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مة، ربع سنوية، تصدر من أملانيا 
ّ
برلين  -املجلة الدولية للدراسات االقتصادية مجلة دولية علمية محك

تعنى بنشر الدراسات للدراسات االستراتيجية، االقتصادية والسياسية العربي  الديمقراطي عن املركز 

دوري ل ـة. تصدر بشكـيـــــة والفرنسـليزيــــــة واالنجـة في اللغة العربيـدان العلوم االقتصاديــوث في ميــوالبح

من عدة  األكاديميينة كبيرة ألفضل ـــــل مجموعـــــــــــهيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشم ولها

 املجلة.حيث تشرف على تحكيم األبحاث الواردة إلى  دول،

م عمل  الئحـــــــــــــة وإلىا، ـــــــميثاق أخالقي لقواعد النشر فيه املجلة إلىوتستند 
ّ
كما  التحكيم،داخلية تنظ

مـــــــــاء محتويات أعدادها املواصفات الشكليــــــــــــــانتق تعتمد في
ّ
 ة.ــة واملوضوعية للمجالت الدولية املحك

 



 

 

هتدف المجةل إلى نرش ادلراسات والبحوث العملية والفكرية اليت تتبنى المعايري العملية الرصينة 

االقتصادية لتحقيق مبا يسهم يف بناء فكر اقتصادي حديث وفعال دلى يف خمتلف فروع المعرفة 

 االقتصاديني العرب لتحقيق التطور االقتصادي من الناحية العملية والتطبيقية.

تتنوع اهتمامات المجةل بشلك يمض طيفا واسعا من القضايا والمواضيع االقتصادية الراهنة يف 

ء، مثل: السياسات االقتصادية )النقدية، المالية، التجارية االقتصاد العاليم والعريب على حٍد سوا

وسياسة الرصف األجنيب(، التنسيق ادلويل للسياسات االقتصادية اللكية، سياسات 

واسرتاتيجيات التنمية ومتويلها يف ادلول النامية والناشئة، قضايا الفقر والبطاةل والعداةل 

لممكنة، األزمات )المالية، المرصفية، العمةل، االجتماعية، التنويع االقتصادي والبدائل ا

إصالح القطاع المايل، التكتالت …(ادليون السيادية
 
، المؤسسات المالية، األسواق المالية و

إصالح النظام النقدي 
 
االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاليم، المؤسسات المالية ادلولية و

االقتصاد العريب والعاليم وتغري موازين القوة يف  والمايل العاليم، احلروب المالية، استرشاف

االقتصاد العاليم، واكالت التصنيف العالمية، األمن الغذايئ والطاقوي، الطاقات المتجددة، اقتصاد 

اخلدمات، اقتصاد المعرفة، الرشاكت متعددة اجلنسية ودورها المتعاظم يف االقتصاد العاليم، 

 قتصاد واألخالق.االقتصاد والتمويل اإلساليم، اال

للفكر االقتصادي السائد  ”critical studies“متنح المجةل حزيا مهما لدلراسات النقدية 

والليربالية اجلديدة وقضايا العولمة، وتقدمي النظريات واألفاكر والبدائل اجلديدة المطروحة يف 

ؤمترات والندوات االقتصادية، ومراجعات الكتب االقتصاد العاليم. امك ترحب المجةل بتقارير الم

االقتصادية احلديثة والتعليق عليها.
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Abstract 

Islamic banking keeps pace with the rapid technological 

development and innovations by participating in 

providing innovative financial technology products for 

financial and banking services in accordance with digital 

systems and taking into account their compatibility with 

the principles of Islamic Sharia.  Where this study aims 

to know the foundations of the transformation towards 

Islamic digital finance in the Kingdom of Saudi Arabia 

and the extent to which it is used in Mudaraba Sukuk.  

The importance of this research paper lies in the role of 

Islamic financial institutions in digital transformation by 

providing their financial and banking products through 

Islamic financing formulas, especially speculative 

instruments, by answering the study problem represented 

in the extent to which the technological and digital 

transformation benefit from the re-design of the Islamic 

finance industry for speculative instruments in Saudi 

Arabia.   

 Where the study relied on the descriptive analytical 

approach, and touched on the concept of Islamic digital 

finance and identifying the most important causes and 

factors for its success, in addition to the concept of 

speculative instruments, their structuring and 

automation.  This research paper concluded that the 

transformation towards the digital economy in Saudi 

Arabia using technology in the financial and banking 

industry is an imperative necessity that was accelerated 

by the Corona pandemic (covid-19); As this resulted in 

the establishment of a modern technology company in 

the year 2020 AD specialized in speculative sukuk, 

which is the “Mudaraba” financial company. This 

transformation also contributed significantly to 

achieving the financial growth of the Saudi economy, by 

automating the sukuk process and simplifying the 

brokerage processes that are compatible with the 

provisions of Islamic Sharia, appropriate to the vision of 

2030. 

Keywords: digital economy, financial technology, 

Islamic digital finance, Mudaraba sukuk, Saudi Arabia. 

 امللخص: 

تواكب الصيرفة اإلسالمية التطور التكنولوجي وابتكاراته 

املتسارعة من خالل املشاركة في تقديم منتجات التكنولوجيا 

 لألن
ً
ظمة املالية املبتكرة للخدمات املالية واملصرفية وفقا

الرقمية ومراعاة توافقها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. حيث 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أسس التحول نحو التمويل 

اإلسالمي الرقمي في اململكة العربية السعودية ومدى 

االستفادة منها في صكوك املضاربة. وتكمن أهمية هذه الورقة 

في التحول الرقمي  البحثية في دور املؤسسات املالية اإلسالمية

من خالل تقديم منتجاتها املالية واملصرفية عبر صيغ التمويل 

اإلسالمي وخصوصا صكوك املضاربة، وذلك من خالل 

اإلجابة على مشكلة الدراسة واملتمثل بمدى االستفادة من 

التحول التكنولوجي والرقمي إلعادة تصميم صناعة التمويل 

  .وديةاإلسالمي لصكوك املضاربة في السع

حيث اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، 

وتطرقت إلى مفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي والتعرف على 

أهم مسبباته وعوامل نجاحه، باإلضافة ملفهوم صكوك 

املضاربة وهيكلتها وأتمتتها. وتوصلت هذه الورقة البحثية إلى 

ستخدام أن التحول نحو اإلقتصاد الرقمي في السعودية با

التكنولوجيا في الصناعة املالية واملصرفية ضرورة حتمية 

(؛ حيث نتج عن ذلك covid-19سّرعتها جائحة كورونا )

م متخصصة في 2020تأسيس شركة تقنية حديثة في عام 

صكوك املضاربة وهي شركة "مضاربة" املالية، كما ساهم هذا 

التحول بشكل كبير في تحقيق النمو املالي لالقتصاد 

السعودي، وأن أتمتة عملية الصكوك وتبسيط عمليات 

الوساطة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مالئمة 

 .2030لرؤية 

اإلقتصاد الرقمي، التكنولوجيا املالية،  املفتاحية:الكلمات 

 .التمويل اإلسالمي الرقمي، صكوك املضاربة، السعودية
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 مقدمة:

تغييرات سريعة وثورة في مشهد الخدمات املالية التي تفرض على معظم النظم  أحدثشهد العالم تطوًرا تكنولوجيا 

شركات املصرفية بما في ذلك البنوك اإلسالمية أن تكون أكثر ابتكاًرا ورقمنه، فيما تعاونت خالله البنوك اإلسالمية مع 

ا مهمة لصناعة الصيرفة  لتنمية حصصها في السوق؛ إذ أن إدراج (FinTech) التكنولوجيا املالية
ً
هذه األخيرة قد يوفر طرق

اإلسالمية من خالل تقديم املزيد من منتجات التكنولوجيا املالية املبتكرة مع إدراك الجوانب األخالقية املتوافقة مع مبادئ 

جانب التأثير املفيد وخلق القيمة على تطبيق نظام التكنولوجيا واملعلومات. بحلول نهاية عام الشريعة اإلسالمية. إلى 

مليار ريال  3297مليار دوالر أمريكي ) 879.2م، بلغ إجمالي أصول التمويل اإلسالمي في اململكة العربية السعودية 2018

إلسالمي على مستوى العالم، باإلضافة إلى أن العائد سعودي(، مما جعل اململكة العربية السعودية أكبر سوق للتمويل ا

على أصول البنوك اإلسالمية في اململكة العربية السعودية يتفوق باستمرار على نظيراتها في مجموعة العشرين وهي 

 .إندونيسيا وتركيا، وكذلك ماليزيا

 Fintechولوجيا املالية السعودية )كما تأخذ اململكة التحول الرقمي على محمل الجد، ويتضح ذلك من تشكيل التكن

Saudi لتكون بمثابة حافز لتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا املالية جنًبا إلى جنب مع البيئة التنظيمية النابضة بالحياة )

 التي وضعتها السلطة النقدية في اململكة.

الصكوك خالل النصف الثاني من  زادت الحاجة إلى الحلول الرقمية، وانتعش إصدارCOVID-19 جائحة وعلى إثر 

، حيث اتخذت اململكة عدة تدابير للتخفيف من أثر إختالل ميزانياتها املالية من خالل تحسين تداول وإدارة 2020عام 

في  (Fintech) التمويل اإلسالمي وأتمتة عملية الصكوك تماشيا مع األطر التنظيمية في اململكة إلبتكار التكنولوجيا املالية

  أس املال موافقة ملتطلبات وأحكام الشريعة اإلسالمية.سوق ر 

 مشكلة البحث:

في أصعب اختبار مر على البشرية في التسعين سنة املاضية، أثبت التحول الرقمي أنه شريان الحياة، والعصب الرئيس 

ا مهFinTechلدعم االقتصاد واستمرارية األعمال، إذ يوفر إدراج التكنولوجيا املالية )
ً
مة لصناعة الصيرفة اإلسالمية ( طرق

ويقدم املزيد من منتجات التكنولوجيا املالية املبتكرة مع إدراك الجوانب األخالقية واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. جاءت 

هذه الدراسة لتكشف عن الجوانب التي تبين تفاعل قطاع املال اإلسالمي مع منظومة اإلقتصاد الرقمي من خالل اإلجابة 

السؤال الرئيس ي التالي: كيف يمكننا االستفادة من التحول التكنولوجي والرقمي إلعادة تصميم صناعة التمويل على 

 اإلسالمي لصكوك املضاربة في السعودية؟ 

 وينبثق من السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية التالية:

 ما هو التمويل اإلسالمي الرقمي؟ -1

 ملكة العربية السعودية؟ما واقع التمويل اإلسالمي الرقمي في امل -2

إلى أي مدى يمكن أن يساهم التحول إلى التمويل الرقمي في تحسين صكوك املضاربة ليتم تطبيقها بشكل محتمل  -3

 من قبل مؤسسات التمويل اإلسالمي؟ 
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 أهمية البحث:

الرقمي باستخدام مشاركتها في التحول  فيتكمن أهمية هذه الورقة البحثية في دور املؤسسات املالية اإلسالمية 

 صكوك 
ً
التكنولوجيا في الصناعة املالية واملصرفية من خالل تقديم خدماتها عبر صيغ التمويل اإلسالمي وخصوصا

 املضاربة.

 أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى معرفة أسس التحول نحو التمويل اإلسالمي الرقمي في اململكة العربية السعودية ومدى االستفادة 

 املضاربة. منها في صكوك

 منهج البحث: 

اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لتحديد الجوانب واملتغيرات املختلفة املتعلقة بالتمويل اإلسالمي الرقمي، 

واملفاهيم األساسية للتمويل االسالمي الرقمي وصكوك املضاربة، واملنهج التحليلي للبيانات الخاصة للتمويل اإلسالمي 

بية السعودية وتوضيح واقعه على مستوى املؤسسات املالية اإلسالمية السعودية وبالخصوص صكوك الرقمي باململكة العر 

 املضاربة، للوصول إلى النتائج والتوصيات.

 الدراسات السابقة: 

ل ( وعنوانها:" دور اإلقتصاد الرقمي في تعزيز تنامي التمويل اإلسالمي". هدفت الدراسة إلى معرفة تفاع2018)بشير،  دراسة

قطاع املال اإلسالمي مع متغيرات التقنية الرقمية وتوظيفها نحو التحول صوب اإلقتصاد الرقمي، وتوصلت إلى عدد من 

النتائج أهمها: ضرورة إستخدام هذه التقنيات والتعامل معها على نطاق واسع في القطاع اإلسالمي، واإلستفادة منها في طرح 

مويل اإلسالمي لتصل إلى أكبر عدد من املتعاملين واملتدربين لرفد هذا القطاع بالكوادر البرامج التعليمية والتدريبية في الت

 املؤهلة.

( وعنوانها:" مستقبل صناعة التمويل اإلسالمي في ظل التوجه العاملي نحو اإلقتصاد الرقمي". تطرقت 2019، غراية) دراسة

الرقمية والتكنولوجيا املالية ومحاولة توظيفها صوب االقتصاد الدراسة إلى تفاعل التمويل اإلسالمي مع متغيرات التقنيات 

الرقمي، من خالل املنصات الرقمية والتقنيات الحديثة من الذكاء اإلصطناعي. من أهم نتائجها أن االقتصاد الرقمي قد 

 .ساهم من خالل تقنياته في معالجة الكثير من اإلشكاليات الخاصة بالنظام املالي والبنكي اإلسالمي

الكثير من أنواع  تستعرضا". اإلسالمية في الصناعة املالية تطبيقاتها:" التقنيات املالية و ا( وعنوانه2019)قندوز،  دراسة

( وتطبيقاتها، بدءا بتقنية سلسلة الكتل، مرورا بالعمالت املشفرة املفتوحة وتكنولوجيا التامين FinTechالتقنيات املالية )

نصات الدفع اإللكتروني. من أهم نتائجه أنه اليزال دخول التقنيات املالية عالم التمويل والتكنولوجيا التنظيمية وم

االسالمي في مراحله األولى وعلى الرغم من وجود بعض التطبيقات املختلفة لتلك التكنولوجيا، إال أن معظم الفاعلين 

 يعملون حاليا في مجال التمويل الجماعي.

( وعنوانها: " التحول الرقمي في البنوك اإلسالمية". بحثت هذه الورقة في األنشطة Abideen Adeyemi, 2020) دراسة

املتعلقة بعملية التحول الرقمي للبنوك اإلسالمية باإلضافة إلى األساليب التنظيمية والتحديات واملخاطر االحترازية وآثار 

ها أنه في معظم الوسطاء املعرفيين ال تزال عملية االستقرار املالي لرقمنة الخدمات املصرفية اإلسالمية. من أهم نتائج

 .COVID-19الرقمنة جارية ولكنها اكتسبت املزيد من الزخم منذ تفش ي جائحة 
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( عنوانها: " مساهمات العقد الذكي في املضاربة". ناقشت هذه الدراسة صك املضاربة ومدى تطبيقه Rejeb, 2021) دراسة

ن أهم نتائجها أنه يمكن تطوير عقد املضاربة بشكل كبير من الناحية التكنولوجية من قبل مؤسسات التمويل االسالمي. م

 ومن منظور االمتثال للشريعة اإلسالمية من خالل تطبيق العقود الذكية.

عالوة على تلك الدراسات هناك العديد من التقارير التي تناولت بالدراسة موضوع التحول الرقمي للتمويل اإلسالمي في 

(؛ وعنوانه:" التمويل اإلسالمي Islamic Research and Training Institute،2020) تقريرالعربية السعودية منها:  اململكة

"، وكشف التحليل املقدم في هذا التقرير عن مساعي اململكة 2030في اململكة العربية السعودية: قيادة الطريق نحو رؤية 

اة روح ريادة األعمال واالبتكار جنًبا إلى جنب مع التطبيق املتقدم للتكنولوجيا. ، مع مراع2030املتعددة األوجه لتحقيق رؤية 

جاءت نتائج التقرير بأن تعزيز التمويل اإلسالمي كنموذج ريادة األعمال واالبتكار واملسؤولية االجتماعية يمكن أن يصبح 

 .2030حافًزا رئيسًيا في مساعي اململكة لتحقيق أهداف رؤية 

". ودرس التقرير القضايا واالتجاهات 2020(:" آفاق اململكة العربية السعودية املصرفية Arabia،2020)تقرير ى باإلضافة إل

ذات الصلة التي تؤثر على الخدمات املصرفية العاملية اليوم، مع التركيز بشكل خاص على اململكة العربية السعودية. ومن 

عية عميقة مدفوعة بتطور توقعات العمالء والتحديات الرقمية وزيادة أهم نتائجه أن البنوك اليوم تواجه تحديات صنا

 . 2030االمتثال التنظيمي وأن اململكة تلتزم ببناء قطاع مالي أقوى، يدعمه برنامج تطوير القطاع املالي لرؤية 

 هيكل البحث:

املراجعات الفكرية املرتبطة  املحور األول لإلجابة على متغيرات البحث تم تقسيمه إلى ثالث محاور رئيسية؛ يشمل 

إلى موقع اململكة العربية السعودية من التمويل اإلسالمي  املحور الثانيبمفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي، في حين تطرق 

 املحور الثالث واألخيرالرقمي وحجم الخدمات املصرفية اإلسالمية الرقمية فيها مقارنة بدول العالم الرائدة في املجال. أما 

 هو أتمتة صكوك املضاربة ومدى تطبيقها من قبل التمويل اإلسالمي الرقمي في اململكة.ف

 املحور األول: املراجعات الفكرية املرتبطة بمفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي

 مفهوم التمويل اإلسالمي:.1.1

مالك إلى شخص آخر ويتصرف يعرف التمويل اإلسالمي على أنه:" تقديم ثروة عينية أو نقدية، بقصد اإلسترباح من 

يعبر التمويل االسالمي  كذلك عن ، و (298، 2020هادف: لفيها لقاء عائد تبيحه أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية" )ب

الشامل واملؤسسات أو األفراد لتوفير املال ملن ينتفع به سواء للحاجات الشخصية  بمفهومهاالعالقة بين املؤسسات املالية 

ثمار، عن طريق توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، مثل عقود املرابحة أو املشاركة أو االستصناع أو أو بغرض االست

أو معنوي إلى املشروعات  ( ،ويدور معنى التمويل اإلسالمي حول تقديم تمويل عيني221، 2018: قويدري السلم، أو القرض )

معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال  اإلسالمية ووفق املختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة

 (.332، 2014في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية )لبنى: 

ويمكن القول بإن التمويل اإلسالمي ما هو إال عملية تزويد أصحاب العجز باملال من خالل مختلف أدوات التمويل التي 

 تتوافق والشريعة اإلسالمية.
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 (:FinTechنظرة عامة على التكنولوجيا املالية ). 2.1

يجلب تطوير التكنولوجيا ظواهر جديدة للقطاع املالي في تقديم منتجات أساس مالي سريع وفي الوقت الحقيقي مع 

( و)التمويل e-Finance( و)FinTechخدمات منخفضة التكلفة، مثل التمويل الرقمي. كثيًرا ما تستخدم مصطلحات )

 nurfarahin mohdلوصف تطور تغير التكنولوجيا املالية في القطاع املالي من خالل االبتكار التكنولوجي ) الرقمي(،

haridan, 2020: 40( يتكون مصطلح ، )fintech ( من مصطلحين؛ األول هو )التكنولوجيا( والثاني)التمويل او املال(، فهو

كنولوجيا من أجل إعادة النظر في الخدمات املالية واملصرفية )سعيدة: يعني التكنولوجيا الناشئة املبتكرة التي تستعمل الت

( ، وحسب معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن فإن التكنولوجيا املالية هي عبارة عن االختراعات 726، 2019

ة البرامج الرقمية التي تستخدم واالبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع املالية، وتشمل هذه االختراعات مجموع

في العمليات املالية للبنوك والتي من ضمنها: املعامالت مع الزبائن والخدمات املالية مثل تحويل األموال وتبديل العمالت 

(، وفي 402، 2018زهراء: الوحسابات نسب الفائدة واألرباح املتوقعة لالستثمارات وغير ذلك من العمليات املصرفية )

مزايا الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت التي تتمثل في:)عدم وجود قيود زمنية  Angela kopoulos Gنفسه، حددت الوقت 

وحدود جغرافية، وخفض التكاليف، وإمكانية الوصول السهل لألشخاص ذوي اإلعاقة، وبيئة متكاملة للمعامالت 

 (.Angela kopoulos G، 2011: 37املصرفية عبر اإلنترنت( )

ابتكار تكنولوجي يتم توظيفه في الخدمات املالية، استخدم هذا  عبارة عن( FinTech) ة عامة يمكن القول أنوبصور 

 .االبتكار في هذه الصناعة وطور تكنولوجيات جديدة تنافس األسواق املالية التقليدية

 من دورة اإلبتكار املاليليست التكنولوجيا املالية وليدة العقد األخير كما قد يتبادر إلى الذهن، بل هي جزء 

(Innovation Financial)  :(، بداية من ظهور البطاقات 37، 2019وقد عرفت منذ أواسط القرن العشرين )قندوز

في الستينات، فالتداول اإللكتروني لألسهم في  (ATM) االئتمانية في الخمسينيات من القرن العشرين، ثم الصراف اآللي

 (.١مة في الثمانينات فاملصرفية اإللكترونية من خالل االنترنت في التسعينات )أنظر شكل السبعينات فالحواسيب املتقد

 (: ثورة التكنولوجيا املالية1شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Angela kopoulos G، 2011(، )2020(، )جيب، KFAS، 2019) باإلستناد إلى: من إعداد الباحث املصدر:
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ة التكنولوجيا املالية في العشر السنوات األخيرة، مما ساهم في تسارع نمو وعليه مما سبق؛ نالحظ بأنه ازدهرت صناع

بشهر فبراير " International KPMG" االستثمارات العاملية في هذه الصناعة، وبحسب التقرير الذي أصدرته مؤسسة

 .2018و 2015ما بين عامي م ارتفعت قيمة االستثمارات في التكنولوجيا املالية بما يقارب ثالث أضعاف في الفترة 2020

تجدر اإلشارة إلى أن هناك مجاالت واستخدامات عديدة للتكنولوجيا املالية، نذكر منها على سبيل املثال:)الذكاء 

اإلصطناعي، تحليل البيانات، التمويل الجماعي، العمالت املشفرة، املدفوعات، التحويالت والحواالت، تكنولوجيا التأمين، 

وتتداخل كل هذه املجاالت فيما (. Group:2021 ،11لتكنولوجيا التنظيمية، سلسلة الكتل )بلوكتشين( )العقود الذكية، ا

بينها بشكل كبير، فالعقود الذكية قد تستخدم تقنية سلسلة الكتل وتنطوي على ذكاء اصطناعي، والذكاء االصطناعي قد 

ا التأمين يستفيد كالهما من الذكاء االصطناعي يستخدم تقنية سلسلة الكتل، والتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجي

(. وقد استخدمت التقنيات املالية في مجاالت عديدة تشمل كل أنواع الخدمات املالية، ومن ذلك 307، 2020)مطالوي: 

التجارة والتداول، حيث تعمل منصات التداول اإللكترونية املبتكرة على تسهيل التداول في األسواق املالية من خالل 

 (.28، 2019فوري )قندوز: االنترنت بشكل 

 التمويل اإلسالمي الرقمي. 3.1

كان للتطور السريع في التكنولوجيا املالية والتقنيات الرقمية األثر البالغ في تطور التمويل اإلسالمي، إذ يشكل هذا 

الظروف املستجدة التي بات فيها  األخير عنصرا هاما في البنية املصرفية واملالية، وأضحى اليوم ضرورة إقتصادية في ظل

 .التفاعل البشري والتنقل إلجراء العمليات املالية محدودا

 مفهوم التمويل اإلسالمي الرقمي .3.1.1

 و)التمويل الرقمي Islamic finance) )التمويل اإلسالمي إن مصطلح التمويل اإلسالمي الرقمي يتكون من شقين

(digital financeيقصد به: "تمويل ونظام مصرفي يقوم على مجموعة من املبادئ األساسية املستقاة من ، أما الشق األول ف

أما الشق الثاني فيعرف على أنه:" خدمات مالية يتم تقديمها عبر البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك  .الشريعة اإلسالمية"

يدية، والتي تعمل من خالل الهواتف أو أجهزة الهاتف املحمول واألنترنت مع استخدام قليل للنقد وفروع البنوك التقل

الكمبيوتر أو البطاقات املستخدمة عبر أجهزة نقاط البيع على توصيل األفراد واألعمال إلى بنية تحتية رقمية للمدفوعات، 

 (.158، 2021مما يتيح معامالت سلسة لجميع األطراف" )مقعاش: 

وابتكار الخدمات املالية التقليدية عبر توظيف التقنيات  داثويمكن القول أن التمويل اإلسالمي هو عملية استح

واالتصاالت وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات واملنتجات املصرفية واملالية من  الرقمية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات،

 الرقمية وبما ال يخالف أحكام وضوابط الشريعة اإلسالمية. خالل القنوات

 مات املصرفية اإلسالميةأسباب رقمنة الخد .3.1.2

هو األساس املنطقي الرئيس ي للتحول الرقمي في الخدمات املصرفية اإلسالمية.  -على وجه التحديد-يعتبر رضا العمالء

ثم يتم تعديل املبررات الرئيسية األخرى من خالل األهمية النظامية للقطاع املصرفي اإلسالمي املحلي، والعوامل الهيكلية 

 لضرورة انخراط الوسطاء املعرفين في التحول الرقمي حسب استبيان املسح الذي 12د وجد وق .والجغرافية
ً
سبًبا محتمال

 (:Abideen Adeyemi, 2020) املرجح وجاءت النتيجة على الشكل التاليعمله "عبدين أديمي"، وتم إجراء تحليل املتوسط 
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 مي: أسباب مشاركة الوسطاء املعرفين في التحول الرق(2)شكل 

 
 (Abideen Adeyemi, 2020: )ملصدرا

درجة مرجحة أن أشارت ردود املشاركين إلى أن جميع األسباب املذكورة في الشكل أعاله أسباب وجيهة، مع متوسط 

درجة، وينظر الوسطاء املعرفون عموًما في مواجهة االضطراب من قبل الوافدين الجدد واملنافسة من الوسطاء  1.9تبلغ إلى 

فين اآلخرين الحاليين كمبرر وثيق الصلة نسبًيا للشروع في التحول الرقمي. سيعتمد التمايز التنافس ي والقدرة على املعر 

التنافس بين الوسطاء املعرفين إلى حد كبير على املدى الذي يمكنهم فيه رقمنة أماكن عملهم. وهذا األمر بالغ األهمية 

ألمثل بين تكنولوجيا املكتب األمامي )الصرف /التداول(، واملكاتب الخلفية لتعزيز الكفاءة التشغيلية من خالل الجمع ا

(، وكذلك لجذب املواهب املناسبة مع رأس KFAS، 2019: 12)املخاطر/ املطابقة/ مكافحة غسيل األموال/اعرف عميلك( )

 املال البشري املحدد املطلوب. 

 مية:عوامل نجاح التحول الرقمي للمؤسسات املالية االسال .4.1

هناك حاجة ماسة على صعيد الصناعة املصرفية لتوجيه املصارف اإلسالمية مزيدا من اإلهتمام تجاه التقنية املالية، 

حيث أصبح التحول الرقمي متطلبا وليس خيارا أمام املصارف اإلسالمية. ولنجاح املؤسسات املصرفية االسالمية في ظل 

 (28، 2020ا من توفير عدد من العوامل يمكن إختصارها في التالي: )جيب: التحول الرقمي الذي نشهده اليوم البد له

  .توفير الخدمات املصرفية عبر الهواتف الذكية واألنترنت 

 أتمتة العمليات 

 اإلستثمار في التقنيات 

 االستفادة من البيانات 

 االنفتاح على االبتكار وتغيير نموذج األعمال 

 ملختلفةتعزيز الحوار والدمج بين األقسام ا 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

االمتثال للمتطلبات التنظيمية

تقليل تكلفة التشغيل

مكافحة التعطيل والمنافسة من شاغلي الوظائف

إنشاء نماذج أعمال جديدة

تعزيز الكفاءة التشغيلية

تحسين أمن البيانات

زيادة قيمة ورضا العميل

زيادة اختراق السوق

تأكد من التباعد الجسدي بسبب فيروس كورونا

تعزيز المرونة التنظيمية والتحديث

تعزيز توليد اإليرادات

تقوية الكفاءات األساسية
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 تطوير نموذج مشاركة خاص بتطوير التقنيات املالية الحديثة  

 التعاون مع الشركات التقنية 

 املصرفية املفتوحة 

 الكوادر البشرية 

وعليه؛ فإن زيادة االستثمار في الجانب التقني أصبح أمرا لزاما الستثمار املصارف اإلسالمية وذلك لتحقيق وفورات في 

بية طلب السوق بتقديم الخدمات املصرفية عبر االنترنت والجوال على وجه خاص. كما ينبغي على التكاليف التشغيلية وتل

املصارف اإلسالمية االهتمام بأتمتة العمليات واالستفادة من البيانات الضخمة املوثقة التي في تطوير املنتجات وطرق 

 تار التحول الرقمي كخيار استراتيجي.توصيلها وتقديم حلول جيدة ومميزة أما املصارف اإلسالمية التي تخ

 

 اململكة العربية السعودية من التمويل االسالمي الرقمي املحور الثاني: موقع

في السنوات األخيرة؛ اتخذت اململكة العربية السعودية خطوات جادة لتنويع اقتصادها. وكان التركيز على الخدمات  

. وكان التمويل هو أحد الصناعات الثمانية التي تم 2030ألوسع في رؤية املالية جزءا أساسيا من استراتيجية التنويع ا

تخصيصها لدفع نموها املستقبلي. سيتم التركيز في هذه الجزئية من الدراسة على صناعة التمويل اإلسالمي في السعودية 

عاملي على أساس أن االهتمام بشكل عام، ثم صناعة التمويل االسالمي الرقمي والذي يستحوذ على نسبة هائلة من السوق ال

 باالبتكارات التكنولوجية الحديثة ومواكبتها يعتبر أحد أهم مفاتيح تطوير عمل البنوك.

 صناعة التمويل اإلسالمي في السعودية: .2.1

تتمتع اململكة العربية السعودية بصناعة تمويل إسالمي ناضجة ومتطورة، حيث تمثل األصول املصرفية اإلسالمية 

٪ من األصول املصرفية اإلسالمية العاملية وثلثي إجمالي التمويل املصرفي في البالد. كما أن لديها أعلى معدل اختراق 35حوالي 

٪. ينعكس الحضور القوي والتاريخي للصيرفة اإلسالمية في اململكة العربية السعودية في املؤسسات املالية 55بنسبة 

 و أكبر بنك إسالمي في العالم. تعد اململكة أيًضا موطًنا للبنك اإلسالمي للتنميةاإلسالمية العريقة مثل مصرف الراجحي، وه

(IDB) وهو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة األطراف تهدف إلى تعزيز التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لدولها ،

لك، في أعقاب االنخفاض الكبير في أسعار دولة واملجتمعات اإلسالمية األخرى حول العالم. ومع ذ 57األعضاء البالغ عددها 

النفط، أعلنت اململكة العربية السعودية عن رؤية وطنية طموحة جديدة تهدف إلى تنويع اقتصادها بعيًدا عن النفط 

(، بالنسبة للخدمات املصرفية اإلسالمية في السعودية؛ GIFR, 2017: 106وتحويل البالد إلى قوة استثمارية عاملية متنوعة )

ا تجارًيا محلًيا يعمل في اململكة العربية السعودية، منها أربعة بنوك إسالمية كاملة والباقي بنوك تقليدية  12وجد حالًيا ي
ً
بنك

تقدم خدمات مصرفية إسالمية من خالل النوافذ اإلسالمية. تمتلك هذه البنوك اإلسالمية األربعة )الراجحي واإلنماء 

٪ من حصة السوق في 59٪ من أصول النظام املصرفي املحلي مع سيطرة الراجحي على 25 والبالد والجزيرة( مجتمعة حوالي

٪ من 28(. من حيث الودائع، استحوذت البنوك اإلسالمية الكاملة على 02و 01صناعة الصيرفة اإلسالمية )أنظر الشكلين 

 (.GIFR, 2017: 106. )2015٪ في عام 26مقابل  2016إجمالي الودائع في القطاع املصرفي في عام 
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 (2016الحصة السوقية لألصول املصرفية السعودية ) إجمالي :(3)شكل رقم 

 
 (GIFR, 2017, p. 108تقرير ) املصدر:

 

 (2016: نصيب البنوك اإلسالمية السعودية من أصولها في السوق )(4)شكل رقم 

 
 (GIFR, 2017, p. 108تقرير ) املصدر:
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على أنه أكبر بنك تقليدي في الدولة، عن خطته  2014( بعد االكتتاب العام في عام NCBأعلن البنك األهلي التجاري )

سنوات. بالنظر إلى أن غالبية دفاتر قروض البنك األهلي التجاري  5لتحويل نفسه إلى بنك إسالمي متكامل في غضون 

من أصوله متوافقة مع أحكام الشريعة  ٪66٪ من إجمالي املحفظة املالية للبنك و82متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية )

(، فمن السهل أن يصبح البنك أحد أكبر البنوك االسالمية في العالم. وبالتالي يحل محل مصرف 2015اإلسالمية في عام 

 (. 05الراجحي كأكبر بنك إسالمي من حيث األصول وحصة السوق )أنظر شكل رقم 

 

 اإلسالمية في اململكة العربية السعودية )مليون ريال( : األداء املالي املختار للبنوك(5)شكل رقم

 (GIFR, 2017, p. 110: تقرير )املصدر

 

 مؤشر تنمية التمويل االسالمي في السعودية: .2.2

تصنيفات ومالمح ملختلف أسواق التمويل اإلسالمي حول العالم،  (IFDI) يوفر مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي

 .ة مجمعة في خمس مجاالت واسعة للتنمية والتي تعتبر املؤشرات الرئيسيةباالعتماد على عوامل مفيد

 من ذلك، يقوم 
ً
ال يركز املؤشر فقط على الحجم الكلي ونمو قطاعات التمويل اإلسالمي في مختلف البلدان. وبدال

. املؤشرات الخمسة الرئيسية مقياًسا مختلًفا 55بتقييم قوة النظام البيئي العام الذي يساعد في تطوير الصناعة بناًء على 

هي مؤشرات مرجحة تمثل مؤشرات فرعية مختلفة، وهي: التنمية الكمية، واملعرفة، والحوكمة، واملسؤولية  IFDIملؤشر 

(. يوضح الجدول التالي التطور العام لصناعة التمويل اإلسالمي في اململكة IFDI, 2019, p. 12االجتماعية للشركات، والوعي )

 : IFDIلسعودية من خالل مؤشراتالعربية ا
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 (2019مؤشرات تنمية التمويل اإلسالمي في اململكة العربية السعودية ) : (1)جدول رقم

 

اململكة 

العربية 

 السعودية

قيمة 

مؤشر 

تنمية 

التمويل 

اإلسالمي 

IFDI 

 

التنمية 

 الكمية

 

 املعرفة

 

 

 الحوكمة

 

املسؤولية 

اإلجتماعية 

 للشركات

 

 الوعي

60 5 8 20 2 7 
 (IFDI, 2019, p. 12: تقرير )املصدر

 

 التحول نحو التمويل اإلسالمي الرقمي في السعودية: .2.3

 مع رؤية اململكة العربية السعودية 2018في أبريل 
ً
لدعم ريادة األعمال وتعزيز خدمات التكنولوجيا  2030، تماشيا

تطمح هذه املبادرة  (،Fintech Saudi( )report،2019بادرة )، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي م(FinTech) املالية

 إلى تحقيق عدد من األهداف من أبرزها:

 .إطالق النسخة األولى من نظام التكنولوجيا املالية في اململكة 

 .تثقيف األفراد وإلهامهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التكنولوجيا املالية 

 تكنولوجيا املالية الدولية والشركاء إلنشاء أنشطة متنوعة في مجال التكنولوجيا دعم البنوك املحلية وشركات ال

 .املالية في اململكة

تحول هذه املبادرة اململكة إلى مركز مبتكر للتكنولوجيا املالية. وبالتوازي مع ذلك، تعمل هيئة أسواق املال على تعزيز 

ر إطار تنظيمي مبسط يساعد على ابتكار التكنولوجيا املالية داخل التكنولوجيا املالية في سوق رأس املال من خالل توفي

 اململكة. 

، ازدادت قيمــة معامــالت  2019و 2017ينمـو مجـال التقنيـة املاليـة فـي اململكـة علـى نحـو سـريع، ففــي الفتــرة بيــن عامــي 

،وتشــكل  2019مليـار دوالر أمريكـي فـي عــام  20ك إلـى مـا يتجـاوز كل عــام، لتصـل بذلـ  %18التقنيــة املاليــة بمعــدل يفــوق 

مــن إجمالــي قاعــدة املســتخدمين، ويليهــا قطــاع التمويــل  %98نســبة عمليــات املدفوعــات ثلثــي الســوق ويســتخدمها حوالــي 

بواســطة  ات التقنيـة املاليــة، كمــا ارتفعــت عمليــات الدفــع مـن قيـم عمليـ %30الشــخص ي والــذي بلغـت معامالته أكثـر مـن 

بعـد أن كانـت تعـادل  ،2020 مليــون عمليــة فــي أبريــل مــن عــام  7.19لتصــل إلــى   %352الهواتــف الذكيــة فــي اململكــة بنســبة

التكنولوجيا املالية النشطة في النمو، حيث شهد عام ويستمر عدد شركات   (.KPMG،2020) 2019مليـون فـي أبريـل  4.4

 (.06رقم )انظر شكل 2020٪ في عدد شركات التكنولوجيا املالية النشطة عن عام 37زيادة بنسبة  2021
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 (2021-2018: نشاط التقنيات املالية في اململكة العربية السعودية ) (6)شكل رقم

 (saudi, 2021, p.18) : تقريراملصدر

، أنها استخدمت تقنية بلوكتشين إليداع "Fintech Saudi" هذا الصدد؛ أعلنت مؤسسة النقد العربي السعوديوفي 

جزء من السيولة ليتم ضخها في القطاع املصرفي، باإلضافة إلى صياغة قواعد ولوائح جديدة ملمارسة التمويل الجماعي 

رئيس ي ملنظم مبتكر على استعداد لتجربة التقنيات الناشئة القائم على الديون. مؤسسة النقد العربي السعودي هي مثال 

(. ومن خالل تقييم حاالت االستخدام املتعددة وفوائد بلوكتشين، تضمن مؤسسة النقد alarishi،2020: 03الجديدة )

اع في جميع أنحاء العربي السعودي مواكبة اململكة التجاهات السوق العاملية. في حين أن التكنولوجيا املالية آخذة في االرتف

من قبل البنك املركزي سوف يسلط بال شك األضواء التي  تقنية بلوكتشين املنطقة، فإن تحويل األموال الجديد هذا عبر

 ( في اململكة العربية السعودية.fintech) تستحقها بشدة على التكنولوجيا املالية

 الخدمات املصرفية االسالمية الرقمية في السعودية: .2.4

ا يتعلق بالخدمات املصرفية الرقمية، أظهر املستخدمون من اململكة العربية السعودية أعلى معدل اعتماد فيم

، مما يجعل اململكة أكثر األسواق 1٪ 75للخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 

 عن ارتفاع معدل املصرفية تطوًرا في املنطقة. كما أنه يعكس نضج صناعة ال
ً
خدمات املالية اإلسالمية في الدولة، فضال

انتشار الخدمات املصرفية اإلسالمية. يوفر اعتماد التكنولوجيا املالية من قبل البنوك اإلسالمية فرصة كبيرة الكتساب 

افد من دول مثل ماليين و  9ولديها  25٪ من السكان دون سن 50سوق أكبر حيث أن اململكة العربية السعودية سوق يضم 

 (.GIFR: 2017, p. 106الهند وبنغالديش ومصر، والتي تعاني إلى حد كبير من نقص الخدمات املالية )
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 املحور الثالث: أتمتة صكوك املضاربة ومدى تطبيقها من قبل التمويل اإلسالمي الرقمي في اململكة

 مفهوم الصكوك املالية اإلسالمية: .3.1

المیة عبارة عن وثیقة بقیمة مالیة معینة تصدرها مؤسسة بأسماء من یكتتبون فيها مقابل دفع الصكوك املالیة اإلس

القیمة املحررة بها، وتستثمر حصیلة البیع سواء بنفسها أو دفعها إلى الغير لالستثمار نیابة عنها، وتعمل على ضمان تداولها، 

 (. 03، 2014الشروط الخاصة بكل إصدار )وسام: ویشارك املكتتبون في الصكوك في نتائج هذا اإلستثمار حسب 

تم تطوير الصكوك كبديل لصناعة التمويل اإلسالمي للسندات التقليدية ويشار إليها عادة بالسندات اإلسالمية. عادة ما 

تمثل حًقا (، فهي أوراق مالية ratings، 2019 :07يتم بناؤها حول الترتيبات التعاقدية املصاغة وفًقا للشريعة اإلسالمية )

غير مقسم في التمتع لكل حائز على األصول املؤهلة املكتسبة أو التي سيكتسبها أو التي سيجريها ُمصدر هذه األوراق املالية 

(mustapha abniaz, 2019: 247 .وعليه؛ يتقاسم حاملو الصكوك األرباح والخسائر املتحققة بحسب نسبة ما في حوزتهم .) 

 ية اإلسالمية:. تصنيف الصكوك املال3.2

لقد تطورت أسواق الصكوك بشكل كبير على مر السنين، وأصبحت ذ فئات الصكوك املالية املتاحة تختلف حسب 

طبيعة أنماط التمويل اإلسالمية األساسية املستخدمة في أنشطتها. ووفًقا ملعيار هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

خمس فئات:) صكوك اإلجارة، صكوك املضاربة، صكوك املشاركة، صكوك  املالية اإلسالمية، يتم تصنيف الصكوك إلى

 (.mustapha abniaz, 2019, p. 248) .املرابحة، صكوك االستصناع(

 . أتمتة الصكوك املالية اإلسالمية في السعودية:3.3

 
ً
( في سوق رأس املال، Fintechمع األطر التنظيمية في اململكة العربية السعودية البتكار التكنولوجيا املالية ) تماشيا

من الحاجة إلى حلول رقمية في كل جانب من  Covid-19تعمل اململكة على أتمتة عملية إصدار الصكوك. وقد زادت جائحة 

، حيث اتخذت الحكومات تدابير للتخفيف 2020جوانب الحياة. وانتعش إصدار الصكوك خالل النصف الثاني من عام 

 من أثر ميزانياتها املالية.

وفي هذا الصدد؛ تجدر اإلشارة إلى أن السعودية واحدة من أكبر مصدري الصكوك في العالم، إذ أصدرت اململكة 

 بقيمة 
ً
ا مدتها خمس سنوات  (IDB) ، أصدر البنك اإلسالمي للتنمية2016مليون ريال في نوفمبر  12،275صكوكا

ً
صكوك

خمس سنوات. أصدر بنك الجزيرة وبنك البالد صكوكا بالريال ٪ ومدة 2.263مليار دوالر أمريكي بمعدل ربح  1.25بقيمة 

 267على التوالي. ومن اإلصدارات البارزة األخرى الصكوك البالغة  2016مليون دوالر لكل منهما في ماي وأوت  533بقيمة 

 مليون دوالر أمريكي.

(، وكانت 2رقم )أنظر الجدول تم طرح اإلصدار على مستثمرين من القطاع الخاص في اململكة العربية السعودية 

اململكة العربية السعودية هي الالعب املهيمن في اإلصدارات املحلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث 

صكا  49٪ من إجمالي سوق الصكوك املحلية في املنطقة. تم إصدار ما مجموعه 51القيمة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 

 (GIFR, 2017, p. 108عام ا ) 15مليون دوالر أمريكي خارج اململكة خالل  36.246محليا بقيمة 
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 (2015 - 2001الصكوك في السعودية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط ) : إصدار (2) جدول رقم

 

 الدول 

 إجمالي الصكوك املصدرة إصدار الصكوك الدولية إصدار الصكوك املحلية

رقم 

 اإلصدار

 بلغامل

(US$ 

MILLION) 

رقم 

 اإلصدار

 املبلغ

(US$ 

MILLION 

رقم 

 اإلصدار

 املبلغ

(US$ 

MILLION 

إجمالي 

 %القيمة 

 %12,1 20,412 340 7,860 99 12,552 241 البحرين

 %1,5 2,459 14 2,127 13 332 1 الكويت

 %0,5 777 2 - - 777 2 عمان

 %13,9 23,350 21 9,685 11 13,665 10 قطر

 %35,5 59,464 88 23,218 39 36,246 49 يةالسعود

 %36,8 62,067 95 53,816 81 8,251 14 االمارات

 %100 168,529 560 96,709 243 71,823 317 املجموع

 (GIFR, 2017, p. 108)تقرير  املصدر:

عت من خاللها ، أصدرت اململكة العربية السعودية صكوكا سيادية مقومة بالدوالر األمريكي، حيث جم2017في عام 

مليارات دوالر أمريكي. واعتبرت بذلك من أكبر مصدري للصكوك السيادية في العالم حتى اآلن. كما أنشأت وزارة املالية في  9

، وفي إطار هذا البرنامج تم إصدار 2017اململكة العربية السعودية برنامًجا غير محدود للصكوك املقومة بالريال في عام 

(. على سبيل املثال؛ في مزاد ratings:08 ,2019 ا ساعد على توسيع سوق الصكوك املحلية في اململكة )الصكوك بانتظام، مم

مليار دوالر أمريكي(. واملثير  2.27مليار ريال سعودي ) 8.495، جمعت اململكة العربية السعودية 2020الصكوك في جوان 

٪ من عجزها املالي من خالل إصدارات 50دية أكثر من ، مولت اململكة العربية السعو 2019لالهتمام أنه خالل عام 

 الصكوك.

 صكوك املضاربة في اململكة العربية السعودية في ظل التحول الرقمي:.3.4

 تعريف صكوك املضاربة:. 3.4.1

 املضاربة عن إتفاق بين طرفين، يقدم أحدهما املال واآلخر الجهد في إستثماره باألنشطة املباحة شرعا، فيسمى تعبر

 .أو املضارب، حيث يوزع الربح بينهما حسب العقد، أما الخسارة فيتحملها رب املال وحده العملاألول رب املال والثاني رب 

وتستخدم البنوك اإلسالمية املضاربة لتكييف عالقتها بعمالئها، حيث يجمع البنك أموال املودعين ويعرضها على 

ر صكوك تمثل حصصا في رأس مال املضاربة بحيث يصبح مالكها ربا للمال املستثمرين بصفته رب املال، كما يمكنه إصدا

يساهم ُمنش ئ الصكوك بالخبرة (، و 59: 2015بقيمتها، مع قدرته على تسييل أمواله عبر بيع تلك الصكوك )منصف، 

ن رب املال واملضارب والعمالة وربما النقد، ويعمل كمضارب ويدير رأس املال. ويتم تقسيم أي أرباح ناتجة عن املضاربة بي

وفًقا لنسب املشاركة في األرباح املتفق عليها املنصوص عليها في اتفاقية املضاربة. تستخدم الشركة ذات الغرض الخاص 

 األرباح التي تحصل عليها من املضاربة لتسديد مدفوعات مبالغ التوزيع الدورية املستحقة بموجب الصكوك.
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 . هياكل صكوك املضاربة:3.4.2

(؛ اتخذ العلماء وجهة نظر مفادها AAOIFIصدور بيان هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ) ذمن

أن املنش ئ ال يجوز له منح تعهد شراء بأي مبلغ بخالف القيمة السوقية ملصلحة رب املال في أصول املضاربة في وقت البيع 

الصكوك هي بمثابة ضمان للربح وأصل الدين، والذي ما لم يتم تقديمه )على أساس أن تحديد القيمة بالرجوع إلى قيمة 

 من قبل طرف ثالث مستقل غير مسموح به بموجب الشريعة اإلسالمية(. 

(؛ يجب أن يتوافق الترتيب في هيكل املضاربة Watkins: 2020, 15) 2020حسب تقرير دليل هيكلة الصكوك لسنة 

 بقة على اتفاقيات املضاربة من خالل ما يلي: مع متطلبات الشريعة اإلسالمية املط

  :قد يكون عقد املضاربة مقيد أو غير مقيد 

بموجب عقد املضاربة غير املقيد: يسمح رب املال املصدر للمضارب املنش ئ بإدارة رأس مال املضاربة دون  

وبالتالي بهدف جني  أي قيود. ويجب على املضارب أن يمارس هذه الحرية وفًقا ملصالح الطرفين وعقد العمل.

 األرباح.

بموجب عقد مقيد: يفرض رب املال قيوًدا معينة على املضارب، ولكن ليس إلى الحد الذي يكون فيه  

 املضارب مقيًدا بشكل غير مالئم في عملياته. 

 يجب توفير رأس مال املضاربة نقًدا. ومع ذلك، يمكن توفيرها في شكل أصول ملموسة بقيمة  :من حيث املبدأ

باملائة من رأس املال في أصول  33ذه األصول التي تشكل رأس مال املضاربة. يجب استثمار ما ال يقل عن ه

 ملموسة فعلية وفًقا للشريعة اإلسالمية.

 .يجب أن يتمتع املضارب بحرية الوصول إلى رأس املال حتى تعتبر املضاربة صالحة 

   تكون نسبة مئوية من الربح الفعلي وليس نسبة من رأس  يجب تحديد نسبة املشاركة في الربح مقدًما ويجب أن

ا مقطوًعا.
ً
 املال أو مبلغ

  .يتحمل رب املال أي خسائر في مشروع املضاربة ولكن رب املال مسؤول فقط في حدود العائدات املستثمرة

 وبالتالي سيكون مستثمرو الصكوك مسؤولين فقط عن عائدات استثماراتهم.

 اربة في السعودية: شركة مضاربة املالية أنموذجا. أتمتة صكوك املض3.4.3

يبحث العديد من رواد األعمال على إمكانية الحصول على تمويل من قبل املستثمرين دون التخلي عن بعض من أصول 

ة قلل من فرص النمو واإلبداع لدى هذه الشركات. ساهم التطور الهائل في قطاع التقنية املالية بإيجاد فكر  مماشركاتهم، 

تمويل تقوم على توفير منصة إلكترونية تمكن أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة من الوصول الى رؤوس األموال 

وعليه؛ توفر شركة مضاربة املالية  .واملستثمرين الراغبين في الدخول باستثمارات جديدة وتوسيع محفظتهم االستثمارية

غيرة بطرح أدوات الدين، حيث تقدم لرواد األعمال فرصة الحصول منصة للتمويل جماعي تمكن الشركات املتوسطة والص

 (.FINANCE: 2022على تمويل من خالل هيكلة فريدة للمضاربة تسمح لهذه الشركات بـإصدار صكوك املضاربة )

م وتقدم خدماتها املالية التي تتوافق 29/04/2020بترخيص من هيئة السوق املالية بتاريخ  تأسستشركة مضاربة 

أحكام الشريعة اإلسالمية، عبر منصة الكترونية مبسطة للربط بين رواد األعمال واملستثمرين، تحت اشراف مجموعة  مع



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 16 - 

من املتخصصين في قطاع األعمال والتقنية املالية، والذين يملكون خبرة واسعة في معرفة التحديات والصعوبات التي 

وتخطو من  .، لتسهيل مهمة املستثمرين في تمويل شركة او مشروع محددوإيجاد الحلول املالئمة لها األعماليواجهها رواد 

للمملكة  2030خالل استراتيجيات ثابتة لتطوير تقنياتها تماشيا مع سرعة تنامي كافة القطاعات األخرى ملالئمة رؤية 

 (.mudaraba: 2022العربية السعودية )

ق لتسريع عملية إدارة االلتزام بالضوابط الشرعية وتقليل ومع توجه املؤسسات املالية نحو الرقمنة، وبحثها عن طر 

بالهيئات الشرعية، تم عقد شراكة بين شركة املضاربة املالية ودار املراجعة الشرعية من  املرتبطةتكاليف النفقات العامة 

فاألتمتة  .مميزة لعمالئهاأجل تكميل وتعزيز وظائف الرقابة الشرعية بما يتيح لها مواصلة التركيز على تقديم خدمات مالية 

دقق بشكل دوري من قبل لجنة الرقابة الشرعية 
ُ
لوحدها ال تكفي، ومن الضروري طمأنة العمالء إلى أن املعامالت ت

(FINANCE: 2022). 

وبالتالي؛ تعمل مضاربة املالية ضمن شروط التمويل اإلسالمي )املضاربة( والتي تقوم على مشاركة املخاطر وبالربح بين 

)رب املال(، على عكس التمويل بصفة القروض، والقائمة على تحويل املخاطر من أجل  واملمول ئد األعمال )املضارب( را

، 2022مليار دوالر عام  142ذكرت بعض الدراسات أن حجم صناعة التمويل الجماعي من املتوقع ان تصل الى  .الربح

(mudaraba: 2022 وحجم هذا النمو يعكس حاجة املجتمع ) االقتصادي لوجود مصدر تمويل يختلف عن مؤسسات

  التمويل التقليدية.

من الحاجة إلى حلول رقمية في كل جوانب الحياة. وانتعش إصدار الصكوك خالل النصف  covid-19زادت جائحة 

العربية  ، حيث اتخذت الحكومات تدابير مختلفة للتخفيف من أثر الصدمة على موازناتها. اململكة2020الثاني من عام 

السعودية بدورها أرادت تحسين إصدار وتداول وإدارة هذه األداة لسوق رأس املال اإلسالمي بشكل تنافس ي من خالل أتمتة 

عملية الصكوك وتبسيط علميات الوساطة باستخدام التكنولوجيا وتقليل التكاليف التشغيلية ورسوم األطراف ذات 

 مع األطر التنظيم
ً
ية في اململكة العربية السعودية لزيادة االبتكار في مجال التكنولوجيا املالية في العالقة، وذلك تماشيا

 سوق رأس املال.

 الخاتمة:

على التحول نحو التمويل اإلسالمي الرقمي في اململكة العربية السعودية، وكيفية االستفادة  الضوءمن خالل إلقاء 

 تتمثل بما يلي: النتائجالى العديد من  لت الدراسةتوصمنه إلعادة تصميم صناعة التمويل اإلسالمي فيها، 

   وجود حاجة ماسة على صعيد الصناعة املصرفية لتوجيه املؤسسات املالية اإلسالمية مزيدا من االهتمام تجاه

 التقنية املالية.

  أن التكنولوجيا املاليةfintech ل املعامالت هي ثورة مالية اجتاحت الساحة اإلقتصادية والتي كانت ضرورة لتسهي

للوصول إلى أكبر شريحة من املتعاملين مع البنوك نظرا لعدة اعتبارات في ظل التقدم السريع لوسائل اإلتصال 

 وتكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي.

  أصبح التحول الرقمي متطلبا ضروريا وليس خيارا أمام املؤسسات املالية اإلسالمية سّرعتها جائحة كورونا

(covid-19 .) 
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  تعد اململكة العربية السعودية من الدول السباقة في مواكبة اإلقتصاد الرقمي بشكل عام والتمويل اإلسالمي

شركة تقنية حديثة في عام  الرقمي بشكل خاص، ومن أبرز نتائج مواكبة هذا التحول خالل أزمة كورونا تأسيس

 ة.املاليم متخصصة في صكوك املضاربة وهي شركة "مضاربة" 2020

  اتخذت اململكة العربية السعودية تدابير مختلفة للتخفيف من أثر الصدمة على موازناتها وتحسين إصدار

صكوك -وتداول وإدارة هذه األداة لسوق رأس املال اإلسالمي بشكل تنافس ي من خالل أتمتة عملية الصكوك 

، املتوافقة مع أحكام الشريعة وتبسيط علميات الوساطة باستخدام التكنولوجيا املالية -املضاربة خاصة

 2030اإلسالمية، باستخدام التكنولوجيا وتقليل التكاليف التشغيلية ورسوم األطراف ذات العالقة مالئمة لرؤية 

 للمملكة العربية السعودية. 

  التوصيات

 التالية:اليها الدراسة، توص ي الدراسة بالتوصيات  توصلتبناًء على النتائج التي 

   مزيد من التحقيق حول كيفية ابتكار البنوك اإلسالمية ملنتجاتها وممارساتها الحالية من خالل دمج الحاجة إلى

 التكنولوجيا املالية، ال سيما بانه ال يزال اختراق سوق التكنولوجيا املالية في البنوك اإلسالمية في مهده.

   ع إدراج التكنولوجيا املالية، من خالل معالجة التحدي الرئيس ي الذي يواجه الصناعة املصرفية اإلسالمية م

 تغطية نقص الخبرة للتعامل مع الخدمات واملنتجات املالية عالية التقنية في البنوك اإلسالمية. 

   ضرورة قيام مجالس الشريعة والجهات ذات العالقة داخل املؤسسات املالية اإلسالمية بترقية معارفها ومهاراتها

طة في تطوير منتجات االبتكار املالي بناًء على التكنولوجيا التي تقدمها شركات التي ستسمح لها بأن تكون نش

 التكنولوجيا املالية، حيث تتمثل مسؤوليتها في املصادقة على أي منتج مالي يتوافق مع الشريعة.

  مبتكرة تحتاج البنوك اإلسالمية إلى إجراء املزيد من األبحاث املكثفة حول الحلول التقنية لتطوير منتجات

 متوافقة مع الشريعة اإلسالمية تلبي احتياجات املجتمع وتحقق مقاصد الشريعة.
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حتليل مسـار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي وعالقته  
 2020ــ  2004ة ومنطلقات التحرير االقتصادي للمدة ببعض املتغريات االقتصادي

Analysis of the course of the Iraqi dinar exchange rate against the US 
dollar and its relationship to some economic variables and the premises of 

economic liberalization for the period 2004-2020 

 الخياط عدنان حسين د.

 استاذ متقاعد، جامعة كربالء، العراق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract :  
The management of the exchange rate in Iraq, in light of 

the premises of economic liberalization, has faced a clear 

problem with the continuation of the severe rentier 

characteristic of the Iraqi economy and the absence of 

economic diversification policies, which made the Iraqi 

dinar exchange rate subject to the volume of oil revenues 

and the state of foreign reserves under the fixed exchange 

rate policy and the currency sale window that It was 

adopted by the Central Bank in order to maintain price 

stability in local markets that depend on imported goods. 

    This research aims to identify the path taken by the 

Iraqi dinar exchange rate against the US dollar after 2003 

in light of the premises of economic liberalization, and the 

relationship between the official exchange rate in the 

currency sale window of the Central Bank and the parallel 

market exchange rate, by analyzing the exchange rate 

path and clarifying its relationship to some Economic 

variables and their relation to oil export revenues. 

   The research concluded that the economic liberalization 

policies that were followed in Iraq did not contribute to 

activating the role of the private sector in development 

and diversification of sources of income and wealth, and 

that the Iraqi dinar exchange rate remained dependent on 

oil export revenues and foreign currency reserves with the 

Central Bank through window sales. The currency of the 

dollar under the fixed exchange rate system, which puts 

on the economic policies in the next stage the 

responsibility of reforming the reality of the Iraqi 

economy and expanding the contribution of the private 

sector in productive activities and commodity exports 

according to real premises of the market economy 

approach, which helps to liberalize the exchange rate 

towards the exchange rate system Free managed and 

diversified sources of public revenue and foreign 

currency. 

Key words : Iraqi dinar exchange rate, economic 

variables, economic liberalization   

 

  امللخص :

صرف في العراق في ضوء منطلقات لقد واجهت إدارة سعر ال

التحرير االقتصادي إشكالية واضحة مع استمرار الســمة الريعية 

 االقتصادي،الشديدة لالقتصاد العراقي وغياب سياسات التنويع 

مّما جعل سعر صرف الدينار العراقي خاضعا لحجم االيرادات 

النفطية وحالة االحتياطيات األجنبية في ظل سياسة سعر الصرف 

الثابت ونافذة بيع العملة التي اعتمدها البنك املركزي من أجل 

الحفاظ على استقرار األسعار في األسواق املحلية ذات االعتماد على 

    املستوردة.السلع 

ويهدف هذا البحث الى التعرف على املسـار الذي اتخذُه سعر     

في ظل  2003صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي بعد عام 

والعالقة بين سعر الصرف الرسمي  االقتصادي،منطلقات التحرير 

من  املوازي،في نافذة بيع العملة للبنك املركزي وسعر صرف السوق 

خالل تحليل مسار سعر الصرف وتوضيح عالقتِه ببعض املتغّيرات 

    صادرات النفط.االقتصادية ومدى ارتباطِه بااليرادات املتأتية من 

 وقد    
ُ
البحث الى اّن سياسات التحرير االقتصادي التي تم  ص  خل

اتباعها في العراق , لم تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية 

وتنويع مصادر الدخل والثروة , واّن سعر صرف الدينار العراقي ظّل 

 على 
ً
النفطية واالحتياطيات من العملة األجنبية االيرادات معتمدا

ي من خالل مبيعات نافذة بيع العملة من الدوالر لدى البنك املركز 

في ظل نظام سعر الصرف الثابت , مّما يلقي على عاتق السياسات 

االقتصادية في املرحلة املقبلة مسؤولية اصالح واقع االقتصاد 

العراقي وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في األنشطة االنتاجية 

اقتصاد السوق ,  نهجوالصادرات السلعية وفق منطلقات حقيقية مل

بما يساعد على تحرير سعر الصرف باتجاه نظام سعر الصرف 

تنويع مصادر االيرادات وتمكين االقتصاد الوطني من الحر املدار 

 والعملة األجنبية . 

صرف الدينار العراقي ـــ املتغّيرات  سعر املفتاحية:الكلمات 

 االقتصادية ـــ التحرير االقتصادي
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 :مقدمة

مؤشرا اقتصاديا ذا أهمية للتعبير عن قوة االقتصاد الوطني  األخرى،ُيعّد سعر صرف العملة املحلية مقابل العمالت   

قيق أهدافِه االقتصادية من وتتضح مدى قدرة سعر صرف العملة املحلية على تح األخرى.في تعامالتِه مع االقتصادات 

خالل مدى ارتباطِه بتطور ونمو القطاعات اإلنتاجية السلعية ومدى مرونة جهاز اإلنتاج املحلي في التنويع االقتصادي 

لُه قيمة الصادرات السلعية غير النفطية من اجمالي  والثروة،ملصادر الدخل 
ّ
ومن ثم  الصادرات.كذلك النسبة التي تشك

فيما  النفط،ة سعر الصرف بين االقتصادات الصناعية اإلنتاجية واالقتصادات الريعية املعتمدة على فقد اختلفت حال

    االقتصادي.يتعلق بمدى تعبير سعر الصرف عن واقع التنمية والتطّور 

ومن ثم  الدولية،كما ُيعّد سعر الصرف حلقة الوصل بين األسعار املحلية واألسعار العاملية من خالل حركة التجارة 

فانُه يتأثر بحالة ميزان املدفوعات والسّيما في األحوال التي يستمد فيها سعر الصرف قوتُه من متانة القطاعات االقتصادية 

     الدولية.الحقيقية وقدرتها التنافسية في مجاالت املبادالت 

ل عامال مه   
ّ
ما في استقرار األسعار املحلية وكبح وتتضح أهمية سعر الصرف في االقتصاد العراقي من خالل كونِه ُيشك

جماح الضغوط التضخمية املرتبطة بزيادة االنفاق الحكومي واتسـاع عمليات االستيراد من السلع واملواد املختلفة التي 

ط في ظل ما آل اليه الواقع االقتصادي واملالي في العراق من اعتماٍد متزايد على ايرادات النف العراقية،تحتاجها األسواق 

  املحلي.والنفقات الحكومية وضعف دور القطاع الخاص في التنمية واالنتاج 

  مشـكلة البحث :

ل مشكلة البحث في اّن سعر صرف الدينار العراقي بعد عام 
ّ
لعدٍد من املتغيرات االقتصادية في  قد خضع   2003تتمث

 اّن هذه املنطلقات قد نحو  ضوء منطلقات التحرير االقتصادي واملنهج الذي تم اعتمادُه في التحّول 
ّ
اقتصاد السـوق , اال

ارتبطت في غالبيتها باجراءاٍت للتحرير النقدي وتحرير تجارة االستيرادات في ظل نظام سعر الصرف الثابت وغياب 

، ةطوير القطاعات االنتاجية السلعيالتنمية وتوزيادة مساهمتِه في القطاع الخاص بتشجيع السياسات الحكومية املتعلقة 

 النفط مّما جعل سعر صرف الدينار العراقي يعتمُد بشكٍل متزايد على ايرادات 
ً
واستمرار جعل القطاع الخاص مستهلكا

 من أن 
ً
 في تكوينها وانتاجها .  يسهم للعملة األجنبية بدال

  البحث:أهداف 

, والعالقة بين سعر الصرف  2020 ــ 2004التعرف على مسار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي للمدة  .1

 الرسمي وسعر الصرف املوازي . 

التعرف على جوانب من اجراءات التحرير االقتصادي وعالقتها بنافذة بيع العملة في البنك املركزي العراقي والقوانين  .2

 الكمركية . 

  االقتصادية.التعرف على العالقة بين سعر الصرف وبعض املتغّيرات  .3
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 :فرضيات البحث 

 اسـتند البحث على بعض الفرضيات مفادها : 

, قد تضّمن  2003اّن التوّجه نحو سياسات التحرير االقتصادي واعتماد منهج اقتصاد السـوق في العراق بعد عام   .1

اريع دون تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية والنهوض باملش االستيراد،اجراءاٍت للتحرير النقدي واملالي والحد من قيود 

  االنتاجية.

اّن منطلقات التحرير النقدي واملالي قد استندت على نظام سعر الصرف الثابت وما يقدمُه البنك املركزي من دعٍم   .2

  العملة.لقيمة الدينار العراقي من خالل نافذة بيع 

 زيادة في الفج  .3
وة بين سعر الصرف الرسمي وسعر اّن مسار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي قد شـهد 

    املوازي.الصرف 

  منهجية البحث :

اسـتند  البحث على املنهج االسـتقرائي والتحليل الوصفي ملسار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي في 

 . تخالص التوصياتنباط النتائج واسـواملعلومات املتعلقة بمحاور البحث من أجل اسـتالبيانات االحصائية ضوء 

  هيكلية البحث :

صّص املبحث األول للتعرف على ماهّية سعر الصرف واشكالياتِه في ضوء  أساسيين،تم تقسيم البحث الى مبحثين 
ُ
خ

أما املبحث الثاني فتضّمن دراسة أثر سياسات التحرير  .2003منطلقات التحرير االقتصادي في العراق بعد عام 

  الصرف وعالقته ببعض املتغّيرات االقتصادية. االقتصادي على مسار سعر

نشير الى  هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع سعر الصرف للدينار العراقي , ويمكن أن :الدراسات السابقة 

 بعض هذه الدراسات :

قعي والنظام املعلن للمدة ) دراسة االستاذ الدكتور محمود محمد داغر ) سعر صرف الدينار العراقي ما بين النظام الوا  .1

| جامعة بغداد | وقد بّينت  2015( لسنة 84( العدد )21( , مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ــ املجلد ) 2012ـــ  2004

الدراسة بأّن هناك اختالفا بين سعر الصرف املعلن للدينار العراقي عبر الوثائق الرسمية وبين نظام الصرف املطبق , منذ 

كان نظام الصرف املطبق هو نظام الصرف املعّوم املدار , في حين كان النظام املطبق بعد ذلك  2008وحتى عام  2004عام 

 هو نظام الصرف الثابت الذي يختلف عن النظام املعلن لسعر الصرف . 

( ـــ مجلة كلية بغداد للعلوم دراسة االستاذ الدكتور اديب قاسم شندي ) سعر صرف الدينار العراقي والعوامل املؤثرة فيه   .2

, وتضّمنت الدراسة التعرف على العوامل املختلفة املؤثرة في تحديد سعر صرف  2006( لسنة 11االقتصادية , العدد )

صت الدراسة الى اّن عرض  النقد ُيعّد العامل األكثر أهمية في تحديد سعر صرف الدينار العراقي , 
ُ
الدينار العراقي , وقد خل

 سوق الصرف يتضّمن أكثر من سعر صرف للدينار , ولهذه التعددية في أسعار الصرف آثار سلبية على األداء كما اّن 

 االقتصادي . 
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ودورها في توجيه نافذة بيع العملة  2003دراسة أمجد فخري عبيد املعموري ) توجهات السياسة النقدية في العراق بعد   .3

ـــ وتناولت هذه الدراسة تحليل  2018تير | كلية االدارة واالقتصاد ـــ جامعة كربالء | واالحتياطيات الدولية ( , رسالة ماجس

, وتوّصلت بأّن هناك عالقة بين  2016ـــ  2003دور االحتياطيات الدولية في استقرار سعر صرف الدينار العراقي خالل املدة 

واّن اتباع نظام سعر الصرف الثابت املدار يتطلب ما تحقق من استقرار في سعر الصرف وحجم االحتياطيات الدولية , 

االحتفاظ بحجم مناسب من االحتياطيات الدولية , في حين نظام سعر الصرف األكثر مرونة يساعد على تخفيف األعباء 

 الواقعة على االحتياطيات الدولية . 

مة وسعر الصرف والضرائب الكمركية في دراسة حارث رحيم عطية الزرفي ) قياس وتحليل العالقة بين املوازنة العا  .4

, وقد تضّمنت الرسالة  2018( , رسالة ماجستير | كلية االدارة واالقتصاد ـــ جامعة كربالء |  2017ـــ  1988العراق للمدة 

رف دراسة العالقة بين عجز املوازنة والضرائب الكمركية وسعر الصرف للدينار العراقي , وتوّصلت الى اّن اتباع نظام ص

 أكثر مرونة للدينار العراقي , وكذلك زيادة فعالية الضرائب الكمركية من شأنه أن يسهم في تقليل عجز املوازنة العامة .

ماهّية سعر الصرف واشكالياته في ضوء منطلقات التحرير االقتصادي في العراق بعد   املبحث األول :

   2003عام 

ل سعر الصرف عدد الوحدات الالزمة   
ّ
من العملة املحلية للحصول على وحدة واحدة من عملٍة أخرى , ومن ثم  ُيمث

ل بعدد الوحدات من الدنانير العراقية الالزمة للحصول على 
ّ
فاّن سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي يتمث

ل مقلوب هذه العالقة اذا ما نظرنا
ّ
 سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الى وحدة واحدة من الدوالر األمريكي ، كما انُه يمث

      الدينار العراقي .  

ل الفئة األولى بنظام أسعار الصرف الثابتة من خالل 
ّ
ن التمييز بين فئتين أساسيتين من أسعار الصرف ، تتمث

ّ
وُيمك

ط حركة سعر تدخل السلطة النقدية بتثبيت سعر صرف العملة املحلية مقابل عملٍة أخرى أو سلٍة من العمالت وضب

 ضمن حدوٍد معيّنة . وقد تتطلب سياسة تثبيت سعر الصرف دعم السلطة النقدية 
ّ
الصرف وعدم السماح بحركتِه اال

الذي قد يجري ضمن تكاليف مرتفعة يتحملها االقتصاد الوطني والسّيما عندما تسعى السلطة النقدية الى تثبيت قيمة 

ن أن  عملتها بأعلى من قيمتها الحقيقية للحد من
ّ
الضغوط التضخمية على أسعار املستهلك , فيكون أحد الكلف التي يمك

تنجم عن هذه السياسة هو حصول زيادة في عجز املوازنة واحتمال زيادة العجز في ميزان املدفوعات وتوليد انعكاسات 

 سـلبية على رصيد االحتياطيات األجنبية . 

ل في أسعار الصرف الحرة أو املعّومة وفق درجات متفاوتة من أما الفئة الثانية من نظم أسعار الصرف فانها 
ّ
تتمث

وفي ظل هذا النوع من نظم أسعار الصرف تسعى السلطة النقدية الى عدم فرض قيود على  الحركة،التعويم وحرية 

ك فاّن سعر ومع ذل األجنبية.التحويالت املالية الخارجية وترك سعر الصرف يتحدد وفق قوى العرض والطلب على العملة 

 وفق  درجاٍت متفاوتة من خالل تدخل السلطة النقدية لتنظيم عملية تحرير سعر 
ن أن يكون 

ّ
الصرف الحر أو املعّوم يمك

الصرف والتعويم املدار بغية منع التقلبات الحادة في سوق الصرف في ضوء التفاعل الحاصل بين قوى العرض والطلب , 
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 ، وفي هذه الحالة تسمح السلطة النقدية لقيمة العملة املحلية أن تتغّير وفقا كما قد يكون تعويم سعر الصرف تعوي
ً
 حرا

ً
ما

 1لقوى السوق دون تدخل

واسـتنادا الى ذلك فاّن أسعار الصرف الحرة واملعّومة تتمّيز بكونها أكثر اعتمادا على آلية السوق وقوى العرض والطلب 

 مع مجمل وأقل حاجة الى تدخل ودعم السلطة النقدية , ك
ً
 منسـجما

 في السياسة النقدية البد أن يكون 
ً
ل مسـارا

ّ
ما انها تشـك

املسارات العامة للسياسات االقتصادية السـائرة وفق منهج التحرير االقتصادي لقطاعات االقتصاد , وفي ظل وجود دوٍر 

نتاجية بالتطور واملرونة والتنّوع في فاعل للقطاع الخاص في عمليات االنتاج وضمن اقتصاداٍت غالبا ما تتصف أجهزتها اال 

النشاط التصديري الذي يتيح للقطاع الخاص الحصول على العمالت األجنبية وتمويل أنشطتِه دون الحاجة الى موارد 

 من روافد تمويل االقتصاد الوطني يالعملة 
ً
الدولة من العملة األجنبية . وفي هذه الحالة يصبح القطاع الخاص رافدا

  عليها.وتعزيز رصيد االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي وليس عبئا األجنبية 

ولذلك فاّن سياسات التحرير االقتصادي التي ال تتصف باالنسجام والتكامل في بناء اقتصاد السوق , والسّيما في ظل 

ة وعدم تمكين السياسة النقدية الهيمنة املالية للموازنة العامة للدولة والتعارض بين توّجهات السياستين املالية والنقدي

 من 
ً
من االقتراب من أساليب سعر الصرف الحر أو تعويم العملة املحلية كجزٍء من عملية التحرير النقدي , فاّن عددا

ن أن تظهر , ومن ذلك
ّ
  2االشكاليات املتعلقة بادارة سعر الصرف يمك

  األجنبية.لعمالت امكانية فرض سوق الصرف املوازي هيمنتُه على بيع وشراء ا  .1

ارتفاع درجة الهيمنة لسوق الصرف املوازي من شأنِه أن يؤدي الى أن يكون سعر الصرف املوازي هو املعيار لتحديد   .2

  الرسمي.أسعار السلع والخدمات وليس سعر الصرف 

كون االرتفاع في األسعار لصالح غالبا ما يتحّمل املستهل املوازي،في حالة اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر   .3

  العملة.زيادة أرباح املستوردين والوسطاء في سوق 

الحد من قدرة البنك املركزي على تحقيق السيطرة الكاملة على كمية العمالت األجنبية واملحلية داخل االقتصاد الوطني   .4

 جزء من هذه العمالت خارج الدورة االقتصا
  الرسمية.دية وزيادة االحتماالت أن يكون 

امكانية زيادة الضغوط التضخمية واضعاف دور السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار األسعار وفقا لدرجة  .5

  املحلية.الحاكمية التي يفرضها سعر الصرف املوازي في الحد من أثر سعر الصرف الرسمي على اسـتقرار األسعار في األسواق 

والتي أسهمت أحداثها في  2003أعقبت عملية التغيير التي حصلت في العراق بعد عام  وفي العودة الى البدايات التي

تغيير نمط النظام املالي واملصرفي واسلوب ادارة سعر الصرف , كانت هنالك منطلقات اقتصادية جديدة أبرزها اجراءات 

                                                           

النقد الدولي: )التحرك  ظر في هذا املجال: صندوق للتفاصيل املتعلقة بنظم أسعار الصرف والتحرك نحو سعر الصرف الحر واملعّوم، ان 1

 .  16ــ  2, ص ص  2006( , سنة 38نحو مرونة سعر الصرف ــ كيف ومتى وبأي سرعة( , قضايا اقتصادية رقم )

, ص  2015مبر ( سـبت6)3العدد 4د. عبد الرحمن علي الجيالني: )أنظمة أسعار الصرف وعالقتها بالتعويم(، مجلة التنظيم والعمل، املجل د 2

15.  
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نين والقرارات الزالة القيود املفروضة على التحرير االقتصادي والتحّول نحو اقتصاد السوق , وقد تم اصدار عدٍد من القوا

النشاط التجاري والتحويالت املالية وتحرير عمل الجهاز املصرفي من القيود ، ومحاولة تشجيع االستثمارات من خالل 

لت عملية التحرير املالي والنقدي وازالة القيود عن االستيرادات أولى التطبيقات ا
ّ
لعملية اصدار قانون لالستثمار , وقد شـك

لفرضية التحرير االقتصادي . ويمكن توضيح بعض الجوانب املتعلقة بمنطلقات التحرير االقتصادي من خالل النقاط 

 التالية : 

أبرز مالمح هذا التحرير ازالة القيود عن التعامالت والتحويالت املالية وتعزيز  وكانت من أوال : التحرير املالي والنقدي :

املركزي في تلبية جميع عناصر الطلب على العملة األجنبية واستخدام األدوات النقدية للحفاظ على  مبدأ استقاللية البنك

 ملتطلبات اقتصاد 
ً
 أكثر استجابة

استقرار سعر الصرف ومستويات األسعار ، فضال عن توّجه السياسة النقدية ألن تكون 

 أّن رغم وجود مثل هذه املنطلقات فاّن هدف الحفا
ّ
ب السوق . اال

ّ
ظ على استقرار سعر الصرف واألسعار املحلية قد تطل

 ضمّن حدود معّينة ، وأصبحت مهمة الدفاع عن ثبات سعر الصرف 
ّ
نظام سعر صرف ثابت ال يتحرك سعرُه الرسمي اال

االمكانات  من املهام األساسية للسياسة النقدية للبنك املركزي العراقي بغّية الحفاظ على استقرار األسعار املحلية في اطار

رت من االحتياطيات األجنبية املتأتية من صادرات النفط والتي شهدت زيادة ملحوظة خالل السنوات التي تلت 
ّ
التي توف

 . وفي اطار هذه التوجهات كانت هنالك اجراءات ترتبط بهذا الجانب نذكر منها : ــ  2003عملية التغيير بعد عام 

والذي انبثق عنُه قانون البنك املركزي العراقي الذي تضّمن منطلقات  2004( لسنة 56)أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم   .1

( من 26التحرير املالي والنقدي والتأكيد على استقاللية البنك املركزي في ادارة السياسة النقدية ، حيث تضمنت املادة )

ة , وأن يكون تقديم الدعم للسيولة النقدية في القانون عدم لجوء البنك املركزي الى اقراض الحكومة أو أية مؤسسة عام

( من هذا القانون 28املصارف التجارية الحكومية بذات الشروط لتسليف املصارف التجارية الخاصة . كما تضمنت املادة )

الت املالية تنظيم عمليات السوق املفتوحة ، ومنها بيع وشراء النقد األجنبي وازالة القيود املفروضة على التعامالت والتحوي

. وعلى صعيٍد آخر تم الغاء ) دائرة  1سياسة التخلي عن تحديد أسعار الفائدة 2004، كما انتهج البنك املركزي في عام 

الرقابة على التحويل الخارجي ( التابعة للبنك املركزي التي كانت مسؤولة عن تنظيم عمليات التحويالت املالية وتلبية 

املتعلقة باالستيرادات والتعامالت األخرى التي يتضمنها الجانب املدين في ميزان املدفوعات والتي  متطلبات املدفوعات املالية

ترتبط بمناهج االستيرادات السنوية واجازات االستيراد املنبثقة عن وزارة التجارة . ومن ثم فقد أصبح هناك تحّول في 

، حيث  2003التي تم استحداثها بعد عام  األجنبية(يع العملة ب )نافذةعمليات التمويل للمدفوعات املالية الخارجية نحو 

أصبحت هذه النافذة التي يمارُسها البنك املركزي بشكٍل يومي ، احدى أدواتِه للحفاظ على استقرار سعر الصرف واملستوى 

لتوسع املالي املتزايد في العام لألسعار في ظل استمرار الواقع االقتصادي املعتمد بشكٍل أساس على ايرادات النفط وحالة ا

 نفقات الدولة العامة . 

                                                           

  األلكتروني:املنشور على املوقع  املعدل( 2004لسنة  56البنك املركزي العراقي رقم  )قانون  1

http : \\ iraqieconomists.net .  2021|2|18شـوهد في  ,  

file://///iraqieconomists
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( مصرفا 17( مصرفا ، بعد أن كان في حدود )80التوسع في عدد املصارف التجارية األهلية الذي ارتفع الى ما يزيد عن )  .2

أجل ارساء  , هو من 20041( لسنة 94, وكان الهدف األساس من هذا التوسع بعد صدور قانون املصارف رقم ) 2003في عام 

نظام مصرفي يعمل وفق املعايير الدولية لدعم جهود التنمية واملساهمة في تنويع االقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع 

الخاص في التنمية استنادا الى منهج اقتصاد السوق , حيث تم السماح بانشاء املصارف األهلية ــ املحلية واألجنبية , فضال 

 اّن عن تسهيل تحويل األموال 
ّ
واطالق حرية التحويل الخارجي باستثناء ما له عالقة بغسيل األموال وتمويل االرهاب . اال

 لها في اطار حالة الضعف  2003تجربة املصارف األهلية بعد عام 
ّ
طط

ُ
, لم تفصح عن مساهمة حقيقية في املجاالت التي خ

 تيرادات. التي شهدتها قطاعات االنتاج املحلية وزيادة االعتماد على االس

تحويل سوق بغداد لألوراق املالية الى سوق العراق لألوراق املالية ، وتعزيز أنشطتِه وتطوير امكاناتِه ضمن اطار قانوني   .3

. وكان الهدف  2004( لسنة 74ُيلّبي تحقيق االستقاللية املالية واالدارية للسوق املالي ، استنادا الى أمر سلطة االئتالف رقم )

ام بالسوق املالية ، هو من أجل تعزيز البيئة االستثمارية ونشر ثقافة الشركات لتفعيل دور القطاع الخاص في من االهتم

التحوالت التنموية املنتظرة ودعم آليات وأساليب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في اطار منهج اقتصاد 

 اّن فشل السياسات االقتصادية في بناء ا
ّ
قتصاد سوق منتج قد أسهم في توليد انعكاساٍت سـلبية على طبيعة السوق . اال

 عمل سوق العراق لألوراق املالية من حيث حجم رؤوس األموال املتداولة وطبيعة االستثمارات وأعداد الشركات.

( لسنة 77رقم )ايقاف العمل بقانون التعرفة الكمركية  وكان من مالمحها  ثانيا : االجراءات املتعلقة بالتحرير التجاري 

ين كانا مطبّقين قبل عام  1984( لسنة 23، وكذلك قانون الكمارك رقم ) 1955
ّ
 عن ذلك ضريبة  2003، واللذ

ً
، وفرض بدال

% من قيمة السلع املستوردة الخاضعة للرسم الكمركي بموجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة 5اعادة اعمار العراق بنسبة 

، على أن ينتهي العمل بضريبة اعادة االعمار بعد مرور  2004( لسنة 54ة االئتالف رقم )وأمر سلط 2003( لسنة 38رقم )

 اّن العودة الى تطبيق القوانين الكمركية قد شهدت العديد من االشكاليات والصعوبات بعد انتهاء  2سنتين من تطبيقها
ّ
. اال

 2010( لسنة 22انون جديد للتعرفة الكمركية رقم )املدة املقررة لتطبيق ضريبة اعادة االعمار على الرغم من اصدار ق

. وقد ساهمت هذه الظروف في ظل فرضية التحرير االقتصادي والحفاظ على  3الذي لم يتم تفعيل تطبيقِه بشكٍل كامل

تنتظر استقرار األسعار , في توفير بيئة مالئمة للتوسع في االستيرادات على حساب الكثير من املنتجات املحلية التي كانت 

التشجيع والتحفيز ، األمر الذي كان له أثر واضح في تراجع دور وفعالية األدوات املنظمة للسياسة التجارية في ادارة وتنظيم 

ل أحد العوامل في زيادة الطلب على العملة األجنبية في ضوء حالة التوسع التي شهدها قطاع 
ّ
عمليات االستيراد ، مّما شك

 التجارة االستيرادي . 

                                                           

 ( ـــ قاعدة التشريعات العراقية ـــ املوقع األلكتروني : 2004لسنة  94أنظر مواد ومضامين ) قانون املصارف رقم  1

 LoadLawBook < https : \\ iraqId . hjc . iq    

  LoadLawBook < https : || iraqId . hjc . iqأنظر مضامين هذين األمرين على موقع ) قاعدة التشريعات العراقية (  2

لتطبيق , انظر : أ.د عدنان حسـين الخياط ) واقع الضريبة الكمركية في العراق وامكانية تطويره للتفاصيل املتعلقة بهذا القانون واشـكاليات ا 3

( لسنة 43( , مجلة دراسات اقتصادية الصادرة عن ) بيت الحكمة ــ بغداد ( , العدد ) 2010لسنة  22في ضوء قانون التعرفة الكمركية رقم 

   59ــ  50, ص ص  2020



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 27 - 

 في طار هذا القانون حظيَّ موضوع تشجيع وتعديالته : 2006( لسنة 13الثا : تشريع قانون االستثمار األجنبي رقم )ث

االستثمارات األجنبية باهتماٍم خاص ، ، والذي منح العديد من االمتيازات لرؤوس األموال األجنبية لالستثمار في املشاريع 

 اّن عملية
ّ
جذب االستثمارات كانت بحاجة الى بيئة استثمارية مشّجعة لم تستطع السياسات  االقتصادية في العراق ، اال

 ًمن استثمار النفط ، بشكٍل أساس ، والذي ُعدَّ املجال 
ً
االقتصادية توفيرها . ومن ثم فقد بقّيت االستثمارات األجنبية قريبة

 للشركات النفطية العاملية وفق عقود 
ً
ت هذه االستثماري املفضل واألكثر جذبا

ّ
التراخيص النفطية ، في حين ظل

 عن مجاالت االستثمار في القطاعات السلعية االنتاجية ومشاريع البنى التحتية ذات الضرورة القصوى 
ً
االستثمارات بعيدة

 باالهتمام الالزم ضمن سياسات الدولة واجراءاتها االقتصادية ، في ظل استم
َّ
رار في عملية التنويع االقتصادي والتي لم تحظ

العديد من الشركات الصناعية العامة واملختلطة فضال عن الكثير من املشاريع الخاصة ، تعاني من املشاكل التقنية 

 لتراجع الدور االقتصادي للدولة وانخفاض دعمها للمشاريع االنتاجية واالنفتاح 
ً
والتسويقية وضعف االستثمارات نتيجة

 
ّ
 عن قضايا الواسع على االستيرادات . ومن ثم فقد ظل

ً
ت اجراءات التحرير االقتصادي تعمل ضمّن مجاالٍت محددة بعيدة

  االقتصادية.التنمية وتنويع املوارد 

, على مسؤولية الدولة في انتهاج سياسات اقتصاد السوق وأن  2005لقد أكّدت بعض مواد الدستور العراقي لسنة 

 للقطاع الخاص دوٌر فاعل في عملية التنمية االقتص
ادية والتحوالت االقتصادية التي ينتظُرها االقتصاد العراقي . وجاء يكون 

( )) تكفل الدولة اصالح االقتصاد العراقي وفق أسس 25هذا التأكيد من خالل عدٍد من املواد ، حيث تضمنت املادة )

(( ، كما تضمنت اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته 

( أوال : على 27( )) تكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات املختلفة وينظم ذلك بقانون (( ، وأكّدت املادة )26املادة )

 أّن )) لألموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن (( . 

ي من هيمنة الريع النفطي والهيمنة املالية للدولة ويتضح من خالل هذه املضامين ، بأّن عملية تحرير االقتصاد العراق

ّل الهدف األساس ملجمل اجراءات التحرير 
ّ
وبناء اقتصاد متنّوع يعتمد على األنشطة االنتاجية للقطاع الخاص ، قد شـك

ن سوى االقتصادي في املجاالت األخرى ,    ومن ثم فاّن عملية التحرير التجاري لالستيرادات والتحرير املالي والن
ّ
قدي لم تك

 ضمّن حزمٍة من السياسات االقتصادية والتمهيد ملرحلة بناء اقتصاد 
اجراءات تطلبتها طبيعة املرحلة من أجل أن تكون 

سوق منتج يكون للقطاع الخاص الدور األساس في النهوض بواقع الصناعة الوطنية واملشاريع الزراعية وواقع القطاع 

ق الكثير من العناصر واملقومات . وبذلك فاّن القصور في السياسات االقتصادية الكلية في السياحي الذي يمتلك فيه العرا

ل تحديا أمام 
ّ
مجال التحرير لألنشطة االنتاجية الحقيقية واعتماد منطلقاٍت للتحرير االقتصادي احادية الجانب , قد شـك

وحرية حركة رؤوس األموال والتحويالت املالية  السياسة النقدية في ادارة سعر الصرف في ظل نظام سعر الصرف الثابت

 الى مبدأ اسـتقاللية السياسة النقدية التي يدعمها قانون البنك املركزي العراقي رقم )
ً
  20041( لسنة 56استنادا

                                                           

 تفعيلها(،واالتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق ــ من التقييد الى التحرير ــ ومجاالت  )املالمحأحمد العبيدي  د. نهاد عبد الكريم 1

  .27, ص  2011كانون األول  (،18مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية | جامعة الكوفة | العراق | العدد )
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سياسات التحرير االقتصادي في العراق على مسار سعر الصرف وعالقته ببعض  الثاني: أثر املبحث 

 ة املتغّيرات االقتصادي

تبعت بعد عام    
ُ
زت سياسات التحرير االقتصادي التي أ

ّ
, في مجال التحرير النقدي والتجاري والتحويالت  2003لقد ترك

وقد أسهمت اجراءاُتها في زيادة االستيرادات وزيادة  الثابت،املالية في ظل استقاللية السياسة النقدية ونظام سعر الصرف 

والجدول التالي يوضح التطور في مبيعات البنك  العراقي.بيع العملة للبنك املركزي  الطلب على الدوالر من خالل نافذة

والفجوة بين سعر الصرف الرسمي في نافذة بيع العملة وسعر صرف  األجنبية،املركزي من الدوالر ونسبتها من االحتياطيات 

  املوازي:السوق 

املوازي سعر والالرسمي صرف المن االحتياطيات الدولية والفجوة بين سعر  بتهاالدوالر ونس( مبيعات البنك املركزي العراقي من 1جدول )

  دوالر ــــ مليار  2020ــ  2004 للمدة

 السنوات

مبيعات 

 الدوالر

 )مليار دوالر(

االحتياطيات 

 األجنبية

 )مليار دوالر(

نسبة مبيعات 

الدوالر الى 

 االحتياطيات

% 

 

سعر الصرف 

 الرسمي

 )دينار(

سعر الصرف 

 املوازي 

 )دينار(

الفجوة بين 

 السعرين

دينار | للدوالر 

 الواحد

اجمالي الفجوة 

املتحققة من 

سعر الصرف 

 املوازي 

 )مليار دينار(

 صفر صفر 1453 1453 65 9,396 6,108 2004

2005 10,463 13,520 77,4 1469 1472 3 31,389 

2006 11,175 18,012 62 1467 1475 8 89,400 

2007 15,980 30,163 53 1255 1267 12 191,760 

2008 25,869 48,810 53 1193 1203 10 258,690 

2009 33,992 43,885 77,5 1170 1182 12 407,904 

2010 36,171 49,939 72,4 1170 1185 15 542,565 

2011 39,798 59,707 66,7 1170 1196 26 1,034,748 

2012 48,649 66,505 73,2 1160 1233 73 3,551,377 

2013 53,231 74,302 71,6 1166 1232 66 3,513,246 

2014 54,463 66,700 81,6 1188 1214 26 1,416,038 

2015 44,304 55,000 80,5 1187 1247 60 2,658,240 

2016 33,524 44,924 74,6 1182 1275 93 3,117,732 

2017 42,201 48,499 87 1190 1258 68 2,869,668 

2018 47,133 66,103 71,3 1190 1209 19 895,527 

2019 51,127 67,158 76,1 1190 1196 6 306,762 

2020 44,080 65,792 67,0 1190 1234 44 1,939,520 

 22,824,566      598,268 املجموع

 الجدول من اعداد الباحث باالســتناد الى املصادر التالية : ــ  املصدر :

 للبنك املركزي العراقي خالل سنوات متعددة . النشرات االحصائية السنوية  .1

  التقارير االقتصادية السنوية للبنك املركزي العراقي خالل سنوات متعددة . .2
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 ( ما يلي : 1يتضح من خالل البيانات الواردة في الجدول )

ل بيع الدوالر  2020 ــ 2004( مليار دوالر خالل املدة 598,268بلغ مجموع مبيعات البنك املركزي من الدوالر )  .1
ّ
، وقد شك

ما ملختلف أغراض الطلب 
ّ
في نافذة بيع العملة عامال مهما في توفير الدوالر ، ليس ألغراض تمويل االستيرادات فحسب وان

 اّن التوسع في االستيرادات ُيعّد العامل األهم في زيادة الطلب على الدوالر في ظل انخفاض الدور 
ّ
 على العملة األجنبية , اال

الحكومي في دعم املشاريع االنتاجية املحلية والتلكؤ في تطبيق القوانين االقتصادية لحماية املنتجات املحلية ، كقانون 

, وقانون املنافسة ومنع  2010( لسنة 11، وقانون حماية املنتجات العراقية رقم ) 2010(  لسنة 22التعرفة الكمركية رقم )

 .  2010( لسنة 1قانون حماية املستهلك رقم ), و  2010( لسنة 14االحتكار رقم )

لقد كانت هناك محاولة للحد من الكميات املباعة من الدوالر من خالل نافذة بيع العملة للبنك املركزي ، اذ تضّمنت    

 لسقف مبيعات الدوالر ال يتجاوز ) 2015( من قانون املوازنة االتحادية لسنة 50املادة )
ً
  ( مليون دوالر75تحديدا

ً
يوميا

ومطالبة املصارف املشاركة في نافذة بيع العملة بتقديم املستندات والوثائق املتعلقة بادخال البضائع ، والبيانات املتعلقة 

( الطلب 50( يوما من شراء املصارف للدوالر . كما تضمنت املادة )30بالتحاسب الضريبي واالدخال الكمركي خالل فترة )

ور أدوات السياسة النقدية األخرى من أجل الحفاظ على استقرار وقوة الدينار العراقي مقابل من البنك املركزي تفعيل د

 في استقاللية البنك املركزي التي ضمّنها القانون , 
ً
 اّن هذا الخيار قد واجه العديد من الصعوبات ، وُعدَّ تدخال

ّ
الدوالر . اال

 ون تحديد سقٍف للكميات املباعة .    ومن ثم فقد استمرت نافذة بيع العملة بتلبية الطلب د

وبحسب البنك املركزي العراقي , اّن أحد املبررات لوجود نافذة بيع العملة هو مسؤولية البنك املركزي عن تلبية جميع    

ل 
ّ
عناصر الطلب على العملة األجنبية من أجل الحفاظ على استقرار األسعار , مّما يتطلب زيادة جانب العرض الذي يتمث

ها محكومة ً بعوامل زيادة الطلب على العملة األجنبية  باملبيعات اليومية من الدوالر , حيث وجدت السياسة النقدية نفس 

التي لم يستطع القطاع الخاص توليدها في أنشطة االنتاج والصادرات السلعية نتيجة عوامل تتعلق بفشل السياسات 

الت الهيكلية في االقتصاد العراقي في جوانبها االنتاجية والتجارية والنفقات االقتصادية وما نجم عنها من اتساٍع في االختال

. ومن ثم فاّن اصالح حالة االختالالت االقتصادية في قطاعات االنتاج واصالح السياسة التجارية , من شأنِه أن  1الحكومية

رُه سياسات االصالح من مصادر يسهم في تقليل الطلب على العملة األجنبية في نافذة بيع العملة وذلك من خ
ّ
الل ما توف

ل 
ّ
جديدة لعرض العملة األجنبية ودعم السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار املستوى العام لألسعار باعتبارِه يمث

 من عناصر االسـتقرار االقتصادي .   
ً
 مهما

ً
 عنصرا

ل فرصة لتحقيق ادارة أفضل لسعر الصرف  2004لقد كان عام   .2
ّ
( وسعر موازي 1453عند مستوى سعر رسمي )يمث

ن للسياسات االقتصادية أن تسهم في دعم سعر الصرف من خالل البرامج التنموية وتنويع مصادر 1453)
ّ
( ، وكان يمك

ن للسياسة النقدية أن تدافع عن استقرا
ّ
ر الدخل والثروة بما يعزز من قيمة الدينار العراقي في املراحل الالحقة , كما كان يمك

األسعار عند مستوى هذا السعر والذي ُيعّد األقرب ملعطيات االقتصاد العراقي ,  حيث ّ اّن مسار سعر الصرف ظل معتمدا 

                                                           

 ( املوقع األلكتروني : 5, ص ) 2019العراقي ( , اعداد ادارة البنك املركزي العراقي ) نافذة بيع العملة في البنك املركزي  1

View < news < https : || cbi . iq                                                                                                   
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ل عام 
ّ
بداية واضحة التساع الفجوة بين سعر الصرف  2012على قطاع النفط الخام وما يحققُه من ايرادات . وقد شك

( دينار للدوالر الواحد في 1170النقدية الى تغيير السعر الرسمي من ) الرسمي وسعر الصرف املوازي بعد لجوء السلطة

مقابل  2012( دينار للدوالر الواحد في عام 1160( دينار للدوالر الواحد , الى )1196مقابل سعر صرف موازي ) 2011عام 

وقبل  2020( . وفي عام 1جدول )( دينار للدوالر الواحد , كما يتضح من خالل بيانات ال1233ارتفاع السعر املوازي الى )

( دينار للدوالر 1234( دينار للدوالر الواحد مقابل سعر صرف موازي )1190اجراء التخفيض بلغ سعر الصرف الرسمي )

الواحد ، مّما جعلُه يبتعد عن واقع املعطيات االقتصادية الحقيقية وظروف األزمة املالية التي نجمت عن انخفاض أسعار 

 دات النفطية بعد جائحة كورونا والتي استمرت ألشهٍر عديدة , قبل أن تنتعش أسعار النفط من جديد .   النفط وااليرا

ان دعم النافذة للدينار العراقي قد جرى في اطار تكلفة نقدية ، اذ بلغ اجمالي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر   .3

, وهو مبلغ من شانِه أن يزيد من أرباح الوسطاء في سوق  2020ــ  2004 ( ترليون دينار خالل املدة22,824,566املوازي نحو )

 . لصرف الرسمي في نافذة بيع العملةالعملة ويؤثر على أسعار املستهلكين في األسواق املحلية بغض النظر عن مستوى سعر ا

النفط لدعم الدينار , والتي ازدادت  لقد اعتمدت السياسة النقدية على حجم االحتياطيات األجنبية املتأتية من ايرادات  .4

( مليار دوالر في  61,540, وأصبحت في حدود )  2013( مليار دوالر في عام  74,302الى )  2004( مليار دوالر عام  9,396من ) 

عراقي , في ظل غياب السياسات التنموية القادرة على تفعيل قوة املوارد االقتصادية التي يمتلكها االقتصاد ال 2020عام 

عّد املرتكزات الحقيقية لقوة العملة ومكانتها الدولية . 
ُ
 للنهوض بالواقع الصناعي والزراعي والواقع السياحي , والتي ت

  االستيرادات،ونلحظ بأّن االتساع الذي حصل في حجم    
ً
 ضريبيا

ً
ل هذه الســعة في االستيرادات وعاءا

ّ
قد جرى دون أن تشـك

ُه على الرغم من وجود الوعاء الواسع  الكمركية،اإليرادات العامة من حصيلة الضريبة  ذا جدوى حقيقية في تنويع
ّ
أي أن

 اّن حصيلة هذه الضريبة لم تكن تتناسب مع االستيرادات 
ّ
ل في قيمة االستيرادات , اال

ّ
للضريبة الكمركية والذي يتمث

 الداخلة الى األسواق املحلية .  

باملقارنة مع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي  الكمركية،الستيرادات وحصيلة االيرادات والجدول التالي يوضح قيمة ا    

 ــ الدوالر:وسعر الصرف املوازي والتي تحققت من بيع 
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حصيلة االيرادات الكمركية ونسبتها من قيمة االستيرادات وصافي حصيلة االيرادات الكمركية من فجوة سعر الصرف  (2جدول )

  2020ـــ  2004دة للماملوازي 

 السنوات
 قيمة االستيرادات

 )ترليون دينار(

 االيرادات الكمركية

 )مليار دينار(

نسبة االيرادات 

 الى االستيرادات%

 

الفجوة املتحققة من 

 سعر الصرف املوازي 

 )مليار دينار(

صافي االيرادات الكمركية 

الصرف من فجوة سعر 

 )مليار دينار(* املوازي 

 81,020 صفر 0,26 81,020 30,951,806 2004

2005 34,568,508 102,172 0,30 31,389 70,783 

2006 30,648,564 162,982 0,53 89,400 73,582 

 27,864ــ  191,760 0,67 163,896 24,542,780 2007

2008 42,346,728 291,916 0,69 258,690 33,226 

2009 44,971,290 485,507 1,1 407,904 77,603 

 121,763ــ  542,565 0,82 420,802 51,380,550 2010

 597,933ــ  1,034,748 0,78 436,815 55,929,510 2011

 3,033,511ــ  3,551,377 0,76 517,866 68,446,960 2012

 2,916,603ــ  3,513,246 0,86 596,643 69,200,934 2013

 901,401ــ  1,416,038 0,82 514,637 63,174,276 2014

 2,241,882ــ  2,658,240 0,90 416,358 46,346,415 2015

 2,470,249ــ  3,117,732 1,6 647,483 40,433,856 2016

 1,633,310ــ  2,869,668 2,7 1,236,358 45,060,540 2017

2018 54,425,840 1,691,738 3,1 895,527 796,211 

2019 69,184,220 1,057,000 1,5 306,762 750,238 

 744,254ـــ  1,939,520 2,0 1,195,266 57,298,500 2020

مجموع 

وملخص 

 املدة

 12,806,107ـــ  22,824,566 % 1,2 10,018,459 828,911,277

 ــ التالية:الجدول من اعداد الباحث باالســتناد الى املصادر  املصدر:

 متعددة.الل سنوات االحصائية السنوية للبنك املركزي العراقي خ االقتصادية والنشراتالتقارير  .1

 الكمركية.بيانات الهيأة العامة للكمارك بخصوص االيرادات  .2

 * تم حساب صافي االيرادات الكمركية من فجوة الصرف املوازي من خالل طرح قيمة الفجوة من االيرادات الكمركية .

 ( : ــ   2ويمكن بيان املالحظات التالية من خالل الجدول )

 .   2020ــ 2004( ترليون دينار خالل املدة 828,911,277ستيرادات )بلغ اجمالي قيمة اال   .1

 ( ترليون دينار للمدة نفســها . 10,018,459بلغ اجمالي حصيلة االيرادات الكمركية )  .2

ذه % ( من قيمة االستيرادات ، وتعد ه 1,2بلغ معدل التعرفة الكمركية املفروضة على السلع املستوردة الداخلة نحو )   .3

% ( من قيمة السلع املستوردة 10النسبة منخفضة جدا باملقارنة مع مثيالتها في الدول املجاورة والتي تصل الى ما يزيد عن )

, مّما يوضح عدم فعالية الضريبة الكمركية في املساهمة في تنويع االيرادات غير النفطية وعدم فعاليتها في تحقيق األهداف 

م تفعيل تطبيق القوانين الكمركية بما ينبغي وكثرة اإلعفاءات الكمركية , فضال عن ضعف االقتصادية األخرى بسبب عد

 أساليب السيطرة والحوكمة في املنافذ الحدودية . 
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، مع فجوة سعر  2020ــ  2004وعند املقارنة بين الحصيلة النهائية الجمالي االيرادات الكمركية املتحققة خالل املدة   .4

ت على قيمة االيرادات الكمركية بفارق بلغ )ـــ الصرف املوازي ،
ّ
( 12,806,107نجد بأّن فجوة سعر الصرف املوازي قد تفّوق

ل حصيلة هذا املبلغ صافي املقاصة بين القّيم املوجبة والقّيم السالبة في 
ّ
ترليون دينار ملجموع سنوات املدة املذكورة , وتمث

 ( . 2العمود األخير في الجدول )

عيد التخصيصات االستثمارية للوزارات , فقد بلغ معدل هذه التخصيصات لقطاع النفط في املوازنات السنوية وعلى ص   

% على الرغم من استثمار النفط وفق عقود التراخيص التي تستحوذ على ما 36,8نحو  2019ــ  2006للدولة خالل املدة 

 10يقرب من 
 
 بتخصيصات استثمارية بنسبة % من عوائد النفط الدوالرية ، في حين لم تحظ

ّ
% 1,1الصناعة التحويلية اال

  1% من اجمالي التخصيصات االستثمارية في املوازنات السنوية للدولة خالل املدة املذكورة0,5والزراعة بنسبة 

نية أيضا كما نلحظ من خالل التخصيصات املالية الكلية بحسب الوزارات , اّن حصة وزارتي الصناعة والزراعة كانت متد   

 : املقارنة مع بعض الوزارات األخرى , والجدول التالي يوضح األهمية النسبية للتخصيصات املالية لوزارتي الصناعة والزراعة ب

باملقارنة مع وزارات أخرى خالل  التخصيصات،( األهمية النسبية للتخصيصات املالية لوزارتي الصناعة والزراعة من اجمالي 3)جدول 

  2021ـ ـ 2006املدة 

 السنة
اجمالي التخصيصات    ـ  

 ترليون دينار ـ

وزارة الصناعة         

% 

 وزارة الزراعة

% 

وزارة املالية      

% 

وزارة النفط         

% 

وزارة الكهرباء       

% 

2006 50,963,161,392 0,073 0,18 48,6 10,6 2,5 

2007 51,727,468,005 0,13 0,26 35,2 6,0 3,6 

2008 59,861,973,548 0,71 0,27 35,9 4,2 2,8 

2009 69,165,523,835 2,2 0,97 17,9 5,4 5,8 

2010 84,657,467,556 0,78 0,90 16,5 5,6 8,1 

2011 96,662,766,700 0,70 1,2 16,0 9,7 5,1 

2012 117,122,930,150 0,50 0,86 18,9 11,9 5,6 

2013 138,424,608,000 0,77 0,76 16,5 15,5 5,7 

 - - - -ـ --- --- *2014

2015 119,462,429,549 0,13 0,74 14,8 12,6 4,1 

2016 105,895,722,619 1,0 0,81 16,9 15,8 3,0 

2017 100,671,160,790 1,0 0,66 18,9 15,0 2,9 

2018 104,158,183,734 1,2 0,63 23,3 15,5 6,0 

2019 133,107,616,412 0,95 0,59 22,4 13,9 7,6 

2020* --- --- --- --- --- --- 

2021 129,993,009,291 0,99 0,41 23,5 8,9 8,4 

معدل 

 املدة
 0,80  % 0,66 % 23,2 % 10,8 % 5,1 % 

أرقام املوازنات الســنوية االتحادية | املنشــورة في الوقائع العراقية | أعداد وسنوات متفرقة | تم حساب األهمية النسبية   املصدر :

 رقام املنشــورة .لتخصيصات الوزارات من األ 

 لعدم اقرار املوازنة في هاتين السنتين . 2020وسنة  2014* لم يتضمن الجدول بيانات سنة 

                                                           

  متفرقة.| املنشورة في الوقائع العراقية | أعداد  2019ــ  2006بيانات املوازنات السنوية للدولة للمدة  1
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 ( ما يلي : ــ 3يتضح من خالل بيانات الجدول )

% من اجمالي التخصيصات في املوازنات السنوية للدولة  0,80بلغ معدل التخصيصات املالية لوزارة الصناعة نسبة  .1

 .  2021ــ  2006دة خالل امل

 % من اجمالي التخصيصات للمدة نفسها .0,66بلغ معدل التخصيصات املالية لوزارة الزراعة نسبة   .2

 % من اجمالي التخصيصات للمدة نفسها .23,2بلغ معدل التخصيصات املالية لوزارة املالية نسبة  .3

 لتخصيصات للمدة نفسها .% من اجمالي ا10,8بلغ معدل التخصيصات املالية لوزارة النفط نسبة  .4

 % من اجمالي التخصيصات للمدة نفسها . 5,1بلغ معدل التخصيصات املالية لوزارة الكهرباء نسبة  .5

لقد بقيَّ االقتصاد العراقي شديد االعتماد على موارد النفط ، ومن مؤشرات شدة ريعية االقتصاد العراقي ارتفاع نسبة 

حلي اإلجمالي وانخفاض مساهمة قطاعات االنتاج السلعية الحقيقية , فبحسب مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج امل

% من الناتج املحلي 61,4بلغت األهمية النسبية لقطاع النفط الخام  2020التقرير االقتصادي للبنك املركزي العراقي لسنة 

ل 38,6, في حين بلغت األهمية النسبية للقطاعات غير النفطية  2020االجمالي في عام 
ّ
% 40,9% و 59,1% , بعد أن كانت تمث

% 3% , مقابل 5,9على التوالي . كما اّن نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج املحلي االجمالي كانت في حدود  2019في عام 

عامة نحو , وبلغت نسبة مساهمة ايرادات النفط في اجمالي االيرادات الفعلية للموازنة ال 2020للصناعة التحويلية في عام 

ل  2020% لاليرادات غير النفطية , وفي عام 7,8مقابل  2019% عام 92,2
ّ
% 13,8% و 86,2أصبحت هاتان النسبتان تمث

     1على التوالي بسبب انخفاض أسعار النفط

ة املمّولة وفي ظل استمرار هذه االشكاليات املتعلقة بالحالة الريعية لالقتصاد العراقي أصبحت املوازنة العامة للدول   

من ايرادات النفط ، املصدر األساس ملعيشة املجتمع واستمرار الطلب االستهالكي على السلع واملواد في األسواق املحلية ، 

وأصبح القطاع الحكومي امللجأ للباحثين عن األعمال ، سواء في عقود الدولة أو العمل والتوظيف في دوائرها ، وذلك لضعف 

 قطاع الخاص في عمليات االنتاج وقلة فرص العمل في األنشطة االقتصادية الخاصة . الدور الذي يمارسُه ال

ضت عن هذا الواقع ، أن أصبحت املالية العامة للدولة املصدر األساس للكتلة النقدية     
ّ
ومن جملة النتائج التي تمخ

ل املصدر املهم والعرض النقدي من خالل نفقاتها العامة ذات الهيمنة املطلقة لفقرة الرواتب 
ّ
واألجور الحكومية التي تشك

 للقوة الشرائية والطلب االستهالكي الالزم لتلبية احتياجات املجتمع . 

