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قواعد وضوابط النشر في المجلة
يس ر ر ررر هيئة حترير مجلة االقتص ـ ــاد الدولي والعولمة أن تس ر ر ررتقبل األبحاث والدراس ـ ــات األكاديمية التي
تص ـ ــب في ميدان األعمال ،ا دارة ،المحاس ـ ــبة ،االقتص ـ ــاد ،االقتص ـ ــاد القياس ـ ــي والمالية ،باللغات العربية،
اإلجنليزية الفرنسر ررية ،حي ذضر ررا هل األوراق ملعايري التحكيم العلمي من قبل متخص ر رصر ررني ،وتطبق فيها شر ررروط
اجملالت العلمية احملكمة املتعارف عليها،وبناء على ذلك فإن اهليئة ترى بأن البحوث املرسر ر ر ر ر ر ررلة ب أن تسر ر ر ر ر ر ررتويف
الشروط التالية:
 )1أن تطابق األوراق البحثية األصر ر ر ر ر ر ررول املنهجية املتعارف عليها يف البح العلمي ،وان يلتزم الباح بااللتزام
بضوابط األمانة والنزاهة العلمية؛
 )2أن ال تزيد عدد صفحات املقال على  22صفحة ،وال تقل عن  11صفحة،
 )1أن تتضر ر ر ر ر ررمن األوراق البحثية ملخر باللغة العربية والخر باللغة االجنليزية يف حدود  152كلمة ،إىل جانب
الكلمات املفتاحية،
 )4أن يكتب املقال بربنامج ) ،(Word 2003ويشر رررتط أن يكون ورق 2..2[ A4سر ررم× 21سر ررمق وفق
املقاييس التالية:
 بالنسبة للفقرات احرتام مسافة بادئة1 :؛
 تباعد األسطر1 :؛
 نوعاخلط،)Traditional Arabic( :حجم اخلط 16 :عادي؛
 ب ر ر ررال ر ررنس ر ر ر ر ر ر ر ر رب ر ر ررة ل ر رل ر رك ر رل ر رم ر ر ررات أو املص ر ر ر ر ر ر ر ر رط ر رل ر رح ر ر ررات ب ر رل ر رغ ر ر ررة أج ر رن ر رب ر ري ر ر ررة ف ر رت ر رك ر رت ر ر ررب خب ر ررط
()TimesNewRomanعادي ،مبقاس 12
 لض ر ررمان احرتام الضر ر روابط الش ر رركلية أعال  ،وكلا احرتام مقاس اهلواما ،كن االس ر ررتعانة بقالب
اجمللة ( ،)Templateاللي يناسب لغة املقال.
 )5تقبل البحوث األصرريلة اليت تتصررف باحلداوة ومل يسرربق نشرررها يف أي ظلة أو تظاهرة علمية ،وتلك اليت تقدم
إضافة علمية نظرية و عملية.
 )6يلتزم الباح بالقيام بكافة التعديالت اليت تطلب منه ،وضمن اآلجال اليت حتددها هيئة التحرير.
تقدم األوراق البحثية وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوين للمجلة:

revintereco@gmail.com

المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال عن آراء مؤلفيها
ترتيب المقاالت ال يعكس مكانة الباحث وال أهمية بحثه

أخالقيات النشر العلمي
تنشررر ظلة االقتصرراد الدويل والعوملة املقاالت العلمية األصرريلة واحملكمة ،فدف توفري جودة عالية َّلقئرائها من
خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنا املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر ()COPE
( )Committee On Publication Ethicsوهي األس ر ر ر ر رراس املرش ر ر ر ر ررد للم لفني والباحثني واألطراف
األخرى امل ورة يف نش ر ررر املقاالت باجمللة من حمكمني ،مس ر ررتش ر ررارين ،منقحني وناش ر ررين ،وي تس ر ررعى اجمللة لوض ر ررا
موحدة للس ر ر ر ررلوك؛ وتس ر ر ر ررهر اجمللة على أن يقبل اجلميا بقوانني املدونة األخالقية اتفاقا ،وبللك فهي ملتزمة
معايري ّ
متاما باحلرص على تطبيقها يف ظل القبول باملس ولية والوفاء بالواجبات واملس وليات املسندة لكل طرف.

مسؤوليات الناشر
قرار النش ـ ـ ـ ـ ــر :ب مراعاة حقوق الطبا وحقوق االقتباس من األعمال العلمية الس ر ر ر ر ر ر ررابقة ،بغر حف حقوق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس التحرير مس وال عن قرار النشر والطبا ويستند يف ذلك إىل سياسة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشررر ،خاصررة فيما يتعلق بالتشررهري أو القلف أو انتهاك حقوق النشررر والطبا أو
القرصنة ،كما كن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعني يف اذاذ القرار.
النزاهة:يض ر ر ر ررمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم حمتوى كل مقال مقدم للنش ر ر ر ررر ،بغل النظر عن اجلنس ،األص ر ر ر ررل،
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.

الســرية :ب أن تكون املعلومات اخلاص ررة مب لفي املقاالت سر ررية للغاية وأن َّياف عليها من قبل كل األش ررخاص
اللين كنهم االطالع عليها ،مثل رئيس التحرير ،أعض ر رراء هيئة التحرير ،أو أي عض ر ررو له عالقة بالتحرير والنش ر ررر
وباقي األطراف األخرى امل متنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
الموافقة الصــريحة:ال كن اس ررتخدام أو االس ررتفادة من نتائج أواث اآلخرين املتعلقة باملقاالت غري القابلة للنش ررر
بدون تصريح أو إذن خطي من م لفها.

مسؤولية المحكم
المسـ ـ ـ ــاهمة في قرار النشـ ـ ـ ــر:يس ر ر ر ر رراعد املحكم (املقيم) رئيس التحرير وهيئة التحرير يف اذاذ قرار النش ر ر ر ر ررر وكللك
َّ
َّ
مساعدة امل لف يف حتسني املقال وتصويبه.
سـ ــرعة الخدمة والتقيد با:جال:على املحكم املبادرة والس ر رررعة يف القيام بتقييم املقال املوجه إليه يف اآلجال احملددة،
َّ
وإذا تعلر ذلك بعد القيام بالدراس ر ر ر ر ررة األولية للمقال ،عليه إبالي رئيس التحرير بأن موض ر ر ر ر رروع املقال خارج نطاق
عمل احملكم ،تأخري التحكيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود اإلمكانيات الكافية للتحكيم.
للمحكم ،وأن يس ررعى املحكم للمحافظة على س رريتها
الســرية :ب أن تكون كل معلومات املقال س ررية بالنس رربة َّ
َّ
وال كن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها ما أي طرف باستثناء املرخر هلم من طرف رئيس التحرير.
الموض ـ ـ ـ ــوعية:على املحكم إوبات مراجعته وتقييم األواث املوجهة إليه باحلجج واألدلة املوض ر ر ر ر رروعية ،وأن يتجنب
َّ
التحكيم على أساس بيان وجهة نظر الشخصية ،اللوق الشخصي ،العنصري ،امللهيب وغري .
تحديد المصــادر:على املحكم حماولة حتديد املصررادر واملراجا املتعلقة باملوضرروع (املقال) واليت مل يهمشررها امل لف،
َّ
وأي نر أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشر ررور سر ررابقا ب لميشر ررها بشر رركل صر ررحيح ،وعلى احملكم إبالي
رئيس التحرير وإنلار بأي أعمال متماولة أو متشافة أو متداخلة ما العمل قيد التحكيم.
تعارض المص ــالح:على املحكم عدم حتكيم املقاالت ألهداف شر ررخصر ررية ،أي ال ب عليه قبول حتكيم املقاالت
َّ
اليت عن طريقها كن أن تكون هناك مصاحل لألشخاص أو امل سسات أو يَّالح فيها عالقات شخصية.

مسؤولية المؤلف
معايير ا عداد:على امل لف تقدمي و أصرريل وعرضرره بدقة وموضرروعية ،بشرركل علمي متناسررق يطابق مواصررفات
املقاالت احملكمة س ر رواء من حي اللغة ،أو الش رركل أو املض ررمون ،و ذلك وفق معايري و س ررياس ررة النش ررر يف اجمللة،
وتبيان املعطيات بشر ر ر رركل صر ر ر ررحيح ،و ذلك عن طريق اإلحالة الكاملة ،ومراعاة حقوق اآلخرين يف املقال؛ وجتنب
إظهار املواضرريا احلسرراسررة وغري األخالقية ،اللوقية ،الشررخصررية ،العرقية ،امللهبية ،املعلومات املزيفة وغري الصررحيحة
وترمجة أعمال اآلخرين بدون ذكر مصدر االقتباس يف املقال.
األصـ ـ ــالة والقرصـ ـ ــنة:على امل لف إوبات أصر ر ر ررالة عمله وأي اقتباس أو اسر ر ر ررتعمال فقرات أو كلمات اآلخرين ب
لميش ر رره بطريقة مناس ر رربة وص ر ررحيحة؛ ومجلة االقتصـ ــاد الدولي والعولمة حتتف وق اس ر ررتخدام برامج اكتش ر رراف

القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.

إعادة النش ــر:ال كن للم لف تقدمي العمل نفس رره (املقال) ألكثر من ظلة أو م متر ،وفعل ذلك يعترب س ررلوك غري
أخالقي وغري مقبول.
الوص ـ ــول للمعطيات واالحتفا بها :على امل لف االحتفاظ بالبيانات اخلاصر ر ررة اليت اسر ر ررتخدمها يف مقاله ،وتقد ها
عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املقيم.
َّ
ا فص ـ ـ ــاح:على امل لف اإلفص ر ر ر رراح عن أي تض ر ر ر ررارب للمص ر ر ر رراحل ،مايل أو غري واللي قد ي ور على نتائج البح
وتفسريها ،و ب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروع مقاله.
مؤلفي المقال :ينبغي حصررر (عدد) م لفي املقال يف أولئك املسررا ني فقط بش رركل كبري وواض ررح س رواء من حي
التصميم ،التنفيل والتفسري ،ما ضرورة حتديد امل لف املس ول عن املقال وهو اللي يَّ دي دوراًكبرياً يف إعداد املقال
والتخطيط له ،أما بقية امل لفني يَّلكرون أيض ر ر ر ر ر ر راً يف املقال على أ ّّنم مسر ر ر ر ر ر ررا ون فيه فعال ،و ب أن يتأكد امل لف
األصر ر ر ر ر ر ررلي للمقال من وجود األااء واملعلومات اخلاص ر ر ر ر ر ر ررة ميا امل لفني ،وعدم إدراج أااء أخرى لغري امل لفني
للمقال ،كما ب أن يطّلِا امل لفون مجيعا عن املقالة جيدا ،وأن يتفقوا صر ر ر ر ر رراحة على ما ورد يف حمتواها ونش ر ر ر ر رررها

بللك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
ا حاالت والمراجع:يلتزم صر ر رراحب املقال بلكر اإلحاالت بشر ر رركل مناسر ر ررب ،و ب أن تشر ر ررمل اإلحالة ِذكر كل
الكتب ،املنش ر ررورات ،املواقا اإللكرتونية و س ر ررائر أواث األش ر ررخاص يف قائمة اإلحاالت واملراجا ،املقتبس منها أو
املشار إليها يف نر املقال.
أي زمن،
ا بالغ عن األخطاء:على امل لف إذا تنبّه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة يف جزئيات مقاله يف ّ
أن يشعر فورا رئيس حترير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتصحيح اخلطأ.
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الملخص
يتناول هذا البحث موضوع حوكمة اجلامعات يف ظل تزايد االهتمام هبا سواء على الصعيد الدويل أو
 وحياول البحث دراسة أثر احلوكمة على فاعلية القرارات ومدى مسامهتها يف خلق وتعزيز بيئة تعليمية،احمللي
 إذ متحور جوهر البحث يف إلقاء الضوء على واقع احلوكمة يف كالً من جامعيت األقصى،ذات طابع تنافسي
 وذلك نتيجة زيادة الطلب على خدمة التعليم العايل واستجابة،وفلسطني يف قطاع غزة من منظور مقارن
وخلص البحث إىل ضرورة االلتزام بالقواعد والقوانني وحتقيق مزيد من
َ ،ملتطلبات سوق العمل الفلسطيين
 أال وهو تقدمي خدمة تعليمية متميزة،الشفافية واملسئولية حىت تستطيع اجلامعة االضطالع بدورها الرئيس
.حسب اخلطط والربامج التعليمية املرسومة
Abstract
Keywords

This research deals with the subject of universities governance, in light of
increasing and interesting in it, whether an international or local. The research tries to
find the Impact on the effectiveness of decisions and it's contribution in creating and
promoting an educational environment with a competitive nature .
The essence of research is focused on the reality of governance in both
universities: Al-Aqsa and Palestine University in Gaza Strip from a comparative
perspective.As a result of increased demand for higher education service in response
to the requirements of the Palestinian labor market .
The research is recommended the need to adhere the rules, laws and achieve greater
transparency and accountability, so the university can fulfill and do it's major role in
the provision of distinct educational service, according to what has been planned.

Governance;
Effectiveness
of DecisionMaking;
Competitive
Advantage;
Public and
Private
Universities;
Gaza Strip.
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أثر الحوكمة على فاعلية اتخاذ القرارات كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية
(دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة في قطاع غزة)

ص018 -001 :

 .1مقدمة:

كانت كلمة "احلوكمة" حىت أعوام قليلة مصطلحاً غريباً غامضاً غري واضح املعىن واملعامل .ولكن هذا املصطلح
أصبح اليوم من بني أكثر الكلمات انتشاراً يف أدبيات األعمال .ويتسابق الباحثون إىل دراسة احلوكمة وأثرها يف

حتسني أداء الشركات وزيادة أرباحها وتعزيز ثقة أصحاب املصاحل فيها كوهنا تساهم يف حتسني املناخ االستثماري
للدولة وزيادة القدرة التنافسية القتصادها ،بل وأن مبادئ املساءلة والشفافية والنزاهة اليت تتضمنها احلوكمة أصبحت
جزءاً من التشريعات والقوانني يف معظم الدول النامية واملتقدمة على حد سواء.
ولقد سامهت جمموعة من التطورات العاملية واإلقليمية خالل السنوات األخرية يف تعزيز مفهوم احلوكمة ،فقد
شهد العامل خالل الفرتة املاضية أزمات مالية صعبة مثل األزمة املالية لدول جنوب شرق أسيا عام  ،7991وأزمة
الرهن العقاري عام ،7001وكذلك أزمة الديون األوروبية احلالية  .كما شهد العامل أيضاً اهنيار شركات أمريكية
()7
ضخمة مثل شركة (آرثر أندرسون) للتدقيق و شركة (إنرون) وشركة ( ورلد كوم) وغريها .
ولقد عزى كثري من خرباء االقتصاد وكذلك الباحثني هذه األزمات واالهنيارات إىل أشكال خمتلفة من الفساد
املايل واإلداري للمدراء التنفيذيني وكذلك غياب النزاهة والشفافية واملسائلة نتيجة ضعف مبادئ احلوكمة يف القطاعني
العام واخلاص .وتعترب أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ليست مبنأى عن هذه التجاذبات واألزمات االقتصادية كوهنا
تعتمد بشكل أساسي على املساعدات من الدول املاحنة مبوجب اتفاقية أوسلو املربمة يف شهر سبتمرب من عام
 .7991حيث قامت هيئة سوق املال الفلسطيين بتشكيل اللجنة الوطنية للحوكمة ومتثلت مهام هذه اللجنة يف
وضع نظام يهتم بنشر وتعزيز ثقافة احلوكمة كمعيار للممارسات اإلدارية واملالية يف مؤسسات األعمال الفلسطينية،
ومن ضمنها اجلامعات الفلسطينية اليت ناهلا أخريا قسطاً من االهتمام هبذا املوضوع .
لذا ارتأى الباحث أن يتناول هذا البحث موضوع احلوكمة اجلامعية من خالل دراسة ميدانية استهدفت كالً

من جامعة األقصى احلكومية وجامعة فلسطني اخلاصة ،وهذا ما ستظهره مفاصل هذا البحث فيما سيأيت :
 .2اإلطار النظري للبحث
 1.2نشأة الحوكمة ومفهومها :

تعود جذور حوكمة الشركات إىل كالً من ( )Berle& Meansاللذين يع ّدان أول من تناول موضوع فصل
اإلدارة عن امللكية وذلك عام  ،7917وتأيت آليات حوكمة الشركات لسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مدراء
() 7
جراء املمارسات السلبية اليت ميكن أن تضر مبصلحة الشركة .
ومالكي الشركة من ّ
أما مصطلح حوكمة الشركات فتم البدء باستخدامه مع بداية عقد التسعينات من القرن املاضي ،إذ تزايد
استخدام هذا املصطلح بشكل واسع يف السنوات األخرية ،وأصبح شائع استخدامه من جانب اخلرباء ال سيما أولئك
()1
العاملون يف املنظمات الدولية واإلقليمية واحمللية .
وقد تعدد تتعريفات هذا املصطلح ،حبيث يعكس كل مصطلح وجهة النظر اليت يتبناها مقدم هذا التعريف .إذ
مت تعريفها على أهنا " ذلك النظام الذي يتم من خالله إدارة وتوجيه وتنظيم ومراجعة املؤسسات واإلجراءات اليت
2
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تواجه وتدير الشركات وتراقب أداؤها حبيث يضمن الوصول إىل حتقيق رسالتها واألهداف املرسومة هلا ".

كما مت

تعريفها أيضاً بأهنا " جمموعة من القوانني والنظم والقرارات اليت هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز واألداء عن طريق
()5
الفعالة لتحقيق خطط وأهداف املنظمة".
اختيار األساليب املناسبة و ّ
فعرفت احلوكمة بأهنا " :هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات
أما مؤسسة التمويل الدولية(ّ )IFC
() 6
والتحكم يف أعماهلا".
عرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDبأهنا " :جمموعة من العالقات بني كالً من القائمني
كما ّ
( )1
على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني ".
ومبعىن أخر وعطفاً على ما سبق  ،فإن احلوكمة تعين وجود أنظمة حتكم العالقات بني األطراف األساسية اليت

تؤثر يف سلوك املؤسسة وتعزيز أدائها على املدى البعيد .ويف خضم ذلك ميكن تلخيص أهداف احلوكمة يف النواحي
()8
اآلتية:
 حتسني أداء الشركات ومنظمات األعمال . وضع األنظمة الكفيلة مبعاجلة الغش وتضارب املصاحل والتصرفات غري املقبولة أخالقياً. وضع أنظمة الرقابة على أداء الشركات واملنظمات وأعضاء جملس اإلدارة واملسامهني. -وضع القوانني واإلجراءات املتعلقة بسري العمل داخل الشركة لتحقيق أهدافها .

 2.2معايير الحوكمة ومحدداتها :
ال بد من اإلشارة إىل انه ال يوجد منوذج أو نظام خاص حبوكمة الشركات الذي يناسب مجيع الدول وكذلك
منظمات األعمال ،هلذا السبب عملت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ( )OECDعلى إصدار قواعد ومعايري
تتالءم وخصوصية كل دولة ضمن إطار ملبادئ احلوكمة العامة ،وتشمل املبادئ وفقاً للتعديل احلاصل من جانب
() 9
املنظمة املذكورة يف عام  7004ما يلي:
فعال حلوكمة الشركات .
 ضمان األساس لوجود إطار ّ حقوق املسامهني وخصائص امللكية األساسية . املعاملة العادلة للمسامهني . دور أصحاب املصاحل يف حوكمة الشركات . الشفافية واإلفصاح . مسؤوليات جمالس اإلدارة .كما أن التطبيق اجليد حلوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى جودة جمموعتني من
()70

احملددات مها:

 -المحددات الخارجية :وتشري إىل مناخ وبيئة االستثمار يف الدولة ،والذي يشمل على سبيل املثال القوانني املنظمة

للنشاط االقتصادي مثل :قوانني سوق املال والشركات وتنظيم املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس ،وكفاءة
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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القطاع املايل مثل :البنوك وأسوق املال وقدرهتما على توفري التمويل الالزم للمشروعات ،ودرجة املنافسة يف السوق،
()77
وكفاءة عناصر اإلنتاج ،وأيضاً كفاءة األجهزة واهليئات الرقابية يف إحكام الرقابة على هذه الشركات.

 المحددات الداخلية :وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركةبني اجلمعية العامة وجملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني ،واليت يؤدى تطبيقها إىل تقليل التعارض بني مصاحل هذه
األطراف الثالثة.
ويف النهاية حتقق احلوكمة فوائد عديدة مثل :زيادة الثقة يف االقتصاد القومي ،وتعميق دور أسوق املال ،وزيادة
قدرته على تعبئة املدخرات ورفع معدالت االستثمار ،واحلفا على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين .ومن ناحية

أخرى تشجع احلوكمة على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية ،و كذلك تساعد املشروعات يف احلصول على
التمويل الالزم وتوليد األرباح باإلضافة إىل مسامهتها يف خلق فرص العمل.
 3.2الحوكمة في فلسطين:
مل تكن فلسطني بعيدة عن التوجه العاملي واملتعلق حبوكمة الشركات ،فقد شكلت هيئة سوق رأس املال
الفلسطينية ما يسمى باللجنة الوطنية للحوكمة يف منتصف عام  ،7001ومتثلت مهمة هذه اللجنة يف وضع نظام
خاص للحوكمة وحماولة تثبيته يف فلسطني ،كما لعب مركز تطوير القطاع اخلاص ومجعية رجال األعمال الفلسطينيني
دوراً ريادياً يف حماولة نشر ثقافة احلوكمة يف األراضي الفلسطينية واليت تعترب قاعدة أساسية النتهاج احلوكمة كمعيار

للممارسات اإلدارية واملالية ،وقد أع ّد هذا املركز جمموعة من التقارير وعقد العديد من ورشات العمل واللقاءات
خصوصاً يف املصارف التجارية باإلضافة إىل جمموعة من اللقاءات يف جامعات الضفة الغربية  )77(.كما أصدرت هذه
اللجنة مدونة قواعد حوكمة الشركات يف فلسطني هناية عام  7009حبيث أصبحت نافذة منذ ذلك التاريخ ،وحيث
أن هذه املدونة تسري على الشركات املسامهة العامة واملؤسسات املالية املدرجة يف سوق رأس املال الفلسطيين ،كما
أصبحت هي اجلهة املخولة مبتابعة تنفيذ وإلزام الشركات بالقواعد الواردة يف املدونة.
وعلى الرغم من احملاوالت السابقة والشوط الكبري الذي قطعته فلسطني يف نشر مبادئ حوكمة الشركات ،فإن هناك
()71
العديد من الصعوبات اليت تواجه جهود احلوكمة ،أمهها :
 قلة عدد الشركات الفلسطينية املسجلة كشركات مسامهة عامة . عدم وجود قانون شركات واضح ينظم عملها . الطابع العائلي ألغلب املشاريع التجارية . ضعف جماالت احملاسبة والتدقيق واإلدارة. عدم االلتزام الكامل باملعايري املهنية عند توظيف األفراد . -سيطرة شخص أو عدد قليل من األشخاص على إدارة املنشأة.
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 4.2حوكمة الجامعات:
تساهم اجلامعات يف معظم دول العامل يف خمتلف جوانب التنمية ،سواء االجتماعية واالقتصادية واإلدارية
والسياسية والصحية وغريها ،وهي جزء هام وحيوي من اجملتمع العام ككل ،حبكم عالقاهتا التبادلية مع خمتلف
األنشطة يف بلداهنا)74(.وجيتهد القائمون على اجلامعات يف صياغة رسالة اجلامعة التعليمية اليت حتدد الحقاً األهداف

العليا للجامعة ،ومهما اختلفت صيغ هذه الرسائل إال أهنا ُتمع بشكل أو بآخر على أن أمسى أهداف اجلامعات
ترتكز يف هدفني أساسني مها :األول وهو تقدمي خدمة تعليمية متميزة يتمثل بالدفع بأفواج اخلرجيني املؤهلني ملأل
الشواغر يف مؤسسات الدولة املختلفة مبا يتناسب واحتياجاهتا ،أي أن يكون هناك توافق بني متطلبات اجملتمع ونوعية
اخلرجيني.

واهلدف الثاين :هو حتقيق التفاعل بني اجلامعة واجملتمع وإسهام اجلامعة يف حل القضايا اجملتمعية بأنواعها
املختلفة على كافة األصعدة من خالل إجراء األحباث وورش العمل يف خمتلف اجملاالت سواء الصناعية ،التعليمية،
االجتماعية ،الزراعية ،وغريها )75(.على اعتبار أن اجلامعات شريان رئيس ال غىن عنه يف بناء اجملتمع وتوعيته وتعليمه
لريقى إىل أعلى مستويات العلم واحلضارة ،ألجيال احلاضر واملستقبل.
كانت معدالت البطالة بني خرجيي اجلامعات العربية أعلى من نظرياهتا يف املناطق األخرى خالل العقد
املاضي ،إذ حتتاج اجلامعات العربية إىل نزعة ابتكاريه ميكن من خالهلا توفري خدمة تعليمية تساعد خرجييها يف أن
يصبحوا منافسني يف سوق العمل ومسامهني يف زيادة الناتج القومي اإلمجايل وحتسني الوضع االجتماعي لبلداهنم .
يستخدم مصطلح احلوكمة اجلامعية لوصف كل تلك اهلياكل والعمليات واألنشطة اليت تشارك يف التخطيط
والتوجيه للمؤسسات التعليمية وكذلك األشخاص الذين يعملون يف جمال التعليم العايل .ألن هدف احلوكمة الرئيس
هو إجياد منظمة قوية حتقق أعلى مستويات األداء وتكون مسئولة أمام اجملتمع .
 2.2حوكمة الجامعات في فلسطين :
إن احملاولة األوىل اليت تناولت حوكمة اجلامعات يف قطاع غزة جاءت بتاريخ  78مارس  . 7071وهي ما
قامت به وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية من خالل دائرة هيئة االعتماد و اجلودة التابعة هلا من تنظيم ورشة
عمل بعنوان "حوكمة مؤسسات التعليم العايل"( )76حبضور عدد من رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات يف
املؤسسات التعليمية وأعضاء جمالس األمناء واإلدارة فيها وبعض املهتمني ،وتناولت فعاليات الورشة مفهوم احلوكمة
وسبل تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل بغزة.كما تناولت عوائق تطبيق احلوكمة ،ودور اجمللس التشريعي يف متابعته
هلذه املؤسسات .وأوصت الورشة بإجياد آليات واضحة كي يتمكن املسئولني يف مؤسسات التعليم العايل من تقدمي
التوضيحات والتعليمات الالزمة ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحياهتم يف تصريف واجباهتم مبا يتكامل
مع عملية املساءلة والشفافية واإلفصاح .كما أوصت الورشة بإزالة الروتني والبريوقراطية يف هذه املؤسسات عرب حتسني
إجراءات العمل فيها ،وتفعيل دور جلنة الرتبية والتعليم باجمللس التشريعي الفلسطيين واضطالعه مبتابعة ومراقبة
مؤسسات التعليم العايل .ويف هذا السياق البد من التعرف على اجلامعات حمل البحث وهي:
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 1.2.2جامعة األقصى:

بقرار رئاسي يف  77سبتمرب  ،7007مت اعتماد جامعة األقصى كمؤسسة تعليم عال حكومية يف حمافظات
غزة ،تطوراً عن كلية الرتبية احلكومية اليت أنشئت يف عام ،7997كامتداد طبيعي ملعهد دار املعلمني واملعلمات الذي

تأسس يف عام .7955وهي مستقلة علمياً وأكادميياً وفقاً لكل من قانون التعليم العايل رقم  77لعام،7998
واألنظمة الصادرة مبقتضاه عن وزارة الرتبية والتعليم العايل .وهتدف اجلامعة إىل نشر املعرفة ،وتعميق جذورها ،وخدمة
اجملتمع الفلسطيين وتطويره خاصة ،واجملتمع العريب واإلنساين عامة ،وحتتضن اجلامعة حوايل ( )71000طالب وطالبة
موزعني على ( )8كليات رئيسة تتضمن حوايل ( )14ختصصاً علمياً يف شىت اجملاالت املختلفة .وتلتزم جامعة
األقصى خالل حتقيقها لرؤيتها بالثقافة العربية واإلسالمية ،ومبادئ حقوق اإلنسان وااللتزام حبكم القانون ،والشفافية،
()71
واالحرتام ،والتسامح ،والعدالة ،واملساواة ،والتمكني ،واملشاركة ألصحاب املصلحة.

 2.2.2جامعة فلسطين:
تأسست جامعة فلسطني مبدينة غزة يف عام  ،7001كجامعة خاصة ،وبدأت ممارسة دورها يف اجملتمع
الفلسطيين يف عام  7005وأخذت على عاتقها رسالة جليلة وهي توفري مستوى رفيع وعصري من التعليم اجلامعي
عن طريق هتيئة بيئة تعليمية تساندها تقنيات حديثة والكرتونية متكاملة ومناهج وضوابط وأنظمة أكادميية ذات
مواصفات عاملية ،هبدف إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على تلبية حاجات اجملتمع ،و هتيئة بيئة جامعية وفق
متطلبات اجلودة مع مواكبة املستجدات العلمية والتقنية وتعزيز دور البحث العلمي والتطور املعريف ،وذلك للمسامهة
يف دعم جهود التنمية املستدامة ومواكبة ركب احلضارة واملسامهة يف صياغة خارطة املستقبل يف إطار مبادئ وقيم
احلضارة اإلسالمية العريقة .وحتتضن اجلامعة حوايل ( )1500طالب وطالبة موزعني على ( )1كليات رئيسة
()78

تتضمن( )18ختصص نوعي.

 3.2.2أثر الحوكمة على فاعلية اتخاذ القرارات:

هناك اختالف واضح بني الكتّاب والباحثني يف تعريفهم ملصطلح القرار .فتم تعريفه على أنه " االختيار املدرك

بني البدائل املتاحة يف موقف معني ،أو هو عملية املفاضلة بني حلول بديلة ملواجهة مشكلة معينة واختيار احلل
األنسب من بينها " )79(.ومت تعريفه أيضا بأنه " هو الذي يتعلق باملشكالت العادية املتصلة بإجراءات العمل اليومي
()70
وتنفيذه والنشاط اجلاري يف املنظمة وينقسم إىل قسمني :قرار إداري وقرار تكتيكي " .
وتعترب عملية اختاذ القرارات عملية إدارية مركبة كوهنا تأخذ يف االعتبار بيئة اختاذ القرار نفسه وكذلك التنبؤ باملعوقات
واملشكالت اليت حتد من فعاليته .لذا تعترب عملية اختاذ القرارات من أصعب املهمات اإلدارية لنا مجيعاً ألهنا تقوم على
سهل عملية اختاذ القرارات اليت تتسم بالعقالنية والشفافية
اختيار البديل األفضل ،وبالتايل فإن احلوكمة اجليدة ت ّ
واهلادفة إىل حتقيق الكفاءة والفعالية داخل املنظمة ،وينبغي أن تساعد القرارات املتخذة إىل إحالل التوازن املالئم بني
املصاحل املتنوعة واالعرتاف باألسباب اليت تقف وراء تضارب أصحاب املصاحل وعدم تغليب املصلحة الشخصية على
املصلحة العامة .
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وتتأثر احلوكمة يف اجلامعات مبدى استقاللية متخذي القرارات وانعكاسات ذلك على األداء املؤسسي  .لذلك
من الضروري أن يتم استحداث قدرات جديدة للحوكمة الداخلية يف اجلامعات مثل القرارات املتعلقة بقبول الطالب،
()77
سياسة التوظيف ،املناهج الدراسية ،االستثمار اجليد للموارد البشرية واملادية املتاحة .
 4.2.2عالقة حوكمة الجامعات بتعزيز الميزة التنافسية :
تلعب احلوكمة دوراً كبرياً يف تعزيز القدرة التنافسية القتصاد أي بلد كوهنا تعمل على جذب االستثمارات
وحتسني األداء االقتصادي والقدرة التنافسية على املدى الطويل  .وميثل امتالك وتطوير امليزة التنافسية هدفاً اسرتاتيجياً
تسعى اجلامعات لتحقيقه يف ظل التحديات التنافسية الشديدة كأحد مسات املناخ االقتصادي اجليد ،وبالتايل فإن
امليزة التنافسية هي استثمار جملموعة األصول املالية والبشرية والتكنولوجية هبدف إنتاج قيمة للمستفيدين (الطالب)
تليب احتياجاهتم ومتيزهم يف سوق العمل مستقبالً .ولقد عّرفت على أهنا " قدرة املؤسسة على حتقيق حاجات
()77
عرفها ( )Porterبأهنا"اكتشاف املؤسسة لطرق
املستفيد أو القيمة اليت يتّمىن احلصول عليها من املنتَ ْج " .ولقد ّ
جديدة أكثر فاعلية من تلك املستعملة من جانب املنافسني اآلخرين " )71(.ويعترب تعريفه أكثر داللة وإقناعاً ألنه
يركز على جوهر امليزة التنافسية أال وهو اإلبداع ،بينما التعريفات األخرى ركزت على كالً من القيمة أو إسرتاتيجية
التنافس فقط .كما استند ( ) Porterإىل ثالث اسرتاتيجيات ميكن استخدامها يف بناء امليزة التنافسية واحملافظة عليها
وهي  :تقليل التكلفة ،التمايز،الرتكيز .مما جعل أمهية امليزة التنافسية تكمن يف قدرة املنظمة على حتقيق النوعية
والتفوق ومساعدهتا يف دخوهلا أسواق جديدة لتحقيق مكاسب إضافية .
ويف ضوء ما سبق ،فإن ما يقلق اجلامعات اليوم هو أهنا أصبحت واحدة من عدة أطراف تنتج املعرفة ،لذلك
فإن التصنيف العاملي للجامعات زاد من أمهية احلوكمة يف شىت اجملاالت  .ونظراً لضخامة التحديات اليت تواجه
اجلامعات العربية – بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص – أضحى انشغاهلا يقتصر فقط على تسيري األعمال
()74
اليومية دون وجود ختطيط مسبق يرسم معامل التطور والتفوق يف املستقبل.
لذلك ال بد أن يكون هناك مصلحة عامة يف خدمة التعليم العايل حتتاج إىل التوفيق بينها وبني املنافع اليت
حتققه من االستقاللية والشفافية على اعتبار أن حوكمة اجلامعات تسهم يف إجياد مؤسسات تعليمية مستقلة هلا
جمالس وهيئات حاكمة ترسم مستقبلها االسرتاتيجي وتراقب سالمتها املالية للتأكد من جدوى إدارهتا .
واجلدير ذكره بأن غالبية اجلامعات اليت تنشط يف األراضي الفلسطينية هي جامعات أهلية(خاصة)،وهي حديثة
النشأة ،إال أهنا ش ّقت طريقها بنجاح وذلك بفضل جمالس اإلدارات املشرفة عليها واقتناعها بضرورة تقدمي خدمة
تعليمية متميزة ،مما أضحى التنافس هو مسة اجلامعات ككل يف سعيها لتوفري بيئة تعليمية تساعدها يف حتقيق أهدافها
املنشودة  .مما أصبح ذلك يهدد مستقبل مؤسسات التعليم العايل احلكومية مبختلف أنواعها.

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

7

أثر الحوكمة على فاعلية اتخاذ القرارات كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية
(دراسة مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة في قطاع غزة)

ص018 -001 :

 .3اإلطار المنهجي للبحث
 1.3مشكلة البحث :

من املعلوم أن اجلامعات هي مصدر أساسي لنشر املعرفة والثقافة والعلوم ،ونظراً ألن اجلامعات الفلسطينية هي

يف معظمها تتبع القطاع اخلاص والذي يتسم أساساً بالتنافس الشديد والسعي الدائم للتميز ،لذا توجب عليها تطبيق
مبادئ احلوكمة اهلادفة إىل تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة واملسائلة والعمل على تطبيق األنظمة والقوانني،واليت
أصبحت من أكثر املشاكل اليت تواجه اجلامعات يف اآلونة األخرية ،وما الزمها من ُتاوز للقانون وتفشى احملسوبية
وازدواجية املعايري باإلضافة إىل تفضيل كثري من الطالب الدراسة يف جامعات معينة دون أخرى .هذه األسباب جمتمعة
دفعت بالباحث لتناول مشكلة هذا البحث ،ولتوضيحها البد من طرح السؤال الرئيس التايل :هل تؤثر حوكمة
اجلامعات على فاعلية القرارات املتخذة فيها وصوالً لتقدمي خدمة تعليم عال متميزة ؟ولإلجابة على هذا التساؤل مت
طرح عدد من األسئلة الفرعية ،وهي:
 هل ضعف األنظمة والقوانني املستخدمة وعدم وضوحها سبب رئيس يف عدم االلتزام بتطبيق مبادئاحلوكمة يف اجلامعات املعنية ؟
 هل تساهم احلوكمة يف تعزيز امليزة التنافسية للجامعات حمل البحث ؟ هل االلتزام مببادئ احلوكمة اجلامعية تساعد على اختاذ قرارات تتسم بالفاعلية ؟ هل تؤثر املتغريات الدميغرافية املستوى التعليمي ،املسمى الوظيفي ،سنوات اخلربة العملية ) على فاعليةالقرارات املتخذة هبدف حتسني جودة التعليم اجلامعي .
 هل توجد فروق بني جامعيت األقصى وفلسطني يف تطبيقهما ملبادئ احلوكمة. 2.3أهداف البحث :
يهدف البحث إىل حتقيق ما يلي:
 زيادة املعرفة مبفهوم وثقافة احلوكمة بشكل عام وحوكمة اجلامعات الفلسطينية بشكل خاص. التعرف على دور تطبيق حوكمة اجلامعات يف مواجهة التحديات الراهنة اليت تواجهها اجلامعاتالفلسطينية.
 التعرف على مدى مسامهة احلوكمة وكذلك فاعلية اختاذ القرارات يف تعزيز امليزة التنافسية للجامعات حملالبحث.
كال من جامعة األقصى احلكومية و جامعة فلسطني اخلاصة ،والتأكد من مدى
 التأكد من واقع احلوكمة يف ًتطبيقهم ملتطلبات ومعايري احلوكمة.
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 3.3أهمية البحث :
يستمد هذا البحث أمهيته من األمور اآلتية :
 االرتقاء مبستوى التعليم العايل يف اجلامعات الفلسطينية واملسامهة يف تكريس ثقافة احلوكمة اجلامعية. زيادة االهتمام مبوضوع حوكمة اجلامعات يف اآلونة األخرية على اعتبار أن أسسها وآلياهتا تعد من املفاهيماحلديثة على املستوى العاملي بصفة عامة ،وعلى املستوى الفلسطيين بصفة خاصة .
 الوعي مبفاهيم وتطبيقات احلوكمة الكفيلة بتحقيق قدر كبري من الشفافية والعدالة ومساعدة إدارة اجلامعةيف االضطالع بدورها الرئيسي يف مواجهة التحديات اليت تواجهها.
 هي أول حماولة حبثية تتعرض ملوضوع حوكمة اجلامعات يف قطاع غزة ،هذا على حد علم الباحث. 4.3متغيرات البحث :
 املتغري املستقل  :مبادئ احلوكمة املتغري الوسيط  :فاعلية اختاذ القرارات املتغري التابع  :ومتثلت يف عناصر امليزة التنافسية  :كما حددها ( )Porterيف ثالث عناصر وهي (التكلفة– التمايز -الرتكيز).
 2.3نموذج البحث :

المصدر  :أدبيات البحث .

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 6.3فرضيات البحث :

ولتفسري مشكلة البحث ،قام الباحث بصياغة وحتديد الفرضيات اآلتية:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بني تطبيق مبادئ احلوكمة ،وتعزيز امليزةالتنافسية .
 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بني تطبيق مبادئ احلوكمة ،وفاعلية اختاذالقرارات .
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بني فاعلية اختاذ القرارات ،وتعزيز امليزةالتنافسية ،تعزى للمتغريات الدميغرافية (املستوى التعليمي ،املسمى الوظيفي ،اخلربة العملية).
 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بني جامعيت األقصى وفلسطني يف تطبيقهماملبادئ احلوكمة.
 3.3المنهج العلمي للبحث:
استعان الباحث ألغراض هذا البحث باملنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إىل استخدام األسلوب امليداين
يف مجع البيانات بواسطة االستبيان وحتليلها الختبار صحة فرضيات البحث والتعبري عن الظاهرة كمياً.

 1.3.3مجتمع البحث ومصادر جمع البيانات :

لقد حصر الباحث جمتمع البحث يف كالً من جامعة األقصى احلكومية وجامعة فلسطني اخلاصة ،ومربر اختيار
هاتني اجلامعتني هو أن جامعة األقصى هي اجلامعة احلكومية الوحيدة يف قطاع غزة ،أما بالنسبة جلامعة فلسطني
اخلاصة فاختارها الباحث كوهنا تتميز بتقدمي خدمات تعليمية متميزة وترسم مستقبلها خبطى ثابتة .ولبناء اإلطار
النظري للبحث ،استعان الباحث بالكتب واملراجع والدوريات وكذلك األحباث العلمية كمصادر ثانوية .ناهيك عن
توزيع منوذج استبانة الستقصاء أراء العينة املبحوثة كمصدر جلمع البيانات من امليدان .
 2.3.3عينة البحث:
نظراً لكرب حجم جمتمع الدراسة ارتأى الباحث حتديد عينة قصدية مقدارها ( )90مفردة ،وزعت بالتساوي
بني اجلامعتني "جامعة األقصى ( )45مفردة ،جامعة فلسطني ( )45مفردة" ،حيث وزعت على بعض من أعضاء
جمالس اإلدارة وموظفني يف الدوائر واألقسام اإلدارية باإلضافة إىل أعضاء من املدرسني األكادمييني ممن تواجدوا أثناء
توزيع استمارة االستبيان يف اجلامعات املذكورة علماً بأنه تزامن ذلك مع عقد االمتحانات النهائية للفصل الدراسي
الثاين من السنة اجلامعية احلالية .

 3.3.3األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 معامل ارتباط بريسون  : Person Correlationاستخدم لقياس العالقة بني متغريين ما إذا كانتطردية أو عكسية .
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 معامل التجزئة النصفية : Split Halfالختبار صدق وثبات حماور أسئلة االستبيان . اختبار حتليل التباين األحادي : ANOVAومت استخدامه الختبار معنوية الفروق بني املتوسطات ألفرادعينة البحث .
 -اختبار ت : T-Testومت استخدامه لقياس داللة الفروق بني املتوسطات للعينات املرتبطة وكذلك

املتساوية.

 4.3.3صدق وثبات استبانة البحث :
قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات فقرات استمارة االستبانة ،واليت تكونت من ثالث حماور(جماالت)
رئيسة شكلت ما جمموعه ( )58فقرة هدفت الستقصاء أراء العينة املبحوثة واليت مشلت ( )90من العاملني يف
جامعيت األقصى وفلسطني يف قطاع غزة ،ومت استخدام طريقة التجزئة النصفية ( )Split Halfضمن برنامج ()SPSS
الختبار صدق وثبات فقرات االستبانة ،وهذا ما يوضحه جدول(. )7
جدول رقم ( :)1نتائج اختبار صدق وثبات االستالنة
معامل الصدق
المحور
مبادئ الحوكمة
فاعلية اتخاذ
القرارات
عناصر الميزة
التنافسية

معامل الثبات

Validity

عدد

معامل االرتباط

Reliability

االرتباط النصفي قبل معامل الثبات بعد

الفقرات

(سيبرمان براون)

التعديل

التعديل

33

)**(0.926

0.336

0.848

12

)**(0.865

0.883

0.940

13

)**(0.877

0.890

0.942

المجم ــوع
0.898
0.814
58
قيمة ر اجلدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة (007107 = )0007
يتضح من اجلدول ( )7أن مجيع األبعاد( حماور منوذج االستبانة) ترتبط يبعضها البعض وأيضا بالدرجة الكلية
لالستبانة ارتباطاً ذي داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0007وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الصدق
واالتساق الداخلي.ويتضح أيضاً أن معامل الثبات الكلي ()00898وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية
من الثبات تطمئن الباحث إىل مصداقية أسئلة (فقرات) منوذج االستبيان وهو ما جعله قابل للتحليل اإلحصائي
وإكمال إجراءات البحث امليدانية.
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 8.3مناقشة النتائج واختبار صحة الفرضيات
 1.8.3اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث" :هل ضعف األنظمة والقوانين المستخدمة وعدم
وضوحها سبب رئيس في عدم االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات المعنية ؟" .ولإلجابة عن هذا
التساؤل قام الباحث حبساب املتوسطات واالحنراف املعياري واألوزان النسبية والرتتيب لكل جمال (حمور) من جماالت
االستبانة واجلدول ( )7يوضح ذلك:
جدول رقم ( )2المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاالت االستبانة
وكذلك ترتيبها( ،ن =)90
االنحراف

الوزن

المعياري

النسبي

مبادئ الحوكمة

33

93.1000

12.48194

30.2

1

فاعلية اتخاذ القرارات

12

33.4222

6.64675

69.6

2

عناصر الميزة التنافسية

13

34.7778

8.53121

66.9

3

المجاالت

عدد
الفقرات

المتوسط

الترتيب

المجموع
69.2 24.79237 161.3000
28
يتضححح مححن اجلححدول رقححم ( )7أن مبححادئ احلوكمححة حصححلت علححى املرتبححة األوىل بححوزن نسححيب قححدره ( )%1005تلححي
ذلك فاعلية اختحاذ القحرارات حصحلت علحى املرتبحة الثانيحة بحوزن نسحيب قحدره ( )%6906تلحي ذلحك عناصحر امليحزة التنافسحية
حصحلت علحى املرتبحة الثالحث بححوزن نسحيب قحدره ( )%6609أمحا الدرجحة الكليححة االسحتبانة ككحل حصحلت علحى وزن نسححيب
( )%6905وهي نسبة مرتفعة.ومن خالل النظر إىل أثر احلوكمة على فاعلية اختاذ القرارات كمحدخل للميحزة التنافسحية
جنححد أهنححا متقاربححة إىل أبعححد احلححدود حيححث إن الفححارق بححني اجملححاالت لححيس كبححري ،وهححذا يححدل علححى أثححر احلوكمححة علححى فاعليححة
اختاذ القرارات كمدخل للميزة التنافسية.
وأما خبصوص مبحادئ احلوكمحة كوهنحا جحاءت يف املرتبحة األوىل خحالل ترتيحب احملحاور فيعحزوه الباححث إىل أن رؤسحاء
اجلامعحات يشحعرون بححأهنم جهحات تنفيذيحة يلتزمححون بحالنظم والقحوانني واألدوار الححيت حتحددها هلحم الححوزارة ،كمحا أهنحم حيححاولون
توزيع األدوار يف اجلامعة للتخفيف من ضحغط العمحل عحن طريحق ممارسحة عمليحة التفحويض لحبعض املهمحات وذلحك حسحب
اختصاص وكفاءة العاملني وأدوارهم داخل اجلامعة.
 2.8.3اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفرضية األولى :
يححنص الس حؤال الثححاين مححن أسححئلة الدراسححة علححى":هــل تســاهم الحوكمــة فــي تعزيــز الميــزة التنافســية للجامعــات
محــل البحــث ؟" ،ولإلجابححة عححن هححذا الس حؤال مت صححياغة الفرض حية األوىل(:توجــد عالقــة ذات داللــة نحصــائية عنــد
مستوى ( )α=0.05بين تطبيق مبادئ الحوكمة ،وتعزيز الميزة التنافسـية).والختبحار صححتها مت اسحتخدام معامحل
ارتباط بريسون ( )Person Correlationواجلدول ( )1يوضح ذلك:
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جدول رقم ( :)3معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العالقةبين مبادئ الحوكمة و تعزيز الميزة التنافسية
الدرجة الكلية لتعزيز الميزة التنافسية

مستوى الداللة

الدرجة الكلية للحوكمة
0.000
)**(0.681
قيمة ر اجلدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة (007107 = )0007
يتضححح مححن اجلححدول رقححم( )1وجححود عالقححة ارتباطيححه موجبححة ذات داللححة إحصححائية عنححد مسححتوى داللححة ≤(α
) 0.01بححني الدرجححة الكليححة للحوكمححة والدرجححة الكليححة لتعزيححز امليححزة التنافسححية .ويعححزو الباحححث ذلححك إىل أن اجلامعححات
املذكورة تسعى جاهدة إىل االلتزام بتطبيق القوانني حسب اللوائح واألنظمة الداخلية للحفا على جحودة عمحل اجلامعحة
واالرتقاء بسمعتها وهذا واضح جلياً من خالل عملية التوسع الرأسي واألفقي جلامعيت األقصى وفلسطني .

 3.8.3اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث والتحقق من صحة الفرضية الثانية:

يححنص الس حؤال الثالححث مححن أسححئلة الدراسححة علححى":هــل االلت ـزام بمبــادئ الحوكمــة تســاعد علــى اتخــاذ ق ـرارات
تتسم بالفاعلية ؟" .ولإلجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية الثانيحة( :ال توجد عالقة ذات داللة نحصائية عنـد
مســتوى ( )α=0.05بــين تطبيــق مبــادئ الحوكمــة ،وفاعليــة اتخــاذ الق ـرارات)  .والختبححار صحححتها مت اسححتخدام
معامل ارتباط بريسون واجلدول ( )4يوضح ذلك:
جدول رقم ( :)4معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العالقة بين مبادئ الحوكمة و فاعلية اتخاذ القرارات
الدرجة الكلية لفاعلية اتخاذ

مستوى الداللة

القرارات
الدرجة الكلية للحوكمة
0.000
)**(0.301
قيمة ر اجلدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة (007107 = )0007
يتضح من اجلدول رقم ( ) 4وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ≤(α
) 0.01بني الدرجة الكلية للحوكمة والدرجة الكلية لفاعلية اختاذ القرارات .ويعزو الباحث ذلك إىل النجاحات اليت
حتققها كلتا اجلامعني وسعيهما الدءوب إىل استقطاب أفضل الكوادر اإلدارية واألكادميية واالستعانة ببيوت خربة حملية
أو أجنبية لصياغة خططها اإلسرتاتيجية احلالية أو املستقبلية منها .
 4.8.3اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفرضية الثالثة :
ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على " :هل تؤثر المتغيرات الديمغرافية ( المستوى
التعليمي،المسمى الوظيفي ،سنوات الخبرة العملية ) على فاعلية القرارات المتخذة بهدف تحسين جودة
خدمة التعليم الجامعي ؟" .ولإلجابة عن هذا السؤال مت صياغة الفرضية الثالثة( :توجد عالقة ذات داللة نحصائية
عند مستوى ( )α=0.05بين فاعلية اتخاذ القرارات ،وتعزيز الميزة التنافسية ،تُعزى للمتغيرات الديمغرافية
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(المستوى التعليمي ،الصفة الوظيفية ،الخبرة العملية)  .والختبار صحتها مت استخدام أسلوب حتليل التباين

األحادي ( )One Way ANOVAللتحقق من صحة الفرض الثالث  ,واجلداول ( )1, 6, 5توضح ذلك:

جدول رقم ( :)2عالقة متغير المستوى التعليمي بفاعلية اتخاذ القرارات لتعزيز الميزة التنافسية
المجاالت

الدرجة
الكلية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

"ف"

الداللة

مصدر التباين
الحرية المربعات
المربعات
391.87
3
بين المجموعات 1175.638
9
داخل
0.11 2.05 190.75
16404.76
86
2
4
3
2
المجموعات
17580.40
المجموع
0
قيمة ف اجلدولية عند درجة حرية ( )86 ،3وعند مستوى داللة (4071 = )0007
قيمة ف اجلدولية عند درجة حرية ( )86 ،3وعند مستوى داللة (7016 = )0005

مستوى
الداللة
غير دالة
عند
0.02

89

يتضح من اجلدول رقم( )5أن قيمحة "ف" احملسحوبة أقحل محن قيمحة "ف" اجلدوليحة عنحد مسحتوى داللحة (،)0005
أي أن ححه ال توج ححد ف ححروق ذات دالل ححة إحص ححائية تع ححزى ملتغ ححري املس ححتوى التعليم ححي .ويع ححزو الباح ححث ذل ححك إىل أن الس ححوق
الفلسطيين يزخر بالكفاءات البشرية اليت ال ُتد اجلامعات املذكورة مشكلة يف استقطاهبم و الفوز خبدماهتم .
جدول رقم( :)6عالقة متغير المسمى الوظيفي بفاعلية اتخاذ القرارات لتعزيز الميزة التنافسية
المجاالت

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات
377.2
16

"ف"

الداللة

الداللة

بين المجموعات 2263.296

6

15317.10
4

83

الدرجة

داخل

الكلية

المجموعات

0.06 2.04 184.5
9
4
43

غير دالة
عند
0.02

17580.40
المجموع
0
قيمة ف اجلدولية عند درجة حرية ( )83 ،6وعند مستوى داللة (1077 = )0007
قيمة ف اجلدولية عند درجة حرية ( )83 ،6وعند مستوى داللة (7075 = )0005
يتضح من اجلدول رقم ( )6أن قيمة "ف" احملسوبة أقل من قيمحة "ف" اجلدوليحة عنحد مسحتوى داللحة (،)0005
أي أن ححه ال توج ححد ف ححروق ذات دالل ححة إحص ححائية تع ححزى ملتغ ححري املس ححمى ال ححوظيفي .ويع ححزو الباح ححث ذل ححك إىل غي ححاب ت ححأثري
89
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املسححميات الوظيفيححة للعححاملني يف اجلامعححات حمححل البحححث نتيجححة احلححرص علححى تطبيححق المركزيححة اختححاذ القحرارات مححن خححالل
تكريس سياسة املشاركة اجلماعية واحلرص على تدريب العاملني بشكل مستمر إلكساهبم مزيداً من املهارات النوعية.
جدول رقم (: )3عالقة متغير الخبرة العملية بفاعلية اتخاذ القرارات لتعزيز الميزة التنافسية

المجاالت

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات
617.9
15

"ف"

الداللة

الداللة

بين المجموعات 1853.746

3

15726.65
4

86

الدرجة

داخل

الكلية

المجموعات

0.02 3.37 182.8
2
9
68

دالة عند
0.01

17580.40
المجموع
0
قيمة ف اجلدولية عند درجة حرية ( )83 ،6وعند مستوى داللة (1077 = )0007
قيمة ف اجلدولية عند درجة حرية ( )83 ،6وعند مستوى داللة (7075 = )0005
يتضح من اجلدول رقم( )1أن قيمة "ف" احملسوبة أكرب من قيمة "ف" اجلدولية عند مستوى داللة
89

( ،)0005أي أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري اخلربة العملية .ويعزو الباحث ذلك إىل أمرين مها:
سنوات عمل اجلامعات املذكورة وكذلك اختالف سلم الرواتب واحلوافز املمنوحة للعاملني.
 2.8.3اإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفرضية الرابعة:
ينص السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة على" :هل توجد فروق بين جامعتي األقصى وفلسطين في
تطبيقهما لمبادئ الحوكمة بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية تعزى لفاعلية القرارات المتخذة ؟".ولإلجابة عن هذا
السؤال مت صياغة الفرضية الرابعة(:توجد فروق ذات داللة نحصائية عند مستوى ( )α=0.05بين جامعتي
األقصى وفلسطين في تطبيقهما لمبادئ الحوكمة) .والختبار صحتها مت استخدام اختبار ( )T.Testواجلدول
( )8يوضح ذلك بالنسبة للجامعة :
جدول رقم ( )8الفروق اإلحصائية بين جامعتي األقصى وفلسطين في تطبيقهم لمبادئ ومتطلبات الحوكمة
االنحراف

قيمة

قيمة

مستوى

"ت"

الداللة

الداللة

المتوسط
الجامعة العدد
المعياري
10.7914
فلسطين 75.0000 45
دالة
الدرجة
1
5.22
0.019
4
13.7301
نحصائيا
الكلية
األقصى 61.4000 45
9
قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية ( )88وعند مستوى داللة (70619 = )0007
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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يتضححح مححن اجلححدول رقححم( )8أن قيمححة "ت" احملسححوبة أكححرب مححن قيمححة "ت" اجلدوليححة يف الدرجححة الكليححة االسححتبانة،
وهححذا يححدل علححى وجححود فححروق ذات داللححة إحصححائية تعححزى ملتغححري اجلامعححة( فلسححطني ،األقصححى) لصححاحل جامعححة فلسححطني .
ويعححزو الباحححث ذلححك إىل أن القححائمني علححى جملححس إدارة جامعححة فلسححطني هححم مححن رجححال األعمححال واألكححادمييني املتميحزين
والتكنحوقراط ،وكححذلك محا متتلكححه مححن مدينححة جامعيحة يتححوفر فيهححا أفضححل اخلحدمات وحححرص إدارة اجلامعححة علححى اسححتقطاب
أفضل الكوادر البشرية يف قطحاع غحزة ومحنحهم الرواتحب واحلحوافز العاليحة ،باإلضحافة إىل اعتمحاد املنحاهج العلميحة املتقدمحة
وربط اجلامعة بشبكة مكتبات ومراكز حبث علمي أجنبية .
 .4الخالصة:
 1.4النت ــائج :

 يوجد هناك تأثري واضح ملبادئ احلوكمة يف اجلامعات املعنية على فعالية القرارات املتخذة حلرصها قدراإلمكان على تقدمي خدمة تعليم عال متميزة وهذا يعزى إىل التزام اإلدارات املعنية بتطبيق القوانني

والتشريعات على أسس نزيهة ومتكافئة مما مكنّها إىل حد ما من جناح خططها التطويرية والتوسعية .
 أظهرت نتائج البحث أن االلتزام بالقوانني والتشريعات املتعلقة باستقطاب أيدي عاملة متميزة سامهت يفاالستغالل األمثل للمهارات اإلنسانية أفضت بأصحاهبا إىل اختاذ قرارات صائبة.
 هناك تأثري لسنوات اخلربة العملية على كفاءة وفاعلية القرارات املتخذة لصاحل جامعة األقصى بنسبة اكرب منبعها على قمة هرم التعليم العايل الفلسطيين احلكومي .
جامعة فلسطني اخلاصة يعزى ملكانة اجلامعة وتر ّ
 وضحت النتائج بأن ترتيب عناصر امليزة التنافسية حسب منوذج  Porterمن وجهة نظر املبحوثني يفجامعة فلسطني جاءت على النحو األيت( :التمايز ،الرتكيز ،التكلفة) أما بالنسبة جلامعة األقصى فجاءت
مرتبة على النحو التايل( :التكلفة ،الرتكيز ،التمايز)  .وهذا يعزى الختالف اعتبارات كل جامعة عن األخرى
من منظور جمالس اإلدارة فيها .
 بيّنت النتائج الكلية أن جامعة فلسطني اخلاصة تفوقت يف التزامها مببادئ احلوكمة بشكل اكرب من جامعةاألقصى احلكومية وذلك لعدد من االعتبارات أشار إليها الباحث يف نتائج جدول رقم (.)8
 2.4التوصيــات:

 العمل على صياغة أنظمة وقوانني مساندة تكون قابلة للتطبيق ،خاص ًة فيما يتعلق بالشفافية واملساءلةوالنزاهة يف جامعة األقصى احلكومية .
 ضرورة توفري احلماية القانونية بشكل مستمر للعاملني من خالل حتسني بيئة العمل الداخلية يف جامعةاألقصى ،وكذلك تأسيس صندوق الضمان والرعاية االجتماعية يف جامعة فلسطني .
 االستفادة من ُتارب وأنظمة وقوانني جامعات أخرى ناجحة ومتماثلة مع البيئة الفلسطينية وقابلة للتطبيقوتنسجم إىل حد كبري مع احتياجات اجملتمع الفلسطيين.
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 وضع حد ألشكال الفساد واحملسوبية ،من خالل تكريس مقولة القانون فوق اجلميع وخصوصاً يف املؤسساتاحلكومية واإلسراع يف نشر وتعزيز ثقافة احلوكمة وتعزيز مبدأ الشفافية هذا على صعيد جامعات قطاع غزة.
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The Business Ethics dilemma: Readings in Intersections of
""Ethics" with "Business
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الملخص
ٍ
ٍ
ٍ
توسع األعمال ،أصبحت مسألة األخالقيات تُطرح بصفة ملحوظة ومتزايدة يف املنظمات،
ظل ُّ
يف ِّ
حيث جند أن أخالقيات األعمال تسمح بتهيئة جمموعة من القواعد واملعايري ،اليت توجه سلوك األفراد
واملنظمات من أجل التمييز بني الفعل اجليِّد والسيِّئ ،وهنا تظهر األمهية املتعاظمة وامللِّحة لتبين دستور أخالقي
للمنظمة ،هذا األخري الذي يعترب أمراً مهماً جداً ،بالنظر إىل أنه ميكن أن يؤثر على سلوك األفراد ،من خالل
تغيري نظرهتم لألخالق.

