرة موضوعية ورؤية علمية محايدة مور البيه و جوزيف كولينز

 األمر الذي سيساعد في إعادة صياغة مفهوم املشكلة اإلقتصادية وهذا ما تقوم عليه الدراسة.

 أهمية الدراسة:

أهميـــة هـــذه الـــدراســــــــــــــــة تتمثـــل في كونهـــا تكميليـــة ومترابطـــة مع البحـــث األول من ســــــــــــــلســــــــــــــلـــة املفـــاهيم والنظريـــات  .1

ـــــادية والذي تم فيه إعادة تعريف اإل ــ ـــــاد كعلم وكمجالاإلقتصـ ــ والذي يقتضــــــــ ي ربط املشــــــــكلة اإلقتصــــــــادية  1قتصـ

 بتعريف اإلقتصاد من املنظور الحديث.

تركز الدراســــــــــة على إعادة صــــــــــياغة مفهوم املشــــــــــكلة اإلقتصــــــــــادية ما يســــــــــاعد في تحديد األســــــــــس املالئمة لكيفية  .2

ـــلة والتي من التعامل مع املشـــــــــكلة اإلقتصـــــــــادية األمر الذي يشـــــــــكل نواه لدراســـــــــة بحثية جديدة في  ــ ــ ـــلســ ــ ــ نطاق الســ

 املفترض أن تكون الدراسة الثالثة من السلسلة.

ما يســـاعد على إيجاد ســـبل فعالة في التعامل مع  خطوة في ســـياق تطور علم اإلقتصـــاد من حيث الفكر والتطبيق .3

 .املشكلة اإلقتصادية

  الدراسة:إشكالية 

مفهوم املشـــكلة اإلقتصـــادية  إعادة صـــياغةلي ؟ وهل يمكن الفع هاهل املفهوم الســـائد للمشـــكلة اإلقتصـــادية يعبر عن واقع

 بما يتالئم مع الواقع اإلقتصادي الحديث؟

 الدراسة:فرضيات 

 األسس التي تقوم عليها تعاريف املشكلة اإلقتصادية محدودة وقاصرة. .1

 .وارد الفجوة بين املوارد واالحتياجات حتى مع وفرة امل أن ضعف إدارة عوامل اإلنتاج ذو عالقة بتحقق .2

 املوارد الخدمية. االعتبارمفهوم الندرة مقصور على املوارد الطبيعية وال يأخذ بعين  .3

 . الفجوة بين املوارد واالحتياجات القابلة لإلنتاج تساعد في تقليص املوارد البديلة .4

ـــــاديـة  .5 ــ ــ ــ ــ تغطيـة  املشــــــــــــــكلـة اإلقتصـــــــــــــــاديـة املرتكز على النـدرة ويحقق يســـــــــــــــاعـد في إدارةتطبيق مبـدأ الكفـاءة اإلقتصــ

 اإلحتياجات املتعددة.

                                                           

ي الحديث )دراسة تحليلية إنتقادية لتعريف اإلقتصادي بول ذي يزن االعوش, بناء تعريف لعلم اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصاد 1

 .232, ص 2021, 18سامويلسون الحائز على جائزة نوبل في اإلقتصاد( املجلة الدولية للدراسات االقتصادية العدد 
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ـــــتعداد املبكر  .6 ــ ــ ــ ــــــتقبلية للمجتمع و التخطيط واالســـ ــ ــ ــ ـــــاعد في تحديد حجمتحديد اإلحتياجات املســ ــ ــ ــ ــ ـــكلة  يسـ ــ ــ ــ ــ املشـــ

 .ما يسهل عملية إدارة املشكلة اإلقتصادية

ـــــادية في حاال  يســــــــــــاعد في إدارةنجاح عملية اإلدارة اإلقتصــــــــــــادية والتعامل الفعال مع املوارد  .7 ــ ــ ــ ـــــكلة اإلقتصـ ــ ــ ــ ت املشـ

 الندرة الفعلية.

ـــــياغة .8 ــ ــ ــ ـــــادية بما يتال إعادة صــ ــ ــ ــ ـــــكلة اإلقتصــ ــ ــ ــ ــــيوجد الترابط واملالئمة مع ءمفهوم املشــ ــ ــ ــ ــ ـــــادي سـ ــ ــ ــ م مع الواقع اإلقتصــ

 التعريف الحديث لإلقتصاد.

  منهج الدراسة:

 تم اعتماد املنهج التحليلي الوصفي.

 دة وقاصرة.الفرضية األولى: األسس التي تقوم عليها تعاريف املشكلة اإلقتصادية محدو 

ويظهر هذا األمر من خالل الجدلية القائمة بين  يعتبر الفكر الذي تقوم عليه املشــــــــكلة اإلقتصــــــــادية فكر فلســــــــفي ونظري,

والبعض يرى أن  1املدارس اإلقتصـــــــــــــادية حيث يرى البعض بأنها ندرة املوارد املتاحة مع ازدياد الحاجات اإلنســـــــــــــانية الهامة

بل أن الجدل وصــل إلى املدارس اإلقتصــادية ذات الجذور العقائدية كمدرســة اإلقتصــاد  2الندرة مصــطنعة ومجرد خرافة,

أن املوارد » ألن مشــكلة الندرة تعني:  ,القول بمنع اعتبار الندرة هو أســاس املشــكلة االقتصــادية اإلســالمي والتي تســتند على

 3,4ر على هذا النحو يصــطدم بالعقيدة اإلســالميةواألم االقتصــادية غير كافية إلشــباع الحاجات االقتصــادية الواقعة عليها

نتائج وما سيثبت هذا الطرح أو ينفيه  وفي حقيقة األمر أننا بحاجة إلى نظرة علمية وتحليل منطقي يفصل في هذه الجدلية,

ـــكل عام بقوم على أســــــــس منطقية وأدلة وبراهين علمية وإقتصــــــــادية بالحقائق واألرقام, و ياملتبع والتي ينبغي أن  التحليل ــ ــ شـ

 5تتمثل أسس املشكلة االقتصادية املستهدف دراستها في اآلتي:

قبل الخوض في هذا و , املشـــــــكلة االقتصـــــــادية األســـــــاســـــــية هي قضـــــــية الندرة وأفضـــــــل الســـــــبل إلنتاج وتوزيع هذه املوارد .1

 رها, كميات توافو ندرة املوارد الفعلية  حيثينظر إلى الندرة من األســــاس ينبغي توضــــيح مفهوم الندرة حيث 
ً
من  وأيضــــا

حيث حقيقة مبدأ الندرة فهي جزئية وتنطبق على  أما منندرة املوارد مقابل حجم اإلحتياج لها والطلب عليها, جانب 

ـــبية وليســــت مطلقة, وهذا ما تم إثباته في ســــألةبعض املوارد, ففي األســــاس أن تعميم الندرة على املوارد م  الدراســــة نسـ

ــلة عن إعادة تعر  ىاألول ــ ـــلســ ــ يف اإلقتصــــــاد حيث تم تصــــــنيف املوارد إلى ثالثة فئات متجددة وشــــــبه مســــــتنفذة من السـ

                                                           

تم االطالع في  /https://www.mosoah.com, املوسوعة العربية الشاملة, 2020نوفمبر،  14ياسمين صالح, املشكلة االقتصادية, نشر في  1

15\12\2021. 

, 2017مايو  7سودارس )سودان برس(. مؤرشف من األصل في «!". صناعة الجوع.. خرافة الندرة.. بشر أكثر وأرض أقل»"كتاب  2

https://ar.wikipedia.org/ 2021\12\15م االطالع في ت. 
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 تطبيق القواعد الشرعية في االقتصاد، عبدالستار أبو غدة، من ندوة التطبيقات اإلسالمية املعاصرة، 4

 .۵۱ص /۱م، ج ۲۰۰۰ –ه  ۱۴۲۰جدة، الطبعة األولى،  –إصدار البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 

5 Basic Economic Problem, https://www.economicshelp.org/, (دن , دت) 
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https://ar.wikipedia.org/
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وبناًء على هذا التصنيف تم اإلثبات كأحد نتائج الدراسة السابقة أن املوارد املستنفذة وشبه املستنفذة  1ومستنفذة,

 
ً
ضــمن عناصــر هذه الدراسـة,  يمكن التعامل معها وتغيير خاصــية اإلســتنفاذ إلى حٍد ما األمر الذي ســيتم دراســته أيضــا

 ما يعني أن االرتكاز على مبدأ الندرة بشكل كامل في مفهوم املشكلة اإلقتصادية أمر قاصر.

ويعتمد هذا األســــــــــــاس على العالقة املنطقية, فندرة , الندرة تعني أن هناك إمدادات محدودة من الســــــــــــلع واملواد الخام .2

 هذا األســـــاس تم نفيه من خالل نتائج املوارد تقتضـــــ ي انخفاض حجم اإلنتاج من الســـــلع و 
ً
 الدراســـــةاملواد الخام, أيضـــــا

وذلك من خالل النظر إلى وضـــــع املوارد وخصـــــائص كل مورد في اإلقتصـــــاد على حده, فليســـــت جميع املوارد نادرة  ىاألول

وتحقيق  بل أن بعضــــــــــها يتميز بالوفرة إلى درجة تســــــــــمح بإنتاج كميات تزيد عن احتياج املجتمع ما يســــــــــمح بتصــــــــــديرها

وباألخص في حالة الندرة الكاملة, ولكنه  العاملي املشـــــــــكلة على املســـــــــتوى , وبالتأكيد أن هذا ال يعني اختفاء  فائض مالي 

يســـاعد في حل املشـــكلة على املســـتوى املحلي وباألخص في تحقق ندرة مورد ما في إقتصـــاد معين وتوفره في إقتصـــاد أخر 

ــــاعاســــــتخدام الفائض املالي  حيث أن  بســــــبب ندرة املوارد األســــــاســــــية  ديســ
ً
اســــــتيراد الســــــلع التي يصــــــعب إنتاجها محليا

من جانب أخر فإن الحكم على ندرة املوارد ال يأخذ و  ,املحلية املزودة لهذه الســـلع وكأن األمر أشـــبه بالتكامل بين املوارد

يــث من املفترض اعتبــارهــا جزء من ح 2بعين االعتبــار إمكــانيــة انتــاج ســــــــــــــلع عن طريق عمليــة التــدوير أو املوارد البــديلــة

 املوارد اإلقتصادية والتي سيأتي ذكرها بالتفصيل في األسس والفرضيات الالحقة.

ويركز هــــذا األســــــــــــــــــاس على املوارد التي تتواجــــد بكميــــات محــــدودة وبــــاألخص املوارد , ة للنفــــاذ املوارد املحــــدودةيــــقــــابل .3

 ندرة املوارد تمثل متالزمة فكرية لدى معظم اإلقتصـــاديين ألةمســـ الطبيعية مثل النفط واملعادن, والجدير بالذكر أن

ـــها بنوا معظم النظريات والقواعد واملفاهيم اإلقتصــــادية كتعريف اإلقتصــــاد واملشــــكلة اإلقتصــــادية  والتي على أســــاسـ

يمكن وقبــل الخوض في هــذا األســـــــــــــــاس يجــدر بنــا التطرق إلى مفهوم النفــاذ للموارد, حيــث   3ونظريــات اإلنتــاج وغيرهــا,

 للفنـاء غير القـابلـةتصــــــــــــــنيف املوارد من حيـث درجة النفـاذ إلى متجـددة وفانيـة فاملوارد املتجـددة هي مجموعة املوارد 

 لطول آجال نفاذها(
ً
 نظرا

ً
إال إذا حدثت كارثة كونية, ومن هذه املوارد الهواء واملاء وأنواع من الصــــــــــــــخور, أما  )نســــــــــــــبيا

كـان نضــــــــــــــوبهـا وعـدم تجــددهـاومن هـذه املوارد التربـة والنبــات والحيوان الطبيعي املوارد الفــانيـة هي مجموعـة تتميز بـإم

 :وبالعودة إلى أســــــــــــــاس نفاذ املوارد املحدودة نجد أن تحليل هذا األســــــــــــــاس يتركز في جانبين 4,5وأنواع كثيرة من املعادن,

هذا يعتبر و في كونها قابلة للنفاذ  األول في محدودية بعض املوارد وهذا جانب حقيقي ال يمكن إنكاره, أما الجانب األخر

أمر نســـــــبي فمن ناحية يمكن جعل بعض املوارد القابلة للنفاذ شـــــــبه متجدده أو على األقل إطالة فترة اســـــــتنفاذها من 

                                                           

 232ذي يزن االعوش، مرجع سابق، ص  1

 232ذي يزن االعوش، مرجع سابق، ص  2

 على املفاهيم اإلقتصادية التي ترى أن الندرة جوهر علم اإلقتصاد كما هو وارد في مفهوم امل 3
ً
شكلة استنتاج تحليلي للباحث استنادا

 اإلقتصادية في املقدمة.

، محمد رياض ، وكوثر عبد الرسول , الجغرافيا االقتصادية وجغرافية اإلنتاج الحيوي , الطبعة الثالثة , مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  4

 .43، ص  2013جمهورية مصر العربية, 
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International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 182 - 

وتتم هذه العملية من خالل التدخل البشــــري لتعويض ما تم اســــتهالكه من  1املســــتهلكة, خالل مبدأ اســــتعاضــــة املوارد

ادة زراعة األشـــــــــــــجار اإلســـــــــــــتوائية, وبالرغم من أن عملية اســـــــــــــتعادة الغابات اإلســـــــــــــتوائية تنطلق من املوارد كعملية أع

أســاس بيئي إال أنها تكشــف من ناحية إقتصــادية مدى إمكانية تجديد املوارد الطبيعية والحفاظ عليها, وهذا ما تؤكده 

مليون هكتار من الغابات االستوائية  100دراسة نشرتها دورية "ساينس أدفانسيس حيث ذكرت الدراسة أن أكثر من 

ــــتعادة  ــ ــ ــ ــ ـــــية يمكنها التعافي مما لحق بها من دمار واسـ ــ ــ ــ ــــنوات املاضــ ــ ــ ــ ــ ـــــت لتأثيرات مدمرة على مدار السـ ــ ــ ــ املطيرة التي تعرضــ

ا من دول مختلفة فإن الغابات  12مقوماتها البيئية واإليكولوجية, ووفق نتائج الدراســــــــــــة التي شــــــــــــارك في إعدادها 
ً
باحث

 من أمريكا  التي تحظى
ً
بفرص مواتية الســــتعادة عافيتها تقع في مناطق منخفضــــة على امتداد املنطقة االســــتوائية بداية

 الوســــــــــطى والجنوبية، مرور 
ً
ــــاحة الغابات على 11بالقارة األفريقية وحتى جنوب شــــــــــرق آســــــــــيا وتمثل حوالي  ا ــ ــ % من مســ

سهم في تجاوز مشاكل االحتباس الحراري الع
ُ
املي ونقص مصادر املياه وتلوثها باإلضافة إلى وقف الكرة األرضية، وقد ت

ومع أن عملية اإلستعاضة في الحالة السابقة قد تستغرق فترة زمنية  2انقراض العديد من األنواع الحيوانية والنباتية,

 إال أنها تثبت إمكانية الحفاظ على املوارد من النفاذ, كما أنه يمكن تجاوز ثغرة الفترة الز 
ً
منية من خالل طويلة نســــــــــــــبيا

التدخل املســـــــبق قبل الوصـــــــول إلى نقطة اإلســـــــتنفاذ الكامل, من ناحية أخرى يمكن التعامل مع نفاذ املوارد من جانب 

هي عملية تحويل النفايات إلى مواد وأشــــــياء جديدة. غالًبا و أخر وهو اســــــتخدام النفايات والذي يعرف بإعادة التدوير 

ـــترداد الطــاقــة من الن ــ ــ ــ ــ ـــــمين اســـ ــ ــ ــ فــايــات في هــذا املفهوم. تعتمــد قــابليــة إعــادة التــدوير للمــادة على قــدرتهــا على مــا يتم تضـــ

مما سبق نجد أن املوارد الفانية اصبحت خارج مفهوم الندرة  3استعادة الخصائص التي كانت لديها في حالتها األصلية,

احة وعليه توصـــف املوارد أو على االقل بشـــكل نســـبي, لهذا الســـبب نلحظ ضـــرورة اســـتبدال مفهوم الندرة بمفهوم اإلت

باملتاحة أو غير املتاحة وال يعني هذا اســــتبعاد مفهوم الندرة بشــــكل كامل حيث أن هذا الوصــــف يشــــمل لجانب الندرة 

 نجد أن أساس قابلية نفاذ املوارد املحدودة اصبح أمر نسبي. وبذلك 4ويترك مجال لوصف املوارد االخرى,

لكمية السلع والخدمات التي يرغب الناس في استهالكها, وفي هذا األساس يشار  أنه ال يوجد حد الرغبات املطلقة تعني .4

ـــلع والخـدمات غير املحـدودة يتمثـل في الرغبـات  ــ ــ ــ ــ ـــ ي واملؤثر في كميـة الســـ ــ ــ ــ ــ , ولكن, هل هذا املطلقـةإلى أن العـامل الرئيســـ

نسـاني القائم على غريزة األسـاس يمثل قاعدة عامة وشـاملة؟ قد يكون مرجع هذا األسـاس عائد إلى تحليل السـلوك اإل

اإلقتناء ســــــــــــــواء بحاجة أو بغير حاجة, وقد يكون األمر راجع إلى تطور الســــــــــــــلوك االســــــــــــــتهالكي القائم على عدة عوامل 

كالرغبة في التجديد حســــــــــب تطور املنتجات حيث يرغب مالك الســــــــــيارة بشــــــــــراء أخرى حديثة مع أن الســــــــــابقة ال تزال 

ـــحة هذه التخمينات إال أنها ال تعتبر قاعدة ثابته حيث يوجد حد فعالة وقيد الخدمة, وبالرغم من وج ــ ــ ــ ــ ود أوجه لصـــ

للتشــــبع االســــتهالكي والتي يصــــل إليها الفرد عند اكتمال مســــتويات معينة من الحاجات الضــــرورية والكمالية, وحتى مع 

                                                           

متجدده مثل الحيوان عند إال أن هذه املوارد من ناحية أخرى قابلة لإلستعاضة بالتدخل البشري املسبق  بالفعل تعتبر هذه املوارد غير 1

 للنفاذ. 

رة يمكنها التعافي 11 2  )دن , دت( , .2021\9\17تم االطالع في تاريخ   https://www.scientificamerican.com% من الغابات االستوائية املدمَّ

3Villalba, G; Segarra, M; Fernández, A.I; Chimenos, J.M; Espiell, F (December 2002). "A proposal for quantifying the 

recyclability of materials". Resources, Conservation and Recycling. 37 (1): 39–53. doi:10.1016/S0921-3449(02)00056-3. 
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الستهالك, وما يثبت هذا املستقبل فال يعتبر هذا داعي الرتفاع مستوى او  في الحاضر  وجود حاجة إلشباع اإلحتياجات

ـــــبع, ومن الال الرأي وجود ممارســـــــــات اقتصـــــــــادية تنقض االعتقاد بالرغبة  ــ ــــتهالك على األقل في وقت التشــ ــ ــ محدودة لالسـ

وكذلك اإلستثمار والذي  1هذه املمارسات اإلدخار والذي يعرف بأنه الدخل الذي لم يتم إنفاقه أو االستهالك املؤجل,

يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة ولفترة من الزمن بقصــــــــــــــد الحصــــــــــــــول على تدفقات يعرف بأنه التخلي عن أموال 

مالية مســتقبلية تعوضــه عن القيمة الحالية لألموال املســتثمرة، وكذلك عن النقص املتوقع في قيمتها الشــرائية بفعل 

احتمال عدم تحقق هذه عامل التضــخم ، وذلك مع توفير عائد معقول مقابل تحمــــــــــــــــل عنصــــــــــــــــــر ما املخاطرة املتمثل ب

ـــــتقبلي أما  2التـدفقـات, ــ ــ ــ ــــتهالك مســـ ــ ــ ــ ــ ــــتهالك حـالي من أجـل تـأمين اســ ــ ــ ــ ــ وفي مفهوم االدخـار نجـد أن األفراد يتخلوا عن اســ

ــــتهالك  ــ ــ ـــــتقبلية, ومعنى هذا أن االسـ ــ ــــتهالك( من أجل منافع مســ ــ ــ ــــتثمار التخلي عن أموال حالية )قابلة لالسـ ــ ــ مفهوم االسـ

ــــبع أو  ــ ــ ــ ـــــل فيها التشـ ــ ــ ـــــل إلى مراحل يحصــ ــ ــ من ناحية أخرى التخلي عن اســـــــــــتهالك حالي بهدف توجيه الفوائض املالية يصــ

ـــ ي من هذا الطرح إثبات جانبين ــ ــ ــ ــ ـــــتقبلية, الغرض الرئيسـ ــ ــ ــ األول بأن االســــــــــــتهالك قد يصــــــــــــل إلى  :لتأمين اإلحتياجات املسـ

ثر بعوامل محيطة مستويات التشبع أو تخلي حتى ولو كانت على األقل في الوقت الحاضر, والثاني أن اإلستهالك قد يتأ

بالرغم من نتائج هذا الطرح والتي تثبت وجود , و تحد أو ترفع من درجة اإلســــــــتهالك, كتأثير ثقافتي اإلدخار واإلســــــــتثمار

 إلى أن نفي 
ً
مســتويات للتشــبع والتخلي االســتهالكي إال انه قد يظهر اعتراض من حيث إثبات الحاالت املعاكســة اســتنادا

ـــها, و  ــ ـــير بأن "الرغبات غير املحدودة تعني أنه ال يوجد حد القاعدة قد يثبت نقيضـ ــ ــــاس الذي يشـ معنى هذا أن نفي األســ

ــــتهالكها" يثبت أن ــ ــ ــ ــلع والخدمات التي يرغب الناس في اســ ــ ــ ــ ــ ـــلع الرغبات املحدودة تعني وجود حد لكمية لكمية الســ ــ ــ ــ  الســـ

ـــــبح في الناس يرغب التي والخدمات ــــتهالكها بالتالي تصـــ ــ ــــتهالك أقل من  اســ ــ ــــتويات اإلســ ــ ــــتويات اإلنتاج, فهل هذا مســ ــ مســ

 على نتائج دراسة األساس التالي. ةقائم اإلجابة على التساؤل األمر صحيح؟ 

بســـــــــــــبب الرغبات غير املحدودة يرغب الناس في اســـــــــــــتهالك أكثر مما يمكن إنتاجه )ندرة(, ويعتبر هذا األســـــــــــــاس امتداد  .5

ــــاس يعتبر مؤيد لنقد لألســــــــاس الســــــــابق ومن جانبين, اإلرتباط, والنقد, كما أن عملية ال ــ ــــحيح أو النقض لهذا األســ ــ تصــ

وهنا يظهر تســاؤل مهم: هل يمكن تصــحيح أو نقض الطرح الســابق من خالل حقائق وأرقام  لحاالت , األســاس الســابق

 إقتصادية فعلية؟؟!

وحتى العام  2018م بالنظر إلى معدل االسـتهالك الخاص في بلغاريا من الناتج املحلي اإلجمالي نالحظ تراجع املعدل منذ العا

 (.1كما هو موضح في الشكل ) 2020

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Random House Unabridged Dictionary." Random House, 2006, https://en.wikipedia.org/ 2021\9\30تم االطالع في 

 , 2006 محمد مطر, إدارة االستثمارات, دار وائل للنشر, األردن عمان, 2
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 2020إلى  2016من  ( االستهالك الخاص كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي في بلغاريا1الشكل )

 
 https://www.ceicdata.com/en/indicator/bulgaria/private-consumptionاملصدر:        

تراجع يتزامن مع ارتفاع معدل نصــــــــــيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في بلغاريا كما هو موضـــــــــح الغريب في األمر أن هذا ال

ـــكل ) ــ ــ ــ ــ والذي من املفترض أن ارتفاع هذا املعدل يعكس من باب املنطق اإلقتصــــــــــــــادي ارتفاع 2020إلى  2010من  ( 2في الشـــ

 معدالت الدخل والقوة الشرائية لدى األفراد. 

 2020إلى  2010بالقيمة من  من الناتج املحلي اإلجمالي في بلغاريا( نصيب الفرد 2الشكل )

 

ـــيب الفرد من الناتج املحلي ينبغي الرجوع إلى  ــ ــ ــ ــ ــــتهالك الخاص و نصــ ــ ــ ــ ـــــية بين االســـ ــ ــ ــ ـــــببات الفعلية للعالقة العكســ ــ ــ ــ ملعرفة املســ

ات الرســــــمية لبلغاريا املنطق اإلقتصــــــادي وعليه نفترض وجود عامل خارجي تســــــبب في هذا الوضــــــع, وبالعودة إلى اإلحصــــــائي

غ  عدد ســــــكان دولة بلغاريا منذ عام 
 
نجد وضــــــع خاص في اإلحصــــــائيات الســــــكانية خالل الســــــنوات العشــــــر املاضــــــية حيث بل

ان البالغ  7.186.893حوالي  2015
ّ
ك ا طفيًفا عن عدد الســــــّ ل  7.36نســــــمة، ويعكس هذا الّرقم انخفاضــــــً ّجِ

نســــــمة، الذي ســــــُ

ل ســـكان دولة بلغاريا باالنخفاض ببطء 3وضـــح في الشـــكل )كما هو م 2011خالل تعداد عام  ع أن يســـتمرَّ معدَّ
َّ
( ومن املتوق

ا في عام  2040حّتى عام 
ً
ف ل الّنمّوِ األكثر تطرَّ

عات أنَّ معدَّ
ّ
٪ تقريًبا، ومع استمرار 0.87-سيكون  2040تقريًبا، وتعتقد الّتوق

ان ستخّسر بلغاريا حوالي 
ّ
ا.مو  50.000انخفاض عدد الّسك  1اطن سنويًّ

 

                                                           

 .2021\9\15, تم االطالع في /https://almalomat.com, عدد سكان دولة بلغاريا, 2019أغسطس،  20محمود عاطف  1
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انّي في بلغاريا3الشكل )
ّ
  2018إلى  2010كنسبة مئوية من  ( الّنمو  الّسك

 

تبين حقيقة محدودية االستهالك, ويمكن فهم هذا )السكان, الناتج املحلي, معدل االستهالك(  العالقة بين العناصر الثالثة 

ي االســــتهالك أكثر مما يمكن إنتاجه على حالة بلغاريا, فلو األمر عن طريق إســــقاط أســــاس الرغبات غير املحدودة وتســــببها ف

كان هذا األســــــاس صــــــحيح فإن الرغبات غير املحدودة لســــــكان بلغاريا )حتى في حالة انخفاض الســــــكان( ســــــتؤدي إلى ارتفاع 

 فاقد منالمعدل  الالمحدود معدل االستهالك الخاص أو على األقل ستبقى بنفس املستوى بحيث يغطي ارتفاع االستهالك

 الســــــــكان, وهذا يؤكد القصــــــــور الواضــــــــح في اعتبار الرغبات الالمحدودة ســــــــبب رئيســــــــ ي في ارتفاع االســــــــتهالك ووجود عوامل

مع أن نتائج الحالة البلغارية تنقض أســـــاس المحدودية الرغبات وانعكاســـــها على مســـــتويات , و أخرى كحجم الســـــكان مؤثرة

ــــتهالكية أكثر مما يمكن إنتاجه إال أنه قد ـــة ال تمثل  اســ يظهر اعتراض على النتائج بحجة أنها تعكس حالة إقتصــــــادية خاصـــ

الحاالت اإلقتصــــــــــــادية في الدول األخرى, والرد على هذا اإلعتراض يتمثل في نقض مســــــــــــئلة التعميم للمفاهيم اإلقتصــــــــــــادية 

الحديث والذي ورد في نتائج وضــرورة مراعاة االختالفات بين االقتصــاديات للوصــول إلى مفاهيم مالئمة للواقع اإلقتصــادي 

ــلة ىاألول الدراســـــة ــ ـــلسـ هل تعتبر بلغاريا نموذج معياري يمكن تعميمه على وهنا يظهر تســـــاؤل منطقي للغاية:  1,من هذه الســ

ــــادات ــ ــ ــ ــ ؟ بالتأكيد أن هذا التســــــــــــــاؤل يتطلب تدعيم بحالة أخرى, وبأخذ اليابان كنموذج داعم نجد أن االنفاق كل االقتصــ

ـــيـــب الفرد من إجمـــالي النـــاتج املحلي  ارتفع بـــاملقـــابـــل  2020,2وحتى  2015منـــذ  300,000قيمـــة االســــــــــــــتهالكي ظـــل حول  ــ ــ ــ ــ نصـــ

أمـــا من حيـــث عـــامـــل النمو  2020,3في 39,538.9, إلى 2015في 34960في اليـــابـــان من)بـــاألســــــــــــــعـــار الجـــاريـــة للـــدوالر األمريكي( 

،  2050مليون نســمة في  105.8إلى  2020ة في مليون نســم 126.5من املتوقع أن ينخفض عدد ســكان اليابان من الســكاني ف

ا بنســـــبة  ـــكان, ما  4%،16.3ويمثل ذلك انخفاضـــــً ـــير إلى وجود انخفاض حالي في معدالت الســ وهذه التوقعات املســـــتقبلية تشــ

لي يؤكد تطابق الحالة اليابانية مع الحالة البلغارية في انخفاض االســـــــــــــتهالك بالرغم من ارتفاع نصـــــــــــــيب الفرد في الناتج املح

ـــكان,  ــ ــ ــ ــ ـــــيةنتيجة النخفاض معدالت نمو الســـ ــ ــ ــ , ومع ذلك تبقى نقطة جوهرية حول عالقة نتائج األولى وبهذا تم إثبات الفرضـــ

ـــــية ــ ــ ــ ـــــياغة هذه الفرضـ ــ ــ ــ مفهوم املشــــــــــــكلة اإلقتصــــــــــــادية وهذا ما يقودنا نحو التســــــــــــاؤل عن الغرض من انتقاد هذه  بإعادة صـ

ـــس؟؟! فائدة مثل هذا النقد يكمن في تعديل العبا ــ ــ ــ ــ رات الواردة في مفهوم املشــــــــــــــكلة اإلقتصــــــــــــــادية كعبارات )الرغبات األســـ

                                                           

 .232ذي يزن االعوش، مرجع سابق، ص  1

2 Japan Consumer Spending, https://tradingeconomics.com/,  2021\11\18ع في تم االطال 

 .2021\11\23تم االطالع في  /https://data.albankaldawli.orgنصيب الفرد من إجمالي الناتج املحلي, البنك الدولي,  3

 2021\11\18تم االطالع في  /https://www.argaam.com, 2020/08/09أسرع دول العالم انخفاًضا في عدد السكان,  4

https://tradingeconomics.com/
https://data.albankaldawli.org/
https://www.argaam.com/
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الالمحدودة, ندرة املوارد اإلقتصـــــــــــــادية ,,,( واســـــــــــــتبدالها بعبارات أكثر مالئمة, ومن ناحية أخرى انتقاد األســـــــــــــس يعطي مبرر 

 لتعديلها وفق تعديالت املشكلة اإلقتصادية وهذا ما تم بالفعل في النتائج النهائية للدراسة.

 لفرضية الثانية: لضعف إدارة عوامل اإلنتاج عالقة في تحقق الفجوة بين املوارد واالحتياجات حتى مع وفرة املوارد .ا

تشـــمل العملية اإلقتصـــادية العديد من العناصـــر املترابطة مع بعضـــها البعض ابتداء من اســـتخراج وتحضـــير املوارد وانتهاء 

ملشـــــكلة اإلقتصـــــادية نســـــتطيع مالحظة تركيز اإلقتصـــــاديين على ندرة املوارد بتوزيع الســـــلع والخدمات, ومن خالل تعاريف ا

كونها من وجهة نظرهم العامل الرئيســــــــــ ي واملؤثر في العملية اإلقتصــــــــــادية ومخرجاتها, في حين يتجاهلوا عناصــــــــــر أخرى ذات 

ـــــاد الثروة للتأكد من هذا الطرح تم درا تأثير أشــــــــــــــد في تحقق املشــــــــــــــكلة ومنها ضــــــــــــــعف إدارة عومل اإلنتاج, ــ ــ ــ ـــة واقع إقتصـــ ــ ــ ــ ــ ســـ

ــــودان, ففي هولنـدا بلغ عـدد األبقـار  ــ ــ ــ ــ   2020,1مليون بقرة في عـام  1.59الحيوانيـة وإنتـاج األلبـان في بلـدين همـا هولنـدا والســ

 عن 
ً
ــــودان فتعتبر  2019,2مليون يورو في عام  450وبلغت الصــــــــادرات الهولندية من األلبان املركزة إلى ما يقل قليال ــ أما الســ

 103ابــل( بحوالي  -مــاعز  -أغنــام  -الــدول العربيــة واألفريقيــة بــالثروة الحيوانيــة والتي تقــدر املــاشــــــــــــــيــة فيهــا )أبقــار من أغنى 

ومن الطبيعي  3مليون رأس من اإلبــل(, 3مليون رأس مــاعز،  33مليون رأس أغنــام،  37مليون راس أبقــار،  30مليون راس )

اني قادر على تزويد العالم بمنتجات األلبان, إال أن الواقع غير التوقعات أن تعكس هذه األرقام تصور بأن اإلقتصاد السود

واهتمـت الـدراســـــــــــــــة بـالبحـث في   4 ,2006و 2004في الفترة مـا بين  حيـث تظهر الحقيقـة املرة من خالل دراســـــــــــــــة تم تنفيـذهـا

ة بدراســـــــــة ميدانية للحالة اســـــــــباب تدني وتدهور قطاع االلبان في الســـــــــودان عامة مع التركيز على والية الخرطوم مصـــــــــحوب

بالوالية في شكل استمارات استبيان لكل من: املنتجين، املستهلكين، الباعة املتجولين، واصحاب البقاالت والسوبر ماركت, 

% ممن شملهم االستطالع يستهلكون لبن البدرة املستورد, كما تبين أن استيراد االلبان 54.2وقد اظهرت الدراسة ان نسبة 

م 2006ملحوظ خالل فترة الدراســــــــــة حيث بلغت قيمة ما اســــــــــتورده الســــــــــودان من االلبان ومنتجاتها في عام  ارتفع بشــــــــــكل

ـــان مليون  62,976,000 ــ ـــــد ان ـك ــــام  مليون  47,787,000دوالر بعــ ـــــام مليون  27,976,000م و2005دوالر في عــ دوالر في عـ

توقف عدد من مصـــانع االلبان التي انشـــاتها  حســـب تقرير الســـنوي لبنك الســـودان, وذلك نتيجة لعدة أســـباب منها م2004

و التي تتبع للقطاع الخاص بعد ان اصـطدمت باملشـاكل واملعوقات التي تعترض سـبيل تطور هذه الصـناعة ومنها أالحكومة 

املحددات البيئية والطبيعة، واملشـــاكل واملعوقات اإلنتاجية والتصـــنيعية والتســـويقية واملحددات التشـــريعية والتنظيمية، 

 املشــــــــــــــاكل واملعوقات التي تعترض ســــــــــــــير انســــــــــــــياب التجارة الخارجية لأللبان ومنتجاتها
ً
هذه املقارنة بين الســــــــــــــودان , وأخيرا

صــــادرات  2019عام هولندا في   حققت حيثوهولندا تظهر املفارقة العجيبة وتبادل األدوار في واقع املشــــكلة اإلقتصــــادية, 

                                                           

1 Number of dairy cows in the Netherlands from 2000 to 2020, https://www.statista.com/,  دن , ) ,.2020\9\18تم االطالع في

 (دت

2 Annual volume of concentrated milk produced in the Netherlands from 2008 to 2020, , https://www.statista.com/,  تم

 (دن , دت) .2020\9\18االطالع في 

 , )دن , دت(.2020\9\18تم االطالع في  /https://ar.wikipedia.orgاقتصاد السودان,  3

تطبيقية على مجتمع مصطفي احمد حمد منصور, اقتصاديات انتاج االلبان في السودان دراسة  -املدني محمد الرشيد احمد; مشرف,  4

 .7,  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ص 2007والية الخرطوم, رسالة ماجستير, 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 187 - 

بعدد محدود ال يتجاوز املليون ونصف املليون من األبقار  1مليون دوالر( 719عادل )ما ي مليون يورو من انتاج األلبان  450

ــــودان التي تمتلك وفرة هائلة في الثروة الحيوانية منها ما يزيد عن  ــ ــ ــ ــ مليون راس من األبقار لم تتمكن من  30في حين أن الســ

ئج نجـــد أن دور إدارة عوامـــل اإلنتـــاج في ومن خالل هـــذه النتـــا, 2006و  2004% من املجتمع مـــا بين 50تلبيـــة احتيـــاجـــات 

املشــكلة اإلقتصــادية ظهر في حالة اإلقتصــاد الهولندي حيث أن اإلدارة الفعالة لعوامل اإلنتاج حققت الوفرة اإلنتاجية في 

ــــو ى عل هذه النتائج نطبقتولكن, هل اإلدارة في اإلقتصــــــاد الســــــوداني تســــــببت في فجوة بالرغم من توفر املوارد,  ءحين أن ســ

األمر قد يكون نســـــــــــبي غير أن تأكيد  جميع الدول، وهل ســـــــــــتختفي املشـــــــــــكلة في حال تحقق اإلدارة الفعالة لعوامل اإلنتاج؟

النتيجة في إقتصــــادين وبحالتين متعاكســــتين يمثل مؤشــــر يمكن اإلســــتناد عليه وتأكيده من خالل دراســــات أوســــع, وبشــــكل 

ـــــكلةالندرة ليســــــــــت العامل الوحمبدئي يمكن القول بأن  ــ ـــبب في املشـــ ــ ــ باملقابل نجد أن فاعلية  إدارة عوامل اإلنتاج , يد املتســـ

تحد من العوائق واملشـــاكل اإلقتصـــادية وتوفر العديد من املزايا اإلقتصـــادية حتى في حالة شـــحة وندرة املوارد اإلقتصـــادية 

بيل املثال والتي تعتبر من اإلقتصاديات وعوامل اإلنتاج, والدليل الشاهد على هذا األمر اإلقتصاد الياباني, فاليابان على س

ة املوارد الطبيعية، تعتمد اليابان على املجال الصــــــــــــناعي كمحرك وعصــــــــــــب لونظرا لقتعاني من قلة املوارد  القوية في العالم

واألمر ليس مقصــــــــور على املنظور العام لإلقتصــــــــاديات بل يمكن  2لالقتصــــــــاد واملجســــــــد الحقيقي للنجاح والتفوق الياباني,

والذي يعرف بأنه تولي مستثمر من القطاع   B.O.T3الحظته بوضوح حتى في األساليب اإلقتصادية كما هو الحال في نظام م

الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية املختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية األساسية كإنشاء 

اصــة على أن يتولى تشــغيله وإدارته بعد االنتهاء منه ملدة امتياز معينة تتراوح مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخ

ســــنة، وخاللها يتولى تشــــغيل املشــــروع بحيث يحصــــل من خالله على التكاليف التي تحملها باإلضــــافة  40أو  30عادة ما بين 

بعــد انتهــاء مــدة االمتيــاز يتم نقـل هــذا املشــــــــــــــروع و  ا إلى تحقيق أربــاح من خالل العوائــد والرســــــــــــــوم التي يــدفعهــا مســــــــــــــتخــدمو 

  B.O.Tاملشــــروع بعناصــــره إلى الدولة ومن ثم فإن نظام 
ً
يعني وجود آلية تمويلية إلنشــــاء البنى األســــاســــية في مجتمع ما بعيدا

  .وبهذا تم إثبات الفرضية 4عن موارد الدولة,

 ين االعتبار املوارد الخدمية.الفرضية الثالثة: مفهوم الندرة مقصور على املوارد الطبيعية وال يأخذ بع

يظهر التأثير الكامل ملبدأ الندرة اإلقتصــــــــــــادية في الفترات املاضــــــــــــية والتي كانت اإلقتصــــــــــــاديات فيها تعتمد بشــــــــــــكل كلي على 

املوارد الطبيعية, ولفهم هذا الجانب لنفترض وجود دولة أو شــــــــعب أو حتى مجموعة من القبائل تعيش في منطقة صــــــــفرية 

ـــعوب يتمثل في الهجرة  املوارد, وهذا ــ ــ ـــــادية حقيقية في تلك الفترة حيث أن الحل لتلك الشــ ــ ـــــكلة إقتصــ ــ ـــكل بالفعل مشــ ــ ــ ما يشــ

الكاملة أو العيش على الســـلب من خالل الحروب واإلغارة على الشـــعوب األخرى كما هو الحال مع قبائل املغول التي نشـــأت 

العيش واكتســــبت صــــفات خلقية واجتماعية قاســــية في وســــط بيئة قاســــية فمارســــت أعمال العنف والتحايل على أســــباب 

جعلتهم أخطر شــــــعوب العالم الذين عرفهم التاريخ في ميدان القتل والتخريب والتدمير, وكل هذه الظروف القاســــــية هي ما 

                                                           

 .2021\12\15تم االطالع في  /https://www.youm7.com 2019\12\31في تاريخ  1.5990سعر صرف  1

 .2021\12\18, تم االطالع في /https://tokyo.embassy.qaطوكيو اليابان,  االقتصاد الياباني , سفارة دولة قطر, 2

3 BUILD OPERATE TRANSFER .البناء والتشغيل والتحويل , 

 , )دن , دت(.2021\9\17ريخ تم االطالع في تا  https://ar.wikipedia.org/wikiالتشييد والتشغيل ونقل امللكية ,)د ن, د ت(   4

https://www.youm7.com/
https://tokyo.embassy.qa/
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ل األمر املزعج أن هـذه املمــارســـــــــــــــات تم تـأطيرهـا في نظريـات تبرر احتالل الـدو  1دفعــت املغول إلى التفكير جـديـا في التوســــــــــــــع,

كما أن بعض الحروب  2القوية للدول الضــــــــعيفة كنظرية املجال الحيوي والتي اســــــــتندت علها أملانيا النازية في احتالل أوربا,

ـــــل في حرب العراق والتي تكن ــ ــ ــ ــ ـــكل الحالية  بطنت هذه األغراض تحت غطاء األمن الدولي كما حصـ ــ ــ ــ ــ تهديًدا للواليات  أي تشـــ

إلى , وهذا يعود العســــــــــكري األمريكي في منطقة الخليج الفارســــــــــ ي الســــــــــعي وراء النفطللعمل  الدافع األكبر , فقد كاناملتحدة

ـــبح في النفط" ــ الدول والشـــــــعوب إلى هذه املمارســـــــات لكي كثير من ال تحتاج وفي الوقت الراهن  3,حقيقة أن العراق كان "يســ

ـــــاديات في تتجاوز املشــــــــــــــكلة اإلقتصــــــــــــــادية حتى في ظل االنعدام الكامل للموارد, وما يثبت هذا ا ــ ــ ــ ــ ألمر الوجود الفعلي إلقتصـ

 اآلتي: (1الوقت الحاضر تعتمد بشكل كامل أو شبه كامل على املوارد الخدمية كما هو موضح في الجدول )

 املئوية بالنسبة) (PPP) ، 2017 اإلجمالي ألعلى اإلقتصاديات في قطاع الخدمات املحلي الناتج قطاع تكوين (1) الجدول 

 الدوالرات( وبماليين

المحلي الناتج اجمالي الدولة  

GDP(PPP)(US$MM)   

 الزراعة )%(

 

 الصناعة )%(

 

  )%(الخدمات

 

طارق جبل  2,044 0.0 0.0 100 

 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

فيرجن جزر  500 0.2 6.8 93.1 

   املصدرList of countries by GDP sector composition https://en.wikipedia.org/ 

وبالنظر إلى اقتصاد جبل طارق في الجدول أعاله نالحظ أن اإلقتصاد قائم بشكل كامل على قطاع الخدمات, بمعنى أن 

 السلع الضرورية كالغذاء اإلنساني
ً
ية في من ناحية أخرى نجد أن املوارد اإلقتصاد, و اإلقتصاد غير قادر على أن يوفر ذاتيا

الوقت الحاضر خرجت من النطاق املادي للموارد الطبيعية والنطاق الشكلي للموارد الخدمية وأخذت شكل جديد كما 

هو الحال في مفهوم األصل غير امللموس والذي يعرف بأنه أصل غير مالي يمكن تعريفه وليس له جوهر مادي ويأتي هذا 

ا وقع في املاض ي وأدى إلى ظهور مورد يتحكم فيه الكيان التعريف كإضافة للتعريف القياس ي لألصل والذي 
ً
يتطلب حدث

ويتوقع أن تتدفق منه االمتيازات اإلقتصادية املستقبلية وبالتالي فإن املتطلبات اإلضافية لألصل غير امللموس بموجب 

 عن الكيان مجلس املعايير املحاسبية الدولي هو إمكانية التعريف ويتطلب هذا املعيار أن يكون األصل غي
ً
ر امللموس منفصال

ويأتي التأكيد القاطع في خروج املورد اإلقتصادي عن النطاق التقليدي من خالل   4أو أن ينشأ عن حق تعاقدي أو قانوني

ا وقع في املاض ي أدى إلى ظهور مورد يتحكم فيه 
ً
النص الصريح في مفهوم األصول غير امللموسة في سياق التعريف "حدث

                                                           

 .2021\9\19, تم االطالع في aljazeera.net ,Jan. 26, 2021عاما على سقوطها بيد املغول,  763طه العاني,  1

, 2021, عام 78, صفحة12ذي يزن االعوش, الغزو النازي للسوفييت في عملية بارباروسا, مجلة الدراسات االستراتيجية والعسكرية, العدد  2

 برلين. –يا أملان

3 Raymond HinnebuschThe US Invasion of Iraq: Explanations and Implications, Critique: Critical Middle Eastern Studies, 

ISSN: 1066-9922 (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/ccri19, , p212. 

4 International Accounting Standards Board, https://ar.wikipedia.org/,  (دن , دت) ,2021\9\19تم االطالع في 

https://www.tandfonline.com/loi/ccri19
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أن تتدفق منه االمتيازات االقتصادية املستقبلية" وفي هذا إشارة واضحة واعتراف صريح بأن األصل غير  الكيان ويتوقع

من الطرح السابق تم إثبات جانبين, األول: , امللموس مورد إقتصادي وذلك وفق تصنيف مجلس املعايير املحاسبية الدولي

املوارد الخدمية واإلنسانية, الثاني: إنعدام إمكانية تطبيق مبدأ  أن الندرة في املشكلة اإلقتصادية لم تأخذ بعين اإلعتبار

الندرة وقياسها على املوارد الخدمية واإلنسانية ألن ذلك مخالف للمنطق بشكل عام واملنطق اإلقتصادي بشكل خاص, 

 وبهذا تم إثبات الفرضية.

  .لفجوة بين املوارد واالحتياجاتالفرضية الرابعة: املوارد البديلة القابلة لإلنتاج تساعد في تقليص ا

في الحالة الطبيعية األساسية مثل النفط  هذه املوارد وجودانحصار من املعتقدات السائدة عن املوارد الطبيعية نظرة 

در الطبيعية البيولوجية مثل األشجار والثروة الحيوانية, ويخفى عن الكثير ااملصكذلك الخام وخامات املعادن في الطبيعة و 

 1, بالتأكيد أن هذا الطرح سيواجه العديد من االعتراضاتد حاالت أخرى للموارد منها النفايات والبدائل الصناعيةوجو 

بالتالي أن  وأليس النفايات هي نتيجة استخدام املوارد الخام؟ هل جميع املوارد الخام يمكن أبدالها بالنفايات؟والتي منها: 

حيث أن الطبيعة ال تنتج نفايات كافية لالستعاضة عن املورد الخام  !جد له بديللم يتم استخدام املورد األصلي فال يو 

بالتأكيد ليست جميع املوارد قابلة للتدوير كالبنزين والوقود املحترق غير أن هذا ال يمنع من وجود البدائل  األصلي!

ميات محدده فبالفعل أن هذا املورد سيكون الصناعية, أما في حالة كون املورد غير قابل للتدوير وال يوجد بديل ومحكوم بك

فهي بالفعل كذلك ولكنها ليست من املوارد الخام  النفايات هي نتيجة استخدام املوارد الخامفي حكم الندرة, ومن حيث  

كونها أصبحت في حالة مختلفة وخارج نطاق املنفعة وعبئ ينبغي التخلص منه, أما من حيث كفاية النفايات للتدوير فهذا 

 .
ً
 يرجع إلى كميات النفيات وتراكمها على املدى الزمني وهذا ما سيتم ذكره تاليا

بحسب تقرير البنك الدولي أنه من املتوقع أن يقفز توليد النفايات السنوية على مستوى  :النفايات القابلة للتدوير

قبلة، وذلك نتيجة لتوسع املدن السريع مليار طن خالل السنوات الثالثين امل 3.4إلى  2016مليار طن عام  2.01العالم من 

وبالرغم من هذا مؤشر خطير ومقلق ينبئ عن مشكلة عاملية إال أنه يعتبر مورد إقتصادي هائل ولكن  2وتزايد عدد السكان,

بصورة أخرى عن ما نفهمه حول املوارد اإلقتصادية, فبالتأكيد أن هذا الحجم من النفايات سيمثل مصدر هائل للمواد 

والتي تعد من بين الشركات العاملية الرائدة في مجال الدراجات  MBA Polymersكما هو حاصل في شركة  ،الخام

 إلدارة النفايات للسلع املعمرة منتهية الصالحية مثل اإللكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والسيارات 
ً

اإللكترونية, وتقدم حلوال

على مصنع جديد إلعادة تدوير نفايات املعدات اإللكترونية  2019يوليو واألجهزة, والجدير بالذكر أن الشركة استحوذت في 

طن متري من النفايات اإللكترونية والكهربائية  17.500في ماونا أملانيا, ويتمتع املصنع الجديد بقدرة إعادة تدوير تصل إلى 

ات والصناعات القائمة على تدوير وفي وضع مثل هذا فإن الشرك  3إلنتاج بالستيك ما بعد االستهالك للسوق األوروبية,

                                                           

 تعليقات املحكم العلمي للبحث. 1

, 09/20/2018ما لم ُيتخذ إجراء عاجل, بيان صحفي  2050% بحلول 70البنك الدولي: نفايات العالم ستنمو  2

https://www.albankaldawli.org/ 2021\9\18, تم االطالع في. 

3 Top 10 E-Waste Management Companies in the World, Tue, 17 March 2020 6:22, https://straitsresearch.com/,  تم االطالع

 .2021\9\18في 
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النفايات لن تعير مسئلة الندرة أي اهتمام حيث أنها تعتمد على مورد متوفر ومحقق لألرباح وبتكاليف مقبولة, وهذا ما 

 على السلع املستخدمة  1يدعو إلى تسمية هذا املجال بـ )إقتصاد النفايات(,
ً
العجيب في األمر أن تدوير النفايات ليس مقصورا

األجهزة واألدوات, بل وصل التدوير إلى أبعد من ذلك حيث أصبح من املمكن تدوير املياه املستخدمة وجعلها صالحة ك 

من الحلول املقترحة ملعالجة النقص في هذا املورد الحيوي في  للشرب حيث ستصبح إعادة تدوير مياه الصرف الصحي جزءً 

يق هذه التقنية منذ الستينات مثل ناميبيا التي تحصل عاصمتها مواقع كثيرة من العالم، وباشرت بعض البلدان تطب

 
ً
إلعادة تدوير املياه, كما  ويندهوك على مياه الشرب من مياه الصرف الصحي املعالجة، وتفتخر سنغافورة بتطويرها نظاما

 2ى تكساس واملكسيك,يتم استخدام هذا النظام في الري في أماكن أخرى من العالم، في مناطق البحر األبيض املتوسط إل

إضافة إلى ذلك توجد حالة معقدة يمكن تسميتها بالتدوير البيولوجي إن صح التعبير من خالل معالجة الفضالت اإلنسانية 

لتعود مرة إلى اإلستهالك اإلنساني بصورة أو بأخرى حيث تنطوي عملية إعادة استعمال الفضالت البشرية على استخدامها 

من املمكن أيًضا استعمال الفضالت و  .ماد أو في زراعة الحدائق أو تربية األحياء املائية أو في البستنةكمحسنات للتربة أو كس

  3مصدًر للوقود أو مواد بناء.

, حيث ينظر إلى أن إنتاج السلع محدد بموارد محددةاملورد األساس ي,  من املفاهيم الخاطئة لدى الكثير نظرة :البدائل

س خاطئ في تحديد وقياس الندرة اإلقتصادية والقائم على املورد ذاته ودرجة توفره, وتنبع طريقة وبالتالي يبنى عليه أسا

 التفكير هذه من محدودية العلم وقصور اإلدراك بمصادر املنفعة والتي من املفترض أن تصبح أساس تحديد وقياس الندرة,

 طبق على بعض املوارد من خالل التاريخ الصناعي لها,وحتى أن رأى البعض أن هذه رؤية نسبية فهذا ال يمنع من أنها تن

 إلى فترة ما قبل اكتشاف النفط حين كان 
ً
ولشرح هذه النقطة ينبغي علينا العودة في الزمن عدة قرون ماضية وتحديدا

 للخصائص الطبيعية للفحم الحجري نجد أن تكونه يحصل على فترات 
ً
الفحم الحجري املصدر األساس ي للطاقة, ونظرا

زمنية طويلة ما يجعله متواجد في الطبيعة بكميات محدده, وهذا يعني أنه مصدر قابل للنفاذ بالتالي وجود احتمالية عالية 

في وصوله إلى حالة الندرة وذلك وفق نظرة املورد األساس ي, غير أن هذه النظرة ستكون مختلفة عند اكتشاف النفط وذلك 

للطاقة, وحتى في حالة وصوله إلى نقطة النفاذ ال تتحقق حالة الندرة والسبب  أن الفحم الحجري لم يعد املورد الوحيد

وجود مورد أخر يحقق املصدر البديل للمنفعة وهو النفط والذي ينطبق عليه املعيار ذاته حيث تبعته العديد من املصادر 

وحركة املياه, وهذا ما يمكن تسميته  البديلة كالطاقة الشمسية والطاقة النووية والطاقة النظيفة املستندة على الرياح

العامل الرئيس ي الذي يحكم أساس مصادر املنفعة في قياس الندرة هو املعرفة,  4,بأساس مصادر املنفعة في قياس الندرة

ففي املثال السابق عن الفحم الحجري في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط فإن العائق األساس ي في تطبيق أساس مصادر 

ثل في الجهل وقصور املعرفة باملوارد األخرى, من ناحية أخرى فإن العامل املساعد في تطبيق أساس مصادر املنفعة يتم

                                                           

 تسمية الباحث. 1

, 2021\9\18, تم االطالع في /https://www.france24.com, 13:44 - 10/08/2021ا, إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ملواجهة ندرته 2

 )دن(.

 , )دن , دت(.2021\9\18, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgإعادة استعمال الفضالت,  3

 تصنيف الباحث. 4
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املنفعة يتمثل في التقدم العلمي واالبتكارات التكنلوجية والتي تساعد في اكتشاف املوارد البديلة أو إنتاجها, األمر الذي 

ملعروف بألياف الكربون والذي يمثل املورد البديل للحديد املسلح تحقق بالفعل في العديد من املنتجات كالفايبر وا

واملطاط الصناعي كمورد بديل للمطاط  2والورق الحجري الذي يمثل مورد بديل للورق الخشبي 1املستخدم في البناء

 في ظ 3الطبيعي,
ً
ل الثورة العلمية ومن ناحية أخرى نجد أن أساس مصادر املنفعة واملوارد البديلة قابل للتطبيق وخصوصا

والتكنلوجية التي نعيشها في وقتنا الحاضر مقارنة بالحجم الضئيل لالكتشافات التي حققتها البشرية, وبالنظر إلى موضوع 

٪ من 20تم تعيين أقل من  2020واحد فقط من مجال االكتشافات وهو املحيطات واملسطحات املائية نجد أن في العام 

 على قاع البحر العاملي باستخدا
ً
ركب عادة

ُ
م التكنولوجيا الحديثة عالية الدقة )أنظمة السونار متعددة الحزم( والتي ت

ما يعني أن املجال مفتوح الكتشاف موارد إقتصادية بديلة  4السفن، ويمكنها الكشف عن قاع البحر بمزيد من التفصيل,

 الرابعة.وبهذا تم إثبات الفرضية , لم نكن نعلم بها من األساس

ة الخامسة: تطبيق مبدأ الكفاءة اإلقتصادية يساعد في إدارة املشكلة اإلقتصادية املرتكز على الندرة ويحقق الفرضي

 تغطية اإلحتياجات املتعددة.

الكفاءة من أهم األسس والركائز إلقامة األنشطة واألعمال واملشاريع وبكافة املجاالت وجميع املستويات, ومفهوم تعتبر 

اإلقتصادية التي تقيس مستويات األداء مثل الفاعلية والجودة, لذا فإن هذه املفاهيم بشكل عام  الكفاءة من املفاهيم

أين املشكلة االقتصادية من  , ولكن, ومفهوم الكفاءة بشكل خاص ذات عالقة وطيدة وتأثير مباشر بالعملية اإلقتصادية

. األمر مرتبط استخدام املوارد النادرة وفق مبدأ الكفاءةكل هذا؟ 
ً
 اإلقتصادية وهذا ما سيتم ذكره تاليا

اقعية والخيال فئة من  هذه الدراسة ليست األولى في طرح عالقة الكفاءة بمبدأ الندرة حيث سبق :الكفاءة بين الو

وما يميز هذه الدراسة أنها أخذت عالقة الكفاءة بالندرة من  5,وهم رواد إقتصاد الوفرة هذا املوضوعبالطرح عن  املفكرين

السابقة والتي أخذت املوضوع من جانب تنبؤي بعيد املدى  الطروحاتاقع واملنطق اإلقتصادي في الوقت الراهن بخالف الو 

 ما بالغرابة وهو اقتصاد ما بعد الندرة أو اقتصاد الوفرة وهو اقتصاد افتراض ي 
ً
ما نتج عنه مصطلح حديث يتصف نوعا

ن العمل البشري الالزم، بحيث تصبح متاحة للجميع بتكلفة زهيدة أو يمكن أن تنتج فيه معظم السلع بوفرة وبحد أدنى م

                                                           

1An Introduction to Carbon Fiber Rods, https://dragonplate.com/,  (دن , دت)  2021\9\18الطالع في ,تم ا 

2 Chu and Nel, "Characterisation and deterioration of Stone Paper", AICCM Bulletin, vol 40.1, 2019, 

https://en.wikipedia.org/  2021\9\18تم االطالع في 

3 Market Study Synthetic Rubber, Ceresana, June 2013, https://en.wikipedia.org/  (دن) 2021\9\18تم االطالع في 

4 How much of the ocean has been explored?, https://oceanexplorer.noaa.gov/,  (دن , دت) 2021\9\18تم االطالع في 

5 Sadler, Philip (2010), Sustainable Growth in a Post-Scarcity World: Consumption, Demand, and the Poverty Penalty, 

Surrey, England: Gower Applied Business Research 7, صفحة ,ISBN 978-0-566-09158-2 2019مارس  31, مؤرشف من األصل في  ,

 .2021\9\20تم االطالع في 
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  1حتى مجانا,
ً
عصر الندرة الناجمة عن السلوك املستهتر في القرنين التاسع عشر  ويؤكد رواد هذا الفكر أننا نعيش حاليا

والطاقة، والغذاء، واالئتمان،  بوفرة املوارد النسبية )النفط، واملياه، 2005و  1975والعشرين, وقد اتسمت الفترة ما بين 

وأدى تزايد الطلب على املوارد إلى جانب ارتفاع عدد السكان إلى  ,وغيرها( مما عزز التصنيع والتنمية في االقتصادات الغربية

 ويستند هذا الفكر إلى إن املزيد من 20752-2050استنفاد املوارد, ويتوقع رواد هذا الفكر تحقق عالم ما بعد الندرة من 

أشكال تقنية النانو التكهنية )مثل املجمعات الجزيئية أو مصانع النانو غير املوجودة حاليا( ستوفر إمكانية وجود أجهزة 

الغرض من  3,يمكنها تصنيع أي سلعة محددة تلقائيا إن توفرت التعليمات الصحيحة واملواد الخام الضرورية والطاقة

ن باب االستشهاد ليس إال, وال ينبغي اإلعتماد على هذا الجانب كدليل علمي التطرق لفكرة اقتصاد ما بعد الندرة فقط م

.حيث يجب تأكيد دور الكفاءة في نقض مبدأ الندرة بأدلة علمية وإقتصادية وهذا ما سيرد ذكره 
ً
   تاليا

 الطلبارد ودرجة باإلمكان النظر إلى عالقة حالة اإلحتياج بوضع املو  :النظرة الفلسفية واملنطق اإلقتصادي للكفاءة

من ناحية فلسفية, وبالرغم من غرابة املبدأ إال أن العالقة بين اإلقتصاد والفلسفة عالقة علمية مثبته وذلك من خالل 

أحد فروع علم اإلقتصاد واملعروف بالفلسفة االقتصادية والتي تعرف بأنها دراسة مواضيع مثل االختيار العقالني وتقييم 

ملؤسسات والعمليات وحالة النماذج االقتصادية املثالية للغاية وأنطولوجيا )علم تجريد الوجود( النتائج االقتصادية وا

وفق هذا املنطلق تم تحليل العالقة بين الندرة وتحقق املشكلة و  4الظواهر االقتصادية وإمكانيات اكتساب املعرفة بها,

 (  2اإلقتصادية وذلك من خالل الجدول )

 العالقة بين الندرة وتحقق املشكلة اإلقتصادية ( سيناريوهات2الجدول )

 حالة املشكلة االقتصادية حالة االحتياج درجة الطلب حالة املوارد السيناريو

 غير متحققة   معدومة منخفضة توفر املوارد األول 

 غير متحققة   معدومة منخفضة شحة املوارد الثاني

 محتملة  محتملة مرتفعة  توفر املوارد الثالث

 متحققة     قائمة مرتفعة شحة املوارد الرابع

 .املصدر: إعداد الباحث                        

                                                           

1  Sadler, Philip (2010), Sustainable Growth in a Post-Scarcity World: Consumption, Demand, and the Poverty Penalty, 

Surrey, England: Gower Applied Business Research,  7صفحة, ISBN 978-0-566-09158-2,  2019مارس  31مؤرشف من األصل في,  

 .2021\9\20تم االطالع في 

2  Stephen Aguilar-Millan, Ann Feeney, Amy Oberg, and Elizabeth Rudd. "The Post-Scarcity World of 2050-2075" (PDF). 

 2021\9\20تم االطالع في  .2020مايو  6في  (PDF) مؤرشف من األصل

3  Engines of Creation  على موقع واي باك مشين 2018يناير  24نسخة محفوظة. (full text online, see also Engines of Creation) - 

Drexler, Eric K., Anchor Books, 1986  (دن) .2021\9\20تم االطالع في   .موقع واي باك مشين على 2018يناير  24نسخة محفوظة 

4 Walter Veit (2019). Model Pluralism. Philosophy of the Social Sciences, 50(2), 91–114. 
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في الســـيناريو األول يوجد توفر للموارد مع درجة طلب منخفضـــة ما يعني انعدام حالة اإلحتياج بالتالي عدم تحقق املشـــكلة 

ـــناعة الزجاج العادي  ــ ــ ــ ــ ـــــادية, واملثال الفعلي على ذلك صـــ ــ ــ ــ ــ وتم اعتبار الطلب على الزجاج  1,الرمل الذي تعتمد علىو اإلقتصـ

   العادي منخفض مقارنة بدرجة توفر املورد.

 انعدام حالة اإلحتياج بالتالي عدم تحقق 
ً
في الســـيناريو الثاني يوجد شـــحة في املوارد مع درجة طلب منخفضـــة ما يعني أيضـــا

ناعة األوراق, وبالرغم من ارتفاع الطلب على صـــناعة األوراق في املشـــكلة اإلقتصـــادية, مثال فعلي على ذلك حالة املوارد لصـــ

ـــــناعة  ـــــت صــ ـــ ي تقلصــ ــ ـــــهدت تراجع كبير في الوقت الراهن, فعلى مدى العقد املاضــ ـــــناعة شــ ـــــية إال أن هذه الصــ الفترات املاضــ

ر الورقي عبر مطــاحن الورق واللــب العــامليــة, هــذا يرجع في املقــام األول إلى التحول نحو الوســـــــــــــــائط الرقميــة واالتصـــــــــــــــال غي

معظم االقتصــــــــــــــــادات املتقــدمــة. انخفض الطلــب على الطبــاعــة والكتــابــة وأوراق الصــــــــــــــحف بســــــــــــــبــب التحول نحو تطبيق 

الوســـــائط الرقمية واإلعالن على شـــــبكة اإلنترنت, وأدت عوامل مثل ظهور التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت إلى زيادة الطلب 

وتجدر اإلشــــــــــــــارة إلى أنه من املتوقع أن تنخفض صــــــــــــــناعة مصــــــــــــــانع الورق في الواليات اإلجمالي على اإلعالنات غير الورقية, 

ا أن تنخفض اإليرادات من 2022في املائة حتى عام  2.5املتحدة بمعدل   33.6إلى  33.8. عالوة على ذلك، من املتوقع أيضــــــــــــــً

ملوارد األساسية لها واملتمثلة في الخامات ونجد أن في هذه الحالة انخفاض الطلب مع شحة ا 2مليار دوالر في الوقت املتوقع,

مليون كيلومتر مربع ما دفع  40مليون كيلومتر مربع إلى  50% من 20النباتية بسـبب تراجع الغطاء النباتي في العالم بنسـبة 

ـــــتنزاف ــ ــ ــ نــة وبــذلــك تم اعتبــار الغطــاء النبــاتي مورد شــــــــــــــحيح مقــار  3املنظمــات البيئيــة نحو التوجــه لحمــايــة الغــابــات من االســـ

  باالستخدامات األخرى إلى جانب صناعة األوراق.

في الســــــــــــــيناريو الثالث يوجد توفر للموارد مع درجة طلب مرتفعة ما يعني وجود احتمالية لحالة اإلحتياج بالتالي احتمالية 

 إلى الحالة الســــــو 
ً
 اســــــتنادا

ً
دانية في انتاج تحقق املشــــــكلة اإلقتصــــــادية, وقابلية تحقق هذه الحالة ممكنة بل وموجودة فعليا

 األلبان الواردة في الفرضية الثانية.

في الســــــــــــــيناريو الرابع يوجد شــــــــــــــحة في  املوارد مع درجة طلب مرتفعة ما يعني وجود حالة اإلحتياج بالتالي تحقق املشــــــــــــــكلة 

ـــــادية, ــ ــ ـــــب تعريف االتحاد الدولي للكيمو  ,املعادن األرضـــــــــــية النادرة أو العناصـــــــــــر األرضـــــــــــية النادرةك  اإلقتصــ ــ ــ ياء البحتة بحســ

والتطبيقيـــة هي مجموعـــة من ســــــــــــــبعـــة عشــــــــــــــر عنصــــــــــــــر كيميـــائي في الجـــدول الـــدوري، وتحـــديـــدا الســــــــــــــكـــانـــديوم، اإلتريوم، 

والالنثانيدات. يعتبر السكاندوم واإلتريوم على أنها عناصر أرضية نادرة بسبب ظهورها في الفلزات مع الالنثانيدات وبسبب 

ســم "نادرة" على هذه العناصــر بســبب قلة األماكن التي كانت تســتخرج منها, وتحتل خواصــها الكيميائية املشــابهة لها. أطلق ا

العناصـــــــــر األرضـــــــــية النادرة دورا متزايد األهمية في التقنيات الحديثة على مدار الســـــــــنوات املاضـــــــــية. حيث أنها تســـــــــتخدم في 

                                                           

 , )دن , دت(.2021\9\25, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgزجاج,  1

2 Major Reasons Behind the Decline in Demand of Paper, January 14, 2019 by Contributed Post, 

https://businesspartnermagazine.com/,  2021\6\30تم االطالع في  

 , )دن , دت(.2021\9\30, تم االطالع في /https://blogs.worldbank.orgأرقام ودالالت في اليوم العاملي للغابات, مدونات البنك الدولي,  3
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  تصـنيع النواقل الفائقة، كما تدخل في صـناعة مكونات سـيارات الهايبرد الكهربائية
ً
)البطاريات واملغانط(، وتسـتخدم أيضا

 Nd:YAG1في صناعة في اإللكترونيات الضوئية وأشهرها ليزر 

من خالل الســيناريوهات الســابقة نجد أن تحقق املشــكلة اإلقتصــادية ينحصــر في الســيناريو الثالث والرابع, وعليه ســيقوم 

 (3ة وذلك من خالل الجدول )التحليل التالي لبيان عالقة الكفاءة بتحقق املشكلة اإلقتصادي

 ( عالقة الكفاءة بتحقق املشكلة اإلقتصادية3الجدول )

 حالة املشكلة االقتصادية حالة االحتياج كفاءة االستخدام درجة الطلب حالة املوارد السيناريو

 غير متحققة اشباع  مفعل مرتفعة  املوارد توفر الثالث

 غير متحققة اشباع    مفعل مرتفعة شحة املوارد الرابع

 املصدر: إعداد الباحث               

في الســـــــــــيناريو الثالث نجد أن عنصـــــــــــر الكفاءة يســـــــــــاعد في رفع مســـــــــــتوى إدارة عوامل اإلنتاج كعالقة منطقية بالتالي توفير 

 السلع وإشباع اإلحتياج ما يعني تفادي تحقق املشكلة اإلقتصادية.