واذا ما نظرنا الى عناصر الغطاء التي يستمُد منها سعر الصرف قوتُه الحقيقية في اقتصاٍد معّين ، نلحظ بأّنها تكّمن في 

لسلعية والخدمية التي تعمل على توفير االستدامة املالية واالستقرار الحقيقي مدى فعالية وتنّوع قطاعات االقتصاد ا

ز بقدٍر أكبر على استخدام األدوات النقدية من أجل زيادة حجم 
ّ
ن أن يجعل السلطة النقدية ترك

ّ
لسعر الصرف والذي يمك

م والتوافق مع أدوات السياسة االستثمارات والحفاظ على استقرار سعر الصرف واألسعار وفق قدٍر كبير من االنسجا

                                                           

 ( .  45و  13, الصفحات ) 2020تم احتساب هذه النسب وفقا لبيانات البنك املركزي العراقي ) التقرير االقتصادي السنوي (  1
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حدثها السياستان املالية والنقدية في تحقيق 
ُ
ًزز بتفاعل التأثيرات االيجابية التي ت ع 

ُ
املالية واألداء العام لالقتصاد الوطني امل

 االستقرار االقتصادي وتفعيل عوامل التنمية املستدامة. 

ى العملة األجنبية ألغراض االستيرادات على وجه الخصوص اّن استمرار تراكم العوامل املؤثرة في زيادة الطلب عل

والتحويالت املالية األخرى ، دون تفعيل مصادر زيادة العرض من العملة األجنبية ، واعتماد هذا العرض على ايرادات النفط 

اظ على استقرار املحتكرة من قبل الدولة ، قد أدى الى توليد ضغوٍط شديدة على أدوات السياسة النقدية من أجل الحف

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر ومن خالل تكلفة نقدية مرتفعة لدعم قيمة الدينار والحفاظ على مستوى مالئم 

الستقرار األسعار في ظل استمرار حالة العجز الواضح ملخرجات القطاعات االقتصادية الحقيقية عن تقديم الدعم 

 والغطاء الحقيقي لسعر الصرف . 

ولّيه السلطة النقدية ملسألة استقرار سعر الصرف واألسعار املحلية والدفاع عن سعر وع
ُ
لى الرغم من التركيز الذي ت

صرف ثابت للدينار العراقي عند مستوياٍت محدودة الحركة ، فاّن اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في نافذة بيع 

كلفة النقدية لسعر الصرف الرسمي ، حتى فيما يتعلق بانعكاساتِه على العملة والسعر املوازي من شانِه أن يزيد من الت

أسعار السلع في األسواق املحلية التي تتأثر بسعر الصرف في السوق املوازي ، سواء السلع التي يتم شراؤها بالعملة املحلية 

من في مدى قدرة السلطة أو التي تتحقق مشترياُتها من خالل الدفع املباشر بالدوالر . ومن ثم فاّن معيار ا
ّ
ستقرار األسعار يك

سهم في 
ُ
النقدية في السيطرة على سعر الصرف املوازي وجعله يقترب من السعر الرسمي ضمن حدوٍد ضّيقة من التفاوت ت

يص أرباح الوسطاء في سوق الصرف املوازي .  
ّ
 تقل

عن انخفاض أسعار النفط والكميات املصدرة اّن ظروف األزمة املالية التي واجهها االقتصاد العراقي والتي نجّمت 

 لحالة الركود في االقتصاد العاملي خالل عام 
ً
ن أن ينجم عن ذلك من انعكاساٍت سلبية على ايرادات  2020نتيجة

ّ
، وما يمك

قي النفط وحجم االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي , قد دفعت باتجاه اجراء التخفيض في سعر صرف الدينار العرا

( دينار للدوالر الواحد 1190, حيث تم تخفيض قيمة الدينار من ) 2020مقابل الدوالر األمريكي في العشرين من كانون األول 

  :ـ%  , ومن املبررات التي اسـتند عليها اجراء التخفيض23( دينار للدوالر الواحد , وبنسبة تخفيض تقارب 1450الى )

قتصاد العراقي والتي نجمت عن تداعيات انخفاض أسعار النفط , األمر الذي أدى الى التي تعرض لها اال الصدمة  أوال :

بسبب انخفاض التقديرات املتعلقة بااليرادات العامة واستمرار تلبية  2020تعميق حالة العجز املالي بشكٍل كبير في موازنة 

تعلقة بفقرة الرواتب واألجور وبقية عناصر املتطلبات من النفقات العامة , والسيما النفقات الحاكمة التشغيلية امل

 لم  2020النفقات التشغيلية األخرى ذات الضرورة القصوى . ومن ثم فقد واجهت موازنة 
ً
قر , تحدياٍت كبيرة

ُ
والتي لم ت

 من خالل االقتراض من الجهاز املصرفي واملؤسسا
ّ
ت تستطع من خاللها تغطية الرواتب واالجور في عدٍد من األشهر , اال

 املالية املحلية . 
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( مليار دوالر 44,080زيادة مبيعات البنك املركزي من الدوالر عبر نافذة بيع العملة , حيث بلغت هذه املبيعات نحو ) ثانيا :

% من 92% من قيمة االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي ونحو 67وقبل اجراء التخفيض , وبنسبة  2020خالل عام 

 20191( مليار دوالر في عام 51,127, بعد أن كانت قد بلغت هذه املبيعات من الدوالر نحو ) 2020ات لسنة قيمة االستيراد

اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي في نافذة بيع العملة وسعر الصرف املوازي , حيث بلغ معدل هذه الفجوة  ثالثا :

( , بعد أن كان معدل 1234ل التغيير , ومعدل سعر موازي )( قب1190, وفق معدل سعر نافذة ) 2020( نقطة في عام 44)

  2(1196( ومعدل سعر موازي )1190وفق معدل سعر نافذة ) 2019( نقاط في عام 6الفرق في حدود )

التأثيرات السـلبية املحتملة على حجم االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي وفق سعر الصرف الذي كان ســائدا قبل  رابعا :

( 67,158, بعد أن كانت تشكل ) 2020( مليار دوالر في عام 65,792غيير , حيث بلغت قيمة االحتياطيات األجنبية نحو )الت

 20193مليار دوالر في عام 

ل بقيمة  خامسا :
ّ
ضآلة اإليرادات غير النفطية , وال سـّيما من حصيلة اإليرادات الكمركية ذات الوعاء الواسـع املتمث

الى نحو  2019( ترليون دينار في عام 69,184فقد كان هناك انخفاض محدود في قيمة االستيرادات , من ) االسـتيرادات .

 بقدٍر  اإليرادات الكمركية لم تزدبسبب االنكماش االقتصادي , كما اّن قيمة  2020( ترليون دينار في عام 57,298)
ّ
اال

% 2وبمعدل تعرفة كمركية بلغت نحو  2020رليون دينار في عام ( ت1,195الى ) 2019( ترليون دينار عام 1,057محدود من )

ل في مجموعها في حدود 
ّ
% من 7من قيمة االسـتيرادات , فضال عن ضآلة مصادر اإليرادات األخرى غير النفطية والتي تشـك

  4اجمالي اإليرادات العامة

لت الدافع األساس باتجا   
ّ
ه تخفيض قيمة الدينار مقابل الدوالر كاجراٍء اسـتباقي وفي ضوء ذلك فاّن الحاجة املالية , قد شك

االنخفاض في أسعار النفط وتفاقم حالة من اسـتمرار  2020في ظل الضبابية واملخاوف التي انتابت السوق النفطية في عام 

ل املصدر الرئيس اليرادات املوازنة العامة في العراق , كذلك 
ّ
الخشـية من تآكل االنخفاض في ايرادات النفط التي تشـك

االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي مع اسـتمرار معدل املبيعات من الدوالر في  نافذة بيع العملة , فضال عن اتسـاع الفجوة 

بين سعر صرف النافذة وسعر الصرف املوازي للدوالر , مّما يضعف من قدرة سعر الصرف كأداٍة  في الحفاظ على اسـتقرار 

 
ّ
ن الحاصل في أسعار النفط وانعكاساته على تجاوز مرحلة األزمة املالية , ينبغي أن يسهم في تحقيق األسعار . اال

ّ
اّن التحسـ

االصالحات االقتصادية وتوسيع مجاالت االستثمار والتنمية في االقتصاد العراقي وتوفير العوامل الحقيقية الداعمة لسعر 

 صرف الدينار العراقي .  

 

                                                           

 .  2020وسـنة  2019النشرة اإلحصائية السنوية والتقرير االقتصادي السـنوي للبنك املركزي العراقي لســنة  1

 .  2020وسنة  2019النشرة اإلحصائية السـنوية والتقرير االقتصادي السـنوي للبنك املركزي لسنة  2

 املصدر السابق نفســه  .  3

 املصدر السابق نفســه وكذلك تقارير الهيأة العامة للكمارك .  4
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 : الخاتمة

زت  2003فرضيات البحث , اّن سياسات التحرير االقتصادي التي تم اتباعها بعد عام  ثبات صحة
ّ
في العراق , قد ترك

 على قطاع 
ً
في مجال التحرير النقدي واملالي وتقليل قيود االستيراد دون تحرير سعر الصرف الذي أصبح أكثر اعتمادا

ر 
ّ
ُه نافذة بيع العملة في البنك املركزي من كمياٍت يومية من النفط الخام وايرادات الصادرات النفطية من خالل ما توف

مبيعات الدوالر وفق نظام سعر الصرف الثابت , في ظل الدور املحدود للقطاع الخاص في األنشطة االنتاجية 

دي والصادرات , مّما يتطلب اصالحاٍت اقتصادية في املرحلة املقبلة من شأنها أن تجعل  من سياسات التحرير االقتصا

تسهم في توسيع دور القطاع الخاص في التنمية وبناء اقتصاد سوق منتج لتلبية االحتياجات املحلية  ٍت منسجمةسياسا

وتنويع الصادرات العراقية ومصادر العملة األجنبية , بما يساعد على تحرير سعر الصرف من هيمنة الريع من السلع 

 ملتطلبات اقتصاد ا
ً
 لسوق وسعر الصرف الحر املدار . النفطي وجعله أكثر استجابة

لقد واجهت  السلطة النقدية صعوباٍت في ادارة سعر الصرف , مع وجود االنفصام في العالقة بين عملية التحرير املالي 

والنقدي في ظل سعر الصرف الثابت واستقاللية السياسة النقدية من جهة ، وبين الفشل الذي أصاب السياسات 

تحرير االقتصاد العراقي من الهيمنة املالية التي فرضها قطاع النفط الخام على املوازنة العامة  االقتصادية األخرى في

والهيمنة الواسعة لنفقات الدولة وتأثيرُهما الحاسم على عرض النقد وحجم الكتلة النقدية املؤثرة على مستويات , 

لصعوبات أمام السياسة النقدية في أداء وظائفها التنموية األسعار املحلية .  واّن ما نجم عن هذه االشكالية ، هو زيادة ا

ز بقدر أكبر على استقرار األسعار وكبح الضغوط التضخمية الناجمة عن عجز االنتاج السلعي املحلي 
ّ
مّما جعلها ترك

 وزيادة االعتماد على االستيرادات واستخدام نافذة بيع العملة كوسيلة لتحقيق هذا الهدف . 

ركزي العراقي باعتبارِه املسؤول عن مسار سعر الصرف وادارة الكتلة النقدية ، ينظر الى نافذة بيع العملة اّن البنك امل

على اّنها االطار املناسب لتأمين تمويل االستيرادات وبقية عناصر الطلب على العملة األجنبية ، كما يعّدها الوسيلة 

لدولة وتوفير التمويل بالدينار للموازنات السنوية . ومع األهمية لسحب الكتلة النقدية الناجمة عن النفقات العامة ل

ن اعتبارها الخيار األمثل لتلبية الطلب على العملة األجنبية 
ّ
 اّن نافذة بيع العملة ال يمك

ّ
الواضحة لهذه املسؤولية ، اال

 تطلبتُه ظروف املرحلة وتكون قابلة لالصالح لتعزيز 
ً
ل اجراءا

ّ
دورها في االستقرار النقدي واملالي والذي ، ومن ثم فاّنها تمث

 ينبغي أن يكون ضمّن حزمٍة من السياسات االقتصادية املتكاملة لالصالح االقتصادي . 

ضعف الدور الذي تمارسُه اجراءات السياسة التجارية والسياسات االقتصادية األخرى في تنظيم عمليات االستيراد 

ن أن تعيد  هيكلة استيراد العديد من السلع واملواد ، والسّيما تلك التي وفق مناهج استيراد سنوية مدروسة  وال
ّ
تي يمك

ر منها بدائل محلية تكفي لتلبية الطلب املحلي  بما يسهم في تقليل الطلب على العملة األجنبية املخصصة لبعض 
ّ
يتوف

املحلية , وذلك في اطار عملية االصالح السلع واملواد غير الضرورية أو تلك التي يكون لها تغطية مناسبة من املنتجات 

الجراءات السياسة التجارية واجراءات ادخال البضائع عبر املنافذ الحدودية والتحصيل األلكتروني للضريبة 

الكمركية  ، فضال عن حوكمة االعتمادات املستندية لالستيرادات والتحويالت املالية من قبل الجهاز املصرفي , بما 

ستخدامات العملة األجنبية وتوجيهها ضمن املجاالت املقررة من أجل تعزيز رصيد االحتياطيات يسهم في ترشيد ا

 األجنبية للبنك املركزي واالستدامة املالية لسعر الصرف .  



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 37 - 

حئ
ا
 ة المراجع:ل

 األلكتروني:املوقع  العراقي(.بيع العملة في البنك املركزي  )نافذة( 2019البنك املركزي العراقي ) .1

 view < news < https : || cbi . iq  

  (.2020ــ  2004االقتصادية السنوية خالل السنوات  )التقارير العراقي،البنك املركزي  .2

 (.2019ــ  2004االحصائية السنوية خالل السنوات  )النشرات العراقي،البنك املركزي  .3

 والعمل،مجلة التنظيم  يم(،بالتعو أسعار الصرف وعالقتها  )أنظمة (،2015عبد الرحمن علي ) الجيالني، .4

  (.6) 3العدد  (،4سبتمبر املجلد )

الضريبة الكمركية في العراق وامكانية تطويره في ضوء قانون التعرفة  )واقع (،2020عدنان حسين ) الخياط، .5

  (.43العدد ) بغداد،بيت الحكمة |  اقتصادية،مجلة دراسات  (،2010( لسنة 22الكمركية رقم )

واالتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراق ــ من التقييد  )املالمح (،2011بد الكريم أحمد )نهاد ع العبيدي، .6

مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية | جامعة الكوفة ــ العراق | كانون  تفعيلها(،الى التحرير ــ ومجاالت 

  (.18العدد ) األول،

  متعددة(.ت وااليرادات الكمركية في سنوات االستيرادا )تقاريرالهيأة العامة للكمارك  .7

  متعددة.بيانات املوازنات السنوية للموازنة االتحادية للعراق املنشورة في الوقائع العراقية في أعداد وسنوات   .8

قضايا اقتصادية  سرعة(،نحو مرونة سعر الصرف ــ كيف ومتى وبأّي  )التحرك (،2006صندوق النقد الدولي ) .9

 األلكتروني:قع املو  (.38رقم )

 https : || www . imf . org  

 38سلطة االئتالف املؤقتة رقم  )أمرو  (2004( لسنة 94املصارف رقم ) )قانون قاعدة التشريعات العراقية  .10

 األلكتروني:املوقع  (،2004لسنة  54, وأمر سلطة االئتالف رقم  2003لسنة 

Load Law Book < https : || iraId . hic . iq    

  املوقع األلكتروني: املعدل، 2004لسنة  56قانون البنك املركزي العراقي رقم    .11

 .https : || iraqieconomists. net  

    

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 38 - 

 

 ضمانات االجراءات القانونية يف عملية االستثمار األجنيب آثر

 دراسة مقارنة السودان

The Impact of Legal Procedures Guarantees in the Foreign Investment Process 
Sudan Comparative Study 

 .أستاذ االقتصاد املشارك، عميد كلية االقتصاد والدراسات املصرفية، جامعة النيل االبيض، السودانمحمد ابراهيم أحمد،  حد. صال 

  .أستاذ القانون املساعد، عميد كلية القانون، جامعة النيل األبيض، السودانميرغني أحمد علي،  يد. عل

 أستاذ االقتصاد املساعد، جامعة النيل االبيض، السودان.عباس العوض محمد صالح،  ةد. رشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract                                                                                                              
The research dealt with guarantees of procedures 

related to the process of foreign investment in Sudan 

(a comparative study). The problem was the lack of 

guarantees of procedures for investment in Sudan. 

The aim of the research is to provide guarantees and 

procedural rules that guarantee investors their rights 

and ensure the continuity of their investments. The 

research used the comparative fundamental 

approach. Among the most important findings of the 

research are: One of the procedural risks that 

threaten foreign investment is the instability of the 

exchange rate for the currency of the host country, 

the multiplicity of legislation and conflicting 

policies for investment in the country that lead to 

foreign investors fleeing from investment for not 

ensuring the stability of their investments. The most 

important recommendations are to take into account 

international contracts and agreements for countries 

hosting investment and foreign investors so that 

disputes that lead to the judiciary and courts do not 

occur, and also diplomatic immunity and covenants 

that control foreign investments and avoid risks that 

may be exposed. 

Keywords: Procedures guarantees, foreign 

investment, procedural risks, exchange rate, 

legislation, diplomatic immunity, judiciary and 

courts, agreements, charters. 

 امللخص

تناول البحث أثر ضمانات األجراءات املتعلقة بعملية 

االستثمار األجنبي في السودان )دراسة مقارنة(، وتمثلت 

املشكلة في عدم توفر ضمانات األجراءات الخاصة باالستثمار 

البحث الي توفر الضمانات والقواعد في السودان. وهدف 

األجرائية التي تكفل للمستثمرين حقوقهم وتضمن لهم 

استمرار استثماراتهم، استخدم  البحث املنهج التأصيلي 

من  املقارن، ومن أهم النتائج التي توصل اليها البحث هي: 

املخاطر اإلجرائية التي تهدد االستثمار األجنبي هو عدم 

ف لعملة الدولة املضيفة له، تعدد استقرار سعر الصر 

التشريعات وتضارب السياسات الخاصة باالستثمار في 

الدولة تؤدي إلي هروب املستثمرين األجانب من االستثمار 

وأهم التوصيات البد من  لعدم ضمان استقرار استثماراتهم،

مرأعاة العقود واالتفاقيات الدولية للدول املضيفة 

الجانب حتي التحدث النزاعات التي لالستثمار واملستثمرين ا

تفض ي الي القضاء واملحاكم ، وأيضا ال بد من توفر الحصانة 

الدبلوماسية، واملواثيق التي تضبط االستثمارات األجنبية 

 . وتجنبها املخاطر التي قد تتعرض لها

ضمانات االجراءات، االستثمار الكلمات املفتاحية: 

الصرف، التشريعات، االجنبي، املخاطر االجرائية، سعر 

الحصانة الدبلوماسية، القضاء واملحاكم، االتفاقيات، 

 املواثيق.
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 مقدمة:

يعاني السودان كدولة نامية من ضعف االستثمارات األجنبية، وذلك لعدة عوامل خارجية وداخلية، كما تجسدت 

القانونية الخاصة باالستثمار األجنبي في السودان، وربط حجم  مشكلة البحث في عدم توفر ضمانات االجراءات

 بالعوامل التي تساعد علي تحقيق الربح
ً
فقط، دون النظر إلى عائدات أخري، وباالضافة إلى اإلجراءات   االستثمارات دائما

ية واملالية واالدبية، املتعسفة املعقدة التي تتخذها الحكومات، والتى قد تؤدي الي حرمان املستثمر من حقوقه النقد

والتملكية والسيطرة والهيمنة والتغول عليها باملصادرة أو نزع امللكية، مما ترتب على ذلك احجام املستثمرين االجانب في 

 أمام املستثمرين األجانب؟ وإلى أي مدى يتخوف 
ً
استثمار أموالهم في السودان، هل االجراءات القانونية تقف عائقا

اطر التى تواحه استثماراته؟ وهل توجد ضمانات قانونية تكفلها أو تمنحها الدولة املضيفة للمستثمرين املخ املستثمر من

األجانب؟ هل توجد قوانين منصفة وعادلة توفر املناخ املالئم للمستثمرين وتضمن لهم حق التسوية والتحاكم الودي 

مار األجنبي يؤدي الي تحقيق التنمية االقتصادية في كثير تنبع أهمية البحث في أن االستث والتوافق في حالة نشوب خالف؟ 

أموالهم، من الدول، وتوفر قواعد إجرائية لحل مشاكل االستثمار، وهذا يمثل حافز مهم لتشجيع املستثمرين على استثمار 

ي الدولة املضيفة خالفات إجراءات االستثمار، ويعتبر هذا من أهم الضمانات التي يتمتع بها املستثمر األجنبي ف وتسوية

وجود ضمانات تتعلق باالستثمارات األجنبية لتشجيع املستثمرين األجانب في استثمار  يهدف البحث إلىو  لالستثمار.

استثمار اموالهم بوجود قواعد اجرائية تكفل لهم حق الضمان في استمرار استثماراتهم،  علىأموالهم، وتشجيع املستثمرين 

 بين الدولة املضيفة لالستثمار واملستثمرين االجانب حتي التصل إلي القضاء واملحاكم.  وحل النزاعات التي قد تنشأ

 ملحور االول : االطار املنهجي والدراسات السابقةا

تتجسد مشكلة البحث في اإلجراءات املتعسفة املعقدة التي تتخذها الحكومة السودانية، والتى قد تؤدي  مشكلة البحث : 

من حقوقه النقدية واملالية واالدبية، و حق التملك والسيطرة والهيمنة والتغول عليها باملصادرة أو نزع  الي حرمان املستثمر

 امللكية. 

 أمام املستثمرين األجانب؟ وإلى أي مدى يتخوف املستثمر  من البحث:  تساؤالت
ً
هل االجراءات القانونية تقف عائقا

نات قانونية تكفلها أو تمنحها الدولة املضيفة للمستثمرين األجانب؟ هل املخاطر التى تواحه استثماراته؟ وهل توجد ضما

توجد قوانين منصفة وعادلة توفر املناخ املالئم للمستثمرين وتضمن لهم حق التسوية والتحاكم الودي والتوافق في حالة 

 نشوب خالف؟ 

ق التنمية االقتصادية في كثير من الدول، وتوفر تبع أهمية البحث في أن االستثمار األجنبي يؤدي الي تحقي البحث :  أهمية

قواعد إجرائية لحل مشاكل االستثمار، وهذا يمثل حافز مهم لتشجيع املستثمرين على استثمار أموالهم،  وتسوية خالفات 

 ار.إجراءات االستثمار، ويعتبر هذا من أهم الضمانات التي يتمتع بها املستثمر األجنبي في الدولة املضيفة لالستثم

 أهداف البحث:

 وجود ضمانات تتعلق باالستثمارات األجنبية لتشجيع املستثمرين األجانب في استثمار أموالهم.  - 1
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 استثمار اموالهم بوجود قواعد اجرائية تكفل لهم حق الضمان في استمرار استثماراتهم.  علىتشجيع املستثمرين   - 2

 القضاء واملحاكم.  إلىالتصل  حتىملضيفة الستثمار واملستثمرين االجانب حل النزاعات التي قد تنشأ بين الدولة ا  - 3

 فرضيات البحث : 

 توجد عالقة ذات داللة بين االجراءات القانونية الخاصة واالستثمار األجنبي في السودان.  – 1

سهيل عملية توجد عالقة ذات داللة بين وجود إجراءت تمكن املستثمر األجنبي من ضمان كافة حقوقه لت – 2

 استثماراته. 

توجد عالقة ذات داللة بين الحصانة الدبلوماسية لالستثمارت األجنبية وتسوية النزاعات بين املستثمرين  – 3

 وحكومة الدولة املضيفة. 

 استخدم البحث املنهج التأصيلي املقارن. منهج البحث : 

املوضوعية: ريقيا. الحدود الزمنية : فترة دراسة مقارنة. الحدود الحدود املكانية : جمهورية السودان، قارة  افحدود البحث : 

 االجنبي.  املتعلقة باالستثمارالضمانات االجرائية القانونية  أثر

يعتمد البحث على املصادر األولية التي ترتكز على املقابالت الشخصية والزيارات امليدانية مصادر جمع بيانات البحث : 

 قارير والقوانين واملنشورات واللوائح والدوريات. واملصادر الثانوية التي تتمثل في الكتب واملراجع.  واملشاهدة العملية والت

 عينة مقصودة لالستطالع من داخل وزارة املالية والتخطيط االقتصادي ووزارة االستثمار والتنمية. مجتمع البحث : 

األول: اإلطار املنهجي والدراسات السابقة. أما املحور الثانى:  يشتمل البحث على أربعة محاور يتناول املحور تنظيم البحث: 

يشتمل على اإلطار النظري، واملحور الثالث: أدبيات البحث. واملحور الرابع: اإلطار التحليلي والنتائج والتوصيات واملصادر 

 واملراجع واملالحق إن وجدت. 

 الدراسات السابقة:

تناولت الدراسة االستثمار االجنبي وضماناته في القانون العراقي، ويعد  اخرون،. دراسة يوسف سعدون، وميثم منفي، و 1

االستثمار األجنبي من أهم أوجه النشاط التجاري في الواقع املعاصر، إذ أنه يضطلع بالضرورة بدور خطير على صعيد 

عبرها رأس املال والخبرة العملية عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل الدولة، ذلك لكونه قناة رئيسة يتدفق 

والفنية والتي بطبيعة الحال تؤدي الى تنمية أي بلد توجد فيه، لذلك تنظم الدول واملجتمع الدولي معاملة االستثمار املذكور 

، غير أن اإلستثمار األج
ً
 وخارجيا

ً
نبي وتقرير الضمانات له من واقع يرتبط بحركة تداول رؤوس األموال واستغاللها داخليا

له حاجة ملحة لتطوير اإلقتصاد في الدول النامية، إذ إن حاجة االقتصاديات النامية لرأس املال والخبرة الفنية تقابلها 

  سعدون، ميثم(. حاجة االقتصاديات املتقدمة)

اململكة تناولت الورقة مدى كفاية الضمانات القانونية لالستثمارات األجنبية في  . دراسة رغدة بنت محمد العقل، 2

العربية السعودية. استعرضت الورقة عدد من األنظمة املحلية واالتفاقيات الثنائية واالجتهاد القضائي السعودي، وقد 
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خرجت الورقة بعدد من النتائج من أهمها: يتمتع املستثمر األجنبي في اململكة العربية السعودية بضمانات قانونية لحماية 

ية الخاصة للمنفعة العامة يخضع لضوابط محددة، ومن أهمها أن يكون الباعث وراء نزع ملكيته الخاصة، وأن نزع امللك

امللكية الخاصة تنفيذ مشروع معتمد في ميزانية الدولة، ومع ذلك فقد أثبت االجتهاد القضائي السعودي إمكانية تعويض 

 من أية نصوص املستثمر األجنبي حتى ولو لم يكن املشروع معتمد في ميزانية الدولة، وأن ن
ً
ظام االستثمار األجنبي جاء خاليا

، أن أهم اإلشكاليات التي تواجه ضمانات املستثمرين 
ً
تتعلق بعدم التمييز، وأية حوافز استثمارية في املناطق األقل نموا

صة، األجانب في اململكة العربية السعودية تتركز حول موقف القضاء السعودي تجاه التعويض الناش ئ عن تفويت الفر 

كما أن االتفاقيات الثنائية التي عقدتها حكومة اململكة مع حكومات الدول األخرى غير واضحة فيما يتعلق بطريقة احتساب 

التعويض ومعيار املعاملة التي سيحظى بها املستثمر األجنبي عند تعويضه، مما يجعله في موضع غير مؤكد من حجم 

 )العقل، (.التعويض الذي سيحصل عليه

تناولت الدراسة الضمانات القانونية الحديثة لالستثمار األجنبي  (،2018راسة يحيى بن جمعة بن سعيد الشرياني). د 3

التي تضمن للمستثمر األجنبي حماية مشروعه وأمواله، وكذلك الثبات التشريعي ومدى أهميته في جذب رؤوس األموال 

اإلخالل به، ثم تحدث عن الضمانات والحوافز املالية من حيث األجنبية للسلطنة من حيث طبيعته واآلثار املترتبة من 

ضمان املخاطر املالية، والتي أهمها التحويالت املالية، ورقابة الدولة على الصرف األجنبي، وتناول اإلجراءات التي تتخذها 

االستثماري، وحريتهم في تحويل  دول البحث، وكذلك الرقابة التي تمارسها على هذه التحويالت، ثم األيدي العاملة في املشروع

األجور التي يحصلون عليها من املشروع االستثماري، تتناول إختصاص املحاكم الوطنية إذا لم يتم التوصل التفاق ودي 

لحل النزاع االستثماري بين األطراف وتحديد مهلة ستة أشهر لحل النزاع بالطرق الودية. خلص البحث إلى مجموعة من 

العمل على إنشاء محاكم تجارية متخصصة بقضايا االستثمار األجنبي، يتم تعيين قضاة متخصصين  التوصيات أهمها

بالقانون التجاري أصحاب خبره في الجوانب املتعلقة باالستثمار األجنبي، النص على ضمان عدم نزع ملكية أموال املشاريع 

ر يمنع نزع امللكية إال بموجب حكم قضائي، جمع قانون االستثمارية في قانون االستثمار، بإضافة نص في قانون االستثما

 .(2018)الشرياني، االستثمار وقانون املناطق الحرة في قانون واحد

تتمثل مشكلة الدراسة من خالل تحديد اآللية التي تتوالها الدولة في توفير (، 2019. دراسة أحمد محمود املساعده) 4  

الحماية التي توفرها الدولة املضيفة للمستثمر االجنبي، مع ما يقدمه هذا األخير؟  الضمان للمستثمر االجنبي، وهل تتناسب

وماهو موقف املشرع االردني في قانون االستثمار؟يهدف هذا البحث الى التعريف بمفهوم االستثمار من وجهة قانونية، وما 

لدولة املضيفة. تكمن أهمية الدراسة في تعرضت له االتفاقيات الدولية، ومفهوم ضمانات جوانب حماية املستثمر في ا

موضوع ضمانات حماية املستثمر األجنبي من املخاطر التي قد يتعرض لها، حيث أصبحت مسؤولية الدولة املضيفة 

املساعده، من جانب الدول كافة)  باعتبارها الجهة املستقطبة والجاذبة لالستثمار، حيث أضحى هذا املوضوع محل أهتمام

2019.)  
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 حور الثاني : االطار النظري امل

 االستثمار األجنبي املباشر:

يعد االستثمار املباشر الصورة األولى لالستثمار وأبسط أشكاله، وعلى ذلك إذا أطلقت كلمة استثمار فهي تعني هذا 

ثمار، وذلك ألن النوع من االستثمار، ولذلك ال تنظم تشريعات االستثمار في دول العالم الثالث، إال هذا النوع من االست

ويقصد به  (.494: 1: ج2013الزهاوي، املستوردة لالستثمارات األجنبية هو الحصول على مصادر اإلنتاج) للدول الهدف املباشر 

قيام املستثمر غير الوطني سواء أكان شخًصا طبيعًيا أم معنوًيا بممارسة نشاط تجاري في دولة ما، بحيث يخضع هذا 

سواء أكان ذلك عن طريق ملكيته الكاملة لرأس مال املشروع التجاري الشركة التجارية، أو عن  النشاط لسيطرته وتوجيهه،

 (.63ص 2006)السامرائي، طريق مساهمته مع رأس املال الوطني بنسبة معينة تكفل له السيطرة على إدارة املشروع

لة ملستثمرين أجانب، أو ملكية حصص ويعرف االستثمار األجنبي املباشر بأنه " إقامة مشروعات مملوكة ملكية كام

تمكنهم من السيطرة على إدارة هذه املشروعات، أو تمنحهم حق املشاركة في اإلدارة، ويقوم املستثمرون األجانب بهذا النوع 

وعرفه صندوق  من خالل إيجاد فروع للشركات األجنبية األصلية أو شركات تابعة أو مشروعات مشتركة. االستثمارمن 

لدولي بأنه "االستثمار الذي يتم للحصول على فائدة ثابتة في مشروع يدار في اقتصاد غير االقتصاد الذي للمستثمر، النقد ا

 . .ويقصد املستثمر أن يكون عنده صوت مؤثر في إدارة املشروع"

 االستثمار األجنبي غير املباشر:

تي تتدفق داخل الدولة في شكل قروض مقدمة من تعرف االستثمارات األجنبية غير املباشرة بأنها " االستثمارات ال

أفراد أو هيئات أجنبية عامة أو خاصة، أو تأتي في شكل اكتتاب في الصكوك الصادرة عن تلك الدولة، أو في املشروعات التي 

جانب عن طريق السندات التي تحمل فائدة ثابتة أم عن طريق األسهم بشرط أن ال يكون لأل  االكتتابتقوم بها، سواء تم 

 (.253ص 1984)الفار، الحق في الحصول على نسبة من األسهم تخولهم حق إدارة املشروع

ومن التعريف يتضح أن االستثمار األجنبي غير املباشر يأخذ أحد شكلين في الواقع العملي، أحدهما متمثل في القروض 

السندات واألسهم التي تصدرها الدولة أو  التي تقدمها الهيئات الخاصة والعامة أو األفراد، واآلخر هو االكتتاب في

 املشروعات التي تقام بها، أو ما يعرف باالستثمار في حافظة األوراق املالية، وذلك على النحو التالي:

: القروض التي تقدمها الهيئات الخاصة أوالعامة أو األفراد:
ً
 أوال

ر املصدرين وغيرهم من املوردين األجانب لتوريد يمكن تعريف تلك القروض بأنها القروض التي تقدمها الشركات وكبا

سلع وخدمات للدول املقترضة أو تلك التي يمكن الحصول عليها من البنوك التجارية األجنبية الخاصة على أنها تسهيالت 

نبية لتمويل العجز املوسمي واملؤقت في حصيلة النقد األجنبي. وتعتبر تلك القروض هي الشكل الغالب لالستثمارات األج

 غير املباشرة وتأخذ في العمل ثالثة أشكال رئيسية هي:

القروض التي تقدمها كل من الهيئات الخاصة أو األفراد أو الشركات وكبار املصدرين وذلك لتوريد سلع وخدمات  -1

 (.106ص 1984الفار، للدولة املقترضة)
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 ما تكون محكومة باعتبارات وطنية القروض الثنائية الحكومية بين الدولة املقرضة والدولة املقترضة والت -2
ً
ي غالبا

 تتعلق بالسياسة.

القروض الدولية التي تقدم للدول من الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير  -3

 ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية.

    املحور الثالث : أدبيات البحث من النواحي القانونية:

 .تعريف االستثمار األجنبي في االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية

م، واملتعلقة بتسوية 1965أغفلت بعض االتفاقيات الجماعية تعريف االستثمار وعلى رأسها اتفاقية واشنطن لعام 

.منازعات االستثمار بين الدول ورعايا الدول األخرى، حيث لم تتضمن أي نص يعرف االستثمار تعر 
ً
 أو محددا

ً
 واضحا

ً
 يفا

م، 1985أما اتفاقية تأسيس الوكالة الدولية لضمان االستثمار التي تم إعدادها برعاية البنك الدولي والصادر في عام 

فقد نصت على أن االستثمار الدولي يشمل حقوق امللكية والقروض املتوسطة أو الطويلة األجل التي يقدمها أو يضمها 

منها,  12ملشروع املعني، إضافة إلى صور االستثمار املباشر املختلفة، وذلك في الفقرة )أ( من املادة املشاركون في ملكية ا

م، حيث قررت في مادتها الخامسة عشرة 1971مايو  27واالتفاقية املنشئة للمؤسسة العربية لضمان االستثمار الصادرة في 

ة االستثمارات سواء أكانت االستثمارات املباشرة، بما في ذلك الفقرة األولى أن االستثمارات الصالحة للضمان تشمل كاف

املشروعات وفروعها ووكاالتها وملكية الحصص والعقارات، أم من استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية األسهم 

ؤسسة والسندات، وكذلك القروض التي يتجاوز أجلها ثالث سنوات، أو القروض ذات األجل األقصر التي يقرر مجلس امل

 (.20ص  2004)علي علي، على سبيل االستثناء صالحيتها للتأمين

بذلك فإن معظم االتفاقيات الدولية تمنح االستثمار األجنبي تعريًفا واسًعا بحيث ال يقتصر على االستثمارات املالية 

صول مادية أو أو النقدية، بل يشمل كل ما يساهم به الشخص في مشروع عن طريق تقديم أصول فيه، سواء كانت أ

ملموسة أو كانت معنوية أو غير امللموسة، مثل املعرفة الفنية والتكنولوجيا وبراءات االختراع، كذلك تخلط تلك 

 2016شريف، االتفاقيات بين مصطلحي املال املستثمر واالستثمار على الرغم من تمايز كل منها في معناه القانوني عن اآلخر)

 (.35ص 

 دولة املضيفة لالستثمار:الضمانات وتشريعات ال

 بقرارات 
ً
 جوهريا

ً
 باالستثمار األجنبي, وترتبط في ذات الوقت ارتباطا

ً
تتعدد الصور التي تمثل فيها الواقعة مساسا

وتشريعات الدولة املضيفة لالستثمار,فمنها ما هو متعلق بالقرارات الخاصة بنزع امللكية واملصادرة والتأميم، ومنها ما يتعلق 

ت الخاصة بتحويل العملة مثل رفض التحويل أو تأخيره أو فرض أسعار تمييزية ضد املستثمر، ومنها ما هو متعلق بالقرارا

بالحروب واالضطرابات الداخلية، ومنها ما هو متعلق بتشريعات الدولة املضيفة لالستثمار، ثم نتناول الضمانات املقيدة 

 ا.لحق جهة اإلدارة في إصدار القرارات والتظلم منه
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 الضمانات املتعلقة بقرارات نزع امللكية واملصادرة والتأميم

تتمثل تلك املخاطر في كافة اإلجراءات التي تتخذها السلطات العامة في البلد املضيف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، 

رية على استثماره، وهي وبذلك فهي تتضمن كافة املخاطر املتعلقة بأي إجراء يؤدي إلى حرمان املستثمر من حقوقه الجوه

تغطي كافة صور هذه املخاطر مثل نزع امللكية واملصادرة والتأميم وفرض الحراسة واالستيالء الجبري ومنع الدائن من 

استيفاء حقه أو التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين إلى أجل غير معقول. مما ترتب على ذلك احجام املستثمرين األجانب 

 من الضياع، وفقدان الثقة في السلطات املختصة، باالضافة إلى عدم االستقرار في استثمار أموالهم 
ً
في السودان، خوفا

السياس ي واالمني واالقتصادي، والعقوبات والحصار االقتصادي، وكل هذه االسباب مجتمعة وغيرها أعاقت حركة 

 االستثمار األجنبي، وألهمية املوضوع كانت الدراسة في ذات املجال.

هي " إجراء تتخذه السلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه على ملكية كل أو بعض األموال أو الحقوق املالية  رةاملصاد

 (.19ص 2002صادق، ألحد األشخاص دون مقابل)

 ومما سبق يتضح أن املصادرة من حيث إجراءاتها تنقسم إلى نوعين هما املصادرة اإلدارية واملصادرة الجنائية :

: وهي إجراء لحماية األمن والسالمة والصحة واآلداب العامة, مثل قيام السلطة اإلدارية بمصادرة اإلدارية املصادرة -1

 أو األفالم واألشرطة السينمائية املخلة باآلداب.
ً
 األغذية الفاسدة مثال

وص عليها في : وهي تصدر عن املحاكم العادية كعقوبة تبعية إلحدى الجرائم الجنائية املنصاملصادرة الجنائية -2

 القانون, وقد تصدر عن املحاكم االستثنائية وذلك في مواجهة ظروف غير عادية.

: عمل من أعمال السيادة تنقل به الدولة امللكية الخاصة إلى امللكية العامة، وهو عمل ينقل للدولة املمتلكات  )ب(التأميم

غرض استغاللها والسيطرة عليها لتوجيهها نحو والحقوق الخاصة في نشاط معين بمقتض ى تشريع وللمصلحة العامة ب

 أهداف معينة، وبذلك يفترض التأميم توافر ثالثة عناصر:

من حيث الشكل: يجب أن يصدر التأميم بقرار من السلطة العامة املختصة سواء السلطة التنفيذية أو السلطة  -أ

 التشريعية.

أو منقولة لذلك ال يتصور أن يرد على أموال عامة  من حيث املوضوع: يرد التأميم على أموال خاصة سواء عقارية -ب

 تملكها الدولة.

 إلى تحويل امللكية الخاصة إلى امللكية العامة, ويكون ذلك بوضع األموال  -ج
ً
 وأبدا

ً
من حيث الغاية: يهدف التأميم دائما

)أبوالوفا، ل املؤممة تحت سيطرة الدولة سواء بصورة كلية أو بصورة جزئية وتسيطر الدولة عادة على غالبية األموا

2002:606.)   

 الضمانات املتعلقة بتسوية املنازعات االستثمارية :

لم تعد فكرة جذب رؤوس األموال األجنبية إلى الدولة قاصرة على الدول النامية والفقيرة، ولكنها أصبحت وسيلة 

ها في بعض األحيان إلى إصدار تشريعات تستخدمها كذلك الدول الغنية واملتقدمة لتحسين وضعها االقتصادي، وهو ما دفع
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 منها في تشجيع املستثمرين األجانب الذين لن يخاطروا 
ً
متعددة لتشجيع قدوم رؤوس األموال األجنبية إليها، وذلك رغبة

 بأموالهم واستثماراتهم إال في حالة تهيئة الجو املناسب لهم لالستثمار.

نازعات التي قد تثور بينه وبين الدولة املضيفة لالستثمار أحد أهم ويعتبر خوف املستثمر األجنبي من عدم تسوية امل

املخاوف التي قد تراوده عند التفكير في استثمار أمواله في تلك الدولة، عالوة على ذلك أنه حتى في الحالة التي يتم فيها تسوية 

 يظن أنه قد تعرض لظلم من جانب قضاء الدولة 
ً
املضيفة لالستثمار، حتى في الحالة التي املنازعات، فإن املستثمر دائما

يصدر فيها الحكم لصالحه، فإنك قد تجده يشكو من طول اإلجراءات والتي قد تجعله يتكابد أكثر من خسارة القضية في 

 حد ذاتها.

ويعتبر ضمان تسوية منازعات االستثمار من أهم الضمانات التي يتمتع بها املستثمر األجنبي في الدولة املضيفة 

الستثمار، حيث إن املناخ العام لالستثمار ال يتأثر فقط بالنظم والقواعد السائدة في الدولة املضيفة في مرحلة السكون، ل

وإنما يتأثر بتسوية منازعات االستثمار في مرحلة الحركة، وحيث إنه في كثير من الدول املضيفة لالستثمار ال تتمتع األجهزة 

ي مواجهة السلطات السياسية، إضافة الى عدم توافر املحاكم املتخصصة لدى هذه القضائية بدرجة من االستقالل ف

 الدول لحل املنازعات االستثمارية، فقد كان االتجاه العام في هذه الدول الى حل منازعات االستثمار عن غير طريق القضاء. 

 في مواجهة القطر
ً
املضيف لالستثمار بالطرق السياسية  وعلى الرغم من أنه يحق لدولة املستثمر حمايته دبلوماسيا

 بطريق االتفاق بين (39: 1972) شحاته، أو القضاء الدولي
ً
، إال أن الواقع العملي يشهد بأن حل منازعات االستثمار يتم غالبا

 ما تكون التفاوض أو الوساطة أوالتوفيق أوال
ً
تحكيم األطراف على وسيلة لحل املنازعات خالف القضاء الوطني، والتي غالبا

الدولي، وقد لجأت الدول املضيفة لالستثمار الى التحكيم باعتباره وسيلة سريعة وفعالة وعادلة في حل منازعات االستثمار، 

وذلك عالوة على الوسائل التقليدية لحل املنازعات وقد أنشأت بناء على ذلك العديد من مراكز التحكيم في العالم بما فيها 

 الكثير من تلك املراكز.  الدول العربية التي أنشأت

مقارنة القانون مع قانون دولة ما، اليوجد نظير والشبيه، حيث أن القوانين في السودان معقدة واجراءات مطولة 

ليست عملية، ويسودها روح االذعان والسيطرة الكاملة على املستثمر األجنبي وتكبيله بالقوانين، وهذا اليسود في دولة 

 أخرى.  

 ع : االطار التحليلي املحور الراب

 األدوات املستخدمة تحليل البيانات: 
ً
تشتمل هذه الفقرة على اإلجراءات التي اتبعها الباحث في الدراسة التطبيقية متناوال

لجمع البيانات وكيفية التوصل إليها، وتوضيح املقاييس واألساليب اإلحصائية التي تستخدم للدراسة، وكذلك تحديد 

ختيار مفردات العينة املمثلة لهذا املجتمع ووصف خصائصها، وتحليل البيانات واختبار الفرضيات مجتمع الدراسة، وا

 وذلك على النحو التالي:
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: إجراءات الدراسة امليدانية
ً
 أوال

 الدراسة امليدانية في األتي:  إجراءاتتتمثل 

 أداة الدراسة -1

دراسة قام الباحث بتصميم إستبانة وتتألف استمارة من أجل الحصول على املعلومات والبيانات األولية لهذه ال

 البحث من ثالثة أقسام: 

 على خطاب موجه للمستجيبين يبين هدف الدراسة وعنوانها. لاشتم األول:القسم 

: اشتمل على البيانات الخاصة بأفراد عينة الدراسة وهي البيانات الشخصية املتعلقة بوصف عينة الدراسة القسم الثاني

 العلمي، التخصص األكاديمي، املسمى األكاديمي.       لاملؤه العمر، نوع،الوهي: 

  اشتمل على متغيراتالقسم الثالث: 
ً
الدراسة األساسية وهي املحاور التي من خاللها يتم التعرف على متغيرات البحث وفقا

 ملا يلي:

 ( توزيع عبارات اإلستبانة1الجدول )

 عدد الفقرات الفرضيات الرقم

1 
د عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات الخاصة توج

 واالستثمار األجنبي املباشر
3 

2 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات التي تمكن 

املستثمر األجنبي من ضمان كافة حقوقه لتسهيل عملية 

 استثماراته.

3 

3 

توجدعالقة ذات داللة إحصائية بين الحماية الدبلوماسية 

مارات األجنبية وتسوية النزعات بين املستثمرين وحكومة لالستث

 الدولة املضيفة.

3 

 9 إجمالي عبارات اإلستبانة

 2021إعداد الباحثون باالعتماد على بيانات اإلستبانة 

( الخماس ي وهو يتراوح بين )أوافق بشدة، LikertScaleفي إعداد هذا القسم على مقياس ليكرت) الباحثوقد أعتمد 

 افق بشدة ( وقد تم تصحيح املقياس املستخدم في الدراسة كاآلتي: وال أو 

 .على العبارات. الدرجة الكلية للمقياس وهي مجموع درجات املفردة 1

(، ال 3(، محايد )4(، موافق )5. إعطاء كل درجة من درجات مقياس ليكرت الخماس ي وزن ترجيحي كاآلتي : موافق بشدة )2

 (، وقد تم حساب األوساط املرجحة لهذه الدرجات كما في الجدول التالي :1)(، ال أوافق بشدة 2أوافق )
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 والوسط املرجح ملقياس الدراسة ( الوزن2الجدول )

 بشدة أوافق أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة املقياس

 5 4 3 2 1 الوزن

 5 - 4.20 4.19 – 3.40 3.39 – 2.60 2.59 -1.80 1.79 -1 املتوسط املرجح

 .541و 540الصفحات  SPSSالدين عبد الفتاح، مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام  زد. ع

(. وقد ٌحسب طول الفترة على أساس 0.80( أي )5/4نالحظ أن طول الفترة املستخدمة هي ناتج قسمة ) (2الجدول )من 

 مسافات. 4قد حصرت فيها بينها   5،4،3،2،1أن األرقام 

 تحليل اإلحصائي املستخدم في الدراسة أسلوب ال  -2

تم ترميز أسئلة اإلستبانة ومن ثم تفريغ البيانات التي تم جمعها من خالل اإلستبانات وذلك باستخدام برنامج الحزم 

ومن ثم تحليلها من خالل مجموعة من   Statistical Package for Social Sciences( SPSSللعلوم االجتماعية ) اإلحصائية

اليب اإلحصائية املناسبة لطبيعة البيانات ونوع متغيرات الدراسة لتحقيق أهداف البحث واختبار فروض الدراسة األس

 ولقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: 

 أساليب اإلحصاء االستداللية:

 وذلك الختبار فروض الدراسة، وتمثلت هذه األساليب في استخدام

i-  اختبارT ة:للعينة الواحدOne Sample T - Test 

للعينة الواحدة لتحليل عبارات الفرضيات وتكون العبارة إيجابية، بمعني أن أفراد العينة   Tيتم استخدام اختبار 

، والوزن 0.05الجدولية، ومستوي الداللة أقل من  tاملحسوبة أكبر من قيمة  tمحتواها، إذا كانت قيمة  علىيوافقون 

املحسوبة  tون العبارة سلبية، بمعني أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها  إذا كانت قيمة %. وتك60 منالنسبي أكبر 

%. وتكون أراء العينة في العبارة 60، والوزن النسبي أقل من 0.05الجدولية، ومستوي الداللة أقل من  tأصغر من قيمة 

 املحسوبة وال tالجدولية مساوية لقيمة  tمحايدة إذا كانت قيمة 
ً
 %.60وزن النسبي مساويا

Ii- :اختبار مربع كايChi- Square Test   

%. ويعني ذلك أنه 5يتم استخدام هذا اإلختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفرضيات الدراسة عند مستوى معنوية 

العدم ويكون % أكبر من قيمة مربع كاي الجدولية يرفض فرض 5كاي املحسوبة عند مستوى داللة  مربعإذا كانت قيمة 

. أما إذا كانت مربع قيمة كاي املحسوبة عند مستوى داللة 
 
% أقل من قيمة مربع 5الفرض البديل )فرض البحث( صحيحا

 كاي الجدولية فذلك يعني قبول فرض العدم وبالتالي يكون الفرض البديل )فرض البحث( غير صحيح.

: تحليل البيانات 
ً
 ثانيا

حليل البيانات األساسية للدراسة للتمكن من معرفة مدي تمثيلها ملجتمع الدراسة، يتناول الباحث في هذا الجزء ت

وقد قام الباحث بتلخيص البيانات في جداول توضح قيم كل متغير وأهم املميزات األساسية للعينة في شكل أرقام ونسب 
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بارات فروض الدراسة ثم اختبار مئوية لعبارات الدراسة، وتحليل إحصائي ووصفي يعكس اتجاهات أفراد العينة تجاه ع

 فرضيات الدراسة وذلك من خالل االختبارات اآلتية: 

 تحليل البيانات الشخصية    -1

للخروج بنتائج موضوعية ودقيقة بقدر اإلمكان حرص الباحث على أن تكون العينة ممثلة ملجتمع الدراسة بكل 

ل العلمي، العمر، التخصص األكاديمي، املسمى الوظيفي، تفاصيلها من حيث شمولها على الخصائص التالية: النوع، املؤه

 وفيما يلي التوزيع التكراري للبيانات الشخصية للوحدات املبحوثة والذي يعكس الخصائص األولية لعينة الدراسة:

 

  توزيع أفراد العينة حسب النوع  .أ

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير النوع3الجدول)

 لنسبة %ا العدد النوع

 60.0 18 ذكر

 40.0 12 أنثى

 %100 30 املجموع

 م.2021املصدر: إعداد الباحثون باالعتماد علي بيانات اإلستبانة 

%(، بينما نسبة اإلناث بلغت 60.0( إن غالبية أفراد العينة من الذكور حيث بلغت نسبتهم )3) الجدول يتضح من 

 .%( من العينة40.0)

 

 العمر : توزيع أفراد العينة حسب .ب

 العمر( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير 4الجدول)

 النسبة % العدد 

 20.0 6 سنة 30أقل من 

 30.0 9 40و أقل من  30

 23.3 7 50و أقل من  40

 16.7 5 60و أقل من  50

 10.0 3 فأكثر 60

 %100 30 املجموع

 م2021انة املصدر: إعداد الباحث باالعتماد على بيانات اإلستب

و  40%( و الذين أعمارهم من )30.0سنة( بلغت ) 40و أقل من  30إن الذين أعمارهم من ) (4)يتضح من الجدول 

و  50%( ، والذين أعمارهم من )20.0سنة( بلغت ) 30%( ، والذين أعمارهم من )أقل من 23.3سنة( بلغت ) 50أقل من 

 %(.10.0سنة فأكثر( بلغت ) 60ن )%( ،والذين أعمارهم م16.7سنة( بلغت ) 60أقل من 
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 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي .ت

 املؤهل العلمي( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق متغير 5الجدول)

 النسبة % العدد 

 20.0 6 ثانوي 

 46.6 14 جامعي

 16.7 5 فوق الجامعي

 16.7 5 أخرى 

 %100 30 املجموع

 م2021عتماد على بيانات اإلستبانة املصدر: إعداد الباحثون باال 

%( وفوق الجامعي بلغت نسبتهم 20.0%( والثانوي نسبتهم )46.6إن نسبة الجامعيين بلغت ) (5)الجدول  منيتضح 

 %(.16.7%( واألخرى نسبتهم )16.7)

 

 توزيع أفراد العينة حسب التخصص األكاديمي .ث

 ص األكاديميالتخص( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق 6الجدول)

 النسبة % العدد 

 26.6 8 إدارة أعمال

 16.7 5 اقتصاد

 30.0 9 محاسبة

 16.7 5 تقنية معلومات

 10.0 3 أخرى 

 %100 30 املجموع

 م2021املصدر: إعداد الباحثون باالعتماد على بيانات اإلستبانة 

ن نسبة املتخصصين في إدارة األعمال %( و إ30.0إن نسبة املتخصصين في املحاسبة بلغت ) (6)يتضح من الجدول 

%(، وإن نسبة املتخصصين في تقنية املعلومات بلغت 16.7%(، وإن نسبة املتخصصين في االفتصاد بلغت )26.6) بلغت

 %(.10.0%(، وإن نسبة املتخصصين في التخصصات األخرى بلغت )16.7)
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 توزيع أفراد العينة حسب املسمى الوظيفي

 املسمى الوظيفيع التكراري ألفراد العينة وفق (التوزي7الجدول)

 النسبة % العدد 

 30.0 9 موظف

 26.7 8 إداري 

 10.0 3 محاسب

 13.3 4 تقني

 20.0 6 أخرى 

 %100 52 املجموع

 م2021املصدر: إعداد الباحثون باالعتماد على بيانات اإلستبانة 

%( واألخرى بلغت نسبتهم 26.7إلداريين بلغت نسبتهم )%( وا30.0إن نسبة املوظفين بلغت ) (7)من الجدول  يتضح

 %(.10.0%(، واملحاسبين بلغت نسبتهم )13.3%( والتقنيين بلغت نسبتهم )20.0)

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات الخاصة اختبار داللة الفروق اإلحصائية لعبارات االفرضيةاألولى: 

 واالستثمار األجنبي املباشر.

 ( اختبار داللة الفروق اإلحصائية لعبارات الفرضية األولى8ول رقم )الجد

 العبـــــــــــــارة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوي 

 الداللة
 التفسير

اإلجراءات الخاصة باالستثمار تمثل عائق 

 .أمام االستثمار األجنبي املباشر
افق 0.000 31.92 0.9051 3.53  مو

تبسيط اإلجراءات تمكن من جذب االستثمار 

 .األجنبي
افق 0.000 35.31 0.9046 3.76  مو

وجود الضمانات اإلجرائية تسهل عملية 

 .االستثمارات األجنبية
افق 0.000 32.29 0.9164 3.78  مو

افق 0.000 33.17 0.9087 3.69 إجمالي العبــــــارات  مو

 م2021لي بيانات اإلستبانة املصدر:  إعداد الباحثون باالعتماد ع

للعينة الواحدة t ( يالحظ الباحث أن عبارات الفرضية األولى باستخدام الوسط الحسابي واختبار8من خالل الجدول 

 بين إجابات املستجوبين كان كاألتي: الفروقالختبار 

 3.53بوسط حسابي .نبي املباشراإلجراءات الخاصة باالستثمار تمثل عائق أمام االستثمار األججاءت العبارة األولى:  -

( وعليه فان 0.05( وهو أقل من )0.000(  ومستوي داللة )31.92املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9051وانحراف معياري 

 ذلك يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح املوافقين.
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وانحراف معياري  3.76بوسط حسابي  من جذب االستثمار األجنبيتبسيط اإلجراءات تمكن جاءت العبارة الثانية:  -

( وعليه فان ذلك يشير إلي 0.05( وهو أقل من )0.000( ومستوي داللة )35.31املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9046

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح املوافقين.

وانحراف  3.78بوسط حسابي  .انات اإلجرائية تسهل عملية االستثمارات األجنبيةوجود الضم : جاءت العبارة الثالث -

( وعليه فان ذلك 0.05( وهو أقل من )0.000(  ومستوي داللة )32.29املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9164معياري 

 يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح  املوافقين.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات التي تمكن داللة الفروق اإلحصائية لعبارات املحور الثاني:  اختبار 

 املستثمر األجنبي من ضمان كافة حقوقه لتسهيل عملية استثماراته.

 اختبار داللة الفروق اإلحصائية لعبارات الفرضية الثانية( 9الجدول)

 العبـــــــــــــارة
الوسط 

 سابيالح

االنحراف 

 املعياري 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوي 

 الداللة
 التفسير

اإلجراءات القانونية تمكن 

املستثمراألجنبي من ضمان 

 .حقوقه

 أوافق 0000. 34.84 0.9179 4.11

تسهيل اإلجراءات تمكن 

املستثمر األجنبي من السعي 

 .لزيادة استثماراته

 أوافق 0000. 26.44 0.9165 3.76

ثمر األجنبي لحقوقه ضمان املست

وسهولة اإلجراءات عامل مهم 

 .لجذب االستثمارات األجنبية

 أوافق 0000. 24.89 0.9266 3.85

افق 0.000 28.71 0.9203 3.91 إجمالي العبــــــارات  أو

 م2021بيانات اإلستبانة  علىالباحثون باالعتماد  املصدر: إعداد

 1.96 0.05الجدولية عند مستوي معنوية  tقيمة 

للعينة t ( يالحظ الباحث أن عبارات الفرضية الثانية باستخدام الوسط الحسابي واختبار9من خالل الجدول )

 الواحدة الختبار الفروق بين إجابات املستجوبين كان كاألتي:

وانحراف  4.11القانونية تمكن املستثمر األجنبي من ضمان حقوقهبوسط حسابي األولى: اإلجراءاتجاءت العبارة  -

( وعليه فان ذلك يشير 0.05( وهو أقل من )0.000داللة ) ( ومستوي 34.84املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9179معياري 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح املوافقين. إلى
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 3.76ماراته بوسط حسابي اإلجراءات تمكن املستثمر األجنبي من السعي لزيادة استث لالثانية: تسهيجاءت العبارة  -

( وعليه فان 0.05( وهو أقل من )0.000( ومستوي داللة )26.44املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9165وانحراف معياري 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح املوافقين. إلىذلك يشير 

 .ه وسهولة اإلجراءات عامل مهم لجذب االستثمارات األجنبيةاملستثمر األجنبي لحقوق الثالثة: ضمانجاءت العبارة  -

( وهو أقل 0.000(  ومستوي داللة )89. 24املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9266وانحراف معياري  3.85بوسط حسابي 

 .لصالح املوافقين إجابات أفراد العينةبين  داللة إحصائيةوجود فروق ذات  إلى( وعليه فان ذلك يشير 0.05من )

توجدعالقة ذات داللة إحصائية بين الحماية الدبلوماسية اختبار داللة الفروق اإلحصائية لعبارات املحور الثالث: 

 لالستثمارات األجنبية وتسوية النزعات بين املستثمرين وحكومة الدولة املضيفة.

 داللة الفروق اإلحصائية لعبارات املحور الثالث ر اختبا (10)الجدول 

 ــــــارةالعبـــــــ
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 tقيمة 

 املحسوبة

مستوي 

 الداللة
 التفسير

الحماية الدبلوماسية لالستثمارات 

األجنبية تساعد على جذب 

 .املستثمرين

 أوافق 0000. 21.62 0.9294 3.80

تسوية النزعات بين املستثمرين 

وحكومة الدولة املضيفة تضمن 

 .هللمستثمر األجنبي حقوق

 ال أوافق 0000. 39.86 0.9535 3.81

البد أن توفر الدولة املضيفة 

للمستثمرين األجانب الحماية 

الدبلوماسية لتسهيل عملية 

 .استثماراته

 أوافق 0000. 28.86 0.9191 3.74

افق 0.000 30.11 0.9340 3.78 إجمالي العبــــــارات  أو

 م2021اإلستبانة  بيانات علىالباحثون باالعتماد  املصدر: إعداد

للعينة t ( يالحظ الباحث أن عبارات الفرضية الثانية باستخدام الوسط الحسابي واختبار10من خالل الجدول )

 الواحدة الختبار الفروق بين إجابات املستجوبين كان كاألتي:

 3.80ينبوسط حسابيالحماية الدبلوماسية لالستثمارات األجنبية تساعد على جذب املستثمر  األولى:جاءت العبارة  -

( وعليه فان 0.05( وهو أقل من )0.000داللة ) ( ومستوي 21.62املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9294معياري وانحراف 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح املوافقين. إلىذلك يشير 
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 .مة الدولة املضيفة تضمن للمستثمر األجنبي حقوقهالنزعات بين املستثمرين وحكو  ةالثانية: تسويجاءت العبارة  -

( وهو أقل 0.000( ومستوي داللة )39.86املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9535وانحراف معياري  3.81بوسط حسابي 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة لصالح غير املوافقين. إلى( وعليه فان ذلك يشير 0.05من )

أن توفر الدولة املضيفة للمستثمرين األجانب الحماية الدبلوماسية لتسهيل عملية  الثالثة: البدالعبارة جاءت  -

داللة  ( ومستوي 28.86املحسوبة تساوي ) tوقيمة  0.9191وانحراف معياري  3.74بوسط حسابي  .استثماراته

 إجابات أفراد العينةبين  لة إحصائيةدال( وعليه فان ذلك يشير إلي وجود فروق ذات 0.05( وهو أقل من )0.000)

 .لصالح املوافقين

: اختبار فرضيات الدراسة 
ً
 ثالثا

 في هذا الجانب باختبار فرضيات الدراسة باستخدام مربع كآي وذلك كما يلي: الباحثسيقوم 

 ي املباشر.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات الخاصة واالستثمار األجنباختبار الفرضية األولي: 

 الفرضية األولي ( اختبار 11الجدول )

 العبـــــارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة كآي 

 املحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

اإلجراءات الخاصة باالستثمار تمثل 

 .عائق أمام االستثماراألجنبي املباشر
3.53 0.9051 36.535 3 0.000 

من جذب تبسيط اإلجراءات تمكن 

 .االستثماراألجنبي
3.76 0.9046 23.616 3 0.000 

 وجودالضمانات اإلجرائية

 .تسهل عملية االستثمارات األجنبية
3.78 0.9164 15.157 3 0.000 

 0.000 2 25.104 0.9087 3.69 إجمالي العبــــــارات

 م2021بيانات اإلستبانة  على الباحثون باالعتماداملصدر: إعداد 

( يالحظ الباحث  أن الوسط الحسابي لعبارات هذه الفرضية أظهر خيار املوافقة بانحرافات 11لجدول )من خالل ا

( و هذا يعني أن متوسط اإلجابات هي املوافقة علي عبارات هذه الفرضية، ولتأكيد 0.9164 – 0.9046معيارية تتراوح بين )

 15.157ارات، ونالحظ أن قيم مربع كآي املحسوبة تقع بين )ذلك تم استخدام اختبار مربع كآي لقياس األثر املعنوي للعب

(( و هو 0.000( و )0.000( وبعض القيم كبيرة مقارنة بالقيم الجدولية، ومستوى داللة إحصائية تتراوح بين )36.535 –

 .ملباشر وجود عالقة بين اإلجراءات الخاصة واالستثمار األجنبي ا( مما يدل علي α=0.05أصغر من مستوى الداللة )

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلجراءات التي تمكن املستثمر األجنبي من ضمان كافة اختبار الفرضية الثانية: 

 حقوقه لتسهيل عملية استثماراته
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 ( اختبار الفرضية الثانية12الجدول )

 العبـــــارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة كآي 

 املحسوبة

درجة 

 ريةالح

مستوي 

 الداللة

 اإلجراءات القانونية تمكن

 .املستثمراألجنبي من ضمان حقوقه
4.11 0.9179 35.473 3 0.000 

 تسهيل اإلجراءات تمكن

 .املستثمراألجنبي من السعي لزيادة استثماراته
3.76 0.9165 22.139 4 0.000 

ضمان املستثمراألجنبي لحقوقهم 

عامل مهم لجذب  وسهولةاإلجراءات

 .الستثمارات األجنبيةا

3.85 0.9266 26.584 3 0.000 

 0.000 3 28.065 0.724 3.89 جميع العبارات

 م2021بيانات اإلستبانة  علىاملصدر: إعداد الباحثون باالعتماد 

( يالحظ الباحث  أن الوسط الحسابي لعبارات هذه الفرضية أظهر خيار املوافقة بانحرافات 12من خالل الجدول )

وهذا يعني أن متوسط اإلجابات هي املوافقة علي عبارات هذه الفرضية، ولتأكيد  (0.9266 –0.9165ة تتراوح بين )معياري

 22.139)ذلك تم استخدام اختبار مربع كآي لقياس األثر املعنوي للعبارات، ونالحظ أن قيم مربع كآي املحسوبة تقع بين 

(  و هو أصغر 0.000( و )0.000لية، ومستوى داللة إحصائية تتراوح بين )وكل القيم كبيرة مقارنة بالقيم الجدو  (35.473 –

وجود عالقة بين اإلجراءات التي تمكن ( مما يدل علي وجود فروق ذات داللة إحصائية، α=0.05من مستوى الداللة)

 . املستثمر األجنبي من ضمان كافة حقوقه لتسهيل عملية استثماراته

دعالقة ذات داللة إحصائية بين الحماية الدبلوماسية لالستثمارات األجنبية وتسوية توجاختبار الفرضية الثالثة: 

 النزعات بين املستثمرين وحكومة الدولة املضيفة.

 ( اختبار الفرضية الثالثة13الجدول )

 العبـــــارات
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

قيمة كآي 

 املحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوي 

 الداللة

 ية الدبلوماسية لالستثماراتالحما

 .األجنبية تساعدعلى جذب املستثمرين
3.80 0.9294 24.980 3 0.000 

 تسوية النزاعات بين املستثمرين وحكومة

الدولة املضيفة تضمن للمستثمراألجنبي 

 .حقوقه

3.81 0.9535 20.078 4 0.007 

البدأن توفر الدولة املضيفة للمستثمرين 

وماسية لتسهيل الحماية الدبل األجانب

 .عملية استثماراته

3.74 0.9191 17.725 4 0.030 

 0.005 4 20.928 0.9340 3.78 إجمالي العبــــــارات

 م2021بيانات اإلستبانة  على الباحثون باالعتماداملصدر: إعداد 
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وافقة ( يالحظ الباحث أن الوسط الحسابي لعبارات هذه الفرضية أظهر خيارعدم امل13من خالل الجدول )

( وهذا يعني أن متوسط اإلجابات هي املوافقة علي عبارات هذه الفرضية، 0.9535 –0.9191بانحرافات معيارية تتراوح بين )

اختبار مربع كآي لقياس األثر املعنوي للعبارات، ونالحظ أن قيم مربع كآي املحسوبة تقع بين  استخدامولتأكيد ذلك تم 

(،  0.000بيرة مقارنة بالقيم الجدولية، ومستوى داللة إحصائية تتراوح بين )( وأغلب القيم ك24.980 – 17.725)

عالقة بين الحماية الدبلوماسية لالستثمارات ( مما يدل علي وجود α=0.05(، و هو أصغر من مستوى الداللة )0.030و)

 األجنبية وتسوية النزعات بين املستثمرين وحكومة الدولة املضيفة. 

 خاتمة: 

اإلجرائية تلك الضمانات الخاصة باملسائل اإلجرائية القانونية، واالتفاقيات، والبرتوكوالت املتعلقة بعملية الضمانات 

االستثمار االجنبي، سواء تلك التي تتعلق بالقرارات الصادرة من جهة اإلدارة، أو تلك املتعلقة بتسوية املنازعات التي قد 

يفة لالستثمار االجنبي، أو تلك الخاصة بالحصانة الدبلوماسية لالستثمارات تنشأ بين املستثمر وبين حكومة الدولة املض

األجنبية، وأكثر املخاطر التي يرغب املستثمر في تجاوزها تتمثل في حل الخالفات التي قد تنشأ بينه وبين الدولة املضيفة 

 لالستثمار.

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: النتائج:

 الى األمان واالطمئنان على سالمة إجراءات تحويل رأس ماله أو أرباحه إلى بلده املستثمر األجنبي ي .1
ً
 وأبدا

ً
بحث دائما

 األصلي، وبالعملة التي يرغبها. 

 املخاطر اإلجرائية التي تهدد االستثمار األجنبي تكمن في عدم استقرار سعر الصرف لعملة الدولة املضيفة له. .2

هروب املستثمرين االجانب  إلىسياسات املتعلقة باالستثمار في الدولة، أدت تعقيد وتعدد التشريعات وتضارب ال  .3

 من االستثمار في البلدان املضيفة لعدم ضمان استقرار استثماراتهم.

جذب االستثمار االجنبي، وذلك بعدم منح االمتيازات  علىعدم توفر الضمانات وتسهيل االجراءات، لم يشجع  .4

 حة. واالعفاءات، وامليزات املمنو 

عدم وجود القواعد وضعف القوانين أدي الى عدم التأكد من إيجاد إجراءات راسخة لحل املنازعات التي تحدث  .5

 بين الدول املضيفة لالستثمار واملستثمرين األجانب.

 أوصت الدراسة باألتي: التوصيات:

االتفاق دون الوصول الى  بالضرورة حل املنازعات التى تنشب في االستثمار االجنبي بطريقة ودية بين أطراف .1

 القضاء.

بالوسائل الودية التى تتمثل في التفاوض والوساطة والتوافق، ثم اللجوء إلى القضاء بعد التوصل الى  ةاالستعان .2

 طريق مسدود، ومن قبل ذلك التعرض لفكرة التحكيم كوسيلة لحل النزاع االستثماري.

 إلىالتصل النزاعات  حتىفة لالستثمار واملستثمرين االجانب ينبغي وجود عقد مبرم متفق عليه بين الدولة املضي .3

 القضاء الوطني.

ال بد من الحماية الدبلوماسية لالستثمارات األجنبية بإعتبارها املالذ األخير لتلك االستثمارات من املخاطر غير  .4

 التجارية التي قد تتعرض لها.

د االجرائية لجذب االستثمار األجنبي حتي يتمكن وجود ضمانات وميزات ممنوحة وتسهيالت للقواع على لالعم .5

  من ضمان حقوقه في استثماراته.
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Abstract 

The global monetary system has witnessed radical 

transformations in the past years, the most 

important of which was the emergence of 

encrypted virtual currencies on the horizon, which 

is the most controversial, famous and widespread 

“Bitcoin”, despite the fact that this currency 

raised global concerns due to the severe 

fluctuations in its value, in addition to the 

presence of many of the risks associated with it, 

but it has gradually begun to gain the confidence 

of some dealers within the Internet due to its 

decentralization and flow of issuance and 

circulation, in addition to the possibility of 

benefiting from related financial services. 

Keywords: Currencies, Bitcoin, Digitization, 

Institutions, Technologies. 

 امللخص: 

شهد النظام النقدي العاملي تحوالت  جذرية في السنوات 

املاضية،  كان من أهمها  ما يتعلق بظهور العمالت 

االفتراضية املشفرة  في األفق ،التي تعتبر" البيتكوين" 

 وش
ً

هرة  وانتشاًرا، بالرغم مما أثارته هذه أكثرها جدال

العملة من مخاوف عاملية نظًرا للتقلبات الشديدة في 

قيمتها، عالوة على وجود العديد من املخاطر املرتبطة بها، 

إال أنها بدأت تتجه تدريجًيا تستحوذ على ثقة بعض 

املتعاملين داخل شبكة اإلنترنت نظًرا  ملا تحظى به من 

بية في إصدارها وتداولها، إضافة إلى المركزية وانسيا

 .إمكانية االستفادة من الخدمات املالية املرتبطة

، الرقمنة، البيتكوين ،العمالت الكلمات املفتاحية:

 التقنيات. ،املؤسسات
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 : املقدمة

 ظهور  أتاحت بل ، واملؤسسات األفراد، بين املالي  التواصل عملية قط الحديثة الرقمية التقنية طريقة تغير لم

 أتاحت حيث.والخدمات السلع تبادل تنظيم طريقة في حقيقي تغيير إحداث على قادرة جديدة ملعامالت ومنصات وسائط،

 السلعي التبادل عمليات ترتيب إلى إضافة ، بعد عن التواصل املحتملين والبائعين للمشترين األولية الرسائل خدمات

 األعداد وسهلت البنكية؛ الحسابات لتفاصيل املباشر التداول  املحسنة التشفير طرق  أتاحت كما ؛ عبراإلنترنت  والخدمي

 أنظمة ويسرت اإلنترنت؛ عبر  اإلعالنات عى تعتمد التي والخدمات األليكترونية ظهوراملواقع  األنترنت ملستخدمي املتزايدة

 على القادرة نترنتاإل  عبر  املتخصصة  التجارة ونمو اإلنترنت على القائمة الشركات ظهور  املحسنة الرسائل وتبادل الدفع

ا أوسع سوق  إلى الوصول 
ً
 أدت نفسه، الوقت وفي. وإيباي أمازون شركتي مثل املتخصصين اإللكترونية التجارة وكبار نطاق

 .النقدية العملة دور  تقليص إلى الدفع منصات في اإلبتكارات

 مشكلة البحث : 

قبول واالستمرار ، ودخولها ضمن املنظومة النقدية هو قدرتها على ال الرقمية العمالتأكير التحديات  التي تواجه  

، بأنها تصّوٌر  هناك  أن كما ،الرسمية 
ٌ
  أمد حول   التساؤل  أثير كما.  األحيان من كثير في استخدامها يصعب أنه أو معقدة

  ذلك بوصف الناشئة العمالت حياة
ً
ديا ح 

 
  ت

ً
 والتي ، نقدية ؤسسةمل التابعة العمالت تلك السيما للمواطنين، بالنسبة محتمال

  األفراد بعض أن إلى باإلضافة,  معنوي  ككيان لها القانوني الشكل انتهاء أو كالتصفية البعيد املدي في البقاء من تتمكن ال قد

 نقدية حماية ظل في تتداول  التى الورقية العمالت عكس على غيررسمية عمالت استخدام نتيجة األمان بعدم يشعر  قد

  . قانوني وإطار

 أهداف البحث 

 وجد العديد من املحاور التي تبرز الـأهداف املرجوة من  البحث محل الدراسة أهمها : ت

ـــة  - ــ ــ ــ ـــــة الرقمنــ ــ ــ ـــــراز أهميــ ــ ــ ـــــاإبــ ــ ــ ـــة، ودورهــ ــ ــ ــ ـــــام    التكنولوجيــ ــ ــ ـــــه فـــــــــــيالهــ ــ ــ ـــلوك توجيــ ــ ــ ــ ــــتهلكين ســ ــ ــ ـــــيين  املســـ ــ ــ ـــاك أناالفتراضــ ــ ــ ــ  هنــ

ـــــة ــ ــ ـــــان تتجــــــــــاوز  رقميــــــــــة  عملـ ــ ــ ـــــان الزمـ ــ ــ ــــوم واملكـ ــ ــ ـــــائف بــــــــــدور  وتقــ ــ ــ ــــود وظـ ــ ــ ـــــةالتقليد النقــ ــ ــ ـــــافة يـ ــ ــ ـــــائف الــــــــــى إلــــــــــى باإلضـ ــ ــ  الوظـ

  . الحديثة التكنولوجيا واقع فرضتها التي الجديدة

ـــة  - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخدام ربــــــــــــــــطإمكانيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة اسـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة  العملـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداولها أو الرقميـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــل معّينــــــــــــــــة، أصــــــــــــــــوٍل  أو بســــــــــــــــلوكياٍت  تـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر مثـ ــ ــ ــ ــ ــ  حصـ

  .املادّي  بالنشاط املعنية البيانات بتوليد ربطه أو محلية، اقتصاديٍة  منطقٍة  في االستخدام

ـــــبح - ــ ـــــقال أصــ ــ ـــار واســـــــــع تطبيــ ــ ــ ـــالت االنتشــ ــ ــ ـــــة، للعمــ ــ ـــالت الرقميــ ــ ــ ـــــفرة والعمــ ــ ـــه  املشــ ــ ــ ـــــن خاللــ ــ ـــن مــ ــ ــ ــــع يمكــ ــ ـــر واقـــ ــ ــ ـــى أمــ ــ ــ  إلــ

 .  العاملية املدفوعات في من خالل دمجها  الكفاءة في كبيرة مكاسب تحقيق 

 صعوبات البحث 

د من املعوقات تواجه العمالت الرقمية في ظل تداولها واستمرارها ووضع غطاء  رسمي يوازي العمالت النقدية العدي

 والصعوبات أهمها :  
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تـــــــداول العمـــــــالت الرقميـــــــة قـــــــد يوجهنـــــــا نحـــــــو جـــــــرائم غســـــــيل األمـــــــوال ،ومـــــــدى قـــــــدرة املؤسســـــــات الرســـــــمية  -

 على مواجهة تلك الجرائم وهم مايعتبر خارج نطاق الدراسة محل البحث . 

جعلت جمهور تلك العملة نظًرا للتقلبات الحادة ألسعار عمالت البيتكوين نتيجة عدم وجود رقابة مركزية  -

واملتداولين لها من املضاربين واملخاطرين أما الجمهور العادي فأنه ينأى عن تداول تلك العملة وهو مايدفع 

 للمطالبة بوضع ضوابط تكسب ثقة املستهلك العادي قبل املضاربين . 

 هيكيلة البحث 

  في يتناول  أجزاء ثالثة في البحث تناول  يتم سوف
ً

 ، التقليدية العمالت وبين بينها والفرق  الرقمية لعمالتا ماهية أوال

ا في ، الرقمية العمالت أنواع ثانًيا وفي
ً
 وأهم والخدمات السلعي التبادل عمليات في نوعية نقلة عمل في  العملة تلك دور  ثالث

 . ذلك تحقيق دون  تحول  التي املعوقات

: ماهية
ً

 العمالت الرقمية وأنواعها   أوال

 اريخية النشأة الت 1-1

  b-mony(نظاًما للتشفير يسمى)   we daiعندما طور املهندس الصيني ) 1998يعود نشأة األصول املشفرة إلى عام 

(،يمكن األفراد من توليد وحدات القيمة )املال( من خالل حل بعض املسائل املالية املعقدة ،ومع ذلك غاب من خالل 

( التغلب على هذا التحدي عن طريق مفهوم hall finneyم الكمبيوتر الشهير )التنفيذ بعض التفاصيل العملية ،مما لجأ عال

 جذرًيا من خالل ظهور تقنية سلسلة الكتل أو البلوك ستيشن  2008متطور عن العملة الرقمية، ثم جاء عام 
ً

ليشهد تحوال

-A: Bitcoin"Peerبعنوان "(  ( أستناًدا إلى ورقة( satoshi nakamotoمن قبل شخص أو مجموعة غير معروفة تعرف بأسم 

to-Peer Electronic Cash System   "" وضعت حجر األساس لظهور نظام األصول املشفرة على استخدام تقنية التشفير

لتوليد ونقل وتخزين وحدات القيمة مثل البتكوين عبر استخدام تقنية سلسلة الكتل لجعل املعامالت آمنة ،وفي بعض 

,وبالتالي هي غير مضمونة او صادرة من البنوك املركزية الدولية . وقد أرتفع األصول املشفرة  1. الحاالت مجهولة املصدر 

في املائة فقط من هذه العمالت في منصات  35،ويتم تداول  2019في أبريل عام  2200ليصل إلى  2018بنهاية  1300من 

في املائة من القيمة السوقية لألصول املشفرة عاملًيا ،تليها  55التداول العاملية من أهمها البتكوين التي تستأثر حالًيا بنحو

  .ripple،""Ethereum "2 "األصول املشفرة من نوعي 

 التعريف  1-2

بأنها: وحدات قيم رقمية تعتمد في إصدارها، وتداولها على  Cryptoassetsيمكن تعريف األصول الرقمية املشفرة  

لسة الكتل )البلوكتشين(بمساعدة علم التشفير مما يسمح بتداولها بشكل آمن البيانات املوزعة كتقنية س قواعدتقنيات 

                                                           

1 The BI Intelligence, (2017). “Bitcoin 101: Understanding Blockchain Technology, Bitcoins, and the Rise of Cryptocurrency” 

2 ECB, (2019). “Understanding the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues”, May. 
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بين األطراف املختلفة دون الحاجة ملعرفة مسبقة بينهم أو وسيط ليقوم بعملية املقاصة. وقد درجت تسميتها بالعمالت 

 كعملة يتم تداولها بين األ  cryptocurrenciesاملشفرة 
ً
 ملحاولة استخدامها أوال

ً
فراد بشكل سريع وبتكاليف منخفضة نظرا

ودون الحاجة لبنوك. رغم ذلك فإن هذا االستخدام ليس االستخدام الوحيد والحصري لألصول املشفرة، وذلك المتالكها 

ميزات تجعل من تلك القيم الرقمية الالمركزية املوزعة وسيلة تمثيل آمنة ألي أصول أو حقوق، كما يمكن برمجتها لالنتقال 

فرد إلى آخر عند تحقق شروط معينة دون الحاجة لطرف ضامن، وهو ما يسمى ب "العقود الذكية". وعليه ظهر آلي آمن 

ستخدم  Tokensمصطلح الرموز) 
ُ
(،والذي يشمل قيمة رقمية مشفرة ال تحمل بالضرورة قيمة مالية قابلة للتداول، وال ت

(للداللة على تمثيل القيمة الرقمية لقيمة مالية ما قابلة  Coinبالضرورة كعملة، بينما تم استخدا م مصطلح عملة رقمية ) 

عدم استخدام هذه املصطلحات بشكل دقيق في عالم التكنولوجيا املالية ولذلك أسباب عدة  ُيالحظللتداول. رغم ذلك 

فة إلى رغبة بعض منها تعدد التطبيقات وتعقيدها وعدم فهم البنية التصميمية لألصول والرموز الرقمية املختلفة، باإلضا

الجهات بتسويق منتجها "كعملة" في محاوالت لجذب املزيد من املتعاملين. بكل األحوال يمكن القول عموما أن كل عملة 

 1مشفرة هي أصل مشفر ولكن العكس ليس صحيح بالضرورة. 

 أنواع العمالت الرقمية  1-3

 يمكن تقسيم العمالت الرقمية إلى العديد من األنواع أهمها : 

 Bitcoin –البيتكوين  1-3-1

الخفية للشبكة  ، وبدء ينمو في تخوف شديد في األروقةالبيتكوين نقطة اإلنطالق الحذرة بعملة  2008يعتبر عام 

( حيث يستخدمه القلة القليلة من رواد الشبكة قسرا على تجارة البضائع Dark Web)الشبكة املظلمة  العنكبوتية

وينمو بـبطء حتى قفز  بـشكل مفاجئ للعالم أجمع في  ،2014-2013ارج الشبكة فقط في والخدمات. ذاع صيته ألول مرة خ

وحدة من البيتكوين أصبح  50لدرجة أن من كان يملك  2017دوالر أمريكي في ديسمبر  20,000حيث وصل سعره إلى  ،2017

 .مليونيًرا

حيث  ،أو ضرورة للتعريف هوية املتعاملين حاجة فـلم يعد هناك أي، طرف ثالث في أي عملية بـما أنه ال يوجد أي

معلومة  يجوز ألي شخص أن ينفذ معامالت تبادلية غير محدودة واستالم أودفع أموال )عمالت رقمية( دون الكشف عن أي

عندما يرسل شخص ما بيتكوين إلى ،حيث أنه فـقط تكفي الثقة في النظام إلتمام العملية بـنجاح ، تدل على شخصيته

ا وفوًرا على بلوكتشين )أي كل األجهزة املتصلة بالشبكة(و تكون كل ، شخص آخر فـيتم تسجيل هذه العملية لحظيًّ

تلك  ولكن ملالك البيتكوين فقط فك شفرةاملعلومات على بلوكتشين مشفرة ومخزنة عند الجميع في الوقت نفسه، 

وعندها يفقد املالك القديم ، ثمن هدية أواملعلومات إلعادة استخدام البيتكوين ،وإرسالها إلى شخٍص آخر سواء ك

 للبيتكوين حقه في فك التشفير، ويؤول فوًرا هذا الحق إلى املالك الجديد وبـدوره يستطيع أن يستخدمها ... وهـكذا دواليك. 

                                                           

 ،ي املالية اإلسالميةد. معتز أبوجبيب .هاشم ،أنواع العمالت الرقمية املشفرة،األكاديمية العاملية للبحوث الشرعية ف 1

  5،ص2019كوالالمبور،
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لعدد العدد الهائل من املراقبين  يستفيد هذا ما الفائدة؟! ... ماذا، وبعد شرح آلية عمل بلوكتشين وبيتكوين، اآلن

 في ظل ارتفاع أسعار الطاقة؟ ... اإلجابة بـبساطة هي 
ً
املكافأة بـبيتكوين ضئيل من املعامالت بـاستخدام البيتكوين خاصة

تقوم هذه األجهزة بـما يسمى ، على أجهزتهم آلًيا! بينما يعكف املتصلين بالشبكة على مراقبة وتوثيق املعامالت جديدة

في حل معادالت ومسائل حسابية ورياضية على درجة عالية جدا من التعقيد بغية وهو استخدام الحاسوب  ؛التعدين

ق كل من على الشبكة بـأنَّ شخًصا ما قد نجح في حل مسألة ووجد ، الحصول على بيتكوين مكافأة عند حلها ِ
ّ
عندها ُيوث

ا لها أمام ال "(التعدينبيتكوين )يشار إلى هذه العملية فيما يلي بـ "
ً
 جميع. وُيعلن مالك

وفقا ألحداث  مليون وحدة فقط. 21حيث يوجد منها  النهائية، متجددة أو ليست، البيتكوين أخيًرا وليس آخًرا

مليون وحدة حتى اآلن ،وذلك من خالل التعدين. وإنه ملن سخرية القدر أن نعلم بـأن  17إحصائية، أكتشف منها حوالي 

ا قد ضاعت تماًما حيث نس ي مالكوها في مرحلة ما كلمات املرور مليون وحدة من الالتي تم اكتشافه 3هناك حوالي 

(Password.الخاصة بـحساباتهم وأنه ال وسيلة السترجاعها )1 

  Altcoins –ألتكوين  2-3-1

، ال زال أغلبها محض صور بديلة للبيتكوين ولكن بـتغييرات طفيفة، رغم وجود أكثر من ألف ألتكوين في عاملنا هذا

" وتعني بالعربية Alternative" هو اختصار لكلمة "Alt" واملقطع "Altcoinsطلق نشأت الفكرة من اسمها "املن ومن هذا

بل هناك بعضها يختلف جوهًرا  ،من الضروري أن نفهم أن ليست كل االلتكوين هي صور بديلة لبيتكوين ،"بديل". مع ذلك

 غراض. ومضموًنا عن البيتكوين وأيًضا تختلف عنها في األهداف واأل 

ا عن تلك الخاصة بـبيتكوين. على سبيل املثالAlgorithmsحيث تستخدم التكوين خوارزميات ) عملة  ،( مختلفة كليًّ

 من سعي املستخدمين الحفيف ، تم بناؤها على نظام ال يسمح بالتعدين ،وهي من نوع التكوين ،(Factom)فاكتوم 
ً
فـبدال

النظام من  حيث يحد هذا، حصل املستخدمين على عملة فاكتوم بالدور ي، معادالت معقدة وتوثيق معامالت تتم لحل

 االستهالك الجنوني للطاقة أثناء التعدين.

حيث تعتبر بيتكوين عملة ، وهم صورتين مختلفين تماًما عن البيتكوين ،(NEO)نيو ( وEthereum) إثيريوميوجد أيًضا 

ق إثيريوم ونيو لتستخدم كعملة رقمية بل ، على الشبكةتحل محل الثمن أو املقابل في إبرام املعامالت  رقمية
 
خل

ُ
ولكن لم ت

ا ، أصبحت هذه الطريقة األكثر شيوًعا لخلق العمالت الرقمية كمنصات ضخمة لبناء تطبيقات على بلوكتشين. ومؤخرًّ

 ومنها إثيريوم ونيو . الجديدة في بلوكتشين والذي بدوره يسمح ببناء تطبيقات 

العمالت الرقمية حجر الزاوية في سطوع شمس تطبيقات العقود الذكية. يسمح العقد  من أصبحت هذه النوعية

ن. على سبيل املثال،  ا بـمجرد وقوع حدث معيَّ بـمجرد التأشير على النظام بـأنَّ زيًدا الذكي بـاتخاذ إجراء عملية معينة تلقائيًّ

ا بعمل حوالة بنكية من حساب عبيد باملبلغ املتفق عليه إلى زيد فـإنَّ العقد سيقوم تلقائيًّ ، عليها قد أرسل الشحنة املتفق

                                                           

ـــة أنواعها وآثارها وظواهرها ورؤية حول التعامل معهاياسر بن عبدالرحمن العيفان 1 ـــ ـــ ـــ ـ ـــيَّ ـــِمـ
ْ
ق ـــرَّ ـــ ـــالت الـــ ـــْمـــ وتجارب الدول األخرى، النيابة  ، الــُعــ

 5ص السعودية،العربية  العامة، اململكة
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 كضامن ألي–لم يعد هناك داٍع لطرٍف ثالٍث في العقد ، وبـسبب العقود الذكية، املنطلق تدخل من عبيد. ومن هذا دون أي

 ولة املعاملة. حيث تكون املنصة ذاتها ومستخدميها ضامًنا لسرعة وأمان وسه، لتنفيذ االلتزامات العقدية –طرف

بالطبع ال يمكن تفعيل عقد ذكي بـاستخدام الكهرباء فقط، بل يستلزم تفعيله عملة والتي تمثل الكهرباء من الناحية 

اإلنجليزية الذي  صحيح إنَّ لها االسم ذاته باللغة، (Tokenوهي عملة رقمية صغيرة القيمة يطلق عليها توكين )؛ القانونية

البحث  لعبة )ويشار إليها في هذا ية املستخدمة في صاالت األلعاب كرسم بسيط لتشغيل أييطلق على العملة املعدن

عملة رقمية مشابهة حيث  "(. تتجسد روعة الفكرة في إبرام العقود الذكية على املنصة بـنظام إثيريوم أو نيو أو أيتوكينبـ"

 1امللموسة إلى توكين.ش يء يمكن قياسه حصًرا في حياتنا املادية  يمكننا حينها تحويل أي

 Tokens –توكين  3-3-1

تتميز التوكين ، يعتبر التوكين ثالث األنواع األكثر أهمية في العمالت الرقمية فـمقارنة بالعملتين الرقميتين السابقتين

إليها ُمسبًقا ( والتي تم اإلشارة dAppsالالمركزية ) بل إنها تستخدم حصًرا على التطبيقات ،منصة خاصة بها لديهابـأن ليس 

لذلك تستخدم التوكين كعملة رقمية ، الالمركزية لتشغيل العقود الذكية حيث يتم بناء التطبيقات، في قسم إيثيريوم ونيو

 صغيرة للدفعات الصغيرة كما يلي. 

مثل التوكين ش يء مادي ملموس في العالم الرقمي مثل الكهرباء أو منزل 
ُ
لشراء بل يمكن استخدامها  ،ال ُيشتر ط أن ت

نة مثل رسوم مخفضة. كما يمكن استخدامها للحصول على مميزات ،الالمركزية التطبيقاتأشياء على   2معيَّ

 ثانًيا : العمالت الورقية مابين املنافع والتحديات 

 منافع العمالت الورقية  2،1

ستوى االقتصادي، واألخرى املشفرة إلى عدة  مستويات منها؛ ما يتحقق على صعيد امل العمالتتنقسم مزايا وفوائد 

 تعود على مستوى األفراد على النحو التالي:

 على املستوى االقتصادي  2،1،1

 ( إنخفاض التكلفة 1

يعود ذلك لغياب الوسطاء في املعامالت التي تتم من خالل العمالت املشسفرة بخالف  وسائل الدفع  األخرى مثل  

أن يعزى سبب انخفاض التكلفة إلى غياب االمتثال  للمتطلبات التنظيمية وإن  بطاقات الدفع  والحواالت املالية، كما يمكن

كان من شأنها الحفاظ على سالمة وسائل الدفع، وبالرغم من انخفاض تكلفة املعامالت املرتبطة بالعمالت املشسفرة إال 

 إلى فرض رسوًما مرتفعة على املعامالت مقابل
ً

عمليات التحقق والثبوت منها؛ نظًرا  أن املعدنين لها قد يلجؤون مسستقبال

                                                           

  7جع نفسه ،ص املر  1

  7املرجع نفسه ، ص 2
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إلنخفاض عدد العمالت املشسفرة التي تصدر مع مرور الوقت، ناهين في هذا املقام على قيام معظم التجار الذين يقبلون 

 بشكل عام بتحويلها إلى عمالت رسمية مما يزيد من تكلفة تلك املعامالت. االفتراضيةالعمالت املشفرة أو 

تتم معالجة املعامالت  التي تنفذ بواســـطة العمليات  املشـــفرة بشـــكل أســـرع من املعامالت اء املعامالت : ( الســرعة في إجر 2

لتي تتم بــالعملــة القــانونيــة، فعلى ســــــــــــــبيــل املثــال تســــــــــــــنغرق العمليــات التى تتم عبر الحــدود من خالل العملــة اإلفتراضـــــــــــــيــة 

ما أن املدفوعات بواســطة العمالت االفتراضــية بشــكل عام دقيقة بإســتخدام تقنية "البلوكتيشــن " ك 60-10البيتكوين من 

  1تتم على مدار الساعة. 

 على املستوى الفردي : 2،1،2

ـــــات حمايـــــــــــة البيانـــــــــــات الشخصــــــــــــية (1 ــ ــ ــــوفير بيانـــ ــ ــ ــ ـــــفرة تـ ــ ــ ـــالت املشـــ ــ ــ ــ ــــطة العمــ ــ ــ ــ ـــــدفع  بواسـ ــ ــ ــــامالت الـــ ــ ــ ــ ـــــب معـ ــ ــ : ال تتطلــ

ـــــدفع  شخصـــــــــــــــية أو بيانــــــــــــــــات حساســـــــــــــــة، بخــــــــــــــــالف بيانـــــــــــــــات بطاقــــــــــــــــة الـــــــــــــــدفع أو كلمــــــــــــــــات املـــــــــــــــرور فــــــــــــــــي طـــــــــــــــرق  ــ ــ ــ ــ الـــ

 التقليدية،مما يؤدي إلى صعوبة إحتمالية سرقة بيانات الهوية.

ـــا :   التــــــدخل املحــــــدود مــــــن قبــــــل الجهــــــات الرســــــمية النقديــــــة (2 ــ ـــــتحكم فيهـ ـــي تـ ــ ـــة التـ ــ ــــود التقليديـ ــــس النقــ ــــى عكــ علــ

 البنوك املركزية .

ــــاينع غيــــــــــاب الوســــــــــطاء املــــــــــاليين : (3 ــ ــ ـــدي ، ممــ ــ ــ ــ ـــل النقـ ــ ــ ــ ـــي التعامـ ــ ــ ــ ــــطاء فـ ــ ــ ــــى وســ ــ ــ ـــــاج إلــ ــ ــ ـــــة التحتـ ــ ــ ـــالت الرقميـ ــ ــ ــ كس العمـ

 ذلك على تكلفة استخدام تلك العمالت . 

ـــتخدامها  القـــــــدرة علـــــــى الوصـــــــول واالنتشـــــــار بـــــــين فئـــــــات املجتمـــــــع ككـــــــل: (4 ــ ـــــة  إلســ ـــالت الرقميــ ــ ـــميم العمــ ــ ـــم تصــ ــ تــ

فــــــــي معــــــــامالت ذات تكلفــــــــة منخفضــــــــة، وبــــــــدون رســــــــوم، األمــــــــر الــــــــذي يزيــــــــد مــــــــن شــــــــعبية تلــــــــك  العمــــــــالت، حيــــــــث 

  2املحمولة في أى زمان ومكان . تمكن الناس من إجراء املعامالت من خالل األجهزة

 التحديات التي تواجه العمالت الرقمية :  2،2

( الفقــــــــدان أو الســــــــرقة: يمكــــــــن فقــــــــدان العملــــــــة الرقميــــــــة مــــــــن خــــــــالل الخــــــــرق األمنــــــــي، أو خطــــــــأ املســــــــتخدم، أو الفشــــــــل 1  

 التكنولوجي في محفظة العملة الرقمية، فعند حدوث ذلك، فال يمكن استعادة العملة الرقمية.

، يمكــــــــــن لشــــــــــخص مــــــــــا حصــــــــــل بطريقــــــــــة احتياليــــــــــة علــــــــــى بيانــــــــــات  (2
ً
االحتيــــــــــال أو االســــــــــتخدام غيــــــــــر املصــــــــــرح بــــــــــه: عمومــــــــــا

ـــة  ــ ــ ــــود الرقميـــ ــ ــ ـــة النقــ ــ ــ ــــاحب محفظـــ ــ ــ ـــة بصــ ــ ــ ـــة الخاصـــ ــ ــ ــــس  –امللكيـــ ــ ــ ـــن عكــ ــ ــ ـــذ ال يمكـــ ــ ــ ـــا، حينئـــ ــ ــ ـــق منهـــ ــ ــ ـــر أن ينفـــ ــ ــ ـــة الســـ ــ ــ ـــــل كلمـــ ــ مثـــ

 صرح به.املعامالت في معظم العمالت، حتى لو كانت نتيجة االحتيال أو االستخدام غير امل

ـــر، أو 3 ــ ــ ــــــتفيد آخـــ ــ ــــى مســ ــ ــ ـــــدفع إلـ ــ ـــل الـــ ــ ــ ـــأ، مثـــ ــ ــ ـــق الخطــ ــ ــ ـــــدفوعات بطريـــ ــ ـــــذ مـــ ــ ـــة تنفيــ ــ ــ ــــي حالـــ ــ ــ ــــامالت: فــ ــ ــ ـــــة املعـ ــ ـــي معالجـــ ــ ــ ـــأ فـــ ــ ــ ( الخطــ

ـــة أو  ــ ــ ـــة العملــ ــ ــ ـــــة محفظــ ــ ـــــأ منصــ ــ ـــبب خطــ ــ ــ ـــب، بســ ــ ــ ـــت املناســ ــ ــ ــــي الوقــ ــ ـــة فـــ ــ ــ ـــــام املعاملــ ــ ـــــدم إتمــ ــ ـــــحيح، أو عــ ــ ـــر صــ ــ ــ ــــغ غيــ ــ ـــــل مبلـــ ــ تحويــ

                                                           

  34،ص  2020البنك املركزي األردني. دراسة بعنوان "العمالت املشفرة " ،عمان ،مارس  1

  35صنفسه، املرجع  2
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ـــة، ال ــ ـــالت الرقميــ ــ ـــة العمـــ ــ ـــم أنظمــ ــ ـــي معظــ ــ ـــه فـــ ــ ـــــة، فإنــ ـــــباب الفنيــ ـــن األســـ ــ ــــا مــ ــ يمكـــــــن عكــــــــس املعاملـــــــة الخطـــــــأ، وال يكــــــــون  غيرهـ

 للمتعامل حق الرجوع على األطراف األخرى.

ـــة 4 ــ ــ ـــــاق املنصـ ــ ـــة إخفـ ــ ــ ــــي حالـ ــ ـــــافظ فــ ــ ـــحاب املحـ ــ ــ ــــويض أصـ ــ ــــأمين لتعــ ــ ـــة تــ ــ ــ ــــوفر آليـ ــ ـــــل: ال تتــ ــ ــــات التعامـ ــ ـــة بمنصــ ــ ــ ـــــاء مرتبطـ ــ ( أخطـ

 حفظة.اإللكترونية التي تنفذ عمليات املحفظة، أو في حال األعطال التي ال يمكن معها الوصول إلى امل

( قابليــــــــــــــة االســــــــــــــتخدام لغســــــــــــــل األمــــــــــــــوال وتمويــــــــــــــل اإلرهـــــــــــــــاب واألنشــــــــــــــطة اإلجراميــــــــــــــة املتصــــــــــــــلة باإلنترنــــــــــــــت: العمـــــــــــــــالت 5)

ـــــاوين»الرقميـــــــــة هـــــــــي عمـــــــــالت ُمشـــــــــفرة، يـــــــــتم تســـــــــجيل املعـــــــــامالت والتعريـــــــــف بهويـــــــــة املســـــــــتخدمين فقـــــــــط مـــــــــن خـــــــــالل  ــ « عنــ

ـــة رقميـــــــــــــة افتراضـــــــــــــية تصـــــــــــــدرها أنظمـــــــــــــة التعامـــــــــــــل بـــــــــــــالعمالت الرقميـــــــــــــة، والتـــــــــــــي ال  ــ ــ ــ ــ ـــة الحقيقيــ ــ ــ ــ ــ ــــس الهويــ ــ ــ ــ ــ ـــن أن تعكـ ــ ــ ــ ــ يمكــ

 للمتعاملين.

اقع العمالت الرقمية في الدول العربية  ا: و
ُ
 ثالث

 اإلطار العام الذي يدور فيه العمالت الرقمية في البلدان العربية  1-3

 كغيرها من البنوك املركزية الدولية، اتجهت السلطات اإلشرافية في العديد من الدول العربية إلي حظر استخدام

في هذا السياق بإصدار العديد  التعليمات الرقابية التي تحذر من حظر  األفراد، وقامتاألصول املشفرة الصادرة عن 

التعامل بهذه األصول ،بل وتجرم بعضها كذلك تمحورت التعليمات الرقابية الصادرة عن عدد من البنوك املركزية العربية 

 نان، واملغرب والسعودية، والعراق، وعمان. في األردن، والبحرين، والجزائر، وقطر، ولب

 حظر استخدام األصول املشفرة من قبل البنوك واألفراد. -

معاقبـــــــــة التجـــــــــار الـــــــــذين يقومـــــــــون بالتعامـــــــــل باألصـــــــــول املشـــــــــفرة بموجـــــــــب قـــــــــانون مكافحـــــــــة غســـــــــل األمـــــــــوال فـــــــــي بعـــــــــض  -

 البلدان.

 لتقلب األسعار. التحذير من كون تعامالت األصول املشفرة تنطوي على مخاطر عالية -

 عدم قبول األصول املشفرة كعملة تتمتع بقوة إبراء قانونية.   -

 عدم قبول األصول املشفرة ألغراض املعامالت التجارية الرسمية. -

 التحذير من مخاطر إمكانية استخدام األصول املشفرة في عمليات غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.  -

 دار عمالت رقمية في ظل أطر تقليدية قانونية : بعض املحاوالت الجادة إلص 2-3

 مشروع عابر 1-2-3

في ضوء التجارب واألبحاث املستمرة، فقد أطلق البنكان املركزيان السعودي واإلماراتي مشروع "عابر" كمبادرة ُمبتكرة  

 على مستوى البنوك املركزية في هذا املجال؛ تهدف إلى إثبات تعد
ً
مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار  من أوائل التجارب عامليا

(، واستخدام تقنية السجالت املوزعة من كثب من خالل التطبيق الفعلي، Wholesale CBDCعملة رقمية للبنوك املركزية )

والتعامل مع هذه التقنيات في شكل مباشر من أجل تنفيذ التحويالت املالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 65 - 

وتخفيض تكلفتها، وذلك من طريق إصدار عملة رقمية للبنكين املركزيين مغطاة بالكامل صادرة في شكل مدة إنجازها 

مشترك بين "ساما" ومصرف اإلمارات املركزي، وتستخدم فقط من قبل البنكين املركزيين والبنوك املشاركة في املبادرة 

انت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين. وتم على كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كال البلدين؛ سواء ك 

مدار عام كامل وتصميم حلول االستخدام، وتنفيذها، وإدارتها. وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسة املستفادة 

املشروع بشكل "، الذي تهدف من خالله "ساما" ومصرف اإلمارات املركزي إلى أن تساهم مخرجات عابرفي تقرير مشروع "

خطط الستكشافه في السنوات املقبلة.
ُ
 كبير في املحتوى املعرفي في هذا املجال، وإرساء أسس العمل املستقبلي امل

 Wholesaleوتهدف مبادرة "مشروع عابر" إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك املركزية )

CBDCة عن كثب من خالل التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات في شكل (، واستخدام تقنية السجالت املوزع

مباشر من أجل تنفيذ التحويالت املالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها، من 

مصرف اإلمارات املركزي. طريق إصدار عملة رقمية للبنكين املركزيين مغطاة بالكامل صادرة في شكل مشترك بين "ساما" و 

وستستخدم العملة فقط من قبل البنكين املركزيين والبنوك املشاركة في املبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية 

في كال البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين. وجرى على مدار عام كامل تصميم حلول 

إدارتها، وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية املستفادة في تقرير مشروع "عابر"، االستخدام، وتنفيذها، و 

الهادف إلى أن تساهم مخرجات املشروع في شكل كبير في املحتوى املعرفي في هذا املجال، وإرساء أسس العمل املستقبلي 

خطط الستكشافه في السنوات املقبلة.
ُ
 1امل

 رقمية لبنانية  ترقب إصدار عملة  2-2-3

أنشأ مصرف لبنان لجنة مسؤولة عن إصدار التعميمات الالزمة لتطوير وتنظيم قطاع التقنيات املالية، استناًدا      

واالئتمان املرتقب املتعلق باملعامالت الرقمية. بالتوازي مع ذلك، أحرز املصرف  تقدًما كبيًرا  في مشروع  املالإلي قانون 

  2ديدة حيث يقوم اآلن بوضع اللمسات األخيرة على اإلطار القانوني  العملة قبل إطالقها.إصدار عملة رقمية ج

  جادة في تونس نحو إصدار عملة رقميةمحاوالت  3-2-3

توجه البنك املركزي التونس ي نحو التعاون مع الجهات املعنية بدراسة كافة البدائل املتاحة نحو الرقمنة الشاملة ومن 

ت رقمية، ومع ذلك فإن التوجه نحو هذا التطور ليس سوى دراسات إستباقية ضمن الرقمنة املالية بينها إصدار عمال 

 3الشاملة . 