الكلمات المفتاحية

أخالقيات
األعمال؛
املنظمة؛
دستور أخالقي؛
التسويق؛
هذه الورقة البحثية عرضت تداخل السلوك االقتصادي باجلوانب األخالقية ،وطرحت نقاش خبصوص
إدارة املوارد البشرية؛
متوضع أخالقيات األعمال ضمن بعض أنشطة املنظمة ،على غرار :التسويق ،إدارة املوارد البشرية ،احملاسبة،
احملاسبة؛
صنع القرارات ،وذلك كمحاولة جادة لتوضيح أمهية االعتناء بأخالقيات األعمال ،خصوصاً بالنسبة
صنع القرارات.
للمنظمات اليت تُبدي توجهاً حنو أن تكون مسؤولةً اجتماعياً.
Keywords

Abstract
With the expansion of the Business, the question of Ethics became poses in a
remarkable and growing size In organizations. we find that Business Ethics allows
creating a set of rules and standards that guide the behavior of individuals and
organizations in order to distinguish between good and bad act, and here appears the
growing and urgency importance of the adoption of Code of Ethics for the
organization, this Code which is very important, because can affect on the behavior of
individuals by changing their perception of morality.

;Business Ethics
;Organization
;Code of Ethics
;Marketing
Human
Resource
This paper presented overlapping Economic behavior with Ethical aspects, And
;Management
posed debate about repositioning of the Business Ethics within some organization’s
;Accounting
activities : Marketing, Human Resource Management, Accounting, Decision Making,
Decision
as a serious attempt to explain the importance of taking care of business ethics,
Making.
Especially for organizations that show a trend towards to be socially responsible.
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 . 1مقدمة:
أصبح علم االقتصاد احلديث مطالب بإدماج األخالق يف إدارة األعمال ،خاصة مع تزايد االهتمام من قبل
معظم دول العامل لرتسيخ مفاهيم األخالقيات يف اسرتاتيجيات عمل منظمات األعمال ،هبدف ممارسة مجيع األنشطة
االقتصادية بشكل حيقق التوازن والتكامل من املنظور األخالقي واالجتماعي واالقتصادي هذا من جهة أوىل ،ومن
جهة ثانية تطعيم علم االقتصاد احلديث بالقيم األخالقية على مستو التصرفات والسلوكيات اليت متار داخل
املؤسسات االقتصادية وحميطها ،مما سيسمح بقيام فكر مؤسسي اقتصادي أخالقي ،من شأنه مقاومة وحماصرة
1
اخلروقات األخالقية اليت نتجت عن الفساد املا ي واالقتصادي ،ودو املعايري األخالقية.
إن أخالقيات األعمال –كمفهوم -تطور بصفة ملحوظة استجابة للتدهور احملسو يف املعايري األخالقية يف
قطاع األعمال ،ونستطيع التمييز بوضوح أن العالقات االقتصادية املبنية على املصلحة املتبادلة هلا قدر من
األخالقيات اليت جيب محايتها واحملافظة عليها .وجند أن املختصني يف أخالقيات األعمال عكفوا على حماولة الوصول
إىل تنظري أو وضع نظريات ألخالقيات األعمال وفق جمموعة كبرية من التصورات تتضمن :علم االجتماع ،علم
االقتصاد ،الفلسفة ،والقانون...اخل.
كما تباينت مواقف رجال االقتصاد من القيم واألخالق ،يف موقفني اثنني جوهريني:
أوهلما :االقتصاد محايد ال عالقة له باألحكام القيمية؛
ثانيهما :االقتصاد له عالقة بالقيم ،وهي إما معلنة مصرح هبا ،أو مسترتة ضمنية.
هناك اقتصاديون مل يتعرضوا للموضوع ،واقتصاديون ربطوا بني االقتصاد واألخالق ،واقتصاديون فصلوا االقتصاد
علما موضوعيًا ،قريباً من العلوم الطبيعية ،وحذروا االقتصادي من
عن األخالق ،وسعوا إىل أن جيعلوا من االقتصاد ً
احلكم مبا حيب ويهو واقتصاديون جعلوا األخالق فوق االقتصاد ،ففي دراسة علم االقتصاد ميكن أن جند :االقتصاد
الوضعي أو املوضوعي  Positive Economicsواالقتصاد القيمي أو املعياري .Normative Economics
من العرض السابق تتضح النظرة إىل "األخالقيات" يف ميدان "األعمال" كمعضلة حقيقية ،طفت على
ساحة االقتصاد  ،وقطاع األعمال بكل مكوناهتما ،و جند من األمهية مبكان طرح السؤال اآليت:
ما هي أهم اجلوانب اليت تتقاطع فيها "األخالقيات" بـ "األعمال" ضمن السريورة الديناميكة للنشاط
االقتصادي؟ وكيف ميكن تشخيص هذا التقاطع ،وكيفية التعامل معه؟
لغرض اإلجابة عن السؤال السابق ،نقرتح هيكلة ورقتنا البحثية ،لتشتمل على احملاور اخلمس اآلتية:
جانب من اخللفية النظرية والفكرية لألخالقيات.السلوك االقتصادي والعواطف األخالقية.مفهوم أخالقيات األعمال"ضبط املفاهيم واملصطلحات".مصادر أخالقيات األعمال و دواعي تبين دستور أخالقي (مدونة) يف املنظمة.جانب من تداخل "األخالقيات" يف "األعمال".20
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 .2جانب من الخلفية النظرية والفكرية لألخالقيات
وفق منظور آدايب

déontologique

 ،األفراد لديهم التزامات أخالقية .فاألفعال يف ظل هذا التصور تكون

جيدة أو سيئة بغض النظر عن عواقبها أو نتائجها .األخالقيات الكانطية تندرج ضمن هذه الفئة ألنه بالنسبة
للفيلسوف ،املعيار الذي يسمح بتحديد ما إذا كان العمل جيداً أو سيئاً هو مطابقته للقانون األخالقي .تظهر
حمدودية مبدأ كانط بوضوح ،حيث أنه ال يقدم أي درجة أو أولوية ،فمن الصعب جدا وضعه حيز التطبيق.

وعلى العكس النقيض ،للمنظور املتعلق باآلداب ،جند المذهب النفعي

Utilitarisme

) ،(Bentham ; Millوهو

جزء من املقاربة الغائية ألنه يعتمد على النتائج املرتتبة على الفعل ،خصوصا على "املنفعة" واليت تسمح باحلكم
على أخالقية هذا الفعل :ويعترب فعل "جيد" إذا كان حيث على الرفاه واخلري و فعل "سيئ" إذا كان يسبب األذ .
نظرية العدالة أو كما تسمى "التعاقدية"  )Rawls, 1791 ( Contractualismتسعى إىل اإلجابة على
السؤال اآليت :كيفما ميكن أن يكون هناك عقد اجتماعي مثا ي؟ مبعىن آخر ما هي املبادئ اليت جتعل األشخاص
يتمتعون باحلرية والعقالنية واجلدية من أجل محاية مصاحلهم .يف سياق توزيع املنافع ،يقرتح  ، Rawlsضرورة أن تكون
سياسة التوزيع متفاوتة (األ خذ يف عني االعتبار الفرق يف اجلهد) ولكن ينبغي أن يكون اجلميع قادرين على االستفادة
من هذه الفوارق ،وهو أمر ممكن إذا متت مساعدة -األكثر حرمانا من املنافع -حىت ميكنهم أن يستمروا يف املسامهة
والتعاون.
ضمن هذا التصور ،السلوك يعترب "صحيحاً" إذا كان يؤدي إىل زيادة حتسني التعاون بني أفراد اجملتمع و
"خاطئاً" ،إذا كان يؤدي إىل العكس .كخالصة :املبدأ املؤسس على التعاقدية هو معيار حك ٍم أخالقي ُمممثالً يف (عقد
اجتماعي).

2

جند أيضا نظريات أخر حول األخالق منها" :أخالقيات الفضيلة " ،"Éthique de la Vertuتنمية المدارك
األخالقية " ، "Développement Moral Cognitifأخالقيات الرعاية أو االهتمام المفرط
 ،"Éthique de Sollicitudeوميكن تلخيص ُمنظِّ ِريها ،ومعيار احلكم األخالقي ومد مسامهتها يف دراسات
أخالقيات األعمال يف ميدان املوارد البشرية ،كاآليت:
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جدول رقم ( :)1خالصة مساهمات "نظريات الفلسفة األخالقية" و"علم النفس األخالقي" في دراسة البعد
األخالقي إلدارة الموارد البشرية
المنظِّ ِرون
ُ

النظرية

"ال ُكتَّاب"

المساهمة في دراسات األخالقيات في
معيار الحكم األخالقي

ميدان الموارد البشرية

اإلسهام

التصور اآلدايب

Kant, Nozick

التواؤم مع القانون األخالقي

التصور النفعي

Bentham,
Mill

املنفعة احلاصلة ألكرب عدد
ممكن من األفراد

التعاقدية واالتفاقية

Rawls

العقد االجتماعي "اآلراء"

أخالقيات الفضيلة

Aristote,
McIntyre

امتالك الفضيلة

تنمية املدارك األخالقية

Kohlberg

األنانية ،النفعية ،األخالق

أخالقيات الرعاية أو
االهتمام املفرط

Gilligan

القلق أو االنشغال
باآلخرين

الحدود "القيود"
مل يسمح بشرح
ديناميكية احلكم
األخالقي

تصميم نظام فكري
ألخالق األفراد

تعتمد على عدة
سيناريوهات
البعد عن احلقائق
الواقعية
مقتصرة على مد
الوعي أو اإلدراك

Source : Hireche Loréa et El Mourabet Bahae, Éthique et gestion des ressources humaines :
une revue critique de laittérature théorique et empirique,Revue de l'organisation
responsable, Vol 2, 2007, p 58.

 .3السلوك االقتصادي والعواطف األخالقية:

من املعروف أن علم االقتصاد يهتم بأنا حقيقيني ،ومن الصعب تصديق أن النا احلقيقيني لديهم القدرة
على التخلص من سطوة املشاعر واألحاسيس أو ما يعرب عنه االستبطان الذايت والذي يعرب عنه السؤال الذي طرحه
سقراط وهو كيف جيب أن يعيش املرء ؟ وهو سؤال حمفز أساسي لعلم األخالق ،وهل ميكن للنا الذين يدرسون
علم االقتصاد أن يكونوا غري متأثرين إىل حد بعيد هبذا السؤال املرن ،وأن ينغرزوا على حنو حصري يف الدراسات
الكمية اليت عزيت إليهم من قبل علم االقتصاد احلديث ؟
إن علم االقتصاد على الرغم من أنه يرتبط مباشرة مبتابعة والسعي وراء الثروة ،يرتبط على مستو أعمق
باملواضيع األخر  ،ويتضمن تقدير أمهية أهداف رئيسية أكثر ،فإذا كانت حياة صناعة املال ومجعه هي حياة يباشرها
املرء بتأثري دافع غريزي ال يقاوم ،فإن آليات مجعها ختتلف من فرد آلخر ،فقد ال يقف أحدهم عند أي اعتبار ،
بينما ير آخرون ضرورة مجع املال على شرط حتري األساليب والطرق اليت تتفق مع مبادئهم ومعتقداهتم وأخالقهم.
والثروة على حنو واضح ليست هي اخلري الذي نسعى إليه يف حد ذاته ألهنا تتحول إىل وسيلة خري أو شر يف
أيدي مالكيها ،وبذلك يرتبط علم االقتصاد يف النهاية مبوضوع علم األخالق؛ مادام أن استعمال الثروة يغلب عليه
السلوك الداخلي للبشر.
22
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فال يوجد جمال يف كل هذا لفصل موضوع علم االقتصاد عن موضوع علم األخالق ،ونستنتج من هذه
املقاربة مسألتني أساسيتني على حنو استثنائي بالنسبة لعلم االقتصاد؛ أوال هناك مسألة اإلنسان املرتبطة بالسؤال
األخالقي على حنو عام كيف جيب أن يعيش ؟ واملسألة الثانية تتعلق باحلكم بشأن اإلجناز االجتماعي وربطها بغاية
حتقيق اخلري ألجل اإلنسان ،ويكون األمر جديرا بالثناء إذا مت حتقيق اخلري للمجموعة البشرية.
ويف إطار سعي املؤسسات ومنظمات األعمال إلعادة األمور إىل نصاهبا والتكيف لضمان البقاء يف بيئة
أعمال أصبحت شديدة احلرص على البحث عن اآلليات الفعالة اليت ترسخ مفاهيم األخالقيات لد مجيع من هلم
عالقة مباشرة أو غري مباشرة مبنظمات األعمال ،مع العلم أن كل األفراد واجملتمعات يتحدثون عن املسألة األخالقية
بشغف شديد ويرجعون كل أسباب الفشل على مجيع املستويات إىل تردي األخالق وكأن اليوم أصبح كل شيء يرفع
املسألة األخالقية ويناصبها الوالء ،ويعتربها إحد أساسيات مناهج اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي
3
والثقايف.
 .4مفهوم أخالقيات األعمال"ضبط المفاهيم والمصطلحات":

من اجل التمييز بني املفاهيم ذات العالقة ،واملتداخلة مع األخالقيات ،ندرج التعاريف اآلتية ،على النحو

املوضح يف اجلدول أدناه:
جدول رقم (" :)2الحق"" ،األعراف والثقافات"" ،األخالق"" ،األخالقيات"

الحق Droit

األعراف والثقافات

جمموعة مبادئ تنظم العالقات بني األشخاص واليت تساهم يف حتديد القوانني ،هذه القوانني تعترب جمموعة
قواعد إجبارية مفروضة من طرف سلطات الدولة ويعاقب على خمالفتها بقوة القانون (.)Gleen, 2000
آداب املهنة  Déontologieعبارة عن جمموعة قواعد تصدرها منظمة معينة ،بغرض تنظيم سلوكيات
أفرادها ،وتوصيف مسؤوليتاهم .ومن اجل تطبيق آداب املهنة شاهنا شأن احلق ،هي حباجة إىل كيان رمسي
يقرر ما إذا كانت قاعدة معينة من قواعد آداب املهنة انتهكت أو مل تنتهك ،وإحالل العقوبة الالزمة يف
حال االنتهاك (.)Bentham, 1970
طرق اإلحسا  ،التفكري والفعل منظمة بفضل مناذج مجاعية ،وغري منصوصة أو مفروضة قانونا ،أو صادرة

من طرف مؤسسات أو منظمات رمسية( ،) Schein, 1985األعراف مرتبطة بمعايير اجتماعية (قواعد غري

& Mœurs
Culture

رمسية ومجاعية لتوجيه األفعال) ،وقيم ( معتقدات مستقرة وجمردة توضح ما الذي جيذب األفراد)،

أخالق Morale

تفكري ناقد ،وجمموعة أوامر ونواهي ،ناجتة عن تعارض أو تصادم السيئ باجليد ،غالبا تعترب نتاج أنظمة
فلسفية ،سياسية أو دينية ( .)Boisvert & al, 2003 ; Dalla Costa , 1998األخالق تتأثر مبا
حوهلا ،لكنها ال تُفرض من طرف القانون أو األعراف ،هذه األخرية " األعراف" اليت تؤثر أيضا على
وختلط أحيانا مع مفهوم املواعظ ،Moralisation
س األخالق للواجبات واملسؤولياتُ ،
األخالقِّ .
تؤس ُ
مما جيعلها تفقد وظيفتها الناقدة.

وعادات (تقييمات ذاتية سلبية أو اجيابية اجتاه :األفراد ،األشياء أو أحداث معينة).
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تفكري ناقد ،يسري بصفة كبرية على جوانب "احلياة اجليدة والكرمية" ،يتأثر ،لكنه ليس مفروضا مبوجب
احلق  Droitأو األعراف  Mœursأو األخالق  .)Ricoeur ,1990 ( ،Moraleإضافة إىل اشرتاك كل
من األخالق واألخالقيات يف أهنما تفكري ناقد ،ميكن اعتبار األخالقيات كعملية ومنهجية تريد أن تتأكد
إذا ما كان اهلدف املراد حتقيقه أخالقي أم ال؟ .لكن هذا التعارض بني "األخالق" واليت تعترب تتوجيا ملسعى،
و "األخالقيات" اليت تعترب منهجية ،ال ميكن حتديده وشرحه بالدقة الالزمة.

Source : Thierry C. Pauchant et al, Deux outils pour encourager des pratiques morales et
éthiques en gestion, Gestion, Vol 1, 2007, P32.

ضالً وخمتاراً بفضل عملية
يف ظل عامل مثا ي ،يعترب "السلوك األخالقي  "Comportement Moralفعال ُمف م
س لقيام "األخالق  ، "Moraleوتكون ُمشجع ًة يف
ُحمتكمة إىل "األخالقيات  ،"Ethiqueهذه األخرية اليت تُ ِّ
ؤس ُ
ومقننة من خالل احلق  .Droitلكن ،جيب أن نالحظ –كما الحظ
مسعاها هذا من خالل "األعراف ُ ،"Moeurs
4
آدم مسيث  Adam Smithآنذاك -أن هذه املثالية غري موجودة على مستو الواقع العملي.
هنا ،جند أن أخالقيات األعمال تشري بأنه يوجد مبادئ أو قواعد حمددة جيب احرتامها ،وميكن تعريفها بأهنا:
حتليل وسائل تطبيق املعايري األخالقية لألفراد يف قراراهتم امللموسة املتخذة داخل املنظمة واليت تؤثر على قرارات
5
اجلهات الفاعلة ،أو على املنظمة عموما.
كما تعرف بأهنا تشمل كل ما يتعلق بالعدالة واملساواة يف توقعات اجملتمع واملنافسة النزيهة واملسؤولية
6

االجتماعية والتصرفات السليمة يف البيئة احمللية والدولية.
أيضاً ،ينظر إىل أخالقيات األعمال على أهنا دراسة السياسات واملمارسات التجارية السليمة فيما يتعلق
بالقضايا اخلالفية احملتملة ،مثل حوكمة الشركات ،والرشوة والتمييز واملسؤولية االجتماعية للشركات .وتعتمد أخالقيات
العمل على القانون يف كثري من األحيان ،بينما يف أوقات أخر يتم توفري أطر أساسية قد ختتار الشركات إتباعها من
7
أجل احلصول على القبول العام.
 1.4أهمية أخالقيات األعمال:
إن االلتزام باملبادئ األخالقية والسلوك األخالقي على صعيد الفرد يف منظمات األعمال ،يعترب ذا أمهية بالغة
ملختلف شرائح اجملتمع ،حيث أن هذا األمر يقوي االلتزام مببادئ العمل الصحيح والصادق ،ويبعد املنظمة على أن
تر مصاحلها مبنظور ضيق ال يستوعب غري معايري حمددة تتجسد يف االعتبارات املالية اليت حتقق هلا فوائد على املد
القصري.
أهم الفوائد واملزايا اليت ميكن أن حتصل عليها منظمات األعمال ،جراء التزامها األخالقي وتبنيها ملسعى
األخالقيات يف ممارسة أنشطتها املختلفة ،كثرية ومتعددة نذكر منها ما يلي:
 يف إطار املنظور احلديث يوجد ارتباط اجيايب بني االلتزام األخالقي واملردود املا ي الذي حتققه املنظمةوإن مل يكن ذلك على املد القصري فانه بالتأكيد سيكون واضحا على املد الطويل؛
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 قد تتكلف منظمات األعمال كثريا نتيجة جتاهلها االلتزام باملعايري األخالقية ،فالتصرف غري األخالقييضع املنظمة يف مواجهة الكثري من الدعاو القضائية؛
 إن احلصول على بعض الشهادات عاملية االعرتاف ،يقرتن بالتزام املنظمة بالعديد من املعايري األخالقيةلذا فان الشهادة الدولية بااللتزام باملعايري الفنية حتمل يف طياهتا اعرتافا مبضمون أخالقي؛
 -تعزيز مسعة املنظمة على صعيد البيئة احمللية واإلقليمية والدولية.

8

 2.4نموذج العوامل المؤثرة على أخالقيات األعمال من خالل الثقافات :

""Model of Factors Affecting Business Ethics Across Cultures

من خالل منوذج  MFABEACاملقرتح من قبل ( ،)Stajkovic ; Luthans, 1997تعرف أخالقيات
األعمال :كمجموعة من القواعد أو املبادئ املوضوعة ،من اجل قيادة السلوك حنو ما هو "صحيح أخالقيا" وذلك
ضمن مواقف معينة ،وعلى اعتبار ثقافات حمددة.
كما هو معروض يف الشكل رقم ( )0حيلل النموذج معايري أخالقيات األعمال اليت تـُنتِج ما يعرف بسلوك

أخالقيات األعمال.
يرتكز النموذج على اخلصائص الفريدة لكل ثقافة وطنية  .National Cultureوهذا مرده إىل أن الثقافة تربز
كما كبريا من املعارف املرتاكمة لد األفراد ،هذه األخرية " املعارف املرتاكمة " اليت تستعمل من اجل تفسري جتارهبم،
وتساهم يف توليد سلوكهم االجتماعي.

9

شكل رقم ( :)1نموذج العوامل المؤثرة على أخالقيات األعمال من خالل الثقافات

Source : Alexander D. Stajkovic, Fred Luthans, Business Ethics across Cultures: A Social
Cognitive Model, Journal of World Business 32(l),1997, P 19.
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حاول هذا النموذج حاول الباحثان حتديد وربط العوامل والعمليات اليت تؤثر على أخالقيات األعمال من
خالل الثقافات املختلفة.
داخل احمليط الثقايف ،جند أن العوامل اليت تتفاعل فيما بينها وتؤثر على املعايري األخالقية ،تندرج ضمن
10
ثالث جمموعات رئيسة :مؤسسية ،تنظيمية وشخصية.
 .5مصادر أخالقيات األعمال و دواعي تبني دستور (مدونة) أخالقي في المنظمة
 2.5مصادر أخالقيات األعمال في المنظمة:

تتعدد املصادر اليت يستمد منها الفرد األخالقيات اليت يتحلى هبا ،وتنعكس على عمله بصورة واضحة،
وبطريقة سلبية أو اجيابية ،حسب جودة األخالق يف حد ذاهتا ،وجودة املصدر املستقاة منها ،ويف هذا الصدد ميكن

أن نذكر بعضا من هذه املصادر يف اآليت:

11

 املصدر الديين :تعترب األديان السماوية من أهم مصادر األخالق لإلنسان حيث يستقي منها مجيع تصرفاته وسلوكهومنهجه يف احلياة؛
 الذات :إن اإلنسان ال يسعى إىل حتقيق غاية إال إذا كان هلا صد يف نفسه ،وعليه فان العمل ال بد أن يكونجيد أمام الذات اإلنسانية ،وعليه فان هذه الذاتية ستعمل على إخضاع القواعد األخالقية نفسها إىل نظرة الفرد
وتقديره اخلاص وهذا أمر حمفوف باملخاطر ،ألنه ال يعطي القواعد األخالقية الثبات واالستقرار واالستمرارية الالزمة
له؛
 األسرة :ينقل الفرد سلوكه الذي ورثه من أسرته إىل املنظمة ،وهذا السلوك يعرب عن واقع بيئته املعيشية وظروفحياته املادية؛
 املؤسسات التعليمية :تستطيع هذه املؤسسات أن تلعب دورا مهما يف إعداد الطلبة لدخول اجملال الوظيفي حيثتستطيع توجيههم وتوعيتهم وتدريسهم ببعض املسائل يف األخالق والعالقات العامة ،حىت تنجح يف تنمية سلوك
الطالب االجيايب جتاه املسؤولية واإلخالص؛
 اجملتمع :إن اجملتمع الذي تسوده قيم سياسية أو اجتماعية أو عقائدية معينة ،ال بد وان ينقلها أفراده إىل التنظيموتنعكس على ممارساهتم لوظائفهم ،وإذا كانت هذه القيم اجيابية فإهنا حترص على وضع حد للمخالفات
واألخالقيات وتعاقب املعتدي وال تراعي فردا على أخر جلاهه أو مكانته يف اجملتمع ،والعكس صحيح؛
 القيادة القدوة :إن القيادة اإلدارية الناجحة هي اليت تستطيع أن تُشعر كل موظف يف اإلدارة بأنه عضو يف مجاعةتعمل متساندة وجمتمعة لتحقيق هدف معني يف التنظيم ،والقيادة القدوة هي اليت تأخذ األمور بقوة ليس فيها شدة،
ولني ليس فيه ضعف ،وتستطيع أن تغر فضائل األخالق يف نفو املرؤوسني وتوجد الروح اجلماعية اليت جتعل
األفراد يتعاونون فيما بينهم ،وتكون خادمة للمصاحل العامة.
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 3.5دواعي تبني دستور (مدونة) أخالقي في المنظمة:
عموما ،الدستور (أو املدونة) األخالقي ،هو بيان مكتوب من الشركة يوضح مبادئها ،وقواعد سلوكها،
ومواقفها األخالقية وممارساهتا العملية وفلسفتها اليت توضح التزاماهتا جتاه مسامهيها وخمتلف الفاعلني فيها .مضمون
الدستور األخالقي يعترب أمرا مهما جدا ،ألهنا ميكن أن تؤثر على سلوك املوظفني من خالل تغيري نظرهتم لألخالق.
هناك عدة عوامل تساهم أو تعيق وضع دستور أخالقي للمنظمة ،منها :حجم الشركة ،قطاع نشاطها،
عمرها ،مستويات الالمركزية  ،ثقافتها ،قوانينها وجنسيتها .على سبيل املثال ،بعض القطاعات ،مثل  :قطاع النفط
وقطاع األسواق املالية ،أكثر عرضة العتماد دستور أخالقي لتعاظم الرغبة يف احلفاظ على صورة جيدة للشركة من
أجل احلفاظ على عالقة الثقة مع اجملتمعات احمللية.
توسع مسؤوليات املنظمة من أصحاب املصلحة التقليديني  -املسامهني  -ألصحاب املصلحة على نطاق
ُّ
أوسع مثل املوظفني والعمالء واجملتمعات احمللية واجلمعيات واملوردين ،شجع املنظمات على تطوير اخلطط
اإلسرتاتيجية ،لتحتو كل هذه األطراف.
إعتماد دستور أخالقي للمنظمة يقدم هلا بعض املزايا :منها احلفاظ على صورهتا وحتسينها ،وخفض الغرامات
املنجمرة عن التجاوزات ،وتعزيز األداء ،حتسني بيئة العمل ... ،اخل .ومع كل هذه املزايا إال أنه ليس كل املنظمات تتبىن
ُ
دستورا أخالقيا.
غالبا ما جند تفسريين لبناء دستور أخالقي يف املنظمة:
 أسباب دفاعية ،مبينة على ردود أفعال تصحيحية؛12

 أسباب هجومية استباقية أو وقائية.وميكن توضيح هذه األسباب يف اجلدول التا ي:
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جدول رقم ( :)3األسباب الكامنة وراء تبني دستور أخالقي بين" :ردود الفعل" و" االستباقية".
أسباب دفاعية ،مبينة على ردود أفعال تصحيحية

أسباب هجومية استباقية أو وقائية

الرغبة يف تنظيم نفسها؛
الرغبة يف إصالح األخالق؛
ضغوط املسامهني؛
ضغوط املستهلكني؛
ردود الفعل جتاه الفضائح (مالية ،بيئية،
اجتماعية)...؛
رد فعل جتاه صدور أو توقع صدور قانون وطين أو
جمتمعي أو دو ي؛
التأسيسي ملناخ اجتماعي داخل املنظمة
حل املشاكل األخالقية.
-

تبين منط تسيريي؛
حتسني مسعة املنظمة؛
الرفع من حصصها السوقية؛
احلاجة إىل مرجعية مشرتكة؛
توضيح أهداف املؤسسة؛
ال مركزة القرارات؛
حتقيق التمايز أو التميز مقارنة باملنافسني؛
احلصول على والء الزبائن؛
توجيه أو مراقبة سلوك العاملني.
-

Source : Fabien et al., Un code d'éthique, oui, mais comment?,Gestion, n° 2,Vol. 34, 9007, p 24

إن الدستور األخالقي للمنظمة ،يكون ضمن ثالث تصورات متكاملة :تنظيمية ،بيئية وتصور العاملين،
ويربز اجلدول اآليت ،هذه التصورات الثالث ،ويوضح فحو كل منها:
جدول رقم ( :)4تصورات الدستور األخالقي وفق للمنظور :البيئي ،والتنظيمي ومنظور العاملين.
منظور تنظيمي

منظور العاملين

 إعالن قيم وفلسفةالتسيري؛

 تثبيط السلوكات غري األخالقية املوجهةضد املوظفني أو املتبناة من طرفهم؛

 احلفاظ على الصورة االجيابيةللمنظمة؛

 إنشاء ونشر ثقافةتنظيمية؛

 التعبري عن التزامات املوظفني جتاهمنظمتهم؛

 صياغة اسرتاجتياتاألعمال؛

 -التعبري عن التزامات املنظمة جتاه موظفيها؛

 بناء عالقة ثقة مع األطرافاخلارجية (موردين ،زبائن،
منافسني ،نقابات...،اخل)؛

 احلفاظ على االتساقبني األنشطة.

 -توفري دليل أخالقي للموظفني

منظور بيئي

 -إرضاء أصحاب املصلحة.

 -تعديل و ضبط سلوكات املوظفني.

Source : Ibid. P24
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 .2جانب من تداخل "األخالقيات" في "األعمال"
يف ظل الظروف التنافسية ،قد تضطر املؤسسة اليت تواجه تضاربًا بني األرباح واألخالقيات أن تتخذ قرارات
قاسية وغري مؤكدة ،وذلك حسب الظروف اليت متر هبا املؤسسة ورد الفعل احملتمل من منافسيها.
إذا تعرضت املؤسسة للخسارة بسبب إدراج األخالقيات ضمن نظامها احلسايب وكانت ال تزال قادرة على
حتقيق نسبة مرضية من األرباح دون حتقيق أقصى أرباح ممكنة ،فقد تشعر املؤسسة بالرضا إزاء اختاذ القرار الصحيح.
كثريا على األجل القصري ولكن األداء ميكن أن
وعلى النقيض ،قد تر املؤسسة أن السلوك األخالقي يكلفها ً
يتحسن على األجل البعيد .وإن صح ذلك ،فقد تدعو املؤسسة منافسيها إىل انتهاج نفس السلوك األخالقي .ويف
هذه احلالة ،تؤدي العملية التنافسية إىل تشجيع أو حتفيز تبين السلوك األخالقي.
 1.2البعد األخالقي في المسؤولية االجتماعية:

إن فكرة املسؤولية االجتماعية مثار جدل بني املفكرين والعلماء وممارسي اإلدارة ،فالبعض يؤيدها والبعض
اآلخر يعارضها ،ومن أشهر معارضي فكرة املسؤولية االجتماعية  Milton Fredmanاحلائز على جائزة نوبل يف

االقتصاد ،والذي يقول بأن مسؤولية الشركة هي حتقيق األرباح فقط ،وهو ير بأن قيام املنظمة بأداء املسؤوليات
االجتماعية يؤدي إىل ختفيض قدرهتا على حتقيق األرباح ،واليت هي مطالب املالكني ومربر وجود املنظمة ووسيلة
استمرارها ،أما جلنة التنمية االقتصادية فقد نشرت يف السبعينات مذكرة مؤلفة من أربعة وسبعون صفحة عنواهنا"
املسؤوليات االجتماعية يف شركات األعمال" مت وضعها لدراسة األحباث والسياسات التابعة للجنة التنمية االقتصادية.
ثلثي العينة املختارة واليت مت استقصاء آراءها تعتقد بأن املنظمات جيب أن يكون لديها التزام أخالقي للمساعدة يف
13
التقدم االجتماعي حىت ولو كان ذلك على حساب رحبيتها.
شهد مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات تغريات جوهرية على مر الزمن ،وال يزال يتطور مع تطور اجملتمع
وتوقعاته .والقاسم املشرتك بني أكثر التعاريف هي أن املسؤولية االجتماعية للشركات مفهوم ،تدرج مبوجبه املؤسسات
الشواغل االجتماعية والبيئية يف السياسات واألنشطة اخلاصة بأعماهلا التجارية قصد حتسني أثرها يف المجتمع ،
وميكن اعتبار املسؤولية االجتماعية عن ثقافة االلتزام باملسؤولية ضمن أولويات التخطيط االسرتاتيجي للمؤسسة،
وت وفري الدعم واملساندة التامة من قبل اإلدارة العليا إجتاه التنمية املستدامة بإبعادها الثالث االقتصادية واالجتماعية
14

والبيئية.
البعد األخالقي للمسؤولية االجتماعية يفرتض ان إدارة منظمات األعمال جيب أن تستوعب اجلوانب القيمية
واألخالقية والسلوكية واملعتقدات يف ا جملتمعات اليت تعمل فيها ،ويف حقيقة األمر فأن هذه اجلوانب مل تؤطر بعد
بقوانني ملزمة ،لكن احرتامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة مسعة املنظمة يف اجملتمع وقبوهلا ،فعلى املنظمة أن تكون ملتزمة
15
بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه.
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 2.2تحديد الطابع األخالقي للنشاط التسويقي:
أبد الكثري من الباحثون قلقهم إزاء القضايا األخالقية يف املمارسات التسويقية ،حيث جند،
( ) Baumhart , 1961در املشاكل األخالقية يف ما يتعلق باجلوانب التسويقية ،حيث توصل إىل عدة
ممارسات ال أخالقية أمهها ( )1اهلدايا واهلبات والرشاو  )9( ،التمييز يف حتديد األسعار والتسعري غري العادل ()3
اإلعالنات املخلة أو اخلادشة للحياء )4( ،غش واستغفال العمالء.
النتائج اليت توصل اليها  ،Baumhartو وتأكيدها الحقا من قبل برينر ومولندر Brenner & Molander
( ،)1799دفعت مرييف و الكزنيك ) Murphy & Laczniak (1981إىل استنتاج أن "النشاط األكثر عرضة لتهمة
اإلساءة األخالقية داخل الشركات يف معظم األحيان هو التسويق" .بالنظر إىل القلق الكبري حول أخالقيات
األعمال يف املنظمات ،فإنه ليس من املستغرب ،تعاظم االهتمامات البحثية باألخالقيات بني األكادمييني والباحثني،
16
فيما يتعلق ببحوث التسويق.
الصراع األخالقي في مجال التسويق:حيدث الصراع األخالقي عند يستشعر األفراد أن واجباهتم جتاه جمموعة معينة تتعارض مع واجباهتم
ومسؤولياهتم جتاه جمموعة أخر (أو داخل اجملموعة الواحدة يف حد ذاهتا) ،حيث تكون الصراعات األخالقية مبثابة
حماوالت حلل مشكل تعارض االلتزامات واملسؤوليات.
االنشغال املطروح حول كيفية تعامل مسؤو ي التسويق مع وضعية الصراع  ،وهذا قاد بعض الباحثني مثل
ستينر  Steinerوفارمر  Farmerإىل اقرتاح يوجب إملام مسؤو ي التسويق باألخالقيات املشكوك فيها ،إال انه على
الصعيد األمبري يقي ال توجد أي حبوث ميدانية توضح اىل مد تتواجد املشاكل األخالقية ضمن العملية التسويقية،
حيث ذكر أورد  Murphyموريف و  Lacznikالسزنياك ،يف سياق تعليقهما على حبث متعلق باألخالقيات يف اإلدارة
التسويقية ،أن :
"...قسم كبري من األدبيات تأسست على نصائح فلسفية ،واليت عادة ما تشكل وثيقة يسرتشد هبا يف حتديد
اإلساءة األخالقية ،مث تطورت أكثر لتصبح مصدرا لبعض اإلرشادات العامة لتحسني السلوك األخالقي ملسؤو ي
التسويق"...

17

ميكن القول أنه من صدور البحث املوسوم بـ":أخالقيات األعمال والتسويق يف اإلدارة" يف جملة "حبوث إدارة
اإلعمال  "Journal of Business Researchيف سنة  ،1791لوحظ تقدم ملحوظ يف موضوع األخالقيات يف
جمال التسويق ،مع ذلك ،ال يزال هناك الكثري لفهم طبيعة أخالقيات األعمال يف التسويق ،من أجل توجيه املدراء
وتعزيز جهودهم بغرض االرتقاء باألداء األخالقي يف جمال التسويق.
 المعايير األخالقية للتسويق:يف ظل فلسفة املفهوم االجتماعي للتسويق فإن كل مدير جيب أن ينظر إىل ما وراء ما هو قانوين أو مسموح
به لتنمية معايري تستند إىل الشفافية والنزاهة واإلحسا باملسؤولية ورفاهية املستهلك يف األجل الطويل ،وانطالقا من
30

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص040-010 :

ISSN: 2602-7860

هذا التوجه ،فقد بادرت اجلمعية األمريكية للتسويق ( )AMAإىل وضع إطار أخالقي إرشادي ملسؤو ي التسويق يف
املؤسسات املختلفة ،والذي ميكن استعراض جوانبه على النحو التا ي:

18

المسوق :جيب على مسؤو ي التسويق حتمل املسؤولية عن نتائج أنشطتهم وقراراهتم ،وأن يبذلوا
أ -مسؤولية
ِّ
قصار جهدهم لضمان أن قراراهتم وتوصياهتم وتصرفاهتم ،تستهدف يف املقام األول خدمة وإرضاء مجاهريهم
من املستهلكني واملؤسسات األخر واجملتمع بوجه عام.
ب-الممارسات المهنية لمسؤولي التسويق :جيب أن تسرتشد املمارسات املهنية ملسؤو ي التسويق مبا يلي:
 القاعدة األساسية ألخالقيات املهنة هي عدم تعمد التضرر وإحلاق الضرر؛
 االلتزام التام بقواعد وأصول ممارسة املهنة؛
 التطبيق الدقيق لنواحي املعرفة أو اخلربة املكتسبة.
ت -األمانة والعدالة :جيب على مسؤو ي التسويق إظهار النزاهة واألمانة والعدالة يف ممارستهم ملهنة التسويق

من خالل:

 األمانة يف خدمة الزبائن والعاملني واملوردين واملوزعني واجلماهري األخر ذات العالقة؛
 عدم تعمد املشاركة يف إثارة تعارض االهتمامات بدون سابق إشارة لكافة األطراف املعنية؛
 حتقيق العدالة يف دفع أو حتصيل أي تعويضات أو مزايا.
ث-حقوق والتزامات إطراف عملية التبادل التسويقي :جيب أن يتوقع أطراف عملية التبادل التسويقي ما
يلي:

 أن تكون املنتجات املعروضة آمنة وتالئم الغرض من استخدامها؛
 أن تكون االتصاالت التسويقية بشأن املنتجات أو اخلدمات املعروضة غري خادعة؛
 أن يتحمل كل طرف التزاماته املنصوص عليها يف اتفاق التبادل البيين.
 3.2البعد األخالقي في وظيفة الموارد البشرية:
أدت إدارة املوارد البشرية -وما زالت تؤدي-أدوارا عدة يف حياة املؤسسات ،إذ أن الوظائف اليت أنيطت هبذه
اإلدارة تطورت مع تطور احلاجات اليت رافقت نشوء املؤسسات ،ومنت تدرجييا لرتافق بدورها التطور التارخيي اهلائل
الذي أوجدته العلوم املختلفة ،ويف مقدمها العلوم اإلدارية ،وبالرغم من أن زمان و مكان انطالقة إدارة املوارد البشرية
مل يعرف بالتحديد ،إال أنه مع بداية العام  1900م أو ما قبله بقليل ،برزت مسائل عدة تقع ضمن مسؤولية إدارة
املوارد البشرية ،وأصبحت قيد املناقشة و التطبيق يف كل من إجنلرتا وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية وغريها من
19
الدول.
ميكن ملنظمة األعمال أن جتسد مسؤوليتها االجتماعية وسلوكياهتا األخالقية جتاه املوارد البشرية من خالل
وسائل عديدة تغطي جممل األنشطة الفرعية املتعددة واملتنوعة إلدارة املوارد البشرية:
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

20

31

م ِ
عضلة أخالقيات األعمال :قراءات في تقاطعات "األخالقيات" بـ ـ ـ"األعمال"
ُ

ص040 -010 :

 تعبئة واستقطاب الموارد البشرية :متثل عملية التعبئة واالستقطاب ركنا أساسيا من أركان عملية التوظيف وإذا ماكانت إجراءات االستقطاب سليمة فإهنا تنعكس إجيابياً على املنظمة ،فعملية االختيار والتعيني هتيئ اطاراً مالئماً
الستقطاب الكم والنوع من األ فراد الذين يتم املفاضلة بينهم الختيار األنسب واألفضل للوظائف الشاغرة ،وكلما
كانت عملية االستقطاب سليمة فإهنا تقلل جهود ونفقات أنشطة املوارد البشرية األخر  .وبالنظر لكون عملية
االستقطاب تشتمل على جمموعة من اآلليات واإلجراءات فإنه ميكن ملنظمة األعمال أن متار دورها االجتماعي،
وجت ِّسد السلوكيات األخالقية وهي جتري عملية استقطاب ملواردها البشرية كما يلي :
ُ
حتقيق املسؤولية االجتماعية والقانونية واألخالقية إلدارة املوارد البشرية عن طريق االلتزام بعملية البحث الصحيحة
وتأمني حقوق املتقدمني املرشحني لشغل الوظائف؛
 أن تتقيد منظمات األعمال من خالل مواردها البشرية بصدق اإلعالن عن الوظائف الشاغرة يف املنظمة وفق ما
أفرزته العملية التخطيطية فيها وأن تصل هذه اإلعالنات إىل كافة الشرائح املوجهة هلا يف اجملتمع؛
 املوثوقية يف اإلجراءات واألساليب املعتمدة يف عملية التعبئة واالستقطاب وأن تتسم هذه اإلجراءات بالشفافية
والنزاهة والعدالة ،وأن تقبل املنظمة االعرتاض عليها من قبل املعنيني باألمر يف حالة حصول خروقات ملثل هذه
اإلجراءات؛
عدم استقطاب العاملني واملوظفني من املنافسني اآلخرين بطرق غري مشروعة ،وأساليب غري قانونية وأخالقية،
حيث أن مثل هذا اإلجراء خيرق قواعد املنافسة يف سوق العمل؛
نزاهة التعامل مع املكاتب اليت توفر اليد العاملة ملنظمات األعمال؛
أن تكون عملية االستقطاب مستندة إىل حتديد دقيق وموضوعي لالحتياجات من خمتلف التخصصات لشغل
وظائف حقيقية ،ويف ضوء عمليات ختطيط منهجية وعلمية للموارد البشرية للمنظمة ،وهذا يبعد املنظمة أن تقع يف
إشكالية التوظيف املستند إىل خلفيات سياسية أو وساطات أو حمسوبيات ؛
بعد أن أصبحت عملية االستقطاب جتري وفق أساليب االتصال االلكرتوين ،فإن مسؤولية إدارة املوارد البشرية يف
املنظمة تتجسد يف االطالع على مجيع الطلبات للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص للجميع ،واحلفاظ على سرية
للمتقدمني من أجل الوظائف ،وااللتزام بالرد وفق االعتبارات القانونية واألخالقية.
ِّ
البيانات واملعلومات الشخصية
المقابلة واالختبار واالختيار والتوظيف :متثل إجراءات ذات أمهية كبرية للمنظمة يفرتض أن تقوم هبا إدارة املواردالبشرية على أكمل وجه ،حبيث تعكس صورة املنظمة االجيابية للعاملني داخلها وللفئات األخر يف اجملتمع ،وميكن
النظر إىل هذه اإلجراءات إذا ما أتسمت باملسؤولية واملصداقية والشفافية والعدالة والنزاهة واالحرتام ،كاستثمار يف

اجلوانب االجتماعية ينعكس إجيابا على املوارد البشرية وإدارهتا يف املنظمة ،وميكن أن نشري إىل بعض من أوجه تعزيز
جوانب املسؤولية االجتماعية واألخالقية يف هذه اإلجراءات كاأليت:
أن تكون املقابالت اليت جتريها إدارة املوارد البشرية للمتقدمني قائمة على أسس موضوعية بعيدة عن التحيز بكافة
أشكاله ،وأن تكون األساليب والطرق واإلجراءات يف هذه املقابالت واضحة وشفافة وعادلة؛
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إتاحة فرص متساوية جلميع املرشحني بعرض قابلياهتم ومهاراهتم لكي تكون عملية االختيار والتعيني سليمة؛
أن تكون جلان االختيار مراعية للموضوعية ومتكاملة من الناحية الفنية والتخصصات ،وأن ال يدخل فيها من هو
غري مؤهل؛
أن تُراعى االعتبارات القانونية ،وسياسات التوظيف وإجراءاته وقوانينه السائدة يف البلد؛
يتم االختيار والتعيني على أسا نتائج االختبارات ،والتقييم النهائي هلا من قبل اللجان املختصة.
 تدريب وتطوير الموارد البشرية :ميكن أن ُجت ِّسد إدارة املوارد البشرية التزامها األخالقي واالجتماعي من خاللأنشطة التدريب والتطوير املختلفة؛ حبيث تنعكس هذه األنشطة إجياباً لصاحل العاملني واملنظمة واجملتمع .يفرتض أن
تنظر املنظمة إىل أنشطة التدريب على اهنا أنشطة يف غاية األمهية ،حيث تعزز من قدراهتا على املد البعيد ،وأهنا
متثل استثمارا يف األصول املعرفية اليت أصبحت أسا امليزات التنافسية لألعمال ،وبذلك تبتعد املنظمة عن النظرة
قصرية األمد ألنشطة التدريب والتطوير بكوهنا كلفة جيب العمل على ختفيضها باستمرار .إن أهم ما يفرتض أن يؤخذ
بعني االعتبار يف أنشطة التدريب والتطوير من جوانب اجتماعية وأخالقية ،ميكن ذكره يف اآليت:
 إن هذه األنشطة متثل أحد احلقوق املهمة للعاملني يف املنظمة ،وبذلك ال ميكن استبعاد البعض منهم ألي سبب
كان ،كاجلنس والعرق واللون والدين والقومية وغريها؛
عدم استغالل برامج التدريب والتطوير لتبذير املوارد أو إقصاء العاملني أصحاب الفكرة أو الرأي اآلخر ،وكذلك
عدم استغالل موارد التدريب وإمكانياته لالختال والفساد اإلداري؛
 أن يكون التدريب والتطوير ضمن برامج هادفة ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي حلماية العاملني من التقادم،
وتوليد الشعور لديهم بأهنم يواكبون ما يستجد يف حقول املعرفة اليت ختصصوا فيه.
أجور ومكافأة الموارد البشرية :متثل األجور و مكافئات العاملني جممل املزايا ،واملنافع املباشرة وغري املباشرة ،اليتمتنحها املنظمة للعاملني لغرض زيادة والئهم هلا و تعزيز التزامهم إليها ،وكذلك تطوير قدراهتم وتنمية روح اإلبداع
لديهم ،مما ينعكس بنتائج إجيابية على األداء واإلنتاجية .وتعترب األجور واملكافئات مسألة ذات إشكالية كبرية
باعتبارها متس مصاحل العاملني بشكل مباشر وكذلك املنظمة ،وترتبط أيضاً بالقوانني والتشريعات الصادرة من الدولة،
وتتجسد يف األجور واملكافئات جوانب مسؤولية اجتماعية كبرية وجوانب أخالقية متعددة ،وميكن أن تكون املنظمة
ملتزمة هبا إذا نظرت إىل هذه التعويضات مبنظور مشو ي ،وبكوهنا مرتبطة برفاهية اجملتمع وتطوير األداء يف املنظمة .إن
جتسيد اجلوانب املتعلقة باملسؤولية االجتماعية واألخالقية يف جمال األجور واملكافئات ميكن أن يكون من خالل اآليت:
تتسم األجور واملكافئات بالعدالة والكفاءة واملساواة ،وأن تكون قادرة على حتفيز العاملني وزيادة
 يفرتض أن ِّ
اجنذاهبم للعمل واإلبداع فيه؛
 أصبحت منظمات األعمال يف الوقت احلاضر قادرة على تقدمي حزمة من التعويضات غري املباشرة ،متمثلة
بالضمان االجتماعي وتعويضات البطالة والرعاية االجتماعية والصحية والتامني على احلياة....اخل  ،لذلك يتولد
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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تساع مفردات هذه احلزمة بإضافة كل ما هو جديد ،أصبح مسؤولية أخالقية ،والتزام
شعور لد العاملني من أن ا ِّ

عا ي مبسؤولية املنظمة االجتماعية جتاه العاملني.

 -تقييم أداء الموارد البشرية :إن تقييم أداء العاملني هو من صميم عمل إدارة املوارد البشرية ،ويرتتب عليه أمور

مهمة جداً تتعلق باألجور والرتقية وغريها ،كما أن عملية تقييم األداء يفرتض أن تكون متكاملة حبيث تتضمن التقييم
والتقومي ،لذلك يفرتض أن تكون إجراءاهتا ضمن إطار رمسي ومبعايري ذات قدرة على إعطاء معىن حمدد ملا يراد قياسه
وتقوميه من خصائص الفرد األدائية والسلوكية ،وحماولة أن يعطي هذا النظام تصوراً عن احتمالية تكرار السلوك واألداء
اجليِّدين يف املستقبل لغرض فائدة الفرد واملنظمة واجملتمع.
يف إطار آلي ات وإجراءات عملية تقييم األداء ميكن للمنظمة أن تتحمل مسؤوليتها االجتماعية وتتبىن

سلوكيات أخالقية ترضي خمتلف األطراف كاآليت:
متسمة بقدرهتا على جتسيد اجلانب املوضوعي والسلوكي والذايت
أن جتتهد املنظمة بوضع معايري دقيقة لتقييم األداء ِّ
يف خمتلف األعمال اليت ينجزها العاملون ،لذلك فإن املنظمات اجليدة تعيد النظر بني فرتة وأخر  ،و تناقش
استمارات تقييم األداء كفقرات وكنتائج هنائية مع املعنيني؛
املقومني ،وعدم
االبتعاد عن التحيُّز يف التقييم ،من خالل التأكيد على توفر اخلصائص املوضوعية واإلنسانية يف ِّ
تأثرهم بعوامل الدين واملذهب والعشرية واملنطقة والصداقة والقرابة وغريها؛
 أن تناط عملية التقييم بأشخاص من ذوي اخلربة واإلدراك واالستقرار العاطفي والقدرة على التعامل مع اآلخرين،
وأن يكون التقييم من قبل فريق ،وليس فردياً؛
إن أهم التزام أخالقي يف عملية تقييم أداء العاملني هو املوضوعية واالبتعاد عن إعطاء تقييم متساهل للجميع ،أو
أن يكون متشددا مع اجلميع.
 4.2الفكر المحاسبي وربط األخالق بالمحاسبة:
لقد اهتم الفكر احملاسيب بربط األخالق باحملاسبة سواء باعتبار املدخل األخالقي لبناء النظرية احملاسبية ،أو يف
تبين املنظمات املهنية احملاسبية إصدار جمموعة من املواثيق األخالقية ملهنة احملاسبة سواء عند أعداد القوائم املالية أو
اإلفصاح عنها ،ويعتمد املنهج األخالقي على القيم األخالقية ،وتدور هذه القيم حول مفاهيم العدالة واملساواة
والصدق واحلق واحلياد وغري ذلك من املفاهيم املرتبطة بالنواحي األخالقية.
املرجع التقليدي للمدخل األخالقي يف احملاسبة يوجد يف كتابات  Scott سنه ،1741حيث استخدام
ثالث مفاهيم رئيسية هي احلق ،الصدق والعدالة ،وتعتمد نظريته على األفكار اآلتية:
جيب أن حتقق القواعد احملاسبية معاملة متوازنة لكل األطراف املعنية؛
جيب أن توفر التقارير احملاسبية عرضا حقيقيا ودقيقا -بدون أي تضليل -للظواهر واألحداث املختلفة؛
جيب أن تكون البيانات احملاسبية عادلة وغري منحازة و تتحلى باملوضوعية؛
متسقة مع الظروف املتغرية؛
جيب أن ختضع املبادئ احملاسبية لعملية إعادة النظر حىت تكون ِّ
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متسقة بقدر اإلمكان.
جيب أن تُطبمق املبادئ احملاسبية بصورة ِّ

اكتفي   Yuفيما بعد مبعياري العدالة وعدم التضليل ،بينما صنمف  Patilloالعدالة على أسا املعيار
األساسي الذي جيب أن يستخدم لتقومي املعايري األخر  ،ألنه املعيار الوحيد الذي يتضمن اعتبارات أخالقية .وتشري

العدالة إىل التطابق مع معيار يقام بصورة رمسية أو غري رمسية لتحقيق معاملة منصفة ،فيجب أن ال تعد هذه القوائم
هبدف خدمة فرد معني أو جمموعة معينة على حساب آخرين غريهم ،أي جيب أن تؤخذ مصاحل مجيع األطراف يف
االعتبار وبتوازن صحيح  ،كما يشري الصدق يف احملاسبة إىل نشر حقائق واضحة ،وتعترب القوائم املالية معبرة عن
الصدق عندما تفصح عن القيم اجلارية لألصول واألرباح واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيم ،ولكن صدق
التقارير املالية يعتمد على الصدق األساسي يف القواعد واملبادئ املقبولة اليت تقوم عليها القوائم ،حيث تقدم القواعد
21
واإلجراءات املوضوعية أساسا غري ٍ
كاف لقيا الصدق.
اهتمت العديد من املنظمات املهنية للمحاسبة باجلوانب األخالقية ملهنة احملاسبة ،كما يتضح من العرض
22
اآليت:
 المجمع األمريكي للمحاسبين القانونين ) :(AICPAأصدر هذا اجملمع دليال أطلق عليهCode Of Professional Ethics

ولقد احتوي هذا الدليل على قسمني تضمن أوهلا :معايير السلوك المهني

وهي املعايري اخلاصة باألمانة واملوضوعية واالستقالل والعناية الواجبة ونطاق وطبيعة اخلدمة ،يف حني احتو الثاين
قواعد األداء والسلوك اليت تساعد يف تطبيق املعايري السابقة؛
 -مجمع المحاسبين القانونين بانجلترا وويلز :قدم أيضا دليال أطلق عليه

Ethics

،Guide To Professional

واحتوي هذا الدليل على( :المبادئ األساسية األخالقية وهي النزاهة ،املوضوعية ،الكفاءة املهنية ،املهارات الواجبة،
اللباقة)( ،التقارير اإليضاحية لشرح وتطبيق املبادئ األساسية السابقة)؛
 -دليل االتحاد الدولي للمحاسبين ) :(Ifacأصدر االحتاد الدو ي للمحاسبني دليال يتضمن القواعد األخالقية

ملهنة احملاسبة ،أطلق عليه  Code Of Ethics For The Accountancy Professionولقد قسم هذا الدليل إىل ثالثة
أجزاء على النحو التا ي :الجزء األول ويطبق علي احملاسبني واملمارسني للمهنة بصفه عامة ،الجزء الثاني ويطبق
على احملاسبني املمارسني للمهنة من خالل مكاتب احملاسبة اخلاصة .الجزء الثالث ويسري على احملاسبني املوظفني

يف الشركات واملؤسسات.
يعترب هذا الدليل من أفضل ما صدر يف جمال السلوك األخالقي ملهنة احملاسبة حيث يغطي مجيع فئات احملاسبني من
ناحية ،كما أنه يتسم باملرونة والقابلية للتعديل والتطوير يف ضوء متطلبات كل دوله.
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 5.2أخالقيات األعمال في صنع القرارات:
ميكن توظيف األخالقيات بشكل سليم يف العمل ،حبيث تتبىن املنظمة جمموعة من املساعي من أجل توفري
اطي لصنع القرارات .وال يكفي أن تكون القرارات الصادرة صحيحة فحسب ،بل جيب أن تكون
مناخ شفاف ودميقر ً
أيضا ،واألكثر من ذلك ،جيب رؤية هذه القرارات واحلكم
الطريقة املستخدمة يف التوصل إىل هذه القرارات صحيحة ً
عليها بأهنا صحيحة .وأولئك الذين يتأثرون بشكل مباشر وكبري بقرارات الشركة هلم حق أخالقي وأديب ،وهو التعرف
على سبب اختاذ هذه القرارات ومن هم متخذو Hهذه القرارات ،كما جيب أن يتم مشاركتهم أو استشارهتم يف األمور
اليت تؤثر على رفاهتهم .وحىت اآلن ،فإن هذا اإلجراء ال يزال يقتصر بشكل كبري على املسامهني فحسب.
وعلى الرغم من ذلك ،ف إننا نر أن العاملني هلم حق املشاركة يف صنع القرارات اليت تتعلق بطبيعة عملهم

وصحتهم وسالمتهم .وليس هذا األمر صائبًا من الناحية األخالقية فحسب ،بل إن له فائدة يف العمل .حيث يصبح
استعدادا يف بذل اجلهد والعمل بشكل أكرب يف الظروف اليت يشاركون فيها يف عملية صنع
العاملون أكثر رغبة و
ً
القرار ،كما س يشعرون بالسعادة والتقدير بسبب استشارهتم ومنحهم السيطرة والتحكم يف عملهم ،و تزداد قدراهتم
اإلنتاجية بشكل ملحوظ .وسوف يساعد ذلك على تقليل املشكلة األخالقية اليت تتمثل يف بذل جهد أقل من اجلهد
23

املتفق عليه ،أو إجناز احلد األدىن من العمل.
هناك ستة مراحل رئيسة مت حتديدها يف عملية صنع القرار ،وميكن توضيح تداخل جانب من تداخل األخالقيات يف
24
صنع القرار ضمن هذه املراحل كاآليت:
التعرف على المشكلة  :على الرغم من أن هذه هي املرحلة األوىل ،إال أن األخالق ميكن أن يكون هلا أكرب األثرعليها ،هذا وغالبا ما تكون املرحلة األكثر صعوبة لصانع القرار ،وإذا مل تكتمل بشكل صحيح ستكون النتائج غري
مرضية بغض النظر عن نوعية العمل (أو األخالق) الذي يتبعها .اإلطار الذي ينشأ هنا يقيد أو حيدد نطاق العمل.