فاءة يســاعد في االســتخدام األمثل للموارد وذلك بهدف تعظيم اإلنتاج من الســلع أما في الســيناريو الرابع نجد أن عنصــر الك

, بالتالي توفير السلع وإشباع اإلحتياج ما يعني تفادي تحقق املشكلة 
ً
والخدمات كما هو في تعريف الكفاءة والذي سيرد تاليا

 اإلقتصادية.

لتحقق املشكلة اإلقتصادية يتمثل في حالة اإلحتياج والتي ومن خالل العالقات املنطقية السابقة نجد أن العامل الرئيس ي 

بوجودها أو إنعدامها تتحدد حالة املشكلة حتى مع وفرة أو شحة املوارد, أما من حيث التأثير على حالة اإلحتياج واالحتياج 

جة إلى أدلة وبراهين علمية املحتمل فنجد أن حالة كفاءة االســــــــــــــتخدام تمثل العامل األكثر تأثير, ومع ذلك فإننا ال زلنا بحا

 إلى جانب النظرة الفلسفية واملنطق اإلقتصادي وذلك من خالل النظرة الواقعية للكفاءة. 

اقعية للكفاءة ـــــادية إال أننا ال نزال في بحاجة إلى: النظرة الو ـــكلة اإلقتصــ ــ  بالرغم من إثبات عالقة الكفاءة في تحقق املشــ

نبغي التطرق ملفهوم أســـــــــــاســـــــــــ ي في علم االقتصـــــــــــاد وهو تكلفة الفرصـــــــــــة البديلة والتي ي ذلكقاطعة, وقبل الدلة األ  املزيد من

يعرفهـا قـاموس أكســــــــــــــفورد األمريكي الجـديـد أنهـا خســـــــــــــــارة األربـاح أو الفوائـد من الفرص البـديلـة األخرى عنـد اختيـار بـديل 

ــلة بين معنى هذا أن املورد اإلقتصــــــــــــادي لن يكون له ســــــــــــوى اســــــــــــتخدام واحد فقط يحدد من خ 2واحد, ــ ــ ــ ــ الل عملية املفاضــ

البدائل وعليه ســــــــــــتحســــــــــــب العوائد اإلقتصــــــــــــادية التي كان باإلمكان الحصــــــــــــول عليها من البدائل األخرى كتكلفة الفرصــــــــــــة 

من ناحية أخرى ينظر إلى تكلفة الفرصــــــــــــــة البديلة بأنها تعبر عن ؟ ما عالقة تكلفة الفرصــــــــــــــة البديلة بالندرة البديلة, ولكن,

                                                           

 )دن , دت(. 2021\9\25, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.org, عنصر أرض ي نادر 1

 )دن , دت(. 2021\9\25, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgتكلفة الفرصة البديلة,  2
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ـــــية بي ــ ــ ــ ـــــاسـ ــ ــ ــ ــــه: هل  1ن الندرة واالختيار,العالقة األسـ ــ ــ ــ ــــؤال الذي يطرح نفســ ــ ــ ــ وهذا هو املدخل لتحليل العالقة والتي تبدأ بالســ

يمكن الجمع بين البــدائــل في خيــار واحــد ونقض مبــدأ تكلفــة الفرصـــــــــــــــة البــديلــة في ظــل النــدرة القــائمــة؟؟! لإلجــابــة على هــذا 

ـــــت ــ ـــير إلى االســ ــ ــ ـــــادية والتي تشــ ــ ــــؤال البد من تعريف الكفاءة االقتصــ ــ ــ خدام األمثل للموارد وذلك بهدف تعظيم اإلنتاج من السـ

الســـــــلع والخدمات, ويمكن القول أن أي نظام اقتصـــــــادي يعتبر أكثر كفاءة مقارنة مع نظام آخر )من الناحية النســـــــبية( إذا 

عريف وبالرغم من وضــــوح الت 2كان يمكن من تقديم املزيد من الســــلع و الخدمات للمجتمع دون اســــتخدام مزيد من املوارد,

ـــير التقليــــدي وذلــــك بــــالنظر إلى الكفــــاءة من نــــاحيـــة  ــ ــ ــ ــ ـــــاديين أو غيرهم قــــد يقعوا في فخ التفســـ ــ ــ ــ ــ ــ إال أن الكثيرين من اإلقتصــ

بالطرق التقليدية وتكثيف العمل  االســــــــــــــتخدام بأقل قدر من الفاقد اإلنتاجي وبفترة زمنية أقل عن طريق تســــــــــــــريع اإلنتاج

في حين ينبغي النظر إلى تحقيق الكفاءة من خالل الطرق والوســائل العلمية للحصــول على أكبر قدر من الســلع والخدمات, 

الحديثة, ويمكن مالحظة ذلك من خالل تقنيات الزراعة مثل الزراعة العمودية )الرأســــــــــــــية( في زراعة القمح, فبعد تجارب 

ه لدى املقارنة بأساليب الزراعة أن -بينها جامعتا "برنستون" و"فلوريدا"-عملية، وجد فريق بحثي من عدة جامعات أمريكية 

 أقـــل من األرض، وتســــــــــــــتهلـــك كميـــات أقـــل من امليـــاه ومبيـــدات 
ً
التقليـــديـــة في الحقول، تتطلـــب الزراعـــة العموديـــة مســــــــــــــــاحـــة

ي  األعشــــــــــــــاب واملبيدات الحشــــــــــــــرية، وتؤدي إلى فقدان أقل للمغذيات في البيئة والتربة الزراعية, ونفذ الفريق البحثي نموذج 

ــــتويــات  10لقمح على مســـــــــــــــاحــة هكتــار من األرض في منشـــــــــــــــأة عموديــة داخليــة تتكون من محــاـكـاة لنمو ا ــ ــ ــ ــ طبقــات تحــت مســ

ثلى, ووفًقا لنتائج التجارب العملية يمكن للزراعة 
ُ
اإلضـــــــــاءة الصـــــــــناعية ودرجة الحرارة ومســـــــــتويات ثاني أكســـــــــيد الكربون امل

ا للهكتــار 700العموديــة أن تنتج مــا ال يقــل عن  ا(،  40الواحــد )يمكن أن تزيــد أو تقــل بمقــدار  طن من الحبوب ســــــــــــــنويــًّ طنــًّ

ا للهكتار الواحد )يمكن أن تزيد أو تقل بمقدار  1940ويمكن أن يصل اإلنتاج إلى  ا من الحبوب سنويًّ ا(، وهو ما  230طنًّ طنًّ

ـــــــــــــــــــ 600إلى  220يعادل  عف املتوســــــط العاملي الحالي ملحصــــــول القمح الســــــنوي الذي يقدر بـ  3,ار الواحدأطنان للهكت 3.2ضــــــِ

تبين لنــا تقنيــة الزراعــة العموديــة دور الكفــاءة في نقض مبــدأ تكلفــة الفرصـــــــــــــــة البــديلــة بــالتــالي نقض مبــدأ النــدرة, فلو أن و 

اإلحتياج القائم يتطلب إلى توفير صــــــــــنفين من املنتجات الزراعية بحيث يتطلب كل صــــــــــنف إلى هكتار زراعي وفق األســــــــــلوب 

 الزراعي التقليدي في حين ال يت
ً
وفر ســـــــــوى هكتار واحد, فبالنظرة التقليدية ألســـــــــاس تكلفة الفرصـــــــــة البديلة ســـــــــيكون لزاما

أثبتت  إختيار زراعة أحد الصــــنفين وخســــارة األخر, إال أن األمر مختلف فيما لو التقنيات الزراعية الحديثة الســــابق ذكرها

ــــاحة املتوفرةإنتاج ن فاعليتها وتم تعميمها كأســـــــاليب معتمدة للزراعة بحيث تســـــــاعد على ــ ــــف املسـ ــ أو حتى  فس الكمية بنصـ

 . مع ترك مساحة لزراعة الصنف البديل أقل

ولم يقتصــــــــــــــر األمر على كفـــاءة كميـــات اإلنتـــاج الزراعي بـــل قـــدمـــت التقنيـــات الزراعيـــة الحـــديثـــة نوع أخر من الكفـــاءة وهي 

قيق هدف توفير الغذاء الالزم إلطعام الكفاءة الزمنية والتي ســـــــــــاهمت في تفادي بعض العوامل التي تشـــــــــــكل تحدًيا أمام تح

ســـــــكان الكوكب، منها األوقات الطويلة التي يســـــــتغرقها نمو معظم املحاصـــــــيل الرئيســـــــية، ما ال يســـــــمح إال بزراعة محصـــــــول 

ن بــاحثون في جــامعــة كوينزالنــد بــأســــــــــــــتراليــا من تطوير بروتوكوالت 
َّ
واحــد أو اثنين فقط طوال شــــــــــــــهور الســــــــــــــنــة, فمؤخًرا تمك

                                                           

1  James M. Buchanan (2008). Opportunity cost (الطبعة Second).  18بتاريخ . اطلع عليه 2017سبتمبر  8مؤرشف من األصل في 

 .2010سبتمبر 

 )دن , دت(. 2021\9\20, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgكفاءة اقتصادية,)د ن, د ت(  2

ا,  2020يوليو  27محمد السعيد بتاريخ  3  .2021\9\20, تم االطالع في /https://www.scientificamerican.com, زراعة القمح عموديًّ
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ـــــر  ــ ــ ــ يع نمو كثير من األنواع النبــاتيــة، اعتمــاًدا على تجربــة اســــــــــــــتخــدمتهــا وـكـالــة "نــاســــــــــــــــا" ألول مرة لزراعــة بعض لتقنيــات تســـ

املحاصــــــــيل في الفضــــــــاء، وذلك من خالل زيادة عدد ســــــــاعات تعر ض النباتات للضــــــــوء، وفي ظروف من درجات حرارة يمكن 

م فيهــا. لقــد ســـــــــــــــاعــدت هــذه التقنيــة على زيــادة إنتــاج بعض امل
 
ــــيــل التحك ــ ــ ــ ــ ـــعير-حــاصــ ــ ــ ــ ــ بمقــدار يقترب من  -مثــل القمح والشـــ

 .إثبات الفرضية الخامسةوبهذا تم  1,الضعف

الفرضــية الســادســة: تحديد اإلحتياجات املســتقبلية للمجتمع و التخطيط واالســتعداد املبكر يســاعد في تحديد  جم 

 املشكلة اإلقتصادية ما يسهل عملية إدارة املشكلة.

ـــــاديات خص املتقدمةوباأل  تتمتع العديد من الدول  ــ ــ ــــتقرة وبأحجام هائلة من الفوائض املالية التي تمكنها  باقتصــ ــ ــ ــ قوية ومسـ

من تجاوز أي احتياجات مســـــــــــــتقبلية, وهذا ما يقودنا إلى تســـــــــــــاؤل منطقي ومرتبط بالواقع اإلقتصـــــــــــــادي, هل هناك مبرر أو 

ـــ ـــــتعــ ــ ــ ــ ـــالتخطيط واالســـ ــــــتقبليـــــة والقيـــــام بــ ــ ــ ــ ـــكلـــــة حـــــاجـــــة فعليـــــة لتحـــــديـــــد إحتيـــــاجـــــات املجتمع املســ ــ ــ ــ ــ داد املبكر ملواجهـــــة املشـــ

اإلقتصــــــــــــــادية؟؟! حقيقة األمر أن التخطيط واالســــــــــــــتعداد املبكر ليس له عالقة بدرجة القوة اإلقتصــــــــــــــادية بل باملتغيرات 

ـــــاد, حيث أن  ــ ــ ــــابقة األحداثواملؤثرات التي يتعرض لها اإلقتصـ ــ ــ تثبت تعرض إقتصــــــــــاديات قوية لهزات وأزمات شــــــــــديدة  الســ

بشـــكل مباشـــر نتيجة أحداث ســـياســـية وإقتصـــادية أو بشـــكل غير مباشـــر نتيجة التداخالت  تحدث كادت أن تودي بها والتي

وهنا تظهر  2والتراكمات الزمنية كما الحال في أزمة الدين األوربية التي انعكس أثرها على اإلتحاد األوربي وعلى العالم ككل,

 ى واملتمثلة في تحديد اإلحتياجات املستقبلية للمجتمع. أهمية التخطيط واالستعداد املبكر واللذان يبدآن بالخطوة األول

ـــــتعداد املبكر ينبغي معرفة أو على  :تحديد اإلحتياجات املســــــــــــتقبلية للمجتمع ــ ــ ــ ـــــع الخطط وتحقيق اإلســـ ــ ــ ــ من أجل وضـــ

األقل توقع اإلحتياجات املســــــــــــــتقبلية, وملعرفة تفاصــــــــــــــيل هذا الجانب يجب اإلجابة على التســــــــــــــاؤل اآلتي: هل يمكن التنبؤ 

ـــــادية؟؟! ــ ــ ــ ــ ـــكلة اإلقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــــتقبلية للمجتمع؟؟! وما عالقة هذا األمر بمواجهة املشـــ ــ ــ ــ للحصــــــــــــــول على اإلجابة  باإلحتياجات املســ

ــــطرين الشــــــطر األول يعني بإمكانية التنبؤ, أما الشــــــطر الثاني فيعني بالعالقة مع املشــــــكلة  :الدقيقة علينا أن نقســــــمها إلى شــ

 اإلقتصاد الكلي حيث يهتم فيما يخص الشطر األول نجد أن ا :اإلقتصادية
ً
إلجابة متعلقة بالتنبؤات اإلقتصادية وتحديدا

التنبؤ على املســـــتوى الكلي بشـــــروط العمل على االقتصـــــاد ككل. يتم قياســـــه من خالل مؤشـــــر مناســـــب لإلنتاج الصـــــناعي أو 

ختلفة, كما يعتمد هذا الدخل القومي أو اإلنفاق, وتعد التنبؤات على مســــــــــــــتوى الصــــــــــــــناعة من قبل الجمعيات التجارية امل

ــــائية ــ ــ ــ ــ ــــتهلكين وتحليل االتجاهات اإلحصـ ــ ــ ــ ــ ـــح نية املسـ ــ ــ ــ ــ ولكن,,, هل يمكن القيام بالتنبؤات اإلقتصـــــــــــــادية على أرض  3,على مســ

عن منظمة التعاون االقتصــــادي والتنمية في تقرير مشــــترك مع منظمة  2013الواقع؟؟! نجد هذا األمر في تقرير صــــدر عام 

زراعة )فاو( بأن الصين والتي تعتبر من أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان ستستورد مزيدا األمم املتحدة لألغذية وال

من اللحوم والبذور الزيتية في الســـــــــنوات العشـــــــــر املقبلة إذ ان وتيرة االســـــــــتهالك تفوق نمو اإلنتاج وهو ما يشـــــــــكل ضـــــــــغوطا 

                                                           

, تم االطالع في /https://www.scientificamerican.com, تسريع نمو املحاصيل الزراعية, 2019يونيو  30 محمود العيسوي بتاريخ 1

20\9\2021. 

ذي يزن االعوش, التنبؤ بوقوع االحداث الغير اعتيادية )دراسة حالة قرار البنك السويسري برفع الدعم عن اليورو( املجلة الدولية  2

 .9برلين, العدد الحادي عشر ص  – للدراسات االقتصادية أملانيا

 )دن , دت(. 2021\9\30, تم االطالع في /https://ar.triangleinnovationhub.comتوقع الطلب: هو معنى ، أنواع ، أساليب وطرق,  3
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صـــيل واللحوم ســـيرتفع في البلدان النامية في الفترة من تضـــخمية على األســـعار العاملية, وقالت املنظمتان إن اســـتهالك املحا

وإن كـان بوتيرة أبطــأ مقــارنـة بـالعقــد الســـــــــــــــابق وذلـك مع نمو الســــــــــــــكــان وارتفــاع الـدخول واتســـــــــــــــاع املنــاطق  2022إلى  2013

توقع أن "من امل 2022إلى  2013الحضــــــــــــــرية وتغير العادات الغذائية, وقال التقرير املشــــــــــــــترك للتوقعات الزراعية للفترة من 

ترتفع أســــــعار املحاصــــــيل واللحوم على مدى العقد املقبل بســــــبب تباطؤ نمو اإلنتاج وارتفاع الطلب بما في ذلك الطلب على 

ومثل هذه التنبؤات تعد باســــــــــــــتخدام العديد من الطرق اإلحصــــــــــــــائية عبر ربط اإلحصــــــــــــــائيات املتحققة  1الوقود الحيوي,"

 عن حجم اإلســــــتهالك بالعوامل امل
ً
ؤثرة ودرجة تطورها الحالي واملســــــتقبلي, ومن أبســــــط هذه الصــــــور ربط نســــــب نمو تاريخيا

 باإلحصــــــــــــائيات الســــــــــــكانية املقابلة لها في نفس الفترة وإســــــــــــقاط التغير للعاملين على الفترات 
ً
اإلســــــــــــتهالك املتحققة ســــــــــــابقا

 .املستقبلية

ــــؤال عن عالقــة التنبؤ بــاإلحتيــاجــا  ــ ــ ــ ــ ــــطر الثــاني من الســ ــ ــ ــ ــ ـــكلــة أمــا اإلجــابــة على الشــ ــ ــ ــ ــ ــــــتقبليــة للمجتمع بمواجهــة املشـــ ــ ــ ــ ت املســ

اإلقتصـــــــــــــــاديــة فيكمن في أن توقع اإلحتيــاجــات املســــــــــــــتقبليــة يســـــــــــــــاعــد بشــــــــــــــكــل كبير في تحــديــد املتطلبــات الالزمــة ملواجهــة 

ـــــاديين  ــ ــ ــ ــ ــــــتقبلية للمجتمع ينبغي على اإلقتصـ ــ ــ ــ اإلحتياجات وهذا ما يقودنا إلى مرحلة التقييم, فبعد تحديد اإلحتياجات املســ

ـــنيفين هما اإلمكانيات التي تعرف بأنها تقييم كل م ــ ــ ــ ــ ـــمن تصــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام والذي يندرج ضــ ــ ــ ــ ـــــاد وقابل لالســ ــ ــ ــ ا هو متوفر في اإلقتصــ

ـــتخدامها في العلمية اإلنتاجية,  العوامل املســــتخدمة في تنفيذ العملية االقتصــــادية وتعتبر جزء منها ويمكن التحكم بها واسـ

خ(, واملقومات والتي تعرف بأنها العوامل املوجودة في البيئة االقتصادية ومن هذه اإلمكانيات )معرفية , مالية , تنظيمية ,, ال

ـــكانية ,, الخ(, هذا  2والتي تتداخل مع العلمية االقتصـــــادية ويصـــــعب التحكم بها  ومن هذه املقومات )طبيعية , جغرافية , ســ

ها وتوجيهها في العملية اإلقتصـادية التقييم يسـاعد في مقدار وحجم العناصـر التي يمتلكها اإلقتصـاد والتي يمكن اسـتخدام

ـــــيقوم عليهـا اإلنتـاج وبـأي مقـدار ومـا هو حجم العجز املتوقع, وهـذا مـا يقودنـا إلى  ــ ــ ــ والـذي يبنى عليـه تحـديـد الكيفيـة التي ســـ

 النقطة التالية وهي التخطيط.

زمة وفي جميع املجاالت لتنفيذ األعمال واألنشــــطة وضــــمان نجاحها البد من االلتزام بتنفيذ فروض أســــاســــية ال  :التخطيط

مهمــــا اختلفــــت هــــذه املجــــاالت وتبــــاينــــت معطيــــاتهــــا, ومن هــــذه الفروض تحــــديــــد األهــــداف املطلوب تحقيقيهــــا من ثم تقييم 

 لتنفيذ األعمال 
ً
العوامل واملعطيات املتاحة لتحقيق األهداف يلي ذلك التخطيط والذي يقصد به الكيفية املحددة مسبقا

ـــــتقبلية, وفي حالة ال ــ ــ  واملتمثل في مواجهة اإلحتياجات املسـ
ً
دراســــــــــة لهذه الفرضــــــــــية نجد أن الهدف الرئيســــــــــ ي محدد مســــــــــبقا

ـــــاديـة, وكـذلـك التقييم  ــ ــ ــ ــ ـــكلـة اإلقتصــ ــ ــ ــ ــ ــــــتقبليـة املتوقعـة والـذي من خاللـه ينبغي تحقيق هـدف أعلى بتفـادي تحقق املشـــ ــ ــ ــ املســ

ـــنيفين ه ـــمن تصـ ما اإلمكانيات واملقومات, ولم يتبقى بتحديد ما هو متوفر في اإلقتصــــاد وقابل لالســــتخدام والذي يندرج ضـ

ســــــــــــــوى التخطيط والـــذي من خاللـــه ينبغي تحـــديـــد كيفيـــة اســــــــــــــتخـــدام املقومـــات واإلمكـــانيـــات لتحقيق الهـــدف في مواجهـــة 

بالتطرق إلى موضــوع التخطيط يوجد العديد من أشــكال التخطيط االقتصــادي , و اإلحتياجات املســتقبلية وتفادي املشــكلة

ى إجراءاتهــا ونهجهــا املحــدد, حيــث يعتمــد مســــــــــــــتوى املركزيــة أو الالمركزيــة في صــــــــــــــنع القرار على النوع والتي تختلف بنــاًء عل

                                                           

االطالع في  , تم/https://www.ammonnews.net, 2013-06-06تقرير: نمو الطلب على الغذاء سيدفع األسعار العاملية لالرتفاع,  1

30\9\2021. 

 , مرجع سابق.232ذي يزن االعوش, بناء تعريف لعلم اإلقتصاد ص  2
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في  1املحدد آللية التخطيط املســــــــــــــتخدمة, باإلضــــــــــــــافة إلى ذلك ، يمكن التمييز بين التخطيط املركزي والتخطيط الالمركزي 

 يتم تحديد وتخصــيص املوارد من خالل خط
ً
ويالحظ في  2ة إنتاج شــاملة تحدد متطلبات اإلنتاج,االقتصــاد املخطط مركزيا

تعريف التخطيط املركزي التركيز على عمليــة التحــديــد والتخصــــــــــــــيص في الوقــت الحــاضــــــــــــــر ملــا هو متوفر من املوارد وذلــك 

ـــــريح في التعريف إال أنها تعتبر  ــ ــ ـــكل صــ ــ ــ ــ ــلع والخدمات, وبالرغم من عدم ذكرها بشــ ــ ــ ــ ــ ـــــتقبلي وهو إنتاج السـ ــ ــ لتحقيق هدف مســ

ـــمنية ــ ــ ــ ــ من حيث النتيجة املنطقية واملرتبطة بمتطلبات اإلنتاج, وبهذا تم إثبات ارتباط كل من االحتياجات املســــــــــــــتقبلية  ضـــ

 والتخطيط بمواجهة متطلبات املجتمع من السلع والخدمات في املستقبل. 

ـــــتعـــداد املبكر همـــا نفس املفهوم وب :االســــــــــــتعـــداد املبكر ــ ــ ــ تعبيرين مختلفين قـــد يتبـــادر إلى األذهـــان بـــأن التخطيط واالســـ

فكالهما يشـــــــــــيران إلى التجهيز والتحضـــــــــــير لإلحداث املســـــــــــتقبلية, وهذا األمر صـــــــــــحيح ولكن بشـــــــــــكل جزئي, حيث يوجد فرق 

جوهري يميز كــــل مفهوم ويفصــــــــــــــلــــه عن األخر, فــــالتخطيط يتعلق بمواجهــــة األحــــداث املســــــــــــــتقبليــــة )املتوقعــــة( في حين أن 

والتي لم تكن في الحســـبان وهذا ما يقودنا إلى تعريف األزمة والتي يشـــار أليها بأنها  االســـتعداد املبكر يعني باألحداث املفاجئة

ــــتقر وخطير يؤثر على الفرد أو املجموعة أو املجتمع بأكمله وهي  ــ ــ ــ ــ ــــع غير مســ ــ ــ ــ ــ ــــأنها أن تؤدي إلى وضــ ــ ــ ــ ــ أي حدث أو فترة من شــ

وهذا ما يبين خطورة  3دون سابق إنذار,تغيرات سلبية في الشؤون اإلنسانية أو البيئية خاصة عندما تحدث بشكل مفاجئ 

األزمات وضــرورة االســتعداد املبكر ملواجهتها والتي تتطلب عمليات إدارة متخصــصــة ودقيقة تتضــمن العديد من الخطوات 

املعقدة مثل سرعة االستجابة والتوصيف املبكر لألزمة, فتحقيق سرعة االستجابة في إدارة واحتواء األزمات يعتمد بشكل 

ـــــيف أو كبير ع ــ ــ ــ ــــيف املبكر األمر الــذي يتوقف عليــه فــاعليــة املراحــل الالحقــة, حيــث أن التــأخر في عمليــة التوصـــ ــ ــ ــ ــ لى التوصــ

 على درجة االســـتعداد واتخاذ اإلجراءات املضـــادة, وينبغي أن تكون عملية التوصـــيف 
ً
القيام بها بشـــكل خاطئ ينعكس ســـلبا

ــــباب واألثار متوافقة مع الواقع ألقرب حد م ــ ــ مكن, وتكمن أهمية التوصـــــــــــيف الدقيق لألزمة في إعطاء تصـــــــــــور وتحديد األســـ

واضــــــح لألبعاد وحدود األضــــــرار والتأثيرات من خالل الســــــيناريوهات املحتملة مما يســــــاعد على تقييم الوضــــــع الحالي ومدى 

األزمة, وكلما  نجاح عملية التوصيف يساعد بشكل كبير في تحديد االجراءات الالزمة ملواجهةف 4,القدرة على مواجهة األزمة

ـــــاحة أوفر في املجال الزمني واملجال اإلجرائي من حيث  ــ ــ ــ ــ ــــيف مبكرة ودقيقة كلما أتيح ملتخذ القرار مسـ ــ ــ ــ ــ كانت عملية التوصــ

تعدد الخيارات والبدائل مما يســــــاعد على احتواء األزمة بأقل حد من الجهد والتكاليف وخالل فترة زمنية أقصــــــر, حيث أن 

ـــــكــل ك ــ ــ ــ ــــيف الخــاطئ يؤثر بشـــ ــ ــ ــ ــ بير على املراحــل الالحقــة ولكنــه ال يعني حتميــة فشــــــــــــــلهــا حيــث توجــد فرصـــــــــــــــة للتــدارك التوصــ

كمـا هو الحـال في التجربة  5واالســــــــــــــتجـابـة مقـابـل ارتفـاع حجم األعبـاء واتســـــــــــــــاع نطـاق التكلفـة والخســـــــــــــــائر بكـافـة أشــــــــــــــكلهـا,

ـــــافرات اإلنـذار قـد , فبـالرغ2020اإليطـاليـة أثنـاء مواجهـة أزمـة جـائحـة كورونـا التي عصــــــــــــــفـت بـالعـالم في بـدايـة  ــ ــ ــ ــ م من أن صــ

                                                           

1 Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton 

Mifflin. pp. 23–24. ISBN 978-0-618-26181-9. 

2Alec Nove (1987). "Planned economy". The New Palgrave: A Dictionary of Economics. vol. 3. pp. 879–880.  

3Crisis, https://en.wikipedia.org/,  (دن , دت)   2021\9\30تم االطالع في 

ستجابة في احتواء األزمات )التجربة املخاطر, مؤلف جماعي, سرعة اال -زمن-في-عمومي-تدبير-أي-املفاجأة-وعنصر-ذي يزن االعوش, الدولة 4

 136: املركز الديمقراطي العربي, أملانيا برلين, ص  VR . 3383 – 6514. Bالصينية في إدارة أزمة كورونا( رقم تسجيل  

 مرجع سابق 139, 138املخاطر, ص -زمن-في-عمومي-تدبير-أي-املفاجأة-وعنصر-ذي يزن االعوش, الدولة 5
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ــــابق بداية العام  ــ ــ ـــين في وقت سـ ــ ــ إال أن إيطاليا لم تأخذ األمر على محمل الجد, حيث كان من املفترض  2020أطلقت في الصــ

أن يكون الجهاز الطبي والصـحي في إيطاليا على أهبة االسـتعداد غير أن الواقع كان غير ذلك, فقد تم توصـيف األزمة بشـكل 

الســــــــلطات االيطالية املؤشــــــــرات الخارجية أو الداخلية كبوادر الحتمالية اجتياح األزمة إليطاليا, وهذا هو  خاطئ ولم تأخذ

الفخ الذي وقعت فيه ايطاليا بتوصــــــــــــــيفها الخاطئ ألزمة كورونا حيث كان الفيروس ينتشــــــــــــــر في إيطاليا طوال أســــــــــــــابيع قبل 

ـــــتمر حامل ــــونه على أنه انفلونزا, واســ ـــــخصـــ ـــــافه، وكانوا يشــ و املرض الذين ال تظهر عليهم أعراض في الذهاب إلى العمل اكتشــ

فلو أن األزمة وصــــفت بشــــكل صــــحيح لكان من  1ودور الســــينما والتســــكع في الحفالت واملالعب، ونقل الفيروس إلى اآلخرين,

والبشــرية حيث لم املمكن اتخاذ اإلجراءات املضــادة في وقت مبكر واحتواء األزمة بأقل قدر من التكاليف والخســائر املالية 

فبراير، وفي تلك املرحلة كان باســتطاعة األطباء في كل املســتشــفيات الحكومية  21ســوى إصــابة مؤكدة في21يكن في إيطاليا 

ألًفا ، بينما وصــــــــل  59أن يولوا قدًرا كبيًرا من االهتمام باملصـــــــــابين, ولكن في غضـــــــــون شـــــــــهر فقط، بلغ إجمالي عدد الحاالت 

حالة, وأمام هذا العدد الضــــخم من املصــــابين تعرَّض النظام الصــــحي لحالة من الشــــلل، انعكســــت  5476عدد الوفيات إلى 

, الشـــــــ يء ذاته ينطبق على األزمات اإلقتصـــــــادية والتي كانت الوجه األخر ألزمة جائحة كورونا العاملية 2,3على أعداد الوفيات,

 بوقوع أحداث
ً
مســـتقبلية محتملة, حيث باإلمكان تفعيل االســـتعداد  من ناحية أخرى فأن االســـتعداد املبكر ليس مشـــروطا

املبكر حتى بدون أي مؤشـــرات ألزمات أو أحداث مســـتقبلية محتملة ويمكن مالحظة ذلك من خالل املبدأ الذي ارتكز عليه 

 أو عــدم وفرة اإلمــدادات الغــذائيــة الجوهر 
ً

يــة مبــدأ األمن الغــذائي والــذي يتضــــــــــــــمن تــدابيًرا للتكيف مع أي خلــل مســــــــــــــتقبال

ـــاد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر خطر متنوعـــة مثـــل فترات الجفـــاف وتعطـــل املالحـــة البحريـــة ونقص الوقود وتـــذبـــذب االقتصـ ــ ــ ــ النـــاجمـــة عن عنـــاصـــ

ومن ســــــــياق تعريف األمن الغذائي يتضــــــــح لنا حقيقة دور االســــــــتعداد املبكر ملواجهة املشــــــــكلة اإلقتصــــــــادية من  4والحروب,

  .هذا تم إثبات الفرضية السادسةخالل عبارة " عدم وفرة اإلمدادات الغذائية الجوهرية" وب

الفرضية السابعة: نجاح عملية اإلدارة اإلقتصادية والتعامل الفعال مع املوارد يساعد في إدارة املشكلة اإلقتصادية 

 في حاالت الندرة الفعلية.

ـــعف إد ــ ــ ــ ـــــية الثانية والتي تنص على أن ضــ ــ ــ ـــــية ما هي إال تكرار للفرضــ ــ ــ ارة عومل اإلنتاج قد يبدو للوهلة األولى أن هذه الفرضــ

أحد مسببات املشكلة اإلقتصادية, وإلزالة اللبس يجب التفريق بين الفرضيتين, فالفرضية الثانية تركز على عالقة ضعف 

عوامـل اإلنتـاج بـاملشــــــــــــــكلـة اإلقتصـــــــــــــــاديـة في جميع الحـاالت )الوفرة والنـدرة( كمـا تم إثبـاتـه في الحـالـة الســــــــــــــودانيـة, أمـا هـذه 

نجاح عملية اإلدارة اإلقتصـــــادية والتعامل الفعال مع املوارد في تفادي املشـــــكلة اإلقتصـــــادية عند  الفرضـــــية فتركز على دور 

حرجة ما قد ال تحاال الالتحقق الفعلي في حالة الندرة الحقيقية, كما أن هذه الفرضــية تضــع اإلقتصــاد موضــع الدراســة في 

ـــكل تحدي شــــــديد في الواقع اإلقتصــــــادي األمر الذي يدعو إلى الت ســــــاؤل: هل من املمكن أن يســــــاعد نجاح عملية اإلدارة يشـــ

                                                           

 )دن , دت(. 2021\9\20تم االطالع في  /https://arabic.rt.comعاجزة أمام فيروس كورونا ملاذا بدت إيطاليا  1

 )دن , دت(. 2021\9\20تم االطالع في  https://alqabas.com/article/5763060«, كورونا»أسباب االنهيار اإليطالي أمام  2

 مرجع سابق 146ملخاطر, ص ا-زمن-في-عمومي-تدبير-أي-املفاجأة-وعنصر-ذي يزن االعوش, الدولة 3

4 How Our Neighborhoods Lost Food, and How They Can Get It Back". Progressive Planning https://ar.wikipedia.org/wiki 

 (دن , دت) ..2021\9\19تم  االطالع في 
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اإلقتصــــادية والتعامل الفعال مع املوارد في تفادي تحقق املشــــكلة اإلقتصــــادية في حاالت الندرة الفعلية؟؟! في حقيقة األمر 

الئم لم يتمكن الباحث من رصـــــــــــــد تجارب اقتصـــــــــــــادية موثقة باســـــــــــــتثناء اإلقتصـــــــــــــاديات الخدمية الســـــــــــــابق ذكرها والتي ال ت

معطيات الفرضــــــــية حيث ينبغي إثبات الدور بين نجاح عملية اإلدارة اإلقتصــــــــادية وتفادي املشــــــــكلة اإلقتصــــــــادية بالشــــــــكل 

الــذي يحقق إنتــاج إقتصـــــــــــــــادي ذاتي وحقيقي يلبي احتيــاجــات املجتمع بــدون الحــاجــة إلى توفير الســــــــــــــلع عن طريق التبــادل 

ـــــادية وتحقيق اإلنتاج الحقيقي التجاري الخارجي, وحتى التجربة اليابانية غير م ــ ـــــكلة اإلقتصـ ــ الئمة بالرغم من تجاوزها للمشـ

ـــــاد الياباني  ــ ــ ــ ــ ـــبه عانى من االنعداميوذلك أن اإلقتصـ ــ ــ ــ ــ الكامل للموارد في حين أن املطلوب تجربة قامت على وجود املوارد  شـــ

 على املنطق اإلقتصادي والنظري وذلك
ً
من خالل افتراض واقع اقتصادي  بوضع الندرة, ما دعا إلى تطبيق االختبار استنادا

تمثل الوضـــع اإلقتصـــادي االفتراضـــ ي في اقتصـــاد يعاني من شـــحة املياه وقلة , و حرج وإســـقاط الحلول اإلقتصـــادية املعروفة

, وضـع إقتصـادي كهذا يمثل وانعدام القدرة على تمويل مشـاريع التنميةاملسـاحات القابلة للزراعة وضـعف مصـادر الطاقة 

لذا يجب على اإلقتصــاديين التعامل مع هذا  ,يه اإلقتصــاد من أربعة مشــاكل مترابطة مع بعضــها البعضوضــع حرج يعاني ف

ـــعوبة ــ ــ ــ ــ ـــكلة املتمثلة في  صـــ ــ ــ ــ ــ ـــــع وهذا ابتداء بالخطوة األولى وهي تحديد نقطة اإلنطالق وهما تظهر املشـــ ــ ــ ــ نقطة تحديد  الوضـــ

ـــل الخطوات الالحقة وتحديد متطلبات ما يحدد أن تحديد اإلنطالق أمر مهم للغاية يترتب عليه تســــــــــــــل حيث, اإلنطالق ــ ــ ــ ــ ــ سـ

درجة النجاح وأي خلل في اإلنطالق ســـــــــــيتســـــــــــبب في حدوث عراقيل وأخطاء حاضـــــــــــرة ومرحلة, ومن االعتقادات الخاطئة في 

معالجة املشــــاكل اإلقتصــــادية أن نقطة اإلنطالق تتمثل في املصــــادر املالية حيث أن مرحلة املصــــادر املالية تســــتلزم تحديد 

األموال وأسلوب التمويل واملدى الزمني وهذا ما يتطلب وجود مرحلة سابقة يبنى عليها, ولتحديد املرحلة األولى ينبغي  حجم

أن تكون منطلق لحل املشــــاكل الالحقة, وفي الحالة اإلفتراضــــية والتي تعاني من شــــحة املياه وقلة املســــاحات القابلة للزراعة 

ألولى تتمثل في الدراسات حول إمكانية إنشاء السدود واملنشآت املائية, فالسدود وضعف مصادر الطاقة نجد أن الخطوة ا

هي واحدة من و كما هو متعارف عليه من املصــــــــــــــادر الرئيســــــــــــــية للطاقة والتي تعرف بالطاقة املائية أو الطاقة الكهرومائية 

ـــــتخــدم التــدفق الطبيعي للميــاه املتح ــ ــ ــ ـــــادر الطــاقـة املتجــددة والتي تســـ ــ ــ ــ ــ ركـة لتوليــد الكهربـاء, وتمثــل الطــاقـة أقـدم وأكبر مصــ

ا  ٪ من إجمــالي توليــد الكهربــاء في 7٪ من إجمــالي توليــد الكهربــاء املتجــددة في الواليــات املتحــدة وحوالي 37الكهرومــائيــة حــاليــً

غير أن   1(,الواليات املتحدة, وتســتخدم جميع الواليات الطاقة الكهرومائية للكهرباء باســتثناء واليتين )ديالوير وميســيســيبي

ـــمية؟؟! وإن ــ ــ ـــــدود يتم في املناطق التي تتميز بوجود األنهار, فهل األمر ممكن مع حالة األمطار املوسـ ــ ـــــائع أن بناء السـ ــ  كان الشـ

, ذلك
ً
فهل توجد جدوى إقتصــادية ملثل هذه الســدود؟؟! هذه الحالة مشــابهة إلى حد كبير لحالة البيئة اليمنية والتي  ممكنا

ثناء املياه الجوفية واألمطار املوســــمية ما كان ســــبب إلنشــــاء ســــد مارب حيث تبلغ مســــاحة بحيرة تفتقر مصــــادر املياه باســــت

 35مليون متر مكعب من املاء، فيما تعمل بوابة التصـــــريف الخاصـــــة به بطاقة قدرها  400كيلومتر مربع، ويســـــع  30الســـــد 

 في توسـيع الرقعة وهكذا نجد أن إنشـاء السـدود سـتسـاعد في حل توفي 2مترا مكعبا في الثانية
ً
ر املياه ومصـادر الطاقة وأيضـا

بإثبات الدراســـــــات لوجود إمكانية إنشـــــــاء الســـــــدود وقدرتها على حل املشـــــــاكل املترتبة تأتي املرحلة , و الزراعية واســـــــتصـــــــالحها

                                                           

1 Hydropower Basics, Water Power Technologies Office Hydropower Program Hydropower Basics, 

https://www.energy.gov/  (دن , دت) 2021\9\24تم االطالع في 

 2021\9\24. تم االطالع في 2018نوفمبر  13. مؤرشف من األصل في https://ar.wikipedia.org .www.abou-alhool.com"سد مأرب"  2

 )دن(.
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ـــــاد  التالية والتي تعني بمصــــــــــادر األموال الالزمة ملرحلة اإلنشــــــــــاء واملراحل التي تليها, وهنا يأتي تســــــــــاؤل منطقي, ــ ــ كيف إلقتصـ

 يعاني من شحة األموال أن يوفر املصادر املالية؟؟! مصادر األموال في هذا الوضع اإلقتصادي تتمثل في اآلتي:

 1املعروف أيًضا باسم املصلحة العامة والدين العام والدين الوطني والديون السيادية, الدين العام أو الدين الحكومي:

ريق إصـــــــــــــــدار الســــــــــــــنــدات الحكوميــة واألذون. قــد تكون بعض البلــدان قــادرة على ويمكن للحكومــات إنشـــــــــــــــاء الــديون عن ط

  2,3االقتراض مباشرة من منظمة فوق وطنية أو من املؤسسات املالية الدولية والتي سيأتي ذكرها في النقطة التالية.

ــــاتبامل تعتبر القروض الخارجية أحد أوجه الدين العام, ويتمثل هذا املصــــــــــدر القروض الخارجية: ــ ــ ــــســ ــ ــ  الدولية املالية ؤســ

ـــــادية واملالية الدولية, البنك الدوليوالتي منها  ــ ــــايا اإلقتصــ ــ ــ ـــلطة مالية عاملية ملواجهة القضـ ــ ــ اليوم زاد و  والذي يمثل مركز وســ

ــــع لجميع أعمــالــه, ويركز جهوده على تحقيق األهــداف اإلنمــائيــة لأللفيــة  ــ ــ ــ ــ من تركيزه على تخفيف حــدة الفقر كهــدف موســ

ـــــاء األمم املتحدة عام والتي تمت املوافق ــ ــ ــ ــ ـــتدام لحدة 2000ة عليها من جانب أعضـ ــ ــ ــ ــ ــــتهدف تحقيق تخفيف مســـ ــ ــ ــ ــ ، والتي تســ

 خــارجيــة تعجز عن التعــامــل معهــا ال يصــــــــــــــبح أمــام  4الفقر,
ً
 وديونــا

ً
 خطيرا

ً
 اقتصـــــــــــــــاديــا

ً
لــذلــك عنــدمــا تواجــه دولــة مــا كســـــــــــــــادا

 ســـريعة  الحكومة خيار إال أن تتجه إلى صـــندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك
ً
التنمية اإلقليمية لتقدم للدولة قروضـــا

ـــــة 5الصرف, ــ ــ ــ هنا يظهر أحد أوجه  7لديها القدرة على السداد,  6لكن هذه املؤسسات تحتاج إلى ضمانات تثبت أن هذه الدولــ

التناقض, فكيف إلقتصــــــــــاد غير مســــــــــتقر أن يوفر الضــــــــــمانات وأن يمتلك خاصــــــــــية القدرة على الســــــــــداد؟؟! وجود التوجه 

وي وإنشـاء مثل هذه املشـاريع بحد ذاته يمثل أحد أوجه الضـمانات, كما أن القدرة اإليرادية لإلقتصـاد سـترتفع نتيجة التنم

التأثير املباشــر بنشــؤ املصــادر اإليرادية كالطاقة واملياه واملنتجات الزراعية, باإلضــافة إلى ذلك وجود إمكانية لتوســع وتعدد 

ـــــادية وفق نظرية الن ــ ــ وطورها كال من  1955مو غير املتوازن والتي صـــــــــــاغها العالم االقتصـــــــــــادي بيرو ســـــــــــنة املجاالت اإلقتصــ

ـــمان وغيرهم تقوم فكرتها على أنه  ــ ــ ــ ــ ـــــنجر وهيرشـ ــ ــ ــ إذا قامت الدولة بتركيز وتدفق املوارد االقتصــــــــــــادية املتاحة لها في عدد ” سـ

قتصادي بحيث يترتب على هذا التدفق محدود من النشاطات االقتصادية التي تلعب دور الريادة في تحريك عجلة النمو اال

املركز تقدم وتوســـــع هذه النشـــــاطات ســـــيخلق هذا قوة جذب  تجذب بمقتضـــــاها نشـــــاطات أخرى مســـــاعدة ذات ارتباطات 

ـــاطات االســــــاســــــية   بحيث يترتب ” جانبية بالنشـــ
ً
مثال: في حالة قيام الدولة بدفع معظم مواردها لتنمية القطاع الزراعي مثال

                                                           

1 "Bureau of the Public Debt Homepage". United States Department of the Treasury. Archived from the original on October 

13, 2010. Retrieved October 12, 2010. 

2 Eichengreen, Barry J.; El-Ganainy, Asmaa; Esteves, Rui; Mitchener, Kris James (2021). In Defense of Public Debt. Oxford 

University Press. ISBN 978-0-19-757792-9. 

3 Stasavage, David (2003). Public Debt and the Birth of the Democratic State: France and Great Britain 1688–1789. 

Cambridge University Press. doi:10.1017/cbo9780511510557. ISBN 978-0-521-80967-2. 

على موقع واي باك مشين,  2015سبتمبر  23نسخة محفوظة حقوق اإلنسان والتنمية  -"البنك الدولي" الدليل العربي   4

https://ar.wikipedia.org/ 2021\9\24,  تم االطالع في. 

 .524البنك الدولي والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية, صفحة  27كاي تريكل, الوحدة رقم   5

6International Bank for Reconstruction and Development Articles of Agreement (as amended effective 16 February 1989), 

Article IV, Section 10.   

7  World Bank. Development and Human Rights: The Role of the World Bank. (Washington, D.C:. 1998), 4.  

https://ar.wikipedia.org/
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قدم القطاع الزراعي فســـــــــــوف تشـــــــــــهد الدولة حدوث نقلة نوعية في االنشـــــــــــطة الســـــــــــابقة للزراعة )كاآلالت على ذلك الدفع ت

الزراعية واملبيدات ..( , كذلك حدوث نقلة نوعية في االنشــــــــطة التالية للزراعة )مثل الصــــــــناعات الغذائية , والتســــــــويقية ..( 

ـــــادية في الدولة, ــ ن الدين العام واملصـــــــــادر الخارجية يمثالن حل لشـــــــــحة األموال, بهذا نجد أ 1وبالتالي تحدث التنمية االقتصــ

من ناحية أخرى يوجد مصــــــــــــــدر إقتصــــــــــــــادي ال يترتب عليه أي أعباء مالية أو إقتصــــــــــــــادية وهو ما يعرف بالتمويل من خالل 

 (.BOTاسلوب )

سة املالية كما تعتبر من إن إنشاء املشاريع تمثل أحد أوجه اإلنفاق العام والذي يعتبر من جوانب السيا (:BOTاسلوب )

املتطلبات الرئيســـية للتنمية وإنشـــاء البنى التحتية, ولكن هل من املمكن تنفيذ املشـــاريع في ظل محدودية األموال؟!! تطبيق 

 يمكن وفق هذا األســـــــــــلوب التعهد  2(BOTهذا األمر ممكن عن طريق تنفيذ املشـــــــــــاريع وفق أســـــــــــلوب )
ً
وكما تم ذكره ســـــــــــابقا

لة إلى مســـــتثمر يقوم بتنفيذه على حســـــابه الخاص ومن ثم تشـــــغيله لفترة زمنية وبعد ذلك انتقال ملكية بمشـــــروع تابع للدو 

 املشروع إلى الدولة.

بعد تنفيذ الدراسات وتوفير مصادر األموال وإقامة املشروع تأتي الخطة األخيرة واملتمثلة في رفع  رفع اإلنتاجية الزراعية:

ق هــذا األمر من جــانبين األول بــالتــأثير املبــاشــــــــــــــر إلنشـــــــــــــــاء الســـــــــــــــدود من خالل توفر امليــاه اإلنتــاجيــة الزراعيــة, ويمكن تحقي

والطاقة والتي تمكن من توســــــــــــــيع الرقعة الزراعية الجانب الثاني في رفع اإلنتاجية الزراعية اســــــــــــــتخدام التقنيات الزراعية 

 في الفرضية الخامسة
ً
 السابعة  وبهذا تم إثبات الفرضية, الحديثة واملذكورة سابقا

اقع اإلقتصــــــادي ســــــيوجد الترابط  يتالءمإعادة صــــــياغة مفهوم املشــــــكلة اإلقتصــــــادية بما  الفرضــــــية الثامنة: مع الو

 واملالئمة مع التعريف الحديث لإلقتصاد.

من األغراض الرئيســــــــــــية لتنفيذ هذه الدراســــــــــــة إيجاد ترابط وتكامل علمي بين البحث األول من الســــــــــــلســــــــــــلة واملعني بإعادة 

ف اإلقتصـاد وفق متطلبات الواقع الفعلي, حيث أن إعادة تعريف اإلقتصـاد تسـتلزم بالضـرورة إعادة تعريف املشـكلة تعري

وبقاء تعريف  ,عريفين يمثالن محوران رئيســــيان يقوم عليهما علم اإلقتصــــاد وجميع نظرياته وقواعدهتاإلقتصــــادية, فكال ال

ـــأ عنها الكثير من املشــــــــــــــكلة اإلقتصــــــــــــــادية دون تعديل يالئم تعريف اإلق ــ ــ ــ ــ ـــكل فجوة علمية ومعرفية ينشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاد املعدل يشـــ ــ ــ ــ تصـــ

ـــية( فأي اختالل في أحد  ــ ــــائية )الهندســ ــ ــــات اإلنشـ ـــــاســـ ــــابه إلى حد كبير عالقة األســ ــ ـــــات, فالعالقة بين التعريفين تتشـ التناقضــ

ـــكل كامل ــ ــ ــ ــــيؤدي إلى اختالل البناء بشـ ــ ــ ــــات ســ ــ ــ ـــــاســ ــ ــ لية تحديد وابتداًء بتعريف اإلقتصــــــــــاد من املنظور الحديث فهو عم, األسـ

الــدولــة واملجتمع للبــدائــل املمكنــة واتخــاذ القرارات وفق الواقع املحيط لكيفيــة توظيف اإلمكــانيــات واملقومــات املتوفرة من 

أجل اســـــــــتخدام املوارد الطبيعية واالنســـــــــانية املتاحة بكفاءة إلنتاج وتوفير منتجات بكميات محددة وتوزيعها على املجتمع 

 
ً
 3وفي املستقبل القريب. لتلبية اإلحتياجات حاليا

                                                           

 , )دن , دت(. 2021\10\1تم االطالع في  /https://jordanianeyespassion.wordpress.comنظرية النمو غير املتوازن  1

ذي يزن االعوش, اإلجراءات الالزمة ملواجهة الركود االقتصادي املحتمل جراء جائحة كورونا, تأثير جائحة كورونا على االقتصاد العاملي  2

 .39, ص VR . 3383 – 6456. B, 2021ربي, وسبل مواجهتها, مؤلف جماعي, املركز الديمقراطي الع

 .232ذي يزن االعوش، مرجع سابق، ص  3



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 203 - 

 على عدة أسس كاآلتي: لإلقتصاد وقد استند التعريف الحديث

 تحديد البدائل واتخاذ القرارات. .1

 العملية اإلقتصادية شاملة لدور الدولة واملجتمع بما فيه من أفراد ومؤسسات. .2

 املشار إليها بلفظة )الواقع املحيط(.و  وطبيعته خصوصية اإلقتصاد توضيح .3

 لي اإلمكانيات واملقومات.تضمين عام .4

 تصنيف املوارد إلى طبيعية وانسانية. .5

 وصف املوارد باملتاحة. .6

 كمية محددة من السلع. .7

 تحقيق فائض إقتصادي باملبادلة التجارية مشار إليه بلفظة )توفير(. .8

 اإلشارة إلى الكفاءة اإلقتصادية. .9

ألساس األول والثاني والرابع لتعريف اإلقتصاد تتوافق مع وبالنظر إلى األسس التي استند عليها التعريف الحديث نجد أن ا

الفرضــــــــــــــيات الثانية والســــــــــــــادســــــــــــــة والســــــــــــــابعة من هذا البحث حيث أن تحديد البدائل واتخاذ القرارات وشــــــــــــــمول العملية 

 اإلقتصــــــــــــــادية لدور الدولة واملجتمع بما فيه من أفراد ومؤســــــــــــــســــــــــــــات وتضــــــــــــــمين عاملي اإلمكانيات واملقومات ترتبط بإدارة

اإلقتصــــــــــــــاد وباملقابل نجد أن الفرضــــــــــــــيات املذكورة واملعنية بإدارة عوامل اإلنتاج والتخطيط اإلقتصــــــــــــــادي ونجاح اإلدارة 

 اإلقتصادية مرتبطة بإدارة اإلقتصاد من ناحية أخرى.

األســـــــــــاس الثالث للتعريف والذي يبين مراعاة خصـــــــــــائص اإلقتصـــــــــــاد املحيط واختالفه عن اإلقتصـــــــــــاديات األخرى وتجنب 

التعميم في املفاهيم اإلقتصــــــــــــــادية يتوافق مع الفرضــــــــــــــية األولى في حالة اإلقتصــــــــــــــاد البلغاري والفرضــــــــــــــية الثانية في حالتي 

 االقتصاد السوداني والهولندي.

ــــيات الثالثة والر  ــ ـــــادس تتوافق مع الفرضـــ ــ ــــاس الســ ــ ــــاس الخامس واألســـ ــ ـــس التعريف اونجد أن األســـ ــ ــ بعة حيث أن كل من أســ

ـــــة وكـذلـ ــ ــ ــ ــ ـــــادســ ــ ــ ــ ــ ـــــة والســ ــ ــ ــ ــ ك الفرضــــــــــــــيـات الثـالثـة والرابعـة تركز على دراســـــــــــــــة املوارد وطبيعتهـا من حيـث التصــــــــــــــنيف الخـامســ

 والخصائص.

ـــــية األولى والتي تم فيها نقض  ــ ـــلع املنتجة نجد توافقه مع الفرضــ ــ ــ ـــــابع للتعريف واملعني بتحديد كميات الســ ــ ــــاس الســ ــ ــ أما األسـ

 م اإلنتاج اال محدود.أساس املشكلة اإلقتصادية املعني بالرغبات اال محدودة وعالقتها بحج

وفيما يخص أســــــاس التعريف الثامن واملعني تحقيق فائض إقتصــــــادي باملبادلة التجارية كأحد عناصــــــر تعريف اإلقتصــــــاد 

نجد انه متوافق بصـورة غير مباشـرة بالفرضـية الثالثة والتي تم فيها إثبات وجود إقتصـاديات خدمية ال تمتلك أي مقومات 

 على التجارة الخارجية ملواجهة مشكلة الندرة. لإلنتاج بالتالي اعتمادها
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 األســـــــاس التاســـــــع والذي يؤكد ضـــــــرورة اإلشـــــــارة إلى الكفاءة اإلقتصـــــــادية في تعريف اإلقتصـــــــاد يتوافق مع الفرضـــــــية 
ً
وأخيرا

قق الخامسة والتي تنص على أن تطبيق مبدأ الكفاءة اإلقتصادية ينقض مبدأ املشكلة اإلقتصادية املرتكز على الندرة ويح

 تغطية اإلحتياجات املتعددة.

وبهذا تم إثبات الفرضــية الثامنة والتي تنص على أن تصــحيح مفهوم املشــكلة اإلقتصــادية بما يتالئم مع الواقع اإلقتصــادي 

 سيوجد الترابط واملالئمة مع التعريف الحديث لإلقتصاد.

الئم للواقع يرتكز على كيفية التعامل مع مبدأ الندرة الشــــــــق األول: بناء املفهوم املعبر للمشــــــــكلة اإلقتصــــــــادية وامل: النتائج

وبالنظر إلى , باإلضــــــافة إلى أن الندرة ليســــــت األســــــاس الوحيد للمشــــــكلة اإلقتصــــــادية كما تم إثباته, وليس الندرة بحد ذاتها

والسابعة في حين أن نتائج الفرضيات املتعلقة بإعادة تعريف املشكلة اإلقتصادية نجد أنها تمثلت ما بين الفرضية الثانية 

الفرضــــية األولى تعلقت بالشــــق الثاني من النتائج أما الفرضــــية الثامنة تعتبر دليل مؤيد لباقي الفرضــــيات ودليل ثنائي مؤيد 

 لالرتباط العلمي السليم بين البحث السابق والبحث الحالي. 

 وكانت نتائج الشق األول كاآلتي:

ن املوارد وتلبيـــة االحتيـــاجـــات والتي تعتبر الوجـــه الرئيســــــــــــــ ي للمشــــــــــــــكلـــة النـــدرة ليســــــــــــــــت الســــــــــــــبـــب الوحيـــد في الفجوة بي .1

وهذا ما يمكن تلخيصـــه في  ضـــعف إدارة عوامل اإلنتاجاإلقتصـــادية, حيث تم تأكيد ســـبب أخر لنشـــؤ الفجوة تمثل في 

 .عبارة )ضعف التعامل مع املوارد اإلقتصادية( كعبارة الزمة في تعريف املشكلة اإلقتصادية

ــــتهالك وهذا ما تزايد االح .2 ــ ــ ــــتويات اإلسـ ــ ــ ـــكان والتي تؤثر على مسـ ــ ــ تياجات يتحقق بفعل العوامل املؤثرة كزيادة حجم الســ

يمكن تلخيصه في عبارة )االحتياجات املتزايدة بفعل العوامل املؤثرة على مستويات اإلستهالك( كعبارة الزمة في تعريف 

 املشكلة اإلقتصادية.

ســـبب لغياب الصـــورة املســـتقبلية الواضـــحة والتي تســـاعد في  جهة اإلحتياجاتعدم التخطيط واالســـتعداد املســـبق ملوا .3

 )غير املباشـــرة( في تحقق ســـباباأل أحد  مواجهة املشـــكلة اإلقتصـــادية, ما يجعل انعدام التخطيط واالســـتعداد املســـبق

طيط واالستعداد التخغياب املشكلة اإلقتصادية والذي يمكن تلخيصه بعبارة )عدم تحديد اإلحتياجات املستقبلية و 

 املسبق( كعبارة الزمة في تعريف املشكلة اإلقتصادية.

نجاح إدارة اإلقتصـــــــاد في التعامل مع املوارد اإلقتصـــــــادية يعمل على تفادي املشـــــــكلة اإلقتصـــــــادية بالتالي فإن النتيجة  .4

كلة وهذا ما العكســية من باب املنطق اإلقتصــادي ســتكون صــحيحة في أن ضــعف إدارة اإلقتصــاد أحد مســببات املشــ

 كألفاظ الزمة في تعريف املشكلة االقتصادية. (دارة)اإل يمكن تلخيصه بلفظة )فعال( مضافة إلى لفظة 

وصــف املوارد اإلقتصــادية املتاحة من ناحية املصــدر بإنســانية وطبيعية  ومن ناحية الخصــائص بنادرة وبديلة مرتبط  .5

ــــألة ــ ــــف املتفرد بمسـ ــ ـــــمل من الوصـ ـــــادية وأشــ ـــكلة اإلقتصــ ــ الندرة وهذا ما يمكن تلخيصـــــــه بجملة عمومية شـــــــاملة  باملشــ

 )املوارد اإلقتصادية املتاحة( كجملة الزمة في تعريف املشكلة اإلقتصادية.

إثبات دور الكفاءة اإلقتصادية في تفادي املشكلة اإلقتصادية بالتالي صحة النتيجة العكسية وهذا ما يمكن تلخيصه  .6

 كألفاظ الزمة في تعريف املشكلة االقتصادية. (ارةد)اإل بلفظة )كفاءة( مضافة إلى لفظة 
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عن الحد الالزم ملواجهة االحتياجات املتزايدة بفعل العوامل  اإلنتاجتدني وعليه فإن املشـــــكلة اإلقتصـــــادية تعرف بأنها: 

كفؤ ضــــــعف التعامل مع املوارد اإلقتصــــــادية املتاحة و دارتها بشــــــكل لاملؤثرة على مســــــتويات اإلســــــتهالك وذلك نتيجة 

  .التخطيط واالستعداد املسبقغياب عدم تحديد اإلحتياجات املستقبلية و و  وفعال

ـــــادية ــ ـــــكلة اإلقتصـ ــ ـــس التي تقوم عليها املشـ ــ ـــــق الثاني: إعادة بناء مفهوم حديث يغير األســـ ــ كنتيجة منطقية من جانبين, , و الشـ

ـــكلة ف الحياألول نقض األســـــــس الســـــــابقة للمشـــــــكلة اإلقتصـــــــادية, والثاني كأنعكاس للتعر  ــ ـــس املشــ ــ ـــكلة, فإن أســ ــ ديث للمشــ

 اإلقتصادية ستكون كاآلتي:

ــــباب  .1 ـــــيةمن األســـ ـــــاســ املشـــــــكلة االقتصـــــــادية  ضـــــــعف التعامل مع املوارد بأفضـــــــل الســـــــبل لإلنتاج  لتحقق األســ

 ضعف تلبية اإلحتياجات.ما يؤدي إلى  والتوزيع سواء كانت هذه املوارد نادرة أم ال

 ترجع إلى كيفية التعامل مع املوارد سواء كانت نادرة أو متاحة.محدودية إمدادات السلع واملواد الخام  .2

 .كاالستخدام غير الكفؤ للموارد الكيفية غير املالئمة في التعامل مع املوارد املحدودة سبب لنفادها .3

تأثير العوامل اإلقتصــادية وغير اإلقتصــادية على مســتويات اإلســتهالك تنعكس على كمية الســلع والخدمات  .4

 املجتمع في استهالكها ما قد يتسبب في تحقق املشكلة اإلقتصادية. التي يرغب

 ضعف إدارة عوامل اإلنتاج وغياب التخطيط يتسبب في ضعف تلبية اإلنتاج لحجم االستهالك املطلوب. .5

 

 الخاتمة: 

ـــح املواجهة مع الذات ــ ــ ــ ـــــفة أو باألصــ ــ ــ ـــــفها باملكاشــ ــ ــ ــــعنا أمام الحقيقة املرة التي يمكن وصــ ــ ــ , ففي حين أن نتائج هذا البحث تضـــ

املجتمع اإلقتصـادي يعلق أسـباب املشـكلة اإلقتصـادية على ندرة املوارد فإنه يجهل أو يتجاهل حقيقة أن الفشـل في كيفية 

التعامل مع املوارد أســــــــــــــباب أقوى بكثير وأشــــــــــــــد تأثير في تحقق املشــــــــــــــكلة وتفاقمها, ما يفرض علينا كإقتصــــــــــــــاديين أن نعيد 

قتصـــادية كعلم وكمجال من أجل تصـــحيح الطريقة التي ندير بها ثرواتنا ومقدراتنا لحاضـــر  التفكير في األســـس والقواعد اإل

 مالئم ومستقبل آمن.
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حئة
ا
 المراجع: ل

 ./https://blogs.worldbank.org, الدولي البنك مدونات, للغابات العاملي اليوم في ودالالت أرقام .1

 .   https://alqabas.com/article/5763060, «كورونا» أمام اإليطالي االنهيار أسباب .2

 ./https://ar.wikipedia.org, الفضالت استعمال إعادة .3

 ./https://www.france24.com, 13:44 - 10/08/2021, ندرتها ملواجهة الصحي الصرف مياه تدوير إعادة .4

 ./https://ar.wikipedia.org, السودان اقتصاد .5

 . /https://tokyo.embassy.qaوكيو اليابان, االقتصاد الياباني , سفارة دولة قطر, ط .6
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 اإلنفاق احلكومي يف مصر وتأثريه على بعض متغريات االقتصاد الكلي
   (2020-1991خالل الفرتة ) 

 رضا مصطفى البدوي د. 

 مصر -إلدارية املتقدمة والحاسبات بالبحيرة مدرس االقتصاد باملعهد العالي للعلوم ا

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The study aims to measure and analyze the 

effectiveness of government expenditure on some 

macroeconomic variables in Egypt, namely 

economic growth, unemployment, inflation, and 

the external balance, based on data from the World 

Bank during the period (1991-2020) through VAR, 

and using the Eviews 12 program. The study 

concluded that government expenditure was 

ineffective in influencing the variables of the study, 

as it was found that there is a joint integration 

relationship between the variables of the model in 

the long term as well as a causal relationship from 

government expenditure to both unemployment 

and the external balance and from the external 

balance to government expenditure in the short 

term. It also concluded that there is not   a causal 

relationship in the short term between the rest of the 

variables, and that government expenditure in the 

long term causes both GDP and the external 

balance, while government expenditure does not 

cause unemployment and inflation. As shown by 

the reaction response function, the response of the 

model variables was different as the changes in 

government expenditure was ranged between the 

weak and negative response during the analysis 

period. 

Key words: fiscal policy, government expenditure, 

economic growth, unemployment, inflation, 

external balance, vector autoregressive model 

(VAR). 

 امللخص: 

تهدف الدراسة إلى قياس وتحليل فعالية اإلنفاق الحكومي 

على بعض متغيرات االقتصاد الكلي في مصر وهي النمو 

االقتصادي، والبطالة، والتضخم، وامليزان الخارجي، 

-1991باالعتماد على بيانات البنك الدولي خالل الفترة )

، VARمن خالل نموذج االنحدار الذاتي املتجه  (2020

، وتوصلت الدراسة إلى Eviews 12وباستخدام برنامج 

عدم فاعلية اإلنفاق الحكومي في التأثير على متغيرات 

الدراسة حيث تبين وجود عالقة تكامل مشترك بين 

متغيرات النموذج في األجل الطويل ووجود عالقة سببية 

كال من البطالة وامليزان الخارجي  من اإلنفاق الحكومي إلى

ومن امليزان الخارجي إلى اإلنفاق الحكومي في األجل 

القصير، وعدم وجود عالقة سببية في األجل القصير بين 

باقي املتغيرات، وأن اإلنفاق الحكومي في األجل الطويل 

يسبب كال من الناتج املحلي اإلجمالي وامليزان الخارجي 

ق الحكومي البطالة والتضخم، كما بينما ال يسبب اإلنفا

تبين من خالل تحليل دالة استجابة رد الفعل تباين 

استجابة متغيرات النموذج للتغير في اإلنفاق الحكومي 

 .بين االستجابة الضعيفة والسلبية خالل فترة التحليل

سياسة مالية، إنفاق حكومي، نمو  كلمات مفتاحية:

، نموذج اقتصادي، بطالة، تضخم، ميزان خارجي

 .االنحدار الذاتي املتجه
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 مقدمة:

إن تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي مع ثبات املستوى العام لألسعار وخفض معدالت البطالة إلى 

ولة االقتصادية والذي يؤدي في أقل مستوى ممكن مع تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات هو أحد أهم أهداف الد

كونه أحد أهم  government expenditure (Ge)األخير إلى االستقرار االقتصادي، من هنا ينبع االهتمام باإلنفاق الحكومي 

أدوات السياسة املالية للدولة التي يتحقق من خاللها أهداف السياسة االقتصادية من خالل التأثير على متغيرات 

ي، وتتناول الدراسة اإلنفاق الحكومي املتمثل في النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة بالقيمة الحالية االقتصاد الكل

هي النمو االقتصادي متمثال في إجمالي و للدوالر األمريكي كمتغير مستقل وتأثيره على بعض متغيرات االقتصاد الكلي املصري 

، واملستوى العام لألسعار )معدل Gross domestic product (Gdp)مريكي الناتج املحلي بالقيمة الحالية للدوالر األ 

، والبطالة كنسبة من إجمالي القوى العاملة Inflation rate (Rinf)التضخم( من خالل مؤشر أسعار املستهلكين 

Unemployment rate (Rune)وامليزان الخارجي للسلع والخدمات بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي ، External balance 

(Ebala) . 

 

فمع تحقيق مصر ملعدالت متدنية من النمو االقتصادي صاحبها ارتفاع معدالت البطالة والتضخم واختالل 

التوازن الخارجي لجأت إلى تنبي برامج لإلصالح االقتصادي من خالل صندوق النقد الدولي بهدف إرساء قواعد اقتصاديات 

، ومع استمرار تنفيذ تلك البرامج بهدف اإلصالح االقتصادي واالجتماعي الشامل من خالل االرتفاع  (IMF, 2021) السوق 

بمعدالت النمو االقتصادي واستمرار جهود الضبط املالي من خالل تنفيذ سياسات وتدابير إصالحية من بينها ترشيد 

، من هنا أصبح قياس وتحليل حجم ودور اإلنفاق الحكومي وتأثيره على متغيرات (2019/2020ةاملالية، )وزار اإلنفاق العام 

االقتصاد املصري الكلي من األهمية بمكان سواء لتقييم سياسة اإلنفاق خالل الفترات السابقة أو لتصحيحها بما يتماش ى 

 مع أهداف السياسة الكلية لالقتصاد املصري.
 