                                                           

 2020-12-14"عابر" عملة رقمية بين السعودية واإلمارات مقدمة للبنوك املركزية العربية،موقع النهار العربي ، البراري،معن  1

على الرابط التالي:   متاح

https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/141220201137

33467 

2 AMF and BIS, (2020). “Central Bank Papers on Monetary Policy Frameworks in the Arab Countries”, Third Working Party 

Meeting on Monetary Policy in the Arab Region. 

  9، ص 2020الرقمية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ،فبراير  وآفاق العمالت عبداملنعم، واقعهبه  3

https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/14122020113733467
https://www.annaharar.com/arabic/economy/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/14122020113733467
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 السياسة النقدية املصرية تجاه العمالت الرقمية  4-2-3

الرؤية املصرية أصبحت شبه حاسمة تجاه تلك العمالت ، وهى تداولها وإصدارها في مظلة رقابة املشرف على السياسة 

بإصدار قانون البنك املركزي  2020لسنة  94من القانون رقم  206املصرية ،وهو البنك املصري حيث نص في املادة  النقدية

والجهاز املصرفي " يحظر إصدار العمالت املشفرة أو النقود اإلليكترونية أو األتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل 

طة املتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس االدارة طبًقا للقواعد واإلجراءات منصات لتداولها أو تنفيذ األنش

 1التي يحددها "

 الخاتمــــــــــــــة 

أدى التقدم التكنولوجي إلى إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تدير بها املؤسسات املالية أعمالها وطريقة تقديم 

أنواع التقنيات املالية الحديثة ،وما لها من تأثير كبير على صعيد الصناعة املالية ، فال يخفى على أحد حجم، و  خدماتها

واملصرفية، وبصفة خاصة قطاع الدفع، وتحويل األموال من خالل نظم الدفع ،والتسوية املتطورة، والعمالت الرقمية 

 واالفتراضية وغيرها. 

رقمية محدوًدا، وقد يعود ذلك لغياب الدعم  من قبل البنوك على صعيد البلدان العربية  ال يزال استخدام العمالت ال

املركزية،  والسسلطات النقدية في البلدان العربية ، ولكن ال يزال هناك إمكانية للتوسع األفقي بشأنها علي املدى القريب ، 

رات التكنولوجية والنقدية األمر الذي يتطلب من البنوك املركزية ،والسسلطات النقدية مواصلة  السعي نحو مراقبة التطو 

و آثارها على الصعيد األمني ، والجمع بين تكنولوجيا املعلومات وتحليل السياسات لدراسة آثارها املحتملة على السياسة 

 النقدية، وتوفير الخدمات املالية، واالستقرار املالي. 

 النتائــــــــج 

 ر إهتمامها . العمالت الرقمية أصبحت مستقبل السياسات النقدية ومحو  -

مميزات العمالت الرقمية من حيث الالمركزية وسهولة التعامل بها تجعلها في القريب العاجل مع كسب ثقة  -

 املستهلك بها أفضل من العمالت التقليدية . 

 تعتبر البيتكوين أهم العمالت الرقمية في الوقت الحاضر.   -

نقد العربي الرسمية ،ووصلت في بعض األحيان لحد تعاني تلك العمالت من الشك والريبة من قبل مؤسسات ال -

 تجريم تتداولها وإصدارها . 

يوجد بعض املحاوالت الطفيفة من قبل بعض البلدان العربية نحو التعامل مع تلك العملة ، كالسعودية  -

 واالمارات وتونس ولبنان . 

 

                                                           

  2020لسنة  194القانون رقم  املصري،البنك املركزي  1

 https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/BankingLaws.aspxمتاح على الرابط التالي : 

https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Pages/BankingLaws.aspx
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 التوصيات

نظومة النقد جنًبا إلى جنب مع العمالت النقدية العمل على كافة اإلتجاهات نحو إدخال العمالت الرقمية ضمن م -

 النقدي.التقليدية ملا تتميز به من سهولة ويسر في التداول 

العمل على تقنين أوضاع هذه العمالت دون اإلنتقاص من قيمتها الحقيقية املتمثلة في سرعة التداول والتحرك في  -

  املختلفة.األسواق النقدية 

من  ذلك والخروجالعربية نحو تبني تلك العمالت الرقمية بشكل عملي أكثر من  أهمية سرعة استجابة البلدان -

 مراحل الدراسات واألبحاث حتى نواكب التطور النقدي العاملي.  
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حئة المراجع
ا
 :ل

يادة كاثرين ســــــــتيوارت ،  العملة الرقمية إجراءات املعاملة وتبادل القيمة في العصــــــــر الرقمي ، معهد كورشــــــــام للق .1

 2017الفكرية ، اململكة املتحدة ،  

ـــــرعيـــة في املـــاليـــة  .2 ــ ــ ــ ـــــفرة،األـكــاديميـــة العـــامليـــة للبحوث الشـــ ــ ــ ــ ـــم ،أنواع العمالت الرقميـــة املشـــ ــ ــ ــ ــ معتز أبوجبيـــب .هـــاشـــ

 2019اإلسالمية، كوالالمبور،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أ .3 ـــــــــِمــــــــــــيَّ
ْ
ق نواعها وآثارها وظواهرها ورؤية حول التعامل معها ياسر بن عبدالرحمن العيفان، الــــــُعـــــــــــــــْمــــــــــــــــــالت الـــــــــــــــــــــــــــرَّ

 وتجارب الدول األخرى، النيابة العامة ،اململكة العربية السعودي.

 2020البنك املركزي األردني. دراسة بعنوان "العمالت املشفرة " ،عمان ،مارس  .4

 2020فبراير هبه عبداملنعم ،واقع وآفاق  العمالت الرقمية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، .5

6. The BI Intelligence, (2017). “Bitcoin 101: Understanding Blockchain Technology, Bitcoins, and the 

Rise of Cryptocurrency”, De. 

7.   ECB, (2019). “Understanding the crypto-asset phenomenon, its risks and measurement issues”, 

May. 
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف القطاع الصناعي بني الدعم احلكومي  

(2018-2000دراسة املخططات التنموية باجلزائر للفرتة ): ومشاكل القطاع  

Small and medium enterprises in the industrial sector between 
government support and sector problems 

Study of development plans in Algeria for the period  (2000-2018)  

 أستاذ محاضر، كلية العلوم االقتصادية، جامعة العربي التبس ي، تبسة،  الجزائر د. فضيلة بوطورة،

 أستاذ االقتصاد املشارك، كلية االقتصاد والدراسات املصرفية، جامعة النيل االبيض، السودان عيس ي حمد عبدهللا، يد. الشاذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

    This study aims to shed light on the government 

support in Algeria through the three development 

programs for the period (2000-2016) and their 

impact on the size of small and medium enterprises 

in general and the industrial sector in particular. The 

Study showed that these programs could not develop 

and attract labor in the industrial sector The 

continuous decline of the industrial sector and the 

growth rate of its enterprises at a much lower rate 

than the growth rate of the total SMEs in Algeria, the 

study recommended the need to focus on supporting 

the national fabric of small and medium enterprises 

in the industrial sector and that the decision makers 

in Algeria believe that Obeyed must be based on 

small and medium enterprises, the industrial sector 

becomes a high priority within the sustainable 

development of the country's priorities in the future, 

to ensure economic diversification. 

Key words: Small and Medium Enterprises (SME), 

charts, Development Programs, Industry. 

 امللخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدعم الحكومي 

في الجزائر من خالل البرامج التنموية الثالثة للفترة 

ؤسسات الصغيرة ( وأثرها على حجم امل-20002018)

واملتوسطة وبصفة عامة والقطاع الصناعي خاصة، وبينت 

الدراسة أن هذه البرامج  لم  تستطع تطوير واستقطاب اليد 

العاملة بقطاع الصناعة،وهو مايؤكد التقهقر املستمر 

لقطاع الصناعة ومعدل نمو مؤسساته بوتيرة أقل بكثير من 

وسطة في الجزائر، معدل نمو إجمالي املؤسسات الصغيرة واملت

وأوصت الدراسة بضرورة التركيز على دعم النسيج الوطني من 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في قطاع الصناعة  وأن يؤمن 

أصحاب القرار بالجزائر بأن هيكل هذا القطاع يجب أن 

يرتكز على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فيصبح القطاع 

ات التنمية املستدامة في الصناعي ذا أولوية كبيرة ضمن أولوي

 .البالد مستقبال، لضمان التنويع االقتصادي

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،  املفتاحية:الكلمات 

 .املخططات، البرامج التنموية، الصناعة
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 دمة مق

إن ترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أمر ذو أهمية نظرا للخصوصيات التي يكتسبها هذا النوع من املؤسسات من 

صغر الحجم ومحدودية رأس املال املستثمر، كما أنها ال تتطلب تكنولوجيا معقدة، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع 

ة، وكذا سهولة التسيير واتخاذ القرار، هذه الجملة من الخصائص مكنتها الن تلعب التطورات التي تحصل، املرونة العالي

أدوار مهمة من امتصاص اليد العاملة وتقليص البطالة، وتلبية حاجيات السكان واملساهمة في خلق القيمة املضافة 

 .وتحقيق التوازن الجهوي في العديد من الدول 

وجود قطاع صناعي قادر على الخروج بمنتجاته إلى األسواق العاملية منافسا  لخالوتتحقق التنمية اإلقتصادية من     

ملنتجات الدول املتقدمة والدول النامية، ويكون ذلك دافعا على زيادة اإلنتاج واالرتفاع بجودته، لذلك تزايد اإلدراك في 

هداف اإلنمائية العامة كونها تمثل جزء الجزائر في السنوات األخيرة بأهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تحقيق األ 

كبير من الطاقات االقتصادية في معظم البلدان. إال أن الجزائر في سياساتها التنموية خالل الفترات السابقة والتي عرفت 

تنمية برامج تنموية معتبرة لم توجه االهتمام الالزم الستراتيجيات التنمية الصناعية والتي هي أساسا تساهم في تحقيق ال

االقتصادية الحقيقية ألي دولة كونها تسمح بإرساء قواعد اإلنتاج املحلي والتقليل من التبعية االقتصادية وتعظيم 

أولت الجزائر اهتماما القدرات التصديرية وتحسين وضعية امليزان التجاري وبالتالي تحقيق االستقرار االقتصادي. ومع ذلك 

توسطة، السيما خالل العقدين األخيرين، وقد كان ذلك نتيجة منطقية لالنتقال من بالغا بقطاع املؤسسات الصغيرة وامل

حيث تطور عدد  االقتصاد املوجه، إلى اقتصاد السوق األمر الذي سمح ببروز املؤسسات الخاصة بشكل ملحوظ.

ر هذا العدد من أقل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر بشكل معتبر جدا خاصة خالل السنوات األخيرة، فقد تطو 

ومتوسطة إلى أكثر من مليون مؤسسة وهذا ما يوضح االهتمام املتزايد بالقطاع بالجزائر، إال  صغيرةمؤسسة  380.000من 

أن املؤشرات الخاصة بالقطاع الصناعي تبين عدم تجاوبه مع البرامج التنموية بالشكل املطلوب والذي من املفروض أن 

 دالت نمو حقيقية ومستدامة.يؤدي أداؤه إلى تحقيق مع

 املحور األول: االطار املنهجي والدراسات السابقة

تكمن املشكلة في محدودية رأس املال، وعدم االهتمام باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة في قطاع مشكلة الدراسة: 

ماهو السؤال اآلتي:  تقدم ذكره يمكن طرح من خالل ماو  ،الصناعة، وما يعانيه القطاع الصناعي من مشاكل ومعوقات

واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في القطاع الصناعي بالجزائر امام وجود الدعم الحكومي وبقاء مشاكل القطاع خالل 

 (؟ -20002018الفترة)

ت تتبلور في االضافة للتعريف باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وإثراء املكتبا أهمية علمية: للنشر العلمي أهمية الدراسة

البد من االهتمام بواقع الحياة العملية  األهمية العمليةبمثل هذه املوضوعات الحيوية، ودورها في القطاع الصناعي، وأما 

والتطبيقية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتوفير الدعم الحكومي الالزم لها، ولفت نظر الدولة لالهتمام بهذه 

 تسهم في القطاع بصورة مباشرة، وواقعية.  املؤسسات ورعايتها وتطويرها وتنميتها حتى
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 تتمثل بعض أهداف الدراسة في ما يلي:أهداف الدراسة: 

 ابراز دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في النسيج االقتصادي وأهم العوائق التي تواجهها..1

إليها لضمان استمراريتها وبقاءها  .إدراج الواقع االحصائي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، وأهم الدعم املوجه2

املتضمن القانون  2017يناير  10( املؤرخ في 02-17القانون رقم )ضمن النسيج االقتصادي الوطني للمؤسسات في إطار 

 . التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

  فرضيات الدراسة: يمكن صياغة الفرضيات األتية:

 ات داللة بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والدعم الحكومي.الفرضية األولى: توجد عالقة ذ

 الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ومشاكل القطاع.

 الفرضية الثالثة: توجد عالقة ذات داللة بين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملخططات التنموية في الجزائر.

را لطبيعة موضوع البحث ومحاولة للوصول إلى كافة تطلعاته، تم اإلعتماد على املنهج الوصفي التحليلي نظ منهج الدراسة:

لوصف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وأهميتها وأيضا من خالل املنهج اإلحصائي باإلستعانة بمختلف اإلحصائيات للفترة 

مج التنموية في الجزائر، إضافة إلى إستخدام بعض األدوات ( املتعلقة باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة والبرا2000-2018)

 كالجداول حسب الحاجة البحثية.

لإلجابة على هذه اإلشكالية تم التطرق إلى املحاور اآلتية: املحور األول: االطار املنهجي والدراسات السابقة، تبويب الدراسة: 

أثر البرامج  :رة واملتوسطة في الجزائر، واملحور الثالثأساسيات ومفاهيم حول املؤسسات الصغي :املحور الثانيوأما 

مساهمة املؤسسات الصغيرة  :، واملحور الرابع( 2018-2000التنموية في الجزائر على قطاع الصناعة خالل الفترة )

 ( وأهم عوائقها.2018-2006اع الصناعة خالل الفترة)واملتوسطة في تطور قط

 حدود الدراسة: 

 الجزائر الحدود املكانية: 

 (.2018 -2000الفترة ) الحدود الزمانية: 

واملخططات  في القطاع الصناعي بين الدعم الحكومي ومشاكل القطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: الحدود املوضوعية

 . التنموية

 الدراسات السابقة:

ـي تـؤدي كثيرا من املهام للباحث أثنـاء الدراسـات السـابقة فـي البحـث العلمـي ذات أهمیـة، فه اسـتعراضتعــد عملیـة 

تنفیـذه لهـذه العملیـة وللقـارئ عنـد قراءتـه ملـا كتبـه الباحـث حـول هـذه الدراسـات، فالدراسـات السـابقة تـزود الباحـث 
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ا أن اإلطالع على كم اإلجرائیـة التي یحتاجها ویستفید من إیجابیاتها ویتجنب سلبیاتها،  ميهاباملعـایير واملقـاییس واملف

مساعدته ، و .تطبیق بعض مناهج البحث التي یراها مفیدة والتي استخدمها زمالؤه :الدراسات السابقة تساعد الباحث على

كما تساعد على صیاغة إشكالیة بحثه ، على إجراء مقارنة بين نتائج بحثه والنتائج التي توصل إليها الباحثين الذین سبقوه

 ینبغي هنا عرض بعض الدراسات السابقة واملشابهة التي تناولت هذا املوضوع : وعلیه ، .وفروضه أیضا

 دراسة بعنـــوان دور ومكانـــة الصـــناعات الصـــغيرة واملتو سطة في التنمیة االقتصادیة(، 1994دراسة عثمـــان لخلـــف)  /1

 .1995- 1994لعلوم االقتصادیة ، جامعة الجزائر، رسالة ماجستير غير منشورة ، معھد ا. 1995-1994حالـة الجزائـر سـنة 

ت تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحدید مفهوم الصناعات الصغيرة واملتوسطة ومحاولة الوقوف على مختلف األطروحا

 الدور االقتصادي واالجتمـاعي للصـناعات الصغيرة واملتوسطة ،ومحاولة إظهار انعكاس السیاسة التنمویة نالتي تدافع ع

ومنه السیاسة الصناعیة التي تتبعهـ ـا الجزائـر علـى بـروز وتطـور هـذا القطـاع وأخیـرا محاولـة إبـراز االهتمـام الـذي أصـبحت 

اإلحصــاءات و هج االســتقرائي قــد اســتخدم الباحــث فــي دراســته املــنهج الوصــفي واملــن . تولیه السلطات العمومیة لهذا القطاع

أن فكرة الصناعات الصغيرة واملتوسـطة هـي  :كما يليجاءت نتائج الدراسة و  ، علقــة بواقــع هــذه الصــناعات فــي الجزائــراملت

تلعـب الصـناعات الصـغيرة واملتوسـطة و  ،علـى مسـتوى التصـنیع فـي البلـدفكـرة جوهرهـا مفهـوم نسـبي، یتوقـف قبـل كـل شـيء 

، ولقد أظهرت النتائج املحققة في إطار السیاسة املتبعة وجـود فـراغ قـانوني 1980الجزائري فيها بعد  مكانـة فـي االقتصاد

الصغيرة واملتوسطة في الجزائر أمر تحلیـل وضـع املؤسسات  كمـا كـان ،ومؤسسـاتي یضـم ویوجـه ویـدعم هـذه الصـناعات

  (2014)ساميةعزيز،على درجة كبيرة من العسر.

القتصـاد أسـالیب وصـیغ تمویـل املؤسسـات الصـغيرة واملتوسـطة فـي اترقية  بعنوان (،2003، ) رابــح خــوني دراسة /2 

وهـي عبـارة عـن  2003-2002مقدمــة لنیــل شــهادة املاجســتير فــي العلــوم االقتصـادیة، فـرع اقتصـاد التنمیـة سـنة  ،الجزائــري 

كـز الباحـث علـى التوصـیف اإلحصـائي لوضـعیة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فـي الجزائـر مـن ور  ،دراسـة نظریـة تحلیلیـة

حیـث تعـدادها وتوزیعهـا الجغرافـي والقطـاعي ومسـاهمتها فـي االقتصـاد الـوطني، وحـاول كـذلك دراسـة مصـادر التمویـل 

سـطة فـي الجزائـر، كمـا أورد بعـض اإلحصـائیات التـي تمكنـه مـن الحصـول املختلفـة التـي تلجـأ إليهـا املؤسسـات الصـغيرة واملتو 

 علـى الجهـود املبذولـة فـي میـدان دعـم وترقیـة وتمویـل هـذه املؤسسـات وحـاول عــرض كــذلك املشــاكل واملعوقــات التــي حالــت

ض الباحث ألهم الصیغ التمویلیة التي یمكن أن تعد كبدائل تعر و دون تطــویر دور هــذا القطــاع فــي االقتصــاد الوطني، 

وصـیغ جدیـدة یمكـن تطبیقهـا فـي الجزائـر لفـتح آفـاق جدیـدة لتطـویر املؤسسـات الصـغيرة واملتوسـطة وحل مشكلة التمویل 

ـــراز البـــدائل التمویلیـــة للمؤسســـات الصـــغيرة ویســـعى الباحـــث مـــن خـــالل هـــذه الدراســـة للمســـاهمة فـــي إب،  التي تواجهها

طني ورفـع واملتوســـطة ومحاولـــة إیجـــاد حلـــول ملشـــاكل تمویـــل هـــذا النـــوع مـــن املؤسسـات لتفعیـل دورهـا فـي االقتصـاد الـو 

اتبع الباحث مجموعة من و  ح،املزیج التمویلي املقتر من خالل  كفـاءة املؤسسـات التمویلیـة وتحسـين أداء الوحدات اإلنتاجیة

أن هي والنتائج ي، ملــنهج التحلیلــيوا املــنهج اإلحصــائيو املـنهج الوصـفي  :املناهج العلمیة التي تتنسـاب مـع طبیعة املوضوع هي

م وترقیــة املؤسســات الصــغيرة و هناك تعریفـات مختلفـة للمؤسسـات الصـغيرة و املتوسـطة و هنـاك اتجـاه قـوي نحـو دعــ

املتوســطة و هنــاك خصــائص تتمیــز بهــا املؤسســات الصغيرة و املتوسطة وبـان هـذه املؤسسـات تعـاني مـن عـدة مشـاكل و 

  .معوقـات وكـذا ضـرورة ترقیة أسالیب و صیغ تمویل املؤسسات الصغيرة و املتوسطة
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 -دراسـة حالـة الجزائـر–واقــع املؤسســات الصــغيرة واملتوســطة وســبل دعمهــا وتنمیتهـا (، 2004عثمــان لخلــف)دراسة  /3

أطروحـة مقدمـة لنیـل دكتـوراه دولـة فـي العلـوم االقتصـادیة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسیير ،جامعة 

الیب دعـم وتنشـیط املؤسســات الصــغيرة واملتوســطة فــي علـى سیاسـة تنمیـة وأسـ الباحث فقـد ركز . 2004،2003الجزائر،

 الجزائــر، مــن خــالل التركیــز علــى دراســة مــدى تــأثير اإلطـار التشـریعي واملؤسسـاتي علـى تنظـیم وتـأطير هـذه املؤسسـات

ركیـز علـى دور الشـراكة األجنبیـة فـي هـذا املجال ودراسـة مختلـف الســبل واإلجـراءات املعتمـدة للنهـوض بهـذا القطـاع مـع الت

أهم نتـائج البحــث والتحلیــل لإلشــكالیة محــل الدراســة ثــم قــدم توصــیات  .من خالل البرامج التي خصت بها الجزائر

 .ل واقتراحــات تخــص مفهــوم املؤسســات الصــغيرة واملتوسطة، وكیفیة النهوض بها في اقتصاد متحو 

ملؤسســات الصغــيرة وتنمیـة املجتمع املحلـي، رسـالة ماجستير في جامعة بسكرة غير ا (،2005سامیة عزیز) دراسة  /4

هـدفت إلـى الوقـوف علـى دور املؤسسـات الصــغيرة )املصـغرة( وبیــان دورهــا فـي التنمیــة  ، التنمیـةو منشورة، في علـم االجتمـاع 

وبــالتركيز علــى املؤسسـات الصــغيرة  ، سیولوجیة میدانیةفــي املجتمع املحلي. وهي دراسة ماعیــة االقتصـادیة واالجت

واملتوسـطة هــذا النـوع الــذي لــه أهمیـة كبــرى فـي االقتصــاد الجزائــري ، واستخالص مفهوم إجرائي سوسیولوجي وا ٕ براز 

 .،تنمیة املجتمع املحلي ، املؤسسات الصغيرة و تنمیة املجتمع املحليالتطرق لصعوبات ، و خصائصها ومصادر تمویلها

أن املؤسســات الصــغيرة تلعــب دورا فعــاال فــي تــوفير مناصــب عمــل جدیــدة لألفــراد  :خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة

فـف مـن حـدة البطالـة و تســاعد كــذلك املؤسســات العـاطلين و بـذلك تسـاهم فـي تـوفير الـدخل للعـاملين فيهـا وبـذلك تخ

كمـا تسـاهم املؤسسـات الصـغيرة بكسـر  .الصــغيرة علــى تــوفير تشــكیلة متنوعــة مــن اإلنتــاج وتقــوم بتــوفير الخدمات لألفراد

دون أن  .ت إلى البلدیات و الوالیات املجاورةالعزلـة عـن املنـاطق النائیـة و املعزولـة وذلـك من خالل توزیع اإلنتاج و الخدما

دفوعات ننســى دورهــا فــي خلــق روح املنافســة الفردیــة وفــتح بــاب املنافســة بــين املؤسســات األخـرى، هـذا مـع الزیـادة فـي مـ

الخزینــة العمومیــة باســتغالل هــذه املبــالغ  الخزینـة العمومیـة مـن خـالل الضـرائب التـي تخرجهـا املؤسســات الصــغيرة و تقــوم

نستخلص مما سبق أن املؤسسات الصغيرة تساهم مساهمة فعالة فـي تنمیـة املجتمـع  .فــي تطــویر و تنمیــة املجتمع املحلي

املنافسة و املسؤولیة الفردیة وبـذلك تفـتح باب  ،املحلـي وذلـك مـن خـالل األدوار التـي تقـوم بهـا وهـي توفيرهـا ملناصـب عمـل

 (2005.)سامية عزيز، للفرد

وهـــي بعنـــوان: سیاســـات تمویـــل املؤسســـات الصـــغيرة واملتوسطة في الجزائر "دراسة  (،2005یوســـف قریشـــي،)دراسة  /5

كشــفت نتــائج الدراســة   . 2005انفي میدانیة"أطروحة دكتوراه غیـر منشـورة ،كلیـة العلـوم االقتصـادیة ،جامعة الجزائر، ج

عــن أن معــدل النمــو یلعــب دورا ملموســا فــي تفســير املتغیــر التابع، حیث تشير النتائج إلى وجود عالقة عكسیة ذات داللة 

تـأتي نتـائج الدراسـة مؤیدة بـين معـدل النمـو واملتغیـر التـابع معـدل االقتـراض اإلجمـالي، و  % 99 28 درجة ثقة إحصائیة عند 

كــذلك كشــفت النتــائج عــن عــدم وضــوح تــأثير كــل مــن متغیــرات حجــم املؤسســة و حجــم الضمانات على املتغير  . للمؤشرات

أمــا فــي  .هاالتابع، حیث لم یكن لهما داللة إحصائیة فـي تفسـير نسـبة االقتـراض اإلجمالي عند درجات الثقة املتعارف علي

ن البیئــة الجزائریــة، یمكــن أن تفســر العالقــة العكســیة بــين حجــم املؤسســة و معــدل االقتــراض الطویـــل األجــل، كـــو 

ودنــا إلــى تأكیــد وجــود االســـتفادة مــن القـــروض الطویلـــة األجــل مقصـــورة علـــى املؤسســات الكبــرى، وبالتــالي هــذا یمكــن أن یق

عالقــة بــين املؤسســة وشـركائها مـن خـارج النظـام البنكـي تحـدد بشـكل كبیـر السـلوك التمـویلي للمؤسسـات الصـغيرة 
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ن كمـا سـجل الباحـث تحفظـا علـى هـذه النتیجـة علـى اعتبـار أن توسـیع العینـة إلـى عـدد اكبر م .واملتوسطة في الجزائر

 .(2014)سامية عزيز) .املؤسسات قد یقود إلـى نتـائج معاكسـة تمامـا ملـا تـم التوصـل إلیـه فـي هـذه الدراسـة

فـي عرضـنا لعالقـة الدراسـة الحالیـة بالدراسـات السـابقة سـنحاول التركیـز  :عالقة الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة

تشـترك هـذه الدراسـة مـع  5-3-1 -االتفاق نقاط .ف بين هذه الدراسة والدراسات السابقةعلـى نقـاط االتفــاق ونقاط االختال 

ســتهما الدراسـة األولـى فـي دراسـة دور ومكانـة املؤسسـات الصـغيرة واملتوســطة فــي التنمیــة االقتصــادیة ، كمــا یشــتركان فــي درا

سطة والتنمیة االقتصادیة ، ثم التنمیة االجتماعیة كــذلك الدراســة الرابعــة التــي للعالقــة بــين املؤسســات الصغيرة واملتو 

كمــا  . بعنــوان املؤسســات الصــغيرة تنمیــة املجتمــع املحلــي واشتراكها مع هذه الدراسة في دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

كمــا تشــترك  . الخامســة فــي العالقــة بمؤشــر مــن مؤشرات الدراسة وهو التمویلتشــترك هــذه الدراســة مــع الدراســة الثالثــة و 

يرة هــذه الدراســة مــع الدراســة الرابعــة فــي الجانــب املیــداني حیــث اعتمــدت كالهمــا علــى عینــة مــن املؤسســات الصــغ

 .الوصفي كمنهج للدراسة املیدانیةـنهج واملتوســطة ، كمــا یشــتركان أیضــا فــي املـ

 املحور الثاني: أساسيات ومفاهيم حول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر

إن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هي مؤسسات وجدت بفعل املبادرات  مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: -أوال

زية من خالل تقديم سلع وخدمات مفيدة للمجتمع، وغالبا ما تكون الفردية أو الجماعية بهدف تحقيق عوائد وأرباح مج

تهيمن على  املؤسسات الصغيرة مملوكة أو مدارة من قبل فرد أو مجموعة من األفراد ويعمل فيها عدد قليل من العمال وال

كون تساهمية وتدار القطاع الذي تعمل فيه، أما املؤسسة املتوسطة فهي مؤسسة مملوكة من عدد أكبر من األفراد وقد ت

من قبل إدارة مستقلة تتمتع باملهنية، ويكون عدد عمالها أكبر من املؤسسات الصغيرة ولكنه ال يفوق حدا معينا وفق 

ويرى  إحصائيات الدولة التي تنشط بها، واملؤسسة املتوسطة ال تحتكر القطاع الذي تعمل فيه رغم أهمية دورها فيه

ارسة حجم هي مرحلة وسيطية بين الحجم الصغير والحجم الكبير واالنطالق إلى ممالبعض أن املؤسسة املتوسطة ال

 (25، 24ص  2009)الغالبي،   .األعمال على الصعيد العاملي

نجد صيغ من األعمال الصغيرة  وفي إطار هذه املؤسسات نجد العديد من النشاطات في مختلف القطاعات، كما    

النمط العديد من األعمال الحرفية في مختلف  عدد قليل من األفراد، ويضم هذا مل فيهاجدا والتي توجد في مكان واحد ويع

 املحلية وغالبا ما تسوق هذه املؤسسات منتجاتها في األسواق املحلية، وهناك أيضا القطاعات والتي تعتمد على املوارد

  .العائلة األعمال العائلية اململوكة واملدارة من قبل ألفراد

( املتضمن 02-17) فحسب ما جاء في القانون تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب التشريع الجزائري وأما     

  طبيعتها  كانت  مهما الصغيرة واملتوسطة، املؤسسات القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فإن

الجريدة الرسمية،  2017) القانون،  .فيها الشروط التالية دمات وتتوفرأوالخ  إنتاج السلع  مؤسسة  بأنها القانونية، تعرف

  (5، ص 2017،  2العدد

 شخصا. (250مائتين وخمسين)  إلى (01واحد)  من  يجب أن تشغل -
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  حصيلتها السنوية  مجموع  يتجاوز   ال  أو ، جزائري   دينار  ( ماليير04أربعة)  السنوي   أعمالها  رقم  يتجاوز   يجب أن ال -

 ( دج.01)مليار

 االستقاللية. معيار يجب أن تستوفي -

فيشكل بذلك تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مرجعا ملنح كل أشكال الدعم واملساعدة املنصوص عليها في    

وإذا صنفت مؤسسة في فئة معينة وفق عدد عمالها، وفي القوانين وكذلك مصدرا لجمع البيانات ومعالجة االحصائيات. 

كما أنه  طبقا لرقم أعمالها أو مجموعة حصيلتها، تعطى األولوية ملعيار رقم األعمال أو الحصيلة لتصنيفها. فئة أخرى 

 أعاله،  ملذكورة ا  أو الحدود  للحد  بالنسبة  فوارق   أو  فارقا  املحاسبية  إقفال حصيلتها  تاريخ عند مؤسسة، تسجل عندما

( 02سنتين)  ملدة الوضعية  هذه  استمرت إذا  إال  واملتوسطة  الصغيرة  ملؤسسةصفة ا  يفقدها  أو  يكسبها  ال  هذا  فإن

  (6، ص 2017) القانون،  متتاليتين. ماليتين

 ( يوضح ذلك:01والشكل رقم )

 تصنيف املؤسسات املصغرة، الصغيرة واملتوسطة في الجزائر  (:01شكل رقم )ال

 

 

 

 

 

 

املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ص ص:  2017يناير  10املؤرخ في  (02-17بناءا على القانون رقم )املصدر: 

05-06. 

تعتبر املؤسسات الصغيرة من املحركات الرئيسية للنمو اإلقتصادي  خصوصية أهمية إنشاء املؤسسات الصغيرة: -ثانيا

)  ي أي دولة في العالم حيث تكمن أهميتها في النقاط التالية:والتخطيط املستقبلي، وتمثل إحدى دعائم التنمية األساسية ف

  (44، ص 2012العساف، 

حيث تساهم املؤسسات الصغيرة بنسبة كبيرة في التنمية اإلقتصادية سواء في الدول زيادة الناتج املحلي الوطني:  -1

هذا يعني زيادة املدخرات واإلستثمارات، املتقدمة أو الدول النامية، وذلك بتوجيه املدخرات الصغيرة نحو اإلستثمار و 

 وبالتالي زيادة الناتج القومي.

العمال: عدد تصنيف المؤسسة  السنوية الحصيلة رقم األعمال السنوي  سنويا 

مليون دج 400 >  50   < صغيرة دجمليون  200>    

   سطةمتو
moyenne 

>   250  > مليار دج 4    > مليار دج 1   

مليون دج 40 >  10   < مصغرة مليون دج 120>    أو 

 أو

 أو

وأ  
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إن البطالة أكبر املشكالت التي تواجه الدول خاصة النامية منها، وتعتبر املؤسسات الصغيرة الحد من مشكلة البطالة: -2

ص عمل نظرا لطبيعة أنشطتها وسيلة أساسية من وسائل مواجهة البطالة، حيث ال تحقق املساهمة الفعالة في إتاحة فر 

وذلك لقدرتها على إستيعاب اليد العاملة، إذا ما قورنت باملؤسسات الكبيرة التي تستخدم األساليب الحديثة مقابل نسبة 

ضعيفة من اليد العاملة، كذلك القدرة على التكيف في املناطق النائية األمر الذي يمكنها من الحد من ظاهرة البطالة 

 هجرة من الريف إلى املدينة عن طريق توطين اليد العاملة وبقاء السكان في أماكن إقامتهم األصلية.الريفية، وال

تلعب املؤسسات الصغيرة دورا فعاال في تعزيز وتشجيع املواهب وإعطاء فرصة ألصحاب تنمية املواهب واإلبتكار:  -3

ودة من خالل توظيف مهاراتهم وقدراتهم الفنية وخبراتهم املهارات واإلبداعات من األفراد الذين يمتلكون قدرات مالية محد

 العلمية لخدمة مشاريعهم. 

املؤسسات الصغيرة لها دور مؤثر وفاعل في تحقيق االستقرار االجتماعي للمجتمع ككل تحقيق اإلستقرار اإلجتماعي:  -4

لفرد وضمان ارتفاع دخله بما يحقق حيث تساهم في توليد الكثير من فرص العمل، األمر الذي يؤدي إلى إشباع حاجة ا

الكفاية له وألسرته، كما أنه لها دور فاعل في تحقيق االستقرار االجتماعي عن طريق الحد من الهجرة الداخلية والخارجية، 

 من خالل تركيزها على تلبية حاجة الفقراء في املجتمع.

يع عملية تصدير املنتجات الصناعية وزيادة تساهم املؤسسات الصغيرة في توساملساهمة في تنمية الصادرات:  -5

التدفقات االستثمارية، حيث تعتبر هذه املؤسسات الوسيلة األفضل ملواجهة التحديات املفروضة على االقتصاد العاملي 

ن يظهر في منتجاتها ف  (.93، ص 2015) خضرة،  املستند أساسا على منتجات املؤسسات الكبيرة وذلك راجع لعدة عوامل منها:

إعتمادها على فنون إنتاجية كثيفة العمل مما يخفض من  ومهارة العمل اليدوي الذي يلقى رواجا في األسواق الخارجية؛

تمتعها بقدر أكبر من املرونة في التحول من نشاط آلخر ومن سوق آلخر  تكلفة اإلنتاج، وبالتالي إكتساب ميزة تنافسية؛

 قصير.  النخفاض حجم إنتاجها نسبيا على املدى ال

إن تكامل املؤسسات الصغيرة يتجلى في املساهمة في تحقيق التكامل الصناعي بين املؤسسات املقاولة من الباطن:  -6

تكاملها املباشر مع املؤسسات الكبيرة، وقد حققت الكثير من الدول املتقدمة مكاسب اقتصادية جراء إتباعها هذا النمط 

في  1990األعمال من املنتجات الوسيطة في شكل مقاولة من الباطن مثال سنة في مختلف مؤسساتها، فكانت نسبة رقم 

، وهذه األرقام توضح درجة اإلعتماد على %72، معدات نقل %75، معدات النسيج %60اليابان كالتالي: معدات كهربائية 

ريق التركيب أو التجميع، محققة هذه العملية في اليابان، الذي إعتبرها شكال من أشكال التنظيم اإلستهالكي الوسيط عن ط

  ( 8،  7، ص ص 2016) العربي، بوقدوم،  بذلك التكامل اإلقتصادي.

أولت الجزائر اهتماما بالغا بقطاع املؤسسات الصغيرة تطور حجم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر:  -ثالثا

نطقية لالنتقال من االقتصاد املوجه، إلى اقتصاد واملتوسطة، السيما خالل العقدين األخيرين، وقد كان ذلك نتيجة م

حيث تطور عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  السوق األمر الذي سمح ببروز املؤسسات الخاصة بشكل ملحوظ.

 380000بالجزائر بشكل معتبر جدا خاصة خالل السنوات األخيرة، فقد تطور هذا العدد خالل فترة الدراسة من أقل من 
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ة ومتوسطة إلى أكثر من مليون مؤسسة وهذا ما يوضح االهتمام املتزايد بالقطاع بالجزائر. والجدول املوالي مؤسسة صغير 

 يبين ذلك:

 2016-2006تطور حجم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر  (:01)الجدول رقم

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 سنوات

 786599 716895 656949 601583 550511 511856 482892 408155 392013 293946 269806 الخاصة

 390 532 542 557 561 572 557 598 626 666 739 العمومية

 235242 217142 194562 175676 160764 146881 623 135 162085 126887 116347 106222 الحرفية

 1022621 934569 852053 777816 711836 659309 072 619 570838 519526 410959 376767 اإلجمالي

Source : Ministère de L’Industrie et des Mines, Bulletin d'information statistique de la PME, période (2006-2016). 

اع، خاصة إذا املالحظ من بيانات الجدول أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة تهيمن بشكل كبير على هذا القط    

ما قورنت بالقطاع العام، أو قطاع الحرف، وسبب هذا االتجاه هو طبيعة االقتصاد الجزائري الذي يحاول أن يتجه بسرعة 

يوضح حجم املؤسسات  «02»رقم نحو اقتصاد السوق، املرتكز أساسا على العمل الخاص بدل القطاع العام. الشكل

 ص ومالزمتها إلجمالي املؤسسات. الصغيرة واملتوسطة التابعة للقطاع الخا

 تطور حجم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة في الجزائر باملقارنة  مع إجمالي مؤسسات القطاع (:02)الشكل رقم

 

Source : Ministère de L’Industrie et des Mines, Bulletin d'information statistique de la PME, n°29, édition Décembre 

2016, Alger, p: 18. 

 

وقد سجل عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر نموا معتبرا خالل السنوات األخيرة، فقد وصل هذا النمو بين     

مؤسسة صغيرة ومتوسطة خالل الفترة املمتدة  645854%(، وقد تم إنشاء ما حجمه 9.42إلى معدل ) 2016و 2015سنتي 

مؤسسة في سنة  108538مؤسسة، مقابل  82516فقط ما عدده  2015ث أنشأ خالل سنة ، حي2016إلى غاية  2006من 

وتبقى (.   Ministère de L’Industrie et des Mines,2017, p p, 7, 9)  %(. 31.53أي بمعدل زيادة سنوي يعادل ) 2016

ات الصغيرة جدا التي يقل عدد النقطة السوداء في تكوين املؤسسات الصغيرة واملتوسطة هو السيطرة الكبيرة للمؤسس

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

الخاصة

االجمالي
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 2016%(، حيث استقرت في سنة 95( ما نسبته )2016-2006والتي تجاوزت نسبتها خالل فترة الدراسة )  10عمالها عن 

، أما 26281%( ما يعادل 2.57مؤسسة في حين بلغت نسبة املؤسسات الصغيرة ) 993170%( ما يمثل 97.12عند نسبة )

 ,Ministère de L’Industrie et des Mines,p 8)  مؤسسة.  3170%( فقط بـ 0.31ت نسبتها )عن املؤسسات املتوسطة بلغ

مؤسسات في  10وإذا ما أردنا حساب معدل إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، سنجد ما معدله (  2016

، وهي نسبة إنشاء جد ضعيفة. 2016 مؤسسة في سنة 13ليرتفع إلى حوالي  2015الساعة عبر التراب الوطني خالل سنة 

%( من 10.5مؤسسة أي أن ) 646 8إلى  2015ناهيك عن حجم املؤسسات التي تلغي نشاطها الذي وصل في نهاية سنة 

%( تندثر وهي معدالت فشل مرتفعة. كما أن 11.42أي بنسبة ) 2016مؤسسة في سنة  11686املؤسسات املنشأة مقابل 

ساكن، وإذا استثنينا  1000مؤسسة لكل  23السكان ال يوحي بوضعية مريحة لها حيث بلغت  مقارنة حجم املؤسسات بعدد

ويمكن توضيح   ) مرجع سابق ( .ساكن 1000مؤسسة لكل  16األعمال الحرة والنشاطات الحرفية فال يتعدى هذا املعدل 

 ( كمايلي:02)من خالل الجدول رقم حركة إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة بالجزائر

 2016حركة إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة سنة  (:02)جدول رقمال

Source : Ministère de L’Industrie et des Mines, Bulletin d'information statistique de la PME, n°30, édition Mai 2017, 

Alger, pp : 14-15. 

  الصغيرة  املؤسسات  يدتستفواملتوسطة في الجزائر:   الصغيرة  املؤسسات  لترقية  والدعم  املساعدة  تدابير -4

 تدابير وتهدف واألقاليم  النشاط  حسب شعب  املحددة  األولويات  وكذا حجمها،  وفق  ملساعدة ا  تدابير  واملتوسطة من

  (7، 6، ص ص 2017) القانون،  . واملتوسطة الصغيرة ترقية املؤسسات ودعم مساعدة

 املتعلقة والتكنولوجي واملالي، واملنهي واالقتصادي والقانوني والتجاري، الطابع الصناعي ذات املعلومة توزيع وترقية نشر -

 .واملتوسطة  املؤسسات الصغيرة  بقطاع

 .العقار  على  الحصول   الصغيرة واملتوسطة  للمؤسسات  تسهل  مبادرة كل  تشجيع -

 . واملتوسطة  الصغيرة  ملؤسسات مع ا  مكّيفة  جبائية  أنظمة  وضع  على  العمل -

 واملتوسطة،  املؤسسات الصغيرة  في  واالبتكار  وكذا التكنولوجيات املقاولة،  ثقافة  وتعزيز  تشجيع -

 .الحتياجاتها  ملالئمة املالية  والخدمات  األدوات  واملتوسطة على  الصغيرة  املؤسسات  حصول   تسهيل -

 .املناولة والتجمعات وبورصات املهنية، الجمعيات تشجيع -

 املركزي واملحلي. ملستويين على واملتوسطة الصغيرة ملؤسساتاودعم  إنشاء أجهزة بين التنسيق يزتعز  -

 2016 2016حركة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة لسنة  نوع املؤسسة 

 التطور  شطب إعادة إنشاء إنشاء

 575906 38005 11686 8056 41635 شخص معنوي 

 446325 50189 22785 6071 66903 شخص طبيعي

 1022231 88194 34471 14127 108538 وعاملجم
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  ( املتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، تنشأ وكالة وهي02-17) ويتم بموجب القانون        

  تنفيذ  الوكالة  حيث تضمن هذه. واملتوسطة  لصغيرةا  املؤسسات  تطوير  بتنفيذ إستراتيجية  تكلف  عمومية  هيئة

  والجودة، وترقية  النوعية تحسين  ذلك  في  بما اإلنشاء،  مجال  في  واملتوسطة  الصغيرة  تطوير املؤسسات  سياسة

للوكالة تتكون   تابعة  محلية  هياكل  واملتوسطة، تنشأ الصغيرة التسييرية للمؤسسات والقدرات املهارات وتدعيم  االبتكار

 من:

  ملؤسسات الصغيرة ا  إنشاء  دعم  األساسية  مهمتها الصغيرة واملتوسطة،   للمؤسسات  واستشارة  دعم  مراكز -1

 ومرافقتها.  واستمراريتها واملتوسطة،

 .واحتضانها  املؤسسات الناشئة  بدعم  املكلفة  املؤسسات  مشاتل -2

  مجال  في  منح االمتياز مجال  توسيع  على  وتعمل والخاص،  العام  بين القطاع  لشراكةا  تطوير  على  الدولة  وتسهر     

واملتوسطة  باملؤسسات الصغيرة املكلفة الوزارة  لدى  واملتوسطة، وتنشأ الصغيرة لفائدة املؤسسات  العمومية  الخدمات

 الصغيرة  للمؤسسات ضمان قروض بهدف ل،املفعو   الساري  للتنظيم وفقا وصناديق اإلطالق القروض  ضمان صناديق

 .  املبتكرة املشاريع إطار في الناشئة وترقية املؤسسات  واملتوسطة

 استشارية هيئة واملتوسطة  باملؤسسات الصغيرة  املكلفة  الوزارة  لدى  وفي ظل القانون الجديد ستستحدثت كذلك     

 للتشاور،  فضاء لسلمجا هذا يشكل ".الصغيرة واملتوسطة  ملؤسساتا تطوير  أجل  من  لس الوطني' للتشاور لمجتسّمى ' ا

املمثلة للمؤسسات. وفي إطار تدعيم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  املتخصصة املهنية  والجمعيات من املنظمات  ويتكون 

  املؤسسات الصغيرة بين  فيما  للمنافسة  من الصفقات  تخصيص جزء  على  ولواحقها  للدولة  املصالح املعنية  تسهر

تحسين  إطار في  وذلك واملتوسطة، الصغيرة لفائدة املؤسسات  عصرنة  برامج  وتنفيذ  إعداد  حيث يتم واملتوسطة،

املادية   املساعدة أو  اإلعانة من االستفادة الوطني وترتبط وترقية املنتوج واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  تنافسية

  املكلفة باملؤسسات  الوزارة بين  تبرم سنوية  اتفاقية إلى ويخضع منحها الشروط، دفتر في عليها املنصوص  بالشروط

) بوعالم، عمران،  األهداف املقررة. مع املتماشية  السنوية  النشاطات أو الجمعية، وتحدد والتجمع واملتوسطة الصغيرة

  (5، ص 2017

 ( 2015-2000ى قطاع الصناعة خالل الفترة ): أثر البرامج التنموية في الجزائر عللثاملحور الثا

 إن تحقيق إستراتيجية التنمية الشاملة في أي دولة ال بد أن تعمل على أن يكون للقطاع الصناعي الدور الذي يليق به.    

اقع قطاع الصناعة والناتج املحلي اإلجمالي خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي) -أوال حيث ساهم (: 2004-2001و

مع تسجيل إنخفاض في معدل البطالة من  %4.8امج في فترة تطبيقه في تحقيق متوسط معدل نمو حقيقي قدر بـــ البرن

، ولذلك سنتطرق للواقع اإلحصائي لقطاع الصناعة في خضم هذه الفترة وهذا البرنامج 2004سنة  %17.7إلى  27.3%

 التنموي.
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يبين (:  2004-2000املحلي اإلجمالي والتشغيل خالل الفترة ) تطور الصناعة والقيمة املضافة للقطاع من الناتج -1

 ( تطور مداخيل قطاع الصناعة والقيمة املضافة للقطاع خالل فترة برنامج اإلنعاش االقتصادي.03الجدول رقم )

 (2004-2000(:  تطور مداخيل قطاع الصناعة لفترة برنامج اإلنعاش االقتصادي خالل الفترة )03الجدول رقم )

تطور القيمة  لسنواتا

املضافة لقطاع 

 (%الصناعة )

تطور القيمة 

املضافة للناتج 

 (%املحلي اإلجمالي)

تطور مداخيل 

قطاع الصناعة 

 )مليون دينار(

الناتج املحلي 

اإلجمالي )مليون 

 دينار(

نسبة مساهمة قطاع 

 الصناعة في

الناتج املحلي اإلجمالي 

% 

نسبة مساهمة 

 قطاع الصناعة في

ب خلق مناص

 %الشغل

معدالت البطالة 

% 

2000 1.9 3.8 290750 4123514 7.05 - 28.71 

2001 5.1 3.0 315231 4227113 7.5 13.81 27.3 

2002 4.7 5.6 337556 4522773 7.5 13.01 25.93 

2003 2.4 7.2 355371 5252321 6.8 12.03 23.7 

2004 2.8 4.3 388193 6149117 6.3 13.6 17.7 

 على املوقع اإللكتروني:                                                                     2015-2008بناءا على التقارير الثالثية لبنك الجزائر للسنوات  اد الباحثاناعد: املصدر

algeria.dz-of-www.bank 

البرنامج في ارتفاع معدالت النمو خارج  ساهم هذا من بين بعض نتائج البرنامج على بعض املؤشرات االقتصادية فقد     

. ولكن بسبب معدالت النمو 2010سنة  %10.5ثم إلى  2007سنة  % 6.3إلى  2005سنة  % 4.7قطاع املحروقات من 

ما  2007ثم سنة  %5.1 ،2005السلبية في قطاع املحروقات جاء معدل النمو االقتصادي ككل متذبذبا، إذ سجل سنة 

ساهم البرنامج في انخفاض معدالت البطالة نتيجة التأثير االيجابي له . كما %2.1ما قدر ب  2010ثم سنة  %3.0قدر ب 

في عودة االنتعاش االقتصادي خاصة في قطاعي الخدمات و البناء واألشغال العمومية، إذ انخفض معدل البطالة من 

السلبي لهذا البرنامج تمثل بالخصوص في  وإن األثر .2008سنة % 11.3ثم إلى  2007سنة % 11.8إلى  2005سنة  15.3%

ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير نظرا لضعف الجهاز اإلنتاجي املحلي وعدم قدرته على تلبية الطلب املتزايد، إذ ارتفعت 

، بوعبدهللا ) 2008مليار دوالر سنة  37.9ثم إلى  2007مليار دوالر سنة  26.3إلى  2005مليار دوالر سنة  19.8قيمتها من 

 ( 14، ص 2014

وفي املقابل، تراجعت نسبة مساهمة كل من القطاع الصناعي وقطاع الفالحة في الناتج بالقيم الجارية، وبلغ عدد القوى     

، إال أن القطاع الصناعي يمكن له 2008مليون عامل، أي ثلث القوى العاملة سنة 2,371العاملة في هذين القطاعين 

عكس القطاع الفالحي الذي تأثر بالظروف املناخية أو قطاع البناء أو  -وى العاملة الدائمةاستقطاب حجم أكبر من الق

لم يحض بدعم كبير من برنامجي دعم  -قطاع التجارة أو قطاع الخدمات الحكومية التي عادة ما تخلق فرص عمل مؤقتة 

خالل  -2009و2008باستثناء سنتي -اإلنعاش والنمو االقتصادي، وعرف القطاع الصناعي العام معدالت نمو سالبة

، عكس القطاع الصناعي الخاص الذي شهد معدالت نمو مرتفعة خالل هذه الفترة إال أن حجمه يبقى 2011-2001الفترة

صغيرا مقارنة بالقطاع الصناعي العام، و يمكن القول أن برنامجي دعم اإلنعاش والنمو االقتصادي لم يكن لهما مساهمة 

،  2012) مسعي، مستويات التشغيل في القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى دعم حكومي أكبر من أي وقت مض ى. فعلية في زيادة 

وتعد مشكلة قلة أو ضعف مرونة الجهاز اإلنتاجي وعدم قدرته على توظيف كل طاقاته اإلنتاجية ظاهرة هيكلية  ، (147ص 
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يجة لسياسات االقتصادية التوسعية التي صاحبت تطبيق لم تسمح للعرض الكلي من مواجهة الطلب الكلي الذي تزايد نت

برنامجي دعم اإلنعاش والنمو االقتصادي، وتوجد عدة أسباب حالت دون زيادة مرونة العرض الكلي من أهمها أن أغلب 

لقطاع القطاع الصناعي ال يزال عمومي، ويسجل معدالت نمو سالبة، ويعاني من مشاكل مالية وإدارية كبيرة،   ولم يسمح ل

الصناعي الخاص من التوسع أكثر، مما انعكس سلبا على ارتفاع معدالت التضخم و زيادة الواردات من السلع و الخدمات 

 االستهالكية.

ولقد كان لهذا البرنامج أثرا إيجابيا على سوق الشغل، حيث ساهم في تخفيض معدل البطالة خالل هذه الفترة،       

 2.3يقدر ب  2001ج اإليجابية على مستوى التشغيل. فبعد أن كان عدد البطالين سنة واستطاع أن يحقق بعض النتائ

، 2004سنة  %17.7، لينخفض إلى 2003سنة  %23.7بطال نسبة  2078270، انخفض إلى %27.3مليون بطال بنسبة 

هذه املناصب  تجدر اإلشارة أنو  ،منصب عمل مؤقت 230000منصب عمل جديد منها  720000حيث تم استحداث حوالي 

تبقى كحلول مؤقتة للعمل، كون بقاؤها مرهون باالستمرار في سياسة اإلنفاق العمومي على تلك القطاعات وبنفس الوتيرة، 

 ألنها ناتجة عن السياسة اإلنفاقية للحكومة ألجل تحفيز النمو االقتصادي.

خاصة  %13و %12تبقى ضعيفة مستقرة بين  ( نسبة مشاركة قطاع الصناعة في التشغيل فإنها03ومن خالل الجدول رقم)

وهو القطاع الذي لم يتأثر كثيرا ببرنامج اإلنعاش االقتصادي، وهذا ما يدل على أن زيادة الطلب الكلي عن طريق هذا 

البرنامج لم تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الصناعية املحلية، وهذا ما يؤكد بقاء ركود هذا القطاع وضعف مشاركته في 

ومن ثم فإن خلق مناصب العمل يجب أن يتزامن مع ارتفاع في مستوى اإلنتاج، وإال فإنه يؤدي إلى  ستيعاب اليد العاملة.ا

عدم استقرار هذه املناصب في حالة توقف اإلنفاق على معظم القطاعات. وبالتدقيق في حصيلة قطاع الصناعة خالل 

االقتصادي نجده يسجل تذبذب واضح في معدل نموه ومدى مساهمته ( املتزامنة مع برنامج اإلنعاش 2004-2000الفترة)

في النمو االقتصادي رغم الثبات النسبي في نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي التي لم تتجاوز في 

 (.2004-2000خالل طول الفترة ) %7املتوسط عتبة 

يمكن ( مع برنامج اإلنعاش االقتصادي: 2004-2000 (الل الفترةتطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة خ -2

 ( في مايلي:04االشارة إلى ذلك من خالل الجدول رقم)

 (2004-2000(: تطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة خالل الفترة )04الجدول رقم)

 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 5.0 6.5 4.3 8.0 3.5 الطاقة

 -1.0 1.0 -18.8 22.6 8.0 املقالعاملناجم و 

 3.2 8.0 0.7 -2.0 2.0 الحديد والصلب وامليكانيك والكهرباء

 17.0 -0.6 6.0 24.2 16.0 أدوات البناء

 7.0 5.9 10.6 5.5 6.5 البناء واألشغال العمومية

 6.2 -4.4 17.9 -11.2 5.0 الكيمياء،املطاط، البالستيك

 2.8 1.7 3.2 -1.2 -1.0 الصناعات الغذائية
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 -0.4 2.1 5.8 -2.3 -27.0 النسيج واملالبس

 5.0 -6.2 14.2 3.0 -7.0 الجلود واألحذية

 3.9 1.4 6.6 17.1 1.0 الخشب،الفلين، الورق

 -11.8 6.8 2.2 22.8 5.0 صناعات أخرى 

 2.8 2.4 4.7 5.1 1.9 املجموع

 www.bank-of-algeria.dzعلى املوقع اإللكتروني:  2015-2008الجزائر للسنوات بناءا على التقارير الثالثية لبنك اعداد الباحثان  املصدر:

Et  Evaluation des dispositifs d’emplois, CNES, 20ème session, Juin 2002, P22. 

Et  Enquête emploi au prés des ménages, ONS, Algérie, 2005 

باملقابل سجل النمو   %1.9بمعدل  2000قطاع الصناعة نما في سنة ( نجد أن 04( و)03باإلعتماد على الجدولين )     

وهو مؤشر يعكس الوتيرة الضعيفة للقطاع ويرجع ذلك أساسا للصدمة القوية التي سجلها قطاع  %3.8االقتصادي معدل 

هور قطاع (، إضافة لتد%7-( وقطاع الجلود واألحذية بنسبة تراجع )%27-النسيج واملالبس بنسبة تراجع تقدر بــ)

فكانت األفضل خالل البرنامج على اإلطالق فالصناعة انتعشت وحققت معدل نمو  2004الصناعات الغذائية. أما سنة 

فقط، ويرجع ذلك أساسا إلى  %3أكبر بكثير من معدل النمو االقتصادي املسجل عند نسبة  %5.1عال عند حدود 

وكذا الفترة النوعية  %22.6ضافة إلى قطاع املناجم واملقالع بنسبة ، إ%24.2مساهمة قطاع أدوات البناء الذي نما بنسبة 

. من دون أن نهمل قطاع الطاقة %17.1واالستثنائية لقطاع الخشب والفلين والورق التي سجلت معدل نمو تاريخي بنسبة 

 .%8بنسبة 

و أقل من معدل النمو ( فشهدت إستقرار نسبي في مؤشرات قطاع الصناعة بمعدل نم2004-2002أما الفترة )    

(، وكذلك قطاعات %18.8-بنسبة) 2002االقتصادي نتيجة للتدهور الواضح لقطاع املناجم واملقالع الذي تراجع منذ سنة 

 2004أخرى كقطاع النسيج والجلود...ويبقى قطاع أدوات البناء يسجل تحسن ملحوظ ليبلغ معدل نموه خالل سنة 

 (.%17معدل)

اقع قطاع الصن -ثانيا بالنظر  (:2009-2005اعة والناتج املحلي اإلجمالي خالل البرنامج التكميلي لدعم النمو خالل)و

إلى النتائج املحققة من البرنامج لهذه الفترة ومقارنة مع ما تم إنفاقه من مبالغ وما تم توجيهه للقطاع الصناعي املنتج نسجل 

ع غياب شبه تام للجهاز اإلنتاجي املحلي الذي يترجمه التأخر في نقاط ايجابية عديدة ترافق التوسع في اإلنفاق الحكومي م

 القطاع الصناعي الوطني.

-2005تطور قطاع الصناعة والقيمة املضافة للقطاع من الناتج املحلي اإلجمالي والتشغيل خالل الفترة ) -1

البرنامج التكميلي لدعم ( تطور قطاع الصناعة والقيمة املضافة للقطاع خالل فترة 05يبين الجدول رقم )(: 2009

 النمو.
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 (2009-2005(:  تطور مداخيل قطاع الصناعة لفترة البرنامج التكميلي لدعم النمو خالل الفترة )05الجدول رقم )

تطور القيمة  السنوات

املضافة لقطاع 

 (%الصناعة )

تطور القيمة املضافة 

للناتج املحلي 

 (%اإلجمالي)

تطور مداخيل قطاع 

ن الصناعة )مليو 

 دينار(

الناتج املحلي اإلجمالي 

 )مليون دينار(

نسبة مساهمة قطاع 

 الصناعة في

 %الناتج املحلي اإلجمالي 

نسبة مساهمة قطاع 

 الصناعة في

خلق مناصب 

 %الشغل

 %معدل البطالة 

2005 3.4 5.9 418295 7561984 5.6 13.1 15.3 

2006 3.5 1.7 449581 8501636 5.2 14.2 12.3 

2007 3.0 3.4 479791 9352886 5.1 12.00 13.8 

2008 6.2 2.4 519632 11043703 4.7 12.5 11.3 

2009 8.5 1.6 570673 9968025 5.7 12.6 10.2 

 www.bank-of-algeria.dzعلى املوقع اإللكتروني:   2015-2008بناءا على التقارير الثالثية لبنك الجزائر للسنوات اعداد الباحثان  املصدر:
Et  Evaluation des dispositifs d’emplois, CNES, 20ème session, Juin 2012, P22. 

Et  Enquête emploi au prés des ménages, ONS, Algérie, 2010. 

النمو لهذه الفترة جد إيجابية (، نالحظ أن قطاع الصناعة في مجموعه خالل برنامج دعم 05من خالل الجدول رقم)     

مقارنة بالبرنامج األول إلنعاش االقتصادي، فمعدل تطور القيمة املضافة للقطاع كان جد إيجابي ومتزايد بإستثناء سنة 

في املتوسط خالل   %5، وكان تزايده بوتيرة أعلى من معدل النمو االقتصادي وبنسبة مساهمة ال تتعدى 2007

حليل الوضعية بعمق أكبر نجد تباين كبير في وتيرة تطور فروع قطاع الصناعة وتأثيرها املباشر على (، بت2009-2005الفترة)

 نمو القطاع.

وهو معدل أقل بكثير من معدل النمو االقتصادي املحقق عند  %3.4معدل نمو  2005سجل قطاع الصناعة في سنة     

( على  %3.6-، %1-لجلود واألحذية اللذان تراجعا بنسبة )ويرجع ذلك دوما إلى قطاع النسيج واملالبس وقطاع ا 5.9%

الترتيب. وهو ما يدل على أن القطاعين قد أصبحا عبئ ثقيل على كاهل الصناعة الوطنية، إضافة إلى التدهور الحاد لقطاع 

نتائج سلبية  2009و 2008(، ليسجل البرنامج مع نهايته خالل سنتي %4.1-الخشب والفلين والورق الذي إنكماش بنسبة )

تزامنا مع تدويل األزمة املالية العاملية وانخفاض أسعار البترول في األسواق الدولية مما أثر سلبا على معدل النمو 

 على الترتيب. %1.6و  %2.4االقتصادي الذي بلغ أدنى مستوياته 

الصناعة الذي يخلق القيمة املضافة ( أيضا أن النسبة املساهمة لليد العاملة لقطاع 05ونالحظ من خالل الجدول رقم)   

ويرفع من النمو االقتصادي الحقيقي نسبتها منخفضة جدا مقارنة ببقية القطاعات األخرى لنفس الفترة كقطاع التجارة 

والخدمات واإلدارة العمومية. وال يعتبر هذا القطاع قطاعا منتجا للقيمة املضافة وإنما مساعدا فقط للقطاعات اإلنتاجية 

الحة والصناعة(، ويأتي بعد هذا القطاع مباشرة قطاع البناء واألشغال العمومية ونعلم بان هذا القطاع ممول بالكامل ) الف

من طرف الدولة وبالتالي مناصب الشغل فيه مرهونة بمدى استمرار اإلنفاق على هذا القطاع، وهذا ما يجعل النمو 

على ضخ املزيد من األموال في االقتصاد، كما أن مناصب الشغل تبقى االقتصادي مرتبط أساسا بالقطاع الحكومي والقدرة 

وكنتيجة من هذا التحليل يمكن  (14) ضيف، ص مهددة بالزوال في حالة حصول عجز مستمر في امليزانية العامة للدولة. 

غل جديدة، وهذا ما القول بان البرامج التنموية املطبقة في السنوات األخيرة في الجزائر استطاعت أن تخلق مناصب ش
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يعكسه االنخفاض الواضح ملعدل البطالة، إال أن هذه البرامج لم تستطع لحد اآلن أن ترفع النمو االقتصادي في القطاعات 

 الرئيسية الخالقة للثروة ومناصب الشغل الدائمة خاصة القطاع الصناعي. 

يوضح ( مع البرنامج التكميلي لدعم النمو: 2009-2005 (تطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة خالل الفترة  -2

 الجدول تطور القيمة املضافة لفروع الصناعة: 

 (2009-2005((: تطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة خالل الفترة 06الجدول رقم )

 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات

 9.7 7.5 4.5 3.4 9.5 الطاقة

 -8 2.5 -0.7 37.0 16.0 املناجم واملقالع

 23.0 19.8 5.1 0.9 -1.0 الحديد والصلب وامليكانيك والكهرباء

 5.6 1.8 7.6 8.0 13.0 أدوات البناء

 9.1 9.5 8.3 12.5 9.7 البناء واألشغال العمومية

 8.8 6.1 12.0 8.9 0.3 الكيمياء، املطاط، البالس

 7.6 4.8 2.6 2.9 0.3 الصناعات الغذائية

 0.6 -1.5 0.0 -0.5 -1.0 النسيج واملالبس

 -2.3 3.8 -4.0 -7.1 -3.6 الجلود واألحذية

 1.1 1.7 -6.4 4.0 -4.1 الخشب،الفلين، الورق

 7.7 2.7 -7.0 -3.2 2.6 صناعات أخرى 

 8.5 6.2 3.0 3.5 3.4 املجموع

  www.bank-of-algeria.dz ى املوقع اإللكتروني:    عل 2015-2008بناءا على التقارير الثالثية لبنك الجزائر للسنوات اعداد الباحثان  املصدر:

( نجد أن لكن مساهمة القطاع غير النفطي كان له أثر بارز في تحقيق مؤشرات أخرى 06( و)05باإلعتماد على الجدولين )

ل السنتين، خال %8.5وليصل إلى  %6.2جد إيجابية وبالتركيز في قطاع الصناعة نجد أن تطور القيمة املضافة له ارتفع إلى 

ويرجع ذلك إلى تراجع الناتج املحلي اإلجمالي بسبب تدهور أسعار البترول، إضافة إلى التحسن الكبير في قطاع الحديد 

سنة   %5.1والصلب وامليكانيك والكهرباء الذي كان يسجل معدالت نمو سلبية وجد ضعيفة ليعرف قفزة عمالقة من 

، إلى جانب تحسن قطاع الصناعة الغذائية الذي انتقل من 2009في سنة  %23، ليصل إلى2008في سنة   %19.8إلى  2007

إلى جانب استقرار قطاع البناء واألشغال العمومية   .2009سنة  %9.1، ثم إلى 2008سنة  %4.8إلى  2005في سنة   0.3%

. باملقابل يجب 2009نة عند س  %8.8خالل نفس الفترة، وقطاع الكيمياء، املطاط والبالستيك عند نسبة  %9في حدود 

(، وقطاع %8-اإلشارة إلى تراجع بعض القطاعات التي لم تخدم االقتصاد والصناعة على غرار قطاع املناجم واملقالع )

 (. %2.3-الجلود واألحذية )

اقع قطاع الصناعة والناتج املحلي اإلجمالي خالل برنامج توطيد النمو خالل) -ثالثا  برنامجال هذا إندرج (:2015-2010و

 تمت الذي االقتصادي اإلنعاش دعم سنوات ببرنامج عشر قبل التي انطلقت الوطني اإلعمار إعادة ديناميكية ضمن
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(، ليأتي بعدها 2009-2005التي كانت متاحة، ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو للفترة ) املوارد قدر على 2001 سنة مباشرته

وإن تقييم هذه البرامج ) دج مليار 21.214(، والذي خصص له حوالي ) 2014-2010برنامج التنمية الخماس ي للفترة) 

 يتوقف على مدى تحقيق هذا البرنامج لألهداف املسطرة بما فيها من مخصصات لدفع قطاع الصناعة والتنمية املستدامة.

يبين الجدول (: 2015-2010) تطور قطاع الصناعة والقيمة املضافة للقطاع من الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة -1

 ( تطور قطاع الصناعة والقيمة املضافة للقطاع خالل فترة برنامج توطيد النمو االقتصادي.07رقم )

 (2009-2005(:  تطور مداخيل قطاع الصناعة لفترة برنامج توطيد النمو االقتصادي خالل الفترة )07الجدول رقم )

تطور القيمة  السنوات

املضافة لقطاع 

 (%عة )الصنا

تطور القيمة 

املضافة للناتج 

 (%املحلي اإلجمالي)

تطور مداخيل قطاع 

الصناعة )مليون 

 دينار(

الناتج املحلي 

اإلجمالي )مليون 

 دينار(

نسبة مساهمة 

 قطاع الصناعة في

الناتج املحلي 

 %اإلجمالي 

نسبة مساهمة 

 قطاع الصناعة في

خلق مناصب 

 %الشغل

معدل 

 %البطالة

2010 3.4 3.6 617405 11991564 5.1 13.7 10.0 

2011 4.2 2.9 663757 14588532 4.6 14.2 10.0 

2012 5.1 3.4 728615 16208698 4.5 13.1 11.0 

2013 4.1 2.8 771787 16650181 4.6 13.0 9.8 

2014 3.8 3.8 838505 17242545 4.9 12.6 10.6 

2015 4.3 3.8 900871 16591875 5.4 13.0 11.2 

 www.bank-of-algeria.dz على املوقع اإللكتروني: 2015-2008بناءا على التقارير الثالثية لبنك الجزائر للسنوات اعداد الباحثان   :املصدر

-2010االقتصادي للفترة) خالل البرنامج التنموي الثالث أي برنامج توطيد النمو(، نالحظ أن 07من خالل الجدول رقم)     

، وبمعدالت نمو  %5(، حافظت الصناعة على نسبة مساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي في املتوسط عند نسبة 2014

، في  %4.2، أين تطورت القيمة املضافة للقطاع لتبلغ 2011للقطاع تتجاوز معدالت النمو االقتصادي إبتداءا من سنة 

بالتدقيق في وضعية الصناعة خالل هذه املرحلة نلمس بوضوح التدهور الكبير  .%2.9صادي حين كان معدل النمو االقت

 2014والخطير للقطاع بأغلب فروعه ومكوناته، ساهم في ذلك بشكل كبير وضعية االنكماش االقتصادي مع منتصف سنة 

ام ملعدل البطالة في تناقص حيث ( بأن االتجاه الع07وبداية تدهور أسعار البترول. ونالحظ من خالل الجدول رقم )

، إال أننا نالحظ كذلك بان االتجاه العام ملعدل النمو االقتصادي 2013سنة   %9.7إلى  2011سنة  % 10.2انخفض من 

متوافق مع االتجاه العام ملعدل البطالة، وهذا يتناقض مع النظرية االقتصادية التي تنص على وجود عالقة عكسية بين 

ي والبطالة، حيث كلما ارتفع معدل النمو االقتصادي وانتعش االقتصاد سيؤدي إلى خلق مناصب شغل النمو االقتصاد

 جديدة وبالتالي ينخفض معدل البطالة.

ويمكن تفسير العالقة الطردية بين النمو االقتصادي ومعدل البطالة في الجزائر، بعدم تأثر النمو االقتصادي بمستوى     

يث أصبح املحدد الرئيس ي للتشغيل في الجزائر السياسات التي تقوم بها الحكومة ملواجهة التشغيل والعكس صحيح، ح

البطالة دون مراعاة قدرة االستيعاب لالقتصاد الجزائري، وذلك نتيجة الضغوطات االجتماعية على الحكومة من خالل 

مناصب عمل مؤقتة في عقود ما قبل طلبات العمل الكبيرة وخاصة من خريجي الجامعات الذين في الغالب يحصلون على 

التشغيل ومختلف الصيغ التي أحدثتها الحكومة ألجل التخفيف من حدة البطالة. كما أن مناصب الشغل التي تفتح في 
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القطاع العمومي دون دراسة جدوى اقتصادية ستؤدي إلى تضخيم امليزانية املخصصة لألجور دون تحقيق مردودية 

في الطلب الكلي، ومع ضعف الجهاز اإلنتاجي سيؤدي ذلك بالضرورة إلى حدوث تضخم في اقتصادية مما يحدث زيادة 

 (15) ضيف، ص األسعار يرافق التخلف في القطاعات املنتجة للقيمة املضافة كالفالحة والصناعة.

ح الجدول يوض(: مع برنامج توطيد النمو: 2015-2010تطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة خالل الفترة ) -2

 ( تطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة: 08رقم)

 (2009-2005((: تطور القيمة املضافة لفروع قطاع الصناعة خالل الفترة 08الجدول رقم)

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 6.8 7.1 5.5 10.2 7.4 5.4 الطاقة

 -2.7 3.3 1.9 0.9 -5.7 15.0 املناجم واملقالع

 11.0 0.7 5.5 7.4 4.2 2.4 حديد والصلب وامليكانيك ال

 -0.2 2.4 0.6 1.3 2.0 -0.8 أدوات البناء

 5.6 6.9 7.1 8.6 5.2 9.6 البناء واألشغال العمومية

 3.1 1.4 1.9 6.3 11.7 3.7 الكيمياء،املطاط، البالستيك

 5.8 6.3 7.0 5.4 5.4 4.5 الصناعات الغذائية

 3.6 -0.1 0.3 1.5 -2.0 -2.4 النسيج واملالبس

 -4.9 4.9 -0.5 2.8 -0.6 0.0 الجلود واألحذية

 2.7 1.2 3.6 2.3 0.8 3.3 الخشب،الفلين، الورق

 -24.3 -5.3 -7.8 -3.8 -4.9 1.3 صناعات أخرى 

 4.3 3.8 4.1 5.1 4.2 3.4 املجموع

  www.bank-of-algeria.dz على املوقع اإللكتروني:   2015-2008سنوات بناءا على التقارير الثالثية لبنك الجزائر للاعداد الباحثان   املصدر:

وبالتدقيق في وضعية الصناعة خالل هذه املرحلة نلمس بوضوح  (، نالحظ أنه08( و)07من خالل الجدولين رقم)     

االقتصادي مع التدهور الكبير والخطير للقطاع بأغلب فروعه ومكوناته، ساهم في ذلك بشكل كبير وضعية االنكماش 

وبداية تدهور أسعار البترول بشكل واضح، فأهم فروع قطاع الصناعة تسجل تراجع كبير فقطاع  2014منتصف سنة 

(  %5.7-إلى ) 2010سنة  %15أصبح يسجل نتائج ضعيفة من نسبة  2006سنة  %37املناجم واملقالع الذي عرف نموا 

قطاع أدوات البناء فقد عرف تدهورا مستمرا طول هذه الفترة بنتائج ، أما 2015( سنة %2.7-، ليتدهور إلى )2011بسنة 

، وأما قطاع الجلود واألحذية الذي استمر في االنهيار ليصل 2015( سنة %0.2-إلى )2010( سنة %0.8-سلبية تراوحت بين)

في الصناعة التي تبقى جد  . أما باقي القطاعات فقد حافظت على وتيرة مساهمتها2015( سنة %4.9-إلى القاع بنسبة تراجع )

 ..%3، الخشب والفلين والورق في حدود نسبة %6متواضعة فنجد الصناعات الغذائية في حدود نسبة 
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( وأهم 2016-2006: مساهمة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تطور قطاع الصناعة خالل الفترة)رابع املحور ال

 عوائقها

تسطر الدولة الجزائرية  02-17بمقتض ى القانون املتوسطة في الجزائر: عوامل نجاح املؤسسات الصغيرة و  -أوال

 مجموعة من التدابير والعوامل املساعدة والداعمة لنجاح املؤسسات الصغيرة وتتمثل فيما يلي: 

ي املتعلقة نشر وترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري، والقانوني واإلقتصادي واملالي، واملنهي والتكنولوج -

 بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛

 تشجيع كل مبادرة تسهل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحصول على العقار؛ -

 العمل على وضع أنظمة جبائية مكيفة مع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ -

 ات الصغيرة واملتوسطة؛تشجيع وتعزيز ثقافة املقاولة، وكذا التكنولوجيات الحديثة واإلبتكار في املؤسس -

 تسهيل حصول املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على األدوات والخدمات املالية املالئمة إلحتياجاتها؛ -

 تشجيع الجمعيات املهنية، وبورصات املناولة والتجمعات؛ -

الجريدة الرسمية،  )حلي. تعزيز التنسيق بين أجهزة إنشاء ودعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على املستويين املركزي وامل -

 (  6، 15، ص ص 2017، 2العدد 

 املعوقات التي تواجه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر -ثانيا

على الرغم من أهمية ودور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في اإلقتصاد الوطني إال أنها تواجه العديد من املشكالت تحول      

 قاط التالية:دون نجاحها وتتمثل في الن

 ويتضح مشكل التمويل من خالل مايلي: مشكل التمويل:  -1

 غياب سوق مالي منوع يسمح باملفاضلة بين مجموعة من بدائل التمويل؛ -

 غياب مؤسسات مالية وبنوك محلية متخصصة في تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة عبر الوطن؛ -

 ات قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ؛غياب صيغ تمويل مفضلة ومنظمة حسب إحتياج -

استناد قرار منح القروض البنكية إلى معيار الضمانات القانونية، وإهمال معايير أخرى موضوعية تتعلق بجدية وفعالية  -

املؤسسة موضوع اإلقراض كأهمية التدفقات املالية املستقبلية واملكانة اإلستراتيجية لنشاط املشروع وآليات العرض 

 طلب في محيط املؤسسة..؛وال
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غياب تام لتقنيات تغطية مخاطر منح اإلئتمان للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة)مخاطر الصرف، مخاطر تقلب معدالت  -

 الفائدة...(، األمر الذي يؤدي بالتبعية إلى التحفظ والحذر الكبير من طرف البنوك في منح اإلئتمان لهذه املؤسسات؛

 ية باألساليب واألدوات الكالسيكية في تقدير خطر منح االئتمان؛اكتفاء البنوك الجزائر  -

انعدام بنوك املعلومات التي تسمح للمؤسسات املالية والبنوك باملعالجة السريعة مللفات القروض املقدمة من طرف  -

صغيرة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ، حيث يسمح نظام املعلومات املتطور بتحليل أفضل ملخاطر املؤسسة ال

  (52، ص 2013) يحيي،  واملتوسطة، ومنه إمكانية تغطية املخاطر املالية.

حيث تصطدم كافة الجهود املتعلقة بالحركية اإلستثمارية في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املشكالت اإلدارية:   -2

التراخيص واملوافقات والعديد من بمجموعة من العوائق اإلدارية واإلجراءات البيروقراطية املعقدة التي تتطلب عشرات 

الوثائق والجهات التي يتطلب اإلتصال بها، وأصبح محيط املؤسسة غير مساعد فهناك تباطؤ في اإلجراءات وتعقيد 

الشبكات، تفسير ضيق للنصوص، نقص تكوين املوظفين، نقص اإلعالم، الوثائق املطلوبة التي تكون مزدوجة اإلستعمال 

ونتيجة ما توصل إليه املجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي فإن املشاكل البيروقراطية تشكل أهم في كثير من الحاالت، 

 حاجز تتحطم عليه إرادة املستثمر في قطاع املؤسسات الصغيرة الصناعية.

يعاني أصحاب املشروعات الجديدة من مشكالت مرتبطة بالعقار املخصص لتوطين املشاكل املرتبطة بالعقار: -3

اتهم، فالحصول على عقد امللكية أو عقد اإليجار يعد أساسيا في الحصول على التراخيص األخرى املكملة، وإلى حد مؤسس

الساعة لم تتحرر سوق العقارات بشكل يحفز على االستثمار، بحيث مازالت رهينة العديد من الهيئات التي تتزايد بإستمرام 

لة دعم وترقية اإلستثمارات املحلية والوكاالت العقارية وقد عجزت عن تسهيل مثل الوكالة الوطنية لتنمية االستثمار، ووكا

إجراءات الحصول على العقار الالزم إلقامة املشروعات الصغيرة، وذلك لغياب سلطة اتخاذ القرار حول تخصيص األراض ي 

، فضال عن ارتباط التحفيزات وتسيير املساحات الصناعية إضافة إلى محدودية األراض ي املخصصة للنشاط الصناعي وغيره

املقدمة للمستثمرين من خالل تخصيص أراض ي بأسعار منخفضة، تؤدي إلى تزايد أشكال املضاربة على األراض ي التي تحول 

 دون تنفيذ تعهدات اإلستثمار.

مع سياسات إن سياسات التحرير التجاري لإلقتصاد الوطني، التي ترافقت املشكالت املتعلقة باإلنفتاح التجاري:  -4

تكييف هيكلي لإلنتقال من إقتصاد مسير إداريا في إطار املذهبية اإلشتراكية إلى إقتصاد انفتاح تجاري في إطار املذهبية 

الليبرالية الجديدة، قد أدى إلى نمو آليات الترييع وأشكال الفساد التي إنعكست على املؤسسات اإلنتاجية الخاصة والعامة، 

رباح في األنشطة التجارية واإلقتصادية غير األساسية مما أثر بشكل خطير على نمو وتطوير بحيث ترتفع معدالت األ 

املنظومة اإلنتاجية التي ترتكز على تثمين املزايا النسبية لإلقتصاد الجزائري وتنمي أشكال الشراكة اإلستثمارية اإلنتاجية 

  (41، 39، ص ص 2004) صالح،   مع املتعاملين األجانب.

أولت  (:2016-2006تطور عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الكلية واملتعلقة بقطاع الصناعة خالل الفترة) -ثالثا

الجزائر اهتماما بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، السيما خالل العقدين األخيرين، وقد كان ذلك نتيجة منطقية 
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حيث تطور  لذي سمح ببروز املؤسسات الخاصة بشكل ملحوظ.لالنتقال من االقتصاد املوجه، إلى اقتصاد السوق األمر ا

عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر بشكل معتبر جدا خاصة خالل السنوات األخيرة، فقد تطور هذا العدد من 

زائر، مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى أكثر من مليون مؤسسة وهذا ما يوضح االهتمام املتزايد بالقطاع بالج 380000أقل من 

 خاصة وقد برمجت أكثر من برنامج تنموي للتنمية االقتصادية.

 (2016-2006تطور حجم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر وحجم الصناعية منها خالل ) (:13)جدول رقم 

 

: الرابط التشعبي  على 2016-2006بناءا على التقاير السنوية  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل الفترة اعداد الباحثان    املصدر:

www.mdipi.gov.dz 

( يتضح لنا االرتفاع املستمر في إجمالي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من جهة، وكذلك عدد 13من خالل الجدول رقم )     

بشكل أعمق يتضح أن هذا النمو كان بوتيرة املؤسسات التابعة لقطاع الصناعة من جهة أخرى، لكن لتحليل الوضع 

متناقصة في قطاع الصناعة، وهو ما يبرر االنخفاض املستمر في حصة املؤسسات الصناعية إلى إجمالي عدد املؤسسات 

 % 6.88لتنخفض بشكل تدريجي ومستمر لتصل نسبتها إلى  2006في سنة  % 13.69الصغيرة واملتوسطة حيث كانت تمثل 

كمتوسط خالل الفترة   %9.53وتعد نسبة جد ضعيفة لتشهد بعد ذلك تحسن بسيط وتستقر في حدود ، 2010في سنة 

(، وتعد هذه النسبة غير كافية وغير مقبولة نظرا لحجم التمويل والجهود املبذولة وفق إستراتيجية الدولة 2011-2016)

 بما يدعم تحقيق التنمية. أثناء تنفيذها للمخططات التنموية السابقة، وقصد ترقية قطاع الصناعة

ومايؤكد التقهقر املستمر لقطاع الصناعة معدل نمو مؤسساته بوتيرة أقل بكثير من معدل نمو إجمالي املؤسسات      

كانت  2007في سنة  %9.07الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، فعندما كان ينمو قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بنسبة 

بمعدل نمو  2008، وعندما تطور عدد املؤسسات في أعلى مستوياته في سنة %5.67منها بنسبة  مؤسسات قطاع الصناعة

( فإن معدالت نمو 2016-2012، أما منذ فترة )%7.15فإن املؤسسات الصناعية نمت فقط ولألسف بنسبة  26.41%

بالنسبة  %7.05قابل ال يتعدى بامل %9.17إجمالي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة يتراوح سنويا في املتوسط في حدود 

 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في قطاع الصناعة.

 

http://www.mdipi.gov.dz/
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 الخاتمة: 

 من خالل ماسبق يمكن إدراج العديد من النتائج من بينها:نتائج الدراسة:  -أوال

(، والبرنامج 2004-2001البرامج التنموية الثالثة املطبقة في الجزائر، املتمثلة في برنامج  دعم اإلنعاش االقتصادي ) -

(، كانت كلها تسعى لدعم القطاعات 2014-2010(، وكذا توطيد النمو االقتصادي )2009-2005التكميلي لدعم النمو )

املنتجة للقيمة املضافة، إال أن هذه البرامج لم  تستطع تطوير واستقطاب اليد العاملة بقطاع الصناعة، وهذا ما يجعل 

 تالي ال تساهم في رفع النمو في هذا القطاع الحيوي وال في النمو االقتصادي.إنتاجية اليد العاملة ضعيفة، وبال

إن النتائج املحققة من البرامج التنموية الثالث يجزم على فشل هذه السياسة باملقارنة مع حجم اإلنفاق العام من جهة  -

ة في هذا القطاع لم يرقى إلى وما هو موجه للقطاع الصناعي من جهة أخرى وحتى عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسط

املستوى املطلوب فكيف سترتقي الصناعة الجزائرية يوما إلى درجة التصدير إن لم تتمكن من تغطية اإلنتاج املحلي فهي 

في برامجها التنموية لم تركز على املردود االقتصادي للنسيج الخاص بهذا القطاع بقدر ما ركزت على املردود االجتماعي مما 

ه إقتصاد هش خاضع للهزات إلرتباط برامجه التنموية السابقة بمصدر تمويل من إيرادات البترول الذي هو عرضة نتج عن

 لعدم االستقرار أساسا، فنحن اليوم أمام صناعة خفيفة جد قليلة وندرة في املنتجات الصناعية ذات االستهالك العريض. 

 وصيات كمايلي: من خالل ما سبق يمكن طرح بعض التتوصيات الدراسة: 

رغم النتائج اإليجابية التي تم تحقيقها من خالل البرامج التنموية الثالث في الجزائر، نالحظ أنها ال تستجيب أو ترتقي في  -

كل األحوال إلى املستوى املطلوب لذلك وجب على السلطات العمومية الجزائرية الوقوف أمام النقائص املوجودة والناتجة 

جية واضحة وسياسة رشيدة متبعة للنهوض بالتنمية االقتصادية الحقيقية من خالل القطاعات املنتجة عن غياب إستراتي

للقيمة املضافة كقطاع الصناعة ألن دعم القطاع الصناعي واالرتقاء بمستوى الصناعات املوجودة يجب أن يكون من 

وزن نسبي كبير بين القطاعات االقتصادية، مع األهداف األساسية ألية سياسة تنموية شاملة، السيما وهذا القطاع له 

التركيز على الصناعات التحويلية التي تعد من الفروع األساسية الهامة للقطاع الصناعي، والتأكيد على أن السياسات 

اإلصالحية القطاعية ال يمكن أن تنجح دون إصالح للمحيط واالنفتاح على الشراكة الدولية وتحديد القطاعات الحاملة 

 لنمو وإشراك القطاع الخاص في تطوير نسيج املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر. ل

على السلطات املعنية بالتخطيط االستراتيجي للتنمية في الجزائر التعرف بشكل صحيح وبشفافية على واقع الصناعات  -

ومن ثم اتخاذ القرار املناسب في وضع  املوجودة والخيارات والبدائل لتحسين الكفاءة اإلنتاجية في فروعها املختلفة

السياسات العامة التي تستهدف تطوير قطاع الصناعة. والتركيز على دعم النسيج الوطني من املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة في قطاع الصناعة والذي يجب أن يؤمن أصحاب القرار بالجزائر بأن هيكله يركز بوضوح على املؤسسات 

يمثل هذا القطاع بالذات ذا أولوية كبيرة ضمن أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية بأية  الصغيرة واملتوسطة حيث

دولة في العالم حاليا، والتي أيضا تلعب دور بتحفيز النمو االقتصادي واإلسراع بمعدالته وتوظيف أكبر عدد من العمالة 

قيقي في الجزائر بشكل مستدام بعيدا عن الحلول في مناصب عمل دائمة ومستقرة وتكون قاطرة للنمو االقتصادي الح

الوقتية التي قد تعطي نتائج غير واقعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن خلق مناصب العمل يجب أن يتزامن مع ارتفاع 

كل  في مستوى اإلنتاج، وإال فإن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار هذه املناصب وزوالها في حالة توقف اإلنفاق الحكومي على

 القطاعات. 
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حئة 
ا
 المراجعل

أحمد عارف العساف وآخرون، "األصول العلمية والعملية إلدارة املشاريع الصغيرة واملتوسطة"، دار صفاء  .1

 ، 2012للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األولى، 

، 2017جانفي  11املوافق لـ 1438ربيع الثاني  12، صادرة يوم 02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .2

، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير 2017جانفي  10املوافق لـ 1438ربيع الثاني  11مؤرخ في  02-17القانون رقم 

 ، 15املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، املادة 

حسين يحى، "قياس فاعلية تأهيل املؤسسات الصغيرة  واملتوسطة في دول املغرب العربي"، أطروحة مقدمة لنيل  .3

دة الدكتوراه تخصص إقتصاد، كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، شها

2013 ، 

(، ترقية أساليب وصيغ تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الجزائري، مذكرة 2003خوني رابح، ) .4

، جامعة بسكرة، 2003 -2002صاد التنمية سنة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية، فرع اقت

 الجزائر.

امللتقى الوطني  2014-2001رابحي بوعبدهللا، البطالة والتشغيل في الجزائر من خالل البرامج التنموية للفترة  .5

، كلية 2014-2001الثالث حول: سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية واالنعاش االقتصادي في الجزائر 

 ،2014نوفمبر  12و11قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بويرة خالل يومي العلوم اال

صالحي صالح، "أساليب تنمية املشروعات املصغرة والصغيرة واملتوسطة في اإلقتصاد الجزائري"، مجلة العلوم   .6

 ،  2004، 03اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد 

اقع تطبيق الحوكمة على املؤسسات الصغيرة واملتوسطة دراسة حالة مؤسسة أن.س ي.أ صديقي خضرة، "و  .7

رويبة الجزائر"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اإلقتصاد، تخصص تسيير املوارد البشرية، 

 ، 2015كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

اهر محسن منصور الغالبي، إدارة وإستراتيجية منظمات األعمال املتوسطة والصغيرة، دار وائل ط .8

 ، 2009للنشر،األردن، 

العربي حمزة، بوقدوم مروة، "الحوكمة كآلية لتفعيل املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .9

الثالث عشر حول: دور املسؤولية اإلجتماعية  وتحقيقها للتنمية املستدامة"، مداخلة ضمن املؤتمر الدولي

 16 -14، يومي 02للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية املستدامة، جامعة البليدة 

 ، 2016نوفمبر،

(، املؤسسات الصغيرة وتنمية املجتمع املحلي، رسالة ماجستير غير منشورة، علم االجتماع 2005عزيز سامية،) .10

 . 2005 -2004ة، جامعة محمد خيضر بسكرة، التنمي

(، سياسات تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل 2005قريش ي يوسف،) .11

 الدكتوراة غير منشورة، جامعة الجزائر، الجزائر.
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 نتاج البحث العلمي الزراعي يف حتسني انتاجية حمصول احلنطة يف العراق آثر 
The Effect Of Agricultural Scientific Research On Improving The 

Productivity Of Wheat Crop In Iraq  

 د. محمد خالد محمد فرحان
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Abstract: 

Scientific research is the basis upon which to plan 

for development at all levels, including at the level 

of agricultural production, as seed production is the 

most important pillar of the success of the 

agricultural sector, as it is the basis upon which to 

plan for the establishment of a successful 

agricultural project, as attention to this sector is a 

fundamental necessity for the advancement 

agricultural reality in the country. Therefore, the 

Agricultural Research Office has shown its interest 

in multiplying the seeds of the higher ranks of 

cereal crops, including wheat, believing in the 

importance of this sector and its main role in the 

development of agriculture in Iraq. The results of 

the program showed there are an increase in the 

quantities produced from the seeds of the higher 

grades during the three activities, as the quantity 

produced from the line-spike activity increased 

from (156000) spikes and (3.63) tons of kernel 

seeds in the first season to reach (8.47) tons. As 

increased the production of core seeds rank  from 

(20.12) tons in the first season to (127.3) tons in the 

fifth season, with a total of (476.2) for the five 

years. The amount of seeds produced In the 

nucleus-base activity increased from about (91.04) 

tons in the first season to (1186.1) tons in the fifth 

season, with a total of (3142.6) for the five years. 

The results of the economic assessment showed, 

through the CBA analysis, the used improved 

program seeds by the farmers has increased the 

return from (299000) ID/ ton to (459000) ID/ ton. 

It is possible to reach several conclusions, the most 

important of these conclusion is the program has 

achieved a positive development in the seed 

production sector and in achieving profits for seed 

producers. Therefore, the continuation work of the 

program will contribute to increase production and 

improve the standard living of wheat farmers in 

Iraq. 

Key words: Scientific Research, Improved Seeds, 

CBA, Cost-Benefit Ratio. 

 امللخص: 

يعد البحث العلمي االساس الذي يعتمد عليه عند التخطيط      

للتنمية على كافة االصعدة ومنها على صعيد االنتاج الزراعي، اذ ان 

ك كونه االساس انتاج البذور اهم مرتكزات نجاح القطاع الزراعي ذل

الذي يعتمد عليه عند التخطيط إلقامة مشروع زراعي ناجح، إذ ان 

االهتمام بهذا القطاع يعد ضرورة اساسية للنهوض بالواقع الزراعي 

في البلد. لذا فان دائرة البحوث الزراعية قد ابدت اهتمامها في اكثار 

بذور الرتب العليا ملحاصيل الحبوب ومنها الحنطة. ذلك كون 

حصول الحنطة يعد من اهم املحاصيل االستراتيجية الذي البد من م

تغطية حاجة االستهالك املحلي منه ، فقد بادرت وزارة الزراعة بتبني 

 منها 
ً
البرنامج الوطني إلكثار بذور الرتب العليا ملحصول الحنطة ايمانا

بأهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في تطوير الزراعة في العراق، 

في تحسين انتاج محصول الحنطة والوصول الى مرحلة  واهميته

االكتفاء الذاتي من خالل توفير البذور املحسنة، فقد اظهرت نتائج 

تنفيذ البرنامج ان هناك زيادة في الكميات املنتجة من بذور الرتب 

العليا خالل انشطة البرنامج الثالث، إذ ارتفعت الكمية املنتجة من 

(طن بذور نوية في 3.63( سنبلة و)156000سنبلة من ) -نشاط خط 

(طن بذور نوية في املوسم الخامس 8.47املوسم االول لتصل الى )

نواة فقد  -( للمواسم الخمس، اما نشاط نوية326.4بمجموع )

( طن في املوسم االول 20.12ازدادت كميات بذور النواة املنتجة من )

للمواسم  (476.2(طن في املوسم الخامس وبمجموع )127.3الى )

اساس  -الخمس، وازدادت كمية بذور االساس املنتجة في نشاط نواة

( طن في املوسم 1186.1(طن في املوسم االول الى )91.04من نحو )

( للمواسم الخمس. وقد اظهرت نتائج 3142.6الخامس وبمجموع )

( ان استعمال بذور CBAالتقييم االقتصادي ومن خالل تحليل )

قبل املزارعين قد ادى الى زيادة العائد من  البرنامج املحسنة من

ومن خالل هذه  (دينار/طن.459000(دينار/طن الى )299000)

النتائج يمكن التوصل الى العديد من االستنتاجات لعل اهمها ان 

 في قطاع انتاج البذور وفي تحقيق 
ً
 ايجابيا

ً
البرنامج قد حقق تطورا

تمرار في عمل البرنامج من االرباح ملنتجي البذور، وبالتالي فان االس

شأنه ان يساهم في زيادة االنتاج وتحسين املستوى املعيش ي ملزارعي 

 .محصول الحنطة في العراق

، نسبة CBAالبحث العلمي، بذور محسنة،  :فتاحيةالكلمات امل

 .العوائد-التكاليف



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 94 - 

 مقدمة:

 اكثارتعد البذور الحلقة االساس التي لوجود الزراعة واالنتاج الزراعي، اذ لوال وجود البذور ملا استطاع االنسان من       

تلك البذور  اكثاروزراعة املحاصيل الزراعية الضرورية ملعيشته. وان التطور العلمي والتقني اسهم بصورة كبيرة في تحسين و 

ى اصبحت بما يشبه قطاع مستقل يطلق عليه "قطاع البذور". يهتم هذا القطاع بعمليات تصنيع وتطوير انتاج البذور حت

نشاء مؤسسات بحثية متخصصة إوهذا االهتمام على املستوى العاملي واملحلي، فعلى املستوى العاملي قامت بعض الدول ب

تمويل تلك املؤسسات من امليزانية الحكومية وبمبالغ كبيرة وعلى بالبذور للعديد من اصناف املحاصيل الزراعية ويتم 

بذور املحاصيل  اكثاراملستوى املحلي فقد اهتمت وزارة الزراعة ومن خالل دائرة البحوث الزراعية باستنباط وادامة و 

  ول محصاالستراتيجية ومنها بذور الحنطة. أن 
ً
 بالدرجة الحنطة يعد املحصول االهم في العراق، لكونه محصوال

ً
 استراتيجيا

 للدخل لشريحة كبيرة من السكان الذين يعملون في مجال زراعة الحنطة 
ً
 رئيسا

ً
االولى، ومن ثم لكون عائداته تمثل مصدرا

. ومنه ينتج الخبز الذي هو اساس سلة الغذاء للمواطن العراقي، إذ ال تقدم وجبة غذاء إال او بيع مستلزماته او تسويقه

األول وبدونه ال يكتمل الغذاء، ولهذا السبب فأن زراعة وإنتاج الحنطة تنال األولوية من االهتمام من قبل والخبز الحاضر 

 تسعى السياسات 
ً
 استراتيجيا

ً
قيادة ومخططي القطاع الزراعي. وان تحقيق االكتفاء الذاتي من هذا املحصول يمثل هدفا

( مليون 4ة السكان اذ يبلغ معدل االستهالك السنوي للعراق ما يقارب )الزراعية في العراق الى تحقيقه، وذلك الرتباطه بتغذي

طن، هذا من جهة واهميته بالنسبة للمنتج املحلي من جهة اخرى اذ ان محصول القمح يزرع بمساحات كبيرة تصل تقريبا 

 في العراق فكان من الضروري االهتمام بواقع انتاجه ورفع ا
ً
نتاجيته من خالل تحسين الى نصف املساحة املزروعة سنويا

جودة البذور وضرورة املحافظة على االصناف املعتمدة )املحلية( عالية االنتاجية وادامتها لضمان مصدر آمن وموثوق لهذه 

تعد البذور احد اهم العناصر املساهمة في تحسين سبل العيش الخاصة باملجتمعات الزراعية فهي مستودع البذور، اذ 

 من اجل للمعارف املتوارثة ج
ً
 بعد جيل، كما انها حصيلة تأقلم وابتكار متواصلين في مواجهة تحديات متعاظمة دوما

ً
يال

وقد تكون الفوائد املحتملة املتأتية من استعمال املزارعين لبذور عالية الجودة واالصناف الجيدة املتأقلمة تكون . البقاء

الية النقاوة والجودة لنطاق واسع من املزارعين. يعتمد االمن كبيرة، كما يمكن زيادة االنتاجية من خالل توفير بذور ع

 على تأمين البذور للمجتمع الزراعي
ً
 كبيرا

ً
لدعم تنمية وتطوير الزراعة. تنمية قطاع البذور يعد ضرورة أّن و ، الغذائي اعتمادا

 عن وتحسين اصناف البذور املعتمدة والتي بدأت كمياته اكثارالعمل على تم من هذا املنطلق 
ً
 فضال

ً
ا باالنخفاض تدريجيا

نسبة الخلط الوراثي املرتفعة في تلك االصناف. ومن اهم ما تم انجازه هو الزيادات املتعاقبة في كميات انتاج بذور االساس 

والتي تم نشرها على منتجي البذور من خالل الشركات املتعاقد معها، كما ساهم البرنامج باعادة تأهيل وتطوير املحطات 

حثية واالنتاجية ملعظم تشكيالت وزارة الزراعة، ومن اهم املساهمات الفعلية في تحسين واقع القطاع الزراعي تمثلت في الب

تنمية مهارات العاملين والباحثين في القطاع الزراعي من خالل التدريب واقامة ايام الحقل والتعرف على احدث الطرائق 

ة يالرتب العليا من محصول الحنطة. تأتي أهمية البرنامج من األهمية االستراتيجبذور  اكثاروالتقنيات الزراعية في مجال 

 من مصادر الدخل املزرعيفملحصول القمح 
ً
 مهما

ً
 أساسيا

ً
 عن أهميته في امليزان التجاري وميزان  ،أنه يشكل مصدرا

ً
فضال

, لذا فان هناك اهمية لدراسة أهم املدفوعات, وُيعد هذا املحصول من املحاصيل التي لها مساس مباشر بحياة الناس

 في إنتاج هذا املحصول ومن
ً
 ها املشاكل املعاصرة التي تؤثر سلبا

ً
مشكلة رداءة نوعية بذور االصناف املتداولة زراعتها, فضال
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 عن اتباع الطرائق واالساليب التقليدية وغير الصحيحة التي تمثل عقبة مهمة في تطوير واقع انتاج محصول القمح، والتي

ظهرت نتيجة لعدم التعرف على التقنيات والوسائل التي من شأنها تحقيق متطلبات االنتاج الزراعي املتقدم والتخلص من 

املشاكل واملعوقات البيئية واالقتصادية التي تواجه املنتج الزراعي. ويمكن القول أن الهدف االساس للمزارع هو تحقيق 

ام االمكانيات املتوافرة حتى وان كانت بشكل جائر، لذا انخفض االهتمام اعظم ربح ممكن على املدى القصير باستخد

بتنمية وتطوير اصول املوارد االنتاجية وبضمنها بذور الرتب العليا، فيالحظ على ارض الواقع ان كميات اصناف البذور 

وضعف مقاومتها لالمراض املتداولة زراعتها بدأت باالنخفاض وتردي صفاتها الجينية من خالل الخلط وعدم التماثل 

الحشرية واالدغال. ويمكن أن توفر هذه الدراسة رؤية واضحة ألصحاب القرار واملهتمين بالقطاع الزراعي حول  اآلفاتو 

في تطوير صناعة انتاج البذور واالهمية  ابذور الرتب العليا ملحصول الحنطة ومدى مساهمتهوتحسين جودة  اكثارية اهم

من خالل تحسين املستوى املعيش ي ملنتجي ومزارعي الحنطة وتحقيق  امج البحثية املتخصصةية للبر االجتماع–االقتصادية 

  مستويات انتاجية عالية من املحصول ملحاولة الوصول الى مرحلة االكتفاء الذاتي وتوفير فائض في امليزانية الحكومية.

 املواد وطرائق العمل:

الستنباط افضل االصناف من البذور التي تتميز بعدة صفات منها ارتفاع معدالت تتنافس الدول املتقدمة فيما بينها      

وتحملها لظروف الجفاف وشحة املياه التي يعاني منها العالم في وقتنا  اآلفاتمراض و انتاجيتها في وحدة املساحة ومقاومتها لأل 

صفات ومميزات اخرى تجعل من االصناف  الحاضر والتي يتوقع استمرارها وزيادة اثرها على االجيال القادمة وكذلك

بما لديها من  إنها ال تفرطاملستنبطة مالئمة للبيئات الزراعية. اال ان هذه الدول في ظل منافستها وانتاجها لتلك االصناف ف

ة التقدر نتاج واستنباط البذور من الرتب االدنى لكونها تمثل ثروة وطنياصناف ورتب عليا للبذور تمثل القاعدة االساسية إل 

بثمن، لذا فان ما نجده في االسواق من بذور مستوردة تمثل هجن من البذور نتجت عن تضارب عدة اصناف للوصول الى 

ستقرارية إله. ان البذور الهجينة من خواصها عدم ثبات و  ةانتاج هجين يحمل الصفات املرغوبة لكل من االصناف املكون

 حتى صفاتها املميزة لها فنجدها تعطي افضل ا
ً
داء في املوسم او املواسم االولى من زراعتها وتتدهور تلك الصفات تدريجيا

 عن ارتفاع اسعار شرائها التي تثقل 
ً
، هذا فضال

ً
تصل الى مستويات بمرور الزمن تجعل من زراعتها غير مجدية اقتصاديا

تاج وتربية النبات العديد من اصناف البذور كاهل املزارع. في املقابل انتج العراق من خالل الباحثين والعلماء في مجال ان

التي نجحت اغلبها في تحمل البيئة العراقية وحققت مستويات انتاج جيدة من املحاصيل الزراعية ومنها محصول الحنطة، 

واالصناف املحلية تمثل اصناف اصيلة تتميز باالستقرارية النسبية والثبات في صفاتها الوراثية مع كثرة استخدامها 

توجد مؤشرات اقتصادية حقيقية تدل على ان استخدام البذور  نخفاض اسعارها مقارنة بالبذور املستوردة.  اال انه الوا

املهجنة مقارنة بالبذور املحلية التي يجري تحسينها وادامتها هل انها ستؤدي الى تحقيق ارباح مجزية للمزارعين ام ال؟ وهذا 

وصول الى مؤشرات اقتصادية حقيقية ولو على مستوى التحليل املالي لتوضح جاءت به الدراسة لغرض تحقيقه وال ما

 من البذور املهجنة والبذور املحلية املحسنة. تم استخدام اسلوب التحليل الوصفي والكمي لتحقيق 
ً
جدوى استخدام كال

قتصادي اأسلوب تحليل والذي يعرف على انه  (CBA)العوائد  -هدف الدراسة، اذ تم استخدام اسلوب تحليل التكاليف

حديث منهجي لتقييم املشاريع االستثمارية او التقنيات املستخدمة في مشروع انتاجي محدد والتي يمكن أن تحقق افضل 

(. إذ يتم اجراء 2005،113مردود اقتصادي يعود بالنفع على املنتج بصورة خاصة واالقتصاد الوطني بصورة عامة)اليامي،
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كسل وذلك من خالل تصميم نافذة تحتوي املعادالت املطلوبة للمؤشرات والقيم على برنامج االهذا التحليل باالستعانة 

االساسية في التحليل، ويتم بعدها ادخال البيانات واجراء العمليات الحسابية والتحليلية بطريقة سهلة ومبسطة ودقيقة، 

ققة من استخدام التقنية املختارة ومقارنتها بالوضع او يتم جمع البيانات واملعلومات الكافية عن العوائد والتكاليف املتح

 العائد بشكل حسابي مبسط كاآلتي:–الحالة االنتاجية التقليدية. ويمكن تمثيل أسلوب تحليل الكلفة 

 الكلفة = أجمالي القيمة الحالية لكافة املنافع / إجمالي القيمة الحالية لكافة التكاليف. –نسبة العائد 

CBA =
كافةل املنافع أجمالي القيمة الحالية 

 أجمالي القيمة الحالية لكافة التكاليف
 

فإذا زادت هذه النسبة عن الواحدة يقال أن البرنامج قد اجتاز اختبار الكفاءة األول، بمعنى أن هذا املشروع سوف يضيف 

على مدى كفاءة املشروع من إضافة صافية للرفاهية االجتماعية في االقتصاد القومي. وتساعد هذه النسبة في التعرف 

 خالل اآلتي:

 فيما أذا كانت القيمة الحالية للمنافع املتوقعة من املشروع تفوق أو تقل أو تساوي القيمة الحالية للتكاليف

 لنسب العائد 
 
 الكلفة الخاصة بكل مشروع–امكانية  ترتيب املشروعات املختلفة وفقا

الكلفة لألحجام املختلفة ويتم اختيار الحجم الذي –عن طريق حساب العائد امكانية التوصل إلى الحجم الكفوء للمشروع 

 الكلفة أكبر ما يمكن.–تكون عنده نسبة العائد 

تم التحليل بدقة وموضوعية فانه سيوفر معلومات مفيدة لواضعي السياسات مما يساهم في اتخاذ القرارات  إذا ما    

فوء للموارد)املعهد العربي للتخطيط الكويت(. وبما إن االساس النظري االستثمارية الرشيدة، ويتحقق التخصيص الك

، اذ إن أحد  Neoclassical Economicالعائد يستند في معظم أجزائه على النظرية الحديثة في االقتصاد-لتحليل الكلفة

تصادية وبالتالي زيادة مبادئ هذه النظرية أن الهدف االساس من اعادة تخصيص املوارد يتمثل في تحقيق الكفاءة االق

العائد يتمثل في التحقق من الوصول الى كفاءة –مستوى الرفاهية للمجتمع بكامله، وبالتالي فإن املنطق وراء تحليل الكلفة 

 عن ذلك فان النظرية الحديثة في االقتصاد اهتمت في معظم تطبيقاتها بالقرارات 
ً
استخدام املوارد االقتصادية، فضال

العائد على تقييم اثر القرارات العامة في القطاع العام –لكين واملنتجين، لذا فقد اشتمل تحليل الكلفة الخاصة باملسته

 
ً
والخاص، ذلك انه يمثل تقييم نتائج صنع القرار في حال أن األسواق تعمل بفعالية، وهذا يعني أنه حاول أن يكون بديال

(. ولغرض  Trumbull,1990)  Market Failuresق عليه فشل السوق آللية األسعار التي تحكم السوق في حالة غياب ما يطل

العوائد يتفق معظم الباحثين من حيث املبدأ على أن هناك عدًدا من الخطوات التي يجب  -تنفيذ اسلوب تحليل التكاليف

ى آخر وهذا على املحلل أو الباحث القيام بها لتطبيق هذا األسلوب، رغم أن عدد هذه الخطوات يختلف من باحث إل

 Stokey)باالتي:   CBAاالختالف ليس في أساسيات األسلوب وإنما في تفاصيله. تتمثل الخطوات االساسية لتنفيذ تحليل 

and Zeckhausre,1978,136) 
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 النتائج واملناقشة:

تحقيق البرنامج للنتائج  بذور الرتب العليا ملحصول الحنطة وتحديد مدى كثارإللغرض تقييم عمل البرنامج الوطني             

االيجابية التي تسعى الى تحسين املستوى املعيش ي ملنتجي محصول الحنطة في املحافظات واملناطق التي تم تنفيذ البرنامج 

فيها، فقد تم اخذ عينة عشوائية من منتجي بذور الحنطة الذين قاموا بزراعة البذور املنتجة من قبل البرنامج باملقارنة مع 

 لبذور التقليدية في تلك املناطق وتم الحصول على النتائج اآلتية:زراعة ا

 :
ً
  Cost – Benefit Analysisالعوائد  -تحليل التكاليفاوال

  ان      
ً
دراسة وتقييم هذه النتائج وآثارها على املنتج الزراعي والذي يمثل املكون الرئيس املستهدف من تنفيذ البرنامج، فضال

صادية تملؤثرة على تبني منتجي البذور لهذه االصناف املحسنة واملتمثلة بالعوامل الفنية واالقعن تحليل العوامل ا

 انتاج  واالجتماعية
ً
يعد ذات اهمية كبيرة للتعرف على مدى نجاح البحث العلمي في تطوير واقع االنتاج الزراعي وخصوصا

ن خالل استعمال القيم النقدية ملدخالت االنتاج والعوائد ، لذا فانه يجب دراسة املميزات املالية لهذه االصناف مالحنطة.