من منظور أخالقي ميكن أن تتبادر عدة أسئلة إىل ذهن صانع القرار  -هل هذه حقا مشكلة؟ لرمبا تكون مصطنعة
أو مفتعلة..،أخل؛
 -ما هو الهدف :املعضلة هنا هي ما إذا كان اهلدف من ذلك هو حل املشكلة بطريقة أخالقية " ،أي ببساطة

:حتديد اهلدف األكثر أخالقية" .الصراع هنا هو :هل حتديد اهلدف ،أوالً ،ومن مث حماولة تنفيذه يف وقت الحق
بطريقه أخالقية ،أم اختيار اهلدف من الوهلة األوىل على أسا اخالقى .يف العامل املثا ي قد يكون األمثل اختيار
اهلدف مع وضع األخالق يف االعتبار ،ولكن يف الواقع يكون األمثل هو حتديد هدف عام لألعمال من خالل النظر
يف األخالق باملعىن العام فقط؛
 -اإلجراءات التي يمكن اتخاذها :حتديد اهلدف يكون له تأثري كبري على أنواع اإلجراءات املتبعة يف التنفيذ .يتم

حتديد اإلجراءات يف املقام األول تبعا لنوع اهلدف الذي ترغب يف حتقيقه .ومع ذلك ينبغي أن تؤثر األخالق على
اإلجراءات اليت تكون على استعداد الختاذها ضمن نطاق هدفك؛
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 توقع النتيجة :هذا هي املرحلة اليت يكون فيها األخالق عامالً حمايداً .التقنيات الكمية واضحة وحتسب النتائجاعتمادا على املدخالت اخلاصة بك .نظرية الكمبيوتر القدمية اليت تقول "ادخل قمامة  -خترج قمامة" ال ميكن توقع
نتائج جيدة إال إذا كانت املدخالت جيده و تعتمد على األخالق؛

 اختيار البديل األفضل :صياغة االختيار باعتباره األمثل يف مجيع احلاالت جيب أن يكون خيارا تعززه وتدعمهاألخالق.
 تنفيذ القرار :يف كثري من احلاالت هذه املرحلة هي أحد اجملاالت اليت تلعب فيها األخالق دورا هاما .هلذا السببمن املهم أن ينظر صناع القرار يف اآلثار املرتتبة على التنفيذ ،إذا تعذر العثور على التنفيذ املرضي من األفضل أن يعاد

النظر يف املشكلة بدال من اختيار أفضل األسوأ.
 .7الخالصة:

ينُظر إىل أخالقيات األعمال على أهنا دراسة السياسات واملمارسات التجارية السليمة فيما يتعلق بالقضايا
اخلالفية احملتملة ،مثل حوكمة الشركات ،والرشوة والتمييز واملسؤولية االجتماعية للشركات .وتعتمد أخالقيات العمل

على القانون يف كثري من األحيان ،بينما يف أوقات أخر يتم توفري أطر أساسية قد ختتار الشركات إتباعها من أجل
احلصول على القبول العام.
إن االلتزام باملبادئ األخالقية والسلوك األخالقي على صعيد الفرد يف منظمات األعمال ،يعترب ذا أمهية بالغة
ملختلف شرائح اجملتمع ،حيث أن هذا األمر يقوي االلتزام مببادئ العمل الصحيح والصادق ،ويبعد املنظمة على أن
تر مصاحلها مبنظور ضيق ال يستوعب غري معايري حمددة تتجسد يف االعتبارات املالية ،اليت حتقق هلا فوائد على
املد القصري فقط .تتعدد املصادر اليت يستمد منها الفرد األخالقيات اليت يتحلى هبا ،وتنعكس على عمله بصورة
واضحة ،وبطريقة سلبية أو اجيابية ،حسب جودة األخالق يف حد ذاهتا ،وجودة املصدر املستقاة منها ،وتتفاوت هذه
املصادر بني :الدين ،الذات ،األسرة ،املؤسسات التعليمية ،اجملتمع...،اخل
تظهر احلاجة امللحة إىل اعتماد دستور أخالقي للمنظمة نظراً لكونه يقدم عديد املزايا :منها احلفاظ على
صورهتا وحتسينها ،وخفض الغرامات املنجمرة عن التجاوزات ،تعزيز األداء ،حتسني بيئة العمل ... ،اخل .إال انه وعلى
ُ
الصعيد العملي ،النزر اليسري من املؤسسات تتبىن دساترياً أخالقية.
يف ظل فلسفة املفهوم االجتماعي للتسويق فإن كل مدير جيب أن ينظر إىل ما وراء ما هو قانوين أو مسموح
به لتنمية معايري تستند إىل الشفافية والنزاهة واإلحسا باملسؤولية ورفاهية املستهلك يف األجل الطويل ،من جهة
أخر ميكن ملنظمة األعمال أن جتسد مسؤوليتها االجتماعية وسلوكياهتا األخالقية جتاه املوارد البشرية من خالل
وسائل عديدة تغطي جممل األنشطة الفرعية املتعددة واملتنوعة إلدارة املوارد البشرية ،كذلك جند االهتمام الواضح
ضمن الفكر احملاسيب فيما يتعلق األخالق باحملاسبة سواء باعتبار املدخل األخالقي لبناء النظرية احملاسبية ،أو يف تبين
املنظمات املهنية احملاسبية إصدار جمموعة من املواثيق األخالقية ملهنة احملاسبة سواء عند أعداد القوائم املالية أو
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عضلة أخالقيات األعمال :قراءات في تقاطعات "األخالقيات" بـ ـ ـ"األعمال"
ُ

ص040 -010 :

اإلفصاح عنها ،وبصفة عامة ميكن توظيف األخالقيات بشكل سليم يف العمل ،حبيث تتبىن املنظمة جمموعة من
اطي لصنع القرارات.
املساعي من أجل توفري مناخ شفاف ودميقر ً
.8الهوامش واإلحاالت:

 1بن منصور عبد اهلل ،جلطي غامن ،أهمية المصفاة األخالقية الشعبية في مناهج علم االقتصاد الحديث ،ورقة حبثية مقدمة ضمن
امللتقى الدو ي حول :االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانـات املسـتقبل ،املركـز اجلـامعي غردايـة ،اجلزائـر ،يـومي 12-12 :فيفـري ،1100
ص .23



Positive Economics is: the study of economics based on objective analysis, For example, a
positive economic statement would be: "Increasing the interest rate will encourage people to
"save.

االقتصــاد الوضــعي أو التقريــري يــدر االقتصــاد علــى أســا حتليــل موضــوعي .كمثــال علــى أحــد وضــعياته " :ارتفــاع ســعر الفائــدة
يشجع األفراد على االدخار"



Normative Economics is : perspective on economics that incorporates subjectivity within its analyses.
Normative economics deals heavily in value judgments and theoretical scenarios. It is the opposite of
positive economics.

ضمن الذاتية يف حتليالته لالقتصاد ،فهـو يتعامـل بنسـبة كبـرية مـع األحكـام ِ
القيميمـة ،والسـيناريوهات النظريـة .وهـو
االقتصاد المعياري يُ ِّ
ميثل العكس املقابل لالقتصاد الوضعي أو املوضوعي.

 علم الغائيـة " "Téléologieكلمـة يونانيـة األصـل-مكونـة مـن مقطعـني  : telosالنهايـة أو الغايـة أو اهلـدف : logos ،اخلطـاب ،-وتعـين
إمجاالً  :علم دراسات الغايات.

2

Hireche Loréa et El Mourabet Bahae, Éthique et gestion des ressources humaines : une
revue critique de la littérature théorique et empirique, Revue de l'organisation responsable,
Vol. 2 ,9009 P 52-53.

3بن منصور عبد اهلل ،جلطي غامن ،مرجع سابق ،ص .23-21
4

Thierry C. Pauchant et al, Deux outils pour encourager des pratiques morales et éthiques en
gestion, Gestion, Vol 1, 2007, P32.

 5بن نامة فاطمة الزهرة ،العشعاشي ثابت أول وسيلة ،أخالقيات األعمال كميزة تنافسية لمنظمات األعمال ،دراسة حالة املطاحن
الكرب للظهرة مستغامن ،جملة االسرتاتيجية والتنمية ،ص  ،24متاح على املوقع:
www.rsd-dz.net/sites/default/files/R03AR2.pdf

 6زكريا مطلك الدوري ،أمحد علي صاحل ،إدارة األعمال الدولية ،منظور سلوكي واسرتاتيجي ،دار اليازوري ،عمان ،األردن،1112 ،
ص .222
http://www.investopedia.com/terms/b/business-ethics.asp
8

7

بن نامة فاطمة الزهرة ،العشعاشي ثابت أول وسيلة ،مرجع سابق ،ص .24
9

Alexander D. Stajkovic, Fred Luthans, Business Ethics across Cultures: A Social Cognitive
Model, Journal of World Business 32(l),1997 , P 19-20
10
Ibid, P 32.

 11صــويف اميــان ،قــوراري مــرمي ،أخالقيــات العمــل كــأداة للحــد مــن ظــاهرة الفســاد اإلداري فــي الــدول الناميــة ،ورقــة مقدمــة ضــمن
امللتقى الـوطين حـول :حوكمـة الشـركات ك ليـة للحـد مـن الفسـاد املـا ي واإلداري ،جامعـة حممـد خيضـر ،بسـكرة ،اجلزائـر ،يـومي4-4 :
ماي  ،1101 ،ص 2-2
Durif Fabien et al., Un code d'éthique, oui, mais comment?,Gestion, n° 2,Vol. 34, 9007, p.
21-30.
12
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 13مجاعي أم كلثوم ،مسري بن عبد العزيز ،الركائز األساسية لنجاح المسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال  ،ورقة حبثية مقدمة
ضــمن امللتقــى الــدو ي حــول منظمــات األعمــال واملســؤولية االجتماعيــة  ،جامعــة بشــار  ،اجلزائــر ،يــومي  03-02فيفــري  ،1101ص
.3
 14عزاوي عمر وآخرون ،دوافع تبني منظمات األعمال أبعاد المسؤولية االجتماعية واألخالقية كمعيار لقياس األداء االجتماعي،

ورقة حبثية مقدمة ضمن امللتقى الدو ي حول منظمات األعمال واملسؤولية االجتماعية  ،جامعة بشار  ،اجلزائر ،يومي  03-02فيفري
 1101ص .3-2
 15مجاعي أم كلثوم ،مسري بن عبد العزيز ،مرجع سابق ص .4
16

Lawrence B. Chonko. Shelby D. Hunt. Ethics and Marketing Management :A
Retrospective and Prospective Commentary, Journal of Business Research vol 50, 2000, P
235-238
17
Lawrence B. Chonko . Shelby D. Hunt . Ethics and Marketing Managemen An Empirical
Examination ? Journal of Business Rcscarch ;vol, 1985 ; P 341

 18تيتوش مفيدة ،تحليل اإلشهار من منظور أخالقي ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،جامعة اجلزائر ،1118 ،ص .81-48

19حممــد حســني ســيد ،أهمي ــة العنص ــر البش ــري ف ــي تحقيــق أه ــداف الش ــركات ،أطروحــة دكتــوراه غــري منشــورة ،األكادمييــة العربيــة
الربيطانية ،بدون تاريخ ،ص .2-8

 20طــاهر حمســن منصــور الغــاليب ،صــاحل مهــدي حمســن العــامري  ،المســؤولية االجتماعيــة وأخالقيــات األعمــال ،دار وائــل ،عمــان،
األردن ،1113 ،ص .021-028
للتفصيل يُنظر:



Scott , The Basic For Accounting Principle , The Accounting Review ,DEC 1941, P 341349.

للتفصيل يُنظر:

S .c. Yu , The Structure Of Accounting Theory , The Univ. Press Of Flourida, 1976 P 20.



 21سامي يوسف كمال حممد ،ضوابط اإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبي والفكر اإلسالمي ،ص .1متاح على املوقع االلكرتوين:
http://iefpedia.com/arab/%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%83%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%8a-%d9%88-34621

 22سامي يوسف كمال حممد ،مرجع سابق ص .2

 23حممــد مجيــل الشبشــريي ،دور القــيم وأخالقيــات األعمــال فــي التجــارب العالميــة فــي ظــل مفــاهيم اإلدارة الرشــيدة (الحوكمــة)
(نماذج وتطبيقات) ،ص  .01-00متاح على املوقع االلكرتوين:

http://www.docstoc.com/docs/145303871/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

39

040 -010 :ص

ِ م
" قراءات في تقاطعات "األخالقيات" بـ ـ ـ"األعمال:عضلة أخالقيات األعمال
ُ

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-
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التمكين والسلوك اإلبداعي للعاملين دراسة تحليلية التجاهات عينة من موظفي
- برج بوعريريج-Condor مؤسسة
Empowerment and Creative Behavior of the Employees An analytical Study
of the Trends of a Sample of Employees at Condor Bordj Bou Arreridj
Province
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الكلمات المفتاحية

الملخص
هتدف الدراسة إىل التعرف على أثر التمكني على السلوك اإلبداعي للعاملني بأبعاده األربعة
التمكني؛
 منطلقة من،- برج بوعريريج-Condor  يف مؤسسة،) احلساسية للمشكالت، األصالة، املرونة،(الطالقة
السلوك
-Condor فرضية مفادها" وجد اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على السلوك اإلبداعي ملوظفي مؤسسة
اإلبداعي؛للعاملني؛
 ولتحقيق أهداف الدراسة مت توزيع استمارة على عينة عشوائية من موظفي املؤسسة حمل،-برج بوعريريج
 للربنامج األصالة؛ الطالقة؛12  وبعد حتليل البيانات باستخدام النسخة، موظف وموظفة81  بلغ حجمها،الدراسة
 توصل الباحثان إىل مجلة من االستنتاجات من أبرزها وجود أثر ذو داللة إحصائيةSpss اإلحصائي
املرونة؛
 وبناء على ما مت التوصل إليه احلساسية للمشكالت؛،- برج بوعريريج-Condor للتمكني على السلوك اإلبداعي ملوظفي مؤسسة
 اليت من شأهنا أن تساهم يف توجيه أنظار مسئويل املؤسسات، مت التقدم بالعديد من التوصيات،من نتائج
-Condor مؤسسة
.املختلفة للدور الذي ميثله التمكني يف تنمية السلوك اإلبداعي للعاملني
-برج بوعريريج
Abstract
Keywords
The study aimed to identify the impact of empowerment at the creative behavior
for four dimensions (fluency, flexibility, authenticity ,available to the problems), in
the condor bordj bou arreridj province, coming from the premise that” found after
significant data to enable the creative behavior foundation staff condor bordj bou
arreridj province”, in order to achieve the objectives of the study were distributed to
form a random sample of foundation staff in the study, swallowed size 08 male and
female employees.
After analyzing the data using the copy 21 statistical program spss reached two
researchers to , inter alia, the conclusions of the most prominent of which is the
existence of an impact statistical significance to enable the creative behavior
foundation staff condor bordj bou arreridj province, depending on what has been
reached of results, been progress with many of the recommendations, which would
contribute to draw the attention of the officials of the various institution of the role
represented by the empowerment in the development of creative behavior for workers.

Empowerment;
Creative
Behavior of
Workers;
Authenticity;
Fluency;
Flexibility;
Available to the
Problems;
Condor Bordj
Bou Arreridj
Province.
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التمكين والسلوك اإلبداعي للعاملين دراسة تحليلية التجاهات عينة من موظفي
مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج-

ص060 -041 :

 . 1مقدم ــة:

يشهد العصر احلايل العديد من التطورات املتسارعة والتغريات املتالحقة ،نتيجة االنفجار املعريف وثورة املعلومات،
فقد كان من أهم مالمح هذا العصر شدة التنافسية كحقيقة أساسية لتحديد جناح أو فشل املؤسسات ،ومن هنا
أضحت هذه األخرية يف موقف حيتم عليها العمل اجلاد واملستمر الكتساب ميزة تنافسية.
وعليه فان تزايد حدة املنافسة اليت أصبحت هتدد الكثري من املؤسسات أصبح اللجوء إىل اإلبداع والعمل على
تنميته أمرا حتميا ،وذلك على اعتبار أن املؤسسات املتميزة هي اليت تكون قادرة على اإلبداع بشكل دائم ومستمر.
وبالتايل فقد أدركت املؤسسات حقيقة كون القيمة احلقيقة مهمة ،كون القيمة احلقيقة هلا ال تتجسد يف رأمساهلا املادي
وإمنا برأمساهلا البشري ،وذلك ملا هلذا األخري من قدرة على االرتقاء مبستوى أداء املؤسسة وحتسني قدرهتا التنافسية،
وذلك من خالل ما ميتلكه من مهارات وقدرات إبداعية.
 1.1إشكالية الدراسة:
من خالل ما سبق ميكن القول بأنه مل يعد كافيا يف ظل ما تعرفه بيئة األعمال من اشتداد للمنافسة ،أن تكتسب
املؤسسة امليزة التنافسية ،بل أصبح لزاما عليها السعي إىل تطويرها وتقويتها وذلك بانتهاج تنمية السلوك اإلبداعي
للعاملني كأسلوب لذلك ،وذلك هبدف ضمان أسبقيتها على باقي املنافسني ،وكذا حتسني متوقعها يف السوق ،ويف
هذه الظروف اجتهت املؤسسات إىل استحداث أساليب تسيريية مثل :التمكني ،فرق العمل ،اإلدارة
باألهداف… ..اخل ،ومن هنا جاءت الدراسة لتسلط الضوء على اإلشكالية التالية :ما مدى مسامهة التمكني يف
تنمية السلوك اإلبداعي للعاملني؟
 2.1فرضي ـ ــات الدراس ــة:
 الفرضيـ ــة الرئيسي ـ ــة :انطلقت الدراسة من فرضية رئيسة مفادها :يوجد اثر ذو داللة إحصائية للتمكني علىالسلوك اإلبداعي ملوظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.

 الفرضيات الفرعية :انبثقت عن الفرضية الرئيسة للدراسة أربع فرضيات فرعية كما يلي: يوجد اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على طالقة موظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 يوجد اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على مرونة موظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 يوجد اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على أصالة موظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 يوجد اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على احلساسية للمشكالت ملوظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 1.1أهمي ـ ــة الدراسـ ــة :تنبع أمهية الدراسة من االعتبارات التالية:

 أمهية املتغريات املبحوثة كظواهر إدارية هلا تأثري كبري على أداء املؤسسة وتعظيم قدرهتا على مواجهة التحديات
اليت تواجهها؛
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 استقراء املالمح األساسية للتمكني يف املؤسسة حمل الدراسة ،وانعكاس ذلك على السلوكيات اإلبداعية
ملوظفيها ،من خالل معرفة تأثري التمكني على السلوك اإلبداعي للعاملني؛
 اخلروج جبملة من االستنتاجات اليت تساهم يف تعزيز القدرات اإلبداعية للعاملني ،مبا يسهم يف تطوير عمل
املؤسسة وحتقيق أهدافها على املدى القريب والبعيد.
 4.1أهـ ــداف الدراس ــة :يف ضوء مشكلة الدراسة حتدد األهداف املتوخاة من معاجلتها فيما يلي:
 تشخيص واقع التمكني باملؤسسة حمل الدراسة؛
 تشخيص مستوى اإلبداع بأبعاده املختلفة باملؤسسة حمل الدراسة؛
 تشخيص وحتديد العالقة واألثر بني التمكني والسلوك اإلبداعي للعاملني مبؤسسة  -Condorبرج بوعريريج،
 1.1ح ـ ــدود الدراس ـ ــة :تتجلى حدود الدراسة يف العناصر التالية:

 احلدود البشرية :وتتمثل يف عينة من موظفي املؤسسة يبلغ حجم مفرداهتا  08موظف وموظفة.
 احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة على دراسة العالقة بني املتغريين التالني :التمكني والسلوك اإلبداعي
للعاملني.
 احلدود املكانية :أجنزت الدراسة امليدانية على مستوى مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 احلدود الزمنية :أجنزت الدراسة امليدانية هلذا البحث خالل الفرتة املمتدة بني فيفري -مارس .6802

 6.1أنم ـ ــوذج الدراسـ ــة:
استكماال ملعاجلة مشكلة الدراسة وحتقيقاً ألهدافها ،مت وضع منوذج فرضي للدراسة ،يضم متغريات الدراسة املتمثلة
يف:التمكني والسلوك اإلبداعي للعاملني بأبعاده (الطالقة ،املرونة ،األصالة ،احلساسية للمشكالت)  ،ويوضح
النموذج طبيعة العالقات واجتاهات التأثري بني متغريات الدراسة ،وحىت يكون جمسداً ملشكلة الدراسة واألهداف املتوقع

حتقيقها ،ولكي يتم فهم النموذج بشكل أكثر تفصيالً ميكن توضيح اآليت .

 متغيرات نموذج الدراسة  :يتكون النموذج من نوعني من املتغريات وهي : المتغير المستقل  :يتمثل املتغري املستقل للدراسة يف متكني العاملني ،كمتغري مستقل يف التأثري على املتغري
التابع.
 المتغير التابع :يتمثل املتغري التابع للدراسة يف السلوك اإلبداعي للعاملني بأبعاده األربعة (الطالقة ،املرونة،
األصالة ،احلساسية للمشكالت).
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الشكل رقم( :)1النموذج االفتراضي للدراسة.

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على الدراسات السابقة.

 .2اإلط ــار النظ ــري للدراس ــة.
 1.2تمكين العاملين:
 1.1.2مفهوم التمكين :بالنسبة ملفهوم التمكني ،فإنه ال يوجد اتفاق عام حول مفهوم التمكني ،فالبعض نظر إليه
على أنه وسيلة من وسائل اإلدارة والبعض اعتربه ممارسة ثقافية تشجع على حتمل املسؤولية الشخصية يف اختاذ

القرارات ،ويف ضوء هذا االختالف نورد أهم ما ورد من تعاريف هلذا املفهوم.
يعرف التمكني على أنه "وسيلة تعطي العاملني فرصة إدارة مؤسساهتم واختاذ القرارات املتعلقة هبا ،إضافة إىل
منحهم فرصة التفكري اإلبداعي الذي يساعد على حل املشكالت وأخذ زمام املبادرة يف املواقف املختلفة مع حتمل
املسؤولية الكاملة يف ذلك ،وبالتايل فهو يعمل على تشجيع العاملني على صنع القرارات واملبادرة يف اختاذ اإلجراءات
يف الوقت الذي تقل فيه عمليات املراقبة والتوجيه من املديرين."0
كما يعرف التمكني على أنه "عملية تفويض للصالحيات واملسؤوليات الكاملة للعاملني ومنحهم احلرية الكاملة
ألداء العمل بطريقتهم اخلاصة ،مبا ميكنهم من حتقيق أرباح للمؤسسة."6
كما ينظر إىل التمكني على أنه" عملية تأهيل العاملني يف حتديد أهداف عملهم الشخصي ومسؤولية إجنازه واختاذ
القرارات يف جماله ومعاجلة امل شكالت اليت تواجههم وحلها يف إطار املسؤولية املناطة هبم والسلطة املمنوحة هلم من قبل
املستويات اإلدارية العليا ،فضالً عن حرية التصرف اليت يتلقوهنا ملواجهة احلالة يف ضوء املواقف املختلفة يف العمل".3
كما عرف التمكني على أنه "إسرتاتيجية حديثة هتدف إىل إطالق الطاقات الكامنة لدى العاملني ،ومشاركتهم
يف حتديد الرؤية املستقبلية للمؤسسة."4
وعليه نستخلص أن التمكني هو مفهوم إداري يركز االهتمام باملوارد البشرية وحتسني وتوثيق العالقة بني الرئيس
واملرؤوسني ،كوهنا أساس حناج العمل اإلداري ،والثقة باملرؤوسني والعمل على تزويدهم باملهارات اليت تؤهلهم
الكتساب املعارف واخلربات ليكونوا قادرين على ممارسة دور أكرب يف املشاركة يف اختاذ القرارات وحل املشكالت.
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 2.1.2خصائص التمكين :ميتاز التمكني باخلصائص التالية:5
 يعترب التمكني حمصلة ألسلوب إداري حديث ،يتوقف على رغبة وقدرة اإلدارة للتخلي عن السلطات واملسئوليات
ومنح احلرية يف التصرف للعاملني يف املستويات الدنيا؛
 يعتمد على مقومات أساسية لفاعليته ،وهي إعطاء العاملني النفوذ والقوة يف التصرف وتوفري املعلومات الالزمة
للقيام بأدوارهم ،وتوافر قدر كبري من الثقة املتبادلة بني اإلدارة والعاملني ،وتوفري مناخ تنظيمي مناسب حلفزهم على
العمل؛
 يهدف هذا األسلوب اإلداري إىل حتسني األداء الكلي للمؤسسة وجودة العمل واالستقرار الوظيفي للعاملني
واستقرار املؤسسة ومنوها؛
 حمور اهتمام هذا األسلوب اإلداري هو العاملني لزيادة شعورهم بقيمتهم واستثمار الطاقات الكامنة لديهم.
 1.1.2دوافع تبني التمكين :يلقى التمكني يف الوقت احلايل القبول الواسع من قبل العاملني أو املديرين ،نظراً
ألمهيته بالنسبة لكل من الفرد واملؤسسة ،لذلك فقد اجتهت املؤسسات إىل تبين التمكني نظراً لعدة أسباب نذكر

منها:
 تغّري الفلسفة اهليكلية للم ؤسسات ،من أسلوب العمل الفردي إىل فرق العمل ،ومن القرار الفردي إىل القرار
اجلماعي ،ومن املركزية إىل الالمركزية ،ومن املؤسسة العمودية إىل املؤسسة األفقية2؛
 يساعد التمكني اإلدارة العليا للمؤسسة على الرتكيز على القضايا اإلسرتاتيجية للمؤسسة ،وعدم االنشغال باألمور
الروتينية ،مما ميكن األفراد من سرعة اختاذ القرارات الصحيحة7؛
 احلاجة لالستغالل األمثل للموارد املتاحة (بشرية ومادية) ،والتطوير املستمر ملواجهة التحديات وخطر املنافسة
الشرسة0؛
 ثورة املعلومات وتقانتها مع ما توفره من إمكانيات يف إتاحة املعلومات للجميع وتسهيل التعامل معها ،مما يعزز
إمكانية إعتماد وتبين التمكني9؛
 احلد من تكاليف التشغيل بالتقليل من عدد املستويات اإلدارية غري الضرورية ووظائف األفراد08؛
 التحديات اليت تواجه بيئة األعمال اليوم يف ظل التنافس احلاد الذي يتطلب حشد قدرات املؤسسة ال سيما
البشرية منها من أجل حتقيق األهداف املرسومة.00
 4.1.2أهمية التمكين :ميكن أن نلمس أمهية التمكني على شقني اثنني:
أهمية التمكين بالنسبة للفرد :حيقق التمكني العديد من املزايا اإلجيابية بالنسبة لألفراد العاملني ،وميكن إمجالهذه املزايا يف النقاط التالية:
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 يركز التمكني على االهتمام بالعاملني ،ومبنحهم الثقة ،وخيلق لديهم التزاما جتاه املؤسسة ،وبالتايل يؤدي ذلك إىل
زيادة الوالء واإلخالص من قبل العاملني ملؤسساهتم06؛
 ينمي التمكني لدى العاملني الشعور باملسؤولية ،نتيجة لنقل جزء من الصالحيات واملسؤوليات هلم ،مما يعزز من
شعورهم باملسؤولية03؛
 يساهم التمكني يف ارتفاع الدافعية الذاتية لألفراد العاملني ،كما يعمل على ربط املصاحل الفردية لألفراد مع مصاحل
املؤسسة04؛
 يساهم التمكني يف تنمية قدرات ومهارات األفراد العاملني ،كما يسمح بإطالق عنان األفراد لتفعيل معرفتهم
وقدراهتم اإلبداعية ،ومينحهم الطاقة واملقدرة على العمل باستمرار05؛
 يعمل التمكني على رفع معنويات ورضا العاملني ،بإتاحة الفرصة أمامهم إلبراز قدراهتم ،ومنحهم الثقة والتقدير
من قبل اإلدارة ،هذا الرضا هو الذي ينجم عنه التفكري اإلبداعي وحتسني األداء ،والسرعة يف معاجلة املشكالت
اليت تعرتض املؤسسة سواءً أكانت داخلية أم خارجية.02
 -أهمية التمكين بالنسبة للمؤسسة :باإلضافة إىل املزايا اليت حيققها التمكني بالنسبة للعاملني ،كذلك حيقق

التمكني العديد من املزايا للمؤسسة ،وميكن إمجال هذه املزايا يف النقاط التالية:
 يساهم التمكني يف رفع مستوى إنتاجية املؤسسة كماً وكيفاً؛ كما يساهم يف ختفيض نسبة الغياب ومعدل دوران

العمل07؛
لتزود العاملني باملهارات واملعارف
 يساهم التمكني يف حتسني جودة السلع واخلدمات اليت تقدمها املؤسسةّ ،
الضرورية والتكوين الالزم ،مما ينعكس إجياباً على جودة ما يقدمونه من سلع ذات درجة عالية من اإلتقان
واجلودة00؛
 يساهم إتباع املؤسسة لفلسفة التمكني إىل زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة وسرعة االستجابة ملتغريات السوق09؛
 كما يساهم التمكني يف زيادة احلصة السوقية للمؤسسة؛ نظراً لرضا العمالء نتيجة لقدرة املوظفني على االستجابة
السريعة هلم وحل مشاكله م دون احلاجة إىل الرجوع إىل اإلدارة ،مما يزيد من احلصة السوقية للمؤسسة ويؤثر يف
جناحها68؛
 زيادة فرص االبتكار واإلبداع نتيجة حلرية التصرف وتشجيع العاملني على روح املبادرة والتفكري اخلالق وتقدمي
أفكار خالقة60؛
 متكني املديرين من حتديد األفراد املميزين واملوهوبني وإمكانية االستفادة منهم وتطويرهم66؛
 حتديد خارطة طريق للمؤسسة حتدد موقعها ضمن جغرافية األعمال يف املستقبل؛ كما يوفر فرص مشاركة مجيع
املستويات اإلدارية يف العملية(التمكني) ،األمر الذي يؤدي إىل تقليل املقاومة اليت حتدث عند القيام التغيري،
باإلضافة إىل ذلك يوفر جتانس الفكر واملمارسات اإلدارية لدى مديري املؤسسة63؛
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 شعور اإلدارة العليا للمؤسسة بالراحة نتيجة متكني موظفي اإلدارة الوسطى والدنيا ،مما يتيح هلا إتاحة جمال أكرب
لعملية التخطيط اإلسرتاتيجي والبحث عن تعظيم احلصة السوقية وتنمية مبيعات املؤسسة.64
 2.2السلوك اإلبداعي للعاملين:
 1.2.2مفهوم اإلبداع:
يعد مصطلح اإلبداع من بني أكثر املفاهيم شيوعا يف الوقت الراهن يف أدبيات اإلدارة ،وقد اجتهد الباحثون يف
تقدمي تعاريف شاملة له ،وميكن عرض أبرزها فيما يلي:
يعرف اإلبداع على انه" عملية فكرية متميزة جتمع بني املعرفة املتألقة والعمل اخلالق يف شىت جوانب احلياة
" ، 25كما يعرف اإلبداع على انه " أفكار جديدة ومفيدة متصلة حبل مشكالت معينة أو جتميع وإعادة تركيب
األمناط املعروفة من املعرفة يف أشكال فريدة "
إض افة إىل ذلك يعرف اإلبداع بأنه" القدرة على التفكري املختلف للحصول على شيء جديد غري سابق جبودة
27
عالية ومناسب ملهمة معينة"
26

كما ينظر إىل اإلبداع على انه" عملية إنتاج أفكار جديدة ومفيدة"
كما يعرف اإلبداع على انه" خلق أفكار جديدة تساعد على إجياد حل مناسب ملختلف املشكالت باستخدام
وتوظيف األساليب اجلديدة يف العمل لتحقيق أهداف املؤسسة واحلصول على مركز ريادي الكتساب ميزة
تنافسية".29
28

إىل جانب ذلك ينظر إىل اإلبداع على انه" إنتاج أفكار وحلول أصيلة وفريدة من نوعها وهي حتمل يف الوقت
30
ذاته بني طياهتا التجديد واحلداثة وإمكانية التشغيل واإلفادة"
استنادا إىل ما سبق من تعاريف سابقة ميكن القول بان اإلبداع هو عملية فردية أو مجاعية تتطلب قدرة عقلية
من اجل الوصول إىل أفكار جديدة أو ربط معارف متفق عليها يف توليفة فريدة من نوعها من اجل استغالهلا يف حل
املشاكل وإشباع حاجات األشخاص ( سلع ،خدمات ،تقنيات ،أفكار ….اخل) بطريقة أو طرق مثلى.
 2.2.2خصائص اإلبداع :ميتاز اإلبداع باخلصائص التالية:31
 اإلبداع حالة عادة ما تبدأ بالتحليل النظامي للفرص اليت يتيحها التغيري وبالتفكري يف استغالل هذه الفرص وحتويلهاإىل إمكانات إبداعية.
 اإلبداع جهد متصل باإلدراك احلسي والتصورات والصياغات اجلديدة ،لذا حيتاج لقدرات متميزة من املالحظةواالستماع؛
 اإلبداع الفعال هو املوجه إلشباع احتياجات أو رغبات بعينها  ،وبأسهل نتائج ممكنة؛ -اإلبداع الفعال خيضع للتقومي  ،فاإلبداع يبدأ صغري مث يتطور مرحليا؛
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 حمصلة اإلبداع الفعال الوصول للقيادة والصدارة والتمييز ،فلن يصل العمل اإلبداعي إىل نتيجة إبداعية إذا مل يكنيطمح هذا اجلهد منذ البداية إىل موقع القيادة والريادة.
 1.2.2أهمية اإلبداع :تكمن أمهية اإلبداع يف حتقيق املزايا التالية:32
 اإلبداع هو احد وسائل بناء ومنو املؤسسات وكذلك مواجهة مشكالت وحتديات املستقبل واالستجابة ملنافسةاملؤسسات األخرى؛
 ينشط ويعزز أداء املؤسسة بشكل عام مبا يضمن هلا النجاح وقيادة السوق؛ يكشف عن طريق جديدة يف ختفيض التكاليف اإلمجالية ألنشطة املؤسسة ،كما يساهم يف تطوير إنتاج سلعوخدمات جديدة تليب حاجة املستهلكني؛
 حتقق األفكار اإلبداعية اليت يتقدم هبا العاملون يف املؤسسة فوائد ومنافع للمبدعني أنفسهم ،من خالل حصوهلمعلى املكافآت من املؤسسات املستفيدة من أفكارهم اإلبداعية؛
 يعزز القدرة على االستجابة ملتغريات البيئة احمليطة مما جيعل املؤسسة يف وضع مستقر ،حيث يكون لديها االستعدادملواجهة هذه التغريات بشكل ال يؤثر على سري العمليات التنظيمية؛
 تنمية القدرات الفكرية والعقلية للعاملني يف املؤسسة ،عن طريق إتاحة الفرصة هلم يف اختبار تلك القدرات؛ يساعد يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة املبدعة. 4.2.2أبعاد اإلبداع  :تتكون العملية اإلبداعية من أبعاد خمتلفة ،إال أن معظم الباحثني امجعوا على أمهها ،املتمثلة
فيما يلي:

 األصالة  :وتعين القدرة على إنتاج استجابات أصيلة ،أي قليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل اجلماعة اليت ينتميإليها الفرد ،أي انه كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها" . 33
 الطالقة  :هي القدرة على إنتاج اكرب عدد من األفكار واحللول ملشكلة ما ،يف فرتة زمنية معينة ،فالشخص املبدعمتفوق من حيث كمية األفكار اليت يطرحها عن موضوع معني يف فرتة زمنية معينة سابقة مقارنة بغريه ،أي لديه قدرة

على سيولة األ فكار وسهولة توليدها ،كما وتتكون الطالقة من العناصر التالية :الطالقة اللفظية" " الطالقة الفكرية'
وهي إنتاج عدد من األفكار اليت تنتمي إىل نوع معني من األفكار يف زمن حمدد" ،طالقة التداعي ،الطالقة
التعبريية.34
 المرونة :ويقصد هبا قدرة الشخص على حتويل اجتاه تفكريه أو أسلوبه يف عالج املشكلة من وضع إىل أخر  ،والذييعين قدرة الفرد على التكيف السريع للتطورات واملواقف اجلديدة ،حيث يقصد باملرونة اختالف وتنوع األفكار اليت
يأيت هبا الفرد املبدع ،وبالتايل فهي إشارة إىل درجة السهولة اليت يغري هبا الفرد وجهة نظر عقلية معينة أو موقفا معينا،
وبالتايل فاملبدع حياول أن ال جيعل نفسه أسريا لنهج معني ،حيث ميتلك القدرة على التكيف مع كافة الظروف و
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معطيات التغيري واستيعابه بطريقة تتصف بالتحرر من أمناط التفكري التقليدي ،فهو يلجا إىل حتديث أساليب العمل
وإتباع طرق عديدة من اجناز األعمال وله نظرة خمتلفة لألشياء من خالل النظر من عدة زوايا ومن رؤى جديدة
35
يستطيع من خالهلا الربط بني األشياء املتباعدة .
 الحساسية للمشكالت  :ويقصد هبا قدرة الفرد على رؤية وجماهبة موقف معني ينطوي على مشكلة أو عدةمشكالت حتتاج إىل حل ،حبيث يستطيع إدراك نواحي النقص والقصور وحيس املشكالت إحساسا مرهفا ،كما
تعرف بأهنا الوعي بوجود مشكالت أو عناصر ضعف يف البيئة أو املوقف احمليط باألفراد ،فالشخص املبدع هو الفرد
األسرع من غريه يف مالحظة املشكلة والتحقق من وجودها يف املوقف ،وترتبط احلساسية للمشكالت بالقدرة على
مالحظة األشياء غري العادية أو الشاذة أو احملرية يف حميط الفرد و إعادة توظيفها يف إثارة تساؤالت حوهلا للوصول
إىل حل ما.32
 .1اإلطـ ـ ـ ــار التطبيـ ــقي للدراسـ ـ ــة:
 1.1اإلجـ ـراءات المتعب ــة في الدراسـ ــة:
يتناول هذا اجلزء منهجية الدراسة ،موضحاً به جمتمع الدراسة وطريقة اختيار عينة الدراسة وإجراءات وخطوات
بناء أدوات الدراسة ،ووصفاً لإلجراءات اليت أتبعت للتأكد من دالالت الصدق والثبات يف أدوات الدراسة ،وكيفية
تطبيقها على مفردات الدراسة ،والوسائل اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل بياناهتا.
 1.1.1عينة الدراسة  :مت استخدام طريقة العينة العشوائية يف اختيار عينة الدراسة البالغ حجم مفرداهتا  08مفردة،

حيث مت توزيع استمارة البحث على موظفي املؤسسة عرب العديد من الزيارات امليدانية  ،ولقد مت اسرتجاع 28
استمارة ،بنسبة اسرتداد  ،%75وبعد فحص االستمارات مل يستبعد أي منها نظراً لتحقق الشروط املطلوبة لإلجابة

على االستمارة.

 2.1.1الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة :

يعرض اجلدول املوايل معلومات عامة حول عينة الدراسة ،حيث يظهر التكرارات والنسب املئوية للمتغريات
(اجلنس ،السن ،اجملال الوظيفي ،االقدمية).
الجدول رقم( : )01وصف عينة الدراسة.
المتغير

السن

الجنس

العدد

النسبة%

اقل من 38سنة

9

15,0

من48-38سنة

36

60,0

من 58-40سنة

14

23,3

أكثر من 58سنة

1

1,7

المجموع

60

100

ذكر

40

66,7

أنثى

20

33,3
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عليها

المجال الوظيفي

األقدمية
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المجموع

60

100

تقين سامي

18

30,0

ليسانس

16

26,7

مهندس

20

33,3

دراسات عليا متخصصة

6

10,0

المجموع

60

100

أعمال إشرافية

32

53,3

أعمال غري إشرافية

18

30,0

أعمال فنية

10

16,7

المجموع

60

100

أقل من 5سنوات

81

16.67

من 9-5سنوات

83

50

من 04-08سنة

05

25

من 09-05سنة

5

8.33

68سنة وأكثر

8

0

المجموع
100
60
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

يوضح اجلدول أعاله وصف تفصيلي ألفراد عينة الدراسة من حيث السن ،اجلنس ،الشهادات املتحصل عليها،
اجملال الوظيفي  ،األقدمية ،وهي معلومات تقدم تصور دقيق يساهم يف تفسري نتائج الدراسة.
 3.0.3أداة الدراسة  :ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع الدراسة ،جلأ الباحثان إىل مجع البيانات األولية من خالل
االستمارة كأداة رئيسية للدراسة ،صممت خصيصاً هلذا الغرض تضمنت  46عبارة 64 ،عبارة خصصت للمحور
األول للدارسة " متكني العاملني" بأبعاده املختلفة ،فيما خصصت  00عبارة للمحور الثاين" السلوك اإلبداعي
للعاملني" ناهيك عن البيانات الشخصية والوظيفية املتعلقة خبصائص مفردات الدراسة.
 4.1.1األدوات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  :لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا ،مت استخدام
برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) ،(SPSS .V21كما مت االستعانة مبجموعة من األساليب اإلحصائية
منها ما خصص لوصف متغريات الدراسة ،ومنها ما استخدم يف حتليل متغريات الدراسة ،وتتمثل هذه األدوات فيما

يلي( :مقاييس اإلحصاء الوصفي ،إختبار معامل اإللتواء ) ،(Skewnessإختبار معامل التفلطح )،(Kurtosiss
إختبار ألفا كرونباخ  ،(Cronbach’s Alpha)،معامل االرتباط بريسون).
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 .4صـ ــدق أداة ال ــدراس ـ ــة :الختبار صدق املقياس هناك طرق متعددة مت االعتماد على قسم منها هي:
 1.4الصدق الظاهري (صدق المحكمين) :وقد متّ حتقيقه من خالل عرض عبارات االستمارة على جمموعة من

اخلرباء املختصني يف املوضوع ،ولقد متت االستجابة ألراء احملكمني بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء
املقرتحات املقدمة ،وبذلك خرجت االستمارة يف صورهتا النهائية حبيث تضمنت  46عبارة.

 2.4صدق المقياس
 1.2.4االتساق الـ ــداخلي :مت حساب االتساق الداخلي لالستمارة من خالل حساب معامالت االرتباط بني كل
عبارة من عبارات االستمارة والدرجة الكلية للمحور نفسه.

الجدول رقم ( :)2نتائج االتساق الداخلي لمحور تمكين العاملين :
رقم

العبارة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

1

تقوم املؤسسة بتفويض السلطات الكافية يل الجناز مهام وظيفيت.

**,728

,000

2

تتيح يل املؤسسة الفرص الكافية إلبداء رأيي يف أمور عملي.

**,849

,000

1

تسمح يل املؤسسة اليت اعمل هبا باختاذ القرارات حلل مشاكل العمل.

**,438

,000

4

متارس إدارة املؤسسة التفويض يف مجيع املستويات اإلدارية.

**,704

,000

1

يقوم رؤسائي مبتابعيت يف املهام املفوضة يل دوريا.

**,704

,000

6

هتتم املؤسسة بإجياد وسائل اتصال فعالة فيما بينها وبني العاملني فيها
وبني العاملني فيما بينهم.

**,849

,000

0

تتميز التعليمات واإلجراءات يف املؤسسة بالوضوح

**,755

,000

8

يستطيع العمال الوصول إىل اإلدارة وشرح مواقفهم

**,629

,000

9

تقدر املؤسسة جهودي يف العمل.

**,509

,000

10

لدي الدوافع للمسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة.

**,509

,000

11

تقوم املؤسسة بتشجيعي على حتمل املسؤولية.

**,747

,000

12

نظام العمل املتبع يف املؤسسة يسمح يل باملشاركة يف اختاذ القرارات.

**,849

,000

11

تعد كفاءة العامل معيارا مهما يف نظام الرتقية.

**,609

,000

14

األجر الذي أتقاضاه يتناسب مع اجلهد الذي ابذله يف العمل.

**,734

,000

11

تؤمن إدارة املؤسسة بأمهية التدريب كنشاط لتطوير مهارات العاملني.

**,762

,000

16

تعتمددد إدارة املؤسسددة منهجيددة لتدددريب العدداملني قبددل تكلدديفهم باملهددام
املطلوب اجنازها.

**,560

,000

10

هتتم املؤسسة بتحديد االحتياجات التدريبية وتعمل على توفريها.

**,682

,000

18

توج ددد خط ددة تدريبي ددة س ددنوية يف املؤسس ددة ت ددنظم ألي دده التح دداق الع دداملني
بالدورات التدريبية حسب حاجاهتم.

**,607

,000

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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19

تش ددجع إدارة املؤسس ددة عل ددى تب ددادل اخلد دربات ب ددني الع دداملني ع ددن طري ددق
اللقاءات واحلوارات غري الرمسية.

**,772

,000

20

فرق العمل قادرة على اختاذ القرارات املتعلقة بعملها.

**,844

,000

21

فرق العمل قادرة على تنفيذ ما تتخذه من قرارات.

**,557

,000

22

ختضع قرارات فرق العمل ملراجعات دورية من قبل إدارة املؤسسة.

**,775

,000

21

يؤدي أعضاء فريق العمل عملهم يف جو تعاوين.

**,487

,000

24

املسؤولية مجاعية عن العمل الذي ينجزه الفريق.

**,429

,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

يتضح من اجلدول أعاله أ ّن معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات حمور "متكني العاملني" والدرجة الكلية
للمحور ،دال عند مستوى الداللة ( ،)α=0.01وبذلك يعترب احملور صادقاً يف قياس ما وضع لقياسه.
الجدول رقم( :)01نتائج االتساق الداخلي لمحور السلوك اإلبداعي للعاملين:

رقم

العبارة

12

العب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

21

ميكنك طرح اقرتاحات وأفكار جديدة حول أساليب العمل

**,647

,000

26

تتمتع بقدرات على التفكري الواسع واملستمر

**,788

,000

20

لديك القدرة على إجياد أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية

**,691

,000

28

لديك القدرة على توضيح املواقف اخلاصة بالعمل وشرحها شرحا دقيقا

**,857

,000

29

تقوم املؤسسة بإحداث تغيريات يف أساليب العمل بني فرتة وأخرى

**,565

,000

10

ميكنك تنفيذ العمل بأكثر من طريقة أو أسلوب

**,760

,000

11

تستفيد من االنتقادات واملالحظات اليت توجه إليك

**,650

,000

12

متتلك القدرة على التكيف مع كافة الظروف واملواقف واستيعاهبا

**,691

,000

11

تسعى دائما إىل إجياد طرق جديدة أكثر فاعلية لتحقيق أهداف املؤسسة

**,809

,000

14

تتمتع برؤية واضحة وشاملة ملشكالت العمل

**,501

,000

11

لديك القدرة على توقع املشكالت قبل حدوثها

**,566

,000

16

تقوم بطرح خمتلف األسباب املؤدية إىل املشكلة

**,750

,000

10

متلك رؤية دقيقة الكتشاف املشكالت اليت يعاين منها اآلخرين يف العمل

**,623

,000

18

لديك القدرة على طرح بدائل عديدة وتطويرها يف التعامل مع املشكالت

**,577

,000

19

لديك القدرة على إنتاج أفكار جديدة ذات جودة مل يسبقك إليها احد
من قبل ومناسبة لعملك

**,587

,000

40

لديك القدرة على اجناز أعمالك بأسلوب متجدد ومتطور

**,717

,000

41

لديك القدرة على إجياد حلول علمية للمشكالت بطريقة خمتلفة عن

**,719

,000
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تلك اليت يفكر به اآلخرين
42

لديك القدرة على إدخال حتسينات على األفكار املطروحة حلل
املشكالت

**,436

,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

يتضح من اجلدول أعاله أ ّن معامل االرتباط بني كل عبارة من عبارات حمور " السلوك اإلبداعي للعاملني"
والدرجة الكلية للمحور ،دال عند مستوى الداللة ( ،)α=8.85وبذلك يعترب احملور صادقاً يف قياس ما وضع

لقياسه.

 1.2.4الصدق البنائي :

يعترب الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة الوصول إليها،

ويبني مدى ارتباط كل حمور من حماور الدراسة بالدرجة الكلية لعبارات االستمارة.
الجدول رقم ( : )04معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستمارة والدرجة الكلية لالستمارة.
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المح ـ ـ ــور

رقم المحور
1

تمكين العاملين

**,842

,000

2

السلوك اإلبداعي للعاملين

**,876

,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

يبني اجلدول أعاله أ ّن مجيع معامالت االرتباط يف مجيع أبعاد االستمارة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية
( ،)α=8.85وبذلك تعترب مجيع أبعاد االستمارة صادقة ملا وضعت لقياسه.
 1.4ثبات أداة الدراسة :

استخدم الباحثان ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستمارة ،وكانت النتائج كما هي مبينة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( : )01نتائج معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستمارة.
البع ـ ـ ـ ـ ــد

عدد

ألفا كرونباخ

الصدق

السلوك اإلبداعي للعاملين

00

,920

0.959

الطالقة الفكرية

84

,875

0.935

املرونة

85

,886

0.941

احلساسية للمشكالت

85

,826

0.908

األصالة

84

,818

0.904

تمكين العاملين

64

,930

0.964

الفقرات

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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,917

0.957

الصدق= اجلذر الرتبيعي املوجب ملعامل ألفا كرونباخ.

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

تدل مؤشرات ألفا كورنباخ أعاله على متتع أداة الدراسة بصورة عامة مبعامل ثبات عال ومبقدرهتا حتقيق أغراض
الدراسة حيث تعد مجيع هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل هذه الدراسة.
 .1تحلي ــل نت ــائج الــدراس ــة.
 1.1اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة :

مت استخدام كال من معامل االلتواء  Skewnessومعامل التفلطح  Kurtosissالختبار ما إذا كانت البيانات
تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،حيث ترى بعض الدراسات اإلحصائية أن» معامل االلتواء  Skewnessجيب أن

يكون حمصور بني 1و ،-0ومعامل التفلطح  Kurtosissجيب أن يكون حمصور بني 3و ،« 37 -3إضافة إىل
ذلك إىل أن احد الشروط اهلامة اليت تعتمد عليها اغلب االختبارات املعلمية أن تكون البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
ونتائج االختبارين موضحة يف اجلدول املوايل.
الجدول رقم ( :)06نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة.
المتغير

Skewness

Kurtosis

السلوك اإلبداعي للعاملين

-1,677

,946

الطالقة الفكرية

-1,677

,990

ااملرونة

-1,646

,379

احلساسية للمشكالت

-1,539

,467

األصالة

-1,537

,549

تمكين العاملين
,339
-1,526
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

حسب اجلدول أعاله ،فإن كل متغريات الدراسة تتبع التوزيع وهذا ما يسمح مبتابعة حتليل الدراسة باستخدام
أدوات التحليل املناسبة لالختبارات املعلمية.
 2.1نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات الدراسة المستقلة والتابعة :

استخدام الباحثان مقياس ليكارت الثالثي لقياس استجابات املبحوثني لعبارات االستمارة كما يلي :غري موافق
( ،)0حمايد ( ،)6موافق( ،)3كما مت االعتماد على املقياس التايل  :من ( )0.25-0داالً على مستوى "منخفض"

من القبول ،ومن ( )6.36-0.22داالً على مستوى "متوسط" من القبول ،ومن ( )6.90-6.33داالً على
مستوى "مرتفع" من القبول ،وفمي يلي نتائج اإلجابات موزعة على اجلدولني املوالني وفقا لقيم املتوسط احلسايب
واالحنراف املعياري.
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الجدول رقم( : )00المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة على عبارات
تمكين العاملين.
رقم
العبارة

العبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

0

تق د ددوم املؤسس د ددة بتف د ددويض الس د ددلطات الكافي د ددة يل الجن د دداز مه د ددام
وظيفيت.

2,750

6

تتيح يل املؤسسة الفرص الكافية إلبداء رأيي يف أمور عملي.

2,683

,724

3

تسددمح يل املؤسسددة الدديت اعمددل هبددا باختدداذ القدرارات حلددل مشدداكل
العمل.

2,166

,923

68

4

متارس إدارة املؤسسة التفويض يف مجيع املستويات اإلدارية.

2,616

,715

4

مرتفع

5

يقوم رؤسائي مبتابعيت يف املهام املفوضة يل دوريا.

2,616

,715

4

مرتفع

2

هتتم املؤسسة بإجياد وسائل اتصال فعالة فيما بينها وبني العاملني
فيها وبني العاملني فيما بينهم.

2,683

,724

6

مرتفع

7

تتميز التعليمات واإلجراءات يف املؤسسة بالوضوح

2,466

,891

04

مرتفع

0

يستطيع العمال الوصول إىل اإلدارة وشرح مواقفهم

2,616

,783

7

مرتفع

9

تقدر املؤسسة جهودي يف العمل.

2,266

,899

09

متوسط

08

لدي الدوافع للمسامهة يف حتقيق أهداف املؤسسة.

2,266

,899

09

متوسط

00

تقوم املؤسسة بتشجيعي على حتمل املسؤولية.

2,466

,872

06

مرتفع

06

نظد ددام العمد ددل املتبد ددع يف املؤسسد ددة يسد ددمح يل باملشد دداركة يف اختد دداذ
القرارات.

2,566

,830

0

مرتفع

03

تعد كفاءة العامل معيارا مهما يف نظام الرتقية.

2,500

,813

08

مرتفع

04

األجر الذي أتقاضاه يتناسب مع اجلهد الذي ابذله يف العمل.

2,616

,715

2

مرتفع

05

ت ددؤمن إدارة املؤسس ددة بأمهي ددة الت دددريب كنش دداط لتط ددوير مه ددارات
العاملني.

2,516

,833

9

مرتفع

02

تعتم ددد إدارة املؤسس ددة منهجي ددة لت دددريب الع دداملني قب ددل تكل دديفهم
باملهام املطلوب اجنازها.

2,400

,905

07

مرتفع

07

هت د ددتم املؤسس د ددة بتحدي د ددد االحتياج د ددات التدريبي د ددة وتعم د ددل عل د ددى
توفريها.

2,500

,853

06

مرتفع

00

توجد خطة تدريبية سنوية يف املؤسسة تنظم أليه التحاق العاملني
بالدورات التدريبية حسب حاجاهتم.

2,500

,833

00

مرتفع

09

تشجع إدارة املؤسسة على تبادل اخلربات بني العاملني عن طريق
اللقاءات واحلوارات غري الرمسية.

2,466

,872

06

مرتفع

المتوسط

االنحراف

األهمية

,654

0

مرتفع

6

مرتفع
متوسط

الحسابي

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

المعياري

النسبية

التعليق
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68

فرق العمل قادرة على اختاذ القرارات املتعلقة بعملها.

2,483

,873

06

مرتفع

60

فرق العمل قادرة على تنفيذ ما تتخذه من قرارات.

2,316

,929

00

متوسط

66

ختض د ددع ق د د درارات ف د ددرق العم د ددل ملراجع د ددات دوري د ددة م د ددن قب د ددل إدارة
املؤسسة.

2,450

,871

02

مرتفع

63

يؤدي أعضاء فريق العمل عملهم يف جو تعاوين.

2,466

,891

04

مرتفع

64

املسؤولية مجاعية عن العمل الذي ينجزه الفريق.