 ( مشكلة الدراسة: 1

تمثل العالقة بين اإلنفاق الحكومي ومتغيرات االقتصاد الكلي بشكل عام أهمية كبيرة في التحليل االقتصادي؛ 

لذلك تتناول الدراسة تلك العالقة بالتحليل إلظهار مدى تأثير اإلنفاق الحكومي على بعض متغيرات االقتصاد الكلي وهي 

الناتج املحلي اإلجمالي ومستوى التشغيل من خالل معدل البطالة وكذلك املستوى العام  النمو االقتصادي من خالل مؤشر

لألسعار من خالل معدل التضخم وأخيرا التوازن الخارجي من خالل بينات امليزان الخارجي، مع دراسة عالقة السببية بين 

 تلك املتغيرات في األجلين القصير والطويل.   

 ها: ( أهمية الدراسة وأهداف2

وتأثيرها على متغيرات االقتصاد   Government expenditures Policy نظرا ألهمية سياسة اإلنفاق الحكومي 

الكلي من خالل التأثير على الطلب الكلي للمجتمع مع وضع أثر املعجل واملضاعف في االعتبار؛  فإن دراسة تأثير اإلنفاق 

 Unemployment rateومعدل البطالة  Gross domestic product (GDP،)الحكومي على متغير الناتج املحلي اإلجمالي 

من األهمية بمكان ملتخذ  External balanceوكذلك امليزان الخارجي للسلع والخدمات  Inflation rateومعدل التضخم 

ق الحكومي والعالقة القرار للعمل على تحقيق االستقرار الكلي لالقتصاد املصري، لذلك تهدف الدراسة لتوضيح أثر اإلنفا

 السببية بين اإلنفاق الحكومي وكال من:
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  الناتج املحلي اإلجماليGdp. 

  معدالت البطالةRune. 

  معدالت التضخمRinf. 

  امليزان الخارجيEbala. 

 تقوم الدراسة على الفرضيات التالية: ( فرضية الدراسة:3

 تضخم عالقة طردية.عالقة اإلنفاق الحكومي بالناتج املحلي اإلجمالي ومعدل ال 

 .عالقة اإلنفاق الحكومي بمعدل البطالة والتوازن الخارجي عالقة عكسية 

 .أن العالقة بين اإلنفاق الحكومي ومتغيرات الدراسة ذات داللة إحصائية 

 ( منهج الدراسة: 4

ت الدراسة؛ الكمية ملتغيرا واستقراء البيانات النظري  اإلطار لتحديدالدراسة بين املنهجين الوصفي  تجمع 

 الذاتي االنحدار القياس ي املعتمد على نموذج النموذج الستنباط العالقة بين تلك املتغيرات من خالل والتحليل القياس ي

-Coالدارسة وتحليل التكامل املشترك بينها  بين متغيرات لقياس العالقة Vector Autoregressive (VAR)للمتجهات 

integrated، تحليل  خالل األجلين القصير من في بين تلك املتغيرات  قياس العالقات ثم يتم Granger causality Test 

بينهم وتحليل دوال االستجابة  العالقات السببية اتجاه مع تحديد Toda & Yamamoto Testوالطويل من خالل أسلوب 

  Eviews12.اإلحصائي  البرنامج (، باستخدام2020–1991الدارسة ) فترة للمتغيرات التابعة خالل

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات التي تقوم عليها تم تقسيمها إلى أربعة أجزاء بخالف ( خطة الدراسة: 5

 املقدمة كما يلي:

: العالقة بين اإلنفاق الحكومي ومتغيرات الدراسة في األدبيات االقتصادية.
ً
 أوال

: تحليل سلوك
ً
 (.2020-1991الدراسة خالل الفترة ) متغيرات ثانيا

: قياس أثر اإلنفاق الحكومي على متغيرات الدراسة خالل الفترة )
ً
 (.2020-1991ثالثا

: النتائج والتوصيات.
ً
 رابعا

 

: العالقة بين اإلنفاق الحكومي ومتغيرات الدراسة في األدبيات االقتصادية:
ً
 أوال

لدولة االقتصادي من خالل تأكيده األساس النظري لدور ا John Maynard Keynesوضع االقتصادي اإلنجليزي 

على أن هدف الدول عموما هو تحقيق مجموعة من األهداف االقتصادية تتمثل في التوازن االقتصادي داخليا وخارجيا؛ 

حيث تهدف السياسة االقتصادية بشكل عام إلى تحقيق مستوى كبير من النشاط االقتصادي من خالل تحقيق النمو 

حيث إن الطلب الفعال مل واالستقرار في املستوى العام لألسعار مع تحقيق التوازن الخارجي، االقتصادي والتشغيل الكا

 في العجز مع اعتبار أن  والتغير فيه هو املحدد الرئيس ملتغيرات النشاط االقتصادي واملستوى التوازني للناتج القومي 

ستؤدي إلى  الطلب الكلى مكونات في النمو معدالت ةزياد مما يعني أن  الكساد هو السبب األساس في حالة الكلى الطلب

 .(Keynes J. M., 1926)الكساد وتحقيق مجمل أهداف السياسة االقتصادية للدولة  مرحلة من زيادة التوظف والخروج

من األهداف التي تختلف من هنا برزت أهمية السياسة املالية التي تسعى الدولة من خاللها إلى تحقيق مجموعة 

 مجموعة املالية ، واملقصود بالسياسة(1990)دراز،  تقدمها ودرجة الدولة في به املعمول  االقتصادي النظام طبقا لطبيعة
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، تتمثل تلك األهداف (1988)حسين،  محددة أهداف العامة بغية تحقيق والنفقات العامة باإليرادات املتعلقة السياسات

االقتصادي  النمو ملعدل مستوى مرض لألسعار، وتحقيق العام في املستوى  االستقرار العمالة الكاملة، وتحقيق تحقيق في

 .(1997)عبد الحميد،  الخارجي التوازن  مع تحقيق

 من يخرج نقدي أحد أهم أدوات السياسة املالية للدولة؛ ويقصد به مبلغ ويعد اإلنفاق الحكومي )اإلنفاق العام(

من أهم  الحكومي وقد أصبح اإلنفاق (2005)عوض هللا،  عامة إشباع حاجة بقصد عام لشخص معنوي  املالية الذمة

 على وبالتالي الكلي الطلب حجم على ل التأثيرواالجتماعي من خال االقتصادي التوازن  إحداث في تستخدم التي الوسائل

 توازن  على القائم االقتصادي يحقق االستقرار الذي بالقدر العام اإلنفاق حجم يتحدد أن يمكن ثم ومن االقتصاد مستوى 

 يقوم التي كافة في املدفوعات القومي اقاإلنف من كجزء الحكومي ، ويمثل اإلنفاق(2006)ناشد،  الكلي الطلب مع اإلنتاج

مع الوضع في  ،(1999)جوارتيني و ستروب،  بدوره لقيامة الالزمة والخدمات السلع على للحصول  الحكومي القطاع بها

 ممكنة نفقة أقل خدامممكنة مع است منفعة أكبر تحقيق منه الغرض يكون  االعتبار أنه يشترط في  اإلنفاق الحكومي أن

 لحركة االقتصاد القومي  الحكومي اإلنفاق ، كما يعتبر(2000)ناشد،  الخدمة )الكفاءة مع الترشيد( نفس ألداء
ً
موجها رئيسا

 & ,Fozzard, Holmes, Klugman)املنتجة  بما يتماش ى مع سياسة الدولة من خالل توجيهه إلى القطاعات االقتصادية

Withers, 2002)، وتحقيق االستثماري  النشاط عجلة  تحريك بفعل مستويات اإلنتاجية في األخير إلى رفع مما يسهم 

 (Emanual Baldacci, 2003) رفاهية األفراد مستوى  يعكس الذي االقتصادي النمو أهداف

التي حددت وظائف أساسية لإلنفاق الحكومي مثل التخصيص الكفؤ للموارد  تتابعت الدراساتمن هنا 

تلك الوظائف ، (Musgrave R. A., 1959) االقتصادية وإعادة توزيع الدخل وتدعيم االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي 

 في رسم تخطيطي يحتوى على األهداف األربعة للسياسة االقتصادية Nicholas Kaldorواألهداف صاغ بعضها االقتصادي 

سمي باملربع الذهبي لكالدور، وسمي النموذج باملربع السحري لصعوبة تحقيق األهداف األربعة   (Kaldor, 1971) 1971عام 

 م من وجود تكامل بين هذه األهداف األربعة في بعض الحاالتمجتمعة في الوقت ذاته لوجود تعارض فيما بينها على الرغ

(Picek, 2017) ولم تتضمن صياغة النموذج في البداية معادالت أو جداول أو رسوم بيانية؛ مما جعل االقتصادي  ،Karl 

Schiller ي للنموذج مع إضافة عدد من األهداف إليه يتناول مربع كالدور بالشرح والتحليل من خالل التمثيل البيان

كاالستدامة البيئية والرفاه االقتصادي والعدالة االقتصادية بهدف تحديد املستوى األمثل للنشاط االقتصادي  

(Medrano, 2013) 

مثل اإلنفاق على البنية ركزت النظرية الحديثة للنمو الداخلي على أهمية اإلنفاق الحكومي بشكل عام كما 

 للتدخل مع دراسة الحد األمثل (Romer, 1986) (Lucas, 1988)التحتية والتقدم التكنولوجي والتعليم والصحة وغير ذلك 

، كما فسرت نماذج أخرى دور (Barro R. J., 1990) له    الحدية واإلنتاجية اإلنفاق الحكومي طريق الربط بين  عن الحكومي

اإلنفاق الحكومي في إحداث التوازن الكلي مثل نموذج التنمية من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي والذي يؤكد أن مراحل 

الرتفاع تكاليفها وانخفاض مردودها  التنمية األولى تجعل الحاجة ملحة إلى الخدمات العامة التي يحجم عنها القطاع الخاص

 . (Musgrave & Musgrave, 1989)االقتصادي مثل الطرق والكهرباء وغيرها من الخدمات العامة 

القومي  % من الطلب الكلي املتداول في االقتصاد٦٠إلى  ٥٠ويمثل اإلنفاق العام في العديد من البلدان ما بين 

، لذلك فإن القرار بتحديد توجهات اإلنفاق العام (Ettlinger, 2009)% في معظم بلدان العالم  ٣٠يقل عن حيث ال 

العالقة من هنا نتناول ، (Bougrine, 2000)وأولوياته مسألة ذات أهمية بالغة في التأثير على مسار النمو وتوزيع الدخول 

 بين اإلنفاق الحكومي واملتغيرات االقتصادية الكلية األربعة موضوع الدراسة من خالل النقاط التالية:
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 الناتج إجمالي في مستمرة زيادة حدوث االقتصادي بأنه النمو يعرف ( عالقة اإلنفاق الحكومي بالنمو االقتصادي:1

)عجمية و نجا،  الحقيقي الوطني الدخل من الفرد نصيب متوسط في زيادة يحقق بما الوطني الناتج إجمالي أو املحلي

فتحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي من أهم األهداف واألولويات التي تسعى الدول عامة لتحقيقها وخاصة ، (2007

تبار أن الناتج املحلي اإلجمالي هو املؤشر األكثر الدول النامية بهدف الخروج من دائرة الفقر والتخلف، مع الوضع في االع

بأنه مجموع القيمة النهائية للسلع والخدمات  GDPشيوعا في قياس النمو االقتصادي حيث يعرف الناتج املحلي اإلجمالي 

القومي  املنتجة خالل سنة واحدة في بلد معين، مع ارتباط نمو الناتج اإلجمالي بكل من االستثمار واالستهالك والدخل

والصادرات والواردات، فكلما ارتفع االستهالك واالستثمار والدخل القومي والصادرات ارتفع الناتج اإلجمالي؛ مع أخذ متغير 

 .(Hall & Lieberman, 2012) الواردات بعين االعتبار في التحليل

عدد من الدول األوروبية خالل القرن التاسع عشر لاملالي  بدراسة التطور    Adolph Wagnerوقد قام االقتصادي

وتوصل إلى وجود عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي بحيث يعد اإلنفاق دالة في النمو االقتصادي فيما 

ق يتناسب طرديا مع النمو االقتصادي حيث ، والذي  ينص على أن مستوى اإلنفا(Wagner, 1958)ُعرف بقانون فاجنر 

ثم تناولت العديد من الدراسات ، (Vatter & Walker, 1996)يعد اإلنفاق الحكومي متغير داخلي ودالة في النمو االقتصادي 

الحكومي، كما ُوضع نموذج للحجم  تلك العالقة الطردية التي أرجعها التحليل الكينزي إلى أثر املضاعف واملعجل لإلنفاق

، نسبة إلى BARSالذي يعرف بمنحى         Uاألمثل للتدخل الحكومي في النشاط االقتصادي من خالل منحنى مقلوب حرف

 ,Armey) (Scully, 1994) (Rahn K. D., 1992) (Barro R. J., 1990) أسماء العلماء املساهمين في وضع األساس النظري له

1995) (Rahn & Fox, 1996)    مما جعل لإلنفاق الحكومي وأثره على النمو االقتصادي أهمية بالغة في الدراسات

 اإلنفاق على الطلب الكلي؛ مع وضع أثر املضاعف واملعجل لهذا اإلنفاق في الحسبان. االقتصادية من خالل تأثير

تنتمي  التي بتلك دولة أي في العمل قوة الدولية العمل حددت منظمة( دور اإلنفاق الحكومي في الحد من البطالة: 2

 ولكن للعمل أنفسهم على استعداد لتقديمسنة، وتعرف البطالة بأنها عدد السكان الذين  65 إلى 15 من العمرية الفئة إلى

الحكومي سواء التوسعية  اإلنفاق وتؤثر سياسة. (Jajere, 2016)لهم  شاغرة وظائف وجود عدم بسبب يمكن توظيفهم ال

 استجابة ة أن تقابلهفيه شريطالتحكم  يمكن والذي الفعال، الكلي أو االنكماشية على معدالت البطالة من خالل الطلب

 (1987)عبد العظيم،  زيادة العمالة أو نقصانها من ذلك وما يستتبعه واملتمثلة في مرونة الجهاز اإلنتاجي، العرض جانب من

 املستوى  حدوث ارتفاع مستمر في يتحقق التضخم عند ( دور اإلنفاق الحكومي في استقرار املستوى العام لألسعار:3

 املستوى  ارتفاع مستمر ومتواصل في بأنه التضخم لذلك يعرفمعينة،  سلعة سعر في وليس لكل السلع لألسعار العام

 على الحكومي الطلب األسعار نتيجة لزيادة بشكل مباشر على الحكومي ويؤثر اإلنفاق، (Delong, 2002) لألسعار العام

.، اتوالخدم السلع
ُ
 غير مباشر على األسعار مما يؤثر في على الطلب الكلي إيجابيا

ً
 بينما يولد مضاعف تلك النفقة أثرا

البطالة  الظهور بوضوح مع تراجع متزامن ملعدالت في التضخم بدأت مشكلة العالقة العكسية بين التضخم والبطالة:

الظاهرتين،  بين العالقة بدراسة يهتمون  االقتصاديين كثير من في اململكة املتحدة بعد الحرب العاملية الثانية بشكل جعل 

يمثل منحنى فيلبس العالقة العكسية بين التضخم والبطالة؛ حيث يوضح أن تدخل الدولة لتحقيق االستقرار و 

عكس االقتصادي عن طريق سياستها املالية قد يؤدي إلى تحقيق استقرار املستوى العام لألسعار مع زيادة البطالة وال

؛ حيث تؤدي زيادة اإلنفاق الحكومي إلى زيادة الطلب الكلي ومن ثم تزداد فرص التشغيل (Phillips A. W., 1958)صحيح 

فترتفع أجور العمال وتزيد التكاليف فتزداد أسعار السلع والخدمات مما ينتج عنه ارتفاع معدالت التضخم، لكن إذا 

ة سياسة انكماشية عن طريق تخفيض اإلنفاق الحكومي فإن فرص التشغيل ستنخفض في األخير مما يؤدي انتهجت الدول

، لذلك على الدولة االختيار بحرص لسياستها التوسعية أو (1999)جوارتيني و ستروب، إلى زيادة معدالت البطالة 

 دفين املتعارضين.االنكماشية في اإلنفاق للتوفيق بين اله
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( يمثل ا :الخارجي التوازن  تحقيق في الحكومي ( دور اإلنفاق4
ً
مليزان الخارجي للسلع والخدمات )ميزان املوارد سابقا

 
ً
دور ، ويتوقف (2020)الدولي،  الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات غير املرتبطة بعوامل اإلنتاج سابقا

اإلنفاق الحكومي في التأثير على الصادرات والواردات من خالل التأثير على الطلب الكلي للمجتمع حيث إن خفض اإلنفاق 

يؤدي إلى انخفاض كبير في الدخل ومن ثم انخفاض في الطلب الكلي ومنه الواردات مما يساعد في توازن امليزان الخارجي 

ي الحسبان، كما أنه يمكن التأثير على الصادرات من خالل توجيه اإلنفاق الحكومي للدولة مع وضع أثر املضاعف واملعجل ف

 إلى القطاعات اإلنتاجية بالشكل الذي يدعم الصادرات. 

 

: تحليل سلوك
ً
فيما يلي استعراض للتغيرات الحادثة في  (:2020-1991الدراسة خالل الفترة ) متغيرات ثانيا

 مع توضيح أسبابها قدر اإلمكان: متغيرات الدراسة على مدار الفترة 
 

 1991شهدت بداية فترة الدراسة عام : (2020-1991في مصر خالل الفترة ) Ge( تطور  جم اإلنفاق الحكومي 1

اتباع مصر سياسات مالية انكماشية من خالل ترشيد اإلنفاق الحكومي بسبب تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي املدعوم 

واملعتمد باألساس على تقييد السياستين املالية والنقدية إلدارة الطلب الكلي والتحكم في نموه من صندوق النقد الدولي 

(IMF, 2021)( تطور 1، ويوضح الشكل رقم )  مليار دوالر  4.15حجم اإلنفاق الحكومي في مصر خالل الفترة حيث ارتفع من

% خالل 9.25مليار دوالر ونسبة زيادة سنوية بلغت  17.26بمتوسط زيادة بلغ  2020 مليار دوالر عام 28.94إلى  1991عام 

مليار  28.94مليار دوالر إال أنه عاود االرتفاع إلى أن وصل إلى  20.86حيث بلغ  2018فترة الدراسة، ورغم االنخفاض عام 

 .2020دوالر 

 ( 1شكل رقم )

 1991-2020رة تطور معدالت اإلنفاق الحكومي في مصر خالل الفت
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 على بيانات البنك الدولي باستخدام البرنامج اإلحصائي 
ً
 Eviews 12املصدر: عمل الباحث اعتمادا

 

حجم الناتج  ( تطور 2يوضح الشكل رقم )(: 2020-1991اإلجمالي في مصر خالل الفترة ) Gdpتطور  جم الناتج املحلي  (2

 2020مليار دوالر عام  363.07إلى  1991مليار دوالر عام  37.39في مصر خالل الفترة حيث ارتفع من املحلي اإلجمالي 

% خالل فترة الدراسة، وقد انخفض معدل الناتج  86.11مليار دوالر ونسبة زيادة سنوية بلغت  160.71بمتوسط زيادة بلغ 

 2017عاود االرتفاع بشكل تدريجي، ثم انخفض مرة أخرى عام  وما لبث أن 2004مليار دوالر عام  78.78املحلي اإلجمالي إلى 

 .2020مليار دوالر عام  363.7مليار دوالر ثم عاود االرتفاع إلى أن وصل إلى  235.73حيث بلغ 
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 ( 2شكل رقم )

 1991-2020تطور معدالت الناتج املحلي اإلجمالي في مصر خالل الفترة 
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 على بيانات البنك الدولي باستخدام البرنامج اإلحصائي املصدر
ً
 Eviews 12: عمل الباحث اعتمادا

 

معدل التضخم في مصر  ( تطور 3يوضح الشكل رقم )(: 2020-1991في مصر خالل الفترة ) Rinfتطور معدل التضخم ( 3

% ونسبة إجمالية بلغت  9.79 بمتوسط بلغ 2020% عام  5.04إلى  1991% عام  19.75خالل الفترة حيث انخفض من 

ثم عاود  2001 عام % 2.27 نحو قياسيا حيث انخفض إلى معدل التضخم رقما حقق وقد% خالل فترة الدراسة، 5.25

، ثم 2017% عام  29.5فبلغ  2016 نوفمبر الجنيه فينتيجة لتحرير سعر الصرف االرتفاع مرة أخرى بشكل قياس ي أيضا 

% عام  5.04ات االنكماشية إلى أن بلغ أقل قيمة له خالل الخمسة عشر عاما األخيرة فبلغ عاود االنخفاض نتيجة للسياس

2020  . 

 ( 3شكل رقم )

 1991-2020تطور معدل التضخم في مصر خالل الفترة 
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 على بيانات البنك الدولي باستخدام البرنامج اإلحصائ

ً
 Eviews 12ي املصدر: عمل الباحث اعتمادا

 
 

معدل البطالة في مصر  ( تطور 4يوضح الشكل رقم )(: 2020-1991في مصر خالل الفترة ) Runeتطور معدالت البطالة ( 4

% ونسبة إجمالية بلغت 10.30بمتوسط بلغ  2020% عام  10.45إلى  1991% عام  9.38خالل الفترة حيث ارتفع من 

 7.95البطالة بالتذبذب الواضح بين االرتفاع واالنخفاض حيث انخفض إلى % خالل فترة الدراسة، وقد اتسم معدل 5.52
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نتيجة لألحداث والتغيرات السياسة خالل تلك الفترة، حيث  2013عام  13.15ثم كان أكبر ارتفاع ملعدل للبطالة  1999عام 

 .  2020عام  10.45انخفض بعدها ليصل إلى 

 

 ( 4شكل رقم )

 1991-2020خالل الفترة تطور معدالت البطالة في مصر 
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 على بيانات البنك الدولي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

ً
 Eviews 12املصدر: عمل الباحث اعتمادا

 

رصيد امليزان  ( تطور 5يوضح الشكل رقم )(: 2020-1991في مصر خالل الفترة ) Ebalaتطور رصيد امليزان الخارجي ( 5

 معدالت ارتفاع إلى باإلضافة الصادرات ضعف نمو نتيجةي مصر خالل فترة الدراسة والذي  يعاني من عجز مزمن فالخارجي 

 27.56إلى  1991مليار دوالر عام  2.96،  فقد واصل عجز امليزان الخارجي ارتفاعه فمن عجز بلغ كبيرة بصورة الواردات

% خالل فترة الدراسة، وقد بلغ العجز 6.13سبة إجمالية بلغت ون 11.43بمتوسط عجز سنوي بلغ  2020عام مليار دوالر 

مليار دوالر ثم عاود االنخفاض حتى  31.8نتيجة تحرير سعر الصرف حيث بلغ  2017أكبر قيمة له خالل فترة الدراسة عام 

سات االنكماشية السياويرجع االنخفاض في عجز امليزان الخارجي بشكل عام إلى مليار دوالر،  24.97إلى  2019وصل عام 

 .2020مليار دوالر عام  27.56لبرنامج اإلصالح االقتصادي، لكنه عاود االرتفاع ليصل إلى 

 

 ( 5شكل رقم )

 1991-2020تطور رصيد امليزان الخارجي في مصر خالل الفترة 
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 على بيانات البنك الدولي باستخد
ً
 Eviews 12ام البرنامج اإلحصائي املصدر: عمل الباحث اعتمادا
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: قياس أثر اإلنفاق الحكومي على متغيرات االقتصاد الكلي املختارة: 
ً
تستخدم الدراسة نموذج االنحدار ثالثا

 الطريقة أن حيث يرى  Christopher Sims( الذي تم اقتراحه أول مرة من خالل VAR) Vector Auto Regressiveالذاتي 

املختبرة  غير الفرضيات من كثيرا تتضمن التي النظر التفسيرية وجهة على تعتمد اآلنية القياسية نماذجال بناء في التقليدية

 إلى للوصول  الزمني اإلبطاء فترات توزيع الخارجية وشكل املتغيرات بعض املعادالت واختيار من املتغيرات بعض مثل

 حالة في الذاتي في التنبؤ االنحدار نموذج ، لذلك يستخدم(Sims, 1989) (Sims C. A., 1980) للنموذج تشخيص مقبول 

 ، وذلك من خالل عدة خطوات كما يلي:(Christiano, 2012)املتغيرات   بين عالقات ظلها في يوجد التي اآلنية النماذج

 

 .Unit Root Testستقرار السالسل الزمنية من خالل اختبار جذر الوحدة دراسة ا (1

 .Optimal Lag Lengthتحديد فترة اإلبطاء املثلى  (2

 .Co-integration Relationshipالنموذج  متغيرات بين تحليل التكامل املشترك (3

 .Granger Causality Testsاملتغيرات من خالل  بين السببية عالقات تحديد (4

 . Tests Toda & Yamamotoالسببية في األجل الطويل من خالل دراسة  (5

 . Analyses of Impulse response functionsدالة االستجابة لرد الفعل  تقدير (6

 

تعتبر دراسة استقرار السالسل الزمنية ضرورية لتجنب النتائج املزيفة املبنية دراسة استقرار السالسل الزمنية:  (1

وذلك عن طريق اختبار ديكي فولر  Unit Roots testمن خالل اختبار جذر الوحدة  على سالسل غير مستقرة، ف

-Phillips (PP)  (Phillips & Perron, 1988)واختبار  Augmented Dickey Fuller (Dickey, 1981) (ADF)املعزز 

Perron لسالسل الزمنية، وقد بينت نتائج تلك االختبارات أن املتغيرات نستدل على استقرار اGe, Gdp, Rune, 

Rinf, Ebala  ( يوضح ذلك:1مستقرة في املستوى ومستقرة عند الفرق األول، والجدول رقم ) غير 

 ( 1جدول رقم )

 تحليل استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات النموذج عند املستوى 

 البيان     

 املتغير

 املتغير في الفرق األول  تغير في صفه األصلي امل
 القرار

ADF PP ADF PP 

GE 
- 0.05 

0.94 

-1.00 

0.74 

-3.08 

0.04 

-2.61 

0.10 
(1)I 

Gdp 
0.24 

0.97 

0.42 

0.98 

- 03.53 

0.01 

- 2.99 

0.04 
(1)I 

Rune 

 

- 1.98 

0.93 

- 2.04 

0.27 

- 4.40 

0.001 

- 4.41 

0.002 
(1)I 

Rinf 
- 3.24 

0.02 

- 3.27 

0.02 

6.56 

0.0004 

- 7.75 

0.0000 
(1)I 

Ebala 
- 0. 36 

0.09 

- 0.23 

0.92 

- 6.20 

0.000 

- 6.18 

0.000 
(1)I 

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 

وذج املستقرة في فرقها تحديد فترات اإلبطاء املثلى ملتغيرات النم يتم: VAR( تحديد فترة اإلبطاء املثلى من خالل نموذج 2

 إلى  VAR Lag Order Selection Criteriaاألول من خالل تحليل 
ً
( (Akaike AIC) & ) Schwarz SCعدة معايير؛ هي استنادا
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 &Hannan-Quinn (HQ)  &Final prediction error (FPE) قيم هذه املؤشرات  فيها تكون  التي الفترة هذه املعايير وتختار

ودلت نتيجة االختبارات أن فترة اإلبطاء املثلى هي فترة إبطاء واحدة،  ، (Ozcicek & McMillin, 2001) أقل ما يمكن

 ( يوضح ذلك:2رقم ) والجدول 

 ( 2جدول رقم )

 اختيار فترة اإلبطاء املثلى

HQ SC AIC FPE LR 
          Test    

 Lag      

 32.26914 32.43431  32.19642  66133418 NA 0 

26.09483* 27.08583*   25.65847*   8994.51* 183.1205* 1     

26.75679  28.57363  25.95680  161229.9  25.28553 2 

  indicates lag order selected by the criterion *                                   املعيار            اختارها التي الزمني التباطؤ فترات *عدد

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 

اختبار استقرار السالسل  نتائج بناء علىco integration test : النموذج  متغيرات بين ( تحليل التكامل املشترك3

 في متغيرات الدراسة املستقرة املشترك بين ملالزمنية وبعد تحديد فترة اإلبطاء املثلى وهي فترة واحدة نبدأ في اختبار التكا

معنوية  على بناء (Johansen & Juselius, 1990)للتكامل املشترك  Johansen-Juseliusاألول من خالل تحليل  فرقها

 rرات بمعنى وجود عدد الذي ينص على عدم وجود عالقات تكامل مشترك بين املتغي 0Hالنموذج من خالل فرض العدم 

من عالقات التكامل املشترك  r+1الذي ينص على وجود عدد  1H، والفرض البديل r=0من العالقات في األجل الطويل حيث 

 Trace(، وباالعتماد على اختباري           5(هي عدد متغيرات النموذج  Kحيث  K-1بين املتغيرات في األجل الطويل بحد أقص ى 

Test  & Max-Eigen value Test (Lütkepohl, Saikkonen, & Tre, 2000)(3، والجدول رقم:
ً
 ( يوضح نتيجة االختبارين معا

 ( 3جدول رقم )  

 تحليل التكامل املشترك

Trace Test Max-Eigen value Test 
Hypothesized 

No. of CE(s) 
Trace 

Statistic 

0.05 Critical 

Value 
Prob. 

Max-Eigen 

Statistic 

0.05 Critical 

Value 
Prob. 

 187.2215  69.81889  0.0000  86.74177  33.87687  0.0000 None 

 100.4798  47.85613  0.0000  48.26554  27.58434  0.0000 At most 1 

 52.21423  29.79707  0.0000  27.56700  21.13162  0.0054 At most 2 

 24.64723  15.49471  0.0016  17.36723  14.26460  0.0157 At most 3 

 7.280003  3.841466  0.0070  7.280003  3.841466  0.0070 At most 4 

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 

 يتضح وجود عالقة تكامل    Trace Test &Max-Eigen value Testمن الجدول السابق ومن خالل االختبارين 
ً
معا

والذي ينص على وجود عالقة   1Hمقابل الفرض البديل  0Hمشترك بين متغيرات النموذج ومن ثم يتم رفض فرض العدم 

 تكامل مشترك بين متغيرات النموذج في األجل الطويل. 

 

 كانت أنه إذا Grangerبين  :VARاستنادا لنموذج  Granger Causality Test( اختبار السببية لجرانجر 4

 (Engle & Granger , 1987) األقل      على واحد باتجاه سببية عالقة وجود من بد فال زمنيتان متكاملتان سلسلتان هناك
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 األخرى  في لباتالتق إللغاء إحداهما في التقلبات تؤدي بحيث  زمنيتين سلسلتين تصاحب بين بأنه التكامل املتزامن ، ويعرف

عدمها بين متغيرات النموذج  من السببية ، ويتم تحديد(2004)عطية،  عبر الزمن ثابتة قيمتهما بين النسبة تجعل بطريقة

رفض % ن 0.05 من أقل املعنوية كانت فإذا ، 1Hوالفرض البديل  0H النموذج من خالل فرض العدم  معنوية على بناء

تشير نتائج الجدول لك؛ حيث ( يوضح 4رقم ) سببية، والجدول  وجود والذي يعني 1Hونقبل الفرض البديل   0Hفرض العدم 

والذي يدل على وجود عالقة سببية من اإلنفاق الحكومي إلى كال   1Hمقابل الفرض البديل  0Hرفض فرض العدم  إلى

فيما بقي من  0Hإلى اإلنفاق الحكومي في األجل القصير، وقبول فرض العدم  البطالة وامليزان الخارجي ومن امليزان الخارجي

 متغيرات النموذج حيث ال توجد عالقة سببية في األجل القصير بين باقي املتغيرات.
 

 ( 4جدول رقم )

 تحليل جرانجر للسببية في األجل القصير

 اتجاه العالقة السببية F P - valueإحصائية  املتغيرات

Gdp                     

Ge  

Ge 

Gdp 

2.95944 

0.05753 

0.0977 

0.8124 
 ال توجد

Rune 

GE  

Ge   

Rune 

2.38405 

0.35897 

0.1351 

0.5545 
 ال توجد

Rinf 

Ge  

Ge 

Rinf 

5.09626 

0.36347 

0.0330 

0.5520 

من اإلنفاق الحكومي إلى 

 البطالة فقط

Ebala 

Ge  

GE 

Ebala 

16.9575 

5.01190 

0.0004 

0.0343 
 توجد في االتجاهين

Gdp                     

Ge  

Ge 

Gdp 

2.95944 

0.05753 

0.0977 

0.8124 
 ال توجد

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

بية السب Toda & Yamamotoيحلل اختبار : Test Toda & Yamamoto( دراسة السببية في األجل الطويل من خالل 5

في األجل الطويل من خالل التعامل مع درجات التكامل املختلفة للمتغيرات الداخلة في التحليل ليعوض بذلك بعض 

من تحيز   Grangerالذي يفترض سالسل مستقرة مع ما يعيب اختبار  Granger causality Testاملالحظات السلبية على 

وجود تكامل مشترك بين  Toda & Yamamotoبينما ال يشترط اختبار واشتراطه كذلك وجود تكامل مشترك بين املتغيرات، 

املبني على سالسل أصلية  Augmented VARاملعدل لنموذج  Waldاملتغيرات، والتحليل يعتمد في األساس على اختبار 

(toda & Yamamoto, 1995)يلي:  ، وتكون مراحل االختبار من خالل عدة خطوات كما 

  دراسة استقرار السالسل الزمنية وتحديد رتبة التكامل األعلىd-max ( 2وهي.) 

  تحديد فترة اإلبطاء املثلىp ( 1وهي .) 

  تقدير نموذج االنحدارaugmented VAR  ( للمتغير املستقل 1للسالسل الزمنية في وضعها األصلي بدرجة تأخير )

Ge ودرجة تأخير للمتغيرات الخارجية ،exogenous variable ( تساويp + d-max = 3  حيث توضع تلك )

 [ gdp(-3) ebala(-3) rune(-3) rinf(-3)املتغيرات التابعة بالشكل التالي ]

 تحليل  اختبار صالحية النموذج من خاللInverse roots of AR characteristic polynomial  والذي يوضح عدم

املعدل، والشكل التالي  Waldحيته ومن ثم االعتماد عليه في اختبار وجود جذر وحدة في النموذج مما يثبت صال 

 يوضح ذلك:
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 (6) شكل رقم

 املقدر VARاختبار جذر الوحدة لنموذج 
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  إجراء اختبارWald :ل بين اإلنفاق الحكومي كمتغير مستقل تشير نتائج اختبار السببية في األجل الطوي املعدل

املعدل واملوضحة في الجدول  Waldباستخدام اختبار  Toda & Yamamotoوباقي متغيرات الدراسة طبقا لتحليل 

التالي أنه توجد عالقة سببية في األجل الطويل بين اإلنفاق الحكومي والناتج املحلي اإلجمالي وامليزان الخارجي؛ 

لحكومي كلى املتغيرين في األجل الطويل، بينما اليسبب اإلنفاق الحكومي البطالة وال يسبب حيث يسبب اإلنفاق ا

 التضخم في األجل الطويل:

 (5جدول رقم )

 املعدل Waldللسببية في األجل الطويل باستخدام اختبار  Toda & Yamamotoتحليل 

 املتغيرات
-Chiإحصائية 

sq 
P - value وجود العالقة السببية 

Gdp                       GE 6.727564 0.0095 توجد 

Rune  GE    0.376489 0.5395 ال توجد 

Rinf  GE 1.490793 0.2221  توجد 

Ebala  GE  8.537485 0.0035  توجد 

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 

استجابة رد الفعل يمكننا  : من خالل دالةAnalyses of Impulse response functionsاستجابة رد الفعل  ( تقدير دالة6

واحدة إيجابية  تظهر الدالة استجابة املتغيرات التابعة لصدمة النموذج، حيث املستقل على باقي متغيرات قياس أثر املتغير

سنوات هي مدة االستقراء  10 مدة اللخ األثر تغير هذا تتبع % سنويا مع1الحكومي  لإلنفاق واحد معياري  انحراف مقدارها

 ( يوضح ذلك:7والشكل البياني رقم ) ،(John F. Geweke, 2006)الخاصة باالختبار   
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 (7) شكل رقم

 دالة استجابة رد الفعل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث البرنامج اإلحصائي 
 

% سنويا في 1بياني السابق استجابة متغيرات النموذج التابعة لحدوث صدمة عشوائية مقدارها يوضح الشكل ال

  :اإلنفاق الحكومي؛ حيث كان رد فعل متغيرات النموذج كما يلي

  كانت استجابة الناتج املحلي اإلجماليGDP  للتغير في اإلنفاق الحكومي موجبة وكبيرة في السنة األولى ثم أخذت في

حتى السنة الرابعة، وتحولت االستجابة إلى سلبية من السنة الخامسة وحتى السنة العاشرة بشكل  االنخفاض

 متذبذب وهو ما ال يتفق مع النظرية االقتصادية.   

  استجابة امليزان الخارجيEbala  للصدمة العشوائية في اإلنفاق الحكومي سلبية خالل الخمس سنوات األولى مع

خالل السنة الثالثة، ثم تبدأ تلك االستجابة في التحول اإليجابي بشكل ضعيف من السنة  وصولها إلى أعلى مستوى 

 السادسة بسبب زيادة الطلب الكلي للمجتمع.   

  أظهرت معدالت البطالةRune  استجابة سلبية ضعيفة في السنة األولى ما لبثت أن تحولت إلى إيجابية خالل السنوات

ف أيضا، إلى أن أظهرت رد فعل سلبي ضعيف من السنة الرابعة إلى نهاية فترة التحليل الثالث التالية ولكن بشكل ضعي

مما يدل على ضعف سياسة اإلنفاق الحكومي في الحد من ظاهرة البطالة وذلك قد يكون بسبب نوع اإلنفاق في تلك 

 الفترة. 

  بينما أظهرت معدالت التضخمRinf  أن تحولت إلى إيجابية من السنة الثانية استجابة سلبية في السنة األولى ما لبثت

وحتى السنة السابعة مما يدل على نجاح سياسة اإلنفاق الحكومي في الحد من ظاهرة التضخم ثم تحولت االستجابة 

 إلى سلبية وحتى نهاية فترة التحليل.
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: النتائج والتوصيات والدراسات املستقبلية:
ً
 رابعا

 الدراسة فيما يلي: تتمثل أهم نتائج( نتائج الدراسة: 1

  ظهرت السياسة االنكماشية املتخذة من قبل الحكومة املصرية خالل فترة الدراسة بشكل واضح على تطور

بمتوسط زيادة بلغ  2020مليار دوالر عام  28.94إلى  1991مليار دوالر عام  4.15ارتفع من اإلنفاق الحكومي حيث 

 % خالل فترة الدراسة.9.25مليار دوالر ونسبة زيادة سنوية بلغت  17.26

  بمتوسط زيادة  2020مليار دوالر عام  363.07إلى  1991مليار دوالر عام  37.39ارتفع الناتج املحلي اإلجمالي من

 % خالل فترة الدراسة. 86.11مليار دوالر ونسبة زيادة سنوية بلغت  160.71بلغ 

  ونسبة إجمالية  9.79بمتوسط بلغ  2020% عام  5.04إلى  1991% عام  19.75انخفض معدل التضخم من %

 % خالل فترة الدراسة.5.25بلغت 

  ونسبة إجمالية 10.30بمتوسط بلغ  2020% عام  10.45إلى  1991% عام  9.38معدل البطالة حيث ارتفع من %

 .% خالل فترة الدراسة5.52بلغت 

  2020عام مليار دوالر  27.56إلى  1991مليار دوالر عام  2.96واصل عجز امليزان الخارجي ارتفاعه فمن عجز بلغ 

 % خالل فترة الدراسة.6.13ونسبة إجمالية بلغت  11.43بمتوسط عجز سنوي بلغ 

  أظهرت دراسة استقرار السالسل الزمنية أن متغيرات الدراسةGe, Gdp, Rune, Rinf, Ebala  مستقرة في  غير

 تبارات أن فترة اإلبطاء املثلى هي فترة إبطاء واحدة.املستوى ومستقرة عند الفرق األول، كما أثبتت نتيجة االخ

  اتضح من خالل اختباريTrace Test &Max-Eigen value Test    وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات

 النموذج في األجل الطويل. 

  أوضح اختبار السببية لجرانجرGranger Causality Test لى كال من وجود عالقة سببية من اإلنفاق الحكومي إ

البطالة وامليزان الخارجي ومن امليزان الخارجي إلى اإلنفاق الحكومي في األجل القصير، وعدم وجود عالقة سببية في 

 األجل القصير بين باقي املتغيرات.

  توصلت الدراسة من خالل اختبارToda & Yamamoto  للسببية في األجل الطويل باالعتماد على اختبارwald 

أن اإلنفاق الحكومي يسبب كال من الناتج املحلي اإلجمالي وامليزان الخارجي في األجل الطويل، بينما ال املعدل إلى 

 يسبب اإلنفاق الحكومي البطالة والتضخم في األجل الطويل.

 سنويا في اإلنفاق الحكومي 1استجابة رد الفعل قياس أثر حدوث صدمة عشوائية مقدارها  تبين من خالل دالة %

 النموذج والذي كان كما يلي: مستقل على باقي متغيراتكمتغير 

o  استجابة الناتج املحلي اإلجماليGDP  للتغير في اإلنفاق الحكومي موجبة وكبيرة في السنة األولى ثم أخذت

في االنخفاض حتى السنة الرابعة، وتحولت االستجابة إلى سلبية من السنة الخامسة وحتى السنة 

 العاشرة بشكل متذبذب.

o ستجابة امليزان الخارجي اEbala  للصدمة العشوائية في اإلنفاق الحكومي سلبية خالل الخمس سنوات

األولى مع وصولها إلى أعلى مستوى خالل السنة الثالثة، ثم تبدأ تلك االستجابة في التحول اإليجابي 

 بشكل ضعيف من السنة السادسة.

o  أظهرت معدالت البطالةRune ي السنة األولى ما لبثت أن تحولت إلى إيجابية استجابة سلبية ضعيفة ف

خالل السنوات الثالث التالية ولكن بشكل ضعيف أيضا، إلى أن أظهرت رد فعل سلبي ضعيف من 

 السنة الرابعة إلى نهاية فترة التحليل.
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o  أظهرت معدالت التضخمRinf استجابة سلبية في السنة األولى ما لبثت أن تحولت إلى إيجابية من السنة 

 الثانية وحتى السنة السابعة

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وبهدف تفعيل دور اإلنفاق الحكومي في مصر للتأثير على متغيرات ( التوصيات: 2

 الدراسة بالشكل الذي يتماش ى مع األدبيات االقتصادية توص ي الدراسة بما يلي:

 بما يتناسب مع السياسة االقتصادية للدولة. التقييم الدوري للنفقات الحكومية وإعادة توجيهها 

  االهتمام بدراسة نوعية اإلنفاق الحكومي وكفاءته بما يساهم في التوجيه األمثل لتلك النفقات وبالتالي تأثيرها على

 متغيرات االقتصاد الكلي بشكل أفضل. 

  تأثيرها على متغيرات الناتج والبطالة توجيه اإلنفاق الحكومي إلى القطاعات املنتجة بشكل رئيس بما يسهم في زيادة

 والتضخم وبما يسهم في الحد من عجز امليزان الخارجي.

  تطوير الجهاز اإلنتاجي املصري بما يحقق املرونة املطلوبة له من خالل توجيه اإلنفاق الحكومي إلى القطاعات

 اإلنتاجية لزيادة معدل النمو االقتصادي.

  الواردات واالهتمام باملنتج املصري من خالل دعم استراتيجية التصنيع العمل على دعم الصادرات وتقليل

 لإلحالل محل الواردات وزيادة الصادرات وليس من خالل السياسات االقتصادية الكلية فقط.

  تبني استراتيجية العمل كثيف العمالة للحد من مشكلة البطالة من خالل توجيه النسبة األكبر من اإلنفاق

 الغرض.الحكومي لهذا 

 .وضع برنامج شامل من السياسات املالية والنقدية واإلنتاجية للحد من ظاهرة التضخم 

من الجيد أن تتنوع الدراسات املستقبلية وتتكامل في دراسة توضيح حجم اإلنفاق الحكومي  ( الدراسات املستقبلية:3

ثماري واإلنفاق على البنية التحتية وغير ذلك مع األمثل لالقتصاد املصري وتقسيم اإلنفاق إلى عدة أنواع كاإلنفاق االست

دراسة تأثير تلك النفقات على متغيرات االقتصاد الكلي بشكل مفصل مما يسهم في توجيه اإلنفاق الحكومي بشكل أفضل 

 بما يتفق مع السياسة الكلية لالقتصاد املصري ويحقق أهدافها.
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 مالحق الدراسة:

 (1جدول رقم )

فاق الحكومي والناتج املحلي اإلجمالي وامليزان الخارجي )مليار دوالر بالقيمة الحالية( ومعدالت البطالة بيانات اإلن

( في مصر خالل الفتة )
ً
 ( 2020 – 1991والتضخم )% سنويا

year Ge Gdp  Rune Rinf Ebala  

1991 4.15 37.39 9.38 19.75 -2.96 

1992 4.36 41.86 8.92 13.64 -1.05 

1993 4.80 46.58 10.92 12.09 -1.98 

1994 5.34 51.90 10.93 8.15 -2.85 

1995 6.34 60.16 11.04 15.74 -3.10 

1996 7.02 67.63 9.00 7.19 -3.69 

1997 8.88 78.44 8.37 4.63 -4.75 

1998 9.59 84.83 8.03 3.87 -8.06 

1999 10.53 90.71 7.95 3.08 -7.49 

2000 11.18 99.84 8.98 2.68 -6.61 

2001 10.94 96.68 9.26 2.27 -4.69 

2002 10.72 85.15 10.01 2.74 -3.71 

2003 10.17 80.29 11.01 4.51 -2.08 

2004 10.05 78.78 10.32 11.27 -1.07 

2005 11.41 89.60 11.20 4.87 -2.03 

2006 13.20 107.43 10.49 7.64 -1.74 

2007 14.78 130.44 8.80 9.32 -5.97 

2008 17.73 162.82 8.52 18.32 -9.11 

2009 21.47 189.15 9.09 11.76 -12.56 

2010 24.45 218.98 8.76 11.27 -11.47 

2011 27.02 235.99 11.85 10.06 -9.72 

2012 31.20 279.12 12.60 7.11 -22.10 

2013 32.74 288.43 13.15 9.47 -18.28 

2014 36.21 305.60 13.11 10.07 -25.77 

2015 38.73 329.37 13.05 10.37 -27.92 

2016 37.99 332.44 12.41 13.81 -31.77 

2017 23.79 235.73 11.74 29.51 -31.80 

2018 20.86 249.71 9.82 14.40 -26.11 

2019 23.22 303.08 9.73 9.15 -24.97 

2020 28.94 363.07 10.45 5.04 -27.56 
 

 https://data.albankaldawli.orgاملصدر : بيانات البنك الدولي، متاحة على:  

https://data.worldbank.org/indicator/NE.RSB.GNFS.CD
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 (2جدول رقم )

 اختبار فترات اإلبطاء ملتغيرات النموذج في وضعها األصلي

VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: GE GDP EBALA RUNE RINF    

Exogenous variables: C      

Date: 11/18/21   Time: 20:13    

Sample: 1991 2020     

Included observations: 28    

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -445.7499 NA   66133418  32.19642  32.43431  32.26914 

1 -329.2186   183.1205*   98994.51*   25.65847*   27.08583*   26.09483* 

2 -308.3952  25.28553  161229.9  25.95680  28.57363  26.75679 

       
        

 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 

 (3جدول رقم )

 ول اختبار فترات اإلبطاء ملتغيرات النموذج في فرقها األ 

VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: DGE DGDP DEBALA DRINF DRUNE   

Exogenous variables: C      

Date: 11/19/21   Time: 07:26    

Sample: 1991 2020     

Included observations: 27    

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -422.8440 NA   39941782  31.69215  31.93212  31.76350 

1 -318.6264   162.1163*   117300.9*   25.82418*   27.26400*   26.25231* 

2 -297.5272  25.00647  193814.2  26.11313  28.75279  26.89804 

       
        

 Eviews 12امج اإلحصائي املصدر: عمل الباحث باستخدام البرن
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 (4جدول رقم )

 دالة استجابة رد الفعل للمتغيرات التابعة

 

Period GDP EBALA RUNE RINF 

     
     1 20.24215 -0.575085 -0.039988 -2.277300 

 (2.97897) (0.52721) (0.15083) (0.81983) 

2 15.37839 -1.467733 0.093605 0.898701 

 (5.43060) (0.51693) (0.18117) (0.78862) 

3 8.861861 -1.422051 0.051388 1.404902 

 (7.36086) (0.62469) (0.21805) (0.74385) 

4 2.351107 -1.004436 -0.016566 1.150307 

 (9.08828) (0.76134) (0.25468) (0.74878) 

 5 -2.868990 -0.474703 -0.066696  0.655619 

  (10.2482)  (0.81758)  (0.26459)  (0.72050) 

 6 -6.174763  0.011699 -0.088117  0.147969 

  (10.6011)  (0.86992)  (0.24444)  (0.75124) 

 7 -7.512738  0.368770 -0.083577 -0.254413 

  (10.3926)  (0.91642)  (0.20471)  (0.78930) 

 8 -7.218886  0.565951 -0.061531 -0.501757 

  (10.2239)  (0.91437)  (0.16511)  (0.77982) 

 9 -5.828028  0.613530 -0.031659 -0.592767 

  (10.4151)  (0.87111)  (0.14389)  (0.73977) 

 10 -3.910989  0.546790 -0.002252 -0.556945 

  (10.6850)  (0.83356)  (0.13985)  (0.72796) 

     
     Cholesky Ordering:  GE GDP EBALA RUNE RINF 

Standard Errors: Analytic   

     
 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي      
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 (5جدول رقم )

 املعدل للسببية في األجل الطويل Waldاختبار 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 11/20/21   Time: 08:22 

Sample: 1991 2020  

Included observations: 27 

    
        

Dependent variable: GE  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    GDP  6.727564 1  0.0095 

EBALA  8.537485 1  0.0035 

RUNE  0.376489 1  0.5395 

RINF  1.490793 1  0.2221 

    
    All  18.66871 4  0.0009 

    
 Eviews 12املصدر: عمل الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي     
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االقتصاد االجتماعي يف ظل اجلهوية املتقدمة، أي دور يف تثمني املوارد الرتابية  

 جبهة بين مالل خنيفرة

The social economy under advanced regionalism, that is, a role in the 
valuation of territorial resources in the region of Beni Mellal Khenifra  
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Abstract 

The social economy has become among the most 

common concepts in development studies, as a 

mechanism of localization and marketing 

mechanisms, and the social economy is a group of 

establishments and organizations, especially 

cooperatives, synergistic benefit societies and 

social institutions that are characterized by the 

production of goods, services and knowledge and 

the pursuit of economic and social goals and the 

promotion of solidarity. The role of social 

economy in Morocco has grown, as the number of 

cooperatives in 2018 exceeded 20 thousand 

cooperatives, of which 2,677 are women's 

cooperatives. 

The region of Beni Mellal Khenifra is considered 

one of the most important Moroccan regions, 

inhabited by a population of 2.250.776 inhabitants, 

and it consists of 5 territories, and this region is 

known for its diversified terrain formation 

(mountains, monastery, plains, plateau (the thing 

that made it a mine for multiple dirt resources) 

Vegetation cover, water, phosphate, cultivation, 

tourism ... etc),  The latter is waiting for appraisal 

and marketing, and this study comes to highlight 

the status of social economy in light of advanced 

regionalism, through the case of the region of Beni 

Mellal Khenifra.  

Keywords: social economics, advanced regional, 

territorial resources, the region of Beni Mellal 

Khenifra. 

 امللخص: 

أضحى االقتصاد االجتماعي من بين أكثر املفاهيم املتداولة في 

آليات تثمين وتسويق  الدراسات التنموية، باعتباره آلية من

املنتوج املحلي، ويعد االقتصاد االجتماعي مجموعة من 

املنشآت واملنظمات السيما التعاونيات ومجتمعات املنفعة 

التآزرية واملؤسسات واملنشآت االجتماعية التي تتميز بإنتاج 

السلع والخدمات واملعارف والسعي إلى تحقيق األهداف 

يز التضامن، وقد تعاظم دور االقتصادية واالجتماعية وتعز 

االقتصاد االجتماعي والتضامني باملغرب، حيث فاق عدد 

 2677ألف تعاونية، منها  20حوالي  2018التعاونيات سنة 

  .تعاونية نسائية

وتعتبر جهة بني مالل خنيفرة من أهم الجهات املغربية، تقطنها 

أقاليم،  5نسمة، وتتكون من  2.250.776ساكنة تصل إلى 

 التضاريس يرف هذه الجهة تنوعا من حيث التشكيل وتع

الش يء الذي جعل منها منجما  ،(هضبة، دير، سهول، جبال)

نباتي، ماء، فوسفاط، فالحة،  غطاء) متعددةملوارد ترابية 

املوارد في حاجة للتثمين والتسويق، وتأتي  ، هذه...( إلخسياحة

ل هذه الدراسة إلبراز مكانة االقتصاد االجتماعي في ظ

 .ن خالل حالة جهة بني مالل خنيفرةالجهوية املتقدمة، م

 ،الجهوية املتقدمة ،االقتصاد االجتماعي املفتاحية:الكلمات 

 .جهة بني مالل خنيفرة ،د الترابيةاملوار 
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 مقدمة:

يشكل االقتصاد االجتماعي أحد أهم ركائز ومداخل التنمية الترابية، فهو قطاع يعمل على توحيد الجهود للرقي 

املوارد الترابية التي تزخر بها مختلف الجهات املغربية، حيث يبرز دور التعاونيات  من خالل تثمين وتسويق بالوضع التنموي،

 في الرفع من قيمة املوارد الترابية، واالنتقال من التسويق املحلي / الذاتي، إلى التسويق الجهوي والوطني وملا ال الدولي. 

،  2015تقدمة، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة جهة في إطار الجهوية امل 12وقد سعى املغرب إلى تقسيم ترابه إلى 

وتعد جهة بني مالل خنيفرة من بين الجهات التي أفرزها التقسيم الجهوي الجديد، حيث تضم أقاليم متنوعة املوارد 

انى من تعبئتها يمكن أن تكون ركيزة أساسية من ركائز التنمية الترابية، علما أن الجهة تعحالة واإلمكانيات، هذه املوارد في 

ضعف الطرق، محدودية  (وضعف البنيات التحتية )الفقر، البطالة، الهشاشة، األمية... إلخ(تأخر في املؤشرات االجتماعية 

 . )الخدمات التعليمية والصحية... إلخ

خصصت هذه الدراسة لتشخيص واقع االقتصاد االجتماعي في ظل الجهة املتقدمة وإسهام ذلك في في هذا اإلطار 

املوارد الترابية، وقد تم اختيار جهة بني مالل خنيفرة كمختبر لتمحيص اإلشكالية، اعتماد على مجموعة من األداوت تثمين 

 واملقاربات. 

 إشكالية الدراسة  .1

واقع االقتصاد االجتماعي في ظل الجهوية املتقدمة من خالل نموذج جهة بني مالل  برازتأتي هذه الدراسة إل 

از الفرص التي تتيحها الجهوية املتقدمة لتثمين منتوجات االقتصاد االجتماعي، من هذا املنطلق خنيفرة، في محاولة إلبر 

"ما هي الفرص التي تتيحها الجهوية تنبع اإلشكالية املحورية لهذه الورقة العلمية والتي يمكن صياغتها في السؤال التالي: 

من أجل اإلجابة عن هذه  "بجهة بني مالل خنيفرة رابيةاملتقدمة للنهوض باالقتصاد االجتماعي وتثمين املوارد الت

 اإلشكالية املركزية قسمناها إلى السؤالين الفرعين التالين:

  ما واقع االقتصاد االجتماعي بجهة بني مالل خنيفرة؟ 

 أي دور للجهوية املتقدمة في الرقي بوضعية االقتصاد االجتماعي بجهة بني مالل خنيفرة؟ 

 فرضيات الدراسة  .2

شك أن الفرضية من أساسيات البحث العلمي، وهدفها تقديم أجوبة أولية لألسئلة املطروحة، وفيما يلي  ال

 فرضيات الدراسة: 

o ؛ تكتس ي هيئات االقتصاد االجتماعي أهمية بالغة بجهة بين مالل خنيفرة، إال أنها تعاني من ضعف اإلمكانيات 

o د االجتماعي من خالل تثمين املوارد الترابية بالجهة.تساهم الجهوية املتقدمة في الرقي بوضعية االقتصا 

 دراسةمنهجية وأدوات ال .3

في معالجتنا لإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة، اعتمدنا على املنهج االستنباطي، أي االنطالق من العام نحو 

رن، عبر مقارنة مختلف األرقام م التفصيل فيها، كما اعتمدنا على املنهج املقاثالخاص، عبر تقديم الظاهرة في شموليتها 

 بين أقاليم الجهة، أما بخصوص أدوات الدراسة فهي:
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ما كتب حول موضوع الدراسة "االقتصاد االجتماعي والجهوية  بعض: قراءة ليوغرافيةيبالدراسة الب -

 .املتقدمة" وكذلك حول مجال الدراسة "جهة بني مالل خنيفرة"

لن عاب اإلشكالية املدروسة يإست كما أن، أساسية في األبحاث الجغرافية يعد امليدان حلقة :املعاينة امليدانية -

يتأتى دون معاينة ميدانية للظاهرة امليدانية، في هذا اإلطار حاولنا الوقوف على واقع االقتصاد االجتماعي 

 ميدانيا بجهة بني مالل خنيفرة. 

 سم خرائط الدراسة. ر ل Arc Gisاالعتماد على برنامج تم  :نظم املعلومات الجغرافية -

 مجال الدراسةتقديم  .4

جة اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة اخترنا جهة بني مالل خنيفرة كمختبر للتجريب والدراسة، وهي إحدى لملعا

جماعة ترابية،  135أقاليم و 5، وتتكون الجهة من 2كلم 28374املشكلة للتراب الوطني، تمتد على مساحة  12الجهات 

 لية توضح املجال املدروس. والخرائط التا

 : توطين جهة بني مالل خنيفرة واألقاليم املشكلة لها2 - 1رقم  يطتانخر 

 

 

 

 

 

 

 

 2022املصدر: إنجاز شخص ي 

تقع جهة بني مالل خنيفرة بموقع استراتيجي في قلب التراب املغربي، حيث تتواجد بالقرب من أهم جهتين على 

بيضاء سطات والرباط سال القنيطرة، وتتوفر على موارد ترابية مهمة، فعلى املستوى املستوى الوطني وهما جهة الدار ال

مترا( تحتوي الجهة على إمكانيات طبيعية وهيدرولوجية مهمة،  1360الطبيعي وبحكم موقعها في األطلس الكبير األوسط )

(، كما تعد أهم 277، ص 2013لب عزيز، كالعيون واألنهار والوديان التي تضفي عليها هالة من الجمال والشموخ )بن الطا

 منتج للفوسفاط، وعلى املستوى البشري تتوفر الجهة على قاعدة ديموغرافية مهمة. 

على املستوى الجغرافي، تتميز جهة بني مالل خنيفرة بتنوع الوحدات التضاريسية، حيث تجمع بين الجبل والسهل 

 والهضبة، والخريطة التالية تبرز ذلك. 
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 : الوحدات التضاريسية األساسية بجهة بني مالل خنيفرة3 خريطة رقم

 

 .13، الدراسة املتعلقة بإنجاز التصميم الجهوي إلعداد التراب لجهة بني مالل خنيفرة، ص 2020املصدر: مجلس بني مالل خنيفرة، 

جال الهضبي يتميز مجال الدراسة بتنوع خصائصه الطبيعية، حيث نجد املجال الجبلي بالجنوب والشرق، وامل

بالشمال، واملجال السهلي في الوسط والغرب، األمر الذي سمح بتنوع املوارد الترابية، حيث نجد املوارد املائية املهمة سواء 

السطحية منها والباطنية، خاصة نهر أم الربيع، واملوارد الغابوية، من خالل تشكيالت متنوعة بجبال األطلس، كما سمح 

 لوحيش، دون إغفال مورد الفوسفاط الذي يتميز به مجال خريبكة. املجال الجبلي ببروز ا

، وتضم مجموعة من نسمة 2.250.776إلى وعلى املستوى البشري نجد أن الجهة تقطنها ساكنة مهمة تصل 

التجمعات الحضرية، أهمها مدن بني مالل وخريبكة والفقيه بن صالح، وتضم الجهة سهل تادلة، هذا األخير عرف سياسة 

 عداد الهيدروفالحي، حيث أضحى من أهم املجاالت الفالحية على املستوى الوطني. اإل 

 املفاهيم املؤطرة للدراسة  .5

إزالة اللبس عن املفاهيم املحورية، والذي يعتبر التأصيل العلمي للمفاهيم املؤطرة للدراسة أمرا ضروريا، والهدف منه 

هذا اإلطار نقتصر على دراسة أربع مفاهيم أساسية وهي االقتصاد  في، يمكن أن يحدث نتيجة تقاطع التخصصات العلمية

 التضامني والتعاونية والجهوية املتقدمة واملوارد الترابية. 
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 مفهوم االقتصاد االجتماعي -

يعتبر االقتصاد االجتماعي والتضامني "مجموعة من املنشآت واملنظمات السيما التعاونيات ومجتمعات املنفعة 

بطات واملؤسسات واملنشآت االجتماعية التي تتميز خصوصا بإنتاج السلع والخدمات وكذا املعارف والسعي التآزرية والرا

( كما أنه 6، ص 2019في الوقت ذاته إلى تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية وتعزيز التضامن. )مجلس املستشارين، 

خدمات لالستهالك والحفاظ عليها، بكيفية تحترم اإلنسان مجموع املبادرات االقتصادية الهادفة إلى إنتاج السلع وال

 (Stratégie Nationale de l’économie sociale et solidaire 2010 – 2020, p 28)والبيئية والتراب. 

 مفهوم التعاونية  -

عية تعتبر التعاونية "جماعة مستقلة من األشخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم االقتصادية واالجتما

موقع األمم (. والثقافية وتطلعاتهم املشتركة، من خالل امللكية الجماعية ملشروع تتوافر فيه ديمقراطية اإلدارة والرقابة

ويعرفها قانون تحديد النظام األساس ي العام للتعاونيات بكونها "جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين  )2022املتحدة، 

مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على املنتجات والخدمات  اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض إلنشاء

 )1.83.226ظهير شريف رقم ( .التي هم في حاجة إليه."

مكانة متميزة في برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، تعززت هذه املكانة من خالل املبادرة  العمل التعاونيويحتل 

يبلغ . و %71.5والتي بلغت  2011و 2006ما تبينه نسبة نمو عدد التعاونيات ما بين سنتي الوطنية للتنمية البشرية وهو 

 22تتوزع على و منخرطا  399.588تضم في عضويتها  ،تعاونية واتحادا للتعاونيات 9046عدد املؤسسات التعاونية باملغرب 

%، وتشغل 65ربي بهيمنة القطاع الفالحي بنسبة قطاعا، وعلى أزيد من مائة نوع من األنشطة، ويتميز النسيج التعاوني املغ

 )2020مكتب تنمية التعاون، ( . مليار درهم 6.4مستخدما، وتملك رساميال بقيمة إجمالية تقارب  24.719هذه التعاونيات 

 مفهوم الجهوية املتقدمة  -

تخفيف الوصاية تعتبر الجهوية املتقدمة مسلسال إجرائيا يستهدف تطوير االختصاصات واملوارد البشرية و 

املمارسة واالنتقال من نمط االقتراع غير املباشر إلى املباشر ارتباطا بانتخاب املجالس الجهوية دون أن ترقى هذه الجهوية 

( وقد تم إنشاء لجنة استشارية للجهوية أنيطت بها مهمة تصور 52، ص 2012، كريم لحرش) .إلى درجة الجهوية املوسعة

ة املتقدمة، تراعى في بنائه التوجيهات السامية الواردة في املوضوع واملتمثلة أساسا في تبني جهوية مشروع جديد لهذه الجهوي

متقدمة ذات طابع مغربي أصيل، ترتكز على أسس الوحدة الترابية والتضامن بين الجهات املرتقبة والتوازن في توزيع 

الالتركيز اإلداري. وقد اعتمدت اللجنة االستشارية في تقريرها الصالحيات بين اإلدارات املركزية واملجالس الجهوية، وتعميق 

جهة على معايير متعددة وهي: الفعالية، التراكم، التجانس، الوظيفية،  12الذي أفرز التقطيع الترابي الحالي القائم على 

شتنبر  04بعد اقتراع  ذ(. وقد دخل هذا التقطيع حيز التنفي66ص  ،2012، إبراهيم الزمهري لقرب، التناسب، التوازن )ا

2015. 
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 مفهوم املوارد الترابية  -

مجموع املوارد واملؤهالت التي يتوفر عليها تراب معين سواء كانت طبيعية )تربة، مياه، غطاء نباتي، وحيش، مشاهد 

ا لخدمة جيومرفولوجية...( أو اقتصادية )ثروات اقتصادية( أو بشرية )ساكنة، مهارات، تراث، ثقافة...( يمكن توظيفه

 وكريم زهير  النامي( اإلنسان سواء باالستغالل املباشر الخام أو عبر توظيفها في القطاعات السياحية، الصناعية...إلخ.

  )111، ص 2018، واسميحي وصال  إلهام

I.  االقتصاد االجتماعي في ظل الجهوية املتقدمة بجهة بني مالل خنيفرة 

على ركائز مختلفة كالتعاونيات والجمعيات ولجان األحياء ومؤسسات يمكن لالقتصاد االجتماعي أن يكون مبنيا 

اإلنتاج، وهو ال ينحصر في بنية تشاركية وحيدة، إذ أن املجتمع املدني بأسره قادر على أن يلعب دورا أساسيا ومتزايدا في 

 .(10، ص 2013التخفيف من حدة تدخل السلطة املركزية على الجانب االجتماعي )الكتمور حسن، 

اقع االقتصاد االجتماعي بجهة بني مالل خنيفرة .1  و

، وتضم هذه 1207تتميز جهة بني مالل خنيفرة بأهمية االقتصاد االجتماعي، حيث يصل عدد التعاونيات حوالي 

  حسب األقاليم. التالية توضح التوزيع الجغرافي للتعاونيات  ةطيمنخرطا، والخر  57134التعاونيات 

 تعاونيات بجهة بني مالل خنيفرة: توزيع ال4خريطة رقم 
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 2020املصدر: إنجاز شخص ي اعتمادا على إحصائيات مكتب تنمية التعاون 

تعاونية، وهو ش يء طبيعي نظرا ألهمية قاعدته  273يضم إقليم بني مالل أكبر عدد من التعاونيات بحوالي 

املندوبية السامية ( 2014والسكنى لسنة حسب اإلحصاء العام للسكان  548766حيث تصل ساكنته إلى الديموغرافية، 

، يليه إقليمي خنيفرة والفقيه بن صالح، وهي األخرى مجاالت فالحية بامتاز، ثم إقليم خريبكة، وأخيرا )2014للتخطيط، 

 تعاونية. والخريطة التالية توضح عدد املنخرطين في كل إقليم.  193إقليم أزيالل بحوالي 

 بجهة بني مالل خنيفرةفي التعاونيات ن : توزيع املنخرطي5خريطة رقم 

 

 2020املصدر: إنجاز شخص ي اعتمادا على إحصائيات مكتب تنمية التعاون 

منخرطا، وهو ما يوضح أهمية  19386بحوالي  نخرطيناملرتبة األولى من حيث عدد امل الفقيه بن صالحيحتل إقليم 

انية من حيث العدد اإلجمالي للتعاونيات، ويعرف إقليم خنيفرة أقل العمل التعاوني بهذا اإلقليم، رغم احتالله للمرتبة الث
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منخرطا، وهو ما يفرض تظافر الجهود بين جميع الفاعلين من أجل تطوير العمل التعاوني  4965عدد من املنخرطين بحوالي 

 والنهوض باالقتصاد االجتماعي في جميع أقاليم جهة بني مالل خنيفرة. 

 عاونيات الفالحية بجهة بني مالل خنيفرة حسب النوع: توزيع الت1جدول رقم 

 الصنف  الفقيه بن صالح بني مالل أزيالل خريبكة خنيفرة مجموع الجهة النسبة

 الحليب  127 52 21 76 24 300 35

 تربية النحل  27 32 48 10 40 157 18

 اإلنتاج الحيواني  29 38 9 17 31 124 14

 لخدمات متعددة ا 2 15 8 80 11 116 14

4 36 1 4 
 

 اإلصالح الزراعي  16 15

 غراسة الزيتون  3 11 8 3 5 30 4

3 25 9 
 

 التشجير  3 9 4

 أخرى  14 36 9 5 4 68 8

 املجموع  221 208 107 195 125 856 100

Source : Direction Régionale de l’Agriculture Beni Mellal Khenifra, 2019, p 18. 