الناتجة من استعمال هذه االصناف للتعرف على مدى امكانية تحقيق االرباح باستعمال هذه البذور، وافضل طريقة يمكن 

يم التقنيات (، وهو اسلوب تحليلي اقتصادي منهجي لتقيCBAالعوائد)-اتباعها للتقييم هي اتباع اسلوب تحليل التكاليف 

واالساليب الحديثة املستعملة التي تحقق افضل مردود اقتصادي ومن ثم تحسين املستوى املعيش ي للمزارعين. يتضمن 

 عن املنافع االجتماعية املتولدة نتيجة االخذ بمشروع معين مقارنة بالتكلفة االجتماعية لهذا 
ً
 منتظما

ً
هذا االسلوب تقييما

ط تكاليف البرنامج بنتائجه أو منافعه الرئيسة. ويتم التعبير عن كل من املنافع والتكاليف املشروع،  اي انه تقنية ترب

بالوحدات النقدية، ويكون هذا التقييم على مستوى املزرعة وعلى املدى القصير. ويتم االخذ بهذا االسلوب الن التحليالت 

 لعدم اخذ اآلثار  السابقة اثبتت ان نظام السوق يفشل في كثير من االحيان في تحقيق
ً
التخصيص االمثل للموارد نظرا

 للتقييم االقتصادي،  -الخارجية في االعتبار، وقد يكون اسلوب تحليل التكاليف
ً
العوائد من اكثر الطرائق املتاحة شموال

القتصادية ويستعمل هذا االسلوب ملساعدة صانع القرار في اتخاذ القرار في العديد من املجاالت املختلفة من السياسة ا

واالجتماعية في القطاع العام. والفرق الرئيس بين هذا االسلوب واالساليب االقتصادية االخرى في التقييم هو انه يسعى الى 

استعمال القيم النقدية لكل من املدخالت )التكاليف( واملخرجات )العوائد( للمشروع او للتقنية قيد الدراسة، ويعد 

(، ويمكن أن يعطي صافي القيمة الحاضرة اجابة اكثر CBAو املؤشر األكثر أهمية في )حساب صافي القيمة الحاضرة ه
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 عن فيما إذا كان املشروع يحسن الرفاهية االجتماعية ام ال. والحساب الثاني هو )العائد على االستثمار( یرمز اليه 
ً
وضوحا

(IRRأو معدل العائد الداخلي. ويمكن حسابه بسهولة إذ إن معدل العا ،) ئد الداخلي هو ببساطة معدل الخصم الذي من

شأنه أن يحقق صافي القيمة الحاضرة التي تساوي التكاليف، ويمكن ملنظمة أو وكالة حكومية أو صانع قرار سياس ي تقييم 

د تم وق على ما إذا كانت هناك نسبة مئوية معينة من العائد مرضية بالنظر الى الفرص االخرى املتاحة. قيمة املشروع بناءً 

العوائد لتقييم الجدوى االقتصادية الستعمال بذور البرنامج املحسنة، وتم الحصول على مجموعة  -اجراء تحليل التكاليف

من املعايير اهمها صافي القيمة الحاضرة ومعدل العائد الداخلي التي تساعد في تقييم ما اذا كان تبني تلك االصناف من 

 مقارنة بالوضع الراهن. ومن خالل تحليل  البذور يمكن ان يجعل منتجي الحنطة
ً
ملنتجي  (CBA)في العراق افضل حاال

الحنطة باستعمال بذور البرنامج املحسنة مقارنة باملنتجين املعتمدين على اصناف البذور التقليدية تم الحصول على 

 النتائج اآلتية:

مال بذور البرنامج املحسنة مقارنة بالبذور املنافع ملنتجي بذور الحنطة باستع–( يوضح تحليل التكاليف 1جدول )

 املحلية التقليدية

 باستعمال بذور البرنامج املحسنة  باستعمال البذور التقليدية

costs A B C  D E F التكاليف 

Inputs Quantity 
Unit 

price/ID 
Total  Quantity 

Unit 

price/ID 
Total املدخالت 

Seeds 51 Kg 388 19788  36 550 19800  البذور 

Fert1 60 Kg 579 34740  60 579 34740 1االسمدة 

Fert2 63 Kg 347 21861  63 347 21861 2االسمدة 

Pesticides 1  22250  1  22250 املبيدات 

Labor 1  18250  1  12000  العمل اليدوي 

Purification of seeds 1  15500  1  2275  تنقية البذور 

Fuel 1  12000  1  12000 الوقود 

Trans. 1  24000  1  24000 النقل 

Machine 1  69500  1  69500 املكننة 

Total   237889    218426 املجموع 

Revenue  العائد 

Main product 894.5 560 500920  1070 560 599200 الناتج الرئيس 

Secondary product   20000    20000  الناتج الثانوي 

Total revenue   520920    619200 العائد االجمالي 

Indicators  املؤشرات 

Net returns 283031  400774 )صافي العائد )دينار/دونم 

%change in NR -  41.6 %التغير في صافي العائد 
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%change in TC -  -8.18 %التغير في التكاليف الكلية 

IRR -  -5.08 معدل العائد الداخلي 

Benefit - cost Ratio 2.18  2.83 العوائد-نسبة التكاليف 

 املصدر: بيانات استمارة االستبيان.

 (:Net Returnsالعوائد الصافية )

للمشروع االستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع  يشير صافي القيمة الحالية     

د اظهرت نتائج التحليل ان صافي القيمة الحاضرة عند استعمال بذور البرنامج والقيمة الحالية للتدفقات الخارجة، فق

( دينار/ دونم، وهو اعلى من صافي القيمة الحاضرة في حال استعمال البذور التقليدية والتي بلغت قيمتها 400774بلغت )

دفقات النقدية الداخلة تزيد عن %(، وهذا يشير الى ان القيمة الحالية للت29.4( دينار/دونم وبنسبة بلغت )283031)

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، أي ان اعتماد منتجي بذور الحنطة على زراعة االصناف املحسنة املنتجة من 

قبل البرنامج سيؤدي الى تحقيق ارباح اعلى مما في حالة اعتماد االصناف التقليدية في الزراعة، كما اثبت هذا املعيار انه 

 التركيز على استعمال البذور التي تعطي أكبر صافي قيمة حالية والتي تمثلت بالبذور املحسنة للبرنامج.من 
ً
 املجدي اقتصاديا

 :Internal Rate of Return( IRRمعدل العائد الداخلي)

الداخلة مساوية  وهو يعبر عن الحد األدنى من العائد على رأس املال الذي يجعل القيمة الحالية الصافية للتدفقات    

لتكلفة املشروع االستثمارية، ويمثل الحد األدنى من العائد على رأس املال الذي يقبل به املنتج الزراعي من أجل القيام 

باالستثمار في االصناف املحسنة. وحسب املعايير الدولية اذا كانت قيمة معدل العائد الداخلي اكبر من معدل سعر الفائدة 

ص ى بتنفيذ املشروع وذلك لتحقيقه عوائد مجزية للمنتجين الزراعيين. وبقسمة نسبة التغير في العوائد ( يو 0.10البالغ )

( نحصل على معدل العائد الداخلي عند تبني 8.18-( الى نسبة التغير في التكاليف الكلية البالغة )41.6الصافية البالغة )

 ف املحسنة ملحصول الحنطة يحقق عوائد مجزية ملنتجي الحنطة. (، وهو يشير الى ان تبني االصنا5.08التقنية والبالغ )

 :Return – Cost Ratioنسبة العائد الى الكلفة 

%( وهو يشير الى ان الدينار 2.83كما اظهرت النتائج ان نسبة العائد الى الكلفة عند استعمال البذور املحسنة بلغت )     

( دينار، وهو اعلى من نسبة العائد الى التكاليف 2.83للمنتج بمقدار ) الواحد املستثمر في هذه البذور املحسنة يعود

 لدى املنتجين الزراعيين لتبني اصناف 2.18باستعمال البذور املحلية التقليدية اذ بلغت نسبته )
ً
 قويا

ً
%(، ويشكل هذا حافزا

( دينار/ دونم الى التكاليف الكلية 619200البذور املحسنة، وقد تم حساب هذا املعيار من خالل قسمة العائد الكلي البالغ )

 ( دينار/ دونم.218426البالغة )

 اكثارالتكاليف ان استعمال البذور املحسنة املنتجة من قبل برنامج  -يظهر من نتائج تحليل العوائدخالصة القول فانه       

 مقارنة بالبذور التقليدية 
ً
املستعملة في ظل نفس الظروف االنتاجية، بذور الرتب العليا ملحصول الحنطة افضل اقتصاديا

 على تحسين املستوى املعيش ي للمنتجين 
ً
 في الدخل املزرعي للمنتج الزراعي مما ينعكس ايجابا

ً
 ايجابيا

ً
إذ انها حققت تحوال

 يتضح بان استعمال البذور املحسنة يؤدي الى ان29.4بفارق تصل نسبته الى نحو )
ً
خفاض %(، ومن املعايير املذكورة آنفا

( كانت بنسبة (change in NR%%( بينما الزيادة في العائد 8.18( مقدارها )Change in TC%طفيف في التكاليف االنتاجية )
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املحسنة يؤدي الى زيادة العائد يقابلها انخفاض قليل في التكاليف ومن  %(، لذا فان استعمال البذور 41.6اكبر إذ بلغت )

 ثم زيادة في االرباح.

 في تحليل البيئة الداخلية والخارجية للبرنامج: SOWTسلوب استخدام ا

 ما يستخدمها اصحاب القرار لتقييم موارد املشاريع وقدراتها  
ً
يعد التحليل البيئي احد االدوات االستراتيجية التي غالبا

 عن تقييم وصنع البيئة الخارجية املتمثلة )بالفرص والته
ً
ديدات ( املحيطة بتلك املحتمل )بنقاط القوة والضعف ( فضال

 Strengths Weaknesses Opportunities)من مختصر الكلمات   SWOTاملشاريع وان احد هذه االدوات هو تحليل 

Threats) . يحدد على انه اداة تخطيطية للتعامل مع البيئة املتغيرة لفحص وتقييم الظروف الخارجية والداخلية للبيئة اذ

(. كما انه  Davies ,1988,51لضعف وكذلك الفرص والتهديدات الخارجية في املستقبل )من خالل نسبية نقاط القوة وا

يمثل اداة مفيدة لتحليل الوضع العام للمشروع على أساس عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات وهذا التحليل 

في البيئة الخارجية والعمل على  يحاول اقامة موازنة بين عناصر القوة والضعف الداخلية والفرص والتهديدات املوجودة

وعند تحليل البيانات التي تم  (.36, 2011تمييز جميع العوامل واملتغيرات ذات العالقة في إطار هذا التصنيف )الربيعي ,

 (.2ض من الدراسة ظهرت النتائج املعروضة في جدول )الحصول عليها من استمارة االستبيان املعدة للغر 

 بذور الرتب العليا: في مجال برنامج اكثار راتيجيات الخاصة االست

 أنُه قد تم تبنيها من قبل بعض  -1
ً
توسيع العمل على نشر بذور الرتب العليا في البرنامج على عموم محافظات العراق خاصة

الى  منتجي البذور في بعض املحافظات من خالل ما تم مشاهدتُه بثبات إنتاجية وحدة املساحة ومقامتها لألمراض ، أضافة

 نقاوتها.

 كتحملها للجفاف وامللوحة ومقاومة لألمراض وذات إنتطوير ستنباط و العمل على ا -2
ً
تاجية أصناف الحنطة املالئمة بيئيا

 عتماد بعض االصناف املستوردة التي ثبت نجاحها بأجواء العراق.عالية ، أضافة إلى تسجيل وا

 .اه في العراق وخاصة ملنتجي البذور ات الري املدعومة ملواجهة شحة امليينتق توفير  -3

 الذي يقلل االعتماد على املبيدات اآلفاتكافحة ملتكاملة نظام اإلدارة املاستخدام تشجيع منتجي بذور الحنطة على  -4

 .اتيزيد نقاوة البذور وخلوها من االصاب الكيميائية مما

ستخدام عدد من الخيارات ، التي تزيد اإلنتاج بطريقة تربة ، باالخصوبة للعمل على تحسين  تشجيع منتجي بذور الحنطة -5

 .واملدخالت الزراعية لحدها األمثل من املوارد مة وزيادة املنفعة امستد

 )االصناف الهجينة( املنتشرة بين الزراعة التي تسبب خسائر. -6
ً
 منع االستيراد العشوائي ألصناف الحنطة خاصة

 بذور الحنطة كونهم الركيزة األساس لديمومة بذور الحنطة. اعية وذلك الكثاري البذور بالخطة الزر عدم شمول منتج -7

 منع اجراء املناقلة في األصناف بين املواقع ، أضافة إلى العمل على توفير اقرب املواقع الستالم بذور الحنطة من املنتجين. -8

 نشر من أجل هم في امليدان واألقرب إلى منتجي البذور بذور الرتب العليا كون اكثارفي برنامج اإلرشاد الزراعي  زيادة دور  -9

 لوضع املعالجات لها.من جهة اخرى املزارعين للبحوث الزراعية  الت، ونقل مشكمن جهة الحديثة إلى املستهدفين  تقنياتال
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 بذور الرتب العليا ملحصول الحنطة ( لبرنامج اكثار SWOT( تحليل )2جدول )

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدر: باالعتماد على بيانات استمارة االستبيان.امل              

 نقاط القوة

قللت من املخاطرة في االنتاج الزراعي  االصناف املقدمة من قبل البرنامج 1-

 لدى منتجي البذور 

بساطة تطبيق التوصيات الخاصة بـ )االصناف( املقدمة وسهولة العمل  2-

 بها وال تتطلب تحصيل معرفي ومهاري عاليين. 

زيادة االنتاج وقلة التكاليف لنفس الصنف باملقارنة بين مصدر  3-

 ري(.االصناف )برنامج / شركات حكومية/تجا

 مقاومتها) املقدمة في البرنامج جيدة من خالل األصناف خواص 4-

 عن تحمل  ، انفراط لالضطجاع
ً
السنابل( التي تقلل الضائعات ، فضال

 للجفاف بنسبة قليلة 22صنف بحوث

 بالنسبة لألصناف املقدمة من البرنامج. مراضقلة االصابة باأل  5-

 االدغال في الحقل.  ارتفاع نسبة نقاوة البذور قللت من نمو 6-

خفض التكاليف بسبب عدم اجراء التنقية للبذور بعد الحصاد لبعض  7-

 منتجي البذور.

 تحسين بذور الحنطة املتداولة بين املزارعين.  8-

 توافر املختصين على البرنامج. 9-
 توفر بذور األصناف بأسعار مدعومة من قبل برنامج اكثار البذور. 10-

 نقاط الضعف

ناف األخرى ارتفاع سعر بذور البرنامج الى الضعف باملقارنة مع بذور االص -1

 .لنفس الرتبة خارج البرنامج 

 .قلة البذور املقدمة ملنتجي البذور لغرض زراعتها 2-

ضعف منتجي البذور في مجال تحسين خواص التربة من )خالل اتباع  3-

  .الدورات الزراعية( واالعتماد على االسمدة بشكل رئيس

منطقة ة وعدم تحديد كل كثرة األصناف ضمن منطقة جغرافية معين 4-

 .م وظروف املنطقةبصنف يتالئ

تأخر تسليم البذور بشكل عام ملنتجي بذور الحنطة بشكل عام ، اضافة الى  5-

، يجب الحنطة كونهم يزرعون زراعة متداخلة تأخر تسليم مزارعي الشلب بذور 

  الشلب خاصة في محافظة الديوانية. قبل موعد حصاد أن يكون تسليم البذور 

د الحصاد نتيجة عدم توفر الة الحصاد مما يؤدي إلى زيادة التأخير في موع -6

  .الفاقد من املحصول 

وعدم مالئمتها  غير متحملة للجفافاملتداولة لدى املزارعين األصناف  -7
 .االستيراد العشوائي لألصناف وغير جيدة كناتج نهائي لظروف املنطقة بسبب

 الفرص

نتائجها و  ة االصناف املقدمة في البرنامجزارعي الحنطة مشاهديمكن مل 1-

 ة.من خالل املشاهدات وااليضاحات الحقلي

 نشرها  برنامج خالل من عليها الحصول  ويمكن االصناف متوافرة 2-

وتتناسب مع  ةغير مكلفاالصناف املقدمة والتوصيات الخاصة بها  3-

 .الحنطة منتجي بذور ادية لعموم القدرات االقتص

 ةدر موثوقامن مصو جيدة  االصناف املوص ى بها بذور  4-

الزراعية الخاصة بمعظم عمليات  تقنياتتوفر املكننة الحديثة وال -5

زراعة محصول الحنطة في شركات التجهيز الزراعي لدى الدولة وبأمكان 

 عن ت
ً
وفرها في األسواق املزارع شرائها وادخالها ضمن عمله الزراعي فضال

 املحلية 

عدم تأخر مبالغ تسويق املحصول ملنتجي البذور من قبل الشركات  6-

 املستلمة ملحصولهم

الزراعية الخاصة بمعظم عمليات  تقنياتتوفر املكننة الحديثة وال 7-

 زراعة محصول الحنطة ملعظم منتجي البذور 

الحنطة باملقارنة  توفر املساحات الزراعية الكبيرة ملعظم منتجي بذور  8-

 بمزارعي محصول الحنطة

وجود أقبال كبير ملعظم منتجي البذور على التعاقد مع البرنامج  9-

 البذور  اكثارلتزويدهم بالبذور التي مصدرها برنامج 

اغلب الشركات املوزعة للبذور تحتوي انافها على نسبة عالية من  10-

 ب
ً
 عن عدم نقاوة االصناف قياسا

ً
 أصناف البرنامجالشوائب فضال

 

 التهديدات

 قلة توافر الوقود والطاقة الكهربائية .-1

 عن رداءة نوعيتها بسبب ارتفاع نسبة -2
ً
انخفاض الحصة املائية فضال

 امللوحة.

من بذور واسمدة  عدم توفر مستلزمات اإلنتاج في األوقات املناسبة-3

 عن قلة الحصص املستلمة من قبل املنتجين .
ً
 ومبيدات فضال

 بعمليات الخدمة التي سعر ا-4
ً
لناتج النهائي ملنتجي البذور غير مجزي قياسا

 يقوم بها املنتجين وخاصة املصدق منها.

عدم التزام معظم منتجي البذور بالتوصيات الخاصة بكمية البذور في -5

 الدونم )كغم/دونم(.

هنالك حلقة مفقودة بعد مرحلة التفتيش الحقلي أي مرحلة الحصاد الى -6

 ج للشركات. تسويق املنت

املناقلة ألصناف البرنامج بين املواقع التي يتم فيها التخزين تؤثر على نقاوة -7

 األصناف.

بعض منتجي البذور يتم تحويلهم الى اماكن استالم البذور لبعض -8

 املحافظات مما يزيد من تكاليف انتاج البذور لدى املزارعين.

 املالية صيصاتالتخ قلة بسبب الزراعية القروض على الحصول  صعوبة-9

 . الروتينية واالجراءات

االستيراد العشوائي لألصناف تؤثر على اصناف البرنامج كونها -10
 ذات انتاجية اعلى باملقارنة مع اصناف البرنامج.

خلية 
البيئة الدا

ج
للبرنام

 
ج
جية للبرنام

خار
 البيئة ال
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 االستنتاجات:

 بناًء على ما اظهرته نتائج التحليل التي توصلت اليها الدراسة يمكن الخروج ببعض االستنتاجات والتوصيات اهمها:    

، كان (دينار/دونم400774)نحوبلغ  مجات البرناإن صافي القيمة الحاضرة عند استعمال تقني CBAنتائج تحليل  بينت -

نستنتج من هذا (دينار/دونم. 283031بلغت )اعلى من صافي القيمة الحاضرة في حالة الزراعة التقليدية اذ بلغ نحو 

 ان استعمال بذور البرنامج لها تأثير ايجابي على زيادة ارباح املزارعين وبالتالي تحسين املستوى املعيش ي لهم.

 سعر الفائدة السائد في السوق للقطاع الزراعيمعدل أن معدل العائد الداخلي كان اكبر من  CBAيل تشير نتائج تحل -

، نستنتج من ذلك ان رأس املال املستثمر في استخدام البذور املحسنة يحقق عوائد للمزارعين %(5.08)اذ بلغ نحو

 د لقائها.اكبر مما في حالة ادخار تلك املبالغ في املصارف والحصول على الفوائ

( دينار، 2.83)نحوبلغت  ات الحديثةاستعمال التقني عندأن نسبة العوائد الى التكاليف  CBAاظهرت نتائج تحليل  -

نستنتج من ذلك ان استخدام تقنيات دينار،  2.83تشير الى ان الدينار الواحد املستثمر في التقنية يعود بمقدار  والتي

نها تحقق ارباح مجزية للمزارعين ستثمار في تلك التقنيات وبذلك فإلفة اال البرنامج ادت الى تحقيق عوائد تفوق ك

 تشجعهم على تطوير انتاج محصول القمح واالستمرار بإنتاجه.

الى ان هناك زيادة في التكاليف عند استعمال تقنيات  (Change in TC)%اظهر مؤشر نسبة التغير في التكاليف -

زيادة تشكل نسبة طفيفة مقارنة بالزيادة املتحققة في مؤشر نسبة التغير في %(، لكن هذه ال8.18البرنامج بنسبة )

%(، نستنتج من ذلك استخدام البذور املحسنة للبرنامج في زراعة محصول القمح يؤدي الى 41.6العائد البالغة نحو )

على تغطيتها واخفاء اثرها على زيادة في التكاليف االنتاجية اال ان تلك الزيادة تصاحبها زيادة اكبر في العوائد تعمل 

 العملية االنتاجية.

يتضح ان نقاط القوة التي يوفرها البرنامج تتفوق على نقاط الضعف وهو مؤشر على  SOWTمن خالل نتائج تحليل  -

 الى البيئة الداخلية.
ً
 نجاح البرنامج في تحقيق الهدف املنشود استنادا

ص والتهديدات ضمن البيئة الخارجية كانت متساوية وهذا مؤشر يتضح ان نقاط الفر  SOWTمن خالل نتائج تحليل  -

على ان البرنامج تتساوى لديه الظروف الخارجية ويمكن ان يستفيد من الفرص املتاحة ملواجهة تلك التهديدات وذلك 

 بغية استمرار عمل البرنامج في تحقيق اهدافه.

 التوصيات:

قدمها الدراسة لتطوير عمل انتاج البذور وتحقيق الهدف من اكثارها تتمثل ان من اهم التوصيات التي من املمكن ان ت     

 باآلتي:

 أنُه قد تم تبنيها من قبل  -
ً
توسيع العمل على نشر بذور الرتب العليا في البرنامج على عموم محافظات العراق خاصة

املساحة وتحملها للظروف  بعض منتجي البذور في بعض املحافظات من خالل ما تم مشاهدتُه بثبات إنتاجية وحدة

 عن نقاوتها الوراثية والفيزيا
ً
 ية.ئالبيئية السائدة فضال

تشجيع منتجي بذور الحنطة على استخدام نظام اإلدارة املتكاملة ملكافحة اآلفات مما يقلل االعتماد على املبيدات  -

 صابات.الكيميائية ويزيد نقاوة البذور وخلوها من اال 

 )االصناف الهجينة( املنتشرة بين املزارعين التي تسبب خسائر. منع االستيراد العشوائي -
ً
 ألصناف الحنطة خاصة
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 كثار بذور الحنطة كونهم الركيزة األساس لديمومة بذور الحنطة.عدم شمول منتجي البذور بالخطة الزراعية وذلك إل -

 يات اإلنتاج الشاملة.وضع سياسة بحثية للقطاع الزراعي لتوفير بدائل باستمرار لتصميم سياسات اقتصاد -

زيادة دور اإلرشاد الزراعي في برنامج اكثار بذور الرتب العليا كونهم في امليدان واألقرب إلى منتجي البذور من أجل نشر  -

التقنيات الحديثة إلى املستهدفين من جهة، ونقل مشكالت املزارعين للباحثين واملختصين في القطاع الزراعي من جهة 

 جات لها.اخرى لوضع املعال

 :خاتمة

اظهرت الدراسة ان انتاج واكثار بذور الرتب العليا ملحصول الحنطة في العراق قد حقق العديد من املميزات التي قد       

يكون لها اثر كبير على تطوير انتاج محصول الحنطة في العراق للوصول الى مرحلة االكتفاء الذاتي وتحقيق االمن الغذائي 

ستراتيجي املهم، ومنها املميزات املالية وتحقيق االرباح للمزارعين املتبنين لزراعة البذور املنتجة من من هذا املحصول اال 

البرنامج مقارنة بالبذور التقليدية والذي يعد الهدف االساس لكل مزارع. وان موضوع اكثار بذور الرتب العليا ودراسة 

وقوف على اهم اآلثار الفنية واالقتصادية واالجتماعية التي يحققها اهميته ونتائجه تتطلب اعداد املزيد من الدراسات لل

 تطوير وتنمية قطاع البذور وبالتالي انعكاساتها على واقع القطاع الزراعي.
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Abstract 

The study aimed to identify the real size of the 

Palestinian public budget deficit, its 

developments, and the repercussions of the 

clearance revenues on this deficit.  To complete 

the study and achieve its purpose, the researcher 

used the descriptive analytical approach, using 

the (spss) program, and the (Eviews) program, 

in order to test the hypotheses of the study. The 

spatial boundaries were in the State of Palestine 

while the time for 2000-2020  ,Clearance 

revenues lead to an increase in the budget 

deficit.  And that the clearing revenue data 

explain 35% of the Palestinian budget deficit 

data, and there are no statistically significant 

differences in the budget deficit between the 

years in which a crisis occurred and the years in 

which no crisis occurred, attributing the 

clearing crisis.  The study reached several 

recommendations, the most important of which 

were: reformulating the economic 

understandings with Israel, the most important 

of which is the Paris Economic Protocol, 

reducing dependence on the clearing tax in 

financing expenditures, by diversifying sources 

of public revenue through various investment 

projects, and reducing government spending to 

the maximum in order to reduce the deficit.  in 

the general budget and the repayment of the 

public debt.   

Key words: Clearing revenue, Expenses in 

progress, Development expenditures, Domestic 

revenue, Budget deficit. 

 امللخص: 

هدفت الدراسة للتعرف علـى الحجـم الحقيقي لعجز املوازنة 

العامة الفلسطينية، وتطوراتـها، وتداعيات ايرادات املقاصة 

على هذا العجز. وإلتمام الدراسة وتحقيق الغرض منها 

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام 

(، من أجل اختبار فرضيات Eviews(، وبرنامج )spssنامج )بر 

الدراسة، وتمثلت الحدود املكانية في دوله فلسطين بينما 

(، وتوصلت الدراسة الى عدة 2020-2000الزمانية للفترة )

نتائج جاء أهمها: بأنه يوجد أثر إليرادات املقاصة على 

صة يؤدي فائض/عجز املوازنة، وان الزيادة في ايرادات املقا

الى الزيادة في عجز املوازنة. وأن بيانات ايرادات املقاصة 

% من بيانات عجز املوازنة الفلسطينية، 35تفسر ما نسبته 

وال يوجد فروق ذات داللة احصائية في عجز املوازنة بين 

السنوات التي حصل فيها ازمة والسنوات التي لم يحصل فيها 

الدراسة الى عدة ازمة، تعزو الزمة املقاصة. وتوصلت 

توصيات جاء اهمها: إعادة صياغة التفاهمات االقتصادية 

مع اسرائيل واهمها بروتوكول باريس االقتصادي، وتقليل 

االعتماد على ضريبة املقاصة في تمويل النفقات وذلك من 

خالل تنويع مصادر االيرادات العامة عن طريق املشاريع 

ق الحكومي الى الحد االستثمارية املختلفة، وتخفيض االنفا

االقص ى من اجل تخفيض العجز في املوازنة العامة وسداد 

 الدين العام.  

ايرادات املقاصة، النفقات الجارية،  الكلمات املفتاحية:

 .النفقات التطويرية، االيرادات املحلية، عجز املوازنة
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 مقدمة:

في حين  تعتبر السياسة املالية األداة التي تهتم بتوفير الخدمات من قبل الحكومات، وتعبئة املوارد املطلوبة منها لتمويلها،  

مرت السياسة املالية بتُحول متتابع خالل العقود املاضية، بحيث أصبحت في الوقت الحاضر على مفترق تغيرات رئيسية 

أكثر بكثير مما كان عليه الحال سابقا، وفهم السياسة املالية أمر حيوي وجوهري للحصول على النتائج املستقبلية الرصينة 

لجوانب الخاصة بعملية املوازنة. لذلك فالسياسة املالية تستهدف استخدام أدواتها الثالثة واملناسبة على مختلف املناحي وا

الرئيسية )الضرائب، اإلنفاق العام، واالقتراض(، كعوامل موازنة لتحقيق التوازن في تطوير اإلقتصاد ليتبعه نمو 

 .اقتصادي، ومن ثم تنمية اقتصادية إلى تنمية شاملة ومستدامة

دراسة واقع االقتصاد الفلسطيني منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام ومن خالل   

 على عجلة االقتصاد الوطني 1993
ً
م، شهد الوضع الفلسطيني عدة تقلبات سياسية واقتصادية، األمر الذي أثر سلبا

اجع املؤشرات االقتصادية الكلية، وارتفاع في معدالت الفقر الفلسطيني، وأدى إلى العديد من التحّوالت والتغيرات، أهّمها تر 

 والبطالة، والتذبذب في معدالت النمو االقتصادي والتضخم.   

وعلى أثر ذلك يعاني االقتصاد الفلسطيني من مشكلة العجز في املوازنة العامة املتمثلة بنقص االيرادات العامة مقارنة   

ملنح واملساعدات الخارجية، وقرصنة االحتالل االسرائيلي ألموال إيرادات املقاصة بالنفقات العامة، وتراجع مستوى ا

، وكذلك في ظل وجود 70%اجمالي اإليرادات الفلسطينية وبنسبة تصل إلى  الفلسطينية، في ظل هيمنة هذه اإليرادات على

ة، واالعتماد الكبير في تمويل هذا العجز تتبدى بشكل سافر في استمرار عجز املوازنة العام ازمة مالية فلسطينية مستمرة،

 تلو االخر، مما دفع  السلطة إلى االقتراض الخارجي والذي يعد أحد  على
ً
 تتراجع عاما

ً
املساعدات الخارجية، والتي هي أصال

 خارجية. وسائل تمويل العجز في املوازنة العامة لديها، مما أدى إلى ظهور مشكلة أخرى تمثلت في زيادة حجم مديونيتها ال

: مشكلة الدراسة:
ً
 أوال

 إذا كانت املوازنة العامة الفلسطينية تعاني من عدة مشكالت هيكلية، على رأسها استمرار وجود  

تم توقيف  عجز املوازنة، وتزايد حجم الدين العام واملتأخرات على الحكومة، وغيرها، فكيف يمكن تصور هذه املشكالت اذا

ك ان مقدرة السلطة على تغطية انفاقها العام ستكون ضعيفة، فإيرادات املقاصة هي جزء كامل إيرادات املقاصة، ال ش

أصيل من اإليرادات الضريبية الفلسـطينية، وتحتل خصوصية ملا لها من دور كبير في سد العجز في املوازنة الفلسطينية. 

بمتوسط سنوي م، 2020يين دوالر خالل عام مال  1003.6مليون دوالر، ليصل حجمها إلى  351.7تقريبا  1996إذ بلغت عام 

، كما وبلغ متوسط نسبتها من 2020–2007( مليون دوالر، خالل الفترة 142.4( مليون دوالر بمتوسط شهري )1709نحو)

. ومما تقدم: فإن % خالل الفترة نفسها49.3%، بينما بلغ متوسط نسبتها من النفقات العامة 65.9اإليرادات املحلية 

 التالي: لرئيسة للدراسة تتمحور حول التساؤل الرئيساملشكلة ا

 ما اثر إيرادات املقاصة على عجز املوازنة في فلسطين؟.

 وفي ضوء هذا التساؤل الرئيس برزت عدة تساؤالت فرعية لعل أبرزها:

 هل هناك اختالف في فائض/عجز املوازنة الفلسطينية يتعلق بإيرادات املقاصة ؟.  -1

 زنة العامة الفلسطينية ؟.ما هو حجم عجز املوا -2

 ماهي العالقة بين ايرادات املقاصة وعجز املوازنة الفلسطينية؟. -3
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: أهمية الدراسة.
ً
   ثانيا

أحد أهم أسباب اختيار هذه الدراسة هو الحدوث املتكرر ألزمة ايرادات املقاصة، ومردوداتها السلبية على املوازنة  -

 .بها االقتصاد الفلسطيني في ظل الظروف املالية الصعبة التي يمر الفلسطينية، حيث أصبحت حديث الساعة خاصة

حداثة املوضوع في االقتصاد الفلسطيني، والتي تبرز من خالل ما يمكن أن تتوصل له الدراسة من مدلوالت نظرية وفكرية  -

والتي تتمثل في عجز  باعتبارها تمثل استجابة حقيقية إلحدى أبرز التحديات الرئيسية للسلطة الوطنية الفلسطينية

 موازنتها العامة.

توضيح العالقة بين ايرادات املقاصة وعجز املوازنة العامة، عبر النتائج التي ستخلص اليها الدراسة، األمر الذي قد يؤدي  -

 إلى التخفيف من اآلثار السلبية أو االستفادة منها عبر عدة اجراءات يتم التوصية بها.

: فروض الدراسة.
ً
 ثالثا

 :ي ضِوء مشكلة وأهداف الدراسة يمكن تحديد فروضها الرئيسية فيما يليف

1- H01 ال يوجد اثر ذو دالله احصائية عند مستوى داللة :(α≤0.05 ) إليرادات املقاصة على اجمالي عجز/فائض املوازنة

 . 2020 -2000العامة في فلسطين للفترة 

2- H02لة : ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى دال(α≤0.05) لعجز/فائض املوازنة العامة الفلسطينية في 

 ، يعزو ألزمات ضريبة املقاصة. 2020-2000الفترة 

: أهدف الدراسة. 
ً
 رابعا

تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف تتمثل في تحليل مؤشرات فترات االزمات التي مرت بها ايرادات املقاصة، ودورها في  

تحليل االقتصادي للعالقة بينهما، للوقوف على أهمها، وعرض صورة عامة عن واقع املوازنة عجز املوازنة الفلسطينية، وال

الفلسطينية منذ نشأتها، والتعّرف على أهم مصادر إيراداتها، وأبرز أوجه االنفاق، وبيان أثر ايرادات املقاصة على العجز 

 في املوازنة الفلسطينية ومدى العالقة بينها، وذلك من خالل: 

 سة وتحليل ايرادات املقاصة، وتطوراتها.درا -1

 التعرف على حجم عجز املوازنة العامة الفلسطينية. -2

 بيان العالقة الواضحة بين أزمة املقاصة وعجز املوازنة العامة في فلسطين. -3

 مساعدة متخذي القرار الفلسطيني، واقتراح توصيات تخفف من ازمة املقاصة املتكررة. -4

: منهجية الدراسة.
ً
 خامسا

اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل البيانات واملعلومات والتقارير املتوفرة، حول ايرادات املقاصة 

الفلسطينية، واعتمدت الدراسـة علـى أسـلوب التحليل القياس ي، مـن خـالل اختبـار وأزماتها املتتالية، كذلك بيانات املوازنة 

ائية، تستخدم سالسل زمنية تم التأكد من ثباتهـا، وتم استخدام برنامج التحليل االحصائي متغيرات نوعية ومنهجية إحص

Eviews  من اجل اختبار الفرضيات، وبرنامجSPSS  من اجل وصف البيانات املجمعة، وبرنامج ال EXCEL من اجل تصميم

 .الرسوم البيانية
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: حدود الدراسة
ً
 . سادسا

(، ألن تلك الفترة تميزت بزيادة العجز في املوازنات العامة 2020-(2000اسة على الفترة اقتصرت الدر  الحدود الزمانية:

 الفلسطينية، كذلك أزمات متتالية إليرادات املقاصة.

 دولة فلسطين صاحبة عجز املوازنة العامة املتواصل.الحدود املكانية: 

: الدراسات السابقة:
ً
 سابعا

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل إيرادات ضريبة املقاصة واإلنفاق العام وعجز املوازنة ما  .(Zidan ،2021) دراسة: -1

في فلسطين، والكشف عن أثر ازمة ضريبة املقاصة على النفقات الجارية والنفقات التطورية  2019 -1996بين االعوام 

ملنهج الكمي. وتوصلت: إلى أنه يوجد أثر ألزمة إيرادات املقاصة وعجز املوازنة. واستخدمت املنهجي الوصفي التحليلي وا

على النفقات الجارية وال يوجد اثر لهذه االزمة على النفقات التطويرية. وأوصت الدراسة: بإعادة صياغة التفاهمات 

ي تمويل النفقات االقتصادية مع اسرائيل واهمها بروتوكول باريس االقتصادي، وتقليل االعتماد على ضريبة املقاصة ف

التشغيلية والتطويرية، واعادة هيكلة النظام الضريبي في فلسطين وتطوير نظام الجباية الضريبية، وتخفيض االنفاق 

 الحكومي إلى الحد االقص ى من اجل تخفيض العجز في املوازنة وسداد الدين العام. 

ة إلى إجراء دراسة تحليلية للعالقة بين العجز املوازني ومعدل التضخم في هدفت الدراس .(2021)مرس ي، دراسة:  -2

م، واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي لإلحصائيات والبيانات، كذلك املنهج 2019-2000االقتصاد املصري للفترة 

رية يغلب علية طابع الكمي لقياس أثر عجز املوازنة على معدل التضخم، وتوصلت الدراسة الى أن عجز املوازنة املص

، ألنه غير مرتبط بالدورة التجارية، بل هو مستمر في 
ً
 وليس دوريا

ً
 هيكليا

ً
التزايد من عام آلخر، ومن ثم فإنه يعد عجزا

التزايد برغم من معدالت النمو املرتفعة التي تحققت في تلك الفترة، كما أن هناك عالقة طردية موجبة  في االجلين 

عجز املوازنة العامة ومعدل التضخم، وأوصت الدراسة بترشيد اإلنفاق العام من خالل القضاء القصير والطويل بين 

 علي ظواهر الفساد املرتبطة باملال العام كالرشوة والوساطة واملحسوبية التي تفشت في الكثير من الهيئات واملؤسسات

 الحكومية.

 -2016هدفت الدراسة تحليل العالقة بين عجز املوازنة والدين العام في العراق للمدة  .(2020)جودة واخرون،  دراسة: -3

باستخدام املنهج التحليلي لإلحصاءات والبيانات، كما تم استخدام املنهج الكمي لقياس اثر عجز املوازنة في  2003

عتماد على الدين العام في تمويل هذا لال ز في املوازنة العامة يؤدي الدين العام، وتوصل البحث إلى ان استمرار العج

، بسبب زيادة اعباء خدمة الدين، كما أوص ى البحث بضرورة تبني اعباء مالية اضافية على املوازنةالعجز ، مما يعني 

  استراتيجية اقتصادية إلدارة الدين العام بصورة تجنب االقتصاد العراقي أية ازمات مالية واقتصادية.

هدفت الدراسة الى التحقق من العالقة بين زيادة اإلنفاق العام واإليرادات إلثيوبيا  .(Oumer ،2020) دراسة: -4

واستخدم  NARDL سنة. تم استخدام اختبار تكامل غير متماثل يعتمد على  42 باستخدام بيانات سلسلة زمنية

لنتائج إلى وجود تكامل مشترك طويل املدى بين اإلنفاق للتحقق من السببية. وتشير ا Toda-Yamomot اختبار 

أن الصدمات اإليجابية في العجز املالي تؤدي إلى  واإليرادات، وفيما يتعلق بالعجز املالي، كشفت نتائج التكامل املشترك

ي. كذلك تم اقتراح تغييرات إيجابية في الناتج املحلي اإلجمالي بينما الصدمات السلبية تقلل من الناتج املحلي اإلجمال

 .بعض اإلجراءات السياسية لتحسين اإليرادات الضريبية وتقليل العجز املالي
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هدفت هذه الدراسة إلى فحص ميزانية الدولة وعجز الديون في إندونيسيا، باستخدام تحليل  .(Gazali ،2020) دراسة: -5

. وتوصلت إلى ان العجز الذي يحدث كان بسبب 2014 –1998تي تم جمعها من عام املنهج الوصفي، البيانات الثانوية ال

عدم كفاية الدخل من االيرادات الضريبية وغير الضريبية. ويصبح هذا الدين عًبئا ثقًيال على ميزانية الدولة ألنه يجب 

ملترتبة على العجز يجب أن يتم تمويلها سداده بأصل الدين والفائدة ولكن املوازنة ال تزال تعاني من العجز، بعض اآلثار ا

من خالل ديون جديدة وبالتالي سيتم زيادة العبء، من ناحية أخرى، يعتبر الحساب الجاري وكذلك حساب رأس املال 

 عجزا أيضا.

: الفجوة الحثية: 
ً
 سابعا

يان بعض أوجه من خالل استعراض الباحث لبعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، فإنه سيتم ب

التشابه واالختالف، بين الدراسات السابقة من حيث منهجية الدراسة املتبعة، واالدوات املستخدمة في الدراسة، وأوجه 

التشابه واالختالف والتمييز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، ومدى استفادة الدراسة الحالية من بعض هذه 

 الدراسات وذلك من خالل: 

استخدام املنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل البيانات الرسمية املتوفرة، واستخدام تحليل القوائم االتفاق: أوجه 

 املالية املنشورة املعتمدة كأداة أساسية في الدراسة.

راسات تناولت هذه الدراسة موضوع  إيرادات املقاصة ودورها في عجز املوازنة الفلسطينية، حيث شح  الدأوجه التمييز: 

 السابقة من هذا النوع وخاصة املحلية منها، وخاصة الحديثة. 

املكتبة الفلسطينية تفتقر ملثل هذه الدراسات املتعلقة بموضوع إيرادات املقاصة ودورها في عجز املوازنة الفلسطينية،  -

ملعلومات املتوفرة للباحث حيث ال زالت املكتبة الفلسطينية تعاني من نقص في الدراسات املتعلقة بهذا الشأن، وحسب ا

 تعتبر هذه الدراسة االولى من نوعها التي تقوم بهكذا دراسة.

 االطار النظري للدراسة

: املوازنة العامة الفلسطينية:
ً
 أوال

شهدت األراض ي الفلسطينية أول مراحل تكوين النظام املالي العام مع بداية االنتداب البريطاني، وكانت الجهة التي تقر  

نة الحاكم العام، وكانت تشكل الضرائب غير املباشرة املورد الرئيس ي للموازنة في تلك الفترة، وقبل تسلم السلطة املواز 

الوطنية ملحافظات غزة وأريحا، كان اإلنفاق العام لألراض ي الفلسطينية ينحصر في نفقات اإلدارة املدنية اإلسرائيلية 

م، والتي 1993-1967% من الناتج املحلي االجمالي خالل السنوات 13-12 ووكاالت الغوث، وقد كانت إسرائيل تنفق بمعدل

كان يتم تمويلها بالكامل من الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من املواطنين الفلسطينيين، وكان الجزء األكبر من هذه 

 وغالًبا عمليات صيانة.النفقات على شكل نفقات جارية وخاصة رواتب املوظفين، وفي أضيق الحدود مشاريع تطويرية 

 نشأة املوازنة العامة الفلسطينية:  -1

م، وتمثلت في مسؤولية اإلنفاق العام وتحصيل اإليرادات، وقد 1994تها املالية في شهر مايو عام القد بدأت السلطة صالحي

فة ومكتب الرئيس الراحل توزعت في حينه على أكثر من تسعة عشر وزارة باإلضافة إلى أجهزة األمن والشرطة والدوائر املختل

واستمرت السلطة في تقدير املوازنة العامة بالتعاون مع خبراء من صندوق . (269: 2003)اشتيه،  الشهيد ياسر عرفات
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مكانيات املتاحة م، وفًقا لإل 1995م، في إعداد املوازنة للعام 1994النقد الدولي، وعملًيا بدأت السلطة الفلسطينية منذ عام 

لها، وبالرغم من عدم التزام إسرائيل بالفترة االنتقالية املحددة، إال أن السلطة التزمت بالعمل وفق محددات القانون 

الدولي من أجل استمرار الدعم اإلقليمي والدولي لبناء دولة فلسطينية، ولكنها واجهت العديد من املعوقات املتعمدة من 

منذ أن تأسست السلطة الفلسطينية حيث أنه لتنصل من اتفاقيات السالم املوقعة بين الجانبين، الجانب اإلسرائيلي ل

 .(2009)فياض،  وإسرائيل تمارس الضغط السياس ي واالقتصادي والعسكري إلضعافها

 مراحل تطور املوازنة العامة الفلسطينية:  -2

عامة لفلسطين في عدة مراحل مالية مختلفة منذ اللحظة االولى التي استلمت فيها السلطة كما باقي الدول مرت املوازنة ال

 م.1994الوطنية الفلسطينية زمام االمور في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

شهدت هذه املرحلة نوع من االستقرار املالي في موازنة الحكومة، حيث كان اإلنفاق  :1999-1994مرحلة التأسيس  -أ

ي يمول بشكل أساس ي من اإليرادات املحلية، مع انخفاض مستمر في عجز املوازية الجارية ووجود فائض في املوازية الجار 

 م.1999-1998العامة 

تراجعت املؤشرات االقتصادية في االراض ي الفلسطينية متأثرة بالظروف : 2002-2000مرحلة االنتفاضة الثانية   -ب

ي خالل سنوات هذه االنتفاضة، وأرتفع اإلنفاق الجاري، ورافقة تراجع أو السياسية القاسية، والحصار االقتصاد

ثبات نسبي في جانب اإليرادات، وكردة فعل طبيعي انعكست هذه التغيرات على تفاقم مشكلة الدين العام لتغطية 

 العجز.

رة إال أن نفقات السلطة على الرغم من بدء عملية اإلصالح املالي في هذه الفت: 2005-2003مرحلة االصالح املالي   -ت

ألف  146وارتفاع عدد املوظفين إلى  ،الفلسطينية واصلت االرتفاع بسبب تطبيق الشق املالي من قانون الخدمة املدنية

 ودعمموظف، وساعد السلطة في هذه املرحلة إعادة االحتالل االسرائيلي أموال املقاصة املتأخرة من الفترة املاضية 

 ملوازنة الفلسطينية.الدول املانحة بدعم ا

: أدى فوز حماس وتشكيلها  للحكومة الفلسطينية إلى رجوع إسرائيل 2007-2006مرحلة الحصار واالنقسام   -ث

لسياسة وقف تحويالت املقاصة إلى خزينة السلطة، مما أدى الى تفاقمت املشاكل املالية بانخفاض اإليرادات املحلية 

الفلسطينية، باإلضافة إلى اتخاذ العديد من الدول املانحة القرار بعدم تقديم  لتدهور األوضاع االقتصادية في األراض ي

أي مساعدات مالية لحكومة حماس، وأدى خوف البنوك املحلية من العقوبات واملالحقات القانونية في الخارج إلى 

 2007والجدير ذكره في هذه املرحلة، أنه بعد االنقسام عام . (2018)عكاشة،  تقليص تسهيالتها وتعامالتها مع الحكومة

تغير الحال بسبب تعطل عمل املجلس التشريعي، وأصبح قانون املوازنة يقدم لرئيس السلطة الفلسطينية للمصادقة 

 . (2019)االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(،  علية.

ارتفعت في هذه املرحلة اإليرادات بشكل ملحوظ، لتحسن اإلدارة الضريبية وتسارع : 2020-2008مرحل األزمات   -ج

م، ولكن على الرغم من 2010-م2008وتيرة املساعدات الخارجية. مما أدى إلى انخفاض عجز املوازنة الجارية في عامي 

مات شهرية مؤكدة، تشكل أكثر من نصف ذلك التحسن إال أن املشكلة األساسية لم تحل، ويعود ذلك إلى وجود التزا

 النفقات، وايرادات غير مؤكدة كاملساعدات الدولية وتحويالت املقاصة. 
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: هيكل املوازنة العامة الفلسطينية. 
ً
 ثانيا

تتكون املوازنة العامة الفلسطينية من مكونين أساسيين هما اإليرادات العامة والنفقات العامة، وتنقسم اإليرادات 

 : (2012)حسني،  العامة بدورها إلي بنود فرعية وهي كالتالي والنفقات

 : النفقات العامة:1

بأنها مبلغ من املال يخرج من الذمة العامة للدولة )خزينة الدولة(، أو  :للنفقات العامة العديد من التعاريف نذكر منها 

 . (Michaillat, 2019) اجة عامةاحدى املؤسسات التابعة لها يهدف اشباع ح

 :ويمكن تقسيم النفقات في فلسطين إلي نفقات جارية ونفقات تطويرية من خالل

 .  (2020)الحسني،  :  وتشملالنفقات الجارية -أ

 لطة الفلسطينية املدنية والعسكرية .رواتب املوظفين والعاملين في أجهزة الس :الرواتب واألجور  -

التشغيلية: وتشمل مصاريف املياه، الكهرباء، الهاتف، البريد واملواصالت، إيجارات املباني، املحروقات،  النفقات -

 القرطاسية، املطبوعات، الصيانة، مهمات السفر، ومصاريف أخرى .

% والتي تدفع لصندوق التأمين واملعاشات 12.5اعي النفقات التحويلية: وتشمل حصة الحكومة من الضمان االجتم -

)التقاعد(، كذلك اإلنفاق على البرامج اإلغاثية والرعاية االجتماعية واملساعدات والتعويضات التي تقدمها للمواطنين 

 املتضررين من الحصار والعدوان اإلسرائيلي.

 لها من خالل املوازنة الجارية. نفقات رأسمالية عادية: وهي النفقات الرأسمالية التي يتم تموي -

صافي اإلقراض: وهي املبالغ التي تدفعها الخزينة سواء بشكل مباشر لشركة توليد وتوزيع الكهرباء للتسديد عن املواطنين،  -

  .(2021 )عفانة، أو من خالل الخصم من مستحقات السلطة الفلسطينية )إيرادات املقاصة(، لدى إسرائيل

وهي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حيث العمر االفتراض ي والعائد من النفقات التطويرية:  -ب

      .(2020)الحسني،  النفقة، وتمول من موازنة السلطة ومن املانحين

ات تطويرية ممولة من الدول املانحة، وجميعها تنفق على مشاريع وتنقسم إلى نفقات تطويرية ممولة من الخزينة ونفق 

البنية التحتية ضمن إطار املشاريع التطويرية. وتجدر اإلشـارة إلى أن التمويل الخارجي جـزآن، أحدهما لدعم املوازنة، واآلخـر 

 انظر الجدول التالي: لإلنفاق التطويري.
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 )مليون دوالر(   2020 -2000طويرية الفلسطينية للفترة النفقات الجارية الت (1جدول رقم )

 التطويرية الجارية السنة م التطويرية الجاري السنة م

1 2000 1971.3 771.1 12 2011 3187.6 318.9 

2 2001 1778.8 552.3 13 2012 3192.1 221 

3 2002 1527.4 387.2 14 2013 3347.5 173.4 

4 2003 1825.1 581.4 15 2014 3488.1 162.9 

5 2004 2183.5 500.1 16 2015 3438.1 176.1 

6 2005 2736.8 393.9 17 2016 3662.4 216.6 

7 2006 1884.7 371.4 18 2017 3787.2 257.4 

8 2007 3331.2 402.3 19 2018 3660 276.9 

9 2008 3864.3 253.9 20 2019 3603 196.9 

10 2009 3665.8 213.6 21 2020 3922.4 167.4 

11 2010 3242.4 302.2  

 سلطة النقد الفلسطينية، البيانات السنوية، أعداد مختلفة.املصدر: 

  م.2018تم حساب البيانات من قبل الباحث باألسعار الحقيقية وفقا ألسعار عام 

تستحوذ على الحصة األكبر  خالل فترة الدراسة قد أخذت بالتزايد، وأنها بشكل عام يالحظ من الجدول السابق أن النفقات

م، ويحتل بند األجور والرواتب الجزء األكبر 2015-1995% باملتوسط خالل الفترة 86لعامة للسلطة بنسبة من النفقات ا

خالل نفس الفترة. وعلى الرغم من سياسة االحتواء التي اتبعتها الحكومة  46.5%النفقات العامة باملتوسط حوالي  من

ويعود الخلل الهيكلي في فاتورة كما  قدية ما زالت غير كافية، الفلسطينية تجاه إنفاقها املوجه لألجور، فإن التدفقات الن

 :الرواتب إلى األسباب اآلتية

 .التبعات املالية لقانون التقاعد العام، وما يتبعه من تحويالت املساهمة اإللزامية الحكومية -

 .ربية(في الضفة الغخاصة  النمو الطبيعي لفاتورة الرواتب )غالء املعيشة ، والوظائف الجديدة  -

 .القطاع العام هو املشغل الرئيس ي للعمالة الفلسطينية في ظل غياب دور القطاع الخاص -

 : : اإليرادات العامة2

تعرف بأنها عبارة عن مجموع األموال التي تحصل عليها الحكومات لإلنفاق على املرافق واملشروعات العامة ووضع سياستها 

)عبد النبي،  ن جميع اإليرادات املالية التي تحصل عليها الدولة من أي مصدر كانموضع التنفيذ، كذلك تعرف: بأنها عبارة ع

2012). 

 .(269: 2003)اشتيه،  :إلي التاليفي فلسطين  وتنقسم اإليرادات العامة 

ات اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وتشمل اإليرادات تعد اإليرادات املحلية أحد مكون اإليرادات املحلية: -أ

الضريبية وغير الضريبية التي تحصلها وزارة املالية مباشرة، ويتم تحصيلها إما بواسطة الدوائر املختصة في وزارة املالية 

ت داخل غرفة مباشرة، أو تحصلها السلطة عن طريق سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بحيث يتم عمل تسوية للمستحقا
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املقاصة آخر كل شهر، وتسمى )إيرادات املقاصة(، وهي إجمالي اإليرادات املحلية وإذا طرحنا اإلرجاعات الضريبية من 

 (FUND, 2005) ذلك فإننا نصل إلى صافي اإليرادات املحلية

صة السيادة على استحقاقات الوصول اليها، بموجب نشأت ايرادات املقاصة نشأة مشوهة ومنقو  ايرادات املقاصة: -ب

م، حيث أعطى الحق إلسرائيل في تحصيل ضريبة القيمة املضافة من الواردات 1994بروتوكول باريس االقتصادي عام 

منها، وادارة عمليات التخليص الجمركي على الواردات الفلسطينية التي تمر عبر املوانئ اإلسرائيلية، وتحصيل الرسوم 

جمركية وضريبة القيمة املضافة عن هذه الواردات وهي ما تسمى بإيرادات املقاصة، ومن ثم تحويلها الى السلطة ال

 .(2021)حلس، % منها كرسم تحصيل للخزينة االسرائيلية 3الوطنية الفلسطينية شهريا، بعد خصم 

ريبة القيمة املضافة التي تحصلها السلطات الضريبية من القطاع في ضوء ما سبق تعرف ضريبة املقاصة أنها "ض

الخاص الفلسطيني نتيجة قيامه بالشراء من إسرائيل أو املستوردة من الخارج عبر منافذها الحدودية، حيث تدفع لدى 

)مقداد،  صة املتفق عليهاالجانب اإلسرائيلي والذي يقوم بدوره بتحويلها إلى وزارة املالية في نهاية كل شهر عبر آلية املقا

2016).  

 : (2017)عزريل،  أنواع االيرادات املتحصلة من ضريبة املقاصة -1

الجمارك والضرائب على البضائع املستوردة من قبل الفلسطينيين من الخارج عبر املوانئ واملعابر التي يسيطر عليها  -

حتالل اإلسرائيلي، حيث قامت السلطة الفلسطينية باالتفاق مع اإلسرائيليين بجمع هذه الجمارك والضرائب بناء اال 

( على انه مقاصة اإليرادات من ضريبة االستيراد والرسوم األخرى 15على اتفاق باريس االقتصادي. حيث جاء البند في )

رتكزت على مبدا املقصد النهائي، حيث حتى لو قام مستورد بين االحتالل اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية، قد ا

إسرائيلي باالسترداد وكانت وثائق االستيراد ذكرت ان الشركة املستوردة مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتمارس 

 .نشاطها على األراض ي الفلسطينية فان قيمة الضريبة تكون لها

سرائيل واملستوطنات: أن دولة االحتالل سوف ترسل الى السلطة ضريبة الدخل على أجور العمال الفلسطينيين في إ -

 % من قيمة ضريبة الدخل على العاملين الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل املحتل.75الفلسطينية ما يساوي 

ائرة من اتفاق باريس االقتصادي على قيام د 36الضرائب غير املباشرة على املشتريات من إسرائيل: ولقد نص البند  -

ضريبة املضافة، واي ضريبة غير مباشرة، بعدها تقوم بتحوليها الى السلطة الالضرائب اإلسرائيلية على تحصل 

 % من قيمة اإليرادات املحصلة. 3الفلسطينية بعد اجتزاء ما نسبته 

يجة تزايد تطّور حجم إيرادات املقاصة بشكل مستمر منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، نت تطور ايرادات املقاصة: -2

حجم الواردات في سياق ضعف القطاعات اإلنتاجية، وتوفر تمويل لهذه الواردات من خالل املساعدات الخارجية، 

. حيث تزايدت إيرادات املقاّصة خالل الفترة (2019)العجلة،  وارتفاع حجم االستهالك النهائي في االقتصاد الفلسطيني

ماليين دوالر  1003.6ليصل حجمها إلى  1996مليون دوالر سنة  351.7بشكل كبير، إذ ارتفع حجمها من  2020–2000

( مليون دوالر 1709حيث بلغ املتوسط السنوي لقيمة إيرادات املقاّصة نحو ). (2021)حلس،  2020خالل العام 

، وبلغ متوسط نسبة إيرادات املقاّصة من اإليرادات املحلية 2020–0720مليون خالل الفترة  142.4بمتوسط شهري 
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)صندوق  % خالل الفترة نفسها49.3%، بينما بلغ متوسط نسبة إيرادات املقاّصة من النفقات العامة قرابة 65.9نحو 

 املستلمة من االحتالل االسرائيلي خالل فترة الدراسة.ويبين الجدول التالي ايرادات املقاصة . (29: 2018النقد العربي، 

 )مليون دوالر(   2020 -2000االيرادات املحلية الفلسطينية للسنوات  (2جدول رقم )

 المحلية المقاصة السنة م المحلية المقاصة السنة م

1 2000 965.1 578.8 12 2011 1601.5 755.9 

2 2001 552.3 446.7 13 2012 1649.3 749.3 

3 2002 110.6 342.7 14 2013 1740.8 876.8 

4 2003 694.7 428.3 15 2014 2079.5 885.2 

5 2004 1018.9 481.6 16 2015 2042.8 911 

6 2005 1227.1 653.3 17 2016 2332.9 1317.2 

7 2006 454.7 499.6 18 2017 2478.1 1219.2 

8 2007 1710.4 420.5 19 2018 2255.3 1345.9 

9 2008 1342.5 896.2 20 2019 2184.7 1190.8 

10 2009 1252.6 672.4 21 2020 2380.2 1200 

11 2010 1367.1 768.2  

 سلطة النقد الفلسطينية، البيانات السنوية، أعداد مختلفة.املصدر: 

يتبين من الجدول السابق: أن ايرادات املقاصة تلعب الدور الرئيس في اإليرادات العامة الفلسطينية، حيث أنها تساهم 

ضافة إلى مساهمتها في % باإل 55وبتغطية النفقات الجارية نسبته  % من قيمة مجموع صافي اإليرادات العامة،70 بنسبته

تحكم االحتالل اإلسرائيلي بنسبة كبيرة من ايرادات الحكومة الفلسطينية، في  %، ما يعكس14الناتج املحلي اإلجمالي نسبة 

% في االقتصاد الفلسطيني. 22حين أن القطاع الحكومي يشكل رافعة أساسية لالقتصاد الوطني، كونه يشكل أكثر من 

 ريخ اإليقاف والـتأجيل لعائدات املقاصة.     ( توا3ويكشف الجدول )

 السنوات التي حصل فيها ازمة مقاصة والسنوات التي لم يحصل فيها ازمة (3جدول رقم )

 السنوات التي لم تحدث أزمة السنوات التي حدثت بها أزمة
 سبب األزمة

 ايرادات المقاصة البيان ايرادات المقاصة البيان

 نتفاضة الثانيةاال 472 2003 587 2000

 االنتفاضة الثانية 713 2004 0 2001

 االنتفاضة الثانية 894 2005 72 2002

 فوز حركة حماس في االنتخابات 1090 2009 344 2006

 التقدم بطلب االعتراف بدولة فلسطين 1234.2 2010 1318 2007

 تَّحدةقبول فِلَسطين دولةً غير عضو في األمم الم 2332.4 2016 1487.4 2011

2012 1574.4.4 2017 2482.9 
تقدُّم فِلَسطين بطلب لالنضمام إلى الوكاالت المتخِصِّصة 

 في األمم المتَّحدة

 انضمام فِلَسطين إلى محكمة الجنايات الدولية 2255.2 2018 1690.5 2013

 انضمام فِلَسطين لمحكمة الجنايات الدولية -  2046.9 2015

2019 2219.8  - 
ة تسلُّم المقاصَّة، ردَّ فعل على اقتطاع مبالغ رفض السلط

 مالية منها، تُقِدِّمها لعائالت الشهداء واألسرى والجرحى.

 https://www.alsiasat.com. 2020الباحث، منتدى السياسة العربية، املصدر: من اعداد 

https://www.alsiasat.com/
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-2013-2007يوضح السنوات التي حصل فيها ازمة مقاصة ان معظم السنوات دون يتبين من خالل الجدول السابق والذي 

متحصل  يكن هناك اي ايراد لم2001 حصل فيها عجز في املوازنة العامة وبالنظر الى الجدول اعاله يتبين أن عام  2015

كذلك االرتباط الوثيق بين  حظيال  عن املقاصة، وذلك يعود الى الظروف السياسية واندالع انتفاضة االقص ى الثانية، كما

فترات اإليقاف والقطع لتحويل إيرادات املقاصة إلى السلطة الفلسطينية من االحتالل اإلسرائيلي، باملسار السياس ي واألمني 

سطينية، 2016م، حتى عام 2011على األرض. ويظهر الضغط اإلسرائيلي من خالل املقاصة منذ عام 
 
م، على السلطة الِفل

ها ع ن جهودها السياسية الدولية أحادية الجانب، بعد إخفاق الوسيط األمريكي املنحاز، في تعزيز الحضور لصِدّ

 .الفلسطيني في املنظمات الدولية، وعدم التزام االحتالل االتفاقيات املوقعة مع السلطة الفلسطينية

: عجز املوازنة العامة.
ً
 ثالثا

   : مفهوم عجز املوازنة العامة:1

هو: مجموع اإليرادات مطروًحا منها املوازني  م فإن العجز 1998( للعام 7تنظيم املوازنة الفلسطيني رقم )حسب قانون 

النفقات )يسمى عجًزا(، إذا كانت النفقات أكبر من اإليرادات، ويمول عجز املوازنة بواسطة تخفيض النفقات أو زيادة 

 اإليرادات أو بواسطة اقتراض محلي أو خارجي. 

 العجز في املوازنات العامة:  : أنواع2

 :(2020)جودة،  تصاب املوازنة العامة للدول بأنواع من العجز، كما بينها

 وهو املفهوم التقليدي للعجر املالي، وهو الذي يقيس الفروق بين اجمالي النفقات العامة متضمنة العجر الشامل: -أ

 على مدفوعات أصل الدين العام، وبين االيرادات العامة متضمنة االيراداتمدفوعات الفوائد، ولكن ال تشمل 

 الضريبية وغير الضريبة والقروض.

 يعرف "على أنه الرصيد القائم )غير املسدد( لاللتزامات الحكوميـة املباشرة وغير املباشرة، واملترتب الدين العام:  -ب

 د الدين العام من أكبر املشاكل التي تواجه اقتصاد الدول، خاصةعلى الحكومة دفعه تسـديدا اللتزاماتهـا." ولذلك يع

 الدول النامية منها. 

 هو الفرق بين االيرادات الجارية والنفقات الجارية، ولكن يتم استثناء املساعدات الدولية لدعم العجر الجاري:  -ت

 املوازنة العامة.

 : االسباب االقتصادية لعجز املوازنة العامة .3

 وتلخيص االسباب االقتصادية للعجز في املوازنة العامة للدولة، على النحو التالي:   يمكن حصر 

إن كفاءة املوازنة العامة من اهم االسباب التي تؤدي الى حدوث العجز في املوازنات العامة، فإن تحقيق الكفاءة تعد  -أ

 لتحقيق األهداف االقتصادية، لذا ال بد للحكومة وضع خطة م
ً
 ضروريا

ً
الية لإلنفاق العام وتوزيع املوارد أمرا

االقتصادية بين القطاعات االخرى والعمل على ترشيد اإلنفاق الحكومي، وتحديد اولويات اإلنفاق العام من خالل 

  .(2011)البختاوي،  تخصيص جزء من اإلنفاق لزيادة النمو االقتصادي

املوازنة العامة سواء أكانت أزمة طلب كلي أو أزمة عرض كلي، وفي الدول النامية  االزمات االقتصادية تسبب عجز  -ب

بسبب عدم مرونة الجهاز االنتاجي، مما تضظر  ،التي تعاني من ازمة تضخم، أي أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي
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لعجز في ميزان املدفوعات، ومن ثم زيادة الدول الى االستيراد من الخارج لتغطية الزيادة في الطلب الكلي، وبالتالي يؤدي 

 النفقات العامة ملواجهة هذه االزمة. 

زيادة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وكأن الهدف من هذا التدخل هو رفع مستوى املعيشة، ولم يكن   -ت

دى الى زيادة اإلنفاق التدخل في االقتصاد فقط، بل في توفير الخدمات العامة وتحقيق الرفاهية االجتماعية، وكل هذا أ

العام بشكل أكبر من زيادة اإليرادات املتحققة، وهذا دفع الدولة الى اللجوء الى مصادر اخرى وهي االقتراض أو االصدار 

 النقدي لتغطية العجز.

معظم دول العالم تلجأ الى التمويل التضخمي )إصدار نقد جديد(، والتي تستخدمها لتغطية العجز املوازني، أو   -ث

جأ الدول ملواجهة بعض املشكالت من خالل االفراط في االقتراض الخارجي قصير االجل ذات الكلفة الباهظة، مما تل

 يرفع من نسبة الدين الخارجي الى اجمالي العجز في املوازنة ومن ثم الى عجز هيكلي مستديم.   

لرواتب، استيراد االسلحة واملعدات كثرة الحروب التي تتعرض لها الدول يؤدي الى زيادة اإلنفاق العسكري، )ا -ج

صيانتها، والتهافت على التسلح(، وذلك تسبب في زيادة النفقات العامة للدولة والذي كان أكبر من اإليرادات، بدورة أدى 

 . (Sabra, 2016)إلى عجز في موازنات تلك الدول. 

: تطور العجز في موازنة السلطة ا
ً
 لوطنية الفلسطينية: رابعا

 لقد قسمت الدراسة العجز املالي في املوازنة الفلسطينية إلى أربعة مراحل كالتالي:

انعكس تطور اإليرادات العامة والنفقات العامة على حجم العجز املالي في املوازنة (: 1999-1994مرحلة التأسيس ) -1

 في الرصيد 
ً
م، قدر 1995الكلي، بعد املساعدات واملنح في العام العامة، حيث حققت املوازنة الفلسطينية فائضا

مليون دوالر، وذلك نتيجة الرتفاع نسبة املساعدات الخارجية، وسرعان ما تبين العجز في الرصيد الجاري  34.7بحوالي

 1996للسلطة في العام 
ً
فاع مليون دوالر، وذلك نتيجة إلنخفاض إجمالي اإليرادات املحلية وارت 374.6م، الى تقريبا

النفقات الجارية بعد زيادة عدد املوظفين الحكوميين، للعمل ضمن الوزارات الحكومية واالجهزة االمنية للسلطة 

 الوطنية.

إرتفعت فيها قيمة العجز في املوازنة الجارية الفلسطينية، حيث بلغت قيمة (: 2007-2000مرحلة االنتفاضة الثانية ) -2

 )2001العجز عام 
ً
 2000ن دوالر، وهو ما يساوي ضعفي العجز الجاري للعام ( مليو 822م، تقريبا

ً
م، كما ويالحظ أيضا

م، وقامت 2003-2002%( لألعوام 6%(، )21خالل هذه الفترة بأن نسبة العجز الجاري من الناتج املحلي االجمالي بلغ)

ة والتي زادت بشكل كبير السلطة الوطنية بتمويل ذلك العجز من خالل املنح واملساعدات التي تقدمها الدول املانح

%( في عام 36.6م، كذلك )2001%( عام 66.4العامين وذلك ملنع انهيار السلطة، فكانت الزيادة بنسبة)هاذين خالل 

،  مما صاحب تلك الزيادة انخفاض في النفقات التطويرية، االمر الذي ساهم في توجيه جل اإليرادات الخارجية 2002

 .(23: 2021)املراقب االقتصادي،  ك الفترةلدعم املوازنة الجارية في تل

م، االثر االيجابي على العجز املالي في املوازنة العامة للسلطة 2005-2000كما وترك االصالح املالي الذي طبق في االعوام  

%(، عام 11جز الجاري بنسبة )الوطنية الفلسطينية، وذلك نتيجة تطورات االداء املالي للسلطة، حيث انخفض الع

 مع العام 2005
ً
م، وارتفعت النفقات العامة بمعدالت أقل من معدالت ارتفاع اإليرادات العامة 2002م مقارنتا
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م، مما أدى ذلك الى انخفاض العجز 2005%( عام 83) ، ونسبة2004%( عام 23) م، ونسبة2003%( عام 31بنسبة)

 م.2002الجاري عما كان في العام 

%( مقارنة مع 6) نسبة 2005%(، وفي عام 3) م بنسبة2003أما العجز الكلي بعد املنح واملساعدات فقد ارتفع في عام   

، 2005%(، عام 8.7) ،  ومعدل2003%(، عام 11) م، ويعزو ذلك الى انخفاض اإليرادات الخارجية بمعدل2002العام 

%(، اال أن العجز الكلي بعد املنح واملساعدات قد انخفض 49.3) وعلى الرغم من انخفاض اإليرادات الخارجية بنحو

م، أدى ذلك الى انخفاض العجز الكلي 2004%(، ويرجع ذلك الى انعدام  النفقات التطويرية خالل العام 53.3) بنحو

 .(28: 2005)أبو القمصان،  بعد املنح واملساعدات

%(، مقارنة بعام 57ارتفع عجز املوازنة في الرصيد الجاري بنسبة ) 2008في عام  :(2013-2008مرحلة االنقسام ) -3

 بقيمة )2007
ً
( مليون 1493، وبسبب ارتفاع بند النفقات وتجاوزه بند اإليرادات، فقد حقق الرصيد الجاري عجزا

المر الذي أدى الى تحقيق دوالر، تم تمويله من خالل الدعم الخارجي الذي حصلت علية السلطة من الدول املانحة، ا

( مليون دوالر، تم تسديد معظمة لصالح 270.3فائض في املوازنة العامة للسلطة بعد املساعدات واملنح بمقدار)

 بالعام 2009%(، عام 9.9) متأخرات البنوك املحلية. وارتفعت قيمة العجز في الرصيد الجاري بنسبة
ً
م، مقارنتا

يرادات الحكومية بمستوى أعلى من االنخفاض الحاصل في النفقات الحكومية، م، ويعزو ذلك الى انخفاض اإل 2008

%(، واستقر العجز 29.1وقد رافقها انخفاض ملحوظ في مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة بنسبة )

 .(23: 2021قتصادي، )املراقب اال ( مليون دوالر.424.9الكلي بعد املساعدات واملنح )

شهدت هذه املرحلة مجموعة من التطورات السياسية واالقتصادية والوبائية، والتي  (:2020-2014مرحلة األزمات)  -4

القت بظاللها على االقتصاد الفلسطيني، وعلى املالية الحكومية بشكل خاص، تمثلت أهمها في توقف اسرائيل عن 

م، وبداية انتشار فيروس كورونا والذي 2020الربع االول من العام  كذلكم، 2015تحويل ايرادات املقاصة بداية عام 

 ماليا، من وقف املساعدات واملنح الدولية وخاصة 
ً
ألقى بظاللة على نفقات الحكومة الفلسطينية، املتهالكة أصال

 واالمريكية.

مليار دوالر قبل املساعدات الخارجية،  1.7، بعجز يقدر بنحو 2021في حين أن الحكومة الفلسطينية أقرت موازنة عام 

وتتوقع م، 2020باملئة عن عام  12.5مليارات دوالر، بزيادة  3.9يبلغ حوالي  2021ان صافي اإليرادات املتوقعة لعام كذلك 

مليون دوالر.  57مليون دوالر، ما يقلص العجز املتوقع مليار و 683م بمقدار 2021مساعدات الدول والجهات املانحة 

مليون دوالر في  400حين وشهدت املساعدات الدولية للفلسطينيين تراجعا حادا في السنوات األخيرة، لتصل إلى في 

بموجب  2020و 2019، حيث عملت في عامي 2013مليار دوالر قبل عام  1.1م، لتسجل انخفاضا معدل سنوي 2020

خالل العامين، وتداعيات جائحة كورونا في  موازنة طوارئ جراء حجز إسرائيل عائدات املقاصة الفلسطينية مرتين

 .(2021)جعفر،  2020

ومن خالل ما تقدم من سرد سريع ومقسم لعجز املوازنة العامة الفلسطينية، كان لزاما على الباحث بوضع هذه البيانات 

 لجدول التالي.في جدول منظم للتسهيل على القارئ واملتابع لهذا الشأن من خالل ا
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 م. )مليون دوالر(2020-2000يبين عجز/ فائض املوازنة الفلسطينية  (4جدول رقم )

 القيمة السنة م القيمة السنة م

1 2000 -360 12 2011 -96.7 

2 2001 47.1 13 2012 -38 

3 2002 -390.3 14 2013 495.1 

4 2003 -370.9 15 2014 559.2 

5 2004 -678.8 16 2015 134.8 

6 2005 -377.4 17 2016 537.6 

7 2006 44.9 18 2017 371.5 

8 2007 112.9 19 2018 329.2 

9 2008 456.3 20 2019 60.1 

10 2009 -343.6 21 2020 -49.3 

 44.9 الوسيط الحسابي 68.8- 2010 11

 353.0 االنحراف المعياري 17.9 المتوسط الحسابي

 559.2 أعلى قيمة 678.8- أقل قيمة

 سلطة النقد الفلسطينية، البيانات السنوية، أعداد مختلفة.املصدر: 

تواصلت مساعي الحكومات الفلسطينية خالل الفترات السابقة لخفض العجز في املوازنة العامة من خالل إصالح إدارة  

. كما و 
ً
عملت على زيادة اإليرادات وتعزيزها، املال العام، وتقنين اإلنفاق، بما في ذلك اإلنفاق الخاص باملشاريع املمولة محليا

من خالل تحسين طرق الجباية واستمرار اعتمد سياسية ضريبية محفزة ومخفضة، واالستمرار في متابعة وتطوير وتحسين 

 .اليات املقاصة مع دولة الكيان االسرائيلي

: أسباب ارتفاع العجز في املوازنة الفلسطينية. 
ً
 خامسا

من عجز في املوازنة العامة، حيث إن االنخفاض في اإليرادات العامة مقارنة بالنفقات العامة، تعاني السلطة الفلسطينية 

وتحكم االحتالل في املوارد املالية الخاصة بالسلطة، واعتمادها على املساعدات الخارجية والضرائب غير املباشرة لتغطية 

قد عزز من وجود هذا العجز املزمن في موازنتها، باإلضافة إلى عدم نفقاتها العامة، وتباطؤ النمو في الناتج املحلي اإلجمالي، و 

سيطرتها على مواردها املالية وسياساتها املستقلة سواء كانت مالية أو نقدية أو تجارية، األمر الذي ساهم في إعاقة عملية 

يتبين أن هنالك العديد من من خالل ما تقدم  .(2016ع، )أبو جام التنمية االقتصادية املنشودة للمجتمع الفلسطيني

 االسباب التي أدت الى زيادة هذا العجز في املوازنة الفلسطينية، وهو ما ينعكس على طبيعة كل منها كالتالي:  

 : التالي  عود الىيهناك خلل هيكلي في تطور النفقات العامة  ارتفاع حجم النفقات العامة: -1

  -ويعزو ذلك الى مجموعة من االسباب: االجور والرواتب:ارتفاع نفقات  -أ

تذبذب االوضاع السياسية واالقتصادية التي مرت بها مناطق السلطة الفلسطينية، ما نتج من إرتفاع في معدالت البطالة،  -

من حدة واضطرار السلطة الفلسطينية لزيادة التوظيف في أجهزتها العسكرية والوزارات املدنية، بهدف التخفيف 

 البطالة.

استخدام السلطة التوظيف في القطاع العام من اجل تسهيل عودة فلسطيني الشتات، وخاصة عن طريق التوظيف في  -

 .(28: 2005)أبو القمصان،  االجهزة االمنية
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عقودة مع الجانب االسرائيلي، والتي أجبرت التوتر السياس ي الناتج عن عدم تنفيذ االتفاقيات السياسية واالقتصادية امل -

 السلطة على زيادة حجم أجهزتها العسكرية، من اجل السيطرة على مناطق نفوذها .

عملت الحكومات الفلسطينية على استمالة املواطنين الفلسطينيين وكسب تأييدهم للسلطة من خالل عملهم في االجهزة  -

 االمنية واإلدارات املدنية.

تفاقم الزيادة املتواصلة في أعداد املوظفين املتقاعدين، وارتفاع الراتب التقاعدي، نفقات صندوق التقاعد:  ارتفاع -ب

وتدني مساهمات املوظفين في الصندوق، من املشاكل املالية للنظام التقاعدي الفلسطيني، وتشير التقارير أن الدوين 

 .(2020)وكالة االنباء واملعلومات الفلسطينية )وفا(،  مليار دوالر. 1.8املستحقة على الحكومة بلغت 

 وذلك من خالل:تراجع نمو اإليرادات العامة:  -2

وهو من أهم املقاييس االساسية التي وضعها االقتصاديون لقياس الجهد الضريبي لذلك يسمى ضعف الجهد الضريبي:  -أ

اس الجهد الضريبي بنسبة اإليرادات الى الدخل القومي، وتتسم واالراض ي بالطاقة الضريبية، ففي أغلب األحيان يق

الفلسطينية بانخفاض تلك النسب، وحسب تقدير الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، بلغت اإليرادات العامة 

، إذا ما قورنت بال2013-1995%(، من الدخل القومي الفلسطيني خالل 18.4)
ً
نسب م، وهي تعتبر منخفضة نسبيا

ويعزو السبب الى انخفاض متوسط دخل  .(29: 2018)صندوق النقد العربي،  %(.35.4املناظرة لها في الدول العربية )

الفرد وانخفاض الوعي الضريبي لدى املكلفين، وتوسيع نطاق االقتصاد الخفي والذي يعرف بأنه مجموع الدخول غير 

ت القومية الوطنية. وتشير البيانات الى أن أكبر مورد للخزينة العام الفلسطينية من اإليرادات الواردة في الحسابا

%( من إجمالي اإليرادات الضريبية املحلية، كما أظهر البيانات 39الضريبة، هو ضريبة القيمة املضافة والتي تشكل )

والجدير ذكرة بأن السلطة قامت  ( مليون دوالر.318.3إلى ان اإليرادات املتحققة من ضريبة القيمة املضافة بلغت )

بتحسين مستوي منهجية تحصيل اإليرادات من خالل سياسة الجمارك والضرائب، حيث اتضح من خالل دراسة 

أعدها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، أن السلطة حققت ارتفاع في معدل اإليرادات الصافية 

م، إلى 2018%(، عن األعوام السابقة، وأتت تقديرات ارتفاع اإليرادات خالل عام 18.5نسبة ) م، إلى2017خالل عام 

( مليون دوالر امريكي 2.5( مليون شيكل بما يعادله )900والتي تشكل مبلغ محصل من قطاع غزة )  %( فقط7زيادة )

   .(2021)الثوابته، 

انتهت العشرية الثانية من االلفية الثانية وما زالت فلسطين محتلة من قبل يلية ووجود االحتالل: املمارسات اإلسرائ -ب

كيان غاصب ومحتل، وما زال االقتصاد الفلسطيني يعاني من اليد الثقيلة لالحتالل التي تبرز بشكل سافر في السيطرة 

موارد، وثروات طبيعية واقتصادية، هذا باإلضافة  واالستحواذ على معظم مصادر االقتصاد الفلسطيني، من أرض، مياه،

الى السياسات واالجراءات العدائية التي تمارسها سلطات االحتالل إلحباط الجهود التنموية الفلسطينية. فقد تعرض 

غالق االقتصاد الفلسطيني الى موجات من التدمير والتخريب الذي طال بنيته التحتية ومنشأته، هذا باإلضافة الى نظام اال 

وتعطيل التجارة الداخلية والخارجية، الذي يضاعف من مخاطرة على النشاط االقتصادي الفلسطيني، ويرفع تكاليفه، 

وبسبب تلك البيئة املحبطة ما زال االقتصاد  ويضعف التنافس بين املنتجات والخدمات الفلسطينية بشكل كبير.

زايد النفقات الجارية لتغطية معظم احتياجات السلطة الفلسطيني يعاني من ضعف اإليرادات املحلية في ظل ت

الفلسطينية، وتعطيل تزويد السلطة بإيرادات املقاصة الناتجة من العملية التجارية، نتيجة التبعية املفرطة لالقتصاد 
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 ذا شريك واحد، أدت الى تزايد العجز في املوازنة العا
ً
، فأصبح اقتصادا

ً
مة للدولة االسرائيلي التي فرضت علية قصرا

  .(2021)عوض،  فلسطين املحتلة

إن زيادة الدين يؤدي الى زيادة أعباء خدمة الدين، وخاصة الفوائد، األمر الذي ارتفاع أعباء الدين العام الفلسطيني:  -3

العجز في املوازنة سيزداد ليؤدي  يؤدي الى زيادة النفقات العامة، وفي ظل تطور اإليرادات العامة بالنسبة نفسها، فإن

. (2013)أبو مدللة،  مرة أخرى لزيادة االقتراض، وهكذا تظهر الحلقة املفرغة الستمرار زيادة حجم الدين العام

 والجدول التالي يوضح حجم الدين العام املتراكم على السلطة الوطنية الفلسطينية. 

 )مليون دوالر( 2020-2000وتطور الدين العام للسلطة الفلسطينية حجم  (5جدول رقم )

 الدين العام الخارجي إجمال الدين العام السنة
معدل 

 النمو

النسبة من اجمالي 

 الدين العام

نسبة الدين الخارجي الى 

GDP 

2000 795 378 - 47.5% 20.0% 

2001 1190 827 49.7 69.5% 21.8% 

2002 1090 950 -8.4 87.1% 21.1% 

2003 1236 987 13.4% 79.8% 21.4% 

2004 1422 1010 15.0% 71.0% 23.1% 

2005 1602 1010 12.7% 63.0% 24.8% 

2006 1493 1010 -6.8% 67.6% 22.2% 

2007 1432 1010 -4.0% 70.5% 26.4% 

2008 1558 1034.4 64.3 66.4% 22.7% 

2009 1736 1086.9 5.1 62.6% 20.7% 

2010 1883 1043.3 -4.0 55.4% 18.2% 

2011 2213 1114.3 6.8 50.4% 17.4% 

2012 2483 1097.9 -1.5 44.2% 16.2% 

2013 2376 1108.7 10.0 46.7% 16.0% 

2014 2217 1105.2 -0.3 49.8% 19.0% 

2015 2537 1070.7 -3.1 42.2% 20.0% 

2016 2484 1011.0 -5.5 40.7% 24.7% 

2017 2543 1042.0 3.1 40.9% 29.4% 

2018 2369 1032.2 -1.9 43.5% 28.4% 

2019 2795 1202.9 16.5 40.1% 28.6% 

2020 2649 1223.7 1.7 40.3% 29.3% 

 املصدر: اعداد الباحث، بيانات تقارير سلطة النقد ، وزارة املالية، والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، أعداد مختلفة.                

 

انات الجدول السابق أنه منذ وصول السلطة الفلسطينية والدين العام في تزايد إذ حاولت السلطة يتضح من بي

الفلسطينية اإلنفاق في مجاالت البنية التحتية ودعم وبناء املؤسسات الفلسطينية باالعتماد على مواردها الخاصة وعلى 

م، 2001مليون دوالر في عام  872ام تضاعف ليصل إلى املساعدات الخارجية التي تتلقاها من الخارج، غير أن الدين الع

 2649حيث بلغ .م2020وذلك بسبب اندالع انتفاضة األقص ى، واستمر في التذبذب بين االرتفاع واالنخفاض حتى عام 

 مليون دوالر. 1223.7مليون دوالر، والخارجي 
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: املعالجات اإلحصائية املستخدمة في الدراسة
ً
  :سادسا

 اإلحصائي، وذلك (Stata)أساليب إحصائية مناسبة لتحليل بيانات الدراسة، باستخدام برنامج  تم استخدام عدة

 :باستخدام األساليب اإلحصائية التالية

 (Standard  Deviation)االنحراف املعياري  Max, Min)، القيمة األعلى واألدنى )(Mean)املتوسطات الحسابية  -

 .   (Person Correlation Coefficient )معامل ارتباط بيرسون: -

 (.(Normalityاختبار  التوزيع الطبيعي للعينة :  -

 (. Model Specification Testاختبار وصف النموذج: ) -

  (Simple Regression Analysis) .تحليل االنحدار الخطي البسيط:  -

 التحليل االحصائي:  -1

 يظهر الجدول التالي متغيرات الدراسة :   

 تا املتغيرات ايرادات املقاصة وعجز/فائض املوازنة لفترة الدراسة )مليون دوالر(بيان (6جدول رقم )

 عجز الموازنة ايرادات المقاصة السنة م عجز الموازنة ايرادات المقاصة السنة البيان

1 2000 965.1 -360 12 2011 1601.5 -96.7 

2 2001 552.3 47.1 13 2012 1649.3 -38 

3 2002 110.6 -390.3 14 2013 1740.8 495.1 

4 2003 694.7 -370.9 15 2014 2079.5 559.2 

5 2004 1018.9 -678.8 16 2015 2042.8 134.8 

6 2005 1227.1 -377.4 17 2016 2332.9 537.6 

7 2006 454.7 44.9 18 2017 2478.1 371.5 

8 2007 1710.4 112.9 19 2018 2255.3 329.2 

9 2008 1342.5 456.3 20 2019 2184.7 60.1 

10 2009 1252.6 -343.6 21 2020 2380.2 -49.3 

11 2010 1367.1 -68.8  

 سلطة النقد الفلسطينية، البيانات السنوية، أعداد مختلفة.املصدر: 

  م.2018تم حساب البيانات من قبل الباحث باألسعار الحقيقية وفقا ألسعار عام 

يتبين من الجدول السابق التذبذب الواضح في إيرادات املقاصة وعجز املوازنة، وإختالف القيم من عام آلخر، وكانت جلها 

ت اإلسرائيلية تجاه هذه املقاصة والتمنع االسرائيلي بين الفترة واالخرى من تحول هذه العائدات الى السلطة من املمارسا

.
ً
 الفلسطينية. وكانت كل مرة لها الحجج املصنعة من قبل دولة االحتالل. هذا كما سيوضحه الشكل التالي بيانيا
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 2020 -2000للفترة  وعجز/فائض املوازنة يبين ايرادات املقاصة (1شكل رقم )

 
 املصدر: اعداد الباحث من خالل بيانات الجدول السابق.

 منذ بداية السنة االولى لفترة 
ً
يتبين من الشكل السابق أن عجز املوازنة الفلسطينية يجتاز الخط االفقي مسجال رقما سالبا

-2011واالعوام  2009لك العام على التوالي، كذ 2005-2004-2003-2002( كذلك االعوام 360-الدراسة حيث بلغ )

 2014مليون دوالر، وكانت أكبر قيمة لسنوات الدراسة في العام  678.8بحوالي  2004م، في حين بلغت أقل قيمة عام 2012

( مليون دوالر، كما 2478.1حيث بلغت) 2017سجلت ايرادات املقاصة اعلى قيمه لها في العام كذلك  .559.2حيث بلغت 

 110.6حيث بلغت حينها) 2002ي العام وسجلت أقل قيمة ف
ً
 .( ملون دوالر وذلك يعود لألسباب التي تم تبيانها مسبقا

 االحصاء الوصفي للبيانات -2

 ن خالل ما تقدم سنبين االحصاء الوصفي للبيانات وذلك من خالل الجدول التالي:م   

 االحصاء الوصفي ملتغيرات الدراسة (7جدول رقم )

 الوسيط المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة أكبر أقل قيمة المتغير

 110.6 2478.1 589.0 1497.2 1601.5 (x)ايرادات المقاصة 

 y) -678.8 559.2 353.0 17.9 44.9(فائض/عجز الموازنة 

 .spssاملصدر: اعداد الباحث من خالل برنامج 

، في حين بلغت أقل 2002( مليون دوالر وذلك عام 110.6يتبين من الجدول السابق أن اقل قيمة إليرادات املقاصة بلغت )

( 
ً
(، أما اعلى قيمة 559.2بمبلغ ) 2014، وأعلى قيمة لها كانت في عام 2004( وذلك عام 678.8-قيمة عجز املوازنة  تقريبا

بوسيط  (589.0، أما االنحراف املعيار إليرادات املقاصة فبلغ )2017( وذلك عام 478.1إليرادات املقاصة فبلغت )

( وبمتوسط بلغ 44.9( بوسيط بلغ )353.0(، أما عجز املوازنة فبلغ االنحراف املعياري له  )1497.2( ومتوسط )1601.5)

(17.9.) 
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 Person correlation matrixمعامل ارتباط  بيرسون للمتغيرات  -3

 Person correlation matrix (8جدول رقم )

 موازنةفائض/عجز ال ايرادات المقاصة البيان

 0.612 1 ايرادات المقاصة

 1 0.612 فائض/عجز الموازنة

N 21 21 

(، وهي عالقة طردية، 0.612عجز املوازنة بلغ )و يتبين من الجدول السابق أن معامل ارتباط بيرسون ما بين ايرادات املقاصة 

املتغير املستقل مرتبطة  يث انمن خالل الجدول السابق تبين أن نموذج هذه الدراسة يخلو من مشاكل االرتباط ح,و

 . باملتغير التابع بشكل مناسب ألغراض التحليل

 :  Normalityاختبار التوزيع الطبيعي للعينة  -4

موزعة  لفحص ما اذا كانت البيانات Histogram Normality) ومن جهة أخرى قام الباحث بإجراء اختبار توزيع البيانات )

%، وتشير نتيجة هذا االختبار أنه ال يوجد مشاكل توزيع طبيعي في 61.5( Jarqua-Beraبشكل طبيعي، وكانت نتيجة اختبار)

فال يوجد مشاكل ذو تأثير هام وتعتبر هذه النسبة مقبولة، كذلك بلغت نسبة  5%أعلى من  الدراسة، حيث أن النسبة

(Probability نحو )هذا ما يوضحه الشكل التالي .73.3  .% 

 وزيع الطبيعي للعينةاختبار الت (2شكل رقم )

0

1

2

3

4

5

-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

Series: Residuals

Sample 2000 2020

Observations 21

Mean       7.58e-14

Median  -45.86189

Maximum  486.9513

Minimum -546.6861

Std. Dev.   279.1754

Skewness   0.102799

Kurtosis   2.186793

Jarque-Bera  0.615629

Probability  0.735052


 
 Eviewsاملصدر: من اعداد الباحث من خالل برنامج 

  Model Specification Testاختبار وصف النموذج  -5

 (9جدول رقم )

[T]< P T Std.Err Cofe.  

     

0.003 3.25 0.0245 0.3664 Hat 

0.678 0.69 0.1638 0.7125 Hastaq 

0.844 0.33 0.0365 0.1328 Cons 
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   simple linear regressionتحليل االنحدار الخطي البسيط -6

 تحليل االنحدار الخطي البسيط (10جدول رقم )

 الداللة ".Sigقيمة " Coefficient t-Statistic Std. Error المتغير

C دالة 0.008 152.56 -2.96 451.58- الثابت 

X دالة 0.003 0.092 3.37 0.313 ايرادات المقاصة 

Durbin-Watson stat =1.738 

R-squared =0.38 

Adjusted R-squared = 0.35 

 يتبين من الجدول السابق أن:

 األخطاء العشوائية. (، وهذا يدل على عدم وجود ارتباط ذاتي بين2(، أي ما يقارب )Durbin-Watson Stat( = )1.738قيمة ) -

%( من التغير في املتغير التابع يعود 35(، أي أن ما نسبته )0.35عامل التحديد املعدل = )(، وم0.83معامل التحديد = ) -

 للتغير في املتغير املستقل سابق الذكر في الجدول، والنسبة املتبقية تعود للتغير في عوامل أخرى.

 ير التابع.املتغيرات ذات داللة إحصائية هي: )الثابت، ايرادات املقاصة(، أي أنها تؤثر في املتغ -

 في املتغير التابع. -
ً
 املتغيرات ذات التأثير املوجب هي: )ايرادات املقاصة(، أي أنها تؤثر طرديا

 في املتغير التابع. -
ً
 املتغيرات ذات التأثير السالب هي: )الثابت(، أي أنها تؤثر عكسيا

  = X -Y*0.3135 + 451.583     هي: معادلة االنحدار 

 اختبار الفرضيات:  -7

لباحث في هذا الجزء باختبار فرضيات الدراسة وذلك بعد التأكد من دقة البيانات وصحتها وتوزيعها الطبيعي فكانت قام ا

 :نتائج هذه االختبارات كما يلي

إليرادات املقاصة على اجمالي ( α≤0.05)ال يوجد اثر ذو دالله احصائية عند مستوى داللة  :H01الفرضية الفرعية األولى  -

 .2020 -2000وازنة العامة في فلسطين للفترة عجز/فائض امل

 Adjusted(، وأن قيمة 0.003معنوية عند مستوى داللة ) T-Value  =3.37من اختبار االنحدار الخطي البسيط، فإن قيمة 

2R  =0.35 ع35% أي أن بيانات ايرادات املقاصة تفسر ما نسبته 
ً
لية % من بيانات عجز/فائض املوازنة الفلسطينية، وبناءا

إليرادات ( α≤0.05)ال يوجد اثر ذو  دالله احصائية عند مستوى داللة يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على أنه 

وان الزيادة في . ويتم قبول الفرضية البديلة، 2020 -2000املقاصة على فائض/عجز املوازنة العامة في فلسطين للفترة 

 % من املتغير التابع.0.092املقاصة(، تؤدي الى زيادة بقيمة )ايرادات  لوحدة واحدة من املتغير املستق

لعجز/فائض املوازنة  (α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة   :H02الفرضية الفرعية الثانية  -

 ، يعزو ألزمات ضريبة املقاصة.2020-2000الفترة  العامة الفلسطينية في
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 (11جدول رقم )

 البيان
 السنوات التي لم تحصل فيها أزمة مقاصة ات التي تحصل فيها أزمة مقاصةالسنو

 tقيمة 
مستوى 

 انحراف معياري وسيط حسابي وسط حسابي انحراف معياري وسيط حسابي وسط حسابي الداللة*

فائض/ عجز 

 الموازنة
1221.44 1487.0 815.04 1434.19 1162.0 799.73 0.156 0.877 

 0.05**قيمة معنوية عند مستوى داللة                               0.01*قيمة معنوية عند مستوى داللة                  

الصفرية التي  وعليه يتم قبول الفرضية 0.877 ≥ 0.05تبين من اختبار الفرضية الرئيسية الثانية ان مستوى الداللة ، 

-2000( فائض/عجز املوازنة في السنوات )α  0.05 ≤وى داللة )تنص على انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مست

رأي الباحث الى ان  ( أقل من قيمة ايرادات املقاصة. ويعود ذلك حسبt( يعزو الزمة ضريبة املقاصة، الن قيمة )2020

البيانات بشكل سنوي لن عند اخذ  السنوات التي حصل فيها ازمة مقاصة تم انهاء االزمة فيها قبل نهاية العام املالي وبالتالي

تظهر هناك ازمة رقميا، والدليل على ذلك أن البيانات كانت متاحة في االعوام التالية لألعوام التي حدث فيها أزمة مقاصة، 

فروق بين السنوات التي حصل فيها ازمة والسنوات التي لم يحصل فيها  كذلك لو لم توفرت البيانات الشهرية لظهر هناك

 .ازمة

 والتوصيات: النتائج

 لقد توصلت الدراسة الى بعض النتائج جاء أهمها:  النتائج:  -1

املقاصة يؤدي الى  يوجد أثر إليرادات املقاصة على فائض/عجز املوازنة، وان الزيادة في وحدة واحدة في ايرادات -

 .في فائض/عجز املوازنة 3.37 انخفاض بقيمة 

والسنوات التي لم يحصل  ملوازنة بين السنوات التي حصل فيها ازمةال يوجد فروق ذات داللة احصائية في فائض/عجز ا -

 فيها ازمة تعزى الزمة املقاصة

 مليون دوالر   965.1تفاوت نسبة ايرادات املقاصة الى االيراد العام في فترة الدراسة فقد تراوحت ما بين  -

انخفاض هذه القيم في السنوات التي مليون دوالر، كذلك يتضح ايضا  2380.2تقريبا  2020، وبلغت عام 2000عام 

فيها ازمات سياسية مثل انتفاضة االقص ى واالنقسام الداخلي  حصل فيها ازمة مقاصة وايضا السنوات التي حصل

 .2007الفلسطيني عام 

يرادات هنـاك عجـز دائـم في املوازنة العامة الفلسطينية تعانـي منـه الحكومـات، نتيجـة تراجـع اإليـرادات بما فيها ا -

 واإليـرادات. املقاصة، وتراجـع الدعـم الخارجـي، والفجـوة بـين النفقـات

 التوصيات: -2

البحث في املحافل الدولية لوجود ضمانات دولية، تكون رادعا لالحتالل اإلسرائيلي حين التمنع عن دفع أموال املقاصة  -

 ودوران عجلة االقتصاد الفلسطيني. الفلسطينية، في حين أن اموال املقاصة تلعب الدور الرئيس في دفع 

والتحكم فيها، بتمتعه  تقليل االعتماد على ايرادات املقاصة في تمويل املوازنة الفلسطينية، لسيطرة االحتالل عليها -

 واستخدامها كوسيلة ضغط على السلطة الفلسطينية. 

قتصادي، وتقليل االعتماد على ضريبة التفاهمات االقتصادية مع اسرائيل واهمها بروتوكول باريس اال اعادة صياغة  -

املختلفة.  تمويل النفقات وذلك من خالل تنويع مصادر االيرادات العامة عن طريق املشاريع االستثمارية املقاصة في

الحد  واعادة هيكلة النظام الضريبي في فلسطين وتطوير نظام الجباية الضريبية، وتخفيض االنفاق الحكومي الى

 .خفيض العجز في املوازنة وسداد الدين العاماالقص ى من اجل ت
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Analysis of the reality of the financial health of the Iraqi private banks 
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Abstract: 

The current study dealt with one of the 

important and recent topics in the field of 

financial and banking sciences at the level of 

institutions in general and the banking sector in 

particular, which is financial health, Study aims 

to know whether the study sample banks 

depend on financial health systems. Financial 

health reflects the extent to which the 

institution is able to generate profits, face the 

risks that it may be exposed to in the future, and 

work to enhance the competitiveness of the 

institution and help it overcome any crises it 

may be exposed to. The study included a 

community consisting of (20) banks out of (44) 

of the banks listed on the Iraqi Stock Exchange 

for the period (2015-2020) at a rate of (45%). 

The most important finding in this study there 

is a decline in the financial position of the 

banks: (The Regional Commercial, Al-

Mansour, Al-Atta’, the International 

Development, Baghdad, and The Gulf Bank), 

therefore must depend on The Financial Health 

Model, suggested in this study for helps them 

improve their banking situation for the better to 

reach a financially sound reality. 

Keywords: Financial health, banking reality, 

competitiveness, financial crises, Iraqi banking 

sector.  

 امللخص: 

تناولت الدراسة الحالية موضوع من املوضوعات املهمة 

والحديثة في مجال العلوم املالية واملصرفية على مستوى 

سات عموما والقطاع املصرفي خصوصا اال وهو املؤس

الصحة املالية التي تهدف من خالله الدراسة الى معرفة 

فيما إذا كانت املصارف عينة الدراسة تعتمد انظمة 

 .صحة مالية جيدة

الصحة املالية تعكس مدى قدرة املؤسسة على توليد 

االرباح ومواجهة املخاطر التي يمكن ان تتعرض لها 

العمل على تعزيز القدرة التنافسية لدى مستقبال و 

املؤسسة ومساعدتها على تخطي اي ازمات يمكن ان 

 .تعتريها

( مصرف من 20وقد شملت الدراسة مجتمع مكون من )

مصرف من املصارف املدرجة في سوق العراق  44أصل ))

%( ومن 45( بواقع )2020 -2015لألوراق املالية للمدة )

ة هو بان املصارف عينة اهم ما توصلت اليه الدراس

الدراسة ال تتمتع جميعها بأنظمة صحة مالية لذا البد 

للمصارف املتراجعة صحيا واملتمثلة ب )مصرف االقليم 

التجاري، مصرف املنصور، مصرف العطاء، مصرف 

التنمية الدولي، مصرف بغداد ومصرف الخليج( من 

قاء اعتماد انموذج الصحة املالية التي تساعدها على االرت

بواقعها املصرفي نحو االفضل للوصول الى واقع حال 

 .سليم ماليا

الصحة املالية، الواقع املصرفي،  املفتاحية:الكلمات 

القدرة التنافسية، االزمات املالية، القطاع املصرفي 

 العراقي.
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 مقدمة:

ويل مهم لعملية يعتبر القطاع املصـــــــرفي من القطاعات التي لها دور كبير في تحقيق النمو االقتصـــــــادي كونه يعد مصـــــــدر تم

 النمو تلك ويساعد على معالجة املشاكل واالختالالت وتقوية وتعزيز اداء املؤسسة الذي بات بما يعرف بالصحة املالية.

 يشير مصطلح الصحة املالية الى وصف الوضع املالي للمؤسسة الذي يساعدها على تخطي االزمات.     

ـــــكلة حقيقية يعاني منها القطاع تعد مشــــــــكلة الدراســــــــة من املشــــــــاكل املهمة ا      لواجب الخوض فيها وذلك نتيجة وجود مشـــ

املصرفي في الوقت الراهن تتمثل باملخاطر التي تواجهها للنهوض بالواقع املصرفي عبر تقديم الحلول العلمية التي تساعدها 

 التي يمكن تتعرض لها مستقبال. على اتخاذ القرارات الصائبة التي من شانها ان تسهم في تعظيم االرباح وتخطي االزمات

وقد شــــــــــــــملت الدراســــــــــــــة اربعة مباحث، فاملبحث االول تمثل باملنهجية العلمية للدراســــــــــــــة واملبحث الثاني اإلطار النظري      

للدراســـــــــة واملبحث الثالث اإلطار العملي للدراســـــــــة واملبحث الرابع تضـــــــــمن االســـــــــتنتاجات التي توصـــــــــلت لها الدراســـــــــة واهم 

 ي اوصت بها.التوصيات الت

 املبحث االول: املنهجية العلمية للدراسة

 اوال: مشكلة الدراسة

تعد مشــــــــــــكلة الدراســــــــــــة من املشــــــــــــاكل املهمة الواجب الخوض فيها كونها تناولت موضــــــــــــوع حديث في مجال االدارة       

ه توظيفا ماليا ســـليما بغية املالية اال وهو مفهوم الصـــحة املالية ونحن بصـــدد التعرف على هذا املفهوم والعمل على توظيف

تحقيق املنفعة التي تعود على القطاع املصرفي العراقي عموما واملصارف العراقية املبحوثة خاصة وذلك الن الصحة املالية 

تعكس قــدرة املصـــــــــــــــارف على توليــد االربــاح وتقليــل التكــاليف وبــالتــالي تقليــل حــاالت االنهيــار املفــاجئ نتيجــة املخــاطر املــاليــة 

، وتأسيسا على ما سبق يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية: وتالفي
ً
 التعرض لضائقات ماليا

 هل تتمتع املصارف عينة الدراسة بواقع حال صحي من الناحية املالية؟ .1

 هل تعتمد املصارف عينة الدراسة املراجعات الدورية لفحص نظام الصحة املالية لديها؟ .2

 ساؤالت من خالل الخوض في هذه الدراسة والنتائج التي ستتوصل اليها.وسيتم االجابة على هذه الت

 ثانيا: اهمية الدراسة

تحظى الدراســـة بأهمية كبيرة كونها تســـاعد املؤســـســـات املالية عموما والقطاع املصـــرفي خصـــوصـــا في التعرف على       

ـــين االداء املـــالي املخـــاطر التي يمكن ان تتعرض لهـــا مســــــــــــــتقبال وتقـــدم الحلول العلميـــة التي تســـــــــــــــــا ــ ــ ــ ــ عـــد على تخطيهـــا وتحســـ

 للمؤسسة وزيادة قدرتها على توليد االرباح واالرتقاء بالواقع املصرفي نحو االفضل وتجنب التعرض ألي انتكاسة مالية.