2,350

,917

07
/

مرتفع

نتيج ـ ـ ـ ـ ــة المحـ ـ ــور األول
2,591
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

,778

مرتفع

 1.2.1تمكـين العـاملين :أبددى مدوظفي مؤسسدة  ،Condorأرائهدم حدول حمدور"التمكني " ،الدذي خصصدت لقياسده
 64عبارة ،كما هو موضح يف اجلدول أعداله ،عدرب عنهدا بداللدة املتوسدط احلسدايب واالحندراف املعيداري ،إذ تراوحدت قديم
املتوسط احلسايب هلذا احملور بني ( ،)2,750-2,166فيما تراوحت قيم احنرافده املعيداري بدني (،)8,923-8,654
فيمددا سددجل الوسددط احلسددايب العددام جملمددوع عبددارات احملددور ككددل قيمددة ( ،)2,591بدداحنراف معيدداري قدددره (،)8,778
وهددذا مددا يشددري إىل أ ّن مسددتوى التمكددني الددذي حيظددى بدده مددوظفي مؤسسددة  Condorهددو مبسددتوى مرتفددع  ،أمددا علددى
مسددتوى عبددارات هددذا البعددد ،فقددد حققددت العبددارات رقددم( ")2()6()0تقددوم املؤسسددة بتفددويض السددلطات الكافيددة يل
الجندداز مهددام وظيفدديت ""،تتدديح يل املؤسسددة الفددرص الكافيددة إلبددداء رأيددي يف أمددور عملددي" "،هتددتم املؤسسددة بإجيدداد وسددائل
اتصدال فعالدة فيمدا بينهدا وبدني العداملني فيهدا وبدني العداملني فيمدا بيدنهم" أعلدى متوسدطات حسدابية بلغدت علدى الرتتيدب:
 ،6.203 ،6.758باحنراف د د د د د ددات معياري د د د د د ددة بلغ د د د د د ددت عل د د د د د ددى الرتتي د د د د د ددب ،8.254،8.764 :يف ح د د د د د ددني حقق د د د د د ددت
العبارات( " )3( ،)08(،)9تقدر املؤسسة جهودي يف العمدل " "،لددي الددوافع للمسدامهة يف حتقيدق أهدداف املؤسسدة
" "،تسددمح يل املؤسس ددة ال دديت اعم ددل هبددا باخت دداذ الق درارات حل ددل مش دداكل العم ددل" ادين متوس ددطات حس ددابية بلغ ددت عل ددى
الرتتيب ،6.022 ،6.222 :باحنرافات معيارية بلغت على الرتتيب.8.963 ،8.099 :
الجدول رقم( :)08المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات مفردات الدراسة على عبارات
السلوك اإلبداعي للعاملين.
المتوسط

االنحراف

األهمية

,832

3

مرتفع

0

مرتفع
مرتفع
مرتفع

العبارة

العب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

65

ميكنك طرح اقرتاحات وأفكار جديدة حول أساليب العمل

2,550

62

تتمتع بقدرات على التفكري الواسع واملستمر

2,633

,735

67

لددديك القدددرة علددى إجيدداد أكثددر مددن فكددرة خددالل فددرتة زمنيددة
قصرية

2,500

,873

4

60

لددديك القدددرة علددى توضدديح املواقددف اخلاصددة بالعمددل وشددرحها
شرحا دقيقا

2,633

,780

6
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الطالقة الفكرية

2,625

,734

1

مرتفع

69

تقددوم املؤسسددة بإحددداث تغيدريات يف أسدداليب العمددل بددني فددرتة
وأخرى

2,433

,851

5

مرتفع

38

ميكنك تنفيذ العمل بأكثر من طريقة أو أسلوب

2,600

,741

6

مرتفع

30

تستفيد من االنتقادات واملالحظات اليت توجه إليك

2,450

,891

4

مرتفع

36

متتلد ددك القد دددرة علد ددى التكيد ددف مد ددع كافد ددة الظد ددروف واملواقد ددف
واستيعاهبا

2,500

,873

3

مرتفع

33

تس ددعى دائم ددا إىل إجي دداد ط ددرق جدي دددة أكث ددر فاعلي ددة لتحقي ددق
أهداف املؤسسة

2,600

,806

0

مرتفع

المرونة

2,600

,806

4

مرتفع

34

تتمتع برؤية واضحة وشاملة ملشكالت العمل

2,183

,982

5

متوسط

35

لديك القدرة على توقع املشكالت قبل حدوثها

2,350

,935

4

مرتفع

32

تقوم بطرح خمتلف األسباب املؤدية إىل املشكلة

2,566

,789

3

مرتفع

37

متل ددك رؤي ددة دقيق ددة الكتشد دداف املش ددكالت ال دديت يع دداين منهد ددا
اآلخرين يف العمل

2,700

,696

0

مرتفع

30

لددديك القدددرة علددى طددرح بدددائل عديدددة وتطويرهددا يف التعامددل
مع املشكالت

2,650

,708

6

مرتفع

الحساسية للمشكالت

2,600

,785

1

مرتفع

39

ل د ددديك الق د دددرة عل د ددى إنت د دداج أفك د ددار جدي د دددة ذات ج د ددودة مل
يسبقك إليها احد من قبل ومناسبة لعملك

2,600

,806

6

مرتفع

48

لديك القدرة على اجناز أعمالك بأسلوب متجدد ومتطور

2,516

,853

4

مرتفع

40

لددديك القدددرة علددى إجيدداد حلددول علميددة للمشددكالت بطريقددة
خمتلفة عن تلك اليت يفكر به اآلخرين

2,550

,811

3

مرتفع

46

لددديك القدددرة علددى إدخددال حتسددينات علددى األفكددار املطروحددة
حلل املشكالت

2,666

,751

0

مرتفع

األصالة

2,600

,752

2

مرتفع

نتيجة المحور الثاني
2,633
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج SPSS V :21

,758

مرتفع

 2.2.1السلوك اإلبداعي للعاملين :أبدى موظفي مؤسسة  Condorأرائهم حول حمور"السلوك اإلبداعي" ،الذي

خصصت لقياسه  00عبارة وزعت على أربعة أبعاد هي كاأليت(:األصالة ،الطالقة ،املرونة ،احلساسية للمشكالت)،
كما هو موضح يف اجلدول أعاله ،عرب عنها بداللة املتوسط احلسايب و االحنراف املعياري ،إذ تراوحت قيم املتوسط
احلسايب هلذا احملور بني( ،)6.788-6.003فيما تراوحت قيم احنرافه املعياري بني ( ،)8,982-8,696فيما
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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سجل الوسط احلسايب العام جملموع عبارات احملور ككل قيمة( ،)2,633باحنراف معياري قدره ( ،)8.750ووفقاً
ملقياس الدراسة ،فإ ّن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة ،كما تشري هذه النتيجة إىل وضوح هذا احملور لدى أفراد
عينة الدراسة .وفما يلي نتائج كل بعد على حدى حسب األمهية النسبية املعطاة له من قبل مفردات الدراسة.
 1.2.2.1الطالقة الفكرية :يشري اجلدول أعاله إىل أن بعد "الطالقة الفكرية" جاء بالرتتيب األول من حيث
األمهية النسبية املعطاة له من قبل موظفي مؤسسة  ،Condorإذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيمته (،)6.265
باحنراف معياري قيمته ( ،)8.734ووفقاً ملقياس الدراسة ،فإ ّن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة ،كما تشري هذه
النتيجة إىل وضوح هذا ا لبعد لدى أفراد العينة قيد الدراسة  ،أما على مستوى العبارات فقد حصلت العبارة (" )62
تتمتع بقدرات على التفكري الواسع واملستمر" على أعلى متوسط حسايب بلغ  ،6.233باحنراف معياري بلغ
 ،8.735يف حني حققت العبارة ( " )67لديك القدرة على إجياد أكثر من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية " ادين
وسط حسايب بلغ  6.588باحنراف معياري يقدر بد.8.073:
 2.2.2.1األصالة :يشري اجلدول أعاله إىل أن بعد "األصالة" ،جاء بالرتتيب الثاين من حيث األمهية النسبية

املعطاة له من قبل موظفي مؤسسة  ، Condorإذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيمته ( ،)6.288باحنراف
معياري قيمته ( ،)8.082ووفقاً ملقياس الدراسة ،فإ ّن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة ،كما تشري هذه النتيجة
إىل وضوح هذا البعد لدى أفراد العينة قيد الدراسة ،أما على مستوى العبارات فقد حققت العبارة ( " )46لديك
القدرة على إدخال حتسينات على األفكار املطروحة حلل املشكالت " على أعلى متوسط حسايب بلغ ،6.233
باحنراف معياري بلغ  ،8.750يف حني حققت العبارة ( ")48لديك القدرة على اجناز أعمالك بأسلوب متجدد
ومتطور " ادين وسط حسايب بلغ  6.502باحنراف معياري يقدر بد.8.053 :
 1.2.2.1الحساسية للمشكالت :يشري اجلدول أعاله إىل أ ّن بعد "احلساسية للمشكالت" جاء بالرتتيب الثالث

من حيث األمهية النسبية املعطاة له من قبل موظفي مؤسسة  ، Condorإذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيمته
( ،)6.288باحنراف معياري قيمته ( ،)8.705ووفقاً ملقياس الدراسة ،فإ ّن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة،

كما تشري هذه النتيجة إىل وضوح هذا البعد لدى أفراد عينة قيد الدراسة  ،أما على مستوى العبارات فقد حصلت
العبارة (" )37متلك رؤية دقيقة الكتشاف املشكالت اليت يعاين منها اآلخرين يف العمل" على أعلى متوسط حسايب
بلغ  ،6.788باحنراف معياري بلغ  ،8.292يف حني حققت العبارة (" )34تتمتع برؤية واضحة وشاملة ملشكالت
العمل" ادين وسط حسايب بلغ  6.003باحنراف معياري يقدر بد.8.906 :
 4-1المرونة :يشري اجلدول أعاله إىل أ ّن بعد "المرونة" جاء بالرتتيب الرابع من حيث األمهية النسبية املعطاة له من

قبل موظفي مؤسسة  ، Condorإذ سجل وسط حسايب عام بلغت قيمته ( ،)6.288باحنراف معياري قيمته
( ،)8.756ووفقاً ملقياس الدراسة ،فإ ّن هذا البعد يشري إىل نسبة قبول مرتفعة ،كما تشري هذه النتيجة إىل وضوح
هذا البعد لدى أفراد العينة قيد الدراسة  ،أما على مستوى العبارات فقد حققت العبارة ( " )33تسعى دائما إىل
إجياد طرق جديدة أكثر فاعلية لتحقيق أهداف املؤسسة " أعلى متوسط حسايب بلغ  ،6.288باحنراف معياري بلغ
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 ،8.082يف حني حققت العبارة ( " )69تقوم املؤسسة بإحداث تغيريات يف أساليب العمل بني فرتة وأخرى " ادين
وسط حسايب بلغ  6.433باحنراف معياري يقدر بد.8.050 :
 1.1نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
بعد استخدام االختبارات املالئمة الختبار فرضيات الدراسة توصلنا للنتائج املوضحة يف اجلداول أدناه.
 1.1.1التأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية:
الجدول( :)09نتائج تحليل االنحدار للتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية.
مجموع

النموذج
االنحدار

الخطأ

المربعات
14,82
0

درجات
الحرية
0

متوسط

المربعات
14,82
0

19,11
3

50

8.338

المجموع 33,93
3

59

/

المتبقي

مستوى
داللة

قيمة F

R²

المحسوبة

()R

8.43
8.220
7

44,974
8.888

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول أعاله يتبني ثبات صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسية ،حيث بلغت
قيمة مستوى الداللة  8.888وهي أقل من ،α=8.85مما يعين أن النموذج له أمهية إحصائية.
 2.1.1نتائج اختبار الفرضية الرئيسية:
تــنص الفرضــية الرئيســية علــى أن ـ " وجــد اثــر ذو داللــة إحصــائية للتمكــين علــى الســلوك اإلبــداعي لمــوظفي
مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج "

الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط  ،ونتائج هذا التحليل موضحة يف اجلدول أدناه.

الجدول رقم( :)10نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أثر التمكين على السلوك اإلبداعي لموظفي
مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
المتغيـ ـ ـ ـ ــر
التمكين

السلوك اإلبداعي للعاملين
Beta

8.22
0

قيمة T

المحسوبة

درجة الحرية

معامل االرتباط

معامل التحديد

Ddl

R

R²

Sig

6,706

0

8.220

8.437

8.888

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة .α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21
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تشري النتائج الواردة يف اجلدول أعاله ،إىل وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α=8.85بني
املتغري املستقل املتمثل يف التمكني  ،واملتغري التابع بشكله اإلمجايل املتمثل يف السلوك اإلبداعي للعاملني مبؤسسة
 -Condorبرج بوعريريج  ،حيث بلغت  Tاحملسوبة ( ،)6,706بقيمة احتمالية ( ،)0.000كما تشري قيمة معامل
االرتباط ) (Rإىل قوة العالقة بني املتغريين السابقني ،حيث بلغت قيمته ( ،)8.220كما تكشف قيمة معامل
االرتباط عن وجود عالقة ارتباطيه اجيابية بني املتغريين املستقل والتابع ،إضافة إىل ذلك ،يتضح من خالل قيمة معامل
التحديد ( )R²البالغة( ،)8.437أ ّن التمكني يفسر ما نسبته ( )%43.78من التباين يف السلوك اإلبداعي ملوظفي
مؤسسة  ، Condorوهي قوة تفسريية مرتفعة ،وبالتايل فإ ّن التمكني تساهم يف تنمية  % 43.78من السلوك
اإلبداعي ملوظفي مؤسسة  ، Condorأما النسبة املتبقية فإهنا تعزى ملسامهة متغريات أخرى مل تؤخذ يف النموذج،
وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ،ونقبل الفرضية البديلة ،وذلك عند مستوى داللة (.)α=8.85

 1.1.1نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:
 1.1.1.1نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى:
تنص الفرضية الفرعية األولى على أن "وجد اثر ذو داللـة إحصـائية للتمكـين علـى طالقـة مـوظفي مؤسسـة
 -Condorبرج بوعريريج"
الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط  ،ونتائج هذا التحليل موضحة يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أث ــر التمكين على طالقة موظفي مؤسسة
 -Condorبرج بوعريريج"
المتغيـ ـ ـ ـ ــر
التمكين

الطالقـ ـ ـ ــة
قيمة T

Beta

المحسوبة

8,499

4,380

درجة

الحرية

معامل االرتباط

معامل التحديد

R

R²

1

8,499

8,249

Ddl

Sig

8,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

عند حبث أثد ددر التمكني يف تنمية الطالقة كأحد أبعاد السلوك اإلبداعي ،تبني وجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة( ،)α=8.85بني التمكني وطالقة موظفي مؤسسة  ،Condorحيث بلغت قيمة
احملسوبة( ،)4,380بقيمة احتمالية ( ،)0.000كما تشري قيمة معامل االرتباط ) (Rإىل قوة العالقة بني التمكني
والطالقة ،حيث بلغت قيمته( ،) 8.499كما تكشف قيمة معامل االرتباط عن وجود عالقة ارتباطيه موجبة بني
T

املتغريين السابقني ،إضافة إىل ذلك ،يتضح من خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة( ،)8.649أ ّن التمكني
يفسر ما نسبته ( )%64.9من التباين يف مستوى طالقة موظفي املؤسسة  ،وهي قوة تفسريية مقبولة ،وبالتايل فإ ّن
التمكني يساهم يف تنمية ( )%64.9من طالقة موظفي مؤسسة  ، Condorأما النسبة املتبقية  ،فإهنا تعزى ملسامهة
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متغريات أخرى مل تؤخذ يف النموذج ،وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  ،وذلك عند
مستوى داللة (.)α=8.85
 2.1.1.1نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية:
تــنص الفرضــية الفرعيــة الثانيــة علــى أنـ " يوجــد اثــر ذو داللــة إحصــائية للتمكــين علــى مرونــة مــوظفي مؤسســة
 -Condorبرج بوعريريج"

الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط  ،ونتائج هذا التحليل موضحة يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)12نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أث ــر التمكين على مرونة موظفي مؤسسة
 -Condorبرج بوعريريج.
المرونـ ـ ـ ـ ــة

المتغيـ ـ ـ ـ ــر
قيمة T

Beta

المحسوبة

8,518

4,615

التمكين

درجة

الحرية
Ddl

1

معامل

االرتباط R

8,518

معامل

التحديد

Sig

R²

8,269

8,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

عند حبث أثد ددر التمكني يف تنمية الطالقة كأحد أبعاد السلوك اإلبداعي ،تبني وجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة( ،)α=8.85بني التمكني وتنمية مرونة موظفي مؤسسة  ، Condorحيث بلغت قيمة  Tاحملسوبة
( ،)4,615بقيمة احتمالية ( ،)0.000كما تشري قيمة معامل االرتباط ) (Rإىل قوة العالقة بني التمكني وتنمية
مرونة املوظفني ،حيث بلغت قيمته( ،)8.500كما تكشف قيمة معامل االرتباط عن وجود عالقة ارتباطيه اجيابية
بني املتغريين السابقني ،إضافة إىل ذلك ،يتضح من خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة( ،)8.629أ ّن التمكني
يفسر ما نسبته ( )%62.9من التباين يف مستوى مرونة موظفي املؤسسة ،وهي قوة تفسريية مقبولة ،وبالتايل فإ ّن
التمكني تساهم يف تنمية ( )%62.9من مرونة موظفي مؤسسة  ، Condorأما النسبة املتبقية فإهنا تعزى ملسامهة
متغريات أخرى مل تؤخذ يف النموذج ،وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  ،وذلك عند
مستوى داللة (.)α=8.85
 1.1.1.1نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:
تنص الفرضية الفرعية الثالثة :على أن " يوجد اثر ذو داللـة إحصـائية للتمكـين علـى أصـالة مـوظفي مؤسسـة
 -Condorبرج بوعريريج"

الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط  ،ونتائج هذا التحليل موضحة يف اجلدول أدناه.
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الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أث ــر التمكين على أصالة موظفي مؤسسة
 -Condorبرج بوعريريج"
المتغيـ ـ ـ ـ ــر
التمكين

األصالة
قيمة T

Beta

المحسوبة

8,671

6,890

درجة

الحرية
Ddl

0

معامل

االرتباط R

8,671

معامل

التحديد

Sig

R²

8,450

8,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21

عند حبث أثد ددر التمكني يف تنمية األصالة كأحد أبعاد السلوك اإلبداعي ،تبني وجود أثر ذو داللة إحصائية عند
مستوى داللة( ،)α=8.85بني التمكني وتنمية أصالة موظفي مؤسسة  ، Condorحيث بلغت قيمة T
احملسوبة( ،)6,890بقيمة احتمالية ( ،)0.000كما تشري قيمة معامل االرتباط ) (Rإىل قوة العالقة بني التمكني
وتنمية األصالة  ،حيث بلغت قيمته( ،)8.270كما تكشف قيمة معامل االرتباط عن وجود عالقة ارتباطيه اجيابية
بني املتغريين السابقني ،إضافة إىل ذلك ،يتضح من خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة ( ،)8.458أ ّن التمكني

يفسر ما نسبته ( )%45من التباين يف مستوى أصالة موظفي املؤسسة ،وهي قوة تفسريية مرتفعة ،وبالتايل فإ ّن
التمكني يساهم يف تنمية ( )%45من أصالة موظفي مؤسسة  ، Condorأما النسبة املتبقية فإهنا تعزى ملسامهة
متغريات أخرى مل تؤخذ يف النموذج ،وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  ،وذلك عند
مستوى داللة (.)α=8.85
 4.1.1.1نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:
تنص الفرضية الفرعية الرابعة على أن " يوجد اثر ذو داللة إحصـائية للتمكـين علـى الحساسـية للمشـكالت
لموظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج ".
الختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط  ،ونتائج هذا التحليل موضحة يف اجلدول أدناه.
الجدول رقم ( :)14نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار أث ــر التمكين على الحساسية للمشكالت لموظفي
مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج ".
المتغيـ ـ ـ ـ ــر
التمكين

الحساسية للمشكالت
قيمة T

Beta

المحسوبة

8,729

8,118

درجة

الحرية
Ddl

1

معامل

االرتباط R

8,729

معامل

التحديد

Sig

R²

8,532

8,000

االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة . α=8.85

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج حتليل االستمارة من خالل برنامج .SPSS V :21
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عند حبث أثد ددر التمكني يف تنمية احلساسية للمشكالت كأحد السلوك اإلبداعي ،تبني وجود أثر ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة( ،)α=8.85بني التمكني وتنمية احلساسية للمشكالت ملوظفي مؤسسة ، Condor
حيث بلغت قيمة  Tاحملسوبة( ،)8,118بقيمة احتمالية ( ،)0.000كما تشري قيمة معامل االرتباط ) (Rإىل قوة
العالقة بني التمكني وتنمية احلساسية للمشكالت حتسني سلوك املشاركة ،حيث بلغت قيمته( ،)8,729كما
تكشف قيمة معامل االرتباط عن وجود عالقة ارتباطيه اجيابية بني املتغريين السابقني ،إضافة إىل ذلك ،يتضح من
خالل قيمة معامل التحديد ( )R²البالغة( ،)8,532أ ّن التمكني يفسر ما نسبته ( )%53.6من التباين يف مستوى
احلساسية للمشكالت ملوظفي املؤسسة ،وهي قوة تفسريية مرتفعة ،وبالتايل فإ ّن التمكني يساهم يف تنمية
( )%53.6من احلساسية للمشكالت ملوظفي مؤسسة  ، Condorأما النسبة املتبقية فإهنا تعزى ملسامهة متغريات
أخرى مل تؤخذ يف النموذج ،وبالتايل نرفض الفرضية بصيغتها الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  ،وذلك عند مستوى
داللة (.)α=8.85
 .6تفسيـ ــر نتـ ـ ــائج الدراسـ ــة:

بعد حتليل النتائج امليدانية واختبار أمنوذج وفرضيات الدراسة ،استخلص الباحثان النتائج التالية:

 1.6بالنسبة لمحور السلوك اإلبداعي:
 أ ّن كل اإلجابات ويف مجيع أبعاد حمور "السلوك اإلبداعي " كانت مبستوى مرتفع؛
 بناءً على قيم األوساط احلسابية لألبعاد األربعة اليت تضمنها حمور السلوك اإلبداعي  ،فقد حقق هذا احملور على
املستوى اإلمجايل ،وسطاً حسابياً بلغ( ،)6.233باحنراف معياري قدره()8.750؛
 تدرجت مراتب أبعاد حمور "السلوك اإلبداعي" على النحو التايل :الطالقة الفكرية باملرتبة األوىل ،تلتها األصالة
باملرتبة الثانية ،مث احلساسية للمشكالت باملرتبة الثالثة ،يف حني جاءت املرونة بالرتتيب األخري من حيث
األمهية لدى مفردات الدراسة.
 2.6بالنسبة لمحور تمكين العاملين:
 أظهرت النتائج ارتفاع مستوى التمكني ملوظفي املؤسسة حمل الدراسة ،إذ حقق هذا احملور متوسط حسايب إمجايل
قدر ب د دد 6.590 :واحنراف معياري قدر بد د دد.8.770:
 1.6بالنسبة لعالقة التأثير:

 أثبتت الدراسة امليدانية وبعد استخدام االختبارات الالزمة وجود تأثري معنوي التمكني على األبعاد األربعة جمتمعة
للسلوك اإلبداعي ملوظفي مؤسسة .Condor
 كما أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود اثر ذو داللة إحصائية وبنسب متفاوتة للتمكني على كل من
(الطالقة ،األصالة ،احلساسية للمشكالت ،املرونة) على حنو مستقل ملوظفي مؤسسة .Condor

وفي اعتقادنا أ ّن النتائج الواردة أعاله ترجع إلى:
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي إلجابات مفردات الدراسة وجود مستوى مرتفع للتمكني املمنوح ملوظفي
املؤسسة حمل الدراسة ،ونفسر ذلك بوصول املؤسسة حمل الدراسة إىل درجة عالية من الوعي بأمهية متكني
العاملني ،ملا له من أثار اجيابية على العاملني واملؤسسة على حد سواء.
 كما أظ هرت نتائج التحليل اإلحصائي لتصورات املبحوثني للسلوك اإلبداعي جاءت مرتفعة ،ونفسر هذه النتيجة
أن موظفي املؤسسة ميتلكون السمات اإلبداعية وينتهجون سلوكيا إبداعيا ال يتناىف مع أنظمة العمل املتبعة
يف املؤسسة.
 إىل جانب ذلك أبرزت النتائج املتوصل إليها ،أن تصورات املبحوثني للطالقة جاءت مرتفعة وحققت املرتبة األوىل
من حيث األمهية النسبية املعطاة هلا ،ونفسر هذه النتيجة أن موظفي مؤسسة  Condorلديهم القدرة على
إظهار قدراهتم اإلبداعية أثناء معاجلة اليت تواجههم أثناء أداء مهامهم الوظيفية ،فهم يتمتعون بدرجة عالية
من الثقة بأفكارهم.
 كما أبرزت النتائج املتوصل إليها أن تصورات املبحوثني لألصالة جاءت مرتفعة ،فقد حققت املرتبة  6من حيث
األمهية النسبية املعطاة له ،ونفسر ذلك بان موظفي مؤسسة  Condorيسعون بشكل دؤوب إىل القيام
بتنفيذ املهام املنوطة هبم بطرق إبداعية تتسم باألصالة ،كما أهنم حيضون باالعرتاف ملا يقومون به من مهام.
 كما دلت النتائج اإلحصائية أن تصورات املوظفني لبعد احلساسية للمشكالت كانت مرتفعة ،ونفسر ذلك أن
موظفي مؤسسة  Condorيهتمون حبل املشاكل اليت تواجههم بطرق إبداعية.
 يف حني نفسر وجود مستوى مرتفع لتصورات املبحوثني لبعد املرونة ،أن موظفي مؤسسة  Condorيهتمون بأداء
أعماهلم على أكمل وجه ،فهم يسعون إىل إثبات أنفسهم يف العمل.
 يف حني نفسر وجود اثر ذو داللة إحصائية للتمكني يف السلوك اإلبداعي بشكله اإلمجايل  ،إىل أن التمكني
يشكل اإلطار املرجعي للسلوك اإلبداعي من خالل خلق اجلو املالئم واحملفز لقيام العاملني بالسلوك
اإلبداعي.
 يف حني نفسر وجود تأثري معنوي للتمكني على األبعاد األربعة للسلوك اإلبداعي على حنو مستقل ،بان خمتلف
ممارسات التمكني من ( تفويض للصالحيات ،العمل بروح الفريق ،التدريب واحلوافز) تعمل على تنمية
قدرات العاملني من :أصالة ،مرونة ،حساسية للمشكالت وكذا طالقة الفكرية.
 .0الخالصة:

ويف اخلتام ميكن القول بان متكني العاملني يعد أحد املداخل اإلدارية احلديثة اليت تساعد املؤسسة على إطالق

القوة الكامنة لدى العاملني من خربة وجمهود ،وتوفري مناخ يتسم باملشاركة ،والتفاهم وحرية التعبري عن الرأي ،واحرتام
األفراد وإتاحة الفرصة لتقدمي أفضل ما عندهم ،األمر الذي يساهم يف زيادة الفاعلية التنظيمية للمؤسسة وزيادة الرضا
الوظيفي ،وبالتايل حتسني أداء العاملني ،وعلى اعتبار أن التمكني يعد آلية من خالهلا تبين املؤسسة جسراً من الثقة
بينها وبني م وظفيها ،فمما الشك فيه أن انتهاج املؤسسة للتمكني كإسرتاتيجية مهمة داخل املؤسسة من شانه أن
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يساهم يف تنمية القدرات اإلبداعية للعاملني ،مما ينعكس إجيابا على زيادة روابط الثقة للوالء للموظفني باملؤسسة،
كما يساهم يف زيادة وحتسني امليزة التنافسية للمؤسسة  ،مما ينعكس دون ادين شك على قدرة املؤسسة على مواجهة
ما تعرفه بيئة األعمال من تغريات متالحقة ومتسارعة.
وكون مؤسسة  Condorتنشط يف جمال يعرف تطورا ملحوظا فمما الشك فيه أهنا مطالبة بتدعيم القدرات
اإلبداعية ملوظفيها وذلك بانتهاج التمكني كآلية لذلك ،وبعد دراستنا لتأثري التمكني على السلوك اإلبداعي بالتطبيق
على عينة عشوائية من مؤسسة  ،Condorوبعد استخدام االختبارات املالئمة الختبار فرضيات الدراسة توصلنا إىل
النتائج التالية:
 وجود اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على طالقة موظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 وجود اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على مرونة موظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 وجود اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على أصالة موظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
 وجود اثر ذو داللة إحصائية للتمكني على احلساسية للمشكالت ملوظفي مؤسسة  -Condorبرج بوعريريج.
التوصيات :بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإننا نتقدم بالتوصيات التالية ملسئويل املؤسسة حمل الدراسةلالرتقاء باملستوى اإلبداعي للعاملني:
 ضرورة االهتمام باألفراد املبدعني القادرين على تقدمي األفكار اجلديدة  ،وكذا منحهم الدعم واملساندة والتشجيع
حلفز قدراهتم اإلبداعية؛
 إن جناح املؤسسة يف حتقيق امليزة التنافسية ،يتطلب منها تعزيز كل أبعاد التمكني من تفويض للصالحيات،
تدريب ،العمل بروح الفريق واحلوافز ،مبا يعزز من السلوك اإلبداعي للعاملني؛
 ضرورة عقد لقاءات واجتماعات بني العاملني ومسئويل املؤسسة ،حبيث تركز مواضيع هذه اللقاءات على تنشيط
كل أشكال التمكني  ،مبا حيفزهم على تطوير سلوكياهتم اإلبداعية.
 العمل على تقدمي أشكال االعرتاف املادي واملعنوي لألفراد املبدعني ،مما يعزز من سلوكياهتم اإلبداعية.
.8الهوامش واإلحاالت:

 0ابتسام عبد الرمحان حلواين ،أسلوب التمكين ومدى استعداد المديرين لتطبيق  ،دراسة ميدانية على عينة عشوائية من مديري
اإلدارات الحكومية بمدينة جدة ،اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ،السعودية ،العدد  ،6880 ،43ص.460

6

أمحد فتحي أبو كرمي ،درجة التمكين اإلداري لدى القيادات التربوية من وجهة نظر المنتسبين لدورة مديري المدارس

والمشرفين التربويين في كل من جامعتي الملك سعود واإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في الرياض ،جملة رسالة الرتبية وعلم
النفس ،السعودية ،العدد  ،6806 ،30ص.07
3

عباس حسني جواد ،أثر إستراتيجية التمكين في تنشيط رأس المال الفكري ،دراسة تحليلية لعينة من العاملين في بعض

4

أمحد إمساعيل املعاين ،أثر تمكين العاملين على تحقيق التميز للمؤسسات األردنية المشاركة بجائزة الملك عبد اهلل الثاني

المصارف العراقية الخاصة ،جملة أهل البيت عليهم السالم ،العراق ، ،العدد  ،6888 ،5ص03

للتميز ،أطروحة دكتوراه (غري منشورة) ،يف إدارة األعمال ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن ،6880 ،ص.05
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ص060 -041 :

علي يونس إبراهيم سيد أمحد ،أثر التمكين الوظيفي على اإلبداع التنظيمي بالتطبيق على العاملين بالجهاز اإلداري بجامعة

طيبة بالمملكة العربية السعودية ،جملة البحوث التجارية ،مصر ،اجمللد  ،33العدد  ،6800 ،0ص .430

 2حممد ذيب املبيضني ،أثر التمكين اإلداري على السلوك اإلبداعي لدى العاملين في البنوك التجارية األردنية ،أطروحة دكتوراه
فلسفة (غري منشورة) ،يف إدارة األعمال ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،6880 ،ص .68
7 Antonis ,K,Peter,B,& Celeste, W, Managing employee empowerment in luxury in Europe,
International journal of service industry management, Vol: 18, No:1,2007, p:88.

 0أبو بكر حداد أبو بكر بلفقيه ،أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية على االلتزام التنظيمي ،دراسة ميدانية في المستشفيات
الخاصة في اليمن ،رسالة ماجستري (غري منشورة) يف إدارة األعمال ،جامعة آل بيت ،السنة اجلامعية  ،6806/6800ص.38

 9أكرم حمسن الياسري وآخرون  ،مرجع سابق ،ص .004
08

شذى أمحد علوان ،عبد الرمحان عبد اهلل عبد الرمحان ،التمكين اإلداري في المنظمات الخدمية ،دراسة تطبيقية مقارنة بين

القطاعين العام والخاص في محافظة البصرة ،جملة العلوم االقتصادية ،العراق ،اجمللد  ،7العدد  ،6800 ،67ص .000

 00أرزوقي عباس عبد ،وآخرون ،حتليل واقع تمكين العاملين ،دراسة ميدانية على عينة من العاملين في الشركة العامة لتوزيع

المنتجات النفطية/فرع الفرات األوسط ،جملة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات اإلقتصادية  ،العراق ،اجمللد  ،62العدد ،7
 ،6806ص .2
06

عادل ذاكر النعمة ،أمال سرحان سليمان  ،دور تمكين العاملين في دعم أهداف التحسين المستمر ،دراسة ميدانية في

الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوي ،جملة تنمية الرافدين ،العراق ،اجمللد  ،34العدد ،6806 ،080
ص.070
 03حممد ذيب املبيضني ،مرجع سابق ،ص.00
04

خالد سعيد أبو هتلة ،أثر السياسات التنظيمية على التمكين الوظيفي لدى العاملين في الدوائر الحكومية في منطقة تبوك

بالمملكة العربية السعودية" دراسة تطبيقية" ،رسالة ماجستري (غري منشورة) يف اإلدارة العامة ،جامعة مؤتة ،6880 ،ص.64

 05باسم عبد احلسني ،أثر تمكين العاملين في االلتزام التنظيمي " دراسة تحليلية ألراء عينة من موظفي الهيئة العامة للسدود
والخزانات ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،العراق ،العدد  ،6806 ،30ص .625

02

أمرية حممد احلموري ،راتب سالمة السعود ،درجة التمكين الوظيفي لدى القادة األكاديميين في الجامعات األردنية الرسمية

68

هيثم حممد العطار ،مدى ممارسة التمكين اإلداري وتأثير ذلك على إبداع العاملين "دراسة مقارنة لوجهات نظر العاملين

60

جمد راكان عودة املساعيد ،أثر إستراتيجية على أداء العاملين في شركات التامين العاملة في األردن ،رسالة ماجستري(غري

وعالقتها بدافعية اإلنجاز لديهم ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،فلسطني ،اجمللد  ،65العدد
 ،6808 ،7ص.080
 07حممد ذيب املبيضني ،مرجع سابق ،ص .07
 00باسم عبد احلسني ،مرجع سابق ،ص.625
 09عادل ذاكر النعمة ،أمال سرحان سليمان ،مرجع سابق ،ص.070
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الملخص

حوكمة الشركات؛
الفساد اإلداري؛
.التنمية املستدامة

 إال أن هناك،تسعى معظم دول العامل على حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة تقدم اقتصادي دائم
عائق حيد من سرعة حتقيق هذه األهداف واملتمثل يف الفساد اإلداري الذي يشوب املؤسسات بكافة أنواعها
مما حيد من السري قدما حنو حتقيق التنمية املستدامة يف ظل حترير اقتصاديات السوق وما ترتب عنه من تزايد
 من أجل حماربة الفساد اإلداري بأشكاله املختلفة ال بد من،حجم املؤسسات وتسابقها حنو حتقيق التنافسية
. واليت تعد عنصر أساسي لنمو التنمية االقتصادية،تفعيل آليات حوكمة الشركات
Abstract

Keywords

Most of the world seeks to achieve sustainable economic development and a
lasting economic progress, but there is a liability limits the speed to achieve these goals
and of administrative corruption in the institutions of all kinds which limits move
forward towards sustainable development under a free market economy and what you
Ranks about the growing size and jumping ahead towards competitiveness, and to
combat corruption in its various forms has to be activating mechanisms of corporate
governance, which is essential for growth and economic development.

Corporate
Governance;
Administrative
Corruption;
Sustainable
Development.
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ص080 -068 :

 . 1مقدمة:

نظرا لألمهية الكربى اليت احتلها موضوع الفساد اإلداري يف االقتصاديات الدولية ،وماله من تأثريات كبرية على
يف الدفع بعجلة التنمية االقتصادية ،ظهرت احلاجة لوجود نظام رقابة فعال من أجل حتقيق األهداف املرجوة والسري

يف رحاب التنمية املستدامة ،وهذا ما يوفره التطبيق السليم ملفهوم حوكمة الشركات داخل خمتلف املؤسسات ،ومن
هذا املنطلق حاولنا معاجلة اإلشكالية التالية:
ما مدى مساهمة حوكمة الشركات في الحد من الفساد اإلداري من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟
يف هذه الورقة البحثية سنحاول اإلجابة على هذا التساؤل من خالل احملاور التالية:
حوكمة الشركاتالفساد اإلداري و آفاق احلوكمة يف كل من تونس و اجلزائر. أثر الفساد اإلداري على التنمية املستدامة. دور وأمهية حوكمة الشركات يف احلد من الفساد اإلداري يف تونس واجلزائر. .2حوكمة الشركات
 1.2مفهوم حوكمة الشركات وأهدافها
 1.1.2تعريف حوكمة الشركات:

عرفها  GOMEZوالذي تعود له املصطلح ""Gouvernement D’entrepriseواليت تعين نظام للقوانني
1
واإلجراءات اليت تنظم عمل القطاعات االجتماعية من جانبني حيث أنه يضع النظام يف أعماهلم ويعطيهم األوامر"

"حوكمة الشركات هو النظام الذي تدار وتراقب به الشركات ،جمالس اإلدارة املسئولة عن حوكمة شركاهتا،
ودور املسامهني يف احلوكمة هو انتخاب أعضاء جملس اإلدارة واملراجعني ،والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة مالئم
ويف مكانه .إن مسئولية اجمللس تتضمن وضع األهداف اإلسرتاتيجية للشركة ،وتوفري القيادات اليت حتقق هذه
األهداف ،ومراقبة إدارة العمل ،ورفع التقارير للمسامهني أثناء فرتة واليتهم ،والتأكد من أن جملس اإلدارة يلتزم
2

بالقوانني واللوائح ،ويعمل ملصلحة املسامهني أعضاء اجلمعية العامة".
كما عرفتها منظمة  :OECDبأهنا جمموعة قواعد اللعبة اليت تستخدم إلدارة الشركة من الداخل وقيام جملس
3
اإلدارة باإلشراف عليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني الذين رمبا،يكونون معزولني متاما عن إدارة الشركة .
وتشري مؤسسة التمويل الدولية إىل حوكمة الشركات على أهنا هياكل وعمليات مراقبة وإدارة الشركات ،وتتمحور
حول العالقة بني كل من اإلدارة ،جملس املديرين ،املسامهني ،املسامهني ذوي األقلية وباقي أصحاب املصاحل .4

وبالتايل ال يوجد اتفاق موحد حول مصطلح حوكمة الشركات وأن املفهوم يرتكز بصفة عامة حول وضع
الضوابط الفنية واألخالقية اليت تضمن حسن إدارة الشركات مبا حيقق مصاحل األطراف املختلفة ،واملهمة هنا ملقاة
على عاتق جملس اإلدارة.
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 2.1.2أهداف حوكمة الشركات:
تظهر أمهية حوكمة الشركات من خالل ما يأيت:

5

 حماربة الفساد الداخلي يف الشركات وعدم السماح بوجوده وال باستمراره. حتقيق وضمان النزاهة واالستقامة لكافة العاملني بالشركة. حتقيق السالمة والصحة وعدم وجود أي أخطاء عمديه.هتديدا ملصاحل خمتلف األطراف.
 حماربة االحنرافات خاصة تلك اليت تشكل كل ً حتقيق االستفادة القصوى والفعلية من نظم احملاسبة والرقابة الداخلية. حتقيق أعلى قدر من الفاعلية من املراجعني اخلارجيني الذين هم على أكرب درجة من االستقاللية. زيادة الثقة يف أدارة االقتصاد القومي مبا يساهم يف رفع معدالت االستثمار وحتقيق معدالت منو مرتفعة يفالدخل القومي.
 حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصاحل املتعاملني مع مؤسسات الدولة املختلفة واحلد مناستغالل السلطة يف تفضيل املصلحة العامة.
 2.2أسس ومبادئ حوكمة الشركات
 1.2.2مبادئ حوكمة الشركات:

6

يف عام  1999أصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDمخسة مبادئ أساسية حلوكمة الشركات،
واملتمثلة يف:
 الحفاظ على حقوق كل المساهمين :من خالل هذا املعيار يتم العمل على وضع إطار بإمكانه محايةوتسهيل ممارسة محلة األسهم حلقوقهم املتمثلة يف نقل ملكية األسهم واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد يف
األرباح ومراجعة القوائم املالية وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.
 التعامل بنفس القدر من المساواة بين جميع المتعاملين :من خالل هذا املعيار يتم العمل على توفرياملعاملة العادلة جلميع محلة األسهم حىت وإن كانوا ينتمون إىل األقلية الذين جيب أن تعطى هلم نفس احلقوق
مع باقي محلة األسهم واملتعلقة بالدفاع على حقوقهم ومن مث ضمان حتقيق املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة
وكذا حقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية واالطالع على كافة
املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.
 -الحفاظ على حقوق أصحاب المصلحة أو األطراف المرتبطة بالشركة :من خالل اإلقرار حبقوق

أصحاب املصاحل اليت ينص عليها القانون أو االتفاقيات املتبادلة ،كما يتم تشجيع التعاون النشط بني الشركات وبني
أصحاب املصاحل هبدف خلق الثروة وفرص العمل واحلفاظ على املشاريع ،وتشمل حوكمة الشركات أيضا إلزامية
اح رتام احلقوق القانونية ألصحاب املصاحل والتعويض هلم من أي انتهاك لتلك احلقوق وكذا آليات مشاركتهم الفعالة
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يف الرقابة على الشركة ،وتتم اإلشارة من خالل أصحاب املصاحل إىل البنوك والعاملني ومحلة األسهم والسندات
واملوردين والعمالء والدائنني...اخل.
 اإلفصاح والشفافية :يعد هذا املعيار من أهم أهداف حوكمة الشركات حيث أهنا تعمل على ضمانالشفافية واإلفصاح الدقيق يف الوقت املناسب عن كل البيانات واملعطيات املالية املتعلقة بالشركة ،ويدرج مع هذه
املعطيات األداء والوضع املايل للشركة ،ومن خالل اإلفصاح عن املعلومات اهلامة يتم التطرق إىل دور مراقب
احلسابات وملكية النسبة العظمى من األسهم واملتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني ،ويتم اإلفصاح عن
كل هذه املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب دون أي تأخري وأي
تكلفة أو أقل تكلفة ممكنة.
 -مسئوليات مجلس اإلدارة  :يتم العمل من خالل هذا املعيار على حتقيق الرقابة الفعالة على اإلدارة من

قبل جملس اإلدارة ،وكذا ضمان التوجه اإلسرتاتيجي للشركة وحتديد مسئولية جملس اإلدارة اجتاه الشركة ومحلة األسهم.
وهلذا الغرض اقرتحت مؤسسة التمويل الدولية أن يتم إصدار بنود تشريعية حلوكمة الشركات اليت ميكن أن تتضمن
قوانني أسواق املال ولوائح الشركات ،كما تؤكد املؤسسة على أنه بالرغم من البنود التشريعية إال أن مدى كفاءة املناخ
التنظيمي والرقايب يعد أكثر أمهية،حيث أن دور أجهزة اإلشراف والرقابة يف متابعة األسواق يتعاظم باستمرار ،وتشمل
هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية وكيفية اختيار أعضائه ومهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة
التنفيذية .كما هو موضح يف الشكل التايل:
شكل رقم ( :)1مبادئ حوكمة الشركات

المصدر:عوض سالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات "حالة السعودية" ،جملة جامعة امللك عبد العزيز
اإلقتصاد واإلدارة ،اململكة العربية السعودية ،1118 ،ص.081
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 -السلوك األخالقي :من خالل االلتزام باألخالقيات وقواعد السلوك املهين الرشيد والتوازن يف حتقيق مصاحل

كافة األطراف املرتبطة باملنشأة والشفافية يف عرض املعلومات املالية.

 -تفعيل دور أصحاب المصلحة :مثل اهليئات اإلشرافية العامة واألطراف املباشرة لإلشراف والرقابة

واألطراف األخرى املرتبطة باملؤسسة.

 إدارة المخاطر :من خالل وضع نظام إلدارة املخاطر ،و توصيل هذه املخاطر إىل املستخدمني.شكل رقم ( :)2خصائص حوكمة الشركات

 .3الفساد اإلداري و آفاق الحوكمة في كل من تونس و الجزائر
 1.3أسباب الفساد اإلداري بالدول النامية
قبل التطرق لواقع الفساد اإلداري يف كل من تونس و اجلزائر سوف نستعرض األسباب اليت تؤدي إىل الفساد
اإلداري يف املؤسسات القائمة بالدول النامية عامة و يف كل من تونس و اجلزائر خاصة:
شكل رقم ( :)3أسباب الفساد اإلداري
أسباب الفساد اإلداري

ضعف
السلطة
القضائية

غياب
الشفافية
عدم القابيلة
للمساءلة

االفتقار إىل حوكمة
الشركات

القوانني و احلواجز
الزائدة

المصدر :حممد مصطفى سليمان"دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد الداري والمالي"دراسة مقارنة" ،األكادميية العربية
للعلوم و التكنولوجيا،2009 ،ص.40-39
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 2.3الفساد اإلداري و وآفاق الحوكمة في تونس

يسعى الفاعلون السياسيون اجلدد يف تونس بعد الثورة إىل مقاومة الفساد وإرساء أمناط جديدة للحوكمة ترتقي
باخلدمات اإلدارية إىل مستويات مقبولة،وجياهبون انتهازية ناشئة هتدد اإلدارة،حيث فقدت تونس يف سنة واحدة بعد

الثورة  14مركزاً ،حسب ترتيب مؤشر الفساد الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية ،إذ تراجعت من املركز 59
سنة  2010إىل املركز  73سنة  2011لتصنف سنة  2012يف املرتبة  75عامليا.
وقد أكد الوزير التونسي للحوكمة ومقاومة الفساد ،أن وزارته تقوم جبهود كبرية يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية
ملقاومة الفساد ،موضحاً أن مجيع القطاعات ،مثل الصناعة والتجارة واملالية ،ستعد خططها اخلاصة مبقاومة

الفساد.حيث أن الثورة التونسية كشفت عن قضايا فساد عديدة يف خمتلف أوجه احلياة االقتصادية يف البالد،
خصوصاً يف جماالت الصفقات العامة واملوانئ والعقارات والتجارة.
يرى احملللني االقتصاديني التونسيني أن الفساد اإلداري قد تنامى نتيجة إحساس عام بضعف الدولة وانتهازية
ظهرت بعد الثورة ،دعمتها جمموعات الضغط القدمية ومافيا املال واألعمال ،اليت حتاول استغالل الظرف االنتقايل
الذي يعيشه البلد ،باإلضافة إىل كون التعيينات يف الوظائف اإلدارية على أساس الوالء احلزيب واحملاصصة داخل
اجملالس احمللية قد سامهت يف بث جو من عدم الثقة يف خمطط احلوكمة بعد الثورة.
ويذهب كثريون إىل أن الثورة رمبا أطاحت برأس النظام ،إال أن املنظومة ما تزال قائمة ،فالقوانني واإلجراءات
والب ريوقراطية القدمية ما تزال جامثة على الصدور ،حيث أقر خبري احلوكمة والتنمية احمللية عبد الكرمي مصباح أن تطبيق
املقاربات اجلديدة للحوكمة قد يأخذ سنتني أو أكثر .ويرجع اخلبري إشكاليات احلوكمة يف تونس إىل املركزية وغياب
الصالحيات الذاتية للجماعات املنتخبة وعدم امتالكها ملوارد كافية وارتباطها بإرادة اإلدارة املركزية.
 3.3الفساد اإلداري و وآفاق الحوكمة في الجزائر
مل تكن اجلزائر يف موضع أفضل من دول العامل الثالث اليت انتشر فيها الفساد و أصبح جماال للتنافس
واحلسابات ،حيث انتشرت ظاهرة الفساد اإلداري يف اجلزائر ووصلت إىل مستويات ومعدالت غري مسبوقة يف
حجمها وتنوعها ،وآثارها املدمرة على احلياة واإلنسان و رفاهه املادي والروحي فمما ال شكك فيه أن استفحال هذه
الظاهرة املرضية اخلطرية يف إداراتنا سيعرض املوظف العام ال حمالة إىل انتقاد شديد من قبل املواطنني وأجهزة الرقابة
املخ تلفة ،كما أنه سيؤدي إىل فقدان ثقة املواطنني بالدور الفعال واحليوي الذي جيب أن تلعبه أجهزة اإلدارة العامة
واملؤسسات احلكومية يف عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي من أجل حتقيق التنمية املستدامة
حيدث الفساد اإلداري يف املؤسسات اجلزائرية يف كثري من األحيان نتيجة العتبارات إدارية وقانونية ،تتمثل يف
غياب األبنية واملؤسسات ،فضال إىل عدم وجود القوانني الرادعة للفساد ،الشيء الذي يؤدي إىل إطالق يد العناصر
البريوقراطية وخاصة العناصر العليا منها يف تنفيذ ما تراه حمققاً ملصاحلها اخلاصة ،مستخدمة يف ذلك األساليب
املتنوعة للفساد اإلداري ويرجع االحنراف اإلداري عموما إىل األسباب القانونية واإلدارية التالية :8
13
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 غياب قواعد العمل واإلجراءات املكتوبة ومدونات السلوك للموظفني يف القطاع العام.
 سوء صياغة القوانني واللوائح املنظمة للعمل ،وذلك نتيجة لغموض مواد القوانني أو تضارهبا يف بعض
األحيان ،األمر الذي يعطي املوظف الفرصة للتهرب من تنفيذ القانون وااللتفاف عليه ،أو الذهاب إىل
تفسريه بطريقته اخلاصة اليت قد تتعارض مع مصاحل املواطنني.
 اإلدارة البريوقراطية واملركزية وعدم السماح للموظفني باملشاركة يف التسيري واختاذ القرارات اإلدارية ورسم
سياسة املؤسسة احلكومية.
 غياب التشريعات واألنظمة اليت تكافح الفساد اإلداري وتفرض العقوبات على مرتكبيه.
 ضعف أجهزة الرقابة الداخلية يف املؤسسات والشركات احلكومية.
 استمرار واستيطان أصحاب املناصب اإلدارية واحلكومية يف مراكزهم.
 إغراق املسئولني يف حياة الرفاه من خالل املزايا الكبرية املمنوحة هلم كالسيارات الفخمة
و اإلقامات الفاخرة.
لقد كشفت "منظمة النزاهة الدولية" يف تقرير صدر سنة  ،2008أن الرشوة والفساد والتهرب الضرييب إىل
جانب العمليات املالية غري املشروعة ،كلفت اجلزائر فاتورة خيالية ،حيث متكنت شبكات الفساد من هتريب 13.6
مليار دوالر ما يعادل  97920مليار سنتيم خالل الفرتة املمتدة من  2000إىل  ،2008مبعدل  1.7مليار دوالر
سنويا ،وباحلسابات االقتصادية ،فإن املبلغ املقدر ب  13.6مليار دوالر،
الذي مت هتريبه ،يسمح يف حال متت احملافظة عليه واستثماره حمليا ببناء  652800مسكن على أساس سعر
متوسط يف حدود  150مليون سنتيم للمسكن الواحد حسب أسعار التكلفة الرمسية املعتمدة من طرف احلكومة
للسكنات االجتماعي ة ،ويف حال متكنت احلكومة من التحكم اجليد يف أسعار اإلجناز وختفيضها إىل  100مليون
9
للمسكن الواحد ،فإن املبلغ يسمح هلا ببناء  979200مسكن وبالتايل ميكنها حل أزمة السكن .
وحذرت املنظمة احلكومة اليت تعاين من الظاهرة ،من عواقب التكلفة االقتصادية واالجتماعية املزدوجة اليت
تتحملها اخلزينة العمومية والشرائح األكثر فقرا و هشاشة ،مشددة على أن حوايل  65باملائة من تلك األموال املهربة
إىل اخلارج ،من التالعب والغش الضرييب وتضخيم عمليات الفوترة يف املعامالت التجارية الدولية ينجم عنه خسائر يف
املداخيل اجلبائية.
حيث أن اجلزائر كانت حتتل املرتبة الثانية على مستوى العامل من ناحية امليزانية العامة االقتصادية للدولة أي ما
للدولة و ما عليها و هذا حسب إحصائية  2010أما يف  2011فاجلزائر حتتل املرتبة  57على مستوى العامل حيث
10
يف سنة واحدة تأخرت اجلزائر مبقدار  55رتبة.
مما سبق جند أن اجلزائر تعيش حالة من التكالب على ممتلكاهتا و مكتسباهتا ويبقى املواطن البسيط والوطن
وحدمها الضحية األكرب من هذا الفساد.
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11

أن الرشوة تعمل على إبطاء معدل منو الدول،و لقد متت العديد الدراسات حول آثار الرشوة على التنمية
12
وفيما يلي بعض األمثلة اليت تبني كيف ميكن للرشوة أن تؤثر على النمو االقتصادي:

 سوء استعمال املواهب و القدرات باإلضافة إىل سوء استعمال الشرائح اهلامة للمجتمع اخنفاض مستوى االستثمارات الداخلية و األجنبية. النمو املشوه للمؤسسات و ظهور االقتصاد غري الرمسي.. حتريف أو تشويه النفقات و االستثمارات العامة ،وتدهور البنية التحتية املادية. اخنفاض االيرادات العامة و الوصول إىل صدارة احلق كصاحل عام. املركزية السيئة. السيطرة على الدولة من قبل بعض املؤسسات املفضلة اليت تشرتي القوانني والشرطة،وختفيض كذلك منواالنتاج ،االستثمارات ،القطاع اخلاص.
وميكن إيضاح آثار الرشوة على كل من االستثمارات والنفقات العامة ،والفقراء كأحد أسس التنمية
13
االقتصادية كالتايل:
 انخفاض مستوى االستثمارات:إن الرشوة ختفض حبساسية شديدة مستوى االستثمارات الداخلية و األجنبية،حيث أن الرشوة ال تشجع
االستثمارات،و أن اخنفاض الرشوة إىل مستوى ضعيف يستطيع الرفع من معدل االستثمار،حيث تقرتح العديد من
الدول امللموسة بالرشوة وضع مقاييس من أجل جذب األجانب واملواطنني األصليني لالستثمار،فبمراقبة الرشوة
تستطيع الدول جلب الكثري من االستثمارات األجنبية دون االعتماد إجراءات االعفاءات الضريبية.
 -سوء تخصيص النفقات العامة:

بعض رواد دراسة اقتصاد الرشوة أرجعوا معامل آثار هذه الظاهرة إىل سوء ختصيص رؤوس األموال العامة

وقاموا بتقدير كون أن الرشوة تزيد من االستثمارات العامة.
-األثر على الفقراء :

يعمل وجود الرشوة على تراجع معدالت النمو االقتصادي ،ما يؤثر على الفقر،حيث ال يكون للفقراء أي
إمكانية للوصول غري املكلف للخدمات االجتماعية مثل الصحة و التعليم والرشوة تقضي على استثمارات البنية
ال تحتية على حساب مشاريع مساعدة الفقراء،واستخدام أساليب تنطوي على اللجوء إىل االستفادة من املؤسسات
الصغرية للحد من الفقر و حماربته ،واألسوء من ذلك أن أنظمة الفساد والرشوة تفضل اللجوء إىل عقود احلماية بدال
من بناء عيادات و مدارس ريفية:السياسة اليت تسيء توزيع الدخول وحتويل موارد الشركات حنو املدن.
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أن الرشوة تزيد من عدم املساواة والفقر من خالل العديد من امليكانيزمات مثل  :اخنفاض النمو،الضرائب
العالية،التوجيه األقل فعالية للربامج االجتماعية .باإلضافة إىل ذلك إن حتليل ظاهرة الفقر املنجز من طرف برنامج
األمم املتحدة للتنمية( )PNUDمرتبط بشكل سليب مع مؤشرات احلوكمة والرشوة.
14
فالفساد يقود إىل العديد من النتائج السلبية على التنمية االقتصادية منها :
 بالفشل يف جذب االستثمارات اخلارجية ،وهروب رؤوس األموال احمللية .
 هدر املوارد بسبب تداخل املصاحل الشخصية باملشاريع التنموية العامة ،والكلفة املادية الكبرية للفساد على
اخلزينة العامة كنتيجة هلدر اإليرادات العامة .
 الفشل يف احلصول على املساعدات األجنبية ،كنتيجة لسوء مسعة النظام السياسي.
 هجرة الكفاءات االقتصادية نظرا لغياب التقدير وبروز احملسوبية واحملاباة يف إشغال املناصب.
 .7دور أدوات حوكمة الشركات في الحد من الفساد اإلداري في تونس و الجزائر

إن أمهية حوكمة الشركات يف مكافحة الفساد اإلداري بالدول النامية باخلصوص تكمن يف كوهنا تضمن إدارة
الشركات بشكل مسئول وعدم تعرض أموال املسامهني فيها لسوء اإلدارة ،حبيث ال تتعرض للسرقة والنهب .وتعزز

حوكمة الشركات القيم األساسية باقتصاد السوق ،إضافة إىل كوهنا أحد املفاتيح األساسية خللق بيئة أعمال مواتية
حتافظ على حقوق امللكية ،ألن املستثمرين يف ظل ختطي املعامالت يف االقتصاد أصبح لديهم القدرة على نقل
أمواهلم سريعا من مكان إىل آخر يف حالة إحساسهم بانعدام الثقة واخلوف على أمواهلم من الضياع ،ومنه ميكن القول
أن أدوات حوكمة الشركات تزيد من ثقة املستخدمني مبصداقية التقارير املالية اليت تقدمها الشركات وذلك من خالل
سعيها إىل حتسني بيئة الشفافية واإلفصاح.
تزايدت أمهية احلوكمة نتيجة الجتاه كثري من الدول إىل النظم االقتصادية الرأمسالية اليت يعتمد فيها بدرجة كبرية
على الشركات اخلاصة لتحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي.
أما بالنسبة لتونس فإن ممارسات احلوكمة الرشيدة بالشركات التونسية يتطلب إرساء نظام حكم رشيد إرساء
معايري وطنية إلدارة املؤسسات ومراقبتها ،وكذلك تطبيق املعايري الدولية املستلمة من مبادئ منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ،وذلك هو هدف الدليل التونسي للممارسات السليمة للحوكمة الرشيدة.
ووضوحا ،كذلك فإن وجود
سوف يكسب نظام احلوكمة التونسي الكثري عندما يصبح أكثر شفافية ،وإتـاحة،
ً
قواعد جيدة اإلعداد والصياغة ،ومتسقة مع املعايري الدولية األكثر صرامة ،هو ضما ٌن لثقة املستثمرين الوطنيني
15
والدوليني ،وكذلك العاملني ،والعمالء ،واجلمهور ،وهو ما حرص الدليل على توفريه.
 1.7آليات مواجهة الفساد اإلداري
إن مفهوم حوكمة الشركات ،ال يعين فقط احرتام جمموعة من القواعد واإلجراءات املوضوعة إلدارة الشركة ،بل
هي ثقافة وأسلوب لضبط العالقة بني مالكي الشركة ومديرها واملتعاملني معها .وباعتبار أن هناك الكثري من األعمال
واملمارسات اليت تتجاوز القانون والقواعد الواجبة يف إدارة الشركة واليت من شأهنا خمالفة اقتصاديات السوق الصحيحة
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وما تتضمنها من قواعد صارمة لضبط األعمال واملعامالت حلماية االقتصاد الوطين ومحاية املستثمرين واملسامهني .كما
يعترب الغش واخلداع والرشوة هم الدعامة األساسية للفساد اإلداري فيجب اكتشاف هذا الغش الذي حيصل يف
الشركات ومن اجل ذلك جيب اعتماد آليا ملواجهة الفساد اإلداري احلاصل يف الشركات
16
تعتمد هذه اآلليات بصورة رئيسية على العناصر التالية:
 إصالح اهليئات احلكومية ،حماربة األداء البريوقراطي وتقييم أساليب العمال بصفة مستمرة.
 زيادة كفاءة قدرات العاملني ورفع مستوى خرباهتم ومؤهالهتم من خالل برامج التدريب ،ما يؤدي بدوره إىل
تقوية قدرات اهليئات احلكومية واإلدارية والتنفيذية.
 حتسني النظام القضائي وتوفري مجيع اإلمكانات من أجل تنفيذ القوانني.
 وضع آليات تسمح لتنفيذ حوكمة الشركات.
 الرتاهة والعدالة يف العمل ولتحقيق ذلك ال بد من تعزيز العالقة بني أصحاب املصاحل لتحقيق أهداف الشركة
وجعلهم جزءا منها.
 ممارسة حوكمة الشركات يف الشركات العامة واخلاصة الن كالمها مرادف لآلخر يسامهان يف تطوير االقتصاد.
 إتباع املعايري احملاسبية الدولية حيث أن إتباع املعايري احملاسبية السليمة يدعم كفاءة اإلدارة املالية ،كما أن
التقارير السليمة توفر املعلومات احليوية واليت تساعد يف اختاذ القرارات االستثمارية.
 2.7مكافحة الرشوة كجزء من أجل تدعيم إرساء حوكمة الشركات

تعكس مشكلة الرشوة بالدول النامية نزاعات موجودة بالفعل حول العامل،و قد مت تقسيم الدول حسب
درجات الفساد وفقا ملؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد عام  2017إىل ثالثة كما يلي:
 الفئة األولى :حصلت األردن وأغلب دول اخلليج على نتيجة معقولة نسبيا واحتلت املراكز من()60-40من بني  180دولة ،ومن الدول الىت تقع يف هذه الفئة كوستاريكا ،واجملر ،وايطاليا ودولة جنوب إفريقيا
وتايوان.
 الفئة الثانية :وتضم كل من اجلزائر ،والكويت ،ولبنان ،واملغرب ،السعودية ،وتونس وحتتل هذه الفئة املراكزمن ( ،)143-57وتضم الربازيل والصني واهلند ورومانيا وتايالند.
 -الفئة الثالثة :وتضم هذه الفئة مصر ،وإيران والعراق ،وسوريا واليمن وتقع مجيعها ما بني ()180-117

ملركز املائة واملائة والثمانيني وتأتى العراق يف املركز  169وهى أقل فسادا والصومال اليت حتتل املرتبة األخرية

()180فقط.
قد ال تعكس صورة الفساد أكثر مشاكل احلوكمة أمهية يف املنطقة .وفًقا ملؤشرات البنك الدويل العاملية
للحوكمة ،حتقق دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا نتائج أقل من املتوقع بشكل ملحوظ بالنسبة ملعدالت دخوهلا،
حيث تشرتك مجيعها يف نقاط الضعف ذاهتا و اليت تتعلق باحلوكمة ،وخاصة ما يتعلق باملساءلة العامة .وتعد نقاط
الضعف يف طبيعة نظم املنطقة السياسية واالقتصادية ،حيث أن كل دول منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا
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استبدادية بدرجة ما .كما ان كل دول املنطقة تقريبا تعتمد اقتصاديا بشكل مباشر أو غري مباشر على النفط ،لذلك
من املمكن اعتبار الصلة بني نقص الدميقراطية يف املنطقة ووفرة هذه الثروة صلة وطيدة ،حيث سامهت التدفقات
اهلائلة للدخول القومية ،الىت تذهب مباشرا خلزائن الدولة ،بشكل كبري يف نقص الشفافية واملساءلة ليس فقط فيما
يتعلق بأسلوب إدارة النظم االقتصادية لدول الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،ولكن أيضا يف طريقة عمل هذه النظم
السياسية ،واليت تعود إىل عقود ماضية تضعف بشكل كبري نظامى الضرائب والتمثيل  ،وهكذا يتحول السكان
احمللني من مواطنني دولة إىل زبائن ،وهذا السلوك ميهد الطريق للفاسد ،وجيعل من الصعب التمييز بني الفساد باملعىن
املتعارف عليه وكبوات النظام ذاته ،ألن قوانينه مبهمة.
أثبتت الدراسات العاملية أن الدول اليت تتطرق لقضية الفساد ،وتعمل على حتسني احلوكمة هبا تستطيع أن
ترفع عائدها القومي مبا يعادل 4أضعاف على املدى البعيد.17
هذا الشق املتعلق بفاعلية احلوكمة من املمكن حتقيقه بشمال إفريقيا وباخلصوص يف كل من تونس و اجلزائر،
من خالل العمل على حتسني أداء القطاع اخلاص فيما يتعلق بالرشوة ،وباشرتاك احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين
يف حوار بناء.
 .6الخالصة:
تعد مشكلة الفساد اإلداري من أخطر املشاكل اليت تعوق التنمية االقتصادية ،وتشوه املنافسة ،وتضعف سيادة
القانون والدولة.ويعترب نظام حوكمة الشركات من بني األساليب املهمة والفعالة اليت تساهم يف التقليص من خماطر
الفساد اإلداري و الذي من أكثر إشكاله شيوعا "الرشوة" واليت تؤول دون منو ورقي اقتصاد الدولة.
خلصنا من خالل هذه الدراسة إىل النتائج التالية:
أيضا إىل احرتام املشاركة
 إن التنافس اليوم مل يعد
مقتصرا على األسعار ،والتجارب واخلربات ،بل امتد ً
ً
اجملتمعية للمؤسسات ومسامهيها وخمتلف األطراف املعنية .فالشركة اليت حترتم مسامهيها ،والعاملني هبا،
واملتعاقدين معها ،وشركائها املاليني ،وتطبق قواعد احلوكمة الرشيدة بكل دقة ،هي بالقطع شركة متتلك ميزة
تنافسية حقيقية.
 لقد انتشرت ظاهرة الفساد اإلداري يف اجلزائر ووصلت إىل مستويات ومعدالت غري مسبوقة يف حجمها
وتنوعها  ،وآثارها املدمرة على احلياة واإلنسان و ما أثر بدوره على التنمية املستدامة للدولة و املساس بسيادة
الدولة .
 متتلك تونس ،بال أدىن شك ،ترسانة قانونية حديثة ،إىل حد بعيد ،فيما يتعلق باحلوكمة ،بل إن بعض
القوانني تتسم بأهنا رائدة.
 انتشار ظاهرة الفساد اإلداري سيؤدي إىل فقدان ثقة املواطنني بالدور الفعال واحليوي الذي جيب أن تلعبه
أجهزة اإلدارة العامة واملؤسسات احلكومية يف عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي املنشود هبدف اللحاق
بركب العوملة.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

78

حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد اإلداري من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالدول النامية
" حالة تونس والجزائر"
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 تعد جرائم الفساد اإلداري من اجلرائم اليت متس هيبة الدولة ونظامها السياسي،كما أهنا متس باالقتصاد
الوطين ،كما متس شك أيضا أن هذه اجلرائم متس املنظومة األخالقية للمجتمع.
 تتقدم وسائل ارتكاب هذه اجلرائم مبستوى التقدم التكنولوجي واإللكرتوين وكلما حصلنا على نظام إلكرتوين
جديد ومتطور اغتنم الفاسدون مزياه ومعطياته واستعملوه يف أنشطتهم اإلجرامية .
 يوجد عدة أساليب ملكافحة جرائم الفساد اإلداري تقوم هبا اجلهات املختصة األمنية واملصرفية،إال أن
الفاسدون حياولون ابتكار أساليب ووسائل جديدة األمر الذي يتطلب التحديث املستمر للوسائل.
 يؤدي الفساد اإلداري إىل إضعاف مصداقية الدولة يف اخلارج خاصة أمام املستثمر األجنيب.
ومن أجل احلد من ظاهرة الفساد اإلداري البد من:
 تفعيل آليات الرقابة واملتابعة والضبط والعقاب والسهر على ممارسة عملها يف شفافية تامة .
 جيب على الدولة توجيه العناية الفائقة إىل إشباع الرغبات واحلاجات املختلفة لألفراد العاملني بالسهر على
توفري حد أدىن من القيم والفضائل االجتماعية ،وذلك عن طريق زيادة أجورهم بشكل دائم على حنو
يتناسب وتكاليف املعيشة وختفيض نسب الضرائب اليت يدفعوهنا عن أجورهم ،وتوسيع نطاق الضمان
االجتماعي واحلماية االجتماعية للموظفني.
 البد من بذل جهود تربوية تشمل املوظفني أنفسهم لتوعيتهم بأمهية الصاحل العام ،كما يتوجب القيام حبملة
 توعوية شاملة عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة إلبراز تلك املساوئ وكيفية حماربتها من طرف اجلميع.
 احلرص على اختيار املوظف الكفء:وهذا يعين الكفاية يف دينه وخلقه وأمانته وقدرته على حتمل أعباء العمل
فإن ذلك ينعكس أثره سلبا وإجيابا على عمله وهلذا حترص بعض القطاعات احلكومية واخلاصة على إجراء
مقابلة للموظف قبل التعيني للتعرف على سلوكه وعدالة حاله وصالحيته للعمل .
 الرقابة اإلدارية وتفعيلها  :وهذا من أهم األمور اإلجرائية ملكافحة الفساد .
 ضرورة تفعيل التعاون الدويل فيما يتعلق مبكافحة الفساد اإلداري،واالستفادة القصوى من جتارب بعض
الدول املتقدمة اليت حققت نتائج باهرة يف مواجهة عمليات الفساد.
 ضرورة تشريع-أو تفعيل قانون ملكافحة جرائم الفساد بشىت أنواعه ويتعني أن يتضمن التشريع تعريفا واضحا
ودقيقا ملختلف مظاهر الفساد.