ول أعاله يتضح أن إقليم الفقيه بن صالح يشكل أهم إقليم من حيث عدد التعاونيات الفالحية ب انطالقا من الجد

تعاونية، يليه تربية النحل خاصة بإقليم أزيالل،  300تعاونية، يليه إقليم بني مالل، ويعد إنتاج الحليب أهم نشاط ب  221

 تعاونية، خاصة بإقليم خنيفرة.  124ثم اإلنتاج الحيواني )تربية األبقار واملاعز واألغنام( ب 

 تراب جهة بني مالل خنيفرة من الجهوية اإلدارية إلى الجهوية املتقدمة .2

عرف التراب الوطني مجموعة من التقسيمات الجهوية، وخالل هذه النقطة سنشير إلى مكانة جهة بني مالل خنيفرة 

 ضمن مختلف التقسيمات الجهوية: 

جهات اقتصادية، ومجال درساتنا كان  7ن تقسيم قطع بموجبه املغرب إلى : عبارة ع1971التقسيم الجهوي  -

 ؛ وأقاليم الجديدة وسطات الدار البيضاء عمالةرفقة  الوسطىجهة الضمن 

جهة إدارية، ومجال دراستنا  16: عبارة عن جهوية إدارية، حيث تم تقسيم املغرب إلى 1997التقسيم الجهوي  -

 كان ضمن جهة تادلة أزيالل؛ 

تم منح املجالس و جهة،  12: في إطار الجهوية املتقدمة، حيث تم تقسيم املغرب إلى 2015لتقسيم الجهوي ا -

الجهوية صالحيات متقدمة، كما تم اختيار أعضاء ورؤساء املجالس الجهوية باالقتراع املباشر، حيث أضحى 

 رئيس الجهة هو اآلمر بالصرف بعدما كان الوالي. 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 239 - 

 : جهة بني مالل خنيفرة ضمن التقسيمات الجهوية باملغرب8 - 7 - 6خرائط رقم 

 

 املصدر: املوسوعة الكبرى للمغرب + إنجاز شخص ي

انطالقا من مما يسبق يتضح أن تراب جهة بني مالل خنيفرة ظل يحافظ على نفس الحدود باستثناء إقليم خريبكة 

ساسية في البناء الجهوي لقطب بني مالل خنيفرة، خاصة والذي كان ينتمي لجهة الشاوية ورديغة، قبل أن يصبح دعامة أ

 مع أهمية هذا املجال وغناه من حيث املوارد الطبيعية. 

II.  االقتصاد االجتماعي دعامة أساسية في تثمين املوارد الترابية في ظل الجهوية املتقدمة 

ى الرافعات األساسية بالنظر إلى إن ظهور وتطور نموذج جديد للنمو، يكون في االقتصاد االجتماعي والتضامني إحد

ما يحتوي عليه من إمكانيات هامة في خلق الثروة، والنهوض بفرص الشغل، ذات الصلة بالقرب وباإلدماج املحلي لشرائح 

( كما يعد االقتصاد االجتماعي والتضامني من 78، ص 2015واسعة من املجتمع، )املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 

 إنتاج الثروة وتشغيل الساكنة، وعلى سبيل املثال نقدم األمثلة التالية: بين وسائل 

 2.1مليون  2.1من مجموع املؤسسات بالبالد، ويشغل  % 9.5مؤسسة في هذا املجال أي  203370: نشاط فرنسا 

 . % 9.8مليون فرد أي ما نسبته 

 مليار أورو 15مستخدم، ويوفر عائدات بقيمة  400.000: تشغيل بلجيكا . 

 منخرط.  5762718مقاولة، وتضم التعاونيات  14954من الساكنة، بما مجموعه  % 11.5: يشغل البرازيل

(Stratégie Nationale de l’économie sociale et solidaire 2010 – 2020, p 30 ) 

 مساهمة االقتصاد االجتماعي في تثمين املوارد الترابية  .1

 د ترابية متعددة، تتجلى في: تتوفر جهة بني مالل خنيفرة على موار 

 من املوارد املائية الجوفية، كما  % 13من املياه السطحية املعبأة، و % 10: تتوفر الجهة على املوارد الطبيعية

سدا على املستوى الوطني، كما تتوفر الجهة على غطاء نباتي كثيف وتنوع  140سدا من أصل  15تتوفر على 

 املعدنية واملتمثلة باألساس في استخراج الفوسفاط.  بيولوجي مهم، إضافة إلى املوارد
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 : سد بين الويدان وعيون أم الربيع بجهة بني مالل خنيفرة2و 1صورتان رقم 

 

 2022املصدر: جهة بني مالل خنيفرة 

 13من مجموع املساحة املسقية،  % 15من املساحة الفالحية باملغرب، و % 11: تمثل الجهة املوارد الفالحية % 

 رأسا.  938 592 4من رؤوس املاشية بما مجموعه  % 10ون إنتاج الحبوب، م

 من مجموع ساكنة املغرب، الش يء الذي  % 7.5نسمة، أي بحوالي  2.250.776: يصل تعداد الجهة املوارد البشرية

 يضمن طاقة بشرية للعمل وسوقا لتصريف وتسويق املوارد الترابية. 

االقتصاد االجتماعي لتثمين هذه املوارد، حيث تتوفر الجهة كما سبق الذكر على  أمام هذه األهمية، تتدخل منظمات

جمعية مهنية،  16تعاونية في القطاع الفالحي، إضافة إلى التعاونيات الفالحية، كما تضم الجهة  857تعاونية، منها  1207

تجمع ملربي  22فع االقتصادي، ومجموعات ذات الن 5فيدراليات، و 5اتحادات، و 10تؤطر آالف من املنخرطين، ثم 

 املاشية، الش يء الذي يظهر أهمية االقتصاد االجتماعي في تثمين املوارد الفالحية خاصة منتوجات الحليب والنحل واملاشية.

تختلف وجهة اإلنتاج حسب نوع املورد الترابي، بالنسبة ملنتوج الحليب يوجه جزء من اإلنتاج لالستهالك الذاتي، بينما 

الجزء اآلخر نحو التصنيع بالوحدات املتخصصة، في حين يوجه إنتاج العسل نحو األسواق املمتازة على الصعدين يوجه 

الجهوي والوطني نظرا الرتفاع قيمته، وعلى سبيل املثال نقدم التجربة الرائدة لجمعية الكرامة بالفقيه بن صالح التي 

باململكة حيث احتلت السنة املاضية الرتبة الثانية في مجال بيع استطاعت أن تقتحم منتوجاتها كل األسواق التجارية 

 املنتوجات داخل أحد األسواق التجارية الكبرى. 

 فرص تطوير االقتصاد االجتماعي في ظل الجهوية املتقدمة .2

موع يبقى التسويق حلقة أساسية للرفع من املردودية االقتصادية للموارد الترابية، ويعتبر التسويق الترابي "مج

األنشطة التي يقوم بها الخواص أو الجماعات نفسها من أجل توسيع شبكة الوحدات االقتصادية املتواجدة بالجماعة من 

.في حين يعرفه فانسون كوالن، أنه "الجهد املراد به (Chakor (A), 2004, p. 165) خالل جلب أنشطة اقتصادية جديدة". 

ذي مؤهالت جذب فعالة، وهذا النشاط يدبر عموما  -أي التراب  -افسية، لجعله تقييم التراب وإمكاناته في األسواق التن

 (Vincent GOLLAIN, 2008, , P. 4)  من طرف وكاالت التنمية لصالح السلطات العمومية والقطاع الخاص".
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ُن، م 
َّ
ن، والث م 

َّ
ثمن كل ش يء قيمته، ما تستحق به الش يء، و  في حين يعتبر التثمين في اللغة مصدر تفعيل مشتق من الث

ن ثمنه، قال في  ِميًنا، أي: بّيِ
ْ
ث
 
ن املتاع ت ّمِ

 
واملصدر تفعيل يفيد التكرار واملبالغة، وقد يكون إليجاد الش يء وإعدامه، يقال: ث

في املصباح املنير: التثمين ")ثمنته تثميًنا(: جعلت له ثمًنا بالحدس والتخمين". التثمين اصطالًحا: ال يخرج تعريف التثمين 

  االصطالح عن تعريفه اللغوي الذي يعني: تقييم الش يء وتحسين جودته ليصبح في حلة جديدة تبرز خصائصه االيجابية.

  )64، ص 2019سفيان املساوي. (

، حيث 2017 – 2013تحتل جهة بني مالل خنيفرة املرتبة السابعة في مؤشر الناتج الداخلي الخام خالل فترة و 

 % 3، أي بزيادة قردها 2017مليار درهم سنة  61.75إلى  2013مليار درهم سنة  59.1لخام من ارتفع الناتج الجهوي ا

(، وهو ما يعكس الدينامية التي تعرفها الجهة، حيث أضحى من الالزم البحث 9، ص 2020)مجلس جهة بني مالل خنيفرة، 

 عن مصادر تمويل جديدة. 

مولين للفاعلين في االقتصاد االجتماعي، وقد خصص املجلس في هذا اإلطار تعد املجالس الجهوية من أهم امل

جمعية، وهنا تظهر  518، واستهدف التمويل 2018مليار سنتيم سنة  4.3الجهوي لجهة بني مالل خنيفرة ما مجموعه 

ي أهمية الجهوية املتقدمة في دعم مؤسسات االقتصاد االجتماعي بمجال الدراسة، كما يبرز دور الجهوية املتقدمة ف

االهتمام بمختلف املشاريع التي يتبناها الفاعلون بمختلف أنواعهم، حيث بات من الالزم على مؤسسات االقتصاد 

االجتماعي )تعاونيات، جمعيات، فيدراليات... إلخ( البحث عن التمويل من مختلف املصادر، خاصة املبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية واملنظمات غير الحكومية. 

دة من تمويل املجلس الجهوي وكذا املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ال بد من التوفر على ملف متكامل، ولالستفا

في هذا اإلطار بات من الالزم الحرص على تطوير قدرات مؤسسات االقتصاد االجتماعي خاصة في مجال بناء املشاريع 

مقدورها توفير اعتمادات مالية لهذه املؤسسات، كما تمكن ودراسة الجدوى، والتسيير املالي واإلداري، حيث أنها عناصر ب

من استقطاب تمويالت املنظمات الدولية والتي أضحت من أهم الداعمين ملؤسسات االقتصاد االجتماعي بالعالم، كمنظمة 

ي بجهة ( وهنا تحضر أهمية املستوى التعليمي والتواصل ملسيري مؤسسات االقتصادي االجتماعFAOالزراعة والتغذية )

 بني مالل خنيفرة. 

تسعى مجموعة من املدن املغربية إلى تحسين وتثمين مواردها الترابية، وهي بمثابة عالمة ترابية، ولتطوير هذه 

 يجب: بجهة بني مالل خنيفرة الفكرة 

ملنتوجات للتعريف باملوارد الترابية التي تتوفر عليها الجهة، وكذا تسويق مختلف ا ةودولي ةوطنيملتقيات تنظيم  -

 التي تنتجها التعاونيات بمجال الدراسة؛ 

 من أجل جلب املستثمرين؛  جهةتروني يوفر كافة املعطيات حول الإنجاز موقع الك -

وبالتالي ، املوارد الترابيةتقديم التسهيالت العقارية والضريبية للمستثمرين من أجل خلق وحدات لتثمين  -

 املساهمة في تشغيل اليد العاملة؛ 

 ودعمهم ماديا من أجل تطوير القطاع؛  نخرطين بالتعاونياتوتأطير امل تكوين -
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تثمين املوارد الترابية حسب كل إقليم، خاصة باملجاالت الجبلية، والهدف من ذلك الرفع من املؤشرات االجتماعية  -

 وتخفيض نسب الفقر والبطالة؛ 

 تبسيط مساطر تكوين التعاونيات ودعمها ماديا؛  -

 إلدارية والقانونية في مجال تأسيس وإدارة التعاونيات الفالحية؛ تسهيل املساطر ا -

 تقوية البنيات التحتية، خاصة الطرق من أجل تحسين الولوجية؛ -

 تشجيع التعاونيات الرائدة على مستوى الجهة من خالل جوائز التميز؛  -

 تخصيص ميزانية جهوية لدعم االقتصاد االجتماعي.  -

 :خاتمة

لية االقتصاد االجتماعي بجهة بني مالل خنيفرة في ظل الجهوية املتقدمة، باالعتماد على عالج هذا املقال إشكا

مجموعة من األدوات أبرزها الدراسة البيبليوغرافية واملالحظة امليدانية ونظم املعلومات الجغرافية، وذلك من خالل 

 محورين رئيسيين. 

املتقدمة، وخلصنا أن جهة بني مالل خنيفرة تتوفر على  املحور األول قارب االقتصاد االجتماعي في ظل الجهوية

نسيج جمعوي وتعاوني مهم، ينشط باألساس في القطاع الفالحي، وقد عرف املغرب تقسيمات جهوية متعددة، لكن تراب 

جمع ثابتا مع تغيرات طفيفة، حيث يجسد هوية مجالية تجمع بين الجبل والدير والسهل، كما ت بقيجهة بني مالل خنيفرة 

 بين العنصر األمازيغي والعنصر العربي، الش يء الذي جعل الجهة ذات خصوصيات متفردة. 

إن جهة بني مالل خنيفرة تتوفر على موارد ترابية متعددة، ويعتبر االقتصاد االجتماعي من بين أبرز آليات تثمين 

الجهوية املتقدمة ال بد من االستفادة من هذه املوارد، حيث تسعى التعاونيات إلى تثمين املنتوج وتسويقه، وفي إطار 

التمويالت املقدمة من طرف املجلس الجهوي وكذلك املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف املنظمات الوطنية 

 والدولية. 

إن هيئات االقتصاد االجتماعي بجهة بني مالل خنيفرة تعاني من إكراهات متعددة، أهمها ضعف التمويل، إضافة 

ظ ضعف وجهات التسويق، في هذا اإلطار نقترح واضع املستوى الدراس ي ألعضاء التعاونيات والجمعيات، كما يالحإلى ت

الدعم املالي لهيئات االقتصاد االجتماعي، والرفع من قدرات الفاعلين، عبر برامج تستهدف تكوين أعضاء الجمعيات 

مها، كما بات من الالزم بناء وحدات لثمين املنتوجات، وبالتالي والتعاونيات خاصة في مجال بناء املشاريع ودراستها وتقيي

توفير فرص الشغل لساكنة املنطقة، خاصة باملناطق الجبلية والتي تعاني من العزلة وضعف الولوجية وغياب املرافق 

 ة الجهة. األساسية )املاء، الكهرباء(، من أجل تنمية جهوية مستدامة وعادلة، تحقق العيش الكريم ملختلف ساكن
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يف ضوء قرارات جممع  اليمن –التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك يف بنك سبأ اإلسالمي 
 الفقه اإلسالمي الدويل ومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيويف(

Financing by Lease ending with ownership contract at Saba Islamic Bank- Yemen, In light of the 
resolutions of the International Islamic Fiqh Academy and the standards of the Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)  

 عبدهللا محمد اليدومي & د. محمد غيث مهايني

 تركيا –جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Islamic banks have become an important pillar and 

powerful driving force to promote economic development. 

Islamic banks provide a variety of financing methods and 

services. Financial transactions through Islamic banks have 

become wide-spread. This has made it necessary to evaluate 

the Shariah compliance of the basis of which financing, and 

investment mechanisms of Islamic banks have been built. 

The two researchers have conducted a Shariah-based 

evaluation of the contract of lease ending with ownership 

financing of Saba Islamic Bank of Yemen. The researchers 

adopted an inductive approach to establish the theoretical 

framework, as well as the descriptive and analytical 

approach to describe the status of the bank's contract of 

financial lease to arrive at the findings of the research. The 

theoretical framework included the definition of lease 

contract, ownership contract, and lease ending with 

ownership contract, and legitimacy of such contracts from 

a Shariah point of view. It reviewed the various 

manifestations of such contracts and the opinions of the 

several Fiqh scholars on these contracts to arrive at a well-

versed Shariah-based evaluation of such contracts. The 

researchers chose the resolutions of the International 

Islamic Fiqh Academy and the Shariah standards of the 

Accounting and Audit Organization of the Islamic 

Financial Institutions as the criteria for evaluation. The two 

researchers arrived at several findings, the most important 

of which is that the lease-to- own contract of Saba Islamic 

banks is in full compliance with the resolutions of the 

International Islamic Fiqh Academy, which suggests that 

the Shariah body at Saba Islamic bank has taken such 

resolutions as a reference. The researchers also found that 

the lease ending with ownership contract of Saba Islamic 

Bank complied with some items of the ninth Shariah 

standard of the Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and differed with it 

in three items. The researchers recommended reconsidering 

the items that violated the Shariah standards of the 

Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions so as the lease ending with ownership 

contract becomes fully compliant with its provisions. It also 

recommended the necessity of unifying the reference for the 

fatwas of Shariah supervisory boards in Islamic banks and 

financial institutions in Yemen. 

Keywords: finance, financial lease, Shariah-based 

evaluation, lease ending with ownership contract 

 

 امللخص: 

 
ً
 وعامال

ً
 مهمة

ً
بعد أن أصبحت البنوك واملصارف اإلسالمية ركيزة

 في الدفع بعجلة التنمية االقتصادية نحو األمام، وتعددت 
ً
قويا

ل التمويل فيها، وتنوعت الخدمات املقدمة، وكثرت طرق ووسائ

التعامالت املالية معها؛ كان ال بد من تقييم آلية التمويل 

واالستثمار للبنوك واملصارف اإلسالمية من الناحية الشرعية التي 

نشأت على فكرتها تلك املؤسسات. فقام الباحثان بتقييم شرعي 

سبأ اإلسالمي في اليمن وهو  لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك

من أكبر البنوك اإلسالمية فيها. وانتهج الباحثان املنهج االستقرائي 

في وضع اإلطار النظري للبحث واملنهج الوصفي والتحليلي لوصف 

واقع التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في البنك للوصول إلى 

رة والتمليك النتائج.  وتضمن اإلطار النظري للبحث تعريف اإلجا

 صورها 
ً
وعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ومشروعيتها، مستعرضا

واآلراء الفقهية فيها للوصول إلى تقييم شرعي صحيح. وقد اختار 

الباحثان قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي واملعايير الشرعية 

 
ً
لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية معيارا

م. وتوصل الباحثان إلى عدة نتائج أهمها، أن عقد اإلجارة للتقيي

املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي يتوافق بشكل كامل مع 

قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، ما يدل على أن الهيئة 

 شرعيا لها. كما 
ً
الشرعية في البنك اتخذت من تلك القرارات مرجعا

البنود في عقد اإلجارة املنتهية توصل الباحثان إلى وجود بعض 

متفقة مع املعيار الشرعي  -لدى بنك سبأ اإلسالمي  -بالتمليك 

التاسع لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

)أيوفي( واختلفت عنها في ثالثة بنود. وأوص ى الباحثان بإعادة النظر 

املحاسبة واملراجعة في البنود التي خالفت املعايير الشرعية لهيئة 

للمؤسسات املالية اإلسالمية؛ ليصبح عقد التمويل باإلجارة 

املنتهية بالتمليك لدى البنك محل الدراسة متوافق معها. كما 

أوصيا بضرورة توحيد مرجعية فتاوى هيئات الرقابة الشرعية 

  .باملصارف والبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية في اليمن

اإلجارة  ،تقييم شرعي ،تمليك ،إجارة ،تمويل كلمات مفتاحية:

 .اإلجارة املنتهية بالتمليك ،التمويلية
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 مقدمة:

عندما جاءت فكرة إنشاء البنوك اإلسالمية، كانت البواعث والحيثيات تصب حول إيجاد حلول مصرفية بديلة 

شرعا؛ كي يرتفع الحرج عن  بعيدة عن تلك املتوفرة لدى البنوك واملصارف التقليدية التي تقوم على فكرة الفائدة املحرمة

املسلمين في التعامل مع املصارف والبنوك التقليدية. وبعد أن ركزت املصارف اإلسالمية في بداية أعمالها التمويلية 

واملصرفية على عقود املرابحة، أخذت املصارف والبنوك اإلسالمية بالبحث عن وسائل تمويل أخرى متوافقة مع أحكام 

تسم بنسبة مخاطرة أقل خاصة في العقود ذات األجل الطويل فكانت صيغة التمويل باإلجارة املنتهية الشريعة اإلسالمية ت

بالتمليك أحد الخيارات التي انصب حولها االهتمام لدى املصارف والبنوك اإلسالمية. وتتمتع عقود اإلجارة املنتهية 

مع الشريعة اإلسالمية خاصة مع تزايد حاجة املشروعات  بالتمليك بأهمية ليست بالقليلة كإحدى وسائل التمويل املتوافقة

 
ً
ملتطلبات  إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة؛ فهي صيغة فاعلة في البنوك ، ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية استجابة

ن املصارف و عمالئها من تحقيق مزايا و فوائد تتناسب و أهداف كٍل منهما في
ّ
ظل ما يشهده العالم  نموها وتوسعها كونها تمك

من تطورات سريعة في تكنولوجيا االنتاج والتسويق، وارتفاع كلفة الحصول على األصول الرأسمالية وحقوق املعرفة، مما 

 يشكل عقبة في وجه املشاريع التي ال تتوافر لديها املوارد املالية الكافية للحصول على املعدات االنتاجية الالزمة.

عقد االيجار املنتهي بالتمليك في التغلب على هذه العقبات، إذ به يمكن للمشاريع لتمويل باومن هنا يبرز دور  

 
ً
 الحصول على املعدات الالزمة عن طريق  استئجارها من املمول الذي يقوم بشرائها من املورد خصيصا لهذا الهدف ووفقا

دة يدفعها للمؤجر خالل مدة العقد التي تكون لشروط ومواصفات املستأجر، والذي يقوم باالنتفاع بها مقابل أجرة محد

مرتبطة بالعمر االفتراض ي لهذه املعدات أو األصول، وفي نهاية العقد يقوم املؤجر بعمل عقد هبة للعين املؤجرة للمستأجر 

سعر رمزي أو أو أن يعطي املستأجر الحق في ثالثة خيارات وهي، إما إعادة املعدات للمؤجر وإنهاء العقد، أو شراء املعدات ب

  بسعر السوق، أو تجديد العقد.
ّ
ا كانت هذه الصيغة التمويلية قد أضحت طريقة تمويلية معتمدة لدى أغلب البنوك ومل

والتنقيب في ة وشروط وآثار عقود التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك واملصارف اإلسالمية فإن من املهم النظر في ماهيّ 

 تتعارض مع التكييف الشرعي لها.نها ال أتفاصيلها للتأكد من 

وفي هذا اإلطار فإن البحث يسلط الضوء على صور عقد التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي 

وتقييم تطابقه مع قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ومعايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 )أيوفي(.

 ة البحث:أهمي

عد عقود التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك من صيغ التمويل املعمول بها في املصارف والبنوك اإلسالمية ملا لها 
ُ
ت

من دور ملموس وواضح في تحقيق التنمية االقتصادية وتلبية الخدمات املجتمعية ومن هذا املنطلق تنبع أهمية هذا البحث 

 في كونه:

تم فيه ي صارف والبنوك اإلسالمية للمشاريع عن طريق اإلجارة املنتهية بالتمليك في عصرٍ ُيبرز أهمية تمويل امل .1

دراسة التجارب غير اإلسالمية إليجاد حلول للتمويل املحقق للتنمية، وتجاهل التجربة اإلسالمية في مجال تمويل 
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مية بمرجع يحمل في طياته دراسة عملية املشاريع اإلنتاجية والصناعية والتجارية. كما يسهم في رفد املكتبة اإلسال 

 في مجال التمويل املصرفي بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك.

م التمويل املصرفي اإلسالمي كأداة فاعلٍة وشريٍك مهم في تسيير عجلة االقتصاد وتخفيف العبء املالي عن  .2 ُيقّدِ

 كاهل الحكومات والدول.

التمويلي قد ُيسهم في تطوير وتحسين أداء املصارف والبنوك اإلسالمية دراسة نموذج معاصر ذو تجربة في الواقع   .3

 التي تتشارك ذات النشاط التمويلي.

ُيساعد الباحثين االقتصاديين والقائمين على النشاط التمويلي اإلسالمي في التركيز على تفاصيل عملية التمويل  .4

لتلبية الطلب املتزايد على التمويل بهذا النوع من ؛ ة لهاباإلجارة املنتهية بالتمليك بما يتوافق مع الضوابط الشرعي

 الصيغ.

 مشكلة الدراسة:

من خالل دارسة واقع التمويل املصرفي اإلسالمي وواقع صيغ التمويل املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي 

ية، فإن للتمويل بصيغة اإلجارة املنتهية على أساسها يتم تمويل املشاريع بأنواعها وأشكالها عبر املصارف والبنوك اإلسالم

 بالتمليك أهمية كبيرة، وتتمثل مشكلة الدارسة في السؤال الرئيس ي التالي:

ما هي صور تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي؟ وما التقييم الشرعي لها في ضوء قرارات مجمع الفقه 

 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(؟ اإلسالمي الدولي ومعايير هيئة املحاسبة

 اإلجابة عن التساؤالت الفرعية اآلتية: انومن خالل السؤال الرئيس ي السابق سيحاول الباحث 

 ما هي صور التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي؟ .1

بنك سبأ اإلسالمي في ضوء قرارات مجمع الفقه ما التقييم الشرعي لعقد تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في  .2

 اإلسالمي الدولي؟

ما التقييم الشرعي لعقد تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء معايير هيئة املحاسبة  .3

 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(؟

 أهداف البحث:

 إلى: من خالل ما تقدم ذكره فإن البحث يهدف

 معرفة صور التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي. .1

التقييم الشرعي لعقد تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء قرارات مجمع الفقه اإلسالمي  .2

 الدولي.
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ي في ضوء معايير هيئة املحاسبة التقييم الشرعي لعقد تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالم .3

 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(.

 افع اختيار البحث:و د

فإن املؤسسات املصرفية اإلسالمية في اليمن تفتقر إلى دراسات تقييم شرعي لواقع  انمن خالل اطالع الباحث .1

 التمويل املصرفي فيها.

الرقابة الشرعية في البنوك واملصارف اإلسالمية في ظل عملها بالركون التام لهيئات  انعدم قناعة الباحث .2

 كموظف لدى البنك أو املصرف.

إبراز أهمية التدقيق الشرعي للتمويالت املصرفية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية والتي تنعكس على  .3

يض معدالت البطالة والحد من املستوى االقتصادي واالجتماعي في املساهمة في تقليل نسبة األمية والجهل وتخف

 كعمالة األطفال والتسول واألعمال الجنائية. ،الظواهر االجتماعية غير املرغوبة

لقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي واملعايير الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة  انمبررات اختيار الباحث

 
ً
 شرعيا للتقييم: للمؤسسات املالية اإلسالمية معيارا

 
ً
 -: بالنسبة لقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي: أوال

 تم فيها مناقشة وتداول الكثير من  35امتالك مجمع الفقه اإلسالمي الدولي خبرة شرعية طويلة ألكثر من  .1
ً
عاما

 املسائل والنوازل وإصدار الفتاوى الشرعية املتعلقة بها.

العلوم الشرعية والطبية واالقتصادية ومن شتى بلدان تنوع املجاالت املعرفية ألعضاء املجمع من الفقهاء في  .2

العالم والذين يقومون بتداول القضايا والنوازل التي تحتاج إلى فتاوى شرعية وهذا أشبه ما يكون باإلجماع 

 الجزئي.

دد أن املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي يستعين بالعديد من الخبراء والباحثين واألكاديميين املتخصصين كما أن ع .3

 دولة. 45الدول املشاركة فيه تجاوزت ال 

: بالنسبة للمعايير الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(: 
ً
 -ثانيا

املراجعة الدقيقة والفاحصة للمعايير وانضباط مراحل إعداد وصياغة تلك املعايير قبل إصدارها وأخذ كل معيار  .1

 لدراسته من جميع الجوانب. منها املدة الكافية

 التفصيل الواضح والشرح الوافي باملستند الشرعي لكل معيار يعكس سالمة التقييم الشرعي ودقته. .2

اعتماد العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية من بنوك ومصارف وشركات تأمين واستثمار وتمويل على املعايير  .3

 نشطتها املالية من الناحية الشرعية.الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة في ضبط أ

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 249 - 

 منهجية البحث:

في وضع اإلطار النظري للدراسة واملتعلق بمفهوم اإلجارة واإلجارة املنتهية  ائير املنهج االستق انالباحث استخدم

صف في و  املنهج الوصفي والتحليلي انالباحث استخدمبالتمليك وبيان مشروعيتها وحكم الشريعة اإلسالمية فيها، كما 

واقع التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك لدى بنك سبأ اإلسالمي وتقييم توافق عقد التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك 

سبأ اإلسالمي مع قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ومعايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

 )أيوفي(.

 ة:الدراسات السابق

الدراسات الحديثة حول اإلجارة املنتهية بالتمليك متعددة، وقد تنوعت بين إعادة طرح التكييف الشرعي لها وتخريج األحكام 

الفقهية وضوابط الجواز واملنع وأحكام كل صورة من صور التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك لذا سيستعرض الباحث أبرز 

 وع.الدراسات التي تناولت هذا املوض

تطبيقات اإلجارة املنتهية بالتمليك واملوصوفة في الذمة في املصارف ديسمبر،  – 2019املنصوري، إبراهيم علي،  .1

، جامعة 2، مجلة جامعة الشارقة، العدداإلسالمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة )دراسة فقهية نقدية(

 الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة.

تعرف على حاالت اإلجارة املنتهية بالتمليك واملوصوفة في الذمة املعمول بها في مصرف الشارقة الدولي، هدفت الدراسة إلى ال

وكذلك بيان التقييم الفقهي لها. وقد تناولت الدراسة املفاهيم املتعلقة باإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وأهميتها 

ت الدراسة إلى أن املصارف اإلسالمية بدولة اإلمارات اتفقت في خطوات ومشروعيتها وآلية تطبيقها في دولة اإلمارات. وخلص

تطبيق اإلجارة املنتهية بالتمليك واملوصوفة في الذمة مع بعض االختالفات الشكلية التي ال تؤثر في محتوى ومضامين العقود. 

 في تحديد األجرة املتغير 
ً
 واحدا

ً
وهذا املؤشر متوافق   (EIBORة وهو )إيبو  وأن املصارف اإلسالمية باإلمارات اعتمدت مؤشرا

لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. وأوصت الدراسة بضرورة توحيد فتاوى  9مع املعيار الشرعي رقم 

 هيئات الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية اإلماراتية.

 (.EIBORملتغيرة املرتبطة بمؤشر )إيبو  كما أوصت بضرورة وضع حد أعلى وحد أدنى لنسبة األجرة ا

 اإلجارة املنتهية بالتمليك في البنك اإلسالمي األردني )دراسة تطبيقية(، ،2019أبو شنب، فرح محمد علي،  .2

 الجامعة األردنية، األردن.

صيغة اإلجارة  تناولت الدراسة مفهوم اإلجارة املنتهية بالتمليك ونشأتها ومشروعيتها وصورها، وركزت على آلية تطبيق

نت  املنتهية بالتمليك في البنك اإلسالمي األردني، ووضحت الفرق بين اإلجارة املنتهية بالتمليك واإلجارة التمويلية. وكذلك بيَّ

أن  إلىالدراسة الحكم الشرعي املأخوذ به في البنك اإلسالمي األردني لتطبيق اإلجارة املنتهية بالتمليك. وتوصلت الدراسة 

 النخفاض نسبة املخاطر فيها، وأن البنوك ا
ً
إلسالمية توسعت في تطبيق اإلجارة املنتهية بالتمليك لتمويل غير املنقوالت نظرا
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سمعة البنوك واملصارف اإلسالمية ال تزال مشوهة إلى حٍد ما وغير صحيحة، وهذا ينعكس على ثقة العمالء لها. كما أن 

ظ في ال تعامل مع املصارف اإلسالمية. وأوصت الدراسة البنوك اإلسالمية بنشر مفهوم املجتمع األردني ال يزال لديه تحف 

اإلجارة املنتهية بالتمليك وبيان مميزاتها وفوائدها وتبيين الفرق بينها وبين التأجير التمويلي إلزالة اللبس املوجود في فهمها 

 ورفع ثقة العمالء وجذبهم.

مؤتمر  اإلجارة املنتهية بالتمليك كأداة للتمويل الشرعي،و، ماي – 2013العيفة، عبدالحق و فياض، صالح،  .3

 ، األردن.عجلون الوطنية،  عجلون الخدمات املصرفية اإلسالمية بين النظرية والتطبيق، جامعة 

تناول البحث مفهوم اإلجارة وأنواعها والتأصيل الفقهي لها. كما استعرض البحث مفهوم اإلجارة املنتهية بالتمليك والحكم 

ن  آلية تطبيق صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك البركة الجزائري. وقام ال شرعي لها بعرض آراء الفقهاء حولها. كما بيَّ

البحث بتقييم صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك في البنك من حيث الضوابط الشرعية. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج 

بقت بوعد بالبيع فما هي إال تحايل ألنها عبارة عن بيع تلبس بلباس اإلجارة. وأن هناك منها؛ أن اإلجارة املنتهية بال
ُ
تمليك إذا ط

بعض املآخذ في تطبيق بنك البركة الجزائري لإلجارة املنتهية بالتمليك أهمها قضية الوكالة وغرامة التأخير ووجود مادة في 

لبحث بضرورة االلتزام بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي العقد تردع املستأجر من اللجوء لفسخ العقد. وأوص ى ا

واملعايير الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وأن يتخلى بنك البركة الجزائري عن التعامل 

 بالوعد امللزم واستبداله بهامش الجدية.

م مؤسسة مالية بقرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي واملعايير نه قام بتقييم التزاأفي  ناويتفق هذا البحث مع دراست

 الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية في تطبيق اإلجارة املنتهية بالتمليك.

ماجستير، ، رسالة ضوابط التأجير املنتهي بالتمليك في الفقه اإلسالميهـ، 1434العوامي، فاتن أحمد محسن، .4

 ، كواالملبور، ماليزياة املدينة العامليةجامع

تناولت الدراسة مفهوم الضابط واإلجارة املنتهية بالتمليك ومشروعيتها وصورها وأحكامها وشروطها في الفقه اإلسالمي، 

صور واستعرضت الدراسة ضوابط اإلجارة املنتهية بالتمليك في القانون وفي الفقه اإلسالمي. وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر 

 
ً
هي اإلجارة املنتهية بالتمليك دون دفع ثمن سوى األقساط اإليجارية وهذه صورة  عقد التأجير املنتهي بالتمليك انتشارا

ممنوعة وباطلة، واقتران اإلجارة ببيع الش يء املؤجر بثمن رمزي أو حقيقي، واقتران اإلجارة بوعد البيع أو الهبة، واقتران 

تأجر بأن يجعل له الخيار نهاية مدة اإلجارة في أن يتم تمليكه السلعة بثمن أو تمديد عقد اإلجارة بوعد من املؤجر للمس

، وجواز تعليق البيع 
ً
اإلجارة أو إعادة العين املؤجرة. وأنه يجوز اشتراط عقد في عقد جائز إال إذا كان أحد العقدين قرضا

كانت من أجرة الزمن األول، وكذلك ال يجوز إلزام املستأجر والهبة على شرط مستقبل، وأنه ال يجوز وضع دفعة أولى إال إذا 

بإجراء عقد التأمين على العين املؤجرة. واختتمت الدارسة بتقديم مقترح تغيير اسم العقد مع بقاء مضمونه ليصبح اسمه 

 عقد التأجير مع الوعد البيع. 

يك )دراسة مقارنة مع الشريعة عقد اإلجارة املنتهية بالتملم، 2010الرشيدي، محمد عبدهللا بريكان، .5

 ، رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، األردن.اإلسالمية(
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هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك وبيان الطبيعة القانونية له مع استعراض القوانين األخرى 

تمليك. وقد تناولت الدراسة أنواع عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك املماثلة، وذكر األحكام املترتبة على عقد اإلجارة املنتهية بال

( من قانون 5واألثر القانوي الذي ترتب على هذه العقود. وخلصت الدراسة إلى أن املشّرِع األردني أحسن باشتراط املادة )

، وأن يتضمن اشتراطات حددت
ً
ها املادة. وأوصت الدراسة التأجير التمويلي والذي ينص على أن يكون عقد التأجير خطيا

بتذليل العقبات التي تواجه هذا التوع من االستثمار، وأن يتم تضمين توصيات تشريعات التأجير التمويلي. كما أوصت 

الدراسة بنشر مفهوم التأجير التمويلي بين املؤسسات الخاصة والشركات، ودعت إلى توضيح وتيسير اإلجراءات املتبعة في 

 ر الحكومية املرتبطة بتنفيذ القوانين املتعلقة بالتأجير التمويلي.املؤسسات والدوائ

 ، الجامعة األردنية، األردن.عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك )دراسة مقارنة(م، 2010الزيدانين، هيام محمد، .6

للناس، كما  احتوت الدراسة على أبرز معالم عقد اإليجار املنتهي بالتمليك وأهميته في تسهيل املعامالت املالية

اشتمل البحث على التعريفات القانونية والفقهية واللغوية لعقد اإلجارة املنتهي بالتمليك والصور التي يكون عليها هذا 

العقد. كما اشتمل العقد على بعض املسائل الفقهية التي ينبغي أن تبين حقيقة عقد اإليجار املنتهي بالتمليك وحكم الشرع 

جوب إعادة النظر في ذات عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك واعتباره عقد إجارة وارد على منفعة فيه. وأوصت الدارسة بو 

 وكذلك إعادة النظر في ربط الزيادة والنقصان لألجرة بالذهب والفضة.

، مجلة جامعة اإليجار املنتهي بالتمليك )دراسة تأصيلية شرعية(ه، 1427الغامدي، عبدالعزيز علي عزيز،  .7

 معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية.اإلمام، جا

ما استعرض كتناول البحث حقيقة اإلجارة من حيث املفهوم وأنواعها وحكمها وصفة عقدها من حيث اللزوم من عدمه. 

تداولة. وتطرق البحث إلى رأي البحث ضوابط عقد اإلجارة، وأسباب ظهور اإلجارة املنتهية بالتمليك واملراد بها وصورها امل

املجمع الفقهي في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن عقد اإلجارة املنتهية 

ر ن العقد بين الطرفين يبدأ باإليجاأ بالتمليك من العقود املستحدثة في الواقع املعاصر، وأن لها صور متعددة كلها تتفق في

 ثم ينتهي بتمليك ا
ً
و بوعد من املؤجر بالبيع أو الهبة. وأن املجمع الفقهي اإلسالمي في عدد أملستأجر العين املؤجرة تلقائيا

من دوراته توصل على ضابط للصور الجائزة والصور املمنوعة لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، وأن هيئة كبار العلماء في 

 العتبارات عدة. وأوص ى البحث الهيئات الشرعية أإلى وصلت اململكة العربية السعودية ت
ً
ن هذا العقد غير جائز شرعا

لمين ودراسة كل ما يستجد في حياتهم. كما أوص ى بإيجاد دائرة مراقبة ومتابعة سواملجامع الفقهية بزيادة االهتمام بواقع امل

ف عن العمالء املماطلين واملخادعين لتقليل املشاكل في الغرف التجارية ألعمال الشركات واملؤسسات التجارية ليتم الكش

 االقتصادية والقضائية.

عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك )من التطبيقات املعاصرة لعقد ، 2003محمد، محمد يوسف عارف الحاج،  .8

 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين.اإلجارة في الفقه اإلسالمي(

م اإلجارة، ومشروعيتها وأركانها وأحكامها من حيث اللزوم، ومحلها ومقتضاها. كما بحثت الدراسة استعرضت الدراسة مفهو 

في مسألة حظر التصرفات التعاقدية أو جوازها. وتناولت الدراسة بنوع من التفصيل التكييفات القانونية والشرعية لعقد 

نت الدراسة التكييف الشرعي اإلجارة املنتهية بالتمليك، واآلراء الفقهية اآلخذة بظاهر ال لفظ واآلخذة بإرادة العاقدين. وبيَّ

ف الفقهاء في أركان عقد اإلجارة لفظي ال ثمرة له، وأن ال املرجح لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك. وتوصلت الدراسة إلى أن اخت
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الحقيقة الباطنة، واألخرى تأخذ في الفقه اإلسالمي مدرستان حال اشتباه العاقدين من العقد، إحداهما تأخذ باإلرادة 

 بالتعبير الظاهر وتلتزم به. 

وأوصت الدراسة باعتماد أسلوب اإلجارة املنتهية بالتمليك بضوابطه املذكورة كوسيلة تمويلية للمشاريع املختلفة مع ضرورة 

 وجود تنسيق بين الهيئات الشرعية املشرفة على املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية.

 

مجلة  اإلجارة املنتهية بالتمليك )دراسة فقهية مقارنة(،محرم،  –ه 1422يعي، محمد سليمان عثمان، املن .9

 ، مكة املكرمة.13العدل، العدد

لت الدراسة التكييف الشرعي لعقد  تناولت الدراسة بيان حقيقة البيع واإلجارة ونماذج عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك. وفصَّ

مليك للوصول إلى حكم هذا العقد من حيث ما يرجع إلى ذات العقد ومن جهة ما يرجع إلى شروط العقد اإلجارة املنتهية بالت

لبس ثوب اإلجارة، 
ُ
وبنوده. وتوصلت الدراسة إلى أن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك هو عقد ُيقصد به البيع بالتقسيط لكنه أ

وانه اشتمل على تزوير وغش ومخادعة. وذكرت الدراسة أن البديل وأن هذا العقد في الراجح أنه باطل ويحرم التعامل به، 

 إلى الحرام واملمنوع.
ً
 لذرية أن يتخذ الناس املشروع طريقا

ً
 لهذا العقد هو بيع التقسيط سدا

رسالة ماجستير، جامعة اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، ه، 1419الحافي، خالد بن عبدهللا،  .10

 د، الرياض، اململكة العربية السعودية.امللك سعو 

تناولت الدراسة مفاهيم اإلجارة ومشروعيتها وأركانها، واستعرضت الدراسة نشأت اإلجارة املنتهية بالتمليك وتطورها، 

لت الدراسة طرق انتهاء اإلجارة املن تهية وصورها، ووضحت الدراسة الفرق بين بيع التقسيط واإلجارة املنتهية بالتمليك. وفصَّ

م، وأنه ال يحق للبائع 1846بالتمليك. وأهم ما توصلت إليه الدراسة أن تاريخ اإلجارة املنتهية بالتمليك يرجع إلى العام 

ن تخريجها ذلك غرر واضح، وأن اإلجارة املنتهية بالتمليك ال يمك ألناالحتفاظ بملكية املبيع بعد البيع في بيع التقسيط؛ 

. وأنه نه أعلى أنها بيع تقسيط، و 
ً
 آخر إال إذا كان العقد اآلخر قرضا

ً
يجوز اشتراط أحد العاقدين على العاقد اآلخر عقدا

يجوز اجتماع عقد البيع مع عقد اإلجارة. كما توصلت الدراسة إلى أن البيع املعلق على شرط إذا لم يحدد له مدة معينة 

املؤجر وأنها ماضية حتى نهاية مدة اإلجارة، واملستأجر أحق  فإنه ال يجوز، وأن اإلجارة املنتهية بالتمليك ال تنفسخ بإفالس

بالعين املؤجرة من غرماء املؤجر. واقترحت الدراسة نظاما لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، وأوصت العلماء بمحاولة تأصيل 

 
ً
 شرعيا

ً
 من النتائج التي توصلت لها في أن  نا. وتتقاطع هذه الدراسة مع دراستموضوع اإلجارة املنتهية بالتمليك تأصيال

ً
عددا

هذه الدراسة هي من ضمن االشتراطات الواردة في عقد التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك لدى بنك سبأ اإلسالمي محل 

 التقييم.

إيجاز  -ينمن وجهة نظر الباحث –ومن مآخذ هذه الدراسة أنها تطرقت بشكل موسع للبيع بالتقسيط في حين أنه كان يكفي 

أهم الفروق والحكام الخاصة به ملقارنتها باإلجارة املنتهية بالتمليك دون الحاجة للدخول في تفاصيل وأحكام واشتراطات 

 البيع بالتقسيط.
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)قراءة نقدية فقهية لنظام اإليجار  التمويل عن طريق اإليجار املنتهي بالتمليكالقثامي، إيمان محمد عبدهللا،  .11

 جران، اململكة العربية السعودية.التمويلي السعودي(، جامعة ن

تناولت الدراسة القراءة النقدية لعقد اإليجار املنتهي بالتمليك وفق النظام الذي أصدره املشّرِع السعودي، واشتمل 

البحث على تعريف اإليجار املنتهي بالتمليك ووضح اإلشكاالت التطبيقية الواردة على نظام التأجير التمويلي والسمات 

نزاعات العقود. وتوصلت الدراسة إلى أن املحاذير الشرعية في عقد التأجير املنتهي بالتمليك ال تخلو من أربع العامة ل

احتماالت وهي التحايل على الربا واشتمال العقد على الغرر واختالف نية وقصد أطراف التعاقد عن لفظ العقد واشتمال 

 العقد على الوعد.

 جار املنتهي بالتمليك وفق أنظمة التمويل باململكة العربية السعودية،صيغة اإليالعيدان، سلطان محمد،  .12

 املؤتمر السعودي للقانون.

تناولت الدراسة مفهوم التمويل وصيغ التمويل إلسالمي وبيان الجهة املختصة بالفصل في املخالفات واملنازعات التمويلية، 

صه وأنواع عقوده. وخلصت الدراسة إلى أن عقد التأجير وعيوب ومزايا اإليجار املنتهي بالتمليك ومشروعيته وخصائ

التمويلي له خصائص يفرد بها عن باقي العقود، وأنه يكون في األعيان سواء كانت عقارات أو منقوالت وأن عقد التأجير 

 التمويلي يجمع بين عقود عدة وهي الوعد واإلجارة والبيع.

 سة فقهية مقارنة بمشروع نظام اإليجار التمويلي(.التأجير التمويلي )دراالشبيلي، يوسف عبدهللا،  .13

أوردت الدراسة تعريف عقد التأجير التمويلي وأنواعه ومقارنته مع بعض العقود املشابهة. كما قامت الدراسة بتوصيف 

وطرق التأجير التمويلي من الناحية الشرعية والنظامية. واستعرضت مراحل التأجير التمويلي وأحكام كل مرحلة وصورها، 

انتهاء عقد اإلجارة التمويلية. وتوصلت الدراسة إلى أن عقد التأجير التمويلي عقد مركب من عقد تأجير وعقد تمليك من 

حيث التوصيف الفقهي، وأن الشرط الجزائي في عقد اإلجارة التمويلية جائز إذا كان ال يترتب عليه زيادة في الدين على 

ة متغيرة إذا كانت مربوطة بمؤشر ظاهر منضبط على أن تكون أجرة الفترة األولى محددة املستأجر. وأنه يجوز أن تكون األجر 

 عند العقد.

 الفرق بين هذا البحث والدراسات السابقة:

يختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة في أن العينة محل الدراسة )بنك سبأ اإلسالمي( لم تكن قد ُبحثت في 

م عقد اإليجار املنتهي بالتمليك ملعرفة ما إذا كان يوجد اختالالت شرعية في عقد التمويل يقيً إضافة إلى أنه  ،دراسات سابقة

باإلجارة املنتهية بالتمليك لدى بنك سبأ اإلسالمي في ضوء قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ومعايير هيئة املحاسبة 

 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 254 - 

 خطة البحث:

 ملبحث األول ا

 ومفهوم التمليك وعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك. 
ً
 املطلب األول: تعريف اإلجارة لغة واصطالحا

 املطلب الثاني: مشروعية اإلجارة

 املطلب الثالث: اآلراء الفقهية في اإلجارة املنتهية بالتمليك.

 املبحث الثاني

 املطلب األول: صور عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك.

 املطلب الثاني: صور التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي. 

 املطلب الثالث: حجم ومجاالت التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي.

 املبحث الثالث

قرارات مجمع الفقه اإلسالمي  املطلب األول: تقييم عقد تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء 

 الدولي.

املطلب الثاني: تقييم عقد تمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء معايير هيئة املحاسبة واملراجعة 

 للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(.

 النتائج والتوصيات 

 .املبحث األول: اإلطار النظري للدراسة1

 هذا املبحث مفهوم اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وبيان مشروعيتها وعرض اآلراء الفقهية لها.يتناول 

 املطلب األول: مفهوم اإلجارة والتمليك وعقد اإلجارة املنتهي بالتمليك.1.1

 .1اإلجارة في اللغة: مشتقة من األجر، واألجر: الجزاء على العمل، واألجر: الثواب

 ان أي استأجره، واألجير هو من يتم استئجاره، واالسم منه: اإلجارة، واألجرة الكراء.ويقال آجر اإلنس

                                                           

 10هـ ، لسان العرب، )دار صادر، بيروت(، 1375جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم، ابن منظور،  1
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 .1واألجرة واإلجارة: ما أعطيت من أجر. واملشهور في تفسير األجرة هو ما يعطاه األجير نظير عمل

: فهي عقد على املنافع بعوض
ً
. أو هي عقد على 3معلوم .أو هي عقد على منفعة معلومة ومباحة بعوض2أما اإلجارة اصطالحا

 .4منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم في مدة معلومة

كت الش يء أي 
َّ
والتمليك: مشتق من امللك وهو القوة والصحة، قال ابن فارس: "امللك يدل على قوة الش يء وصحته، ومل

 .5نسان الش يء أي يده فيه قوية وصحيحة"قويته واألصل هذا. ثم قيل ملك اإل

 عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك:

إن هذا النوع من اإلجارة ُيعد من نوازل الفقه اإلسالمي في عصرنا الحديث، لذلك سنجد أن فقهاء الشريعة اإلسالمية 

هذا النوع من العقود، فعرفه املتقدمين لم يتطرقوا إلى بيانه وشرحه، لكن الفقهاء املعاصرين اجتهدوا في تعريف ووصف 

خالد الحافي بأنه "عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما لآلخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها املستأجر على أقساط 

 6خالل مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة للمستأجر عند سداده آلخر قسط بعقد جديد"

 :وعرفه الدكتور أشرف دوابه بأنه

 ما ويؤجره للثاني ملدة معينة خالل العمر تفاق قطعا
ً
ي ال رجوع فيه بين املؤجر واملستأجر، يشتري فيه األول أصال

االقتصادي لألصل. وللمستأجر الحق الكامل في استخدام األصل في مقابل دفع أقساط إيجارية محددة، وفي نهاية املدة 

 .7املتفق عليها يعود األصل إلى املؤجر

لشرعية اإلجارة املنتهية بالتمليك بأنها " إجارة يقترن بها الوعد بتمليك العين املؤجرة إلى املستأجر في نهاية وعرفت املعايير ا

 8مدة اإلجارة أو في أثنائها بإحدى الطرق املبينة في املعيار"

 املطلب الثاني: مشروعية اإلجارة1.2

 ريفة واإلجماع ما يدل على مشروعيتها وجوازها.وردت العديد من األدلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الش

                                                           

 10مرجع سابق، 1

 5/208، روضة الطالبين، )املكتبة اإلسالمية، القاهرة:(،  1985محيي الدين، النووي،  2

  195، دليل الطالب لنيل املطالب، تحقيق أبو قتيبة الفاريابي، )دار طيبة، الرياض(،2004مرعي يوسف، الكرمي،  3

هـ،  حاشية ابن عابدين على شرح الشيخ عالء الدين محمد بن علي ملتن تنوير األبصار، تحقيق عبداملجيد 1420شمس الدين، التمرتاش ي، 4

 6،7،9ة، لبنان(، ، )دار املعرف1طعمة حلبي، ط

 352-351هـ ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، )دار الجيل، لبنان(، 1420أبي الحسين أحمد، فارس بن زكريا،  5

 58هـ، اإلجارة املنتهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، )جامعة امللك سعود، الرياض(، 1419خالد، الحافي،  6

 199، )دار السالم للطباعة والنشر، القاهرة(، 1،  التمويل املصرفي اإلسالمي األساس الفكري والتطبيقي، ط2015أشرف، دوابه، 7

 270،  املعايير الشرعية، )البحرين، د.ن (، 2017هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، 8
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ِميُن  { :فمن القرآن الكريم قوله تعالى
 ْ
ِوي  األ

 
ق
ْ
ْرت  ال ج 

ْ
أ ِن اْست  ْير  م 

 
ِجْرُه ِإنَّ خ

ْ
أ ِت اْست  ب 

 
ا أ ا ي  اُهم  ْت ِإْحد 

 
ال
 
.  وقوله 26القصص: }ق

ا {تعالى 
 
ق
 
أ
 
ضَّ ف

 
نق ن ي 

 
اًرا ُيِريُد أ

ا ِجد  ا ِفيه  د  ج  و 
 
ْجًراف
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ْ
ذ
 
خ تَّ

 
ت  ل

ْ
ْو ِشئ

 
ال  ل

 
ُهۥ ق ْعن  {. وقوله تعالى 77الكهف:  }م  ْرض 

 
ِإْن أ

 
ف

ُهنَّ  ُجور 
ُ
وُهنَّ أ

ُ
آت
 
ْم ف

ُ
ك
 
 .6الطالق:  }ل

أعطوا األجير  {ن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: أ -رض ي هللا عنهما-بدهللا بن عمر ومن السنة النبوية الشريفة ما رواه ع

 .1 }ره قبل أن يجف عرقهأج

. وعن أبي هريرة رض ي هللا 2أن النبي صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره -رض ي هللا عنهما –وعن ابن عباس  

قال هللا تعالى: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع  {عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: 

 فأكل 
ً
 فاستوفى منه ولم يعطه أجرهُحرا

ً
. وهذه األحاديث النبوية تدل صراحة على جواز اإلجارة 3}ثمنه، ورجل استأجر أجيرا

 ومشروعيتها.

أما دليل مشروعية اإلجارة من اإلجماع فقد أجمعت األمة اإلسالمية والصحابة والتابعين وأئمة وفقهاء املذاهب على 

اع فإن مخالفته غير صحيحة لتعارض ذلك مع أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية مشروعية اإلجارة، ومن خالف هذا اإلجم

 .4الشريفة الدالة على جوازها ومشروعيتها

 أما من املعقول:

1.  
ً
أن العقود والشروط هي مما يتعامل الناس به في حياتهم، فاألصل في ذلك اإلباحة وعدم التحريم ما لم يرد نصا

 على تحريم اإلجارة
ً
 .شرعيا

أن األحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح الناس ولرفع املشقة والحرج عنهم، وهذا يقتض ي أن يكون الناس في  .2

سعة من أمرهم فيما يتعلق بمعامالتهم، فلهم إحداث ما شاءوا من العقود والشروط التي تحقق مصالحهم طاملا 

 من أصول الشريعة املقررة
ً
 5أنها ال تخالف أصال

لإلجارة كحاجتهم للبيع، فهم يحتاجون الدور للسكنى، والدواب للركوب والحمل، واألرض الناس محتاجون  .3

 .6للزراعة، واآلالت الستعمالها في حوائجهم املعاشية

 وال حرج فيه بشرط أال يطرأ على اإلجارة 
ً
ومما تقدم من األدلة يتضح أن حكم اإلجارة في الشريعة اإلسالمية جائز شرعا

.ما يصرفها عن حقيق
ً
 تها وضوابطها الشرعية كما سيأتي بيانه الحقا

                                                           

 817محمد فؤاد عبدالباقي، )بيروت: املكتبة العلمية(  أبو عبدهللا محمد بن يزيد، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، تحقيق 1

 796 /2محمد بن إسماعيل، البخاري، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، )بيروت: دار ابن كثير(  2

 .793 /2املصدر السابق،   3

 26الحافي، اإلجارة املنهية بالتمليك في ضوء الفقه اإلسالمي، 4

 531م ،املدخل للفقه اإلسالمي، ) دار االتحاد العربي، القاهرة(، 1967عيسوي، أحمد عيسوي،  5

 200، 199 /3، ) دار الفكر، بيروت(، 4م ، فقه السنة، ط1983سيد، سابق،  6
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 املطلب الثالث: اآلراء واالتجاهات الفقهية في اإلجارة املنتهية بالتمليك.1.3

لقد تعددت آراء الفقهاء املعاصرين في حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك، فمنهم من أجازها بضوابط، ومنهم من منعها ألسباب. 

ذا املطلب الضوابط الشرعية التي حددها الفقهاء وكذلك االتجاهات الفقهية التي ذهب إليها في ه انلذا سيذكر الباحث

 الفقهاء في فتاواهم حول اإلجارة املنتهية بالتمليك.

: ضوابط عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك
ً
 :1أوال

 أن تكون اإلجارة حقيقة فعلية وليست ستارا للبيع. .1

املالك طوال فترة اإلجارة، وبالتالي فإن املؤجر يتحمل كل ما ينش ئ في العين املؤجرة أن تكون العين املؤجرة في ضمان  .2

 مالم يكن السبب تعّدٍ او تقصير او إهمال من املستأجر 
ً
 أو جزئيا

ً
من عيب أو ضرر يؤدي إلى فوات املنفعة كليا

 وخالل فوات املنفعة ال يتم إلزام املستأجر بش يء من األجرة.

أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، وأحكام البيع عند تملك  يجب أن يتم تطبيق .3

 العين املؤجرة.

، وعلى املؤجر تحمل نفقته. .4
ً
 في حال اشتمل العقد على تأمين العين املؤجرة فيلزم أن يكون التأمين إسالميا

للعين املؤجرة التي يتوقف عليها بقاء املنفعة، وأما ما  ال يجوز أن يشترط املؤجر على املستأجر الصيانة األساسية .5

 يتعلق بالنفقات التشغيلية للعين املؤجرة واستهالكها فتكون من مسؤولية املستأجر.

 للمؤجر  ايجوز للمؤجر أن يشترط على املستأجر دفعة مقدمة إذا كانت جزءً  .6
ً
من األجرة، وال يجوز اعتباراها حقا

 غير متعلق باألجرة.

 جوز اشتراط زيادة على األجرة يستحقها املؤجر في حال تأخر املستأجر عن سداد األجرة في موعدها.ال ي .7

عند وفاء املستأجر بكامل األجرة في مواعيدها املثبتة في العقد تنتقل ملكية املبيع للمشتري وفي حال تأخر عن  .8

 السداد في موعده ولو في قسط إيجاري واحد ال ينتقل امللك.

ن العين في ملك املؤجر، فإن أاإليجارية، فيحكم عليه ابتداء ب اة امللك بين العقد وتمام الوفاء باألقساطيتم مراع .9

 أتم املستأجر السداد انتقل للمشتري.

إذا تلفت العين املؤجرة قبل تمام السداد من غير تعّدٍ أو تقصير من املستأجر، فيكون ذلك في ملك املؤجر، وعلى  .10

ة عن الزمن الذي سبق التلف من أجرة املثل مع مراعاة ما يؤثر على أجرة املثل في الصفات املستأجر دفع األجر 

 والرغبات واألوقات واألماكن.

 يجوز اختالف األجرة بين زمان وآخر، وال يشترط في األجرة أن تماثل أجرة املثل وال تقاربها. .11

                                                           

 تم اقتباس هذه األحكام والضوابط من: 1

 التأجير، في الدورة الثانية عشرة.( بشأن اإلجارة املنتهية بالتمليك، وصكوك 4/12) 110قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم  .1

 لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية )أيوفي(. 9املعيار الشرعي رقم  .2

 56 - 52م ، عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك، ) دار الحبيب، الرياض(، 2000سعد بن ناصر، الشثري،  .3
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ر  .12 ّيِ
ُ
بين سداد بقية األقساط اإليجارية وبين ضمانها بقيمتها إذا تلفت العين املؤجرة بتعّدٍ أو تفريط من املستأجر خ

 حين التلف.

 إذا اختلفت صفات املعقود عليه يعامل في الضمان كمعاملة تلفه. .13

 زيادة املعقود عليه ونماؤه املتصل واملنفصل تابع للمعقود عليه من حيث امللك والضمان وغيرها من األحكام. .14

يحق ألحدهما فسخه إال بالعذر الطارئ، كما يحق للمستأجر الفسخ  فين، واليجوز فسخ العقد باتفاق الطر  .15

بسبب العيب املخل باالنتفاع، كما يحق الفسخ بخيار الشرط ملن اشترطه خالل املدة املحددة. وإن كان الفسخ 

 من طرف املستأجر فيلتزم بدفع كامل األجرة عن املدة السابقة للفسخ.

لطرف اآلخر بنقل ملكية العين املؤجرة قبل انتهاء مدة اإلجارة املتفق عليها في ال يصح أن ُيلزم أحد أطراف العقد ا .16

 ألحدهما أثناء إبرام العقد. 
ً
 العقد، وال يجوز أن يكون ذلك حقا

 إذا مات أحد أطراف العقد أو فقد األهلية حل محله ورثته. .17

ر الغرم .18 اء في إمضاء العقد وفسخه فيما يأتي مع ال يؤثر إفالس املؤجر على العقد، أما إذا أفلس املستأجر يخيَّ

 تقديم األجرة على ديونهم لتعلق حقهم بذلك، وتلزم إجارة ما مض ى على كل حال.

 يمكن تصور انفكاكها عن العقد  .19
ً
 ممنوعة شرعا

ً
 شروط باطلة. ألنهاإذا ورد في العقد شروطا

 بالتمليك في الحاالت التالية: املنتهيةينتهي عقد اإلجارة  .20

 مدة اإلجارة، وتملك املستأجر للعين املؤجرة بعقد جديد.بانتهاء  .أ

 على فسخ العقد برضا واختيار منهما. -املؤجر واملستأجر-باتفاق طرفا العقد  .ب

 استيفاء املنفعة. العين املؤجرة بما يؤدي إلى تعذرإذا لم يقم املؤجر بصيانة  .ت

 قصير من املستأجر.إذا تلفت العين املؤجرة أثناء مدة اإلجارة من غير تعّدٍ أو ت .ث

 إذا أفلس املستأجر، ولم يمِض ش يء من مدة اإلجارة فإنه يحق للمؤجر فسخ العقد. .ج

: أراء الفقهاء واتجاهاتهم الفقهية حول عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك
ً
 .1ثانيا

المي الدولي واملعايير من خالل ذكر الضوابط السابقة وتفاصيلها ومن خالل البحث واالطالع على قرارات مجمع الفقه اإلس

الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي( املتعلقة باإلجارة املنتهية بالتمليك يمكن حصر 

 آراء الفقهاء املعاصرين في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في رأيين اثنين:

 الرأي األول:

، وذهب ل أن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد
ً
ذا الرأي هيئة كبار العلماء بالسعودية، هغير صحيح وغير جائز شرعا

 والدكتور رفيق املصري، والدكتور محمد املنيعي واستدلوا على ذلك بــ:

 أنه عقد مركب من عقدين مختلفا النتيجة وردا على عين واحدة في زمن واحد. .أ

                                                           

 80 - 77الشثري، عقد اإلجارة املنتهي بالتمليك،  1
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 هذا العقد في النهي عن بيعتين في بيعة.يندرج  .ب

 حتوي على ظلم للمستأجر.أنه ي .ت

 الرأي الثاني:

أن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد صحيح وملزم، وقد اختلفت آراء أصحاب هذا الرأي في التخريج الفقهي له على عدة 

 أقوال:

القول األول: أنه عقد بيع مقسط الثمن، فيه شرط جزائي عند عدم سداد بعض األقساط بإلغاء البيع واعتبار  .أ

حمد الفري محمد بن جبير ود.اط املسددة قبل العجز أجرة عن املدة السابقة. وقد ذهب على هذا القول ماألقس

 شوقي دنيا واستدلوا بأن:ود.محمد األلفي ود.

 املتعاقدين ال يقصدان إال البيع، والعبرة باملقاصد ال باأللفاظ. .1

 املتعاقدان يجريان عليه أحكام البيع. .2

تقال ملك العين بمجرد العقد، وجواز دفع دفعة مقدمة عند العقد، وتكون صيانة العين وتلفها ويترتب على هذا القول ان

على املستأجر، وعند العجز عن السداد يتم بيع العين وُيستوفى بقيمتها باقي الثمن كما في الرهن، وليس للمستأجر حق 

 إلغاء العقد بدون شرط مسبق.

هو في مذهب املالكية. وقد اختار هذا الرأي الشيخ عبدهللا البسام،  اء به كمالقول الثاني: أنه وعد ملزم يجب الوفا .ب

والشيخ محمد املختار، والشيخ عبدهللا بن منيع، ود. منذر القحف، د. علي القرةداغي، واستدلوا بأدلة املالكية 

الهبة فال يحتاج لدفعة املوجبة للوفاء بالعهد. وقد تعددت آراء هذ القول فقال بعضهم أنه عقد إجارة فيه وعد ب

أخيرة بعد مدة اإلجارة. وقال البعض اآلخر بل هو وعد بالبيع فيستلزم وجود دفعة أخيرة بعد مدة اإلجارة. وعلى 

كال القولين فال بد من عقد جديد بعد املدة اإليجارية، وال تنتقل ملكية العين إال بهذا العقد الجديد بعد سداد 

 دفعة أولى، وللمستأجر الخيار في إجراء العقد الجديد. جميع األقساط. وال يجوز جعل

 

القول الثالث: أنه عقد هبة معلق باستئجار العين مدة محددة وسداد األجرة. واختار هذا القول د. حسن الشاذلي  .ت

 والشيخ خالد الحافي

 

ول د. سعد الشثري ب إلى هذا القالقول الرابع: أنه عقد إجارة ينقلب بسداد جميع األقساط إلى عقد بيع، ذه .ث

 الشيخ محمد التسخيري واستدلوا بــ:و 

 أن األصل في العقود والشروط الصحة والجواز. .1

 قياسه على بيع العربون. .2

 قياسه على التصرفات املوقوفة. .3

 جواز تعليق العقود على املور املستقبلية. .4
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فت العين قبل ذلك فهي ضمان املؤجر، ويترتب على هذا القول أن امللك ال ينتقل إال بتمام سداد األقساط، وإذا تل

 وال يجوز وضع دفعة أولى، وللمستأجر حق الفسخ دون البائع.

القول الخامس: أن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد جديد ال مخافة فيه للشرع، واختار هذا القول د. سعود  .ج

 .الفنيسان ود. محمد الروكي ودليلهم في ذلك بأن األصل في العقود الجواز

 صور اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي .املبحث الثاني:2

سيتناول هذا املبحث صور عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك التي يتعامل بها بنك سبأ اإلسالمي لكنه من املفيد قبل ذلك أن 

 هذا املبحث رفية والتمويلية. كما يشيرنتطرق إلى صور عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك املتعارف عليها في األوساط املص

 بإيجاز إلى حجم ومجاالت التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي.

 .1املطلب األول: صور اإلجارة املنتهية بالتمليك2.1

قوم في هذا نمل بها. وسلإلجارة املنتهية بالتمليك صور متعددة، منها ما أجازاها فقهاء الشريعة ومنها تم النهي عن التعا

 املطلب باستعراض تلك الصور وتوضيح الصور الجائزة واملمنوعة وفقا ملا حدده مجمع الفقه اإلسالمي الدولي.