ة كما تتجلى االهمية العلمية للدراســــــة الحالية من خالل تأثيرها على القطاع املصــــــرفي، اذ تعد نتائج هذه الدراســــــة بمثاب    

اضـــــــافة علمية متواضـــــــعة كونها تســـــــهم في تحليل عينة من املصـــــــارف املدرجة في ســـــــوق العراق لألوراق املالية وتقوم بتوفير 

معلومات اضافية ملستخدمي البيانات تساعدها على معرفة الصعوبات التي يمكن ان تعتريها والعمل على تفاديها للوصول 

 بأدنى مستوى من ا
ً
 ملخاطر.الى واقع حال صحي ماليا

 ثالثا: اهداف الدراسة

تهدف الدراســــــــــــة الى بيان مســــــــــــتوى الصــــــــــــحة املالية التي تتمتع به هذه املصــــــــــــارف ويمكن ايجاز اهداف الدراســــــــــــة       

 باألهداف االتية:
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 بيان طبيعة واقع الصحة املالية لدى املصارف عينة الدراسة. .1

دوري ملســــــــــــــتوى الصــــــــــــــحة املالية لدى املصــــــــــــــارف تقديم انموذج كمي يهدف الى متابعة عمليات اجراء الفحص ال .2

العراقية املبحوثة باعتبارها من العوامل املهمة الواجب الخوض فيها ملســــــــــــــاعدتها على تخطي االزمات التي يمكن 

 ان تتعرض لها مستقبال.

 مســــــاعدة املصــــــارف العراقية عامة واملصــــــارف العراقية املبحوثة خاصــــــة في ســــــعيها للوصــــــول الى املســــــتوى االمثل .3

للصــــحة املالية الذي يجنبها التعرض للمخاطر او يضــــمن لها أدنى مســــتوى من املخاطر املالية وفي املقابل تعظيم 

 االرباح عن طريق تقديم الحلول العلمية التي يمكن ان تسهل عليها عملية تحقيق ذلك.

 رابعا: الفرضية املالية للدراسة

ارف عينة الدراســة تتمتع بأنظمة صــحة مالية تجنبها املشــاكل املالية تقوم الدراســة الحالية على افتراض ان املصــ      

 املختلفة مستقبال.

 خامسا: ادوات قياس الدراسة:

 (1ان ادوات القياس املستخدمة في قياس الصحة املالية موضحة تفاصيلها في الجدول )     

 ( مقاييس الصحة املالية1جدول ) 

 املصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على املصادر الواردة فيه.

  

 راسةسادسا: مجتمع وعينة الد

تم اختيار مجتمع القطاع املصــــــــــــرفي املدرج في ســــــــــــوق العراق لألوراق املالية ليكون مجتمعا لدراســــــــــــتنا الحالية       

 اي انها تمثل 44وبواقع )
ً
% من 45( مصـــــــــرف مدرج في الســـــــــوق املالي. اما عينة الدراســـــــــة فجرى تحديدها بعشـــــــــرين مصـــــــــرفا

 مجتمع الدراسة.

 نية للدراسةسابعا: الحدود الزمانية واملكا

(، اما الحدود املكانية 2020-2015الحدود الزمانية: تمتد الحدود الزمانية للمصارف عينة الدراسة للمدة من )

 فتتمثل باملصارف املدرجة في سوق العراق لألوراق املالية.

 

 ملعتمدة في تحديد املقياساملصادر ا املعادلة الرياضية املقياس

 

 صافي املوجودات املتداولة

 صافي راس املال العامل

إجمالي املوجودات
 

 

 

(Behanishvili & 

(Henderson,2009) & 

(Saunders & Cornett,2014) & 

(Sinku & Kumar, 2014) & (Karim, 

et al, 2021). 
 

 

 توظيف األرباح املتراكمة

 

تراكمة
ُ
 األرباح امل

إجمالي املوجودات
 

 

 القدرة اإلنتاجية الحقيقية

 

األرباح قبل الفوائد والضرائب

إجمالي املوجودات
 

 

 قـيـمة اإلفالس املتوقعة

  القيمة الدفترية لحقوق  امللكية

إجمالي املطلوبات
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 املبحث الثاني: اإلطار النظري للدراسة

 اوال: مفهوم الصحة املالية

ة من املواضـــــيع الحديثة واملهمة في مجال االدارة املالية والواجب الخوض فيها لتقييم الحالة املالية تعد الصـــــحة املالي        

التي تتمتع بها املؤسـسـات وذلك عبر التعرف على اهم املفاهيم الخاصـة بالصـحة املالية حيث تعددت التعريفات واملفاهيم 

ـــار )االمام،التي تناولت هذا املفهوم وحظت باهتمام العديد من الكتا ــ ـــــحة املالية 2010:10ب والباحثين، حيث اشــ ( الى الصــ

ــــكرجي ، بانها الحالة التي تســـــتخدم بها املؤســـــســـــة مواردها بكفاءة وتتمكن من ادارة املخاطر التي تواجهها بينما اضـــــاف )الشـ

ـــــرابي، ــ ـــواق على ما ســــــــــبق ذكره بالقول بانها عملية مراجعة ومراقبة صــــــــــحة وســــــــــالمة املؤســــــــــســــــــــات  209):2017والشـــ ــ ــ واالســـ

( ان الجوانب املالية هي من العوامل الرئيسية Stefko, et.al, 2019: 153في حين يرى )، ومنافسيهم من املؤسسات واالفراد

في عملية تحســــــــين وتطوير املؤســــــــســــــــة ويمكن ان تســــــــاعد املعرفة املتعلقة بالصــــــــحة املالية على االزدهار في ســــــــوق شــــــــديدة 

يشـــــير الى ان املؤســـــســـــة تفقد قدرتها على املنافســـــة ومن املمكن ان توفر طرق التنبؤ  باحاالر املنافســـــة اضـــــافة الى ان تراجع 

 & Karpace)املتعلقة بالوضـــــــــع املالي للمؤســـــــــســـــــــات غير املالية الفردية نظرة ثاقبة حول صـــــــــحتها املالية، بينما يرى كل من 

Bartosova,2020:1)،   و(Hughes,2020: 13) ــــتقرار املالي  بان الصـــــــحة املالية ضـــــــرورية ألي ــ ـــــة بهدف معرفة االسـ ــــســ ــ مؤسـ

الذي تتمتع به وكذلك ضــمان حصــولها على املوارد واملرونة واملصــداقية في تقديمها الدعم لألفراد واملؤســســات والقطاعات 

ـــــادية ـــــفها )العراقي والنعيمي ،، االقتصـــ ــــلبية التي يمكن ان  ى( بانها قدرة املؤســــــــســــــــة عل34  2020: وقد وصـــ ــ تقليل االثار الســ

 .ركها املتغيرات االقتصادية ومواجهة االزمات التي تعتريهاتت

 على ما سبق يرى الباحثان ان الصحة املالية ضرورية ألي مؤسسة مالية كونها تمثل االساس الذي يبين مدى        
ً
وتأسيسا

طر ومدى قدرتها على من املخا قدرة املؤســــــــســــــــة على اســــــــتخدام مواردها بكفاءة وكذلك قدرتها على توليد االرباح بأدنى حد

تحديد املخاطر املحتملة التي يمكن ان تعتريها والتنبؤ بها ومحاولة تخطيها للمحافظة على ســالمتها املالية التي ســتنعكس في 

قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية واســــــــــتيعاب املعوقات التي تواجهها وكل هذه تنعكس على ســــــــــالمة املؤســــــــــســــــــــات املالية 

 طول مدة ممكنة.وديمومتها أل 

 ثانيا: ادوات قياس الصحة املالية

ـــار )       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــب املـــاليـــة للتنبؤ بـــإفالس Altman ( الى ان انموذج Sinku & Kumar,2014: 39-41اشـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــتخـــدم النسـ ــ ــ ــ اســـ

املؤســــــســــــات حيث يمكن ان يوفر النموذج فكرة مهمة حول الصــــــحة املالية للمؤســــــســــــة ويســــــتخدم النموذج بيان الدخل 

ـــــتغاثة  (1.8)اقل من  Zعمومية لقياس املركز املالي فاذا كانت قيمة وقيم امليزانية ال ــ ــ ـــــة تعتبر في منطقة االســ ــ ــ ــــســ ــ ــ ــ فان املؤسـ

( فان (3.0اكثر من  Zفان املؤســســة تعتبر في املنطقة األمنه واذا كانت قيمة  (3.0)و (1.8)تتراوح ما بين   Zواذا كانت قيمة 

ـــــحة مالية جيدة ــ ــ ـــــة تتمتع  بصـ ــ ــ ـــــسـ ــ ــ ـــتخدامها في  Zالذي يرى بان درجة (Tripathy,et.al,2020:12)  وقد بين  ،املؤسـ ــ ــ ــ يتم اسـ

 Altman( بان  Raflis & Arita 139 :2021,، وقد شـاطره الراي ) االدبيات املصـرفية كمقياس لالسـتقرار املالي او املخاطرة

املالية التي تعتبر اول من طبق التحليل التمييزي املتعدد والذي يقصـــــد به اســـــلوب احصـــــائي يحدد عدة انواع من النســـــب 

ســــــهيل اســــــتخالص النتائج من حدٍث ذات القيمة االكثر اهمية في التأثير على حدث ما والتي تم تطويرها في نموذج بهدف ت

ملؤســســة اذا توضــح حالة اأو للتنبؤ بإفالس الشــركات  ةجديد نماذجلتطوير  العديد من الباحثين دراســات، وقد اجرى ما

على جميع املؤســــســــات ســــواء  الك تصــــف اداء املؤســــســــة في املســــتقبل بحيث يمكن تطبيقهوكذ، كانت بصــــحة جيدة ام ال
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( ان قيمة الصحة املالية يمكن ايجادها وفق :Karim,et.al,2021  13) وعلى أساس ذلك يرى الصناعية وغير الصناعية ، 

 االتي:النموذج 

𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑯𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉 =  𝟔. 𝟓𝟔𝑨 +  𝟑. 𝟐𝟔𝑩 + 𝟔. 𝟕𝟐𝑪 +  𝟏. 𝟎𝟓𝑫 … … … . . 𝟏 
ـــير الرمز ) ــ ــ في املعادلة التي ســـــــــبق ذكرها لقياس الصـــــــــحة املالية الى نســـــــــبة راس املال العامل الى اجمالي املوجودات  A)اذ يشــ

 وفق الصيغة التالية: 
ً
 والتي يتم حسابها رياضيا

𝑨 =
𝑵𝒆𝒕 𝑾𝒐𝒓𝒌𝒊𝒏𝒈 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 … … … … … … … 𝟐 

 فيمثل مقدار االرباح املتراكمة الى اجمالي املوجودات ويتم حسابها رياضيا وفق الصيغة التالية: B)اما الرمز )  

𝑩 =
𝑨𝒄𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 … … … … … … … 𝟑 

ير الى مقدار انتاجية املؤســســة قبل طرح ( فيمثل القدرة االنتاجية الحقيقية للمؤســســة والتي تشــCاما فيما يخص الرمز)   

الفوائد والضــــــــــــــرائب والتي تعتمد على مدى الكفاءة في التشــــــــــــــغيل من خالل قوة ارباح املوجودات ويتم حســــــــــــــابها رياضــــــــــــــيا 

 بالصيغة ادناه:

𝑪 =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 … … … … … … … 𝟒 

ـــــبة للرمز ) تي تشــــــير الى القيمة الدفترية لحقوق امللكية الى اجمالي املطلوبات ( فيمثل قيمة االفالس املتوقعة والDاما بالنسـ

 والتي يتم حسابها رياضيا وفق الصيغة التالية:

𝑫 =
𝑩𝒐𝒐𝒌 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 … … … … … … … 𝟓 

ــــف الحالة املالية  تأســــــــــــــيا على ما ســــــــــــــبق يرى الباحثان بان انموذج الصــــــــــــــحة املالية الذي تم ــ ــ ــ ــ ـــــتخدامه لوصــ ــ ــ ــ اســـ

للمؤسسة يتضمن اربعة مؤشرات يمكن من خاللها قياس الصحة املالية ألي مؤسسة ملعرفة فيما إذا كانت هذه املؤسسة 

تتمتع بواقع حال مالي ســــــليم ام تعاني من مشــــــاكل مالية والعمل على معالجتها واالرتقاء بها نحو االفضــــــل بغية زيادة قدرتها 

 االرباح ومواجهة اي مخاطر يمكن ان تتعرض لها. على توليد

 املبحث الثالث: اإلطار العملي للدراسة

 ةاوال التحليل املالي للصحة املالي

ســـــــيتم في هذه الفقرة تحليل اربعة مؤشـــــــرات للصـــــــحة املالية وهي صـــــــافي املوجودات املتداولة، توظيف األرباح املتراكمة،     

ـــمة وقـــــــــــــــــــ القدرة اإلنتاجية الحقيقية ــ ــ ــ ــ ــ ــ املتوقعة والتي تمثل بمجموعها مؤشــــرات معادلة الصــــحة املالية التي جرى  اإلفالسيــــ

 اعتمادها لتحليل واقع املصارف عينة الدراسة.

 تحليل مؤشر صافي املوجودات املتداولة (1

 ويمثـل قـدرة املؤســــــــــــــســـــــــــــــة على الوفـاء بـالتزامـاتهـا تجـاه الغير وكـذلـك قـدرتهـا على تمويـل عمليـاتهـا كمـا يمثـل فـائض

 العمليات املتداولة على املطلوبات املتداولة.

( مؤشر الصحة املالية لصافي املوجودات املتداولة لعينة الدراسة ان معظم 2نالحظ من خالل ما اظهرته نتائج الجدول )    

ند مقارنة املصارف ) عبر العراق ، اشور، االئتمان ،التجاري، ايالف ، كوردستان ،املوصل، الوطني، سومر، و املتحد( ع

( نجد ان هذه املصارف لم تعاني من %41.02النتائج التي حققتها مع املؤشر العام ملؤشر صافي املوجودات املتداولة البالغ )
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مشاكل مالية فيما يتعلق بهذا املؤشر على عكس املصارف االخرى املتمثلة )مصرف االستثمار، االقليم التجاري، االهلي، 

الخليج ، الشرق االوسط ، العراقي ، العطاء واملنصور( لم تحقق مؤشرات مقبولة من حيث بغداد، التنمية الدولي، 

 ( .%41.02اعتمادها هذا املؤشر عند مقارنتها مع املؤشر العام ملؤشر صافي املوجودات املتداولة البالغ  )

 ( تحليل مؤشر صافي املوجودات املتداولة2جدول )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة. املصدر:

 

  

 Average 2020 2019 2018 2017 2016 2015 اسم املصرف ت

 %38.56 %43.72 %45.74 %0.88 %45.72 %47.47 %47.81 االستثمار 1

 %62.11 %64.22 %58.91 %54.28 %66.80 %65.22 %63.24 اشور  2

 %29.28 %0.11 %0.03 %0.23 %0.82 %88.64 %85.88 االقليم التجاري  3

 %37.52 %30.37 %35.76 %45.58 %38.02 %37.06 %38.31 االهلي العراقي 4

 %56.87 %48.62 %62.62 %52.63 %66.26 %60.33 %50.75 ايالف 5

 %63.71 %55.21 %56.91 %65.42 %68.03 %63.64 %73.04 االئتمان العراقي 6

 %19.77 %17.46 %10.55 %21.83 %20.67 %17.91 %30.22 بغداد 7

 %67.14 %54.21 %65.25 %67.82 %69.28 %70.25 %76.05 التجاري  8

 %25.57 %16.67 %21.53 %26.04 %28.23 %32.47 %28.48 التنمية الدولي 9

 %0.31 %0.47 %0.47 %0.08 %0.08 %0.33 %0.43 الخليج 10

 %65.94 %68.99 %70.34 %60.73 %63.46 %68.83 %63.25 سومر 11

 %25.72 %24.37 %26.18 %20.47 %30.16 %25.01 %28.13 الشرق االوسط 12

 %78.09 %81.03 %79.72 %85.14 %86.52 %67.52 %68.64 عبر العراق 13

 %40.49 %22.20 %22.04 %42.29 %52.50 %54.05 %49.87 العراقي 14

 %6.97 %7.72 %7.60 %24.61 %0.58 %0.64 %0.65 العطاء 15

 %47.54 %41.50 %46.43 %45.52 %53.13 %53.26 %45.39 كوردستان 16

 %42.43 %22.41 %41.53 %48.47 %46.62 %50.22 %45.32 تحدامل 17

 %21.48 %20.55 %16.76 %17.50 %21.10 %24.77 %28.22 املنصور  18

 %47.05 %38.80 %37.82 %41.66 %54.18 %52.45 %57.39 املوصل 19

 %43.88 %43.65 %44.25 %44.73 %34.73 %45.89 %50.00 الوطني 20

 Average 46.55% 46.30% 42.34% 38.30% 37.52% 35.11% 41.02% 
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 صافي املوجودات املتداولةالصحة املالية ل( مؤشر 1شكل )

 
 Excelاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

 تحليل مؤشر توظيف االرباح املتراكمة: (2

ـــــد بها املبالغ التي قامت         ــ املؤســـــــــســـــــــات باالحتفاظ بها وعدم توزيعها على املســـــــــاهمين والتي تراكمت على مدى ويقصــ

 سنين بهدف استخدامها في تسديد ديون مستحقة او توظيفها في استثمارات معينة بهدف تحقيق ارباح اضافية.

لعينة الدراســة نجد  ( مؤشــر الصــحة املالية ملؤشــر توظيف االرباح املتراكمة3من خالل ما اظهرته نتائج الجدول )      

ان معظم املصارف املتمثلة ب ) االئتمان العراقي ، التجاري، الشرق االوسط  وكوردستان( عند مقارنة النتائج التي حققتها 

( لم تعاني من مشاكل مالية فيما يتعلق بهذا %2.93هذه املصارف مع املؤشر العام ملؤشر توظيف االرباح املتراكمة البالغ )

عكس املصــارف االخرى املتمثلة )مصــرف االســتثمار، اشــور، االقليم التجاري، االهلي، بغداد، التنمية الدولي، املؤشــر على 

الخليج ، سومر، عبر العراق ، العراقي ، العطاء ، املتحد ، املنصور ، املوصل والوطني( لم تحقق مؤشرات مقبولة من حيث 

 ( .%2.93ام ملؤشر توظيف  االرباح املتراكمة البالغ  )اعتمادها هذا املؤشر عند مقارنتها مع املؤشر الع
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 ( مؤشر توظيف االرباح املتراكمة3جدول )

 .املصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف عينة الدراسة

 تراكمة( مؤشر الصحة املالية لتوظيف االرباح امل2شكل )

 .Excelاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

2.08%

1.52%

2.87%
1.81%

0.83%

6.59%

1.12%

4.20%
2.01%

1.61%
2.25%

19.76%

0.43%
1.90%

0.60%

5.34%

0.27%
0.42%

0.92%
2.00%

 Average 2020 2019 2018 2017 2016 2015 اسم المصرف ت

 %2.08 %0.00 %0.00 %3.68 %3.24 %4.17 %1.36 االستثمار 1

 %1.52 %3.23 %2.29 %1.84 %1.76 %0.00 %0.00 اشور  2

 %2.87 %6.73 %3.70 %2.62 %3.20 %0.98 %0.00 االقليم التجاري  3

 %1.81 %5.94 %0.15 %0.00 %4.01 %0.49 %0.26 االهلي العراقي 4

 %0.83 %1.15 %0.54 %0.17 %1.81 %1.20 %0.15 ايالف 5

 %6.59 %5.02 %6.70 %6.94 %8.01 %7.43 %5.46 االئتمان العراقي 6

 %1.12 %1.21 %1.27 %0.69 %1.32 %1.96 %0.26 بغداد 7

 %4.20 %6.18 %1.34 %4.21 %6.02 %4.41 %3.04 التجاري  8

 %2.01 %2.35 %1.63 %1.16 %2.05 %2.64 %2.21 التنمية الدولي 9

 %1.61 %1.00 %0.93 %1.55 %3.02 %1.77 %1.37 الخليج 10

 %2.25 %1.27 %3.13 %2.48 %2.41 %2.58 %1.66 سومر 11

 %19.76 %113.31 %0.43 %0.34 %0.84 %2.04 %1.58 ق االوسطالشر  12

 %0.43 %0.16 %0.37 %1.05 %0.77 %0.10 %0.13 عبر العراق 13

 %1.90 %3.24 %1.73 %0.95 %2.24 %1.63 %1.64 العراقي 14

 %0.60 %1.89 %0.00 %0.00 %0.00 %0.16 %1.56 العطاء 15

 %5.34 %5.50 %5.89 %5.78 %6.35 %5.31 %3.22 كوردستان 16

 %0.27 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.84 %0.76 تحدامل 17

 %0.42 %1.56 %0.94 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 املنصور  18

 %0.92 %0.00 %0.00 %1.12 %2.44 %1.28 %0.66 املوصل 19

 %2.00 %0.20 %0.46 %1.24 %3.10 %3.15 %3.85 الوطني 20

 Average 1.46% 2.11% 2.63% 1.79% 1.58% 8.00% 2.93% 
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 تحليل مؤشر القدرة االنتاجية الحقيقية (3

تعد القدرة االنتاجية الحقيقية بمثابة مؤشـــــر يســـــتخدم لقياس صـــــحة االداء املالي للمؤســـــســـــات عموما والقطاع       

املصرفي خصوصا وكذلك تعتبر بمثابة مقياس لالستخدام االمثل للموارد فعندما تزداد االنتاجية عن طريق انتاج كميات 

قة وترســيخ ثقة املتعاملين مع املصــرف وتعزيز القدرة التنافســية أكبر وبطرق صــحيحة وكفؤة يؤدي الى زيادة االرباح املتحق

 وتعظيم حصته السوقية واملحافظة على ديمومته ألطول مدة ممكنة.

( مؤشــــــر الصــــــحة املالية ملؤشــــــر القدرة االنتاجية الحقيقية لعينة الدراســــــة 4من خالل ما اظهرته نتائج الجدول )      

اشـــــــــــــور ، االقليم التجاري، االهلي ، التجاري ، التنمية الدولي ،عبر العراق والوطني(  نجد ان معظم املصـــــــــــــارف املتمثلة ب )

( لم تعاني %1.53عند مقارنة النتائج التي حققتها هذه املصارف مع املؤشر العام ملؤشر القدرة االنتاجية الحقيقية البالغ )

املتمثلة )مصـــــرف االئتمان العراقي، بغداد، الخليج من مشـــــاكل مالية فيما يتعلق بهذا املؤشـــــر على عكس املصـــــارف االخرى 

التجاري، الشــــرق االوســــط، العراقي، ســــومر، العطاء ، املتحد ، املنصــــور واملوصــــل وايالف( لم تحقق مؤشــــرات مقبولة من 

 .( %1.53حيث اعتمادها هذا املؤشر عند مقارنتها مع املؤشر العام ملؤشر القدرة  االنتاجية الحقيقية البالغ  )

 

 ةتحليل مؤشر القدرة االنتاجية الحقيق 4)جدول )

 

 .Excelد على مخرجات برنامج املصدر: اعداد الباحثان باالعتما

 Average 2020 2019 2018 2017 2016 2015 اسم املصرف ت

 %1.29 %0.97 %0.00 %0.06 %0.83 %2.09 %3.79 االستثمار 1

 %3.40 %4.07 %1.66 %1.23 %4.08 %4.13 %5.26 اشور  2

 %1.86 %1.49 %1.73 %1.10 %2.40 %2.24 %2.20 االقليم التجاري  3

 %1.84 %2.77 %1.81 %0.00 %0.97 %4.79 %0.69 االهلي العراقي 4

 %0.65 %1.24 %0.35 %0.26 %0.72 %1.27 %0.08 ايالف 5

 %1.09 %0.00 %0.00 %1.36 %1.69 %1.24 %2.27 االئتمان العراقي 6

 %1.22 %1.82 %0.96 %0.49 %0.87 %2.23 %0.95 بغداد 7

 %2.87 %6.54 %1.45 %2.63 %2.50 %2.01 %2.11 التجاري  8

 %1.91 %1.50 %0.79 %1.36 %2.30 %2.97 %2.55 التنمية الدولي 9

 %0.59 %0.02 %0.00 %0.16 %0.84 %0.87 %1.68 الخليج 10

 %0.59 %0.38 %0.34 %0.26 %0.12 %1.26 %1.16 سومر 11

 %0.45 %0.00 %0.03 %0.00 %0.08 %2.23 %0.39 الشرق االوسط 12

 %2.76 %1.10 %0.47 %2.40 %3.67 %4.52 %4.38 بر العراقع 13

 %1.85 %2.23 %1.86 %1.21 %1.89 %1.96 %1.96 العراقي 14

 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 العطاء 15

 %2.86 %0.92 %0.18 %0.66 %4.60 %5.78 %5.02 كوردستان 16

 %0.71 %0.08 %0.00 %0.00 %0.00 %0.24 %3.93 تحدامل 17

 %1.33 %0.63 %0.67 %1.55 %1.33 %1.54 %2.27 املنصور  18

 %0.76 %0.43 %0.98 %0.74 %1.41 %1.01 %0.00 املوصل 19

 %2.61 %0.41 %0.58 %1.55 %3.88 %4.13 %5.12 الوطني 20

 Average 2.29% 2.32% 1.71% 0.85% 0.69% 1.33% 1.53% 
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 ( مؤشر الصحة املالية للقدرة االنتاجية الحقيقية3شكل )

                                

 .Excelاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

  :تحليل مؤشر قيمة االفالس املتوقعة (4

ة واالزمات املالية التي يمكن ان تتعرض لها املؤسسات عموما تشير قيمة االفالس املتوقعة الى االضطرابات املتكرر 

والقطاع املصرفي خصوصا والتي من شانها ان تتسبب بعدم قدرة املؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاه االخرين مما 

 يضعها في وضع حرج يسبب لها ازمة مالية خانقة وبهذه الحالة يمكن ان تتعرض املؤسسة الى االفالس. 

( مؤشر الصحة املالية ملؤشر قيمة االفالس املتوقعة لعينة الدراسة نجد ان 5خالل ما اظهرته نتائج الجدول )من 

معظم املصارف املتمثلة ب )اشور، ايالف، االئتمان العراقي ، التجاري، سومر وعبر العراق( عند مقارنة النتائج التي 

( لم تعاني من مشاكل مالية فيما %1.31فالس املتوقعة البالغ )حققتها هذه املصارف مع املؤشر العام ملؤشر قيمة اال 

يتعلق بهذا املؤشر على عكس املصارف االخرى املتمثلة )مصرف االستثمار، االقليم التجاري، االهلي، بغداد، التنمية 

لوطني( لم تحقق الدولي، الخليج ، الشرق االوسط ، كوردستان ، العراقي ، العطاء ، املتحد ، املنصور ، املوصل وا

مؤشرات مقبولة من حيث اعتمادها هذا املؤشر عند مقارنتها مع املؤشر العام ملؤشر توظيف  االرباح املتراكمة البالغ  

(1.31%.) 
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 ( تحليل مؤشر قيمة االفالس املتوقعة5جدول )

 لى التقارير السنوية للمصارف عينة الدراسةاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد ع

( مؤشر الصحة املالية لقيمة االفالس املتوقعة4شكل )

 
 .Excelاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

0.95

1.72

0.74 0.81

2.71

1.45

0.29

1.73

0.58

1.07

2.82

0.65

3.40

1.05
0.80

1.07
1.23

0.29

2.03

0.89

 Average 2020 2019 2018 2017 2016 2015 اسم املصرف ت

 0.95 0.87 0.97 0.87 0.97 1.01 1.03 االستثمار 1

 1.72 1.37 1.69 1.35 2.42 2.07 1.40 اشور  2

 0.74 0.86 0.42 0.44 1.20 0.70 0.81 االقليم التجاري  3

 0.81 0.52 0.68 0.96 0.90 0.99 0.81 االهلي العراقي 4

 2.71 6.64 2.89 1.63 2.30 1.80 0.98 ايالف 5

 1.45 1.26 1.32 1.70 1.96 1.49 0.97 االئتمان العراقي 6

 0.29 0.24 0.32 0.32 0.34 0.31 0.22 بغداد 7

 1.73 1.00 1.53 1.77 1.73 1.99 2.37 التجاري  8

 0.58 0.36 0.54 0.67 0.71 0.71 0.52 التنمية الدولي 9

 1.07 1.51 1.27 1.19 1.14 0.66 0.65 الخليج 10

 2.82 3.74 3.33 1.90 2.18 3.16 2.58 سومر 11

 0.65 0.69 0.68 0.50 0.57 0.75 0.71 الشرق االوسط 12

 3.40 3.64 3.35 5.07 3.75 1.98 2.62 عبر العراق 13

 1.05 0.56 0.53 1.09 1.33 1.40 1.38 العراقي 14

 0.80 0.78 0.76 0.82 0.90 0.76 0.81 العطاء 15

 1.07 0.78 0.97 0.95 1.28 1.37 1.04 كوردستان 16

 1.23 0.77 1.01 1.43 1.34 1.57 1.24 تحدامل 17

 0.29 0.29 0.24 0.23 0.28 0.35 0.37 املنصور  18

 2.03 2.11 1.89 1.85 1.95 1.84 2.55 املوصل 19

 0.89 1.27 1.15 0.85 0.59 0.78 0.72 الوطني 20
 

Average 1.19 1.28 1.39 1.28 1.28 1.46 1.31 
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 ثانيا: حساب الصحة املالية

ة في مجال االدارة املالية والتي تســـتخدم لقياس االداء املالي تعتبر الصـــحة املالية من املوضـــوعات الحديثة واملهم  

للمؤســــــــســــــــة فهي تعبر عن الحالة املالية للمؤســــــــســــــــة وقدرتها على توليد االرباح وقدرتها على مواجهة املخاطر التي يمكن ان 

 ( بيان الصحة املالية للمصارف عينة الدراسة.6تواجهها حيث سيتم في الجدول )

( الذي يوضــــح لنا مســــتوى الصــــحة املالية لعينة الدراســــة اذ نجد ان معظم 6ه نتائج الجدول )من خالل ما اظهرت

ـــــرف عبر 2.9املصــــــــارف حققت مؤشــــــــرات صــــــــحة مالية جيدة عند مقارنتها مع مؤشــــــــر الصــــــــحة املالية البالغ ) ــ ( نجد ان مصـ

( ومن ثم 7.40ة مالية بلغ )( يليه مصــــرف ســــومر الذي حقق مؤشــــر صــــح8.89العراق حقق اعلى صــــحة مالية والتي بلغت )

( ثم مصــرف اشــور حقق مؤشــر صــحة مالية 6.55( ومن ثم مصــرف التجاري الذي حقق )6.64مصــرف ايالف الذي حقق )

( وهكذا بالنســــــبة لباقي املصــــــارف باســــــتثناء كل من )مصــــــرف الخليج ، املنصــــــور ، التنمية الدولي، بغداد ، العطاء 6.15بلغ )

ق هذه املصــــــــــارف صــــــــــحة مالية لكونها تعاني من مشــــــــــاكل مالية البد من معالجتها لالرتقاء بواقع واالقليم التجاري ( لم تحق

 العمل املصرفي.

 على ما ســــــبق يتم رفض الفرضــــــية املالية التي تنص على )) ان املصــــــارف عينة الدراســــــة تتمتع بأنظمة صــــــحة      
ً
وتأســــــيســــــا

ك الن بعض هذه املصــــارف وعددها خمســــة مصــــارف تم االشــــارة اليها مالية تجنبها املشــــاكل املالية املختلفة مســــتقبال(( وذل

ـــب 20ســـــابقا من مجموع املصـــــارف الكلي البالغ ) ــــاكل مالية تعاني منها وحســ ـــبب مشـ ( مصـــــرف لم تحقق الصـــــحة املالية بســ

ــــعف فيها ويمكن تو  ـــيح مؤشــــــرات الصــــــحة املالية وعليه البد من االلتفات الســــــريع لتلك املؤشــــــرات ومعالجة مواطن الضــ ضـــ

 (.5ذلك عبر الشكل )

 ( مؤشر الصحة املالية للمصارف عينة الدراسة5شكل)

 
 Excelاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج 
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 ( تحليل الصحة املالية6جدول )

 .ف عينة الدراسةاملصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصار 

 كما ويمكن توضيح متوسط الصحة املالية للمصارف عينة الدراسة عبر مخطط االنحدار االتي:

 ( مخطط االنحدار ملتوسط الصحة املالية للمصارف عينة الدراسة6شكل )

 

 .Excel املصدر: اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات برنامج
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 Average 2020 2019 2018 2017 2016 2015 اسم املصرف ت

 3.69 3.84 4.02 1.10 4.18 4.45 4.52 االستثمار 1

 6.15 6.02 5.83 5.12 7.25 6.73 5.97 اشور  2

 2.91 1.23 0.68 0.63 1.57 6.73 6.63 االقليم التجاري  3

 3.49 2.92 3.19 4.00 3.63 3.81 3.41 االهلي العراقي 4

 6.64 10.28 7.19 5.18 6.86 5.97 4.37 ايالف 5

 5.99 5.11 5.34 6.40 6.89 6.06 6.14 االئتمان العراقي 6

 1.72 1.56 1.13 1.82 1.81 1.71 2.28 بغداد 7

 6.55 5.24 6.03 6.63 6.72 6.97 7.72 التجاري  8

 2.49 1.65 2.09 2.54 2.82 3.17 2.66 التنمية الدولي 9

 1.23 1.65 1.39 1.32 1.35 0.83 0.86 الخليج 10

 7.40 8.52 8.24 6.08 6.54 8.00 6.99 سومر 11

 3.05 6.02 2.45 1.88 2.61 2.65 2.67 الشرق االوسط 12

 8.89 9.22 8.79 11.11 9.88 6.82 7.55 عبر العراق 13

 3.94 2.30 2.19 4.03 5.04 5.21 4.90 العراقي 14

 1.32 1.38 1.29 2.48 0.98 0.84 0.94 العطاء 15

 4.60 3.79 4.26 4.22 5.35 5.50 4.51 كوردستان 16

 4.13 2.28 3.78 4.69 4.47 4.99 4.56 تحدامل 17

 1.82 1.74 1.42 1.50 1.77 2.10 2.39 املنصور  18

 5.30 4.79 4.54 4.76 5.78 5.48 6.46 املوصل 19

 4.06 4.23 4.17 3.97 3.25 4.21 4.50 الوطني 20

 Average 4.50 4.61 4.44 3.97 3.90 4.19 4.27 
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 اتاملبحث الرابع: االستنتاجات والتوصي

 اوال: االستنتاجات:

من خالل مـا اظهرتـه نتـائج التحليـل املـالي لعينـة الـدراســـــــــــــــة نجـد ان بعض املصـــــــــــــــارف لم تحقق الصــــــــــــــحـة املـاليـة،  .1

فنســـــــتنتج من ذلك بان املصـــــــارف عينة الدراســـــــة ال تتمتع جميعها بصـــــــحة مالية تمكنها من مواجهة املخاطر التي 

 يمكن ان تتعرض لها.

الي لعينة الدراســــــــــة بان بعض املصــــــــــارف تعاني من التراجع في صــــــــــحتها املالية نتيجة عدم اظهرت نتائج التحليل امل .2

وجود رقابة مســــــــــتمرة من قبل الجهات املختصــــــــــة ملتابعة النظام املالي لذا نســــــــــتنتج ان ضــــــــــعف الدور الرقابي من 

 شانه ان يسهم في تدهور الوضع املالي للمصارف ويزيد من تعرضها للمخاطر املصرفية.

الل ما اظهرته نتائج التحليل املالي لعينة الدراســــــــــــــة بشــــــــــــــأن انخفاض بعض النتائج التي حققتها املصــــــــــــــارف من خ .3

وتراجع الصـــحة املالية والســـبب في ذلك قد يعود الى ســـوء تصـــرف االدارة وعدم اتخاذ القرارات الصـــائبة التي من 

صـــرف الدور الكبير في نجاحه وزيادة قدرته شـــانها ان تجنبها التعرض للمخاطر لذا نســـتنتج من ذلك بان إلدارة امل

 على توليد االرباح وبنفس الوقت مواجهة اي مخاطر مفاجئة قد يتعرض لها وتجاوزها بكل فاعلية.

 ثانيا: التوصيات:

 واملتمثلة )بمصـــــــرف  (1
ً
ـــــرف  الخليج،اوصـــــــت الدراســـــــة املصـــــــارف املتراجعة صـــــــحيا ـــــرف العطاء، مصــ  املنصـــــــور،مصــ

ف بغداد ومصرف االقليم التجاري( باعتماد انموذج الصحة املالية الذي من شانه مصرف التنمية الدولي، مصر 

 ان يزيد من قدرتها التنافسية ومواجهة املخاطر التي تواجهها وتعظيم االرباح.

يتوجب على املصــــــــــــــارف التي تشــــــــــــــهد حالة من التدهور املالي وهي )مصــــــــــــــرف الخليج، مصــــــــــــــرف العطاء، مصــــــــــــــرف  (2

ـــــرف التنمية ا املنصـــــــور، لدولي، مصـــــــرف بغداد ومصـــــــرف االقليم التجاري( بضـــــــرورة اجراء عمليات الفحص مصــ

الدوري املســـتمر ملراقبة ســـير عملها ، فالفحص الدوري ضـــروري لضـــمان الصـــحة املالية اذ يســـاعدها في معالجة 

 املشاكل املالية التي تواجهها والعمل على اصالحها وبالتالي االرتقاء بأدائها نحو االفضل.

 انفة الذكر بدراســة ادارة املتوصــ ي ال (3
ً
 اد اســتراتيجيات وســياســات من شــانهارورة اعتمضــصــارف الضــعيفة صــحيا

ان تســـاعد على اتخاذ القرارات الرشـــيدة مثل املشـــاركة في املؤتمرات والنشـــاطات التي تقيمها املؤســـســـات العلمية 

في لدى كوادرها والتي تنعكس على ادائهم بغية االستفادة من الكفاءات والخبرات التي تؤدي الى زيادة الوعي املصر

وبالتالي تســــــــــاعدهم على االرتقاء بالواقع املصــــــــــرفي نحو االفضــــــــــل ومواجهة اي ظروف او مشــــــــــاكل قد تواجههم في 

 املستقبل.
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 الفلسفية ملفهوم املشكلة العلميبناء أسس التعامل مع املشكلة اإلقتصادية وفق الرؤية 
( 6 , 5 , 4يزن   أساليب االسقاط ملستويات حدة املشكلة حسب مناذج ) 

Building the basises for dealing with the economic problem According to the 

philosophical vision of the concept of the scientific problem 

(Using projection yazin models for problem severity levels 4, 5, 6) 

 ذي يزن االعوش

 برلين -مدير تحرير املجلة الدولية للدراسات اإلقتصادية أملانيا 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The study focuses on building a basis for 

dealing with the economic problem in 

accordance with the scientific concept of the 

problem reformulated according to the 

philosophical vision of the concept of the 

economic problem. The establishment of the 

basis on assessing the status of economic 

resources was based on an essential step for 

dealing with the economic problem and also 

linked the level of economic problem with the 

actual requirement and comparing this linkage 

in case of economic resources, The descriptive 

analytical approach to implementing the study 

has been followed, and one of the most 

important results of the study has been followed 

by the philosophical vision of the concept of the 

economic problem imposes specific 

foundations for dealing with the problem, 

Which deal with the problem requires an 

assessment of economic resources, Its 

effectiveness has been stated through the 

Chinese experiment in agricultural development 

according to weighing models (4, 5, 6). 

Key words: The Economic Problem, The Basis 

of the Economic problem, The Management of 

The Economic Problem. 

 امللخص: 

تركز الدراسة على بناء أسس للتعامل مع املشكلة 

اإلقتصادية بما يتوافق مع املفهوم العلمي للمشكلة املعاد 

صياغته وفق الرؤية الفلسفية ملفهوم املشكلة 

اإلقتصادية, واستندت عملية بناء األسس على تقييم 

ملوارد اإلقتصادية كخطوة أساسية للتعامل مع حالة ا

 الربط بين مستوى حدة 
ً
املشكلة اإلقتصادية وأيضا

املشكلة اإلقتصادية مع درجة االحتياج الفعلي ومقارنة 

هذا الربط بحالة املوارد اإلقتصادية, وقد تم اتباع املنهج 

الوصفي التحليلي لتنفيذ الدراسة, ومن أهم نتائج 

ية الفلسفية ملفهوم املشكلة اإلقتصادية  الدراسة أن الرؤ 

تفرض أسس محددة للتعامل مع املشكلة التي منها أن 

التعامل مع املشكلة يستلزم تقييم املوارد اإلقتصادية, 

كذلك أن تحديد مستوى الحدة يتطلب تحديد درجة 

االحتياج الفعلي ومقارنته باملوارد اإلقتصادية, باإلضافة 

تعامل معها يستند على الربط بين إلى أن طرق ووسائل ال

الحدة واإلمكانيات واملقومات, كما أن من النتائج الهامة 

أن هذه األسس تم اختبارها واثبتت فاعليتها من خالل 

,  4التجربة الصينة في التنمية الزراعية وفق نماذج يزن )

5  ,6.).  

أسس املشكلة  اإلقتصادية،املشكلة  كلمات مفتاحية:

   .إدارة املشكلة اإلقتصادية اإلقتصادية،
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 مقدمة:

ريات جزء من سلسلة علمية مترابطة ومتكاملة تركز على إعادة تحليل وصياغة  املفاهيم والنظ الدراسة الحالية

اإلقتصادية وإدراج أي إضافات تساعد في تقدم وتطور علم اإلقتصاد, و بدأت السلسلة بدراسة بناء تعريف لعلم 

فهوم املشكلة اإلقتصادية, وما يميز ملرؤية فلسفية وضع اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي الحديث ثم دراسة 

 كعلم ا بالشكل الذي يحقق الهدف الرئيس ي, فإعادة تعريف اإلقتصادهذه السلسلة أن كل دراسة تفتح املجال للتي تليه

مفهوم املشكلة يقتض ي إيجاد أسس علمية وعملية في  إعادة النظرمفهوم املشكلة اإلقتصادية, و  النظر فييقتض ي إعادة 

بع عن رغبة فلسفية أو موثوقة ومختبرة للتعامل مع املشكلة وهذا ما تركز عليه هذه الدراسة, كما أن هذه الدراسة لم تن

نزوة علمية, بل مثلت ضرورة ملحة ناتجة عن مخرجات الدراسة السابقة والتي تؤكد أن من السبب الرئيس ي للمشكلة 

اإلقتصادية نابع عن كيفية التعامل مع مبدأ الندرة وليس الندرة بحد ذاتها, باإلضافة إلى أن الندرة ليست األساس الوحيد 

يقتض ي املنطق اإلقتصادي في حال تعديل أو انتقاد أو نقض فكرة أو نظرية أو قاعدة ما أن ولهذا  للمشكلة اإلقتصادية, 

تعامل مع التأسس لغرض بناء هذا هو املنطلق في الدراسة لذلك كان يتم إيجاد البديل في التفسير والتحليل والتعامل, 

 وطئ قدم للدراسات الالحقة.املشكلة اإلقتصادية بالشكل الذي يكمل الدراسات السابقة ويضع م

  :إشكالية الدراسة

؟ وهل يمكن وحدتهاهل إعادة صياغة املشكلة اإلقتصادية يفرض أسس محددة للتعامل مع املشكلة وفق مستوى الندرة 

 ؟الحدةاستخدام األسس املستحدثة في انشاء نماذج لتصنيف وتحديد مستوى 

:فرضيات الدراسة  

 . ملشكلة اإلقتصادية يفرض أسس لكيفية التعامل معهاا للمفهوم العلمي النظرإعادة  .1

 .التعامل مع املشكلة اإلقتصادية يستلزم تقييم املوارد اإلقتصادية كخطوة أساسية .2

 .تحديد مستوى حدة املشكلة اإلقتصادية تتطلب تحديد درجة اإلحتياج الفعلي ومقارنته باملوارد اإلقتصادية .3

 .قتصادية تستند على الربط بين حدة املشكلة وبين اإلمكانيات واملقوماتطرق ووسائل التعامل مع املشكلة اإل .4

 :أهمية البحث

 تتمثل أهمية الدراسة في الجوانب اآلتية:

رؤية فلسفية في صياغة مفهوم املشكلة بوضع تمثل االنعكاس العملي والتطبيقي للدراسة السابقة التي تعني  .1

 .1اإلقتصادية

 العلمية والعملية في التعامل مع املشكلة اإلقتصادية.تضع توجه حديث من الناحيتين  .2

 

 

                                                           
ئم مع الواقع اإلقتصادي الحديث, المجلة الدولية للدراسات ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة اإلقتصادية بما يتال  1

 .178, ص2022, فبراير,20برلين، العدد  –االقتصادية, المانيا 
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 .وصفي تحليلي :منهج البحث

تم تسمية نماذج االسقاط بـ )يزن( نسبة للشطر الثاني من أسم الباحث, وهذا عرف سائد في علم االقتصاد   :تنويه     

 لتسلل 6,  5,  4وتم ترقيم النماذج بـ )  1كما هو الحال في االقتصاد الكينزي لالقتصادي البريطاني جون مينارد كينز
ً
( تبعا

 .2(3, 2,  1االساليب والنماذج املبتكرة واملنسوبة للباحث واملتمثلة بأساليب التنبؤ لحركة االسواق املالية  يزن  )

 .إعادة الصياغة للمفهوم العلمي املشكلة اإلقتصادية يفرض أسس لكيفية التعامل معها: الفرضية األولى

تدني اإلنتاج عن الحد سب مخرجات الدراسة السابقة لتعريف املشكلة اإلقتصادية الذي تم إعادة صياغته بأنها ح     

وذلك نتيجة لضعف التعامل مع املوارد  ،الالزم ملواجهة االحتياجات املتزايدة بفعل العوامل املؤثرة على مستويات اإلستهالك

وعدم تحديد اإلحتياجات املستقبلية وغياب التخطيط واالستعداد  ،لاإلقتصادية املتاحة وإدارتها بشكل كفؤ وفعا

ومن خالل التعريف نجد أن العناصر الرئيسية التي يمكن استخدامها لبناء أسس تساعد في تحقيق التعامل  3,املسبق

 الفعال مع املشكلة اإلقتصادية تتمثل في اآلتي:

دون تحديد ملا هو مطلوب تنفيذه في املستقبل سيضع أي , حيث أن العمل بعدم تحديد اإلحتياجات املستقبلية .1

جهد أو نشاط في نطاق العشوائية, الش يء ذاته ينطبق على االحتياجات االقتصادية والتي تمثل هدف رئيس ي 

للعملية اإلقتصادية كما أنها تعتبر قطب رئيس ي في تحقق املشكلة, ومن ناحية أخرى فإن تحديد االحتياجات 

 عد بشكل كبير في التخطيط واالستعداد املسبق. املستقبلية تسا

, حيث أن الحالة العكسية بوجود التخطيط واالستعداد ستساعد في غياب التخطيط واالستعداد املسبق .2

التعامل مع املشكلة, وكما هو معروف حسب املنطق اإلداري واإلقتصادي فإن تطبيق عملية التخطيط 

لبديهي في املجال اإلقتصادي أن التقييم سيتركز بشكل رئيس ي على املوارد واالستعداد يتطلب ذلك التقييم, فمن ا

 اإلقتصادية, كما أن عملية تقييم املوارد االقتصادية ستساعد في تحديد أساليب وطرق التعامل معها.

 , وهذا يعتبر نتيجة منطقية لغيابضعف التعامل مع املوارد اإلقتصادية املتاحة وإدارتها بشكل كفؤ وفعال .3

لجوانب السابقة  فمن املنطقي أن غياب املعرفة الواضحة لالحتياجات وحجم املشكلة وانعدم التخطيط 

والعكس صحيح, لذلك فإن تحقق  ضعف التعامل مع املوارد اإلقتصادية املتاحةواالستعداد سيتسبب في 

اإلقتصاد في واجهة الجوانب السابقة من تحديد لالحتياجات وحجم املشكلة وتخطيط سيضع القائمين على 

التعامل مع املشاكل اإلقتصادية وهذا ما سيلزمهم بتحديد الطرق والوسائل املالئمة للتعامل مع املشكلة وفق 

 معطيات الوضع السائد لديهم.

 وعليه فإن أسس التعامل مع املشكلة اإلقتصادية تتمثل في:

 ادية كخطوة أساسية.التعامل مع املشكلة اإلقتصادية يستلزم تقييم املوارد اإلقتص .1

                                                           
1 Abel, Andrew; Ben Bernanke (2005). "14.3". Macroeconomics (5th ed.). Pearson Addison Wesley. pp. 543–

57. ISBN 978-0-321-22333-3, USA. 

برلين ،  -ن االعوش, التنبؤ بحركة االسعار بعد وقوع الحدث القاطع باستخدام التماثل السعري, المجلة الدولية للدراسات االقتصادية, المانيا ذي يز 2

 .55, ص 2021, فبراير,15العدد 

 , مرجع سابق178ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة اإلقتصادية ص 3



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 147 - 

 الفعلي ومقارنته باملوارد اإلقتصادية. االحتياجتحديد مستوى وحدة املشكلة اإلقتصادية تتطلب تحديد درجة  .2

 .طرق ووسائل التعامل مع املشكلة اإلقتصادية تستند على الربط بين حدة املشكلة واإلمكانيات واملقومات .3

إثبات الفرضية إال أن البناء السابق ألسس التعامل مع املشكلة اإلقتصادية وبهذا تم إثبات الفرضية األولى, بالرغم من  

قائم على اإلثبات النظري والعالقات املنطقية, لذلك البد من األثبات وفق الدالئل والبراهين العلمية واإلقتصادية وهذا ما 

 ستتناوله دراسة الفرضيات التالية.

 .قتصادية يستلزم تقييم املوارد اإلقتصادية كخطوة أساسيةالتعامل مع املشكلة اإل: الثانيةالفرضية 

تقييم املوارد من حيث الحجم واملستوى ومقارنتها باألهداف املرصودة من البديهيات األساسية في مجال األعمال وإدارة      

لتصنيف العام للموارد إلى ات, وتبدأ عملية التقييم بايقتصاداإلالشركات واملؤسسات ناهيك عن دور هذه العملية في إدارة 

في عدم  تكمن املشكلة األساسية غير أن وقد استند هذا التصنيف على أساس املنطق اإلقتصادي, نادرة, متاحة, متوفرة,

وجود تصنيفات فرعية )على حد علم الباحث( والتي تعتبر حجر األساس في تحديد حدة املشكلة اإلقتصادية وطرق التعامل 

عدم  بهايقصد والتي  سبيل املثال ال يوجد لها أي تصنيفات فرعية باستثناء الوصف بالندرة النسبية معها, فالندرة على

قدرة وسائل اإلشباع أو املوارد أو عناصر اإلنتاج أو السلع والخدمات أو األموال على إشباع كل حاجات أو رغبات اإلنسان، 

 تعني  1فاإلنسان لديه حاجات أو رغبات
ً
ولهذا السبب تم  2حاجات غير محدودة في عالم محدود املواردرغبات و , وأيضا

على تحديد حالة املوارد ابتداء من الندرة  أسسهالذي تقوم ( 4ابتكار قياس ملستويات حالة املوارد تم تسميته بنموذج يزن )

ذج أن حالة املورد ومدى الكاملة وحتى الوفرة الكاملة, كما أن النموذج يقوم على معيار درجة االستنفاذ, ويفترض النمو 

  االستنفاذ يحددان أسلوب التعامل املالئم, وفيما يلي تفصيالت النموذج: 

 على التحليل املنطقي لحاالت املوارد و  3الندرة: وهي عدم مكافاة املوارد اإلقتصادية لإلحتياجات املطلوبة, .1
ً
استنادا

 اإلستعاضة, التأثير( والتي تم شرحها في اآلتي:)النفاذ, الندرة إلى ثالث حاالت فرعية  املعروفة تم تصنيف

املوارد املتواجدة بكميات محدودة وليس لها بدائل طبيعية أو صناعية وال  الندرة التي تصف : وهيالنفاذندرة  1.1

 كبعض األنواع النادرة من الفلزات ما يجعل هذا النوع من املوارد عالي الندرة وهذا ما يمكن تسميته ,يمكن تدويرها

  4بالندرة الكاملة.

، التدخل البشري من خالل  اإلستعاضة الذاتية أو  خاصيةموارد لديها  إلستعاضة: وهي الندرة التي تصفاندرة  2.1

 ما تتمثل في املوارد البيولوجية
ً
في فئة الندرة  هذه املوارد تصنيفسبب مثل األشجار والثروة الحيوانية, و  5والتي غالبا

م من قابليتها لإلستعاضة إال أنها معرضة للنفاذ التام واإلنقراض )كالثروة السمكية( بسبب أن هذه املوارد بالرغ

اإلستهالك الجائر أو ألسباب أخرى كتغير املناخ وتأثيره على زراعة بعض األنواع الغذائية كما هو الحال في نبات الكاكاو, 

                                                           
, مجلة االقتصاد االسالمي, 2015مايو,  28شكلة االقتصادية وحقيقة الندرة النسبية, نشر في شوقي دنيا, الم 1

https://www.aliqtisadalislami.net/ 2022\3\2, تم االطالع في. 

2 Robbins, Lionel(1932, 2nd ed., 1935). An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, 

London: Macmillan: pp 16. 

 تعريف الباحث. 3

 تعريف الباحث. 4
 تعريف الباحث. 5

https://www.aliqtisadalislami.net/
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( ، من املرجح أن تنقرض نباتات الكاكاو بحلول NOAA)فوفًقا للعلماء في اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 

أن الكاكاو ال يمكن أن ينمو إال في املناطق ذات الحرارة الشديدة على مدار العام  NOAA, حيث توضح 2050عام 

 1درجة شمال وجنوب خط االستواء. 20وظروف الغابات املطيرة. فقط املناطق التي هي 

 بأن اإلستعاضة تتمثل في التدخل البشري لتسريع  تختلف عملية اإلستعاضة عن عملية
ً
التأثير الذي سيرد ذكرة الحقا

وتسهيل التكاثر واالسترداد للفاقد بسبب اإلستهالك, لذلك فإن ندرة هذه املوارد متوسطة ويمكن تسميتها بالندرة 

 الستنادها لعملية اإلستعاضة.
ً
 املستندة نظرا

املوارد التي يمكن التأثير عليها من خالل التقنيات  تخراجي: وهي الندرة التي تصفواإلس  لتأثير اإلستهالكياندرة  3.1

, وتعرف 2لهذه املوارد االستغاللللحصول على املنتجات بأقل قدر ممكن من واألساليب التقليدية والحديثة الصناعية 

 التأثيرات باآلتي:

الكميات ج املواد الخام من حيث تخفيض درجة التأثير اإلستخراجي: ويقصد به التأثير على عملية استخرا -

 3.املهدرة والفاقدة جراء العملية االستخراجية

التأثير اإلستهالكي: ويقصد به التأثير على درجة اإلستهالك من خالل تخفيض درجة تركيز املواد الخام في اإلنتاج  -

تستهلك مادة  وآليات اج مركباتوتخفيض درجة االستخدام للسلع مع الحفاظ على نفس مستوى املنفعة كإنت

 4البنزين بدرجات أقل مع نفس مستويات األداء مقارنة باملركبات األخرى.

يعتبر هذا النوع من أدنى مستويات الندرة والسبب أن كل من التأثير اإلستخراجي واإلستهالكي يمكن أن يطبق على 

الري لوجية مثل التأثير على اإلنتاج الزراعي بعمليات وباألخص املوارد البيو  قابلة لإلستعاضةالالكثير من املوارد 

واستخدام التقنيات الزراعية التي تسهل عملية الحصاد وتخفيض الفاقد, وهذا النوع من الندرة يمكن  بالتقطير

 لتأثره بالتدخالت املتخصصة تسميته بالندرة املتأثرة
ً
 .  نظرا

وتنقسم اإلتاحة إلى ثالث حاالت فرعية   5ادية لإلحتياجات املطلوبة,مكافاة املوارد اإلقتصاالقتراب من اإلتاحة: وهي  .2

 هي:

 كاملوارد املستنفذة مثل  1.2
ً
إتاحة املوارد القابلة للتدوير: قد تكون هذه املوارد أحد املوارد النادرة املذكورة سابقا

ة األوراق, وما يميز هذه املوارد هو الحديد أو املوارد القابلة لإلستعاضة مثل املوارد النباتية املستخدمة في صناع

إمكانية إستخدام النفايات اإلستهالكية للمنتجات املصنعة منها وإعادة تدويرها وإنتاجها مرة أخرى كتدوير مخلفات 

يخرجها  القابل لالستنفاذ او االستعاضة وكون النفايات مورد موازي إلى جانب املورد األصلي 6الحديد ونفايات األوراق,

اق الندرة ويجعلها في أدنى مستويات اإلتاحة والتي يمكن تسميتها باإلتاحة املتأثرة كونها مرتبطة بالتأثير عن نط

 الصناعي. 

                                                           
1 Casey Austin, Is Chocolate Going Extinct?, https://www.foodnetwork.com/  2021\10\5تم االطالع في  

 تعريف الباحث. 2

 تعريف الباحث. 3

 احث.تعريف الب 4

 تعريف الباحث. 5
 تعريف الباحث. 6
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إتاحة املوارد القابلة لإلحالل الطبيعي: وهي الحالة التي يمكن تلبية اإلحتياجات بأكثر من مورد من املوارد الطبيعية  2.2

كإنتاج مادة السكر من قصب السكر أو البنجر السكري, وتعتبر هذه الحالة  1ب منها,والتي تحقق نفس املنفعة أو تقتر 

امكانية تدوير بعض موارد االحالل  أعلى من اإلتاحة املتأثرة )التدوير( كونها متميزة بالبدائل الطبيعية إلى جانب

 ملستندة العتمادها على أكثر من مورد. , لذا تعتبر هذه اإلتاحة من الفئة املتوسطة ويمكن تسميتها باإلتاحة االطبيعي

إتاحة املوارد القابلة لإلحالل الصناعي: وتمتلك هذه الحالة نفس خاصية اإلحالل الطبيعي باستثناء أن املورد  3.2

الطبيعي يمكن إحالله بمورد صناعي كإنتاج املطاط من املصادر الطبيعية وكذلك من املصادر الصناعية )املطاط 

تفوق هذه الحالة عن اإلتاحة املستندة )اإلحالل الطبيعي( كونها تمتلك الخواص الثالث لإلتاحة بحيث وت 2الصناعي(,

 3يتوفر فيها املصدر الطبيعي واملصدر الصناعي وقابلية التدوير كتدوير مطاط اإلطارات باملوجات فوق الصوتية,

 ويمكن تسمية هذه الحالة باإلتاحة الكاملة.

 وتنقسم الوفرة إلى ثالث حاالت هي:   4ملوارد اإلقتصادية لإلحتياجات املطلوبة,الوفرة: وهي مكافاة ا .3

وفرة املوارد القابلة للتأثير اإلنتاجي: تحقق هذه الحالة مرتبط بالتدخل والتأثير املباشر على املورد, وترتبط الوفرة  1.3

 عن التأثير اإلستهالك 
ً
ي و اإلستخراجي حيث يقصد بالتأثير اإلنتاجي التأثير املتأثرة بالتأثير اإلنتاجي والذي يختلف كليا

على حجم اإلنتاج وتعظيمه للحصول على كميات أكثر من املنتجات بنفس حجم املوارد املستخدمة باألساليب 

كتعظيم اإلنتاج الزراعي باستخدام التقنيات الحديثة كالزراعة العمودية والتي تضاعف من إنتاج الهكتار  ،5التقليدية

 ويمكن تسمية هذه الحالة بالوفرة املتأثرة.  6احد,الو 

وفرة املوارد القابلة للتجدد: وهذه الحالة مرتبطة باملوارد التي تمتلك خاصية التجدد الطبيعي بفترات قصيرة  2.3

كطاقة الرياح واألمطار املوسمية و  7وبكميات كبيرة تفوق حجم اإلستهالك وبدون تدخل بشري )بخالف اإلستعاضة(

املراعي العشبية, وتعتبر هذه الحالة من الوفرة املتوسطة ويمكن تسميتها بالوفرة املستندة كونها تستند إلى التجدد و 

 الطبيعي التلقائي دون تدخل البشر. 

وفرة املوارد املتجددة والدائمة: وهي املوارد التي تتجدد بشكل دائم ومستمر كالطاقة الشمسية واألنهار الدائمة,  3.3

 كان حجم اإلستهالك كمورد الرمل في  أمر مستبعد أو على آجال بعيدة استنفاذها يجعل هائلةتواجد بكميات أو ت
ً
أيا

 ما يجعل الوفرة في هذه الحالة عالية, ويمكن تسميتها بالوفرة الكاملة.  8صناعة الزجاج العادي,

ي ليست من اختصاص اإلقتصاديين بل من الجدير بالذكر أن تحديد حالة املوارد وخصائصها في الواقع الفعل     

اختصاص الخبراء واملتخصصين في املجال الذي يتعلق به املورد كتحديد حالة الثروة السمكية أو  أي نوع من األحياء 

                                                           
 تعريف الباحث. 1

, 2019ديسمبر  13. مؤرشف من األصل في d-nb.info". d-nb.info"معلومات عن مطاط اصطناعي على موقع  2

https://ar.wikipedia.org/ 2022\3\12, تم االطالع في 

 .2021\10\14تم االطالع في  https://www.hielscher.com ط اإلطارات مع الموجات فوق الصوتية عالية األداءإعادة تدوير مطا 3

 تعريف الباحث. 4

 تعريف الباحث. 5

 مرجع سابق 178ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة ص 6

 تعريف الباحث. 7
 تعريف الباحث. 8

https://ar.wikipedia.org/
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البحرية اإلقتصادية في منطقة بحرية معين والذي يتطلب الدراسة للوضع الحالي واملستقبلي من قبل علماء ومختص ي 

 رية, وبانتهاء دورهم يبدأ دور اإلقتصاديين.األحياء البح

املوارد فاألمر يتطلب نوع من التكامل بين املختصين في مجال املورد وبين اإلقتصاديين, كما  حاالت مع التعامل حيث من أما

وقد تم يوجد احتمالية في أن بعض املوارد قد تتطلب أسلوب معين في التعامل بخالف املوارد املنتمية لنفس التصنيف, 

 على املنطق اإلقتصادي.4ذكر لبعض أساليب التعامل في نموذج يزن )
ً
 ( إستنادا

  في الجدول اآلتي:نموذج الويمكن تلخيص 

 (4قياس مستويات حالة املوارد وفق نموذج يزن )( 1الجدول )

حالة 

 املوارد
 الخواص

وصف 

حالة 

 املورد

الوصف 

 اإلقتصادي
 مثال طرق وأساليب التعامل

 الندرة

 مستنفذ 
عالي 

 الندرة

الندرة 

 الكاملة

دراسة دقيقة حالية ومستقبلية لحجم املورد, وضع 

خطة طوارئ, إعداد وتطبيق استراتيجية إلخراج املورد 

من الندرة الكاملة وإيجاد البدائل, تسخير االبحاث 

 العلمية الكتشاف وإيجاد البدائل .

لغادولينيوم، 

الالنثانوم، 

 السيريوم

قابل 

 تعاضةلإلس

 متوسط

 الندرة

الندرة 

 املستندة

تحديد حد أدنى ملا قبل النفاذ, تحديد فترات 

وإجراءات اإلستعاضة, وضع إجراءات وقائية لحماية 

 املورد )منع ذبح إناث املواش ي(.

 الثروة الحيوانية

قابل للتأثير 

اإلستهالكي 

 واإلستخراجي

 متدني

 الندرة 

الندرة 

 املتأثرة

ثير االستهالكي واالستخراجي وتعميم تطوير  عملية التأ

استراتيجية التأثير على جميع الصناعات املرتبطة 

 باملورد, البحث عن موارد إضافية معززة.

النفط  مادة

 البنزينو 

 اإلتاحة

 قابل للتدوير
متدني 

 اإلتاحة

اإلتاحة 

 املتأثرة

دراسة متطلبات التصنيع التدويري, دراسة متطلبات 

ليف والعوائد, تطوير  وتعميم التدوير وحجم  التكا

 عملية التدوير, تعزيز املورد األصلي.

 البالستيك

قابل لإلحالل 

 الطبيعي

متوسط 

 اإلتاحة

اإلتاحة 

 املستندة

دراسة تكاليف وعوائد اإلحالل الطبيعي, دراسة درجة 

اإلشباع ومنفعة اإلحالل, دراسة درجة تغطية مورد 

توازن  اإلحالل لالحتياج, تطبيق استراتيجية

 االستخدام واملحافظة على كال املوردين. 

قصب السكر 

 والبنجر السكري 

قابل لإلحالل 

 الصناعي

مرتفع 

 اإلتاحة

اإلتاحة 

 الكاملة

دراسة معايير سالمة ومالئمة املنتج, دراسة تكلفة 

 .األصلي املورد تعزيز وعوائد اإلحالل الصناعي,

الطبيعي و  املطاط

 الصناعي املطاط

 الوفرة

قابل للتأثير 

 اإلنتاجي

متدني 

 الوفرة

الوفرة 

 املتأثرة

املنتج, دراسة تكلفة  ومالئمة سالمة معايير دراسة

 وعوائد التأثير اإلنتاجي, البحث والتطوير العلمي.
 الزراعة العمودية

 قابل للتجدد
متوسط 

 الوفرة

الوفرة 

 املستندة

تطبيق استراتيجيات الحفاظ على الفوائض خالل 

 بين التجدد. فترات ما

الرياح واألمطار 

 املوسمية

 ودائم متجدد
عالي 

 الوفرة

الوفرة 

 الكاملة

تطبيق استراتيجية للمحافظة على سالمة املورد 

واستخداماته كالحفاظ على املورد من التلوث 

 وتأثيرات تغير املناخ واالحتباس الحراري. 

 الطاقة الشمسية

 واألنهار
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يقوم على املالئمة والتكيف ويتصف باملرونة وذلك على أساس تغير حالة املورد  (4) ج يزن الجدير بالذكر أن نموذ     

اإلقتصادي وإمكانية انتقاله من حالة إلى أخرى وهذا ما تقوم عليه النماذج الالحقة, وهنا تظهر أهمية الكشف عن حالة 

وارد التي تعاني من الندرة وفي أي مستوى, كما أن املوارد, فتحديد املستوى يفصح عن وضع املوارد في اإلقتصاد وماهي امل

اإلقتصادية أو  املشكلة وحدة الفعلي بالتالي تحديد مستوى  اإلحتياج هذا التصنيف سيساعد في عملية املقارنة مع درجة

ملوارد والتي بناء عليها سيتم تحديد األسلوب املناسب والكيفية املالئمة مع ا 1(اإلحتياج فجوة)ما يمكن تسميته بـ 

 املشكلة مع للتعامل أساسية خطوة والخصائص املصدر حيث من اإلقتصادية املوارد اإلقتصادية, ولذلك فإن تقييم

اإلقتصادية وبهذا تم إثبات الفرضية الثانية, وبالرغم من ذلك تقودنا نتائج الفرضية الثانية إلى تساؤل مهم: هل بالفعل 

اإلقتصادية؟ هذا ما  املشكلة وحدة مستوى  اإلقتصادية في تحديد باملوارد ارنتهومق الفعلي اإلحتياج درجة يساعد تحديد

 سيتم دراسته وإثباته في الفرضية الثالثة.

 باملوارد ومقارنته الفعلي اإلحتياج درجة تحديد تتطلب اإلقتصادية املشكلة وحدة مستوى  تحديد: الفرضية الثالثة

 .اإلقتصادية

اإلعتبار تأثيرات العوامل البينية لعنصري املقارنة بحالة املوارد وحدة املشكلة, وتتمثل العوامل من الضروري األخذ بعين      

البنية بفترة اإلستنفاذ وحالة اإلحتياج, وبخصوص تقدير حالة  اإلحتياج والتي ترتبط بجانب التنبؤ باإلحتياجات الحالية 

 تقسيمها تم فقد 2إلقتصادية كأحد أوجه املفهوم الحديث للمشكلةاملستقبلية والتي ثبت دور التنبؤ  في مواجهة املشكلة ا

( فترات تبدأ من القصيرة وتنتهي 7, أما فترات االستنفاذ فتم تقسيمها إلى )(متدنية, متوسطة, مرتفعة) مستويات ثالث إلى

 بالدائمة كما هو مبين في الجدول اآلتي:

 ( فترات االستنفاذ للموارد اإلقتصادية2الجدول )

لترتيب من ا

 األقصر

املدى الزمني  فترة االستنفاذ

 )بالسنوات(

 10 -  1 قصيرة .1

  20 -11 متوسطة .2

 40 -21 طويلة* .3

 60  - 41 شبه مستدامة  .4

 80  - 61 مستدامة .5

 100  - 81 شبه دائمة .6

 100أكثر من  دائمة .7

 .الباحث إعداد: املصدر                                                             

 على فترة وسطية سميت بفترة األساس وهي الفترة الطويلة والتي قيست بناء على دراسة لحالة
ً
 * تم تحديد الفترات استنادا

ودراسة  2008وحتى  1961سنة من  47والزراعة بدراسة سابقة خالل  لألغذية العالم في واملياه األراض ي من املوارد

                                                           
 تسمية الباحث. 1

 , مرجع سابق.178العوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة اإلقتصادية صذي يزن ا 2
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سنة كأساس للحد األقص ى للفترة الطويلة, وعليه  40وتم اعتماد فترة  2050,1وحتى  2009سنة من  41خالل   مستقبلية

سنوات وأقل, وتم تطبيق األمر ذاته على الفترات األخرى, والجدير بالذكر بأنه  10والفترة القصيرة  20فإن الفترة املتوسطة 

ة املشكلة كما هو الحال في قياس حالة املوارد, لذلك تم ابتكار نموذج لم يثبت لدى الباحث وجود أي تصنيفات ملستوى حد

 : (5) يزن  سمي بنموذج املشكلة لقياس حدة

 (5) يزن  املشكلة وفق نموذج حدة تصنيف (3الجدول )

N  مستوى

 الحدة

 املستوى الفرعي لحدة املشكلة الخصائص

 (3املستوى ) (2املستوى) (1املستوى)

إلى درجة الخطر  كدرجة املجاعة,   الوصول  طارئة .1

 االنعدام الكامل للطاقة ,الشلل الكامل لالقتصاد. 

 خطورة شديدة خطورة عالية خطورة

 التغذية سوء الوصول إلى معايير   األزمات كنسبة حرجة .2

 األطفال ومعدالت الفقر املعيارية. في الحاد

 أزمة شديدة أزمة عالية أزمة

وى توفير املنتجات دون الحد األدنى انخفاض مست مرتفعة .3

 ملواجهة اإلحتياجات.

 تأزم عالي تأزم متوسط تأزم منخفض

من  ملواجهة اإلحتياجاتالوصول إلى الحد األدنى   متوسطة .4

 توفر املنتجات مع استمرار االحتياج الجزئي.

احتياج 

 منخفض

احتياج 

 متوسط

 احتياج عالي

 مع فترات اجهة اإلحتياجاتملو تجاوز الحد األدنى   منخفضة .5

 .املنتجات شحة من دورية

 احتياج فترات

 غير منتظمة

فترات احتياج 

 دورية

فترات احتياج 

 متقاربة

املنتجات مع فترات متباعدة  توفر في نسبي استقرار متدنية .6

 من شحة املنتجات.

 احتياج فترات

 شديدة الندرة

فترات احتياج 

 نادرة

فترات احتياج 

 متباعدة

شبه  .7

 منعدمة

حاالت نادرة من  مع املنتجات توفر في نسبي استقرار

 شحة املنتجات )الحالة أقصر من الفترة(.

 حاالت احتياج

 شديدة الندرة

حاالت 

 احتياج نادرة

حاالت احتياج 

 متباعدة

املنتجات وانعدام فترات  توفر في استقرار مرتفع منعدمة . 8

 .وحاالت شحة املنتجات

انعدام شبة 

 ل لالحتياجكام

انعدام نسبي 

 لالحتياج

انعدام متذبذب 

 لالحتياج

املنتجات بمستوى  توفر في  شبه كامل استقرار شبه وفرة .9

 .يتجاوز حد االحتياج

فترات اكتفاء 

 متباعدة

فترات اكتفاء 

 دورية

اقتراب من 

 الوفرة

 ة دائمةوفر  وفرة نسبية وفرة متذبذبة استقرار كامل  في توفر املنتجات. وفرة .10

 فوائض فترات وجود مع املنتجات توفر في استقرار وفرة عالية .11

 .موسمية

 فائض نسبي فائض دوري فائض متباعد

وفرة  .12

 مطلقة

الوفرة الدائمة للمنتج ما يجعله أوفر وأرخص 

 سلعه يمكن الحصول عليها.

 ةشبفائض 

 مستقر

فائض 

 مستقر

 فائض دائم

 

املشكلة من املستوى شبه الوفرة حيث أصبح املستوى األول يشير إلى الوفرة األقل واملستوى  مالحظة: اختلفت مستويات     

 الثالث إلى الوفرة األعلى وذلك التساق التصنيف في قياس حدة املشكلة الوارد في الجداول الالحقة.

                                                           
, 20روما  حالة الموارد من األراضي والمياه في العالم لألغذية والزراعة, إدارة النظم المعرضة للخطر,  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة, 1

 13,  9ص 
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لة املورد )الوصف اإلقتصادي( مع درجة باكتمال العناصر األربعة للمقارنة تأتي الخطوة التالية من خالل الربط بين حا      

اإلحتياج وفترة اإلستنفاذ, وعليه يتم إسقاط مستوى املشكلة بما يالئم الترابط املنطقي للعناصر الثالثة, وهذا كما هو 

 ( التالية:6موضح في نماذج يزن )

 (6.1نموذج يزن ) وفق قياس حدة املشكلة اإلقتصادية في حالة الندرة( 4الجدول )

فترة احتماالت  حالة اإلحتياج ف اإلقتصاديالوص

 اإلستنفاذ

 املستوى الفرعي مستوى حدة املشكلة

 لمشكلةل

 الندرة الكاملة

 مرتفع

 خطورة شديدة  (3)مستوى  طارئة قصيرة

 خطورة عالية  (2)مستوى  طارئة متوسطة

 خطورة (1)مستوى   طارئة طويلة

 متوسط

 الية خطورة ع (2)مستوى  طارئة قصيرة

 خطورة  (1)مستوى   طارئة متوسطة

 أزمة شديدة  3)مستوى ( حرجة طويلة

 متدني

 خطورة  (1طارئة  )مستوى  قصيرة

 أزمة شديدة  (3)مستوى  حرجة متوسطة

 أزمة عالية  (2)مستوى  حرجة طويلة

 الندرة املستندة

 مرتفع

 أزمة شديدة (3)مستوى   حرجة متوسطة

 أزمة عالية  (2)مستوى  جةحر طويلة 

 أزمة  (1)مستوى  حرجة مستدامةشبه 

 متوسط

 أزمة عالية  (2)مستوى  حرجة متوسطة

 أزمة  (1)مستوى  حرجة طويلة 

 تأزم عالي  (3)مستوى  مرتفعة مستدامةشبه 

 متدني

 (1أزمة )مستوى  (1حرجة )مستوى  متوسطة

  تأزم عالي (3)مستوى  مرتفعة طويلة 

 تأزم متوسط  (2)مستوى  مرتفعة مستدامةشبه 

 الندرة املتأثرة

 مرتفع

 تأزم عالي  (3)مستوى  مرتفعة متوسطة

 تأزم متوسط  (2)مستوى  مرتفعة طويلة 

 تأزم منخفض  (1)مستوى  مرتفعة مستدامةشبه 

 متوسط

 تأزم متوسط  (2)مستوى  مرتفعة متوسطة

 تأزم منخفض (1)مستوى   مرتفعة طويلة 

 احتياج عالي  3)مستوى ( متوسطة مستدامةشبه 

 متدني

 تأزم منخفض  (1)مستوى  مرتفعة متوسطة

 احتياج عالي  3)مستوى ( متوسطة طويلة 

 احتياج متوسط (2)مستوى   متوسطة مستدامةشبه 
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 (6.2يزن ) نموذجوفق قياس حدة املشكلة اإلقتصادية في حالة اإلتاحة ( 5الجدول )

الوصف 

 اإلقتصادي

حالة 

 اإلحتياج

فترة احتماالت 

 اإلستنفاذ

 لمشكلةل املستوى الفرعي مستوى حدة املشكلة

اإلتاحة 

 املتأثرة

 مرتفع

 احتياج عالي  (3مستوى ) متوسطة طويلة

 احتياج متوسط (2مستوى  ) متوسطة شبه مستدامة

  احتياج منخفض (1 )مستوى  متوسطة مستدامة

 متوسط

 احتياج متوسط (2مستوى  ) متوسطة طويلة

  احتياج منخفض (1 )مستوى  متوسطة شبه مستدامة

  فترات احتياج متقاربة (3منخفضة )مستوى  مستدامة

 متدني

  احتياج منخفض (1متوسطة )مستوى  طويلة

  فترات احتياج متقاربة (3)مستوى منخفضة  شبه مستدامة

 فترات احتياج دورية (2)مستوى  منخفضة  مستدامة

اإلتاحة 

 املستندة

 مرتفع

 فترات احتياج دورية (2)مستوى  منخفضة  طويلة

 فترات احتياج متقاربة  (1)مستوى منخفضة  شبه مستدامة

 فترات احتياج متباعدة (3)مستوى   متدنية مستدامة

 متوسط

 فترات احتياج متقاربة  (1)مستوى منخفضة  طويلة

 فترات احتياج متباعدة  (3)مستوى  متدنية شبه مستدامة

  فترات احتياج نادرة (2)مستوى  متدنية مستدامة

 متدني

 فترات احتياج شديدة الندرة (1)مستوى  متدنية طويلة

  حاالت احتياج متباعدة (3)مستوى  شبه منعدمة شبه مستدامة

  ياج نادرةحاالت احت (2)مستوى  شبه منعدمة مستدامة

اإلتاحة 

 الكاملة

 مرتفع

 حاالت احتياج نادرة (2 )مستوى   شبه منعدمة شبه مستدامة 

  حاالت احتياج شديدة الندرة (1 )مستوى  شبه منعدمة مستدامة

  انعدام متذبذب لالحتياج (3)مستوى  منعدمة شبه دائمة

 متوسط

 حتياج انعدام متذبذب لال  (3 )مستوى  منعدمة شبه مستدامة 

 انعدام نسبي لالحتياج (2) مستوى  منعدمة مستدامة

  انعدام شبه كامل لالحتياج (1)مستوى  منعدمة شبه دائمة

 متدني

 انعدام نسبي لالحتياج (2) مستوى  منعدمة شبه مستدامة 

  انعدام شبه كامل لالحتياج (1)مستوى  منعدمة مستدامة

  فترات اكتفاء متباعدة (1)مستوى شبه وفرة شبه دائمة
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 (6.3نموذج يزن )وفق قياس حدة املشكلة اإلقتصادية في حالة الوفرة ( 6الجدول )

الوصف 

 اإلقتصادي

حالة 

 اإلحتياج

فترة احتماالت 

 اإلستنفاذ

 المستوى الفرعي للمشكلة مستوى حدة المشكلة

الوفرة 

 املتأثرة

 مرتفع

 اكتفاء متباعدةفترات  (1)مستوى   شبه وفرة مستدامة

  فترات اكتفاء دورية (2)مستوى  شبه وفرة شبه دائمة

 اقتراب من الوفرة (3)مستوى   شبه وفرة دائمة

 متوسط

 فترات اكتفاء دورية (2)مستوى   شبه وفرة مستدامة

 اقتراب من الوفرة (3)مستوى   شبه وفرة شبه دائمة

  وفرة متذبذبة (1)مستوى  وفرة دائمة

 متدني

 اقتراب من الوفرة  (3شبه وفرة  )مستوى  مستدامة

 وفرة متذبذبة  (1)مستوى  وفرة شبه دائمة

  وفرة نسبية (2)مستوى  وفرة دائمة

الوفرة 

 املستندة

 مرتفع

 وفرة متذبذبة  (1)مستوى  وفرة مستدامة

 وفرة نسبية (2)مستوى   وفرة شبه دائمة

 دائمةوفرة  (3)مستوى  وفرة دائمة

 متوسط

  وفرة نسبية (2)مستوى  وفرة مستدامة

 دائمةوفرة  (3)مستوى  وفرة شبه دائمة

  فائض متباعد (1)مستوى  وفرة عالية دائمة

 متدني

 دائمةوفرة  (3وفرة )مستوى  مستدامة

 فائض متباعد  (1)مستوى  وفرة عالية شبه دائمة

  فائض دوري (2)مستوى  وفرة عالية دائمة

الوفرة 

 الكاملة

 مرتفع
 فائض متباعد (1)مستوى   وفرة عالية شبه دائمة

  فائض دوري (2)مستوى  وفرة عالية دائمة

 متوسط
 نسبي فائض  (3)مستوى  وفرة عالية شبه دائمة

 مستقر فائض شبه  (1)مستوى  وفرة مطلقة دائمة

 متدني
  ض مستقرفائ (2)مستوى  وفرة مطلقة شبه دائمة

 دائمفائض  (3)مستوى   وفرة مطلقة دائمة

 

إسقاط, وبالرغم من تنفيذ  72من خالل إسقاطات مستويات املشكلة اإلقتصادية في النماذج الثالث نتحصل على      

ث يمكن عملية اإلسقاط إال أن في النموذج إشكالية تتمثل في تحديد املدى الزمني ملستوى حدة املشكلة اإلقتصادية, حي

فهم هذه النقطة من خالل املقارنة بين اآلجال الزمنية لالحتياج, فبالتأكيد لن تكون شحة السلع ملدة شهر بسبب انقطاع 

وسائل النقل كانعدام السلع ملدة سنة بسبب ضعف اإلنتاج وقلة املوارد, لذلك البد من تحديد املدى الزمني ملستويات حدة 

 اآلتي: املشكلة والتي يبينها الجدول 
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 ( املدى الزمني ملستويات حدة املشكلة7الجدول )

 املدى الزمني  املستوى الفرعي لحدة املشكلة

 أكثر من سنة خطورة

 أشهر إلى سنة 6من  أزمة

 أشهر  6 تأزم 

 أشهر 6أشهر إلى  3من  احتياج 

 أشهر 3من شهر إلى   احتياج فترات

 أقل من شهر  حاالت احتياج

 أشهر 3من شهر إلى  كامل لالحتياجانعدام شبه 

 أشهر 6أشهر إلى  3من  فترات اكتفاء 

 أشهر إلى سنة 6من  وفرة 

 أكثر من سنة فائض 

 املصدر: إعداد الباحث.

بالتأكيد ينبغي بناء املدى الزمني ملستويات حدة املشكلة على أسس علمية, فمستوى الخطورة تم بناءه على اإلحداث      

 1961,1و 1959جمهورية الصين الشعبية بين عامي التي ضربت  املجاعة الكبرى التي امتدت ألكثر من سنة ك اإلقتصادية 

 هذا يعني أن مستويات الخطورة الثالث )خطورة , خطورة عالية, خطورة شديدة( يقاس مداها الزمني ألكثر من سنة.  

على أنه نمو املدى الزمني للركود اإلقتصادي، الذي يعرف بأنه  أما املدى الزمني لكل من األزمة والتأزم فقد استند على      

أشهر تسقط على مستوى التأزم أما إذا  6فاملشكلة اإلقتصادية التي يمتد أثرها إلى  2,أشهر 6سلبي للناتج القومي على مدى 

 تجاوزت لتصل إلى السنة فتسقط على مستوى األزمة.

أشهر،  6رات والحاالت فقد تم قياسه على األوضاع التي يمتد أثرها من شهر إلى فيما يخص االحتياج بما في ذلك الفت     

والذي  كاألوضاع التي يتسبب بها انخفاض اإلنتاج الزراعي للمحاصيل ذات الدورة الزراعية الفصلية  كمحصول القمح

أشهر فإذا حصلت أي  4إلى  3بين  وهذا يعني أن الدورة الزراعية للقمح تمتد ما 3,يوًما 120يوم إلى  100حوالي يستغرق 

إشكالية في زراعة القمح خالل املوسم معناه وجود لالحتياج خالل الفترة الزمنية القادمة والتي قد تتفاوت حسب درجة 

أشهر  وهي الفترة التقديرية للحصول على محصول املوسم التالي والتي يفترض أن  6االنخفاض في املحصول من شهر إلى 

حتياج من اال فترات , و أشهر 6أشهر إلى  3من سيكون  حتياجاال  ياج أو تزيد من حدة الوضع, وعليه فإن وضعتعالج االحت

 .أقل من شهرفحتياج اال حاالت , أما أشهر 3شهر إلى 

يتم   ائضباالختفاء واالنتقال  إلى الوفرة والفالقياس ذاته ينطبق على املستويات األخرى, وفي الحاالت التي يبدأ االحتياج      

القياس بنفس األسس ولكن بصورة عكسية, الجدير بالذكر أن في هذه النقطة ينبغي التفريق بين فترة االستنفاذ للمورد 

                                                           
1 " ،The Central People's Government of the People's Republic of China http://www.gov.cn/  تم االطالع في

17\4\2022  

 .2022\2\17, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgركود اقتصادي,  2
3 Luis Pacheco, Wheat, Production Methods, https://www.tridge.com/,  2022\2\17تم االطالع في  

http://www.gov.cn/
https://ar.wikipedia.org/
https://www.tridge.com/
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سنوات  10, حيث أن فترة االستنفاذ قد تكون في النطاق القصير وتمتد ما بين سنة  الى املدى الزمني ملستويات حدة املشكلةو 

فات الندرة لتتحقق املشكلة في نهاية فترة االستنفاذ أو حتى خاللها بنقص في تلبية وفي وضع طارئ وتحت أحد تصني

 في حالة املوارد الزراعية التي تلبي 
ً
االحتياجات على مدى سنة أو أكثر التي قد تكون كفيلة بخلق أوضاع معقدة، خصوصا

 االحتياجات الغذائية األساسية ما قد يتسبب بمجاعة حقيقية.

حيث مميزات النماذج فيمكن مالحظة هذا األمر من خالل آلية التعامل مع النموذج الذي يقوم على الربط بين أما من      

االحتياج العامة للمجتمع املطلوب حالة لوضع املورد,  الوصف اإلقتصاديثالثة جوانب من املشكلة اإلقتصادية وهي 

توى الرئيس ي والفرعي لحدة املشكلة, فعند الندرة الكاملة مع االستنفاذ, وذلك للحصول على املساحتماالت فترة اشباعها, 

ما يعني خطورة شديدة, الش يء ذاته إذا  3حالة االحتياج املرتفع وفترة استنفاذ قصيرة فهذا مؤشر لوضع طارئ مستوى 

ن فترة االستنفاذ كانت فترة االستنفاذ متوسطة مع احتياج مرتفع ملورد بندرة كاملة ولكن ليس بنفس درجة الخطورة حيث أ

 بالتالي خطورة عالية وهكذا. 2أطول من ما هو عليه في الحالة السابقة ما يعني وجود حالة طارئة مستوى 

( كيفية الربط بين حالة املوارد وحدة املشكلة اإلقتصادية يظهر التساؤل األكثر أهمية: كيف 6بعد أن بينت نماذج يزن )      

الواقع الفعلي ملواجهة املشكلة اإلقتصادية؟؟! هذه النماذج تعطي متخذ القرار الصورة  يمكن إستخدام هذه النماذج في

الكاملة عن الوضع اإلقتصادي مما يمنحه مساحة للتصرف حيال الوضع القادم, فعند تصنيف مورٍد ما بالندرة الكاملة 

لية والفترات املستقبلية يضع حدة املشكلة في مع تقييم وتوقع لالحتياج املرتفع وفترة اإلستنفاذ القصيرة في الفترة الحا

البحث عن بالندرة الكاملة تصنيف املستوى الطارئ الثالث, ما يتطلب سرعة اإلستجابة والتصرف إلخراج املورد من 

ية من ناحواالستهالكي, إمكانية تدوير النفايات أو أيجاد البدائل الطبيعية والصناعية أو إيجاد طرق للتأثير اإلستخراجي 

أخرى النماذج السابقة تظهر األهمية املنطقية لقياس حدة املشكلة اإلقتصادية في نموذجي الندرة واإلتاحة وذلك لتوفير 

يظهر تساؤل منطقي ومهم: ماهي الجدوى من وضع نموذج الوفرة؟؟! وما في هذه حيز للتصرف تجاه مستوى املشكلة, ولكن 

 :اآلتيابة عن هذا التساؤل في تكمن اإلج، عالقته باملشكلة اإلقتصادية؟

 يظهر نموذج الوفرة التسلسل اإلقتصادي املنطقي لحاالت املوارد. .1

 في حالة املوارد املتأثرة والتي ترتبط بالتدخل اإلنساني,  .2
ً
يساعد في عملية نقل املوارد من حالة إلى أخرى خصوصا

 ثير اإلنتاجي ينقل املوارد من اإلتاحة إلى الوفرة.فمثلما أن التدوير ينقل املوارد من الندرة إلى اإلتاحة فإن التأ

توضيح حالة الوفرة في موارد معينة يساعد في توجيه هذه الوفرة نحو حل مشاكل إقتصادية ملوارد أخرى باإلحالل  .3

مثل أهم املنتجات ي أن هذا املنتج وبالتأكيد ,الطبيعي أو اإلحالل الصناعي كما هو الحال في محاصيل القمح

تتحقق أشد املشاكل اإلقتصادية املرتبطة بأهم الحاجات اإلنسانية, ومع  والتي بندرتها بالتالي الغذائية يةالزراع

% 85لوتين والتي تشكل جمادة ال اتذلك فإن وفرة هذا املورد تساعد في توجيهها نحو صناعات أخرى كاستخدام

عات ولعدة أغراض منها مستحضرات التجميل تدخل في عدة صناالتي و  1,2من البروتين املوجود في بذرة القمح

                                                           
1 Shewry, P. R.; Halford, N. G.; Belton, P. S.; Tatham, A. S. (2002). "The structure and properties of gluten: An 

elastic protein from wheat grain". Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 357 

(1418): 133–142. doi:10.1098/rstb.2001.1024. PMC 1692935. PMID 11911770. 

2 Gluten's role in bread baking performance". Canadian Grain Commission. 29 March 2016 
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فعند وصول القمح إلى أحد حاالت الوفرة التي تحقق اإلشباع  1,ومنتجات الشعر واملستحضرات الجلدية األخرى 

الحالي وتتجاوز الحد املستقبلي وحد األمن الغذائي فال يوجد ما يمنع استخدام الفوائض في أغراض أخرى كما 

 وتين.الجل هو الحال في مادة

الحفاظ على املورد وتأثره بأي شكل  ةتصنيف املورد اإلقتصادي في حالة الوفرة يلقي على اإلقتصاديين مسؤولي .4

يحد من االستنفاع باملورد أو يقلل من كميات تواجده بالتالي انتقاله إلى مستويات أدنى تتحقق فيها املشكلة 

 األدمي والحيواني للمياه الجوفية ومياه األنهار.اإلقتصادية كالتلوث الصناعي الذي يحد من االستخدام 

يكشف عن حاالت الضعف في إدارة املوارد اإلقتصادية والتي ينتج عنها  تصنيف املورد اإلقتصادي في حالة الوفرة .5

من أغنى الدول احتياج عام وانعدام املقدرة على تلبية الطلب من املجتمع كما هو الحال في السودان، والتي 

مليون راس  103ابل( بحوالي  -ماعز  -أغنام  -واألفريقية بالثروة الحيوانية والتي تقدر املاشية فيها )أبقار العربية 

, وبالرغم من ذلك مليون رأس من اإلبل( 3مليون رأس ماعز،  33مليون رأس أغنام،  37مليون راس أبقار،  30)

  2. 2006فقد عانت من ارتفاع واردات اللبن املستورد في عام 

 درجة تحديد تتطلب اإلقتصادية املشكلة وحدة مستوى  تحديد الثانية والتي تنص على أن وبهذا تم إثبات الفرضية     

اإلقتصادية, وبالرغم من إثبات الفرضية إال أن نتائجها تقودنا إلى معضلة أخرى, فكما  باملوارد ومقارنته الفعلي اإلحتياج

 أن نماذج يزن تعطي متخذ 
ً
القرار  حيز للتصرف في مواجهة املشكلة وهذا يقودنا إلى تساؤل أخر: بعد تحديد ذكر سابقا

حالة املوارد وحدة املشكلة, كيف سيتمكن متخذ القرار من التصرف حيال ذلك؟ وهل يمكن التطبيق في الواقع الفعلي أو 

 الرابعة. حتى االستشهاد بحاالت إقتصادية متحققة؟ هذا ما سيتم دراسته وإثباته في الفرضية

تستند على الربط بين حدة املشكلة واإلمكانيات طرق ووسائل التعامل مع املشكلة اإلقتصادية : الفرضية الرابعة

 . واملقومات

هذه الفرضية تدرس دور متخذ القرار في مواجهة املشكلة اإلقتصادية, ومن املنطقي أن دور متخذ القرار سيشمل تحديد      

ة للتعامل مع املشكلة, وباألخص إذا كانت في التصنيف الكامل للندرة وعند املستوى الثالث طارئ الطرق والوسائل الالزم

الندرة, ولكن , كيف يمكن تحقيق  من حالة املورد إلخراج والتصرف اإلستجابة فإن هذا يستدعي من متخذ القرار سرعة

 بعمليات التأثير , ذلك؟ تكمن الخطوة األولى في دراسة خصائص املورد وهل تسمح هذه الخ
ً
صائص بتغير حالة املورد ذاتيا

وفي حالة انعدام إمكانية التغير الذاتي ينبغي التركيز على عملية التغير الخارجي كالتدوير واإلحالل الطبيعي والصناعي, وفي 

ة اإلقتصادية واملكونات كال الحالتين يجب القيام بعملية تقييم املقومات واالمكانيات االقتصادية كونها أحد عناصر العملي

، وهذا ما يوضح كال العنصرين  3الرئيسية في تعريف اإلقتصاد والتي تدخل بشكل مباشر في توظيف املوارد االقتصادية

 باملشكلة اإلقتصادية.

                                                           
1 Humbert, Philippe; Pelletier, Fabien; Dreno, Brigitte; Puzenat, Eve; Aubin, François (1 January 2006). "Gluten 

intolerance and skin diseases". European Journal of Dermatology. 16 (1): 4–11. PMID 16436335 

 ., مرجع سابق178ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة اإلقتصادية ص 2
ذي يزن االعوش, بناء تعريف لعلم اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي الحديث )دراسة تحليلية إنتقادية لتعريف اإلقتصادي بول  3

 .232, ص 2021, 18سامويلسون الحائز على جائزة نوبل في اإلقتصاد( المجلة الدولية للدراسات االقتصادية العدد 
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 ويصعب ةاالقتصادي العلمية مع تتداخل و االقتصادية البيئة في املوجودة العوامل بأنها ابتداء باملقومات والتي تعرف     

وتأتي فائدة تقييم املقومات في أنها تكشف عن الفرص التي تساعد في تعزيز حالة املورد أو إحالله كتوفير  1بها, التحكم

  2الطاقة الكهرومائية عن طريق األنهار والسدود.

 ومن املقومات التي يمكن دراستها وتقييمها بشكل عام ما يلي:

 غالل(.مقومات جغرافية )مساحات قابلة لإلست .1

 مقومات ديموغرافية )ارتفاع الفئة الشابة في املجتمع( .2

 مصادر طبيعية )الثروة املائية كاألنهار(. .3

 بعد تقييم املقومات والكشف عن الفرص املتاحة تأتي الخطوة الثانية، والتي تتمثل في اإلمكانيات والتي تعرف بأنها      

 3اإلنتاجية, العلمية في واستخدامها بها التحكم ويمكن منها جزء وتعتبر االقتصادية العملية تنفيذ في املستخدمة العوامل

وتكمن فائدة تقييم اإلمكانيات في تحديد القدرات املتاحة الستغالل الفرص وما هي الطرق املالئمة لتفعيلها وذلك من أجل 

صادي معين مثل اإلجراء الذي نفذته التأثير على حالة املورد اإلقتصادي, كتوجيه إمكانيات الدولة نحو تفعيل قطاع إقت

 4إلنعاش القطاع الزراعي عن طريق إلغاء اإلقطاعية وتوفير األراض ي الزراعية للفالحين البسطاء. 1951الصين عام 

 ما يلي: بشكل عام دراستها وتقييمها يمكنالتي االمكانيات ومن 

 إمكانيات إجرائية )السياسات النقدية واملالية(. .1

 )املراكز البحثية(. إمكانيات علمية .2

 إمكانيات سياسية )النظم السياسية والعالقات الدولية(. .3

تقييم كل من املقومات واإلمكانيات يعطي متخذ القرار صورة أوضح عن مدى إمكانية تغيير خصائص املوارد أو التأثير      

نجاح عملية إدارة اإلقتصاد والتي  عليها, كما أن استخدام اإلمكانيات لغرض استغالل املقومات يساعد بشكل كبير في

بدورها تساعد في تفادي املشكلة اإلقتصادية القائمة على الندرة كنتيجة مستندة على املنطق اإلقتصادي كما تم إثباته في 

غير أن طبيعة هذا البحث تتطلب إثبات أكثر دقة وقائمة على الحقائق السابقة والتجارب  5البحث الثاني من هذه السلسلة,

 لتاريخية املثبتة وهذا ما يمكن دراسته من خالل تجربة التنمية الزراعية في الصين.ا

عرف     
ُ
 النوعية الناحية ومن الكمية, الناحية من الطبيعية املوارد نقص من تعاني دولة بأنها الصين املشكلة اإلقتصادية: ت

 وطبقات املنحدرة األرض حقيقة بسبب تخدام بسهولةواالس التطوير عن بعيدة الصين في واألراض ي املياه موارد تزال ال

 شمال بينما األرض في نقص من تعاني ولكنها وفيرة مياه الصين جنوب في يوجد جغرافيا املشاكل, من وغيرها والتعرية التربة

 وعدم انالسك املياه, كما أن ارتفاع وتركز حجم نقص من يعاني ولكن الشمال تتوفر األراض ي الصالحة للزراعة الصين

                                                           
 اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي الحديث، مرجع سابق. ذي يزن االعوش, بناء تعريف لعلم 1

 . مرجع سابق178ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة ص 2

 ذي يزن االعوش, بناء تعريف لعلم اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي الحديث، مرجع سابق. 3

, تم االطالع في /http://www.chinatoday.com.cn, 2002صين اليوم, العدد األول من عام الخمسينيات: تسجيل أحداث عظيمة, مجلة ال 4

7\3\2022 
 مرجع سابق. 178ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة اإلقتصادية, ص 5
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ما نتج عن هذا الوضع  1الصين, في االجتماعية االقتصادية والتنمية الزراعة استدامة بشدة يعيق الطبيعية املوارد كفاية

 املنتجات طويل بمعظم ألمد العرض في مشاكل في مواجهة اإلحتياجات حيث عانت  الصين في مراحل سابقة النقص

 2الزراعية.

 تصنيف مستوى املشكلة اإل     
ً
قتصادية: بالنظر إلى املورد الزراعي واألراض ي الزراعية في الصين نجد أن تصنيفه وفقا

, ومن خالل خواص املوارد الزراعية نجد أنها تندرج تحت تصنيف الندرة املتأثرة (5.1)لنماذج يزن في نموذج الندرة 

(, وكون املورد متعلق باالحتياجات الغذائية فإن
ً
 واستهالكيا

ً
درجة اإلحتياج من باب املنطق ينبغي أن تكون  )استخراجيا

مرتفعة, ويفترض اإلستناد على مؤشرات فعلية غير أن هذا تعذر لعدم وجود معلومات محددة لذا تم االعتماد على املنطق 

 االقتصادي للحصول على برهان من خالل الربط بين شحة املوارد الزراعية في الصين وارتفاع حجم السكان )حتى في ذلك

 لهذه املعطيات نجد أن مستوى املشكلة مصنف بـ 
ً
الوقت(,  وحسب الوارد اعاله أن املشكلة كانت في األجل الطويل, وتبعا

فأن املستوى الثاني مرتفع سيكون تأزم متوسط, وللتأكد  املشكلة حدة لقياس (6) يزن  وحسب تصنيفات نموذج  2مرتفع 

طويل( وبين وصف  ألمد العرض في العام للمشكلة حسب املصدر )النقصمن منطقية تصنيف املشكلة نقارن بين الوصف 

اإلحتياجات( ما يبين تطابق كامل ما يعني صحة  ملواجهة األدنى الحد دون  املنتجات توفير مستوى  املستوى مرتفع )انخفاض

للمشكلة في فترة التأزم التصنيف للمشكلة املستوى الثاني مرتفع )تأزم متوسط(, ومن ناحية أخرى فإن االسقاط الزمني 

)فترة الحدوث الفعلي للمشكلة( ستكون على مدى ستة أشهر, وتحقق النقص في املواد الغذائية على مدى ستة أشهر كفيل 

 في دولة ذات كثافة سكانية ونظام سياس ي واقتصادي اشتراكي كالصين, بتوصيف 
ً
بوقوع أوضاع إنسانية سيئة وخصوصا

دأ املرحلة التالية واملتمثلة في تحديد وحصر املقومات واإلمكانيات للكشف عن الفرص املشكلة وتحديد مستواها تب

 املحتملة لحل املشكلة اإلقتصادية.

 املقومات:

 روسيا بعد العالم في الثالث املركز في فتأتي مربع، كيلومتر مليون  9ر6 اليابسة مساحتها املساحة الجغرافية: تبلغ .1

تعتبر مقوم غاية في األهمية حتى وإن كان معظمها غير صالح للزراعة, حيث ال  ومساحة كمساحة الصين 3وكندا,

.
ً
 ينظر لهذا املقوم بأنه حل للمشكلة اإلقتصادية بل كعام مساعد في حل املشكلة كما سيتضح الحقا

مائة مليار وأربع 1٬412بلغ تعداد السكان في الصين    2021, أكتوبر 19الكثافة السكانية: حسب إحصائية في  .2

 في معظم دول العالم إال أن األمر مختلف في 4مليون نسمة
ً
,وبالرغم أن النمو السكاني يمثل أكثر  املشاكل تأثيرا

مس نحو) هائل سكان عدد في تمثلت التي الديموغرافية األرباح من لسنواٍت  الصين حيث استفادت
ُ
 سكان عدد خ

ل( العالم
ّ
  شك

ً
  مصدرا

ً
 وأعداد - العاملة للقوى  كبيرا

ً
 النمو غذت التي -واملسنين السن صغار من معقولة ا

                                                           
1 Zhou Yinghua, Report on China's development, Department of Development and Planning 
Ministry of Agriculture, China, https://www.fao.org/,  2021\10\17تم االطالع في.  

 .2021\10\17 في االطالع تم, /China Internet Information Center, http://arabic.china.org.cn, 2003, الزراعية التنمية 2

-http://ye.china, 2007/07/22وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية, الموقع والجغرافيا, سفارة جمهورية الثين الشعبية لدى اليمن,  3

embassy.org/ 2021\10\20, تم االطالع في. 

 .2021\10\20, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgالدول والتبعيات حسب عدد السكان,  4
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 كما أن هذا التأثير السكاني في الصين على القوى العاملة أنعكس بشكل مباشر على قطاع  1املتسارع، االقتصادي

ما يجعل الكثافة السكانية من املقومات  2البالد, عموم في العاملين السكان ثلث يوظف الذي الصيني الزراعة

 في حل املشكلة. املؤثرة

 اإلمكانيات:

تجري سياسة جمهورية الصين الشعبية في إطار من جمهورية اشتراكية يحكمها بشكل عام  النظام السياس ي: .1

أن النظام  والتي منهاالنظام االقتصادي االشتراكي للعديد من االنتقادات،  وبالرغم من تعرض  3الحزب الواحد

 من انعدام الكفاءة وهو م
ً
سبب مباشر إلعاقة وإبطاء النمو االقتصادي؛ مما يعني أن النظام االشتراكي يخلق حالة

إال أن خصائص النظام السياس ي االشتراكي للصين ساعد  4ال ينعكس على املجتمع إيجابًيا بل له آثار سلبية أيًضا

 .إلغاء اإلقطاعية وتوفير األراض ي الزراعية للفالحين البسطاءفي حينها على 

تتمتع الصين بإمكانيات علمية هائلة انعكست على جميع مناحي وأوجه اإلقتصاد والصناعة,  ية:القدرة العلم .2

 100، نجحت الصين في تطوير بنية أساسية لإلبداع، تقوم على إنشاء أكثر من العقود الثالثة املاضيةخالل ف

ألعمال خارج القطاع التابع للدولة. مجمع للعلوم والتكنولوجيا في أنحاء كثيرة من البالد، إلى جانب تشجيع ريادة ا

يزعم كل من يب ومكيرن أن الشركات الصينية تطورت عبر ثالث مراحل مع نضج قدراتها اإلبداعية، وأن العديد 

ا في السوق الصينية، وفي 2017منها أصبح على مستوى عاملي بحلول عام  عتبر هذه الشركات اآلن منافًسا قويًّ
ُ
. ت

 .5نحو متزايد، حيث يؤسسون عمليات محليةاألسواق األجنبية على 

 من أكثر القطاعات التي يعتمد عليها الصينّيون في اقتصادهم،  القدرة الصناعية: .3
ً
تعّد الصناعة في الصين واحدة

عتبر الصين واحدة من أكبر الدول الصناعّية في القارة اآلسيوّية والعالم، ويشكل الناتج املحلي من القطاع 
ُ
إذ ت

 نسبة 72.8مقدار 
ً
% من الناتج اإلجمالي، ويأتي ذلك بعد سلسلة 44.1%؛ حيث تنتج الصناعات التحويلة سنويا

من االصالحات االقتصادّية التي قامت بها الحكومة لزيادة نسبة اإلنتاج في القطاع بالتعاون مع العديد من 

املشاريع الخاّصة، واملستثمرين الشركات التي تشرف عليها الحكومة املحلّية، وساهم ذلك في استقطاب أصحاب 

 .61990األجانب إلى البالد منذ عام 

 أسلوب مواجهة املشكلة: بتحليل املشكلة نجد أن األساليب الالزمة للتعامل معها تتمثل في ثالث خيارات كاآلتي:

اجي, وهذا الخيار غير فعال األول: البقاء في مرحلة الندرة املتأثرة مع رفع درجة تفعيل التأثير االستهالكي واإلستخر      

 مع النمو السكاني الهائل والذي قد يرفع درجة االحتياج بشكل يفوق التأثير 
ً
ما سيرفع  االستهالكي واإلستخراجيخصوصا

 من حدة املشكلة إلى مستويات حرجة وربما طارئة.

                                                           
 .2021\10\20, تم االطالع في /https://www.bbc.com, 2019 لماذا باتت الصين تشجع على إنجاب المزيد من األطفال؟, انون الثاني 1

 .2021\10\20, تم االطالع في /http://millerarabic.com, 2020, 2الصين: االقتصاد الزراعي األكبر في العالم, مجلة ميلر, مارس  2

 .2022\2\27, تم االطالع في id.loc.gov". id.loc.gov"معلومات عن سياسة الصين على موقع  3

4  " The Disadvantages of Socialism", lumenlearning, Retrieved 2/2/2022. Edited, 

https://courses.lumenlearning.com/,  2022\2\28تم االطالع في  

5 Yip, George; McKern, Bruce (2016-04-08). China's Next Strategic Advantage:from Imitation to Innovation. 

Boston: MIT Press 2016. ISBN 

 .20222\2\27, تم االطالع في /https://www.alarabiya.netالعربية.نت ,  -كيف تحول اقتصاد الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد عالمي؟  6

https://courses.lumenlearning.com/
https://www.alarabiya.net/
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 خيار غير      
ً
مقبول ألن التصنيفات الفرعية لإلتاحة ال الثاني: نقل املورد من خانة الندرة إلى خانة اإلتاحة وهذا أيضا

 النعدام قابلية التدوير  واإلحالل الصناعي, أما بخصوص اإلحالل الطبيعي فال يتالئم مع 
ً
تتناسب مع املوارد الزراعية نظرا

 الحالة الصينية بالرغم من توافقه مع املوارد الزراعية بسبب وضع البيئة الزراعية الشحيحة في الصين.