16

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص080-068 :

ISSN: 2602-7860

.1الهوامش واإلحاالت:
L’Harmattan ,France Renard ,J «La Gouvernance d’entreprise une approche par l’audit et
le contrôle interne»,. 2015, p14.
1

 2جــون د .ســوليفان ،البوصلللة األخالقيللة للشللركات ،أدوات مكافحللة الفسللاد ،قلليم ومبللادئ األعمللال ،وآداب المهنللة وحوكمللة

الشركات ،املنتدى العاملي حلوكمة الشركات ،الدليل السابع.

 3دليل حوكمة الشركات في األسواق الصاعدة ،مركز املشروعات الدولية اخلاصة ،2001،،CIPEص.5
4

International Finance Corporate (IFC), Corporate Governance: why corporate governance,
2015, p1.
5

حمسن أمحد اخلضريي ،حوكمة الشركات ،جمموعة النيل العربية ،مص ،2005 ،ص .58

 6نظري رياض حممد الشحات ،إدارة محافظ األوراق المالية في ظل حوكمة الشركات ،كلية التجارة جبامعة املنصورة،2007 ،
ص .307

 7طارق عبد العال محاد ،حوكمة الشركات – شركات قطاع عام وخاص ومصارف ،المفاهيم ،المبادئ ،التجارب ،والمتطلبات،
الدار اجلامعية ،مصر ،2008 ،ص.56

8بشري مصيطفي،الفساد االقتصادي :مدخل في المفهوم والتجليات ،جملة حبوث اقتصادية عربية ،العدد ، 2006،،13ص،721
متاح على املوقع:
)www.moqatel.com (10/02/2018

 9منظمة الشفافية الدولية متاح على املوقع:
www.transparency.org:

10موقع منظمة الشفافية الدولية ،مرجع سابق ،متاح على املوقع:

www.transparency.org

 11هاشم الشمري" ،الفساد اإلداري والمالي وأثاره االقتصادية واالجتماعية" ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردنــ،
 ،2010ص 46 -45
12

Vinod Thomas et all, Qualité De La Croisance, DeBoeck Université Ed, La Banque
Mondiale, Belgique,2002, p169
13
Ibid ;P160-161.

14ساهر عبد الكاظم مهدي ،الفساد اإلداري أسبابه وأثاره واهم أساليب المعالجة ،ص  ،9على املوقع اإللكرتوين:
http://www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/1.doc
15
CTGE: La Gouvernance d’Entreprise en Tunisie: Un Cadre Législatif Etoffé et Un Constat
Mitigé

16مخيلــي فريــد ،شــوكال عبــد الكــرمي" ،الحوكمللة والفسللاد اإلداري والمللالي" ،امللتقــى الــدويل حــول احلوكمــة وأخالقيــات األعمــال يف
املؤسسات ،2009 ،جامعة عنابة ،ص .161
 17الفساد اإلداري بالدول النامية :
www.nazaha.iq/%5Cpdf_up%5C994%5C18.pdf.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

80

ISSN: 2602-7860

100-081 : ص،2018 ،)01(  العدد،)01(  المجلد:مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy
&
Globalization

:االبتكار التسويقي أداة فاعلة في تجسيد الذكاء االقتصادي ودعم تنافسية المؤسسات االقتصادية
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الكلمات المفتاحية

الملخص

االبتكار التسويقي؛
الذكاء االقتصادي؛
.التنافسية

من أجل حتقيق التموقع اجليد باألسواق يف عصر املعلومات البد للمؤسسة االقتصادية من التفطن
واعتماد آليات الذكاء االقتصادي من أجل احلصول على املعلومة اإلسرتاتيجية واحلفاظ عليها سعيا لتعزيز
 واإلبتكار التسويقي أحد آليات دعم وجتسيد الذكاء االقتصادي ملواجهة املنافسة،تنافسيتها يف األسواق
 وسعيا إلبراز هذا الدور لالبتكار التسويقي كأداة لتجسيد،وتدعيم تنافسيتها يف األسواق احمللية والدولية
الذكاء االقتصادي أسقطنا دراستنا على جمموعة من املؤسسات االقتصادية اليت أثبتت جدارهتا يف جمال
التكنولوجيات املتجددة للمعلومات واالتصال بتونس ومدى استفادهتا من آليات الذكاء االقتصادي يف ظل
.حميط تنافسي
Abstract

Keywords

in order to achieve international position Good markets in information age
economic foundation must be alert and adopt economic intelligence mechanisms for
obtaining information and preservation strategy in order to strengthen their
competitiveness in the market, and one of the catalog innovation support mechanisms
and the embodiment of economic intelligence to face competition and Strengthening
competitiveness in the local and international markets, in order to highlight the role of
marketing innovation as a tool to reflect the economic intelligence we dropped our
study on a set of proven economic institutions in the field of renewable technologies
for information and communication with Tunisia and the extent of utilization of the
Economic intelligence mechanisms under competitive surroundings.

Marketing
Innovation;
Economic
Intelligence;
Competitiveness
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 .1مقدمـ ــة

تعمل املؤسسات االقتصادية املعاصرة يف ظل ظروف متغرية و جد معقدة تفرض عليها حتديات عديدة وكبرية

مل تشهدها من قبل ،ولذلك يتحتم عليها مواجهة هذه التحديات بسرعة وكفاءة عاليتني ،األمر الذي يتطلب قدرات
إبداعية عالية تستطيع من خالهلا إجياد حلول وأفكار جديدة متكنها من االستمرار والنمو ،وتتمكن من تبىن عمليات
اإلبداع واالبتكار يف نشاطاهتا التسويقية من زيادة مبيعاهتا وحصتها السوقية و بالتايل التغلب على منافسيها.
وسنركز يف هذه الدراسة على أمهية وواقع االبتكار التسويقي كقناة لدعم الذكاء االقتصادي للمؤسسات
التونسية اليت تشهد منافسة حادة من طرف املؤسسات األجنبية والذي بلغ عددها  1300شركة تعمل يف عدة
قطاعات حساسة خاصة يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،وهو األمر الذي جيعل من املؤسسات احمللية
تعمل على تعزيز تنافسيتها يف ظل هذا النسق التنافسي املتنامي وكذا وموقف هذه املؤسسات ونظرهتا اىل هذا
املوضوع احليوي واألساليب اليت تستخدمها لتشجيع االبتكار و إدماج الذكاء االقتصادي يف إداراهتا هبدف حتسني
تنافسيتها ،حيث أن تونس احتلت الصدارة من بني الدول العربية يف مؤشر اإلبداع املتمثل يف القدرة على اإلبتكار
والتقدم العلمي و التقين .و تونس هي اليت تصدر مؤشر التنافسية العاملية عربيا حيث تنفق ميزانية معتربة على البحث
العلمي ما جعلها ترصد املزيد من االبتكارات إىل جانب امتالكها للعديد من براءات االخرتاع ،وجتسيدا ملا مت ذكره
قمنا بدراسة استطالعية جملموعة من املؤسسات اليت قامت بابتكارات على أحد عناصر املزيج التسويقي .
من خالل الطرح السابق تأيت إشكالية الدراسة على النحو التايل:
ما مدى مسامهة االبتكار التسويقي كأداة لتجسيد الذكاء االقتصادي يف دعم تنافسية املؤسسات االقتصادية
يف ظل حتديات احمليط ؟
ستتم اإلجابة على اإلشكالية املطروحة من خالل احملاور التالية:
االبتكار التسويقي.
الذكاء االقتصادي يف ظل حميط تنافسي.
واقع االبتكار التسويقي باملؤسسات االقتصادية التونسية كأداة لتجسيد الذكاء االقتصادي من أجل اكتساب
مكانة تنافسية .
القدرة التنافسية للشركات التونسية يف ظل أنقاض الربيع العريب.
 .2ماهية االبتكار التسويقي

إن لالبتكار التسويقي مكانة هامة لدى العديد من األكادمييني واملمارسني يف جمال التسويق ملا له من دور فعال
و إجيايب يف جناح املؤسسات من اجلانب التسويقي ،و فيما يلي سنتطرق ملفهوم التسويق االبتكاري وكذا أنواعه،
واملراحل اليت مير هبا:
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 1.2مفهوم التسويق االبتكاري
يقصد بالتسويق االبتكاري وضع األفكار اجلديدة أو غري التقليدية موضع التطبيق الفعلي يف املمارسات
التسويقية ،وال خيتلف مفهوم االبتكار التسويقي عن االبتكار عموما وميكننا أن نعرب عنه بأنه ذلك االستغالل األمثل
لألفكار اإلبداعية وقد ينصب االبتكار التسويقي على أحد عناصر املزيج التسويقي ) (P4كل على حدة أو عليها
كلها يف آن واحد ،وقد يكون االبتكار يف جمال حبوث التسويق وقد يأخذ التسويق االبتكاري شكل تبين قضية
1
معينة ،أو االختالف عن املنافسني يف موقفهم جتاه قضية معينة أو موضوع معني.
2
وعليه فان التسويق االبتكاري يتميز باخلصائص التالية:
 ال يقف عند حد توليد أو إجياد فكرة جديدة ،وإمنا يتعدى ذلك إىل وضع هذه الفكرة موضع التطبيقالعملي.
 التسويق االبتكاري ال بد وأن يستغل األفكار اجلديدة بنجاح لكي يكون مفيدا للمؤسسة. التسويق االبتكاري ال يقتصر على عنصر من عناصر املزيج التسويقي إذ ميكنه أن ميتد ألي جمال أو ممارسةتسويقية معينة وهناك عديد من األمثلة الواقعية للتسويق االبتكاري يف عامل األعمال تعكس تطبيقه يف العديد من
اجملاالت التسويقية.
 2.2أنواع التسويق االبتكاري
ميكن تقسيم التسويق االبتكاري إىل أنواع وذلك باستخدام عدد من األسس خبالف اجملال التسويقي أو
الوظيفة التسويقية موضع االبتكار  .وفيما يلى عرض خمتصر ألنواع أو تصنيفات االبتكار طبقا لكل من هذه األسس
3
:
 حسب نوع المنتج  :طبقا لنوع املنتج ميكن أن يكون التسويق االبتكاري يف جمال السلع ،أو يف جمالاخلدمات ،أو يف جمال املؤسسات ،أو يف جمال األفكار كما ميكن أن يكون يف جمال األشخاص يف حد ذاهتم و ذلك

حسب املفهوم املوسع للتسويق و اهلدف األساسي من التسويق االبتكاري ،والشكل الذي يتخذه ميكن أن يتأثر
بدرجة كبرية بنوع املنتج الذي ينصب عليه.
 حسب نوع النشاط  :قد يكون التسويق االبتكاري يف شركة هتدف إىل الربح أو شركة ال هتدف إىلالربح ،كما ميكن التقسيم حسب النشاط األساسي للشركة (خدمية ،جتارية ،صناعية)
 -حسب االهداف المسطرة  :طبقا للهدف من وراء التسويق االبتكاري ،ميكن تقسيمه إىل تسويق ابتكاري

يهدف إىل حل مشكلة معينه تواجهها الشركة أو مواجهة ظاهرة غري مرغوب فيها تعاىن منها هذه األخرية وقد يكون
االبتكار هبدف حتسني األداء واالرتقاء به .
 2.2مراحل عملية التسويق االبتكاري
متر عملية التسويق االبتكاري بعدة مراحل و املتمثلة يف:
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-خلق األفكار االبتكارية  :تبدأ عملية التسويق االبتكاري هبذه املرحلة إذ ميكن أن تكون هذه األفكار يف

أي من العناصر األساسية للمزيج التسويقي (منتج ،سعر ،ترويج ،توزيع).

 -اختيار األفكار التي تتناسب مع أهداف الشركة  :يف هذه املرحلة يتم االستبعاد املبدئي لبعض األفكار

االبتكارية املتعلقة بالتسويق ،حبيث ال ختضع للمرور بكل مراحل التسويق اإلبتكاري.

تقييم األفكار :يف هذه املرحلة يتم تقييم األفكار بشيء من التفصيل ،حبيث يتحدد ما للفكرة وما عليهاوذلك يف ضوء عدد من املعايري أو األسس ،حبيث ميكن يف هناية املرحلة احلكم على ما اذا كانت هذه األفكار ذات
جدوى أو عكس ذلك ،ويتم استبعاد تلك األفكار غري اجملدية واإلبقاء على األفكار القيمة .
اختبار األفكار :وتتم يف هذه املرحلة عملية اختبار األفكار لتحديد إمكانية تطبيقها على أحد عناصراملزيج التسويقي .
-تطبيق األفكار في الواقع :ويقصد به وضع االبتكار موضع التطبيق الفعلي ،ويف احمليط الفعلي ملمارسة

النشاط التسويقي أو األنشطة التسويقية اليت يرتبط هبا االبتكار.

تقييم نتائج التطبيق :بعد تطبيق األفكار والسماح بفرتة زمنية وافية لتطبيقه ،يتم تقييم النتائج اليت ترتبتعلى ذلك واليت قد تكون إجيابية أو سلبية أو االثنني معا حبيث ميكن احلكم على االبتكار ومدى جناحه ،و يرتبط
هبذه اخلطوة التوصل اىل عدد من الدروس املستفادة سواء فيما يتعلق مبا جيب جتنبه أو ما جيب عمله حىت ميكن زيادة
احتمال جناح االبتكار التسويقي أو تقليل احتمال فشله .4
خالصة القول فإن عملية التسويق االبتكاري تتكون من عدد من املراحل اليت ال بد وأن تؤدى بتسلسل
معني يف كل مرحلة يتم القيام بأعمال ومهام معينة ،فضال عن القيام بعدد من األنشطة اإلدارية اليت تصاحب إجناز
كل من هذه املراحل بشكل سليم ،وعدم ارتكاب أخطاء يف أي منها ،وإدارهتا بالشكل الذي يضمن إجنازها
بكفاءة وفعالية.

5

 .2الذكاء االقتصادي في ظل محيط تنافسي

يف ظل اشتداد املنافسة االقتصادية على املستوى العاملي تزداد صعوبة حتقيق مزايا تنافسية ،ما أدى إىل بروز
الذكاء االقتصادي الذي يتمحور حول سبل حتصيل املعلومة و استغالهلا بالشكل الذي يسمح ببقاء املؤسسة و

حفاظها على تنافسيتها.
 1.2مفهوم الذكاء االقتصادي

مت تعريف الذكاء االقتصادي عام  1994من طرف

Martre

جمموعة العمل يف احملافظة العامة للتخطيط

بفرنسا ،على أنه" :جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث ،معاجلة و بث املعلومة املفيدة لألعوان و املتدخلني االقتصاديني
لصياغة إسرتاتيجياهتم ".
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نظرا لضرورة اعتماد مدير املنظمة إلسرتاتيجية تطوير منتج جديد ،االستثمار يف سوق جديد ،حتسني املرد
ودية ،معرفة منافسيه ،أخذ القرار الصائب يف الوقت املناسب …اخل ،فإن األمر يتطلب فهم احمليط الذي يتسع
ويتعقد باستمرار .ففي هذا اإلطار تعترب املعلومة مادة أولية أساسية لإلدارة اجليدة للمنظمة.6
كما يعرف الذكاء االقتصادي على أنه "جمموعة من الوسائل البشرية و التقنية اليت يتم وضعها للوصول إىل
تطور مؤسسة اقتصادية ما ،ويتعداه حىت يشمل اقتصاد بلد ما.
إ ّن الذكاء االقتصادي بعبارة أخرى ،يهتم بكل ما ججيرى يف األسواق ،فهو نظام كامل تتوحد فيه التقنيات
والكفاءات البشرية  ،إن التحدي املفروض اليوم هو الوصول إىل املعلومة الصحيحة وليس التقريبية قبل اآلخرين ،ألهنا
تساعد على حل املشاكل والوقاية ،بأخذ القرارات املناسبة وسبق املنافس وتطوير أساليب العمل واملنتوج يف وقت
وجيز،7و بالتايل فهو عامل أساسي للمنافسة.
وقد عرفه  Alain Juilletاملسئول األعلى للذكاء االقتصادي بفرنسا سنة 2005على أنه:
« L’intelligence économique consiste en la maîtrise et la protection de l’information
stratégique pour tout acteur économique. Elle a pour triple finalité la compétitivité du tissu
industriel, la sécurité de l’économie et des entreprises et le renforcement de l’influence de notre
pays »8

أي أنه "يشتمل على السيطرة ومحاية املعلومة اإلسرتاتيجية جلميع األعوان االقتصاديني من أجل الوصول
إىل:املنافسة يف اجملال االقتصادي ،األمن االقتصادي أمن املؤسسات ،تعزيز سياسة التأثري ".
إن املعلومة اإلسرتاتيجية هي ":كل املعلومات اليت ميكن أن تكون ذات فائدة ملشاريع املنظمة .ومتيز هذه
املعلومات بأهنا ختص جماالت متعددة وال ميكن جتزيئها – وباالعتماد عليها بشكل متكامل  -حتدد املنظمة نشاطها
و حماور تطورها"9.
الشكل رقم ( :)1الذكاء االقتصادي و دوره في تعزيز التنافسية
املنافسة االقتصادية

اإلستخبارات

املعلومة

األمن االقتصادي

الذكاء االقتصادي

المصدر  :من إعداد الباحث
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فيما يلي سنتطرق فيه إىل بعض الشركات التونسية اليت أجرت ابتكارات على أحد عناصر املزيج التسويقي يف
جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال وسنخص بالدراسة االبتكارات اليت أجنزت يف جمال اإلنتاج ،الرتويج ،والتوزيع .
 .8واقع االبتكار التسويقي بالمؤسسات االقتصادية التونسية كأداة لتجسيد الذكاء االقتصادي من أجل
اكتساب مكانة تنافسية

من أجل التعميق أكثر يف مفهوم االبتكار التسويقي و مدى مسامهته يف جتسيد الذكاء االقتصادي ارتأينا

دراسة وحتليل واقعه و أثره يف املؤسسات االقتصادية اليت ختتص يف جمال تكنولوجيا املعلومات و االتصال بتونس،
باإلضافة إىل توضيح مدى تأثريه على املؤسسات من أجل اكتساهبا مكانة تنافسية.
 1.8االبتكار اإلنتاجي

يعرف فيليب كوتلر املنتج من خالل أبعاد ثالثة وهي :

10

 اجلوهر :وميثل ذلك البعد الذي يرتبط مباشرة بالدافع الرئيسي الذي يقف وراء شراء املستهلك للسلعةأو اخلدمة أي جمموع املنافع األساسية اليت يستهدفها املستهلك من وراء شرائها.
 املنتج الفعلي :ويشمل أكثر من جمرد اجلوهر املادي إذ يشري إىل جمموعة من األبعاد اخلاصة باجلودةواخلصائص املميزة أو العالمة أو الغالف.
 املنتج املدعم :وميثل مضمونا سلعيا متكامال إذ يشري إىل جوهر املنتج إضافة إىل جمموعة اخلدماتواملزايا املقرتنة به ،فاملنتج يتعدى حدود تلك اخلصائص غري امللموسة اليت يبحث عنها املستهلك إلشباع حاجاته
ورغباته.
و تنقسم مراحل دورة حياة املنتج إىل مخس مراحل وهي:

11

 مرحلة االبتكار احمللي :االبتكارات عادة ما حتدث يف الدول األكثر تقدما يف العامل ،وهي دول تتوافقفيها شروط االبتكار ،حيث متتلك الشركة املعرفة التكنولوجية الكافية والرأس املال الالزم لتطوير او ابتكار منتج جديد
وتقدميه إىل املستهلك احمللي.
 -مرحلة االبتكار عرب البحار :وتسمى أيضا مبرحلة الريادة يف األسواق الدولية ،وهنا جند أن الشركات

املخرتعة تقوم بتصدير املنتج هبدف توسيع نطاق السوق وزيادة األرباح يف أقل فرتة ممكنة لوجود فجوة تكنولوجية
ملحوظة بني الدول املخرتعة والدول املتقدمة األخرى.

 -مرحلة النضج :يف هذه املرحلة الطلب يف الدول املتقدمة يبدأ باالخنفاض نتيجة لوجود تقليد هلذا اإلنتاج

يف الداخل ،ومع ذلك تشهد صادرات الشركة املخرتعة حالة من االستقرار نظرا الجتاه واردات الدول النامية من
املنتج .
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 مرحلة التقليد العاملي :وهي مرحلة تعثر الشركات املخرتعة واليت تبدأ صادراهتا باالخنفاض املستمر وهذا يؤثرعلى ظاهرة اقتصاديات احلجم (نقص اإلنتاج) بالنسبة للشركة املخرتعة وتبدأ التكاليف بالزيادة األمر الذي يعطي
فرصة للشركات املقلدة يف الدول املتقدمة يف زيادة صادراهتا ،إال أن بداية املنتج يف الدول النامية نتيجة ملنح تراخيص
اإلنتاج هلا يؤدي إىل اجتاه صادرات الدول املتقدمة إىل االخنفاض.
 -مرحلة االنعكاس :وتشمل هذه املرحلة انعكاس األوضاع السابقة إذ تبدأ بإنتاج وتصدير املنتج يف كل

الدول املخرتعة أصال والدول املتقدمة األخرى ويصبح املنتج منطيا ،ويعتمد تصديره على وفرة عناصر اإلنتاج يف الدول
النامية ،وتتجه امليزة اليت اكتسبتها الدول املخرتعة والدول املتقدمة األخرى إىل التالشي أمام امليزة النسبية الطبيعية اليت
تتوافر لدى الدول النامية ( املواد األولية ،اليد العاملة الرخيصة )...
ويف ما يلي سنعرض أهم االبتكارات اليت قامت هبا الشركتني التونسينت مسارت هاست وأورنج تونس .
 1.1.8دراسة حالة شركة " سمارت هاست"

وهي شركة حديثة كانت انطالقتها يف  6أكتوبر  2012و مقرها حاليا يف تونس أنشأت مبهارات

تونسية حمليّة وذات كفاءات علمية عالية وتعترب جتربة فريدة من نوعها يف مشال إفريقيا ويف الشرق األوسط ،رأس
ماهلا  1.5مليون دينار تونسي،و تشغل حاليا ثالثني من اإلطارات التونسية يف جمال االنرتنات ،وستتيح للشركات
التونسيّة االستفادة من حلول معاجلة معلوماهتا "باحلوسبة السحابية )"(Cloud Computing Solutionsيعتقد
اخلرباء يف هذا اجملال ويف الشركة خصوصا أن تكنولوجيا احلوسبة السحابية ستشهد تطورا خالل السنوات القليلة
القادمة ،كما ستعتمد عليها الشركات املتوسطة والكبرية بصورة كبرية ،وذلك لكوهنا منظومة أساسية يف حفظ وإدارة
وتنظيم بيانات وملفات الشركات ،كما تساعدها على حفاظ سري أعماهلا عرب شبكة اإلنرتنت ،من أهم مزايا هذا
النوع من التكنولوجيا أهنا توفر الكثري من التكاليف والوقت اليت ميكن أن تنفقها إذا قمت بتخزين بيانات الشركات
بالطرق التقليدية ،اذ ال حتتاج شراء املاكنات الضخمة وتكبد عناء صيانتها وتأمينها ،حيث توفر للشركات املتخصصة
يف هذا اجملال كل ذلك ،كما تقدم خطط أسعار مناسبة للميزانيات ومتطلبات خمتلفة مثل الدفع مقابل االستخدام
أو بصورة شهرية أو سنوية،كما متكن نظم احلوسبة السحابية من الوصول إىل البيانات اخلاصة بالشركات من أي
مكان ويف أي وقت ،سواء عن طريق أجهزة الكمبيوتر مبختلف أنواعها أو هواتف احملمول واهلواتف الذكية،و من أهم
اخلصائص اليت يبحث عنها أصحاب الشركات عند االختيار ما بني أنظمة احلوسبة السحابية ضمان إستمرارية
اخلدمة ،فالشركات اللمسوقة املقدمة هلذه اخلدمة تعمل على تقدمي نسخ احتياطية بشكل دوري لبيانات عمالئها
وملفاهتم املهمة ،كما تقوم بتحديثات لربامج التشغيل،لضمان عدم تعرض البيانات للفقدان بسبب انقطاع التيار
الكهربائي أو حدوث أية أعطال يف برامج التشغيلة ومهمة الشركة املقدمة خلدمة احلوسبة السحابية توفري أعلى
مستويات التأمني لكل بيانات ومحايتها من التعرض للسرقة أو القرصنة أو أية خماطر ميكن أن هتدد أمن بيانات
الشركات.هذا من جهة ومن جهة أخرى متكن شركة "سمارت هاست" املؤسسات والشركات الصناعيّة الصغرى و
املتوسطة واهلياكل احلكومية من حتقيق احللول" باحلوسبة السحابيّة" املقرتحة اليت تتالءم مع كل أنواع هذه
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الشركات باإلضافة إىل قدرة" مسارت هاست" على تقليل كلفة عملية حوسبة هذه الشركات ،كما متكنها من
تأمني بياناهتا والتخفيف من نشاطاهتا اليومية مما يساهم يف حتسني تركيزها على أعماهلا األساسيّة وتقدم هذه الشركة
الداخلي
أربعة حلول ذكية تتالءم مع احتياجات املؤسسات الصناعية ومن تطوير إنتاجيتها عن طريق حتسني التعاون
ّ

اخلارجي و املتّصل باحلرفاء (الزبائن) عن طريق الربيد االلكرتوين ،وإرساليات فورية و بوابات
بني األعوان واجملال
ّ
التجاري للمؤسسة منذ البحث األول عن احلرفاء
داخلية وحماضرات عرب الفيديو كما تساهم يف حتسني جناعة القسم
ّ
إىل عمليّة الفوترة،وتق ّدم أيضا حلوال للعمليات الرتتيبية وعمليات االستخالص باإلضافة إىل دورها يف تسيري جمموع
العمليات التسويقية وأيضا ملواكبة التنافس وتقييم نتائج محالت اإلشهار هلذه الشركات .
و قد أمضت هذه الشركة اتفاق تعاون مع ميكروسوفت ""Microsoftمدعما بتوسع إىل ح ّد العامليّة حبكم
الشراكة مع "اجملمع الفرنسي لالتصاالت "Orange".
ّ
12

 2.1.8دراسة حالة شركة

Orange-Tunisie

13

هو املشغل اخلاص الثاين لالتصاالت الذي حصل على ترخيص الستغالل شبكة اهلواتف احملمولة يف تونس ،و
شبكة اإلنرتنت .وهو أيضا املشغل األول من حيث ترخيص تشغيل شبكة اجليل الثالث للهواتف احملمولة وشبكة
اهلاتف الثابت ،كاسرا هبذه الشبكة األخرية احتكار اتصاالت تونس تأسست هذه الشركة يف أكتوبر  2009إثر
حتالف بني شركة االتصاالت العاملية أورنج وشركة إنفستك التونسية (التابعة جملموعة املربوك)
اطلقت الشركة منتوج جديد خاص "الاليف بوكس " جيمع بني تكنولوجيا الـ  ADSLو  VoIPاليت كانت
مكرس دميقراطية التخاطب
أورنج تونس أطلقته ضمن العروض اخلاصة باملؤسسات و يعترب جهاز "الاليف بوكس" ّ

بالصوت عرب االنرتنت للجميع دون احلاجة الستعمال الكمبيوتر بل يتم التخاطب من هاتف البيت بدقة ،مثلما
كانت توفره تقنية (  VoIPالصوت عرب بروتوكالت االنرتنت) تكنولوجيا متكن من إجراء مكاملات هاتفية عرب
االنرتانت وبتكلفة أقل مقارنة بالتقنيات الكالسيكية لالتصال  .هبذا املنتوج اجلديد تفتح أورنج تونس جتربة جديدة
مبسط بـالـ" وي يف" باعتماد "الوي يف آن" الذي
يف جمال االنرتنت جبهاز ّ
مزود بـ"مودام" عايل التدفق مع ربط ّ
وحيسن التغطية داخل املنزل بنسبة .100 %.
يضاعف سرعة التدفق ّ
ويؤسس اجلهاز اجلديد ملنزل رقمي بأمتّ معىن الكلمة حيث مي ّكن من االرتباط باآللة الطابعة وغريها من
األجهزة يف املنزل ويؤمن سهولة تبادل امللفات على غرار املوسيقى واألفالم بني كل األجهزة املرتبطة ب ـ ــ":الاليف

بوكس" اضافة إىل قدرته اجليّدة على التأقلم مع أجهزة االستقبال للربامج التلفزية عرب األقمار الصناعية املتضمنة
ملفكك شفرات (الديكودر).
يضم برناجما حلماية جهاز الكمبيوتر ومضادا
كما هتدي أورنج كذلك مع الاليف بوكس عرضا متكامال ّ
للرسائل غري املرغوب هبا ) (anti-spamوخدمة الرقابة األبوية وانرتنت سهلة االستعمال لكل العائلة.
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 2.8االبتكار الترويجي
يعترب الرتويج أحد األدوات التسويقية اليت يستخدمها رجال التسويق يف تنفيذ اإلسرتاتيجيات التسويقية ،وهو
شكل من أشكال االتصال بني املنشأة و مستهلكيهـا ،إذ ال يكتفي املسوق بتوفري املنتجات اليت تتناسب مع رغبات
واحتياجات العميل املستهدف يف السوق اخلارجي فحسب وإمنا يهتم بإمداده باملعلومات اليت تساعده على اختاذ
القرار بشراء املنتج ،ويتم ذلك يف شكل رسالة موجهة من الشركة املصدرة إىل الوسطاء أو املستهلك النهائي يسعى
من خالهلا إىل حتقيق أهداف معينة وعند تصميم الرسالة الرتوجيية ،ينبغي أ ّن تكون مرتبطة باألثر املطلوب حتقيقه يف
14
السوق من وراء الرتويج .
ويهدف الرتويج من جهة إىل حتقيق أهداف تسويقية عامة ،واملتمثلة أساسا يف تنمية احلصة السوقية ،جذب
عمالء جدد وكسب والئهم ،وزيادة حجم املبيعات واألرباح .ومن جهة أخرى ،يهدف إىل حتقيق أهداف خاصة
باالتصال ،واملتمثلة أساسا فـي:
 هدف اإلخبار ،وذلك من خالل إخبارهم بوجود منتج ذو خصائص فريدة وبعالمة معينة ،ويف أماكن
توزيع حمددة.
 إعطاء صورة مالئمة للمنتج ،من حيث شكل تقدميه وعالمته التجارية.
 توليد اجتاهات إجيابية حنو املنتج وتعديل اجتاهاهتم وسلوكهم حنو تفضيل منتج الشركة على املنتجات
املنافسة ،وإقناعهم بشراء منتج الشركة من خالل املشاركة يف التظاهرات...
 إعطاء صورة ذهنية واضحة يف أسواقها اخلارجية ،وعالمة مميزة ،تسمح بتمييز منتج الشركة عن بقية
املنتجات املنافسة.15
لتحقيق هذه األهداف ،ينبغي أ ّن تتوفر جمموعة من الشروط يف أهداف الرتويج ،ومن أهم هذه الشروط
16
حسب ) (Engel, Warshaw, & Kinnear 1983ما يلي :
أن يكون اهلدف موجها لقطاع سوقي حمدد ،وذلك راجع لالختالفات الثقافات واللغات بني األسواق.أ ّن يتم التعبري عن اهلدف بصورة كمية مثل نسبة مئوية %-أ ّن يتم حتديد النطاق الزمين اليت سيتم فيه إجناز اهلدف.

أ ّن تتكامل هذه األهداف مع األهداف اخلاصة بعناصر املزيج التسويقي األخرى.ويتألف املزيج الرتوجيي من العناصر التالية :اإلعـالن ،البيع الشخصـي ،تنشيط املبيعـات والنشـر.
و يضاف إليها ثالث عناصر أخرى ،واملتمثلة يف :املعارض الدوليـة ،البعثات التجاريـة والعالقات العامـة.
وفيما يلي نتطرق لكل عنصر على عناصر املزيج الرتوجيي :
-اإلعالن :هناك تعاريف خمتلفة لإلعالن ،و من بني أهم هذه التعاريف:

17

تعريف ستانتون ""Stantonبأنه" :كافة األنشطة اليت تقدم كمجموعة بطريقة غري شخصية –مرئية أو
شفوية -عن طريق رسالة معلومة ،تتعلق بسلعة أو خدمة ،أو فكرة معينة".
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ّأمـا كوتلر " "Kotlerفعرف اإلعالن على أنه ":شكل من األشكال غري الشخصية لالتصاالت ،جيري عن
طريق وسيلة متخصصة مدفوعة األجر ،وبواسطة جهة معلومة أو حمددة".
وباستعراض التعاريف السابقة الذكر ،ميكن حتديد اخلصائص اخلاصة بالنشاط اإلعالين ،واملتمثلة يف:
أ ّن اإلعالن نشاط غري شخصي ،أي أنه ليس هناك اتصال مباشر بني املعلن ،و املعلن إليه.أ ّن اهلدف من اإلعالن هو توفري املعلومات لدى املستهلك األجنيب ،والتأثري على ميوالته واجتاهاته ،وإقناعه،و إغرائه باقتناء السلعة وتفضيلها على السلع األخرى.
 يتم حتقيق أهداف اإلعالن من جهة معلومة ومتخصصة ،سواء مرئية مثل (التلفزيون و السينما) ،أومسموعة مثل الراديو ،أو مقروءة مثل الصحف و اجملالت الدولية.
اإلعالن هو جهة مدفوعة القيمة ،مبعىن أ ّن البائع الذي يقوم باإلعالن ،هو الذي يتحمل تكلفة الوسيلةاإلعالنية املستخدمة.18
-البيع الشخصـي  :يعترب البيع الشخصي أحد األشكال الرئيسية لرتويج منتجات الشركة يف األسواق

اخلارجية ،والتوفيق بينها ،وبني احتياجات ورغبات املستهلكني ،ويعرف البيع الشخصـي على أنـه ":عملية تقدمي
شفوية من خالل حمادثة شخصية مع مشرتي حمتمل أو أكثر هبدف إمتام عملية البيع ".
وخيتلف البيع الشخصي عن األشكال الرتوجيية األخرى ،يف اعتمادها على التفاعل املباشر بني رجال البيع،
والعمالء املتواجدين باألسواق اخلارجية ،للتأثري على إمتام عملية التبادل .
ويزداد االهتمام بالبيع الشخصي يف حالة السلع الصناعية ،والسلع االستهالكية املعمرة ،والسلع اليت ال
يرغب املستهلك على اقتنائها كما يوفر تدفقا من املعلومات بصورة سريعة ومباشرة وفـي املقابل ،تعد تكلفته غالية
مقارنة ببعض عناصر الرتويج األخرى .
-تنشيط المبيعات :يعترب تنشيط املبيعات أحد األدوات االتصالية اهلامة داخل املزيج الرتوجيي ملختلف

املنشآت ،وتعرفه وكالـة التسويق األمريكيـة "(American Marketing Association) "AMAبأنه ":أوجه النشاط
التسويقية خالف البيع الشخصي ،اإلعالن ،والنشر ،واليت هتدف إىل إثارة اهتمام املستهلك ،أو املوزع بسلعة أو
خدمة معينة ،وإقناعه هبا ".19
ويتكون تنشيط املبيعات ،من جمموعة متنوعة من األدوات احملفزة (غالبا قصرية األجل) ،واملصممة الستمالة
املستهلك أو املوزع للشراء السريع ،وبكميات كثرية من سلعة أو خدمة معينة .ومن بيـن هذه األدوات :تقدمي العينات
اجملانية للعمالء ،و إجراء املسابقات بينهم ،وتقدمي اهلدايا ،اخلصومات ،واحلوافز املادية ملن يشرتي منتجاهتا ،...ويتم
اللجوء إىل هذا النوع ،فـي حالة صعوبة الوصول إىل املستهلكني املستهدفني عن طريق اإلعالن عن السلعة يف بعض
األسواق األجنبية .
00

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص100-081 :

ISSN: 2602-7860

ويف ما يلي سنستعرض حالة شركة أوبيس و شركة سوفتكس بتونس و اللتان تعمالن يف جمال اإلبتكار
الرتوجيي:
 1.2.8شركة اوبيس

Opes

20

مبعىن الثراء ،شركة تونسية تعتمد يف الرتويج ملنتجاهتا على التسويق الشبكي وتتميز هذه الشركة عن غريها من
شركات التسويق الشبكي بأن منتجاهتا استهالكية حيتاجها الشخص بصورة مستمرة يف حياته اليومية مثل :مجيع أنواع
وماركات املوبايالت ،مجيع أنواع وماركات الالب توب ،مجيع أنواع األجهزة الكهربائية ،ويف ما يلي شرح مفصل
لفكرة الرتويج عن طريق التسويق الشبكي.
و السؤال املطروح هنا هو :ملاذا اختارت شركة أوبيس فكرة التسويق الشبكي للرتويج وبيع املنتجات؟
هناك إحصائية وجدت أن دورة حياة املنتج منذ بدأ تصنيعه حىت وصوله للمستهلك مير هباته املراحل:
المصنع :وحيصل على  20اىل  % 30من مثن املنتج .-الوسطاء والدعاية واإلعالن  :من موزع اجلملة إىل تاجر التجزئة كل هؤالء حيصلون على نسبة ولكن

أكربها الدعاية واإلعالن حيث تصل اىل  % 80و هي نسبة ضخمة ولكن بدوهنا لن يتعرف املستهلك على السلعة
ولن يدرك وجودها باألسواق فتجد بعض الشركات الكربى تروج ملنتوجها باستخدام جنم مشهور أو العب كرة لكن
كل هؤالء حيصلون على مقابل ليعلنوا عن املنتج .
-المستهلك  :حيصل على املنتج بنسبة  % 100حيث وجدت الشركات و املصانع Hن ما تصرفه على

مرحلة الدعاية و اإلعالن يصل إىل نسبة كبرية جدا من رحبها فقررت إلغاء املرحلة الثانية كلها من خالل إنشاء موقع
الكرتوين هلا و حيصل املستهلك من خالله على السلعة بكل سهولة ،ولكن كيف سينتشر املوقع و كيف سيتعرف
األشخاص عليه..؟
من هنا أتت فكرة الدعاية الشفاهية :الدعاية الشفاهية نستعملها يف حياتنا اليومية دون دراية و دون أجر

فمثال عند افتتاح مطعم جديد يأيت شخص أو أكثر ليجربوا مأكوالته فتعجبهم فيخربوا أقارهبم و أصدقائهم و يبدأ
الرتويج عنه و يزداد زبائنه و لكن  ..هل من حق أي فرد يأكل عنده أن يطلب من صاحب املطعم عمولة على
األفراد الذين أتوا من بعده بالطبع ال .و لكن الدعاية الشفاهية يف جمال التسويق الشبكي هلا عمولة لتقوم الشركة ببيع
منتجاهتا و لتحفيزك على املزيد من الدعاية حيث قامت شركة  Opesبوضع أكثر من فئة ميكن الدخول من خالهلا
للموقع اخلاص هبا إذ تناسب مجيع الطبقات للرتويج وبيع منتجاهتا :
 -الفئة األولىNovice :تقوم بدفع  50دوالر منها  20دوالر رسوم دخول و  30دوالر حتتفظ هبم ىف

احلساب اخلاص بك،و احلد األدىن يف هذه الفئة شراء منتج بـ  150دوالر أو أكثر حىت تتمكن بعدها من احلصول
على الراتب الذي مجعته نقدا (كاش)
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 -الفئة الثانية  Pro :تقوم بدفع  150دوالر خيصم منهم  50رسوم دخول و الـ  100باحلساب لتكمل

عليهم من خالل العموالت الىت ستجنيها و تشرتى املنتج ولكن احلد األدىن  400دوالر أو أكثر.

 -الفئة الثالثة  Expert :350للدخول خيصم  100و يتبقى  250حبسابك على املوقع و احلد األدىن

للمنتج  850دوالر.

 -الفئة الرابعة 600

Boss:

دوالر للدخول خيصم  200و  400حبسابك وحد أدىن للمنتج 1600

دوالر ،أما عن العموالت اليت سيتقاضاها املشرتك أو جوهر الفكرة فيكمن عند دخول املشرتك بأي فئة من الفئات
السابقة سيتم فتح حساب لك على املوقع اخلاص بالشركة وعند دعوة اثنني من معارفه أو أصدقائه و دخوهلم الشركة
سيحصل على عمولة مباشرة و على حسب الفئة الىت مت الدخول هبا مبعىن لو دخل واحد  Noviceسيحصل على
 10دوالر Pro ،حيصل عل  30دوالر Expert 60 ،دوالر Boss 120 ،دوالر.
والعموالت اليت يتحصل عليها املشرتك متكنه من شراء أحد منتجات الشركة وذلك حسب الفئة اليت اشرتك هبا
أي كلما زاد عدد األشخاص الذين مت تسجيلهم باسم املشرتك األول كلما ارتفعت عمولته و هكذا  ...وبذلك
يسعى كل من هذا األخري اىل ضم أكرب قدر ممكن من املشرتكني لزيادة عمولته ولكن املستفيد األكرب من هذا كله
هو الشركة بطبيعة احلال .
والشركة الثانية اليت متيزت بابتكارها الرتوجيي هي :
 2.2.8شركة سوفتكس

softex

21

أنشأت شركة سوفتكس عام  2004يف وهي شركة مصرية تونسية خمتلطة و تعد إحدى شركات الرائدة يف
جمال تطوير الربجميات وتطبيقات الويب واملواقع اإللكرتونية ،تنتج حلول تقنية لقطاعات أعمال خمتلفة تتميز بواجهة
مهنية مرنة وسهلة االستخدام ،كما تقدم أيضا لعمالئها تصميمات فريدة وأنيقة للمواقع اإللكرتونية .
تعتمد يف الرتويج ملنتجاهتا على فيديوهات الرسوم املتحركة اإلعالنية فقد اتضح للشركة أن الرسوم املتحركة
تستحوذ على أكرب قدر ممكن من إعجاب املشاهدين ألهنا غري جتارية مبعىن آخر الرسوم املتحركة جتعل املشاهد يطرح
أسئلة تتعلق أكثر بالتفاصيل مثل  :هل يعجبين تغليف هذا املنتج ؟ هل رأيت مثل هذه العالمة التجارية من قبل ؟
هل تعاملت مع هذا البائع من قبل ؟ لذلك أردنا استعراض جتربة هذه الشركة يف إنتاج هذا النوع من الفيديوهات
اإلعالنية وسنستعرض أهم اخلطوات والعناصر املهمة اليت تساعد يف استخدام هذه الوسيلة التسويقية االستخدام
األمثل ،حيث إلنتاج فيديو إعالين ناجح ويؤثر على مبيعات الشركة بشكل إجيايب جيب أوال فهم العملية اإلبداعية
وحتتوي على ثالث عناصر أساسية :
 كيفية جذب انتباه العمالء  :جل الفيديوهات ختسر مشاهديها يف سبع ثوان األوىل لذا جيب الرتكيز علىهذه الفرتة املهمة ألن كل اجملهودات االنتاجية واملهارات اإلبداعية تعتمد عليها ،وهناك طرق عديدة جلذب انتباه
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املشاهد حيث ميكن القيام مبفاجئتهم أو اضحاكهم أو حىت إزعاجهم ،وأكثر الطرق تأثريا هي مواجهتهم باملشكلة
اليت لديهم وكيف ميكن للمنتج الذي تروج له املسامهة يف تقدمي حل هلذه املشكلة .
 -كيفية إقناع المشاهد بالرسالة التسويقية  :بعد املرور باملرحلة األوىل ميكن بعدها إبراز املهارات اإلبداعية

لتوصيل الرسالة التسويقية يف الثواين املتبقية وإقناع املشاهدين هبا ذلك من خالل استعراض مدى الفهم للمشكلة
وتقدمي احللول واملزايا اليت تتوافر يف املنتج اخلاص بالشركة .
-كيفية جعل المشاهد يأخذ القرار المناسب  :هذه املرحلة تدعو املتلقي الختاذ القرار املناسب ألن

املشاهد يدرك بأن اإلعالن خياطبه وأن الشركة على دراية كاملة مبشكلته ،وعالوة على ذلك فإن الشركة حتاول املنتج
املناسب حلل هذه املشكلة ،وهنا يأيت دوره بالتفاعل مع اإلعالن وجيب على الشركة أن توضح له ماذا جيب عليه أن
يفعل لكي تقنع املشاهد بالتفاعل مع املنتج املقدم من خالل :
 إضافة عالمة اللون األمحر مثل سهم ،أو زر أو عبارة معينة تشد من انتباهه .
 تقدمي هلم عرض قيم يف املقابل مثل اتصل اآلن واحصل على خصم بـ ـ ــ.%05 :
 أو ميكن ببساطة أن يفعل شيء معني مثل " اذا كنت تريد معرفة املزيد اتصل االن
كل هذه اخلطوات اليت مت ذكرها قامت من خالهلا شركة سوفتكس للربجميات إلنتاج العديد من فيديوهات
الرسوم املتحركة الرتوجيية وسنستعرض لكم كيف أجنزت سوفتكس هذه املهمة :
 رسم الخطوط العريضة  :يتم يف هذه املرحلة حتديد املتلقي الذي ميكنه االستفادة من منتجات أو خدماتالشركة ،حيث منذ بداية عرض الفيديو يوضح فيه العمالء املستهدفون ومن الذي سينجذب ملشاهدة الفيديو ،فمثال
قامت الشركة بتطبيق ذلك يف الفيديو الرتوجيي اخلاص بنظام ماركت كونرتول وهو نظام مايل إلدارة املؤسسات ميكن
مشاهدة الفيديو من خالل الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=BSYikKfBPkU&feature=c4overview&playnext=1&list=TLjQw1wJhRQ48

ويتم إقناع العميل احملتمل بأن النظام يشمل على كل ما حيتاجه من خالل :
 توضيح مدى دراية الشركة باملشكلة اليت يواجهها الزبون. الرتكيز على احتياجاته . استعراض كل املزايا اليت ميتلكها منتوج الشركة .كتابة القصة الخاصة باإلعالن  :حسب مسئويل قسم التسويق يف الشركة نص الفيديو جيب أن يكون واضحومباشر ألنه حيتوي على كل املواصفات ومزايا املنتج يف أقل من  90ثانية فقط لذا جيب تسليط الضوء عن ما مييز

الشركة عن باقي املنافسني ،وبعدها حتديد كيفية خماطبة املشاهد سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق التعليق الصويت.
وكما ذكرنا من قبل ضرورة احلرص على الكلمات املناسبة واليت حتدد املدة الزمنية لإلعالن حىت ال خيسر اإلعالن
ان تباه املشاهد ،كما واجه املسؤولون هبذا القسم بعض التحديات ملعرفة كيفية القيام هبا ،بدأت هذه املرحلة مبرحلة
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حبث عن برنامج مناسب لتسجيل الصوت ،وبعدها التدريب على النص ولتوفري الوقت واجملهود مت تقسيم النص اىل
عدة سطور وتسجيل كل سطر على حد لتجنب األخطاء وسهولة إعادة التسجيل وتوصلوا أنه من األفضل البدأ
مبرحلة التسجيل الصويت قبل تصميم الرسوم املتحركة ألن ذلك يعطي تقدير دقيق للمدة الزمنية اليت سيوف يستغرقها
اإلعالن ،كما يتيح فرصة تعديل أو حذف أي عنصر من العناصر .من األشياء املهمة أيضا يف هذه املرحلة هي
إختيار املوسيقى املناسبة لكي تعرض يف خلفية اإلعالن فسر النجاح يكمن يف خلق تناغم بني اجلانب احلسي
واملنطق لدى املشاهد  .وملشاهدة الفيديو الذي قامت الشركة بتثمينه ميكن زيارة الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=EjQabYzVFMM

-تصميم الرسوم المتحركة  :هذه املرحلة ما هي إال ترمجة للسيناريو الذي مت وضعه اىل رسوم وشخصيات

متحركة ،وذلك بتقسيم السيناريو إىل مشاهد متفرقة بناءا على النص الذي متت كتابته ،مث تصميم الشخصيات
والصور واخللفيات وحتريكها إضافة اىل املؤثرات البصرية ،وذلك كله يتم من خالل برنامج خمصص هلذا النوع من
الفيديوهات مع مراعىات التناسق والتوقيت بني حركة الرسوم مع التعبئة الصوتية واملوسيقى اخللفية .
 2.8االبتكار التوزيعي
يرتبط عنصر التوزيع بعناصر املزيج التسويقي األخرى ،حيث يعترب حلقة الربط التنفيذية بني االنتقال املادي
للسلعة من املؤسسة املنتجة إىل املستهلك األجنيب ،هذه احللقة ال تشمل جمرد عمليات النقل والتخزين فحسب وإمنا
تشمل بعدا إسرتاتيجيا أكثر عمقا وتأثريا على أهداف املؤسسة ،إذ ميثل التوزيع واجهة املؤسسة ،إذ تسعى كل
مؤسسة إىل إجياد روابط مع مؤسسات تسويقية أخرى قصد مساعدهتا على توزيع منتجاهتا ،هذه املؤسسات تدعى
منافذ أو قنوات التوزيع واليت هي عبارة عن جمموعة من الوحدات التنظيمية اليت يتم عن طريقها تسويق املنتجات .و
ي قصد بقناة التوزيع جمموعة املؤسسات أو األفراد الذين تقع على مسؤولياهتم القيام مبجموعة من الوظائف الضرورية
واملرتبطة بعملية تدفق املنتجات من املنتجني إىل العمالء يف األسواق املستهدفة ،وبالتايل تسعى هذه املؤسسة إىل سد
الفجوات اليت تكون بني املنتج واملستهلك. 22
وكنموذج حول هذا النوع من االبتكار ارتأينا ان نسقط دراستنا على كل من Scoop informatiqueو Carrefour
Tunisie.