: الصور املمنوعة لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك: 
ً
 -أوال

ؤجرة إلى ملك املستأجر عقد إجارة ملدة محددة متفق عليها يتم خاللها دفع أقساط إيجارية، وتنتقل العين امل .1

 بمجرد االنتهاء من دفع آخر قسط دون إبرام عقد جديد.
ً
 تلقائيا

 محددة وأجرة معلومة ، واقترانه بعقد بيع معلق على سداد كامل األجرة خالل مدة اإلجارة. ةعقد إجارة ملد .2

 إلى أجل طويل يحدده آخر .3
ً
 مدة عقد اإلجارة. عقد إجارة حقيقي مقترن به بيع بخيار الشرط للمؤجر مؤجال

 
ً
 -: الصور الجائزة لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك: ثانيا

ن املستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة عقد  .1 ِ
ّ
إجارة ُيمك

 
ً
عد سداد كامل األجرة، وذلك على سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة ب العين للمستأجر، معلقا

 ( في دورته الثالثة.1/3)13وفق ما جاء في قرار املجمع بالنسبة للهبة رقم 

عقد إجارة مع إعطاء املالك الخيار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء جميع األقساط اإليجارية املستحقة خالل  .2

 (.6/5)44ارة، وذلك وفق قرار املجمع رقم املدة في شراء العين املستأجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلج

ن املستأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة، مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به وعد ببيع  .3 ِ
ّ
عقد إجارة يمك

 العين املؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

                                                           

 .224( 4/12) 110منظمة املؤتمر اإلسالمي،)د.ت(،  قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، تجميع عبدالحق العيفة، قرار رقم  1
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ن املستأجر من االنتفاع بالعي .4 ِ
ّ
ن املؤجرة، مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي املؤجر عقد إجارة يمك

للمستأجر حق الخيار في تملك العين املؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر 

 (.6/5)44السوق، أو حسب االتفاق في وقته وذلك وفق قرار املجمع رقم 

 .1ية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمياملطلب الثاني: صورة اإلجارة املنته2.2

والتي حصل عليها الباحثان من أحد  بنك سبأ اإلسالمي عنمن خالل التدقيق في عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك الصادرة 

ن للباحث مدراء البنك عن طريق املقابلة الشخصية، يك أن الصورة التي يتعامل بها البنك هي عقد إجارة منتهية بالتمل ينتبيَّ

مع وعد ملزم بالهبة بوثيقة مستقلة معلق على سداد كامل األجرة خالل مدة اإلجارة املتفق عليها. وبذلك يمكن القول بأن 

 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي يتسم بــ:

 أنه عقد إجارة حقيقية ملدة محددة بأجرة معلومة. .1

قلة عن عقد اإلجارة بعد انتهاء املستأجر من دفع كامل األجرة املتفق يصدر البنك وثيقة وعد ملزم بالهبة مست .2

 عليها في املدة املحددة في العقد.

العين املؤجرة تظل في ملك البنك طوال مدة اإلجارة مع أحقية فسخ البنك للعقد في حال ماطل املستأجر أو تأخر  .3

 في سداد األقساط اإليجارية.

وال مدة اإلجارة، وأي عيب أو حادث يخل باملنفعة فإنها من مسؤولية البنك مالم العين املؤجرة في ضمان البنك ط .4

 يكن تعّدٍ أو تقصير من املستأجر.

 .2املطلب الثالث:  جم ومجاالت التمويل باإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي2.3

: مجال التمويل
ً
 أوال

جارة املنتهية بالتمليك على القطاع العقاري، حيث يقوم البنك بشراء يقتصر بنك سبأ اإلسالمي في تمويالته بصيغة اإل 

مجمع سكني(،  –فلل  –أراض ي ذات مساحة كبيرة، ثم يقوم ببناء وحدات سكنية ذات مواصفات مختلفة )مباني سكنية 

عقود اإلجارة املنتهية  ثم يقوم بتأجير الجاهز منها وتمكين املستأجرين من املنفعة بعد التعاقد مباشرة. أو يقوم بإبرام

بالتمليك مع طالبي التأجير على أن تبدأ مدة اإلجارة في زمن مسمى مضاف إلى املستقبل متفق عليه، وهو ذات الزمن الذي 

 تكون فيه العين املؤجرة جاهزة لالستخدام واالنتفاع بها.

:  جم تمويالت اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي
ً
 .ثانيا

م وقد تم الحصول على هذه  2020 – 2015ما يلي رسم بياني يوضح حجم موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك لألعوام في

 م.21/07/2021البيانات من البنك بتاريخ 

                                                           

 البنك. عنتم استنتاج هذه الصور من عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك الصادرة   1
 2020 – 2015ألعوام تم استخراج هذه البيانات من خالصة حركة اإلجارة للبنك في ا  2
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بشكل كبير  2020 – 2017الحظ من الرسم البياني تراجع حجم تمويل البنك لإلجارة املنتهية بالتمليك خالل األعوام يُ و 

ه في نظر الباحث  إلى: ينوهذا مرد 
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 في حرب طال أمدها. -اليمن-دخول البلد املتواجد فيه البنك  .1

انخفاض مستوى طلب اإلجارة املنتهية بالتمليك الناتج من ضعف وتراجع مستوى دخل الفرد اليمني بشكل  .2

 كبير وفق التقارير االقتصادية املختصة.

.ؤ يك الوحدات السكنية التي تم إنشااء من تملمحاولة البنك االنته .3
ً
 ها سابقا

تعذر وتعثر سداد العديد من املستأجرين جعل البنك يبحث عن مشروعات تتناسب أكثر مع الوضع السياس ي  .4

 واالقتصادي للبلد.

 .املبحث الثالث: تقييم عقد اإلجارة املنتهية في بنك سبأ اإلسالمي.3

رعي لعقد التمويل باإلجارة املنتهية في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء قرارات مجمع الفقه يتناول هذا املبحث التقييم الش

 اإلسالمي الدولي ومعايير هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(.

 إلسالمي الدولي.املطلب األول: تقييم عقد اإلجارة املنتهية في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء قرارات مجمع الفقه ا3.1

عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي قراءة فاحصة وناقدة ومقارنة بنود العقد مع ضوابط اإلجارة  بعد قراءة

 ما يلي: ينن للباحث( تبيّ 4/12)110قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي رقم في  املنتهية بالتمليك الواردة 

هية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي وجود عقد آخر لذات العين املؤجرة في زمن واحد لم يتضمن عقد اإلجارة املنت .1

 وهذا يتطابق مع ضابط املنع الوارد في القرار.

تضمن العقد صدور وعد ملزم بالهبة بوثيقة مستقلة من البنك بعد قيام املستأجر بدفع كامل األجرة، وهذا  .2

 القرار. في ضابط الجواز في 1يتوافق مع البند رقم 

ورد في بنود العقد ما يدل صراحة على أن املستأجر ال يضمن ما يلحق بالعين املؤجرة خالل مدة اإلجارة إال إذا  .3

ر. ومن ذلك نفهم بأن ضمان العين املؤجرة يكون على البنك، وهذا يتوافق مع البند )ج( من ضوابط  تعدى أو قصَّ

 الصور الجائزة واملمنوعة في القرار.

البنك على املستأجر تحمل النفقات غير التشغيلية، وإنما اشترط عليه تحمل النفقات املتعلقة  لم يشترط .4

باملنفعة من سداد الفواتير والصيانة االعتيادية، وهذا يتطابق مع البند )ه( من ضوابط الصور الجائزة واملمنوعة 

 في القرار.

بأ اإلسالمي في ضوء املعايير الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة املطلب الثاني: تقييم عقد اإلجارة املنتهية في بنك س3.2

 للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي(.

ر الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تبين أن املعيار يللمعاي ماوقراءته انبعد اطالع الباحث

بإنزال بنود املعيار على بنود عقد  انتهية بالتمليك. لذا فقد قام الباحث( هو املعيار الخاص باإلجارة املن9الشرعي رقم )

وسيقوم ، قت مع املعيار وبنود لم تتفق معهوجود بنود اتف ينن للباحثوتبيّ  اإلسالمي، اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ

 حو التالي:نبتوزيع نتائج التقييم على ال انالباحث
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: اتفقت بنود عقد ا
ً
 ( في:9إلجارة املنتهية في البنك مع املعيار رقم )أوال

 من املعيار. 3/1أن العين املؤجرة مملوكة للبنك وهذا يتوافق مع البند  .1

 من املعيار. 5/2/1والبند  4/1/2حدد العقد مدة اإلجارة ومقدار األجرة، وهذا يتوافق مع البند   .2

اإليجارية في حال تخلف عن سداد قسطين  اشترط عقد اإلجارة على املستأجر استحقاق جميع األقساط .3

 من املعيار. 6/2متتاليين، وهذا يتوافق مع البند 

و عجز عن الوفاء بالتزاماته املترتبة أفسخ العقد في حال ماطل املستأجر في العقد حق  -البنك-اشترط املؤجر  .4

 من املعيار. 7/2/2على العقد وهذا يتطابق مع ما ورد في البند 

قيام املستأجر بالصيانة التشغيلية االعتيادية وكذلك إصالح األعطال واألضرار الناتجة عن سوء اشترط العقد  .5

 (.9من املعيار الشرعي رقم ) 7/1/4والبند  5/1/7تصرفه أو إهماله وهذا مطابق للبند 

ئي أو الكلي للعين الشروط الواردة في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي املتعلقة بالهالك الجز  .6

 من املعيار. 5/1/8والبند  7/1/4والبند  7/1/5والبند  7/1/3املؤجرة جميعها تتوافق مع البند 

و رهن أو بيع أتصرف في العين املؤجرة من تأجير ورد في البند الثالث عشر من العقد بعدم السماح للمستأجر بال .7

 من املعيار. 3/3البند أو غيره إال بموافقة خطية من البنك، وهذا يتفق مع 

ذكر العقد أنه في حال وفاة املستأجر فإن ورثته يحلون محله في كافة الحقوق وااللتزامات املحددة في العقد وهذا  .8

 من املعيار. 7/2/3يتفق مع البند 

: املآخذ الشرعية في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء املعيار الشرعي
ً
( لهيئة املحاسبة 9رقم ) ثانيا

 واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

ورد في جزء التمهيد في العقد بأن البنك يصدر وثيقة وعد ملزم بالهبة للمستأجر بعد قيامة بسداد كامل األجرة،  .1

 بأن هذا التمهيد جزء ال يتجزأ من العقد وهذا يتعارض مع البند 
ً
من املعيار  8/1/3واشترط العقد في البند أوال

 أإذ .9الشرعي رقم 
ً
 تجنبا

ً
نه ينبغي أن يكون الوعد امللزم بالهبة من طرف املؤجر أما املستأجر فيكون مخيرا

 تشبه العقد وبذلك يكون عقدان في عقد واحد. ألنهاللمواعدة امللزمة للطرفين املمنوعة 

ق ون محل املستأجر في كافة االلتزامات والحقو جاء في البند الخامس عشر من العقد أن ورثة املستأجر املتوفى يحل .2

ثبت عدم قدرتهم على تحمل أعباء العين املؤجرة، أو إذا ما كانت تتجاوز حدود دون إعطاءهم حق خيار الفسخ إن 

 (.9من املعيار الشرعي رقم ) 3 /7/2حاجتهم كما نص عليه البند 

د بعد أن يقوم املستأجر بمعاينة العين املؤجرة، وهذا اشترط البنك البراءة من العيوب في البند السابع من العق .3

 من املعيار لألسباب التالية: 5/1/5يخالف البند  ينفي رأي الباحث

 وضوابط للبراءة من العيوب، واكتفى بمعاينة املستأجر للعين املؤجرة، في حين أن  .أ
ً
أن البنك لم يضع معيارا

نه تحميل أدام واالنتفاع بالعين، وهذا من شاء االستخالعين قد يكون فيها عيوب خفية ال تظهر إال أثن

يد أمانة  -في ظل عقد اإلجارة-يده على العين  ألناملستأجر تكاليف صيانة أو تعويض ال ينبغي له تحملها؛ 

 م يكن منه تقصير أو تعدي.لوليست يد ضمان ما
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خفية، سابقة للعقد أو الحقة فإن أن ملكية العين املؤجرة للبنك، وأي عيوب تخل باملنفعة ظاهرة كانت أو  .ب

ذلك كله يكون في ضمان املؤجر إال إذا تعدى املستأجر أو قّصر. فكيف يبرأ البنك من عيوب العين املؤجرة 

 وهي في ملكه؟! 

منا بأن البنك اشترط براءته من العيوب لرغبته في تمليك العين املؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل  .ت
ّ
إذا سل

ض ي تأجيل اشتراط البراءة من العيوب إلى حين إبرام عقد نقل ملكية العين املؤجرة إلى األجرة، فهذا يقت

 املستأجر وليس بداية فترة اإلجارة. 

 خاتمة

إلجارة املنتهية بالتمليك ومشروعيتها وآراء الفقهاء املعاصرين فيها مع بيان اتجاهاتهم الفقهية ا للبحث تناول اإلطار النظري 

بالتمليك  املنتهيةعراض الصور املتعارف بها في عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك، وكذلك صورة عقد اإلجارة في ذلك. وقام باست

بتقييم عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في  قام الباحثانالتي يتعامل بها بنك سبأ اإلسالمي في اليمن. ثم 

املالية اإلسالمية ، واملعايير الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات ضوء قرارات مجمع الفقه اإلسالمي الدولي

 إلى النتائج التالية: )أيوفي( وتوصال

اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي يتوافق بشكل كامل مع قرارات مجمع الفقه ب التمويل أن عقد .1

 شرعيا لها اإلسالمي الدولي، ما يدل على أن الهيئة الشرعية في
ً
 .البنك اتخذت من تلك القرارات مرجعا

يوجد أي مآخذ شرعية في عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي في ضوء قرارات مجمع الفقه  ال .2

 اإلسالمي الدولي.

مي الدولي اتفقت جميع بنود عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي مع قرارات مجمع الفقه اإلسال  .3

 ( املتعلق باإلجارة املنتهية بالتمليك.4/12)110رقم 

( لهيئة املحاسبة 9اتفقت أغلب بنود عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك في بنك سبأ اإلسالمي مع املعيار الشرعي رقم ) .4

دة في املعيار واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )أيوفي( وخالفت بعض البنود في العقد بعض البنود الوار 

تمثلت في أن الوعد امللزم بالهبة أصبح من طرفي العقد وليس من طرف املؤجر، وأن البنك لم يعِط خيار الفسخ 

 لورثة املؤجر حال وفاته، وكذلك اشتراط البنك البراءة من العيوب خالل مدة اإلجارة.

 

ر الشرعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية البنك بإعادة النظر في البنود التي خالفت املعايي انويوص ي الباحث

 البنوك واملصارف اإلسالمية بأن تقوم بعملية تقييم بنود عقود التمويل لديها اناإلسالمية للتوافق معها. كما يوص ي الباحث

ة باملصارف والبنوك أيضا بتوحيد مرجعية فتاوى هيئات الرقابة الشرعي انيوص ي الباحثو وفق املراجع الشرعية املعتبرة. 

العاملة في الجمهورية اليمنية خاصة وأن اليمن يندر جدا فيها الخالف الفقهي الناش ئ عن  واملؤسسات املالية اإلسالمية

 .تعدد املذاهب الذي يستدعي تعدد الفتوى 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 266 - 

حئ
ا
 ة المراجع:ل

 القرآن الكريم. .1

بالتمليك واملوصوفة في الذمة في املصارف اإلسالمية  تطبيقات اإلجارة املنتهية، م2019،  املنصوري إبراهيم علي  .2

 (.2) ية(، مجلة جامعة الشارقة، العددبدولة اإلمارات العربية املتحدة )دراسة فقهية نقد

، املكتبة العلمية الباقي،سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد )د.ت( ،ابن ماجه أبو عبدهللا محمد بن يزيد .3
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التضخم دراسة قياسية لتقييم دور أدوات السياسة املالية ملعاجلة مشكلة  

 م2018-1990 خالل الفرتة السودان
Standard study to Evaluation the role of Financial policy tools to   address 

the problem of Inflation Sudan during the period 1990-2018 
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Abstract 

  The study aims to know the role of financial 

policy tools in addressing the phenomenon of 

inflation, so that economic stability occurs, the 

general level of prices is stable, and economic 

prosperity occurs. The study adopted the standard 

analytical approach in order to estimate the 

relationship between the study variables (OLS), 

time series analysis by unit roots test (ADF), co-

integration test (Johansson), and causality test to 

determine the direction of the causal relationship 

between variables (Granger), then estimating the 

model by regression. Autonomous Distributed 

Deceleration (ARDL). The most important results 

are the instability of the time series of the study 

variables (inflation, government spending, and 

taxes) at their level, and their stability after taking 

the differences during the study period. Johansson 

also demonstrated the co-integration between 

inflation and government spending, as well as 

between inflation and taxes during the study period. 

Correcting the error that inflation relied on its 

previous values and the previous values of 

government spending and taxes in Sudan. The most 

important recommendations are to evaluate and 

monitor the policy of economic liberalization and 

activate monetary and financial policies to reduce 

inflation. Develop economic policies that work to 

strengthen the production base in order to 

encourage the production and abundance of the 

main commodities for exports and the replacement 

of imports. And reduce inflationary pressures. 

Key words: Financial policy, Inflation, 

Government Spending, Taxes, Monetary policy. 

Exports, Imports. 

 

 امللخص: 

الدراسة تهدف الى معرفة دور أدوات السياسة املالية فى 

قرار االقتصادي، معالجة ظاهرة التضخم حتى يحدث االست

وثبات املستوي العام لالسعار، والرفاه االقتصادي. وانتهجت 

الدراسة املنهج القياس ي التحليلي بغرض تقدير العالقة بين 

(، وتحليل السالسل الزمنية O.L.S)الدراسة، متغيرات 

(، واختبار التكامل ADFباختبار جذور الوحدة)

حديد اتجاه (، واختبار السببية لتJohanssonاملشترك)

(، ثم تقدير النموذج املتغيرات)جرانجرالعالقة السببية بين 

(، وأهم ARDLاملوزع )عن طريق االنحدار الذاتي لإلبطاء 

الدراسة النتائج هي عدم استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات 

)التضخم، االنفاق الحكومي، والضرائب( عند مستواها، 

ترة الدراسة. كما أثبت واستقرارها بعد أخذ الفروق خالل ف

جوهانسون التكامل املشترك بين التضخم واالنفاق 

الحكومي، وكذلك بين التضخم والضرائب خالل فترة 

الدراسة، وأظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن التضخم 

إعتمد علي قيمه السابقة، والقيم السابقة لكل من االنفاق 

ات هي تقويم الحكومي والضرائب في السودان. وأهم التوصي

ومراقبة سياسة التحرير االقتصادي وتفعيل السياسات 

واملالية النقدية لتخفيض حدة التضخم. وضع سياسات 

تقوية قاعدة اإلنتاج، بغرض تشجيع  علىاقتصادية تعمل 

إنتاج ووفرة السلع الرئيسة للصادرات وإحالل الواردات. 

 .وتخفيف حدة الضغوط التضخمية

السياسة املالية، التضخم، االنفاق  الكلمات املفتاحية:

الحكومي، الضرائب، السياسة النقدية، الصادرات، 

 .الواردات
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 مقدمة:

يعاني السودان منذ زمن بعيد من مشكالت ضعف دور أدوات السياسة املالية في معالجة مشكلة ارتفاع معدالت التضخم. 

كر الكينزي تعاظم دور الدولة، وذلك بفضل سياساتها االقتصادية والتي في مقدمتها السياسات املالية كما نجد في بداية الف

والنقدية، وذلك لفعالية السياستين في تحقيق أهداف الدولة االقتصادية، وأن السياسة املالية هي حزمة من السياسات 

بهدف التأثير في الطلب الكلي ) اإلنفاق الكلي(، وتحقيق واإلجراءات الحكومية املتعلقة باإلنفاق الحكومي والضرائب، 

ر السياسة املالّية في التوازن املرغوب للدخل القومي، من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للمجتمع. وكذلك 
ّ
تؤث

نّفذها البنوك  النقدّية الدولة على االقتصاد من خالل اإلنفاق العام والضرائب، حيث تعمل إلى جانب السياسة
ُ
التي ت

ر على االقتصاد من خالل العرض النقدّي وأسعار
ّ
الفائدة، وتهدف السياسة املالّية إلى خلق نمّو اقتصادّي  املركزّية، كما تؤث

أصبح من الضروري بعد اتساع دور الدولة في النشاط االقتصادي، أن تعمل الحكومة على أن يتناسق نشاطها جّيد. ومن ثم 

 عل
ً
ى السياسة املالية مع نشاط األفراد، وينسجم معه وتتوحد األهداف والجهود وال تتعارض أو تتنافس، ولذلك أصبح لزاما

 أن تعمل على تحقيق التوازن في جوانب االقتصاد القومي.

  :مشكلة الدراسة 1 -1

يمكن حصرها في تدني مؤشرات االقتصاد الكلي وتصاعد األسعار املستمر، وما يترتب على ارتفاع معدالت التضخم من 

ي , وارتفاع تكاليف اإلنتاج، وانخفاض قيمة ضائقة معيشية، وزيادة مطردة في املستوي العام لالسعار بشكل غير طبيع

 العملة، مما يفاقم العجز في ميزان املدفوعات، ويقلل من فرص النمو وازدياد معدالت البطالة.

: أهمية الدراسة:
ً
 أوال

ة في إثراء البحث العلمي واملكتبات وتعريفهم بدور األدوات التى يمكن استخدامها في السياساألهمية العلمية تنحصر  

تتركز في مساعدة صانعي  واألهمية العمليةاملالية، ومدى فاعليتها وأثرها على معالجة مشكلة ظاهرة التضخم في السودان، 

 ومهندس ي السياسات املالية في اتخاذ القرارات التي تعمل على فاعلية أدوات السياسة املالية. 

  أهداف الدراسة: 2 -1

 اق الحكومي واملستوى العام لألسعار والنمو االقتصادي.الضرائب واالنف .معرفة العالقة بين1

 بين متغيرات الدراسة، وأثر سياسات االصالح االقتصادي عليها. .التعرف على إتجاه العالقة السببية2

 استجابة النمو االقتصادي للتغييرات في الضرائب واالنفاق العام في السودان خالل فترة الدراسة..معرفة 3

  دراسة :أسئلة ال 3 -1

 .هل توجد عالقة طويلة وقصيرة املدى بين الضرائب واالنفاق الحكومي، واملستوى العام لألسعار والنمو االقتصادي؟1

املستوى العام لألسعار في السودان خالل و .ما إتجاه العالقة السببية؟ وما أثر سياسات اإلصالح االقتصادي علي النمو، 2

 الفترة املشار اليها؟

 استجابة النمو االقتصادي للتغييرات في الضرائب واالنفاق العام في السودان خالل فترة الدراسة؟.ما مدى 3

  فروض الدراسة: 4 -1

 .توجد عالقة طويلة املدى بين التضخم والضرائب في السودان خالل فترة الدراسة.1

 الدراسة. .توجد عالقة طويلة املدى بين التضخم واالنفاق العام في السودان خالل فترة2

 .توجد عالقة سببية  بين الضرائب والتضخم في السودان خالل فترة الدراسة .3

 .توجد عالقة سببية  بين االنفاق الحكومي والتضخم في السودان خالل فترة الدراسة.4

 

 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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 منهجية الدراسة 5 -1

(، وتحليل OLSن متغيرات الدراسة)اتبعت الدراسة املنهج الوصفي واملنهج القياس ي التحليلي بغرض تقدير العالقة بي 

(، واختبار التكامل املشترك، واختبار السببية لتحديد اتجاه العالقة ADFالسالسل الزمنية واختبار جذور الوحدة)

(، ثم تقدير نموذج تصحيح ARDLالسببية بين املتغيرات، ثم تقدير النموذج عن طريق اإلنحدار الذاتي لإلبطاء املوزع  )

 ,Impulse, Varianceوإجراء اختبارات تحليل السياسات عن طريق الصدمات العشوائية ومكونات التباين  (، ECMالخطأ)

Decomposition. 

 حدود الدراسة: 6 -1

الحدود املكانية :السودان، قارة إفريقيا. الحدود املوضوعية: اقتصاد السودان)التضخم،النمو االقتصادي(، أما الحدود 

 م(. 2018-1990الزمانية: خالل الفترة )

 مصادر جمع بيانات الدراسة : 7 -1

اعتمدت الدراسة على العروض االقتصادية السنوية، وتقارير بنك السودان املركزي في جمع بيانات السالسل الزمنية 

 م،2018-1990ملتغيرات الدراسة خالل الفترة 

 الدراسات التطبيقية السابقة للدراسة: 8 -1

خرون . 1
ّ
أثر السياسات املالية والنقدية علي معدالت التضخم في االقتصاد  :دراسة بعنوان  1.( 2019) عبدالرحيم وا

. تهدف هذه الدراسة الي الوقوف علي تطور حركة االسعار املحلية، وما مدى فعالية 2014-2019الليبي خالل الفترة 

لدراسة بين املنهج الوصفي والتحليلي السياسات واملالية النقدية في تحقيق االستقرار في مستويات االسعار. وجمعت ا

 في مستويات االسعار خالل الفترة املحددة، 
ً
 مستمرا

ً
والتاريخي، وقد توصلت الدراسة إلي أن االقتصاد الليبي شهد ارتفاعا

ويرجع سببه الي مجموعة عوامل أهمها االحداث التي مرت بها ليبيا خالل فترة الدراسة. إتخذت السلطات الحكومية حزمة 

من االجراءات والتدابير التقشفية التي أدت الي انخفاض نسبي في معدالت االنفاق العام، ولكنها لم تنجح في الحد من تفاقم 

الضغوط التضخمية وتحقيق االستقرار في مستويات االسعار املحلية، مما يشير الي أن مشكلة التضخم ليست هي 

لليبي بل ترافقت معها اضطرابات سياسية والعمليات العسكرية، فضال عن االشكالية الوحيدة التي يعاني منها االقتصاد ا

 ارتفاع معدالت الفساد اإلداري.

دراسة تحليل السياسات االقتصادية علي تنمية االستثمارات االجنبية املباشرة في ظل  . 8(2014)دالل سمينة. 2

لدراسة معالجة االشكالية املتعلقة بتأثير السياسات (: حاولت ا2011-1989االصالحات االقتصادية، دراسة حالة الجزائر)

االقتصادية املتبعة في ظل االصالحات االقتصادية علي تنمية االستثمارات االجنبية املباشرة في الجزائر. املنهج املتبع 

االجنبي املباشر ، وتوصلت الدراسة الي أن تدفقات االستثمار (O.L.S)التحليل والقياس وطريقة املربعات الصغري العادية 

نحو الجزائر قد شهد نموا ملحوظا خالل هذه الفترة. والنتائج االيجابية املحققة علي مستوى املؤشرات االقتصادية الكلية، 

إال أنها تعتبر غير كافية مقارنة باإلمكانيات املتاحة أو باملستوى املسجل من قبل دول عربية أخرى. وأن كل من متغير الناتج 

 في تفسير حركة االستثمار االجنبي املباشر نحو الجزائر خالل الفترة املحلي اال 
ً
 مهما

ً
جمالي، وكذا التضحم، قد لعبا دورا

املدروسه، حيث كان الناتج  املحلي االجمالي معنوي وذو أثر إيجابي علي تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة الي 

 
ً
، فيما لم تحظ باقي املتغيرات %5 وذو داللة احصائية عند مستوى معنوية الجزائر، بينما كان معدل التضخم سالبا

 باملعنوية ولم يكن لها تأثير ملموس علي تدفقات االستثمارات االجنبية املباشرة الواردة الي الجزائر خالل الفترة.

خرون 3
ّ
ادي دراسة تطبيقية علي االقتصاد : دراسة أثر السياسة املالية والنقدية علي النمو االقتص 9.م ( 2013.)محمد وا

م. تهدف الدراسة ملعرفة تأثير السياسة املالية والسياسة النقدية علي النمو االقتصادي، 2013-1991املصري خالل الفترة 

 
ً
فتم تناول مكونين للسياسة املالية هما االيرادات العامة والنفقات العامة، كما تضمنت السياسة النقدية مكونين أيضا
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املعروض النقدي واالئتمان املمنوح للقطاع الخاص.  انتهجت الدراسة املنهج االحصائي التحليلي القياس ي، والنتائج هما 

املحققة من اختيار ما اذا كان ملكونات السياسة املالية والسياسة النقدية أثر على النمو االقتصادي. وما مدى تأثير 

لالنفاق تأثير على النمو االقتصادي؟ وما مدى طبيعة تأثير االئتمان املحلي  االيرادات العامة على النمو االقتصادي. وهل

 املمنوح للقطاع الخاص على  النمو االقتصادي؟ كيف يؤثر املعروض النقدي على النمو االقتصادي؟ 

ات املالية حيث نجد أن الدراسة اتفقت مع دراسة عبدالرحيم أثر السياس مقارنة الدراسة مع الدراسات السابقة: 9 -1

. تهدف هذه الدراسة الي الوقوف على تطور 2014-2019والنقدية علي معدالت التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

حركة االسعار املحلية وما مدى فعالية السياسات النقدية واملالية في تحقيق االستقرار في مستويات االسعار، وأوجه 

يرات االقتصادية التابعة التضخم واملستقلة أدوات السياسة املالية. أما دراسة دالل سمينة االتفاق في الفترة الزمنية واملتغ

. وأما دراسة محمد تتفق مع الدراسة من حيث 
ً
فتختلف مع الدراسة فى كل متغيراتها االقتصادية وأوجه الشبه طفيف جدا

وتتفق معها فيما تحدثه السياسة املالية من تغيير السياسة املالية وتختلف معها في السياسة النقدية والنمو االقتصادي 

 في النمو االقتصادي وأوجه الشبه نوعا ما.

 : الجانب النظري للدراسة 
ً
 ثانيا

عرف السياسة املالّية )باإلنجليزيةالسياسة املالية :  1 -2
ُ
على أّنها سياسة تربط بين اإلنفاق  (Fiscal Policy :ت

بات االقتصادّية؛ وذلك من أجل تخفيض نسب البطالة واإليرادات الحكومّية التي تّم وض
ّ
عها ملواجهة التقل

ومعّدالت التّضخم أو القضاء عليها، باإلضافة إلى تحقيق نمّو اقتصادّي ُمستدام ُيمكن السيطرة عليه، حيث 

حّفز الحكومات االقتصاد في حاالت الركود من خالل زيادة عرض النقود، أّما في حاالت التوّسع اال
ُ
قتصادي ت

 حّتى 
ً
تسارع من خالل فرض الضرائب لتحقيق فائض للميزانّية، وأيضا

ُ
فتحّد الحكومة من النمّو االقتصادّي امل

حاول تحقيق نفس األهداف من 
ُ
تتجاوز اإليرادات النفقات لتعمل بشكٍل مستقّل عن السياسة النقدّية التي ت

م في 
ّ
  11. النقود عرضخالل التحك

 :20.السياسة املالية تسعي لتحقق األهداف التاليةالسياسة املالية:  أهداف 2 -2

 أن يتسم النظام الضريبي بالصفات ويقصد به استخدام موارد الدولة على أ . التوازن املالي :1
ً
حسن وجه , فينبغي مثال

التي تجعله يالئم حاجات الخزانة العامة , من حيث املرونة والغزارة، ويالئم في الوقت ذاته مصلحة املمول من حيث عدالة 

 هكذا.التوزيع ومواعيد الجباية واالقتصاد وما الى ذلك، وأيضا ال تستخدم القروض إال ألغراض إنتاجية و 

بمعني الوصول إلى حجم اإلنتاج األمثل، وهذا يعني أنه يتعين على الحكومة أن توازن بين نشاط  . التوازن االقتصادي :2

القطاع الخاص والعام للوصول إلى أقص ي إنتاج ممكن، فكلما كانت املشروعات الخاصة أقدر على اإلنتاج من املشروعات 

تنع عن التدخل املباشر،  وأن تقصر نشاطها على التوجيه بواسطة اإلعالنات العامة، كلما وجب على الحكومة أن تم

والضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فينبغي أال تقل املنافع التي يحصل عليها املجتمع من اإلنفاق الحكومي عن تلك التي 

طاعين العام والخاص عندما يصل كان يمكن الحصول عليها لو ظلت املوارد في أيدي األفراد. ويتحقق التوازن بين الق

 إلى أقص ي حد مستطاع، أي عندما يصل مجموع الدخل القومي 
ً
مجموع املنافع الناتجة عن املنشآت الخاصة والنفقات معا

إلى حده األقص ى، أو بعبارة أخرى يتحقق هذا التوازن عندما نجد أن املنافع الحدية الناتجة عن النشاط االقتصادي 

ع املنافع الحدية التي تقتطعها الحكومة بتحصيل إيراداتها من األفراد. فالتوازن هذا يعني استغالل للحكومة يتعادل م

إمكانيات املجتمع على أحسن وجه للوصول إلى حجم اإلنتاج األمثل، وبالتالي يتحقق االستقرار االقتصادي. ومن أبرز معالم 

غوب للدخل القومي يمكن من تحقيق نمو اقتصادي مرتفع هذا الهدف هو مكافحة البطالة والتضخم. ويحدث توازن مر 

ومرغوب عند التشغيل الكامل والكفء ملوارد وعناصر اإلنتاج في املجتمع. ويتحقق االستقرار والعدل االجتماعي بالتركيز 

 على قضايا إعادة توزيع الدخل بين أفراد املجتمع.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF
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عناصر اإلنفاق الكلي ) اإلنفاق االستهالكي + اإلنفاق االستثماري . إن الهدف الوسيط للسياسات املالية هو التأثير في 3

+األنفاق الحكومي+صافي اإلنفاق الخارجي(. وبمعنى آخر: إدارة الطلب الكلي الفعلي والسيطرة علي تقلباته وبما يمكن من 

 .18تحقيق املستوى املرغوب للطلب الكلي الالزم لتحقيق الدخل التشغيلي الكامل ملواد املجتمع

 Tools : Fiscal Policyأدوات السياسة املالية 3 -2

وتتمثل أدوات السياسة في اإلنفاق الحكومي واإلعانات والضرائب، ويؤدي تغيير أي منها إلي تغير مستوى الطلب الكلي في 

 املجتمع، وبالتالي يؤثر في مستوى النشاط االقتصادي.

غير مباشرة من خالل التأثير في مستوى االستهالك واالستثمار اللذان وقد يؤثر تغيير الضرائب في الطلب الكلي بصورة 

يمثالن مكونين رئيسيين من مكونات الطلب الكلي، وبالتالي يؤثر هذا في مستوى الناتج القومي ومستوى التوظف واملستوى 

 العام لألسعار.

لي االرتفاع بمستوى الناتج القومي ومعدل وفي ظل ظروف الركود أو الكساد تركز أهداف السياسات االقتصادية الكلية ع

النمو فيه، فضال عن االرتفاع بمستوى التوظف. ولذا يتم إتباع سياسة مالية توسعية من خالل زيادة اإلنفاق الحكومي أو 

فع تخفيض الضرائب، مما يؤدي إلي زيادة الطلب الكلي، وبالتالي يزداد كل من مستوى التوظف ومستوى الناتج القومي، ويرت

  11.معدل النمو االقتصادي

املالّية بناًء على التوّجهات واألهداف األساسّية ملواضعيها، حيث تختلف  السياسة تختلف آثارآثار السياسة املالية :  4 -3

 : تأثيراتها من فئة إلى أخرى في املجتمع، ومن أهّم تلك اآلثار ما يأتي

 ما تكون أكبر مجموعة اقتصادّية في الدولة، حيث ت-1
ً
ضطر تأثير التخفيض الضريبّي على الطبقة الوسطى، والتى عادة

 4.هذه الفئة إلى دفع ضرائب أكثر من الطبقات العليا األكثر ثراًء في حاالت التدهور االقتصادّي وارتفاع الضرائب

ف-2
ّ
باع سياسات التقش

ّ
 19. تسّبب السياسات املالّية التوسعّية في زيادة العجز، وبالتالي التقليل من النمّو، وات

م تسّبب ارتفاع األجور في حدوث-3
ّ
  15. ، وبالتالي محاولة تقليص االقتصاد وإلحاق الضرر باالقتصاد الكلّي في البالدالتضخ

مزايدة املستثمرون على العملة املحلّية، وبالتالي ارتفاع تكلفة التصدير بشكٍل أكبر من االستيراد، مّما ُيسّبب التحّول إلى -4

 10. شراء املزيد من السلع األجنبّية، وانخفاض الطلب على السلع املحلّية، وبالتالي حدوث خلل في التوازن التجاري 

خم، حيث يتم اتباع سياسة مالية انكماشية من خالل تخفيض اإلنفاق الحكومي أو ويحدث العكس في ظل ظروف التض

 16.زيادة الضرائب، مما يؤدي إلي انخفاض الطلب الكلي، ويحد هذا من معدالت التضخم

، وأن تكون معّدالت البطالة الطبيعّية من 3% إلى 2حيث يجب أن يتراوح النمّو االقتصادّي ما بين  
ً
لى % إ4.7% سنوّيا

م في مستواه الطبيعي وهو 5.8
ّ
 : 12%، ومن األدوات املستخدمة في السياسات املالّية ما يأت2%، كما يجب أن يكون التضخ

 من الدخل واملكاسب املالّية التي يتّم الحصول عليها من االستثمارات، والعقارات،  :الضرائب
ً ّ
تتضّمن الضرائب كال

ر الضرائب الدخل ا
ّ
 أّنها غير ُمحّبذة لدى معظم الناس، وذلك ألّن العديد من واملبيعات، حيث توف

ّ
لذي ُيمّول الحكومة، إال

 
ّ
نها من دفع الضرائب املستحقة

ّ
 ال ُيمك

ً
 منخفضا

ً
 3.الجهات الخاضعة للضريبة تمتلك دخال

 ل يشمل اإلعانات ومدفوعات التحويل؛ كبرامج الرعاية االجتماعّية، ومشاريع األشغا  :اإلنفاق الحكومّي  5 -2

ه 
ّ
 من امليزانّية في الحكومات الفيدرالّية إلى برامج املعونات االجتماعّية، حيث إن

ً
العاّمة، والرواتب الحكومّية، إذ يذهب جزءا

ما ارتفعت تكاليف الرعاية الطبّية والضمان االجتماعّي الخاّصة بهم
ّ
ما تقّدم السكان في السن كل

ّ
اإلنفاق الحكومي يعني  21.كل

الطائرات( واالنفاق على املرافق العامة -علي السلع والخدمات مثل شراء املعدات الحربية ) الدبابات بإنفاق الدولة

بناء السدود( ومرتبات القضاة، وضباط الجيش، ورواتب وأجور املوظفين العاملين في  –والخدمات العامة ) الطرق 

لنسبي لكل من القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة، الوزارات والهيئات وما إلي ذلك، ويحدد اإلنفاق الحكومي الوزن ا

ومن خالل تغيير اإلنفاق الحكومي يتم التأثير في  مستوى الطلب الكلي، وبالتالي في مستوى الناتج القومي ومستوى التوظف 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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 من الضرائب املباشرة وهي التي تفرض علي دخول األفرا
ً
د، والضرائب واملستوى العام لألسعار، وتتضمن الضرائب كال

نجد أن أهم أنواع أدوات السياسة النقدية تتمثل في األتي: أ/ أدوات  .21الغير مباشرة وهي التي تفرض علي السلع والخدمات

ليات سعر الخصم، والرقابة على االحتياطيات القانونية. ب/ األدوات االختيارية 
ّ
عامة هي عمليات السوق املفتوحة، وا

، (Q)لبات الحدية لسوق السندات، والرقابة على االئتمان االستهالكي والعقاري، وتعليمات كيو فتشمل الرقابة على املتط

 الى جنب مع السياسة املالية لتحقيق أهداف  10.واالقناع االدبي، واصدار التوجيهات املباشر
ً
والسياسة النقدية تعمل جنبا

 لظاهرة التضخم. وكذلك نجد أن أهم أهداف ا
ً
تعبئة  /2ضبط االستهالك.  /1ملالية العامة تتمثل في األتي: اقتصادية تفاديا

 في الدراسات املالية، ليس ألنه وسيلة  3.توجيه االنفاق العام /3املدخرات. 
ً
 بارزا

ً
االنفاق العام ذو أهمية خاصة، وإحتل مكانا

ية لحصول الدولة على االيرادات الشباع الحاجات العامة فحسب، بل ألنه السبب الوحيد الذي ركزت عليه النظرية التقليد

العامة، كما أنه أداة من األدوات املالية األخري، ودوره واضح في تحقيق االستقرار االقتصادي. إرتبط الفكر التقليدي في 

لة حجمها، أي ضرورة حصر االنفاق العام، وتقييده في أضيق 
ّ
 بضا

ً
مجموعه بمفهوم الدولة الحارسة، التى تتميز نفقاتها أوال

(، هي خير ما يعبر عن 
ً
الحدود وتحجيمه، ولعل فكرة االقتصادي )ساي( وعبارته املشهورة:) إن أفضل النفقات أقلها حجما

 حياد تلك االنفاق العام، وأن اليؤثر في التوازن االقتصادي القومي، وال في الهيكل االقتصادي 
ً
هذا االتجاه، وثانيا

فكري وعدم تميز التقليديون بين االنفاق العام واالنفاق الخاص، إعتبرت النظرية واالجتماعي للدولة. في ظل هذا االطار ال

 غير منتج، وإهدار للثروة القومية، ولذا يجب أن ينحصر 
ً
 استهالكيا

ً
 من االنفاق العام واالنفاق الخاص انفاقا

ً
التقليدية كال

 وتوجيهه الى الصناعة والزراعة والتجارة لزيادة االنتاج. في أضيق الحدود لتقليل االستهالك، وزيادة االدخار لتكوين رأس املال

ومن خالل تطور الدولة وظهور النظرية الكينزية التى تنادي بضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي بكل ما يتاح لها 

 من الدولة من أدوات سياسية واقتصادية ومالية لتحقيق أهداف املجتمع، فاتسع نطاق الحاجات العامة، وأصبح مطل
ً
وبا

أن تعدل من سياساتها املالية كلما ما إقتضت الضرورة ذلك، حتى تحقق السياسة االنفاقية نتائجها املتوقعة، وتحول دون 

 بدراسة النواحي االقتصادية 
ً
 متزايدا

ً
وقوع أثار اقتصادية واجتماعية غير متوقعة، واستصحب هذا التطور اهتماما

   23.نونية لكافة أوجه االنفاق العامواالجتماعية والسياسية والقا

 /1االنفاق العام هو مبالغ نقدية تدفع من خزانة عامةالشباع حاجات عامة، ويشتمل هذا املفهوم على ثالثة عناصر هي:

تحقق منفعة عامة اليتمتع بها فرد بعينه  الهدف اشباع حاجات عامة/3تدفع قيمة االنفاق من خزانة عامة /2مبالغ نقدية 

هة بعينها، وهذا يقتض ي االقتصاد الترشيد في االنفاق العام بمعني عدم التوسع فيه. والتمسك بحياد االنفاق العام أو ج

  21.وحصره في تمكين الدولة من القيام بنشاطها

 كر املفهوم التقليدي لالنفاق العام لم تنجح سياسة التدخل التى انتهجها الفمفهوم وقواعد وعوامل االنفاق العام :  6 -2

التجاري في أواخر عهده ونادي الفكر االقتصادي الطبيعي على الدولة أن تتبع النظام االقتصادي الطبيعي الحر وعدم 

التدخل في النشاط االقتصادي، وانحصر دور الدولة الحارسة التى تقوم بالوظائف التقليدية من الدفاع واالمن والعدالة 

اق العام ونادي بتدخل الدولة، والتخلي عن حيادها التقليدي وذلك بعد انتشار واملرافق العامة. املفهوم الحديث لالنف

قاعدة  /2قاعدة املنفعة القصوي  /1الفكر الكينزي، هذا ما أدي الى زيادة حجم االنفاق العام. قواعد االنفاق العام: 

 االقتصاد وعدم التبذير.

مقدرة الدولة على  /3مستوي النشاط االقتصادي.  /2امة  اشباع حاجة ع /1: هي كاألتي : أهم عوامل االنفاق العام

 21.املنفعة الجماعية العامة /5حتمية املحافظة على قيمة النقود. /4الحصول على االيرادات العامة.

 هناك أسباب ظاهرية الزدياد االنفاق العام هي : االسباب الظاهرية الزدياد االنفاق العام :

إتساع إقليم الدولة وزيادة  /3التغيير في القواعد املالية للحسابات الحكومية .  /2خم (. إنخفاض قيمة النقود )التض/1

   3.عدد الواليات يؤدي الى االنفاق العام
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 هناك أسباب حقيقية الزدياد االنفاق العام هي كاألتي:   االسباب الحقيقية الزدياد االنفاق العام :

أسباب أمنية  /6أسباب مالية.  /5أسباب سياسية.  /4أسباب إجتماعية.  /3أسباب اقتصادية.  /2أسباب إدارية.  /1

  2.ودفاعية

التبويب العلمي  وهو ينقسم الى األتي:  /1هنالك نوعيين رئيسسين لتبويب االنفاق العام وهما:  تبويب النفقات العامة:

 ال
ً
 التبويب على حسب نطاق السريان. ثالثا

ً
 التبويب الوظيفي. ثانيا

ً
 التبويب أوال

ً
تبويب على حسب دوريتها وانتظامها. رابعا

 لتاثيرها في االنتاج القومي. 
ً
 لوضع امليزانية الفصل األول الرواتب واألجور والبدالت   /2تبعا

ً
التبويب الوضعي: وذلك وفقا

 واملعاشات وفوائد ما بعد الخدمة واالستقطاعات الشهرية واألجر االضافي والرواتب املجمدة. 

الثاني التسيير وتشغيل املصروفات، الفصل الثالث التنمية االصول غير املالية، الفصل الرابع التحويالت  الفصل

 21.الراسمالية

 على أنه ارتفاع مستمر في األسعار يعاني منه االقتصاد. يعرف كاردنير أكلي  التضخم : 7 -3
ً
 يعرف التضخم عموما

 إلى هذا التعريف ال يعتبر من  . 6ام لألسعار أو معدل األسعارالتضخم )أنه االرتفاع املحسوس في املستوى الع
ً
واستنادا

 وغير 
ً
 جدا

ً
التضخم تلك الحالة التي ترتفع فيها األسعار بشكل متقطع وغير مستمر، وعندما يكون االرتفاع في األسعار قليال

ي األسعار وليس األسعار العالية (. محسوس. ويضيف األستاذ أكلي قائال: ) يعرف التضخم أنه حالة االرتفاع املستمر ف

 11) .وبعبارة أخرى إن التضخم يعبر عن حالة عدم التوازن ويجب تحليلها وفقا ملعايير حركية وليس بمعايير ساكنة 

 يتفق االقتصاديون على أن السياسات املالية والنقدية األقل توسعية، سوف تخفض معدل التضخم في األجل الطويل. 

 15.أنواع التضخم

بمعنى إن الحكومة تستطيع إن تتدخل وتحدد األسعار كي تمنع القوة التضخمية من تحقيق ارتفاع التضخم املكبوت :  -1

 .في األسعار

وهذا النوع يصف حالة من ضبط األسعار من قبل السلطات املسؤولة، بحيث لو تركت األسعار دون إجراءات مضادة 

ر عند حدود ال تعبر عن واقع الحال وهذه حالة مؤقتة. وإما أن تستطيع الرتفعت، ولكن تدخل السلطات ثبت األسعا

السلطات أن تصحح األوضاع االقتصادية بإجراءاتها من خالل األسعار الجبرية والتوزيع بالبطاقات، أو تفلت األمور ويصبح 

.
ً
 أو تتفاقم األوضاع ويصبح التضخم جامحا

ً
 التضخم متصارعا

تدخل الحكومة مباشرة في تحديد مستوى األسعار أوقات الحروب، وقد ال يحصل مثل هذا : وهو  التضخم املفتوح  -2

التدخل في أوقات السالم حتى ال يؤدي إلى سوء إعادة توزيع املوارد وتخفيض الكفاءة االقتصادية. إذ أن تحديد أسعار 

  12.بعض السلع قد يؤدي إلى تخفيض إنتاجها

بالتضخم املعتدل وذلك الن تزايد األسعار مستمر ولكن معدل التزايد ال يكاد يصل ويمكن تسميته التضخم الزاحف : -3

 % خالل فترة زمنية معينة معقولة أي ليست قصيرة.10إلى 

 وهذا النوع يصف تزايد األسعار بمعدالت أعلي من النوع األول ولفترات زمنية أقصر.التضخم املتسارع : -4

التضخم يصف تزايد األسعار وتضاعفها مرات عديدة قد تصل إلى نسب أكثر من وهذا النوع من التضخم الجامح: -5 

 % كما حصل في بعض الدول عقب ظروف سياسية أو اقتصادية صعبة.2000

التضخم املعتدل يحدث عندما ترتفع األسعار ببطء. أنه يمكننا أن نصنف هذا على أنه معدالت التضخم املعتدل: -6

، فان الناس يثقون في النقود.  سنوية للتضخم تتكون من رقم
ً
 واحد فعندما تكون األسعار مستقرة نسبيا

 %  سنويا. 200% ، 100% ، 20يحدث عندما تبدأ األسعار في االرتفاع بمعدالت تتكون من رقمين وثالثة  التضخم السريع:-7
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ظم العقود تصبح مربوطة برقم وحاملا ترسخ أقدام التضخم السريع، فتنشأ عنه تشوهات اقتصادية خطيرة بشكل عام. مع

 الن النقود تفقد قيمتها بسرعة مع أسعار فائدة حقيقية ناقص 
ً
% 50قياس ي لألسعار أو بعملة أجنبية مثل الدوالر. ونظرا

، فان الناس يتجنبون االحتفاظ بأي قدر من النقود يزيد عن الحد األدنى100أو ناقص 
ً
 17.% سنويا

 املتم حاالت التضخم في االقتصاد
ً
ثلة في إرتفاع متواصل في املستوى العام لألسعار، ويتمثل دور السياسة املالية أساسا

في محاولة تخفيض مستوى الطلب وخفض القدرة الشرائية، وذلك عن طريق إتباع سياسة مالية انكماشية والتي تعتمد 

 : 15.على

تخفيض حجم االستهالك، مما يؤدي إلى  : الذي يؤدي الى تفعيل آلية املضاعف والىتخفيض مستوى اإلنفاق العام .1

 نقص الطلب الكلي، مما يؤدي إلى كبح مستوى األسعار. 

يؤدي إلى تخفيض الدخل التصرفي، وبالتالي تخفيض الطلب كما يؤدي تخفيض الطلب إلى  رفع مستوى الضرائب: .2

 كبح مستوى األسعار. 

 الضرائب من أجل الخروج من حالة التضخم. أي تخفيض مستوى اإلنفاق العام وزيادة املزج بين الحالتين:  .3

 : النتائج التطبيقية للدراسة
ً
  ثالثا

 الدراسة التطبيقية التحليلية: 3-1

 جدول معامل التغاير املحسوب باستخدام الناتج الخارجي للتدرجات
 

Dependent Variable: INF   

Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  

Date: 11/24/21   Time: 09:44   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   

Convergence achieved after 18 iterations  

Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 130.0060 52.71390 2.466257 0.0219 

GX 4.97E-09 2.08E-08 0.239001 0.8133 

TAX 1.73E-06 4.34E-06 0.398002 0.6945 

RGDP -5.880936 4.111014 -1.430532 0.1666 

AR(1) 0.537990 0.188149 2.859388 0.0091 

SIGMASQ 511.6433 166.7405 3.068500 0.0056 

     
     R-squared 0.679662     Mean dependent var 39.78782 

Adjusted R-squared 0.606858     S.D. dependent var 40.69831 

S.E. of regression 25.51827     Akaike info criterion 9.516279 

Sum squared resid 14326.01     Schwarz criterion 9.801752 

Log likelihood -127.2279     Hannan-Quinn criter. 9.603551 

F-statistic 9.335481     Durbin-Watson stat 2.198544 

Prob(F-statistic) 0.000070    

     
     Inverted AR Roots       .54   
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مستقلة  باستخدام املربعات من نتيجة تقدير العالقة بين التضخم كمتغير تابع والضرائب واالنفاق الحكومي كمتغيرات 

-Prob(Fأظهرت املعنوية الكلية للنموذج ألن القيمة االحتمالية املصاحبة لها) Fالصغرى العادية أعاله نالحظ أن إحصائية 

statistic)=0.000070  أي أن تغيرات الضرائب واالنفاق الحكومي لها دور في تغيرات معدالت 5(، أقل من القيمة الحرجة، %

أن Durbin-Watson % تقريبا ، كما أظهرت قيمة أحصائية70نالحظ أن العالقات طردية ( ويؤثر بنسبة  التضخم)

اختبار ديكي فولر   2 -3 . 2النموذج ال يعاني من مشكلة االرتباط الذاتي ألن قيمتها تقريبا تساوي الرقم 

 :Augmented Dickey –Fuller test(ADF)املوسع

(،ويستخدم في نماذج Dickey and Fuller()DF()1979وسع نسخه مطورة من اختبار ديكي فولر )يعد اختبار ديكي فولر امل

( طور كم من ديكي و فولر ثالث معادالت انحدار  مختلفة الختبار وجود 1981السالسل الزمنية املعقدة والكبيرة. ففي عام )

وى معادله االنحدار األولي علي الحد الثابت واالتجاه جذور الوحدة، وسميت هذه املعادالت باختبار ديكي فولر املوسع .تحت

العام ، في حين تحتوى املعادلة الثانية علي الحد الثابت فقط ، أما املعادلة الثالثة فهي بدون الحد الثابت أو بدون االتجاه 

الوحدة فانه يستلزم  العام، وان حدود الخطأ في املعادالت الثالث هي خطا عشوائي بتباين متساو، ولغرض اختبار جذور 

 تقدير واحدة أو أكثر من هذه املعادالت باستخدام طريقه املربعات الصغرى العادية.

(O.L.S()Ordinary, least, Squares ولغرض التوضيح فان معادلة  االنحدار التي تحتوى علي الحد الثابت واالتجاه العام ،) 

∆Yt = ∝ +β𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝛿1∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛿𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝐸t 

 حيث:

𝑌t.هي السلسلة الزمنية املراد اختبارها 

 الفرق األول للسلسة الزمنية. ∆

α,β, γ, δ .املعلمات املراد تقديرها 

P .عدد االرتدادات الزمنية 

E .هو الخطأ العشوائي بوسط حسابي صفر وتباين ثابت وان عناصره غير مرتبطة ظاهريا 

 علمات معادلة االنحدار أعاله يتم اختبار الفرضيتين اآلتيتين:بعد إن يتم تقدير م

δيحتوى علي جذور الوحدة ( ،  𝑌t( غير مستقرة ) 𝑌𝑡السلسلة )  < 0: 𝐻0 

:𝐻1( مستقرة( ، 𝑌t)السلسلة )  δ = 0 

إذ تقاربت قيم
δ^

SE
δ^

 =𝐷𝐹t    ( املستخرجة مع قيمτاقترحها  (  الجدولية )التيMackinnon 1991 فإذا كانت القيمة ،)

(، ونقبل Null Hypothesis()𝐻0( أكبر من القيمة الجدولية املطلقة، عندئذ نرفض فرض العدم )DFτاملطلقة ل)

 ( Alternative Hypothesis()𝐻1الفرض البديل )

( First Differenceقرة، ومن ثم يستلزم اخذ الفرق  األول )( مستقرة( ، وبخالفه تعد السلسلة غير مست𝑌t)أي أن السلسلة )

للسلسلة الزمنية ومن ثم إعادة االختبار ، فإذا كانت غير مستقرة في الفرق األول يتم اخذ الفرق الثاني واختبارها، وهكذا 

 6.إلي إن يتم الحصول علي سلسلة مستقرة
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لسكون للسلسلة الزمنية للضرائب في السودان  خالل الفترة تطبيق اختبارات جذور الوحدة الكتشاف درجه ا 3 -3

 م:2018-1990الزمنية 
 

Null Hypothesis: D(TAX) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.917058  0.0062 

Test critical values: 1% level  -3.711457  

 5% level  -2.981038  

 10% level  -2.629906  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 

سلة الزمنية الضرائب في مستوها واستقرارها عند الفرق األول ألن القيمة من النتيجة  أعاله نالحظ عدم استقرار السل

%.لذلك نرفض 5(، وهي أقل من القيمة الحرجة P=0.0062االحتمالية املصاحبة إلحصائية ديكي فولر املوسع تساوي ) 

استقرار عند الفرق م.ونقر بأنه يوجد 2018-1990(،خالل الفترة TAXفرض العدم الذي ينص على عدم استقرار سلسلة )

 األول لهذه السلسلة خالل فترة الدراسة .

 

تطبيق اختبارات جذور الوحدة الكتشاف درجه السكون للسلسلة الزمنية لالنفاق الحكومي في السودان  خالل  4 -3

 م:2018-1990الفترة الزمنية 
 

Null Hypothesis: D(GX,2) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.449221  0.0015 

Test critical values: 1% level  -4.498307  

 5% level  -3.658446  

 10% level  -3.268973  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 
 

من النتيجة  أعاله نالحظ عدم استقرار السلسلة الزمنية لالنفاق الحكومي في مستوها واستقرارها عند الفرق الثانى , ألن 

%. لذلك 5( ، وهي أقل من القيمة الحرجة P=0.0015ع تساوي ) القيمة االحتمالية املصاحبة إلحصائية ديكي فولر املوس

م . ونقر بأنه يوجد استقرار 2018-1990( ، خالل الفترة GXنرفض فرض العدم الذي ينص على عدم استقرار سلسلة )

 عند الفرق األول لهذه السلسلة خالل فترة الدراسة .
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ون للسلسلة الزمنية للتضخم في السودان  خالل الفترة تطبيق اختبارات جذور الوحدة الكتشاف درجه السك 5 -3

 م:2018-1990الزمنية 
 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.787707  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.699871  

 5% level  -2.976263  

 10% level  -2.627420  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 

 

الزمنية للتضخم في مستوها واستقرارها عند الفرق األول , ألن القيمة  من النتيجة  أعاله نالحظ عدم استقرار السلسلة

%. لذلك نرفض 5(، وهي أقل من القيمة الحرجة P=0.0000االحتمالية املصاحبة إلحصائية ديكي فولر املوسع تساوي ) 

ستقرار عند الفرق م.ونقر بأنه يوجد ا2018-1990(،خالل الفترة INFفرض العدم الذي ينص على عدم استقرار سلسلة )

األول لهذه السلسلة خالل فترة الدراسة , الن أثر السياسة ال يظهر مباشرة إال بعد فترة من الزمن . ونستنتج من ذلك أن 

 السالسل الزمنية للدراسة متكاملة من الدرجة الثانية .

ت جميعها عند أخذ الفروق الثانية ، أي بما أن البيانات األصلية ملتغيرات الدراسة غير مستقرة عند مستواها ، وقد استقر 

( ، لذا وقبل إجراء تحليل املتغيرات بواسطة متجه االنحدار الذاتي فانه يتطلب اختبار 2أنها ذات تكامل  مشترك من الرتبة )

وان البحث املتغيرات فيما إذا كان هناك تكامل مشترك فيما بينها)عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات الدراسة(، خاصة 

(، التي Johansenيدرس متغيرات اقتصادية ، وألجل إجراء اختبار التكامل املشترك ، فقد تم تطبيق طريقة جوهانسون )

 (، وتعمل هذه الطريقة علي تحديد عدد متجهات التكامل املشترك.trace test( )ʎtraceتتضمن  اختبار األثر)

 CO-integration Testاختبار التكامل املشترك:  6 -3

 Stable( : إذ عرفه علي انه توازنية  طويلة األجل )Granger( 1969جرا نجر هو أول من أشار إلي مفهوم التكامل املشترك ))

Long-run equilibrium relationship( بين املتغيرات ، ومن ثم وسع هذا املفهوم كل من جرا نجر وانجل )Engle-

Granger(1987)( وكذلك جوهانسون )Johansen (1994,1991,1988) إذ يطلق علي السلسلة أنها ذات تكامل مشترك ، )

( من الفرو قات ،فمثال إذا استقرت السلسلة بعد اخذ الفرق األول لها، d(، إذا استقرت  السلسلة بعد اخذ )dمن الرتبة )

 فيطلق عليها أنها ذات تكامل مشترك من الرتبة األولي ، وهكذا.

( ذات التكامل 𝑥t( و)𝑦tاملشترك الذي قدمه جرا نجر وانجل يقوم علي انه إذا كانت بيانات املتغيرين )إن تحليل التكامل 

𝐸t( ، وإذا كان باإلمكان توليد نماذج خطية من سلسلة البواقي)I(d)من الدرجة نفسها ) = yt+α + xt الناتجة من )

(، فان متغيرات النموذج ستكون ذات تكامل I(0)مل من الدرجة الصفرية)نموذج العالقة الخطية بين املتغيرين ذات التكا

( . وعلية فهذا يعني وجود عالقة  توازنية طويلة األجل . أما تحليل التكامل املشترك الذي قدمه I(d)من الدرجة نفسها )

حجم، وكذلك في حالة وجود جوهانسون، فهو أكثر شمولية من اختبار جرا نجر وانجل،ألنه يتناسب مع العينات صغيرة ال

 أكثر من متغيرين.
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( ملعلمات االنحدار املقدرة Spurious estimatesإن وجود التكامل املشترك بين السالسل الزمنية يؤدي إلي تقديرات وهمية )

 Vector Error Correlation، عليه يتطلب إضافة مقدار الخطأ إلي املعادالت،وهو ما يسمي نموذج متجه تصحيح الخطأ)

Model()VECM).)5(   

تطبيق اختبار جوهانسون لتحديد عدد متجهات التكامل املشترك للسالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة)االنفاق  7 -3

 م:2018-1990الحكومي والتضخم وسعر الصرف والناتج املحلي االجمالي الحقيقي( خالل الفترة 

 

 
Date: 11/23/21   Time: 11:54   

Sample (adjusted): 1992 2017   

Included observations: 26 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: GX INF REER RGDP    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
          

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.988620  139.6778  47.85613  0.0000 

At most 1  0.455904  23.30534  29.79707  0.2314 

At most 2  0.247269  7.480979  15.49471  0.5224 

At most 3  0.003676  0.095751  3.841466  0.7570 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.988620  116.3724  27.58434  0.0000 

At most 1  0.455904  15.82436  21.13162  0.2353 

At most 2  0.247269  7.385229  14.26460  0.4446 

At most 3  0.003676  0.095751  3.841466  0.7570 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 
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( عليه r=0عندما ) ʎtraceيتضح من النتيجة أعاله  التي توضح اختبار جوهانسون للتكامل املشترك ، يتضح معنوية  -

(، بعني أنه ال يوجد تكامل مشترك بين) االنفاق الحكومي r=0سيتم رفض فرض العدم  الختبار األثر القائل إن )

خم(،و نستخلص من هذه النتيجة انه  يوجد تكامل مشترك بين هذه املتغيرات )أي توجد عالقة توازنية طويلة والتض

. ومن ثم فانه يجب تقدير هذه 
ً
األجل(، مما يعني أن املتغيرات ال تبتعد عن بعضها البعض بحيث تظهر سلوكا متشابها

 العالقة بنموذج تصحيح الخطأ .

ون لتحديد عدد متجهات التكامل املشترك للسالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة)الضرائب تطبيق اختبار جوهانس 8 -3

 م:2018-1990والتضخم وسعر الصرف والناتج املحلي االجمالي الحقيقي( خالل الفترة 
 

Date: 11/23/21   Time: 11:56   

Sample (adjusted): 1992 2017   

Included observations: 26 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: TAX RGDP INF REER    

Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
          

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.982360  123.4093  47.85613  0.0000 

At most 1  0.349628  18.43161  29.79707  0.5343 

At most 2  0.240616  7.246147  15.49471  0.5492 

At most 3  0.003444  0.089691  3.841466  0.7646 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.982360  104.9777  27.58434  0.0000 

At most 1  0.349628  11.18547  21.13162  0.6287 

At most 2  0.240616  7.156456  14.26460  0.4708 

At most 3  0.003444  0.089691  3.841466  0.7646 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 
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( عليه r=0عندما ) ʎtraceمن النتيجة أعاله  التي توضح اختبار جوهانسون للتكامل املشترك ، يتضح معنوية  يتضح -

(، بعني أنه ال يوجد تكامل مشترك بين) الضرائب والتضخم(،و r=0سيتم رفض فرض العدم  الختبار األثر القائل إن )

ه املتغيرات )أي توجد عالقة توازنية طويلة األجل(، مما يعني نستخلص من هذه النتيجة انه  يوجد تكامل مشترك بين هذ

. ومن ثم فانه يجب تقدير هذه العالقة بنموذج 
ً
أن املتغيرات ال تبتعد عن بعضها البعض بحيث تظهر سلوكا متشابها

 تصحيح الخطأ .