 الوفرة املتأثرة كونها التصنيف الوحيد في الوفرة الذي يتالئم ال     
ً
ثالث: نقل املورد من خانة الندرة إلى خانة الوفرة وتحديدا

مع املورد الزراعي من خالل التأثير اإلنتاجي, وهذا هو الخيار الوحيد لتفادي املشكلة الزراعية في الصين, وعلى أساس هذا 

ن جهود جبارة في املجال الزراعي من خالل األبحاث الزراعية وتطوير التقنيات وإيجاد الحلول الخيار  ينبغي أن تبذل الصي

 وذلك للتحكم 
ً
والتطبيقات العلمية واملهنية الفعالة, وما يساعد في تنفيذ هذا الخيار استخدام اإلمكانيات املذكورة سابقا

نقلها من خانة الندرة املتأثرة إلى خانة الوفرة املتأثرة, ولكن يظل في املقومات بغرض خلق تأثير إنتاجي على املوارد الزراعية ل

 للواقع الذي من املفترض 
ً
هذا األمر افتراض على أساس نماذج يزن, واملطلوب إثبات فاعلية التصنيف وفق النماذج تبعا

؟
ً
 أن ينقل املورد من الندرة املتأثرة إلى الوفرة املتأثرة, فهل هذا ما حصل فعال

 1950يونيو  30في النظر إلى الواقع والعودة إلى منتصف القرن املاض ي بدأت الصين في إطالق خطة اإلصالح الزراعي ب     

وتم  قانون اإلصالح الزراعي لجمهورية الصين الشعبية"الذي قرر إلغاء النظام اإلقطاعي مللكية األراض ي حين تم اإلعالن عن

   1,2% من سكان األرياف الصينية80مليون فالح، أي  320تطبيق اإلصالح الزراعي بين  1951عام 

 سنة حطم عشرين من أكثر , ومنذ1978 عام الريفي اإلصالح سياسة تطبيق فبدأت بعد املتسارعة الزراعية التنمية أما     

  وفق جهامو  السوق  وباعتبار الجماعية، بامللكية التمسك بشرط التقليدي النظام قيود بجرأة الصيني الريفي اإلصالح
ً
 نمطا

الريفية وساعد  العاملة القوى  وحرر  للفالحين منافع اإلصالح جلب السوق, اقتصاد ظروف في الجماعي لالقتصاد جديدا

 انقطاع، بال الزراعية الهياكل وتحسين الحبوب إنتاج نمو وخاصة الزراعي لإلنتاج السريع النمو دفع مما على تطويرها،

 الصينية الزراعة أن من الرغم وعلى العشرين، القرن  تسعينات دخول  ملحوظة, وبعد تمنجزا الصينية الزراعة فأحرزت

 الفترة وفي. الجودة غاية في نمو على تحافظان ظلتا ولكنهما والتحديات، الصعوبات من كثيرا واجهتا الريفي االقتصاد وتنمية

 يوان مليار 7129ر18 الصيني املحلي الناتج مةقي مجمل في الزراعية الزيادة قيمة مجمل وصل ،2000و 1996 عامي بين ما

 الحبوب إنتاج أحرز . ثابتة زيادة وضع على الزراعة وحافظت الثابتة، األسعار حسب سنويا٪ 3ر5 بزيادة سنوات، خمس في

 مليون  512ر3 الحبوب إنتاج حجم بلغ فقد. متتالية لسنوات نسبيا جيدا حصادا الرئيسية الزراعية املنتجات من وغيرها

 وتقليل شديد لقحط التعرض ظروف وفي ،2001 عام إلى 1999 عام من الفترة وفي. التاريخ في مستوى  أعلى ،1998 عام طن

 مساحة أن من بالرغم ،2002 عام وفي. 1995 عام إلى 1991 عام من املستوى  معدل عن يرتفع مازال املزروعة، املساحة

 كيلوغراما 132 ازداد هكتار لكل اإلنتاج حجم ولكن السابق، لعاما عن هكتار مليون  2ر19 انخفضت املنزرعة الحبوب

 السلجم وبذور  والقطن الحبوب من لكل اإلنتاج حجم ويحتل واآلن،. طن مليون  457ر06 كلها البالد في الحبوب إنتاج وبلغ

 من الفرد نصيب معدل بلغ 2002 العالم, وفي عام في األول  املركز والخضروات املائية واملنتجات والبيض واللحوم والتبغ

                                                           
 2022\3\7, تم االطالع في /https://ar.wikipedia.orgماو تسي تونغ,  1

 , تم االطالع في/http://www.chinatoday.com.cn, 2002الخمسينيات: تسجيل أحداث عظيمة, مجلة الصين اليوم, العدد األول من عام  2

7\3\2022 

https://ar.wikipedia.org/
http://www.chinatoday.com.cn/
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 بذلك على كغم 35ر6و 10ر2و 40ر8 املائية واملنتجات والحليب واللحوم كيلوغراما 357 الحبوب
ً
 معدل التوالي متجاوزا

وبالرغم من الدالئل السابقة التي تثبت نجاح التنمية الزراعية في الصين إال أننا بحاجة إلى توضيح شامل  1العاملي, املستوى 

ق ملعرفة األسباب الفعلية, وهذا يقودنا إلى تساؤل مهم, كيف استطاعت الصين تحقيق هذه القفزة التنموية وتفسير أعم

, فقد بذلت
ً
 ونوعا

ً
 كبيرة جهوًدا الصينية الحكومة في الزراعة؟ تكمن اإلجابة على التساؤل في تفاصيل الجهود املبذولة كما

 الكوارث منع على القدرة وتعزيز الزراعة في املال رأس بناء زيادة أجل من اعليه واملحافظة األراض ي تنمية و املياه مجال في

 الزراعة، استدامة وضمان الشامل الزراعي اإلنتاج لقدرة املستمر التحسين وتسهيل الزراعة أسس وتقوية عليها والسيطرة

 2 :التالية الجوانب في انعكست والتي

 الشاملة. الزراعية التنمية .1

 املياه. على والحفاظ اعيةالزر  األراض ي ري  .2

 السكر. ومنتجات الزيتية واملنتجات والقطن للحبوب السلعية القواعد بناء .3

 األراض ي. موارد إدارة .4

 األخرى. الزراعية واملدخالت األسمدة .5

 .البيئي الزراعي النظام وتحسين الزراعة في البيئي البناء .6

د بالطرق التقليدية, ومثال على ذلك تطبيق تقنيات الزراعة الجدير بالذكر أن الصين لم تسعى لتطبيق هذا الجهو      

 قلوية مالحة تربة في األرز  لزراعة تجريبي برنامج الصين من خالل الهجين في األرز  بدأ تطبيق زراعة  2017املعدلة, ففي عام 

 يوان فريق في العلماء وتمكن الجيني، التسلسل تقنية خالل من هيلونغجيانغ، ومقاطعة شينجيانغ منطقة تشمل مناطق في

 التربة تلك مثل والقلوية املالحة التربة في تنمو أن يمكن األرز  من محسنة أنواع ورعاية تربية من عامليا املشهور  بينغ لونغ

 املاضية بتحسن مستمر في أصناف الثالث السنوات مدى على امليدانية التجربة هذه حجم توسع ولقد كاشغر, في املوجودة

 غربي شمال في الحكم الذاتية الويغورية شينجيانغ بمنطقة كاشغر، في تكالمكان لصحراء الجنوبية الحافة ىوعل األرز,

 تدعم ال بحيث جدا فقيرة األرض كانت. والقلوية املالحة األراض ي من هكتارا عشرون مساحتها أرض قطعة توجد الصين،

 أن في يأمل بينغ إنه لونغ بير املشرف على التجربة يوانالشديدة, وحسب الخ ملوحتها بسبب النباتي، الغطاء نمو حتى

 محصول  إجمالي عزز  ما وهو األرز، إنتاج في القلوية املالحة التربة من هكتار ماليين 6ر67 استثمار من قريبا الصين تتمكن

ذهلة لتفعيل مساحات وبالتأكيد يوجد إمكانيات علمية جبارة خلف هذه النتائج امل 3طن, مليون  30 بنحو البالد في األرز 

ملحية وقلوية وجعلها صالحة للزراعة, وتأتي التكنلوجيا الزراعية في رأس قائمة اإلمكانيات العلمية, كما أن تطوير  هذه 

 الزراعة وزارة معلومات ملركز املهندسين كبير التكنلوجيا الزراعية املتقدمة تطلب بنية تحتية متينة, فبحسب تصريح لنائب

 تطوير في األساسية املهمة هو التحتية البنية بناء: "بكين جامعة في بمنتدى ألقاها كلمة في جيون، فو فية هانالري والشؤون

 تحسين يمكن بحيث واإلقليمية الوطنية الزراعية املعلومات وتطوير بحث مراكز إنشاء ويجب الزراعية, التكنولوجيا

                                                           
 .2021\10\17, تم االطالع في /China Internet Information Center ,http://arabic.china.org.cn, 2003التنمية الزراعية,  1

2 Zhou Yinghua, Report on China's development, Department of Development and Planning 

Ministry of Agriculture, China, https://www.fao.org/,  2021\10\17تم االطالع في . 

/, تم  .http://www.chinatoday.com, الصين اليوم,  16-04-2021لو يان، التقدم العلمي والتكنولوجي مفتاح التنمية الزراعية في الصين,  3

 .2021\10\17االطالع في 
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 األقمار عبر للمالحة بيدو ونظام الخامس الجيل مثل قنياتت تطبيق ويمكن الكبرى، والبيانات األساسية البيانات

 تقنيات تطوير يمكنهم الذين الزراعية التقنيات أكفاء رعاية بمكان األهمية من أنه هان ويعتقد." املجال هذا في االصطناعية

 الحديثة الزراعية ولوجياللتكن التجريبية القواعد مئات وهذا ما تم بالفعل حيث بنيت  1استخدامها, املزارعين على يسهل

 الرفيعي التقنيين واألكفاء املتقدمة التقنيات تشجيع يتم الريفي، االقتصاد بحوث لـمركز وفقا. البالد أنحاء جميع في

 بشكل اإلمكانيات استخدام أن كيف نلحظ وهنا 2التجارب, إلجراء القواعد هذه في التجمع على املستدامة واآلليات املستوى 

 عن الكشف للمقومات, ولم تتوقف الجهود الصينية عند هذا الحد حيث تم الجيد االستغالل تحقيق لىع يعمل فعال

 اللجنة ومكتب الريفي االقتصاد بحوث مركز قبل من مشترك بشكل الريفية والحوكمة الزراعية التنمية رقمنة لدفع خطة

 صناعة مع أسرع تكامال الرقمية التكنولوجيا ستشهد للخطة، ووفقا. 2020 يناير في اإللكتروني، الفضاء لشؤون املركزية

 الرقمي االقتصاد يمثل أن يتعين ،2025 عام بحلول . الرقمي االقتصاد في املشاركة الزراعة صناعة نسبة زيادة مع الزراعة

 نتائج قتحقي تم ، املتواصلة الجهود هذه وبفضل 3الصين, في الزراعي القطاع داخل املضافة القيمة من% 15 الزراعي

 العالم سكان من املائة في 22 تطعم الصين أن حقيقة خالل من هذا يتضح الصين, في واألراض ي املياه تنمية في ملحوظة

 400 حوالي إلى الحبوب من الفرد نصيب ارتفاع ومع العالم, في للزراعة الصالحة األراض ي من فقط املائة في 10 بنسبة

 هذه الجهود التي قامت بها الصين حيال القطاع الزراعي نتج عنه تحول  4مريحة, حياة اآلن صيني مليار 1.3 يعيش كيلوجرام

 وفائض اإلجمالي الحجم توازن  في تتمثل جديدة مرحلة إلى طويل ألمد العرض في النقص مرحلة من الزراعية املنتجات معظم

ة اإلقتصادية نعيد التحليل وفق املعطيات وللتأكد من توافق هذه النتيجة مع نماذج يزن وحل املشكل 5الحصاد, سنوات في

وحتى التاريخ املعين في خطة اإلقتصاد الرقمي  19516األخيرة, فبالنظر للمدة من إطالق خطة اإلصالح الزراعي في الصين عام 

 نجد أن املدة تقارب  2025للعام 
ً
ظل  سنة( وفي 80عام ما يجعلها ضمن تصنيف الفترة املستدامة ) 75واملذكورة سابقا

( نجد أن مستوى املشكلة اإلقتصادية أصبح ضمن تصنيف 6.3اإلحتياج املرتفع وبتصنيف الوفرة املتأثرة في نموذج يزن )

متباعدة, وللتأكد من سالمة التصنيف نقارن بين وصف  اكتفاء ( فترات5املستوى األول وفرة والتي يقابلها في نموذج يزن )

سنوات الحصاد( ومقارنة بوصف التصنيف الرئيس ي في  في وفائض اإلجمالي مالحج الوضع املستجد في الصين )توازن 

املنتجات( ما يعني تقارب كبير في التوصيف ويؤكد تجاوز املشكلة  توفر في  مستمر شبه ( )استقرار5نموذج يزن )

 لدى اإلقتصادية, ومع ذلك قد يظهر تساؤل منطقي ومهم حول ما إن كانت التجربة الصينية ونتائجها معر 
ً
وفة مسبقا

 أن املقارنة بين مستويات وتوصيفات 
ً
الباحث أم ال!  للوهلة األولى قد يبدو أن هذا التساؤل ال يشكل فرق وخصوصا

االسقاط والنتائج الفعلية  متقاربة إلى حد كبير يمكن وصفة بالتوافق, في حقيقية األمر يوجد فرق كبير ومهم للغاية ويبنى 

حول فاعلية نماذج اإلسقاط, ولشرح هذه النقطة ينبغي التعمق في االحتماالت املطروحة واملتمثلة عليه انتقاد علمي سليم 

 في اآلتي:

                                                           
 لو يان، التقدم العلمي والتكنولوجي مرجع سابق.  1

 مي والتكنولوجي مرجع سابق.لو يان، التقدم العل 2
 لو يان، التقدم العلمي والتكنولوجي مرجع سابق. 3

4 Zhou Yinghua, Report on China's development, Department of Development and Planning 

Ministry of Agriculture, China, https://www.fao.org/,  2021\10\17تم االطالع في . 

 .2021\10\17, تم االطالع في /China Internet Information Center, http://arabic.china.org.cn, 2003ة, التنمية الزراعي 5

الطالع في , تم ا/http://www.chinatoday.com.cn, 2002الخمسينيات: تسجيل أحداث عظيمة, مجلة الصين اليوم, العدد األول من عام  6

7\3\2022 

http://www.chinatoday.com.cn/
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 لدى الباحث قبل أن يتم تصميم نماذج اإلسقاط, ومعنى      
ً
االحتمال األول: أن نتائج التجربة الصينية كانت معروفة مسبقا

والوضع الحالي بعد  1950)مؤكدين( وهما الوضع األساس ي للصين عام هذا أن الباحث قام ببناء النماذج وفق محورين 

التعامل مع املشكلة اإلقتصادية, وعليه فإن باقي مستويات نماذج اإلسقاط تم وضعها بصورة اجتهادية وال يوجد ما يثبت 

 فاعليتها وأن االحتماالت حول مدى مالئمة النماذج للنتائج في الواقع الفعلي مجهولة.

 ا     
ً
الحتمال الثاني: أن الباحث قام بإعداد النماذج بصورة مستقلة ولم يكن لديه أي علم مسبق بالتجربة الصينية أو أيا

من نتائجها, وهذا يعني أن دراسة املشكلة الصينية وتطبيق النماذج عليها يندرج تحت تصنيف التجربة العشوائية, وحسب 

ة, وهذا يالحظ في التوافق بين نتيجتي الوضع األساس ي والواضع الحالي للصين مع هذا املبدأ فإن نتائج االختبار عالية الدق

املستوى األول وفرة والتي يقابلها في نموذج و   املستوى الثاني مرتفع )تأزم متوسط(مستويين من مستويات النموذج وهما 

 في اختبار يتضمن , وهذا ما يمكن اعتباره توافق دقيق للغاية وخص( فترات اكتفاء متباعدة5يزن )
ً
إسقاط, ما يعني  72وصا

 وجود احتمالية عالية ملالئمة نماذج يزن لحاالت إقتصادية أخرى.

إذا كان األمر كذلك, فما هو االحتمال الفعلي الذي تم اتباعه في هذه الدراسة؟ وما الذي يؤكد هذا االحتمال؟ ما تم      

الثاني وذلك في أن الباحث لم يكن على دراية بنتائج التجربة الصينية, وما اتباعه في هذه الدراسة هو ما ورد في االحتمال 

 يثبت هذا الطرح التأكيد في ثالثة جوانب:

التأكيد األول: ويتمثل بارتباط األسس املبنية والنماذج املصممة للتعامل مع املشكلة االقتصادية مع عناصر من نتائج      

وتعريف  بناء تعريف لعلم اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي الحديثانت عن الدراسة األولى من السلسلة والتي ك 

عملية تحديد الدولة واملجتمع للبدائل املمكنة واتخاذ القرارات وفق الواقع املحيط لكيفية توظيف االقتصاد بأنه 

تاحة بكفاءة إلنتاج وتوفير منتجات اإلمكانيات واملقومات املتوفرة من أجل استخدام املوارد الطبيعية واالنسانية امل

 وفي املستقبل القريب
ً
ويالحظ االرتباط بذكر اإلمكانيات 1,بكميات محددة وتوزيعها على املجتمع لتلبية اإلحتياجات حاليا

 مثلت أحد
ً
 واملقومات كأحد العناصر الرئيسية في تعريف اإلقتصاد والتي لم تكن مذكورة في التعاريف السابقة, والتي أيضا

.
ً
 الركائز الضرورية في هذه الدراسة من حيث التعامل مع املوارد اإلقتصادية ونقلها من حالة إلى أخرى كما هو مذكور سابقا

  يشير إلى      
ً
ارتباط األسس املبنية والنماذج املصممة للتعامل مع املشكلة االقتصادية التأكيد الثاني: وهذا التأكيد أيضا

صياغة مفهوم املشكلة اإلقتصادية بما يتالئم مع الواقع حول  من السلسلة الثانيةسة مع عناصر من نتائج الدرا

بأنها تدني اإلنتاج عن الحد الالزم ملواجهة االحتياجات املتزايدة بفعل العوامل املؤثرة على واملعرفة  اإلقتصادي الحديث

املتاحة وإدارتها بشكل كفؤ وفعال وعدم تحديد مستويات اإلستهالك وذلك نتيجة لضعف التعامل مع املوارد اإلقتصادية 

من حيث توصيف املوارد والتي تم وصفها  ويالحظ االرتباط2,اإلحتياجات املستقبلية وغياب التخطيط واالستعداد املسبق

 بـ )املتاحة( لشمولية اللفظ للموارد النادرة وغيرها, واألمر ذاته مرتبط بتعريف اإلقتصاد في التأكيد األول.

                                                           
 .مرجع سابق ،ذي يزن االعوش, بناء تعريف لعلم اإلقتصاد وفق متطلبات الواقع اإلقتصادي الحديث 1
ذي يزن االعوش, رؤية فلسفية في صياغة مفهوم المشكلة اإلقتصادية بما يتالئم مع الواقع اإلقتصادي الحديث, المجلة الدولية للدراسات  2

 .178, ص2022, فبراير,20برلين العدد  -االقتصادية, المانيا 
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التأكيد الثالث: أن هذه الدراسة هي الثالثة من السلسلة فكيف من املمكن أن يكون هناك علم مسبق بنتائج التجربة      

 مبنية على دراستين سابقتين, فليس من املنطقي التصنع في دراسة 
ً
الصينية وأن يبنى عليها نماذج اإلسقاط والتي هي أساسا

 قة يمتد نشرها على أكثر من ستة أشهر!حالية و االستباق على نتائج دراسات ساب

      
ً
يضاف إلى جانب التأكيدات السابقة مبدأ األمانة العلمية والذمة البحثة املفروضة على الباحث والتي ألزمته ذاتيا

والتي الثالثة  باإلفصاح والشفافية حول مصداقية االحتماالت املطروحة وتوفير التأكيدات املؤيدة, وبهذا تم إثبات الفرضية

واملقومات,  اإلمكانيات وحصر اإلحتياج فجوة تحديد على تستند اإلقتصادية املشكلة مع التعامل ووسائل طرق  تنص بأن

 .(6,  5,  4يزن ) نماذج فاعلية إثبات يؤكد ما

 : النتائج

رض أسس لكيفية التعامل إعادة النظر للمفهوم العلمي املشكلة اإلقتصادية يفنتائج الفرضية األولى: تم التأكيد بأن      

والتي تطلبت اإلثبات العملي عن طريق إثبات الفرضيات الالحقة والتي مثلت  من الناحية النظريةغير أن التأكيد كان  معها

 أسس التعامل.

 املشكلة مع للتعامل أساسية خطوة اإلقتصادية املوارد وتنص الفرضية على أن تقييم نتائج الفرضية الثانية:     

صادية، وفيها تم إثبات إمكانية تصنيف املوارد اإلقتصادية من حيث درجة الندرة واإلتاحة والوفرة وتوصيف كل حالة اإلقت

وإثبات ارتباط كل حالة بأسلوب معين في التعامل, كما تم  إثبات أهمية  ,( 4) يزن  والحاالت الفرعية املرتبطة بها وفق نموذج

 ج.ودور التصنيف في تحديد فجوة اإلحتيا

 اإلحتياج درجة تحديد تتطلب اإلقتصادية املشكلة وحدة مستوى  وتنص الفرضية على أن تحديد :الفرضية الثالثة نتائج     

وفي هذه الفرضية تم إثبات إمكانية تصنيف حدة ومستويات  ,اإلحتياج(  فجوة) اإلقتصادية باملوارد ومقارنته الفعلي

تم الربط بين العناصر  الثالثة واملتمثلة في مستويات حالة املوارد اإلقتصادية, مستوى, كما  12املشكلة اإلقتصادية إلى 

 72وحالة اإلحتياج وفترات اإلستنفاذ, وبناء على هذا الربط تم اإلسقاط املنطقي املالئم لحدة ومستوى املشكلة بمجموع 

 إسقاط.

 فجوة تحديد على تستند اإلقتصادية املشكلة مع ملالتعا ووسائل تنص الفرضية على أن طرق  :الرابعة الفرضية نتائج     

واملقومات، وإلثبات هذه الفرضية تم اإلعتماد على دراسة فعلية لتجربة إقتصادية سابقة  اإلمكانيات وحصر اإلحتياج

 ة جوانب وهي:واملتمثلة في املشكلة اإلقتصادية الصينية في توفير اإلحتياجات الزراعية, وكانت نتائج دراسة التجربة على أربع

 حدة لقياس( 6,1) يزن  نموذج تصنيفات وحسب  2 مرتفع توصيف املشكلة الصينية وفق نماذج يزن بمستوى  .1

 بين باملقارنة املشكلة تصنيف منطقية وتم تأكيد, متوسط تأزم سيكون  مرتفع الثاني املستوى  فأن املشكلة

 مرتفع املستوى  وصف وبين( طويل ألمد رضالع في النقص)حسب املصادر الصينية بـ  للمشكلة العام الوصف

 صحة وأثبت كامل تطابق يبين ما( اإلحتياجات ملواجهة األدنى الحد دون  املنتجات توفير مستوى  انخفاض)

 .(متوسط تأزم) مرتفع الثاني املستوى  للمشكلة التصنيف



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 167 - 

  الوفرة نةخا إلى الندرة خانة من املورد تحديد أسلوب مواجهة املشكلة وفق نماذج يزن بنقل .2
ً
 الوفرة وتحديدا

اإلنتاجي، ودراسة نماذج  التأثير خالل من الزراعي املورد مع يتالئم الذي الوفرة في الوحيد التصنيف كونها املتأثرة

من املقومات واإلمكانيات في البيئة الصينية للكشف عن تأثير الجانبين في تحديد الفرص املحتملة ملواجهة 

 املشكلة.

اجهة املشكلة وفق نماذج يزن من خالل دراسة األسلوب الفعلي الذي تم اتباعه في التجربة تأكيد أسلوب مو  .3

 الصينية.

 األول  املستوى  تصنيف تحديد مستوى املشكلة وفق نماذج يزن على أساس نقل املورد من الندرة إلى الوفرة ضمن .4

 وصف بين باملقارنة التصنيف سالمة دوتم تأكي متباعدة، اكتفاء فترات( 5) يزن  نموذج في يقابلها والتي وفرة

 ومقارنة( الحصاد سنوات في وفائض اإلجمالي الحجم توازن ) الصين حسب املصادر الصينية بـ في املستجد الوضع

 في كبير تقارب يعني ما( املنتجات توفر مستمر في شبه استقرار( )5) يزن  نموذج في الرئيس ي التصنيف بوصف

 اإلقتصادية. ةاملشكل تجاوز  ويؤكد التوصيف

  الخاتمة:

من الدوافع الذاتية التي جعلتني أنفذ هذه الدراسة قناعتي بأنه ال وجود ملشكلة إقتصادية غير قابلة للحل, بل توجد مشاكل 

إقتصادية القائمون عليها عجزوا عن إيجاد الحلول املالئمة, وما هذا العجز إال نتيجة التفكير اإلقتصادي النمطي والتعامل 

 مع التغييرات التق
ً
ليدي ما يحتم علينا كإقتصاديين أن نغير نظرتنا نحو اإلقتصاد بمفاهيمه ونظرياته وأساليبه وذلك تواكبا

املتسارعة في مع الواقع من حيث العوامل املؤثرة بشقيها اإليجابي والسلبي كالتطور التكنلوجي وتغيرات املناخ واألوبئة 

نا نحن اإلقتصاديين العرب أن نجعل هذا األمر من أهم أولوياتنا في املجالين العلمي واالنفجار السكاني, لذلك ينبغي علي

 للواقع اإلقتصادي املتردي في الوطن العربي والذي نتج حسب رأيي الشخص ي عن رداءة العملية اإلقتصادية 
ً
والعملي نظرا

 في ظل اإل 
ً
حداث الكارثية على مستوى العالم والتي ذاتها ما يشكل أمامنا تحدي كبير وعقبة كؤود لتجاوزها وخصوصا

 انعكست أو ستنعكس في املدى القريب على واقعنا بكافة مجاالته كجائحة كورونا والحرب الروسية األوكرانية.
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حئة
ا
 المراجع: ل

ع في تم االطال  https://www.hielscher.com إعادة تدوير مطاط اإلطارات مع املوجات فوق الصوتية عالية األداء .1

14\10\2021. 

تم االطالع في  ,/China Internet Information Center, http://arabic.china.org.cn ,2003التنمية الزراعية,  .2

17\10\2021. 

حالة املوارد من األراض ي واملياه في العالم لألغذية والزراعة, إدارة النظم املعرضة للخطر,  منظمة األغذية دراسة عن  .3

 13,  9, ص 20م املتحدة, روما والزراعة لألم

 ,2002الخمسينيات: تسجيل أحداث عظيمة, مجلة الصين اليوم, العدد األول من عام  .4

http://www.chinatoday.com.cn/,  2022\3\7تم االطالع في 
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فعالية السياسة املالية يف معاجلة آثار الدورات االقتصادية يف االقتصاد السوداني  
 م(2017-1960) دراسة قياسية خالل الفرتة

Effectiveness of the Financial Policy in addressing the Effects of the 

Economic Cycles in Sudanese Economy an Econometric Study during the 

period (1960-2017) 

 .اململكة العربية السعودية أستاذ االقتصاد القياس ي واإلحصاء االجتماعي، جامعة امللك خالدعربي، خلف هللا أحمد محمد 

 .باحث دكتوراه في االقتصاد القياس ي واإلحصاء االجتماعي، جامعة بخت الرضا، كلية االقتصاد، السودان ،إبراهيم محمد عبد هللا حامد

 ، السودان.أستاذ االقتصاد القياس ي واإلحصاء االجتماعي املشارك، جامعة بخت الرضا، كلية االقتصاد، املهدي موس ى الطاهر موس ى

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
The study aimed to determine the effectiveness of the financial 

policy in addressing the effects of the economic cycles in Sudanese 

economy by focusing on current spending, development spending 

and direct taxes and indirect and their relationship to the growth rate 

of per capita income. Identify the appropriate financial policy that 

leads to addressing the consequences of negative economic cycles 

and the stability of the Sudanese economy. In proportion to the 

intertwined relationships between financial policy tools and the 

effects of economic cycles, the problem of the study was the 

inability to choose the appropriate financial policy in addressing the 

effects of economic cycles in Sudan. As using, an econometric 

model to know the type and impact of fiscal policy tools in 

addressing the effects of economic cycles. The switching method 

was used through which the effects of economic cycles were 

identified and treated, which is (Switching Regression), in addition 

to building a real-time model, that shows the interrelationships 

between macroeconomic indicators. The study assumed There is a 

direct relationship between direct taxes and the rate of economic 

growth, an inverse relationship between indirect taxes and the rate 

of economic growth, a direct relationship between development 

spending and the rate of economic growth, an inverse relationship 

between current spending and the rate of economic growth, and the 

negative effects of economic cycles have been addressed through 

financial policy tools. The study reached results represented in the 

presence of a negative relationship between indirect taxes and the 

rate of economic growth, and positive relation between development 

spending and the rate of economic growth, an inverse relationship 

between current spending and the rate of economic growth, and the 

negative effects of economic cycles were addressed through fiscal 

policy and based on the discussion of the hypotheses, the results 

were accepted.  The study made several recommendations, including 

increasing taxes Direct because it works to redistribute income 

among members of society and increase economic growth, and 

reduce indirect taxes, which in turn work to increase per capita 

income growth as well as increase Development spending, which 

leads to the growth of the individual's growth, and the superiority of 

the current, which works to increase the growth of the individual and 

bring about economic growth. 

Key words: Financial Policy, Economic Cycles, Switching 

Regression, Economic Growth, Sudan.                                  

JEL Classification: I62, F43. 

 امللخص: 

هدفت الدراسة ملعرفة مدى فاعلية السياسة املالية في 

معالجة آثار الدورات االقتصادية في االقتصاد السوداني 

بالتركيز على اإلنفاق الجاري واإلنفاق التنموي والضرائب 

شرة وغير املباشرة وعالقتهما بمعدل نمو دخل الفرد. املبا

نسبة للعالقات املتشابكة بين أدوات السياسة املالية وآثار 

الدورات االقتصادية تمت صياغة مشكلة الدراسة السؤال 

الرئيس التالي: ما مدى فعالية السياسة املالية املناسبة في 

تبعت معالجة آثار الدورات االقتصادية في السودان. أ

الدراسة املنهج الوصفي واملنهج التحليلي باستخدام أسلوب 

( ملعالجة آثار Switching  Regressionانحدار التبديل )

الدورات االقتصادية وذلك عبر بناء نموذج آني لتقدير 

العالقات التشابكية بين مؤشرات االقتصاد الكلي والدورات 

ة طردية بين االقتصادية. افترضت الدراسة بأن هنالك عالق

الضرائب املباشرة ومعدل النمو االقتصادي، توجد عالقة 

عكسية بين الضرائب غير املباشرة ومعدل النمو 

االقتصادي، توجد عالقة طردية بين اإلنفاق التنموي 

ومعدل النمو االقتصادي، وأن هنالك عالقة عكسية بين 

اإلنفاق الجاري ومعدل النمو االقتصادي. توصلت الدراسة 

وجود عالقة عكسية بين الضرائب غير املباشرة ومعدل ل

النمو االقتصادي، وجود عالقة طردية بين اإلنفاق التنموي 

ومعدل النمو االقتصادي، ووجود عالقة عكسية بين 

اإلنفاق الجاري ومعدل النمو االقتصادي. أوصت الدراسة 

بزيادة الضرائب املباشرة من أجل إعادة توزيع الدخل بين 

املجتمع وزيادة النمو االقتصادي، تخفيض الضرائب  أفراد

غير املباشرة لزيادة نمو دخل الفرد، زيادة اإلنفاق التنموي 

من أجل زيادة نمو دخل الفرد، وتخفيض اإلنفاق الجاري 

 لزيادة دخل الفرد وإحداث النمو االقتصادي.

السياسة املالية، الدورات  الكلمات املفتاحية: 

ار التبديل، النمو االقتصادي، االقتصادية، انحد

 .السودان
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 مقدمة:

 وهو منالتراجع الكبير في السياسات املالية والنقدية والتجارية يتسبب في بشكل متكرر و  االقتصادي تبديل النظامإن 

 الهابطذبذب لتلدورات األعمال الدورات االقتصادية أو تشير . الخصائص الرئيسية للبلدان النامية بما في ذلك السودان

النهائية إلنشاء وإفراز الحتمية هي النتيجة و  املدى الطويل فياتجاهه  ألجل معرفةوالصاعد للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 

 االقتصادية وتحفيزها، السيطرة على عملية التنميةالتي تحاول  في ميدان العلوم االقتصادية الجديدة ارفاالبتكارات واملع

 جديدة يةتقنيات إنتاجنظم و أخرى جديدة تطبق شركات إلى استبدال الشركات القديمة ب القراريقود متخذي هذا 

.السياسة املالية هي مجموعة من القواعد واألساليب والوسائل واإلجراءات ومتطورة تسهم في حفز النمو االقتصادي

كفاءة ممكنة  بأقص ىاملالي االقتصادي و النشاط  إدارةجل أل ممثلة في وزارة املالية والتدابير التي تتخذها الدولة واألسس 

 تحديد بالسياسة املالية ويقصد  ،لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والسياسية خالل فترة زمنية معينة
ً
أيضا

من أين يأتي الدخل؟ وأي املصادر أهم؟ وأين تحيد بإيضاح أكثر ،و الدولة ملصادر دخلها وأوجه الصرف لهذا الدخل

؟ وأي قنوات الصرف أهم؟ ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة ألهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية وإنجاح يصرف

نجد أنها القروض، املنح والهبات التي تدفعها للدول األخرى.عند النظر ملصادر الدخل  مثل سياستها االقتصادية املتبعة

 علىبعض الدول تعتمد بشكل كبير نجد أن حيث دولة ألخرى ضا من تتنوع من دولة ألخرى وتختلف أهميتها النسبية أي

 نجد بينما  ،بالنسبة لهاكبيرة دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب أهمية 
ً
 وقطر سعوديةملكة العربية الكامل دوال

رواتب على نه يشتمل اإلنفاق فإ أووكذلك الصرف  ،مصدر دخلها األكبريعد ألنه  كبيرةيشكل البترول بالنسبة لها أهمية 

الصرف على الكهرباء، قطاع املياه، قطاع الكباري، و  الطرق  علىعاملين في القطاعات الحكومية، الصرف الوظفين، أجور امل

التي ترتكز عليها الدراسة فعالية  والجوانب أهم النقاطإن  األخرى.والصرف على بنود الصرف املرافق بصفة عامة، 

ل الدورة االقتصادية ومدى تأثير املتغيرات التابعة واملستقلة علي بعضها البعض ومن ثم الجانب السياسة املالية في مراح

.تحتوي العملي ملحاوالت التخطيط للسياسة املالية ووضع النماذج الصحيحة للوصول للتوازن االقتصادي في السودان

 باملقدمة والدراسات السابقة ثم ال
ً
جانب النظري وأسلوب التحليل ثم النتائج هذه الورقة على خمسة أقسام بدءا

 واملناقشة. 

 الدراسات السابقة 1.

حاولت أشواق بن قدور تقديم مفهوم للدورات االقتصادية باعتبارها تتضمن في أحد مراحلها األزمة االقتصادية، واملقارنة 

الحد منها. قد أسفرت نتائج  بين مختلف املدارس االقتصادية في تفسير الدورات والوقوف عند سياسة كل مدرسة في

الدراسة على أن الدورات االقتصادية ظاهرة صحية مالزمة لالقتصاد الرأسمالي، لكن االختالف يبقى قائما بين املفكرين 

االقتصاديين في تفسيرها، فهناك من يرجعها للظروف املناخية، والبعض ينسبها إلى النقص في االستهالك، والبعض اآلخر 

ات التكنولوجية، كما ينقسم أصحاب املدرسة الحديثة بين فرضية اإلفراط في االستثمار وفرضية التقلبات إلى االبتكار 

النقدية.  كذلك سعى خلدون عبد الصمد، لتحديد مفهوم الدورات واألزمات االقتصادية الحديثة والتي تتمثل في التقلبات 

ي والتشغيل والتضخم واالنكماش والبطالة، وتكرار حدوثها الذي قد في اتجاه املتغيرات االقتصادية الكلية مثل الناتج الكل

يكون منتظما في بعض األحيان و غير منتظم في كثير من األحيان، أي عدم التساوي بين املدة الزمنية التي تستغرقها 
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لدورة التي تمثل حالة االتجاهات التوسعية في الدورة التي تتمثل بالتقلبات من مركز أو نقطة التحول الدنيا، أو قاع ا

الكساد , وبين املدة الزمنية التي تستغرقها االتجاهات االنكماشية التي تتمثل بالتحوالت من نقطة التحول العليا أو القمة 

التي تمثل وضع االنتعاش أو الرخاء، فعندما يكون االقتصاد في وضع القمة توجد هناك عوامل ومتغيرات تدفع إلى وضع 

ود ثم الكساد، وكذلك عندما يكون االقتصاد في وضع الكساد توجد عوامل ومتغيرات تدفع للتحول إلى االنكماش والرك

وضع التوسع واالنتعاش، وسعت الدراسة أيضا للتعرف على أنواع ومراحل الدورات االقتصادية وتفسيراتها، عالوة علي 

قة بينها وبين الدورات االقتصادية، تم إتباع املنهج التطرق إلى األزمات االقتصادية وتحديد أنواعها ومسبباتها والعال

الوصفي التحليلي، خلصت الدراسة لوجود ارتباط بين الدورات واألزمات االقتصادية، وجود أسباب داخلية وخارجية 

إطار زيادة  تسبب األزمات االقتصادية وما يميز األزمات املالية املعاصرة هي درجة انتشارها إلى باقي الدول العالم خاصة في

الدورات االقتصادية ظاهرة حياتية ُملتبسة من جهة تعدد  التكامل املالي الدولي. أما مجدي عبد الهادي فأوضح أن

على املستوى االقتصادي ظاهرة لصيقة  وهيمستويات تكونها ومسبباتها، فالدورات على املستوى العام ظاهرة كونية أزلية، 

 بالنظام 
ً
من جانب معين يمكن معالجتها  وهيا أنها من زاوية معينة مفيدة ومن زاوية أخرى ضارة، كم الرأسمالي،تاريخيا

تعدد وتشابك النظريات في سياق محاولة  وإدارتها ومن جانب أخرى جزء تكويني من النظام يكاد يستحيل تجنبه فال غرابة

الظاهرة وتباين مستوياتها وتعدد أشكالها في تلك  تعقدال غرابة أن انعكس . تفسيرها واستباقها وتصور أنظمة ملواجهتها

محاوالت عديدة لتوصيفها وتصنيفها ضمن أنواع  جرتومن هنا  ذاتها،تعقد محاوالت توصيفها وتحليلها وتفسيرها 

 ، دون  الدراسةحاول ومجموعات وت
ً
 وتحليال

ً
دخول التقديم مسح ُموجز للجدل الدائر حول الدورات االقتصادية توصيفا

  الذي املواجهة، إذ أن هذه مرحلة متقدمة تلي االستيعاب الفعال والتجسيد الواقعي للظاهرة هاتسياسا في
ً
يتطلب مدخال

 لم تحتوه أي من النظريات الحالية، التي ينشغل كل منها بجانب معين أو بجزء واحد من الظاهرة ؛ بشكل يجعلها 
ً
شموليا

تحقيق ذلك االستيعاب الفّعال والضروري إلنتاج سياسة فعالة مفيدة ، لكنها غير كافية ل استرشاديةنماذج  مجرد

-1976األردن) في أثر السياسة املالية على النمو االقتصادي عدنان عقيل سعدو  سعيد محمود الطراونةاختبر  للمواجهة،

تصحيح ومن ثم تطبيق نموذج متجه ( OLS)ولتحقيق ذلك تم االعتماد على استخدام طريقة املربعات الصغرى  (2011

أظهرت النتائج وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين معدالت النمو االقتصادي .  على متغيرات الدراسة (VECM)الخطأ

بتركيز الحكومة أوصت الدراسة  ،االقتصاديةالسياسة املالية في األردن تتماش ى مع اتجاه الدورة املالية، ومتغيرات السياسة 

عكس اتجاه الدورة االقتصادية وذلك لتحفيز النمو االقتصادي في ضوء األثر االيجابي املالية على أن تكون السياسات 

للسياسة املالية على النمو، ولكن بحدود تتوافق مع أهداف االنضباط املالي الذي يستهدف تخفيض العجز في املوازنة 

  .العامة

 السياسة املالية  2.

طور دور الدولة وانتقالها من الطور الحيادي ألي الطور ألتدخلي في الحياة شهدت السياسة املالية تطورات جوهرية نتيجة لت

ومنذ ،التي تعرضت لها االقتصاديات الغربية 1929وذلك عقب األزمة االقتصادية الكبرى سنة ،االقتصادية واالجتماعية

ه املسار االقتصادي ومعالجة ذلك الحين أصبحت السياسة املالية أداة رئيسية من أدوات السياسية االقتصادية في توجي

ما يتعرض له من هزات وأزمات مفاجئة وغير مفاجئة وذلك بالتنسيق بينهما وبين السياسات األخرى, غير أن السياسة 

 ،بل ينبغي التنسيق بينها وبين السياسات األخرى ،املالية ال تستطيع أن تحقق كافة األهداف التي ينشدها االقتصاد الوطني
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باإلضافة إلى طبيعة النظام االقتصادي  ،ة املالية تتأثر بعوامل متعددة منها ما هو سياس ي واآلخر إداري كما أن السياس

السائد.  يعكس مفهوم السياسة املالية تطلعات وأهداف املجتمع الذي تعمل فيه، فقد استهدف املجتمع قديما إشباع 

ركز االقتصاديون جل اهتمامهم على مبادئ املوازنة العامة  الحاجات العامة وتمويلها من موارد املوازنة العامة ومن ثم

قرارات، وأن هذه األخيرة قد  ذوضمان توازنها، ملا كان اختيار الحاجات العامة املطلوب إشباعها يتطلب من املسئولين اتخا

ليتها على نحو مرغوب، تحدث اثارا متعارضة أحيانا فتثير مشكلة كيفية التوفيق بين هذه األهداف املتعارضة وتحقيق فعا

املالي بتعريفات مختلفة ملفهوم  روفي ضوء تلك التوقيفات والتوازنات يتكون أساس ومفهوم السياسة املالية. يزخر الفك

تختلف  يالسياسة املالية الن مثل هذا التعريف يتم وفقا للوظائف واألهداف التي تسعي السياسة املالية إلى تحقيقيها، والت

أخري حسب طبيعة نظامها االقتصادي ودرجة تطور االقتصاد. نورد منها على سبيل املثال ما يلي:  يمكن تعريف من دولة إلي 

هذا النشاط من أثار  عوما سيتب ،السياسة املالية علي أنها: السياسة التي تعني بدراسة  النشاط املالي لالقتصاد العام 

من تكييفا كميا لحجم النفقات العامة واإليرادات العامة ,وكذلك بالنسبة ملختلف قطاعات االقتصاد الوطني وهي تتض

تكييفا نوعيا ألوجه هذا اإلنفاق ومصادر هذا اإليرادات بهدف تحقيق أهداف معينة في مقدمتها النهوض باالقتصاد الوطني 

الفرص املتكافئة لجمهور  ودفع عجلة التنمية وإشاعة االستقرار في قطاعات االقتصاد وتحقيق العدالة االجتماعية وإتاحة

 ،بين اإلفراد في توزيع الدخول والثروات )السريتي ونجا تاملواطنين بالتقريب بين طبقات املجتمع والتقليل من التفاو 

ويشير هذا التعريف إلي إن السياسة املالية هي ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يتعلق بتحقيق  ،(221ص  ،م2008

ريق الضرائب وغيرها من الوسائل وذلك بتقرير مستوي ونمط إنفاق هذه اإليرادات. كما يمكن إيرادات الدولة عن ط

أنها: مجموعة األهداف والتوجيهات واإلجراءات والنشطات التي تتبناها الدولة في التأثير على االقتصاد الوطني  تعريفها على

(، 212ص ،م2007،كافة الظروف املتغيرة )الوادي وعزامواملجتمع بهدف املحافظة علي استقراره العام وتنميته ومعالجة 

هذا التعريف يوضح أن السياسة املالية هي أداة الدولة للتأثير في النشاط االقتصادي بغرض تحقيق األهداف االقتصادية 

امة للدولة من السليمة للمالية الع ةواالجتماعية ومعالجة مشاكل االقتصاد.  قد عرفها صندوق النقد الدولي بأنها اإلدار 

من خالل تنفيذ امليزانية وشفافيتها الش يء  حويتض ،خالل التسيير الرشيد ملواردها وتوجيه نفقاتها توجيها فعاال ودقيقا

يركز هذا التعريف على نظام يتعلق بإدارة املالية  ،(388ص ،م2002 ،الذي يسمح لها باندماج في االقتصاد العاملي )األشقر

تلك اإلدارة وتوجيها من خالل تنفيذ امليزانية من اجل تحقيق أهدافها والوفاء باملعايير الالزمة والرقابة على أعمال 

أّنها سياسة تربط بين اإلنفاق واإليرادات الحكومّية التي تّم وضعها  املالية علىعرف السياسة للمسؤولية والشفافية. 

بات االقتصادّية، وذلك من أجل تخفيض نسب ال
ّ
ومعّدالت التّضخم أو القضاء عليها، باإلضافة إلى  بطالةملواجهة التقل

حّفز الحكومات االقتصاد في حاالت الركود من خالل زيادة 
ُ
تحقيق نمّو اقتصادّي ُمستدام ُيمكن السيطرة عليه، حيث ت

رض الضرائب ُمتسارع من خالل ف عرض النقود، أّما في حاالت التوّسع االقتصادي فتحّد الحكومة من النمّو االقتصادّي 

حاول 
ُ
 حّتى تتجاوز اإليرادات النفقات لتعمل بشكٍل مستقّل عن السياسة النقدّية التي ت

ً
 لتحقيق فائض للميزانّية، وأيضا

م في عرض النقود
ّ
 ,Fiscal policy, www.businessdictionary.com) تحقيق نفس األهداف من خالل التحك

Retrieved 31-5-2019) 162ص ص ) ،ت(.)د كنعان علي) ة باستخدام أدواتها لتحقيق ما يليتسعى السياسة املالي-

163)): 
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تصحيح مسار عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية: بما أن السياسة املالية تستطيع التدخل بكل مرحلة من مراحل  /1

، فإنه من املمكن استخدام أدواته
ً
 كبيرا

ً
ا للقضاء على بعض العيوب واألمراض دورة االقتصاد، وتستطيع أن تؤثر فيها تأثيرا

 التي تشوب مراحل هذه الدورة ومنها:

في مرحلة اإلنتاج يمكن استخدام السياسة املالية لزيادة اإلنتاج وزيادة الثروات املادية والبشرية بغية تحقيق املصالح أ/ 

ت واألنشطة التي ال يقدم عليها االجتماعية للدولة، حيث تستطيع الدولة تخفيض الضرائب والرسوم على بعض القطاعا

 القطاع الخاص أو القطاعات املتعثرة، كما يمكن إعفاء بعض الفروع بشكل كامل من الضرائب مثل القطاع الزراعي وذلك

تأمين املزيد من السلع والخدمات الغذائية، وتوجيه املوارد إلى القطاعات التي تريد الدولة تطويرها، وعلى العكس يمكن ل

 .ائب والرسوم على املجاالت التي تريد الدولة الحد منها مثل قطاع املشروبات الروحية والتبغ وغيرهارفع الضر 

 من شأنه أن يستأصل أسباب العيوب التي تشوب نظام  ب/
ً
 صحيحا

ً
في مرحلة التوزيع يمكن توجيه السياسة املالية توجيها

مات الرابحة وتخفيضها على السلع والخدمات التي يتسم التوزيع، حيث يمكن للدولة زيادة الضرائب على السلع والخد

 سوقها بالجمود.

االدخار واالستهالك واالستثمار نحو االستعماالت األكثر فائدة  كل منفي مرحلة اإلنفاق يمكن للسياسة املالية أن توجه ج/ 

 في القطاع الزراعي وت
ً
قدم املزايا واإلعفاءات، أو تقدم املزايا من الناحية االقتصادية واالجتماعية، فتشجع االستثمار مثال

لالستثمارات في قطاع الصناعات الثقيلة ملا لها من دور تشابكي وتداخلي مع الصناعات األخرى، كما يمكنها أن تحد من 

 ((221-220ص  ،ت(.)د علي كنعان (أسعارهازيادة لعملية استهالك املصنوعات األجنبية املستوردة برفع الرسوم الجمركية 

التأثير على الحالة االقتصادية التي تمر بها البالد: تستطيع الحكومة باستخدام أدوات السياسة املالية التأثير على الحالة  /2

االقتصادية التي تمر بها البالد، ففي حالة الرواج تعمد الحكومة إلى زيادة الضرائب ورفع سعر الفائدة الذي يخفض الطلب 

بتخفيض  في حالة الكساد فتقوم الدولة البالد، أماهدأ الحركة التضخمية التي تسير نحوها على االستثمار وبالتالي ت

الضرائب لتشجيع االستهالك وزيادة الدخول وتخفيض سعر الفائدة الذي يشجع الطلب على االستثمار وبالتالي يعود 

 .االستقرار والتوازن إلى االقتصاد الوطني

: تعتبر زيادة معدالت النمو في الناتج املحلي اإلجمالي من أهم األهداف التي تسعى الدول زيادة معدالت النمو االقتصادي /3

لتحقيقها باستخدام أدوات السياسة املالية، ولتحقيق هذا الهدف ال بد من اختيار التركيبة املناسبة ملفردات السياسة 

املالية غير املتجانسة قد تؤدي إلى أهداف املالية، بحيث تخدم هدف زيادة معدل النمو، حيث أن مفردات السياسة 

معاكسة،ذلك البد من دراسة الحالة الظرفية لالقتصاد واختيار األدوات املالية املناسبة التي تساهم في تنشيط حجم 

 القيام باآلتي:بلزيادة معدل النمو االقتصادي  الطلب الكلي األمر الذي يدفع لزيادة العرض الكلي في االقتصاد الوطني

يؤدي إلى زيادة  لالستهالك، هذاتخفيض الضرائب التي تطال الطبقات ذات الدخل املحدود، وذات امليل الحدي املرتفع  أ/

كما يمكن تخفيض معدالت الضرائب لتشجيع املنتجين على زيادة اإلنتاج  .طلب االستهالكي الذي ينشط الطلب الكلي حجم

 .وبالتالي زيادة حجم العرض الكلي

حجم  يمكن زيادةو حجم اإلنفاق العام على الخدمات االجتماعية التي تساهم في زيادة الدخل للطبقات الفقيرة، زيادة ب/ 

الستثمار، اعلى  مشاريع القاعدة األساسية التي تساعد على توفير مناخ استثماري مالئم يشجع فياإلنفاق العام االستثماري 

 .ت التي ترغب الدولة بتطويرهاويجذب االستثمارات الوطنية واألجنبية للقطاعا
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تحقيق العدالة االجتماعية: تستطيع السياسة املالية املساهمة في تحقيق العدالة االجتماعية وذلك باستخدام أدواتها  /4

 تستطيع الدولة القيام بزيادة الضرائب على الطبقات الغنية وتخفيضها على 
ً
مثل الضرائب، اإلنفاق العام، وغيرها. فمثال

ات الفقيرة، أو زيادة اإلنفاق العام على املشروعات الخدمية والقطاعات غير اإلنتاجية في االقتصاد مثل الصحة، الطبق

التعليم، الرياضة، الثقافة وغيرها، واملرافق األخرى التي يستفيد منها الفقراء وأصحاب الدخل املحدود بشكل مباشر، كما 

، أو بشكل عام للعاطلين عن العمل يمكن أن تقدم الدولة املساعدات للعائالت ك
ً
ثيرة العدد، أو العائالت التي ال تجد عمال

  .عادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرةإل تكون الدولة قد سعت و وكذلك للكبار واملسنين وغيرهم، 

ينات، فقبل الكساد الكبير أهداف السياسة املالية لم تتبلور بالشكل السابق إال بعد أزمة الكساد الكبير في مطلع الثالث إن

لم تكن السياسة املالية كسياسة استخدام اإلنفاق العام واإليراد العام بقصد إحداث آثار معينة أو تفادي آثار معينة في 

الحكومي عند أدنى  النشاط االقتصادي القومي معروفة، إذ فيما عدا فترات الحرب كانت السياسة املالية إبقاء التدخل

ي تغطية النفقات عن طريق الضرائب،أما القروض العامة فكان األصل هو عدم االلتجاء إليها إال في حاالت مستوى ممكن ف

الضرورة على أن يتم سدادها في أقرب وقت ممكن، هذا املوقف لم يكن يتطلب من نظرية اإلنفاق العام إال القليل بينما 

 بفكرة العدالة في تحمل عبء
ً
الخدمات العامة، وفي أثناء الكساد كان تدخل الدولة يهدف  اهتمت نظرية الضريبة أساسا

في املقام األول إلى الخروج باالقتصاد من األزمة، ومن هنا كان التركيز على اإلنفاق العام للقيام باالستثمارات في املجاالت 

لعامة، واقتصرت السياسة التي ال تتنافى مع املشروع الخاص وتمثل في نفس الوقت أساس قيامه بالنشاط، أي األشغال ا

خاصة بعد أزمة الكساد  -املالية على الجانب اإلنفاقي. في نهاية الثالثينيات كانت هناك محاولة لدفع االنتعاش االقتصادي 

 في كل مراحل الدورة االقتصادية وال  -الكبير
ً
 إيجابيا

ً
وقد طالب هانس )االقتصادي األمريكي( بسياسة مالية تلعب دورا

سياسة مالية تواجه ليعني االعتراف بالحاجة  مماعلى املساهمة في إخراج االقتصاد من أزمة الكساد،  تقتصر فقط

 .((395،ص ت( .)د محمود) الزمن الطويل مستلزمات التطور في

 يتعلق باملحافظة على توازن النفقات العامة مع اإلي
ً
 ماليا

ً
رادات ومن هنا يتضح أن هدف السياسة املالية لم يعد فقط هدفا

العامة، بل على العكس من ذلك أصبحت السياسة املالية أحد العوامل املحددة للتوازن االقتصادي أو أحد األسباب التي 

قد تؤدي إلى حدوث االختالل الداخلي أو الخارجي وذلك من خالل تأثيرها على الهيكل االقتصادي القومي عن طريق توجيه 

التي قد تساعد على تحقيق التوازن االقتصادي أو قد تؤدي على العكس إلى حدوث االستثمارات نحو املجاالت املختلفة 

على كفاءة املخطط املالي في رسم السياسة املالية املثلى. ولذلك أصبح ترشيد اإلنفاق العام من  االختالل وهذا أمر يتوقف

اف االجتماعية، وذلك من خالل سياسة أهم أهداف السياسة املالية حيث ينطوي هذا الهدف على تحقيق الكثير من األهد

 الضمان االجتماعي والتأمين الصحي ورعاية املسنين في إطار الهدف العام أال وهو توزيع الدخل لصالح 
ً
الدعم وأيضا

الطبقات الفقيرة والعمل على رفع مستوى معيشتها بالقدر الذي يزيد من رغبة وقدرة هذه الطبقة على العمل، ومن ثم 

ادة إنتاجية الطاقات البشرية املعطلة. كما يمكن تحقيق الهدف االقتصادي من خالل السياسة الضريبية، يساهم في زي

 من عوامل تحقيق االستقرار االقتصادي ودفع عجلة التنمية االقتصادية من خالل 
ً
فهذه األداة يمكن أن تكون عامال

 عن تشجيع بعض  استخدام السالح الضريبي كأداة لترشيد االستهالك العام والخاص
ً
وزيادة امليل الحدي لالدخار فضال

السياسة املالية  ،(4ص، م1989 سهير محمد،و أحمد فريد، السيد حسن،  مصطفى) إلى ذلك التصديرية وماالصناعات 

 في الوقت الحاضر برزت وتأكدت أهميتها وبشكل واضح في كافة الدول سوى كانت  رأسمالية أو اشتراكية ومتقدمة أو نامية,

وزيادة أهمية ماليتها العامة ونشاطها املالي ،ونتيجة التساع دور الدولة وزيادة درجة تدخلها في النشاطات االقتصادية 

 ،بالشكل الذي تحقق معه إدماج السياسة املالية في إطار السياسة االقتصادية والذي يجعلها جزءا مهما  وأساسيا فيها

 (:236ص ،م2008 ،لنقاط اآلتية )هلقابويمكن توضيح أهمية السياسة املالية 
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 أ/ التدخل في آلية فرض الضرائب بأنواعه واإلنفاق الحكومي خاصة في مجال الصحة والتعليم.

 ب/ التعامل مع الضرائب واإلنفاق العام ووسيلة لضمان النمو االقتصادي.

 النسبي في األسعار. ج/ العمل جنبا إلى جنب والسياسة النقدية لتحقيق معدالت التشغيل واالستقرار 

 الدورات االقتصادية 3.

من متابعة تطور النظام الرأسمالي نصل إلى حقيقة تتمثل في أن تطوره ونموه لم يكن بشكل خط مستقيم بل في شكل       

وأن مدة الدورة االقتصادية تطول أو  ،وتعد أحد السمات األساسية التي توسم هذا النظام ،تحركة شبيهة باملتموجا

صر بحسب نوع الدورة االقتصادية، ولم ينل موضوع الدورات االقتصادية عناية خاصة داخل املنظومة الفكرية تق

م ( 1933 -1929الكالسيكية كونه يتبنى مفردة االستخدام الكامل إال أن هذا األمر لم يصمد أمام أزمة الكساد الكبير )

قلبات الدورية األولى لم ينجم عنها آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة، والتي أعادت النظر في التحليل الفكري السائد، إن الت

لكن بعد األزمة انتقل التحليل الى جهة الطلب إذ أشرت الوقائع بأن القدرة  ،إذ كان التحليل ينصرف إلى جانب العرض

مما فتح الباب  ،عرض والطلباإلنتاجية الكبيرة للنظام الرأسمالي واجهت قصورا في االستهالك مما عمق الفجوة ما بين ال

وكما اشر الفكر املاركس ي وفي مجال انتقاده للنظام  ،علي مصراعيه لظهور فكر جديد يهتم بالتقلبات االقتصادية

مصطلح الدورة االقتصادية يعني التكرار املنتظم  الرأسمالي بأن التقلب وعدم االستقرار هو جزء ال يتجزأ من النظام. إن

التكرار على  إلىالتكرار املنتظم للزمن يقودنا  إنون التكرار املنتظم على مستويين الزمن والحدة. حيث لحدث ما معين، ويك

حيث يمكن ألي حدث  .انتظام شدة الحركة لظاهرة معينةأي االنتظام املكاني  إلىالتكرار املنتظم للحدة يقودنا  فترات بينما

ولكن في الواقع ال نجد تكرارات . منتظم، بمعنى تكون الحركات متناوبةيكون منتظما على فترات ويتكرر في مجال زمني  إن

املستندة  األبحاثالعديد من  أثبتتمنتظمة كليا وبالتناوب لظاهرة اقتصادية، بل هناك تباين في سلوك كل ظاهرة. حيث 

 إلىنتظام وهـو نتيجـة اال  إلىالدورات تتكرر بشكل متناوب يميل  أن نمذجة وأساليب وإحصائياتعلى مالحظات دقيقة 

ا سليما معافى، ليسير في مستوى جديد تهحيث كان االقتصاد يخرج من ضائقة مهما بلغت قو  .طبيعة النشاط االقتصادي

، ر بهاوتتأث األخرى سابقه. فاملراحل املتعاقبة من الدورة متداخلة فيما بينها تؤثر كل منها على  أعلى منمن التطور قد يكون 

 ((. 70-69)د.ت(، ص ص  ،قدور بن في أعقابها ) رحلة تتولد من سابقتها كما تنتج املظهر الذي يأتيكل م إنبمعنى 

ي ,هوالنشاط االقتصادي األعمالهي التغيرات املتواترة في مستوى أهمها: وقد وردت عدة تعريفات للدورات االقتصادية 

ي تلك املراحل املختلفة هعلى النشاط االقتصادي للدولة، تلك التقلبات التي تؤثر  أوانهاذلك التعاقب بين القمة والقاع 

من جديد معتبرة بذلك  األزمة إلىاالنتعاش  إلىالركود  إلى األزمةوتنطلق من  أزمتينفيما بين  األعمالالتي تجمع بين تقلبات 

جمل الناتج الوطني والدخل هي التقلبات االقتصادية الشاملة التي تجتاح م, عن طبيعة التطور الدوري لالقتصاد الرأسمالي

ي التقلبات في اتجاه املتغيرات االقتصادية الكلية مثل الناتج الكلي والتشغيل والتضخم )االرتفـاع في مسـتوى , هوالتوظيف

. تعرف الدورات االقتصادية بأنها عبارة تستخدم لوصف األسعار( واالنكماش )االنخفاض في مستوى األسعار( والبطالة

 ,Hyman, 1997اإلنتاج الكلي، وتحسب بالقياس إلى االرتفاع أو االنخفاض في الناتج اإلجمالي الحقيقي )التقلبات في 

p495 النشاط الكلي للدولة التي فيها العمل منفذ بشكل (. عرفها االقتصاديان ببرنز وميتشل بأنها نموذج لتقلب موجود في

الكالسيكي لها يتمثل في تذبذب مستوى النشاطات  (. املفهوم(Gordon,1986, P3رئيس ي في املؤسسات الخاصة

 و االتجاه العام  فياالقتصادية 
ً
عنه  مؤشرات الدورة تتمثل في القمم واالنخفاضات في النشاط االقتصادي الكلي معبرا

 (. 241ص ، )د.ت(، عمرمجاالت التشغيل واإلنتاج واملبيعات ) الحاصلةبالتحركات 
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االقتصادية" هي فترة افتراضية من مدة محددة، تمثل عودة نفس الظاهرة االقتصادية  في النظرية االقتصادية، "الدورة

(. عرفها آخرون بأنها تأرجح في مجموع الناتج القومي والدخل والعمالة والذي يدوم عادة ,Wikipedia 2011) بصفة دورية

االقتصاد أو انكماشها. الدورة االقتصادية لفترة تتراوح ما بين سنتين الى عشرة سنوات والتي تتصف بتوسع معظم قطاعات 

تعني التقلبات الدورية التي تطرأ على مستوى النشاط االقتصادي منتقلة من حالة االنتعاش والرواج إلى حالة االنكماش 

معدل النمو  الدورة االقتصادية تمثل التأرجح شبه املنتظم أو التقلبات املتواترة فيثم تعيد مرة ثانية الى الرواج واالزدهار و 

أدنى أو أعلى بدرجة كبيرة من االتجاه العام طويل األجل في معدل نمو اإلنتاجية االقتصادي في بلد ما, ويكون هذا التأرجح 

الكلية )الناتج القومي اإلجمالي, الناتج املحلي اإلجمالي, معدالت البطالة واملستوى العام  الكلية ألغلب الفعاليات االقتصادية

مرتبط بحركية شبه  مفهوم الدورة االقتصادية أنويتضح من التعريفات السابقة . Johnson, 2000, p81)لألسعار )

االنكماش. وهي بصفة عامة تميز االقتصاديات الرأسمالية حيث  إلىالنشاط االقتصادي من حالة التوسع  لمنتظمة ملجم

الي يأخذ الشكل الدوري في حركته عبر الزمن وان الدورة . االقتصاد الرأسماملالية األسواقاتضح تأثيرها منذ بداية ظهور 

االقتصادية تتحرك في جميع مفاصله حيث ينتقل من االنتعاش إلى الركود ثم ينهض من جديد من الركود إلى االنتعاش. قد 

االقتصادي إذ  اكتسبت الدورة االقتصادية سمات جديدة منذ نهاية الحرب العاملية الثانية نتيجة تدخل الدولة في النشاط

وبصورة عامة فان الدورات االقتصادية هي سمة  األزمة.حدة  تم استبعاد حاالت انخفاض اإلنتاج الحادة وكذلك تخفيف

األسواق  السوق املتقدمة وفي مختلف مراحل تطورها وقد ازدادت تأثير هذه الدورات منذ بداية نشوء مميزة القتصاديات

إذ كان االقتصاد  الهولندية،األسواق  ظهرت أولى التقلبات في( 1637-1634)في السنوات املالية في القرن السابع عشر، ف

( مر 1760الخاضعة للتبادل، بعد عام ) املضاربة على األصول  الهولندي من أكثر االقتصاديات األوربية تقدما بسبب

 ،1793،1803، 1773،1784، 1763بأزمات متعددة توالت عليه في السنوات)االقتصاد البريطاني الخاضع للتبادل 

الكبرى في الثالثينيات من القرن املاض ي من وتعد األزمة العاملية  (1810،1836،1866,1847،1873،1883،1893،1957

في حين إن أزمة السبعينات أسوء األزمات منذ األزمة الكبرى . الرأسمالي في العالماالقتصاد أصعب وأطول الدورات في تاريخ 

وقامت بمعدالت مرتفعة للتضخم إذ أنها تزامنت بإفراط كبير في اإلنتاج مصحوبة بموجة ركود ومقترنة  (.1932 -1929)

لضغوط التضخمية في ا التحكمفي اإلنتاج دون  ءبطيركود ت لاملتحدة األمريكية بإتباع سياسة انكماشية أد الواليات

 ت الشركات األمريكية في زيادة مخزون الوقودتوسع تضخمي بفعل احتكارا( ل1973)أزمة  وتحول النمو الذي أعقب

لعالم بتعويم سعر الصرف ا دول  وددز( وقيام اغلب ن برايتو تجريد نظام النقد الدولي من التزامات معاهدة )و والخامات 

 .(405-403ص ص  ،1990 ،الذهب )مرس ياألولية وأسعار  أسعار املواد فارتفعتوفك االرتباط بالدوالر 

حسب تها التعاقب شبه املنتظم وتختلف مـد أوخاصية التناوب  أهمهاقتصادية بجملة من الخصائص ميز الدورات االتت

مراحل هي: الرواج، الركـود،  أربعةحيث تتكون من  تهاوحد تهانوع الدورة. ولكن مراحلها متماثلة بالرغم من اختالف مد

هي حالة تحول مسار التوسع. مرحلة الركود النكماش وفترة هذه املراحل تتوزع على فترتين فترة ا أن .حيثالكسـاد واالنتعاش

وتعد نقطة التحول الثانية  الكسادحلة مر التباطؤ.  إلىقمة رواجه وعودته  أيالنشاط االقتصادي عن اتجاه وسقف معين 

رحلة بارتفاع نسب مرحلة االنتعاش ويكون قاع الدورة االقتصادية في هذه املرحلة. حيث تتميز هذه امل إلىمن فترة االنكماش 

 بالنسبة للمنتجين. مرحلة االنتعاش اإلنتاجيةوانخفاض الطلب االستهالكي كـثيرا عـن الطاقة  تهامستويا أعلى إلىالبطالة 

تعقب هذه املرحلة حالة الكساد وتبدأ عند تغلب قوى العرض )املنتجين( التي تتمتع بمميزات مكنتها من البقاء على العوائق 

وتنخفض كميات املنتجات بشكل  اإلنتاجمما يساهم في تحريك  نها، فتعيد تشكيل مخزو تهاصريف منتجاالتي تواجه ت

تدريجي حتى يصل التوازن بينها وبين حاجات االستهالك ومن ثم يرتفع الطلب تدريجيا وينبعث النشاط االقتصادي من 

 .جديد
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 منهجية الدراسة 4.

)العشوائي  فترض نموذج التبديل األساس ي أن املتغيري
iy(   يعتمد على متغير الحالة املنفصل غير املالحظ iS مع

)iZو) )iXاملتغيرات املستقلة)مختلفة )أنظمة(. وبالنظر إلى  بحاالتاملختلفة  املتغيرات املستقلة. ترتبط (m) أنظمة

 التالي: )iy)مواصفات الوسط الشرطي 

)1......()( 





 imii ZXm
 

) وحيثما m ال  املتجه ، بينما يكون بط باملتجهمرتاملعامالت، فإن النظام ( متجهات Xk) (وZk(  وكل من )و ) (

 . ثم لدينا نموذج:الطبيعيتوزيع الالنظام. تتبع أخطاء االنحدار وال يؤثر في  يتأثر

)2....()()( tii mmy   

 Simple Switchingالتبديل البسيط  1.5

mP)لة، االحتماالت هي قيم ثابتة. وبشكل أعم، فإن االحتماالت املختلفة في هذه الحا
املركبات الخارجية  ملتجهاتهي دالة ( 

1tG)املنشأ 
 معلمات باستخدام مواصفات لوجيت متعددة الحدود: ()واملعامالت ( 
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  Markov Switchingانحدار التبديل ملاركوف  2.5

( سلوك السلسلة الزمنية االقتصادية خالل الركود االقتصادي بأنه مختلف، بسبب التغيرات في 2005وصف هاملتون )

قوى غير الكاملة التي يمكن التنبؤ بها، ، وبسبب ال )0t(في ( tyعلى وسط السلسلة)صدمة الالسياسات االقتصادية. 

. وصف السلسلة يشمل كال التاريخين، ووضع )0t(والثاني بعد  )0t(والتنبؤ يعتمد على نظامين البيانات واحد يصل إلى 

tn)كما يتطلب قانون االحتماالت معاهدة  (2.1st) عالمة على املتوسط بواسطة متغير عشوائي غير قابل لتحفظ

 :أن أي حالتينكسلسلة ماركوف مع ( sit)من  (

)4....()Pr(,....),,.....,,Pr( 12121 pijiSjSyykSiSjS Ttttttt   

 النتائج5. 

 م(2017-1960)تم جمع البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من اإلحصاءات السنوية للجهاز املركزي لإلحصاء السوداني 

متغير تابع ونسبة الصرف على التنمية ( GR)واشتملت على املتغيرات التالية: معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 

(DVR) متغير التبديل ثم املتغيرات املستقلة وهي نسبة اإليرادات الكلية للناتج املحلي اإلجمالي(REVR)  ونسبة اإلنفاق

 .(ITR) والضرائب الغير مباشرة (TAXR)والضرائب املباشرة  (ORDR)اإلجمالي الجاري إلى الناتج املحلي 
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 (1( بيانات الدراسة )1جدول )

Obs GR ORDR REVR CYCLE 

1960 2.51102871 20.1772801 15.7452764 NA 

1961 10.1374654 16.3759267 13.9773223 NA 

1962 13.0685792 16.4509062 12.0095598 NA 

1963 1.60060525 14.7647059 14.6078431 -3.1516881 

1964 1.55551206 14.9507437 14.8734788 -1.1602578 

1965 0.31736784 13.7632339 12.4350337 -0.5078322 

1966 -1.7471676 21.1392884 13.0393641 -1.2832371 

1967 -1.3151212 35.5464379 14.5281611 -0.3655325 

1968 1.71905197 24.8414195 15.9266244 2.19800143 

1969 -7.7039502 30.9808612 18.2501709 -8.1666352 

1970 5.33265806 21.4539419 23.4854772 4.42192372 

1971 8.73465326 22.9019608 24.5960784 7.9672023 

1972 -2.5010809 20.3829278 20.5956655 -2.7351657 

1973 -6.4488365 19.1681534 18.6106155 -5.9660261 

1974 0.96337754 15.2062269 16.0969347 1.46594501 

1975 -2.3209597 17.4741859 16.8387609 -2.9361745 

1976 2.84891494 16.4015152 17.8625541 1.10528277 

1977 10.80464 9.67645425 16.4721973 8.81453413 

1978 -1.7204227 13.1994311 16.1411177 -3.5178142 

1979 -3.423365 17.9974184 17.8468253 -5.5271874 

1980 0.96344372 17.2280967 18.0538771 -1.8239199 

1981 5.999576 19.4517947 18.308522 2.553662 

1982 12.0569252 16.1077257 15.1844434 8.75336408 

1983 2.0625 14.5852229 12.4271521 -0.1070693 

1984 -5.0089072 13.7632551 11.3070434 -6.4195491 

1985 -6.2810426 12.4305705 8.91432739 -7.7404051 

1986 5.41381359 13.7649619 7.82471065 2.75591896 

1987 14.2208842 11.8807375 6.83286355 10.1622849 

1988 -0.3310914 9.23679931 7.29839649 -4.9650722 

1989 8.93138621 8.89877777 6.65924597 4.53337111 

1990 -5.4700487 11.562909 7.55966496 -9.3398886 

1991 7.51091151 7.03424914 7.20607018 3.73372693 

1992 6.57197995 12.3607812 8.19310698 2.50031402 

1993 4.5745139 7.99396077 8.40725972 -0.1173138 

1994 1.00622954 11.4883997 6.9686263 -4.486927 

1995 5.99709397 7.34441215 5.15495819 -0.0748361 

1996 11.5621302 7.14778437 6.23290656 4.82936854 

1997 6.05707012 6.40795125 5.65334569 -1.1520647 

1998 8.23831433 6.07853081 6.31301191 0.75792686 

1999 4.23533036 7.46796473 7.94685517 -3.2348001 

2000 8.38504728 10.0686058 10.6776937 0.91554226 

2001 10.8 8.8434097 9.42127545 3.36581005 

2002 6 7.51061708 9.40555072 -1.1154307 

2003 6.3 9.75627118 12.404587 -0.5014634 

2004 5.1 11.2739928 14.5475 -1.6976147 

2005 5.6 12.2613122 14.3164186 -1.6354434 
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2006 9.9 15.4230612 15.8025316 2.17171894 

2007 10.9 16.2334281 17.0197741 3.08280301 

2008 6.4 18.7552571 20.3918544 -0.854849 

2009 5.9 15.4990823 14.7764616 -0.1473717 

2010 5.2 14.8961277 12.785081 0.32659078 

2011 2.1 15.3078983 12.1950357 -2.3003587 

2012 2.4 10.7931875 9.10720389 -2.0988559 

2013 6.8 10.5537199 10.0090927 1.98494111 

2014 7 10.5860167 10.8668352 1.80231531 

2015 4.3 9.40640831 9.3491796 NA 

2016 5.1 9.34736237 8.6679709 NA 

2017 5.2 9.90700388 9.25086861 NA 

 م(2017- 1960الجهاز المركزي لإلحصاء للفترة ) ،اإلحصاءات السنوية ،المصدر: جمهورية السودان

 

 (2( بيانات الدراسة )2جدول )

 GR ORDR TAXR ITR DVR 

1960 2.51 20.18 5.13 7.86 2.87 

1961 10.14 16.38 4.58 8.40 3.77 

1962 13.07 16.45 3.78 8.72 4.76 

1963 1.60 14.76 4.31 9.02 6.59 

1964 1.56 14.95 6.57 8.94 7.67 

1965 0.32 13.76 7.51 6.97 6.20 

1966 -1.75 21.14 8.14 7.57 6.09 

1967 -1.32 35.55 8.77 7.91 4.96 

1968 1.72 24.84 9.94 8.54 5.26 

1969 -7.70 30.98 11.62 10.05 2.46 

1970 5.33 21.45 2.19 11.52 2.43 

1971 8.73 22.90 2.54 13.44 11.17 

1972 -2.50 20.38 2.46 12.10 2.97 

1973 -6.45 19.17 2.39 10.86 2.65 

1974 0.96 15.21 1.89 9.57 3.35 

1975 -2.32 17.47 2.05 9.88 6.37 

1976 2.85 16.40 1.74 11.55 6.11 

1977 10.80 9.68 1.78 9.45 6.62 

1978 -1.72 13.20 1.63 10.86 6.42 

1979 -3.42 18.00 1.69 10.41 5.05 

1980 0.96 17.23 2.01 7.90 4.42 

1981 6.00 19.45 2.20 9.05 2.48 

1982 12.06 16.11 1.97 7.46 2.03 

1983 2.06 14.59 2.16 8.16 2.47 

1984 -5.01 13.76 2.00 7.65 2.85 

1985 -6.28 12.43 1.57 5.99 0.92 

1986 5.41 13.76 1.60 5.31 1.89 

1987 14.22 11.88 1.29 3.48 1.20 

1988 -0.33 9.24 1.31 3.85 1.09 

1989 8.93 8.90 1.15 2.05 0.38 

1990 -5.47 11.56 0.99 7.02 0.41 
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1991 7.51 7.03 2.66 3.65 1.22 

1992 6.57 12.36 0.97 4.01 1.64 

1993 4.57 7.99 1.14 4.36 2.16 

1994 1.01 11.49 NA 3.26 0.41 

1995 6.00 7.34 NA 2.27 0.54 

1996 11.56 7.15 1.11 3.61 0.70 

1997 6.06 6.41 0.57 3.32 0.59 

1998 8.24 6.08 0.58 3.39 0.59 

1999 4.24 7.47 0.59 4.48 1.16 

2000 8.39 10.07 1.23 3.93 1.28 

2001 10.80 8.84 4.47 0.38 1.17 

2002 6.00 7.51 3.91 0.34 2.95 

2003 6.30 9.76 0.92 3.78 3.60 

2004 5.10 11.27 1.05 4.91 4.52 

2005 5.60 12.26 11.17 4.77 4.10 

2006 9.90 15.42 9.97 5.17 3.66 

2007 10.90 16.23 8.55 5.24 3.35 

2008 6.40 18.76 7.30 5.61 2.62 

2009 5.90 15.50 6.86 5.69 2.89 

2010 5.20 14.90 7.00 5.47 2.57 

2011 2.10 15.31 5.69 5.42 1.52 

2012 2.40 10.79 5.89 5.81 1.37 

2013 6.80 10.55 5.00 6.54 1.15 

2014 7.00 10.59 6.37 6.82 1.03 

2015 4.30 9.41 5.47 7.47 1.03 

2016 5.10 9.35 5.21 8.92 0.99 

2017 5.20 9.91 5.04 2.62 1.10 

 م(2017- 1960إحصاءات سنوية )،هاز املركزي لإلحصاءالج ،املصدر: جمهورية السودان

 

 (:3( وبعد تطبيق نموذج التبديل تم الوصول إلى النتائج اآلتية: أنظر جدول )2(و)1من جدول )

 (2( نتائج النموذج املقدر 3جدول )

Dependent Variable: GR 

Method: Simple Switching Regression (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 02/11/22   Time: 22:44 

Sample: 1960 2017 

Included observations: 58 

Number of states: 2 

Standard errors & covariance computed using observed Hessian 

Random search: 25 starting values with 10 iterations using 1 standard 

deviation (rng=kn, seed=1546209790) 

Convergence achieved after 22 iterations 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

Regime 1 

IT/GDP -75.8009 27.41179 -2.76527 0.0057 

C 9.059681 1.91473 4.73157 0.0000 

LOG(SIGMA) 1.581315 0.110707 14.28377 0.0000 
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Regime 2 

IT/GDP -158.092 7.378307 -21.4266 0.0000 

C 11.72173 0.435217 26.93304 0.0000 

LOG(SIGMA) -1.32797 0.339259 -3.91432 0.0001 

Common 

ORD/GDP -14.009 5.102312 -2.74561 0.006 

DV/GDP 69.53524 7.265173 9.571038 0.000 

Probabilities Parameters 

P1-C 1.744018 0.504838 3.454609 0.0006 

Mean dependent variable 4.036362 S.D. dependent var 5.177914 

S.E. of regression 5.022797 Sum squared resid 1261.424 

Durbin-Watson stat 1.586888 Log likelihood -165.848 

Akaike info criterion 6.029256 Schwarz criterion 6.34898 

Hannan-Quinn criterion 6.153795    
 مEviews 10 2022املصدر: إعداد الباحثين باالستعانة بمخرجات برنامج 

 

( توصلت الدراسة لوجود عالقة عكسية بين الضرائب غير املباشرة ومعدل النمو الناتج املحلي اإلجمالي 3من جدول )

النمو للناتج املحلي اإلجمالي والنمو  الحقيقي في النظامين، كذلك وجود عالقة عكسية بين اإلنفاق الجاري ومعدل معدل

طردية بين اإلنفاق التنموي ومعدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي والنمو االقتصادي. نجد أن القيمة  ةاالقتصادي، عالق

إشارتها سالبة ويتفق هذا مع النظرية االقتصادية حيث أن معدل النمو  (75.8-)املقدرة ملعامل الضرائب الغير مباشرة 

تغيرات  ىإل الضرائب الغير املباشرة تؤدي لناتج املحلي اإلجمالي يتأثر عكسيا بزيادة الضرائب الغير املباشرة. أن تقلباتل

الضرائب الغير املباشرة السالبة، وأي تغير في وذلك من خالل إشارة معلمة معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي في  عكسية

( في نفس -75.8وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو للناتج املحلي اإلجمالي بمقدار )الضرائب الغير املباشرة بمقدار 

إشارتها موجبة ويتفق هذا مع النظرية االقتصادية حيث  (69.5)االتجاه.  القيمة املقدرة ملعامل نسبة الصرف على التنمية 

تغيرات طردية في  ىإل اإلنفاق التنموي تؤدي تنموي. أن تقلباتأن معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر بزيادة اإلنفاق ال

، وأي تغير في اإلنفاق التنموي املوجبةاإلنفاق التنموي من خالل إشارة معلمة  معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي وذلك

نفس االتجاه. القيمة املقدرة ( في 69.5بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو للناتج املحلي اإلجمالي بمقدار )

( إشارتها سالبة ويتفق هذا مع النظرية االقتصادية حيث أن -14ملعامل نسبة اإلنفاق الجاري إلى الناتج املحلي اإلجمالي)

 عكسيةتغيرات  ىتؤدي إل اإلنفاق الجاري  معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر عكسيا بزيادة اإلنفاق الجاري. أن تقلبات

األنفاق الجاري السالبة، وأي تغير في اإلنفاق الجاري بمقدار من خالل إشارة معلمة  النمو للناتج املحلي اإلجمالي وذلكفي 

( تقريبا في نفس االتجاه. وعندما تم استبدال -14وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو للناتج املحلي اإلجمالي بمقدار )

 (:4البيانات فتحصلنا على النتائج املوضحة في جدول )النموذج السابق وتم تحليل 
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 (4( نتائج النموذج املقدر )4جدول )

Included observations: 56 

Number of states: 2 

Huber-White robust standard errors & covariance 

No d.f. adjustment for standard errors & covariance 

Random search: 25 starting values with 10 iterations using 1 standard 

deviation (rng=kn, seed=1584532724) 

Convergence achieved after 9 iterations 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

Regime 1     
C 10.7372 0.005417 1982 0.0000 

ORDR -0.15207 0.000293 -519.512 0.0000 

LOG(SIGMA) -5.81431 0.297753 -19.5273 0.0000 

Regime 2     
C 10.96128 1.532595 7.152103 0.000 

ORDR -0.19198 0.110795 -1.73276 0.083 

LOG(SIGMA) 1.596057 0.085558 18.65465 0.000 

Common     
TAXR 0.255641 0.00035 731.21 0.000 

ITR -1.02771 0.000551 -1863.9 0.000 

DVR 0.561237 0.002504 224.1422 0.000 

Probabilities Parameters 

P1-C -2.13259 0.437236 -4.87743 0.000 

Mean dependent var 4.055459     S.D. dependent var 5.248668 

S.E. of regression 5.093979     Sum squared resid 1219.585 

Durbin-Watson stat 1.592859     Log likelihood -143.451 

Akaike info criterion 5.480396     Schwarz criterion 5.842066 

Hannan-Quinn criter. 5.620615    
 مEviews 10 2022املصدر: إعداد الباحثين باالستعانة بمخرجات برنامج 

 

الضرائب غير املباشرة ومعدل النمو الناتج املحلي اإلجمالي توصلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية بين  (4)من جدول 

الحقيقي في النظامين، كذلك وجود عالقة عكسية بين اإلنفاق الجاري ومعدل معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي والنمو 

ادي وعالقة طردية بين االقتصادي، عالقة طردية بين اإلنفاق التنموي ومعدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي والنمو االقتص

الضرائب املباشرة ومعدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي. نجد أن القيمة املقدرة ملعامل نسبة اإلنفاق الجاري إلى الناتج املحلي 

( إشارتها سالبة ويتفق هذا مع النظرية االقتصادية حيث أن معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر عكسيا 0.19-اإلجمالي)

وذلك من  معدل النمو للناتج املحلي اإلجماليفي  عكسيةتغيرات  ىتؤدي إل اإلنفاق الجاري  بزيادة اإلنفاق الجاري. أن تقلبات

األنفاق الجاري السالبة، وأي تغير في اإلنفاق الجاري بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو خالل إشارة معلمة 

إشارتها موجبة  (0.26)( في نفس االتجاه.  القيمة املقدرة ملعامل الضرائب املباشرة-0.19ار )للناتج املحلي اإلجمالي بمقد

 ويتفق هذا مع النظرية االقتصادية حيث أن معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر بزيادة الضرائب املباشرة. أن تقلبات
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الضرائب وذلك من خالل إشارة معلمة ناتج املحلي اإلجمالي معدل النمو للتغيرات طردية في  ىإل الضرائب املباشرة تؤدي

املباشرة املوجبة، وأي تغير في الضرائب املباشرة بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو االقتصادي والناتج 

( إشارتها سالبة ويتفق -1.03( في نفس االتجاه. القيمة املقدرة ملعامل الضرائب الغير مباشرة)0.26املحلي اإلجمالي بمقدار )

هذا مع النظرية االقتصادية حيث أن معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر عكسيا بزيادة الضرائب الغير املباشرة. أن 

وذلك من خالل إشارة معلمة  معدل النمو للناتج املحلي اإلجماليفي  عكسيةتغيرات  ىإل الضرائب الغير املباشرة تؤدي تقلبات

ائب الغير املباشرة السالبة، وأي تغير في الضرائب الغير املباشرة بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو الضر 

( في نفس االتجاه.  القيمة املقدرة ملعامل نسبة الصرف على -1.03االقتصادي والناتج املحلي اإلجمالي بمقدار)

رية االقتصادية حيث أن معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر بزيادة إشارتها موجبة ويتفق هذا مع النظ (0.56)التنمية

وذلك من خالل  معدل النمو للناتج املحلي اإلجماليتغيرات طردية في  ىإل اإلنفاق التنموي تؤدي اإلنفاق التنموي. أن تقلبات

وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو ، وأي تغير في اإلنفاق التنموي بمقدار املوجبةاإلنفاق التنموي إشارة معلمة 

( تقريبا في نفس االتجاه. كذلك تم استخدام النموذج املقدر أدناه 0.56االقتصادي والناتج املحلي اإلجمالي بمقدار )

 (:5) (( تحصلنا على النتائج في جدول 2)واستبدال النموذج )

 (2( نتائج النموذج املقدر )5جدول )

Dependent Variable: GR 

Method: Markov Switching Regression (BFGS / Marquardt steps) 

Date: 06/26/21   Time: 18:23 

Sample (adjusted): 1960 2014 

Included observations: 55 after adjustments 

Number of states: 2 

Initial probabilities obtained from ergodic solution 

Standard errors & covariance computed using observed Hessian 

No d.f. adjustment for standard errors & covariance Random search: 25 starting values with 10 iterations using 

1 standard deviation (rng=kn, seed=1444176484) 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

Regime 1 

DVR 0.95642 0.409192 2.337339 0.0194 

C -6.54775 3.13934 -2.08571 0.037 

Regime 2 

DVR -1.08225 0.592258 -1.82732 0.0677 

C 7.871751 2.266526 3.473047 0.0005 

Common 

REVR 0.618767 0.331587 1.866078 0.062 

ORDR -0.53741 0.323968 -1.65885 0.0971 

LOG(SIGMA) 1.298574 0.134641 9.644704 0 

Transition Matrix Parameters 

P11-C 1.315362 0.892183 1.474319 0.1404 

P21-C -2.39099 0.825481 -2.89648 0.0038 

Mean dependent var 3.991073 S.D. dependent var 5.315155 

S.E. of regression 5.230027 Sum squared resid 1312.953 
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Durbin-Watson stat 1.984909 Log likelihood -161.379 

Akaike info criterion 6.195587 Schwarz criterion 6.524059 

Hannan-Quinn criter. 6.32261    
 مEviews 10 2022املصدر: إعداد الباحثين باالستعانة بمخرجات برنامج 

 

عالقة طردية بين معدل اإليرادات الكلية ومعدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي.  ( توصلت الدراسة إلى في وجود5من جدول )

إشارتها موجبة ويتفق هذا مع النظرية (0.61)نجد أن القيمة املقدرة ملعامل نسبة اإليرادات الكلية للناتج املحلي اإلجمالي

 ىإل اإليرادات الكلية تؤدي يرادات الكلية. أن تقلباتاالقتصادية حيث أن معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي يتأثر بزيادة اإل 

، وأي تغير في املوجبةاإلنفاق التنموي من خالل إشارة معلمة  معدل النمو للناتج املحلي اإلجمالي وذلكتغيرات طردية في 

تقريبا في نفس  0.61 اإليرادات الكلية بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى تغير في موقف النمو للناتج املحلي اإلجمالي بمقدار

االتجاه. عملت الدراسة على تبيان مدى كفاءة السياسة املالية حيث تخصص نسبة ضئيلة جدا لإلنفاق التنموي في حين 

ينال اإلنفاق الجاري الحظ األوفر وهذا خلل ألن زيادة اإلنفاق الجاري تؤدي لتخفيض الناتج املحلي اإلجمالي وزيادة اإلنفاق 

يادته لذلك، البد من إحداث العكس حتى نتمكن من الوصول لقدر معقول من التنمية وإحداث االستقرار التنموي تؤدي لز 

والنمو االقتصادي. كذلك هناك اختالل في املوازنة بين الضرائب املباشرة وغير املباشرة )الضرائب الغير مباشرة تؤدي إلى 

لك البد من زيادة الضرائب املباشرة وتخفيض الزيادة في تخفيض الناتج املحلي اإلجمالي عكس الضرائب املباشرة لذ

 .الضرائب الغير مباشرة ألنها لها تأثير كبير على التغير في املؤشرات االقتصادية

 

 الخاتمة

 .ةالدورات االقتصاديومعالجة آثار عبره تحديد  الذي تم( Switching Regression)تم استخدام أسلوب انحدار التبديل 

ج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل في وجود عالقات متشابكة للمتغيرات االقتصادية مع بعضها البعض منها واهم النتائ

اختيار أدوات السياسة املالية املناسبة في معالجة اثأر الدورات  ةاملوجبة وأخري سالبة. أهم التوصيات التي قدمتها الدراس

والتنمية املستدامة، ومراعاة العالقات املتشابكة بين املتغيرات وأثارها االقتصادية حتى نتمكن من االستقرار االقتصادي 

على بعضها البعض للوصول لنتائج ايجابية، واستخدام أسلوب التبديل في الدراسة لنتائج دقيقة ومفيدة في معالجة 

 السياسة املالية ألثار الدورات االقتصادية.
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حئة
ا
 المراجع: ل

 الدار العلمية الدولية للنشر. ناالقتصاد الكلي، عمام( 2002احمد األشقر ) .1

 االقتصادية.تطور النظريات املفسرة للدورات )د.ت( أشواق بن قدور   .2

م( مبادي االقتصاد الكلي، اإلسكندرية: مؤسسة رؤية للطباعة 2008السيد محمد السريتي، وعلي عبد الوهاب نجا ) .3

 والنشر والتوزيع.

 .للنظام الرأسمالي املالية.السياسات  -املالي: نظرية مالية الدولة قتصادت( اال .)د محمود مجدي شهاب .4

 .م( املالية العامة، عمان: جدارا للكتاب العاملي2008فليح حسن هلق )  .5

ـــ ي .6 ــ الرأســـــــمالية تجدد نفســـــــها، ســـــــلســـــــلة عالم املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  م(1990) فؤاد مرســ

 (الكويت.226) العدد
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شاملة مع نظام االنتاج يف الوقت احملدد على دور تكامل نظام إدارة اجلودة ال
 م(2021 -م2015روتانا للغالل خالل الفرتة من  على مطاحن)بالتطبيق  األداءحتسني 

  Role of Integration the Total Quality Management System with 
Production System on Time on Improving Performance by Applying 

To Rotana Flour Mills  (2015 – 2021)  

 الجنينة أعمال، جامعةأستاذ مساعد، إدارة  ،د. عبد هللا ابراهيم أبكرعبدهللا

 باحث علمي، نور د. أسامة أبوبكر حامد 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

The problem of the study was represented in the weakness 

and lack of interest of Rotana Flour Mills in applying the 

two total quality management systems and the production 

system on time to improve the quality and development 

of its products and improve production processes.The 

study aimed to identify the role of the integration of the 

total quality management system with the production 

system on time at Rotana Flour Mills (continuous 

improvement and development, reducing production 

costs, purchasing on time, production on time), in 

improving performance through improving (quality, 

profitability) ,the cost ). The study community consisted 

of a comprehensive inventory of all mill workers from 

managers, employees, engineers and technicians, 

workers. The study also aimed to identify the importance 

and impact of the application of the total quality 

management system with the production system on time 

in Sudanese industrial facilities, and the study followed 

the descriptive analytical approach. Based on the case 

study and relying on books and scientific references, in 

addition to distributing the questionnaire to all workers in 

the mill to know the role of the application of total quality 

management with the production system on time. A 

response of 100 samples was obtained from the study 

population and analyzed using the SPSS statistical 

system, The study reached many results, the most 

important of which is to prove the validity of all research 

hypotheses, and that the senior management, stakeholders 

and workers in Rotana Flour Mills have knowledge of the 

concepts and methods of total quality management and 

the production system on time, and that there is a strong 

correlation between the study variables, as it was found 

that The vast majority of the respondents are aware of the 

importance, advantages and benefits of applying the total 

quality management system with the production system 

on time in the factory, but there is a lack of interest, 

weakness and shortcomings.The study recommended 

increasing awareness and interest on the part of the senior 

management in the company to implement the total 

quality management system with the production system 

on time. 

Key words : Total Quality Management, System with 

Production System on Time, Improving Performance, 

Rotana Flour Mills. 

 امللخص: 

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف وعدم اهتمام مطاحن روتانا 

للغالل بتطبيق نظامي ادارة الجودة الشاملة ونظام االنتاج في 

الوقت املحدد لتحسين جودة وتطوير منتجاتها وتحسين عمليات 

تكامل نظام ادارة االنتاج، هدفت الدراسة الى التعرف على دور 

الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد بمطاحن روتانا 

للغالل)التحسين والتطوير املستمر، تخفيض تكاليف االنتاج، 

الشراء في الوقت املحدد، االنتاج في الوقت املحدد(، في تحسين 

االداء من خالل تحسين )الجودة، الربحية، التكلفة(، وتكون 

راسة من الحصر الشامل لجميع العاملين باملطحن  من مجتمع الد

املدراء، املوظفين، املهندسين والفنين، العمال، ايضا هدفت 

الدراسة الى التعرف على أهمية  واثر بيان تطبيق نظام ادارة 

الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد في املنشات 

نهج الوصفي التحليلي الصناعية السودانية، واتبعت الدراسة امل

القائم على دراسة الحالة واالعتماد على الكتب واملراجع العلمية 

باالضافة الى توزيع االستبانة على جميع العاملين باملطحن ملعرفة  

دور تطبيق ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت 

عينة من مجتمع  100املحدد، وقد تم الحصول على استجابة 

، وقد توصلت  SPSS راسة وتم تحليلها بالنظام االحصائيالد

الدراسة الى العديد من النتائج اهمها اثبات صحة جميع فرضيات 

البحث، وان لدى االدارة العليا واصحاب املصلحة والعاملين في 

مطاحن روتانا للغالل معرفة بمفاهيم واساليب ادارة الجودة 

حدد، وان هنالك عالقة الشاملة و نظام االنتاج في الوقت امل

ارتباط قوية بين متغيرات الدراسة، كما تبين ان الغالبية العظمى 

من املبحوثين يدركون اهمية ومزايا و فوائد تطبيق نظام ادارة 

الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد في املصنع اال ان 

عي هناك عدم اهتمام وضعف وقصور، اوصت الدراسة بزيادة الو 

واالهتمام من قبل االدارة العليا في الشركة بتطبيق نظام ادارة 

 . الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد

إدارة الجودة الشاملة، نظام اإلنتاج فى الوقت : الكلمات املفتاحية

 .املحدد، تحسين األداء، مطاحن روتانا للغالل
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 للدراسة والدراسات السابقة اإلطار املنهجى

 :
ً
 اإلطار املنهجى للدراسة:أوال

 مقدمة الدراسة:

أدت التطورات والتغيرات في البيئة الصناعية الحديثة وظهور التكتالت االقتصادية واالساليب االدارية املتطورة ونظم      

االنتاج الفعالة واندماج الشركات الى زيادة حدة املنافسة وعوملة اسواق السلع والخدمات، وقد ادت هذه التغيرات الى 

االنتاج مع التركيز على االلتزام بالجودة في عمليات التصنيع وفي تقييم املنتجات،  االنطالق نحو التكنولوجيا في عمليات

لذلك احتلت الجودة والتكلفة اهمية كبيرة في هذه البيئة الحديثة، واصبحت من الشروط واملتطلبات االساسية التي يجب 

داء بكل ابعاده، تواجه مجموعة مطاحن روتانا توافرها في املنتجات والخدمات وذلك للرغبة في تحقيق املنافسة وتحسين اال 

للغالل تحديات كبيرة لتطوير االداء، تحسين جودة املنتجات والخدمات، تخفيض تكاليف االنتاج االمر الذي فرض على 

    . االدارة العليا واصحاب املصلحة بامكانية تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد

 :مشكلة الدراسة     

تتمثل مشكلة البحث في  ضعف وعدم اهتمام مطاحن روتانا للغالل بنظام ادارة الجودة الشاملة ونظام االنتاج في       

  .الوقت املحدد لتحسين جودة وتطوير منتجاتها والتحسين املستمر لعمليات االنتاج

 :اهمية الدراسة 

ه نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد من فوائد ومزايا تتجلى اهمية البحث من خالل ما يقدم    

تنعكس بصورة واضحة على جودة املنتجات والعملية االنتاجية وتحسين االداء في املنشات الصناعية السودانية، ايضا في 

ل تكامل تطبيق نظام ادارة الجودة مساعدة املنشات الصناعية السودانية بالتطبيق على مطاحن روتانا للغالل من خال

الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد في تحقيق الكفاءة االنتاجية وخفض  تكاليف االنتاج  وخفض مستوى املخزون 

 وتحسين عمليات االمداد واملشتريات لعملية االنتاج .

  :اهداف الدراسة 

 يهدف هذا البحث الى:

 لوقت املحدد وبيان الفلسفة التي يدور حولها .التعرف على نظام االنتاج في ا -1

بيان اثر تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد على تحسين االداء في املنشات الصناعية  -2

 السودانية )مطاحن روتانا للغالل (.

مع نظام االنتاج في الوقت املحدد في قطاع  التعرف على املتطلبات واملعوقات التى تواجه تطبيق ادارة الجودة الشاملة -3

 املنشات الصناعية السودانية )مطاحن روتانا للغالل(. 

تقديم رؤية مستقبلية المكانية نجاح والتطبيق الفعلي لنظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد  -4

 في املنشات الصناعية السودانية ) مطاحن روتانا للغالل ( .
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  : فروض الدراسة

 يختبر البحث الفرضية االتية :

في مطاحن  وجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة مع نظام اإلنتاج فى الوقت املحدد وتحسين األداءت -1

 . روتانا للغالل

 منهج الدراسة:

 -لتحقيق اهداف البحث يتم تطبيق املناهج التالية :

 الدراسات السابقة التي  لها عالقة باملوضوع وادبيات البحث .املنهج التاريخي لعرض  -1

 املنهج الوصفي التحليلي القئم على دراسة الحالة وتحليل نتائج الدراسة امليدانية . -2

 املنهج االحصائي الختبار مدى صحة الفروض . -3

 مصادر جمع البيانات: 

االدارية في مطاحن روتانا للغالل ملعرفة دور تكامل ادارة  االستبانة التي تم توزيعها على املستويات البيانات االولية: -1

 املالحظة واملقابلة الشخصية . /الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد على تحسين االداء 

ة من الكتب، املراجع، الرسائل الجامعية، املجالت العلمية، البحوث، التقارير، البيانات التاريخي البيانات الثانوية: -2

 سجالت مطاحن روتانا للغالل.

 حدود الدراسة: 

 مطاحن روتانا للغالل)الخرطوم(. -داخل جمهورية السودان  الحدود املكانية:

 م2021م  الي  2015الفترة من  الحدود الزمانية :

ادارة املشتريات واالمداد العاملين في االدارة العليا واالدارة املالية واقسام ادارة االنتاج و الجودة  و  الحدود البشرية :

 واملخازن بمطاحن روتانا للغالل.

: الدراسات السابقة: 
ً
 ثانيا

 (:م2003 ،)دراسة شوق السيد فودة  .1

تمثلت مشكلة الدراسة في ان املقاييس املحاسبية التقليدية لالداء والتي تعتمد على البيانات املالية التاريخية اصبحت غير 

لومات املطلوبة لتطبيق املقاييس الحديثة، هدفت الدراسة الي تطبيق نظام االنتاج في الوقت قادرة على مد االدارة باملع

املحدد وذلك في مجاالت االعمال التجارية وتمت الدراسة على مجموعة من املستشفيات في الواليات االمريكية وبينت 

نوعية الخدمة عن طريق تخفيض املخزون  الدراسة ان استخدام نظام الوقت املحدد ادى الي تخفيض التكاليف وتحسين

وتوفير االدوية وتسلمها حسب الحاجة اليها واوصت الدراسة باستخدام نظام االنتاج في الوقت املحدد في املستشفيات 

 ،االمريكية، تمثلت اهم الفرضيات في املؤشرات)املقاييس( املالية لتقييم االداء الداخلى للشركات الصناعية املصرية

الدراسة الى العديد من النتائج منها ان اسلوب نظام االنتاج في الوقت املحدد يركز على عدم وجود فترة زمنية توصلت 

تفصل بين تاريخ اصدار اوامر التوريد وتاريخ استالم املواد ، ان نظام االنتاج في الوقت املحدد له دور كبير في تخفيض وقت 

لية الطاقة االنتاجية ، كما تم تقديم عدة توصيات منها، ضرورة التطوير الحديث الدورة االنتاجية مما يؤدي الى زيادة فعا
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في نظم التكاليف مع االخذ في االعتبار املقاييس غير املالية التشغيلية بجانب املقاييس املالية عند تقييم االداء الداخلي 

 للشركات الصناعية املصرية.

 :م(2003زين العابدين عالم مصطفى ( دراسة .2

هدفت الدراسة الى معرفة مدى أثر ادارة الجودة  ناولت الدراسة اثر ادارة الجودة الشاملة في تحسين اداء املنشات ،ت

الشاملة في تحسين أداء املنشات وكانت مشكلة الدراسة في العقبات التي تعيق تطبيق ادارة الجودة الشاملة مما يؤثر على 

في وجود اثر ذو داللة احصائية بين مقومات ادارة الجودة الشاملة بهدف االداء بصورة عامة، تمثلت فروض الدراسة 

ملؤهلة تحسين اداء املنشات، اوصت الدراسة بضرورة الوعي التام بمفهوم الجودة وان يكون لدى االدارة الكفاءة البشرية ا

رة الجودة الشاملة ودعمها من خالل اوصت بانه البد ان يكون هناك  اقتناع من االدارة بفلسفة ادا، لتطبيق ادارة الجودة 

 تفهم االدارة ملشاكل العاملين وان يكون هناك برنامج منظم لتحسين االداء .

 : م(2004) نجوى احمد السيس ي  دراسة .3

تناولت الدراسة مشكلة كيفية ايضاح طبيعة فلسفة الوقت املحدد وتاثيراتها املختلفة على كل من نظام االنتاج والشراء 

وايضاح اهم الركائز التي تستند عليها باالضافة الى ايضاح اهم الركائز التي تستند عليها تلك الفلسفة واملتطلبات والتخزين 

االساسية الالزمة لنجاح تطبيقها في الوحدات االقتصادية، هدفت الدراسة الى بيان اثر تطبيق فلسفة الوقت املحدد على 

دة وتحقيق رضا العميل، اختبرت الدراسة فرضيات وجود هناك عالقة تخفيض تكلفة املنتج والتحسين املستمر للجو 

توصلت الدراسة الى نتائج عديدة اهمها ان تطبيق  فلسفة  ،معنوية بين تطبيق فلسفة الوقت املحدد وتخفيض التكلفة 

 .ية من رضا العميلوتحقيق درجة عالالوقت املحدد في العملية االنتاجية يخفض من تكاليف االنتاج وتحسين جودة املنتج 

 املحور األول: ادارة الجودة الشاملة

 مفهوم ادارة الجودة الشاملة وتطورها:

بأنها هي مفهوم يتضمن التوكيد علي الجودة يشمل Total Quality Management TQMان ادارة الجودة الشاملة 

 من املورد الي املستهلك، هذا وتؤكد إدارة الجود
ً
ة الشاملة علي ان يكون لدي ادارة املنظمة او جميع جوانب املنشأة بدءا

الشركة التزام باالستمرار في قيادة املنظمة بجميع وحداتها نحو التميز في جميع جوانب السلعة أو الخدمة ذات االهمية 

 (.71م، ص2012للمستهلك)مصطفى كمال،

فلسفة ادارية، تحتوي علي كافة  بأن ادارة الجودة الشاملة تتضمن( 2000)ولقد عرف معهد املقاييس البريطاني 

أنشطة املنظمة التي عن طريقها يتم تحقيق احتياجات وتوقعات املستهلك واملجتمع، وكذا تحقيق أهداف املنظمة بأكفأ 

 العاملين بدافع مستمر للتطوير.الطرق وأقلها تكلفة عن طريق االستخدام االمثل لطاقات جميع 

 ة الشاملة من خالل املفردات الثالثة التي تتكون منها:وفي النهاية يمكن تعريف ادارة الجود

ويقصد به املحتوي االداري لهذه االدارة من تنظيم وتخطيط وتوجيه، ورقابة كافة االنشطة املتعلقة بتطبيق  إدارة : -1

 الجودة، كما يتضمن، ايضا دعم نشاطات الجودة وتوفير املوارد الالزمة لها.

ة متطلبات العميل وتوقعاته بحيث يكون املنتج النهائي/ الخدمة ) مخرجات ( في تصميمه وتعني هنا تلبية كاف الجودة : -2

 مالئما لالستعمال واالستخدام.
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مشاركة واندماج جميع العاملين في املنظمة أو الشركة ) فريق العمل( ويتبع ذلك اجراء التنسيق الفعال بين  الشاملة : -3

 تحقيق الجودة والجراء التحسينات املستمرة . هؤالء العاملين لحل املشكالت التي تعترض

 : تطور ادارة الجودة الشاملة: 
ً
 ثانيا

 الجانب الفني لتطور ادارة الجودة الشاملة: -1

 اجماال فقد مر مفهوم ادارة الجودة الشاملة باربعة مراحل هامة:

 -د  . Quality assuranceتأكيد الجودة : -ج  .Quality Control ضبط الجودة  -ب .Inspectionالفحص  -أ

  . Total Quality Managementادارة الجودة الشاملة  مرحلة

 (:75م،ص2011( بيان موجز للفروق بين االدارة التقليدية وادارة الجودة الشاملة)ايمن رشاد،1-1جدول رقم )   

 ادارة الجودة الشاملة االدارة التقليدية الرقم

 بة الذاتية الرقا الرقابة املتزمنة وتقيد االخطاء  .1

 العمل الجماعي وسيادة روح الفريق العمل الفردي   .2

 التركيز علي املنتج والعمالء  التحسين وقت الحاجة   .3

 اندماج املوظفين  التركيز علي املنتج   .4

 التحسين املستمر  مشاركة املوظفين   .5

 مرونة السياسات واالجراءات  جمود السياسات واالجراءات   .6

 تحليل البيانات واجراء املقارنات البينية حفظ البيانات   .7

 التركيز علي رضا العمالء التركيز علي جني االرباح   .8

 مشاركة املوردين  النظرة الي املوردين علي انهم مستغلين   .9

 العميل الخارجي والداخلي  العميل الخارجي   .10

 الخبرة واسعة عن طريق فريق العمل الخبرة ضيقة تعتمد علي الفرد  .11

 (:75م، ص2011لجانب التاريخي لتطوير ادارة الجودة الشاملة)ايمن رشاد،ا -2

: العلماء الذين أسهموا في إدارة الجودة الشاملة 
ً
 :ثالثا

هناك العديد من العلماء في مجال إدارة الجودة الشاملة، وملن سوف يتم التركيز علي أربعة منهم وهم الذين كان 

 في ظهور هذا الع
ً
 واضحا

ً
لم علي النجو الذي نراه اآلن من خالل تطوير الرقابة علي الجودة، وهم ادوارد ديمنج، لهم دورا

 وجوزيف جوران، وفيليب كروسبي، وكاروا إشيكاو حيث كان لهم الفضل األكبر في هذا املجال علي مستوي العالم ككل.