 1.2.8محالت سكوب انفورماتيك

Scoop informatique

هي حمالت متخصصة يف بيع أحدث املنتجات التكنولوجية إذ أطلقت املوقع التجاري سكوب أونالين

 www.scoop-online.com.tnيوم  30ماي  2013والذي يقدم جمموعة من املنتجات مثل الكمبيوتر احملمول
والكمبيوتر املكتيب واألقراص املدجمة واهلواتف الذكية والكامريات وأجهزة التلفزيون واإلكسسوارات والربجميات،
باإلضافة إىل أنه يتيح للمستخدمني التمتع بنسبة خصم ترتاوح بني 5إىل  %10للسعر املعروض باحملالت
خاصة لفرتة زمنيّة
كل يوم عروضا ّ
(املغازات) ،ويتم عرب املوقع إختيار املنتج والدفع بعد تأكيد الطلب كما يقدم املوقع ّ
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حمدودة ،حبيث يستفيد العميل من جمموعة منتجات تباع حصريا على املوقع بأسعار ال تقبل املنافسة .طريقة جديدة
الس تهالك املنتوجات التكنولوجية،ونظرا لالقبال الذي تشهده مغازات سكوب انفورماتيك املوجودة يف مجيع أحناء
البالد التونسية :مخسة مغازات يف تونس و اثنني يف سوسة وواحدة يف صفاقس وواحدة يف بنزرت وأخرى يف نابل،
قررت شركة سكوب أن تكون أكثر قربا من حرفائها من خالل بيع وتوزيع منتجاهتا عن طريق االنرتنت .وبالفعل،
فإن شبكة املغازات هي واحدة من أهم نقاط البيع الرئيسية على الشبكة العنكبوتية نظرا ألهنا آمنة متاما للتسوق
االلكرتوين من حيث الضمان واخلدمة وتسليم املنتج .حيث إن املنتجات املعروضة على املوقع متوفرة أيضا يف
املغازات ،كما ان املعلومات معروضة بطريقة شفافة جدا وموثوق هبا ،باإلضافة إىل سرعة التسليم يف مجيع أحناء تونس
بغض النظر عن طريقة الدفع ،وذلك بفضل الشراكة مع الديوان التونسي للربيد .وميكن للعميل احلصول على املنتج
الذي اقتناه عرب املوقع من أي مغارة من املغازات العشرة لسكوب ،مع الضمان الذي توفره سكوب انفورماتيك خالل
عملية النقل والتوزيع اليت ال مثيل هلا للحرفاء على شبكة اإلنرتنت .23ويف هذا اإلطار صرحت املديرة العامة
"لسكوب انفورماتيك" :يوفر هذا املوقع االلكرتوين بيع وتوزيع مجيع منتجاتنا وهذا هو أحد األصول احلقيقية لعالمتنا
التجارية ،والذي أصبح مرجعا ال يستهان به هلواة التكنولوجيا خاصة أن نشاط التجارة اإللكرتونية يف منّو متواصل يف
تونس ،اذ وفقا لدراسة قامت هبا وزارة التجارة والصناعات التقليدية حول مدى إقبال التونسيني للشراء عن طريق
اإلنرتنت ،أكدت الدراسة أن حوايل  %70من التونسيني يقبلون على الشراء عرب اإلنرتنت وقد كانت هذه نقطة
انطالق مشجعة بالنسبة لنا ،باإلضافة إىل ذلك ،فإن املوقع يعترب نقطة توزيع جديدة ضرورية لتوسيع شبكة أعمالنا
وتطوير مجيع جماالت خربتنا اليت متتد اآلن إىل عامل اهلواتف الذكية ،والكمبيوترات الذكية ."24
أما ا لشراء والدفع فآمن بضمان سلسلة مغازات "سكوب انفورماتيك" وجتدر اإلشارة إىل أن سكوب اونالين
وبالتعاون مع شركة تونس للنقديات قد حرصت على إرساء نظام دفع آمن حلرفائها وميكن للعميل استخدام مجيع
وسائل الدفع :بطاقات االئتمان والشيكات واحلواالت املصرفية والدفع نقدا يف أقرب مكتب بريد والدفع عند استالم
املنتج يف املغازة ويضمن هذا املوقع خدمة ما بعد البيع آمنة وفعالة للمتعامل لطمأنته بشأن صيانة منتجاته ،كما أن
شبكة املغازات لسكوب انفورماتيك متاحة لالستجابة جلميع طلبات العمالء للحصول على اخلدمات االستشارية
عرب اإلنرتنت يف حالة حدوث عطب كما قامت بوضع خط لزبائنها خمصص خلدمات ما بعد البيع جلميع
الطلبات.25
 2.2.8كارفور تونس

Carrefour Tunisie 26

ق ّدم لزبائنه بتونس مهرجانا جتاريا مبناسبة عيد ميالده الـثاين عشر من  23فيفري إىل  24مارس  2013وقد
جوضعت هذه الذكرى حتت شعار « ألف مفاجأة و مفاجأة » و متيّزت بإقبال هام من طرف زبائن كارفور ،وأهم ما
مثل هذه التظاهرة الفكرة التسويقية اليت أطلقها كارفور تونس باسم (عربة البضائع الطائرة ) وهي عربة للتسوق
ووسيلة لنقل مشرتيات الزبون من جهة ومن جهة أخرى تسهل عملية توزيع املنتجات داخل أروقة الكارفور دون
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عناء ،كما تساعد على معرفة القيمة الغذائية لألطعمة اليت يشرتيها الزبون  ،حيث روعي يف تصميمها تنبيهات يف
حالة اإلكثار من شراء األطعمة الغنية بالدهون.
أيضا تستطيع هذه العربة اليت سامهت يف تصميمها شركة مايكروسوفت عمالق برجميات احلاسب اآليل ،توجيه
الزبون إىل الرف الذي توجد عليه السلعة اليت يرغب هبا ،إضافة إىل مساعدته على التزام احلمية الغذائية من خالل
املواد اليت يقوم بشرائها .و حيتاج املتسوق فقط للضغط على الزر و سؤال العربة عن مكان منتج معني ،فتحدد العربة
مكانه احلايل وأفضل رواق يقود إليه ،باإلضافة إىل أهنا توضح العروض اخلاصة على بعض السلع .
ومن ناحية أخرى إذا أخذ املشرتي عربة التسوق إىل مسافة بعيدة خارج املتجر ،فإنه يسهل لعمال املتجر
إجيادها جبهاز حتديد املوقع (GPSMAP 60 CS).
 .5القدرة التنافسية للشركات التونسية في ظل أنقاض الربيع العربي
تدهورت القدرة التنافسي لتونس بعد عديد األزمات اليت مرت هبا بدءا من سنة  2012إىل يومنا وبعد ما
كانت حتتل املرتبة اخلامسة عربيا تدهورت إىل املرتبة العاشرة و 95عامليا إىل أن مناخ األعمال يف تونس يضل
27
خصبا بالنسبة للشركات الناشطة فيه واجلدول املوايل يبني ترتيب بعض الدول حسب املؤشر العام ملناخ األعمال :
الجدول رقم ( :)1ترتيب بعض الدول حسب المؤشر العام لمناخ األعمال

المصدر  :قاعدة بيانات بيئة أداء األعمال 2016
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يشري األداء القوي لالقتصاد التونسي يف جماالت عديدة إىل وضعها املتميز الذي حافظ على استمرارية النمو
يف املستقبل مقارنة باألسواق الناشئة األخرى ،حيث أدت القدرة التنافسية إىل وضع تونس يف املقدمة قبل الربازيل
وجنوب إفريقيا و اهلند .واالقتصاديات التنافسية هي اليت متلك العوامل الدافعة لتحسني العملية اإلنتاجية واليت تؤدي
بدورها إىل االزدهار االقتصادي يف احلاضر واملستقبل ،وتشمل القدرة التنافسية جمموعة من أنظمة تعليمية وبىن حتتية
وإدارة فعالة باإلضافة إيل االستقرار االقتصادي الكلي وصوال إىل اعتماد االبتكار التكنولوجي على مستوى الشركات
وذلك ضمن اجملاالت األخرى .وتسببت االحتجاجات الشعبية منذ بداية العام اجلاري حىت يومنا هذا إىل حالة
من الغموض االقتصادي والسياسي األمر الذي أثار بالضرورة بعض املخاوف على املدى القصري حول االجتاهات
املستقبلية لبيئة سوق العمل يف البالد ونتيجة لذلك ،اخنفض االستثمار واإلنتاج يف قطاعات حيوية مثل السياحة
السيما جانب االبتكار داخل الشركات و الذي يعزز بدره من تنافسية هذه االخرية وهو ما أدى بشكل أو بآخر
اىل تباطؤ النشاط االقتصادي .و نظرا للصعوبات والظرف االقتصادي ،على الصعيدين الداخلي و اخلارجي للبلد،
يتحتم على الشركات تبين اسرتاتيجيات وتدابري من شأهنا أن تعزز تنافسيتها ،تتمثل أساسا يف: 28
 تثمني العنصر البشري من حيث التدريب والتكوين وجعله يتحكم أكثر فأكثر يف التكنولوجيا ملسايرةاملرحلة احلالية والقادمة ،واالعتماد على املزيد من آليات التصرف الداخلي من حيث التدقيق ومراقبة املصاريف
والتعاقد مع املستشارين القانونيني يف القضايا اليت تعرتض املؤسسات.
 استعمال التكنولوجيا احلديثة واالستخالص عن بعد ملستحقات الضمان االجتماعي أو اآلداءات . إرساء نظم متابعة وتقييم املشرفني واملسؤولني عن الوحدات واملصاحل التابعة للمؤسسة ،واعتماد نظماملكافأة للعاملني عند بلوغ األهداف املرسومة عالوة على تشريك املشرفني واملسؤولني يف اختاذ القرار.
إن اعتماد هذه اإلجراءات املتعلقة بإتباع وإرساء التنظيم احملكم داخل املؤسسات ،يساهم يف تكريس
احلوكمة الرشيدة وحتسني اإلنتاجية  ،وبالتايل يف تعزيز التنافسية ،إال أن تبين هذه اإلجراءات والتدابري يتباين من
مؤسسة إىل أخرى ويؤكد مدى ارتباط التنافسية هبذه احملددات ،حيث تربز أنه بقدر ما تنتهج املؤسسة مبادئ
احلوكمة الرشيدة يف طرق تسيريها وتصرفها يف موا ردها املالية والبشرية ،بقدر ما تكون حظوظها أوفر لتعزيز
تنافسيتها .كما توجد العديد من العوامل اليت من املرجح أن حتدد مدى حتسن القدرة التنافسية لتونس والوقت الالزم
لتحقيق النمو العادل.
ووفقا لتحليالت اخلرباء فإن تونس اآلن يف وضع جيد يؤهلها للحفاظ على مستوى عال من القدرة التنافسية
والنمو املرتتب على ذلك يف املستقبل ،كما أهنا تأيت جمهزة بعدد من املزايا التنافسية الواضحة وعلى الرغم من
تداعيات األزمة األمنية ،فإن احمليط اإلقتصادي مستقر ،كما أن اخنفاض الدين العام ال يقيد جماالت االستثمار ،ما
يعزز القدرة التنافسية الالزمة ،ولكن األهم من ذلك هو املستوى التعليمي املرتفع يف تونس ،ونسبة التسجيل املرتفعة
يف برامج التعليم املختلفة والذي يعد من أعلى املعدالت يف منطقة الشرق األوسط ،وهذه ميزة خاصة تسمح بتحسني
النتائج التعليمية على املدى الطويل وأكدت القيادة احلالية للبالد على إلتزامها مبعاجلة العوامل الرئيسية اليت تعزيز
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القدرة التنافسية على الصعيدين اجلزئي والكلي ؛كل ما مت ذكره يساعد على حتفيز الشركات من تعزيز قدرهتا التنافسية
على الصعيدين احمللي والدويل وهذا لن يتأتى هلا إال من خالل ترقية أدائها على مستوى عناصر املزجيي التسوقي.
 .8الخالصة:
إن املؤسسات،مهما كان نشاطها أو حجمها ،متارس أعماهلا يف ظل حميط أعمال يتميز باملنافسة
الشديدة والتغري املستمر يف الظروف احمليطة به ،وخاصة تغري ظروف السوق وحاجيات ورغبات الزبائن ،ما أدى إىل
ضرورة توجيه االهتمام حنو عملية االبتكار التسويقي كونه أداة فعالة يف جتسيد الذكاء االقتصادي ما ميكن من
التكيف والبقاء واالستمرار يف ظل ظروف احمليط املتغرية ،وذلك من أجل حتقيق مزايا تنافسية .و يف هذا اجملال جند
أن املؤسسات التونسية تتميز حبركية إجيابية يف العديد من القطاعات يف ظل املنافسة الشديدة ،و أيضا يف ظل
االوضاع األمنية يف البلد.
بناءا على ما تقدم ذكره توصلنا إىل وضع االقرتاحات واحللول اليت من املمكن أن تساهم من تعزيز
تنافسية املؤسسات ،والرفع يف نسق االبتكار جتسيدا للذكاء االقتصادي وأمن املعلومة باملؤسسات االقتصادية ،وتتمثل
فيما يلي:
 استقطاب األفكار اخلارجية اليت من شأهنا أن تساهم يف إحداث التغيري باملؤسسات االقتصادية من أجلمواكبة التطورات العاملية.
 السعي حنو تفعيل االبتكار واحلرص على املعلومة جتسيدا للذكاء االقتصادي ملواجهة املنافسة خاصة يفاجملال التكنولوجي كونه أكثر مرونة مع تطورات احمليط االقتصادي.
 يسمح الذكاء االقتصادي مبراقبة احمليط وكذا سبق التحوالت االقتصادية وذلك من خالل استقطاباألفكار و املعلومات اإلسرتاتيجية.
 ضرورة انشاء أقسام خاصة باالبتكار التسويقي داخل املؤسسات تعمل على إجياد وغربلة األفكارواالبتكارات اليت من شأهنا الرفع من تنافسية املؤسسة .
 ختصيص جزء من األرباح لذوي األفكار واالبتكارات اإلبداعية واليت من شأهنا خلق نوع من التنافس لدىالعاملني للظفر هبذه املكافآت.
 العمل مببدأ االستخبارات التسويقية ملنع أي تسرب لألفكار خارج نطاق املؤسسة . حماولة كسب األسواق اليت خلفتها بعض املؤسسات األجنبية إثر مغادرهتا لألراضي التونسية جراء األوضاعاألمنية الراهنة .
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:اإلنتاج األنظف كإستراتيجية لدعم أبعاد التنمية المستدامة
أمثلة فعلية ألنشطة اإلنتاج األنظف في مصر
Cleaner Production as a Strategy to Support the Dimensions
of Sustainable Development:
Real Examples of Cleaner Production Activities in Egypt
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الكلمات المفتاحية

الملخص

اإلنتاج األنظف؛
تكنولوجيا اإلنتاج
األنظف؛
.التنمية املستدامة

هتدف هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف ملا هلا من أمهية يف تدعيم أبعاد
 حيث يعد اإلنتاج األنظف أحد أهم العوامل اليت تساعد املؤسسات على املنافسة،التنمية املستدامة
 من خالل إدراج البعد البيئي يف عملياهتا اإلنتاجية والصناعية لتخفيف اآلثار،االقتصادية يف األسواق العاملية
 باإلضافة إىل تسهيل عملية التوافق البيئي بإتباع نظم اإلدارة البيئية اليت تساعدها على،السلبية على البيئة
 وتعمل على حتسنی بيئتها الداخلية واخلارجية،التعرف على املشكالت البيئية املختلفة الناجتة عن أنشطتها
.وكذا االلتزام باألداء البيئي الفعال
Abstract

Keywords

This study aims at shedding light on the cleanest production strategy and its
importance in supporting the dimensions of sustainable development. Cleaner
production is one of the most important factors that helps enterprises compete
economically in global markets, through incorporating the environmental dimension
into their productive and industrial processes in order to mitigate negative impacts on
the environment, as well as facilitating the process of environmental compatibility by
following environmental management systems that help identify the various
environmental problems resulting from their activities, and improve its internal and
external environment as well as its commitment to effective environmental
performance.

Cleanest
Production ;
Cleanest
Production
Technology;
Sustainable
Development.

razikarahmoun@yahoo.fr : اإليميل، رزيقة رمحون:المؤلف المرسل
101

( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)

اإلنتاج األنظف كإستراتيجية لدعم أبعاد التنمية المستدامة:
أمثلة فعلية ألنشطة اإلنتاج األنظف في مصر

ص120 -101 :

 .1مقدمة:

لقد أصبح االهتمام بالشؤون البيئية ومحايتها واحملافظة عليه من أهم السمات اليت تشهدها معظم دول العامل،

وبالتايل باتت املعايري البيئية أهم الشروط التصديرية للعديد من األسواق العاملية .حيث أضحت الشؤون البيئية حتتل
موقعا متميزا يف اتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة ،فأمام تنامي الوعي البيئي وظهور مفهوم التنمية املستدامة ،وجدت
املؤسسات مبختلف أنواعها تواجه مزيدا من الضغوطات اليت تستهدف محاية البيئة ،وهذا ال يكون إال بتبين نظم
اإلدارة البيئية كمنهج إداري يتعامل مع املشاكل البيئية ،ويهدف إىل تطوير األداء البيئي ،فنظم اإلدارة البيئية تعد
اخلطوة األوىل على سلم التنمية املستدامة ،وهي وسيلة عملية وفعالة إلدخال البعد البيئي ليس فقط يف اخلطط
والسياسات ولكن أيضا يف السلوك اإلداري والثقافة اإلدارية للمؤسسات .ويف نفس السياق ومتاشيا مع متطلبات
التنمية املستدامة وبناء ثقافة االستدامة البيئية ،فإن املؤسسات االقتصادية تسعى لتحقيق التميز والريادة وضمان
املكانة يف السوق ،لكن ذلك يتوجب عليها أن تتبىن اسرتاجتيات وسياسات لدعم نظم اإلدارة البيئية وأن تطور من
أدائها البيئي وذلك من خالل تبين ما يسمى بـ ـ ـ ــ :اإلنتاج األنظف والذي يعد احد املقومات اهلامة للصناعة ،ملا حيققه
من خفض يف تكلفة اإلنتاج وحتسنی األوضاع البيئية .وبالتايل رفع األداء البيئي ،وهو ما استدعى قيام بعض الدول
النامية مؤخرا بتبنيه كأسلوب حديث إلدارة النظم البيئية.
 1.1مشكلة البحث :على ضوء ما سبق فاإلشكالية املراد دراستها ميكن صياغتها على النحو التايل:
ما هو دور إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف تدعيم أبعاد التنمية املستدامة؟
ويندرج حتت هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية تتمثل يف:

 ما هو اإلنتاج األنظف؟ وما هي تكنولوجيا اإلنتاج األنظف؟ ما هي مزايا تطبيق اإلنتاج األنظف؟ -ما هي عوائق تطبيق اإلنتاج األنظف؟

 ما هي التنمية املستدامة؟ وما هي أهدافها و أبعادها؟ ما هو دور إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة؟ 2.1أهمية البحث :تكمن أمهية هذا البحث بإعتبار موضوع اإلنتاج األنظف من أهم االجتاهات احلديثة لكافة
الدول ملا له من دور فعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف خمتلف اجملتمعات ،حيث تساهم إسرتاتيجية اإلنتاج
األنظف يف عالج املشكالت املزمنة اليت تعاين منها اجملتمعات والعامل أمجع من التلوث واالنبعاثات احلرارية والغازية
من خمتلف القطاعات ،كما يعد من اخليارات املثلى لدعم نظم اإلدارة البيئية وذلك لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.
ُ
 .2تكنولوجيا اإلنتاج األنظف:
يف النصف الثاين من سبعينات القرن املاضي بزغت فكرة التكنولوجيات املنخفضة أو عدمية النفايات ،واليت
كانت تدور حول إجياد وإستخدام تكنولوجيات لإلنتاج ال تتولد عنها خملفات ،أو تتولد عنها خملفات أقل من تلك
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الناجتة من التكنولوجيات السارية يف عمليات التصنيع يف ذلك الوقت .ومع منتصف الثمانينات من القرن املاضي
ظهرت فكرة اإلنتاج األنظف لتحل فكرة التكنولوجيات املنخفضة ،ويف هذا اإلطار ميكن تعريف اإلنتاج األنظف كما
يلي:
 1.2مفهوم اإلنتاج األنظف:
عرف اإلنتاج األنظف على أنه ":إسرتاتيجية مستمرة ومتكاملة لتجنب االثار السلبية لعملية االنتاج وما يربط
هبا من عمليات اخرى على البيئة و على الصحة".1
وعرف برنامج البيئي لألمم املتحدة اإلنتاج األنظف على أنه ":التطوير املستمر للعمليات الصناعية واملنتجات
واخلدمات هبدف تقليل استهالك املوارد الطبيعية ،ومنع تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع وخفض كمية املخلفات
عند املنبع وذلك لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا البشرية والبيئة".2
كما عرف ايضا على أنه ":املمارسة املستمرة إلسرتاتيجية بيئية مانعة متكاملة يف العمليات اإلنتاجية
3
واملنتجات واخلدمات لزيادة الكفاءة وتقليل املخاطر على اإلنسان والبيئة".
من جهة أخرى يعرف اإلنتاج األنظف على أنه ":خفض استهالك املوارد الطبيعية خفضا جذريا ملموسا ،اىل
جتنب استخدام املوارد اخلطرة ما أمكن ،ورفع كفاءة تصميم املنتجات وطرق إنتاجها ،مث احلد من االنبعاثات
والتصريفات واملخلفات اثناء عملية اإلنتاج واالستخدام ،و تدوير املخلفات".4
التعريف البسيط لإلنتاج االنظف هو إسرتاتيجية تتبناها املؤسسات لدعم نظم اإلدارة البيئية ،ملاهلا من أمهية يف
حتقيق االنسجام والتوافق بنی التنمية االقتصادية واإلجتماعية من جهة واالستدامة البيئية من جهة أخرى.
 2.2مفهوم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف:

تعرف تكنولوجيات اإلنتاج األنظف وفقا لتقرير جلنة التنمية املتواصلة التابع لألمم املتحدة "ماي 2001
ّ
"بأهنا التكنولوجيات اليت حتمي البيئة ،وهي أقل تلويثاً ،وتستعمل مجيع املوارد على حنو متواصل ،كما تعيد تدوير مزيد
من خملفاهتا ومنتجاهتا ،وتعاجل املخلفات املتبق ية بأسلوب أكثر قبوال من التكنولوجيات البديلة .فالتكنولوجيات
األنظف ليست جمرد تكنولوجيات فردية فقط ،بل هي عبارة عن نظم متكاملة تشمل املعرفة الفنية ،والسلع واخلدمات
تعرف على أهنا تلك االبتكارات اليت ختفض من األثر البيئي
واملعدات وكذلك اإلجراءات التنظيمية واإلدارية .كما ّ
السليب ،من خالل تنفيذ أنواع معينة من التحسينات اليت تتضمن استهالكاً أقل للموارد وإنتاجاً أقل للمخلفات.5
كما عرفت تكنولوجيا اإلنتاج األنظف على أهنا":إمكانية احلصول على وفرات مالية ،فنية ،واقتصادية
وحتسينات بيئية بتكلفة مثلى .ويشمل هذا النشاط التحكم يف حجم املخلفات وفصلها وإعادة تدويرها واسرتجاع
املواد اخلام والطاقة وتعديل طرائق التشغيل والعمليات الصناعية .وهو مسعى ميكن من جتسيد جمموعة من األهداف
االسرتاتيجية بأبعاد بيئية أمهها تطوير أساليب التصنيع بإدخال التحسينات على سلسلة حياة املنتجات واليت تشمل
استخراج املواد اخلام وتصنيعها وختزين واستخدام املنتجات مث التخلص منها بوسائل آمنة بيئيا.6
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ومن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف على أهنا إسرتاتيجية أساسية وبيئية،
تتعامل مع مصدر املشكلة من خالل الوقاية من التلوث على خالف الطرق التقليدية (املعاجلة عند هناية األنبوب)،
وهبذا األسلوب تسمح هذه اإلسرتاتيجية ،باالجتاه حنو حتقيق التنمية املستدامة ،من خالل مساعدة الصناعات
املختلفة على اإلنتاج بكميات أكرب ،ومواد خام وطاقة أقل ،وبالتايل نفايات وانبعاثات أقل ،وبذلك نضمن
االستدامة الصناعية.
 2.2أهداف تكنولوجيا اإلنتاج األنظف في المؤسسات:
إن اهلدف الرئيسي ملبادرة اإلنتاج األنظف يف املؤسسة االقتصادية هو إمكانية احلصول على وفرات مالية كبرية
وحتسينات بيئية بتكلفة منخفضة نسبيا ،وعالوة على هذا فإن اإلنتاج األنظف من شأنه أن حيقق للمؤسسة أهدافا
7
أخرى أمهها:
 يساهم يف خفض استنزاف املصادر الطبيعية وزيادة اإلنتاج وتوفريه ،ويف استهالك الطاقة واملياه وحتسنینوعية املنتجات وزيادة القدرة على املنافسة؛
 -تطوير أساليب اإلنتاج ٕوادخال التعديالت املناسبة على سلسلة حياة املنتجات ،واليت تشمل استخراج املواد

اخلام وتصنيعها ونقل وختزين واستخدام املنتجات ،مث التخلص منها بوسائل آمنة بيئيا؛
مردودا اقتصاديًا من
 خفض تكاليف احلماية البيئة الناجتة عن نقل النفايات وختزينها ومعاجلتها ،وحيققً
تدويرها ٕواعادة استخدامها؛
 تشغيل الوحدات اإلنتاجية بطريقة حتمي البيئة وصحة وآمان العاملنی واملواطننی والتعامل اآلمن معاملخلفات واستخدام األساليب املناسبة لتدويرها أو التخلص منها؛
 تقليل املخاطر أينما تكون األسباب والعواقب غري معروفة أو أينما تكون املوارد البيئية والبشرية معرضة خلطرحمتمل؛
 انتهاج نظم إدارة بيئية متكاملة من أجل الوصول إىل نتائج بيئية بأقل تكلفة وأكثر استدامة؛ إنشاء نظام للرقابة والرصد الذايت يف املؤسسة االقتصادية وتوفري الكوادر الفنية لدعم االلتزام البيئي و مراقبةتوفيق األوضاع البيئية؛
 إعداد املراجعات البيئية يف املؤسسات االقتصادية ،ودراسة تأثري اإلنتاج على بيئة العمل وأساليب احلد منالتلوث الصناعي بوسائل مناسبة اقتصاديا وبيئيا.
 1.2مزايا تطبيق اإلنتاج األنظف:

لإلنتاج األنظف فوائد عديدة تصب جلها يف سياق زيادة كفاءة اإلدارة البيئية ،من أمهها:

8

 زيادة اإلنتاجية :بتحسنی العمليات الصناعية منخفضة الكفاءة اإلنتاجية ببدائل أكثر كفاءة يف استخداماملواد اخلام والطاقة واألقل إنتاجا للملوثات؛
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 خفض تكلفة التشغيل  :من خالل خفض استهالك املواد اخلام واملياه والطاقة واالهتمام بالصيانة خلفضالطاقة نتيجة التسربات واألعطال وسوء التخزين ،وهو ما يرسخ مبدأ زيادة الكفاءة من خالل ختفيض تكلفة
املدخالت؛
 تحسين و رفع مستوى تكنولوجيا اإلنتاج :مبواكبة التطور العاملي يف طرق اإلنتاج احلديثة؛ حماية العاملين والمواطنين والبيئة  :يؤدي اإلنتاج األنظف إىل حل مشكلة التلوث مبا ينعكس علىحتسنی بيئة العمل الداخلية وخفض التدهور البيئي كنتيجة خلفض معدالت تلوث اهلواء واملاء والرتبة؛

 تجنب المساءلة القانونية وتحسين صورة المشروع :تساعد إجراءات منع التلوث على توفيق املشروعألوضاعه البيئية مع قواننی محاية البيئة ،و إعطاء صورة حسنة عنه أمام اجملتمع؛
 توفير عائد مادي إضافي للمشروع :من خالل تدوير النفايات. 5.2عوائق تطبيق اإلنتاج األنظف:

9

 1.5.2العوائق المالية :تتمثل يف ما يلي:
 الكلفة العالية لقروض االستثمار اخلارجية ،وغياب آليات التمويل؛ االعتقاد اخلاطئ بأن االستثمار يف اإلنتاج األنظف هو خماطرة مالية؛ التقييم غري السليم لإلنتاج األنظف من قبل مؤسسات االقرتاض خاصة يف موضوع الضمانات العينية والودائع؛ االستثمارات املتعلقة مبواضيع بيئية غالبا ما تكون صغرية احلجم حبيث ال تثري اهتمام البنوك؛ بعض البنوك وشركات املسامهة والتمويل قد ال تشجع االستثمارات ذات األهداف البيئية. 2.5.2العوائق االقتصادية :أمهها:
 رمبا ال تكون االستثمارات يف اإلنتاج األنظف مثرية من الناحية االقتصادية خاصة من حيث التكلفة واملردودية إذاما قورنت بقروض استثمارية أخرى؛
 نقص يف جتارب بعض املؤسسات يف حسابات التكلفة وختصيص األموال الالزمة وكذا يف وضع ميزانيتها وأساليبتوزيعها.
 2.5.2العوائق المؤسساتية والهيكلية :تشمل
 عدم نضوج أقسام العمليات واإلدارة البيئية يف الشركات واملؤسسات وقلة خرباهتا؛ شعور عام بقلة جدوى املساعي املتعلقة بالبيئة؛ عدم اكتمال اجلهاز اإلداري والتنظيمي لبعض املؤسسات وقلة خرباهتا اإلدارية بشكل عام والبيئة بشكل خاص؛ -قلة التجربة يف جمال مشاركة املوظفنی باختاذ القرار أو التدخل يف املشاريع واألعمال احلديثة.
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 1.5.2العوائق الفنية والتقنية :تتمثل يف:
 غياب قواعد وأساليب اإلنتاج والصيانة السليمة والنظامية؛ قد يكون تطبيق اإلنتاج األنظف معقدا إذ أنه حيتاج إىل مراجعة وتدقيق شاملنی لكل العمليات يف املصنع قبل أنيتم التعرف على فرصه؛
 إمكانيات ضئيلة إلدخال أجهزة وتقنيات حديثة ذات قدرات عالية لتحقيق اإلنتاج األنظف؛ املعلومات الفنية قليلة وحمدودة لتغطية االحتياجات اخلاصة واإلمكانيات املصممة للمؤسسة ذاهتا فيما يتعلقباإلنتاج األنظف.
 1.2تكامل برنامج اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية:

يعترب تكامل برنامج اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية أهم مزية يف كليهما ،فنظام اإلدارة البيئية ميثل

القاعدة األساسية لتشجيع نشر فكر تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،كما أن التطبيق السليم هلذا الربنامج من خالل
منظومة إدارية بيئية يعترب حتدياً اقتصادياً وبيئياً للتنمية التكنولوجية الصناعية ،حيث يؤدي إىل فوائد عديدة -
اقتصادية وبيئية لذلك يعترب اإلنتاج األنظف األداة الفعالة لنجاح نظام اإلدارة البيئية ،حيث أن كالمها يؤدي إىل
ضمان التنمية املستدامة ،والتحسنی املستمر ،باإلضافة إىل التوافق مع القواننی والتشريعات فضالً عن الفوائد
االقتصادية من تنمية لإلدارة البيئية وحتسنی لبيئة العمل و توفري بدائل وابتكارات وإبداعات تكنولوجية.10
وجتدر اإلشارة إىل ضرورة إدخال اإلنتاج األنظف ابتداءً من املرحلة األوىل يف  - EMSاملتمثلة يف وضع
السياسة البيئية ،حيث جيب أن تلتزم اإلدارة العليا للمشروع بتنفيذ تكنولوجيات اإلنتاج األنظف .وبعد ذلك تأيت
مرحلة التخطيط حيث تدخل هذه الربامج (اإلنتاج األنظف) يف البند اخلاص باملتطلبات األخرى ،باإلضافة إىل
املتطلبات القانونية والتشريعية ،وكذلك البند اخلاص بربامج اإلدارة البيئية لتنفيذ األهداف واألغراض؛ وجيب أن
يشتمل الربنامج التدرييب يف مرحلة التنفيذ على ممارسات اإلنتاج األنظف بدءً من حتديد مفهومه إىل غاية تعداد

الف وائد اليت تعود على املشروع من جراء إتباع هذه السياسة النظيفة ،كما جيب أن يتم إبراز املوارد املالية والبشرية
الالزمة للتنفيذ يف مجيع العمليات اإلنتاجية ،وأمهية ذلك بالنسبة جلودة املنتج وتنافسيته .ميكن تبيان هذا التكامل يف
الشكل املوايل الذي يعترب خمططاً لنموذج متكامل لنظام اإلدارة البيئية وبرنامج اإلنتاج األنظف.
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شكل رقم ( :)01تكامل اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية.
التحسنی املستمر
السياسة

مراجعة اإلدارة

البيئية
التخطيط
اإلنتاج األنظف /تكنولوجيا
آمنة بيئيا

الفحص

التنفيذ و التشغيل

المصدر :صالح حممود احلجار و داليا عبد احلميد صقر" ،نظام اإلدارة البيئية و التكنولوجية" ،الطبعة األوىل ،دار الفكر العريب،
القاهرة ،مصر ، 2006 ،ص .118

يالحظ من خالل هذا الشكل مدى التداخل الوثيق بنی سياسة اإلنتاج األنظف ومجيع مراحل نظام اإلدارة
البيئية ،ابتداءً من السياسة البيئية إىل التخطيط إىل التنفيذ والتشغيل وصوالً إىل مرحلة التصحيح ،فيجب رصد وقياس

النتائج اليت مت احلصول عليها نتيجة تطبيق هذه الربامج وكمية الوفرات املادية اليت حتققت ،وكذلك اآلثار البيئية اليت مت
ختفيضها ومدى حتقيق األهداف والغايات.
 .2التنمية المستدامة
إ ن التنمية املستدامة من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت كمعلم بارز يف مسرية تطور الفكر التنموي ،فهي حتتل
مكانة كبرية على املستوى الدويل ،وغدت من أهم اهتمامات خمتلف احلكومات كمطلب أساسي لتحقيق العدالة
واالنصاف يف توزيع مكاسب التنمية والثروات بنی خمتلف األجيال.
 1.2تعريف التنمية المستدامة:
برزت حماوالت عديدة لتعريف التنمية املستدامة ،و هذه احملاوالت ماتزال متواصلة منذ سنة  ،1987إال أنه
يكاد يكون إمجاع حول فكرة مفادها مادام أن التنمية املستدامة مفتقدة ألساس نظري فكل التعاريف تبقى جمرد
حماوالت ،ويف ما يلي بعض هذه التعاريف:
عرفت التنمية املستدامة بأهنا" :التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على
11
تلبية احتياجاهتا اخلاصة"
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أمثلة فعلية ألنشطة اإلنتاج األنظف في مصر

كما عرف املبدأ الثالث املقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف ريودجيانريو سنة 1992
التنمية املستدامة بأهنا" :ضرورة إجناز احلق يف التنمية ،حبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبيئية ألجيال
12

احلاضر واملستقبل"
أما " "Edward barbierفقد عرفها بأهنا" :ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية بأكرب
قدر مع احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة ،واقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة".13
وعرفتها اللجنة العلمية للبيئة والتنمية بأهنا" :التنمية اليت تقضي بتلبية احلجات األساسية للجميع وتوسيع
الفرصة أمام اجملتمع إلرضاء طموحاهتم اىل حياة افضل ونشر القيم اليت تشجع أمناطا استهالكية ضمن حدود
االمكانات البيئية اليت يتطلع اجملتمع اىل حتقيقها بشكل معقول". 14
ومن خالل كل هذه التعاريف ميكننا القول أن التنمية املستدامة تسعى لتحقيق نوعية حلياة اإلنسان واستغالل
املوارد الطبيعية بطريقة عقالنية وحماولة إبقائها ملدة زمني ة بعيدة ،وضمان متطلبات األجيال املقبلة ،ايضا جند أن اهم
العناصر املكونة للتنمية املستدامة هي العمل على التنمية االجتماعية يف كل أحناء العامل حبيث جيب توفري احتياجات
الناس من العمل والصحة و التعليم و الطاقة وغريها.
 2.2أهداف التنمية المستدامة:
للتنمية املستدامة جمموعة من األهداف اليت تسعى لتحقيقها نوردها على النحو التايل:

15

 حتقيق حياة أفضل للسكان ،وذلك من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية وعن طريق الرتكيزعلى جماالت وجوانب النمو وكيفية حتقيق منو جيد للمجتمع سواء االقتصادي أو االجتماعي والنفسي والروحي.
 احرتام البيئة الطبيعية :إن االرتباط الوثيق بنی التنمية املستدامة والبيئة هو الذي أدى إىل أن يكون اهلدف الرئيسيوراء التنمية املستدامة هو احلفاظ على البيئة واحرتامها لتصبح عالقة تكامل وانسجام ،فنظافة البيئة أساس حياة
اإلنسان ،فحماية البيئة تؤدي إىل ترقية تنموية وطنية مستدامة بتحسنی شروط املعيشة والعمل على ضمان إطار
معيشي سليم حيقق تنمية مستدامة للمجتمع ككل.
 هتدف التنمية املستدامة إىل توعية السكان ملشاكل واملخاطر البيئية اليت حتدث ،فبالتوعية حتدث تنمية مستدامةاجتاه أمهية احلفاظ على البيئة ،ويف حث األفراد على اجياد حلول إلعداد وتنفيذ ومتابعة برامج ومشاريع وسياسات
التنمية املستدامة.
 تسعى لتحقيق استغالل أمثل واستخدام عقالين للموارد ،فالتنمية املستدامة لتحقيق أهدافها عليها بتوظيفاستغالل هذه املوارد بشكل عقالين خمطط له ومدروس لكي ال تستنزف وتدمر هذه املوارد وتفقدها ،من اجل احلفاظ
على متطلبات األجيال القادمة.
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 ربط التكنولوجيا احلديثة واملعاصرة بأهداف اجملتمع وذلك بتوظيف هذه الوسائل مبا حيقق وخيدم اجملتمع ،وذلكعن طريق استغالهلا ملا حيقق تنمية لألفراد واجملتمع ويف حتقيق األهداف املنشودة دون أن تكون له آثار سلبية على
اجملتمع.
يفعل التنمية االقتصادية
 إحداث تغيري مستمر يف حاجات وأولويات اجملتمع ،وذلك بتحقيق التوازن الذي بواسطته ّويؤدي إىل التحكم يف املشاكل البيئة اخلاصة وبدوره يؤدي إىل اجياد بدائل مناسبة هلذه املشاكل.
 2.2أبعاد التنمية المستدامة:
يتفاعل كل من البعد االقتصادي والبعد االجتماعي ،البعد البيئي وكذا البعد التكنولوجي ليشكلوا ما يسمى
بالتنمية املستدامة ،إن حقيقة هذه األخرية يف جوهرها عبارة عن تكامل وتداخل هذه األبعاد لتشكل منظومة ،كل
فرع أو نظام جزئي مرتابط مع فروع أو أنظمة جزئية أخرى لت ُكون يف األخري خمرجات هذه التنمية واليت تنعكس
أبعادها على اجليل احلايل واألجيال القادمة.
 1.2.2البعد االقتصادي :تتطلب التنمية املستدامة ترشيد املناهج االقتصادية من حتقيق للعدالة االقتصادية ،إيقاف
تبديد املوارد الطبيعية ،أما فيما خيص العدالة االقتصادية فنعين هبا تكافؤ الفرص بنی األغنياء والفقراء يف التعليم
واخلدمات االجتماعية والصحة والتوزيع العادل للموارد وعلى حرية االختيار وغري ذلك من احلقوق ،وأما فيما خيص

ايقاف تبديد املوارد الطبيعية فيتطلب تغيري أمناط االستهالك اليت تعمل على تقليل تبديد الطاقة واملوارد الطبيعية،
وذلك عرب حتسنی مستوى الكفاءة ،وإحداث تغيري جذري يف أسلوب احلياة ،والبد يف هذه العملية من التأكد من
16
عدم اإلضرار بالبيئة وعدم تصدير الضغوطات البيئية إىل البلدان النامية.
 2.2.2البعد االجتماعي  :يعترب العدل االجتماعي أساس االستدامة ،وحىت تبقى هذه التنمية مستمرة جيب أن
تراعي مجيع شرائح اجملتمع ،وجوهر هذا البعد التخفيف من حدة الفقر للفئات املستضعفة ،وال يكفي االعتماد على
البعد االقتصادي واالكتفاء مبا حتققه املؤسسة من ارباح ،بل جيب إشراك اجملتمع وإعطاءه األمهية يف سياسات املؤسسة
اإلنتاجية والتسويقية ،هذا يعين التحول من االعتماد على رأس املال اإلنتاجي إىل االعتماد على رأس املال البشري
ورأس املال االجتماعي 17.ويدخل ضمن البعد االجتماعي للتنمية املستدامة مشاركة الناس الفاعلة يف مراحل
التخطيط والتنفيذ للتنمية ،وتعتمد هذه املشاركة على القبول االجتماعي ،وفرصة اجملتمع من إدراج اهتماماته يف
أنشطة املؤسسات ،ويتوقف جناح هذا املفهوم يف هذا البعد بشكل كبري على إحرتام حقوق اإلنسان ،كما هو
منصوص عليه يف التصريح الدويل ملنظمة األمم املتحدة لسنة .1948
 2.2.2البعد البيئي :تعد البيئة احمليط الذي نعيش فيه وتعيش فيه مجيع الكائنات احلية ،ولذلك وجب احملافظة على
البيئة لتتحقق التنمية املستدامة ،وال يتم ذلك إال باختاذ اإلنسان موقفا إجيابيا جتاه البيئة الطبيعية ،من حيث
االستغالل األمثل والرشيد ملواردها واحملافظة عليها من اإلهدار واالستنزاف ،وعدم تلويثها وصيانتها واحملافظة على
18

جتددها واستدامتها لفائدة األجيال املتعاقبة.
ويدخل ضمن البعد البيئي كل من النظم اإليكولوجية ،استخدام الطاقة ،التنوع البيولوجي ،والرتبية البيئية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

109

اإلنتاج األنظف كإستراتيجية لدعم أبعاد التنمية المستدامة:
أمثلة فعلية ألنشطة اإلنتاج األنظف في مصر

ص120 -101 :

 1.2.2البعد التكنولوجي :هذا البعد يهتم لتحول إىل تكنولوجيا أنظف وأكفأ ،تنقل اجملتمع إىل عصر يستخدم أقل
قدر من الطاقة واملوارد ،وأن يكون اهلدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدىن من الغازات والتلوث واستخدام

معايري معينة تؤدي إىل احلد من تدفق النفقات من خالل إعادة تدويرها داخليا 19.فالبعد التكنولوجي هو عنصر مهم
يف حتقيق التنمية املستدامة ،حيث اذا استخدمت التكنولوجيا بشكل اجيايب فأنه سوف يسهم يف تطور الصناعة
واستدامتها ألن العلم والتقانة ثروة ال تنضب.
 1.2دور إستراتيجية اإلنتاج األنظف في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة:
 1.1.2البعد االقتصادي إلستراتيجية اإلنتاج األنظف :ميكن للمؤسسات اليت تطبق إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف

أن تصل هبا إىل حتقيق التنمية املستدامة وذلك من خالل:

 المحافظة على قاعدة الموارد الطبيعية :من خالل توجيه املؤسسة حنو تدوير وإعادة استعمال املواد القابلةللتدوير اليت تقلل وبنسب معتربة من توجه املؤسسات إىل استعمال املواد األولية كمدخالت لعملية اإلنتاج وتكون

تكلفة احلصول على املادة األولية من خالل عمليات التدوير اقل تكلفة من احلصول عليها من السوق األولية.
 تحسين صورة المؤسسة :من خالل التوجه البيئي للمؤسسة واحلفاظ عليها من خالل تبين سياساتإسرتاتيجيات ذات اعتبارات بيئية.
 الكفاءة االستخدامية للموارد :إن آليات عمل إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف املؤسسة الصناعية تساعداملؤسسات الصناعية على حتقيق الكفاءة االستخدامية للموارد ،و ذلك من خالل سياسة تسيري النفايات وكذا

االعتماد على الطاقة املتجددة يقلل من تكاليف معاجلة التلوث وكذا يقلل من الضرائب النامجة على التلوث.
 -اكتساب ميزة تنافسية :من خالل تبين نظام اإلدارة البيئية ،واليت من شأهنا إعطاء ميزة للمؤسسة واليت ال ميكن

حتقيقه إال من خالل التقليل من نفايات وإفرازات املؤسسات الصناعية.

 تحقيق ربح إضافي :من خالل التقليل من تكاليف التلوث وكذا تقليل من تكاليف احلصول على املاء. 2.1.2البعد البيئي إلستراتيجية اإلنتاج األنظف :من خالل النقاط التالية:
 يعترب التسيري الالعقالين للموارد الطبيعية من اهم اآلثار البيئية الناجتة عن املؤسسات الصناعية ،وانطالقا مناستعمال آليات إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف كالتسيري اجليد للنفايات الصناعية ميكن احلد من هذه اآلثار فالتقليل من
النفايات الصناعية وإعادة تدويرها واستعماهلا مرة أخرى تساعد على محاية االراضي الزراعية ،خاصة تلك القريبة من
أماكن مكب النفايات ومحاية مصايد األمساك وكذا محاية التنوع البيولوجي...اخل.
 صيانة املياه سواء اجلوفية منها أو املسطحات املائية ،فامللوثات الصناعية وخاصة منها السائلة تلوث املسطحاتاملائية وذلك عن طريق الرمي العشوائي يف األهنار واألودية والسواحل ،فمعاجلة املؤسسات ملياه صرفها الصناعية يقلل
هذا األخري من تأثريه على احلياة البيولوجية.
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 ترشيد مدخالت العملية اإلنتاجية يف املؤسسة الصناعية من مياه وطاقة ومواد أولية تؤدي احملافظة عليها وخاصةأن هذه املدخالت مواد غري متجددة.
 احلد من التلوث الصناعي الذي يعترب اخطر أنواع التلوث والذي له آثار خطرية على البيئة من خالل متابعةمصدر هذا التلوث من دخول املواد األولية إىل عملية التصنيع إىل خروج املنتج للبيع.
 2.1.2البعد االجتماعي إلستراتيجية اإلنتاج األنظف:تتلخص فيما يلي:
 يتم من خالل طرق وآليات إدماج إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف املؤسسة الصناعية حتقيق مناصب شغل إضافيةمن خالل مجيع العمليات اليت تنتج أثناء عمليات التدوير وإعادة التدوير الداخلية واخلارجية للنفايات النامجة من
العملية التصنيعية.
 التحكم يف التسرب واالنبعاثات النامجة على العملية التصنيعية داخل املؤسسة حيد من اآلثار السلبية صحةوسالمة العمال ،كما أهنا تساعد على زيادة القدرة اإلنتاجية للعمال.
 أن استعمال إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يؤدي إىل احلد من النفايات الصناعية سواء كانت السائلة أو الصلبة أواإلنبعاثات اهلوائية.
 .1أمثلة ألنشطة اإلنتاج األنظف لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
يعترب التلوث الصناعي من أهم املواضيع على املستوى احمللي والدويل ،ملا يسببه من خماطر كبرية على النظام
يتعنی
البيئي ،وصحة اجملتمع على حد سواء .وباعتبار أن املؤسسات الصناعية ،هي املسؤولة األكرب عن هذا التلوث؛ ّ
عليها ومبساعدة الدولة ،تبين اسرتاتيجيات واضحة ملكافحة التلوث الصناعي ،وال يتحقق هذا اهلدف؛ إال من خالل
اإلدماج الفعلي للبعد البيئي يف السياسات الصناعية .وترتكز هذه االسرتاتيجيات حول تغيري أمناط اإلنتاج ،باالعتماد
على تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،والعمل على إرساء منظومة اإلدارة البيئية يف املؤسسات الصناعية ،و فيما يلي
سنوضح فوائد اإلنتاج األنظف للصناعة املصرية مع اعطاء امثلة ألنشطة اإلنتاج األنظف لتحقيق التنمية املستدامة.
 1.1فوائد اإلنتاج األنظف للصناعة المصرية:
 1.1.1زيادة اإلنتاجية وتحقيق اقتصادية التكاليف :يتوقع أن ينتج عن تنفيذ اإلنتاج األنظف يف الصناعة املصرية
حتقيق وفورات اقتصادية مباشرة وهو ما تبنی جليا يف املشروعات التجريبية املمولة من مشروع التحكم يف التلوث

الصناعي ( ، )EPAPواملشروعات التجريبية املنسقة من قبل مشروع دعم التقييم واإلدارة البيئية ( )SEAMواملنفذة
بواسطة جهاز شؤون البيئة .كما سامهت يف هذا الصدد مشروعات ماحنة أخرى مبا يف ذلك املشروع املوجه للقطاع
العام واملمول من قبل بنك التعمري االملاين وبرنامج حتقيق االلتزام البيئي يف قطاع الصناعة (التابع للربنامج البيئي احلايل
دعما ماليًا ،وإن
املمول من هيئة املعونة الدامناركيه دانيدا).هذا ،عالوة على أن الصناعات الصغرية واملتوسطة تلقى ً
كان على نطاق حمدود.
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وميكن من خالل تطبيق إجراءات اإلنتاج األنظف السليمة حتقيق وفورات يف تكلفة معاجلة املخلفات
واستهالك الطاقة واملواد اخلام ..اخل .وىف نفس الوقت ،فإن الوصول بعمليات اإلنتاج إىل املستوى املثايل الناتج عن
تطبيق هنج اإلنتاج األنظف قد أدى إىل زيادة اإلنتاجية نتيجة الوفورات يف الوقت ،مثال ،والذى أمكن إعادة استثماره
يف نفس العملية اإلنتاجية؛ أو إىل زيادة اإلنتاج يف نفس الوقت.
منخفضا نسبيا .ولذا فإن اإلنتاج األنظف الذى
وجتدر مالحظة أن سعر بعض املواد اخلام يف مصر مثل املياه يعترب
ً

ميثل اليوم بالفعل فكرة جذابة مع وجود املواد اخلام املنخفضة التكاليف نسبيا ،سوف يصبح أكثر جاذبية إذا عرب
سعر املياه والطاقة واملوارد الطبيعية األخرى عن قيمتها االقتصادية الفعلية.
 2.1.1تشجيع تحسين العملية االنتاجية :تتسق التطورات التقنية املطلوبة لتحقيق اإلنتاج األنظف مع مبادرة وزارة
الصناعة احلالية لتحديث الصناعة .كما أن البحث عن وسائل لتطبيق اإلنتاج األنظف يف الصناعة املصرية سوف

مفيدا لقطاع الصناعة فحسب ،بل سيفيد
يشجع املنشآت على البحث عن تكنولوجيات أفضل .ولن يكون ذلك ً
جهات البحوث واجملتمع العلمي املصري واملدارس املهنية واستشاري البيئة احمللينی؛ حيث ستتم االستعانة خبربات تلك
اجلهات لتطوير تقنيات أنظف ،مما سيخلق بيئة عمل ديناميكية وسوقًا وجماال للبحث واالستشارات املتخصصة يف

التكنولوجيا الصناعية.

 زيادة فرص التصدير :هناك ضغط عام متزايد يف الدول املتقدمة للتأكد من أن منتجاهتا وكذلك املنتجاتاملستوردة صديقة للبيئة .وباإلضافة إىل ذلك فإن اجلوانب االجتماعية بدأت تلعب دورا يف بعض العالمات البيئية

 )Eco-labels(.ولذا فإن تنفيذ اإلنتاج األنظف ميكن أن يعطى مصر ميزة تنافسية على منتجات البالد األخرى اليت
ال تزال تستخدم التكنولوجيات امللوثة للبيئة.
وعلى نفس الدرجة من األمهية لصورة املنشآت املصرية من حيث االلتزام البيئي يأيت مفهوم اإلنتاج األنظف،
الذى يعترب عامال آخر يساعد على زيادة فرص الصادرات .فاملنشآت اليت تتبىن وتطبق اإلنتاج األنظف ميكنها جىن
مثار ومزايا تنبع من ظهور املنشأة بصورة صديقة للبيئة ،يف عامل يركز بشدة على املسائل البيئية واملمارسات الصناعية
اليت تراعي البعد البيئي.
 2.1.1تحسين بيئة العمل :مما سبق يتضح أن تنفيذ اإلنتاج األنظف ينتج عنه حتسن يف بيئة العمل ،مما يساعد
على خفض األمراض الناجتة من التلوث اليت يعاىن منها العمال؛ الذين يعتربون أهم األصول بالنسبة ألي صناعة.
 2.1معوقات التوسع في تنفيذ اإلنتاج األنظف في الصناعة المصرية:
 1.2.1المعوقات المعلوماتية :تتمثل يف:
 نقص المعلومات المتاحة :من املعوقات الرئيسية اليت تؤثر سلبًا يف انتشار منهج اإلنتاج األنظف عدم توافراملعلومات واخلربات املناسبة الالزمة .فبالرغم من اإلمكانيات والفوائد املتوقعة من تطبيق ذلك املنهج لتحسنی امليزة
التنافسية للمنشأة ،إال أنه يف كثري من احلاالت ال ميكن استغالل هذه الفرص بسبب نقص املعلومات ،وقد يساهم
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نقص املعلومات احملددة عن التكنولوجيات النظيفة يف خلق إحساس باملخاطرة يف تطبيق هذه التكنولوجيات والشك
جتاهها.
وتعاىن املنشآت الصغرية واملتوسطة ،على وجه اخلصوص ،من نقص املوارد واخلربات الالزمة لتنفيذ أفضل املمارسات
البيئية ،وأغلبها قد جيد صعوبة يف استيعاب املفاهيم واملصطلحات املتعلقة بفكرة اإلنتاج األنظف.
 الوعى المحدود لدى المنشآت :قد يكون هناك نقص يف الوعى العام لدى إدارة املنشآت ،أو على مستوىصنع القرار ،مببادئ اإلنتاج األنظف وفوائده الكامنة اليت متيزه عن االسرتاتيجيات القائمة على أساس معاجلة التلوث
بعد تولده .وىف املنشآت الكبرية ،قد يكون مدير اإلنتاج أو مهندس املصنع واعيًا أحيانا بالقيمة الكامنة لإلنتاج
األنظف ولكنه غري قادر على توصيل هذا املفهوم إىل اإلدارة العليا .و من جهة اخرى ،فإن الوعى مبزايا اإلنتاج
األنظف مازال دون احلد املطلوب ،حىت يف املنشآت الكبرية ،وباألخص يف املنشآت الصغرية واملتوسطة .يف نفس
السياق يعد نقص وعى العاملنی من أهم العوائق اليت تواجه تطبيق اإلنتاج األنظف يف املنشآت الصناعية .وذلك
يستلزم وضع سياسة داخلية خاصة بكل منشأة للتدريب والتوعية طبقا حلاجة املنشأة .ويعترب وجود نظم اإلدارة البيئية
(مثل أيزو  ) 14001يف املنشآت الصناعية أحد الوسائل اليت حتفز على وضع سياسة للتدريب داخل املنشأة حيث
أن وجود برامج تدريبية مستمرة أحد متطلبات هذه النظم.
 -عدم توافر الوعي الكافي لدى الجهات الحكومية :باملثل ،قد ال يكون مسئولو احلكومة على وعى ودراية

مبميزات اإلنتاج األنظف .وحيث أنه ميكن اعتبارهم من أهم مجاعات الضغط املؤثرة خارج نطاق الصناعة  ،فإن

نقص الوعى لديهم يعترب عائ ًقا جيب العمل للتغلب عليه.
 2.2.1عوائق التوجهات :تتمثل يف

 -عدم وضوح األهداف :إن خربة بعض البالد اليت مل تشهد بعد نشاطًا لإلنتاج األنظف هو أن صانعي السياسات

على املستوى القومي قد فشلوا يف صياغة أهداف واضحة وسياسات تنفيذية لتحقيق اإلنتاج األنظف .ونتيجة لذلك
ال يوجد إطار نافع ميكن للصناعة الرجوع إليه فيما يتعلق بأمهية حتقيق اإلنتاج األنظف على املستوى القومي.
 غياب الشفافية في الصناعة :ال تتسم الصناعة يف مصر -كما هو احلال يف معظم البالد النامية -بالشفافية.وهناك تقليد راسخ من الغموض والسرية حييط بعامل األعمال ،وقلما جتد منشآت تعلن على املأل عن أعماهلا وخاصة

فيما يتعلق باألداء البيئي .وهذا جيعل من الصعب مبكان للمجتمعات املتأثرة من الصناعة معرفة طبيعة اخلطر املعرضة
له ،وبالتايل يكون ضغطها أقل إلحداث تغيري.
 التوجه نحو االلتزام :يعترب ضعف اإللزام مشكلة يف العديد من الدول النامية ،مبا فيها مصر .ورغم أن تنفيذ هنجاإلنتاج األنظف ال يعتمد بالضرورة على وجود نظم قانونية شاملة ،ورغم الفوائد االقتصادية املتضمنة يف هذا النهج،

فإن ا لقواننی امللزمة تساعد على خلق بيئة تشجع الصناعة على االلتزام وتؤيد املطلب الداعي الستخدام وسائل أكثر
كفاءة لتحقيقه.
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وبصفة عامة ،فإن األجهزة التنظيمية ليست ُمعدة لتشجيع التغيري التكنولوجي واسع املدى ألهنا تركز على جماالت
معينة من املشاكل(كتلوث اهلواء واملاء ،واملخلفات الصلبة) ،وليس على القطاعات الصناعية واالقتصادية الرئيسية.
 2.2.1المعوقات المالية :تتمثل يف
 حمدودية القدرة على توفري متويل داخلي :بالرغم من اإلمكانيات والفوائد املمكنة لإلنتاج األنظف من ناحية حتقيقوفورات كبرية ،إال أن منع التلوث باملنشآت تعرتضه عدة عوائق حقيقية أو معتقدة فيما يتعلق بالتمويل الداخلي.
فإن عنصر املخاطرة والشك يف أداء بعض التكنولوجيات وممارسات اإلدارة ميكن أن يتسبب يف إحجام املنشآت عن
االستثمار يف اإلنتاج األنظف .وميكن أن تشمل املعوقات املالية الداخلية اليت حتول دون تطبيق اإلنتاج األنظف ما
يلى:
 عدم فهم وصعوبة التكهن بالتكاليف اليت ستتحملها املنشأة مستقبال (مثل تكاليف التخلص من املخلفات). الرتكيز على الفائدة املتحققة على املدى القصري وتأثري ذلك على اإلحجام عن استثمار يكون زمن االسرتداد فيهطويال.
 نقص االستثمارات الرأمسالية بسبب هامش الربح الضئيل. اقتصاديات احلجم متنع املنشآت الصغرية من االستثمار يف البدائل اخلاصة خبفض املخلفات (مثل تكنولوجياتاسرتداد املواد داخل املصنع نفسه).
 اإلحساس باملخاطرة عند االستثمار يف تعديل العمليات اإلنتاجية حيث قد ال يأيت بالنتائج املرجوة بالنسبةللمنشآت اليت تستخدم تكنولوجيا قدمية.
 حتمل بعض املنشآت أعباء مالية وفنية زائدة نتيجة لالستثمارات األخرى ملعاجلات هناية األنبوب .وغالبا ما يتماحتساب هذه االستثمارات ضمن تكاليف تشغيل املنشأة يف حنی أهنا تكون أعباء زائدة.
 صعوبة احلصول على متويل خارجي :مثلما تعترب حمدودية القدرة على توفري متويل داخلي أحد معوقات االستثماريف اإلنتاج األنظف ،فإن صعوبة احلصول على متويل خارجي متثل معوقًا أخر .وهذه املشكلة تعاىن منها بصفة خاصة
املنشآت الصغرية واملتوسطة بسبب نقص الضمانات الالزمة للحصول على التمويل وغياب آليات التمويل املناسبة.
 احلوافز االقتصادية العكسية :قد يكون الدعم االقتصادي ملدخالت اإلنتاج مثبطًا لإلنتاج األنظف (أو على األقلال حيفز عليه) .فعلى سبيل املثال ،يؤثر سعر الطاقة بدرجة كبرية على ترشيد استخدامها .فارتفاع سعر وحدة الطاقة
يدفع إىل العمل على رفع كفاءة التكنولوجيات املوجودة ،وإىل بذل اجلهود لتطوير واستخدام تكنولوجيات أنظف
وأكثر كفاءة بالنسبة للطاقة .وعلى العكس من ذلك ،فإن دعم احلكومة ألسعار الطاقة أو الوقود امل ِّلوث ،ميكن أن
ُ
حيد من الفوائد املالية لإلنتاج األنظف .وال تشتمل احلوافز االقتصادية اخلاطئة على مدخالت اإلنتاج فحسب ،بل
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"امللوث يدفع" حبزم .وهذا ينعكس على قرارات
أيضا على اخلدمات مثل معاجلة الصرف الصحي حيث ال يُطبق مبدأ ِّ
اإلدارة وينتج عنه ضعف يف كفاءة التشغيل والذى ميكن جتنبه فنيا .