 Granger Causality: اختبار سببية جرانجر 9 -3

 Y1t و Y2t زمنيتين العالقة سلسلتين على ترتكز التي السببية القةالع تحديد معيار Granger (1969اقترح) 

 ظاهرتين تطور  عن تعبران t، السلسلة وكانت Y1t كانت تحتوي  إذا حيث الزمنية، السالسل بين املوجودة الديناميكية

 هذه للسلسلة في بةبالنس التوقعات تحسين يمكن خاللها من التي املعلومات على Y2tالزمن ، عبر مختلفتين اقتصاديتين

 التوقع تحسين على أن تساعد نقول  Y1t  تسّبِب  Y2t، معلومات على تحتوي  كانت إذا سببية متغيرة عن نقول  الحالة إذن

 عالقة أو Feedbackاسترجاعية  أو مرتدة تغذية عالقة وجود مدى من التأكد في Granger يستخدم اختبار   أخري, ملتغيرة

 السلسلة بيانات أن الحالة هذه في توجد التي املشاكل ومن .زمنية سلسلة بيانات وجود حالة في وذلك متغيرين، بين تبادلية

هذا  أثر والستبعاد الزمن، عبر الواحد املتغير قيم بين ذاتي ارتباط يوجد أي مرتبطة، ما تكون  كثيرا ما , ملتغير الزمنية

 السببية عالقة في تفسيرية الزمنية كمتغيرات الفجوات من لعدد التابع املتغير نفس قيم إدراج يتم وجد، إن الذاتي االرتباط

، تفسيرية كمتغيرات الزمنية الفجوات من لعدد اآلخر املتغير التفسيري  قيم إدراج ذلك إلى يضاف قياسها، املراد
ً
 أيضا

  22.الزمن في النتيجة يسبق أن السبب باعتبار وذلك

بين متغيرات الدراسة) الضرائب، وسعر الصرف الحقيقي الفعال،والتضخم،  تطبيق جرانجر الختبار السببية 10 -3

 م2018-1990الناتج املحلي االجمالي الحقيقي(،خالل الفترة 

 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/23/21   Time: 11:58 

Sample: 1990 2018  

Lags: 7   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     RGDP does not Granger Cause TAX  21  2.48242 0.1441 

 TAX does not Granger Cause RGDP  3.71605 0.0653 

    
     INF does not Granger Cause TAX  21  0.07245 0.9986 

 TAX does not Granger Cause INF  10.2600 0.0057 

    
     REER does not Granger Cause TAX  21  0.60359 0.7385 

 TAX does not Granger Cause REER  5.68573 0.0251 

    
     INF does not Granger Cause RGDP  22  0.10596 0.9958 

 RGDP does not Granger Cause INF  1.64395 0.2639 

    
     REER does not Granger Cause RGDP  22  0.62007 0.7282 

 RGDP does not Granger Cause REER  0.71819 0.6634 
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 REER does not Granger Cause INF  22  4.14271 0.0402 

 INF does not Granger Cause REER  1.08988 0.4563 

    
 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج     

 

( INF( للتضخم) TAXبية  أعاله نجد أنه توجد  عالقة سببية في اتجاه واحد من  الضرائب) من نتائج جرانجر الختبار السب  

أقل   F-Statistic م الن القيمة االحتمالية املصاحبة لإلحصائية التي اعتمد عليها جرانجر2018-1990خالل فترة الدراسة 

 .%5من القيمة الحرجة 
 TAX does not Granger Cause INF  0.0057 Prob 

تطبيق جرانجر الختبار السببية بين متغيرات الدراسة) االنفاق الحكومي، وسعر الصرف الحقيقي  11 -3

 م2018-1990الفعال،والتضخم، الناتج املحلي االجمالي الخقيقي(،خالل الفترة 

Pairwise Granger Causality Tests 

Date: 11/23/21   Time: 12:00 

Sample: 1990 2018  

Lags: 7   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     REER does not Granger Cause RGDP  22  0.62007 0.7282 

 RGDP does not Granger Cause REER  0.71819 0.6634 

    
     INF does not Granger Cause RGDP  22  0.10596 0.9958 

 RGDP does not Granger Cause INF  1.64395 0.2639 

    
     GX does not Granger Cause RGDP  21  4.24546 0.0490 

 RGDP does not Granger Cause GX  8.58194 0.0091 

    
     INF does not Granger Cause REER  22  1.08988 0.4563 

 REER does not Granger Cause INF  4.14271 0.0402 

    
     GX does not Granger Cause REER  21  28.7045 0.0003 

 REER does not Granger Cause GX  0.49465 0.8107 

    
     GX does not Granger Cause INF  21  4.65407 0.0399 

 INF does not Granger Cause GX  1.21482 0.4142 

    
 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج     

( للتضخم) GXمن نتائج جرانجر الختبار السببية  أعاله نجد أنه توجد  عالقة سببية في اتجاه واحد من  االنفاق الحكومي)   

INF م الن القيمة االحتمالية املصاحبة لإلحصائية التي اعتمد عليها جرانجر2018-1990( خالل فترة الدراسة F-Statistic  

 .%5أقل من القيمة الحرجة 

 GX does not Granger Cause INF   0.0399 Prob 
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 سواء كانت تلك املتغيرات خارجية 
ً
مفهوم نموذج اإلبطاء الزمني :هو النموذج الذي يحتوي على قيم متغيرات مبطئة زمنيا

 يتم تضمينها في الن
ً
ماذج االقتصادية لثالثة أم داخلية من بين املتغيرات التي يحتويها النموذج. أن املتغيرات املتباطئة زمنيا

أسباب هي: األسباب النفسية أو السيكولوجية : وهذه األسباب تتعلق بالعادات والتقاليد املؤثرة في سلوك الفرد أو 

املؤسسات االقتصادية ومن االمثلة عليها هي دالة االستهالك . أسباب فنية أو تكنولوجية : وهذه تتعلق بالطبيعة الفنية أو 

  5.ية اإلنتاجية . أسباب مؤسسية : وهذه تتعلق بالقوانين والتشريعات الحكومية مثل الضرائبالتقنية للعمل

( الختبار العالقة طويلة املدى بين التضخم والضرائب وسعر الصرف ARDLتطبيق اختبار الحدود في نموذج ) 12 -3

 م:2018-1990الحقيقي الفعلي والناتج املحلي االجمالي في السودان خالل الفترة 

 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(INF)   

Selected Model: ARDL(4, 4, 4, 4)  

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 11/23/21   Time: 12:08   

Sample: 1990 2018   

Included observations: 24   

     
     Conditional Error Correction Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     C 320.5658 60.37144 5.309892 0.0060 

INF(-1)* -1.374114 0.152416 -9.015560 0.0008 

REER(-1) -0.496921 0.889901 -0.558401 0.6063 

TAX(-1) 6.93E-06 3.25E-06 2.131781 0.1000 

RGDP(-1) -8.103965 2.758961 -2.937325 0.0425 

D(INF(-1)) 0.811656 0.202221 4.013701 0.0159 

D(INF(-2)) 1.130340 0.162268 6.965881 0.0022 

D(INF(-3)) 0.581871 0.099790 5.830978 0.0043 

D(REER) -1.196084 0.606067 -1.973519 0.1197 

D(REER(-1)) -2.759774 0.519428 -5.313102 0.0060 

D(REER(-2)) -0.055589 0.060711 -0.915630 0.4117 

D(REER(-3)) 0.122286 0.071635 1.707078 0.1630 

D(TAX) 2.14E-06 1.02E-06 2.094594 0.1043 

D(TAX(-1)) 1.64E-06 3.37E-06 0.486306 0.6522 

D(TAX(-2)) 9.25E-06 2.99E-06 3.092413 0.0365 

D(TAX(-3)) 7.05E-06 2.30E-06 3.064085 0.0375 

D(RGDP) -21.05674 5.327544 -3.952429 0.0168 

D(RGDP(-1)) -36.91319 10.01708 -3.685027 0.0211 

D(RGDP(-2)) -36.20466 7.697909 -4.703181 0.0093 

D(RGDP(-3)) -23.87666 5.697037 -4.191066 0.0138 

     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
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     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     REER -0.361630 0.641472 -0.563751 0.6030 

TAX 5.04E-06 2.21E-06 2.282751 0.0845 

RGDP -5.897591 1.833254 -3.217007 0.0324 

C 233.2890 28.84215 8.088474 0.0013 

     
     EC = INF - (-0.3616*REER + 0.0000*TAX  -5.8976*RGDP + 233.2890 ) 

     
          

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     

   

Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  20.64989 10%   2.37 3.2 

K 3 5%   2.79 3.67 

  2.5%   3.15 4.08 

  1%   3.65 4.66 

     

  1%   4.614 5.966 

     
 Eviews10ت برنامج املصدر:مخرجا     

 

أن التضخم اعتمد علي قيمه السابقة والقيم السابقة للضرائب للجنيه  ARDLأثبت نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء املوزع 

% لهذه 5( أقل من القيمة الحرجة املعيارية tالسوداني مقابل الدوالر األمريكي , وذلك ألن القيمة االحتمالية  إلحصائية )

املحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند   Fما يعني وجود ارتباط تسلسلي لهذين املتغيرين . وبما أن قيمة املتغيرات . م

%( نقبل الفرضية البديلة التي تنص علي وجود عالقة توازنية  طويلة األجل بين متغيرات 10%،5% ،1مستويات املعنوية )

, مما يعني أن املتغيرات ال تبتعد عن بعضها البعض بحيث  م(2018-1990الدراسة ) التضخم والضرائب( خالل الفترة)

.
ً
 تظهر سلوكا متشابها

( الختبار االنحدار الذاتي بين التضخم واالنفاق الحكومي وسعر الصرف ARDLتطبيق اختبار  في نموذج ) 13 -3

 م:2018-1990الحقيقي الفعلي والناتج املحلي االجمالي في السودان خالل الفترة 

 
 

Dependent Variable: INF   

Method: ARDL    

Date: 11/24/21   Time: 00:58   
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Sample (adjusted): 1994 2017   

Included observations: 24 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): GX REER RGDP        

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 500  

Selected Model: ARDL(4, 4, 4, 3)  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     INF(-1) 0.359554 0.200375 1.794410 0.1327 

INF(-2) 0.561532 0.151810 3.698909 0.0140 

INF(-3) -0.256267 0.163600 -1.566425 0.1780 

INF(-4) -0.345127 0.146113 -2.362048 0.0646 

GX -1.47E-08 1.20E-08 -1.226557 0.2746 

GX(-1) 3.29E-08 1.85E-08 1.776035 0.1359 

GX(-2) 5.76E-08 1.80E-08 3.195063 0.0241 

GX(-3) 3.91E-08 3.01E-08 1.299304 0.2505 

GX(-4) -5.80E-08 1.85E-08 -3.130048 0.0260 

REER -1.095648 0.795356 -1.377556 0.2268 

REER(-1) -4.100212 1.346562 -3.044947 0.0286 

REER(-2) 3.464941 0.728100 4.758883 0.0051 

REER(-3) 0.242135 0.102922 2.352594 0.0653 

REER(-4) 0.167138 0.108901 1.534769 0.1854 

RGDP 10.06312 5.128557 1.962173 0.1070 

RGDP(-1) 6.379466 5.215809 1.223102 0.2758 

RGDP(-2) -11.41119 5.179628 -2.203091 0.0788 

RGDP(-3) -12.94130 5.921264 -2.185563 0.0805 

C 170.7784 116.2867 1.468598 0.2019 

     
     R-squared 0.980952     Mean dependent var 29.43163 

Adjusted R-squared 0.912381     S.D. dependent var 32.86546 

S.E. of regression 9.728355     Akaike info criterion 7.402684 

Sum squared resid 473.2045     Schwarz criterion 8.335310 

Log likelihood -69.83221     Hannan-Quinn criter. 7.650110 

F-statistic 14.30553     Durbin-Watson stat 1.803463 

Prob(F-statistic) 0.003987    

     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   
 

 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 286 - 

أن التضخم اعتمد علي قيمه السابقة والقيم السابقة للضرائب للجنيه  ARDLأثبت نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء املوزع 

ه % لهذ5( أقل من القيمة الحرجة املعيارية tالسوداني مقابل الدوالر األمريكي , وذلك الن القيمة االحتمالية  إلحصائية )

 أقل    Fاملتغيرات . مما يعني وجود ارتباط تسلسلي لهذين املتغيرين . وبما أن القيمة االحتمالية املقابلة إلحصائية

Prob(F-statistic) 0.003987 

%  نقبل الفرضية البديلة التي تنص علي وجود عالقة توازنية  طويلة األجل بين متغيرات الدراسة ) 5من القيمة الحرجة 

م( مما يعني أن املتغيرات ال تبتعد عن بعضها البعض بحيث تظهر 2018-1990واالنفاق الحكومي( خالل الفترة)التضخم 

.
ً
 سلوكا متشابها

 

تقدير نموذج تصحيح الخطأ لهدف تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل بين التضخم والضرائب وسعر الصرف  14 -3

 م:2018-1990في السودان خالل الفترة الحقيقي الفعلي والناتج املحلي االجمالي 

 

Vector Error Correction Estimates   

Date: 11/23/21   Time: 12:10   

Sample (adjusted): 1993 2017   

Included observations: 25 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq:  CointEq1    

     
     INF(-1)  1.000000    

     

TAX(-1) -3.38E-05    

  (4.4E-06)    

 [-7.71011]    

     

REER(-1)  7.183449    

  (1.51761)    

 [ 4.73341]    

     

RGDP(-1)  2.460514    

  (2.93133)    

 [ 0.83939]    

     

C -459.5619    

     
     Error Correction: D(INF) D(TAX) D(REER) D(RGDP) 

     
     CointEq1 -0.168826 -24462.33 -0.132481 -0.001206 

  (0.08799)  (12635.6)  (0.01928)  (0.00224) 

 [-1.91865] [-1.93599] [-6.87081] [-0.53942] 

     

D(INF(-1)) -0.367936  33952.14  0.119799  0.004582 
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  (0.23553)  (33822.2)  (0.05161)  (0.00598) 

 [-1.56215] [ 1.00384] [ 2.32114] [ 0.76571] 

     

D(INF(-2))  0.106687  43150.41  0.081538  0.006912 

  (0.23449)  (33672.3)  (0.05138)  (0.00596) 

 [ 0.45498] [ 1.28148] [ 1.58685] [ 1.16024] 

     

D(TAX(-1)) -5.99E-06 -0.716651 -2.39E-06  6.42E-08 

  (3.3E-06)  (0.47493)  (7.2E-07)  (8.4E-08) 

 [-1.81020] [-1.50897] [-3.29518] [ 0.76445] 

     

D(TAX(-2)) -3.01E-06 -0.383757 -1.74E-06  9.24E-08 

  (2.5E-06)  (0.36459)  (5.6E-07)  (6.5E-08) 

 [-1.18396] [-1.05258] [-3.12341] [ 1.43197] 

 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 
 

( أكبر tأثبت نموذج تصحيح الخطأ أن التضخم اعتمد علي قيمه السابقة والقيم السابقة للضرائب وذلك الن إحصائية )

 لكل معالم املتغيرات.  2من أو بتساوي  تقريبا الرقم 
 

يح الخطأ لهدف تقدير العالقة التوازنية طويلة األجل بين التضخم واالنفاق الحكومي تقدير نموذج تصح 15 -3

 م:2018-1990وسعر الصرف الحقيقي الفعلي والناتج املحلي االجمالي في السودان خالل الفترة 
 

Vector Error Correction Estimates   

Date: 11/23/21   Time: 12:11   

Sample (adjusted): 1993 2017   

Included observations: 25 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  

     
     Cointegrating Eq: CointEq1    

     
     INF(-1) 1.000000    

     

GX(-1) -1.19E-07    

 (1.9E-08)    

 [-6.20836]    

     

REER(-1) 3.355179    

 (0.91848)    

 [ 3.65298]    

     

RGDP(-1) 12.20953    

 (1.70757)    

 [ 7.15022]    
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C -364.3799    

     
     Error Correction: D(INF) D(GX) D(REER) D(RGDP) 

     
     CointEq1 -0.512770 -10513658 -0.203317 -0.009349 

  (0.20300)  (3819017)  (0.05491)  (0.00607) 

 [-2.52602] [-2.75297] [-3.70274] [-1.54099] 

     

D(INF(-1)) -0.173817  8901589.  0.170537  0.007914 

  (0.24158)  (4544887)  (0.06535)  (0.00722) 

 [-0.71951] [ 1.95859] [ 2.60974] [ 1.09609] 

     

D(INF(-2))  0.194526  5776346.  0.074935  0.010320 

  (0.22797)  (4288926)  (0.06167)  (0.00681) 

 [ 0.85329] [ 1.34680] [ 1.21517] [ 1.51467] 

     

D(GX(-1)) -6.28E-08 -0.624345 -6.31E-09 -1.63E-10 

  (3.1E-08)  (0.57679)  (8.3E-09)  (9.2E-10) 

 [-2.04994] [-1.08245] [-0.76091] [-0.17815] 

     

D(GX(-2)) -3.13E-08 -0.651370 -3.14E-09 -6.83E-10 

  (2.2E-08)  (0.41306)  (5.9E-09)  (6.6E-10) 

 [-1.42665] [-1.57692] [-0.52941] [-1.04142] 

     
 Eviews10املصدر:مخرجات برنامج 

 

والقيم السابقة االنفاق الحكومي وذلك الن إحصائية  أثبت نموذج تصحيح الخطأ أن التضخم اعتمد علي قيمه السابقة

(t أكبر من أو بتساوي  تقريبا الرقم )لكل معالم املتغيرات.  2 

 .impulse , variance decompositionاختبارات تحليل السياسات عن طريق الصدمات العشوائية ومكونات التباين 

التضخم واالنفاق الحكومي وسعر الصرف الحقيقي الفعلي والناتج توضح هذه االختبارات اتجاه مدى استجابة تغيرات ) 

 لتغيرات بعضها البعض في السودان خالل الفترة ، املحلي االجمالي(
ً
 م: 2018-1990وفقا

نالحظ أن استجابة تغيرات التضخم لنفسها واستجابة تغيرات االنفاق الحكومي في نفس االتجاه متصاعدة خالل فترة 

.الدراسة، مما يع
ً
 ني أن املتغيرات ال تبتعد عن بعضها البعض بحيث تظهر سلوكا متشابها

و توضح هذه االختبارات اتجاه مدى استجابة تغيرات )  variance decomposition تقدير قوة الدفع ومكونات التباين

البعض في السودان  التضخم والضرائب وسعر الصرف الحقيقي الفعلي والناتج املحلي االجمالي(، وفقا لتغيرات بعضها

نالحظ أن استجابة  تغيرات التضخم أدت لتغيرات الضرائب في نفس االتجاه , مما يدل على  م:2018-1990خالل الفترة 

. أن السالسل الزمنية للمتغيرات ال تبتعد عن بعضها ال
ً
 متشابها

ً
 بعض بحيث تظهر سلوكا

 

  خاتمة :

السياسة املالية ملعالجة مشكلة التضخم في السودان , وذلك باستخدام هذه الدراسة دراسة قياسية لتقويم دور أدوات 

النماذج القياسية ملعرفة ما مدي الدور الذي تلعبه هذه االدوات في تخفيف حدة التضخم , عبر االنفاق الحكومي , 
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الدراسة , مما يدل على  والضرائب , وأن املتغيرات االقتصادية تتغيير وفقا لتغيرات بعضها البعض في السودان خالل فترة

 . كما أكدت الدراسة أن االنفاق 
ً
 متشابها

ً
أن السالسل الزمنية للمتغيرات التبتعد عن بعضها البعض بحيث تظهر سلوكا

العام والضرائب لم تؤدي دور في معالجة التضخم , والعالقة بينهما كانت في اتجاه واحد مع التضخم , ورأي الباحثان أن 

ج مشكلة التضخم نتيجة للخلل الواضح في االنفاق العام والضرائب .  كما أن الدراسة أسفرت عن نتائج االدوات لم تعال

حقيقية . وأوصت بتوصيات تساعد السلطات املسؤولة في وضع وتنفيذ السياسات املالية والنقدية , بما يضمن فاعلية 

       أدوات السياسة املالية في معالجة مشكلة التضخم .

 ج التى توصلت اليها الدراسة :النتائ

.عدم استقرار السالسل الزمنية ملتغيرات الدراسة )التضخم ، االنفاق الحكومي ، الضرائب( عند مستواها، واستقرارها 1

 بعد أخذ الفروق خالل فترة الدراسة .

 .أثبت جوهانسون التكامل املشترك بين التضخم واالنفاق الحكومي خالل فترة الدراسة .2

 بت جوهانسون التكامل املشترك بين التضخم والضرائب خالل فترة الدراسة ..أث3

 .أظهرت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن التضخم اعتمد علي قيمه السابقة والقيم السابقة لكل من االنفاق الحكومي .4

في السودان خالل فترة .أوضح نموذج تصحيح الخطأ أن  التضخم  اعتمد علي قيمه السابقة والقيم السابقة للضرائب 5

 الدراسة .

-1990( خالل فترة الدراسة INF( والتضخم) TAX. أثبتت الدراسة وجود عالقة سببية في اتجاه واحد بين الضرائب) 6

 . %5أقل من القيمة الحرجة   F-Statistic م الن القيمة االحتمالية املصاحبة لإلحصائية التي اعتمد عليها جرانجر2018

-1990( خالل فترة الدراسة INF( التضخم) GXراسة وجود عالقة سببية في اتجاه واحد بين االنفاق الحكومي) . أثبتت الد7

 . %5أقل من القيمة الحرجة   F-Statistic م الن القيمة االحتمالية املصاحبة لإلحصائية التي اعتمد عليها جرانجر2018

ة وليس لها دور في معالجة مشكلة التضخم وذلك من خالل نتيجة .أثبتت الدراسة أن أدوات السياسة املالية غير فاعل8

تقدير العالقة بين التضخم كمتغير تابع والضرائب واالنفاق الحكومي كمتغيرات مستقلة  باستخدام املربعات الصغرى 

-Prob(Fأظهرت املعنوية الكلية للنموذج ألن القيمة االحتمالية املصاحبة لها) Fالعادية الحظنا أن إحصائية 

statistic)=0.000070  أي أن تغيرات الضرائب واالنفاق الحكومي ليس لها دور في تغيرات 5(، أقل من القيمة الحرجة، %

أن النموذج ال يعاني من Durbin-Watson معدالت التضخم) نالحظ أن العالقات طردية ( ، كما أظهرت قيمة أحصائية

 
ً
 .2تساوي الرقم مشكلة االرتباط الذاتي ألن قيمته تقريبا

 توصلت الدراسة الى التوصيات األتية :

.تقويم ومراقبة سياسة التحرير االقتصادي)مراقبة حركة األسعار في السوق( وتفعيل السياسات النقدية واملالية 1

 لتخفيض حدة التضخم التي تقلل من قيمه النقود.

جيع إنتاج ووفرة السلع الرئيسة للصادرات وذلك .وضع سياسات اقتصادية تعمل علي تقوية قاعدة اإلنتاج بغرض تش2

بزيادة االنتاج واالنتاجية , وإحالل الواردات لكبح جماح الطلب املحلي , بغرض إحتواء نمو الواردات وتخفيف حدة 

 الضغوط التضخمية ، وتعمل علي خلق بيئة مالئمة لتدفقات متزايدة لتحويالت السودانيين العاملين بالخارج.

ن يكون االنفاق الحكومي على املشاريع االنتاجية , بدال من االنفاق  االستهالكي البذخي على هيكل الحكم واالجور .ينبغي أ3

 واملواهي واملصروفات التشغيلية.

. االهتمام بتفعيل الضرائب املباشرة على االنتاج , بدال من الضرائب غير املباشرة التى تفرض على السلع والخدمات التى 4

 عليها السودان . يعتمد 
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حئ
ا
 ة المراجع:ل

أثر السياسات املالية والنقدية علي معدالت التضخم في ( , 2019أبوعزوم الالفي عبدالرحيم , محمد مصباح سعيد) .1

 2014-2019االقتصاد الليبي خالل الفترة 

 .  205( , املالية العامة , عمان , ص  1991أحمد زهير شامية ) .2

 .  190( , أسس املالية العامة , دار وائل للنشر , عمان , ص 1991لخطيب )أحمد زهير شامية , خالد ا .3

 م( ، االقتصاد القياس ي ، , دار الكتب موزعون وناشرون ، الطبعة األولى , العراق . 2017حميد عبيد ) .4

ى , الخرطوم م( ، االقتصاد القياس ي املتقدم ، ،جي تاون للكمبيوتر، الطبعة األول2009خلف هللا أحمد محمد عربي ) .5

 , السودان .

 م(االقتصاد القياس ي املالي، ،الطبعة الثانية،جي تاون ألعمال الكمبيوتر.2009خلف هللا احمد محمد عربي، ) .6

( دراسة تحليل السياسات االقتصادية علي تنمية االستثمارات االجنبية املباشرة في ظل   2014دالل سمينة ) .7

 ( . 2011-1989لجزائر)االصالحات االقتصادية , دراسة حالة ا

أثر السياسات املالية والنقدية على معدالت التضخم  :( وأخرون دراسة بعنوان 2019سارة محمد أحمد عبدالرحيم )  .8

 . 2014-2019في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

راسة لنيل درجة ( , أثر السياسات املالية والنقدية على ميزان املدفوعات السوداني , د 2003الشاذلي عيس ي حمد ) .9

 الكتوراة , غير منشورة , السودان , الخرطوم . 

 – 1995( , دور السياسات املالية في التنمية االقتصادية بوالية النيل االبيض ,  2009صالح محمد ابراهيم أحمد , ) .10

 م , دراسة لنيل درجة الدكتوراة , جامعة بخت الرضا , السودان , غير منشورة , الدويم .  2005

 شارع الدكتور مصطفي شرفة. 40م( ، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسه شباب الجامعة، 2002ياء مجيد، )ض .11

(،االقتصاد القياس ي بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية  2000عبد القادر محمد عبد القادر عطية ) .12

 (. 690،ص689للنشر،ص

الح االقتصادي في السودان، الطبعة الثانية، شركة مطابع م( , منهجية اإلص2001عبد الوهاب عثمان شيخ موس ي ، ) .13

 السودان للعمالت املحدودة، الخرطوم 

م (  وآخرون : دراسة أثر السياسة املالية والنقدية علي النمو االقتصادي دراسة تطبيقية علي  2013علي محمد)  .14

   م .2013-1991االقتصاد املصري خالل الفترة 

 . 22لتضخم املالي,مؤسسة شباب الجامعة االسكندرية , ص (,ا2006غازي حسين عناية) .15

ه( ، وعبدالعزيز بن أحمد دياب،دراسات  متقدمة في النظرية االقتصادية الكلية ، 1435فاروق بن صالح الخطيب )  .16

 جامعة امللك عبدالعزيز, اململكة العربية السعودية , جدة . 

 التمويل , مؤسسة شباب الجامعة , االسكندرية. ( , االقتصاد الدولي , التجارة و 1995كامل بكري) .17

 م( , مبادئ االقتصاد الكلي , جامعة العلوم التكنواوجية ، الطبعة الثانية ، اليمن .2012محمد أحمد األفندي ،) .18
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، نمائي بالسودان" ، الطبعة األوليفي النظام االقتصادي واإل  املتغيرات واملستجداتم( "2005محمد الحسن املكاوي، ) .19

 (، الخرطوم.7ملركز القومي لإلنتاج اإلعالمي، سلسلة إصدارات الوعد الحق، إصدارة رقم )ا

 .  104( , اقتصاديات النقود , دار النهضة العربية , القاهرة , ص  1990محمد زكي املسير ) .20

طرق  م(،2011شيخي ) .محمد22.   131( , نفقات الدولة , دار النهضة العربية , القاهرة , ص  1990محمد زكي املسٌير ) .21

   .وتطبيقاتاالقتصاد القياس ي محاضرات 

   18( , مبادئ املالية العامة ,دار النشر جامعة حلب,سوريا ,ص 1981محمد سعيد فرهود ) .22
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 دور وأثر برامج التنمية البشرية واجملتمع املدني على التنمية الرتابية 

 املغرب -حالة منطقة الغرب
The role and Impact of Human Development Programs and Civil Society on 

Territorial Development, the case of the Gharb-Morocco 

 

 عرشان أحمو، ابتسام بنفضول، ربيعة البوعناني

 نيطرة، املغرب، مختبر التراب، البيئة والتنمية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة ابن طفيل القدكاترة باحثين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Local development is part of the local territory 

with all its historical, social, cultural, political and 

environmental components; And watch out for his 

qualifications, as well as his obstacles and 

weaknesses. 

Optimal management of local human, financial, 

logistical and technological resources; Given the 

growing constraints and challenges, and the 

growing demands and expectations of the local 

population; Urgently impose the issue of lifting 

these constraints and resolving imbalances; With a 

view to improving the standard of living of the 

population in urban and rural areas and improving 

social services, infrastructure and basic equipment 

; as part of the development of an innovative vision 

and an effective contribution to the interests of the 

State and civil society, in economic, social and 

human development projects. 

Key words: development, human development 

programs, role of civil society, Morocco. 

 

  امللخص:

الحديث عن التنمية املحلية، ينطلق من املجال املحلي بكل 

مكوناته التاريخية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية؛ 

  .ورصد مؤهالته، وكذلك معيقاته ومكامن ضعفه

إن التدبير املحكم للموارد املحلية البشرية واملالية 

ت واللوجستيكية والتكنولوجية؛ وبالنظر إلى اإلكراها

والتحديات املتنامية، وتزايد مطالب وانتظارات الساكنة 

املحلية؛ تفرض وبإلحاح مسألة رفع هذه اإلكراهات ومعالجة 

اإلختالالت؛ في أفق تحسين مستوى عيش السكان بالوسطين 

الحضري والقروي وتجويد الخدمات اإلجتماعية، البنيات 

مبتكرة  التحتية والتجهيزات األساسية؛ في إطار بلورة رؤية

ومساهمة فاعلة ملصالح الدولة واملجتمع املدني، في مشاريع 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية.

التنمية املحلية، برامج التنمية البشرية،  الكلمات املفتاحية:

 .دور املجتمع املدني، املغرب
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 مقدمة:

يتم الحديث عن التنمية املحلية كمنهج منسجم، وكمشروع شامل ومتكامل، ينطلق من املجال املحلي آخذا في اإلعتبار، 

، 2جال املحليإذ تفض ي هذه املقاربة إلى رصد مؤهالت امل .1كل مكوناته التاريخية واالجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية

وكذلك معيقاته ومكامن ضعفه؛ مع االرتكاز على التضامن بين كل األطراف املساهمة في التنمية؛ عبر املشاورة واالشراك 

 الفعلي للسكان املحليين في تصور وإنجاز وتتبع أي مشروع تنموي يهمهم. 

لية واللوجستيكية والتكنولوجية...، فضال عن ويفترض ذلك، إتباع منهج محكم في تدبير املوارد املحلية البشرية واملا

تحويل عدد من اإلختصاصات، وكذلك اإلعتمادات املالية، من املركز إلى املستوى املحلي؛ ضمن تطوير الالتمركز 

والالمركزية...وهكذا ظهرت مفاهيم جديدة كالتنمية باملشاركة والتنمية املندمجة والتنمية من الداخل...وكلها مفاهيم 

 .3طة باملجال املحليمرتب

ويزداد وبموازاة مع التطورات التي عرفها املغرب على عدة أصعدة اقتصادية واجتماعية، تبرز مجموعة من اإلكراهات؛ 

في ظل تزايد ظهور مطالب وانتظارات جديدة للساكنة، وبروز فاعلين جدد، ثقل هذه التحديات، بتنامي حاجيات األفراد، 

جعل من مسألة رفع هذه اإلكراهات ومعالجة اإلختالالت أمرا ذي راهنية ة املحلية والوطنية؛ مما يفي ظل التحوالت املتسارع

الرفع من مستوى عيش السكان بالوسطين الحضري والقروي وتحسين الخدمات اإلجتماعية، البنيات  كبرى؛ في أفق

 عات املنتجة.التحتية والتجهيزات، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية، تدعيم القطا

 ستعالج هذه املقالة دور وأثر برامج التنمية البشرية والجتمع املدني على الساكنة باملجال املدروس، عبر بسط:

  مختلف األدوار والتدخالت املؤساستية، واملتمثلة أساسا في برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ هذا الورش امللكي

 .اقتصادية للمملكة -من أجل املساهمة في التنمية السوسيوالرائد والذي يتطور باستمرار 

  املنظمات غير الحكومية وما تمثله من أدوار هامة كشريك أساس ي في التنمية والتأطير، والتي تزايد دورها خالل السنوات

ر داخل املجتمع؛ فجمعيات القليلة األخيرة، في تعبئة وتأطير الساكنة املحلية. إذ يقوم املجتمع املدني بدور أساس ي في التطو 

 املجتمع املدني تعمل داخل وبين السكان لتعزيز القدرات الذاتية على املستوى االجتماعي، الثقافي واالقتصادي.

 تعريف التنمية: -1

ارتبطت التنمية لوقت طويل بمفاهيم تخصصية تتعلق أساسا بالتنمية االقتصادية وتحقيق النتائج املالية 

 ة الحقة تحقيق تنمية إنسانية أوبشرية شاملة مستدامة ومندمجة.واملحاسبية، في مرحل

 قد ارتبطت في السابق مع مجهود محاربة التخلف ومعالجة آثاره والتخلص من "األوضاع االقتصادية التنميةوإذا كانت 

الشاملة واملستدامة واالجتماعية املزرية"، فإن حصر التنمية في هذه املجاالت تعتبر تضييقا من مجاالت تطبيق التنمية 

 .1956املغرب منذ حصوله على استقالله سنة  تبناهاواالجتماعية التي  االقتصادية املخططاتنستحضر هنا واملندمجة. و 

                                                           

1 -  GLON E.et al ;(1996), : Le développement local au service de la géographié , in Bulletin de l’association des géographes 

francais.pp.447-455 

2 - DUMONT Gérard-Francois,(2012), :Diagnostic et Gouvernanace des Terriroires Concepts, Méthodes,Application,Edit 

Armand Colin.pp11- 22.  

 (.17،،ص.16(،"االسس النظرية لتحديد املجال املحلي وتنميته"، مجلة الحوليات املغربية لالقتصاد عدد1996األكحل املختار،) - 3
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اختصاصات الهيئات الالمركزية ومجاالت تدخلها، توسع مفهوم هذا املصطلح وتنوعت مدلوالته  تطور وباملوازاة مع 

ى تطور مفاهيم ومضامين التنمية بشكل عام والتنمية املجالية بشكل خاص، وتطورت معها املادية والعملية، مما أدى إل

ات يوإذا كانت فترتي الستيناألسس القانونية والعملية واملجالية لتحقيق التنمية املحلية بمختلف معاملها وأهدافها.

ت أصبحت األضواء تسلط على التنمية املحلية في ركب التنمية، فإنه منذ الثمانينيا  والسبعينيات تميزت بهاجس االنخراط

من طرف الباحثين، وبدأت تتصدر اهتمامات املسؤولين نظرا للفوارق املجالية الصارخة، خاصة بين املركز والهامش، ألن 

ن التنمية ال تتحقق إال بالنسبة للجماعات التي تتوفر على مؤهالت؛ وقادرة على استقطاب املشاريع التنموية، وحيث تكو 

 . 1فرص االستثمار والربح أسرع

، والذي 2003وفي محاولة لتعريف التنمية املحلية، نذكر بعض التعاريف ومنها ما جاء به تقرير التنمية البشرية لسنة 

إنجاز عمليات كمية أو نوعية هادفة إلى تحسين مستديم للظروف املعيشية لسكان مقيمين في مجال »عرفها على أنها: 

أما برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، فيعرف التنمية املحلية على  «.عدة املؤسساتية أو الجغرافية أو الثقافيةمحدد على األص

ثمرة إنجاز يهدف إلى تحسين ظروف عيش السكان القاطنين في فضاء معين، وذلك بكيفية مستدامة على املستويات »أنها 

 .2«املؤسساتية أو الجغرافية أو الثقافية

(" تعريفا يلخص هذه الخلفية املفاهيمية للتنمية البشرية:"يمكن تحديد 2002رير التنمية االنسانية العربية)ويقدم "تق

التنمية االنسانية)التنمية البشرية( ببساطة بكونها عملية توسيع الخيارات. ففي كل يوم يمارس االنسان خيارات متعددة، 

يث إن االنسان هو محور تركيز األنشطة املنجزة في اتجاه تحقيق بعضها اقتصادي، وبعضها سياس ي، وبعضها ثقافي. وح

التنمية، فإنه ينبغي توجيه األنشطة لتوسيع نطاق خيارات كل انسان، في جميع ميادين النشاط البشري لفائدة الجميع. 

زز الخيارات االنسانية، تصبح التنمية االنسانية وفق هذا التحديد، ينطوي على دالالت بعيدة األثر. ففي املقام األول تتع

حينما يكتسب الناس القدرات، وتتاح لهم الفرص إلستخدامها. وتسعى أيضا إلى ضمان توازنها املناسب، من أجل تحاش ي 

 3اإلحباط الناجم عن فقدان االتساق بينهما."

لى مجال ترابي معين، من عملية تنويع وإغناء األنشطة االقتصادية واالجتماعية ع»فالتنمية املحلية في هذا اإلطار هي 

خالل تعبئة وتنسيق مواردها وطاقاتها. فالتنمية املحلية هي عملية مركبة تهدف إلى الرفع من املستوى املعيش ي للسكان، في 

بواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا   واالجتماعية مجال ترابي معين، وذلك عبر تنويع وتطوير األنشطة االقتصادية

 بي. وهذه العملية تتم من خالل ثالث مستويات أساسية:املجال الترا

ويهم طبيعة التنظيم اإلداري والسياس ي للبالد، ففي املغرب على سبيل املثال، يتم الحديث عن  إلطار املؤسساتي:ا 

 املحلي على صعيد الجماعات الترابية؛

                                                           

سنة من التنمية  50املمكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك"، تقرير الخمسينية، (،"املغرب 2006اململكة املغربية،) - 1

 .14-13،ص؛2025البشرية وسنة 

 .15،مرجع سابق، ص2006املغرب املمكن،- 2

 .15-14،مرجع سابق،ص2006املغرب املمكن، - 3
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وارد الجغرافية واالقتصادية لجماعة ترابية سواء منها الطبيعية أوكل ما يتعلق بالخصائص وامل إلمكانيات واملؤهالت:ا 

ما، على اعتبار كون هذه املعطيات هي التي تعطي للجماعات شخصيتها، وعلى أساسها يمكن التمييز بين جماعة قروية 

 وجماعة حضرية؛

فة والهوية لسياق التاريخي والثقافي: ويتعلق بالعناصر املشتركة لجماعة ترابية معينة كالتقاليد، األعراف، الثقاا 

 . 1االجتماعية

فمنطلق التنمية الترابية إذن، هو تبني مبدأ البناء من األسفل، وذلك بجعل تنمية الجماعات الترابية نقطة االنطالق 

. تهدف إلى تحسين جودة املجال وتوزيع أفضل للسكان واألنشطة والتخفيف 2األساسية لتنمية شاملة مستدامة ومندمجة

ية دون إغفال الخصوصيات املحلية،واإلمكانات املادية لكل جهة؛ والحفاظ على البيئة. ويمكن اإلشارة من التباينات املجال

هنا إلى تقرير الخمسينية الذي جاء فيه :"...لقد اضحت التنمية املستدامة ضرورة حيوية. وذلك هو املفهوم الذي يتمحور 

هذا االتجاه، تثار أسئلة من قبيل: كيف يتم  وفيوهشاشتها.  للبالدحوله هذا الفصل، بالنظر إلى شح املوارد الطبيعية 

ضمان التوازنات الضرورية، التي تمكن من استغالل مالئم لهذه املوارد، بموازاة مع محاربة الفقر وصيانة املوروثات لفائدة 

لغابوي، أو بالتنوع البيئي، أو باملعادن، االجيال املقبلة؟ وسواء تعلق األمر باملاء، أو باألراض ي والقوانين العقارية، أو بالتراث ا

 .3أو بالتلوث، فاملالحظ أنه يمكن تصور خيارات وتحكيمات أكثر انسجاما وأكثر إدماجا، من املمكن اعتمادها..."

اقع -2  :املستقبل و رهاصات باملغرب الترابية التنمية و

تعقيدات وأزمات عديدة، جعلت مسألة إن تجربة التخطيط االقتصادي باملغرب عرفت فترات توسع كما واجهتها  

التخطيط الشامل والفعال غائبة عن صانعي القرار في املغرب. وتعود هذه الوضعية إلى النقص الحاصل، سواء على 

املستوى التقني أواملؤسساتي، الناتج بدوره عن عدم تأقلم السياسات املتبعة مع التحوالت السريعة، التي يعرفها الوضع 

اء الداخلي أوالخارجي. كما تميزت مسألة التخطيط في املغرب بغياب التشخيص املسبق ومن قلة الفاعلين، االقتصادي سو 

إضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف املتدخلين، الش يء الذي نتج عنه ضعف االنسجام بين البرامج التنموية، وكذا عدم 

نجزة محليا. فعلى الرغم من وجود مشاريع ومخططات قطاعية إلتقائية البرامج املنجزة على املستوى الوطني مع تلك امل

موجهة، إال أن السمة البارزة التي ميزت هذه البرامج هي عدم التقائيتها لكونها لم تنبع من رؤية مستقبلية واضحة وشاملة، 

رحلة لتقويم االختالالت كما لم تأخذ بعين االعتبار الصعوبات التي قد تعترضها أثناء التنفيذ، وبالتالي التدخل في أي م

تحقيق املنجزات، وتصحيح االختالالت، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي،  والبحث عن الحلول البديلة.فـ"...

يقتض ي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف املؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، واألحزاب 

طق أن نجد أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية االجتماعية من مختلف األحجام، وترصد لها ..فليس من املن.املكونة لها

وباإلضافة إلى ذلك، فهي  .عشرات املليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، واملتدخلين العموميين

                                                           

، أشغال الدورة السابعة 2017الرأسمال البشري مسلك النتاج الثروة"، الرأسمال الالمادي معيار لقياس التنمية املجتمعية، االستثمار في - 1

 .7،ص7ملنتدى التنمية والثقافة الغزران، منشورات الجماعة القروية الغزران، رقم 

شرية: مساهمة ، التفاوتات السوسيوـ مجالية والتنمية الب2017رئاسة الحكومة، املرصد الوطني للتنمية البشرية،"تقرير التنمية البشرية  - 2

 .12،ص.في الحوار الوطني حول النموذج التنموي باملغرب ـ خالصة تركيبية"

 .181صمرجع سابق،،2006املغرب املمكن،- 3
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فكيف لهذه البرامج،  .ى استهداف الفئات التي تستحقهاتعاني من التداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها عل

 1في ظل هذا الوضع، أن تستجيب بفعالية، لحاجيات املواطنين وأن يلمسوا أثرها ؟..." 

لقد كانت أهداف هذه املخططات طموحة، غير أن مسألة ترجمة االستراتيجيات إلى مخططات عمل، أمرا صعبا، لعدم 

نجاز بعين االعتبار. كما أن وضع برامج طموحة دون دراسة قبلية للوضع االقتصادي واملالي أخذ إكراهات املوارد ومدة اإل 

وهو ما جعل العديد من املشاريع الهامة ضمن املبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم ترى النور مما يزيد من صعوبة التنفيذ. 

إلى عزل بعض املسؤولين الترابيين )رجال سلطة ومدراء في العديد من االقاليم، مما خلق مشاكل على أرض الواقع. وأدى 

  ومسؤولين إداريين باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية(، بالعديد من االقاليم.

إضافة إلى هذه العوامل، فإن أهم نقص شاب هذه املخططات يتجلى في غياب التقييم، الذي وإن تم تداركه خالل 

قد جاء بعيد عن العلمية والرصد الحقيقي للمشاكل. فغياب ثقافة التقييم لدى (، ف2004–2000مخطط التنمية لسنة )

الفاعلين، ساهم في عدم فعالية التخطيط، فاملخططات التنموية توضع دون دراسة وتقييم للمخططات السابقة 

دم توفر نظام معلوماتي لالستفادة من األخطاء وتدارك االختالالت. كما أن غياب التقييم مرتبط بعوامل ال تقل أهمية، كع

فعال، وكذا نقص الدراسات األساسية التي تسمح بتشخيص وتحليل محددات ظاهرة معينة، أو قطاع معين، أو جزء من 

 التراب تسمح بتحديد وبرمجة االحتياجات وتبني املشاريع التنموية املناسبة.

غرب، عدم انسجام املخططات على املستوى كما أن من العوامل التي ساهمت في عدم نجاح سياسة التخطيط في امل 

الوطني، بمثيلتها على املستوى املحلي، وعدم التقائيتها، وهذا ناتج عن غياب ثقافة التخطيط على املستوى املحلي الذي 

 ؛ وعدم قدرة الفاعلين املحليين على أخذ بزمام املبادرة والتقرير. وهو ما حذا2يعاني من ضعف التنظيم التقني واملالي

بالسلطات العمومية إلى تبني سياسة جديدة قائمة على تبني مخططات قطاعية متوسطة وبعيدة املدى في ميادين مختلفة، 

)مخطط املغرب األخضر، مخطط اإلقالع الصناعي،...إلخ(، وكذا مأسسة فاعلين جدد، وإنشاء صناديق تنموية ذات طابع 

 مجموعة من التدابير لتحسين مناخ األعمال في املغرب. خاص أو عام، وخلق وكاالت تنموية، كما تم اتخاذ 

، فقد دشن املغرب سياسة 3هذه الرؤية الجديدة للتنمية، جعلت مختلف الفاعلين في صلب املخططات التنموية للدولة

رة جديدة تنبني على التعاقد والشراكة بين القطاع العام والخاص أثناء وضع االستراتيجيات القطاعية. كما حولت نظ

الفاعلين العموميين، لدور الدولة من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة، تراقب سير املشاريع، وتوفر التمويل الالزم لها، كما 

 تعمل على احتواء املشاريع االجتماعية، التي ال يقبل عليها الخواص، لضعف فائدتها، كاملشاريع السكنية مثال. 

لهذه املقاربة الجديدة، املبنية على التشخيص القبلي للوضعية االجتماعية، لقد شكلت املبادرة الوطنية، أهم تجسيد 

وكذا إشراك املجتمع املدني في وضع املخططات واالستراتيجيات الكفيلة بتجاوز هذه املعضلة، غير أن نتائج هذه 

:"...ولكننا نعيش 2017نة االستراتيجية كما سبق اإلشارة إلى ذلك، جاءت محدودة. يقول جاللة امللك في خطاب العرش لس

اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها...بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع اإلنجازات في 

بعض املجاالت االجتماعية، حتى أصبح من املخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم. فإذا كنا قد نجحنا في العديد من 

                                                           

 .2018خطاب العرش،مقتطف من  - 1

 ؛12، ص2012برنامج عمل الجماعة الترابية دار بالعامري، - 2

 .5ص،'2017قرير التنمية البشرية رئاسة الحكومة، املرصد الوطني للتنمية البشرية،"ت - 3
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ة، كالفالحة والصناعة والطاقات املتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر املخططات القطاعي

على تحسين ظروف عيش املواطنين، ال تشرفنا، وتبقى دون طموحنا.وذلك راجع باألساس، في الكثير من امليادين، إلى ضعف 

لتنافر بدل التناسق وااللتقائية، والتبخيس والتماطل، بدل املبادرة العمل املشترك، وغياب البعد الوطني واإلستراتيجي، وا

 1والعمل امللموس..." 

وهو ما حدى بالسلطات العمومية إلى إطالق املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي أعلن عنها 

...إن الشأن االجتماعي يحظى عندي :"اللته. حيث يقول ج2018شتنبر 19صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره يوم 

باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان... فإني أؤكد على التركيز على املبادرات املستعجلة في املجاالت التالية... إطالق 

سمال البشري املرحلة الثالثة من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأ

 لألجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطالق جيل جديد من املبادرات املدرة للدخل ولفرص الشغل...".

وترتكز هذه املرحلة الجديدة على مقاربة إرادية، ومتجددة، تهدف إلى تحصين وتعزيز املكتسبات، مع إعادة توجيه 

والعناية باألجيال الصاعدة ودعم الفئات الهشة؛ باإلضافة إلى اعتماد جيل  البرامج، سعيا للنهوض بالرأسمال البشري،

 ل.جديد من املبادرات املدرة للدخل واملحدثة لفرص الشغ

وتجدر اإلشارة، إلى أن البرامج واملشاريع املنجزة تظل جد قطاعية، كما أنها وضعت لكي تستجيب للقضايا امللحة التي 

 على أن تعدد البرامج وتنوع التدخالت في الوسط القروي، قد نتج عنهما، بكل تأكيد تحوالت يواجهها العالم القروي، فضال

اقتصادية واجتماعية متواصلة؛ تسعى الساكنة القروية إلى التكيف معها، من خالل االستفادة من الفرص املتاحة لها. غير 

ية، بسبب غياب رؤية شمولية، تسمح بتعزيز الحكامة أن هذه التدخالت لم تتم بطريقة منصفة عبر مختلف املجاالت التراب

واالدماج وتجانس العمليات، وبمزيد من االستهداف للمناطق الفقيرة والساكنة القروية املهمشة. وهو ما يمكن مالحظته 

 بجالء باملجال املدروس.

جدود للساكنة القروية إلى الخدمات وبالتالي فإن ذلك ينعكس على الهوة املوجودة بين املدن والقرى، في مجال الولوج امل

االجتماعية االساسية، والتشغيل الناقص بالنسبة للشباب في الوسط القروي، والسيما خالل سنوات الجفاف؛ فضال عن 

الفوارق الحادة على مستوى الدخل. واستمرار مظاهر الفقر واألمية في صفوف الساكنة الهشة. وتؤكد االرقام التي نشرتها 

، هذه الوضعية. بما أن هشاشة الفقر، وإن كانت ضعيفة في الوسط 2016السامية للتخطيط في بداية نونبر املندوبية

 30، بعد ان كانت تسجل 2014في املائة سنة  19.4في املائة، تظل ظاهرة قروية بامتياز، حيث سجلت  7.9الحضري بنسبة

 . 20012في املائة سنة

كنة القروية ال تزال متفاقمة، بما أن هذه النسبة تبقى مرتفعة رغم الجهود كما أن األمية املنتشرة في صفوف السا

في املائة في الوسط الحضري، بالنسبة للساكنة  22.2في املائة في الوسط القروي، مقابل  47.7املبذولة، حيث تصل إلى 

اكنة القروية إلى االعالم وإلى البالغة عشر سنوات فما فوق؛ كما باملجال املدروس. وهو االمر الذي يحد من ولوج الس

 التقنيات الحديثة لإلنتاج والتثمين.

                                                           

 .2017مقتطف من خطاب العرش  - 1

(، رأي حول "تنمية العالم القروي، التحديات واآلفاق"؛ إحالة ذاتية رقم 2017املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،) - 2

 .59،ص29/2017،2017
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كما عرف العالم القروي تحوالت عميقة، على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي؛ يعكسها التحسن الكبير في 

ها حصول الولوجيات، وفي تطوير البنيات التحتية والخدمات االجتماعية االساسية. غير أن هذه الدينامية لم يصاحب

تحسن، على مستوى دخل الساكنة القروية ورفاهها. لذلك  يتعين رفع العديد من الحواجز التي يمكن أن تربط األسر 

نفسها، أو بيئاتها وقدراتها املالية. وهو االمر الذي كان له تأثير على مستوى عيش الساكنة القروية؛ الذي ظل دون مستوى 

في  3.7في املائة مقابل 3.5) 2014-2001ألسرع باملقارنة مع الوسط الحضري خالل الفترةاملطلوب بكثير. رغم وثيرة تطوره ا

اقتصادي املتوقع في صفوف األسر  -املائة في الوسط القروي(. كما أن هذه الدينامية لم تؤدي إلى حدوث التحول السوسيو

 امليداني، باملجال املدروس.الفقيرة. وهو ما يمكن استنتاجه من خالل التشخيص الذي أجريناه، بالبحث 

إن املخاوف االجتماعية واالقتصادية والبيئية، قد زادت من الحاجة إلى إعادة التفكير في االستراتيجيات واملخططات 

التنموية املتعلقة بالعالم القروي؛ بصورة تجعل العنصر البشري في قلب هذه االستراتيجيات، مع االنخراط الفعلي 

 اقي الفاعلين املعنيين، بدءا من مرحلة  تنفيذ وتتبع هذه املخططات.للمجتمع املدني، وب

 : أثر املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باملجال املدروس -3

ساهمت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تحسين الظروف املعيشية للساكنة، عبر إنجاز العديد من العمليات 

قر والعزلة القروية. ولقد انصبت هذه العمليات على إنشاء املرافق الصحية والتعليمية، واألنشطة الرامية إلى محاربة الف

والنهوض باألنشطة املدرة للدخل، وكذا على تحسين الولوج إلى الكهرباء واملسالك والطرق واملاء الصالح للشرب والتطهير 

 السائل.

قافة املبادرة واملشاركة وضمان استقاللية الفرد بعيدا إن من أهم مكاسب املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تكريس ث

 عن سياسة التواكل، املبنية على منطق الصدقة والدفع املسبق، واملنح والريع.

وفي هذا الصدد، حيث يقول جاللته في خطابه السامي النطالقة املبادرة:"...من اقتناعنا بأن إعادة التأهيل االجتماعي 

ة النفس، ال يمكن اختزالها في مجرد تقديم إعانات ظرفية، أو مساعدات موسمية مؤقتة. كما عملية معقدة، شاقة وطويل

 .1ال يمكن التعويل فيها على األعمال الخيرية، أو اإلحسان العفوي، أو االستجابة لوازع أخالقي، أو لصحوة ضمير..."

ا اإلختالل امللموس بين املوارد املالية واملوارد إال أن تطبيق املبادرة على أرض الواقع، أبان عن حقائق ملموسة، مفاده

البشرية املرصودة للعملية، إلى جانب التعبئة الكاملة من جهة، وبين التأثير الضعيف الذي أحدثته املبادرة بشكل إجمالي، 

القطاعية، كالفالحة من جهة ثانية. يقول جاللة امللك نصره هللا وأيده: فـ:"...فإذا كنا قد نجحنا في العديد من املخططات 

والصناعة والطاقات املتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش 

 .2املواطنين، ال تشرفنا، وتبقى دون طموحنا..."

لبيع بالعربات فالعديدة من املشاريع التي اعتبرت مدرة للدخل، رغم أن أساسها غير قانوني، وكمثال على ذلك ا

املجرورة، حيث رصدت أغلفة مالية مهمة، ملثل هذه املشاريع لتجد نفسها تتعارض أصال مع محاربة البيع بالتجول؛ وما 

يحدثه من ضرر لجمالية املدن، وللسكينة والطمأنينة بمختلف املدن املغربية. وما يترتب عنه من إساءة للسمعة السياحية 

                                                           

 .2005ماي  18 الخطاب امللكي املؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتاريخ - 1

 .2017خطاب العرش،مقتطف من  - 2
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لقد جاءت التقارير الدولية، صادمة في تقييم املبادرة الوطنية  .1الحضري وجمالية املدن لهذه املدن. وتشويه للمنظر

عدة سنوات على تطبيق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  حيث أبانت عن محدودية نتائجها، فبعد مرور.2للتنمية البشرية

ما كان عليه  درجات على 7، أي تراجع بـ1303الرتبة  املغرب في 2011وضع تقرير األمم املتحدة حول التنمية البشرية لسنة 

املبادرة. لقد جاء هذا التقرير في سياق مجموعة من التقارير الدولية، التي أجمعت كلها، على أن آلية  ذالحال قبل بدء تنفي

  .4التنمية البشرية باملغرب، تعاني من عطل مزمن؛ ينبغي إصالحه قبل فوات األوان

 ج من املشاريع املقترحة من قبل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية باملجال املدروس: نماذ1جدول رقم 

الجماعة 

 الترابية

 املشروع املقترح
 املدة املقترحة 

 الهدف

 والحلويات دعم إنتاج الخبز  دار بلعامري 
2018/2019 

تحسين املناخ 

 االقتصادي املحلي

 باب تيوكة

تحسين الخدمات  2017 توسيع وبناء سياج لدار الطالبة

االجتماعية وولوجيتها 

لتحسين املؤشرات 

املحلية )الصحة 

 والتربية(

 2017/2020 وحدات للتعليم االولى 5خلق 

تهيئة مؤسسات تعليمية وبناء مرافق صحية، تزويد باملاء 

 الشروب، خلق مطاعم مدرسية,
2017/2020 

نتخبين إنجاز وتفعيل برنامج لتقوية قدرات األطر وامل

 بالجماعة
2018 

ضمان شروط 

االستثمار، التشغيل 

الذاتي، وخلق املشاريع 

املدرة للدخل من أجل 

تنمية اقتصادية 

 واجتماعية مستدامة

إنجاز وتفعيل برنامج لتقوية قدرات النسيج الجمعوي 

 املحلي
2017 

الدعم املالي واللوجستي للتعاونيات الفالحية والصناعة 

مات املهنية، والخدماتية، خلق مركب التقليدية، منظ

للصناعة، التجارة والخدمات على مستوى مركز الجماعة، 

 تشجيع صناعة النسيج، دعم تربية املاشية,

2017/2020 

 2019 تأهيل وبناء ملعبين رياضيين

تحسين الولوج إلى 

 الخدمات األساسية

 2017/2020 دعم الجمعيات الرياضية

 2017 دوري لاللعاب الرياضية واقتناء معدات رياضيةتنظيم  دار بلعامري 

 2017 قاعات وتزويد امللعب باملاء والكهرباء 3بناء 

 2017 تنظيم دوري لفرق االحياء واقتناء معدات

 2017/2018 خلق مركز صحي باب تيوكة
                                                           

 .11.صمرجع سابق(، 2017املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،) - 1

2 - (HCP,2019,p26)، 

 ،املوقع االلكتروني2010أكتوبر 2، الصادر بتاريخ2010التقرير الدولي حول التنمية البشرية، - 3

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/human_developmen 

 ، مرجع سابق.2010التقرير الدولي حول التنمية البشرية - 4
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 2017 املساهمة في توسيع مركز تصفية الكلية

 2017/2021 مزمنة)شراء أدوية(دعم األشخاص املصابين بأمراض 

 2017/2021 تنظيم قوافل طبية

 2018 اقتناء سيارة إسعاف

 2017 اقتناء سيارتين لالسعاف دار بلعامري 

 2020 دعم الصناع التقليديون 

 باب تيوكة

 2018 كلم من املسالك 20تهيئة 

دواوير بالطرق اإلقليمية 8كلم من املسالك تربط25تهيئة 

 ي تمر بالجماعةالت
2017/2020 

كلم من املسالك على مستوى عدة 6,3فتح 

دواوير:الدروس،الشليحات،العكبة،العثامنة،الغوالم،أوالد 

 سعيد،الشراردة

2017 

 

 دار بلعامري 

 2020 إنشاء منتزه باملجال الغابوي الجماعي

 2017 دعم تربية املواش ي

 2020 دعم تربية النحل

 باب تيوكة

 2018/2020 حافالت للنقل املدرس ي 3تناء اق

 2018/2021 دوار 17تعميم ربط املنازل باملاء الشروب لـ

 2019 صيانة نافورات املاء املوجودة

 2017/2022 حفر وتجهيز االبار بمختلف الدواوير دار بلعامري 

 باب تيوكة

وحدة الطاقة  200تحسين  جودة الكهرباء من خالل

 الشمسية
2018 

 2018 توسيع الشبكة الكهربائية لألسر غير املشمولة بالكهرباء

خلق فضاءات سياحية وترفيهية على مستوى جبل عين 

 بودرة، العثامنة وجبل الغوالم، العوامر
2019 

 2017/2019 اقتناء حافالت للنقل املدرس ي دار بلعامري 
 2016/2022مري وباب تيوكة لسنواتاملصدر: برامج العمل للجماعتين الترابيين دار بالعا

 

 إن الحقيقة الكاملة لتفسير النتائج املترتبة، عن تطبيق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تؤكدها التقارير

الدولية؛ سواء الصادرة عن األمم املتحدة أوغيرها من املؤسسات، تكمن في غياب اإلستراتيجية الواضحة، من خالل الهدف 

التسيير،التي كان من املفروض أن توجه املبادرة نحو الفعالية، وإحداث آليات د، واملتعلق بغياب آليات الحكامة، و املنشو 

التفاعل الضروري بين كل الفاعلين، واألطراف بمختلف التوجهات واملنطلقات، في اتجاه التناسق العمودي واألفقي بين 

يمكن الرجوع إلى العديد من اإلختالالت، التي شابت إنجاز العديد املحلي. و مكونات الحكامة؛ سواء على املستوى املركزي أو 

من املشاريع املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ترتب عنها عزل العشرات من املسؤولين املحليين عن هذه املشاريع، من 

 قبل السلطات املختصة.
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(؛ 2017و2013تقارير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي) وفي هذا اإلطار نشير إلى مجموعة من الدراسات، ومنها

والتي عالجت موضوع استدامة املشاريع املنجزة من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخاصة تلك املتعلقة 

 بالتجهيزات والبنيات التحتية األساسية. حيت خلصت هذه التقارير إلى أن العديد من املشاريع تتصف بالضعف

والهشاشة، العتبارات متعددة ومتنوعة، منها قصور في تركيبتها، وعدم احترام معايير االستحقاق، كما هو منصوص عليه 

. زد على ذلك ما يتعلق بحكامة عمليات املبادرة الوطنية 1في دالئل املساطر، وضعف القدرة التدبيرية لدى بعض الجمعيات

وخاصة مع إحداث وإقرار التنظيم الجهوي الجديد، والذي أقر سلطة الجهة  للتنمية البشرية، مشكلة تجانس العمليات،

ورئيس مجلس الجهة، في تدبير برامج التنمية الجهوية واملخططات الجهوية للتهيئة الترابية. لذلك ينبغي إعادة التفكير في 

لباقي القطاعات الوزارية؛ بهدف تسهيل تنسيق عمليات املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع العمليات والبرامج الجهوية 

 .2إلتقائية وإندماج العمليات امليدانية وضمان إستدامتها

إن تعثر تطبيق املبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أرض الواقع يرجع إلى غياب االنسجام التام بين السلطة املركزية 

ين الالزم لبرمجة ومواكبة وتتبع هذه املشاريع، وبين الدولة واملنتخبين من جهة، والذين يفتقدون في غالب األحيان للتكو 

والقواعد، لتنتفي املبادئ الرئيسية ملفهوم الحكامة الجيدة، القائمة أساسا على الحكم، املبني على التشارك لتحسين نوعية 

 حياة املواطنين وتحقيق رفاهيتهم. 

نمية البشرية، لغياب مفهومها كنسق من املؤسسات لقد غابت الحكامة في تطبيق مشروع املبادرة الوطنية للت

املجتمعية، املعبرة عن حاجات الناس تعبيرا سليما، تربطها شبكة متينة من عالقات الضبط واملساءلة بغرض تحقيق 

لتفاعل والتقنية واملؤسساتية للدولة؛ في إطار ا، 3املصلحة العامة، من خالل اإلستعماالت األمثل للوسائل املادية والبشرية

 .الهادف إلرساء الدولة الديمقراطية األمنة لحقوق املواطنين

وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أن برنامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باملرحلة الثالثة، أعطت أولوية ضمن 

ة، باملجاالت الترابية األقل برنامجها األول إلى مسألة تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات األساسي

تجهيزا. ويهدف هذا البرنامج إلى مواصلة تنفيذ الشق املتعلق باملبادرة الوطنية في إطار برنامج تقليص الفوارق اإلجتماعية 

 .4واملجالية بالعالم القروي؛ مع العمل على دعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات األساسية باملراكز القروية األقل تجهيزا

فعلى الرغم من الجهود التي تبدلها السلطات العمومية ملحاربة الفقر، السيما فيما يتعلق بتقليص الفوارق املجالية، 

ودعم الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات اإلجتماعية األساسية؛ فإن بعض املجاالت الترابية، كما هو الشأن باملجال 

 منا بالبحث امليداني بها، ال تزال تعاني من الخصاص. املدروس، وبالجماعات الترابية التي ق

 وهكذا، فإنه ملعالجة هذه الوضعية يقترح برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحقيق األهداف التالية:

  تحسين الظروف املعيشية للساكنة املعوزة، في الدواوير التي تعاني من الخصاص املتعلق بالولوج إلى شبكة الطرق 

                                                           

 .79صمرجع سابق،،2017املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، - 1

 (. 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في ال ،املتعلق بالجهات  111.14القانون التنظيمي رقم  - 2

 ،3،ص6079،عدد2019جريدة "الصباح"، - 3

 ".املبادرة الوطنية للتنمية البشرية2023-2019(،"أرضية عمل لتنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم 2018وزارة الداخلية،) - 4

 .3ص.
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 املاء الصالح للشرب والكهربة، باإلضافة إلى خدمات القرب في مجاالت الصحة والتمدرس.و 

 .ضمان تنمية ترابية مندمجة والحرص على اإللتقائية، مع مختلف برامج التنمية الترابية 

املراكز كما يستهدف هذا البرنامج، تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية، والخدمات األساسية، بالدواوير و 

 القروية األقل تجهيزا، من خالل العمل على محورين رئيسيين:

  املحور األول: دعم الدواوير املستهدفة، في إطار الشق الخاص باملبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واملتعلق بتنفيذ

أساسية تتمثل في:  محاور  على خمسة برنامج التقليص من الفوارق املجالية واالجتماعية بالوسط القروي. وذلك بالتركيز

 الصحة، التعليم، الكهربة القروية، الطرق واملاء الصالح للشرب.

  املحور الثاني: دعم الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات االجتماعية األساسية باألحياء الهامشية واملراكز

از مشاريع تكميلية ذات األثر الفوري، كاملسالك القروية، األقل تجهيزا، من خالل مواكبة البرامج األخرى للمبادرة. عبر إنج

  .1واملعابر املنجزة لتسهيل الولوج إلى وحدات التعليم األولى

ففي تقرير للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول "املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تحليل وتوصيات"، يوص ي 

البشرية إلى الحد من االنتهاكات، والنهوض بالحقوق االنسانية األساسية  بـ: "االرتقاء بمساهمة املبادرة الوطنية للتنمية

)ظروف عيش كريمة، والولوج إلى البنى التحتية والخدمات االجتماعية األساسية، والحق في بيئة سليمة ومكافحة التمييز 

 .2رامجها"والفوارق بين الجنسين وغير ذلك(، بوصفها املعيار األساس ي لقياس مدى جدوى وفعالية ب

 :املنظمات غير الحكومية وتنمية العقار الجماعي -4

تلعب الجمعيات  دورا مركزيا ومعترفا به، في املجالت املرتبطة بالتنمية والتضامن االجتماعي والدفاع عن حقوق 

هير الشريف رقم االنسان. كما يتجلى االعتراف املتزايد بالجمعيات أيضا على املستوى القانوني. إذ ينظم هذه الجمعيات الظ

 . 2002واملعدل سنة  1973، املراجع سنة 1958نونبر  15بتاريخ  1.58.376

كما ينص الدستوراملغربي على أهمية وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، وإمكانية تقديم عرائض من طرف 

ضمن جدول أعماله. كما ينص الجمعيات، الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه 

الدستور على إحداث هيئة استشارية في مجال حماية الشباب وتعزيز الحياة الجمعوية أطلق عليها إسم "املجلس 

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي". كما يتعين على مجالس الجهات والجماعات الترابية األخرى، أن تضع "آليات 

 .3ر مساهمة املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها"تشاركية للحوار والتشاور، لتيسي

أكتوبر  10الجمعة الذي ألقاه صاحب الجاللة امللك محمد السادس، نصره هللا، يوم الجمعة  الساميففي الخطاب 

ة، يقول جاللته:"...كما أن في افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية التشريعية التاسع2014

املغرب، في حاجة لكل أبنائه، ولجميع القوى الحية واملؤثرة، وخاصة هيئات املجتمع املدني، التي ما فتئنا نشجع 

 مبادراتها الجادة، اعتبارا لدورها االيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحية، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط..."

                                                           

 .8-7صمرجع سابق،، 2023-2019املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  - 1

تقرير حول:"املبادرة الوطنية للتنمية البشرية: تحليل وتوصيات"، إحالة رقم (، 2013،)ادي واالجتماعي والبيئياملجلس االقتص - 2

 .12،ص2/2013،14

 .(.2011من دستور  139) الفصل- 3
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انين التنظيمية املتعلقة بالجماعات الترابية، فلقد ترك املشرع كيفيات تطبيق هذه اآلليات للسلطة أما  فيما يخص القو 

التقديرية لكل جماعة ترابية على حدة. والتي يجب أن تتضمنها قوانينها الداخلية. وبالتالي، من شأن ذلك أن تترتب عليه 

باين في أشكال ممارسة الديمقراطية التشاركية على الصعيد وجود تفاوتات كبيرة بين الجماعات الترابية، ويؤدي إلى ت

وفي هذا اإلطار مكنت املقاربة التشاركية املعتمدة، من طرف املبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ظهور نخبة من  الوطني.

لعمومية، في الجمعيات، كونت مشروعيتها داخل الفضاء العمومي، من خالل استعدادها ملواكبة مجهودات السلطات ا

فاعل من املجتمع املدني يعدون شركاء لبرامج املبادرة  14.000قيادة مشاريع التنمية املحلية، إذ يوجد حاليا أكثر من 

 .1الوطنية

فهيئات املجتمع املدني، اليوم، يؤثر على سير املجتمع املغربي برمته، وأصبح يفرض نفسه باعتباره فاعال مركزيا وحاسما 

ية. كما تفرض الفئات االجتماعية والفاعلين الجدد واملجموعات االجتماعية، نفسها، بوصفها فاعال مركزيا للتنمية البشر 

النسائية والشباب وغيرهم. ومع تطور اإلعالم الذي يشكل بالنسبة لهم  للتنمية البشرية، مثل الفاعلين املحليين والحركات

 ن بمثابة قنوات جديدة للتعبير االجتماعي.ركيزة أساسية، فإن هؤالء الفاعلين املختلفين يعدو 

فأمام عدم كفاية التضامنات املؤسساتية، مقارنة باتساع أشكال الحاجة االجتماعية، بدأت تظهر أصنافا جديدة من 

التضامن، بقيادة فاعلين جدد من املجتمع املدني، يعملن على تنشيط مجاله الشاسع باملغرب، والذي لم يعد مقتصرا على 

لين العاملين في مجاالت األعمال املرتبطة بالتضامن االجتماعي املباشر وحدهم، بل يشمل العديد من الجمعيات، التي الفاع

تمثل فضاءات للنقاش والترافع والدفاع واملطالبة. كما أصبح املكون املدني املغربي، أساسيا للرأسمال االجتماعي ولإلمكان 

 .2على التجديد في ميدان الحكامة والتنمية البشري للبالد؛ وأبان عن قدرات باهرة

 :تحديد الفرق بين الجمعية والتعاونية من قبل أرباب األسر باملجال املدروس2جدول رقم 

 اسم الدوار الجماعة الترابية
 ما تعرف الفرق بين الجمعية والتعاونية

 املجموع
 ال أعرف أعرف

 دار بلعامري 
 83 76 7 الفكارنة

 34 32 2 أوالد بلحسن

 باب تيوكة

 36 36 0 أوالد عيس ى

 20 20 0 العوينات

 7 7 0 عزيب الكرواني

 املناصرة
 50 22 28 أوالد العربي

 128 95 33 أوالد العسال

 358 288 70 املجموع

 100,00 80,45 19,55 % املائوية 
2018املصدر: البحث امليداني   

                                                           

 .37ص.مرجع سابق، ،2023-2019املبادرة الوطنية للتنمية البشرية  - 1

 .48-47صمرجع سابق،.2006.املغرب املمكن، - 2
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سر املستجوبة، أنهم فقط الذين يعرفون الفرق بين طبيعة املهام التي تقوم % من أرباب األ  19.6باملجال املدروس عبر 

%. على الرغم من توفر العديد من  1بها الجمعية والتعاونية. كما أن نسبة اإلنخراط جاءت ضعيفة بنسبة تقل عن 

رغبتها في اإلنخراط في العمل  التعاونيات بالجماعة الترابية لدار بلعامري واملناصرة مثال. غير أن ساكنة املجال تعبر عن

الجمعوي والتعاوني، بل يستلزم فقط ذلك، نوعا من التوعية من قبل هاته الجمعيات والتعاونيات سواء من قبل املسؤولين 

عن القطاع أو من قبل هذه الجمعيات والتعاونيات نفسها. عبر تنظيم حمالت تواصلية لشرح أهداف الجمعية أو 

ى الحياة االقتصادية واالجتماعية للساكنة املحلية. والتي يمكن، من خاللها، الساكنة من املساهمة في التعاونية، وأثرها عل

 التنمية الترابية.

كما أن هذه املنظمات غير الحكومية بالجماعات الترابية املدروسة في عموميته، ما تزال في مرحلة النشأة، فالجمعيات 

دها، ليس لها حضور فعلي على مستوى الجماعة الترابية املعنية، باإلضافة إلى املتواجدة باملجال املدروس، ورغم تعد

 تمركزها في بعض الدواوير دون أخرى.