 أهداف ومميزات ومبادئ ادارة الجودة الشاملة :

 
ً
 (:80م، ص2005تتمثل هذه األهداف فيما يلي)املنياوى،و طبيقها:: أهداف الجودة وفوائد تأوال

ارتفاع معدالت الرضا الوظيفي بين أفراد  -2  .ألداء والجهدتواجد بيئة مشجعة علي االبتكار، وزيادة معدالت االنتاجية وا -1

سهولة  -6ءات العمل . تطوير وتبسيط اجرا -5اختصار الوقت واالجراءات في انجاز األعمال.   -4املنظمة أو الشركة. 

رفع مستوي التعاون والتكامل بين أجزاء املنظمة )االدارة العليا، اإلدارة  -7قياس أداء العاملين وفق معايير واضحة . 
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تدريب العاملين داخل املنظمة علي العمل بروح الفريق الواحد والعمل  -8الوسطي، األفراد العاملون داخل املنظمة(.

 املكررة.   -9النعزالية. علي نبذ الفردية وا
ً
رفع مستوي الثقة وزيادة الكفاءة  -10استبعاد الرسالة عديمة الفائدة، وايضا

الدعوة الي اشراك كافة العاملين في مجاالت التطوير والتحسين لبرامج الجودة الشاملة  -11بين العاملين والعمالء. 

خفض تكاليف تقديم املنتج أو  -12لنجاح والفشل. لتحفيزهم وتشجيعهم علي املناقشة املفتوحة علي مؤشرات ا

 تحقيق رضا وتوقعات املستفيدين من منتجات أو خدمات املنظمة ) العمالء، البائعين، املوردين(. -13الخدمة . 

: مميزات تطبيق ادارة الجودة الشاملة)املنياوى،
ً
 ( : 80م، ص2005ثانيا

تعزيز عالقات  -2ي أو الخارجي( بما يزيد من معدالت الربحية لديها. تحسين الوضع التنافس ي للمنظمة في السوق) املحل -1

تحسين جودة املنتجات املصنعة  -4رفع درجة رضا العمالء) املستهلكين، املوردين(.  -3املنظمة أو الشركة مع مورديها. 

ت التكاليف بالنسبة انخفاض تكاليف العمل، نتيجة عدم وجود أخطاء وتقليل معدال  -5والخدمات املقدمة للعمالء. 

 الي اجمالي قيمة االنتاج.

القيام باألعمال بصورة  -7فتح أسواق جديدة ) منافذ للبيع أو التصدير( واملساعدة في تعزيز األسواق الحالية.   -6

تشجيع العامل وشعوره في نفس الوقت بتحقيق الذات من خالل مشاركته في وضع األهداف  -8صحيحة من املرة األولي.  

 اذ القرارات.واتخ

: مبادئ الجودة الشاملة
ً
 :(83م، ص2005)املنياوى، ثالثا

مشاركة جميع العاملين في عملية  -3دعم اإلدارة العليا لعملية الجودة الشاملة.  -2التركيز علي رضا العميل أو الزبون.  -1

التغذية  -6طوير املستمر . التدريب والت -5فرق العمل، حشد خبرات القوي، العمل الجماعي .  -4التحسين املستمر. 

 العكسية أو ارجاع االثر.

 فوائد و متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة:

: فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاملة
ً
 : (87-85م، ص2005)املنياوى،أوال

مة / كسب رضا زيادة ربحية املنظمة/ تدعيم املركز التنافس ي للمنظمة عن طريق / املحافظة علي استمرارية وحيوية املنظ

رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار/  تحسين االداء واالنتاجية وفق األساليب التالية : /املجتمع / تخفيض معدل دوران العمل 

 جعل املنظمة أكثر استجابة/ اتساع أفق القيادة االدارية العليا.

 : متطلبات ادارة الجودة الشاملة:)مصطفى كمال، ص،
ً
 (:91ثانيا

التعليم والتدريب للمشاركين في عملية  /الترويج والتسويق لبرنامج ادارة الجودة الشاملة /ثقافة املنظمةاعادة هيكلة 

التركيز  /عملية التشجيع والتحفيز للعاملين /فرق العمل /االستعانة باالستشاريين ) الخبرات الخارجية( /الجودة الشاملة

 علي إدارة العمليات. 

: مراحل عملية تطبيق
ً
 :148-147ادارة الجودة الشاملة)مصطفى كمال، ، ص ثالثا

 مرحلة التطبيق. /التقويم والتقدير /التخطيط  /تمحورت حول أربعة مراحل وهي : املرحلة الصفرية ) مرحلة االعداد( 

:
ً
افع تطبيق ادارة الجودة الشاملة)مصطفى كمال،  ، ص رابعا  (: 149دو

 متعارضين ولكنهما متالزمين في هذه الدراسة وهما: دوافع تطبيق ادارة الجودة من خالل محورين

 العوامل التي تعوق التطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة / العوامل الحاكمة للتطبيق الناجح إلدارة الجودة الشاملة .
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 :التى تعيق التطبيق ومن هذه الدوافع

قيام بعض املنظمات بالسعي الي تطبيق  /ام األيزو الضغط وااللحاح من جانب العمالء علي املنظمات للحصول علي نظ    

دافع / التباهي امام املنافسين بتطبيق ادارة الجودة الشاملة  /ادارة الجودة الشاملة بدافع الحصول علي جائزة بالدريج

 .تحقيق رغبة أعضاء مجلس ادارة املنظمة  /التقليد واملحاكاة

: العوامل الحاكمة للتطبيق الناجح خامس   
ً
 وتشمل:(، 154الدارة الجودة الشاملة)مصطفى كمال، ، صا

 االستراتيجية . / التقدم /الخطط /الدعم /التهديد   

 (JITنظام اإلنتاج فى الوقت املحدد)املحور الثانى: 

 : مفهوم وفلسفة نظام االنتاج في الوقت املحدد ) 
ً
 (:399م،ص2002)زينات، محمد،:(JITأوال

نولوجية واملنافسة املتزايدة في مجال الصناعة الي توجه العديد من املنشآت في اليابان وأمريكا نحو أدت التطورات التك       

 طبيعيا للسعي نحو انتاجية أفضل JITوضع برنامج لتحسين اإلنتاجية مع تقليل التكاليف، حيث يعتبر نظام اإلنتاج )
ً
( نتاجا

املحدد علي ضرورة الوصول الي مستويات املخزون عند حدها األدني تقوم فلسفة اإلنتاج في الوقت ، و وقدرة علي املنافسة

أو االنتاج تحت التشغيل أو اإلنتاج التام، علي اعتبار أن أي تراكم في املخزون يعني  مكان ذلك بالنسبة الي املواد الخاسواء أ

 عة يمكن تجنبها إذا وصل املخزون الي الصفر.يتحمل املنشأة لتكاليف مر 

 : تع
ً
 (، ومن هذه التعاريف :JITتعددت التعاريف لنظام اإلنتاج ) (:JITريف نظام اإلنتاج في الوقت املحدد )ثانيا

 ) نظام يتم بمقتضاه انتاج كل عنصر علي خط اإلنتاج حال حاجة الخطوة التالية علي خط االنتاج اليه (.  -1

السبب والنتيجة بين عناصر العملية )فلسفة تستهدف كل جزء من أجزاء املنشأة، وهي تستند علي تحليل عالقة  -2

 اإلنتاجية كافة اضافة الي عالقات التفاعل والتداخل بين هذه العناصر . 

3-  
ً
)نظام انتاجي هدفه الرئيس ي انتاج نوع محدد من الوحدات الصناعية أو املنتجات املطلوبة في الوقت املحدد تماما

 وبالكميات املطلوبة دون السماح بالزيادة أو النقصان(

) تعبر يتم استخدامه لوصف نظام انتاج يتم فيه انتاج االجزاء الالزمة للعملية اإلنتاجية حتي وصولها واستالمها في  -4

 موقع العملية االنتاجية( .

: املستلزمات األساسية لتطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد )
ً
 (:201()محمد، العالق، ، صJITثالثا

 .االستعانة بأساليب الرقابة املرئية في موقع العمل  -3 .التعلم أثناء العمل  -2.ط ضاء علي االسراف في أي نشاالق -1

تصغير حجم الطلبية  -6 توقف العمليات عند الضرورة لتحاش ي انتاج أي وحدات معيبة،  -5 تنظيم موقع العمل،  -4

. العمليات باملعدات املتاحة والحالية  البدء بتحسين -8 تدني وقت اعداد اآللة للقيام بعمليات التشغيل املختلفة. -7 .

 تقليل االختالفات واالنحرافات بين وقت العملية الفعلي والوقت املطلوب أو املعياري .   -9

 (:JITمنافع نظام اإلنتاج في الوقت املحدد)

 نقط االنتاج. يبيناصغر حجما وتدفق سلس لإلنتاج  انخفاض زمن االعداد نتيجة انتاج دفعات -1

تاجية العمال من خالل العمل كفريق واحد حيث يعملون علي خطوط تدفق اإلنتاج التي تم ترتيبها علي شكل زيادة ان -2

 خاليا.
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 انخفاض اجمالي زمن االنتاج نتيجة زيادة حجم اإلنتاج  واالستجابة االسرع الحتياجات العمالء. -3

 ض الحاالت.من خالل رقابة الجودة الشاملة نخفض العادم نتيجة انعدام العيوب في بع -4

انخفاض املخزون بكافة اشكاله من خالل رقابة احسن للموردين وانخفاض وقت االنتظار بين االنتاج وقصر دورات  -5

 االنتاج وانتاج السلع وفق أوامر العمالء .

 توفير رأس املال املستثمر في املخزون واستخدامه في نواحي اخري في الشركة . -6

تعملة في املصنع حيث تستخدم املساحات التي كانت مخصصة للمخزون في اغراض زيادة كفاءة استخدام املساحة املس -7

   منتجة اخري.

 (3م، ص2019املحور الثالث: نبذة عن مطاحن روتانا  للغالل)كتيب شركة روتانا، 

في مجال تعتبر شركة مطاحن روتانا للغالل إحدي الشركات السودانية الكبرى العاملة      اوال: نشأة الشركة ونشاطها:

م ساهمت في تنمية االقتصاد الوطني بتوفير مدخالت 2015التنمية الصناعية ومنذ دخولها الي املجال الصناعي في العام 

 الي األهداف املنشودة باالكتفاء الذاتي الي مرحلة االنتاج بجودة عالية،
ً
 اإلنتاج في مجال صناعة الغالل ) القمح( وصوال

أول املشروعات التنموية لهذه الشركة بما تم فيها من عمليات تأهيل وتحديث واضافات للبني تعتبر مطاحن روتانا للغالل 

طن/ اليوم( وكذلك صوامع لتخزين القمح بسعة  600التحتية وزيادة الطاقة اإلنتاجية باضافة خطوط انتاج جديدة) 

حلي إلنتاج الخبز بمواصفات جيدة وقد الف طن والتوسع في عمليات االستيراد وتشجيع استخدام القمح امل 20تخزينية 

ألهمية سالمة وجودة الدقيق املنتج  م،2015كان لشركة روتانا للغالل الدور الرائد في انجاح مشروع النفرة الزراعية للعام 

 تتم عمليات الضبط والتطوير وذلك للحصول علي افضل النتائج واستمرارية التطوير.

ر الكبير الذي تشهده البالد في مجال الصناعات الغذائية والغالل والتوسع الضخم في التطو  : ثانيا: الرؤية املستقبلية

سد الفجوة من استخدامات الدقيق يجعل من فرص االستثمار في املصنع ، والسعي نحو تحقيق اعلى معايير الجودة في 

 مجال تحقيق االمن الغذائي واالرتقاء بمستوى املنتج .

 بخطوات ثابتة ورؤية عميقة وأهداف واضحة لجعل شركة مطاالستم  :ثالثا: الرسالة 
ً
حن روتانا للغالل ارار واملض ي قدما

اسًما رائًدا في قطاع إنتاج الدقيق واألغذية في السودان في املستقبل املنظور، مع تعزيز تركيزنا على تحسين نشاطنا التجاري 

ة العمل واملعدات التي قدمناها، الدعم الفني واملعنوي وتوفير مستوى متميز من املنتجات والخدمات، نراهن على جود

 الالزم إلدارة القدرة التشغيلية.

تغطية السوق املحلي من إنتاج القمح / املساهمة في سد الفجوة الغذائية في مجال القمح  رابعا: أهداف الشركة:

ا حديثة ومتطورة مما يتيح املجال للشركة والدقيق في السودان/ اإلرتقاء باإلنتاج وتحسين نوعية االستخدام بتكنولوجي

 للتنافس العاملي بمنتجاتها.

طن في اليوم ، بعد التطور وادخال معدات  1000م بطاقة انتاجية 2015بدأت في العام   خامسا: الطاقة اإلنتاجية:

طن في  2200تاجية الى انتاج حديثة من االالت والقوى العاملة وتوظيف الكوادر ذوي الكفاءة رفعت الشركة طاقتها االن

 اليوم.
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تقع مطاحن روتانا  للغالل في منطقة الجيلي شمال الخرطوم بالقرب من اكبر محطات انتاج  سادسا: املوقع الجغرافي:

الكهرباء الحرارية، وعلي هذه املسافة تقوم املنشآت األساسية من مباني املصنع الرئيسية وتشمل صوامع التخزين للقمح 

 لعمال ومخصصات اخري.الخام ومساكن ا

تنتج شركة مطاحن روتانا للغالل طحين مختلف من الدقيق الذي يتم انتاجه بشكل منتظم الى وكالء   سابعا: املنتجات :

 توزيع املواد داخل وخارج والية الخرطوم نوردها كاالتي :

روتانا مدعوم)  /كيلو جرام ( 25ة )عبوة السنبلة الذهبي /كيلو جرام ( 25البرتقالي )عبوة  /كيلو جرام ( 25الفاخر )عبوة 

تستخدم هذه و دقيق النخالة )الردة ( يستخدم كعلف للحيوانات  /كيلو جرام ( 1روتانا ) عبوة  /كيلو جرام ( 50عبوة 

 املنتجات الغراض متعددة منها صناعة الخبز والحلويات واملكرونة .

والهند ومصر وارمينيا واالمارات العربية املتحدة ألن املواد الخام من  تقوم الشركة بشرائها من تركيا ثامنا: املواد الخام :

 ة القصوى.يالقمح املتوفرة ال تكفي الستغالل الطاقة اإلنتاج

 علي الشركة القومية للكهرباء  تاسعا: موارد الطاقة والوقود:
ً
تعمل مطاحن روتانا للغالل بالطاقة الكهربائية اعتمادا

تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة على الرغم من موقعها الجفرافي الذي يسبب في  ايد خاصة بدورهضافة الي محطة تولباإل 

 ارتفاع تكلفة اإلنتاج والتسويق.

تقوم الشركة بترحيل املواد الخام من مواقع اإلنتاج في الخارج الي داخل السودان عن طريق البواخر  عاشرا: الترحيل:

الي صوامع الشركة ببورسودان كمرحلة أولى وإلي صوامع الشركة الي الخرطوم بالجيلي  التجارية الي ميناء بورسودان ثم

 كمرحلة ثانية عبر الطرق البرية والسكك الحديدية.

 املحور الرابع: الدراسة امليدانية

: ا
ً
 :إجراءات الدراسة امليدانية وال

العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم عليها بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من يقصد  :مجتمع وعينة الدراسة /1

يتكون مجتمع الدراسة من عينة من االدارة العليا واقسام االنتاج والجودة النتائج ذات العالقة باملشكلة املدروسة و 

مفردة وتم توزيع االستبانة عليهم  100وادارة املشتريات واملخازن وجميع العاملين بمطاحن روتانا للغالل وبلغ عددهم 

( إستمارة وجدت جميعها صالحة للتحليل كما هو موضح بالجدول 100جميعا باتباع الحصر الشامل، وتم إسترجاع )

 التالي:

 ( : يوضح االستبيانات املوزعة واملعادة بعد تعبئتها1/2جدول )

 النسبة % العدد البيان

 %100 100 االستبيانات التي تم توزيعها

 %100 100 ئتها كاملةاستبيانات تم إعادتها بعد تعبي

 %0 0 إستبيانات لم تسترد

 %100 100 إستبيانات صالحة للتحليل

 %100 100 إجمالي االستبيانات املوزعة

 م.2022املصدر : إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات الدراسة امليدانية ، 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

196 

 ) دور ه الدراسة تم تصميم االستبانة لدراسة من اجل الحصول على املعلومات والبيانات األولية لهذ أداة الدراسة : /2

تكامل نظام إدارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد على تحسين االداء( بالتطبيق علي مطاحن روتانا 

متعددة  واالستبانة هي من الوسائل املعروفة لجمع املعلومات امليدانية وتتميز بإمكانية جمع املعلومات من مفردات للغالل 

من عينة الدراسة ويتم تحليلها للوصول للنتائج املحددة، وقد حاول الباحث في صياغة عبارات االستبانة ومراعاة الحيادية 

 املمكنة باالبتعاد عن املعاني التي يصعب فهمها أو يلتبس معناها.

سم إستمارة اإلستبانة إلي قسمين: اعتمد الباحث علي إستمارة اإلستبانة لجمع البيانات امليدانية من العينة، وتنق

القسم األول يشمل على البيانات الشخصية املتمثلة في )النوع، العمر،  الحالة االجتماعية، املؤهل العلمي، املسمى 

 الوظيفي، سنوات الخبرة(.

نظام   أما القسم الثاني من إستمارة اإلستبانة فيشتمل على ستة محاور متمثلة في )إدارة الجودة الشاملة مع

 االنتاج في الوقت املحدد، املدخالت، املخرجات، الجودة، التكلفة، الربحية(.

 تقييم أداة الدراسة :  /3

تم إجراء اختبار صدق املحتوى لعبارات املقاييس من خالل تقييم صالحية املفهوم وصالحية أسئلته  أ/ الصدق الظاهري: 

الستبيان على عدد من املحكمين األكاديميين واملتخصصين  بمجال من حيث الصياغة والوضوح حيث قام الباحث بعرض ا

 الدراسة ، من مختلف املواقع الوظيفية لتحليل مضامين عبارات املقاييس ولتحديد مدى التوافق بينها.

 يقصد بثبات املقاييس درجة خلو املقاييس من األخطاء أي درجة االتساق الداخلي بين العباراتب/ الثبات والصدق : 

املختلفة والتي تقيس متغير ما، والثبات يعني االستقرار أي الحصول على نفس القيم عند إعادة استخدام أداة القياس 

 وبالتالي فهو يؤدي إلي الحصول على نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فيها إعادة القياس . 

قة فيه، الختبار مدى توافر الثبات واالتساق الداخلي بين كلما زادت درجة الثبات واستقرار األداة كلما زادت الث

( وتعتبر القيمة املقبولة إحصائيا cronbach - alphaاإلجابات على العبارات تم احتساب معامل املصداقية كرونباخ ألفا )

ستبانة وجاءت نتائج %، وقد تم إجراء اختبار املصداقية على إجابات املستجيبين لجميع محاور اإل 60ملعامل كرنباخ الفا 

 التقدير كما هو موضح في الجدول أدناه:

 

 ( الثبات والصدق1/3جدول رقم )

 الصدق )الجذر التربيعي للثبات( الثبات املحاور 

 %91.9 %84.5 املحور األول 

 %90.2 %81.5 املحور الثاني

 %89.8 %80.8 املحور الثالث

 %92.8 %86.3 املحور الرابع

 86.2% 74.3% الخامساملحور 

 %86.3 %74.1 السادساملحور 

 م.2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 
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 0.845أعاله أن الثبات )معامل كرونباخ ألفا( لعبارات املحور األول بلغت  (1/3) رقميتضح للباحث من الجدول 

.%، ولعبارات 80أي  0.808رات املحور الثالث بلغت %، ولعبا81.5 أي   0.815 % ، ولعبارات املحور الثاني بلغت84.5أي 

% ، ولعبارات املحور السادس بلغت 74.3أي  0.743%، ولعبارات املحور الخامس بلغت 86.3أي  0.863املحور الرابع بلغت 

 % ، وهذا يعني أن املقياس يعطي نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة.86أي  0.74

تم استخدام أسلوب التكرارات والنسبة املئوية في تحليل البيانات األساسية عن  األسلوب املستخدم في البحث: /4

وكذلك تم استخدام اإلحصاءات الوصفية وهي )الوسط الحسابي ،  للحصول على النتائج   (SPSS)طريق برنامج

حة املحور أو عدم صحته أو مدى توافق العبارات مع االنحراف املعياري( ملعرفة اتجاهات عبارات كل محور وإلثبات ص

 املحور، باإلضافة استخدام االنحدار الخطي البسيط ملعرفة تأثير املتغيرات املستقلة على املتغير التابع .

: البيانات الشخصية: 
ً
تتضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة )النوع، العمر، املؤهل االكاديمي، سنوات أوال

 خبرة، املسمى الوظيفي( وفيما يلي عرض التكرارات والنسب املئوية لهذة البيانات:ال

 النوع:  /1

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق النوع1/4جدول رقم )

 النسبة التكرارات النوع

 %89 89 ذكر

 %11 11 أنثي

 %100 100 املجموع

 م. 2202انية املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليد

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق النوع1/1/1الشكل رقم )

 
 م.2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

%، 89فرد أي بنسبة  89( أن أغلب أفراد العينة هم ذكور حيث بلغ عددهم 1/4يتضح للباحث من الجدول رقم )

 %، وهذا يدل على أن أغلب أفراد مجتمع الدراسة هم ذكور. 11فردي بنسبة  11ويليهم اإلناث حيث بلغ عددهم 
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 العمر:  /2

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق العمر1/5جدول رقم )

 النسبة التكرارات العمر

 %40 40 سنة 35وأقل من  25من 

 %26 26 سنة 45وأقل من  35من  

 %28 28 سنة 55وأقل من  45من  

 %6 6 سنه فأكثر 55من  

 %100 100 املجموع

 م.2022املصدر: إعداد الباحثان من الدراسة امليدانية 

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق العمر1/1/2الشكل رقم )

 
 م.2202املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

سنة( حيث بلغ عددهم  35واقل من  25راد العينة أعمارهم من) من ( أن أغلب أف1/5يتضح للباحث من الجدول رقم )        

%، 28سنة( أي بنسبة  55واقل من  45%، ويليهم األفراد الذين أعمارهم ) من 40من أفراد العينة الكلية أي بنسبة  40

 55ين أعمارهم ) من %، أما الذ26فرد أي بنسبة  26سنة( بلغ عددهم  45واقل من  35بينما األفراد الذين أعمارهم ) من 

%، وهذا يدل علي أن أفراد العينة لهما املقدرة العلمية على فهم أسئلة إستمارة 6أي بنسبة  6سنه فأكثر( بلغ عددهم 

 اإلستبانة ولالجابة عليها .

 الحالة االجتماعية:  /3

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق الحالة االجتماعية1/6جدول رقم )

 النسبة التكرارات تماعيةالحالة االج

 %64 64 متزوج

 %29 29 عازب 

 %5 5 مطلق

 %2 2 أرمل

 %100 100 املجموع

 م.2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

35وأقل من 25من 
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 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق الحالة اإلجتماعية1/1/3الشكل رقم )

 
 م. 2202امليدانية املصدر: إعداد الباحث من الدراسة 

 64( أن أغلب أفراد العينة حالتهم االجتماعية هم) متزوجين( حيث بلغ عددهم 1/6يتضح للباحث من الجدول رقم )      

 أي  29%، ويليهم األفراد الذين حالتهم االجتماعية هم )عازب( حيث بلغ عددهم 64من أفراد العينة الكلية أي بنسبة 
ً
فردا

% أما الذين حالتهم االجتماعية أرمل بنسبة 5فراد الذين حالتهم االجتماعية مطلق فبلغت نسبتهم %، بينما األ 29بنسبة 

 % فيما بينهم.2بلغت 

 املؤهل العلمي:  /4

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق املؤهل العلمي (1/7) جدول رقم

 النسبة التكرارات املؤهل العلمي

 %10 10 دبلوم عالي

 %48 48 بكالريوس

 %21 21 ماجستير

 %2 2 دكتور 

 %19 19 اخرى 

 %100 100 املجموع

 م.2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق املؤهل العلمي1/1/4الشكل رقم )

 
 م 2220املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 
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من  48( أن اغلب أفراد العينة مؤهلهم العلمي بكالورويس حيث بلغ عددهم 1/7لباحث من الجدول رقم)يتضح ل

 10%، ويليهم  21فرد أي بنسبة  21%، أما الذين مؤهلهم العلمي ماجستير بلغ عددهم 48أفراد العينة الكلية أي بنسبة 

يليهم فردين من أفراد العينة الكلية مؤهلهم العلمي اخرى % ، 10من أفراد العينة الكلية مؤهلهم العلمي دبلوم أي بنسبة 

 بنسبة بلغت  19غير مدرجه في االستبيان حيث بلغ عددهم 
ً
% يليهم األفراد الذين حالتهم االجتماعية هم دكتوراه 19فردا

 ن بمصداقية . %، نالحظ أن معظم أفراد العينة يتمتعون بمؤهالت تمكنهم من اإلجابة على أسئلة اإلستبيا2أي بنسبة 

 املسمى الوظيفي:  /5

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق املسمى الوظيفي (1/8) جدول رقم

 النسبة التكرارات الدرجة الوظيفية

 %40 40 موظف 

 %25 25 مندوب مبيعات

 %8 8 مدير أنتاج

 %7 7 مدير أدارة

 %20 20 اخرى 

 %100 100 املجموع

 م 2022من بيانات الدراسة امليدانية املصدر: إعداد الباحثان 

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق املسمي الوظيفي1/1/5الشكل رقم )

 
 م. 2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

 40( أن أغلب أفراد العينة مسمياتهم الوظيفية موظف حيث بلغ عددهم 1/8يتضح للباحث من الجدول رقم )

 20%، يليهيم 25فرد مسماهم الوظيفي هم مندوبين مبيعات أي بنسبة  25%، ويليهم 40من أفراد العينة الكلية أي بنسبة 

 مسماهم الوظيفي هي مسميات وظيفية اخرى غير مدرجه في االستبيان بنسبة 
ً
أفراد مسماهم الوظيفي  8%، يليهم 20فردا

%، ونالجظ 7راد العينة الكلية مسمياتهم الوظيفية  هم مدراء إدارة أي بنسبة من أف 7%، يليهم 8هم مدراء إنتاج أي بنسبة 

 أن معظم أفراد العينة قادرون على تفسير عبارات الدراسة. 
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 سنوات الخبرة:  /6

 التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات الخبرة (1/9) جدول رقم

 النسبة التكرارات الخبرة

 %68 68 سنة 10 -5من

 %15 15 سنة 15الي  10 من

 %9 9 سنة 20الي  15من 

 %8 8 سنة فاكثر 20من 

 %100 100 املجموع

 م. 2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

 ( التوزيع التكراري ألفراد العينة وفق سنوات الخبرة1/1/6الشكل رقم )

 
 م. 2022يدانية املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امل

سنة( حيث بلغ عددهم  10-5( أن أغلب أفراد العينة سنوات خبرتهم  من )1/9يتضح للباحث من الجدول رقم )

سنة( حيث بلغ عددهم   15الي  10% ، ويليهم  األفراد الذين سنوات خبرتهم ) من 68من أفراد العينة الكلية أي بنسبة  68

  أي بنسبة  15
ً
أفراد سنوات خبرتهم من  8%، يليهم 9سنة( بنسبة  20الي  15راد سنوات خبرتهم ) من أف 9%، يليهم 15فردا

 %، ونالجظ أن معظم أفراد العينة قادرون على تفسير عبارات الدراسة. 8سنه فاكثر( أي بنسبة  20)

 واختبار الفرضياتتحليل البيانات 

 :التحليل الوصفي للمحور االول )الجودة(

( يتم حساب التوزيع التكراري لعبارات املتغير ملعرفة أراء عينة الدراسة على كل الجودةرات )التحليل الوصفي لعبا

 ( أدناه :1/10عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعة وذلك كما في الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

سنة10-5من سنة15الي 10من  سنة20الي 15من  سنه فاكثر20من 
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      التوزيع التكراري والنسبة املئوية لعبارات املحور األول )الجودة(: (1/10رقم )جدول              

 التكراروالنسبة % العبارة

افق  الأو

 بشدة

افق افق محايد ال أو افق بشدة أو  أو

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك

يوجد بمجموعة روتانا للغالل قسم خاص 

 .بالجودة الشاملة

8 8% 12 12% 19 19% 31 31% 30 30% 

تلتزم االدارة العليا  بمجموعة روتانا بتطبيق  

 .ملةمعايير ادارة الجودة الشا

7 7 13 13 10 10 26 26 44 44 

تشارك االدارة بمجموعة روتانا  العاملين 

جهودهم من أجل تحسين مستويات الجودة 

 .الشاملة

0 0 9 9 10 10 35 35 50 50 

تقدم االدارة املكافات والحوافز)مادية 

ومعنوية( للعاملين لتشجيعهم علي االنتاج 

 بجودة عالية

0 0 0 0 6 6 10 46 38 38 

تخضع الشركة العاملين بها للرقابة لضبط 

 جودة املنتجات

8 8% 15 15% 19 19% 35 35% 23 23% 

إستراتيجية مجموة روتانا للغالل بمبادئ 

الجودة الشاملة ساهم في تحسين فرص 

املؤسسة االقتصادية  علي التكييف 

 االيجابي

5 5% 13 13% 13 13% 30 30% 39 39% 

 م.2022من بيانات الدراسة امليدانية ،  املصدر : إعداد الباحثان

 والذي يوضح النسب والتكرارات لعبارات املحور األول الجودة:( 1/10)من خالل الجدول 

%( من 61( مبحوث وبنسبة )61العبارة االولى: "يوجد بمجموعة روتانا للغالل قسم خاص بالجودة الشاملة " أن ) /1

%( من العينة املبحوثة، 19( مبحوث ويمثل نسبة )19أما املحايدون والبالغ عددهم ) العينة املبحوثة يوافقون على العبارة،

 %( ال يوافق من العينة املبحوثة.20( مبحوث وبنسبة )20و يوجد )

( مبحوث 70العبارة الثانية: "تلتزم االدارة العليا بمجموعة روتانا للغالل بتطبيق معايير ادارة الجودة الشاملة " أن ) /2

%( 10( مبحوث ويمثل نسبة )10%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )70بة )وبنس

 %( ال يوافق من العينة املبحوثة.20( مبحوث وبنسبة )20من العينة املبحوثة، و يوجد )

ن جهودهم من اجل تحسين مستويات الجودة العبارة الثالثة: "تشارك االدارة العليا بمجموعة روتانا للغالل العاملي /3

( 10%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )85( مبحوث وبنسبة )85الشاملة " أن )

 %( ال يوافق من العينة املبحوثة.6( مبحوث وبنسبة )6%( من العينة املبحوثة، و يوجد )10مبحوث ويمثل نسبة )
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رة الرابعة: "تقدم االدارة املكافات والحوافز املادية واملعنوية للعاملين لتشجيعهم على االنتاج بجودة عالية " العبا /4

( مبحوث 10%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )84( مبحوث وبنسبة )84نجد أن )

 %( ال يوافق من العينة املبحوثة.6( مبحوث وبنسبة )6وجد )%( من العينة املبحوثة، و ي10ويمثل نسبة )

( مبحوث وبنسبة 69العبارة الخامسة : "تخضع الشركة العاملين بها للرقابة لضبط جودة املنتجات " نجد أن ) /5

من ( مبحوث 18%( محايد، بينما يوجد )13( مبحوث وبنسبة )13%( من العينة يوافقون على ما جاء بالعبارة، و )69)

 %( من العينة املبحوثة. 18العينة من ال يوافقون وبنسبة )

العبارة السادسة : "استراتيجية مجموعة روتانا للغالل بمبادى الجودة الشاملة ساهم في تحسين فرص املؤسسة  /6

( 13لعبارة، و )%( من العينة يوافقون على ما جاء با69( مبحوث وبنسبة )69االقتصادية على التكييف االيجابي " نجد ان )

 %( من العينة املبحوثة18( مبحوث من العينة من ال يوافقون وبنسبة )18%( محايد، بينما يوجد )13مبحوث وبنسبة )

النتائج اعاله ال تعنى أن جميع املبحوثين متفقون على ذلك، و إلختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اعداد 

فق، الاوافق بشدة( للنتائج أعاله تم استخدام مربع كاى لداللة الفروق بين اإلجابات )اوافق بشدة ، اوافق، محايد، الاوا

 ( يلخص نتائج االختبار لهذه العبارات:1/11على كل عبارة من عبارات الدراسة، الجدول رقم )

 االول )الجودة(: ( يوضح قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق للمحور 1/11الجدول رقم )

 العبارة 
قيمة مربع 

 كاي

 القيمة

االحتمالية ملربع 

 (sig) كاي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

 2 1.122 0.000 94.533 يوجد بمجموعة روتانا للغالل قسم خاص بالجودة الشاملة.

تلتزم االدارة العليا  بمجموعة روتانا بتطبيق معايير ادارة  

 الجودة الشاملة.

66.000 0.000 0.91 2 

ك االدارة بمجموعة روتانا  العاملين جهودهم من أجل تشار 

 تحسين مستويات الجودة الشاملة.

1.114 0.000 0.77 2 

تقدم االدارة املكافات والحوافز)مادية ومعنوية( للعاملين 

 لتشجيعهم علي االنتاج بجودة عالية.

42.200 0.000 1.097 2 

 2 1.834 0.000 2.209 نتجات.تخضع الشركة العاملين بها للرقابة لضبط جودة امل

إستراتيجية مجموعة روتانا للغالل بمبادئ الجودة الشاملة 

ساهم في تحسين فرص املؤسسة االقتصادية  علي التكييف 

 االيجابي.

41.114 0.000 2.121 2 

 م.2022املصدر : إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية ، 

 ي:ما يل (1/11)يتضح من الجدول رقم 

( و القيمة 94.533قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة االولي )بلغت  /1

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا
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( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة )ات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة و ذلك يشير إلي  وجود فروق ذ

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة األولي.1.122بانحراف معياري)

( و القيمة 66.000عبارة الثانية )قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بال بلغت /2

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية اكبر من قيمة مستوي املعنوية )0.00االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الثانية.91نحراف معياري)با

( و القيمة 1.114قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الثالثة ) بلغت /3

 على ما ورد في الجدول  فإن 5مة مستوي املعنوية )( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قي0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الثالثة.0.77بانحراف معياري)

( و القيمة 42.200قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الرابعة ) بلغت /4

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.00االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) اللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسةذلك يشير إلي  وجود فروق ذات د

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة غير موافقون على العبارة الرابعة.1.097بانحراف معياري)

( و القيمة 2.209بارة الخامسة )قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالع بلغت /5

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة.1.834معياري) بانحراف

( و 41.114قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة السادسة ) بلغت /6

 على ما ورد في الجدول  5ة مستوي املعنوية )( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيم0.000القيمة االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) فإن ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 .السادسة( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة 2.121بانحراف معياري)

 لتحليل الوصفي للمحور الثاني )التكلفة(: ا

( يتم حساب التوزيع التكراري لعبارات املتغير ملعرفة أراء عينة الدراسة على التكلفةالتحليل الوصفي لعبارات )

 ( أدناه :1/12كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعة وذلك كما في الجدول رقم )
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 (:التكلفة)  والنسبة املئوية لعبارات املحور الثانىالتوزيع التكراري  (1/12)جدول رقم 

 التكراروالنسبة % العبارة

افق  الأو

 بشدة

افق افق محايد ال أو افق بشدة أو  أو

( في (JITإن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت املحدد 

الشركات الصناعية  يساهم في إمكانية متابعة 

  .األخطاء وتصحيحها بأقل التكاليف

3 3% 9 9% 18 18% 46 46% 24 24% 

( إلى إزالة جميع (JIT يؤدي تطبيق نظام ال

النشاطات التي ترهق الشركة بتكاليف غير 

 مباشرة ونفقات غير ضرورية .

9 9% 13 13% 4 4% 26 26% 48 48% 

( في الشركة يساعد على (JIT إن تطبيق نظام الــ

إتخاذ اإلجراءات الوقائية لإلنتاج بكلف 

 .منخفضة 

6 6% 9 9% 12 12% 49 49% 24 24% 

( إلى تنويع كبير في (JIT يؤدي تطبيق نظام الــ

املنتوج دون الحاجة إلى زيادة التكاليف املترتبة 

 .على عملية التنويع

4 4% 11 11% 15 15% 40 40% 30 30% 

( على ضغط )تخفيض( (JIT يساعد نظام الــ

تكاليف انتظار املنتج بين الخطوط اإلنتاجية 

 .ا من بعضهالقربه

9 9% 7 7% 10 10% 43 43% 31 31% 

( يهدف إلى جعل ) كمية (JIT إن تطبيق نظام الــ

( ، مما يساهم في تعظيم 
ً
املخزون =صفرا

 الربحية.

9 9% 7 7% 10 10% 43 43% 31 31% 

تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت املحدد يساهم في 

تخفيض تكلفة األجور من خالل تخفيض عدد 

 .العاملين

7 7% 11 11% 15 15% 43 43% 24 24% 

 م2022: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية، املصدر

 :والذي يوضح النسب والتكرارات لعبارات املحور الثانى( 1/12)من خالل الجدول 

انية متابعة االخطاء العبارة االولى: "ان تطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد في الشكات الصناعية يساهم في امك /1

%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون 70( مبحوث وبنسبة )70وتصحيحها باقل التكاليف " نجد أن )
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%( ال يوافق من 12( مبحوث وبنسبة )12%( من العينة املبحوثة، و يوجد )18( مبحوث ويمثل نسبة )18والبالغ عددهم)

 العينة املبحوثة.

عبارة الثانية: " يؤدي تطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد الى ازالة جميع النشاطات التي ترهق الشركة بتكاليف ال /2

%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما 74( مبحوث وبنسبة )74غير مباشرة ونفقات غير ضروالية " نجد أن )

( مبحوث ال يوافق من العينة 22%( من العينة املبحوثة، ويوجد )4سبة )( مبحوث ويمثلون ن4املحايدون والبالغ عددهم )

 %(.22املبحوثة وبنسبة )

العبارة الثالثة: "ان تطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد في الشركة يساعد على اتخاذ االجراءات الوقائية لالنتاج  /3

( مبحوث 12ملبحوثة يوافقون على العبارة، ويوجد )%( من العينة ا73( مبحوث وبنسبة )73بكلف منخفضة " نجد أن )

 %( من العينة املبحوثة.15( مبحوث ال يوافقون وبنسبة )15%( من العينة املبحوثة، ويوجد )12محايد بنسبة )

العبارة الرابعة : "يؤدي تطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد الى تنويع كبير في املنتوج دون الحاجه الى زيادة  /4

%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما 70( مبحوث بنسبة )70تكاليف املترتبة على عملية التنويع " نجد أن )ال

%( من العينة 15( مبحوث ال يوافقون وبنسبة )15%(، و يوجد )15( مبحوث ويمثلون نسبة )15املحايدون والبالغ عددهم )

 املبحوثة. 

ظام االنتاج في الوقت املحدد على تخفيض تكاليف انتظار املنتج بين الخطوط العبارة الخامسة: "يساعد ن /5

( 10%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، يوجد )74( مبحوث وبنسبة )74االنتاجية لقربها من بعضها " نجد أن )

 ملبحوثة.%( ال يوافق من العينة ا18( مبحوث وبنسبة )18%( ،و يوجد )10مبحوث محايد وبنسبة )

( 74العبارة السادسة: "ان تطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد يهدف الى جعل كمية املخزون =صفرا "  نجد أن ) /6

( 18%( ،و يوجد )10( مبحوث محايد وبنسبة )10%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، يوجد )74مبحوث وبنسبة )

 ينة املبحوثة.%( ال يوافق من الع18مبحوث وبنسبة )

العبارة السابعة: "تطبيق نظام االنتاج في الوقت املحدد يساهم في تخفيض تكلفة االجور من خالل تخفيض عدد  /7

( مبحوث محايد من 15%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة ، ويوجد )67( مبحوث وبنسبة )67العاملين " نجد أن )

 %(.18( مبحوث ال يوافق من العينة املبحوثة وبنسبة )18و يوجد)%( من العينة، 15العينة و نسبة )

النتائج اعاله ال تعنى أن جميع املبحوثين متفقون على ذلك، و إلختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اعداد 

الفروق بين اإلجابات )اوافق، اوافق بشدة، محايد، ال اوافق، ال اوافق بشدة( للنتائج أعاله تم استخدام مربع كاى لداللة 

 ( يلخص نتائج االختبار لهذه العبارات:4/17على كل عبارة من عبارات الدراسة،  الجدول رقم )
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 )التكلفة(: ثانىسوبة لداللة الفروق للمحور ال( يوضح قيمة مربع كاي املح1/13الجدول رقم )

 العبارة 
قيمة مربع 

 كاي

 القيمة

االحتمالية ملربع 

 (sig) كاي

نحراف اال 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

( في الشركات (JITإن تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت املحدد 

الصناعية  يساهم في إمكانية متابعة األخطاء وتصحيحها بأقل 

 التكاليف .

87.600 0.000 3.54 2 

( إلى إزالة جميع النشاطات التي ترهق (JIT يؤدي تطبيق نظام ال

 اشرة ونفقات غير ضرورية .الشركة بتكاليف غير مب

89.400 0.000 0.99 2 

( في الشركة يساعد على إتخاذ اإلجراءات (JIT إن تطبيق نظام الــ

 .الوقائية لإلنتاج بكلف منخفضة 

3.133 0.000 1.376 2 

( إلى تنويع كبير في املنتوج دون الحاجة (JIT يؤدي تطبيق نظام الــ

 .ملية التنويعإلى زيادة التكاليف املترتبة على ع

46.133 0.000 1.1066 2 

( على ضغط )تخفيض( تكاليف انتظار (JIT يساعد نظام الــ

 .املنتج بين الخطوط اإلنتاجية لقربها من بعضها

9.733 0.000 1.49 2 

( (JIT إن تطبيق نظام الــ
ً
( يهدف إلى جعل ) كمية املخزون =صفرا

 ، مما يساهم هذا الوضع في تعظيم الربحية.

44.333 0.000 1.116 2 

تطبيق نظام اإلنتاج في الوقت املحدد يساهم في تخفيض تكلفة 

 األجور من خالل تخفيض عدد العاملين.

36.221 0.000 1.214 2 

 م2022املصدر : إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية ،                      

 ما يلي:( 1/13)يتضح من الجدول رقم 

( و القيمة 87.600قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة االولي ) بلغت /1

 على ما ورد في الجدول فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة )ائية بين إجابات أفراد الدراسة و ذلك يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحص

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة األولي.3.54بانحراف معياري)

( والقيمة 89.400قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الثانية ) بلغت /2

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية اكبر من قيمة مستوي املعنوية )0.00االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الثانية.0.99بانحراف معياري)
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( والقيمة 3.133قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الثالثة ) بلغت /3

 على ما ورد في الجدول  فإن 5ة )( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوي0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( بانحراف 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الثالثة.1.376معياري)

( والقيمة 46.133كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الرابعة )قيمة مربع  بلغت /4

 على ما ورد في الجدول فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.00االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( بانحراف 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) ابات أفراد الدراسةذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إج

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة غير موافقون على العبارة الرابعة.1.106معياري)

والقيمة  (9.733قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الخامسة ) بلغت /5

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( بانحراف 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 قيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة.( وهذه ال1.429معياري)

( و 44.333) السادسةقيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة  بلغت /6

 على ما ورد في الجدول  %( 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000القيمة االحتمالية لها )
ً
واعتمادا

( 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) فإن ذلك يشير إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة السادسة.1.166بانحراف معياري)

( و القيمة 36.221حسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة السابعة )قيمة مربع كاي امل بلغت /7

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( بانحراف 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة ) أفراد الدراسة ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات

 .السابعة( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة 1.214معياري)

 التحليل الوصفي للمحور الثالث )الربحية(: 

غير ملعرفة أراء عينة الدراسة على ( يتم حساب التوزيع التكراري لعبارات املتالربحيةالتحليل الوصفي لعبارات )

 ( أدناه :1/14كل عبارة ومن ثم على العبارات مجتمعة وذلك كما في الجدول رقم )
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 (:الربحيةالتوزيع التكراري والنسبة املئوية لعبارات املحور الثالث ) (1/14)جدول رقم 

 التكراروالنسبة % العبارة

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق الأوافق بشدة

 ن ك ن ك ن ك ن ك ن ك 

تساهم خدمات تصميم املنتج في زيادة 

 ربحية الشركة.

5 5% 6 6% 14 14% 39 39% 36 36% 

تقديم منتجات ذات جودة متميزة 

وتسليم املنتج في الوقت املحدد يزيد 

 من ربحية الشركة.

3 3% 9 9% 18 18% 46 46% 24 24% 

قيق زيادة ثقه الزبون تساهم في تح

 هدف الشركة وربحيتها.

9 9% 13 13% 4 4% 26 26% 48 48% 

املنتج املتميز يسهم في كسب رضا 

 العمالء وزيادة ربحيه الشركة.

9 9% 15 15% 20 20% 23 23% 33 33% 

دعم سياسات الشركة تجاه جودة 

املنتجات ساهم في زيادة ربحيه 

 الشركة.

8 8% 8 8% 12 12% 30 30% 42 42% 

 م2022إعداد الباحثان  من بيانات الدراسة امليدانية، املصدر: 

 والذي يوضح النسب والتكرارات لعبارات املحور السادس الربحية : (1/14)من خالل الجدول 

%( من 75( مبحوث وبنسبة )75العبارة االولى: "تساهم خدمات تصميم املنتج في زيادة ربحية الشركة "  نجد أن ) /1

%( من العينة 14( مبحوث ويمثلون نسبة )14فقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )العينة املبحوثة يوا

 %(.11( مبحوث ال يوافق من العينة املبحوثة وبنسبة )11املبحوثة، و يوجد )

" نجد  العبارة الثانية: "تقديم منتجات ذات جودة متميزة وتسليم املنتج في الوقت املحدد يزيد من ربحية الشركة /2

( مبحوث 18%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم)70( مبحوث وبنسبة )70أن )

 %( ال يوافق من العينة املبحوثة.12( مبحوث وبنسبة )12%( من العينة املبحوثة، و يوجد )18ويمثل نسبة )

%( 74( مبحوث وبنسبة )74تحقيق هدف الشركة وربحيتها " نجد أن )العبارة الثالثة: "زيادة ثقة الزبون تساهم في  /3

%( من العينة 4( مبحوث ويمثلون نسبة )4من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )

 %(.22( مبحوث ال يوافق من العينة املبحوثة وبنسبة )22املبحوثة، ويوجد )

( مبحوث وبنسبة 56ملنتج املتميز يسهم في كسب رضا العمالء وزيادة ربحية الشركة "نجد أن )العبارة الرابعة: "ا /4

%( من 20( مبحوث ويمثلون نسبة )20%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )56)

 %(.24نسبة )( مبحوث ال يوافق من العينة املبحوثة وب24العينة املبحوثة، و يوجد )
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( 72العبارة الخامسة :" دعم سياسات الشركة تجاه جودة املنتجات ساهم ف زيادة ربحية الشركة "  نجد أن ) /5

( مبحوث ويمثلون 12%( من العينة املبحوثة يوافقون على العبارة، أما املحايدون والبالغ عددهم )72مبحوث وبنسبة )

 %( ال يوافقون من العينة املبحوثة. 16( مبحوث وبنسبة )16)%( من العينة املبحوثة، و يوجد 12نسبة )

النتائج اعاله ال تعنى أن جميع املبحوثين متفقون على ذلك، و إلختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اعداد )اوافق 

لفروق بين اإلجابات على كل ، اوافق بشدة ، محايد ، الاوافق ، الاوافق بشدة( للنتائج أعاله تم استخدام مربع كاى لداللة ا

 ( يلخص نتائج االختبار لهذه العبارات:1/15عبارة من عبارات الدراسة ، الجدول رقم )

 :)الربحية( ثالثسوبة لداللة الفروق للمحور ال( يوضح قيمة مربع كاي املح1/15الجدول رقم )

 العبارة 
قيمة مربع 

 كاي

 القيمة

االحتمالية ملربع 

 (sig) كاي

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

 2 0.61 0.112 1.295 تساهم خدمات تصميم املنتج في زيادة ربحية الشركة.

تقديم منتجات ذات جودة متميزة وتسليم املنتج في الوقت 

 املحدد يزيد من ربحية الشركة.

1.236 0.004 0.60 2 

 2 0.80 0.000 1.653 زيادة ثقه الزبون تساهم في تحقيق هدف الشركة وربحيتها.

 2 0.65 0.177 1.330 املنتج املتميز يسهم في كسب رضا العمالء وزيادة ربحيه الشركة.

دعم سياسات الشركة تجاه جودة املنتجات ساهم في زيادة 

 ربحيه الشركة.

1.338 0.198 0.57 2 

 .م2022املصدر : إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية ، 

 ما يلي: (1/15) يتضح من الجدول رقم

( والقيمة 1.295قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة االولي )بلغت  /1

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراسة )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة و ذلك يشير إلي  

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة األولي.0.61بانحراف معياري)

( والقيمة 1.236ا جاء بالعبارة الثانية )قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على م بلغت /2

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية اكبر من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2ة )قيمة املتوسط ألفراد عينة الدراس ذلك يشير إلي  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الثانية.0.60بانحراف معياري)

( والقيمة 1.653قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الثالثة ) بلغت /3

 على ما ورد في الجدول  فإن 5أقل من قيمة مستوي املعنوية )( وهذه القيمة االحتمالية 0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 لثالثة.( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة ا0.80بانحراف معياري)
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( والقيمة 1.330قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما جاء بالعبارة الرابعة ) بلغت /4

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) وق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسةذلك يشير إلي  وجود فر 

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة غير موافقون على العبارة الرابعة.0.65بانحراف معياري)

( والقيمة 1.338اء بالعبارة الخامسة )قيمة مربع كاي املحسوبة لداللة الفروق بين أعداد أفراد الدراسة على ما ج بلغت /5

 على ما ورد في الجدول  فإن 5( وهذه القيمة االحتمالية أقل من قيمة مستوي املعنوية )0.000االحتمالية لها )
ً
%( واعتمادا

( 2قيمة املتوسط  ألفراد عينة الدراسة ) ذلك يشير إلي  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد الدراسة

 ( وهذه القيمة تدل على أن معظم أفراد العينة موافقون على العبارة الخامسة.0.57انحراف معياري)ب

: إختبار الفرضيات 
ً
 ثانيا

سوف يتم استخدام إسلوب االنحدار الخطي البسيط الختبار عبارات املحاور ملعرفة مدي تأثير املتغير املستقل علي 

 املتغيرات التابعة:

 املتغير التابع:

(x :)تحسين االداء 

 املتغير املستقل:

(1yإدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج في الوقت املحدد :) 

الفرضية الرئيسية: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين إدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج في الوقت املحدد 

 .وتحسين االداء

 للفرضية األولي( نموذج االنحدار الخطي البسيط 1/16جدول رقم)

 معامل تحديد املعدل معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1 0.64 0.41 0.40 

 .م2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية 

وهذا يعني وجود ارتباط طردي متوسط بين املتغير املستقل  0.64أن قيمة معامل االرتباط بلغت  (1/16)يتضح من الجدول 

( كما نجد أن قيمة معامل تحسين االداء( واملتغير التابع )إدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج في الوقت املحدد)

إدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج في % من التغيرات التي تحدث في املتغير املستقل )58وهذه يعني  0.41التحديد 

 % يعود إلي عوامل أخرى غير متضمنة في النموذج.59( بينما تحسين االداءبع )( يكون تأثير املتغير التاالوقت املحدد

 ( تحليل التباين للفرضية الرئيسية1/17جدول رقم )

مصدر 

 االختالف

مجموع 

 املربعات

متوسط  درجات الحرية

 املربعات

مستوي  (Fقيمة )

 املعنوية

 0.000 50.784 13.325 1 13.325 االنحدار

   0.262 183 19.155 األخطاء

    184 32.480 املجموع

 .م2022املصدر: إعداد الباحثان من بيانات الدراسة امليدانية  
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%( وهذا يقودنا إلي قبول الفرض البديل ومعنوية 5وهي أقل من ) 000.أن مستوي املعنوية ( 1/17)يتضح من الجدول 

إدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج علي املتغير املستقل )( تحسين االداءنموذج االنحدار، مما يعني يؤثر املتغير التابع )

 (.في الوقت املحدد

 ( معامالت االنحدار للفرضية الرئيسية1/18جدول رقم )

 مستوي املعنوية (Tقيمة ) قيمة املعامالت معامالت االنحدار

0B 0.329- 0.272 0.000 

1B 1.041 0.146 0.000 

 .م2022يانات الدراسة امليدانية املصدر: إعداد الباحثان من ب

إدارة الجودة الشاملة ( وهي قيمة املتغير املستقل )-0.329أن قيمة الحد الثابت للنموذج بلغت) (1/18)يتضح من الجدول 

( املقدر عندما تكون قيم املتغير املستقل مساوية للصفر، ونجد أن ميل املتغير التابع مع  نظام االنتاج في الوقت املحدد

إدارة الجودة ( تؤدي إلي زيادة املتغير املستقل )تحسين االداءوهذا يعني زيادة املتغير التابع ) 1.041( يساوي حسين االداءت)

وعليه يقبل الفرض  0.05، ونالحظ أن مستوي املعنوية أقل من 1.041( بمعدل الشاملة مع  نظام االنتاج في الوقت املحدد

( لها دور في إدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج في الوقت املحددير معنوي ويعني أن )البديل أي أن هذه القيمة لها تأث

 (.تحسين االداء)

إدارة الجودة الشاملة مع  نظام االنتاج في الوقت املحدد و تحسين أن املحور الذي ينص علي أنه " مما سبق نستنتج

 ت.قد تحققاالداء" 

 النتائج والتوصيات

:الن     
ً
 توصلت الدراسة الى نتائج عديدة وفق فروض البحث والتي تتمثل في:   تائج :أوال

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد وتحسين االداء)وجود   -1

لوقت املحدد )دعم االدارة ارتباط طردي متوسط ( لتطبيق مقومات نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في ا

التحسين والتطوير املستمر، الشراء واالنتاج  في الوقت املحدد ، تدريب وتشجيع العاملين ( في تحسين االداء  العليا،

 .  0.64بمطاحن روتانا للغالل  حيث كانت قيمة معامل االرتباط 

وهذا يعني  0.57مة معامل االرتباط بلغت توجد عالقة ذات داللة احصائية بين العمليات و تحسين االداء حيث قي -2

وجود ارتباط قوي طردي قوي ، االهتمام بتنفيذ قرارات ادارة العمليات باملصنع  املوضوعة وفق سياسات ادارة الجودة 

 يؤثر على اداء العاملين بكفاءة وفعالية.

حدد يعمل على جودة املنتجات وتخفيض تبين من الدراسة ان نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت امل -3

تكاليف االنتاج والتحسين املستمر من خالل عدم االحتفاظ باملخزون بكافة انواعه و تخفيض تكاليف املناولة و العمل 

 على تخفيض وقت االعداد التهيئة .

على تحقيق امليزة التنافسية اتضح من الدراسة ان نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد يعمل  -4

 حيث يتم التعامل مع املوردين املوثوق بم وقيام العاملين بمراقبة املنتج  خالل العملية االنتاجية .

ان نظام االنتاج في الوقت املحدد يعمل على زيادة االرباح من خالل انخفاض تكلفة املواد وانخفاض تكلفة العمل  -5

 وانخفاض التالف واملعاد لالنتاج 
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ان نظام االنتاج  في الوقت املحدد يعمل على استثمار املساحات املوفرة نتيجة عدم االحتفاظ باملخزون واستغاللها في  -6

 العملية االنتاجية 

تبين من الدراسة ان مشاركة االدارة العليا في جميع انشطة الجودة الشاملة وعمليات االنتاج تؤثر في تحسين االداء  -7

 باملصنع بشكل مستمر .

توصلت الدراسة ان لدى مطاحن روتانا للغالل موارد وامكانيات كافية وخطط استراتيجية تمكنها من تطبيق ادارة  -8

 الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد.

: التوصيات:
ً
 علي ما توصلت اليه الدراسة يمكن اقتراح بعض التوصيات : ثانيا

ً
 بناءا

املة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد في املنشات الصناعية السودانية لزيادة القدرة ضرورة تطبيق ادارة الجودة الش .1

 على ااملنافسة وتحقيق الجودة .

محاولة االستفادة من تجارب املنشات الصناعية الوطنية واالقليمية التي قامت بتطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة  .2

 .ونظام االنتاج في الوقت املحدد معا بنجاح 

ضرورة توسيع البحث العلمي واجراء املزيد من الدراسات التي تتضمن نظام االنتاج في الوقت املحدد ونظام ادارة  .3

 الجودة الشاملة  لبيان املميزات والفوائد الكبيرة التي تحققها .

ملة مع نظام ضرورة تدريب العاملين ورفع كفاءتهم وجعلهم مؤهلين من اجل نجاح  تطبيق نظام ادارة الجودة الشا .4

 االنتاج في الوقت املحدد .

البد ان التحول الى تطبيق نظام ادارة الجودة الشاملة مع نظام االنتاج في الوقت املحدد سوف يكلف املنشاة تكاليف  .5

، تحديث وسائل املناولة ولكن تمثلة في اعادة الهياكل الوظيفية، انظمة االنتاج، ترتيب وتنظيم املصنعاضافية عالية م

 ردود في الفترات الالحقة سيكون كبير .امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

214 

حئة
ا
 المراجع: ل

 العربية:ب كتب ال

 .مصر، القاهرة ، ادارة الجودة الشاملة م(:2005)سعيد املنياوي، .1

 .مصرسلسة اصدارات بميك القاهرة، ، سلالدليل املتكامل –الجودة الشاملة م(: 2005)عبدالرحمن توفيق،  .2

ر والتوزيع ، ، اثراء للنشادارة الجودة الشاملة، مدخل استراتيجي تطبيقي م(:2010)وي،محمد عبدالوهاب العزا .3

 عمان االردن ،

، تطبيق ادارة الجودة الشاملة، بين فرص النجاح ومخاطر الفشل  ) بدون تاريخ(:زين العابدين،، فريد عبدالفتاح .4

 ارة ، جامعة الزقازيق، كلية التج

، عمان، دار اسامة معايير الجودة الشاملة:االدارة، االحصاء، االقتصاد (:م2012)مصطفى كمال السيد طايل، .5

 للنشر،

 ، القاهرة ادارة الجودة الشاملة اساليب حديثة في القرن الواحد والعشرون م(:2011)ايمن رشاد سعيد واخرون، .6

 ،والتوزيع عمان االردن نشر، دار الثقافة للادارة الجودة الشاملة ومتطلبات االيزو  م(:2005)قاسم نايف علوان، .7

 االسكندرية،  ،)االسكندرية، كلية التجارة، جامعةاملحاسبة االدارية م(:2000)احمد حسين علي حسين، .8

 ،عمان : دار وائل ، االدارة الصناعية اليابانية في نظام االنتاج اآلني م(:2002)فائز غازي،، رامي حكمت  .9

 .اج،الرياض :دار املريخ ترجمة محمد عصام الدين واحمد حج،  املحاسبة االدارية م(:2000)ايريك نورين ، .10

 سكندرية ، الدار الجامعية،، )اال نظم التكاليف في املنشات الصناعيةم(: 1994)، زينات محرم، محمد عبدالغني .11

 سكندرية، الدار الجامعية ،اال ، تخطيط ومراقبة االنتاج م(:2002)سونيا محمد البكري، .12

اثر تطبيق نظام تكاليف االنتاج في الوقت املحدد " م(:2007)مان حسين البشتاوي،غسان فالح املطارنة، سلي .13

 ،34، العدد 2دارية، املجلد"، الجامعة االردنية، العلوم اال  على االداء التشغيلي

 ع.ار املناهد للنشر والتوزي،)عمان، دتخطيط االنتاج ومراقبتهمحمد ابديوي الحسين،  .14

 .، )عمان، دار املناهج ،التخزين السلعي م(:2002)محمد الصيرفي، بشير العالق،  .15

حجاج، )الرياض: دار ، ترجمة احمد محاسبة التكاليف مدخل اداري م(: 1996)هورنجرون تشارلز واخرون،  .16

 .املريخ

نشر ودار العلمية الدولية لل ،عمان، الدارمحاسبة التكاليف الصناعية م(:2002)نواف فخر، خليل الدليمي،  .17

 .زيع،الثقافة والتو 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

215 

 .ية للطباعة والنشر، بيروت ، دار النهضة العرب2الطبعة  ادارة القوى العاملة،م(:1997)احمد صقر عاشور،  .18

مؤسسة  التكلفة ، الوقت، االداء، –الكفاية االنتاجية للمنشات الصناعية  م(:2004)احمد محمد املصري، .19

 .شباب الجامعة االسكندرية 

 ة ،الدار الجامعية للطباعة والنشر ،االسكندري ط ومراقبة االنتاج،تخطي م(:1992)البكري، سونيا محمد، .20

 ،النهضة العربيةدار  مداخل  جديدة.....لعالم جديد، –تقييم االداء  م(:2002)توفيق محمد عبداملحسن، .21

 القاهرة 

  دار العربية للكتاب، طرابلس، ال علم النفس االداري، م(:1988)عمر محمد التومي الشيباني، .22

، دار 1،الطبعة مداخل الى املنهجية املتكاملة الدارة الجودة الشاملة  )وجهة نظر( م(:2001)صفي عقيلي،عمر و  .23

 .ائل للنشر، عمان ،االردن و 

االحصاء املتقدم في دعم القرار )بالتركيز على منظمات  م(:2007)محمد عبدالعال النعيمي، مؤيد الفضل، .24

 .زيع الوراق للنشر والتو  االعمال االنتاجية (،

، مركز  2الطبعة   مهارات  ادارة االداء: معايير وتطبيقات الجودة في االداء م(:1999)محمد عبدالغني حسن هالل، .25

 ر االداء والتنمية ، مصر ،تطوي

املفاهيم الحديثة الدارة االنتاج  م(:2013)مفيدة صادق يحياوي، الهام صادق يحياوي، عزيز عمر سطحاوي، .26

 والتوزيع ، االردن ،عمان ،  للنشر، دار اسامة والعمليات

ملسيرة للنشر والتوزيع ، دار ا ادارة الجودة في منظمات االعمال النظرية و التطبيق )بدون تاريخ(:بوحرود فتحية ، .27

 السعودية ، الرياض .  والطباعة 

، ات والتوريد ( مقدمة الدارة املواد ) امداد االعمال و تخطيط العملي م(:2010)توني ارنولد و ستيفن شابمان، .28

 . دار املريخ للنشر ،الرياض ، السعودية

 يرة للنشر ، عمان ، االردن ،، دار املس ادارة الجودة في املنظمات املتميزة م(:2002)خضير كاظم حمود ، .29

 .، منشورات جامعة النيلين املدخل التطبيقي الى نظم املعلومات االدارية م(:2019)فكري كباش ي االمين ، .30

 .، الطبعة السادسة ، سندباد للنشر واالعالم ،القاهرة ادارة االنتاج والعمليات م(:2010)سماعيل ،زكي مكي ا .31

، ، دار املريخ للنشر تخطيط و مراقبة االنتاج ) منهج كمي مع حالة دراسية ( م(:2007)،مؤيد عبدالحسين الفضل .32

 .الرياض ، السعودية 

املعاصرة ) مقدمة في ادارة الجودة الشاملة لالنتاج و العمليات  ادارة الجودة م(:2009)محمد عبدالعال النعيمي، .33

 .دار اليازوري للنشر والتوزيع ، عمان االردن والخدمات (، 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

216 

دار اسامة للنشر  معايير الجودة الشاملة ) االدارة ، االحصاء ، االقتصاد (،م(: 2012)، مصطفى كمال السيد .34

 .ع ، االردن ،عمان الطبعة االولىوالتوزي

ر الصفا للطباعة والنشر ، داادارة الجودة الشاملة وخدمة العمالء م(:2001)،امون سليمان الدرادكةم .35

 .،الطبعة االولى، عمان ، االردنوالتوزيع

 .، دارالكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاهرة اساسيات الجودة في االنتاج  م(: 2000)،حمد اسماعيل عمر .36

ر وائل للنشر ، دا رة الجودة الشاملة في الخدمات مفاهيم وتطبيقاتادا م(:2009)محفوظ احمد جودة ، .37

 .الطبعة الثانية ، االردن والتوزيع

نظم قياس تكلفة االنتاج والخدمات في بيئة  م(:2009)ناصر نورالدين عبداللطيف ،شحاتة السيد شحاتة ، .38

 .، الدار الجامعية للطباعة والنشر، االسكندرية االعمال املعاصرة 

، دار وائل للنشر والتوزيع ،  مدخل الى املنهجية املتكاملة الدارة الجودة الشاملة م(:2001)،ي عمر وصفي عقيل .39

 .عمان ، االردن ،الطبعة االولى 

، ، دار وائل للطباعة والنشر االدارة الصناعية اليابانية في نظام االنتاج االني م(:2002)رامي حكمت ، فائز غازي ، .40

 .عمان، االردن 

 راجع األجنبية:امل 

41. Charles T.Horngren George Foster, srikant N Dater,) 2006): Cost Accounting, (New Jersey: hall 

International.  

42. Duncan Williamson,(1998): Cost and Management Accounting, New Delhi: Prentic hall of india 

private limited. 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

217 
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Abstract 

The study aimed to investigate the use of 

accounting information for Gross Domestic 

Product (GDP) and the Exchange Rate (ER) in 

assessment Foreign Direct Investment (FDI). The 

study problem was formulated in the following 

main question: What is the role of accounting 

information for (GDP) and (ER) in assessment the 

(FDI)? The study built the following main 

hypothesis: The accounting information for (GDP) 

is positively correlated with the assessment of 

(FDI), and the accounting information for (ER) 

depreciation is negatively related to the assessment 

of foreign direct investment. The study reached 

that the accounting information for the gross 

domestic product leads to an increase in the size of 

(FDI), and that the accounting information for 

reducing the (ER) leads to a reduction in the size 

of (FDI). The study recommended reviewing the 

accounting information related to the gross 

domestic product and the exchange rate and 

ensuring its quality, due to its significant role in 

evaluating direct investment in Sudan. 

Key words: Assessment, Evaluate, Accounting 

Information, Foreign Direct Investment, Sudan. 

 امللخص: 

هدفت الدراسة ملعرفة توظيف املعلومات املحاسبية للناتج 

املحلي اإلجمالي وسعر الصرف في تقييم االستثمار األجنبي. 

ور تمت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما د

املعلومات املحاسبية للناتج املحلي اإلجمالي وسعر الصرف في 

قياس وتقييم االستثمار األجنبي؟ بنيت الدراسة على 

الفرضيات التالية: ترتبط املعلومات املحاسبية للناتج املحلي 

اإلجمالي إيجابيا مع تقييم االستثمار األجنبي، وترتبط 

 
ً
مع تقييم املعلومات املحاسبية لسعر الصرف سلبيا

االستثمار األجنبي. توصلت الدراسة الى أن املعلومات 

املحاسبية للناتج املحلي اإلجمالي وسعر الصرف لها دور فعال 

في تقييم االستثمار االجنبي. أوصت الدراسة بمراجعة 

املعلومات املحاسبية املتعلقة بالناتج املحلي اإلجمالي وسعر 

ها الكبير في تقييم الصرف والتأكد من جودتها وذلك لدور 

 .االستثمار املباشر في السودان

توظيف، تقييم، املعلومات املحاسبية،  الكلمات املفتاحية:

 .االستثمار األجنبي، السودان
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 مقدمة:

ـــاعد  ــ ـــبية  اتاملعلومتســـ ــ ـــــاد إذا توفرت فيهااألداء في تحقيق املحاســـ ـــــب، الدقة والتو  الفعال في االقتصـــ  ،واملالءمةقيت املناســـ

ـــاع نطاقها  وأهمية ـــبية تأتي من تعدد أنشــــطة وأعمال الشــــركات األجنبية واتسـ يتطلب ضــــرورة األمر الذي املعلومات املحاسـ

 املعلومات املحاســـبيةتدهور مســـتوي جودة وأن التنســـيق واملتابعة من خالل شـــبكة معلومات محاســـبية حديثة ومتطورة، 

ـــــركات في العديد من األجهزة ا ـــببهلحكومية والشـ ــ ـــبية الكافية والدقيقة في  سـ ــ ـــال وعدم توافر املعلومات املحاسـ ــ ــــوء االتصـ ســ

 في تقدم العتبارهجزء مهم من اقتصاديات الدول  االستثمار األجنبي املباشر املناسب. يعدالوقت 
ً
 مباشرا

ً
وتطورها،  هاسببا

األجنبي  وذلك ألن االسـتثمار خاصـه في الدول النامية ةتتطلب البحث والدراسـعات التي و من املوضـاالسـتثمار لذلك أصـبح 

ـــــادييعتبر  ــ ــ ــــاط االقتصـــ ــ ــ ــ ـــ ي للنشــ ــ ــ ــ املباشــــــــــــر بالتكوين الرأســــــــــــمالي وزيادة القدرات اإلنتاجية  ألي دولة الرتباطه املحرك الرئيســـ

ـــــادوالتجـديـد والتطوير في  ــ ــ ــ ــ ـــــاديبـالصــــــــــــــورة التي تنعكس على زيـادة معـدالت النمو  االقتصــ ــ ــ ــ ــ ظيف وزيـادة فرص التو  االقتصــ

ـــبية تتمتع بالجودة التي تمكن من  والناتج القومي وبالتالي رفع املســــــــــتوى املعيشــــــــــ ي ــ ــ وهذا ال يتأتى إال بتوافر معلومات محاســـ

قياس وتقييم االســــــــتثمار األجنبي املباشــــــــر من اجل وضــــــــع الخطط واالســــــــتراتيجيات التي تســــــــاعد في زيادة حجمه وتحســــــــين 

ـــــادي للدولة وحفز النمو االق ــــع االقتصـــ ــ ـــــادي. تنبعالوضــ ـــبية في قياس  الورقةأهمية  تصـــ ــ من أهمية جودة املعلومات املحاســـ

  وتقييم االســــتثمار األجنبي من أجل مســــاعدة متخذي القرار من الوقوف على حجم االســــتثمار األجنبي،
ً
في أن التوســــع علما

ـــتثمار ــ ز ووجود قوانين اســـــــتثمارية تتســـــــم واملناخ االســـــــتثماري الجيد املحف االســـــــتثمارية املناســـــــبةبيئة التوفير ليحتاج  االســ

ـــتثمـاريلعـب  الخ.  .…بـاملرونـة وإزالـة املعوقـات املـاليـة واإلداريـة  ــ ــ ــ ــ  في االســـ
ً
 كبيرا

ً
عمليـات النمو والتنميـة في أي مجتمع من  دورا

ـــــاديالناتج املحلي اإلجمالي ب يتأثراملجتمعات حيث  ــ ــ ــ ــ ـــكلة  ، وعلىوالنمو االقتصـ ــ ــ ــ ــ ــــوء ذلك تمثلت مشـــ ــ ــ ــ ــ طرح في  الدراســــــــــــــةضــ

  ؟األجنبي املباشـــراالســـتثمار املعلومات املحاســـبية للناتج املحلي اإلجمالي وتقييم بين  العالقة طبيعة ما التالية: اؤالتالتســـ

ـــبية  وما طبيعة العالقة بين ــ ــ ـــــادياملعلومات املحاسـ ــ ـــــرو  للنمو االقتصـ ــ ـــتثمار األجنبي املباشـ ــ ــ على  الدراســــــــةتقوم  ؟تقييم االسـ

ـــــية التالية: توجد ع ــ ــ ــــيات الرئيســ ــ ــ ــ ـــبية للناتج املحلي اإلجمالي الفرضـ ــ ــ ــ ــــائية بين جودة املعلومات املحاســ ــ ــ ــ القة ذات داللة إحصـ

وتقييم  للنمو االقتصــاديوتوجد عالقة ذات داللة إحصــائية بين املعلومات املحاســبية  .املباشــر وتقييم االســتثمار األجنبي

ــــتثمار األجنبي املباشــــــر ـــفي اســــــتخدمت الدراســــــة .االســ ـــ ي واملنهج يليالتحلواملنهج  املنهج الوصـــ عمل  من خالل الكمي القياســـ

ـــ ي لتقدير  ــ ــ ــ ــ ـــبية للناتج املحلي اإلجمالي نموذج قياسـ ــ ــ ــ ــ ـــــاديأثر املعلومات املحاسـ ــ ــ ــ ــــتثمار األجنبي في  والنمو االقتصـ ــ ــ ــ تقييم االســ

 . املباشر

 الدراسات السابقة: أوال

تم صياغة مشكلة الدراسة في  ستثمارية.اال القرارات  اتخاذترشيد  فيدور املعلومات املحاسبية  :1م(2020تناول الزيني )-1

أن املعلومات املحاسبية لها االستثمارية؟ افترضت الدراسة القرارات  اتخاذترشيد  فيما دور املعلومات املحاسبية  :السؤال

 .االستثماروعند تشكيل محافظ  االستثماري القرار  اتخاذمجال املفاضلة بين البدائل خاصة عند  في تنبؤيةقدرة 

منفعة املعلومات املحاسبية تحدد من خالل  خدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة الى أناست

يمكن قياسها والتعرف عليها من خالل املقارنة بين موقف املستخدمين لها  والتيخصائص وجودة املعلومات املحاسبية، 

                                                           

 (.1ص ) ،املدونة الطبيعية ،االستثماريةالقرارات  اتخاذترشيد  فيدور املعلومات املحاسبية  م(2020رامي رأفت السيد الزنيتي ) 1
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األسوق املالية، وذلك عن  خدمة وتطوير فياملحاسبية بدوٍر كبيٍر  قوم املعلوماتوت لها، استقبالهمقبل تلقيهم لها، ثم بعد 

تحديد طبيعة االقتصادية. أوصت الدراسة بضرورة كافة املعلومات عن األوضاع املالية للمنشآت  طريق توفير

 لتعدد رغبات املستثمرين وتفضيالتهم املعلومات ونوعية
ً
 على ترشيد ا املحاسبية نظرا

ً
لقرارات مما ينعكس ايجابيا

 االستثمارية.

مدينة أثر استخدام أنظمة املعلومات املحاسبية على القرارات املالية للمنشآت التجارية في عن  :1م(2020كشف سالم )-2

أثر استخدام أنظمة املعلومات املحاسبية على القرارات املالية  :التالي . تم صياغة مشكلة الدراسة في السؤالطولكرم

 وبلغ حجممحاسب ومدقق ( 300)مجتمع الدراسة استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. شمل ؟ للمنشآت التجارية

. اظهرت الدراسة بأنه يوجد تأثير بدرجة عالية للمعلومات املحاسبية التي يوفرها النظام مدقق ومحاسب (50عينة )ال

والقرارات ذات الطبيعة الخاصة في املنشآت  األرباح وتوزيعاملحاسبي على اتخاذ القرارات املالية االستثمارية والتمويلية 

التجارية في مدينة طولكرم. وال يوجد فروقات ذات داللة إحصائية في درجة استخدام نظم املعلومات املحاسبية في املنشآت 

سنوات  التجارية في مدينة طولكرم تعزى للمتغيرات الديموغرافية )املؤهل العلمي، الوظيفة، التخصص العلمي، عدد

حث الشركات التجارية الفلسطينية على تبني نظم املعلومات املحاسبية الحديثة في اتخاذ بالدراسة  أوصتالخبرة(. 

ضرورة االستناد أكثر على املعلومات  األرباح،القرارات املالية في كافة املجاالت التمويلية واالستثمارية والخاصة وتوزيع 

أن تقوم الشركات التجارية الفلسطينية بزيادة و  املالية،ت املحاسبي في اتخاذ القرارات املتحصل عليها من نظام املعلوما

املعرفة واالطالع للكادر املحاسبي الذي يعمل بالدائرة املالية لديها وخاصة فيما يتعلق بإتقان استخدام نظم املعلومات 

 .املحاسبية

بالشركات املدرجة في االستثمارية ات املالیة التخاذ القرارات املعلوم أثر ومنفعة لبيان :2م(2018سعى فارس وريمة )-3

ادراكهم  ومدى األفراد، املستثمريناملالیة لعینة من  املعلومات وكفايةمن خالل دراسة مدى فهم  سوق عمان املالي وذلك

تخدامهم للمعلومات املالیة ، ومدى اساالستثماريةاملعلومات األخرى التخاذ قراراتهم  هذه املعلومات من بين مصادر ألهمية

أهداف الدراسة تم استخدام أداة االستمارة لجمع املعلومات وزعت  ولتحقيق االستثمار بسوق عمان املالي. التخاذ قرار

ترشيد وجود أثر كبير للمعلومات املالیة في  توصلت الدراسة الى .االفراد بسوق عمان املالي املستثمرينعلى عینة من 

 بسوق عمان املالي. ثماريةاالستالقرارات 

 

 الدراسةمشكلة  االستثمارية. تمت صياغةدور نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات  :3م(2016تناول يونس )-4

االستثمارية ببنك الشمال اإلسالمي بوالية نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات  دور  :السؤال الرئيس التالي في

كفاءة نظم املعلومات  االستثمارية،ترشيد القرارات  فينظم املعلومات املحاسبية دور ل ضت الدراسة أنالخرطوم؟ افتر 

                                                           

مجلة جامعة  ،دينة طولكرممالتجارية في  املالية للمنشآتأثر استخدام أنظمة املعلومات املحاسبية على القرارات  م(2020عمار سالم ) 1

 .3العدد  ،8مجلد  ،فلسطين التقنية لألبحاث

مجلة الدراسات املالية  في سوق عمان املالي، االستثماريةثر املعلومات املالیة في اتخاذ القرارات أ م(2018هباش فارس ومناع ريمة )2

 (.1الجزائر، ص ) ،العدد التاسع ،واملحاسبية اإلدارية

رسالة ماجستير  ،جامعة وادي النيل ،االستثماريةدور نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات  م(2016خميس ) يونس محمد دنقس 3

 (.1ص ) ،السودان ،منشورة
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القرارات في  متخذيعند اتخاذ القرارات، نظم املعلومات املحاسبية تساعد  التأكدزيادة درجة  فياملحاسبية تساعد 

موظف. أهم نتائج  (30) تحليلي وبلغ حجم العينةاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ال .اختيار البدائل املناسبة

تساعد نظم املعلومات املحاسبية املصرف في توجيه قرارات االستثمار وتساهم نظم املعلومات املحاسبية  :الدراسة

وتوفر نظم املعلومات املحاسبية معلومات ذات قدرة تنبؤية تساعد  الرأسماليةاملصرف في اتخاذ قرارات التوسعات 

ضرورة تطبيق نظم معلومات محاسبية هي الحل التخاذ قرارات أوصت الدراسة ب . في ترشيد قرارات االستثمار املصرف

استخدام وبالعمل على تحديد االهداف املخطط لها،  فيلكي يساعد  املحاسبياستثمارية رشيدة، تطبيق نظم املعلومات 

 األهداف.يق تحق فينظم املعلومات املحاسبية وذلك ملا له من دور فعال 

( ألهمية استخدام DSEتحديد مدى تقدير مجتمع االستثمار في سوق دمشق لألوراق املالية )  :1م(2011حاول سبسبي )-5

ما مدى وجود اختالفات  :الرئيس التالي املعلومات املالية املستقبلية في صنع القرار. تم صياغة مشكلة الدراسة في السؤال

يما يتعلق بالكشف عن الشركات امللزمة عن معلوماتها املالية املستقبلية؟ استخدم البحث جوهرية بين آراء املجتمع ف

. تم استخدام استبيان على مجتمع البحث الذي شمل مديرين ماليين SPSSاملنهج الوصفي التحليلي باستخدام برنامج 

( استبانة. 110مجتمع الدراسة وتم الرد على )( استبانة على 140ومحللين ماليين ومراجعين ومستثمرين في سوريا. تم توزيع )

( بأهمية استخدام DSE٪(. توصلت الدراسة الى وعي مجتمع االستثمار في سوق دمشق لألوراق املالية )79وهي بنسبة )

ية التي املعلومات املالية املستقبلية. إن اإلفصاح عن املعلومات املالية املستقبلية من حيث املحتوى والطبيعة والفترة الزمن

تغطيها له دور كبير في اتخاذ القرار. أوصت الدراسة بضرورة إلزام الشركات السورية باإلفصاح عن معلوماتها املالية 

 املحتملة.

أثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القيمة السوقية لألسهم. تمت صياغة  :2م(2010املزراقي والسعد ) اختبر -6

ما أثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القيمة السوقية لألسهم باململكة العربية  :ؤال التاليمشكلة الدراسة في الس

السعودية؟ استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. استخدمت الدراسة عينة عشوائية بسيطة من املتداولين 

وغير املحاسبية تؤثر على القيمة السوقية لألسهم في السوق  أن املعلومات املحاسبية توصلت الدراسة الى واملحللين املاليين.

،
ً
أن املعلومات والعوامل غير املحاسبية العامة للسوق ككل أكثر تأثيرا على القيمة السوقية  املالية السعودية إجماال

،لألسهم، تليها املعلومات غير املحاسبية الخاصة بالشركات، ثم تأتي املعلومات املحاسبية أقل تأث
ً
أن أسلوب املضاربة  يرا

اعتماد املتداولين في السوق املالية السعودية على اإلشاعة في  مسيطر على تعامالت املتداولين في السوق املالية السعودية،

أوصت  .وإدراك املتداولين آلليات التعامل في السوق املالية السعودية التداول أكثر من أية معلومات أو عوامل أخرى،

ضرورة االهتمام باملعلومات املحاسبية وغير املحاسبية لتأثيرها الكبير على القيمة السوقية لألسهم باململكة الدراسة ب

 العربية السعودية.

                                                           

م( دور املعلومات املالية املستقبلية للشركات في اتخاذ القرارات، دراسة ميدانية على عدد من شركات 2011مصطفى يوسف سبسبي ) 1

  (.1خاص بسوريا، رسالة ماجستير منشورة، ص )القطاع ال

م( أثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القرار املتداول في السوق املالية 2010املزراقي، عبد هللا سعيد والسعد، صالح عبد الرحمن ) 2

 .148-87ص  ، ص1، العدد 24ة، املجلد يالسعودية، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد واإلدار 
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للشركات املدرجة في سوق الخرطوم  دور املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االستثمارية :1م(2008بحث بخيت )-7

 دور املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االستثماريةما  :كلة الدراسة في السؤال التاليتمت صياغة مش  لألوراق املالية.

أن معلومات القوائم املالية  :للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية. بنيت الدراسة على الفرضيات التالية

املصادر املهمة التي يعتمد عليها املستثمرين في اتخاذ  أحد املنشورة للشركات املدرجة في سوق الخرطوم لألوراق املالية تعد

 وأن ،املاليةقراراتهم االستثمارية، أن اإلفصاح الكافئ في القوائم املالية املنشورة يعطي ثقة للمستثمرين في سوق األوراق 

الشركات املدرجة في سوق املستثمرين يحتاجون في ترشيد قراراتهم االستثمارية للمعلومات املحاسبية املعدة من قبل 

تناولت سوق  املنهج الوصفي من خالل دراسة الحالة التي علىاعتمدت الدراسة  .املناسبالخرطوم لألوراق املالية في الوقت 

أظهرت نتائج الدراسة إن معلومات  .االستثماريةاتخاذ القرارات  علىالخرطوم لألوراق املالية وأثر املعلومات املحاسبية 

املعلومات بغرض االستثمار في سوق الخرطوم لألوراق املالية،  علىملالية املنشورة هي املصدر األساس ي للحصول القوائم ا

وأن الهدف األساس ي لجودة املعلومات املحاسبية هو توفير أكبر قدر من املعلومات املوثوق فيها للمستثمرين في اتخاذ القرار 

الخرطوم لألوراق املالية لشركات الوكالة لتحليل البيانات وعرضها بشكل أوصت الدراسة بضرورة متابعة سوق  .الرشيد

 للمتعاملين وضرورة نشر الوعي املحاسبي والثقافة املحاسبية للمستثمرين االطالعيجعل 
ً
 .عليها سهال

ا في تلبية أهمية تعليمات اإلفصاح الصادرة عن هيئة األوراق املالية ومدى كفايته :2م(2005نصار والذنيبات ) درس-8

ما أهمية تعليمات اإلفصاح  :تمت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي  .يةالبيانات املالية األردن احتياجات مستخدمي

البيانات املالية في األردن. استخدمت الدراسة  تلبية احتياجات مستخدميلالصادرة عن هيئة األوراق املالية ومدى كفايتها 

الدراسة الى إجماع املدققين ومعدي البيانات واملستثمرين على أهمية البنود التي تضمنتها  توصلت .ليالتحلياملنهج الوصفي 

أوصت الدراسة بتوفير املعلومات ألهميتها في سوق األوراق املالية  .تعليمات اإلفصاح عن خدمة مستخدمي القوائم املالية

 . يةاألردن

ية وكفاية املعلومات املحاسبية املنشورة في دولة الكويت ملتخذي القرارات قياس مدى أهمعلى  : 3م(1999الراشد ) عمل-9

ما مدى أهمية وكفاية املعلومات املحاسبية املنشورة في دولة الكويت  :املالية. تمت صياغة مشكلة الدراسة في السؤال التالي

تطبيق عدة أساليب إحصائية وأدوات  ملتخذي القرارات املالية؟ استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل

توصلت الدراسة إلى أن لفئة املستثمرين اهتمام أكبر بالقيم  .اختبارية طبقت على عدد من املتعاملين باملعلومات املحاسبية

رورة السوقية للسهم والعوائد املتوقعة واملعلومات غير املحاسبية مقارنة بغيرها من املحللين املاليين.  أوصت الدراسة بض

نشر املعلومات املالية الدورية وتثبيت مفاهيم املؤشرات املالية للمتعاملين بسوق األوراق املالية بدولة الكويت ألهميتها 

 ملتخذي القرارات املالية.

                                                           

رسالة ماجستير منشورة جامعة السودان  دور املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االستثمارية،م( 2008مواهب محمد الحسن بخيت ) 1

 (.1ص ) ،للعلوم والتكنولوجيا

ق املالية ومدى كفايتها في تلبية م( أهمية تعليمات االفصاح الصادرة عن ھيئة اال ورا2005نصار، محمد حسن والذنيبات، علي عبد القادر) 2

 .1، العدد32احتياجات مستخدمي البيانات املالية، مجلة دراسات، العلوم االدارية، املجلد 

م( أهمية املعلومات املحاسبية ومدى كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في األوراق املالية: دراسة تحليلية لسوق 1999الراشد، وائل إبراهيم ) 3

 .املالية بدولة الكويت، املجلة العربية للمحاسبة، املجلد الثالث، العدد األول األوراق 
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اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الحدود الزمنية واملكانية لكنها اتفقت معها في األهمية الكبرى 

 ومات املحاسبية في تقييم واتخاذ القرارات االستثمارية. للمعل

 
ً
 1ستثمار األجنبي املباشراال نظريات  :ثانيا

االم  الدولةالستثمار خارج لأّن لجوء الشركات املتعددة الجنسية  النظرية ترى  (:1933النظرية الكالسيكية الحديثة )-1

ال. إذ أّن األسواق املالية في مختلف الدول منعزلة عن بعضها سعيها للحصول على عائد أعلى من استثمار رأس امل بهدف

لذا فإّن تدفق رأس املال هو نتيجة الختالف العائد  النامية،البعض إضافة الى تواضع مستوى تطورها والسيما في الدول 

 من دولة ألخرى 
ً
 لمناطق التي يحقق فيها اعلى عائد.ل متجها

رغبة الشركات املتعددة الجنسية للسيطرة على األسواق الخارجية  تفترض النظرية أن :2(1960) نظرية امليزة االحتكارية-2

هي املحفز الرئيس لالستثمار األجنبي املباشر بسبب توفر ميزات خاصة للشركات املتعددة الجنسية ال تتوفر للشركات 

فة الوحدة املنتجة بسبب نمط االنتاج املحلية في الدول املضيفة مثل فجوة املعلومات، العالمة التجارية، انخفاض تكل

م لالستحواذ على أسواق خارجية ّن توفر هذه امليزات يحفزها لتوسيع نشاطها خارج الدولة األ وأ الواسع، وامليزات االدارية،

 لقضاء على منافسيها.لم فروع لها خارج الدولة األ  وإنشاء لالستثمار األجنبي املباشر

الوطنية باالستثمار االجنبي املباشر في خارج حدود  غيرقيام الشركات  تفترض النظرية أن :3(1993نظرية عدم التوازن )-3

بين  عدم التمييزوضع النظرية بررت و ارتفاع تكاليف العمل املاهر، و املواد االولية  على الحصول صعوبة  الدولة األم سببه

ستثمار األجنبي املباشر من قبل الشركات املتعدد قدمت النظريات تفسيرات جزئية غير متكاملة للقيام باال و  الشركات.

االستثمار االجنبي املباشر وجود ارتباط قوي بين  ةلنظريا وترى أنشطة استثمارية معينة، بالجنسية، اذ ان تحليلها ارتبط 

ة(، اذ حققت وظاهرة العوملة، إذ أنه من املمكن وصف النصف الثاني من عقد ثمانينيات القرن العشرين بأنه )عصر العومل

تحرير العديد من األسواق العاملية في العديد لالتجارة العاملية ارتفاعا يعادل ضعف ارتفاع الناتج املحلي اإلجمالي، إضافة 

 فيه من الدول في الوقت الذي حقق 
ً
  تدفق االستثمار األجنبي املباشر نموا

ً
ونتيجة  من الناتج العاملي والتجارة العاملية، متزايدا

قت املعامالت االقتصادية عبر الحدود تزايدا ملحوظا وارتفعت قيمة اإلنتاج األجنبي للشركات والذي يمول لذلك حق

  املباشر.باالستثمار األجنبي 

الشركة تباشر باالستثمار الذي فالنظرية أّن هدف الشركة هو تعظيم عائد حملة اسهمها، تفترض  :4نظرية الربحية-4

 
ً
  يحقق عائدا

ً
عليها عائد استثمارها الشركة تعظم ولة اجنبية وال يمكن تحقيق هذا العائد في الدولة االم، في دول مرتفعا

التي ال يمتلكها املنظمون املحليون في الدولة املضيفة لهذا االستثمار، تتضمن مهارات في و ملعرفة الفنية املتفوقة ا امتالك

 وألجل .، والقدرة على زيادة الحجوم الكبيرة لرأس املالريفن االدارة والتسويق، وفي التكنولوجيا، وفي البحث والتطو 

ن يحقق االستثمار األجنبي املباشر أقص ى عائد اقتصادي لهذه املعرفة املتفوقة أاملباشرة باالستثمار األجنبي املباشر ينبغي 

 البديلة. مقارنة بالفرص االستثمارية 

                                                           

 (.45)م( االستثمار االجنبي املباشر في السودان، رسالة دكتوراه غير منشورة، ص 2009عبد الرحيم الحسن )1

 (.23)ر غير منشورة، ص م( محددات االستثمار االجنبي في السودان، رسالة ماجستي2010املهدي موس ى الطاهر موس ى ) 2

 (.47)عبد الرحيم الحسن، مرجع سابق، ص  3

 (.25املهدي موس ى، مرجع سابق، ص ) 4
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1نظرية املوقع-5

اطرة التي يتعرض لها االستثمار األجنبي املباشر، إذ أّن هذا االستثمار يركز على املفاضلة هذه النظرية تركز على تدنية املخ :

في اختيار الدول املضيفة مع التركيز على املحددات التي تدفع الشركات األجنبية للمفاضلة بين فرص االستثمار في الدول 

والعوامل التسويقية والحوافز واالمتيازات املتوفرة في املناخ االستثماري واجراءات الحماية،  من خالل معرفةاملختلفة 

  املضيفة.الدول 

 2نظرية النمو

 الشركات نمو أّن  تفترض النظرية :
ً
 وثيقا

ً
مع نمو االسواق، وهو ما اصطلح على تسميته بالرغبة االدارية في  مرتبط ارتباطا

ملبيعات وحصتها في السوق، وعندما ال تتهيأ للشركة النمو، او اعتبارات املحافظة على املوقع التنافس ي من حيث نسبة ا

 
ً
واملنافسة  في إطار هيكل السوق السائد، فإنها تتجه نحو االستثمار خارجيا لتحقيق هدف النمو فرصة النمو محليا

 .وتحقيق األرباح

 

 
ً
 توصيف النموذج  :ثالثا

اإلحصاءات  ، الية لوزارة املالية واالقتصاد الوطنيسنوية تم الحصول عليها من العروض االقتصادية وامل بيانات باستخدام 

( FDIالسنوية للجهاز املركزي لإلحصاء والتقارير السنوية لبنك السودان املركزي عن متغيرات االستثمار األجنبي املباشر )

 يقة التقديروطر ( ، FDI(1-( االستثمار األجنبي املباشر ))EG(، والنمو االقتصادي )GDPوالناتج املحلي اإلجمالي )

قياس العالقة بين املتغيرات الناتجة عن املعلومات املحاسبية ل هي تحليل االنحدار الخطي املتعدد الذي يهدف املستخدمة

 يلي: كما النموذج كتبيإليجاد عالقات سببية تفترض أن حركة بعض املتغيرات تتسبب في تحريك متغيرات أخرى و 

)1......()1(3210 ttttt FDIEGGDPFDI  
 

 حيث ان: 

FDI: االستثمار االجنبي املباشر 

GDP: الناتج املحلي االجمالي 

EG: سعر الصرف 

)1(: FDI  في الفترة السابقة االستثمار االجنبي املباشر 

0:    القاطع 

1:   اتج املحلي االجماليالنميل 

2:   النمو االقتصاديميل 

3:   في الفترة السابقة ميل االستثمار االجنبي املباشر 

                                                           

 (.26)املرجع السابق، ص  1

 (.43)م( االستثمار األجنبي في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، ص 2007حسب الكريم عبد هللا ) 2
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: املتغير العشوائي 

t: الفترة الزمنية 

الستجابة، ويحتوي الطرف األيمن على املتغيرات املفسرة التي تسعى متغير ا (1)حيث يمثل الطرف األيسر للمعادلة 

في حين أن  GDPإن متغير االستجابة هو الناتج املحلي اإلجمالي  βiلتحريك متغير االستجابة بمقدار املعلمة امللحقة 

جم االستثمار األجنبي تعمل على تحريك ح Xسعر الصرف و   FDIاملحاسبية حجم االستثمار األجنبي املباشر املعلومات

  .)املعلمة املقدرة( βiاملباشر وأثر كل منهم يقاس باملقدار 

 اإلحصاءات الوصفية ملتغيرات الدراسة -1

 الدراسة ملتغيرات ( اإلحصاءات الوصفية1جدول )

 GDP FDI EX EG 

 Mean  20.25862  1281.724  4129.101  5.900000 

 Median  19.30000  910.0000  2501.000  6.000000 

 Maximum  37.90000  3630.000  47610.00  10.90000 

 Minimum  7.900000  12.00000  0.045000  2.100000 

 Std. Dev.  9.179773  1099.305  8606.455  2.062246 

 Skewness  0.314182  0.569921  4.659263  0.417860 

 Kurtosis  1.884431  2.199767  24.11221  3.597634 

 Jarque-Bera  1.980863  2.343701  643.5104  1.275509 

 Probability  0.371416  0.309793  0.000000  0.528478 

 Sum  587.5000  37170.00  119743.9  171.1000 

 Sum Sq. Dev.  2359.510  33837180  2.07E+09  119.0800 

 Observations  29  29  29  29 

 م.Eviews ،2021املصدر: اعداد الباحثين من مخرجات برنامج                   

%( وهذا يعني أن بيانات متغيرات 5( يتضح أن القيمة االحتمالية الختبار جارك بيرا ملتغيرات الدراسة أكبر من )1من جدول )

 الدراسة عشوائية وتتبع التوزيع الطبيعي. 

 اختبارات جذور الوحدة -2

 فليبس فيرون( –( نتائج اختبارات جذور الوحدة )ديكي فولر 2ل )جدو 

Test ADF Prob. Phillips- Peron Prob. 

level Ist diff 2 diff level Ist diff 2 diff 

FDI 0.9999 0.0002 0.0000 0.9997 0.0000 0.0000 

GDP 0.6467 0.0001 0.6743 0.0262 0.2394 0.0001 

EG 0.0108 0.0001 0.0000 0.0117 0.0000 0.0000 

FDI(-1) 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 
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 م.EViews ،2021املصدر: اعداد الباحثين من مخرجات برنامج                   

( GDPي )( والناتج املحلي اإلجمالFDIاالستثمار األجنبي )سكون متغير ل اختبار ديكي فولر وفليبس فيرونأشار ( 2من جدول )

حسب ديكي  (Ist diff) األول عند الفرق ( FDI (-1)) ( واالستثمار األجنبي املباشر في الفترة السابقةEG) قتصاديالاالنمو و 

بين متغيرات  طويلة املدى عالقةوجود  يعني وهذا (2st diff) أشار فليبس فيرون لسكون املتغيرات عند الفرق الثانيو فولر 

 .جنبي املباشراالستثمار األ و  الدراسة

 اختبار التكامل املشترك -3

 ( نتائج اختبار األثر للتكامل املشترك )جوهانسون(3جدول )                                

Date: 12/06/21   Time: 09:39 

Sample (adjusted): 1992 2018 

Included observations: 27 after adjustments 

Trend assumption: Linear deterministic trend 

Series: GDP FDI EX EG  

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 *  0.582369  49.63895  47.85613  0.0337 

At most 1  0.481701  26.06370  29.79707  0.1268 

At most 2  0.234768  8.319228  15.49471  0.4319 

At most 3  0.039733  1.094679  3.841466  0.2954 

 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  

 م.EViews ،2021املصدر: اعداد الباحثين من مخرجات برنامج                   

بين  شتركامل معادلة واحدة للتكاملوجود  "قبول الفرض البديللاختبار االثر للتكامل املشترك  أشار( 3)من جدول 

 املدي. ة طويلةلها عالقة توازني البحثقيد  املتغيرات االقتصاديةان  أي، "النموذجمتغيرات 

 تقدير النموذج  -4

  :كاالتيطريقة املربعات الصغرى العادية فكانت النتائج و املتعدد  رتم تقدير النموذج باستخدام تحليل االنحدا

 ( نتائج االنحدار املتعدد 4جدول )

Dependent Variable: FDI 

Method: Least Squares 

Date: 12/06/21   Time: 09:35 

Sample (adjusted): 1991 2018 
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Included observations: 28 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GDP 41.57727 18.89474 2.200467 0.0376 

EG 143.1566 59.00127 2.426331 0.0231 

FDI(-1) 0.519920 0.151880 3.423233 0.0022 

R-squared 0.717606     Mean dependent var 1327.071 

Adjusted R-squared 0.682307     S.D. dependent var 1091.506 

S.E. of regression 615.2190     Akaike info criterion 15.81340 

Sum squared resid 9083865.     Schwarz criterion 16.00371 

Log likelihood -217.3876     Hannan-Quinn criter. 15.87158 

F-statistic 20.32926     Durbin-Watson stat 2.073869 

Prob(F-statistic) 0.000001 

 م.Eviews ،2020املصدر: اعداد الباحثين من مخرجات برنامج                      

 
ً
 ير النتيجة تفس :رابعا

 املعيار االقتصادي-1

 ( يالحظ أن النموذج استوفى املعيار االقتصادي من حيث حجم وإشارة املعلمات املقدرة.4من جدول )

 املعيار االحصائي-2

 )املعنوية الفردية( Tاختبار  2-1

%( 5لية لجميع املتغيرات أقل من )( ملعنوية املعلمات املقدرة وذلك ألن القيم االحتما4كما موضح في جدول ) Tيشير اختبار  

وهذا يعني رفض فرض العدم الذي على أن معلمات النموذج كل على حده مسحوبة من مجتمع معلمته األصلية تساوي 

 .صفر وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنه توجد على األقل معلمة ال تساوي الصفر

 )املعنوية الكلية( Fاختبار  2-2

%( 5أقل من ) F( الى معنوية املعلمات املقدرة وذلك ألن القيم االحتمالية الختبار 4موضح في جدول ) كما Fيشير اختبار 

وهذا يعني رفض فرض العدم الذي على أن معلمات النموذج مسحوبة من مجتمع معلمته األصلية تساوي صفر أي أن 

لنموذج ال تساوي الصفر أي أن النموذج النموذج غير معنوي وقبول الفرض البديل الذي ينص على أن كل معلمات ا

معنوي وهذا يعني بأن جميع املتغيرات التفسيرية مهمة جدا في تفسيرها للنمو االقتصادي عليه يجب اإلبقاء عليها في 

 .النموذج

 التحديد )القوة التفسيرية للنموذج(عامل م 2-3

( ظاهرة FDI) االستثمار األجنبي املباشر ة التي تفسراملستقلتغيرات % من امل72( أن R2من قيمة معامل التحديد )يالحظ 

لكنها غير  % هي متغيرات مستقلة تفسر االستثمار األجنبي املباشر28و .(GDP, EG, FDI (-1)وهي ) صراحة في النموذج

 موجودة ومسئول عنها املتغير العشوائي.
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 املصححمعامل التحديد  2-4

% من 68وهذا معناه ان  حسابها، علىة فان معامل التحديد املصحح يعمل زاد ت املتغيرات املستقل كلما أوضح أنه 

الناتج املحلي  على)معلومات( تؤثر  % متغيرات32موجودة في النموذج و االستثمار األجنبي املباشر علىاملتغيرات التي تؤثر 

 العشوائي. في الخطأ  موجودة ومتضمنةاإلجمالي ولكنها غير 

 املعيار القياس ي-3

هذا يشير إلى أنه ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي في 2.07) كانت تساوي ) Durbin Watsonأن إحصائية ديربان واتسون بما 

 النموذج املقدر ألن القيمة واقعة في املنطقة الخالية من االرتباط الذاتي. 

 ( نتيجة اختبار التداخل الخطي املتعدد )برش باقان قودفري( 5جدول )

F-statistic 0.559950     Prob. F(2,22) 0.5792 

Obs*R-squared 1.356285     Prob. Chi-Square(2) 0.5076 

 م.Eviews ،2021املصدر: اعداد الباحثين من مخرجات برنامج                      

ة وذلك ألن يشير اختبار االرتباط الخطي املتعدد الى عدم وجود ارتباط خطي متعدد بين متغيرات الدراس( 5من جدول )

 %.5أكبر من  Fالقيمة االحتمالية الختبار 

 
ً
 الخاتمة :خامسا

الناتج املحلي اإلجمالي والنمو االقتصادي واالستثمار األجنبي املباشر في الفترة  ان متغيرات إلى الدراسةتقدم توصل  امم

بان املعلومات املحاسبية  ان يوضحه . وهذا من شأناالستثمار األجنبي املباشر علىتؤثر  ((GDP, EG, FDI (-1) السابقة

كمؤشر مهم  تعتبر اإلجمالي والنمو االقتصادي واالستثمار األجنبي املباشر في الفترة السابقةاملتوفرة عن الناتج املحلي 

 مع  لالستثمار األجنبي املباشر وبالتاليبالنسبة 
ً
املباشر،  االستثمار االجنبيكل من فان الناتج املحلي اإلجمالي يرتبط طرديا

. وبالتالي يمكن اعتبار ان املعلومات املحاسبية املتوفرة عن واالستثمار األجنبي املباشر في الفترة السابقة النمو االقتصادي

 .التي بنيت عليها الدراسة حجم االستثمار االجنبي املباشر وهذا يثبت صحة الفرضية على هذه املتغيرات تؤثر

  النتائج

 على االستثمار االجنبي املباشر في السودان.لملحاسبية تؤثر املعلومات ا /1
ً
 لناتج املحلي اإلجمالي إيجابيا

 في زيادة حجم االستثمار االجنبي املباشر في السودان. للنمو االقتصاديتساعد املعلومات املحاسبية  /2

 باالستثمار األجنب /3
ً
 ي املباشر في الفترة الحاليةيرتبط االستثمار األجنبي املباشر في الفترة السابقة طرديا

  التوصيات

 الناتج املحلي االجمالي  ضرورة العمل على زيادة حجم /1
ً
وذلك بتوجيه كل املوارد املتاحة نحو اإلنتاج مما ينعكس ايجابيا

 في زيادة حجم االستثمار االجنبي.

 ر االجنبي.وذلك لدوره الفاعل في زيادة حجم االستثماالعمل على حفز النمو االقتصادي  /2

 .األجنبي في الفترة السابقة من أجل تشجيع االستثمار األجنبي في الفترة الحالية أخذ حجم االستثمار /3
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حئ
ا
 ة المراجع:ل

 ( االستثمار األجنبي في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة.2007حسب الكريم عبد هللا ) .1

سبية ومدى كفايتها لخدمة قرارات االستثمار في األوراق ( أهمية املعلومات املحا1999الراشد، وائل إبراهيم ) .2

 .املالية: دراسة تحليلية لسوق األوراق املالية بدولة الكويت، املجلة العربية للمحاسبة، املجلد الثالث، العدد األول 

ملدونة ( دور املعلومات املحاسبية في ترشيد اتخاذ القرارات االستثمارية، ا2020رامي رأفت السيد الزنيتي ) .3

 الطبيعية.

 ( االستثمار االجنبي املباشر في السودان، رسالة دكتوراه غير منشورة.2009عبد الرحيم الحسن ) .4

( أثر استخدام أنظمة املعلومات املحاسبية على القرارات املالية للمنشآت التجارية في مدينة 2020عمار سالم ) .5

 .3، العدد 8طولكرم، مجلة جامعة فلسطين التقنية لألبحاث، مجلد 

( أثر املعلومات املحاسبية وغير املحاسبية على القرار 2010املزراقي، عبد هللا سعيد والسعد، صالح عبد الرحمن ) .6

 .1، العدد 24املتداول في السوق املالية السعودية، مجلة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارية، املجلد 

ات املالية املستقبلية للشركات في اتخاذ القرارات، دراسة ميدانية ( دور املعلوم2011مصطفى يوسف سبسبي ) .7

 على عدد من شركات القطاع الخاص بسوريا، رسالة ماجستير منشورة.