 نقص أسواق لتصريف املنتجات املصنعة من مواد معاد تدويرها :بالرغم من أن اإلنتاج األنظف ،مبعناه الضيق،كاملوصوف يف هذه الوثيقة ،يشري إىل منع املخلفات أكثر من تدويرها أو إعادة استخدامها ،فإن مثل هذه األنشطة
ميكن أن تشكل مكونا هاما إلسرتاتيجية شاملة لإلدارة البيئية .ويف هذا الصدد ،من املطلوب خلق أسواق لنواتج
عملية تدوير وإعادة استخدام املواد املتخلفة ،بالعمل على استخدام تكنولوجيا أعلى تؤدي إىل رفع جودة املخلفات
(املتدنية حاليًا) ،وزيادة رحبيتها الضئيلة لكي تستطيع أن تنافس املنتجات املصنعة من مواد أولية وحتتفظ بالطلب على
منتجاهتا على املدى الطويل .ومن العوائق األساسية اليت حتد من إجياد هذه األسواق هو عدم وجود بيانات عن
نوعيات وكميات املواد (املخلفات) املطلوب فتح اسواق هلا .يف هذا الشأن من الضروري إجراء مسوحات تفصيلية
عن مدى توافر املخلفات بأنواعها.
 1.2.1المعوقات الفنية :قد تفتقر املنشآت إىل املعرفة الفنية لتقييم أوجه القصور املوجودة يف املنشآت القائمة
لتحديد املمارسات اليت هتدر املوارد وفرص التطوير والتحسن .وقد ال يكون لديها أيضا التكنولوجيا املطلوبة لتنفيذ

اإلنتاج األنظف يف املوقع .وهذه املشكلة تكون أكثر وضوحا يف املنشآت الصغرية واملتوسطة اليت تفتقر إىل املوارد
الفنية واملالية املتاحة ملنشآت األكرب.
 2.1أمثلة فعلية ألنشطة اإلنتاج األنظف في مصر:

ال يعد مبدأ اإلنتاج األنظف حديث العهد يف مصر ،بل أنه قد مت بالفعل تنفيذ بعض صور هذا النظام يف

الصناعات املصرية .كما مت دمج مفهوم اإلنتاج األنظف وتنفيذ خطوات تؤثر إجيابيا على جناحه يف التخطيط
خمتصرا لبعض تلك األمثلة يف مصر.
عرضا
وإسرتاتيجيات العمل يف عدد من الوزارات املصرية .ويف ما يلي ً
ً
 -مشروعات اإلنتاج األنظف في مصر:

مت بالفعل تنفيذ وتطبيق جمموعة من املشاريع التجريبية لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف العديد من الصناعات
املصرية .وقد مت متويل معظم هذه املشروعات بواسطة متويل خارجي منذ منتصف الثمانينات وكانت هتدف إىل دعم
الصناعات املصرية ( إعادة اهليكلة ،خفض األثر البيئي وكذلك التوائم مع القواننی البيئية) ،وتتضمن هذه األمثلة
مشروعات مت إداراهتا بواسطة مشروع التحكم يف التلوث الصناعي ،برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية (سيم) ،املعونة
الدمناركية (دانيدا) وبرنامج املعونة األمريكية.
دعمت هذه التمويالت اخلارجية أنشطة اإلنتاج األنظف اليت تتضمن خليط من التحويالت النقدية ،نقل
التكنولوجيا ،الدعم التقين ،بناء القدرات وكذلك تضمنت إعادة تشكيل السياسات للمساعدة على حتسنی وتطوير
اإلدارة البيئية هبدف حتسنی الظروف البيئية بوجه عام.
وقد ركز "مشروع التحكم يف التلوث الصناعي" على أكرب املنشآت الصناعية امللوثة للبيئة .ومن هذا املنطلق
كان اهلدف األساسي هو مساعدة املنشأة الصناعية للتوائم والتوافق مع القواننی البيئية وحتسنی أداء املنشأة البيئي.
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وقد تكلفت ثالثة من مشاريع التكنولوجيا األنظف اخلاصة مبشروع التحكم يف التلوث الصناعي أكثر من مليوين
دوالر أمريكي وفرتة اسرتداد من ثالث إىل سبع سنوات وهى فرتة مماثلة ملعظم االستثمارات الصناعية العادية.
أما برنامج دعم التقييم واإلدارة البيئية ( سيم) فقد ركز على ثالث قطاعات وهي الغزل والنسيج ،الصناعات
الغذائية ،صناعة الزيوت والصابون.
وقد حددت املراجعة البيئية الصناعية ل  23منشأة صناعية ما يزيد عن  233إجراء ذو تكلفة منخفضة أو
دون تكلفة على اإلطالق حتد من التلوث الناتج .وباملثل فقد مت تطوير إجراءات مشاهبة منخفضة التكلفة لتصبح
مشاريع إرشادية متثل كل قطاع حيث كان يهدف املشروع إىل توضيح الفوائد واإلجيابيات املادية والبيئية اليت تعود
على املنشأة عند تنفيذ اقرتاحات احلد من التلوث.
وقد بلغت التكلفة اإلمجالية ملشروع(سيم) حواىل  6.1مليون جنيه إسرتليين وتراوحت فرتة االسرتداد من أشهر
إىل أعوام قليلة.
وقد متت مشروعات التكنولوجيا األنظف اخلاص باملعونة الدامناركية (دنيدا) من خالل خطوتنی متعاقبتنی،
كانت اخلطوة األوىل تتعلق بدراسة شاملة متت حتت إشراف مكاتب استشارية متخصصة لست قطاعات صناعية
وهي :الغزل والنسيج (عمليات التشطيب) ،الصناعات الغذائية (الزيت والصابون ،منتجات األلبان) ،مسابك
أخريا الصناعة الكيماوية (البالستيك
املعادن ،صباغة اجللود ،تشطيب املعادن(طالء كهريب وطالء للسطوح) ،و ً
وصناعة البويات) ومت إعداد تقرير عن اإلنتاج األنظف اخلاص بكل من هذه القطاعات اليت تعترب من أكثر القطاعات
الصناعية الواعدة يف جمال تطبيق تكنولوجيات اإلنتاج األنظف ومت خالل هذه الدراسة التعرف على مصادر التمويل
يف مصر واملتعلقة بتطبيق تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
وىف اخلطوة الثانية  ،مت إقامة  1ورش عمل لشرح التكنولوجيا األنظف لإلدارات العليا واملتوسطة يف القطاعات
الصناعية املذكورة .ويتم حاليًا تنفيذ مشروعات إرشادية يف عدد من املنشآت يف هذه القطاعات.

 اإلنتاج األنظف في وزارة الكهرباء والطاقة  :لدى وزارة الكهرباء والطاقة العديد من املبادرات واملشروعات يفهذا اجملال وذلك من خالل إسرتاتيجية القطاع يف جمال اإلنتاج األنظف .ويتم من خالل هذه الوثيقة عرض لبعض
األمثلة من واقع إسرتاتيجية وزارة الكهرباء والطاقة كما يلى:

الطاقة المتجددة  :تركز الوزارة على مصادر الطاقة املتجددة واجلديدة وخاصة طاقة الرياح.ترشيد الطاقة  :ختضع الوزارة لربنامج فعال من أجل حتسنی استهالك الطاقة واحلفاظ عليها.تصنيع المعدات الكهربائية  :هتدف اإلسرتاتيجية اخلاصة بالوزارة إىل ختفيض التكلفة وكذلك حتسنی اإلنتاجيةوذلك عن طريق استخدام مواد خام غري خطرة وغري مكلفة ،باإلضافة إىل حتسنی كفاءة استخدام املدخالت ،واحلد
من التلوث الناتج عن املصانع بقدر اإلمكان.
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 اإلنتاج األنظف في وزارة التجارة الخارجية:وتقوم إسرتاتيجية وزارة اخلارجية لإلنتاج األنظف على ما يلى :
تقييم إمكانية دعم املنتجنی وإمكانية دعم ومتويل برنامج التصدير ،وكذلك إعطاء أفضلية منافسة لتلك املنتجات اليت
ميكن وصفها بأهنا منتجات صديقة البيئية.
دعم املعامل املتخصصة يف الوزارة و اليت ميكن تقييم مستوى األداء البيئي ومستوى السالمة البيئية من خالهلا.
مساندة املصنعنی املطبقنی لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف وتقدمي املساعدة هلم عن طريق الدعاية يف املعارض الدولية.
إقامة مؤمترات  ،ورش عمل  ،حلقات دراسية للعاملنی يف املنشآت الصناعية لنشر املعلومات عن اإلنتاج األنظف.
 اإلنتاج األنظف في وزارة البترول:وفيما يلى أمثلة خاصة مبشاريع اإلنتاج األنظف املنفذة أو املخططة بقطاع البرتول املصري وذلك بالتوازي مع
العملية املستمرة إلحالل الغاز الطبيعي بدال من املازوت.
تركيب جهاز تحكم على الخط اإلنتاجي في مصفاة القاهرة للبترول بمسطرد :يتم أخذ عينات كل  3-2ساعات ليتم حتليلها هبدف التأكد من مواصفات املنتج أثناء هذه الفرتة حلنی
الوصول إىل الوضع األمثل لظروف التشغيل.
إحالل الفينول في مصفاة العامرية للبترول :يستخدم الفينول حاليًا يف عمليات الفصل ،وباإلضافة إىل أنه من املواد اخلطرة ،فإن للفينول تأثريات سلبية
على النمو البكتريي الالزم يف املعاجلة البيولوجية للصرف الصناعي .وقد إقرتحت الدراسات إحالل الفينول مبذيب
تأثريا على البيئة وله كفاءة فصل عالية كما أنه يوفر
آخر وهو Methyel- pyrrolidionone NMP :والذى يعد أقل ً
كميه املذيب املستخدم يف العملية.
-إحالل وتجديد وحدة الكيروسين فى مصفاة العامرية للبترول :

تنتج هذه الوحدة كريوسنی منخفض احملتوى الكربييت بإستخدام اهليدروجنی وعامل حفاز يؤدى بدوره إىل
خفض حمتوى الكربيت من  66533جزء يف املليون إىل  533جزء يف املليون.
-إزالة حامض الهيدروفلوريك في صناعة األلكيل بنزين في مصفاة العاميرية للبترول:

يعترب حامض اهليدروفلوريك مادة سامه مسببة للتآكل .ومن املمكن تنفيذ تكنولوجيا األلكله باستخدام عامل
حفاز بدال من احلامض مما يؤدى إىل زيادة اإلنتاجية بنسبة  %8وكذلك حتسنی كفاءة املنتج وخفض تكلفة الصيانة

وخفض خطر التعرض هلذه املادة السامة.
-إحالل وتجديد وحدات التقطير والمسخنات للحفاظ على الطاقة في مصفاة اإلسكندرية:

يهدف هذا املشروع إىل حتسنی عملية التقطري وزيادة اإلنتاجية وخفض انبعاثات اهلواء وحتسنی تطبيق عملية

احلفاظ على الطاقة.
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-إحالل الفورفورال في مصفاة اإلسكندرية للبترول :

يعترب الفورفورال مادة خطرة تستخدم كمذيب لعملية فصل املركبات العطرية وهي مادة شديدة التطاير ولذا

فهي تستخدم بكميات كبرية.عند درجات احلرارة العالية تتحول إىل فحم كوك ينتج عنه تآكل وإنسدادات للمواسري.
لذا ميكن استخدام مادة ال  NMPالسابق ذكرها بدال من الفورفورال.
تأسيس وحدة إزالة كبرتيد الهيدروجين ( )Hydrosulphurizationواستعادة الكبريت من السوالر في مصفاةاإلسكندرية للبترول.
يهدف هذا املشروع إلنتاج سوالر ذا حمتوى كربييت منخفض واستعادة الكربيت ،ومن املتوقع أن يساهم هذا
املشروع يف حتسنی كفاءة املنتج النهائي وكذلك خفض اإلنبعاثات اهلوائية يف املصفاة.
 -اإلنتاج األنظف في وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية:

تقوم وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية حاليًا بتأسيس مركز قومي لإلنتاج النظيف ( )NCPCبالتعاون مع
أيضا إىل بناء مراكز تدريب للتكنولوجيا
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )UNIDO( .هتدف إسرتاتيجية الوزارة ً
األنظف وكذلك تطوير سعة املعامل الالزمة لتقييم األداء البيئي واالختبارات البيئية ،كما تقوم الوزارة من خالل معهد
التبنی للبدء يف مشروع تنمية القدرات آللية التنمية النظيفة بالتعاون مع مشروع األمم املتحدة للبيئة.

 -اإلنتاج األنظف في وزارة البحث العلمي:

تتجه إسرتاتيجية وزارة البحث العلمي حنو املبادئ البيئية بوجه عام كما يلى :

 توصيف الوضع القائم للنشاطات الصناعية ومصادر خملفاهتا. حتليل تكنولوجيات معاجلة املخلفات املختلفة والتعرف على املثلى منها. توفري اخلربات الفنية للمؤسسات الصناعية وتقدمي يد العون هلا من أجل حتقيق التوافق البيئي.ومن املمكن أن تركز هذه النشاطات على فرص اإلنتاج األنظف بدال من اقرتاحات معاجلة هناية األنبوب.
 -اإلنتاج األنظف في وزارة المالية:

ال يوجد توجه مباشر للوزارة حاليًا حنو اإلنتاج األنظف ولكن من املمكن أن تفيد يف تطبيق حوافز إجيابية
وسلبية ووضع قيود على األجهزة امللوثة مثل زيادة اجلمارك املفروضة على هذه األجهزة أو منع استريادها  ،وعالوة
على ذلك فمن املمكن أن تصبح الوزارة ذات فاعلية يف توفري مميزات مجركية للمصانع اليت تستورد أجهزة ختدم
تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.

118

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص120-101 :

ISSN: 2602-7860

 .5الخالصة:
إن القضايا البيئية والتنمية املستدامة ترتبط ببعضها البعض ،فال ميكن حتقيق التنمية املستدامة على قاعدة من
املوارد البيئية املتدهورة ،كما أنه ال ميكن محاية البيئة إذا أمهلت التنمية املستدامة ،فقد بدا واضحا أنه يف السنوات
األخرية معظم املشاكل البيئية نتجت بسبب إمهال البعد البيئي عند إعداد اخلطط وتنفيذ السياسات االقتصادية وما
يتبعها من عمليات التنمية املختلفة .ويف نفس السياق فان عملية حتقيق التنمية املستدامة ال ميكنها أن تتجسد بدون
بعد تكنولوجي نظيف يظهر من خالل تشجيع التطور التكنولوجي وخاصة يف اجملال الصناعي والذي يعمل على
خلق منتجات ذات تأثري ضعيف على البيئة واليت تضمن حتقيق حاجات األجيال احلالية واملستقبلية.
من جهة أخرى ومن اجل محاية البيئة واملسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة فأنه جيدر باملؤسسات أن تعمل
على وضع أو تبين سياسات أو مناهج من شأهنا أن حتافظ على البيئة وتساهم يف حتقيق التنمية املستدامة ،وذلك من
خالل إدراج إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف سياساهتا حيث أن هذه األخرية تعد إحدى اآلليات املسامهة يف حتقيق
فعالية ممارسة نظم اإلدارة البيئية يف مجيع مراحلها باعتبارها إسرتاتيجية مانعة حتول الرتكيز من استخدام تكنولوجيات
املعاجلة عند هناية العملية اإلنتاجية إىل وضع حلول وابتكارات ملنع اآلثار البيئية أو تدنيتها عند كل مرحلة من مراحل
العملية اإلنتاجية .ومنه رفع مستوى األداء البيئي و املايل للمؤسسة.
.1الهوامش و اإلحاالت:
1

قط ــاف ليل ــى" ،دور وأهميةةةة التطةةةورات التكنولوجيةةةة فة ةةي القطة ةةاع الصة ةةناعي فة ةةي تحقية ةةق اإلنتة ةةاج األنظ ةةف :ألجةةةل التنمية ةةة

المستدامة" ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد ،2012،25ص.116

2صالح احلجار" ،التوازن البيئي وتحديث الصناعة" ،الطبعة األوىل ،القاهرة ، 2003 ،ص .71

3فــاتح جماهــدي ،ش ـراف إبراهيمــي" ،برنةةامج اإلنتةةاج األنظةةف كآليةةة لزيةةادة فعاليةةة ممارسةةة اإلدارة البيئيةةة و دعةةم األداء البيئةةي
للمؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة االسمنت و مشتقاته بالشلف" ،جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،العدد ،2012 ،1ص .2

"4إدارة النفايةةات الصةةلبة كأحةةد مرتك ةزات اإلنتةةاج األنظةةف" ،جملــة التنميــة الصــناعية العربيــة ،العــدد ، 53املنظمــة العربيــة للتنميــة
الصناعية و التعدين ،2003،ص.103
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حترير التجارة
اخلارجية؛
.اجلزائر

هتدف هذه الدراسة إىل توضيح مراحل تطور التجارة اخلارجية يف اجلزائر من خالل حترير قطاع التجارة
 خاصة مع تزايد وترية التوجه حنو حترير هذا القطاع بعد إنشاء منظمة التجارة،اخلارجية وأفضل السبل لذلك
 ألن هذه املنظمة هتتم بالدول النامية وتقدم هلا املساعدة، اليت هتتم بتنظيم عالقات التجارة الدولية،العاملية
.لتخطى االختالالت املوجودة يف اقتصادها
Abstract

Keywords

This study aims to clarify the stages of the development of foreign trade in
Algeria through the liberalization of the foreign trade sector and the best stream for
that, especially with the increasing pace of the trend towards liberalization of the sector
after the establishment of the World Trade Organization, which is interested in the
organization of international trade relations, because this organization is interested in
developing countries and provide Help her to overcome imbalances in its economy.

Foreign trade,
Liberalization
of foreign trade,
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 . 1مقدمة:
تعترب التجارة اخلارجية أحد أساليب النمو االقتصادي على اعتبار أهنا مصدر لتصدير اإلنتاج عرب األسواق
اخلارجية وبالتايل التأثري على حجم اإلنتاج ،باإلضافة إىل تغطية االحتياجات احمللية.
وقد سامهت االتفاقيات اخلاصة بتحرير التجارة اخلارجية يف زيادة درجة الرتابط بني الدول ،وذلك من خالل
التدفقات السلعية والنقدية ،ولعل من أهم خصائص التجارة اخلارجية هو حتقيق الرفاهية والكفاءة االقتصادية ،وإتباع
سياسة حترير التجارة اخلارجية أدى إىل تطوير التجارة على املستوي العاملي ،واجلزائر من بني الدول اليت قامت
باإلصالحات االقتصادية وهذا بغرض تنمية االقتصاد الوطين وتشجيع عملية التبادل التجاري.
 .1. 1إشكالية الدراسة:
جاء هذه البحث لإلجابة على اإلشكالية التالية:
ما هي مراحل تطور حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر؟
 .2. 1أهمية وأهداف الدراسة:
تتمثل أمهية هذه الدراسة يف حماولة توضيح أهم مراحل تطور حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر.
كما هندف إىل حتقيق مجلة من األهداف وهي:
 توضيح مفهوم التجارة اخلارجية وحترير التجارة اخلارجية. التطرق إىل مسرية حترير التجارة اخلارجية يف االقتصاد اجلزائري.توضيح مدى حتقق أهداف إتباع اجلزائر لسياسة حترير التجارة اخلارجية
 السؤال الفرعي األول ،السؤال الفرعي األول ،السؤال الفرعي األول ،السؤال الفرعي األول ،السؤال الفرعياألول ،السؤال الفرعي األول؟
 السؤال الفرعي الثاين ،السؤال الفرعي الثاين ،السؤال الفرعي الثاين ،السؤال الفرعي الثاين ،السؤال الفرعيالثاين ،السؤال الفرعي الثاين؟
 السؤال الفرعي الثالث ،السؤال الفرعي الثالث ،السؤال الفرعي الثالث ،السؤال الفرعي الثالث ،السؤال الفرعيالثالث ،السؤال الفرعي الثالث؟
 .2سياسة التجارة الخارجية:
 1.1التجارة الخارجية:
 .1.1.2تعريف التجارة الخارجية:

تعترب التجارة اخلارجية من أهم الركائز األساسية القتصاد أي دولة وهلذا ميكن تعريفها على أهنا " فرع من فروع
1
االقتصاد وهو يهتم بدراسة الصفقات االقتصادية اجلارية عرب احلدود الوطنية".

وتعرف أيضا على أهنا " :أحد فروع علم االقتصاد ختتص بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية ،متمثلة يف
2
حركة السلع واخلدمات ورؤوس األموال بني الدول املختلفة".
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 -النظريات التقليدية ( الكالسيكية):

من أبرز روادها آدم مسيث "نظرية التكاليف املطلقة وتقسيم العمل" ،دافيد ريكاردوا "نظرية امليزة النسبية"،
جون ستيوارت ميل "نظرية القيم الدولية للعمل" ،حيث يرجع معظم االقتصاديني إىل أن بدايات الظهور هلذه النظرية
كان مع ظهور أفكار آدم مسيث يف كتابه "ثورة األمم" سنة  .8771وعليه فإن الفكر الكالسيكي أكد على دور
التجارة اخلارجية يف النمو االقتصادي من خالل االعتقاد بضرورة حترير التجارة وعدم تدخل الدولة ،وأن التوازن
حيدث بفعل اليد اخلفية يف األسواق احلرة واملنافسة الكاملة ،كما أن الرتاكم ارأمسايل احملقق من خالل الفوائض
املتحصل عليها من األرباح الناجتة من زيادة االستفادة من املوارد عن طريق إعادة التخصيص.
-النظريات النيوكالسيكية:

جن د من أبرز االسهامات اليت وردت يف هذا االجتاه اسهامات كل من هكشر وبرتل أولني من خالل " نظرية
تولفر واختالف نسب وكثافة عوامل االنتاج" ،فالربغم من أمهية األفكار اليت جاء هبا رواد املدرسة الكالسيكيةإال أهنا
وجهت االنتقاد ،وذلك ألن املزايا النسبية التقليدية بالنسبة للتجارة احلرة تعد منوذج ساكن قائم على عامل واحد
متغري هو تكلفة العمالة إضافة إىل منهج التخصيص الكامل لبيان املكاسب من التجارة ،ولتفادى النقص يف النظرية
السابقة أخذ رواد هذه النظرية يف احلسبان الفروق يف عوامل االنتاج وآثارمها على التخصيص الدويل .لكن بالرغم من
أمهية الطرح الذي جاءت به هذه النظرية إال أنه مل مينعها من االنتقادات منها إغفاهلا لالختالف النوعي يف عناصر

االنتاج ،كما أمهلت النظرية كذلك املسار التارخيي لعملية التخصيص وتقسيم العمل.
-النظرية الحديثة:

ظهر هذا االجتاه كتيار جديد يقوم بتفسري نظرية التجارة اخلارجية على أساس ديناميكية العوامل الداخلية فيه

خالفا للتحليل الساكن الذي قدمته النظريات السابقة ،وهو يعمل على االستعانة باألساليب واألدوات العلمية
متجاهال الفروض غري الواقعية اليت طرحتها هذه النظريات ،ومن بني هذه النظريات جند نظرية ستيفان ليندر والتبادل
الدويل ،نظرية فرنون ودورة حياة املنتج ،نظرية بوسنر ونظرية جونسون والديناميكية للتبادل الدويل ،وهذه النظريات
جاءت لتقوم بتحديد العوامل الرئيسية لنمط التبادل الدويل ،عن طريق اكتساب ميزة نسبية يف عامل مهم متمثل يف
دور البحوث والتطوير وأمهيته بالنسبة لقطاع التجارة الدولية وهي تعد أكثر واقعية يف تفسريها للظواهر يف االقتصاد
العاملي ومنط التجارة الدولية.
وكخالصة ملا مت تقدميه يف النظريات السابقة فإهنا تركز على جانيب التخصص واتساع حجم السوق ،فقيام
التجارة يؤدي إىل اتساع حجم السوق مما يزيد من التخصص املؤدي إىل ختصيص املوارد بأكثر كفاءة ،فيزداد النمو
االقتصادي ورفاهية اجملتمع ،وبالتايل فإن هذا الدور الفاعل للتجارة اخلارجية كوهنا متكن من توفري حافز فعال للنمو
االقتصادي.
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 .2.1.2تعريف التجارة الخارجية:
تلعب التجارة اخلارجية دورا مميزا يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية إذ ميكن من خالل هذا الدور
حتديد املالمح األساسية للدولة ،واجلوانب واملظاهر واألشكال األساسية لعالقتها مع الدول األخرى ،ويتمثل هذا
4
الدور يف اجملاالت التالية:
-المجال االقتصادي :تتمثل يف:

 تسعي التجارة اخلارجية يف اجملال االقتصادي إىل حتقيق منفذا لتصريف فائض االنتاج عن حاجة السوق احمللية.
 تساعد يف احلصول على مزيد من السلع واخلدمات بأقل تكلفة ،ونتيجة ملبدأ التخصص الدويل.
 تشجيع الصادرات يساهم يف احلصول على مكاسب يف صورة رأس مال أجنيب ،لزيادة االستثمار وإنشاء
املصانع للنهوض بالتنمية االقتصادية.
 مؤشرا على قدرة الدول اإلنتاجية والتنافسية يف السوق الدولية الرتباطه باإلمكانيات اإلنتاجية املتاحة ،وقدرهتا
على التصدير واالسترياد ،وانعكاس ذلك على رصيد الدول من العمالت األجنبية.
 نقل التكنولوجيا واملعلومات لبناء اقتصاديات متينة وتعزيز عملية التنمية الشاملة.
 حتقيق التوازن يف السوق الداخلية نتيجة التوازن بني كميات العرض والطلب.
المجال االجتماعي :تسعى إىل:




رفع رفاهية األفراد عن طريق توسيع قاعدة االختيارات فيما خيص جمال االستهالك.
حتقيق التغريات الضرورية يف البنية االجتماعية الناجتة عن التغيري يف البنية االقتصادية.
حتقيق كافة املتطلبات والرغبات وإشباع احلاجات.
احلصول على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات املعلوماتية وبأسعار رخيصة نسبيا.

 التأثري املتزايد للتجارة اخلارجية على حياتنا اليومية.
المجال السياسي :حتقق التجارة اخلارجية يف اجملال السياسي ما يلي: تعزيز البىن األساسية الدفاعية يف الدول من خالل استرياد أفضل وأحسن ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا.
 إقامة العالقات الودية وعالقات الصداقة مع الدول األخرى املتعامل معها.
 العوملة السياسية اليت تسعى إلزالة احلدود وتقليص املسافات ،استفادة من التكنولوجيات احلديثة ومسالك
التجارة اخلارجية العابرة للحدود.
 .2.2سياسة التجارة الخارجية:
 .1.2.2تعريف سياسة التجارة الخارجية:

تعرف على أهنا " جمموعة من القواعد واألساليب واألدوات والتدابري اليت تقوم هبا الدولة يف جمال التجارة
الدولية لتعظيم العائد من التعامل مع باقي دول العامل ويف إطار حتقيق هدف التوازن اخلارجي ضمن منظومة حتقيق

األهداف االقتصادية األخرى للمجتمع خالل فرتة زمنية معينة".
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وتعرف كذلك على أهنا " تلك االجراءات اليت تتخذها أو القوانني اليت تسنها هذه احلكومات بغرض التأثري
بطريقة مباشرة أو غري مباشرة على حجم التبادل التجاري بينها وبني غريها من البلدان أو التأثري على نوعية التبادل
6
اجتاهاته".
 .2.2.2أهداف سياسة التجارة الخارجية:
7

تتمثل يف:
 محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة األجنبية. محاية االقتصاد الوطين من خطر اإلغراق. تشجيع االستثمار من أجل التصدير. إعادة توزيع الدخل القومي. .3سياسة تحرير التجارة الخارجية:
 .1.3مفهوم سياسة تحرير التجارة الخارجية:
 .1.1.3تعريف سياسة تحرير التجارة الخارجية:

التحرير التجاري واالنفتاح التجاري يقصد هبما انتهاج سياسة احلرية التجارية وهي أحد االسرتتيجيات اليت تتبعها
8
الدولة يف تسيري تبادالهتا اخلارجية.
وتعرف أيضا على أهنا " مجلة من اإلجراءات والتدابري اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة اخلارجية اجتاه احلياد،
9
مبعين عدم تدخل الدولة التفضيلي اجتاه الواردات والصادرات ،وهي عملية تستغرق وقتا طويال".
 .2.1.3شروط تحرير التجارة الخارجية:

10

هناك جمموعة من املتطلبات جيب توفرها من أمهها:
 يتطلب حترير التجارة اخلارجية وجود سياسة اقتصادية كلية سليمة وأسعار صرف واقعية تعكس الواقعاالقتصادي.
 أن تكون السياسات األخري خاصة املتعلقة باالستثمار واألسعار تعمل يف اجتاه التحرير ودعمه. من املفيد االبتداء يف التحرير بإلغاء احلصص والقيود واليت يف البداية ميكن استبداهلا بتعريفة مجركية. من املفيد قبل الشروع يف إجراء ختفيضات يف مستويات التعريفة اجلمركية القيام بإجراءات لزيادة الصادرات،ويتم اإلجراء جنبا إىل جنب مع ختفيض سعر الصرف ليمكن من حتقيق مكاسب مبكرة من عملية التحرير
عن طريق زيادة الصادرات واالنتاج والعمالة.
يتوقف جناح واستمرار برامج حترير التجارة اخلارجية على توفري بيئة عاملية تشجع حتقيق املزيد من التحرير
التجاري ،وتقوم فيها خمتلف الدول بااللتزام بقواعد التحرير.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

125

ص130 -121 :

مراحل تطور تحرير التجارة الخارجية في الجزائر

 .2.3أدوات وأثار سياسة تحرير التجارة الخارجية:
 .1.2.3أدوات سياسة تحرير التجارة الخارجية:

11

هناك جمموعة من السياسات لتحرير التجارة اخلارجية تتمثل يف:
 حترير التعامل يف الصرف األجنيب وتعومي العملة :وتعين حتول العامل من نظام أسعار الصرف الثابتة إىل أسعارالصرف العائمة وأصبح النظام السائد هو نظام التعومي احلر الذي يعين ترك العملة الوطنية تتحدد يف السوق من
خالل التفاعل احلر بني عرض الصرف االجنيب دون تدخل من البنك املركزي.
 التخفيض التدرجيي للرسوم اجلمركية وختفيض احلواجز والقيود التعريفية :كان االجتاه العام منذ نشأت اجلات حيتإعالن قيام منظمة ال تجارة العاملية هو ختفيض معدالت التعريفة اجلمركية املرتفعة مبعدالت تنخفض تدرجييا فيما يطلق
عليه حترير التجارة من القيود التعريفية.
 إزالة القيود الفنية املباشرة :يؤدي التحول إىل سياسة التجارة اخلارجية إىل إلغاء نظام احلصص وحظر االستريادوغريها من القيود الكمية املباشرة.
 حوافز التصدير :حتل حوافز التصدير حمل اعانات التصدير اليت مل تعد مرغوبة فيها وتعمل على تشجيعالصادرات.
 إقامة مناطق حرة :تعترب إحدى األدوات اهلامة لسياسة حترير التجارة اخلارجية وهي تلك املناطق احلرة لكلاملشروعات ،تقوم على إدارهتا هيئة عامة أو خاصة وهناك ثالث أنواع هي (مناطق حرة جتارية ،مناطق حرة صناعية،
مناطق حرة للخدمات)
 تعظيم دور القطاع اخلاص يف جمال التجارة اخلارجية :يعترب من األدوات اهلامة لتطبيق سياسة حترير التجارةاخلارجية.
 .2.2.3آثار سياسة تحرير التجارة الخارجية:

هناك عدة آثار إلنتهاج سياسة حترير التجارة اخلارجية تتمثل يف:

 اآلثار اإليجابية :تتمثل أهم اآلثار اإلجيابية فيما يلي:

12

 يسمح حترير التجارة اخلارجية بإنشاء شراكة مع األطراف األجنبية يف جمال البحوث والتطوير نتيجة إلرتفاعتكلفتها وبالتايل تضيق الفجوة التكنولوجية واحلد من التبعية املطلقة.
 يؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل زيادة إمكانية نفاذ السلع اليت تنتجها الدول النامية وتصدرها أسواق الدولاملتقدمة.
 زيادة الكفاءة اإلنتاجية يف الدول النامية ،نتيجة حترير التجارة اخلارجية وذلك من خالل تصاعد املنافسة الدولية. ينعكس أثر انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية املتقدمة على الدول النامية من خالل زيادة حجم التبادل الدويل. -يسهل حترير التجارة اخلارجية من عملية الوصول إىل األسواق العاملية.
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 يؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل زيادة الطلب على املوارد االقتصادية واستغالهلا بطريقة مثلى ،مما يسمح برفعمستوى الدخل القومي احلقيقي بالنسبة هلذه الدول.
 اآلثار السلبية :ميكن ذكر أهم اآلثار السلبية فيما يلي:

13

 يؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل حرمان الدول من أكفأ العناصر اإلدارية والفنية وفئات العمالة املاهرة وذلك نتيجةهجرة العمالة للخاج ويكونون من ذوي اخلربات الطويلة بالعمل.
 فرض ضغوط على املشروعات احمللية وكيفية مواجهتها للمنافسة األجنبية السيما يف السوق الوطنية.يتيح حترير التجارة اخلارجية فرصة للبنوك واملؤسسات املالية األجنبية أن تنشأ فروع يف دول العامل وخاصة النامية مما
يؤثر على السياسة االقتصادية للدولة.
 .3.3مؤشرات قياس التحرير التجاري:

ميكن ذكر أهم مؤشرات قياس التحرير التجاري فيما يلي14:

 .1.2.3مؤشر االنفتاح االقتصادي:
تربز أمهية هذا املؤشر يف أنه يدل على مدي مسامهة التجارة اخلارجية بشقيها (االسترياد والتصدير) يف تكوين
الناتج احمللي اإلمجايل للدول ،وبتعبري آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشاط االقتصادي ألية دولة على الظروف
السائدة يف األسواق التصدير واالسترياد هلذه الدولة.
وعليه فإذا كان هذا املؤشر مرتفعا دل ذلك على اعتماد الدولة وبشكل كبري على العامل اخلارجي ،مما جيعل
اقتصادها أكثر تعرضا للتقلبات االقتصادية العاملية وجيعلها يف حالة تبعية للعامل اخلارجي.
 .2.2.3مؤشر التركيز السلعي للصادرات:

يعترب من املظاهر اليت ربطت تارخييا اقتصاديات الدول النامية باقتصاديات الدول املتقدمة اعتماد الدول األوىل

على املنتجات األولية يف توليد اجلزء األكرب من دخلها القومي ،حيت أصبحت تلك الدول املصدر الرئيسي لتلك
املنتجات للدول املتقدمة.
 .3.2.3الميل المتوسط لالستيراد:
وهو نسبة الواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل وهو يعرف بامليل املتوسط لالسترياد ،وأمهية هذا املؤشر واضحة
يف أنه يدل على مدى اعتماد الدولة على دول العامل اخلارجي يف استرياد احتياجاهتا السلعية ،مبعين أنه يعكس مدى
تبعية االنتاج القومي لإلنتاج العاملي ،حيث إنه كلما زادت نسبة هذا املؤشر دل على اعتماد الدولة على العامل
اخلارجي والعكس صحيح.
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 .1تطور سياسة تحرير التجارة الخارجية في الجزائر:
ميكن تتبع تطور سياسة حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر وفق املراحل التالية:

ص130 -121 :

15

 .1.1مرحلة التحرير المقيد :1990

تربز من خالل اختاذ اجراء رمسي متثل يف إصدار قانون النقد والقرض أكتوبر  – 8991قانون -91/81

والذي يشمل حترير االستثمار األجنيب يف اجلزائر ،وبعده يف نفس السنة إصدار قانون  91/81املؤرخ يف
 8991/11/17املتضمن لقانون املالية التكميلي  ،8991حيث يف املادة الواحدة واألربعون منه يقرر وألول مرة
ومنذ إقامة وتطبيق احتكار الدولة للتجارة اخلارجية أنه أصبح استرياد السلع إلعادة بيعها أمرا مسموح به للمتعاملني
التجاريني ،إال أن هذا االنفتاح كان له طابع تقييدي جزئي.
 .2.1مرحلة التحرير التام للتحارة الخارجية ( :)1991 -1990

يف ظل التشريعات السابقة ونظرا للمشاكل العديدة اليت واجهتها التجارة اخلارجية يف فرتة  8991جراء
التحرير املقيد الذي ال يدفع إىل األمام ،وبقدر ما يزيد من املمارسات االحتكارية قامت السلطات خبطوة إىل التحول

اجلذري لسريورة التجارة اخلارجية اجلزائرية بإصدار املرسوم التنفيذي رقم  98/77املؤرخ يف  87فيفري ،8998
الذي يؤكد إلغاء االحتكار يف جمال التجارة اخلارجية ويكرس مبدأ حترير التجارة اخلارجية الذي سارت فيه اجلزائر منذ
التسعينيات ،كما يؤكد على التحرير التام للمعامالت التجارية اخلارجية باإلضافة إىل إلغاء شهادات االسرتاد
والتصدير
 .3.1مرحلة العودة إلى التقييد والمراقبة للتجارة الخارجية :1992

نظرا لعديد املشاكل اليت ظهرت يف هذا القطاع بعد صدور املرسوم  98/77املؤرخ بتاريخ  87فيفري 8998
القاضي بإلغاء احتكار الدولة للتجارة اخلارجية ،أين سادت الفوضى يف ختليص املعامالت وسيادة أنواع الربوقراطية،

واستمر احلال إىل غاية  81أوت  8991حيث تدخلت احلكومة بإصدارها للتعليمة رقم  116لرئيس احلكومة،
واليت ترجع لإلدارة امتيازاهتا يف ميدان التجارة اخلارجية دون الرتاجع عن مسعى حتريرها.
 .1.1مرحلة التحرير الكامل للتجارة الخارجية منذ :1991
بدأت هذه املرحلة سنة  8991وهي السنة اليت كانت فيها اجلزائر هتىيء فيها للتعاقد مع صندوق النقد الدويل
يف إطار اإلصالحات لالتفاقية املربمة بينهما اتفاقية " "Stand byاليت كانت يف أفريل  8991ومت خالهلا جدولة
الديون ،وفيه كانت حترير التجارة من بني الشروط يف االتفاقية ،إضافة إىل مسعى اجلزائر إىل االنضمام للمنظمة
العاملية للتجارة ،وهذا ما يشكل دافعا للمضي قدما إىل إزالة العقبات وتسريع عملية االنفتاح التجاري ،من خالل
القيا م بالعديد من االصالحات املتضمنة حترير نظام الصرف األجنيب ،ترشيد وتقليص الرسوم اجلمركية على الواردات،
باإلضافة إىل انشاء عديد املؤسسات الوطنية املكلفة برتقية قطاع التجارة اخلارجية ( CAGEX , SAFAX,CASI,
.)PROMEX
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ما مييز هذه املرحلة هي احملاوالت اجلادة من قبل السلطات لتغيري الوضع  ،واالجتاه حنو اقتصاد السوق
واالنفتاح على العامل اخلارجي ،والذي تربز نتائجه يف شكل حتسن املؤشرات االقتصادية الكلية ،باإلضافة إىل حماولة
إلضفاء قطاع التجارة اخلارجية طابع املرونة الالزمة للزيادة من الديناميكية يف امتام املعامالت والتسريع من عملية
التحرير هلذا القطاع باعتباره قطاع هام ومصدر للعملة الصعبة.
 .5الخالصة:
تناولت هذه الدراسة األسس النظرية للتجارة اخلارجية بني الدول من خالل نظريات وسياسات التجارة
اخلارجية وحترير التجارة اخلارجية وقد مت التوصل إىل النتائج التالية:
 التجارة اخلارجية هي عبارة عن نشاط اقتصادي متارسه الدول وهناك عدة نظريات متيزت باالختالف
بالنسبة لكل مفكر.
 أن حترير التجارة اخلارجية اهلدف منها هو االستفادة من االندماج يف االقتصاد الدويل ،وتصريف الفائض
من اإلنتاج ،وحتقيق الرفاهية ودفع عجلة التنمية االقتصادية.
 حتري ر التجارة اخلارجية عملية جيب أن تتم بأسلوب ،فإنه جيب أن ترافق عملية التحرير التجاري إجراءات
مثل تأهيل املؤسسات ،إضافة إىل حترير أسعار الصرف وحترير األسعار.
 حترير التجارة اخلارجية يف اجلزائر أغرق السوق احمللية باملنتجات االستهالكية األجنبية خاصة الغذائية ويف
ظل عدم قدرة املؤسسات الوطنية على املنافسة.
ميكن حتديد أهم التوصيات يف:
 الرفع من كفاءة املؤسسات االقتصادية من أجل زيادة القدرة التصديرية.
 تسهيل عملية دخول السلع اجلزائرية إىل األسواق األجنبية.
.1الهوامش واإلحاالت:
 1موسى سعيد مطر وأخرون ،التجارة الخارجية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،1110 ،ص .01
 2السيد حممد أمحد السرييت ،التجارة الخارجية ،الدار اجلامعية :االسكندرية ،9002 ،ص .8

3عبد الغفار غطاس وأخرون ،أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة (،)1100-0891
جملة الباحث ،العدد  ،9051 ،51ص ص .981-982

 4عالاليل خمطالار ،آلياات التجااارة الخارجياة فاي تاال التحاوالت اإلقليمياة – حالااة الجزائار ، -أطروحالة دكتالالوراه ،جامعالة حساليبة بالالن
على الشلف ،1102-1102 ،ص ص .8-7
 5عبد املطلب عبد احلميد ،السياسات االقتصادية ،جمموعة النيل العربية :القاهرة ،1111 ،ص .012

 6يوسف مسعداوي ،دراسات في التجارة الدولية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع :اجلزائر ،1101 ،ص .71
 7عبد املطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص ص .018-017

 8نور اهلدى بلحاج ،أثر تحرير التجارة الخارجية على المؤشرات االقتصادية الكلية – دراسة حالة الجزائر،1222-1222 -
مذكرة ماجستري ،ختصص اقتصاد دويل ،جامعة حممد خيضر – بسكرة.1102-1101 ،-
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 9قدي عبد اجمليد ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ،ديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر ،ط  ،1112 ،1ص .122
 10نفس املرجع السابق ،ص ص .120-121
 11نور اهلدى بلحاج ،مرجع سابق.

 12ناصر عدون ،حممد منتاوي ،الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة ،دار احملمدية العامة :اجلزائر ،1111 ،ص .22

 13السيد أمحد اخلالق ،أمحد بديع مبليح ،تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامية ،الدار اجلامعية :اإلسالكندرية ،1111 ،ص
.70
 14نور اهلدى بلحاج ،مرجع سابق.
 15عبد الغفار غطاس وآخرون ،مرجع سابق ،ص ص .182-182
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إن اإلفالس وهو نتيجة حتمية حلصول وتواتر األزمات املالية ووقوع عجوزات متكررة للشركات فعندما
، هبذه العبارة يربز لنا أمهية موضوع حبثنا هذا أال وهو،" يتجاوز االختالف قدرة املؤسسة على استيعابه حيدث
"آليات تفعيل الرقابة ما بني املدخل األمريكي املرتكز على املخاطر وتدنيتها واملدخل األوريب املرتكز على
".املالءة املالية
وقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية هلذا املؤشر املهم يف التشريعيات والقوانيني خصوصا بعد األزمات املالية
 كمحاولة منه لتخفيف عبء األزمات اليت تؤثر على قطاع املالية املصرفية1112  والعقارية لسنة1118
وغري املصرفية والسبب يعود ألمهية تطوير هذا اجملال املواكب لتطور االقتصادي وإحداث التنويع املرجو
.واملنشود وهذا هو اهلدف احلقيقي من حتقيق املالءة املالية لشركات ومؤسسات التأمني خصوصا
Abstract

The bankruptcy is an inevitable consequence of the occurrence and frequency of
financial crises and the occurrence of frequent deficits of companies when the
difference exceeds the ability of the institution to absorb it occurs," this phrase
highlights the importance of this research, namely, "Mechanisms to activate control
between the US risk-based entry and reduction And the European approach based on
solvency.
The Algerian legislature has given priority to this important indicator in legislations
and laws, especially after the 2008 financial crises and real estate for the year 2007 in
an effort to alleviate the burden of crises affecting the banking sector and non-banking.
The reason is the importance of developing this field of economic development and the
desired diversification and desired Is the real goal of achieving the solvency of
insurance companies and institutions in particular.

Keywords
Financial crises;
Algerian
Legislator ;
Solvency ;
Bankruptcy ;
Risk-Based ;
Banking ;
Insurance
Companies;
Control.
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 . 1مقدمة:
إن اإلفالس وهو نتيجة حتمية حلصول و تواتر األزمات املالية و وقوع عجوزات متكررة للشركات فعندما
يتجاوز االختالف قدرة املؤسسة على استيعابه حيدث " ،هبذه العبارة يربز لنا أمهية موضوع حبثنا هذا أال وهو،
"آليات تفعيل الرقابة ما بني املدخل األمريكي املرتكز على املخاطر و تدنيتها واملدخل األوريب املرتكز على املالءة
املالية".
وقد أوىل املشرع اجلزائري أمهية هلذا املؤشر املهم يف التشريعيات والقوانني خصوصا بعد األزمات املالية 8002
والعقارية لسنة  8002كمحاولة منه لتخفيف عبء األزمات اليت تؤثر على قطاع املالية املصرفية وغري املصرفية
والسبب يعود ألمهية تطوير هذا اجملال املواكب لتطور االقتصادي وإحداث التنويع املرجو واملنشود وهذا هو اهلدف
احلقيقي من حتقيق املالءة املالية لشركات ومؤسسات التأمني خصوصا.1
إن اتفاقات بازل اليت كان اهلدف منها محاية املودعني ومجهور الناس عامة من املمارسات املصرفية وغري
املصرفية السيئة اليت كانت السبب يف تفاقم دوامة االحندار االقتصادي النامجة عن األزمة املالية يف عام  .8002فعلى
مدى سنوات األزمة ،ومع تبخر الثقة يف عامل األعمال التجارية ،اضطرت املؤسسات املصرفية وغري املصرفية إىل بيع
األصول وخفض معدالت اإلقراض و تقدمي تعويضات بسبب املخاطر املالية من أجل تلبية متطلبات رأس املال اليت
نصت عليها االتفاقات.2
متكن املشكلة يف أن قواعد بازل ترتبط برأس املال ـ سواء بازل  ،Iأو بازل  ،IIأو بازل  IIIـ واليت ال تساعد يف الفصل
بني املؤسسات املالية و غري املصرفية الضعيفة و املؤسسات املالية املصرفية و غري املصرفية السليمة.
 .2األزمة المالية األسباب والتداعيات:

متاما كما تنتقل عدوى األمراض العضوية ،هناك قنوات النتقال عدوى األزمات املالية من دولة إىل أخرى ومن

إقليم إىل آخر .عرب تلك القنوات تنشأ األزمات العاملية ،ترتك آثارا مدمرة على اقتصادات العديد من الدول ،تتفاوت
درجة التدمري وتبعات األزمة بني البلدان ،لكن األثر السلىب النظامي الشامل مييز تلك األزمات اليت تأتى كثريا ما
توصف بكوهنا دورات اقتصادية عادية.3
إن السياق احلايل املتسم باألزمات عكس املنطق السابق ،فمؤيدوا االقتصاد الليربايل بالرغم من إقرارهم بدور
الدولة كملجأ أخري يف حالة وقوع أزمات نظامية ،إال أهنم ال يعتربون أن األزمات تقع بسبب اإلفراط يف فكرة" دعه
يعمل "بل تقع بسبب اإلفراط يف" تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية" ،وهم يستشهدون بالسياسة النقدية التوسعية
املعتمدة من طرف رئيس االحتياط الفدرايل األمريكي خالل سنوات من  ،2006 -8002وكذا سياسة منح
القروض العقارية ألفراد يعدون دائما من الفقراء.
لقد أظهرت األزمات االقتصادية واملالية أن العون االقتصادي ليس رشيد بطبعه ،ومثال على ذلك املبيعات

اهلائلة لألصول املالية عشية أزمة سنة 1929 اليت أدت إىل األسواق املالية تباعا ،أو نقص الثقة املسجل حاليا يف
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األسواق املالية ،وهي كلها مؤشرات قد جتعل العون االقتصادي سببا يف حدوث الذعر املايل ومنه يتصرف بطريقة
غري مستقلة.
شكل رقم ( :)01يوضح الحالة النفسية للمستثمرين في األسواق المالية في حدوث ذعر مالي.

Source: Gabe Velázquez , ‘ The Psychological Ebbs and Flows of Market Cycles’, sur le
sites:https://www.fxstreet.com/education/the-psychological-ebbs-and-flows-of-marketcycles-201710110607 , 17/10/2017.

األزمة املالية واملصرفية يف خريف عام  8002وهي املرحلة الثانية بعد أزمة الرهن العقاري يف صيف عام
 ،8002واليت متيزت بزيادة يف أزمة السيولة وأزمة الثقة ودرجة التأثري النفسي على سلوك املستثمر 4وتعاظم أثر
االرتفاع يف معدل الفائدة ملا بني البنوك على العمليات ما بني البنوك واليت أثرت على االقتصادات يف مجيع دول
العامل.وقد انتقلت األزمة بسرعة إىل سوق وول سرتيت بسبب اخنفاض أسعار األوراق املالية للكربى الشركات
ظهر الوجه الثاين لألزمة مالية بقوة يف سنة  8002بالتوقف عن السداد من طرف الشركات بسبب عجزها
عن إجياد سيولة ففي  21سبتمرب  ،8002أعلنت العديد من اهليئات البنكية واملصرفية التأخر عن الدفع و السداد
وذلك المتالكها قروض ومشتقات مالية معدومة و هو ما انعكس على الواقع االقتصادي األمريكي احلقيقي ويف
األسواق املالية انعكست سلبا على العديد من مؤشرات البورصة و أثرت على العديد من الشركات منها (جمموعة
 )AIGوليمان بوروذرز مما إستدعى التدخل من طرف احلكومة األمريكية عن طريق الفيدرايل األمريكي إما باإلنقاذ
للشركات واهليئات املالية املتعثرة أو بإعالن حالة اإلفالس و فتح اجملال للمنافسني بالشراء وهذا ما حدث فعال.
سجلت جمموعة ، AIGاليت تضررت بشدة من أزمة الرهن العقاري لسنة  ،8002ومنيت خبسارة بلغت
نظرا لكونه أكرب من أن يفشل ،وبالتايل جتنب التأثري على النظام
حوايل  200مليار دوالر أمريكي يف عام ً ،8002
قرضا يصل إىل  ٪20من
املايل بأكمله ،يتم إنقاذ  AIGبواسطة االحتياطي الفيدرايل األمريكي) ، (Fedالذي مينحه ً
قيمة رأس املال ،ويف اجملموع ،استغرق األمر  228مليار دوالر أمريكي جملموعة  AIGلتجنب سقوطها.
منذ أزمة عام  ،8002قامت جمموعة التأمني األمريكية ( )AIGبسداد قرضها البالغ  228مليار دوالر
باحا بقيمة  82مليار دوالر
أمريكي إىل بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي ( )EDFيف غضون عامني ،مما يدر أر ً
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أمريكي ،فمن جانب آخر ،جند أن السوق ليس بالضرورة فعال ،فغياب شروط املنافسة التامة ،وإمكانية التالعب
باألسعار ،وعدم متاثل املعلومات ،ووجود حاالت االحتكار ،5هي كلها عوامل تؤثر سلبيا على السوق مما جيعل
تدخل الدولة أكثر من ضروري ،ليتم إرساء التنظيمات الضرورية أوال يف قطاع البنوك مع متطلبات جلنة بازل ،مث يف
قطاع التأمني قواعد املالءة.
 .3فوارق التنظيم اإلحترازي ما بين المؤسسات المالية المصرفية و المؤسسات المالية غير المصرفية:
يعاين نشاط املؤسسات املالية غري املصرفية يف جمال حتديث اإلطار الرقايب من تأخر ملحوظ مقارنة بنشاط
املؤسسات املالية املصرفية ،وترجع هذه األفضلية اليت منحتها السلطات املكلفة بالرقابة والضبط ألمهية الرقابة على
املؤسسات املالية املصرفية ألسباب مربرة كون خماطر القروض واملالءة والسيولة متثل حتديا كبريا الستقرار النظم
املالية.6
كما أن حجم الضمانات املمنوحة للمقرضني من طرف البنوك املركزية كملجأ أخري يؤدي بالدولة إىل حتمل
تكاليف عالية نظري تدخلها كما اتضح من عدد األزمات املصرفية األخرية ،وهلذا السبب أعطيت األولوية للقطاع
املصريف يف جمال الرقابة االحرتازية الكلية الستهداف استقرار النظام املايل املصريف ،فالسلطات العمومية تفضل إنقاذ
املؤسسات املالية املصرفية من املخاطر النظامية اليت تؤدي إىل إفالس النظام املصريف.
إن استهداف محاية املؤسسات املالية املصرفية أدى باحلكومات إىل الرتخيص بنقل املخاطر املصرفية إىل
األسواق املالية ،وقد واجهت اتفاقية بازل  2هذه الوضعية – ضمانات السيطرة على خماطر السوق – من خالل
ثالثة ركائز أساسية ضمها االتفاق املتعلق ب جلنة بازل وهي :متطلبات رأس املال (الركيزة األوىل كمية) و متطلبات
الرقابة الداخلية ( الركيزة الثانية أكثر نوعية) واملتطلبات املتعلقة باالتصال اخلارجي(الركيزة الثالثة).
مت حتويل هذه املخاطر املنقولة إىل األسواق املالية إىل حسابات املستثمرين و املؤسسات ،مبا يف ذلك شركات
التأمني اليت تتحمل املخاطر يف األسواق املالية (حالة  AIGعلى سبيل املثال ال احلصر) ،ولكن هذه األخرية ال تتوفر
على نفس الفرص للوصول إىل آليات السوق لتحسني إدارة املخاطر اليت يتعرضون هلا ،وفيما وراء احلاجة إىل املساواة
يف املعاملة بني خمتلف اخلدمات املالية ،تبدو هذه الوضعية مفارقة ففي حني أن خماطر التأمني عادة ما تكون أكثر
تعقيدا ،وهتدف السلطات العمومية يف هذا اإلطار إىل السماح للسوق من خالل وساطة شركات التأمني إىل األخذ
على عاتقها املشاركة يف أكرب حجم من املخاطر.
جتنبا للفشل من طرف شركات التأمني (حالة شركة  AIGمثال) ألهنا باعت كميات ضخمة من التأمني
دون التحوط من استثماراهتا ،وقد مت إجراء مبيعات هائلة ملقايضات التخلف عن السداد دون وضع ضمانات أولية
أو ختصيص احتياطيات رأمسالية أو التحوط من التعرض هلا وهو فشل عميق يف إدارة الشركات ،وال سيما ممارسات
إدارة املخاطر.
إذا كانت عملية التوريق حتوز على جزء كبري من نشاط املؤسسات املالية املصرفية ،فان شركات التأمني ال
ميكن أن تقوم باملشاركة يف خماطرها إال من خالل آلية إعادة التأمني ،إال أن هذا النشاط يبقى غري جذاب يف
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األسواق املالية ،مما حيد من ختصيص أموال جديدة هلذا النشاط املتميز باحتكار القلة والتكلفة املرتفعة ،وجعل هذا
النشاط حمدودا و أقل تنظيما ،من النشاط األصلي( التأمني) الذي ميثل بالنسبة للسلطات العمومية خطرا كبريا.
 .4مؤشرات المالءة  IIلشركات التأمين في تحقيق االستقرار المالي في ظل األزمات:
مت تنفيذ اتفاقية بازل الثانية يف السنوات اليت سبقت عام  ،8002وكان من املقرر تنفيذها يف أوائل عام
 8002يف معظم االقتصادات الرئيسية ؛ و مع حدوث األزمة املالية كانت اتفاقية بازل الثانية غري فعالة بشكل
كامل ،فعندما مت التفاوض على بازل  ،3كانت األزمة يف أوجها ،وبالتايل مت التفكري يف معايري أكثر صرامة ومت
اعتمادها بسرعة يف بعض اإلقتصادات الكربى (اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة).
 1.4األغراض التي وجدت من أجلها معايير مؤشرات المالءة  :2جند أن من بينها
 ضمان أن رأمسال املخصص أكثر حساسية للمخاطر؛ تعزيز متطلبات اإلفصاح اليت من شأهنا أن تسمح للمشاركني يف السوق بتقييم كفاية رأس املال ملؤسسة ما؛ التأكد من أن خماطر االئتمان وخماطر التشغيل وخماطر السوق يتم حتديدها بناء على البيانات والتقنياتالرمسية؛
 حماولة توحيد رأس املال االقتصادي والتنظيمي بشكل أوثق لتقليل نطاق املراجحة التنظيمية؛ يف حني أن االتفاق النهائي قد عاجل قضية املراجحة التنظيمية ،وال تزال هناك جماالت حيث تتباعدمتطلبات رأس املال التنظيمي عن رأس املال االقتصادي.
 2.4المالءة الثانية( :حتت مسمى التوجيه من طرف للربملان األورويب واجمللس  2009/138/CEيف  82نوفمرب
 :)8002هو إصالح تنظيمي أورويب يف عامل التأمني.
متاشيا مع بازل ، IIهتدف الشركات إىل تكييف متطلبات رأس املال لشركات التأمني وإعادة التأمني بشكل
7

أفضل مع املخاطر اليت تتعرض هلا يف نشاطها ،و قد حدد التاريخ الفعلي هلذا التوجيه هو 2يناير .8022
السياق املؤسس للمالءة املالية  :IIيف إطار عملية شاملة إلعادة تعريف هامش املالءة املالية وف ًقا مبا يتوافق
مع املخاطر و خصوصا املتعلقة جبميع املخاطر املالية ،بعد االتفاقيات اليت مست املؤسسات املالية املصرفية (البنوك)
وتنفيذا لتوجيهات اجمللس األوريب ملتطلبات رأس املال املرتبطة باتفاقية بازل) ،(IIو تتعلق بازل الثانية بشركات التأمني
و اهلدف هو تكييف رأس املال املطلوب للمؤسسات املالية على حنو أفضل مع املخاطر اليت تتكبدها يف تنفيذ
نشاطها.
بعد تطبيق هامش املالءة ) - Solvabilité I - (Iواليت تنص على هامش مالءة يعتمد على استخدام النسب
املئوية لكل من األقساط و املطالبات على األضرار ،تطرقت جلنة بازل الثانية من خالل جمموعة اللوائح التنظيمية
تعقيدا تتضمن املخاطر ،إما عن طريق تطبيق صيغة قياسية أو عن طريق أخذ
لشركات التأمني إىل قواعد أكثر ً
حسبان منوذج داخلي.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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السبب املباشر لظهور معايري بازل الثانية هي األزمة املالية  8002وأزمة الرهن العقاري حيث عمدت
املفوضية األوروبية بالتشريع حلماية نفسها من ما يسمى باملخاطر الشاملة (فشل سلسلة من املتعاملني الفاعليني -
البنوك ،شركات التأمني  - ...للعامل املايل).
 3.4كيف ترتبط إدارة المخاطر بإدارة رأس المال في المؤسسات المالية غير المصرفية؟
حتتاج الشركات إىل رأس املال لتمويل األصول و للتوظيف ،رأس مال االجتماعي للشركة يعترب كصمام آمان
يف حالة حدوث خسائر مالية حمتملة وغري متوقعة ،أخذين يف االعتبار التكاليف اليت متثل إحدى حوامل األموال
اخلارجية (رأمسال اخلارجي) أو السيولة يف ظل القيود املمكنة ،وعليه فإن اخلسائر الكارثية املرتبطة باألصول و
األضرار املرتبطة باملسؤولية املدنية للمبلغ الضخم ،أو االنقطاعفي اإلكتتاب والتوظيف الذي يقود حنو ضعف املالءة
املالية و بالتايل اإلفالس ،ولتحقيق املتانة املالية تسعى الشركات و املؤسسات املالية غري املصرفية إىل خيارين مها:8
 الطريقة األوىل :وهتدف لتقليل وتدنية خماطر اإلفالس هي تعزيز امليزانية من خالل تقدمي حصص ومسامهاتمن األموال اخلاصة أو الديون وذلك هبدف توفري السيولة خارج امليزانية ( خطوط اإلقراض) ،عن طريق رمسلة
إضافية يف كلتا احلالتني.
 الطريقة الثانية :وهي تتضمن تعطيل جزء من املداخيل (إيرادات ) كضمان للخصوم واملطالبات احملتملة ويتمذلك عن طريق تغطية خماطر السوق للمشتقات ،و هي طريقة يتم فيها استخدام حتويل املخاطر كبديل
خارج امليزانية.
شكل رقم ( :)02نظرة عامة على حلول التسيير للمخاطر ورأس المال.