 :التعاونيات النشيطة بالجماعة الترابية لدار بلعامري 1 جدول رقم
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   الذوق الذهبي دار بالعامري املركز

  

  

  

  

  

 العامرية دوار أوالد عبد الصادق

 الحسناوية دار بلعامري املركز

 أوالد بلحسن أوالد بلحسن الضاية الحية

 مـــــــزوز أوالد ملوك

 الفردوس دوار الغزاونة

 بونخيلة دوار الفكارنــــــة

ة 
ربي

وت
ة 

الح
لف

ا

 ي
اش

ملو
   الطوطية دوار أوالد عبد الصادق ا

  

حة  
ال

لف
 ا

ي  ر
ام

لعـ
ب ار

 د

 االمال أوالد عبد الصادق

 النجاح داربلعامري املركز

 2018نغرافية الجماعة الترابية لدار بلعامري و املصدر: م
 

 :نجاح املجتمع املدني رهين بتوفير التمويل الالزم -5

ت، رغم محدوديته الكبيرة، أهم مصدر لتمويل العديد من الجمعيات، غير أنه يظل يمثل التمويل العمومي للجمعيا

غير كاف. كما أن الحق في الولوج إلى التمويل العمومي، بصورة منصفة وشفافة ليس مضمونا دائما. إذ ينبغي أن يتاح 

يون و م ينبغي أن يضمن الفاعلون الجمعللجمعيات الولوج إليه، بدون تدخل في تنزينها وفي طريقة عملها الداخلي. ومن جانبه

 الجوانب املتعلقة بالشفافية والديمقراطية الداخليتين، فضال عن النجاعة في استعمال املال العمومي.

كما أن اإلعانات املالية الدولية أمر ضروري وال غنى عنه للجمعيات، التي تستفيذ منها ويزيد قدرتها على العمل، كما  

صادر التمويل... وبالنظر إلى أن الجمعيات تقوم بتدبير أموال عمومية وإعانات خاصة، نقذا أو عينا، تسمح لها بتنويع م

وبالنظر إلى أن مصداقيتها تعتمد على الشفافية في تدبير هذه األموال، وأن املحاسبة تجاه الجهات املانحة، وتجاه األعضاء 

ات الجمعيات يغدو مسألة الزمة من الناحية القانونية؛ مما واجب أخالقي وقانوني، فإن مسك محاسبة مالئمة الكراه

يتطلب معه وضع مخطط محاسبي،خاص بالجمعيات؛ ضروري نظرا للطبيعة الخاصة للعمليات )التي هي في معظمها 

ي عمليات غير مربحة(؛ والسماح بإجراء تتبع أفضل. كما أصبح من الآلزم استعمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال، الت

تعد، وسيلة من وسائل الحكامة الجيدة واالتصال الداخلي والخارجي. وبالتالي فإن توظيفها يفترض أن تكون الجمعيات 

مجهزة بالوسائل املعلوماتية، وتتوفر على الربط الجيد بشبكة األنترنيت، وأن يتلقى املتطوعون واألجراء تكوينات مالئمة 

 ملهامهم.

 سرة لالنخراط في العمل الجمعوي والتعاوني باملجال املدروس: استعداد رب األ  4جدول رقم 

 املجتمع املحلي واملشاكل التنموية املحلية لالنخراط في العمل الجمعوي والتعاوني  

 النسبة % العدد النسبة % العدد  

 99,7 357 99,7 357 نعم

 0,3 1 0,3 1 ال

 100 358 100 358 املجموع
2018املصدر: البحث امليداني   
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 :إقتراحات لتطوير العمل الجمعوي  -6

، يوص ي هذا األخير إلى تعميق التفكير في إعتماد  1في دراسة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول املجتمع املدني

 تصنيف للجمعيات إلى ثالث فئات أساسية:

  ،رياضية، طبية، وقائية، تربوية، جمعيات تقديم الخدمات؛ وهي التي تقترح خدمات متنوعة : ثقافية، قانونية

 اقتصادية، نفسية، فالحية، إلخ.

 جمعيات الترافع؛ وهي جمعيات تهتم بالتعبئة و"التمكين"من أجل تحقيق اإلصالح االجتماعي؛ 

 .جمعيات تقوم في نفس الوقت بتقديم الخدمات والترافع 

تماعية لفائدة الجمعيات التي تقدم دعما وبنفس الدراسة، يوص ي املجلس املذكور، باالعتراف بصفة املنفعة االج

لألشخاص في وضعية هشة، وتساهم في مكافحة كل أشكال اإلقصاء والفوارق الصحية واإلجتماعية واإلقتصادية 

والثقافية، وتعمل لفائدة التربية واملواطنة وتطوير الروابط االجتماعية، أو تعمل من أجل الحفاظ على التماسك املجالي 

ن أجل التنمية املستدامة. كما ينبغي أن تتمكن هذه الجمعيات من اإلستفادة من اإلعانات النقدية والعينية وتعزيزه، وم

)بنيات تحتية، موارد بشرية، موارد مادية(، املمنوحة على الصعيد املحلي والجهوي والوطني. كما يتعين تحديد معايير وصيغ 

فتوح يهدف إلى وضع إطار مرجعي يتضمن األهداف، واملبادئ منح هذه الصفة، في إطار نقاش وطني ديمقراطي، م

واملؤشرات القياس التي تمكن الفاعلين الجمعويين من األخذ في اإلعتبار مهامهم وأهدافهم وحكامتهم، فضال عن اآلثار 

 املترتبة عن أنشطتهم.

املدروس أو بعدة مناطق بالوسط على املستوى االجتماعي والعمل الجمعوي، يالحظ، ومن عدة مؤشرات، سواء باملجال 

 القروي، خاصة :

 فمجمل املشاريع املنجزة بالجماعات  .غياب املشاريع الخاصة بالشؤون الثقافية واالجتماعية للمرأة، الطفل والشباب

 الترابية تهم التنمية االجتماعية وتهيئة البنيات التحتية وتجهيز الجماعة؛ 

 نقص في العمل الجمعوي؛ 

 الي املمنوح للجمعيات؛ضعف الدعم امل 

 غياب التواصل بين فعاليات املجتمع املدني ومؤسسة الجماعية الترابية؛ 

  ضعف تعبئة املجتمع املدني؛ 

  إحداث لجن املساواة وتكافؤ الفرص؛ 

 ضعف أنشطة األطفال والشباب، في ميدان تدبير الشأن املحلي والنسيج الجمعوي؛ 

 فولة واملرأة وضعف مشاركتها في تدبير الشأن املحلي؛انعدام االستثمار الخاص بمجاالت الط 

 ضعف مشاركة املرأة، خاصة بالوسط القروي؛ 

 

                                                           

 .14ص"وضع ودينامية الحياة الجمعوية، رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي"،(،2016)والبيئي، املجلس االقتصادي واالجتماعي  -1
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 باملجال املدروسالجمعيات حسب النشاط الذي تمارسه  ع: توزي5جدول رقم 

 باب تيوكة املناصرة دار بلعامري  

ـــــاط الجمعية ـــ  عددهــا نشـ

 2 4 08 القنص(-الجمعيات الرياضية )كرة القدم

 3 13 33 الجمعيات االجتماعية، الثقافية والفولكلورية

  2 - التربوية

 2 - - جمعيات التنمية البشرية

 - - 03 الجمعيات البيئـية

 - - 02 الجمعيات النسائـية

 7 19 46 املجموع
2018املصدر: البحث امليداني   

ركة هذه الجمعيات املتواجدة، حاليا بالساحة الوطنية، وعلى مستوى آخر، فعلى الرغم من العداد الهام، ومستوى مشا

والتي ساهمت بأوراش املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في مرحلتيها األولى والثانية، فإن عددا من هذه الجمعيات تفتقد 

ر واضعي تصور املرحلة للكفاءة واإلحترافية الالزمة، وتبقى معزولة فيما بينها ومتقوقعة على نفسها. وهو ما يتطلب، في نظ

الثالثة، من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ خلق شبكات من الجمعيات تتوفر فيها معايير الكفاءة والتجربة، والقدرة 

 .1على املواكبة والتأطير للجمعيات املحلية غير املهيكلة

 

 :الشراكة بين الدولة والجمعيات رهان ورافعة للتنمية الترابية -7 

من الجمعيات أن تلعب دورا طالئعيا على مستوى التنمية الترابية؛ وذلك من خالل تفاعل وتظافر الجهود بين  يتطلب

 الجمعيات والدولة والجماعات الترابية من خالل :

  تقديم رؤية واضحة للشراكة بين الدولة، الجماعات الترابية والجمعيات، قائمة على منطق املعاملة باملثل واحترام

 ات اإلستراتيجية للجمعيات؛التوجه

 تفعيل مساهمة الجمعيات في تطوير استراتيجيات الشراكة؛ 

 ضمان املساواة في ولوج الجمعيات إلى املعلومة؛ 

  وضع قواعد وإجراءات لضمان اإلنصاف والشفافية في التمويل العمومي )معايير اإلستحقاق، كيفيات االنتقاء، نشر

 النتائج...(

 طوعي وسط مختلف فئات املجتمع؛تنمية روح العمل الت 

 وضع حوافر تشجع الشباب على اإلنخراط في العمل الجمعوي؛ 

غير أن هذه األهداف لن تحقق دون وضع إجراءات مؤسساتية عمومية، لفائدة الجمعيات الفاعلة بامليدان؛ وذلك من 

 خالل:

                                                           

 .37ص.سابق،  ع، مرج2023-2019املبادرة الوطنية للتنمية البشرية، - 1
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 تخصصة في مجال اشتغالها، من شأنها املساهمة في تمويل وتنظيم تعزيز قدرات الجمعيات؛ إذ أن ظهور جمعيات م

مضاعفة أثر البرامج التنموية، وتحقيق تواصل ترابي للقرب. ولن يتأتى ذلك إال من خالل تمكين الجمعيات املحلية من 

 الخبرة الالزمة لتقوية قدراتها وتأطير أنشطتها.

 ف التخصصات؛ مع االستفادة من تحسين عرض التكوين للعاملين االجتماعيين، وتوفير التكوين املستمر في مختل

 التجارب الناجحة واملنهجيات الآلزمة للوصول إلى جودة اإلنجازات والخدمات املقدمة.

  إعداد قانون خاص بالعامل االجتماعي، يحدد طبيعة العمل اإلجتماعي، وحقوق وواجبات العامل االجتماعي، إزاء

 نية.الجمعية واملستفيدين، وضمان حمايته الجسدية والقانو 

 الرفع من قيمة الدعم العمومي املقدم للجمعيات؛ 

  تشجيع التمويل متعدد السنوات، مع مشاريع تمتد إلى ثالث سنوات على األقل، بدال من تقديم منح وإعانات محدودة

 في الزمن.

 شخاص في إبرام عقود برامج متعددة السنوات مع الجمعيات التي تتكفل، لفائدة الدولة أو نيابة عنها، بتحمل األ

 وضعية هشاشة.

 تعزيز قدرات الوزارات والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية في مجال تتبع وتقييم الجمعيات؛ 

  تشجيع تأسيس الجمعيات، من خالل تمكينها من مقرات وتسهيل الحصول، على بعض الخدمات املكتبية

 واملعلوميات(...

ية للتنمية البشرية، فقد تم اقتراح إجراءات لتقوية قدرات الجمعيات وفي إطار املرحلة الثالثة من املبادرة الوطن

املحلية؛ وكذلك تحقيق سياسة القرب وتعزيز التدخالت، ذات األثر على الجوانب الالمادية للتنمية البشرية، بالتأطير على 

على ثالث مستويات رئيسية  الصعيدين الوطني والجهوي، مع وضع نظم واضحة وذات فعالية للتتبع. وتقوم هذه املنهجية

 واملشروعية(: ةالتنظيم، النجاع)

 قيم التضامن، املقاربة التشاركية واإلحترافية؛ 

 مشاريع تتوافق مع أهداف برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ 

 التوفر على إدارة دائمة وعلى موارد بشرية كافية؛ 

 سها؛صياغة أهداف ومؤشرات أثر واضحة يسهل تتبعها وقيا 

 وضع نظام للتدبير والتتبع والتقييم؛ 

 إنجاز مشاريع على مستوى مجموعة من جهات املغرب؛ 

  تتجاوز على األقل ثالث سنوات؛ إحداثها المدة 

 ؛1التوفر على تجربة شراكة ناجحة ومعبأة للشركاء  

                                                           

 .39ص.سابق،  ع، مرج2023-2019 املبادرة الوطنية للتنمية البشرية - 1
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على التنمية  اريع، وقياس األثروتهدف هذه اإلجراءات إلى تحديد التزامات الجمعية، ومسؤوليتها في تتبع وتقييم املش

 .1البشرية وضمان تسيير وديمومة املشاريع

، شاركت عدة جمعيات من املجتمع املدني، 2014خالل إجراء الحوار الوطني حول األراض ي الجماعية، املنعقد سنة 

لتدبير األفضل لهذا عبر مختلف اللقاءات الجهوية والورشات املكونة لهذا الحوار، كما قدمت عدة إقتراحات بخصوص ا

الرصيد العقاري. وبمنطقة الغرب، مجال البحث، ساهمت العديد من الجمعيات بكل من مدينة القنيطرة وسيدي سليمان 

ومختلف األقاليم والعماالت واألقاليم املكونة للجهة. كما قدمت إقتراحات تروح تعديل القوانين والتشريعات املنظمة 

على تحقيق املساواة بين الرجل واملرأة في االستفادة من العقار الجماعي والعائدات املترتبة لألراض ي الجماعة، مع الحرص 

عن املعامالت العقارية الجارية بها، مع تمكين ذوي الحقوق الشباب خاصة من أنصبة وحصص تمكنهم من اإلندماج في 

 مسلسل التنمية. 

ستحواذ غير القانوني على األراض ي الجماعية من قبل األغيار كما دعت هذه الجمعيات إلى التصدي لظاهرة الترامي واال 

 واألجانب عن الجماعة، في مقابل حرمان ذوي الحقوق من عقاراتهم الجماعية.

كما ترى العديد من الجمعيات الحقوقية، والتي تنسق ملفات الدفاع عن حقوق السالليات، أن النساء املعنيات، 

أراض ي الجموع، بينما جرى ويجري تفويت هذه األراض ي للرجال، بطريقة أو بأخرى،  مقصيات من اإلستفادة من استغالل

فيما تحرم النساء. وعند نزع امللكية مقابل تعويض، توزع املبالغ بين الذكور فقط. ويكون مصير النساء الطرد والتشرد 

 واللجوء إلى السكن العشوائي.

الدفاع عن حقوق املواطنين وتعبئتهم. علما بأن هذا الفاعل،  أصبح يحظى بأهمية قصوى في 2011ومع اقرار دستور 

كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، لم يرق بعد إلى فاعل حاسم، من حيث الجودة والنوع، رغم أهمية الكم العددي من الجمعيات. 

فية في التسيير لكونه يعاني من ضعف اإلمكانيات املادية والخبرات، وصعوبات التواصل، مع املواطنين، وغياب الشفا

والتدبير. إذ تحتاج الجمعيات، في هذا املضمار؛ إلى تأهيل ومواكبة ودعم مالي للقيام بمهامها في تعبئة املواطنين والتواصل 

مع املنتخبين والتنسيق معهم لحل املشاكل، عبر املساهمة في صياغة إقتراحات عملية لتصحيح اإلختالالت املجالية 

، 2019، قصد تحقيق تنمية موازنة بتنسيق مع الجماعات الترابية وباقي الفاعلين)كرزازي موس ى،والتفاوتات االجتماعية

 .(.37ص.

إن اإلستجابة لتطلعات الساكنة، باملجال املدروس، ومختلف الفاعلين السياسيين واالقتصاديين، والقطاع الخاص؛ 

املعاينة واملعاشة، باملجال، على الواقع؛ وحسب  تقتض ي نهج مقاربة جديدة، وتستوجب األخذ بعين اإلعتبار التطورات

الخيارات املقترحة. كما أن نجاح تفعيل اإلصالحات املرتقبة يستلزم إشراك جميع الفاعلين وتحديد نوع اإلختصاصات 

 واملهام، واملتدخلين والشركاء اآلخرين، بين املستويات املركزية واإلقليمية واملحلية.

الدينامية على الفالحة وحدها، ألنه مع التحوالت والتغيرات االجتماعية واالقتصادية التي وال ينبغي أن تقتصر هذه 

باتت تميز العالم القروي، وأصبح من األجدى تعزيز تطوير التنسيق، مع قطاعات أخرى مولدة للثروة ولفرص الشغل. كما 

                                                           

 .40ص. سابق، ع، مرج2023-2019ادرة الوطنية للتنمية البشرية املب - 1



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 310 - 

ة، إلعطاء دينامية جديدة، وتطوير اقتصاد هو الشأن بالنسبة للصيد البحري، والسياحة القروية والصناعة التقليدي

 العالم القروي.

ويتعين أن تستند تنمية العالم القروي، إلى مقاربات مجددة وتشاركية ملختلف الفاعلين املعنيين، تهدف إلى تحسين 

ملواطن الذي جودة تدبير الخدمات العمومية، وذلك من خالل تعزيز تنسيق وإدماج العمليات واملشاريع املتعلقة بتنمية ا

 يعيش في الوسط القروي. 

وانطالقا من ذلك، يمكن القول أنه من أجل كسب رهان التنمية الترابية وتحقيق شروطها، البد من تعبئة وتضافر 

جهود مختلف الفاعلين، املحليين الرسميين وغير الرسميين؛ وذلك باعتبار التنمية الترابية، هي عملية متكاملة ال تتم 

فاعل محلي دون آخر، وإنما تتم بواسطة سياسات متكاملة ومندمجة؛ تأخذ بعين اإلعتبار املحيط،  بواسطة تدخل

إطار من التكامل والتشارك بين مختلف هؤالء املتدخلين.  واإلعتبارات السوسيو اقتصادية واإلختالالت املجالية؛ وذلك في

قتصادية واالجتماعية والثقافية للجماعات الترابية، عن فالهدف من التنمية الترابية، هو العمل على تحسين األحوال اال

طريق العمليات التي توحد بين جهود سكان تلك الجماعات وجهود السلطات اإلدارية في إطار التعاون والتكامل، من أجل 

 حياة أفضل للمواطنين.

 

 خالصة:

مها وفي امتداداتها الترابية؛ غير أن أوضاع لقد عرف املغرب خالل السنوات األخيرة دينامية تنموية غير مسبوقة في حج

الهشاشة والفقر، التي تعرفها منطقة الغرب، رغم املؤهالت التي تتوفر عليها، تفرض رؤية جديدة ومساهمة فاعلة ملصالح 

 الدولة واملجتمع املدني، في مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية. 

التنمية البشرية، أصبحت مهددة، بل إنها تتضاءل بسبب مظاهر الفوارق االجتماعية فاإلنجازات التي حققت في مجال 

والتفاوتات الترابية، إلى جانب بطالة الشباب املتزايدة واإلقصاء؛ الذي يطال النساء )الشابات( على وجه الخصوص. زد 

 توى املعيشة، قد يعرقل تنمية البلد.على ذلك التراجع الكبير للتماسك االجتماعي، والذي يخفيه النمو املتواصل ملس

إن أي معالجة مرتقبة لالوضاع االقتصادية واالجتماعية باملنطقة، ال بد وأن تستوعب مقتضيات الدستور الجديد 

وخاصة تلك املتعلقة بإقرار جهوية متقدمة، وحكامة جيدة مبنية على مشاركة الفاعلين في بلورة االختيارات وتقييم 

 دولة الحق والقانون؛ ومحاربة كل أشكال التمييز واإلقصاء، وضمان املساواة بين الرجل واملرأة. السياسات، وبناء
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 Comment l’analyse fonctionnelle permet-elle de maîtriser 
l’impact de la crise sur les activités de l’entreprise ? Cas du 

projet de fabrication des masques de protection 

داعيات األزمة على أنشطة الشركة؟كيف ميكن التحليل الوظيفي لطلب الزبون من تقليص ت  
 حالة مشروع تصنيع األقنعة الواقية

Redouan DAAFI, Abdallah RHIHIL & Hicham DRISSI 

Ecole Nationale de Commerce ET de Gestion de Casablanca, Laboratoire d’Ingénierie Financière, 

Gouvernance ET Développement (LIFGOD), Hassan II University of Casablanca (Maroc) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé:  
La crise, malgré ses difficultés économiques est 

également porteuse d’autres opportunités. L’analyse 

fonctionnelle reste un véritable outil pour optimiser le 

management de projet. Comment alors l’analyse 

fonctionnelle des besoins aide l’entreprise à faire face 

aux contraintes de la crise. 

Appliquée au projet de fabrication des masques, en 

période de crise sanitaire, l’analyse fonctionnelle a 

permis de mieux structurer la conception du système 

de masques durant toutes ses phases de vie, en assurant 

dans un premier temps une bonne compréhension du 

besoin et ensuite une maîtrise de ses fonctions.  

L’analyse fonctionnelle permet aussi d’optimiser la 

durée de vie du projet. En effet, dans le cas d’apparition 

d’une nouvelle contrainte, la flexibilité de l’analyse 

fonctionnelle va tolérer les modifications dans les 

fonctions, ce qui va permettre de trouver d’autres 

alternatives, de présenter des solutions innovantes et 

d’en négocier les modifications. Cette réactivité permet 

donc d’assurer la pérennité de l’entreprise. 

Mots clés: Analyse fonctionnelle, Compétitivité, 

Innovation, Management de Projet, Crise sanitaire. 

 ملخص:ال
على الرغم من الصعوبات االقتصادية والتحديات التي يتعين 

تجلب األزمات اإلقتصادية فرًصا  مواجهتها،على الشركات 

أخرى لإلستثمار. ويظل التحليل الوظيفي أداة حقيقية لتحسين 

يفي لطلب إدارة المشاريع. فكيف إذن يساعد التحليل الوظ

 الزبون في التقليص من تداعيات األزمة على أنشطة الشركة؟

يتيح التحليل الوظيفي، عند تطبيقه على مشروع تصنيع 

، إمكانية COVID 19 الكمامة، في فترة األزمة الصحية لـ

فهم وضبط وظائف نظام الكمامة بشكل أفضل، وذلك خالل 

داية فهًما جيدًا مما يضمن في الب منها،جميع المراحل التي يمر 

لطلب الزبون أو العميل. وضمان جودة عالية عن طريق 

احترام جميع وظائف المنتوج المطلوب وبأقل تكلفة 

 .القتصارنا على تلك الوظائف، دون غيرها

في حالة ظهور أزمة سوق أو ظهور قيود جديدة، يساعد 

التحليل الوظيفي في تمديد عمر المشروع ومعرفة تقسيم فئات 

الء والزبائن حسب متطلبات السوق، مما سيمكن من العم

تنويع أنشطة الشركة ضمان ديمومتها. فمرونة التحليل 

الوظيفي سوف تتطابق مع التعديالت في الوظائف الجديدة، 

وتقديم  أخرى،وستتيح بالتالي إمكانية إيجاد حلول بديلة 

منتجات بديلة باعتماد تعديالت متفاوض بشأنها ومبنية على 

بتكار واإلبداع. لتقديم مبتكر جديد الحلول التقنية التعديالت. اإل

وبالتالي، فإن هذه االستجابة تجعل من الممكن التعامل مع 

 .تقلبات السوق وضمان استدامة الشركة

إدارة ، االبتكار ،التنافسية ،تحليل وظيفي الكلمات املفتاحية:

 شاريع، أزمة صحية.امل
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Introduction : 
Depuis le début de l’année 2020 et avec la pandémie du COVID-19, le monde est 

resté quasiment confiné, coupé de la plupart des relations familiales, amicales et 

professionnelles. Malgré le respect des barrières sanitaires, le masque de protection était 

une solution incontournable pour maitriser la propagation du virus. Ce contexte de crise 

sanitaire est également caractérisé par une compétitivité acharnée ; les entreprises sont 

tenues à innover et présenter les meilleurs produits / services qui répondent aux attentes 

et aux besoins du client.  

Sous l’impulsion du Gouvernement et grâce aux subventions du fonds spécial 

d’urgence abondé par l’Etat et par des donations, plusieurs acteurs économiques de 

textile se sont reconvertis pour produire des unités à partir de matériau non tissé. Ainsi 

et depuis le mois de mars 2020, des entreprises et coopératives se sont lancées dans la 

fabrication de masques grand public 100 % marocains. En dépit de toutes ces incitations, 

la recherche de méthode de stimulation de l’innovation devient incontournable. 

Dans ce cadre, l’analyse fonctionnelle (AF) est une approche pertinente 

d’organisation, de gestion de projet et une réponse pour toute entreprise désirant une 

meilleure performance et rentabilité (Beavers, G. A., et al. 2013). Elle permet de se 

prémunir contre les empoignements classiques de la mauvaise conception. Son approche 

assure aussi une traduction structurée et bien détaillée du besoin pour la réalisation ou 

la reconception optimale du produit à travers les fonctions qu’il doit assurer. Dans cette 

perspective, nous nous demandons donc « Comment cette approche fonctionnelle 

assure-t-elle la réussite d’un projet et la réalisation d’une action entrepreneuriale, dans 

un marché en récession ? ».  

A travers le présent travail, nous allons essayer de répondre à cette question, en 

s’inspirant d'une expérience réussie d’une idée entrepreneuriale réalisée en période de 

confinement de la crise sanitaire qu’a connu le Maroc, particulièrement en 2020 et qui 

consiste à fabriquer des masques de protection contre le COVID 19. 

Ainsi, dans une première partie nous mettons la lumière sur le concept d’analyse 

fonctionnelle, son importance dans le management de projet et la réalisation d’une 

action entrepreneuriale, alors que la seconde sera dédiée à la problématique du besoin 

en période de crise et sa décomposition en fonctions. 

I. Analyse fonctionnelle : Phase fondamentale de gestion des projets 

L’analyse fonctionnelle est une démarche qui permet de rechercher et caractériser, 

de façon détaillée et très structurée, les fonctions offertes par un produit ou service pour 

satisfaire les besoins de son utilisateur (Tassinari, R. 2002). Son objectif est, d’une part 

de formaliser et valider un besoin, d’autre part, elle consiste à caractériser les fonctions 

pour créer (conception) ou améliorer un produit existant (reconception). 

L’avantage de cet outil réside dans la liberté qu’il offre, au niveau des fonctions 

techniques à développer, en tenant compte des contraintes de l’environnement sur les 

solutions pour couvrir au maximum le besoin client. Ainsi, une entreprise qui active 
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dans un marché en récession mobilise cette démarche pour réexprimer le besoin attendu 

par un client, en tant que résultat à satisfaire, plutôt que des moyens à exécuter. 

2- Analyse fonctionnelle : une démarche à maîtriser en période de crise 

Pour comprendre l’intérêt de l’analyse fonctionnelle en période de crise, il est 

intéressant de rappeler les inconvénients de l’approche classique descriptive. Celle-ci 

consiste habituellement, à lister l’ensemble des éléments composant un produit à 

réaliser, en définissant préalablement son rôle, son fonctionnement et son utilisation.  

En période de crise, ce processus structurel et purement cognitif connaît des limites. 

Il s’adapte difficilement aux nouvelles technologies et à la découverte de nouveaux 

produits. Ceux-ci sont caractérisés souvent par l’obsolescence de leurs solutions 

techniques et le changement rapide de leurs fonctionnalités. Cette analyse trop cadrée 

en amont n’a donc pas une valeur formative durable (Mothe, C. & Poussing, N. 2020). 

L’objectif de l’approche fonctionnelle est de minimiser la complexité due à 

l’incertitude de lancement d’un nouveau projet en période de crise, en optant pour une 

innovation frugale plus simple à prix maitrisable (Nafzaoui, M. A. & Ettakani, D. 2020). 

En s’ouvrant sur les solutions fonctionnelles, que sur les moyens techniques, 

l’entreprise se positionne dans une logique d’efficacité et d’efficience, car elle couvre 

au maximum le besoin, tout en rationalisant les coûts de son développement et 

respectant les exigences du marché en récession. Cette approche fonctionnelle est 

primordiale aussi bien pour améliorer la productivité (Création de valeur/Coût) qu’afin 

d’analyser la valeur d’une fonction (Ballieu & Boulet, 2002). En effet, son analyse 

génère au projet d’entreprise une source d’innovation technique en se concentrant sur le 

besoin à satisfaire et sur les fonctions à assurer.  

Le traitement des risques est une phase incontournable dans la prévention des risques 

techniques, l’analyse de la valeur et l’évaluation des risques financiers (Ballieu J. et 

Boulet C. 2002). Il permet cette innovation qui donne une assurance raisonnable à la 

survie de l’entreprise (Bellut, S. 1990). Dans cette approche, le système produit, doit 

remplir des fonctions de service qui expriment généralement le besoin du client. Celui-

ci est également soumis à des exigences d’ordres économiques, sociologiques, 

techniques et normatives. La crise devient alors un stimulateur de l'innovation (Sturmey, 

P. (éd.) 2020). 

Selon cette logique, chaque fonction de service, vu son aspect général pour une 

première expression des besoins, est détaillée en fonctions techniques plus simples, qui 

lors de la phase de conception (qui vient après l’analyse fonctionnelle ou en ingénierie 

simultanée) permettront des solutions techniques du système à produire. Autrement dit, 

que ce sont les fonctions recensées et validées qui vont orienter ensuite les solutions 

techniques. L’innovation fonctionnelle réside dans le fait qu’une seule fonction permet 

plusieurs solutions techniques (Alain, E. 2020), alors que dans un contexte de crise de 

marché, nous sommes tenus à changer une solution technique (produit ou service déjà 

existant qui souffre de saturation).  



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 316 - 

La multiplicité des solutions techniques permettra plusieurs choix de systèmes 

(produits et/ou services) où il faut assurer la même fonction globale. L’analyse 

fonctionnelle permettra alors d’étudier la valeur de chaque fonction (Valaire, C. 1986). 

Nous nous trouvons souvent dans une situation caractérisée par la diversité des solutions 

techniques, répondant à une fonction globale où nous pouvons distinguer deux cas 

extrêmes de fonctions répondant aux deux zones, que nous illustrons schématiquement 

comme suit. 

 

Figure 1 : Zones d’insatisfaction et d’inutilité d’un système produit 

La première d’insatisfaction est l’ensemble des besoins que les fonctionnalités du 

produit ne satisfont pas. L’autre zone est d’inutilité et correspond aux fonctions ne 

répondant à aucun des besoins de l’utilisateur. 

La démarche d’analyse fonctionnelle permet de positionner le système à produire 

dans la zone de fonctions qui répondent à des besoins exprimés par le client, tout en 

assurant un meilleur rapport qualité/prix (Chevallier, J. 1989). 

3- Démarche inductive de l’analyse fonctionnelle 

L’analyse fonctionnelle suppose de partir du terrain pour mieux maîtriser le besoin. 

Il faut donc rencontrer les utilisateurs potentiels, car le besoin exprimé est souvent 

implicite. Cette caractéristique, parfois omise, rend le client insatisfait, d’autant plus que 

le besoin évolue souvent dans le temps. Il est donc important de valider sur le terrain sa 

durabilité. 

La difficulté dans le processus d’expression d’un besoin réside dans sa formulation ; 

Ce n’est pas parce que nous avons besoin de créer de l’ombre qu’il nous faut planter un 

arbre ! Nous avons souvent tendance à formuler la solution à la place du besoin. 

Cette approche inductive fondée sur l’observation des besoins nous mène à 

déterminer les finalités sous forme de fonctions que le système doit remplir. D’une part, 

nous créons des marges de liberté, et donc de créativité, pour répondre au besoin. 

D’autre part, nous remettons tout le processus existant en question et maîtrisons la 

diversification des scénarios de conception, même en période de crise. 
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Figure 2 : Approche inductive d’analyse fonctionnelle 

Nous avons proposé un schéma (figure 2) présentant l’approche inductive d’analyse 

fonctionnelle, qui permet à répondre à une logique de résolution de problèmes et 

consiste à :  

1. Poser le problème à résoudre et qui correspond au besoin. 

2. Identifier et recenser les fonctions que le produit doit satisfaire. 

3. Le produit qui est une réponse concrète au besoin de départ. 

 

Mettre au point un produit ou un service parfaitement adapté aux besoins de 

l'utilisateur est une des fonctions majeures de l'entreprise. En période de confinement, 

qu’a connu le monde entier, durant la pandémie du COVID 19, le système de masque 

sert, selon son type, à l’utilisateur qui veut protéger son entourage ou se protéger des 

virus et particules qui infectent (formulation générique). Cela revient à identifier 

l’utilisateur, c’est à dire la personne ou l’organisation, pour qui le produit sera créé et 

l’usager qui se mettra en relation avec le produit pendant les différentes phases de son 

cycle de vie. 

Cette question des phases de cycle de vie est très importante dans la mesure où le 

produit doit être conçu, non seulement pour répondre au besoin exprimé, mais également 

en tenant compte de ses situations de vie dans chaque phase. 

 

Figure 3 : Situations de vie d’un produit (Tassinari, R. 2003) 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 318 - 

L’analyse fonctionnelle serait incomplète si l’équipe projet du MASK-COVID 19 

n’avait pas tenu compte des contraintes sur le produit dans ses différentes phases. Par 

exemple le masque doit être Jetable après un délai d’utilisation, ergonomique, ne pas 

être nuisible à la peau. Il doit également répondre à certaines fonctions lors de sa 

destruction (phase de fin de vie), afin de réduire le risque de contamination.  

D’où l’intérêt de définir pour chaque situation de vie du masque (réalisation, 

distribution, conditionnement, utilisation et même sa fin de vie) les fonctions principales 

qu’il doit assurer et les fonctions de contraintes auxquelles, il est soumis. 

II. Besoin : la problématique principale en période de crise 

Pour maîtriser le besoin dans une analyse fonctionnelle, nous devons concentrer nos 

efforts sur la fonction globale de ce qui est attendu. Dans une analyse fonctionnelle, 

nous n’intéressons pas au ″comment techniquement ? ″ ou à la ″solution technique″. Il 

s’agit d’une démarche qui s’oriente client pour satisfaire son besoin, en se posant les 

deux questions suivantes ″pourquoi le système ? ″, relative à la raison d’être du besoin 

et ″à quoi sert-le système ? ″ pour valider ce besoin, en cherchant les causes qui l’ont 

créé (AFAV 1998; De Hemmer, O. 2011). 

1- Décomposition en fonctions d’un besoin exprimé en période de crise  

L’objectif de l’approche fonctionnelle en management de projet est de détailler les 

fonctions qui justifient la construction d’un système ou sa reconception, d’où, la 

nécessité de recenser toutes les fonctions de services qui permettent de satisfaire les 

besoins.  

Cette étape est fondamentale car elle conditionne toutes les étapes suivantes de 

l'analyse. Même en période de crise, il faut donner du temps à cette phase et mobiliser 

toute l’équipe projet pour chercher à remplir le critère d’exhaustivité dans l'expression 

du besoin (Petitdemange, C. 2001). 

Les techniques fonctionnelles sont des outils habituellement mobilisés pour une 

meilleure maîtrise du besoin avant de le décomposer en fonctions principales (Tassinari, 

R. 2003). La plus usuelle de ces techniques est ″la bête à corne″ qui est un des éléments 

de la méthode APTE (APplication aux Techniques d'Entreprise). Son objectif est de 

créer une distance par rapport aux solutions habituellement déployées (AFAV, 1998). 

Souvent en période de crise, l’équipe projet a tendance à privilégier les solutions 

traditionnelles pour éviter des sauts dans l’inconnu. Elle limite ainsi l’innovation et la 

créativité, nécessaire à la conception de ce qui est attendu sous forme de nouveau 

système, répondant d’une manière efficace et efficiente à un besoin. Le projet n’a pas 

seulement des objectifs économiques, il a aussi une finalité sociale et sociétale, mais qui 

s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale que nous qualifions d’innovation sociale 

(Tixier, J. 2012). A cet égard, la ″bête à corne″ est un diagramme qui répond aux trois 

questions suivantes : 

- A qui le Produit rend-il service ? 

- Sur quoi le Produit agit-il ? 

- Dans quel but le Produit existe-t-il ? 
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Figure 4 : ″La bête à corne″ du projet de fabrication de masques COVID 19 

Pour mieux maîtriser l’utilisation de cet outil fonctionnel, en période de crise, et 

avant d'imposer toute solution, l’équipe du projet de fabrication de masque COVID 19 

s’est tournée vers l’utilisateur (citoyen, chirurgien, médecin, infirmier, personnel de 

soin, personnel d’hygiène dans les hôpitaux, élus, responsables territoriaux, …etc.) pour 

la définition du besoin en termes de masques. 

La difficulté rencontrée par l’équipe projet est celle qui consiste à intégrer les 

usagers dans les processus d’innovation. C’est une pratique méconnue à l’encontre des 

pratiques habituelles et des enjeux politiques. Aller à la rencontre des usagers est bien 

différent de la démarche de représentation. Il s’agit davantage de s’intéresser à eux et à 

leurs besoins essentiels et pour aller plus loin, il était bénéfique de s’intéresser à leur 

mode de vie, leurs pratiques du quotidien, et ainsi collaborer pour co-créer des solutions 

réellement adaptées (Beaudoin, J. 2020). Selon une approche méthodique, tous les 

membres de l’équipe projet sont partis de l’hypothèse qu’un projet efficace et efficient 

n'a de valeur que s'il répond au besoin et rien qu’au besoin (Bellut, S. 1990). 

Après le recensement des besoins et leurs fonctions de service, vient la phase 

d’ordonnancement, souvent omise en période de crise. C’est l’occasion de supprimer les 

doublons dans l'expression du besoin, de classer par ordre de priorités les fonctions et 

les détailler pour comprendre la source d'un besoin à satisfaire et les fonctions qu’il doit 

couvrir. 

En analyse fonctionnelle, la décomposition du besoin consiste, d’une part à 

inventorier des interactions en contact avec le système à produire dans une situation de 

vie bien déterminée, d’autre part, elle détaille les fonctions de ce produit/système. L’idée 

sur laquelle il faut insister dans cette phase est de décrire le produit, non pas selon ses 

caractéristiques physiques, mais indiquer ce que devrait satisfaire une solution pour être 

une bonne solution. Nous retenons, donc, la définition apportée par la  norme française 

NF X50-150 à une  Fonction, qui est  “l’action d’un produit ou de l’un de ses 

constituants”. La fonction est donc définie sous forme de finalité ou but, 
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indépendamment des solutions susceptibles de l’exécuter, ce qui favorise l’innovation 

dans la réalisation du produit attendu (Valaire, C. 1986). 

Une analyse fonctionnelle, dans une période de crise, doit valider les fonctions du 

produit attendu. Pour cela, elle se pose la question de la raison d’être de toute fonction 

(à cause de quoi cette fonction existe?), de son but (La fonction existe dans quel but ?) 

et de sa pérennité (Qu'est ce qui pourrait la faire évoluer ou disparaître?). 

L’analyse de ces fonctions et leurs interactions avec le système mobilise des 

diagrammes fonctionnels. Plusieurs outils sont utilisés pour élaborer de tels 

diagrammes. Quel que soit le diagramme fonctionnel utilisé, il faut analyser le futur 

système, pour chaque situation de vie qu’il faut préciser au préalable. L’objectif est de 

quantifier de façon réaliste le besoin, sans perdre de vue le client. 

Dans le cas du projet de fabrication des masques COVID 19, le diagramme de la pieuvre, 

utilisé souvent dans le cadre de la méthode APTE, était un excellent outil de 

représentation des fonctions et de leurs relations avec le système de masque (De La 

Bretesche, B. (Ed.) 2000). Autrement dit, qu’il permet de voir quelles sont les fonctions 

essentielles et secondaires du produit et comment ces fonctions réagissent avec le milieu 

extérieur. Nous représentons dans la figure suivante le diagramme ″Pieuvre″, tel qu’il a 

été élaboré par les porteurs d’idée du MASK-COVID. 

 

Figure 5 : Diagramme fonctionnel de la ″Pieuvre″ du système COVID-MASK / Type 1 

Situation de vie : Utilisation 

 

L’équipe projet MASK-COVID 19 a recensé les fonctions principales suivantes : 

• FP0 : Protéger l’utilisateur de la projection de sécrétions ou de salive pouvant 

contenir des agents infectieux transmissibles.  

• FP1 : Protéger les autres individus des projections de sécrétions ou de salive 

pouvant contenir des agents infectieux transmissibles.  
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Elle a aussi constaté que le système MASK-COVID 19 est soumis aux fonctions 

contraintes suivantes : 

• FC0 : Faire passer de l’air à l’utilisateur. (Niveau impératif).  

• FC1 : Jeter le masque, une fois devenu humide. 

• FC2 : Résister pendant 3 à 4 heures. 

• FC3 : Permettre de le laver trois fois à une température supérieure à 60 degrés. 

 

2- Caractérisation fonctionnelle pour une valorisation du besoin 

La classification des fonctions et leur hiérarchisation permet, certes d’analyser les 

niveaux d'importance des fonctions que doit satisfaire le futur système. Mais cela est 

insuffisant, notamment en période de crise, si on ne tient pas compte de la valeur de 

chaque fonction recensée.  

Comme il est déjà précisé, l'analyse de la valeur a pour objet d’assurer des fonctions 

dans un produit ou service au moindre coût, pour satisfaire le besoin du client. L'analyse 

de la valeur est donc un outil qui permet d’améliorer le pouvoir compétitif d’un produit 

ou service, moyennant une approche managériale qui s’oriente vers l'adéquation du 

système produit à son marché, tout en tenant compte de la performance économique. Il 

est donc nécessaire de compléter l’analyse par une caractérisation fonctionnelle pour 

une meilleure quantification du besoin. 

La phase de caractérisation requiert le recours  à des critères d'appréciation de 

chaque fonction. Il s’agit du paramètre retenu pour apprécier si une fonction est remplie 

ou si une contrainte est respectée. La caractérisation de la fonction s’effectue en fonction 

de ces éléments (Chevallier, J. 1989) : 

- Le niveau d’évaluation d’un critère : c’est la grandeur mesurée sur une échelle 

adoptée  par une norme d’appréciation de la performance attendue de la fonction ou 

d’un service qui lui est associé. 

- La flexibilité de chaque niveau : c’est l’évaluation, selon une échelle de Likert, de la 

flexibilité du niveau d’appréciation. La flexibilité exprime les possibilités de 

modulation du niveau d’appréciation d’un critère exprimé par le client. 

- La limite d’acceptation : C’est la limite, acceptable par le demandeur, du niveau de 

critère d’appréciation de la fonction. Au-delà de cette limite la fonction ne répond 

pas au besoin (Chevallier, J. 1989). Cela permet d’avoir une zone de négociation 

possible de la fonction et sa valeur. 

En pratique, pour caractériser les fonctions principales ou de contraintes, nous 

utilisons un tableau fonctionnel (Lachnitt, J. 1994). S’agissant du projet de fabrication 

des masques COVID 19, le tableau suivant caractérise la fonction principale ″FP0″ 

identifiée dans la phase de décomposition fonctionnelle du besoin, qui stipule protéger 

l’utilisateur de la projection de sécrétions ou de salive pouvant contenir des agents 

infectieux transmissibles. 
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Tableau 1 : Caractérisation de la fonction PF0 du MASK-COVID 19 

Critères d‘appréciation 

d’une fonction 

Degré de protection de l’utilisateur 

- Niveau du critère 
- Masse surfacique : (g/m2) 

- Couche interne et externe de 130 et 150 g/ m2 

- Flexibilité du niveau 
- Critère flexible en fonction du degré de protection : F0, 

F1, F2, F3 

- Limite d’acceptation - F0=130/150 g/ m2, F3=130/150 g/ m2 

- Taux d’échange 

associé 

- Plus on exige une grande protection, plus il faut un 

matériel qui résiste, mais couteux 

 

L'analyse de la valeur des fonctions du projet MASK-COVID est une puissante 

méthode de résolution de problèmes qui a permis de dégager les axes stratégiques tout 

en impliquant fortement l’équipe projet dans la recherche des voies de solutions.  

Conclusion 

L’importance de l’analyse fonctionnelle dans le lancement et le management de 

projets se révèle extrêmement grande, puisqu’elle étale les bases décisives pour d’autres 

études plus techniques qui viennent compléter la démarche de réalisation de ces projets.  

Cette analyse peut être perçue comme un processus de réflexion structuré, à 

caractère stratégique, permettant de dégager des conclusions très utiles pour le bon 

déroulement de l’activité dans le cadre des actions entrepreneuriales, ainsi que la 

prévention des pertes financières ou de temps.  

L’exemple de masques de protection contre le COVID 19 en période de crise 

montre, grâce à son analyse fonctionnelle, qu’on a pu définir son système, sans donner 

aucune proposition de solution et sans le décortiquer en éléments (tissus, fils, etc.). 

Ensuite, nous avons opté pour des outils fonctionnels pour maîtriser son besoin et 

inventorier les fonctions qu’il doit assurer.  

En reposant sur l’étude des besoins, l’analyse fonctionnelle permet, en période de 

crise, de mieux connaître et comprendre les différentes exigences des clients, les 

exprimer sous forme de résultat à atteindre et en suivant une logique de résolution de 

problèmes. 
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Résumé:  

La pandémie de COVID-19 a entraîné une stagnation 

abrupte de l'activité économique partout dans le monde. 

Cela a forcé un nombre croissant de pays à prendre 

diverses mesures afin d'atténuer l'impact de cette 

pandémie sur leur économie. Dès lors comment ces 

pays gèrent –ils cette pandémie ? Quelles solutions ces 

pays ont-ils adoptées pour surmonter la crise de la santé 

? 

Pour répondre à ces questions nous avons adopté la 

méthodologie suivante : Premièrement, on va traiterait 

la nature du choc de la COVID 19 d’un point de vue 

économique, d’identifier les États des lieux de 

l’évolution de cette pandémie dans le monde. 

Deuxièmement, d’appréciera la part de la population 

entièrement vaccinée à travers le monde, c'est-à-dire les 

personnes ayant reçu l'intégralité des doses prévues 

dans les protocoles de vaccinations c'est-à-dire «Vaccin 

et nombre des doses administrées» et enfin on va 

clôturait ce papier par une présentation chronologique 

des pays qui n’ont pas commencé à vacciner le 23 

février 2021. 

Mots clés : Covid 19, activité économique, crise 

sanitaire. 

 امللخص:

مفاجئ ( في ركود 19تسببت جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

فأوجب عددا متزايدا من  العاملي.النشاط االقتصادي  في

هذا الفيروس  لكبح جماحإتخاذ تدابير مختلفة  البلدان على

فكيف واجهت دول  االقتصاد.وتداعياته الخطيرة على 

؟ ماهي الحلول املعتمدة للخروج من لفيروسالعالم هذا ا

اعتمدنا هذه االزمة الصحية؟  ملعالجة هذه املسائل 

أوال، التطرق إلى مدى تأثير جائحة كورونا  املنهجية التالية:

على االقتصاد العاملي ثانيا، التعرف على البلدان التي تم 

تطعيمهم بالكامل في جميع أنحاء العالم ثم نختم هذه 

 23بعرض بعض الدول التي لم تبدأ التطعيم في الورقة 

 .2021فبراير 

 ،النشاط االقتصادي ،افيروس كورون الكلمات املفتاحية:

 .األزمة الصحية
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Introduction: 

Dans un contexte économique pénible et des perspectives de croissance sombres, le 

coronavirus ou la covid-191à  frappe le monde. les mesures qui ont été  pris  et de riposte 

qu’elle implique (distanciation sociale, confinement) ont des conséquences 

considérables sur l’activité économique, car elles entrainent : la réduction de la 

production, la baisse des recettes fiscales, l’accroissement des dépenses (dépistage, 

soins de santé, etc.) et l’accroissement des aides aux ménages (transferts, allocations-

chômages, subventions salariales, report de paiements d’impôts, etc.) et aux entreprises 

(fourniture de liquidités, exonérations fiscales, etc.) les plus touchés pour les protéger 

contre la perte de revenus, le chômage et les faillites (Weder M., 2020 ; Boone L. et al., 

2020 ; McKibbin W. et Fernando R., 2020 ; Arezki R. et Nguyen H., 2020 ; Baldwin R. 

et Tomiura E., 2020 ; Beck T., 2020 ; Cecchetti G. et Schoenholtz L., 2020 ; Mann C., 

2020 ; Meninno R. et Wolff G., 2020 ; Voth J., 2020 ; Cochrane J., 2020 ; Wren-Lewis 

S., 2020 ; Wyplosz C., 2020 ; Baker S. et al., 2020 ; Tobias A. et Aditya N., 2020 ; 

Albulescu C., 2020a, 2020b et 2020c ; FMI, 2020b). Cela a entrainé l’aggravation de 

déficits budgétaires de la plupart de pays dans le monde et accroitrait les ratios 

d’endettement public de certains (en 2019, la dette publique représentait 83% du PIB 

mondial), comme le supporte le FMI (2020b) dans son rapport sur les effets de la covid-

19 sur les finances publiques dans le monde, paru en avril 2020. Selon la Banque 

mondiale (2020), la pandémie de la Covid-19 est en train de balancer l’économie 

mondiale et conduirait celle-ci à une récession du fait de la baisse d’activité observée en 

Chine2 et d’autres pays, notamment les USA et la zone euro. On a assisté également à 

la baisse des prix des matières premières (notamment les cours du pétrole et ceux des 

métaux industriels) et à une forte volatilité des marchés boursiers mondiaux causés par 

les incertitudes concernant la durée et les effets de cette pandémie. Pour cette raison  

l’objectif principale de cet article est de  traiter les points suivants : 

 

- Nature du choc de la COVID 19 d’un point de vue économique 

- État des lieux de l’évolution de la Covid-19 dans le monde 

- Vaccin et nombre des doses administrées 

- Chronologie des pays qui n’ont pas commencé à vacciner  le 23 février 2021 

 

 

                                                           
1 Le coronavirus, dont le nom scientifique est la COVID-19, est apparu en Chine en décembre 2019. Il 

appartient à une grande famille de virus, les coronavirus. Ces derniers, qui doivent leur nom à la forme de 

couronne qu’ont les protéines qui les enrobent, font partie d’une vaste famille de virus dont certains infectent 

différents animaux, d'autres l'homme. Ils sont susceptibles d’être à l’origine d’un large éventail de maladies. 

Chez l’homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère, responsable d’une détresse 

respiratoire aiguë susceptible d’occasionner le décès du patient. Les coronavirus sont à l’origine d’épidémies 

mortelles comme ce fut le cas avec le SRAS ou le MERS (Ibanda K.P., 2020, pp. 1-2). 

2 En Chine, au premier trimestre de 2020, il est observé une contraction des ventes au détail, des prestations de 

service, de la production industrielle et des investissements 
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L’importance de l’étude  

L'importance de cette étude est démontrée par le fait qu'elle vise à :  

 étudier la nature du choc de la COVID-19 sous l'angle économique. 

 Discerner graphiquement le totale du nombre des personnes affectés, guéries et 

décès  du fin janvier 2020 au début mars 2021 dans le monde entier  

 Dévoiler  les premier  pays  au monde qui ont commencé leur campagne de 

vaccination Le 23 février  

 Exposer les gouvernements qui n’ont pas acquis des doses du vaccin  le 23 

février 2021  

 

1-   Nature du choc de COVID 19 d’un point de vue économique 

La plupart des pays du monde ont été  touchés par le choc du Covid-19 ce qui implique 

des effets négatifs et des conséquences néfastes sur l’économie en général. Comme 

implique Shrestha et al. (2020), dans son étude que le choc d’offre exerce une 

perturbation directe sur l’offre (Période prolongée de jours chômés). Ainsi, sur la chaine 

d’approvisionnement (Production). Cette conséquence de ce choc de covid-19 engendre 

par conséquent un impact sur l’exportation. 

Au niveau de la demande l’impact de covid-19 se manifeste dans la perturbation ou la 

baisse de la consommation des ménages ; restaurants ; tourismes ; achats de biens de 

consommation durable ; opération immobilière. Ainsi la diminution des investissements 

des entreprises : à court terme : une baisse (recule de la demande ; incertitude accrue…). 

Alors qu’à  long terme : une réorganisation des chaines de valeur. 

Janus, J. (2021)  souligne l’effet de  covid-19 sur le taux d’intérêt dans les pays 

émergents et constate que les déterminants les plus prononcés de la vulnérabilité d’un 

pays au choc covid-19 étaient: une faible dynamique du PIB et une forte sensibilité des 

rendements des obligations souveraines au VIX au cours de la période précédant la 

pandémie. Ce choc de covid-19 au niveau financière engendre aussi une demande accrue 

de la liquidité, les perturbations de l’offre augmentent le BFR. Les investisseurs ont une 

préférence pour la sécurité et la liquidité. Un resserrement des conditions financières qui 

se manifeste par la chute des cours des actifs à risque , une perturbation des marchés de 

capitaux (investisseurs et émetteurs réticents à s’engager) et les chutes de la valeur de la 

garanties pour les prêts. 

À cause de ce qui est visible en matière d’impact. L’effet de la pandémie de covid-19 

dans le monde a engendré un choc de confiance qui s’annonce par l’ignorance de la 

gravité des conséquences (durée ; Zone géographique ; ampleur…), ainsi que la 

difficulté à dissocier l’impact de covid-19 sur les indicateurs économiques de la 

dynamique cyclique sous-jacente. 

En effet, comme souligne (Kibala, K.J (2020) et Shrestha et al. (2020), la pandémie de 

COVID 19 qui a été touché la plupart des pays du monde d’une manière inégale en 

terme de décès et de cas infectés. Plusieurs pays des économies avancées telles que la 
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Chine, l’USA, le l’Inde, le Brésil et la Corée sont faisant partie des pays qui déclarent 

le plus de cas d’infectées en date du 2 mars 2020. En Europe les pays les plus impactés 

par ce choc de coronavirus covid-19 c'étaient la Russie, l'Allemagne et l'Italie. Et en 

Asie il s'agissait de l'Inde, de l'Iran, du Pakistan, de l'Arabie saoudite et de la Turquie. 

En terme de décès, 5 pays à savoir l’USA, le Brésil, l’Inde, le Mexique et le Royaume-

Uni regroupent le nombre cumule de cas le plus élevé de plus de 800000 décès (OMS, 

2021). 

 En effet, l’effet de ce choc imprévisible de covid-19 a entrainé des modifications au 

niveau des comportements des agents économiques et des perturbations des équilibres 

macroéconomiques, aussi bien de pressionné le marché de change (baisse des cours des 

actions) ; l’élargissement des spreads des obligations corporate ; la chute des cours des 

matières première et la hausse de l’or qui sert de la valeur refuge en période de stress. 

(Kibala, K.J (2020)). La perturbation ou la diminution de devise suite à ce choc 

d’incertitude va entrainer une diminution des réserves de change et une baisse des 

exportations et des flux des capitaux pour ces pays avancées qui représentent une 

puissante économique mondiale (Baldwin R. et Tomiura., 2020). 

Comme toutes les Pays du monde, plusieurs pays africains ont été touchés par la crise 

de covid-19 mais les pays les plus vulnérables comprenaient l'Afrique du Sud et l'Égypte 

Shrestha et al. (2020). Alors qu’en Tunisie, comme affirme-le Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD 2020), la propagation de covid-19 commence en 

octobre 2020 et conduit à une crise économique, sociale et sanitaire grave et plus 

difficile. En effet, le choc de covid-19 va entrainer une perturbation de l’offre des 

entreprises ; une baisse de la demande des ménages ; une baisse des investissements 

(baisse 40% des investissements publics). Ainsi, le confinement prise par l’autorité 

tunisienne et la baisse de la production va engendrait une hausse de taux de chômage de 

21% contre 15% actuellement et une baisse des revenus de grands nombres de ménages. 

Du fait, la baisse des revenus des ménages et la hausse des prix des aliments de base va 

augmenterait le taux de la pauvreté de 15.5 % à 19.7% pour les femmes et de 14.8% à 

18.7% pour les hommes (PNUD, 2020). 

Plusieurs secteurs d’activité dans le monde sont touchés par la pandémie de la covid-19 

c’est pour cela, Shrestha et al. (2020) dans son article montre que la pandémie a fait 

peser un fardeau sans précédent sur l'économie mondiale, les soins de santé et la 

mondialisation en raison des voyages, de l'annulation d'événements, de l'emploi de la 

main-d'œuvre, de la chaîne alimentaire, du milieu universitaire et de la capacité des soins 

de santé. 

2- État des lieux de l’évolution de la Covid-19 dans le monde  

Depuis janvier 2020, le monde est frappé par une maladie à coronavirus covid-19 qui se 

propage dans différents pays  développés et en développement  ou continents (la Chine, 

le Japon, le Viêt-Nam, l’États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Australie, la 

Corée du Sud, l’Iran, le Nigeria, l’Afrique du sud, la république démocratique du congo, 
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etc.), tuent de milliers de personnes et devient de fait une urgence sanitaire mondiale tel 

que décrétée par l’OMS le 30 Janvier 2020, soit trois semaines après l’identification du 

virus. Selon Ibanda K.P. (2020), une urgence de santé publique de portée internationale, 

en sigle USPPI, est un problème de santé publique inhabituelle et grave dont  les 

dommages dépassent les frontières du pays concerné, nécessitant de fait une action ou 

riposte internationale urgente. Pour le cas d’espèce, la riposte est indispensable pour 

limiter la propagation du virus dans des pays dont le système de santé n’est pas assez 

développé pour gérer la crise sanitaire. 

Parmi les raisons de la propagation rapide de la maladie à coronavirus dans le monde, 

on évoque souvent le retard (soit 1 mois) du gouvernement chinois dans l’alerte à la 

communauté internationale sur l’apparition de la maladie à Wuhan et dans la mise en 

place des mesures de riposte (la ville du Wuhan fut placée en quarantaine le 23 janvier 

2020). Ce retard aurait favorisé les déplacements dans le monde de plusieurs individus 

en provenance du Wuhan et donc, la propagation de la pandémie. En date du 25 février 

2020, on comptait déjà plus de 25 pays atteints par la covid-19. Le nombre de cas 

d’infection à la covid-19 en chine a dépassé celui du coronavirus SARS (en 2003) et les 

impacts pourraient l’être aussi (Bouoiyour Refk Selmi J., 2020). 

En date du 2 mars 2020, six grands pays faisaient partie de ceux qui affichaient le plus 

de cas d’infectés, à savoir : Chine, Corée, Italie, Japon, USA et Allemagne. Ces pays 

représentent : 55% de la production et demande mondiales, 60% de la production 

manufacturière mondiale, et 50% d’exportations mondiales des produits manufacturiers 

(Baldwin R. et Tomiura E., 2020). Toutefois, selon les déclarations de Dr Matshidiso 

Moeti (Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique), « l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) craint la mort de 83.000 à 190.000 personnes en Afrique du covid-19. 

Entre 29 à 44 millions pourraient être infectées en 2020 si les mesures de confinement 

échouent selon une nouvelle étude du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, basée 

sur 47 pays de la Région africaine de l’OMS, soit une population totale d’un milliard 

d’habitant1». L’Afrique subsaharienne a enregistré son premier cas de Coronavirus 

(covid-19) au Nigeria le 28 février 2020. Le premier décès enregistré en Afrique le 18 

mars 2020 concernait le Burkina Faso. Le 20 mars 2020 déjà, plusieurs pays africains 

ont annoncé la fermeture de leurs frontières terrestres, maritimes et aériennes 2 ; et, en 

mars, la pandémie avait atteint plus de 30 pays du continent, occasionnant un impact 

économique important selon la Commission Économique Africaine (CEA). Cette 

institution signale aussi que les conséquences de la covid-19 sur l’économie africaine 

appellent à des réponses fortes. 

 L’OMS3  a considéré que la majorité de pays de l’Afrique du nord (la région MENA) 

ont des systèmes de santé de bonne qualité parmi les 191 systèmes de santé dans le 

                                                           
1 Nathanael Mavinga (2020), en ligne sur : https://www.financialafrik.com/2020/05/09/covid-19-loms-craint-

lamort-de-190-000-personnes-en-afrique/(consulté le 17/06/20 

2  Voir sur : https://www.financialafrik.com/tag/commission-economique-pour-lafrique/ 

3 OMS : Organisation Mondiale de Santé 
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monde, excepté quelques pays comme en Syrie et au Yémen (Arezki R. et Nguyen H., 

2020) 

Dans les lignes qui suivent, nous essayons de présenter la situation actuelle (en date du 

22  janvier 2020) de la pandémie de covid-19 dans le monde1, à titre indicatif, sachant 

qu’elle reste évolutive suivant le renforcement ou le relâchement des mesures de riposte 

de la part des autorités, soit la négligence dans le respect des mesures barrières dans le 

chef des populations. La pandémie de la covid-19 a connu une augmentation  

considérable dans le monde (Kibala K.J., 2020), selon le nombre de cas infectés qui est 

passé, en l’espace d’environ deux mois pour illustrer, de 987 infectés au 22 janvier  2020 

à 120.406.933 infectés en date du14 mars 2021. On consigne pareillement des décès qui 

progressent, soit 44 décès de la covid-19 contre un effectif de 2.665.021  décès au 14 

mars 2021. Toutefois, il y a lieu de signaler que, comparativement au nombre d’infectés 

et de décès, l’évolution du nombre de guéris porte espoir : on est passé de 504 individus 

guéris de la covid-19 au 2 février 2020 à 96.627.987 guéris en date du 27 févier 2021, 

ce qui porte le nombre de patients actifs ou actuellement infectés de covid-19 dans le 

monde à 20.782.161 en date du 14 mars 2021contre 970 patients actifs au 22 janvier 

2020. Les graphiques ci-dessous illustrent nos propos. 

 

 
 

  
Figure 1 : Nombre de guéri et actif  liés à la covid-19 dans le monde(4) 

 

                                                           
1 Les informations sont tirées du site : https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries (consulté le 01 

juillet 2020, à 14h52 GMT). 
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L’évolution exponentielle du nombre de cas infectés à la covid-19 dans le monde entier, 

tel que l’affirme le graphique 1 ci-dessus, explique clairement l’absence d’un vaccin 

efficace contre ce virus à ces jours. Des voix s’élèvent contre toute tentative d’un vaccin 

anti-covid 19, surtout en Afrique, pendant que la Chloroquine (en France) et l’artemisia 

(à Madagascar) se montrent relativement efficaces. Dans tous les cas, du chemin reste à 

parcourir pour un remède absolument efficace qui puisse bénéficier d’un large 

consensus. 

 
Figure 2 : Nombre cumulé de décès par nombre de jours depuis 100 décès 

 

La figure 2 ci-dessus présente, pour les pays affichant le plus de cas de décès liés à la 

covid-19, le nombre cumulatif des décès en ordonnée en fonction du nombre de jours 

depuis les 100 décès en abscisse. On note que, en date du 22 janvier 2020, l’USA est le 

pays qui enregistre le plus de cas de décès dû à la Covid-19, suivi par le Brésil, l’Inde, 

le Royaume-Uni, la Russie, l’Espagne  et l’Iran. Doit-on conclure à un relâchement des 

mesures de riposte de la part des autorités ou au manque de respect des gestes barrières 

dans le chef de la population, soit encore à une efficacité réduite de la chloroquine ou 

même à une efficacité réduite du système de santé mondiale ? Autant de questions dont 

les réponses devraient aider à mieux affiner les mesures de riposte dans le monde, 

surtout qu’on assiste de plus en plus à une vague de « de confinement » dans le monde 

depuis le 11 mai. Nous attirons l’attention des autorités dans le monde sur la nécessité 

de faire respecter (par application stricte) les gestes barrières (restrictions) dans le chef 

de la population, pour éviter au monde de revivre les scénarios de la « grippe espagnole 

» de 1918 dans sa deuxième vague de contamination. De façon globale, on note que le 

rythme de décès liés à la covid-19 dans le monde a fortement baissé ; nous sommes 

passés d’un taux de croissance de décès de 47% le 23 janvier 2020 à un taux de 1% en 

date du 30 juin 2020, bien qu’en terme absolue l’on enregistre plutôt une progression 

avec au total 25 décès le 23 janvier 2020 contre 513.186 décès le 30 juin 2020. 
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Figure 3 : Nombre des cas de décès par jour et par pays 

 

Au regard de la figure 3 ci-dessus, en date du 22 janvier  2020, l’USA demeure le pays 

qui enregistre le plus de cas d’infection à la covid-19 dans le monde, suivi par le Brésil, 

l’Inde, le Royaume Uni, Russie, la France. Cette situation permet de noter que l’Afrique, 

n’apparaissant pas dans le top de cas, est faiblement affectée par la covid-19 (la figure 

4 ci-dessous confirme également nos propos). Il y a lieu de souligner que, comme nous 

l’avons signalé un peu plus haut, la situation de la covid-19 dans le monde est évolutive. 

En effet, en date du 22janvier  2020, l’USA était toujours le pays qui enregistrait le plus 

de cas. 
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Figure 4 : Chronologie de cas dans le monde 

 

Selon la chronologie de cas dans le monde présenté dans la figure 4, nous constatons  

qu’au début de juillet 2020, 57 pays africains sont affectés par la covid-19, soit un 

cumulé de 409.282 cas d’infectés dont 10.214 décès, 196.294 guéris, ce qui porte 

l’effectif de patients actifs à 202.774. L’Afrique du Sud reste en tête en matière de 

cumuler du nombre de cas (soit 151.209 cas contre 2.657 décès), suivis par l’Egypte 

(68.311 cas contre 2.953 décès), le Nigeria (25.694 cas contre 590 décès), le Ghana 

(17.741 cas contre 112 décès) et l’Algérie (14.272 cas contre 920 décès), pour se limiter 

au top 5, comme l’atteste le graphique ci-dessous. L’Afrique du Sud, le Nigeria et 

l’Angola rappellent de trois plus grandes économies en Afrique subsaharienne, sont 

frappés par la covi-19 dans un contexte économique marqué par de baisse des prix des 

matières premières, d’une faiblesse soutenue de la croissance et des investissements (3). 

Dès lors, la mise en place des mesures sanitaire de riposte pour réduire les effets de la 

pandémie en Afrique du sud. 

 

3- Vaccin et nombre des doses administrées  

Selon Tristan Gaudiaut, (2021), en se basant sur le nombre de doses administrées 

rapporté à la taille de la population (figure 5), les données compilées par Our World in 

Data permettent de comparer les progrès des campagnes de vaccination à travers le 

monde. 

 D’après les statistiques d'Our World in Data, le graphique fait le point sur la part de la 

population entièrement vaccinée à travers le monde, c'est-à-dire les personnes ayant reçu 

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://fr.statista.com/statistiques/1195663/vaccination-par-jour-covid-19-france/
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l'intégralité des doses prévues dans les protocoles de vaccinations (deux par exemple 

pour celui de Pfizer-BioNTech). Déjà le plus avancé en matière de doses administrées 

(plus de 1 par habitant), comme le montre la graphique l’Israël fait toujours la course en 

tête avec plus de 106 doses administrées pour 100 habitants. Près de la moitié de sa 

population est déjà entièrement vaccinée (deux doses reçues dans le cas du vaccin 

Pflizer/BioNTech). 

 

 
Figure 5 : le nombre de doses administrées 

 

On second temps on retrouve les Émirats Arabes Unis et le Royaume-Uni qui sont 

classés parmi les pays les plus avancés en matière de vaccination, avec un total respectif 

d'environ 65 et 36 doses administrées pour 100 de leurs citoyens. Ces doses proviennent 

également de la campagne britannique. 

La Serbie a été  accès à 3 types de vaccins - l’américain Pfizer, le Russe Spoutnik V et 

le Chinois Sinopharm  progresse à grand pas et figure en tête des statistiques en Europe. 

Par contre certain pays de la zone euro apparait à la traîne dans ce classement selon le 

total administré de dose pour 100 habitants. Le 10 mars ces doses étaient d’environ 11.6, 

11.1, 10.4, 10.3 et 9.5 dosent respectivement pour la Pologne, l’Espagne, l’Allemagne, 

l’Italie et la France. Le nombre de dose en France demeure faible par rapport aux pays 

voisins. 

Le Maroc figure en tête des statiques de pays du Maghreb Arabe et parmi le pays les 

plus avancés en matière de vaccination. Le total administré de dose pour 100 habitants 

le 10 mars au Maroc était d’environ 13.8 le 10 mars. 
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https://fr.statista.com/infographie/24369/vaccination-covid-19-part-de-la-population-entierement-vaccinee-dans-le-monde/
https://fr.statista.com/infographie/24213/vaccins-coronavirus-covid-19-les-plus-utilises-dans-le-monde-nombre-de-pays/
https://fr.statista.com/infographie/24213/vaccins-coronavirus-covid-19-les-plus-utilises-dans-le-monde-nombre-de-pays/
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4- Chronologie des pays qui n’ont pas commencé à vacciner  le 23 février 2021  

Comme le montre le graphique ci-dessus A l’instar de la Tunisie, près d'une centaine de 

pays n'ont toujours pas commencé à vacciner leurs populations contre le covid-19 en 

raison du manque de financement, mauvaise organisation, dépendance au système 

Covax de l'OMS ou encore la prudence poussée à l'extrême. 