( محددات االستثمار األجنبي املباشر في السودان، رسالة ماجستير غير 2010املهدي موس ي الطاهر موس ي ) .8

 ادة الدراسات العليا والبحث العلمي.منشورة في االقتصاد، جامعة بخت الرضا، عم

( دور املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االستثمارية، رسالة ماجستير 2008مواهب محمد الحسن بخيت ) .9

 منشورة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

ھيئة اال وراق ( أهمية تعليمات االفصاح الصادرة عن 2005)القادر نصار، محمد حسن والذنيبات، علي عبد  .10

، 32املالية ومدى كفايتها في تلبية احتياجات مستخدمي البيانات املالية، مجلة دراسات، العلوم االدارية، املجلد 

 .1العدد

في اتخاذ القرارات االستثمارية في سوق عمان املالي، مجلة  ةی( أثر املعلومات املال2018هباش فارس ومناع ريمة ) .11

 سبية اإلدارية، العدد التاسع، الجزائر.الدراسات املالية واملحا

( دور نظم املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات االستثمارية، جامعة وادي 2016يونس محمد دنقس خميس ) .12

 النيل، رسالة ماجستير منشورة، السودان.
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 املالحق

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.369782  0.0002 

Test critical values: level 1%  -3.711457  

 level 5%  -2.981038  

 level 10%  -2.629906  

Null Hypothesis: D(FDI) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 17 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -8.294793  0.0000 

Test critical values: level 1%  -3.699871  

 level 5%  -2.976263  

 level 10%  -2.627420  

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.278063  0.0262 

Test critical values: level 1%  -3.699871  

 level 5%  -2.976263  

 level 10%  -2.627420  

Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.221894  0.6467 

Test critical values: level 1%  -3.752946  

 level 5%  -2.998064  

 level 10%  -2.638752  

Null Hypothesis: D(GDP,2) has a unit root 
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Exogenous: Constant 

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.727716  0.0001 

Test critical values: level 1%  -3.752946  

 level 5%  -2.998064  

 level 10%  -2.638752  

Null Hypothesis: EG has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.655207  0.0108 

Test critical values: level 1%  -3.689194  

 level 5%  -2.971853  

 level 10%  -2.625121  

Null Hypothesis: D(EG) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.779451  0.0001 

Test critical values: level 1%  -3.711457  

 level 5%  -2.981038  

 level 10%  -2.629906  

Null Hypothesis: EG has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.624491  0.0117 

Test critical values: level 1%  -3.689194  

 level 5%  -2.971853  

 level 10%  -2.625121  

Null Hypothesis: D(EG) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 26 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
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   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -13.89097  0.0000 

Test critical values: level 1%  -3.699871  

 level 5%  -2.976263  

 level 10%  -2.627420  

Null Hypothesis: D(FDI(-1),2) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=6) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.737089  0.0000 

Test critical values: level 1%  -3.752946  

 level 5%  -2.998064  

 level 10%  -2.638752  

Null Hypothesis: D(FDI(-1)) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 16 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -7.740703  0.0000 

Test critical values: level 1%  -3.711457  

 level 5%  -2.981038  

 level 10%  -2.629906  

Null Hypothesis: D(FDI(-1),2) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 9 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

   Adj. t-Stat   Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -16.46880  0.0001 

Test critical values: level 1%  -3.724070  

 level 5%  -2.986225  

 level 10%  -2.632604  
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 مسامهة نظام التداول االلكرتوني يف ترقية أداء األسواق املالية 

 (2012-2021)السوق املالية السعودية منوذجا

Contribution du système de transaction électronique 
à l’amélioration de la performance des marchés financiers 

Modèle du marché boursier saoudien (2012-2021) 

 

 األستاذ بوعتروس عبد الحق

 الجزائر، 2كلية االقتصاد جامعة قسنطينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

L’étude visait à démontrer le contenu et les avantages 

du système électronique de transaction de valeurs 

mobilières, Il visait également à examiner; la mesure 

dans laquelle le système de transaction électronique et 

ses procédures accompagnées, ont contribué à 

l’amélioration de la performance du marché boursier 

saoudien de 2012 à 2021, dans un environnement 

d’affaires caractérisé par ,la détérioration des prix du 

pétrole, baisse des taux d’intérêt et la propagation de la 

pandémie de COVID-19. Pour atteindre les objectifs 

de l’étude, le chercheur a utilisé l’approche analytique 

descriptive, en présentant le cadre théorique du 

système électronique de transaction de titres et les 

indicateurs de performance des marchés financiers, il a 

essayé d’analyser la performance du marché boursier 

saoudien en relation avec le système de transaction 

électronique à partir de ses données pour la période 

considérée. 

L’une des résultats les plus importantes de l’étude, est 

que le système de transaction électronique a contribué 

à la promotion de performance du marché boursier 

saoudien à travers l’amélioration enregistrée par les 

indices de volume et de liquidité et l’attraction des 

investissements étrangers au cours de la période 

étudiée. 

Mots-clés: Marchés financiers, système électronique 

de transaction, volume de transaction, indices 

boursiers, marché boursier saoudien.  

Codes-Jel : G1 ;G120 ;G140.. 

 

 امللخص: 

هدفت الدراسة إلى ابراز جوهر نظام التداول االلكتروني 

لألوراق املالية ومزاياه، كما هدفت إلى بحث مدى 

مساهمة نظام التداول االلكتروني واإلجراءات املرافقة 

له في ترقية أداء السوق املالية السعودية خالل الفترة 

بيئة أعمال ميزتها  ، في ظل2021إلى  2012املمتدة من 

انخفاض أسعار النفط؛ انخفاض أسعار الفائدة 

. لتحقيق أهداف الدراسة؛ 19وانتشار جائحة كوفيد

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، من خالل 

استعراض اإلطار النظري لنظام التداول االلكتروني 

لألوراق املالية؛ ومؤشرات قياس أداء األسواق املالية، 

تحليل أداء السوق املالية السعودية باالرتباط  ليحاول 

ونظام التداول االلكتروني من واقع بياناتها للفترة املعنية 

بالبحث. توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها؛ أن نظام 

التداول االلكتروني ساهم في ترقية أداء السوق املالية 

السعودية، من خالل التحسن الذي سجلته مؤشرات 

لة واستقطاب االستثمار األجنبي خالل الحجم والسيو 

 .الفترة املدروسة

األسواق املالية، التداول  الكلمات املفتاحية:

االلكتروني، حجم التداول، مؤشرات التداول، السوق 

 .املالية السعودية
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 مقدمة:

وسائل مرتبطة باملعلومات و   دواتما انبثق عنها من أو  ؛عن املتتبع للتطورات التكنولوجية املعاصرة لم يعد يخفى               

انعكس ذلك على تطوير أنشطة و أصبحت ضرورية الستمرار النشاط االنساني في مختلف املجاالت،   و االتصاالت التي

استخدام منجزات تكنولوجيا االعالم واالتصال حقال خصبا إلدخال و األعمال، ومنها األسواق املالية التي شكلت لم املال و عا

عمالها و تحسين أدائها، من خالل االصالحات التي باشرتها هيئاتها االدارية والتي تضمنت التحول من نظام التداول في إدارة أ

 اليدوي التقليدي إلى نظام التداول اإللكتروني املتطور باستمرار.

 تطوير حجم تداوالتهاث أن حيبها،  التطورات العاملية املحيطةلتغيرات و إن األسواق املالية ليست بمنأى عن ا            

تحسين أدائها يقتضيان مسايرة نظام التداول بها لهذا التطور. لقد وقف نظام التداول التقليدي حجر عثرة أمام الحجم و 

ا دفع بها إلى استخدام أنظمة تداول أكثر تطور الواردة إلي السوق املالية، و الكبير من التداوالت )أوامر البيع وأوامر الشراء( 

تسريع يل عملية تداول القيم املنقولة و ممثلة في نظام التداول االلكتروني، بهدف تسه ؛ي حاجات التعامل للمستثمرينتلب

 ، فضال عن تعزيز الشفافية واضفاء املزيد من الثقة واملصداقية على املعامالت تدنية التكاليف املرتبطة بذلكا، و تنفيذه

ستثمر في السوق املالية، و ينعكس على زيادة كفاءتها و على تحسين أدائها من التي تواجه امل ؛كل ذلك يذلل من العقبات

 حيث الحجم و السيولة.

تطويره و  : شكل االنتقال من نظام التداول التقليدي إلى نظام التداول االلكتروني في األسواق املاليةمشكلة البحث           

ولتطوير أدائها وتحسين كفاءتها  التي تواجه املستثمرين بها  من جهة،باستمرار، أحد العوامل األساسية لتدليل الصعاب 

التي تستهدف استقطاب أعدادا كبيرة من  ؛أصبح أحد الدعائم األساسية للبنية التحتية للسوق املاليةمن جهة أخرى، و 

املالية السعودية التي تبنت  ومنها السوق تؤدي إلى زيادة عمق و اتساع السوق املالية، و  ؛املحليين والدوليين املستثمرين

 من هنا تبرز إشكالية البحث التي تتمحور حول التساؤل التالي:والتي تشكل محور دراستنا.  2001العمل بهذا نظام مند عام 

 ما مدى مساهمة نظام التداول اإللكتروني في تحسين أداء األسواق املالية؟           

 لة من التساؤالت الفرعية التالي بيانها:إن هذا التساؤل األساس ي يقودنا إلى جم

  لألوراق املالية؟ نظام التداول االلكترونيالغرض من االنتقال من نظام التداول التقليدي إلى ما 

 فيما تكمن مقاييس أداء األسواق املالية؟ 

  واستقطاب االستثمار السيولة ؛لكتروني في تحسين مؤشرات الحجمالتداول اال مساهمة نظامما مدى 

 (؟ 2021-2012في السوق املالية السعودية خالل الفترة: ) األجنبي،

 الفرضيات: لغاية تحقيق أهداف البحث تم صياغة الفرضيات التالية تمهيدا لتأكيدها أو تفنيدها خالل مجريات الدراسة:

  البنية التحتية الغرض من التحول من نظام التداول التقليدي إلى نظام التداول االلكتروني ينبني على تعزيز

 للسوق املالية بهدف تحسين أداء.
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 .تعتبر مؤشرات الحجم و السيولة مقاييس ألداء السوق املالية 

 على تحسين أدائها.شيط السوق املالية محل الدراسة و يعمل  نظام التداول االلكتروني على تن 

فضال عن مسايرتها  االقتصاديات العاملية،: تبرز أهمية البحث من األهمية النسبية لألسواق املالية في أهمية البحث

استقطاب العديد و  ؛معامالتهاانجاز بهدف تطوير أعمالها و  ،التكنولوجيةاالقتصادية منها و ؛ العامليةالتطورات للتغيرات و 

وتعزيزا  ال،املتطور باستمرار توفيرا للوقت وللجهد واملمن خالل ارساء قواعد  نظام التداول االلكتروني  ،من املستثمرين بها

فضال عن زيادة للثقافة املالية لدى املستثمرين و  ين بالسوق املالية، ونشرا للوعيالثقة في التداوالت بين املتعاملللشفافية و 

 أداء األسواق املالية. و  كفاءة 

 :  تتمثل أهداف البحث في تبيان:أهداف البحث

  ؛حدودهمضمون نظام التداول االلكتروني و 

 ؛وق املالية مقاييس أداء الس 

 ؛دور نظام التداول االلكتروني في زيادة حجم التداول وسيولة السوق املالية 

 ؛فة املالية بين جمهور املستثمرينالثقار الوعي و التداول االلكتروني في نش مساهمة نظام 

 ق املالية محل الدراسة.سو التداول االلكتروني في تنشيط ال مساهمة نظام 

حث على املنهج الوصفي التحليلي في انجاز بحثه، من خالل وصف الظاهرة محل البحث من جميع : اعتمد البامنهج البحث

األساسية، تمهيدا لتحليل واكتشاف املساهمات املحتملة لنظام التداول  هاجوانبها واستعراض إطارها النظري ومفاهيم

التساؤالت و ، باالهتداء بالتساؤل الرئيس ي حالةكدراسة  املختلفة بمؤشراته السعودية اإللكتروني في أداء السوق املالية

 موضوعق املالية و االحصاءات املتعلقة بالسبيانات و وعلى ال ،الدراسات ذات العالقة وباالعتماد على البحوث و  الفرعية

 الدراسة.

 :الدراسات السابقة

على أداء السوق املالية السعودية، التي  ( بعنوان أثر تطبيق نظام التداول االلكتروني2013دراسة هشام مسعودي )           

على أداء سوق األسهم السعودية للفترة املمتدة  2001حاول من خاللها بحث أثر استخدام نظام التداول االلكتروني لسنة 

ثلة في حجم التداول وعدد الصفقات املنفذة، ، معتمدا على مقارنة مؤشرات األداء املتم2003إلى سنة  1999من سنة 

بعد ادخال النظام االلكتروني للتداول، وخلص إلى أن التحول إلى نظام التداول االلكتروني حقق نتائج جد قبل و  وذلك

 إيجابية بناء على مؤشرات القياس املستخدمة.

انعكاسه في مؤشرات تداول سوق عنوان نظام التداول االلكتروني و (، ب2016دراسة هشام طالب، وعماد عبد املحسن)        

دور نظام التداول االلكتروني  ؛دراسة تحليلية على سوق العراق لألوراق املالية. هدفت الدراسة إلى ابراز-وراق املاليةاأل 

، باعتماد 2013إلى 2005للفترة املمتدة من  ؛املستخدم في السوق املالية العراقية في تنشيط حركة عمليات تداول األسهم
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إدخال النظام، وخلصت الدراسة إلى أن التداول االلكتروني مكن من تحسين تداوالت منهج املقارنة بين نتائج قبل و بعد 

السوق املالية بشكل معتبر، ومن تم أوصت بضرورة تعزيز مزايا النظام االلكتروني والعمل على ربط السوق املالية العراقية 

 باألسواق العربية.

داول األوراق املالية عبر شبكة املعلومات الدولية: دراسة في التشريع (،بعنوان مخاطر ت2018دراسة مراد محمود )            

اإلماراتي. ركزت هذه الدراسة على ابراز املخاطر املصاحبة للتطبيق العملي لنظام التداول االلكتروني، سواء تعلقت بالنظام 

نوني يسمح بمواجهة مثل هذه املخاطر، ذاته أو بشركات الوساطة أو باملتداول  االلكتروني، وكل ذلك في ظل غياب اطار قا

ومن تم خلصت الدراسة إلى توصيات تقض ي بضرورة ارساء اطار تشريعي ملواجهة املخاطر املرافقة لتداول األوراق املالية 

 عبر شبكة األنترنت.

حالة املالية، مع دراسة  ابراز مساهمة نظام التداول االلكتروني في ترقية أداء األسواق الدراسة الحالية تركز على          

في أسعار  تدهوراعرفت  ؛في ظل بيئة أعمال 2021إلى سنة2012سنة  املمتدة من فترةاللية السعودية خالل االسوق امل

؛ وهي موطن االختالف 19تداعيات جائحة كوفيد فضال عن أسعار الفائدة الدولية، ا فيانخفاضو  2014النفط منذ سنة 

 للتداول  النظام االلكتروني الذكر، معتمدة في ذلك على مؤشرات معينة ملعرفة مدى مساهمة مقارنة بالدراسات السالفة

ب االستثمار استقطا مدى قدرته علىالية السعودية  حجما و سيولة، و في تحسين أداء السوق امل ؛مع اإلجراءات املرافقة له

 .   به من تم تجاوز التداعيات السلبية للظروف املحيطةاألجنبي و 

وفقا  فضال عن املقدمة والخاتمة ؛البحث : تمت هندسة خطة شملت ثالثة محاور أساسية ملعالجة موضوعيكل البحثه

 ملا يلي:

 .لألوراق املالية املحور األول: اإلطار النظري لنظام التداول االلكتروني

 .التجسيد العملي لنظام التداول االلكتروني و فعاليتهاملحور الثاني:   

  ثالث: دور نظام التداول االلكتروني في تحسين أداء السوق املالية السعودية.املحور ال

 : لألوراق املالية لتداول االلكترونيل اإلطار النظري -1

مي، الذي يتضمن جميع يندرج مفهوم التداول االلكتروني للقيم املنقولة في األسواق املالية ضمن االقتصاد الرق                  

ف أشكالها بما فيها االتصاالت بمختلباستخدام تكنولوجيا املعلومات و  املادية، التي تتموالصفقات املالية و املبادالت 

 ملا يلي: اتعاريف وفق للوقوف على جوهر هذه اآللية للتداول ينبغي ذكر أهم ما جاد به الفكر املالي مناألنترنيت، و 
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 عاريف نذكر منها ما يلي: : هناك عدة تتعريف نظام التداول االلكتروني-1-1

  أنه "عملية التداول في األسواق املالية عن طريق شبكة األنترنيت ،شراء و بيع األوراق املالية من خالل أجهزة

إلكترونية و من مواقع مختلفة ، و يتم ذلك بواسطة وسطاء ماليين مع اشتراط توفر في املستثمر معرفة أو العلم 

   (.121ص ،2019، ) حسام طاهرو أخرون بقواعد التداول و املخاطرة

 : هو نظام يستعمل برمجيات و تقنيات آمنة و موثوقة إلنجاز بعض أو كل الخدمات املتأتية من " 

 ؛ارسال األوامر الكترونيا -        

 ؛ختلفة إلى عملية التداول الفعليتحويل األوامر امل -       

  (287،ص 2018)مصطفاوي أ،عيس ى ن .بعد التداول تداول و لومات اإللكترونية قبل النشر املع -       

 الشراء وفقا تعتمد تنفيذ أوامر البيع و  ؛يانات"عرف من قبل "نازداك" بأنه مجموعة برامج مترابطة ضمن قاعدة ب

بغض النظر عن كمية األوامر املعروضة للبيع أو املطلوبة للشراء" )هبة م ،نغم ، لسعرية املتطابقةللقواعد ا

  (99ص،2020ح،

  من خالل استخدام  ،اإللغاء أو التعديل بذاتهأوامر البيع  أو الشراء و أنه امكانية قيام املستثمر بنفسه بإدخال

يتم التعامل بهذا النظام من خالل االشتراك في الشركات املرخص لها مزاولة ملعلومات الدولية ) األنترنيت( و شبكة ا

 (. 8،ص2007هذا النشاط.) عبدالحميد،

 ما سبق يمكن التمييز بين مفهومين للتداول االلكتروني لألوراق املالية ومشتقاتها كما يلي:م

شراء األدوات املالية وتنفيذها بشكل إلكتروني عبر وني ويقصد به مطابقة أوامر بيع و للتداول االلكتر املفهوم الضيق -

 شبكة األنترنيت.

على مطابقة تعمل ؛ ملدعم ببرمجيات الكترونية متطورةو ذلك النظام اهلنظام التداول االلكتروني و  املفهوم الواسع -

تسويتها قاتها عبر الشبكة العنكبوتية ، والرقابة عليها )إيداع مركزي( و مشتو  ق املالية الشراء لألوراوتنفيذ أوامر البيع و 

 اإلفصاح عن املعلومات املنبثقة عنها)إفصاح إلكتروني(. (و )مقاصة الكترونية

يبدأ باستقبال أوامر  بشكل عام يوصف نظام التداول االلكتروني لألوراق املالية، بأنه نظام اتصاالت بين املتداولين            

عروض تمهيدا في صورة طلبات و  يتم تثبيتهاو  ،رها وتسجيلها في سجل خاص باألواموجمع األوراق املالية أوامر شراءبيع  و 

الحواسيب املعدة خصيصا لهذا من خالل أجهزة باعتماد الشبكة العنكبوتية،  آلية تها وتنفيذها أول بأول بصفةملطابق

نقل ملكيتها، فضال عن لتسوية قيمة الصفقات املنفذة و أليات  النظام رض على مستوى األسواق املالية، ويتضمنالغ

أحجامها، وكذا السابقة و عن املعلومات الخاصة بالعروض والطلبات الحالية وأسعار الصفقات  االفصاح اإللكتروني
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ة تحديد من اإلعالنات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة في السوق، باإلضافة إلى ذلك فإن النظام هو الذي يتولى مهم

 .(287،ص2018)مصطفاوي أ،عيس ى ن،مدة صالحيته والنوع املقبول منه.يحق له ادخال األمر و 

 :نظام التداول االلكتروني نشأة وتطور  -1-2

سواء تعلق األمر بآليات التسجيل أو  ،املالية كانت تتم بأسلوب تقليدي إن عملية تداول القيم املنقولة في األسواق               

واملزايدة العلنية، وبظهور تكنولوجيا  ن عن األسعار بطريقة املناداة التسوية اللتان كانتا تتم بطريقة يدوية، وكذا اإلعال 

م االعتماد عليها في كل مراحل التداول، وفق اجراءات تنظيمية معينة تحقيقا للعدالة  بين االتصاالت تاملعلومات و 

السرعة في تنفيذ العمليات، مما أضفى عليه نوع من التطور باستمرار، حيث مرت عمليات تداول لدقة و او  تعاملين امل

.)مصطفاوي أ،عيس ى مراحل هي كالتالي: بثالث  2010إلى سنة  1860األدوات املالية خالل الفترة املمتدة من سنة 

 (119ص ،2018ن،

  والتي تمثل الجذور األولى لتداول األوراق  1970إلى سنة  1860شملت هذه املرحلة الفترة املمتدة من سنة

املالية، حيث اعتمدت طريقة التداول على الهاتف والفاكس في اتمام املعامالت واملصادقة عليها، من قبل 

 ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر. شركة تليغراف ف

 بظهور وتطور تكنولوجيا املعلومات  1990إلى سنة 1970ة التداول اآللي الذي ساد خالل الفترة املمتدة من سن

 ابرام عمليات التداول.تي استخدمت بشكل واسع في اتمام و االتصاالت خاصة ما تعلق منها بالحواسيب، الو 

 أدخلت الجهات الفاعلة في األسواق املالية أنظمة   2010إلى غاية   1990ة التداول الخوارزمي، مند سن

اق املالية(لحجم الطلب على األور في ظل التزايد املضطرد )العرض و  خاصة؛  بات السوق تستجيب ملتطل

 تكنولوجيا املعلوماتت العلم و تعتمد باألساس على منجزاالذي يتطلب التنفيذ والتسوية، و ؛ التداول اليومي

 واالتصاالت.

قد حل الحاسب اآللي محل و  ،عقود من الزمن الثالثمنذ ما يقرب  ؛من تم فقد بدأ استخدام نظام التداول االلكترونيو  

 االجراءات اليدوية في عملية التداول.

ه بالك فيشر عام ، بل تعود إلى الفكر الذي جاء بي للقيم املنقولة ليس فكرة جديدةالتداول االلكترون إن عملية             

ل في عالم املال واألعمال، بهدف إبالغ أوامر االتصاخالل ادخال تكنولوجيا االعالم و  بشأن رقمنة األسواق املالية من 1971

املتعاملين  املبادالت بواسطة محطات طرفية من أجهزة الحواسيب املوصولة مركزيا، لتسهيل تنفيذها من قبلالصفقات و 

االتصاالت بمثابة الدافع األساس ي لنقل عملية التداول الحاصل في تكنولوجيا املعلومات و عتبر التطور يفي السوق املالية، و 

حيث األمريكي نازداك الرائد عامليا  اعتبر السوق من شكلها اليدوي ) التقليدي( إلى شكلها االلكتروني)الرقمي(، في هذا الشأن 

ملميزاته الكثيرة توسع استخدامه على مستوى األسواق املالية املتطورة، نظرا ، و 1971ظام التداول االلكتروني عام اطلق ن

عيس ى  ،أمال و)مصطفاوي ( 98،ص2020نغم حسين، )هبة مهدي،أو املقاصة. والتسويةليشمل الحفظ 

 (.121-120،ص2018،جاةن
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ة كآلية لتطوير ن قبل األسواق املاليم ؛استخدام األنترنيتوني للتداول تطورا كبيرا بظهور و لقد عرف النظام االلكتر            

ولعل من أشهر  خاصة في األسواق املالية الدولية الكبرى، ؛جدب أكبر قدر من املستثمرين املحتملينعمليات التداول و 

 20في الثمانينات من القرن  ؛طوكيو ؛باريس ؛ذت بهذا النظام نجد أسواق تورنتواألسواق املالية التي أخ

( 2، ص2006)السحيباني، العمراني،أساسيات التداول االلكتروني املطبق في هذه األسواق  domowitz1993ويستعرض

ود إلى النصف الثاني من الذي يع ؛بينما تعد سوق األسهم السعودية الرائدة في مجال استخدام نظام التداول االلكتروني

و قد أدخلت عليه عدة تحسينات مند نشأته إلى  ((E.S.I.Sعرف حينها بالنظام االلكتروني ملعلومات األسهم و  ،1990عام 

)السحيباني، . 2007مند عام  االذى عرف تطورا كبير و  ؛تداول تم استبداله بنظام تداول الكتروني عرف بـ:  2001غاية سنة 

 (2، ص2006العمراني،

التي عملت على ، امية ومنها العربيةن قبل الكثير من الدول الننظرا ألهمية هذا النظام فقد القى اهتماما بالغا م            

 زيادة حجمو  ؛ي عليه من مزايا متعلقة بتسهيل وتسريع عمليات التداول ملا ينطو  ر،تطبيقه ومسايرة تطوراته باستمرا

تجسيد اإلفصاح ن، فضال عن زيادة سيولة السوق وتحسين كفاءتها و العدالة  بين املتعامليو  تحقيق الشفافيةو ؛  املعامالت

 NSCنظام التداول الفرنس ي  ؛األردن ؛املغرب ؛أمثال تونسوني للمعلومات. في هذ الشأن طبقت بعض البالد العربية االلكتر

UNIX  اإلمارات العربية طبقت النظام الكندي الذي يعرف بـو  ؛مصر ؛والبعض اآلخر أمثال البحرينEFA   قد امتد نظام و

 ؛وعرف تطورا باستمراراملقاصة، في الكثير من األسواق املالية العربية،  عمليةاللكتروني ليشمل عملية التسوية و التداول ا

التسوية القاض ي بضرورة تمرير األمر من نظام التداول بالبورصة إلى ت التداول و سواء باعتماد مبدأ الربط الصارم لعمليا

ة قبل التنفيذ( كما هو الحال في  السوق املالي الورقة ل في مركز اإليداع  للتأكد  من وجودنظام اإليداع املركزي،)التسجي

لبورصة املالية السعودية، أو باعتماد نظام الربط الحر  القاض ي بتمرير معلومات املبادالت  التي نفذت من نظام التداول با

اإليداع بهدف متابعة وضع الوسيط باستمرار خالل يوم التداول)حسام طاهرو  إلى نظام التسجيل في مركز

 (.121ص،2019آخرون،

 أهمية نظام التداول االلكتروني : -1-3

من تحسين التي تمكن من تنشيطها و  ؛يشكل نظام التداول اإللكتروني املرتكز الرئيس ي للبنية التحتية لألسواق املالية           

والخدمات التي  ليإلى تحقيقها عند التطبيق العم أدائها، ومن تم تتجلى أهمية هذا النظام من خالل األهداف التي يصبوا

 :ما يلي يوفرها، ويمكن بيان ذلك من خالل

 نميز بين نوعين من األهداف كما يلي:أهداف نظام التداول االلكتروني:  -1-3-1

(و )هبة 123،ص2019)حسام طاهرو آخرون،)الوسيطة( و هي التي تميز هذ النظام نذكر منها ما يلي: األهداف األولية -أ

           .  (100-99،ص2020،نغم،

 ؛بأكبر قدر من العدالة بين املتعاملينو  شفافية تامة،لية وبأمان و انجاز املبادالت بمختلف قيمها بسرعة عا 
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 تخاذ القرار االستثماري االفصاح عن املعلومات الضرورية للتداول وفي أية لحظة تمكينا الحسين جودة العرض و ت

 ؛املناسب

  مراقبة محفظته االستثمارية وتمكين املتعامل من متابعة و ؛ سويتهاعملية تنفيذ األوامر وتتسريع تسهيل و

 ؛مرار دون حاجة إلى تنقل أو وساطةباست

 ؛من رأس املال املحلي أو األجنبي جذب عدد أكبر من املستثمرين سواء 

  ؛الصادرة عن السوق املاليةنيا و الدقة في املعلومات املنشورة الكترو و تعزيز الثقة 

 ؛خاصة ما تعلق منها بكلفة الوساطة أو السمسرة ؛ملصاريف املرتبطة بإنجاز عمليات التداول اض األعباء و تخفي 

 ات املدرجة في السوق  بأقل جهد وعن الشرك  ؛تمكين املتعاملين من الحصول على املعلومات عن األوراق املالية

 ؛تخاذ قرار االستثمار بشكل مناسبكلفة  ممكنة، الو 

 يا تمكن من زيادة حجم التداول اليومي، ملا ينطوي عليه النظام من مزااتمام املعامالت و  في تحقيق املرونة الكافية

 ؛مضاعفة عملية البيع والشراء التي تتم يوميا

  ؛السرية للمتعامليناملتابعة الذاتية لألموال املستثمرة في السوق املالية، مما يضفي نوع من 

 ي يوفر مرونة كبيرة للمتعاملين كتروني عبر شبكة االنترنيت، األمر الذتعدد أسواق التداول التي يغطيها النظام االل

 .(9،ص2018مراداملواجدة،) وخيارات مختلفة لالستثمار بها

إن االنتقال من نظام التداول التقليدي إلى نظام التداول االلكتروني، يهدف إلى تحقيق النتائج  األهداف النهائية:  -ب

 (4-3،ص2006،العمراني ،السحيباني ) و( 154،ص2016، الحسيندعبعماد  ،تهشام طلعالنهائية التالية:)

 جدب أكبر يدا أساسيا لزيادة حجم التداول و تحقيق سيولة السوق: على اعتبار أن توفير السيولة بالسوق يعد ق

 (535-534ص  2011)منير هندي، للسيولة أبعاد تتمثل في:و ،املتعاملين )أوامر بيع و شراء( عدد ممكن من

شراء مستمرة للورقة املالية، تكفل استقرار األسعار في حالة حدوث بعمق السوق أن هناك أوامر بيع و  : ويقصد العمق-

 طلبات الشراء للورقة املالية.في التوازن بين عروض البيع و  خلل

بما  ؛لورقة املاليةالشراء لأوامر البيع و : و هي عكس السوق املحدود، فسعة السوق تمثل تواجد عدد كبير من السعة-

 عدم املبالغة في الهامش.إلى يدفع بصانع السوق مما  ؛يقلل من الخسائر املحتملةو  من عدم تطاير األسعار بشكل كبيريض

حالة حدوث تمتع السوق بمرونة كافية، تمكنها من الحفاظ على استقرار األسعار في  ايقصد بهو  سرعة استجابة السوق:-

 لشراء للورقة املعنية، مما يقلل من املخاطر الرأسمالية املحتملة.اخلل بين أوامر البيع و 

 (بـ: الفورية، و املرونة.122،ص2019إن سرعة استجابة السوق يعبر عنها في بعض الكتابات.)حسام و آخرون ،

عد صفقة سرعة رجوع األسعار إلى وضعها السابق بب تقض ي املرونة، بينما تعني سرعة اتمام الصفقة ؛الفوريةحيث أن 

 لم تكن مبنية على معلومات خاصة.ت بتوازن السوق)العرض و الطلب(و كبيرة أخل



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 240 - 

تجدر اإلشارة إلى أن هناك عالقة عكسية بين سيولة السوق و تكلفة التداول، بحيث كلما زادت سيولة السوق كلما أدى 

 ذلك إلى تقليل تكلفة التداول وهو الهدف من نظام التداول االلكتروني. 

 من تم و ؛ ومات الجديدة عن األوراق املاليةنظام التداول االلكتروني من توفير املعل يمكن :ف األسعاراكتشا

ينعكس ذلك على ق املالية بأكملها بسرعة كبيرة وبكلفة قليلة و األمر الذي يحقق كفاءة السو  ،تضمينها في األسعار

 ؛ادة الثقة لدى املتعاملين بالسوق زي

  األجانب فضال عن زيادة معدل دوران خالل جذب املستثمرين املحليين و  ق املالية منزيادة حجم التداول بالسو

 (123،ص2019السهم.)حسام و آخرون ،

كل تلك القضايا السابق بيانها؛ تمثل إجابة على التساؤل الفرعي األول، وتأكيدا للفرضية األولى القاضية بأن نظام              

ملالية يستهدف تدعيم البنية التحية للسوق املالية، باعتبارها أساس ترقية أداء األسواق املالية التداول االلكتروني لألوراق ا

 عامة.

املتضمن نظام االيداع املركزي  : يوفر نظام التداول االلكتروني بمفهومه الواسع)خدمات نظام التداول الكتروني -1-3-2

 ت التالية:االفصاح االلكتروني( الخدماو  ،واملقاصة االلكترونية

 ؛تنفيذها بصفة آليةلجة األوامر و معا 

  ؛اء عمليات التسوية واملقاصة آليااجر 

  ؛شركات الوساطة لها؛باملصدرين  :اصةالحقوق الخ املالية ولجميعلألوراق  التسجيل والحفظ املركزي 

 ؛مالكي األوراق املاليةبو 

 ؛جدت( وتأمين عمليات التداول قبة العمليات املنفذة باستمرار وتدارك األخطاء آليا )إن و مرا 

 ؛لتنظيم املعمول بهضمان سرية العمليات التي تم انجازها وفق ا 

 ؛متابعة وضعية حساباتهم باستمرار تمكين املتعامل من 

  الغرض ين من خالل تشكيل صندوق خاص لهذاالحفاظ على حقوق املستثمر     .

 (. 101-100،ص2020)هبة،نغم،

التي ينبغي أخذها بنظر االعتبار عند مباشرة عملية التداول  من  املحاذيرال يخلو من بعض  تجدر اإلشارة إلى أن النظام

 (28-19، ص2018محمود املواجدة، للتفصيل راجع:) خالله، خاصة ما تعلق منها بـ: 

  ؛راءالشو  مباشرة عملية تنفيذ أوامر البيعالتركيز الحذر عند 

  ؛والبرمجيات املرتبطة بالنظام أو تعرضها للقرصنة جهزة األعطال املحتملة لشبكة األنترنيت أو لأل 
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  قلة معرفته بتكنولوجيا االعالم واالتصال املشكلة للنظام ي )املتداول الكترونيا( أوعدم كفاءة املورد البشر 

الرمز السري الخاص  ن نسيان أو فقدان كلمة املرور أوما يترتب عن ذلك مو  زمة عدم إيالءه أهميتها الال و 

 ؛به

 دم تماثل عدم دقة البيانات أو املعلومات التي زود بها شركة الوساطة املالية، فضال عن املغاالة في ع

 ؛سعار بما ال يخدم كفاءة السوق التأثير على األ املعلومات في التداول و 

  ؛االلكتروني كوسيلة لغسل األموال اتخاذ التداول 

 ؛مكنةخسائر مل و محددة، وما يرتب من أعطا االكتظاظ املحتمل عند زيادة الطلب على تنفيذ أوامر 

 تنفيذ العمليات. سرعة في توفير املعلومة و تغير األسعار بشكل كبير جراء ال 

 .التجسيد العملي لنظام التداول االلكتروني و فعاليته-2

تجسيده على أرض  بعد ما وقفنا على أهم الجوانب النظرية لنظام التداول االلكتروني، كان لزاما علينا معرفة متطلبات

 ذلك وفقا ملا يلي: ثانيا و تقييم فعاليته أخيرا، و  الواقع أوال، ثم سيرورة عمله

 .متطلبات نظام التداول االلكتروني-2-1

التنظيمية يمكن اجمالها  وفر جملة من املتطلبات التقنية و ت ؛يتطلب التطبيق الفعال لنظام التداول االلكتروني               

 (121-120، ص2013: )حسام ،فيما يلي

تسيير بعض أو كل وظائف املؤسسات االقتصادية يتطلب و : كأي نظام الكتروني مرتبط بتشغيل املتطلبات التقنية -2-1-1

 هي:   ساسية ال غنى عنها لسير النظام و توفر عناصر أ ؛تفعيل عملية تداول األوراق املالية الكترونيا

 توفر البرمجيات املتطورة املعدة لحواسيب ذات الكفاءة العالية والسعة الكبيرة، و ا األجهزة االلكترونية ممثلة في

، الشفافية في األعمالتحقيقا للثقة و  ؛تمكينا لتنفيذ أكبر قدر من عمليات التداول  ،خصيصا لهذا الغرض

لية يمكن أن تؤدي مع التطورات االلكترونية الحااالختراقات الخارجية، و مزودة ببرمجيات ملكافحة الفيروسات و و 

 ؛العالية هذا الدور الكفاءة و   ية ذات السعة الكبيرةالهواتف الذك

 ممثلة  بشكل خاص في األنترنت ذا التدفق العالي الذي يمكن املستثمر الفرد املتحكم  ؛شبكة االتصاالت املتطورة

األمر الذي يمكنه من االطالع على  تسيير وإدارة أعماله بنفسه وفق ملا هو متاح في نظام التداول، ؛في التقنية  من

كما  ،في اللحظة ذاتهاوفي أية سوق مالية و ؛جميع املعلومات التي يرغب فيها  بالنسبة ألي نوع من األوراق املالية

الشفافية في إدارة األعمال ، وكل ذلك يوفر الثقة و رة وضعية محفظته املالية باستمرامراقبيمكن له متابعة و 

 ستثمرين.بالنسبة لجميع امل

 ممثال في السمسار االلكتروني باألساس، على اعتبار أن النظام يحدد كما سبق  ؛العنصر البشري املؤهل فنيا

في هذا الشأن عادة  يتم   ؛االشارة إلى ذلك من يحق له ادخال األوامر في السوق املالية  بشكل الكتروني، لذلك

نوع  ؛يا لطالب الخدمة)توقيت االستثماراملشورة الكترونسمسار الذي يكتفي بتقديم النصح و التمييز بين ال
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بين السمسار ) شركة سمسرة(  الذي يتولى عملية (أو إدارة املحفظة املالية، و األوراق املالية املفضل االستثمار بها

 هو الغالب فيما يتعلق بسماسرة االنترنت تقليال للتكلفة.وامر حسب ما هو مطلوب ال أكثر، و تنفيذ األ 

 (121، ص 2013: ) حسام، املتطلبات التنظيمية -2-1-2

تطلب من املستثمر توفير بعض ت ؛ية وفق نظام التداول االلكترونياالستثمار في السوق املالعملية التعامل و                  

الية بصفة الكترونية، إذا ما أريد تحقيق أداء مرض من تداول األوراق امل ؛الجوانب التنظيمية التي ال يمكن االستغناء عنها

 لعل أهمها يكمن في:

 ؛عنها من مخاطر ما ينطوي مة بمثالب التكنولوجيا الحديثة و املعرفة التا 

  البرمجيات املعدة خصيصا للتداول و  ؛الحواسيب ؛اليتين بشأن التعامل باألنترنتاملهنية العالكفاءة و

 ؛روني لألدوات املالية في البورصةااللكت

 ؛وحسن اختيار أنشطتها ؛زاولة نشاط التداول االلكترونيت املرخص لها مالتأكد من الشركا 

 ال بمبدأ الحيطة إذا تطلب األمر تغييرها بصفة دورية عمو  ؛اختيار كلمة سر)مرور(يصعب التكهن بها

 ؛االختراقالحذر لتجنب مخاطر القرصنة و و 

 ؛اتمام العملية والتأكد من؛ التثبت عند اتخاذ القرار وادخال أوامر البيع والشراء 

 االطالع على كشف الحساب بصفة دورية إذا لم يوكل ذلك إلى و  ؛تابعة  وضعية املحفظة باستمرارم

 شركة سمسرة. 

 .مراحل نظام التداول االلكتروني-2-2

ملية تداول في عاالتصاالت س استخدام تكنولوجيا املعلومات و تعك ؛كتروني بمراحل معينةليمر نظام التداول اال               

رض الواقع من خالل املراحل التالية: أتتجسد العملية على و األطراف ذوي العالقة، بين املتداولين و ؛ األوراق املالية

 (.255ص  2016عماد ع، ، و ،هشام ط، 2006)للتفصيل راجع السحيباني، العمراني،

 باالستثمار في السوق املالية وفق التنظيم  يتم ذلك من قبل املتداولين املعنيينو  :توجيه أوامر البيع أو الشراء

فضال عن كيفية تجميعها وتحضيرها النوع املقبول منها، يحدد من يحق له ادخال األوامر و  املعمول به، والذي

 ؛لعملية التنفيذ

  معلومات املتداولين باتخاذ القرار بناء على املعلومات التي يوفرها النظام: حيث أن نظام التداول اإللكتروني يزود

التي تكون مرتبة تنازليا أو تصاعديا على الترتيب ،تمهيدا و الطلبات التي  يتضمنها سجل األوامر، عن العروض و 

نوعية املعلومات التي يفصح عنها بواسطة النظام قد علما بأن حجم و لتحديد األسعار التوازنية  بصفة آلية، 

يتعلق بأسعار  فيما بين جميع األسواق املالية فيما امشترك  اتختلف من سوق مالية إلى أخرى، إال أن هناك افصاح

 ؛ت عن الشركات املدرجةمعلوماالصفقات السابقة وحجمها أو كميتها، و 
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 خالل هذه املرحلة بعد أن تتحدد األسعار التوازنية بصفة آلية، في سوق النداء )وفيه تنفيذ أوامر البيع والشراء :

مطابقتها في وقت معين، ليتحدد السعر التوازني الذي يحدد شراء في سجل األوامر و أوامر اليتم ادراج أوامر البيع و 

تداول عند افتتاح جلسة التداول يطبق هذا النوع من الويتم من خالله تنفيذ العملية، و أكبر قدر من الصفقات 

وض بالطلبات بصفة قد يطبق عند سعر اإلغالق(أو عند مطابقة العر لزمن، و استئنافها بعد التوقف لبرهة من او 

األوامر املقيدة لسوقية و فيه يتم تنفيذ األوار لحظة تحقق التعادل بين األوامر ا)و مستمرة في السوق املستمر 

الشراء تتم عملية و بحيث كلما تحققت الشروط املطلوبة في أوامر البيع  ر،وبشكل مستملدي هيئة البورصة 

لسة التداول بين عملية االفتتاح و الغلق( تنفذ األوامر بصفة التنفيذ آليا، )و هي اآللية املطبقة  طيلة ج

 ؛ء تعلق األمر بالسعر أو بالتوقيتأوتوماتيكية وفقا للقواعد التي تحدد أولوية التنفيذ سوا

  املعمول بها املحددة و ذلك وفق اإلجراءات و : نقل ملكية األصل محل التداول تسوية قيمة عملية التداول و

هي ميزة هذا النظام، حيث أن عملية و بأقل تكلفة ممكنة، تعكس السرعة والدقة في التنفيذ و تي الو  الكترونيا،

التسوية التي قد تتضمن اجراءات تستغرق فارق الزمني بين عملية التنفيذ و التسوية تتجه صوب اآلنية بتقليص ال

 (.16-12 ص ،2006ي، نالعمرا ،السحيبانير: أنظ)أيام. 03تتجاوز  فترة زمنية ينبغي أن ال

 .فعالية نظام التداول االلكتروني-2-3

تجاوزا لسلبيات نظام التداول  ؛طاملا أن استحداث  نظام التداول االلكتروني يستهدف تحقيق أهداف معينة              

الذي يتطلب زيادة كفاءة السوق املالية ملا لها من عالقة بسيولتها، األمر تلك األهداف التي تصب في تحسين و التقليدي، 

عالقتها بسيولتها، السوق املالية و  قبل ذلك ينبغي أن ننوه عن فحوى كفاءةو تحديد مقاييس  فعالية هذا النظام، 

ومعرفة مدى قدرته على تحسين أداء  ؛تمهيدا لعرض أدوات أو مقاييس تقييم فعالية نظام التداول االلكتروني املعني

 السوق املالية.

 .بالسيولة عالقتهاالكفاءة و -2-3-1

 من السعر الذي أبرمت به آخر صفقةبسعر قريب ة بسرعة و امكانية تصريف الورقة املالي هي ؛إن السيولة                

القيمة السوقية للمنشأة من لما أن هناك عالقة بين السيولة و التي تعني سهولة تصريفها، عو  ،على تلك الورقة املالية

من تم تكلفة األموال و قية للسهم، كذلك فإن بيع األسهم بأسعار مرتفعة له تأثير على القيمة السو على خالل التأثير 

تتمثل في ذلك الهامش الذي يحصل عليه  ؛منه ارتفاع قيمة املنشأة، وطاملا أن تكلفة السيولةو  ؛على حصيلة اإلصدار

يع الورقة املالية منه في أي وقت، األمر بي (لقاء استعداده الدائم لشراء و من املتعامل )البائع و املشتر  ؛صانع السوق 

قد تقاس سيولة السوق بالهامش الذي يحصل عليه صانع و السيولة، ت العالقة العكسية بين التكلفة و الذي يثب

باعتبار الهامش يمثل تكلفة تنفيذ  ؛كلما ذل ذلك على صعوبة تسويق الورقة املالية) تسييلها( ؛السوق، حيث كلما زاد

 ( 530،ص2011، ه السرعة )منير األمر على وجه
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الورقة املالية سوف يجعلها سهلة  اوالتي إذا ما توفرت في السوق املالية التي تتداول به ؛لعل السمات املتفق عليها            

االتساع وسرعة استجابة السوق، فبتوفر هذه العناصر  ؛بحد أدنى من تقلب قيمتها السوقية هي: العمق ؛التسويق

على أمل أن يعوض ذلك بارتفاع معدل دوران الورقة  ،فإن صانع السوق يقبل بهامش ربح صغير ق املالية،في السو 

 (435-434،ص2011،ه منيرراجع: املالية املعنية)

قضايا  وهي،صال فعالة تربط بين املتعاملين يمكن توفرها من خالل وسائل ات ؛إن هذه الشروط املرتبطة بالسيولة                

من تم إذا ما توافرت سوق األوراق املالية على هذه السمات سوف و كفلها نظام التداول االلكتروني بمفهومه الواسع، ي

 : نذكرلعل من أهم مقومات هذه األخيرة و  ،فء أو الجيدهو ما يعرف بالسوق الكو  ،تتحقق لها درجة عالية من السيولة

 السوق كفئة إذا ما استجابت أسعار األسهم إلى جميع  دقة وسرعة وصول املعلومات للمتعاملين، حيث تعد

 ؛املعلومات الواردة إلى السوق مهما كان نوعها

  ؛فة إبرام الصفقات في حدها األدنىجعل تكليتوفر السوق على كفاءة التشغيل 

 ؛إليه للمعلومات الجديدة الواردة من خالل سرعة استجابة األسعار في السوق ؛ توفر السوق على كفاءة التسعير 

 ؛تع السوق بدرجة عالية من السيولةتم 

  سواء من حيث الوقت أو  ،بحيث تتيح السوق لجميع املتعاملين فرصة متساوية للتعامل به ؛عدالة السوق

 املعلومات.

 كفاءتها، رغملتقاء بين سيولة السوق املالية و وتمثل في الوقت ذاته نقاط ا ؛هي عناصر يوفرها نظام التداول االلكترونيو 

أن السيولة أداة ضرورية لضبط حركة األسعار و ما خلصت إليه بعض األبحاث من أن هناك تعارض بينهما، إال أن الكفاءة 

عليه فإن التحول من نظام التداول و  ،، ومن تم ال غنى عنهما للسوق هي األخرى ضرورية لجعل حركة السوق نشطة

 ؛اتساع السوق لفة املعامالت مما يزيد من عمق و يعني تخفيض تك ر؛وامفي تنفيذ األ  التقليدي إلى نظام التداول اإللكتروني

 (573 - 525ص ص،2011منير هندي  )راجع: اضافة إلى زيادة مستوى الكفاءة.

 .معايير تقييم أداء السوق املالية -2-3-2

تبين لنا مدى التقدم أو  ؛حددةأو مؤشرات م ييرينبغي االهتداء بمعا ؛أداء السوق املالية ضعيةللوقوف على و                

ات على تحسينطبيق إجراءات أو ادخال تنظيمات و التقهقر الذي أحرزته السوق املالية خالل فترة زمنية معينة، جراء ت

تطبيق نظام التداول االلكتروني بعد ديد مؤشرات  تقييم أدائها خالل و في هذا الصدد نهدف إلى تحسيرورة عملياتها، و

 حسام ) :ار، أو باألحرى متابعة تطور هذه املؤشرات عبر الزمن، يمكن ذكر أهم هذه املؤشرات  فيما يليتطويره باستمر و 

 (.125-124،ص ص 15،2019آخرون،و 
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 و نميز بها املعيارين التاليين: ؛مؤشرات الحجم -2-3-2-1

  :ملدرجة في السوق يحصل عليها من خالل ضرب مجموع األسهم او مؤشر القيمة السوقية أو رسملة البورصة

بمتوسط أسعارها في نهاية الفترة الزمنية، معبرا عنها بسعر السوق، أما عن معدل رسملة السوق فيحسب 

كلما زاد هذا املعدل ذل ورصة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، و بالعالقة التالية: القيمة السوقية لألسهم املدرجة في الب

أو من حيث عدد الشركات املدرجة في السوق ؛ادة عدد األسهم سواء من حيث زي ،على تحسن مستوى السوق 

 ؛ا تكمن كفاءة السوق املاليةهنأو من حيث تحسن األسعار بها و ؛املالية 

 :التي رجة في السوق املالية النظامية و يشير إلى عدد الشركات املدو  مؤشر عدد الشركات املدرجة في السوق املالية

الذي حققته السوق املالية جراء ادخال نظام التداول ويذل علي مدى التحسن  تتداول أسهمها بها بصفة عادية،

االلكتروني في تنفيذ عمليات التداول لألدوات املالية، فكلما زاد املؤشر ذل على تحسن أداء السوق سواء بزيادة 

 عدد الشركات املدرجة أو بزيادة عدد األسهم املتداولة أو االثنين معا.

 .السيولة مؤشرات -2-3-2-2

دون تحمل خسائر غير بسرعة وبسهولة و على مدى القدرة على تحويلها إلى سيولة  ؛تدل سيولة الورقة املالية                       

 ) تغير كبير في قيمتها السوقية(علما بأن تحقق سيولة السوق مرهون بتوفر شروط معينة )كما ذكرنا سابقا(أهمها:،محتملة

 ؛مر مستمرة لتداول الورقة املاليةقض ي بوجود أواعمق السوق الذي ي 

 ؛ع والشراء لألوراق املاليةسعة السوق الذي يشير إلى عقد كم كبير من صفقات البي 

  معالجة الخلل بما يمكن من احقاق التوازن و  ،التي تعني سرعة استجابة السوق للمعلومات الواردة إليهانة السوق و مرو

 بين العرض و الطلب إذا حدث.

 (3،ص2017يلي:)صندوق النقد العربي، النشرة الفصلية خالل ماو يتم قياس مستوى سيولة السوق من 

  ؛لسوق بمختلف األسعار خالل الفترةاولها في ادويمثل قيمة األسهم التي تم ت :التداول حجم  

 سهم املكتتب بها : و نحصل عليه من خالل قسمة قيمة األسهم املتداولة إلى القيمة السوقية لأل معدل الدوران

 في نهاية الفترة.

 .درجة تركز السوق  -2-3-2-3

من خالل نسبة وزن عدد محدد من الشركات املدرجة في السوق إلى اجمالي القيمة هذا املؤشر؛  حسابيتم                  

في السوق وتعددها بحيث ة يشير هذا املعيار إلى مدى تنوع نشاط الشركات املدرجو  ،السوقية لها) و قد تحدد بنوع النشاط(

 خاصة التقلبات الحادة في األسعار. ،ق املخاطر التي يمكن أن تواجههاالتنوع في النشاط كلما جنب السو كلما زاد التعدد و 

بهذا نكون قد أجبنا على التساؤل الفرعي الثاني، وفي الوقت ذاته أكدنا صحة الفرضية الثانية ؛ باعتبار مؤشرات الحجم و 

 مقاييس ألداء األسواق املالية.السيولة 
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 دور نظام التداول اإللكتروني في تحسين أداء السوق املالية السعودية. -2

تطورات نشاطها وعن نظام التداول و  ؛إن دراسة السوق املالية السعودية تتطلب إعطاء ملحة تعريفية عن نشأتها               

 االلكتروني ذاته.

  يمكن أخذ نظرة عامة عن السوق املالية السعودية من خالل ما يلي: ة:السوق املالية السعودي -3-1

عرفت السوق املالية السعودية تطورات هامة مند نشأتها، تمثلت أبرز  :محطات في تاريخ السوق املالية السعودية -3-1-1

 (.2020في: )مجموعة تداول السعودية، التقرير السنوي  معاملها

  بهدف تنظيم السوق  ،املالية و زارة االقتصاد( بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعوديةتشكيل لجنة وزارية)وزارة

  ؛1984و كان ذلك عام  ؛وتطويره

 ؛2003منظمة للسوق املالية عام يئة السوق املالية كهيئة مشرفة و تأسيس ه 

 " نظيم الوحيد املرخص ، باعتبارها الت2007" كشركة مساهمة عام تداول التأسيس الفعلي للسوق املالية السعودية

 له بالعمل كسوق لألوراق املالية في اململكة العربية السعودية.

 فهي تتولى االشراف على: ؛أما عن نشاطها

 ؛عمليتي ادراج  وتداول األوراق املالية بصفة آلية عبر الوسائط التكنولوجية املتاحة  

 ؛عملية اإليداع و التسجيل لألوراق املالية 

 ؛اصة بين األطراف املتداولة بالنسبة للعمليات املنفذةتنفيذ عمليات املق 

 التسوية بين األطراف املتداولة.قل امللكية و متابعة عمليتي ن 

 غنية عن كل بيان.   ؛فاملؤشرات التالية الجديدو فيما يتعلق بمستوى أدائها قبل تطبيق نظام التداول االلكتروني 

 .2007-2002:للفترةسوق األسهم السعودية  (: أداء1الجدول رقم)

 السنة

 املؤشر
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

حجم التداول 

 مليون سهم
372.9 1279 2967 4157 18340 15158 

 قيمة التداول 

 .س مليون ريال
32.93 171.55 624.53 1.853 2.134 695.3 

 رسملة السوق 

 .س بليون ريال
66.38 134.08 355 928.8 389.2 485.8 

د الشركات عد

 املدرجة
24 24 26 28 32 36 

 ..السوق املالية السعودية2007، سنة 22املصدر : مجلة تداول العدد 
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الذي يشكل  ،دقبل تطبيق نظام التداول االلكتروني الجدي ؛هذه املؤشرات تعبر عن أداء السوق املالية السعودية               

بكل مؤشرات ملذكورة أعاله و مستمرا خالل الفترة  او  عرفت تطورا ملحوظامحور دراستنا الحقا، حيث نالحظ أن السوق 

أما عن عدد الشركات  ،التداول حجما و قيمة، كما عرفت رسملة السوق تطورا كبيرا خالل فترة ال تتجاوز الست سنوات

لك يذل على األداء ذ كل ،2007لى غاية سنةإ 2002شركة مند سنة  12املدرجة بالسوق فقد سجل هو األخر زيادة قدرها 

الذي يعكس نظام الحكامة الرشيدة للسوق املالية السعودية التي عملت على ادخال تحسينات على نظام الجيد للسوق و 

  . 2001التداول لألوراق املالية سنة

 ( .ps Saoudiexchange.sa/wwww) حول تداول السعودية: -3-1-2

وق املالية بعد تحول شركة الس 2021بالكامل ملجموعة تداول السعودية، تشكلت عام مملوكة هي شركة تابعة و                   

الرياض يقع املركز الرئيس ي للشركة في مدينة ، ابضة باسم مجموعة تداول السعوديةشركة ق السعودية)تداول( إلى

عودي، مئاتا مليون ريال سو ليار وهي شركة مساهمة سعودية، قدر حجم رأسمالها بمبلغ م ؛باململكة العربية السعودية

منتخب ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، يسهر على ضمان السير الحسن للسوق املالية من يتولى إدارتها مجلس إدارة 

بمختلف خالل املهام املناطة به، خاصة ما تعلق منها بتحديد شروط ادراج وتداول األوراق املالية و تزويد املستثمرين 

النشر الدوري للمعلومات الخاصة بالعمليات املنفذة، وهي عضو منتسب في و  ؛االستثمارية املمكنةالفرص املعلومات و 

 اتحاد البورصات العربية. كذاو   ؛في االتحاد الدولي للبورصاتو ؛املنظمة الدولية لهيئة األوراق املالية

تحتل املرتبة  2020لية الدولية، فوفقا لبيانات عام تعتبر السوق املالية السعودية "تداول" من أكبر األسواق املا             

األعضاء في االتحاد الدولي للبورصات من حيث القيمة السوقية، كما  67التاسعة من بين أكبر األسواق املالية الدولية 

ق املال في ألسوا من اجمالي القيمة السوقية%77.66تمثل في دول مجلس التعاون الخليجي، و تعتبر أكبر األسواق املالية 

شمال افريقيا، ولديها أعلى نسبة رسملة سوقية إلى اجمالي الناتج املحلي بين األسواق املالية الناشئة الشرق األوسط و 

 (التالي يبين ذلك بوضوح.02والجدول رقم ) )لذلك وقع اختيارنا عليها كحالة تستحق الدراسة(، الرائدة في العالم،

 .2020عام في األسواق املالية الناشئة اإلجماليإلى الناتج املحلي  وقيةالس(: نسبة الرسملة 02الجدول رقم )

السوق 

 املالية
 السعودية

جنوب 

 افريقيا
 البرازيل الصين ماليزيا الهند تايوان

الرسملة %

إلى الناتج 

 املحلي

356.39% 342.76% 229.56% 166.22% 122.02% 76.86% 63.05% 

 .مجموعة تداول السعودية 2020التقرير السنوي املصدر : 

إن السوق املالية السعودية تعمل على تجسيد أهداف استراتيجية على أرض الواقع، تتمحور باألساس حول تحسين             

 سعة السوق بكل املعايير.نفاذ إلى املعلومات لزيادة عمق و و تسهيل ال ؛وما بعد التداول  ؛خدمات التداول 
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 (2020التقرير السنوي ملجموعة تداول السعودية  ) .ديةمجموعة تداول السعو  -3-1-3

 انبثقت عن عملية إعادة هيكلة مجموعة تداول السعودية الهيئات التالية:

 دف اإلشراف على عمليات اإليداع والتسوية به 2016التي تأسست عام و  ؛إيداع األوراق املالية)إيداع( شركة مركز

  ؛ملكيتها عند التصرف بها عن نقل فضال ،الحفظ لألوراق املاليةو 

 دمات التي توفرها ، تتمثل خدماتها األساسية في الخ2018أنشئت عام ؛ ز مقاصة األوراق املالية )مقاصة(شركة مرك

  ؛تقليال للمخاطر املحتملة وتعزيزا لكفاءة السوق  ،للطرف املقابل

  التقنية املستعملة بما  على تطوير ؛ايتركز نشاطه 2020تم إنشاؤها عام  ؛املتقدمة )وامض( تداول للحلول شركة

 ؛ات الكفيلة بتنشيط السوق املاليةتوفير املعلوميتماش ى و 

 توفر منصة لتداول األوراق املالية  ،كسوق لألوراق املالية السعودية 2021أنشئت عام ؛ شركة تداول السعودية

احتياجاتهم املالية، في إطار خطتها  للمصدرين من تأمينو ؛ا للمستثمرين من توظيف أموالهم تمكين ؛املدرجة بها

واستقطاب االستثمار   الهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في االقتصاد، 2030االستراتيجية لألفاق 

 املتوسطة.ودعم وتطوير قطاع املؤسسات الصغيرة و  ؛األجنبي

 (24، ص 2007عايد،: )عايد النظام التداول االلكتروني في السوق املالية السعودية-3-2

ي عملية تداول من بين أعرق األسواق املالية التي طبقت األنظمة االلكترونية ف ؛تعتبر السوق املالية السعودية               

تقاص األوراق املالية  في اململكة العربية عملية تطوير نظام آلي لتسوية و  تسوية قيمة عملياتها، حيث بدأتاألوراق املالية و 

تحديث أنظمة ع إحدى الشركات املحلية لتطوير و ، من خالل تعاقد مؤسسة النقد السعودية م1987ودية عام السع

ألزمت و  ؛تم االنتهاء من نظام التسوية والتقاص بالكامل 1988التداول املختلفة التي كان يتضمنها النظام السابق، في عام 

 ESIS ( Equity Services& Informationعمل على تطوير نظام جميع املكاتب باتباع هذا النظام، ثم بعد ذلك بدأ ال

System) استخدامها نوعية في تطور تقنية املعلومات و قد شكل قفزة ،و 1990أصبح جاهزا في صيف و  1989في نهاية عام

حد اإليداع في نظام واالتقاص و التسوية و جمعه ألنظمة التداول و من خالل  ،علي مستوى السوق املالية السعودية

 وانعكس ذلك على تقليص فترة التسوية إلى يوم واحد. ،شامل)نظام التداول االلكتروني بمفهومه الواسع (

النمو مسايرة التطور و عدم قدرته على و  ؛عانى النظام من محدودية طاقته االستيعابية ،رغم كل تلك التحسينات             

من تم استدعت الضرورة إلى البحث عن نظام يساير دة املتعاملين فيها، و وزيا ؛املتوقع في عدد الشركات املدرجة في السوق 

، وبدأ العاملية بالتزامن مع التطور الكبير في األنظمة االلكترونية للتداول باألسواق املالية1998هذه املستجدات مند عام 

 .2007ة ان ما تحسنت بشكل معتبر سنبمعدالت نمو متواضعة لكن سرع ،2001العمل به مند سنة 

؛ السويدية"  OMXمحدودية النظام السابق دفعت هيئة السوق املالية السعودية إلى عقد اتفاق مع شركة" إن           

ينسجم ومتطلبات تشغيل األسواق املالية، لتصميم نظام تداول الكتروني ونية و الرائدة في مجال تطوير األنظمة االلكتر

قابل لتوسيع طاقته متى استدعت و مليون صفقة في اليوم في املرحلة األولى،  2عن قادر على تنفيذ ما ال يقل   ؛السوق 
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والذي يعتبر األحدث  ،(17،ص2007)عايد،2007موعد تشغيل نظام التداول الجديد بحلول أكتوبركان . الحاجة إلى ذلك

نظاما شامال ملجموعة من  يعدو  ،استيعاب العديد من املنتجاتية الكثير من الخدمات و من نوعه كونه قادر على تأد

ى استقبال األوامر اجراءات تنفيذ التداول وهي: نظام التداول )يتولالتي تعالج عمليات و األنظمة االلكترونية الجزئية 

 2007..إلخ من العمليات األخرى )عايد،.وق نظام مراقبة الس ؛نظام معلومات السوق ؛ نظام التسوية والتقاص؛ ومعالجتها(

 هذه األنظمة ترتبط بشركات الوساطة املرخصة. ( علما بأن15،ص

 :ظام التداول االلكتروني تتمثل فيالتي توفرها "تداول" في إطار ن الخدمات االلكترونيةلعل أهم 

  ؛فير منصة إلدراج األوراق املاليةمن خالل تو الالزمة لتنمية أعمالها، تمكين الشركات من الحصول على السيولة 

 ؛التسجيل لألوراق املاليةإليداع و خدمة عملتي ا 

  ؛تمكن املستثمرين من الوصول إليها بدون عناء ؛فعالةتوفير منصة تداول سريعة و 

 ؛خدمة املقاصة بين األطراف املتداولة و  ،بالسوق  عمليات التداول املنفذة خدمة تسوية 

  ع األعمال.البيانات املرجعية واملالية الضرورية ملجتمعن املعلومات و االفصاح اإللكتروني عن 

من خالل توفير  ،19تداعيات الظرف الصحي لـ كوفيد لتفادي  2020فضال عن كل ذلك، فقد أجريت عدة تحسينات سنة

        تطلبات نظام التداول االلكتروني.التجهيزات  الالزمة للعمل عن بعد، تدعيما مل

 ". ل تداو »السعودية ملالية فعالية نظام التداول االلكتروني الشامل في تحسين أداء السوق ا -3-3

أصبح يوفر عدة خدمات الكترونية للمتعاملين به كما عرفنا ؛ نظام التداول االلكتروني في السوق املالية السعودية              

ءة السوق تحقيق األهداف املحددة فضال عن تحسين كفازيادة فعالية العمليات املنجزة و سابقا، ولقد انعكس ذلك على 

املالية  السيولة و درجة تركز السوق، وهو ما يعبر عن األداء املرض ي الذي حققته السوق ؛الحجم ؛ ة مقاسة بمؤشراتاملالي

" من جانب و األثار السلبية 19، رغم بيئة العمل غير املواتية الناتجة عن تداعيات األزمة الصحية "كوفيدالسعودية

وقد عززت االجراءات  الفائدة العاملية.  عن انخفاض أسعارفضال ؛النخفاض أسعار النفط وسياسة تحصيص االنتاج

برامج حديثة للعمل عن بعد تكيفا مع ظروف جائحة و  توفير أجهزةب ؛ وتلك املتعلقة 2016املرافقة للنظام خاصة مند سنة 

ة في الجداول يمكن توضيح ذلك من خالل االحصاءات املتضمن، 2020ابتداء من سنة " على تحقيق أداء معتبرا 19"كوفيد

بمعرفة مدى مساهمة  نظام التداول  ، وهذا باالهتداء بالتساؤل الفرعي الثالث املتعلق لتالية والتحليالت املتعلقة بهاا

في ترقية السوق املالية السعودية، وقدرته على تجاوز املرحلة التي ميزتها بيئة أعمال  االلكتروني مع ما رافقته من اجراءات

 صعبة إلى حد ما.

 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 250 - 

 (.2021-2012خالل الفترة) رات أداء السوق املالية السعوديةمؤش تطور  (3) الجدول رقم

 بيان           

 

 السنة

القيمة السوقية 

 لألسهم مليار

 ر.س

عدد الشركات 

 املدرجة

قيمة األسهم 

املتداولة مليون 

 ر.س

معدل دوران 

 %السهم 

املؤشر العام 

 لألسهم )تاس ي(

2012 1400.3 158 1929318 66.37 6801.2 

2013 1753 163 1369666 78.14 8535.6 

2014 1813 169 2146512 118.4 8333.3 

2015 1579 171 1660622 105.17 6911.76 

2016 1682 176 1156986 68.79 7210.43 

2017 1690 179 836275 49.5 7226.32 

2018 1858.95 198 870869.6 46.8 7826.7 

2019 9025.4 204 880139.07 9.75 8389.2 

2020 9101.81 204 2087799.5 22.94 8689.5 

2021 10009.15 210 2235900.2 22.33 11281.7 

 :من اعداد الباحث باالعتماد على؛ املصدر

   ،2018النشرة االحصائية الشهرية ،مؤسسة النقد العربي، جوان  -                           

  .2019 . تداول السعودية31/12/2021احصائيات سنوية   -                         

دية وتمحيص الفرضية املتعلق بها محاولة منا لإلجابة على التساؤل املتعلق بتحسين أداء السوق املالية السعو                  

سوق واستقطاب راس الحجم؛ السيولة؛ و مؤشر تاس ي للسوق املالية السعودية، فضال عن مؤشر تركز ال :نعتمد مقاييس

 املال األجنبي، وفقا ملا يلي: 

 مؤشر عدد الشركات املدرجة.التي تشمل مؤشر القيمة السوقية و  :من حيث مؤشرات الحجم -3-3-1

 .مؤشر القيمة السوقية -3-3-1-1

راسة متأثرة بتقلبات عرفت السوق املالية السعودية تدبدبا من حيث القيمة السوقية، خالل الفترة محل الد                 

( حيث انخفضت القيمة 45، .ص2016)مؤسسة النقد السعودي،2014عام  %40ر النفط التي انخفضت بنسبة اأسع

 %  14,8من تم تراجعت القيمة السوقية بنسبةو  2015مليار ريال عام  1579إلى  2014مليار ريال عام 1813السوقية من

انبثق عنها من اجراءات  اوم ؛بالتزامن مع اعادة هيكلة السوق املالية 2016ثم عاودت االرتفاع بشكل تدريجي مند سنة 

بقيمة  2021وتبلغ ذروتها سنة 2019عالية مند سنة أداء لتحقق مستويات  ،تنظيمية داعمة لنظام التداول االلكتروني

الية السعودية ،شكلت ما تجدر االشارة إلى أن القيمة السوقية للسوق امل ،مليار ريال سعودي10009ة قدرت بـ:سوقي

، 2021)صندوق النقد العربي، 2021ية خالل الربع األخير من سنة من القيمة االجمالية لألسواق املالية العرب %70نسبته 

 (.09ص 
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 .مؤشر عدد الشركات املدرجة -3-3-1-2

اول االلكتروني التي عرفها نظام التدالتطورات  ؛واكب  مؤشر عدد الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية              

 204إلى  2012شركة سنة 158، حيث انتقل عدد الشركات املدرجة في السوق املالية السعودية من مند ادخاله للسوق 

خالل الفترة محل الدراسة  9ذلك بمعدل إدراج بين صفر و و خالل السنة املوالية،  اثم عرفت استقرار  ،2019شركة سنة 

وهذا  ،شركة210العدد2021بلغ عدد الشركات املدرجة سنة و  شركات،9أعلى زيادة قدرت بإدراج  2018وسجلت سنة 

خاصة في فترة انتشار  ؛وكذا االجراءات املرافقة له، يعكس الخدمات التي وفرها نظام التداول االلكتروني بمكوناته املختلفة

 بنك املركزي السعودي(.ال 2020تقرير االستقرار املالي لسنة  )أنظر 19جائحة كوفيد 

 لية السعودية عرفت تحسنا معتبرا من حيث الحجم خالل الفترة محل الدراسة.او عليه فالسوق امل

 وتشمل املؤشرين التاليين ؛مؤشرات السيولة -3-3-2

 .مؤشر حجم التداول -3-3-2-1

 :أدنى قيمة تداول قدرت بـ 2017سنة  حيث سجلت 2018إلى سنة  2012سجلت قيمة التداوالت تذبذبا من سنة               

بتحقيقها  2020،2021مليون ريال سعودي مقارنة بسنوات الدراسة، ثم ما لبتت أن ارتفعت قيمة التداول سنتي836275

مليون ريال س على التوالي، وهذا يعد تحسنا كبيرا في سيولة السوق،  2235900.2مليون ريال س و 2087799.5قيمتي 

الذي  يمكن اعتباره انعكاسا للظروف املنوه عنها سلفا فيما يتعلق ايد عدم اليقين و ملسجل يذل على تز بينما التذبذب ا

من  %59بانخفاض أسعار النفط وتداعيات الجائحة. رغم كل ذلك فقد قدرت حصة السوق املالية السعودية ما نسبته 

 (10، ص 2021نقد العربي، .)صندوق ال2021اجمالي قيمة التداول لألسواق املالية العربية سنة

 .مؤشر معدل الدوران-3-3-2-2

ليحقق  2016ثم ما لبث أن تراجع ابتداء من سنة  2015إلى  2012معدل الدوران عرف تحسنا خالل سنوات من                

ليعاود ، 19الذي يعد تراجعا كبيرا خالل هذه سنة املتزامنة مع جائحة كوفيد %9.75بمعدل  2019أدنى مستوى سنة 

للحد من تداعيات األزمة  ؛االجراءات املتخذة من قبل هيئة السوق املاليةبالتزامن و  2020املعدل التحسن ابتداء من سنة

البرامج االلكترونية التي وفرتها ومن خالل األجهزة و  ،البنك املركزي السعودي(  2021نة الصحية)تقرير االستقرار املالي لس

تلبية لحاجات املستثمرين خاصة فيما يتعلق بتوفير  ؛ينات التي أدخلتها على الخدمات املقدمةوكذا التحس ؛للعمل عن بعد

 املعلومات عن السوق و تحليل البيانات.

ما كانت بعيدة بعد  2020من تم فإن السوق املالي السعودي يتجه صوب تحقيق السيولة املنشودة ابتداء من سنةو           

هي يزة العمق واالتساع فضال عن املرونة، و ل على أن السوق املالي السعودي تمكن من تحقيق مهذا يذاملنال قبل ذلك، و 

ظام ذلك استجابة للخدمات التي يقدمها نالسوق درجة عالية من السيولة، و  عناصر أساسية كما عرفنا سابقا، لتحقيق

 جائحة. التحسينات املرافقة له تفاديا لتداعيات الالتداول االلكتروني الشامل و 
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ز ( أدى إلى تعزي2018سنة  FTSE Russell، ومؤشر S&pمؤشر تجدر اإلشارة إلى أن االنضمام إلى املؤشرات العاملية)            

تحسين ال عن زيادة قاعدة املستثمرين، وكذا زيادة مستوى االفصاح و تحسين مستوى الوصول إليها، فضسيولة السوق، و 

 يا انعكاسا إيجابيا ملكونات نظام التداول االلكتروني بمفهومه الواسع.جودة املعلومات، كل تلك القضا

 .(TASIمؤشر السوق املالية السعودية) -3-3-2-3

بقيمة  2021إال أنه بلغ أعلى مستوى له سنة  ،السوق املالية السعودية سجل تذبذبا خالل فترة الدراسة مؤشر             

يد على تحسن حالة السوق املالية السعودية التي عرفت تطورا كبيرا في بنيتها التحتية و هو يعتبر مؤشر ج 11281.7قدرت بـ 

لتداعيات سا النخفاض أسعار النفط من جهة و املدعمة بأنظمة التداول االلكتروني، ألن التذبذب املسجل كان انعكا

روني بذولة في تطوير نظام التداول االلكتالجائحة من جهة ثانية. وهذا يعكس كفاءة األداء بشكل عام الناتج عن الجهود امل

 املتداولين. يتناسب واحتياجاتبما تضمنه من أنظمة جزئية وخدمات مرافقة، بما 

بناء على ما سبق من مؤشرات؛ يمكن القول بأن نظام التداول االلكتروني ساهم بشكل فعال في ترقية أداء السوق             

 .2019؛و 2014ز الصعاب التي  ميزت فترة الدراسة خاصة مند سنتي: املالية السعودية، ومكن من تجاو 

 من حيث االستثمار األجنبي. -3-3-3

و إنما يتم ذلك عن طريق  ،رلسوق املالية السعودية بشكل مباشلم يكن يسمح للمستثمرين األجانب باالستثمار في ا            

(، حيث تم تنفيذ 5، ص 2015)رياض بن محمد ،  2014نتصف عام إال بعد م ؛صناديق االستثمار أو عن طريق املبادلة

 ؛2015بفتح سوق األسهم السعودية لألجانب املؤهلين ابتداء من يونيو ؛قرار صادر عن الهيئات السعودية املختصة يقض ي

الل فترة ال قد انعكس ذلك على زيادة ملكية األجانب بشكل ملفت خو  مساهمة في تسهيل عملية تدفق الرأسمال األجنبي،

تتجاوز الست سنوات، ويرجع ذلك باألساس إلى التحسينات املستمرة في البنية التحتية بما تضمنته من تداول إلكتروني 

 لتالي يبين تطور قيمة التداول لألجانب. ا( 4الجدول رقم)لعديد من الخدمات، و شامل ل

 داولة لألجانب )عدا الخليج(.القيمة املت (4الجدول رقم)                                 

 بيان

 السنة
 % )ر.س( بيع % )ر. س( شراء

2016   568.001.195 2,07 816749631 2,98 

2017 2.882.349.002 3,30 3.080.419.939 3,52 

2018 3.493.118.707 5,81 3.292.756.039 5,47 

2019 17.263.655.852 15,28 12.975.010.442 11.48 

2020 15.951.875.912 6,30 16.512.333.886 6,52 

2021 22.085.404.819 13,8 16.636.710.702 10.40 

 .تداول السعودية ،2021املصدر: التقرير اإلحصائي السنوي                                        
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ت تحسنا معتبرا من سنة إلى أخرى التي عرفو  ؛تمثل بيانات الجدول أعاله االستثمارات األجنبية في السوق املالية السعودية 

سواء في عمليات البيع أو عمليات الشراء، فقد سجل صافي تعامالت  2021إلى سنة2016خالل الفترة املمتدة من 

، حيث فاقت قيم عمليات شراء األجانب لألوراق 2021و2019، 2018املستثمرين األجانب تدفقا موجبا خالل سنوات: 

بشكل عام نعتبر أن النظام االلكتروني حقق مستوى معتبر من و  لها في السوق املالية السعودية،م املالية قيم عمليات بيعه

 ، وهو ما يثبت صدق الفرضية الرابعة.ثمار األجنبيالفعالية في تحقيق األهداف املحددة من خالل استقطاب االست

 .من حيث درجة تركز السوق  -3-3-4

هذا ، كما شملت مختلف القطاعات و بهاودية توسعا من حيث عدد الشركات املدرجة شهدت السوق املالية السع             

متركزة تنويعها، فبعد أن كانت السوق بهدف تعميق السوق و  ؛لسوق املاليةيرجع باألساس إلى الجهود التي تبذلها هيئة ا

البيتروكمياويات اللذين شكال معا  قطاعو ، والخدمات املالية على أكبر قطاعين هما: قطاع املصارف معتمدة بشكل كبيرو 

 (49مؤسسة النقد السعودي ص 2015لي.)تقرير االستقرار املا2014من إجمالي القيمة السوقية عام  %51,6ما نسبته 

  والجدول املوالي يبين ذلك. في أنشطة الشركات املدرجة بها،تنوعا  ؛فقد حققت السوق املالية السعودية

 2021خمس األكثر نشاطا في السوق املالية 'تداول" عام الشركات ال (5الجدول رقم )

 من حيث عدد األسهم املتداولة من حيث قيمة األسهم املتداولة

 من السوق  % العدد الشركات من السوق % )ر س( القيمة الشركات

 6,93 4.683.479.348 دار األركان 4,21 94.092.653.813 الراجحي 

 3,82 2.579.450.621 النماءا 2,32 51.947.046.310 االنماء

 3,01 2.031.099.287 كيان السعودية 2,24 50.028.468.239 سابك

 2,31 1.557.908.515 اعمار 2,16 48.360.484.702 املصافي

 2,20 1.488.344.811 التصنيع 2,05 45.915.721 دار األركان

 18.27املجموع:  12,98املجموع:

 .، تداول السعودية2021تماد على: التقرير االحصائي السنوي لسنةاملصدر: من اعداد الباحث باالع

 درجة تركز السوق  ملؤشر االسوق املالية السعودية وفق وضعية نالحظ أن ؛أعاله(5)بناء على معطيات الجدل رقم            

 النسبي هاوزنوقلة  ،من جهةتنوع نشاط الشركات األكثر تداوال في السوق، فهي تابعة لقطاعات مختلفة ب تتميز ثيح ؛جيدة

من جهة ثانية، حيث نالحظ أن الشركات الخمس األكثر نشاطا بالسوق املالية مجتمعة ال تشكل إال  املالية السوق حجم ب

كما أن الشركات الخمس األكثر تداوال بالسوق من  ،2021من اجمالي قيمة األسهم املتداولة خالل سنة  %12,98ما نسبته:

نفس من اجمالي عدد األسهم املتداولة بالسوق خالل %18,27املتداولة ال تشكل مجتمعة إال ما نسبته حيث عدد األسهم 

 هذا في صالح السوق املالية السعودية من حيث عامل الخطر املرتبط بالدرجات العالية من التركز.و  .السنة
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 :خاتمة

من خالل مساهمتها في تعبئة املدخرات وتوجيهها  ؛ات العامليةتكتس ي األسواق املالية أهمية حاسمة في االقتصادي               

لمستثمرين، وهي ال تعمل مشجعة لاستثمارية ذات بدائل متعددة و  نحو االستثمارات املختلفة، فضال عن ما توفره من بيئة

التكنولوجية على ملالية و وا ؛تعلق منها بالتطورات والتغيرات االقتصاديةالبيئة الخارجية املحيطة بها، خاصة ما  بمعزل عن

التكنولوجيا هي و  وجه التحديد، فإذا كان النشاط املالي هو ميدانها الخاص فإن النشاط االقتصادي هو ميدانها العام 

الحاصلة في تكنولوجيا  فالتطورات كسة ألداء االقتصاديات العاملية.أداتها في هذا النشاط، األمر الذي جعل منها مرآة عا

تصال انعكست على تطور أنظمة تشغيل األسواق املالية العاملية خاصة في جانبها املتعلق بتداول املنتجات االاإلعالم و 

كل االلكتروني املتطور باستمرار، و  دفع بها إلى االنتقال من نظام التداول التقليدي لألوراق املالية إلى نظام التداول و املالية، 

تسريع عمليات التداول في السوق من خالل تسهيل و ؛اء من توسيع قاعدة املتعاملين ذلك للمزايا املرتبطة بهذا النظام ابتد

 املالية و بتكلفة معقولة، إلى تمكين املستثمر من التداول في أكثر من سوق مالية في ذات الوقت. 

أهم كما أوضحت  ،دقيقناولت نظام التداول االلكتروني وبينت مضمونه بشكل لذلك، فإن هذه الورقة البحثية ت            

تمهيدا   عن تبيان مؤشرات قياس فعاليتهفضال ،سيرورة عمله وكذامتطلبات تطبيقه ابرزت و  ،معامله من الناحية النظرية

منه خلصت إلى النتائج و ودية خالل الفترة محل الدراسة، و لتحليل مساهمة هذا النظام في ترقية أداء السوق املالية السع

   التوصيات التالية:

 : بناء على الجانب النظري من الدراسة فإن نظام التداول اإللكتروني يعمل على: النتائج العامة

  ؛يز البنية التحتية للسوق املاليةتعز 

  ؛سيع قاعدة املستثمرين املحليين واألجانبتو 

  ؛واملستثمرين املحتملين املالية بين جمهور املتداولين الثقافةنشر الوعي البورص ي و 

 ؛املتعاملينالشفافية بين لعدالة و تحقيق ا 

  ؛الكترونيا من قبل السوق املالية املصداقية في املعلومات املفصح عنهاتعزيز الثقة و 

 ؛ول االلكتروني عبر شبكة األنترنتتعدد األسواق املالية التي يشملها نظام التدا 

 ؛ن املتعاملين من تسيير أعمالهم ومتابعة وضعية حساباتهم باستمرارتمكي 

  تفعيل أدائها. املناسبة لتنشيط السوق املالية و توفير البيئة 

 بالسوق املالية السعودية: النتائج الخاصة

  تحتل السوق املالية السعودية املرتبة التاسعة من بين أكبر األسواق املالية الدولية 2020وفقا لبيانات عام ،

ية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل من حيث القيمة السوقية، كما تعتبر أكبر األسواق املال 67

 ؛ريقيامن اجمالي القيمة السوقية ألسواق املال في الشرق األوسط و شمال اف77.66%
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  إضافة إلى األثار السلبية الناجمة عن  19واجهت السوق املالية السعودية تداعيات األزمة الصحية كوفيد

حققت السوق املالية أداء مرضيا بمختلف رغم ذلك  ،سياسة خفض االنتاجو  ؛تدني أسعار النفط

 ؛أحجام التداول و مؤشرات السيولة(املقاييس)

 ملدرجة( سجلت السوق املالية السعودية تحسنا معتبرا من حيث الحجم)القيمة السوقية ، عدد الشركات ا

 ؛خالل الفترة محل الدراسة

 دل الدوران( املنشودة ابتداء من السوق املالي السعودي يتجه صوب تحقيق السيولة)حجم التداول و مع

 ؛االتساع فضال عن املرونةتمكن من تحقيق ميزة العمق و هذا يذل على أنه ، و 2020سنة

 ( مؤشر السوق املالية السعوديةTASIفي تحسن مس) ؛2021-2012تمر خالل فترة الدراسة 

  :وهو ما يعني تمكن  2021و2018،2019سجل صافي تعامالت املستثمرين األجانب تدفقا موجبا خالل سنوات

 ؛من استقطاب االستثمار األجنبي السوق املالية السعودية

 القطاعات التابعة لها الشركات املدرجة ة معتبرة من التنوع في األنشطة و تمتع السوق املالية السعودية بدرج

 بها.

مع ما تضمنه من  ؛في السوق املالية السعوديةبشكل عام نعتبر أن النظام التداول االلكتروني للمنتجات املالية                 

حقق  ،)خالل الفترة محل الدراسة ( مجموعة تداول السعوديةفي إطار عملية إعادة هيكلة  لهإجراءات مرافقة حسينات و ت

السعودية مقاسة بمؤشرات  وساهم في ترقية أداء السوق املالية األهداف املحددة انجازمستوى معتبر من الفعالية في 

 عزز مكانة السوق املالية السعودية على كل املستويات. واستقطاب رأس املال األجنبي، كما السيولة لحجم و ا

 االقتراحات:

  تجنب الثقة املفرطة في نظام التداول االلكتروني ملا ينطوي عليه من مثالب ناتجة عن التشغيل، األعطال

 ؛ل القرصنةام، أو أعمااملحتملة لشبكة األنترنت أو مللحقات النظ

 مورد بشري لب توفر أجهزة حواسيب ذات قدرة وسعة عاليتين و األداء الفعال لنظام التداول االلكتروني يتط

 مؤهل وشبكة اتصاالت متطورة.

  على األسواق املالية العربية  االستفادة من الخبرة السعودية في مجال تطوير نظام التداول االلكتروني لألوراق

 املالية.

: مجال البحث في األسواق املالية خصب و متجدد باستمرار من خالل تقييم أداء هذه األسواق باختالف ثآفاق البح

 الزمان أو املكان أو كالهما في ظل التحول إلى نظام التداول االلكتروني، اشكالية الكفاءة في النظرية السلوكية.  
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Abstract: 

This study aimed at examining the result of executing 

capital management on industry’s economic 

performance. The survey sample contain of 46 industry 

filed on Amman Stock Exchange. The study's duration 

was from 2014 to 2018. Necessary financial data 

belong to the companies involved were collected and 

analyzed accordingly. The results revealed that 

working capital management are important task in the 

firms' performance. It was proven that working capital 

is the back bone of any organization's growth and 

profitability. 

In addition, this study sought to determine the effect on 

profitability of manufacturing firms in Jordan.  This 

study employed panel data methodology.  The data for 

the study was derived mainly from secondary data 

sources including Capital Markets Authority Library 

and Amman Securities Exchange Library. The results 

from regression analysis indicated that only 26% of 

variations on financial performance of manufacturing 

firms could be attributed to working capital 

management and the remaining portion being 

influenced by other factors.   

Key words: working capital management, firm 

financial performance, Amman stock exchange, profit. 

 ملخص:ال

 رأس إدارة بين العالقة فحص إلى الدراسة هذه هدفت

 تضمنت ناعة،للص االقتصادي األداء على العامل المال

 سوق في مدرجة صناعية شركة 46 الدراسة عينة

 جمع تم ،2018-2014 من الدراسة مدة وكانت عمان،

 المعنية بالشركات الخاصة الضرورية المالية البيانات

 المال رأس إدارة أن النتائج أظهرت لذلك، ووفقا وتحليلها

 المال رأس أن ثبت لقد الشركات، أداء في مهمة العامل

 ربحية، مؤسسة أي لنمو الفقري العمود هو ملالعا

 على التأثير تحديد إلى الدراسة سعت ذلك إلى باإلضافة

 استخدمت بأن األردن في الصناعية الشركات ربحية

 بشكل بياناتها استمدت بأن البيانات لوحة منهجية الدراسة

 االنحدار تحليل نتائج وأشارت ثانوية مصادر من أساسي

 المالي األداء في االختالف من فقط% 26 أن إلى

 المال رأس إدارة على يؤثر أن يمكن التصنيع لشركات

 .أخرى بعوامل يتأثر المتبقي الجزء وأن العامل

العامل،  المال رأس المالي، األداء :المفتاحية الكلمات

 .الربحية المالية، لألوراق عمان سوق
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Introduction : 
Effective working of capital management includes designing and managing the 

present assets and the present responsibility in the approach that prevents the risk 

inability to meet the term liabilities on the one hand, to prevent the immoderate 

investment on to the assets on the other. The capital management is crucial for 

economical decisions in the industry area. Better management of working capital raises 

the industry value while working capital management is fundamental to the industry 

because it measures time investments and increases the expectations of a firm (Abbasali 

& Emamgholipourarchi, 2012). 

There are countless numbers of research and studies conducted in this context. 

However, we prefer to cite tangible examples from Jordanian companies in order to shed 

light on WCM so as to better understand the phenomenon, and show the its importance 

for companies’ survival and growth. We have chosen The Arab Bank, and the Arab 

Potash Company, since no studies have ever been conducted about them.The Arab Bank 

has developed from being a tiny bank in Palestine and Jordan to becoming an 

international one (Abdulraheem, Yahaya, Isiaka, & Aliu, 2011). 

The other example that shows clearly the WCM’s significant role on organizations’ 

performance, liquidity and profitability is the Arab Potash Company. By reviewing the 

company’s records we can see that in late 1970s and early 1980s the company was at 

the verge of bankruptcy. Its market share value was less than two dinar per share at the 

time. However, when a new management took over, the operations in the company have 

changed drastically. The new management implemented a four step plan to save the 

company (Afza & Sajid Nazir, 2007; Joshua & Peter, 2010): 

1- Efficient working capital management, by which reflected positively on the 

company's performance and eventually its profitability. 

2- Empowering employees. 

3- Differentiation by which the company gained competitive advantage over the 

nearby Israeli Potash company. 

4- Cost cutting. 

By adopting a working capital management effectively the Arab Potash Company 

is a very profitable firm nowadays. Its stocks attract investors strongly, whereas the 

market value is about forty dinar per share. This example shows the impact of WCM on 

organizations' performance and profitability without the need to mine organizations' 

data bases looking for supportive statistics to show WCM role in firms' 

survival(Olayinka, 2012). 

1. LITERATURE SURVEY  
In his study, Kumaraswamy (2016)aims to explore the impact of working capital on 

the strong performance of the cement industry in the GCC countries for the period 2008-

2014. Four hypotheses related to working capital components have been investigated 

using linear regression models. The study identified a positive relationship between the 

period of transfer of stocks and the average duration of repayment with profitability, and 

the negative relationship between the average collection period and the profitability of 
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the company. The results of the regression model indicate the average collection period 

and the stock conversion period to be the most important factors that followed the 

average repayment period. 

In their study,Shivakumar and Thimmaiah (2016)aim to give a conceptual vision in 

the management of working capital and assess its impact on the liquidity and 

profitability of the Indian coal company. Liquidity and profitability trade-off has 

become an important aspect for all organizations. The researchers also aimed at testing 

the liquidity and profitability of the company’s position. To achieve this correlation 

target and spearman rank method was used. The bonding method refers to the weak link 

and negative correlation between liquidity and profitability. The mutual test has also 

been applied to test liquidity performance. It has been noted that the company’s liquidity 

position improved during the study period. 

Sharaf and Haddad (2015)investigated  the relationship  between  Working Capital 

Management and Profitability for Industrial Companies Listed in Amman Stock 

Exchange. The results of regression analysis show a significant negative relationship 

between cash conversion cycle and profitability.Nguyen, Tran, and Nguyen 

(2016)examined the effect that working capital management has on firms’ profitability 

by using the data from listed companies on Vietnamese Stock Exchange. The result 

implies that there is no correlation between Working Capital Management and firms’ 

profitability. 

Malik and Bukhari (2014)selected ROE as an indicator of profitability and five-

years’ data of 38 KSE listed companies from Cement, Chemical and Engineering sectors 

to study working capital management.Qazi, Shah, Abbas, and Nadeem (2011) limited 

their research work by taking 20 oil & gas  companies listed on KSE from 2004 to 2009 

and net income for measuringprofitability.Asad (2012) studied working capital 

management by gathering data of 30 textile listed firms as a sample and EPS as 

symbolizing profitability. 

Madhavi (2014)makes an empirical study of the co-relation between liquidity 

position and profitabilityof the paper mills in Andhra Pradesh. It has been observed that 

inefficient working capital management makes a negative impact on profitability and 

liquidity position of the paper mills. 

Akoto, Dadson, and Angmor (2013)carried out a thorough study of the relationship 

between working capital management policies and profitability of  the  thirteen  listed  

manufacturing  firms  in  Ghana. At the end of the study, a significantly negative 

relationship between profitability and accounts receivable days is found to exist. 

Profitability is significantly positively influenced by the firm’s cash conversion cycle 

(CCC), current assets ratio and current asset turnover. It is also suggested that managers 

can create value for the shareholders by creating incentives to reduce their accounts 

receivable to 30 days. 

Turan, Bamal, Vashist, and Turan (2013)attempt to examine the relationship 

between working capital management and profitability by making an inter sector 

comparison of two manufacturing industries i.e. chemical industries and pharmaceutical 
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industries. Fifty companies from each sectorbased on market  capitalization and listed 

on BSE and 500 indices were selected for the research for the period from 2002 to 2011. 

At the end of the analysis it was concluded that in spite of a similar nature  of both 

industries inthe manufacturing sector, working capital management variables affect 

profitability indices more strongly in the chemical industry than in the pharmaceutical 

industry. 

Samson, Mary, and Yemisi (2012)hope to empirically investigate the impact of 

working capital management on the profitability of a sample of 30 SME’s of Nigeria 

during 2009. In conclusion, the writer  points  out that managers can create value by 

reducing their firm’s number of accounts receivable day’s and inventories. At the same 

time the firm’s profitability could also be improved by reducing the cash conversion 

cycle. 

2. research methodology 
The present study is an attempt to analyse working capital management of the listed 

companies for the period of 2010-2014. The approach adopted is basically analytical 

and interpretative in nature Before deciding about the broad approach or methods of 

analysis for the present study, literature on research methodology and research studies 

related to the working capital management were reviewed (as mentioned in chapter II).  

On the basis of the review and the objectives of this study, it was decided to employ 

quantitative descriptive methods of analysis and investigation of the empirical data on 

the working capital management in the companies for the period of 2014-2018 as stated 

earlier. The one of the most usefull case of appling this methodology was the impact of 

working capital management on company’s profitabilityin (Vuković, Andrić, & Jakšić, 

2017). 

The analytical and descriptive approach is followed because of the fact that it seeks 

to analyse and interpret 50 the working capital management over a period of time. 

Study Hypotheses is to achieve the study objectives, six hypotheses will be used. 

These hypotheses are expressed using the null form as follows:  

H01: There is no significant relationship between working capital management 

components and gross operating profit.  

H02: There is no significant relationship between working capital management 

components and return on assets.  

H03: There is no significant relationship between working capital management 

components and return on equity.  

H04: There is no significant relationship between cash conversion cycle and gross 

operating profit. 
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 H05: There is no significant relationship between cash conversion cycle and return on 

assets.  

H06: There is no significant relationship between cash conversion cycle return on 

equity. 

Study Models: 

The following six specifications that will be used to examine the relationship 

between working capital management and profitability:  

GOPit= ß0 + ß1ln (RCPit)+ ß2ln (ICPit)+ ß3ln  

(PDPit)+ ß4(SIZEit)+ ß5(SGit)+ ß6(LEVit)+εi  

Model Specification (1)  

ROA it = ß0 + ß1ln (RCPit)+ ß2ln (ICPit)+ ß3ln  

(PDPit)+ ß4(SIZEit)+ ß5(SGit)+ ß6(LEVit)+εi  

Model Specification (2)  

ROEit= ß0 + ß1ln (RCPit)+ ß2ln (ICPit)+ ß3ln  

(PDPit)+ ß4(SIZEit)+ ß5(SGit)+ ß6(LEVit)+εi  

Model Specification (3)  

GOPit= ß0 + ß1ln (CCCit)+ ß2(SIZEit) +  

ß3 (SGit) +ß4(LEVit)+εi 

 Model Specification (4) 

 ROA it = ß0 + ß1ln (CCCit)+ ß2(SIZEit) +  

ß3 (SGit) +ß4(LEVit)+εi 

 Model Specification (5)  

ROEit= ß0 + ß1ln (CCCit)+  

ß2(SIZEit) + ß3 (SGit) +ß4(LEVit)+εi  

Model Specification (6)  

Where as:  

GOP = Gross Operating Profit;  
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ROA = Return on Assets;  

ROE = Return on Equity;  

ß0 = The regression constant term;  

ßi = (i = 1, 2,3,...) are the parameter slope;  

RCP = Receivables Collection Period;  

ICP = Inventories Conversion Period;  

PDP = Payables Deferral Period;  

CCC = Cash Conversion Cycle;  

SIZE = The Size of the company;  

SG = Sales growth;  

LEV = The Leverage Ratio; εi = The variable random error whose expected value is 

zero; (it): i = 1,...,N, refers to the number of companies, t = 1,..., T, refers to the numbers 

of years. 

Fig. 1. Framework of the study 

 

The Empirical Model 

Through the primary model it is possible to derive the study's measuring model in 

order to test the study's hypotheses as follow:   As to measure company's performance 

while relying on  ROE & ROA, thus we will have two models express the dependant 

variable to measure company's performance in each hypothesis.  

H1 An increase in working capital, leads to increase in its financial performance 

1 2 3 4NTCit it it itROE B B ICP B ACP B APP    
 

1 2 3 4NTCit it it itROA B B ICP B ACP B APP    
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H2- The increase in company’s financial leverage leads to increase in its financial 

performance  

6 itROE B ALV   
 

6 itROA B ALV   
 

H3- The increase in company’s size leads to increases in its financial performance.  

5 itROA B SIZ   
 

5 itROE B SIZ   
 

Where; 

Fp is firm performance measured as 

 1-ROA, return on assets.          2-R0E Return on Equity ,        Ntc, net trade cycle 

Icp, inventory conversion period,         App, account payment period , Acp, account 

collection period,   Siz, firm size,   Lav, financial leverage 

3. RESULTS 

Empirical results 

 Descriptive Statistics 

 Descriptive statistical summary of the study variables are shown in Table 1. The 

mean for all the study variables are very close to their median except for RCP, ICP, 

CCC, and SG. The median of the RCP is 78 days below the mean of 107 days, with a 

distribution highly skewed to the right. The median of ICP is 141 days slightly below 

the mean, indicating that most ICP values are around the average of 176 days, with a 

distribution skewed to the right. The median of CCC is 161 days below the mean of 215 

days, with a distribution skewed to the right. The average sales growth ratio is 11.34% 

with a standard deviation of 53.38% and median equal to 4.16%, with a distribution 

highly skewed to the right. 
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.  

Correlations Analysis  

Table 2 results show that the correlation coefficients of working capital management 

and its empirical study (GOP, ROA, and ROE), and all independent and control 

variables are significant, and as predicted by prior empirical researches. The results also 

show a positive significant relationship between the independent variables cash 

conversion cycle and inventories conversion period with a correlation coefficient of 

73.5%, and a positive significant relationship between cash conversion cycle and 

receivables collection period with a correlation coefficient of 56.3%.  
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Table 3- The change in return on assets during the study period 

X-axis (Years) Y-axis (Assets) 

2014 1.93 

2015 0.92 

2016 2.93 

2017 4.95 

2018 1.85 

In the above table, the X-axis shows the years while the Y-axis shows the assets. In 

year 2014 the assets reached 1.93 and in year 2015 they reached 0.92, which means the 

decrease of the asset value from 2015 to 2014. The asset value was 2.93 in 2016, while 

the asset value in 2017 was 4.95. The asset value was 1.85 in 2018. The overall lowest 

asset value was in the year of 2015, and the highest asset value was in 2017. 

Table 4-The change in Return on Equity during the study period 

X-axis(Years) Y-axis(Return On Asset) 

2014 0.2 

2015 1.45 

2016 1.75 

2017 4.33 

2018 0.2 

The above table shows the X-axis, indicating the Return on Asset, and the Y-axis, 

showing the Years. In year 2014 the return on asset value is 0.2, while in 2015 it 

increases to 1.45. The asset value reached 1.75 and 4.33 in 2016 and 2017 respectively. 

The asset value decreased in 2018 to 0.2. Thus, from the above table it can be noticed 

that the return on asset had the upward trend from 2014 to 2017, and then after 2017 this 

value decreased. 

Table 5: The correlation matrix between the variables of the study 

X - Mx Y - My (X - Mx)2 (Y - My)2 (X-Mx)(Y-My) 

-2.000 

-1.000 

0.000 

1.000 

2.000 

Mx: 012.000 

-0.586 

-1.596 

0.414 

2.434 

-0.666 

My: 2.516 

4.000 

1.000 

0.000 

1.000 

4.000 

Sum:10.000 

0.343 

2.547 

0.171 

5.924 

0.444 

Sum:9.430 

1.172 

1.596 

0.000 

2.434 

-1.332 

Sum: 3.870 

 

 



International Journal of Economic Studies                                                            

 

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

February (Issue 20) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               202202  

- 267 - 

Table 6- The change in inventory conversion period during the study period 

X-Axis (Years) Y-Axis (Return On Asset in Days) 

2014 105 

2015 125 

2016 142 

2017 160 

2018 187 

The table above shows the X-axis representing Years and the Y-axis representing 

the Return on Asset in Days. As it can be seen, the return on asset increases from year 

2014 to year 2018, The correlation matrix between the variables has been calculated. 

Table 7- The correlation matrix between the variables of the study 

X - Mx Y - My (X - Mx)2 (Y - My)2 (X-Mx)(Y-

My) 

-2.000 

-1.000 

0.000 

1.000 

2.000 

Mx: 

2012.000 

-1.386 

-0.136 

0.164 

2.744 

-1.386 

My: 1.586 

4.000 

1.000 

0.000 

1.000 

4.000 

Sum: 10.000 

1.921 

0.018 

0.027 

7.530 

1.921 

Sum: 11.417 

2.772 

0.136 

0.000 

2.744 

-2.772 

Sum: 2.880 

 

Table-8The correlation matrix between the variables 

X - Mx Y - My (X - Mx)2 (Y - My)2 (X-Mx)(Y-

My) 

-2.000 

-1.000 

0.000 

1.000 

2.000 

Mx: 

2012.000 

-38.800 

-18.800 

-1.800 

16.200 

43.200 

My: 

143.800 

4.000 

1.000 

0.000 

1.000 

4.000 

Sum: 

10.000 

1505.440 

353.440 

3.240 

262.440 

1866.240 

Sum: 

3990.800 

77.600 

18.800 

0.000 

16.200 

86.400 

Sum: 

199.000 
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Higher average group period of the technical industry at the time study period is 

similar to the previous periods, where we note the stability of collection period average 

of factors (2016 - 2017).  This value rises again to the same rates as in previous years, 

despite the rise in the average collection period of the index. However, we find 

that the rate of the profitability on property and return on impartiality grew at an 

increasing rate and in an abnormal correlation, unlike in previous studies, which showed 

an inverse relationship between profitability on property and return on impartiality. 

These may be due to the difference between this study and the previous studies.  

Table 9 –The change in Account collection period during the study period 

X-axis  (Years) Y-axis (Average Collection Period Days) 

2014 72 

2015 77 

2016 85 

2017 82 

2018 97 

On the above table, the X-axis represents years and the Y-axis Average Collection 

Period. In the years from 2014 to 2016 the average collection period increases, while 

after 2016 it decreases, only to increase again in 2018,The correlation matrix between 

the variables has been shown. 

Table 10-The correlation matrix between the variables of the study 

X - Mx Y - My (X - Mx)2 (Y - My)2 (X-Mx)(Y-My) 

-2.000 

-1.000 

0.000 

1.000 

2.000 

Mx: 2012.000 

-10.600 

-5.600 

2.400 

-0.600 

14.400 

My: 82.600 

4.000 

1.000 

0.000 

1.000 

4.000 

Sum: 10.000 

112.360 

31.360 

5.760 

0.360 

207.360 

Sum: 357.200 

21.200 

5.600 

0.000 

-0.600 

28.800 

Sum: 55.000 

 

Table 11- The change in Account Payment Period during the study period 

X-axis 

(Years) 

Y-axis (Account Payment Period) 

2014 87 

2015 102 

2016 102 

2017 117 

2018 123 
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The X-axis gives the value for each year, while the Y-axis represents Account 

Payment Period. From 2014 to 2018 the observed value increases, but during 2015 to 

2016 the value is the same, which means that there is no account payment period 

increase during the years of 2015 and 2016 

The average repayment period was on the rise during the study period. The average 

rate for industrial companies in 2014 was approximately 87 days. This taple continued 

to rise to reach the average level of 2018 (approximately 123 days), which is lower than 

the average rate if compared to the average period and the average collection period, 

which kept increasing steadily. This is interpreted as a sign that the Jordanian industrial 

companies did not have long periods of time to pay off their debts. Therefore, there may 

be some defect in the company’s working capital policy if the company is exposed to 

short-term policies,exposing them to the inability to receive creditors’ claims in a timely 

manner. 

Table 12 –The change in Net trade cycle during the study period 

X-Axis (Years) Y-Axis(Average Collection Period) 

2014 87 

2015 98 

2016 125 

2017 117 

2018 152 

In this table the lowest average collection period is 87 and it is recorded in the year 

2014, while the highest average collection period was recorded in 2018. 

The results for the length of the monetary period of the Jordanian industrial 

companies showed a serious situation. Actually, the results showed that these companies 

suffer from periods of time in which they are unable to meet their short-term liabilities. 

The increase continued from 87 days in 2014 to 152 days in 2018. The industries relied 

on their own funds and borrowed money to cover their obligations. This situation may 

expose them in the future to financial difficulties in the payment of short-term 

obligations and weakness in their working capital management. 

Table 13- The correlation matrix between the variables of the study are shown in the 

following table 

X-Mx Y-My (X-Mx)2 (Y-My)2 (X-Mx)(Y-My) 

-2.000 

-1.000 

0.000 

1.000 

2.000 

Mx:2012.000 

-19.200 

-4.200 

-4.200 

10.800 

16.800 

My:106.200 

4.000 

1.000 

0.000 

1.000 

4.000 

Sum:10.000 

368.640 

17.640 

17.640 

116.640 

282.240 

Sum: 802.800 

38.400 

4.200 

0.000 

10.800 

33.600 

Sum: 87.000 
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Table 14- Comparison between the size of the debt and the return 

X-axis 

(Year) 

Y-axis 

Average of 

ROE 

Average of 

ROA 

Average of 

size 

2014 30.82 2.01 0.2 

2015 31.96 4.62 4.62 

2016 33.36 3.13 1.64 

2017 33.81 1.05 1.05 

2018 33.16 1.93 0.26 

In the table 14, ROA and average size. The Average of ROE assets value is 30.82, 

31.96, 33.36, 33.81, 33.16 in the following years respectfully: 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018. The highest average of ROE of 33.81 is recorded in 2017, while the lowest value 

is 30.82, recorded in the year of 2014. The Average of ROA highest value is 4.62 in the 

year of 2015, and the lowest value is 1.05 in the year of 2017. The highest average of 

size value is 4.62 in the year of 2015, and lowest value is 0.2 in the year of 2014. 

Table 15: correlation between the variable measuring the company’s performance 

through ROA and the variable measuring ROE. 

 ROA ROE ICP ACP APP NTC SIZ LAV 

ROA 1 0.885249 -0.15039 -0.24149 -0.32047 -0.05632 0.315258 -0.21243 

ROE  1 -0.12235 -0.2652 -0.30523 -0.0552 0.232634 -0.26737 

ICP   1 0.242323 0.645534 0.659388 -0.18884 -0.16667 

ACP    1 0.335013 0.624844 -0.26638 -0.02151 

APP     1 0.084601 -0.06413 0.026345 

NTC      1 -0.31137 -0.20243 

SIZ       1 0.092982 

LAV        1 

Table 15 shows a strong correlation between the variable measuring the company’s 

performance through ROA and the variable measuring ROE, whereby the correlation 

coefficient between them is 88% showing a positive relationship between them. As the 

researchers agree, the two indicators are an important tool to measure the performance 

of the company. 
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4. CONCLUSION 

4.1. Conclusion 

In this paper several approaches were used to study the association between WCM 

administration and industry execution. Tobin Q and gross working benefit were 

measured as important factors in firm productivity and productivity of the organizations 

with other autonomous factors for 46 chosen organizations recorded on the ASE 

(Amman Stock Exchange) in Jordan for the period between 2014 and 2018. Based on 

the the results of the research, it can be concluded that there is a very strong association 

between the WCM administration and organization execution. The outcomes 

demonstrate that accumulation time of record receivables and money change cycle are 

inversely related with the association’s gains. This implies that by shortening gathering 

period and money transformation cycle the firms can benefit. Otherwise, the connection 

between other working capital administration segments and company’s productivity is 

not significant. 

4.2. Limitations of the study 

Members: 46 modern organizations, Place: Amman stock Exchange-Amman 

Jordan, Subject: The influence of WCM administration on firms’ execution 

The selection of a part of the Jordanian economy makes us unfit to generalize the 

results of this study to other parts of this economy. Along these lines, additional research 

should be carried out to incorporate more divisions and more organizations. 

4.3. Findings  

Because of the present economical critical period, the organizations have been given 

advice to thoroughly explore their resources. Although the previous study paper 

concentrates on long-term economical period and investment, organization liquidity 

proved to be of large significance during the financial critical period. To corresponding 

to tradeoff concept, the organization has to maintain equality between liquid and return 

value. The liquidity is a pre-condition to ensure that organizations are capable of 

reaching their short-term responsibility and their cash flow can be insured against the 

return value. The significance of the cash flow is shown through continuous economical 

achievement. The organization may be capable of decreasing the investments in fixed 

assets by hiring plant and machinery, whereas, similar sachems cannot be used for the 

parts of WCM. The large level of current assets may decrease the risk of liquidity related 

with specific value of funds which have been invested as long-term assets. 
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 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 -
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