 

 
Figure 6 : Les pays qui n'ont pas commencé à vacciner leur population 

 

Plusieurs pays ont commencé la vaccination dans le monde. L’Israël et le Royaume-Uni 

sont les pays les plus vaccinés dans le monde. Comme signale, Reynaud Claude-Agnés 

et al. (2021), ces deux pays1 ont débuté rapidement une campagne de vaccination, 

disposent d’une couverture importante de leur population qui a permis la collecte de 

grande ampleur de premières données en janvier et février. La situation exceptionnelle 

de ces deux pays, forts de structures de soins et de recherche clinique de qualité, permet 

ainsi une évaluation fine de la performance des vaccins dans la « vraie vie » dans un 

contexte de circulation active du virus. 

Autre que ces deux pays, Certaines pays Asiatique tel que le Bahrain, est l'un des 

premiers pays qui à avoir approuvé le vaccin chinois Sinopharm et celui de Pfizer. À 

partir de la date du 13 décembre le vaccin anti-covid 19 est administré gratuitement sur 

un site Internet et enregistrée préalablement à toute personne de plus de 18 ans. Jusqu’au 

30 décembre 55.000 personnes vaccinées, soit près de 3,4 pour 100 habitants. Sur la 

même démarche de Bahrain, l'Arabie saoudite, le Qatar et le Koweit, sont eux aussi 

lancés dans un programme massif de vaccination dans le but de couvrir l'ensemble de 

leur population en quelques mois. 

                                                           
1 L’Israël et le Royaume-Uni 

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-rebours-autres-pays-indonesie-va-vacciner-priorite-jeunes-3666/
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Alors qu’en Afrique, comme signale Tristan Gaudiaut (2021), il existe certains pays en 

Afrique du nord ont commencé leurs programmes de vaccination depuis quelques mois 

environ, tel que le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte. De même quelque pays de 

l’Afrique subsaharienne a déployé son programme de vaccination en utilisant des 

vaccins donnés par la Chine l’Afrique du Sud, la Zimbabwe et le Rwanda, les Seychelles 

et l'île Maurice. 

Le problème lié à l’obtention des vaccins touche la majorité des pays en particulier les 

pays pauvres ou à faible revenus. En effet, certaines pays ont obtenu des vaccins jusqu’à 

présent l’ont fait en grande partie par des achats directs auprès des fabricants, les 

laboratoires ou sous forme des dons de pays comme la Russie, l’inde, la Chine et les 

Emiraties arabes unis. Pour les pays africains pour obtenir des vaccins, il y a eu une 

concurrence mondiale c’est pour cela les pays pauvres n'ont généralement pas réussi à 

s'approvisionner aussi bien que les pays riches. "Il est profondément injuste que les 

Africains les plus vulnérables soient obligés d'attendre les vaccins alors que les groupes 

à faible risquent des pays riches sont mis en sécurité", affirme Matshidiso Moeti, 

directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique. 

De même, pour trouver des solutions à ces pays africains le président français Emmanuel 

Macron à proposer que les pays riches d'Europe et des États-Unis partagent leurs vaccins 

avec quelques pays africains qui n’ont pas encore vacciné leurs populations. Alors que 

d’autres comme le Sénégal et la guinée équatoriale, a eu leur première livraison de 

Vaccins anti-covid mais n’ont pas encore commencé à les donner au grand public. 

 

Conclusion  

 La Covid-19, est une crise sanitaire qui frappe presque tous les pays, freine l’activité  

économique, et rend sombre les perspectives de croissance dans les années à venir. Les 

pays pauvres en ressources naturelles et dépendant du tourisme enregistreront une forte 

baisse de la croissance avec les fermetures de frontières ou restrictions des 

déplacements; et, les pays « émergents » et les pays « pré-émergents » vont enregistrer 

des sorties massives des capitaux et subir le resserrement des conditions financières, ce 

qui est de nature à amplifier les effets de la crise sanitaire. 

Le choc sanitaire de la Covid-19 a créé un choc économique, tant du côté de l’offre que 

du côté de la demande, à travers les mesures de riposte adoptées pour limiter sa 

propagation (confinement, fermeture des frontières, etc.), qui nécessiterait le recours au 

« keynésianisme » (l’intervention de l’État plutôt que le simple mécanisme automatique 

du marché) pour s’en sortir. 

Pour combattre contre la crise de la Covid-19 et ses effets, plusieurs mesures ont été 

adoptées (des propositions avancées) par certains pays, notamment (FMI 2020a) : 

  L’adoption des mesures  budgétaire, pour  aider les ménages et les entreprises touchés 

(Allemagne, Australie, Espagne, Etats-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni). 

Aussi, bien de pays émergents et en développement procurent une importante aide 
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budgétaire aux secteurs et aux travailleurs les plus touchés. Il s’agit aussi des assistances 

sociales (aides en espèces et en nature, subventions salariales pour éviter les 

licenciements de masse, gratuité de certains services de base, etc.) aux travailleurs 

formels et informels et des subventions (soutien de trésorerie) aux entreprises saines 

formelles ou informelles, et assurer la prestation des services publics. 

  Des soutiens budgétaires à la faveur des pays qui rencontrent des sérieuses difficultés 

de financement dans la lutte contre la pandémie et font ainsi face à un double choc 

(financier et sanitaire). 

  Les banques centrales doivent recourent aux mesures de relance par voie monétaire 

et mettent en place des mécanismes de liquidité de manière à limiter les tensions 

systémiques ou l’amplification des chocs et créer des meilleures conditions d’une 

reprise économique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 337 - 

Bibiliographie : 

1. Albulescu Claudiu (2020a), « Coronavirus and financial volatility: 40 days of 

fasting and fear », disponible en ligne sur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

02501814.  

2. Albulescu Claudiu (2020b), « Do Covid-19 and crude oil prices drive the US 

economic policy uncertainty? », disponible en ligne sur https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal02509450. 

3. Arezki R. &Nguyen H. (2020), « Novel coronavirus hurts the Middle East and 

North Africa through many channels », CEPR Press book edited by Baldwin R. 

and Weder di Mauro B. (Economics in the Time of COVID-19), ISBN: 978-1-

912179-28-2, pp. 53-459. Baker S. et al. (2020), « Covid-induced Economic 

Uncertainty », NBER Working Paper Series, Working Paper 26983 

(http://www.nber.org/papers/w26983), Avril, 17 p 

4. Baldwin R. & Tomiura E. (2020), « Thinking ahead about the trade impact of 

COVID-19 », CEPR Press book edited by Baldwin R. and Weder di Mauro B. 

(Economics in the Time of COVID-19), ISBN: 978-1-912179-28-2, pp. 59-73. 

5. Beck Thorsten (2020), « Finance in the times of coronavirus », CEPR Press book 

edited by Baldwin R. and Weder di Mauro B. (Economics in the Time of COVID-

19), ISBN: 978-1-912179-28-2, pp. 73-77. 

6. Bentzen Sinding J. (2020), « In crisis, We Pray: Religiosity and the COVID-19 

Pandemic », University of Copenhagen-CEPR. 

7. Boone L. & al. (2020), « Tackling the fallout from COVID-19 », CEPR Press 

book edited by Baldwin R. and Weder di Mauro B. (Economics in the Time of 

COVID-19), ISBN: 978-1-912179-28-2, pp. 37-45. 

8. Bouoiyour RefkSelmi J. (2020), « Coronavirus Spreads and 

Rally:IsThereaLink?», disponible en ligne sur https://hal.archives-

ouvertes.fr/hal02493309. 

9. Cecchetti G.S. & Schoenholtz L.K. (2020), « Contagion: Bank runs and COVID-

19 », CEPR Press book edited by Baldwin R. and Weder di Mauro B. (Economics 

in the Time of COVID-19), ISBN: 978-1-912179-28-2, pp. 77-81. 

10. Tristan Gaudiaut, 23 févr. 2021COVID-19 : où le taux de mortalité est le plus 

élevé. 

11. McKibbin W. & Fernando R. (2020), « The economic impact of COVID-19 », 

CEPR Press book edited by Baldwin R. and Weder di Mauro B. (Economics in 

the Time of COVID-19), ISBN: 978-1-912179-28-2, pp. 45-53 

12. Meninno R. & Wolff G. (2020), « As coronavirus spreads, can the EU afford to 

close its borders? », CEPR Press book edited by Baldwin R. and Weder di Mauro 

B. (Economics in the Time of COVID-19), ISBN: 978-1-912179-28-2, pp. 87-93.  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02501814
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02501814
mailto:tristan.gaudiaut@statista.com


International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 338 - 

13. Schartz Anna, (1987) « Money in Historical Perspective », Volume publicher in 

University of Chicago. 

14. Sites internet consultés 

15. https://www.la-croix.com/Economie/France/Coronavirus-lInsee-estime-lactivite 

economique-chute-35-2020-03-26-1201086288 (consulté le 03 avril 2020) 

16. https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/01/08/january-2020-

global economic-prospects-slow-growth-policy-challenges 

17. https://fr.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-la-croissance-mondiale-

en-2020-sera-inferieure-a-celle-de-2019-dit-le-fmi-895443152d/ 

18. https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-

january2020 

19. https://www.la-croix.com/Economie/France/Limpact-economique-Covid-19-

trois chiffres-2020-03-30-1201086985 (consulté le 03 avril 2020) 

20.  https://www.financialafrik.com/tag/commission-economique-pour-lafrique/ 

21. https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_coronavirus_2019 

22. https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_crise_en_cas_de_pand%C3%A9mie 

23. www.coindesk.com/price 

24. http://apps.who.int/. 

25. https://www.lemonde.fr/ 

 

   

https://www.la-croix.com/Economie/France/Coronavirus-lInsee-estime-lactivite
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/01/08/january-2020-global
https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/01/08/january-2020-global
https://fr.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-la-croissance-mondiale-en-2020-sera-inferieure-a-celle-de-2019-dit-le-fmi-895443152d/
https://fr.weforum.org/agenda/2020/03/coronavirus-la-croissance-mondiale-en-2020-sera-inferieure-a-celle-de-2019-dit-le-fmi-895443152d/
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
https://www.la-croix.com/Economie/France/Limpact-economique-Covid-19-trois
https://www.la-croix.com/Economie/France/Limpact-economique-Covid-19-trois
https://www.financialafrik.com/tag/commission-economique-pour-lafrique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_coronavirus_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_de_crise_en_cas_de_pand%C3%A9mie
http://www.coindesk.com/price
http://apps.who.int/
https://www.lemonde.fr/


International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 339 - 

 

Evaluation of the Factors Influencing Inflation in Sudan 

 Via E GARCH Model 

Almahdi Musa Attahir, Anas Gareeb Allah Ahmed, Zeinab Bashir Ali 

University of Bakht Alruda, Faculty of Economic and Administrative Science, Department of Econometrics 

and Social Statistics, Department of Economics 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract : 

This study provides a standard assessment of the factors affecting the inflation rate in Sudan 

over the period 1991-2017, linked to the know the most important factors that affect the 

general trend of the inflation rate and the volume of the aggregate demand. The study problem 

was formulated in the following main question: What were the factors affecting inflation in 

Sudan? The study followed the descriptive and the analytical approaches by applying the 

Exponential General Auto-regressive conditional Heteroscedasticity Model and using the 

computer package Eviews10. The study combines the analytical ideas of some 

macroeconomic variables and the inflation theory, and shows how to formulate an 

econometrics model to assess the factors affecting inflation. The study concluded that the 

most important factors affecting inflation in Sudan are money supply, import prices, budget 

deficit, and the cost of finance, and the existence of a direct relationship between money 

supply, import prices, budget deficit, and cost of finance and inflation rate. The study 

recommended working on taking measures that contribute to reduce the severity of inflation 

in Sudan, by following an effective monetary and financial economic policy that achieves 

economic and monetary stability. 

Keywords : Evaluation, Influencing Factors, Inflation, Monetary, Fiscal Policy, Sudan. 
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Introduction : 

Inflation is a measure of the rate of rising prices of goods and services in an economy. 

Inflation can occur when prices rise due to increases in production costs, such as raw 

materials and wages. A surge in demand for products and services can cause inflation 

as consumers are willing to pay more for the product. Inflation is one of the phenomena 

affecting the economies of the world. In the nineteenth century, the focus was on one 

side of the answer is inflation where it is if the increased money supply increased the 

general level of prices. The economist Keynes Analytics, where he focused on the 

factors that control the level of national income, cash, especially about the marginal 

propensity for consumption, the interest rate, and the marginal efficiency of capital. 

Thus, Keynes concluded that inflation is increasing the size of aggregate demand on the 

size of the overall width of significant and sustained increase. One of the main types of 

inflation inherent checks, which means that the increase in aggregate demand is not 

offset by an increase in production rates, which reflected the impact of higher prices, as 

well as inflation creeping characterized by this kind of increase slowly in prices, 

inflation pent-up which is a condition during which prevent prices from rising through 

policies are put controls and restrictions, and  hyperinflation, which is a condition 

characterized by high inflation rates coupled with high speed in currency trading in the 

market and may result in this kind. The study aims to search for the main factors 

affecting inflation. The study sought to define the factors of inflation and to identify the 

important theories explaining inflation, and then estimate the factors affecting inflation 

in order to reach conclusions and re commendations that would help the decision-maker 

to reduce inflation in Sudan. 

 

2. Methodology  

The study will use the descriptive and analytical approaches via exponential general 

auto-regressive conditional heteroscedasticity model (E GARCH M) for its suitability 

to the study variables, and also the study use the ordinary least squares method (OLS) 

via Applied Eviews10 Package. Annual data obtained from the annual reports of the 

Central Bank of Sudan, the Ministry of Finance and National Economy, and the annual 

statistics of the Central Statistical Bureau will be used. 

 

3. Theories of inflation 

In respect to the determinants of inflation, there are various theories proposed by various 

economists to explain the occurrence of inflationary situations. In this study, the various 

theories of inflation are grouped basically into two broad theories, the excess–demand 

theories under the umbrella of expectations-augmented Phillips curve (which comprises 

the monetarist and the Keynesians theories of inflation) and the cost-push theories which 

are currently termed structuralisms /institutional theories of inflation (Agenor, P.R and 

Montiel, P.J, 1996). 
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3.1 Excess-demand theories of inflation 

The excess-demand theories argued that excess demand for goods and services over 

supply in an economy is the main source of inflation. This view that was implicitly 

reflected in the Phillips empirical study in the late 1950s, which showed a trade-off 

between unemployment and inflation (the Phillips curve), led the monetarists to search 

for a theory that can explain the existence of excess–demand to propagate inflationary 

conditions. In their search for the causes of demand in an economy, the monetarists 

adopted the quantity theory of money as their point of departure. The original quantity 

theory is expressed by fisher’s equation of exchange as ;(Curwen, 1976) MV = PT where 

(M) is the money stock in the economy, (V) represents the velocity of money circulation, 

(P) is the average price level and (T) represents the number of transactions in the 

economy. The classical economists assumed that (V) is constant over time and that the 

economy is at its full employment level, meaning that (T) is also constant. Under these 

restrictions, it implies that changes in the money stock (ΔM) directly affect changes in 

the price level. Also, the monetarists with Milton Friedman (1956) as its chief advocate 

followed the same line of argument as their predecessors (the classical economists). 

They only differ in respect to the assumptions on (V) and (T). Friedman, consider that 

money demand is one of the five main forms of holding wealth (other forms of holding 

wealth are; equities, bonds, physical goods, and human capital) and that any significant 

change in any of the other forms of wealth would cause velocity of circulation to vary, 

but only in the long- run. Based on the fact that velocity of circulation does not change 

in the short-run but in the long run, Friedman concluded that money supply and velocity 

of circulation could be treated as existing independently of one another. Considering 

this as the case, he concluded that, money national income (Y = T in the original quantity 

theory) could be traced almost exclusively to changes in the money supply (Fisher, S, 

Sahay, R and Vegh, C, 2002). This argument by the monetarists, suggests that in the 

long run, growth in the money national income could only be achieved through 

adherence to steady long-term growth in the money supply. Based on this, since velocity 

of circulation is constant in the short-run, it implies that changes in money national 

income (Y) must be equal to and move in the same direction as money supply changes 

if the price level is to remain steady (Aghevli, B.B and Khan ,1996).  

This implies that any increases in money supply beyond the increases in money national 

income will lead to increases in the general price level. Hence when the rate of growth 

in money supply is greater than that of gross domestic product in the long run, inflation 

is the ultimate result. Friedman concluded by saying that “inflation is always and 

everywhere a monetary phenomenon”. Johnson (1971) also introduces an international 

aspect of inflation into the monetarist theory of inflation. He argued that under fixed 

exchange rate regime when a country expands its domestic demand via increases in the 

domestic money supply, the excess demand generated will not only be on domestic 

products but also imports. Due to this kind of spillover of excess demand, it means that 
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inflationary pressure generated by increases in money supply will be shared between the 

domestic sector and the foreign sector. However, He pointed out that the extent of the 

spillover effects depends on the size and the marginal propensity to import by the 

domestic country where the excess demand originated. This re-enforces Friedman’s 

statement that inflation is always a monetary phenomenon (Arida, P and Andre. (1985).  

The other excess-demand theory of inflation is the Keynesians theory of inflation. Their 

ideas evolved from Keynes-Smithies' ideas on inflation, basically the inflation gap 

model. The Keynesians argued that excess demand for goods and services results in 

inflation which is in line with the monetarist theory, but they differ in respect to what 

generates the excess demand in the economy. For the Keynesian, excess demand is the 

result of increases in aggregate demand in the economy rather than just increases in the 

money supply. They argued that money supply is only one of the components of 

aggregate demand and therefore cannot solely be responsible for increases in the general 

price level; rather it is aggregate demand that entirely influences inflationary situations 

in a country. Keynesians believe that factors that influence aggregate demand in the 

economy (money supply inclusive) are responsible for the persistent rise in price levels 

in an economy (Almahdi M. A, Musa (2018). 

 

3.2 Cost-push theory of inflation 

The cost-push theory of inflation is a generic term for Marxists, Structuralisms, and 

Keynesians theories of inflation that are not based on excess-demand influences in the 

economy. In this group of theories of inflation, a host of non-monetary supply-oriented 

factors influencing the price level in the economy are considered. Thus cost-push causes 

of inflation result when cost of production increases independently on aggregate 

demand. The Keynesians argued that wage mark-up via trade unions leads to increases 

in the cost of production. For the affected firms in this regard to maintain their profit 

margins, they will have to increase prices of their products. The increases in the prices 

will further put pressure on the trade unions to press for higher wages which will 

ultimately lead to further increases in prices and the process continue in that circular 

manner, known as the price-wage spiral. The extent to which price-wage spiral affects 

the increases in the general price level (inflation) depends on the power of trade unions 

relative to employer's association (B.B and Khan ,1996).  

The Keynesians went on to point out that when firms gain more market power, they will 

be able to push up prices independently to make profit. This is the case when markets 

are concentrated and move towards monopoly or oligopoly through mergers. 

Structuralists' ideas on cost-push causes of inflation can be summarized by J. Laurence 

views in his article in the 1909 journal of political economy (12, P,178). He started by 

rejecting the monetarist explanation of inflation. Instead, he proposed that the causes of 

inflation “must be sought in the (real) forces settling particular prices” Structuralists 

believe that, conflicts over the distribution of income between capital and labor, between 
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landowners and peasants, between different producers in different sectors, is the main 

cause of inflation (Chhibber. A, Firuzabadi, D and Walton, M. ,1989).  

This is demand for higher income by one of the following groups (labor, landowners, 

and different producers in different sectors) their productivity can only be achieved by 

each of the other groups (firms, peasants, and different producers' different sectors) via 

increases in prices of their products. The structuralisms also consider currency 

depreciation as an essential part explaining inflationary situations (Curwen, P.J. (1976).  

The structuralists production process, emphasis is placed on capital input. This implies 

that in countries there is lack of foreign reserves; currency depreciation becomes a 

serious problem with or without foreign exchange control. The currency depreciation 

leads to high cost of imported raw materials for production, which are ultimately passed 

onto higher prices for goods and services. Besides, Structuralisms such as Pezos (1972), 

Arida (1985) also pointed out that inflation is generally caused by inertia. Inflation 

inertia is a process where the current inflation rate is determined by its history. This is 

generally caused by inflationary expectations, relative price adjustments, institutional 

adjustments that support the indexation of wages, financial contracts, monetary and 

exchange rate policy. From the Keynesian and the structuralism theories of cost-push 

causes of inflation, the following general factors can be identified as the agents of 

inflation; wage increases by trade unions, profit motives of firms that gain market power, 

increase in the prices of raw materials imported from abroad through currency 

depreciation and price increase in the world commodity market, structure land 

ownership, inertia, taxes such as value-added tax (VAT) and the presence of external 

shocks such as a dramatic change in oil prices, crop failure, and war. inflation to the 

collapse of national currency (Almahdi M, 2018). 

 

4. Literature review  

Inflation is an important macroeconomic indicator and is widely discussed in the 

literature. Both demand and supply side factors including policy variables and 

expectations affect inflation. Numerous studies on inflation in developing countries 

draw from the monetarist and structuralist approaches to provide an explanation for 

inflation. According to the monetarist view, given stable demand for money, inflation 

is a purely monetary phenomenon and can be controlled by curbing excessive growth 

of money supply. The structuralist approach distinguishes between basic or structural 

inflationary pressures and the propagating mechanisms that transmit such pressures. 

The identified key structural sources of inflation in these studies include distortionary 

government policies; foreign exchange bottlenecks; inelastic supply of food; the 

government budget constraint; and sectional disequilibria (Suleiman, 2012). Studies on 

the sources of inflation in Sudan differ in their empirical models, sample 

period, modelled macroeconomic variables and hence their main results. However, there 
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is a broad agreement on the following key factors affecting the rate of inflation: money 

growth, income growth and exchange developments. 

Esat, etal (2021) analyzed the relationship between macroeconomic variables that 

influence inflation. it used applied panel data such as fixed effects, and Arellano-

Bover/Blundell–Bond. The study reached   that in the short run, all variables influence 

the inflation rate, except for foreign direct investment, which has insignificant influence. 

Moreover, the analyses through the Arellano–Bover/Blundell—Bond estimation reveal 

that GDP growth, imports, and foreign direct investments have a positive influence on 

the inflation rate, while, working remittances and exports have a negative influence on 

the inflation rate. These conclusions provide sufficient information for future debates 

and examination on macroeconomic variables that potentially affect inflation. 

Inim, etal (2020) examined other determinants of inflation in Nigeria using the 

autoregressive distributed lag (ARDL) method on quarterly data from (January 1999- 

December 2018). It concluded that poor infrastructural development, exchange rate, 

political instability, corruption, and double taxation significantly stimulate inflation 

rather than just money supply. The results showed that a causal relationship between 

other determining factors and inflation and there is a significant long-short run 

relationship. It recommended that non-monetary factors of instigating inflation should 

be controlled and security expenditure should be review along with-related mechanisms 

to achieve low inflation at single digits at most and economic growth and development. 

Musa (2018) Tried to Modeling the determinants of inflation in Sudan via GMM method 

(2000-2017). It focused on Gross Domestic Product (GDP), Government Expenditure 

(GE), Exchange Rate (EX), Consumer Price Index (CPI), Unemployment Rate (UR) 

and Money Supply (MS)as they are the most important determinants of inflation in 

Sudan. It reached that the increase in money supply and Consumer Price Index lead to 

an increasing inflation rate. The reduction of the exchange rate leads to a high rate of 

inflation. However, the increasing in Gross Domestic Product, Unemployment Rate, and 

Government Expenditure lead to decreasing inflation rate in Sudan. The Generalized 

Method of Moment is the best Method for estimating the determinants of inflation in 

Sudan. It could be recommended that the state should adopt effective financial and 

monetary policy for reducing the increasing in inflation rate and increased production 

for exporting. 

IENG (2017) examined the determinants of inflation in Cambodia from (December 

2004 to December 2016). Other examined drivers of inflation are narrow money, 

nominal effective exchange rate, output gap and fiscal revenue and expenditure. 

Ordinary Least Square (OLS) is used to see the relationship of dependent variables and 

independent variables. Vector Error Correction Model (VECM) is employed to capture 

the long- run and short-run relationship of inflation. It reached that food inflation and 

headline inflation of trading partners have positive impact on food inflation and headline 

inflation in Cambodia in the long-run. Narrow money interacting with dummy variable, 
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government revenue to GDP, and nominal effective exchange rate also fuel inflation in 

the long-run based on VECM. In the short-run, the speed of adjustment of food inflation 

and headline inflation is very fast and has similar coefficient. It implies that the 

convergence of the explanatory variables in food and headline inflation can adjust 

quickly to long-run equilibrium. 

Rahimov, etal (2016) assessed the main determinants of inflation in Azerbaijan (2003-

2015). It using vector auto regression (VAR) analysis. Impulse response and variance 

decomposition analysis suggest that inflation is mostly explained by foreign inflation, 

fiscal policy, exchange rate and own shocks. Whereas monetary policy and supply 

shocks do not play any essential role in explaining inflation. Among these variables 

inflation expectations, foreign inflation and monetary policy (credit variable) have quick 

effect on domestic headline inflation, whereas the effect of fiscal variable is relatively 

slower: it takes two quarters to fully reflect on prices. We also find that appreciation of 

exchange rate has deflationary effect on domestic inflation. 

Lim, Sek (2015) examined factors affecting inflation in two groups of countries (high 

inflation group and low inflation group (1970-2011). An Error Correction Model based 

on the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) modeling has been used to explain the 

short run and long run impacts of each variable on inflation. The results respectively 

indicate that GDP growth and imports of goods and services have the significant long 

run impact on inflation in low inflation countries. Results also indicate that money 

supply, national expenditure and GDP growth are the determinants of inflation which 

impose long run impact on inflation in high inflation countries. In the short run likewise, 

none of the variables is found to be significant determinants in high inflation countries. 

However, money supply, imports of goods and services and GDP growth has significant 

relationship with inflation in low inflation countries. 

Hagos (2014) seek to achieve the stated objective a synthesis model of monetarist and 

cost-push inflation theories is estimated using vector autoregressive (VAR) models. The 

estimated models enable to understand the short run and the long run price dynamics in 

Ethiopia between (2001/02-2011/12). It suggests that the determinants of inflation differ 

between sectors (food and non-food inflation) and the time horizons under 

consideration. The most important forces behind food inflation in the long run are 

exchange rate, broad money supply, narrow money supply, food consumption price 

index, non-food consumption price index, interest rate, real GDP and nominal GDP. The 

long run determinants of non-food inflation, and also, are exchange rate, broad money 

supply, narrow money supply, food consumption price index, non-food consumption 

price index, interest rate, real GDP and nominal GDP are found to be prime sources of 

inflation. It could be recommended to exercise prudent fiscal and monetary policies. 

Inflation expectations need to be tackled by way of credible government policies to 

change public opinion. In this regard it is important to consider targeting of 

macroeconomic variables and adhere to announced targets. 
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Taye (2013) examined the determinants of inflation in Botswana (1990-2010) and assess 

the likelihood that the Bank of Botswana’s medium-term objective range of 3 to 6 

percent could be achieved in the short to medium-term. It used an Auto Regressive 

Distributed Lag (ARDL). The study reached the price inertia, real GDP, money supply 

and South African prices play a dominant role in determining inflation in Botswana; and 

unless international deflationary environment prevails, the probability that the Bank of 

Botswana will achieve its medium-term objective range of 3 to 6 percent in the medium-

term is very low, according to the policy simulation results in this study. 

Suleiman (2012) examined the main determinants of inflation in Sudan, using quarterly 

data during 1970–2002, by applying Cointegrating and error correction modelling. The 

results reveal that the external sector’s disequilibrium matters for price growth. This 

signifies a strong long-run impact of foreign price and exchange rate on inflation, with 

slow adjustment to equilibrium. Inflation is also found to be perpetuated by feedback 

from the short-run nominal exchange rate, foreign price, drought shocks and 

deterioration in expectations. Money growth does not appear to affect inflation in the 

long run, but the elasticity of inflation to the short-run money supply is significant and 

relatively high. The findings suggest that a monetary-cum-exchange rule is more 

suitable for inflation control while maintaining external competitiveness. Fighting 

inflation also depends on the ability of policy to reduce the effects of supply shocks 

emanating from droughts and foreign price movements. 

Bandara (2011) investigated the determinants of inflation in Sri Lanka during (1993-

2008). It used the Vector auto-regressive (VAR) models to find out appropriate 

explanations for inflation with accompanied application of Granger Causality Tests. The 

overall findings of estimated VAR models imply that the money supply, exchange rate 

and the GDP have information which helps in exploring the behaviour of the inflation 

in Sri Lanka. 

Yol (2010) identified the fundamental determinants of inflation and examine the 

direction of causality among the variables in Sudan (1970-2008). The study showed that 

the coefficient of second lag of nominal exchange rate, first lag of real output and first 

lag of foreign inflation carry the correct signs. The coefficient of the error-correction 

term is significant at the 1% level and correctly signed, which suggests that about 21% 

of total disequilibrium in inflation was being corrected in study period. Furthermore, the 

results of the Granger causality test indicate a bi-directional causal effect between 

nominal exchange rate and money supply in addition to unidirectional causal effects 

running from domestic inflation to nominal exchange rate and real money supply, from 

real output to domestic inflation and nominal exchange rate, and from foreign inflation 

to domestic inflation, nominal exchange rate, real money supply and real output. Finally, 

although about 25.72% of forecast error variance in domestic inflation is explained by 

its own innovation, foreign inflation alone explains approximately half (49%) of total 

forecast error variance in domestic inflation. 
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Anderson, etal (2009) analyses the determinants of inflation differentials and price 

levels across the euro area countries. Dyna mic panel estimations for the period 1999-

2006 show that inflation differentials are primarily determined by cyclical positions and 

inflation persistence. The persistence in inflation differentials appears to be partly 

explained by administered prices and to some extent by product market regulations. In 

a cointegrating framework we find that the price level of each euro area country is 

governed by the levels of GDP per capita. 

The study differs from previous studies in the factors affecting inflation, the time period, 

and its main results. But there is an agreement between the current study and previous 

studies on the factors that affect inflation, the most important of which is the money 

supply GDP, exchange rate and economic growth. 

 

5. The model  

Inflation INF, Exchange Rate EX, cost of finance FC, and money supply MS data are 

provided by the Central Bank of Sudan, while the general price level P, and consumer 

price index CPI, are supplied by Central Bureau of Statistics. Annual data is used and 

the start date is 1978 when the country shifted from fixed peg to monitored floating 

exchange rate. Tests of unit roots and Cointegrating were carried in addition to the use 

of EGARCH models to estimate the volatility of the inflation indicators. The 

phenomenon is quite common (Greene 1990). The ARCH model has become a popular 

one because its variance specification can capture commonly observed features of the 

time series of financial variables; in particular, it is useful for modeling volatility and 

especially changes in volatility over time (Hill, et al 2008) The basic idea of ARCH 

models is that (a) the mean at is serially uncorrelated, but dependent and (b) the 

dependence of at can be described by a simple quadratic function of its lagged values 

Ruey (2002). Specifically, an ARCH (m) model assumes that (Engle, Robert F. (1987). 

 

 

 

 

These models suffer from many weaknesses) Ruey 2002): first they assume that positive 

and negative shocks have the same effects on volatility because it depends on the square 

of the previous shocks. Second, they are rather restrictive e.g. α 2 of an ARCH (1) model 

must be in the interval [0, 0.333]. Third, they do not provide any new insight for 

understanding the source of variations of a financial time series. They only provide a 

mechanical way to describe the behavior of the conditional variance. It cannot indicate 

what causes such behavior to occur. Finally, they are likely to over predict the volatility 

because they respond slowly to isolated shocks to the return series. GARCH (m,s) is the 
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Generalized ARCH by Bollerslev (1986) models are widely used in various branches of 

econometrics, especially in financial time series analysis. 

 

 

 

The variance equation ơt2 is composed of three terms: the mean (long term average) α 

news about volatility from the previous period (the ARCH term) α2t-1and the GARCH 

term ơ2t-j. It is a weighted average of the variance a (the constant), the ARCH term, and 

the GARCH term. If there was unexpectedly large move in either the upward or the 

downward direction, then the forecaster will increase the estimate of the variance for the 

next period. If the asset return was unexpectedly large in either the upward or the 

downward direction, then the trader will increase the estimate of the variance for the 

next period. This model is also consistent with the volatility clustering often seen in 

financial returns data, where large changes in returns are likely to be followed by further 

large changes ω. EGRACH Model or Exponential GARCH model was proposed by 

Nelson (1991). The specification for the conditional variance is as follows: 

 

 

 

The left-hand side is the log of the conditional variance. This implies that the leverage 

effect ϒ is exponential, rather than quadratic, and that forecasts of the conditional 

variance are guaranteed to be nonnegative. Exchange rate is considered a financial asset. 

The price of a financial asset is set as the present value of the cash flows expected from 

the asset. Asset prices change when the expectations of future cash flows change, the 

uncertainty around them, or the rate at which cash flows are discounted changes. Price 

change by larger amount or more frequently i.e. become more volatile, the greater. The 

number of reasons for investors to alter their views on future cash flows greater the 

fluctuation in the discount rate. This requires news (surprises) or unexpected events. CPI 

news affects inflation uncertainty (the vulnerability or sensitivity of prices to the 

surprise). In many financial and macro variables volatility responds asymmetrically to 

past negative and positive return shocks, with negative returns resulting in larger future 

volatilities i.e. leverage effect (Jan 2005). The presence of leverage effects can be tested 

by the hypothesis that ϒ < 0 otherwise the impact is asymmetric if ϒ ≠ 0. 

 

6. Empirical Evidence 

Table (1) shows the Descriptive statistics of inflation rate, exchange rate, import price 

index, consumer price index and cost of finance.  
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Table (1) the Descriptive Statistics  

CF CPI MP EX INF  

43.12857 43.12857 43.12857 43.12857 43.12857 Mean 

25.7 3466710 384565.1 2.1715 14.3 Median 

41.7 3466710 364565.1 2.1715 .4130 Maximum 

9.7 32645 1275 0.045 4.9 Minimum 

9.939575 10517577 240011 1.037772 46.84668 Std. Dev 

0.24857 1.245074 -0.36725 -0.73466 0.866227 Skewness 

1.790096 3.403057 1.627429 1.75562 2.045983 Kurtosis 

1.497139 5.56788 2.120519 3.243952 3.422602 Jarque-Bera 

0.473043 0.061795 0.346366 0.197509 0.180631 Probability 

27 27 27 27 27 Observations 

Table (2) shows the results of unit root tests based on the ADF and PP Test where the 

inflation rate and exchange rate, import price index, consumer price index and cost of 

finance are stationary with an intercept in 1st difference and 2nt difference.  

 

Annex (2) Unit Root Test 

Test Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Prob. 
Phillips- Perron (PP) Prob. 

level Ist 

différen

ce 

2nd 

différence 

level Ist 

différence 

2nd 

différence 

INF 0.6535 0.0000 0.0252 0.4528 0.0000 0.0001 

EX 0.8390 0.2394 0.0008 0.9754 0.2394 0.0008 

MP 0.2132 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0021 

CPI 0.0820 0.0000 0.0000 0.0820 0.0001 0.0001 

CF 0.1231 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 

Table (3) shows Johansson Co Integration Test, Trace test indicates 5 cointegrating eqn 

(s) at the 0.05 level.  

 

Table (3) Johansson Co Integration Test  

Date: 12/21/21   Time: 21:14 

Sample (adjusted): 1992 2018 

Included observations: 27 after adjustments 

Trend assumption: No deterministic trend 

Series: INF EX MP CPI CF  

Lags interval (in first differences): 1 to 1 

Unrestricted Cointegrating Rank Test (Trace) 

Hypothesized  Trace 0.05  
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No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.999853  403.9518  60.06141  0.0001 

At most 1 *  0.988576  165.5859  40.17493  0.0000 

At most 2 *  0.628137  44.84044  24.27596  0.0000 

At most 3 *  0.359267  18.13123  12.32090  0.0048 

At most 4 *  0.202589  6.112381  4.129906  0.0159 

Table (4) indicates the presence of four equations among these variables at a 5% 

significance level i.e. inflation rate (INF), exchange rate (EX), import price index (MP), 

consumer price index (CPI), and cost of finance (FC).  

 

Table (4) E GARCH Out put 

Dependent Variable: INF 

Method: ML – ARCH 

Date: 12/20/21 Time: 09:56 

Sample(adjusted): 1992 2018 

Included observations: 27 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 128 iterations 

Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 

Prop. z-Statistic Std. Error Coefficient Variables 

0.0000 11.62283 2.3879 27.75399 EX 

0.0000 17.76195 0.9906 17.59499 MP 

0.0042 29.47048 1.6702 49.25563 CPI 

0.0000 10.77808 0.0173 0.186533 CF 

Variance Equation  

0.0000 7.2627 0.483589 6.126689 C 

0.0056 -2.2302 0.723563 -2.00442 |RES|/SQR[GARCH]

(1) 

0.0000 2.8663 0.404702 1.159994 RES/SQR[GARCH](

1) 

0.0000 32.9018 0.007941 0.261379 EGARCH(1) 

41.915 Mean dependent var 0.699086 R-squared 

47.7238 S.D. dependent var 0.523553 Adjusted R-squared 

9.08185 Akaike info criterion 32.94132 S.E. of regression 

9.48014 Schwarz criterion 13021.64 Sum squared resid 

1.62863 Durbin-Watson stat -82.9185 Log likelihood 
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7. EGARCH Estimation Output 

First: the mean equation (Table 4) 

 

             Z-Stat= 11.62                               17.76                        29.49                          

10.78 

Second: The Variance Equation 

 

 

           Z-Stat=       

7.26         2.77                    2.87                 32.90       

 

 

 

The estimated coefficients of the mean equation are highly significant. The sign of 

inflation rate, exchange rate, import price index, consumer price index as expected. An 

increase in money supply leads to a rise in domestic prices which in turn a considerable 

change in terms of trade since some countries stop buying the goods and services from 

the country. Foreign goods become cheaper which leads to capital outflow and a rise the 

price of foreign currency. The role of news is shown by the variance equation. The 

leverage effect term (-2.23), denoted as RES/SQR[GARCH](1) in the output, is negative 

and statistically different from zero, indicating the existence of the leverage 

effect(positive correlation between inflation rate in future. As the past few years proves 

highly leveraged financial systems can have crises that increase the. 

Annex (5) shows the ARCH test indicate variance fixed. 

 

Table (5) ARCH Test  

0.018566 Probability 13100.78 F-Statistic 

0.018566 Probability 0.772024 Obs*R-squared 

 

Discussion 

The Descriptive statistics in table (1) and table (2) show sharp increase in the means, 

medians and standard deviation of inflation (INF), exchange rate (EX), import price 

index (MP) consumer price index (CPI), and cost of finance (CF). There is a possibility 

of a simultaneous feedback relationship between Inflation rate and consumer price 

index. The main determinants of the Inflation rate are exchange rate (EX), import price 

index(MP), consumer price index (CPI), and cost of finance (CF); The consumer price 

index, the index of import prices, and the cost of funding proportional have positive 

relationship with the rate of inflation in Sudan. The exchange rate is linked to a negative 

inverse relationship with the rate of inflation in Sudan. The study reached that an 

increase in the consumer price index, the index of import prices, and the cost of funding 
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to increase in the rate of inflation in Sudan. The reduction in the exchange rate leads to 

higher inflation. It recommended that the state must adopt an economic policy that will 

actively work to reduce the rate of inflation and the balance of economic stability. 

 

Conclusion 

EGARCH model was used to evaluating the factors effecting inflation, the mean 

equations were found to be determined by exchange rate (EX), import price index(MP), 

consumer price index (CPI), and cost of finance(CF). So the conditional variance (risk) 

indicates the existence of the leverage effect in future inflation returns during the sample 

period (1991- 2019). The main aim of the study was to establish the factors effecting 

inflation in Sudan. Based on the regression results, it is clear that the growth rate of 

Exchange rate and consumer price index are the main factors effecting inflation in 

Sudan- both in the short-run and the long run, with consumer price index being the key 

determinant. The coefficient for money supply from the estimated long-run inflation 

function confirms the theory of inflation in the long run. Base on the estimated result, 

the independence of the central bank is very important if policymakers want to reduce 

the effects of consumer price index on inflation. The independence of the Bank of Sudan 

will help check discretionary monetary practices such as financing of government debt 

by the central bank via printing of currency. Besides, the success of the current inflation 

policy known as inflation targeting practiced by countries like United Kingdom and 

Sweden which places great importance on the independence of the central banker-

enforces my point made with regards to the independence of the Bank of Sudan. 
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Abstract:  

Although direct taxes are fairer, indirect taxes are more revenue-generating so Governments 

of developing countries usually rely on them. This research is concerned with the problem of 

the inflationary affection of indirect taxes on the public budget deficit in Egypt, during the 

time period from 2009/2010 to 2019/2020. The reason for choosing this time period is to find 

out how the political events of this period affected the fiscal policy of Egypt, and the effects 

of this policy on prices and the public budget deficit. Using the statistical method, the 

research has found a high ratio of indirect taxes to direct taxes in Egypt, with positive 

significant correlation between indirect taxes and the consumer price index, positive 

significant correlation between the consumer price index and the public budget deficit, and a 

positive significant correlation between indirect taxes and the public budget deficit in Egypt 

during the study period. Therefore, we can say that indirect taxes increase inflation, and 

inflation leads to an increase in the public budget deficit, that is, indirect taxes lead to an 

increase in the public budget deficit, Contrary to the goal of the government. It is one of the 

public finance puzzles facing decision makers. 

Key Words: Taxes, Inflation, Public Budget, Deficit, Fiscal Policy. 
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Introduction 

There is no doubt that inflation and the public budget deficit are among the most 

serious problems facing the economy of any country. Taxes play a pivotal role in 

addressing both problems. Taxes, whether direct or indirect, are necessary to bridge the 

public budget deficit, and direct taxes are theoretically used to reduce aggregate demand 

and thus reduce inflation. 

Governments usually find themselves in trouble when they face a deficit in the 

public budget and inflation at the same time, because they prefer to use indirect taxes to 

bridge the deficit of the public budget to increase its proceeds, but this type of taxes 

leads to cost-push inflation, which increases the general level of prices. This is the focus 

that the research will deal with, applying to Egypt. 

1. STATEMENT OF THE PROBLEM 

Taxes are divided into two types: direct taxes DT and indirect taxes IT. Direct 

Taxes are used as one of fiscal policy tools to counter inflation (usually measured by the 

consumer price index CPI). On the basis that the increase in direct taxes revenues leads 

to a reduction in the aggregate demand. In contrast, the indirect taxes have an 

inflationary effect; it raises the price directly and is paid by the final consumer. In fact, 

they are part of the price that the consumer pays when purchasing a goods or services. 

This implies a positive correlation between indirect taxes IT (the independent variable) 

and CPI (the dependent variable), as expressed by the following equation: 

CPI = β0 + β1* IT …………. (1) 

The role of inflation in increasing the public budget deficit cannot be overlooked. 

By increasing expenditures due to the increase in the prices of commodities and services 

requirements that the government needs to perform its traditional functions and it is 

often forced to decide a cost premium for its employee. In addition, commodity support 

allocations increase and the cost of public investments increase. Therefore, it can be said 

that the price index (as an independent variable) has a positive impact on the public 

budget deficit (as an independent variable). This is expressed by the following equation: 

BD = β0 + β1* CPI ………….. (2) 

Therefore, if the relative weight of indirect taxes is greater than direct taxes, the 

final effect of the tax policy will be inflationary, which will exacerbate the public budget 

deficit. Thus, we find that indirect taxes (as an independent variable) have a positive 

impact on the public budget deficit (as a dependent variable). This is expressed by the 

following equation: 
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BD = β0 + β1* IT ………….. (3) 

 

2. OBJECTIVE OF THE STUDY 

This research aims to answer the basic two questions: first: What is the effect of 

indirect taxes on inflation? The second: What is the effect of inflation on the public 

budget deficit? Which means answering a third implicit question, which is, what is the 

impact of indirect taxes on the public budget deficit?  

3. RESEARCH METHODOLOGY AND DATA 

The research will depend on official data of indirect taxes, inflation and the public 

budget deficit in Egypt during the period from 2010 to 2020, and apply the previously 

mentioned equations with numbers 1, 2, 3 by performing a Pearson correlation test, and 

then a simple linear regression. 

The reason for choosing the time period is to find out how the political events of 

this period affected the fiscal policy of Egypt, and the effects of this policy on prices 

and the public budget deficit. 

4. DISCUSION AND RESULTS 

5.1. DIRECT VS. INDIRECT TAXES IN EGYPT 

Most writers define direct taxes as those imposed from the outset on the individual 

or family intended to bear the burden of these taxes. Indirect taxes are those imposed at 

another point in the system, and from the outset are intended to allow their burden to be 

shifted. Therefore, the income, property, and wealth taxes is a direct tax, and the tax on 

sales, value added taxes, and taxes that are imposed on imports are indirect taxes. 

(Musgrave & Musgrave, 2017)  

Direct taxes are fair and reliable in redistributing income, while indirect taxes are 

paid by everyone, and lead to an increase in prices due to shifting their burden. (Saez, 

2002) Therefor one of the oldest questions in tax theory and practice is the question: 

what is the right mix of direct and indirect taxes? Choosing between direct and Indirect 

taxes have contributed to a long, animated political debate and academia, regarding the 

virtues and disadvantages of these two forms of taxes. (Vulovic, Vasquez, & Liu, 2009) 

The governments of developing countries prefer indirect taxes because of the 

abundance of their revenue and the ease of imposing them, In addition the rich political 

influence prevent an increase in the tax burden on them. Therefore, the ratio in general 

of indirect taxes to direct taxes in the developing countries is 50% which equals the 
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double of corresponding ratio in the advanced industrial countries, in which indirect 

taxes revenues (IT) are usually about 25% of the amount of direct taxes revenues (DT). 

(Zee & Tanzi, 2001) 

Tax revenues in Egypt consist of four sources:  (Financial data, 2021) 

1- General taxes on income and profits which classified as direct taxes. 

2- Sales taxes, then value-added tax, from 2016, which classified as indirect 

taxes. 

3- Customs taxes, which classified as indirect taxes. 

4- Other tax revenues, which is difficult to classify; therefore, it will be excluded 

from the data when analyzing the relationship between direct and indirect taxes 

in Egypt. 

 The following table shows the direct and indirect taxes in Egypt during the study 

period: 

Table (1): Direct and Indirect Taxes in Egypt (2010-2020) (Billion L.E) 

N 

 

End 

of 

June 

DT 

General Taxes 

IT 

Value in Billion L.E 

IT/ DT 

ratio 

% Value 

Billion 

L.E 

relativ

e 

weight 

% 

Sales or  

Value 

added 

Taxes 

Custo

m 

Taxes 

Total 

ITX 

relativ

e 

weight 

% 

1 2010 91.198 57% 55.43 14.702 70.132 43% 77% 

2 2011 104.914 57% 64.44 13.858 78.298 43% 75% 

3 2012 110.752 56% 72.37 14.788 87.158 44% 79% 

4 2013 143.885 60% 79.793 16.771 96.564 40% 67% 

5 2014 154.573 62% 77.001 17.673 94.674 38% 61% 

6 2015 165.223 56% 105.532 21.867 127.399 44% 77% 

7 2016 190.056 56% 120.048 28.091 148.139 44% 78% 

8 2017 225.655 51% 183.471 34.255 217.726 49% 96% 

9 2018 304.367 50% 261.51 37.908 299.418 50% 100% 

10 2019 350.938 50% 308.969 42.02 350.989 50% 100% 

11 2020 382.758 54% 294.013 32.572 326.585 46% 85% 

Source:  (Financial data, 2021) 

Table (1) shows that, the ratio of indirect taxes to direct taxes was very high 

compared to developed countries, and it also remained above 50%, that meaning it was 
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higher than the average of developing countries as well. This indicates that the tax policy 

in Egypt during the study period was indifferent to distributive justice. 

Using the data of the previous table, we can draw a graph of the evolution of the 

proportion of indirect taxes to direct taxes in Egypt during the study period as follows. 

 

Figure (1): Indirect to Direct Taxes Ratio in Egypt (2010-2020) % 

Figure (1) shows that, the ratio took a general downward trend since the beginning 

of the study period until 2014, then it took a general upward trend until 2019, and it is 

noticeable that it decreased in the last year of the study, and despite that, it took a general 

upward trend during the entire study period. 

Politically, the study period is divided into four main terms: 

a) Before January 25, 2011: It was represented in only one year and the percentage 

was 77%. Compared to a previous period, , Al-Isawy’s study shows that the 

relative weight of indirect taxes in Egypt decreased from 73% in 1975 to 56.4% 

in 1981, which was the period during President Sadat’s rule after the October 

victories. Then this percentage tended to rise in the early days of President 

Mubarak's rule until it reached about 70% in 1984, then it tended to stabilize 

between 60% and 65% throughout his reign almost. (Al-Isawy, 2007) Al-Isawy 

considered that all other taxes are indirect taxes, but in this research, these taxes 

were excluded because it is not possible to acknowledge with certainty that they 

are direct or indirect, as we mentioned before. 

b) From January 25, 2011 to June 30, 2013: During these years, there was an 

improvement, as the percentage decreased from 79% to 67%. 

c) From June 30, 2013 to June 2014: During this year there was also an 

improvement, as the percentage decreased to 61%. 
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d) After June 2014 until June 2020: During these years, a clear deterioration 

occurred, where the percentage rose to 77% in the first year, and continued to 

rise until it reached nearly 100% in 2018/2019, then improved and decreased to 

85%, but it is still higher than the level it was in previous terms. 

From the previous analysis, which is based on official data, it was found that the 

best term was the third, which amounted to only one year. 

5.2. INDIRECT TAXES AND INFLATION IN EGYPT 

A government can satisfy its budget deficit either by printing money or by levying 

taxes. It is known that if the government chooses to depend on indirect taxes, the cost 

of that is inflation. (Poterba & Rotemberg, 1988) There is researchs stating that direct 

taxes also have an inflationary effect, but this may be a matter of great disagreement 

among scholars. (Pitchford & Turnovsky, 1976) But direct taxes are outside the scope 

of this research. It is agreed that indirect taxes have an inflationary effect. The Egyptian 

government chose to depend on indirect taxes; the following table shows the inflation 

and indirect taxes data in Egypt during the study period. Where the price index was 

calculated by researcher considering the fiscal year 2008/2009 as the base year.  

Table (2): Inflation and Indirect Taxes in Egypt (2010-2020) 

N End of June Inflation Rate CPI 
IT (BILLION 

L.E) 

1 2010 10.70% 110.70 70.132 

2 2011 11.80% 123.76 78.298 

3 2012 7.30% 132.80 87.158 

4 2013 9.80% 145.81 96.564 

5 2014 8.20% 157.77 94.674 

6 2015 11.40% 175.75 127.399 

7 2016 14.00% 200.36 148.139 

8 2017 29.80% 260.07 217.726 

9 2018 14.40% 297.52 299.418 

10 2019 9.40% 325.48 350.989 

11 2020 5.60% 343.71 326.585 

Source:  (Economic Research, Annual Report, 2021) 

For further clarification, we can graphically represent each of the consumer price 

index (CPI) and indirect taxes in Egypt in the following figure. 
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Figure (2): CPI and Indirect Taxes in Egypt (2010-2020) 

Figure (2) shows that, both the indirect tax revenue and the consumer price index 

have taken an upward trend, which indicates a strong positive correlation between them.  

The relationship between the two variables has been tested considering that 

indirect taxes are the independent variable and the consumer price index is the dependent 

variable, using equation No. 1 referred to in the introduction of this research. The results 

of SPSS application outputs are shown in the Appendix No.1. 

From the SPSS results, we find that, there is a strong positive significant 

correlation between the IT and CPI, with a value of 98.7%. And from the value of 

adjusted R2, we find that the change in indirect taxes as an independent variable explains 

97.2% of the change in the consumer price index as a dependent variable. From the 

value of β0 and β1, this relationship can be expressed by the following estimated 

equation: 

CPI = 71.273 + 0.785 IT 

This means that if indirect taxes are equal to zero, the CPI will be equal to 71.273, 

which is the value of the constant item in the equation. This equation also tells us that 

every one unit change in indirect taxes leads to a less change in the consumer price 

index, with value of 0.785, which is the marginal slope of this linear equation.  

From the previous analysis, we find that the statistical results support the 

hypothesis of a positive and significant effect, as indirect taxes lead to a rise in the 

consumer price index. 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 362 - 

In comparison with previous periods, Al-Isawy’s study showed that the inflation 

rate ranged on average around 10% from 1975 to 1981, while it rose to revolve around 

an average of 15% during the period from 1982 to 1996, and then took a downward 

trend after that, which was only interrupted by the rise that occurred in 2004 Following 

the floatation of the Egyptian pound in 2003. (Al-Isawy, 2007) 

5.3. INFLATION AND BUDGET DEFICIT IN EGYPT 

The deterioration of the purchasing power of money pushes public spending to 

increase, as the cost of purchasing goods and services that the government needs to 

perform its traditional functions increases. Also, with the intensification of inflationary 

pressures, the government is often forced to decide a cost-of-living allowance in the 

salaries of government employees. In addition, commodity support allocations increase, 

and the cost of public investments increases. Therefore, inflation is one of the causes of 

the public budget deficit. Although inflation may lead to an increase in incomes, sales, 

profits and interests, who may lead to an increase in, tax revenues, but if we calculate 

the real value of those, tax revenues, we will find that it decreased. (Tanzi, 1978) We 

must not forget the problem of fiscal lag, as there is an interval between the increase in 

prices and the increase in incomes, and the increase in tax revenues. (Olivera, 1979) 

Therefore, inflation will lead to an increase in the public budget deficit. The following 

table shows the budget deficit and inflation data represented by the consumer price index 

during the study period. 

Table (4): CPI and Budget Deficit in Egypt (2010-2020) 

N 
End of 

June 

Budget Deficit 

(Billion L.E) 
CPI 

1 2010 98.038 110.70 

2 2011 134.46 123.76 

3 2012 166.705 132.80 

4 2013 239.719 145.81 

5 2014 255.439 157.77 

6 2015 279.43 175.75 

7 2016 339.495 200.36 

8 2017 379.59 260.07 

9 2018 432.697 297.52 

10 2019 429.951 325.48 

11 2020 462.775 343.71 

Source:  (Economic Research, Annual Report, 2021) 
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For further clarification, we can represent the data of the previous table in the 

following figure. 

 

Figure (3): CPI and Budget Deficit in Egypt (2010-2020) 

Figure (3) shows that, both the consumer price index and the general budget deficit 

took an upward trend. This indicates a strong positive correlation between them.  

The relationship between the two variables has been tested considering that CPI is 

the independent variable and budget deficit BD is the dependent variable, using equation 

No. 2 of this research. The results of SPSS application outputs are shown in the 

Appendix No.2. From the SPSS results, we find that there is a strong positive significant 

correlation between the CPI and BD, with a value of 95.7%. And from the value of 

adjusted R2, we find that the change in CPI as an independent variable explains 90.6% 

of the change in the budget deficit BD as a dependent variable. From the value of β0 and 

β1, this relationship can be expressed by the following estimated equation: 

BD = -1.240 + 1.421 CPI 

This means that if CPI is equal to zero, the BD will be equal to -1.240; this means 

that there is a surplus in the public budget, which is the value of the constant item in the 

equation β0. This equation also tells us that every one unit change in CPI leads to a 

higher change in the BD, with value of 1.421, which is the marginal slope of this linear 

equation β1.  

From the all previous analysis, we can say that the statistical results support the 

existence of a positive and significant effect, as indirect taxes lead to a rise in the 

consumer price index, which lead to a rise in budget deficit. Thus, we can deduce that, 

indirect taxes lead to a public budget deficit indirectly. The following figure clearly 

shows this. 
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Figure (4): IT and BD in Egypt (2010-2020) 

The previous figure shows that both variables took a general upward trend during 

the study period. By conducting the statistical tests as shown in Appendix No. 3, it 

becomes clear to us that there is a positive significant correlation between them with a 

value of 91.7%, and the value of the R2 shows that the change in indirect taxes as an 

independent variable explains 82.3% of the change in the public budget deficit as a 

dependent variable. Also from the value of β0 and β1, this relationship can be expressed 

by the following estimated equation: 

BD = 105.802 + 1.083 IT 

This means that if IT is equal to zero, the BD will be equal to 105.802, which is 

the value of the constant item in the equation β0. This equation also tells us that every 

one unit change in IT leads to a higher change in the BD, with value of 1.083, which is 

the marginal slope of this linear equation β1.  

CONCLUSION 

Results: This research has found a high ratio of indirect taxes to direct taxes in 

Egypt during the period from the fiscal year 2009/2010 to the fiscal year 2019/2020, 

which leads to an increase in burdens on the middle and poor classes. It also concluded 

that there is a positive and significant correlation between indirect taxes and the 

consumer price index in Egypt, and a positive and significant correlation between the 

price index and the public budget deficit during the study period, and therefore there is 

a significant positive correlation between indirect taxes and the public budget deficit in 

Egypt during the study period.  

Recommendations: The research basically recommends reducing indirect taxes, 

and relying more on direct taxes, by following a fair tax policy. This will lead to relative 
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stability in prices and a reduction in inflation rates, and consequently a decrease in the 

public budget deficit and an improvement in the lives of Egyptians. 

APPENDIX 

(1): SPSS Outputs for CPI & IT (IDTX) Model 

 

(2): SPSS Outputs for CPI & BD Model 
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 (3): SPSS Outputs for IT (IDTX) & BD Model 

(3): SPSS Outputs for CPI & IT (IDTX) Model 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 367 - 

Bibiliographie 

1. Al-Isawy, I. (2007). The Egyptian economy in thirty years. Cairo: Academic 

Library. 

2. Economic Research, Annual Report. (2021). Retrieved from Central Bank Of 

Egypt: 

https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualRepo

rt.aspx 

3. Financial data. (2021). Retrieved 10 12, 2021, from Ministry of Finance, Egypt: 

https://www.mof.gov.eg/ar/posts/stateGeneralBudget/60586cb079ec1d00094b4

0e0/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%

D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%

B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%

D8%B1%D9%8A%D8%A9 

4. Musgrave, P. B., & Musgrave, R. A. (2017). Public Finance in Theory and 

Practice. Tata McGraw-Hill; 5th edition. 

5. Olivera, J. (1979). Money , Prices, AND fISCAL lAGS. Banco Naziionale del 

Lavoro, 20, 258-267. 

6. Pitchford, J., & Turnovsky, S. (1976). Some Effects of Taxes on Inflation. The 

Quarterly Journal of Economics, 523-539. 

7. Poterba, J., & Rotemberg, J. (1988). INFLATION AND TAXATION WITH 

OPTIMIZING GOVERNMENTS. NBER WORKING PAPER SERIES, 2567. 

8. Saez, E. (2002, March). Direct or Indirect Tax Instruments for Redistribution:. 

NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH(Working Paper 8833). 

9. Tanzi, V. (1978). Inflation, Real Tax Revenue, and the case of inflationary 

finance. stuff paper, IMF, 417. 

10. Vulovic, V., Vasquez, J., & Liu, Y. (2009). Direct versus indirect taxation: trends, 

theory, and. tax systems conference. malaga - spain: GEORGIA STATE 

UNEVERSITY. 

11. Zee, H., & Tanzi, V. (2001, March). Tax Policy for Developing Countries. 

ECONOMIC ISSUES(27). 

 



 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES 

 

 



 

 

 

 

 

 النشر وضوابط شروط

 االقتصادية لدراسات الدولية بالمجلة
 

 :معايير التحكيم االولي لقبول النشر باملركز

 االقتصادية، واملعرفة الفكر  مجاالت أحد ضمن التطبيقي، أو  النظري  الجانب في أصيلة، علمية إضافة البحث يكون  أن -1

 .والعاملي العربي االقتصاد ومستجدات بقضايا يتعلق أو 

 مطابقة البحث لتنسيقات املعمول بها باملركز، )يعتمد املركز في انتقاء األبحاث املواصفات الشكلية واملوضوعية(  -2

 ويقدم الباحث تبعا لهذا تعهدا ممضيا باألصالة واألمانة العلمية. ،أال يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر إلى جهة أخرى  -3

 .أن يتسم البحث باألصالة واملنهجية العلمية في املوضوع -4

  .غير مقفل أو محمي بكلمة سر docs .doc. ملف البحث يجب ان يكون على شكل ملف ميكروسوفت وورد -5

 . 2.5وأن تكون هوامش الصفحة يمين ويسار وأعلى وأسفل  A4أن يكون حجم الصفحة مقاس  -6

صفحة بما في ذلك املراجع واملالحق، ويستثنى من ذلك األبحاث ذات  25صفحات وأال يتجاوز  10أال يقل البحث عن  -7

اقع   لجنة العلمية.صفحة بقرار استثنائي من رئيس التحرير ورئيس ال 30القيمة العلمية العالية بو

 فـي منتصف أسفل الصفحة.  ضرورة احتواء البحث على أرقام تسلسلية للصفحات -8

 يكون التهميش بطريقة الية في اخر كل صفحة من صفحات املقال. -9

 اللغة:  -10

 مراعاة صحة اللغة وسالمة األسلوب في البحث. 

 تكون لغة سليمة.على أن . اإلنجليزية، الفرنسية، العربية األبحاث باللغات تقبل املجلة 

 .ترفض البحوث التي تعتمد ترجمة الية للعنوان وامللخص العربي اإلنجليزي أو فرنس ي دون ضوابط اكاديمية للترجمة 

 عناصر الدراسة:  -11

 .ان يكون البحث مكتمل العناصر 

 األولى الورقة في يكتب:  

إذا كان البحث باللغة العربية فيجب ترجمة العنوان ترجمة سليمة إلى اللغة اإلنجليزية أو : البحث عنوان -

 .إذا كان البحث بلغة غير العربية، فيجب ترجمة العنوان الى العربيةأما الفرنسية. 

 يوضع أسفل العنوان بشكل مختصر، )اسم الباحث أو الباحثين واملؤسسات التي ينتمون إليها، والبلد(.  -

عدد الكلمات ال يزيد ويجب ان الفرنسية.  ملخصين عن البحث أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية أو -

كلمة، ويقدم امللخص بجمل قصيرة ودقيقة وواضحة  100كلمة واال تقل عن  250عن في امللخص الواحد 

ويرفق كل ملخص  تي توصل إليها البحث.إشكالية البحث الرئيسة، والطرائق املستخدمة في بحثها، والنتائج ال

 ( كلمات.7-5بكلمات مفتاحية بين )



 

 

 

 

 املقدمة ويجب ان تتضمن اضافة الى التقديم العناصر التالية: مشكلة البحث وأسئلته، أهمية البحث، اهداف البحث. 

 أجزاء ومحتويات البحث 

 الخاتمة 

 قائمة املراجع 

 نوع الخط: -12

 ( يجب أن يكون الخط املكتوب به عنوان البحثSakkal Majalla حجم )غامق. 18 

 خط من نوع (Sakkal Majalla)  الخط بالنسبة للمتن. 14وحجم 

  1,15 املسافة بين السطور. 

 الهوامش تكون أيضا بخط من نوع (Sakkal Majalla)  12وحجم الخط. 

  14بحجم خط قائمة املراجع. 

  15غامق بالنسبة للعناوين الرئيسية، الى  16استعمال التدرج في حجم خطوط عناوين الدراسة البحثية من حجم خط 

 غامق بالنسبة للعناوين الفرعية. 14إلى 

أن يكون البحث مراعيا لقواعد الضبط ودقة ووضوح معالم وأسماء الدعامات )االشكال والجداول والرسوم  -13

افية والخرائط واملالحق( إن وجدت وذلك بأن تدرج في أماكنها الصحيحة، وإذا كانت التوضيحية و  الصور الفوتوغر

والبيانات  ليست من إعداد الباحث تثبت مصادرها أسفل منها بحيث ال تتجاوز حجم الصفحة وأن تشمل العناوين

اوين الدعامات )االشكال والجداول وتكون عن .اإليضاحية الضرورية، وأن ترقم حسب تسلسل ورودها في متن البحث

افية والخرائط واملالحق( من حجم خط  غامق في الوسط، مع ادراج مصدرها  14والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغر

 غير غامق. 12في الوسط أسفل الدعامة بحجم 

 في األسفل. كما هو مبيناملركز،  يعتمده الذي املرجعية اإلحاالت لنظام وفقا التوثيق بمواصفات البحث يتقيد أن -14

كل الشروط السابقة الذكر ضرورية وأي ورقة بحثية ال تستوفي الشروط الشكلية واملوضوعية ترفض مباشرة وال تحّول  -15

 إلى اللجنة العلمية من أجل عملية التحكيم.

 إرسال السيرة الذاتية للباحث عند النشر األول في املجلة. -16

 مشفوعا للباحث بتسليمه املجلة إدارة تقوم الشكلية التعديالت بعض إلى تاجيح املقال أن املجلة إدارة رأت إذا -17

 .التحكيم هيئة بمالحظات

اقف العلمية ملحرريها اآلراء عن املجلة في املنشورة املواد تعّبر  -18  .واملو

 .تحريرها رئيس من كتابي بإذن إال  أخرى  مطبوعة أي في املجلة أبحاث نشر  إعادة يجوز  ال  -19

 economie@democraticac.de       :اإللكتـــــــروني املجلة عنوان إلى العلمية املواد ترسل -20
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 املراجع: وعرض الهوامش كتابة أسلوب

 :الكتب 

املترجم أو املحرر، الطبعة، الناشر، مكان النشر، رقم الصفحة. ، اسم عنوان الكتاب)سنة النشر(،  اسم املؤلف أو املؤلفين،

 مثال:

قافة ، املجلس265املعرفة  عالم سلسلة ،املعلومات وعصر العربية الثقافة(، 2001علي، ) نبيل
ّ
واآلداب،  والفنون  الوطني للث

 .227الكويت، ص 

 :الدوريات واملجالت والتقارير 

 ، اسم املجلة، العدد، رقم الصفحة. مثال:عنوان الدراسة أو املقالة)سنة النشر(،  اسم املؤلف أو املؤلفين،

 .129، ص 1العدد  ،15املجلد  استراتيجيات، ،القومي العربي األمن( 2009حسن، ) محمد

 :مقاالت الجرائد اإلخبارية 

 مثال: اسم املؤلف، عنوان املقالة، اسم الجريدة، تاريخ النشر.

 الغارديان، ،دمشق مع الدبلوماسية الطرق  فتح إلعادة املتحدة يحث الواليات األسدبالك،  إيان

.2009/2/17 

 اإللكترونية املنشورات 

 اسم الكاتب، عنوان املقال أو التقرير، اسم السلسة إن وجدت، اسم املوقع االلكتروني، تاريخ النشر إن وجد. مثال:

 http://bit.ly/2bAw2OB ، 2013/01/18في شوهد ، 2012/12/24نت، الجزيرة، %4,5 إلى املصرية املوازنة عجز ارتفاع

 املصادر واملراجع بالنسبة للكتب واملجالت بإزالة رقم الصفحة كالتالي: قائمة باملرجع في ويستشهد

قافة ، املجلس265املعرفة  عالم سلسلة ،املعلومات وعصر العربية الثقافة(، 2001علي، ) نبيل
ّ
واآلداب،  والفنون  الوطني للث

 الكويت.

 ملقاالت الجرائد واملنشورات االلكترونية بإزالة تاريخ املشاهدة والنشر. املصادر واملراجع بالنسبة قائمة باملرجع فيفي حين يستشهد 

 .في حالة عدم معرفة اسم الكاتب أو املجلة نكتب بين قوسين )د.ن( وهي تعني دون ناشر -

 .معرفة تاريخ النشر نكتب بين قوسين )د.ت( في القوسين الخاصين بالتاريخ وهي تعني دون تاريخ في حال عدم -

 .كتابة املراجع باللغة األجنبية يكون بنفس الطريقة التي تكتب بها املراجع باللغة العربية -

 .لفينال تقسم قائمة املراجع إلى كتب ومجالت وموسوعات بل ترتب ترتيبا ابجديا حسب أسماء املؤ  -

 .توضع املراجع باللغة العربية أوال وبعدها املراجع األجنبية -

 

 2022لسنة املخصصة لألعداد القادمة واستالم األبحاث مواعيد اإلصدار 

سنة 

2022 

 اإلصدار اخر موعد للتسليم العدد

 2022أيار/ مايو  31 2022مايو  /أيار 01 21

 2022أب/ أغسطس  31 2022 سطسغأ /أب 01 22

 2022 نوفمبرتشرين الثاني/  31 2022 نوفمبر /تشرين الثاني 01 23
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