Source: Swiss Re Institute, modifiée à partir de P. Shimpi, Integrating Risk Management and
Capital Management, Swiss Re New Markets, octobre 1999.

 .1رأسمال والمخاطر التي تهدد شركات التأمين وإعادة التأمين :جيب على مجيع الفاعلني يف النشاط التأمني
سواء كانوا شركات متارس عمليات التأمني بشكل مباشر أو عمليات إعادة التأمني أن يكونوا قادرين على فهم

واستيعاب املخاطر الكامنة يف أنشطتهم وأعماهلم وهذا ما ميكنهم من ختصيص رأمسال كاف لتغطية تكاليفهم.9

تعتمد املالءة املالية الثانية اليت تتعلق بالبنوك واليت صدرت عن  CRDعلى ثالثة حوامل أساسية ولكل منها

غرض وهي كاآليت:
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الحامل األول :وهو يهدف إىل حتديد املعايري الكمية حلساب املؤونات التقنية و حتديد األموال اخلاصة و يتمتعريف هذه املستويات التنظيمية بـ ـ  MCRA 2و :SCRA 3
وهي متثل احلد األدىن من متطلبات رأمسال الذي دونه يكون هناك تدخل للسلطات وهيئات اإلشراف والرقابة بشكل

ذايت و تلقائي؛
وهي متثل متطلبات املالءة املالية اليت متثل رأس املال املستهدف بشكل استثنائي و الالزم المتصاص الصدمة الناجتة
عن خطر رئيسي مثل(:أضرار استثنائية أو اهنيار مايل على مستوى األصول).

الشكل األول رقم ( :)03يوضح الفروقات ما بين بازل  Iو IIعلى مستوى الميزانية.

Source :https://www.insurancespeaker-wavestone.com/2014/03/solvabilite-2-enjeux-etcontraintes/, Le blog assurance des consultants Wavestone, 07/08/2018.

الحامل الثاني :وهتدف الدعامة الثانية إىل وضع معايري نوعية للرصد الداخلي للمخاطر اليت تتعرض هلا الشركاتوكيف ينبغي للسلطة اإلشراقية أن متارس سلطاهتا الرقابية يف هذا السياق.
إن حتديد الشركات "األكثر خطورة" هو هدف الذي تعىن به السلطات املمارسة للرقابة و اإلشراف وستكون لدى
هذه السلطات إمكانية املطالبة برأس مال أعلى من املبلغ املقرتح من خالل استخدام حساب ( SCRإضافة جزء من
رأس املال) و  /أو التدنية والتقليل من تعرضهم للمخاطر.

-الحامل الثالث :وهتدف هذه الدعامة إىل حتديد مجيع املعلومات التفصيلية اليت ميكن للجمهور النفاذ إليها ،من

جهة ،واليت ميكن للسلطات اإلشرافية الوصول إليها ملمارسة سلطاهتا اإلشرافية من جهة أخرى.
وعليه جيب على الشركة غري القادرة على إثبات أن مستوى رأس ماهلا ال يكفي لتغطية هذه املخاطر أن تقدم إىل
السلطة املشرفة عليها للموافقة على خطة حتدد فيه كيف ؟ ومىت ؟ ستتمكن من االستجابة هلذه املعايري مرة
أخرى.10
كيفية تحديد :SCR

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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شركات التأمني و معيدي التامني إىل حتديد آليات قياس املخاطر والتأكد من أن لديها ما يكفي من رأمسال لتغطيةهذه املخاطر يف مستوى يصل إىل  99,5 %من التغطية؛
استنادا إىل الصيغة القياسية أو النموذج
شركات التامني وممارسي التأمني التباديل اختيار طريقة حساب SCRً
الداخلي الكامل (بناءً على هيكل املخاطر اخلاص هبم) ،أو حىت لطريقة احلساب املختلطة ،النموذج الداخلي اجلزئي

(عن طريق الدمج ،وفقا لفروع الشركة أو وفقا للمخاطر ،الصيغة القياسية والنموذج الداخلي).

 .1تحديات اإلدارة والتحكم في هامش المالءة  :8هتدف هذه التوجيهات اليت أنشأها املشرف األورويب على
التأمني ( ، )EIOPAإىل تنسيق ودعم سوق التأمني األورويب من خالل ضمان املالءة املالية لشركات التأمني ،أي
جديدا لتوجيه املالءة  ،2حول كيفية تقييم امليزانية
منهجا
ً
قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتم جتاه املؤمن هلم  .يقدم ً

العمومية وكيفية وضع نظام شامل إلدارة املخاطر ،لتحسني األداء وتقليل خماطر اإلفالس يف قطاع التأمني ،يتم وضع
التوجيه يف  3ركائز:
شكل رقم ( :)04هيكل التوجيهات المتعلقة بالمالءة المالية .02

Source: Erwan Musy, Le contrôle interne dans les organismes d'assurance, rôle, enjeux et
perspectives d'évolution, Mémoire soutenu pour l’obtention du MBA manager d'entreprise en
assurance, Ecole Nationale. d'Assurance, France, 2007, p: 73.

 الدعامة األولى (المتطلبات الكمية) :لتوفري رؤية املالءة املالية لشركات التأمني ،وتنسيق البيانات من اجلهاتاألوروبية املختلفة ،وقد وضعت

EIOPA

اثنني من مؤشرات املالءة:

( MCR الحد األدنى من متطلبات رأس المال) :الحد األدنى لمستوى رأس المال الذي سيؤدي لتعرض
مصالح حملة الوثائق للخطر بصورة خطرية إذا مت الرتخيص ملؤسسات التأمني باالستمرار ،وبالتايل ،إذا
أصبحت حقوق ملكية للشركات أقل من ، MCRفسوف يتدخل املنظم تلقائياً لوضع خطة اسرتداد.

حتديدا
( SCR المالءة المالية المطلوبة) :مستوى رأس املال املطلوب الستمرارية األعمال ،وبشكل أكثر ً
مستوى رأس املال الذي جيب أن يتم االحتفاظ به إىل احلد األدىن من أجل احلد من احتمالية حدوث اهنيار

138

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص141-131 :

ISSN: 2602-7860

لشركة التأمني إىل أقل من  ٪0.2سنوياً ،و ذلك لتوفري رؤية املالءة اليت ميكن االعتماد عليها قدر اإلمكان،
وقد مت حتديد معايري التصميم اجلديدة لتقييم تشمل األصول (القيمة السوقية)؛ وااللتزامات ،يف أفضل تقدير،
واليت تتوافق مع التقييم االقتصادي اللتزامات شركة التأمني.

شكل رقم ( :)05أدوات إدارة رأس املال لتحقيق املالءة (.)Solvency Capital Management Tools

Source : Swiss-Re, “Insurance solvency regulation in Latin America: modernizing at
varying speeds”, Economic Research&Consulting, January 2015,p:13.

باملثل ،فإن إعادة التأمني تقدم ختفيف كبري يف رأس املال مبوجب املعادالت القياسية ألطر املالءة االقتصادية
اجلديدة القائمة على املخاطر ،وغالبا بتكلفة أقل من أدوات التمويل األخرى مثل حقوق امللكية أو الديون الثانوية،
يتم تلخيص املفاضلة بني أدوات إدارة رأس املال البديلة يف الشكل ) (05مقارنةً بأشكال أخرى من زيادة رأس
أيضا األموال اخلاصة
املال ،فإن إعادة التأمني تقلل من متطلبات رأس املال املطلوب الستمرارية األعمال ،وحترر ً

لالستخدامات البديلة.
عالوة على ذلك ،فإن القواعد اجلديدة اليت تشير إلى أن عمليات إعادة التأمين ستكون أكثر إرتباطا بنقل
المخاطر وأكثر أثرا منها في النظم السابقة ،حيث أنها استندت عموماً إلى محاسبة القيمة الدفرتية بدال من
التقييمات المتسقة مع السوق.
 الدعامة الثانية (المتطلبات النوعية) :تتضمن هذه الدعامة إنشاء نظام داخلي للتحكم يف مجيع املخاطر (املاليةاملؤمن؛ حبيث أنه يف أي حلظة ميكن أن يكون لديه رؤية دقيقة حلالة مالءته.
والتقنية والتشغيلية) اليت قد يواجهها ِّ
وسيتحكم املنظمون الوطنيون يف أنظمة إدارة املخاطر هذه ،واليت تستند إىل املبادئ التالية:

 إعادة وضع و التنفيذ للوظائف الرئيسية اليت توصف باملفتاحية منها (االكتوارية ،التدقيق الداخلي ،االمتثال
وإدارة املخاطر)؛
 إدارة سليمة وحكيمة وفعالة؛
 سياسة جودة البيانات؛
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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(تقييم املخاطر والقدرة على حتمل املالءة) وهو عبارة عن نظام إدارة املخاطر

الداخلية.
-الدعامة الثالثة :وهي تتعلق بالرتابط والتواصل املايل و يتضمن مبدأ انضباط السوق ،ومتطلباته هي نشر معلومات

دقيقة ومفصلة عن نشاط شركات التأمني.

جيب على مجيع الفاعليني األوروبيني توفري نفس أنواع النماذج ،مما يسمح بقدر أكرب من شفافية السوق وتبسيط
املقارنة بني الفاعليني وصانعي السوق.
جيب تقدمي هذه املعلومات بالتحيز وبشكل دوري عن طريق نوعني من املستندات ،ليتم نقلهما بواسطة شركة
التأمني:
 التقارير "السردية و إنشائية" اليت تعطي رؤية وصفية للسياسة التحوطية اليت وضعها املؤمن ،ويف هذا السياق هناكتقريرين إنشائيني يتم إعداده واحد للجمهور يتم فيه وصف احلالة املتعلقة باملالءة املالية ( )SFCRواآلخر يكون
أكثر مشوال ويكون حصري خاص باملشرف املنظم ( وهو تقرير الإلشراف التنظيمي)؛
 التقارير كمية تسمى ( :)QRTواملسماة لوحات املعلومات و القيادة اليت مت حتديد بياناهتا من قبل ، EIOPAوهيتغطي اجملاالت الرئيسية ألنشطة شركة التأمني :إدارة األصول ،املؤونات التقنية والفنية ،رأس املال اخلاص وامليزانية
العمومية ،برنامج إعادة التأمني ،حتليل التباين والتغيريات ...اخل يف اإلمجايل ،يتم طلب ما يقرب من  2000بيانات،
 ٪82منها ربع سنوي ،والباقي سنويًا.
 .7التداعيات المترتبة على شركات التأمين جراء تطبيق معايير بازل:II

غالبا ما يتم نقده ملقارباته احلذرة للغاية ،يف حني أن هذا غالبا ما يكون معيقا و عبئاً على شركات التأمني،
إال أن إدارة معايري بازل  8أدت إىل الكثري من العمل لتحقيق االمتثال جلميع أصحاب املصاحل؛ وقد أظهرت
دراسات التأثري املختلفة أن شركات التأمني يف السوق الفرنسية عموما لديها مستوى من األموال اخلاصة يكاد يكون
دائما فوق املتطلبات التحوطية ،أي قبل تنفيذ التوجيهات بسنتني تقريبًا.
ً
عموما فإن نطاق العمل الذي مت بالفعل أو الذي ال يزال قيد التنفيذ لالمتثال للتوجيهات املهمة للغاي،
ف يف الواقع ،تواجه شركات التأمني موضوعات جديدة قد تتطلب مراجعة أدوات تكنولوجيا املعلومات يف جمملها.
هذا هو احلال على وجه اخلصوص مع مجع البيانات الالزمة للتحضري إلجناز مؤشر ،QRTألنه جيب تنسيقها
أو تقسيمها وف ًقا للمعايري اليت مل تؤخذ يف االعتبار يف السابق يف أنظمة املعلومات:
وفقا للتقسيم اجلديد لألوراق املالية فإن ما يسمى  CIC code؛ أو تصنيف جديد اللتزامات العمالء يف خط
العمل) (LOB؛ لكن من الواضح أن أعمال االمتثال هذه قد متثل فرصة لشركات التأمني الستجواب نظام الرقابة
والتحكم اخلاص هبا.
إن املسامهات ميكن أن تتجاوز االمتثال البسيط .وبالتايل ،سيكون مبقدور بعض اجلهات الفاعلة استخدام هذا
العمل لتكييف أدوات اإلدارة اخلاصة هبا واختبار أداء نظام املعلومات اخلاص هبا.
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إىل جانب القيود املفروضة ،جيب أن تثبت مؤشرات املالءة  8أهنا مفيدة لشركات التأمني ،وذلك من خالل
وضع هذه األعمال يف صاحل إصالح السياسة االحرتازية ،مع مسامهات حقيقية من حيث السيطرة على املخاطر
وجودة البيانات على وجه اخلصوص.
 .8التنظيم االحترازي لقطاع التأمين في الجزائر:
املؤمن هلم واملستفيدين والغري يف أوقاهتا
تتمثل مالءة شركات التأمني يف قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه ّ
املشرع اجلزائري عليها جمموعة من االلتزامات التنظيمية كاحلد
احملددة ،ومن أجل ضمان مالءة شركات التأمني فرض ّ
األدىن من رأس املال االجتماعي وهامش املالءة ،وكذا االلتزام بتكوين املخصصات التقنية والديون التقنية ،باإلضافة
إىل متثيل االلتزامات التنظيمية باألصول املناسبة وبالنسب املوافقة هلا  .ففي هذا السياق سنتطرق إىل اجلوانب املتعلقة
بالرقابة على املالءة لقطاع التأمني يف اجلزائر ،قواعد املالءة لقطاع التأمني قبل صدور قانون ، 2013وأخريا تقييم
هامش املالءة لشركات التأمني اجلزائرية وملؤشرات اإلحصائية املتعلقة هبا.
 1.8الرقابة على المالءة لقطاع التأمين في الجزائر:
إذا كان هامش املالءة أقل من احلد األدىن املطلوب كما هو منصوص عليه يف املادة  3أعاله ،وجب على
وإما
شركة التأمني أو إعادة التأمني ويف أجل أقصاه ستة أشهر تسوية وضعيتها ّإما برفع رأمساهلا أو أموال تأسيسها ّ
بإيداع كفالة لدى اخلزينة العمومية ،يسري أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ إدارة الرقابة شركة التأمني أو إعادة
التأمني املعنية بالعجز يف القدرة على الوفاء ،يف حالة إيداع كفالة حترر هذه األخرية بعد تسوية الوضعية مبقرر من
جلنة اإلشراف على التأمينات.
 2.8قواعد المالءة لقطاع التأمين:

يعتمد نظام املالءة اجلزائري بشكل أساسي على احلد األدىن لرأس املال االجتماعي وااللتزامات التقنية املتمثلة

يف االحتياطات التقنية ،املخصصات التقنية والديون التقنية ،ويف كيفية متثيلها وفقا للقوانني املنصوص عليها ،يف هذا
السياق ميكن اخلروج مبجموعة من النتائج كالتايل:
 1.1.8مخصص التعديل لتأمينات األشخاص:
قام املشرع اجلزائري باستحداث جمموعة من املخصصات التقنية ،فبالنسبة لتأمينات األشخاص جند خمصص
التعديل الذي ميول عن طريق ختصيص سنوي ال يتعدى  72 %من الربح التقين الناتج للعقد أو جلميع العقود
املعنية ،ويتوقف متويل هذا املخصص عندما يصل مبلغه  15 %من املعدل السنوي لعبء خسائر الثالث سنوات
املالية األخرية.
 2.1.8مخصص التعديل لتأمينات األضرار:

إن خمصص التعديل بالنسبة لتأمينات األضرار يعمل على تعديل تقلبات نسب اخلسائر للسنوات املقبلة ،ميول
هذا املخصص لكل سنة مالية متتالية باقتطاع ال يتعدى  72 %من الربح التقين الناتج لفرع التأمني املعين إىل غاية
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أن يساوي هذا املخصص أو يفوق  200 %من أقساط أو اشرتاكات السنة املالية صافية من اإللغاءات والرسوم
للفرع املعين.
 3.1.8مخصص التوازن لتأمين على القروض:

كذلك خمصص التوازن الذي خيص شركة التأمني املمارسة لتأمني" القروض "أو تأمني " الكفالة"  ،الذي

يكون لتغطية اخلسارة التقنية احملتمل وقوعها عند انتهاء السنة املالية يف هذين الفرعني ،ميول هذا املخصص لكل ،سنة
مالية متتالية باقتطاع ال يتعدى  72 %من الربح التقين الناتج لفرع التأمني املعين إىل غاية أن يساوي هذا
املخصص أو يفوق  150 %من املبلغ السنوي األكثر ارتفاعا لألقساط أو االشرتاكات صافية من اإللغاءات و
الرسوم خالل اخلمس سنوات املالية السابقة للفرع املعين .وكذلك خمصص املسامهة يف األرباح و اإلسرتجاعات،
الذي ميثل املبالغ املخصصة للمؤمن هلم أو للمستفيدين من عقود التأمني يف شكل مسامهة يف األرباح التقنية ويف
اإلسرتجاعات إذا مل يتم دفع هذه املبالغ.
 3.8تقييم هامش المالءة لشركات التأمين الجزائرية :
بالنظر إىل مكونات وطرق حساب هامش املالءة جند أ نّه حسب التشريع املنصوص عليه يف هذا الشأن ،ال
يأخذ يف االعتبار عدة عناصر ،واملتمثلة باألساس يف :رأس املال االجتماعي الغري حمرر والذي يظهر من جانب الذمم
كدين كونه من األموال اخلاصة ،وكذلك مسامهات العالوات والنتائج رهن التخصيص والنتائج املّرحلة .أما فيما
خيص هامش املالءة اإللزامي وهذا األخري حيسب طبقا للتشريع املنصوص عليه وفق طريقتني مها:
 1.3.8الطريقة األولى هامش املالءة : ≥ 15 %

من الديون التقنية اإلمجالية :كان من املفروض عدم حتميل شركة التأمني التزامات أخرى تتعلق بالكوارث اليت
هي على عاتق معيد التأمني ،وأن يكون احلساب على أساس الديون التقنية الصافية من الكوارث اليت هي على عاتق
معيد التأمني.
 2.3.8الطريقة الثانية :هامش املالءة  < 20 %من رقم األعمال املتضمن للضرائب:

كان من

املفروض حساب هامش املالءة من رقم األعمال اخلايل من الضرائب باعتبار أ ّن شركة التأمني تقوم بدفع الضرائب

اليت تعترب كدين على عاتقها واملتمثلة باألساس يف :ضريبة  TVAنسبة االشرتاك يف يف الصندوق اخلاص
بتأمينات السيارات (  ) FSIواملقدرة ب ـ  % 3من األقساط املصدرة ،وكذلك نسبة يف الصندوق اخلاص بتأمينات
الكوارث الطبيعية ) .(FCN
 .9مقارنة بين نظام المالءة لشركات التأمين الجزائرية وتوجيهات المالءة  2لالتحاد األوربي:
بعد عرض مكونات أنظمة املالءة يف االحتاد األورويب واجلزائر ،سنقوم بإجراء مقارنة بني هذه املكونات
لتحديد أوجه التشابه واالختالف بينها وتبيان مدى توافق توجيهات املالءة  2لالحتاد األوريب مع قواعد املالءة يف
التعرف على مدى إمكانية تطبيقها على قطاع التأمني يف اجلزائر وتطوير هذه القواعد مبا
اجلزائر ،وذلك يف سبيل ّ
ينسجم والتطورات الدولية يف هذا اجملال ومبا خيدم قطاع التأمني اجلزائري.11
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جدول رقم ( :)01مقارنة بين نظام المالءة لقطاع التامين في الجزائر و نظام المالءة حسب توجيهات المالءة
.2

المصدر :كفية شنايف" ،أثر تطبيق توجيهات المالءة  2على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي وإمكانية تطبيقها على

قطاع التأمين في الجزائر " ،رسالة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ،جامعة سطيف ،اجلزائر،8022 ،
ص.219 :

.10الخالصة:

من أهم ما خلصت إليه دراستنا ،هو أن األثر الرئيس لتوجيهات املالءة  2يتمثل يف حتسني إدارة املخاطر،
لتصبح أكثر مالئمة وذلك نتيجة للتنسيق األفضل بني املخاطر ومتطلبات رأس املال ومتطلبات اإلفصاح املايل
العام ،وصوال إىل ختصيص أكثر كفاءة لرأس املال مما حيقق استقرار أكرب يف األداء املايل لشركات التأمني مما يسهم
بدوره يف محاية املؤمن هلم وتعزيز املنافسة يف السوق وكذا حتقيق املزيد من الشفافية وتوحيد وتكامل سوق التأمني
يف االحتاد األورويب.
وعليه فإن قطاع التأمني يف اجلزائري بوجهه احلايل ،ال يزال بعيدا عن إمكانية تطبيق توجيهات املالءة  2نظرا
خلصوصية وطبيعة قطاع التأمني يف اجلزائر ومستوى األداء التنظيمي لشركات التأمني وطرق وأساليب إدارهتا اليت
تركز بشكل أساسي على املتطلبات التقليدية للمالءة ،وكذا االعتماد على أسس مبسطة وتقليدية ملراقب القوة املايل
لشركات التأمني والذي ال يتوافق مع مستوى املخاطر احلقيقي اليت تواجهها شركات التأمني.
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:الهوامش واإلحاالت.11
 لقاء قرطاج العاشر،"  " المالءة المالية لمؤسسات التأمين و إعادة التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية، سهيلة شبشوب1
.8002  نوفمرب، تونس،للتأمني و إعادة التأمني
STEFANO MICOSSI , “ Better than Basel”, https://www.projectsyndicate.org/commentary/better-than
basel?a_la=english&a_d=536608961a91c10c78bfe2ad&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Farch
ive&a_li=better-than-basel&a_pa=&a_ps=, 03 mai2012.
2

 عرب احلامل8022/02/82 : اليوم الثالثاء، الشروق المصرية،"  "قنوات العدوى المالية وانتشار األزمات،مدحت نافع

3

:االلكرتوين
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=25092018&id=c5acb67a-85ed-48d69fa2-a1cd4f1a10f2

 وهو ما أسفر عن، عندما اهنارت أسواق األسهم و السندات يف وول سرتيت،)2282  أكتوبر82(  وهي أزمة الثالثاء األسود
 ومها عصب،، قامت يف إثرها الواليات املتحدة بفرض سياسات محائية خاصة على وارداهتا من الفوالذ والصلبـ،أزمة مالية واقتصادية
.الصناعة األملانية
Gabe Velázquez , ‘ The Psychological Ebbs and Flows of Market Cycles’, sur le sites
https://www.fxstreet.com/education/the-psychological-ebbs-and-flows-of-market-cycles201710110607 , 17/10/2017.
5
François lévêque, économie de la réglementation, éditions la découverte, paris, 2004, p: 51.
4

،81223  السلسلة املالية حتت رقم،"" تطور المؤسسات المالية غير المصرفية و مراقبتها، مايكل بومر ليانو، جفري كارمايكل6
.8001، عمان األردن، منشورات البنك الدويل باللغة العربية، األكادميية العربية للعلوم املصرفية،ترمجة حممد سعيد النابلسي
7

Solvabilité II (surnom de la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25
novembre 2009) est une réforme réglementaire européenne du monde de l'assurance.Dans la
lignée de Bâle II, son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies
d'assurance et de réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur activité. La date
d'effet de cette directive est le 1er janvier 2016.
8
Swiss Re Institute, « Assurances des entreprises : repousser les frontières de
l’assurabilité grâce à l’innovation » , Swiss Re, mai 2017 .
9
pierrée-E,Thérond, Frédéric Planchet, « Provisions techniques et capital de solvabilité d'une
compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk » , cabinet Winter,
SAF Lyon , UCBL -France, International Review of Applied Financial Issues and …, 2013.
 Capital Requirements Directive .
 Minimum Capital Requirement, c'est le capital minimum exigé par l'autorité de régulation .
 SCR : Solvency Capital Requirement, c'est le capital requis pour assurer la solvabilité .

،) وهـي األداة الرئيسـية للسـلطات اإلشـرافيةLe SCR(  يعتـرب املؤشـر فيمـا يتعلـق مبتطلبـات رأس املـال: شرح للحاملل األول
 وهـذا، ويتضـمن مجيـع املخـاطر املتعلقـة بأعمـال الشـركة،ويف الواقع يعترب هـذا املؤشـر هـو الوحيـد الـذي يعتمـد علـى التعـرض للمخـاطر
. خماطر السيولة وخماطر السوق،  خماطر التشغيل، خماطر االئتمان، خماطر االكتتاب:يعين بشكل رئيسي
وعليه جيب على الشركة غري القادرة على إثبات أن مستوى رأس ماهلا ال يكفي لتغطية هذه املخاطر أن تقدم إىل السلطة املشرفة عليها
.للموافقة على خطة حتدد فيه كيف ؟ ومىت ؟ ستتمكن من االستجابة هلذه املعايري مرة أخرى


L'identification des sociétés "les plus risquées" est un objectif et les autorités de contrôle auront
en leur pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus élevé que le
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montant suggéré par le calcul du SCR (capital add-on) et/ou de réduire leur exposition aux
risques ;
 Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auxquelles
le public aura accès, d'une part, et auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès pour
exercer leur pouvoir de surveillance, d'autre part ;
 Le troisième pilier a pour objectif de définir l'ensemble des informations détaillées auxquelles
le public aura accès, d'une part, et auxquelles les autorités de contrôle pourront avoir accès pour
exercer leur pouvoir de surveillance, d'autre part ;
10
Une compagnie qui ne serait pas en mesure de démontrer que son niveau de fonds propres est
suffisant pour couvrir ces risques devra soumettre à son autorité de contrôle pour approbation un
plan précisant comment et quand elle pourra à nouveau respecter ces critères.

 على شركات التأمين لدول االتحاد األوربي وإمكانية تطبيقها على قطاع2  "أثر تطبيق توجيهات المالءة، كفية شنايف11
. اجلزائر، جامعة سطيف، كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري، رسالة دكتوراه،" التأمين في الجزائر
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واقع وآفاق التعايش بين المصارف اإلسالمية والتقليدية في ظل ازدواج النظام المالي
Reality and Prospects of Coexistence Between Islamic and Traditional Banks
in Light of the Duplication of the Financial System.
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تاريخ النشر1108/01/10:
الكلمات المفتاحية

الملخص
هتدف هذه الورقة البحثية إىل الوقوف على واقع وآفاق التعايش بني املصارف اإلسالمية والتقليدية يف
ظل ازدواج النظام املايل باإلضافة اىل إبراز الدور الفعال للمصارف اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل
املصارف اإلسالمية؛
وتوضيح إمكانية التعايش والتعاون بني املصارف اإلسالمية والتقليدية
وقد توصلت إىل أن هناك فروق جوهرية متعددة بني النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم االقتصادية املصارف التقليدية؛
النظام املايل؛
األخرى اليت تستند على الفصل بني الدين و االقتصاد ،يف حني يرتبط النظام االقتصادي اإلسالمي بالدين
فجميع قيمه مستمدة من الشريعة اإلسالمية ،وبفضل النجاحات اليت حققتها الصريفة اإلسالمية يف اآلونة االستقرار املايل.
األخرية انتشرت املصارف اإلسالمية يف العديد من دول العامل ومل يعد انشاؤها قاصرا على الدول اإلسالمية
فقط بل امتد واتسع إىل مجيع دول العامل املتقدمة واملتخلفة على حد سواء.
Abstract
Keywords

Islamic Banks,
The Traditional
Banks,
Financial
System,
Financial
Stability.

The aim of these research paper to stand on the reality and prospects of
coexistence between the Islamic banks and traditional under the duplication of the
financial system, as well as to highlight the effective role of Islamic banks in financial
stability and clarify the possibility of coexistence and cooperation between banks and
traditional Islamic
has reached the conclusion that there are substantial differences between the
economic system of Islam, economic systems and the other based on the separation of
religion and the economy, while the system is linked to Islamic religion all its values
derived from the Islamic Shariah, thanks to the successes achieved by the Islamic
banking recently spread Islamic banks in many countries of the world is no longer the
inception of a minor on the Islamic states only, but extended and broadened to all
countries of the world, developed and developing alike.
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 .1مقدمة:
أصبحت املصارف اإلسالمية أمرا واقعيا يف احلياة املصرفية والدولية بعد أن شقت طريقها يف بيئات مصرفية
بعيدة يف أسسها وقواعدها وآليات عملها عن أحكام الشريعة اإلسالمية ،وبالرغم من خمتلف التحديات اليت اعرتضت
مسرية املصارف اإلسالمية إال أهنا أرست لنفسها قاعدة راسخة يف احلياة املصرفية الدولية ،ولقد أثبتت هذه األخرية
جناحها يف ظل نظام رأمسايل سائد تعمل فيه البنوك التقليدية على أساس سعر الفائدة ،يف حني اعتمدت املصارف
اإلسالمية اإلسالم أساس ملمارسة أعماهلا املصرفية ،واعتمدت على صيغ االستثمار اإلسالمية كبديل للمعامالت
الربوية ،كما أهنا أثبتت مكانتها من خالل جتاوز األزمة املالية العاملية وحتقيق عوائد أفضل مما حققته البنوك التقليدية
رغم حداثة التجربة واملصاعب والتحديات اليت واجهتها إال أهنا استطاعت االنتشار على نطاق واسع على حساب
نظريهتا التقليدية باعتبارها أكثر استقرارا مما مسح هلا بالنمو وحتقيق األربا وزاد من إقبال املتعاملني عليها.
 1.1إشكالية الدراسة:

وبناءا على ما سبق ولإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل:

فيما يتمثل واقع وآفاق التعاون بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية يف ظل ازدواج النظام املايل؟
 2.1أسئلة الدراسة:
وهذا التساؤل الرئيسي بدوره يقودنا جملموعة من التساؤالت الفرعية التالية:
 ما املقصود باملصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية ؟ وفيما تتمثل أهم الفروقات فيما بينهما؟
 ما هي طبيعة العالقة بني البنوك املركزية واملصارف اإلسالمية ؟

 فيما تتمثل طبيعة العالقة بني املصارف اإلسالمية فيما بينها ومع البنوك التقليدية ؟
ولإلجابة على التساؤالت السابقة ارتأينا إىل صياغة الفرضيات التالية:

 هناك اختالف جذري يف األسس واملبادئ بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية.
 هناك اختالف يف طبيعة العالقة بني املصارف اإلسالمية والبنوك املركزية.
 ال يوجد اختالف يف طبيعة العالقة بني املصارف اإلسالمية فيما بينها وبني البنوك التقليدية.

تربز أمهية الدراسة فيما يلي:

 حماولة التعرف على أهم املفاهيم املتعلقة باملصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية باإلضافة إىل

الوقوف على أهم أوجه االختالف والتشابه بينهما؛

 األمهية القصوى اليت حيظى هبا موضوع التعايش بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية حيث

يعترب هذا املوضوع من مواضيع الساعة يف البلدان اإلسالمية وغري اإلسالمية على حد السواء خاصة بعد
األزمة املالية العاملية؛ باإلضافة إىل وجود رغبة لدى القائمني على املصارف التقليدية بتقدمي اخلدمات املالية
اإلسالمية إىل جانب العمل التقليدي؛
 عدم اتضا الرؤية لدى بعض املصرفيني حول طبيعة العالقة بني النموذجني؛
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أهداف الدراسة:
 الوقوف على واقع وآفاق التعايش بني املصارف اإلسالمية والتقليدية يف ظل ازدواج النظام املايل؛
 إبراز الدور الفعال للمصارف اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل؛

 توضيح إمكانية التعايش والتعاون بني املصارف اإلسالمية والتقليدية؛
 1.1منهج الدراسة:

نظرا لطبيعة املوضوع وبغية اإلحاطة جبوانبه املختلفة ولإلجابة على التساؤالت املطروحة واختبار صحة

الفرضيات مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي لتوضيح أهم املفاهيم املتعلقة باملوضوع.
تبعا لألهداف املتوخاة من البحث وملعاجلة اإلشكالية والتساؤالت الفرعية والختبار صحة الفرضيات قمنا
بتقسيم هذه الورقة البحثية كما يلي:
املصارف اإلسالمية والتقليدية وأوجه االختالف والتشابه بينهما.
واقع وأفاق التعايش بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية.
 .2المصارف اإلسالمية والتقليدية وأوجه االختالف والتشابه بينهما

سنتطرق من خالل هذا اجلانب إىل مفاهيم نظرية عامة حول املصارف اإلسالمية والتقليدية وأسس عملهما

باإلضافة إىل أوجه االختالف والتشابه بينهما
 1.2تعريف المصارف اإلسالمية وأسس عملها:

قدم الدكتور عبد الرمحن يسري تعريفا شامال للمصرف اإلسالمي فقال'' :هو مؤسسة مصرفية تلتزم يف مجيع

معامالهتا ونشاطها االستثماري ،وإدارهتا جلميع أعماهلا بالشريعة الغراء ومقاصدها ،وكذلك بأهداف اجملتمع
اإلسالمي داخليا وخارجيا''.1
عرفه أحد رواد املصرفية اإلسالمية بأنه'' :جهاز مايل يستهدف التنمية ويعمل يف إطار الشريعة اإلسالمية
ويلتزم بكل القيم األخالقية اليت جاءت هبا الشرائع السماوية ،ويسعى إىل تصحيح وظيفة رأس املال يف اجملتمع.''2
من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج أن املصارف اإلسالمية هي تلك املؤسسات املالية اليت تقوم
باملعامالت املصرفية واملالية والتجارية وأعمال االستثمار وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك فيما خيص عدم
التعامل بالفائدة الربوية أخذا وعطاءا ،ونظرا هلذه الطبيعة املتفردة هلذه املؤسسات فقط أطلقت عليها أمساء عديدة
مثل :بنوك املشاركة وبنوك التمويل البديل وحىت بنوك التمويل األخالقي.
إن املصارف اإلسالمية تنتشر اليوم يف أكثر ما يقارب من ثلث دول العامل ،وحتتضن الصناعة املصرفية يف
الوقت احلاضر ما يزيد عن ( )033مصرفا ومؤسسة مالية إسالمية ،وينمو القطاع املصريف اإلسالمي مبعدالت كبرية
تفوق ( ) %03سنويا مما يعكس األمهية املتنامية للعمل املصريف واملايل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ،ويف ضوء ما
تقدم يتبني أن مراحل تطور املصارف اإلسالمية متثل مراحل منطقية متعاقبة وأن كل مرحلة أو سلسلة جاءت بفعل
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قوى دافعية ومؤثرة ،وأن مسوغاهتا ختتلف عن مسوغات املرحلة اليت أعقبتها ويعد بداية القرن املنصرم نقطة االنطالق
احلقيقية للصريفة اإلسالمية املعاصرة.3
 2.2أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي:

متارس املصارف اإلسالمية أنشطتها املصرفية وفقا ألبعاد ومضامني املبادئ االقتصادية واليت تركز على املقومات

التالية:4
 1.2.2العالقة بين النظام االقتصادي اإلسالمي والدين:

هناك فروق جوهرية ومتعددة بني النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم االقتصادية األخرى ،واليت تستند على
الفصل بني الدين واالقتصاد ،يف حني يرتبط النظام االقتصادي اإلسالمي بالدين ومجيع قيمه إمنا مستمدة من الشريعة

اإلسالمية ،لذلك فمبدأ احلرام واحلالل ومبدأ دمج القيم املادية مع القيم الروحية هي اليت حتكم كل االجتاهات ومجيع
قرارات االستثمار.
 2.2.2مبدأ االستخالف :يستند التنظيم االقتصادي على قاعدة أساسية مفادها أن املال هلل سبحانه وتعاىل،
واإلنسان مستخلف فيه إلدارته واستثماره وإنفاقه وفق توجيهات ربانية حمددة ال ينحرف عنها.
 1.2.2ال ضرر وال ضرار:
تعترب الشريعة اإلسالمية النشاط اإلنساين اقتصاديا إذا كانت له منفعة تبادلية وحقق رحبا شريطة أن خيلو من الضرر.
 4.2.2العمل والجزاء :يستحق العاملني جزا ء (أجرا) عادال عن عمله بصرف النظر عن جنس العامل أو جنسيته،
وال يستحق الفرد أجره ما مل يؤدي عمال حمددا.

 2.2.2الغنم بالعزم :هذه القاعدة تقر بأنه ال حيق لإلنسان أن حيصل على ربح معني بدون التعرض للمخاطرة.
 1.2.2ترشيد اإلنتاج واالستهالك :حيث ينبغي أن ترتكز املوارد االقتصادية على إنتاج السلع واخلدمات الضرورية
واليت تشبع احلاجات اإلنسانية.

 1.2.2تحريم الربا :حيث تتم إدارة األنشطة االقتصادية وفقا ملبدأ الكسب باجلهد واملشاركة يف الربح واخلسارة
وحترمي الربا أخذا أو عطاء.
 8.2.2ترشيد اإلنفاق االستثماري :حيث اإلسالم على إنفاق املال ،ومينع االكتناز ،حيث يشمل اإلنفاق على أداء

فريضة الزكاة والنفقة على األهل واألقارب وذوي احلاجات الضرورية ،ويوجب اإلسالم استثمار فائق األموال وفقا

للشريعة اإلسالمية ،ويشجع أخذ املخاطرة يف االستثمار ،وتقوم مبادئ املعامالت املالية اإلسالمية على مبدأ تقدمي
التمويل حسب الصيغ املعتمدة شرعا ،أمهها املضاربة واملشاركة واملراحبة واملساومة واإلستصناع والتأجري وتقدم منتجات
استثمارية مشروعة.
 1.2.2الزكاة :متثل الزكاة مدرسة اقتصادية لوحدها ،فاملال السائل تدفع عليه الزكاة وعلى أرباحه مبقدار ربع العشر
بينما املال املنتج تدفع الزكاة على نتاجه فقط مبقدار نصف العشر والعشر ،وهذا عامل يؤدي إىل توجيه األموال حنو
اإلنتاج واالنعكاس اإلجيايب يف الدورة االقتصادية.
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 .1.2تعريف البنوك التقليدية وأسس عملها:
إن كلمة بنك اشتقت من املقاعد اليت كان جيلس عليها الصرافون يف أسواق البندقية وأمسرتدام واألصل اللغوي
للكلمة هو الكلمة اإليطالية ''بانكو'' واليت تعين مصطبة ويقصد هبا يف البدء املصطبة اليت كان جيلس عليها الصيارفة
لتحويل العملة ،مث تطور املعىن فيما بعد لكي يقصد بالكلمة املنضدة اليت يتم فوقها عد وتبادل العمالت ،بعدها
أصبحت تعين املكان الذي توجد فيه تلك املنضدة وجتري فيه املتاجرة بالنقود.5
ولقد وردت أيضا عدة تعاريف للبنك منها :الكالسيكية ومنها احلديثة ،فمن وجهة نظر الكالسيكية ميكن
القول أن البنك هو'' :مؤسسة تعمل كوسيط مايل بني جمموعتني رئيسيتني من العمالء ،اجملموعة األوىل لديها فائض
من األموال وحتتاج إىل احلفاظ عليه وتنميته ،واجملموعة الثانية هي جمموعة من العمالء حتتاج إىل األموال ألغراض
أمهها :االستثمار أو التشغيل أو كالمها'' ،أما من الزاوية احلديثة فيمكن النظر إىل البنك على أنه'' :جمموعة من
الوسطاء املاليني الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطلب ،أو آلجال حمددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي
واخلارجي وخدمته مبا حيقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم االقتصاد القومي ،وتباشر عمليات تنمية
االدخار واالستثمار املايل يف الداخل واخلارج مبا يف ذلك املسامهة يف إنشاء املشروعات ،وما يتطلب من عمليات
مصرفية وجتارية ومالية وفقا لألوضاع اليت يقررها البنك املركزي''.6
 4.2األسس الحاكمة لعمل المصارف التقليدية:

تقوم املصارف التقليدية على جمموعة من األسس اليت حتكم أنشطتها وحتدد طبيعة عملها ،وهذه األسس

هي:7
 1.4.2سلعية النقود:

يقوم التعامل املصريف التقليدي على أساس اعتبار النقود سلعة يتم االجتار فيها ال هبا ،حيث تقوم املصارف

التقليدية بالتعامل بالنقود ذاته بيعا وشراء وذلك من خالل إصدار جمموعة من اخلصوم املالية اليت يفضلها املقرضون
بأسعار فائدة منخفضة ومن مث تقوم بتوظيف هذه األموال يف أصول يفضلها املقرتضون عند عائد توظيف أعلى من
سعر الفائدة املدفوع للمودعني.
 2.4.2تجميع الودائع والمدخرات استنادا إلى قاعدة الدائنية والمديونية:
إن جوهر عمل املصارف التقليدية يكمن يف قيامها بتلقي الودائع مبختلف أنواعها واليت تستحق عند الطلب
أو بعد فرتة من الزمن ،ومن مث تقوم باستخدام هذه الودائع ملنح القروض والتسهيالت االئتمانية املختلفة ،وتعترب
وظيفة منح االئتمان أهم وأخطر وظائف املصارف التقليدية ،وذلك ألن األموال اليت متنحها كقروض ليست ملكا هلا
بل هي أموال مودعني ,لذلك تقوم إدارة املصارف التقليدية برسم سياسة ائتمانية مبا حيقق هلا حسن وسالمة استخدام
األموال املتاحة مع حتقيق عائد مناسب.

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

150

واقع وآفاق التعايش بين المصارف اإلسالمية والتقليدية في ظل ازدواج النظام المالي

ص111 -141 :

 1.4.2الفائدة:
يرى االقتصاديون الوضعيون أن سعر الفائدة يعترب عصب النظام االقتصادي واملصريف املعاصر وأنه األداة
األساسية إلدارة النظام النقدي والعامل املؤثر يف املدخرات ومعيار كفاءة املشروعات ،حيث تعرف الفائدة املصرفية
على أهنا العائد الذي حتصل عليه املصارف عند دمج القروض والتسهيالت االئتمانية لألفراد واملؤسسات ،وهو أيضا
ما حيصل عليه املودعون واملدخرون مقابل مدخراهتم ،وبالتايل فإن سعر الفائدة تعترب تكلفة بالنسبة للمصرف عندما
يدفع الفوائد على الودائع املصرفية ،وتعترب إيرادا عندما حيصل عليه من القروض اليت متنحها ,وهبذا يتمثل العائد
الرئيسي للمصارف التقليدية يف الفرق بني أسعار الفائدة الدائنة واملدينة.
 4.4.2التنويع المالي:
حتصل املصارف التقليدية على األموال من مصادر متنوعة وبآجال خمتلفة من املودعني ،وتقوم بإعادة توزيع
آجال الودائع وحتويلها إىل توظيفات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل للمقرتضني ،وقد وصل تنويع النشاط املايل أقصاه
يف ظل العوملة عندما أضافت املصارف إىل أنشطتها املشتقات املالية واملستقبليات وكذلك التعامل يف حقوق الشراء
االختيارية.
وهتدف املصارف التقليدية من وراء القيام بعملية التنويع حتقيق عدة مزايا منها :التحكم والسيطرة على املخاطر
وكذلك حتسني معدالت اإلقراض واالقرتاض وذلك بتمويل العديد من األصول اليت تتميز بتنوع العائد واخلطر.
 2.2أوجه االختالف والتشابه بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية:
سنلخص أهم أوجه االختالف والتشابه بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية فيما يلي:
 1.2.2أوجه االختالف بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية:

تربز العديد من أوجه االختالف وعدم التماثل بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية ،واليت من أمهها:8

 يتضمن اسم البنك –البنك اإلسالمي -عقيدته بينما ال يشري اسم البنك التقليدي إىل منهجه رأمسايل أو اشرتاكي
مثال؛
 تقوم املصارف اإلسالمية يف معامالهتا على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة الذي أقرته الشريعة اإلسالمية
وتتجنب التعامل بالربا -الفائدة ،-بينما تقوم البنوك التجارية يف معامالهتا على أساس النظام املصريف العاملي ،وهو
نظام الفائدة (الربا آخذا وعطاءا)؛
 تقوم البنوك التقليدية بتجميع املوارد وبالذات من خالل ودائع التوفري والودائع ألجل (الودائع الثابتة) من خالل
دفع فائدة مقابل هذه الودائع ألهنا متثل قروض ألصحا ب هذه الودائع بذمة البنوك اليت تودع فيها ،ومن مث فإن
البنوك تدفع فائدة على هذه القروض اليت حتصل عليها من املودعني واليت متثلها ودائعهم لديها ،يف حني أن
املصارف اإلسالمية ال تدفع أية فوائد على املوارد اليت حتصل عليها من املدخرين يف حساباهتا ،وتدفع رحبا عند
حتققه باستخدامها يف القيام بالنشاطات االقتصادية يف حالة حسابات التوفري وحسابات ذات األجل ،وال يشارك
احلسابات اجلارية الدائنة يف األربا املتحققة من استخدام املوارد باعتبار أن اهلدف منها هو استخدامها ألداء
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املعامالت وليس احلصول على عائد منها ،وألهنا تسحب حني طلبها ،وتقل إمكانية استخدامها ،وهذا يرتبط بكون
الودائع يف البنوك التقليدية (التوفري وذات األجل) متثل قروض بذمة البنوك ،وهلذا يتم دفع فائدة عليها ،يف حني أهنا
ال متثل قروض للبنوك اإلسالمية ،وإمنا ودائع استثمارية يكون اهلدف منها ،احلصول على عائد يتمثل باملشاركة يف
األربا اليت تتحقق نتيجة استخدامها9؛
 حيتل االستثمار يف املصارف اإلسالمية جزءا كبريا من معامالته ،كاملراحبة واملشاركة واإلجارة املنتهية بالتمليك ،بينما
ميثل االقرتاض األمهية القصوى يف البنك التقليدي؛
 عدم السما للبنوك اإلسالمية مبخالفة قواعد الشريعة اإلسالمية كالسحب على املكشوف مثال ،فمثل هذه
املعامالت ال يتعامل البنك اإلسالمي هبا نظرا النعدام القرض الربوي؛
 مجيع املصارف اإلسالمية ختضع للرقابة الشرعية ،باإلضافة للرقابة املالية ملراقبة مدى مطابقة أعمال البنك مع
الشريعة اإلسالمية ،بينما ختضع البنوك التجارية للرقابة املالية فقط؛
 يسمح للبنوك اإلسالمية يف استثماراهتا بتملك أصول ثابتة أو منقولة ،بينما متنع البنوك التجارية من ذلك خوفا من
جتميد أمواهلا؛
 إن العائد الذي يتحقق للبنوك اإلسالمية نتيجة أعماهلا وممارستها لنشاطاهتا ال ميكن أن حيدد وال جيوز أن حيدد
مسبقا سواء مت هذا التحديد بشكل نسبة من املبلغ املستثمر أو مقدار حمدد كعائد له ،إذ أن ذلك مرتبط بالربح
الذي يتحقق فعال نتيجة لالستثمار ويف الفرتة الالحقة للقيام هبذا االستثمار ،يف حني أن العائد يف البنوك التقليدية
حيدد مسبقا ،وبالذات للقروض اليت متثل أهم استخدامات موارد البنوك هذه ،وخاصة التجارية منها وذلك بتحديد
مقدار الفائدة ونسبتها على القروض هذه مسبقا10؛
 إذا تعسر املدين يف البنك اإلسالمي يعطى مهلة إذا ثبت ذلك باليقني ،لقوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْسَرٍة فَنَ ِظَرةٌ
إِ َىل َمْي َسَرةٍ ﴾ ،11بينما يف البنوك التجارية يف حال تعثر العميل يتم احتساب فوائد وعموالت إضافية عليه وتقوم
باحلجز على األموال والرهونات وبيعها باملزاد العلين؛
 يتم سداد قيمة القروض (احلسنة) اليت مينحها البنك اإلسالمي للمحتاجني دون أي زيادة ،ومثال على ذلك
كشف حسابات املوظفني احملولة رواتبهم إىل البنك اإلسالمي قبل األعياد الرمسية واملناسبات حيث إن كثريا من
املوظفني يأخذون سلفا على رواتبهم وال يتم احتساب أي فوائد أو أربا عليها بينما البنوك التجارية تكشفهم
وتقيد على حساباهتم عموالت وفوائد؛
 تتمثل إيرادات البنك التجاري بصفة رئيسة بالفوائد املقبوضة على القروض ،والتسهيالت ومصروفاته يف الفوائد
املدفوعة على الودائع ،بينما تتمثل إيرادات البنك اإلسالمي يف نتائج التشغيل املتمثلة يف املشاركة بالربح واخلسارة،
بني البنك واملودعني والبنك واملستثمرين؛
 تقوم املصارف اإلسالمية بشراء األسهم وبيعها بالنيابة عن عمالئها مقابل عمولة.12
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 2.2.2أوجه التشابه بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية:
هناك العديد من أوجه التماثل بني املصارف اإلسالمية (غري الربوية) والبنوك التقليدية (الربوية) تتمثل فيما

يلي:13
 أهنا مؤسسات ذات طبيعة مالية مصرفية ،أي أهنا تقوم باألعمال املتصلة باجلوانب املالية واملصرفية سواء اتصل
األمر حبصوهلا على املوارد التمويلية ،أو يف استخدامها هلذه املوارد التمويلية ،رغم االختالف يف صيغة هذا
االستخدام للموارد ،ولذلك يطلق على أي منها مصارف أو بنوك بسبب أهنا تقوم بأعمال ذات طبيعة متماثلة
وتتضمن حصوهلا على املوارد املالية ،واستخدامها ،ولكن مبا يتفق مع طبيعة كل منهما؛
 تتماثل كل من املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية يف التمسك باعتبارات السيولة واملخاطرة والرحبية عند
ممارستها ألعماهلا ونشاطاهتا ،إال أن درجة التمسك هذه تكون أشد صرامة وقوة يف حالة البنوك التقليدية ،وأهنا أقل
يف املصارف اإلسالمية لصاحل عملها ونشاطاهتا من أجل حتقيق أهدافها االقتصاديةواالجتماعية ،مبا يضمن اإلسهام
يف تطور االقتصاد وخدمة اجملتمع؛
 أهنا ختضع نتيجة ملا سبق ،لرقابة البنك املركزي وختضع للتعليمات والقرارات واألنظمة والقوانني ذات الصلة
مبمارسة البنوك أي املصارف ألعماهلا ونشاطاهتا ،وتتقيد بكل ذلك؛
 إن كال من املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية متارس األعمال ذاهتا اليت ال تتضمن تعامال بالفائدة ،واليت
تتمثل بأداء اخلدمات املصرفية اليت ال يتعارض القيام هبا مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،واليت منها على سبيل املثال
احلسابات اجلارية الدائنة ،وحتصيل الشيكات ،والتحويالت النقدية ،واستبدال العمالت ،وغريها من األعمال
واخلدمات املصرفية اليت ال يتم التعامل بالفائدة عند القيام هبا ،مبا يف ذلك القروض اليت متنح وتسرتد بدون زيادة أو
نقص ،أي بدون فائدة ،ويف ه ذا تتماثل يف قيامها هبذه باألعمال واخلدمات مع البنوك التجارية اليت تقوم بتقدميها
وأدائها؛
 تتماثل املصارف اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف القيام ببعض أوجه االستثمار الذي يستهدف حتقيق التنمية
االقتصادية ،وهو األمر الذي ينطبق على املصارف املتخصصة اليت تستهدف تطوير وتنمية النشاطات والقطاعات
االقتصادية مع االختالف يف الصيغ اليت يتم هبا هذا االستثمار والشروط اليت ترافق األخذ هبا ،حيث أن املصارف
اإلسالمية تتعامل بصيغ ال تتضمن الفائدة ،يف حني أن البنوك التقليدية تتضمن صيغها التعامل بالفائدة؛
 تتماثل املصارف اإلسالم ية مع البنوك التقليدية يف عدم دفع فائدة ألصحاب احلسابات اجلارية ،ألن اهلدف من
هذه احلسابات هو تسيري املعامالت اجلارية (اليومية) وليس احلصول على عائد منها وألن املصارف اإلسالمية ال
تتعامل بالفائدة ،لذا فإهنا ال تتيح مشاركة هذه احلسابات يف األربا  ،ألهنا تسحب حني الطلب وتقل بذلك
إمكانية استخدامها من قبل البنك؛
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 تتشابه املصارف اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف خضوعها للرقابة املالية الداخلية منها ،واخلارجية املتمثلة
باجلهات ذات العالقة ،مبا فيها هيئات الرقابة املالية ،واليت يكون غرضها منع حصول األخطاء واالحنرافات أو
التالعب يف العمليات اليت تقوم هبا هذه البنوك ،ومعاجلتها يف حالة حصوهلا.
 .1واقع وأفاق التعايش بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية:
سيتطرق هذا املبحث إىل العالقة مابني املصارف اإلسالمية والتقليدية وسبل التعاون بينهما باإلضافة إىل
أسلمة املصارف التقليدية ودور املصارف اإلسالمية يف حتقيق االستقرار املايل
 1.1المداخل المختلفة التي تتبعها البنوك التقليدية لدخول عالم الصيرفة اإلسالمية:
كان من الطبيعي أن ختتلف البنوك التقليدية يف مداخلها إىل العمل املصريف اإلسالمي ،فلكل بنك خططه
وأهدافه اليت قد تتفق وقد ختتلف مع غريه من البنوك حسب ظروفه وحسب األسواق اليت يريد أن خيدمها ،فمنها من
أنشأ فروعا إسالمية متخصصة ،ومنها من كان قد عقد العزم على حتويل فروعه تدرجييا إىل فروع إسالمية ،ومنها من
اختار حتويل األنشطة تدرجييا بدال من حتويل الفروع ،ومنها من افتتح "نوافذ إسالمية" يف فروعه كلها أو بعضها،
ومنها من كان يقوم ببيع منتجاته اإلسالمية جنبا إىل جنب مع منتجاته التقليدية ,سنستعرض كل مدخل من هذه
املداخل على حدة فيما يلي:
 1.1.1مدخل تقديم منتجات إسالمية:
الشك أن هذه هي أبسط وأسرع مدخل إىل العمل املصريف اإلسالمي ،جلأت إليه البنوك التقليدية اليت كان
هدفها يف األساس جتاريا ،حيث رأت يف تقدمي املنتجات واخلدمات املصرفية اإلسالمية جمرد إضافة إىل تشكيلة
منتجاهتا ،تتيح هلا استغالل الفرص السوقية املتاحة بني العمالء الراغبني يف التعامل املصريف اإلسالمي ،ويقع ضمن
هذه الفئة الكثري من ا لبنوك التقليدية على املستويني اإلقليمي و الدويل اليت بدأت بتطوير بعض صناديق االستثمار
اإلسالمية أو تقدمي عمليات متويل إسالمية كبرية احلجم ،مث تلك اليت جلأت فيما بعد إىل فتح نوافذ أو وحدات
متخصصة يف العمل املصريف اإلسالمي.14
ومثال على ذلك ما حدث يف مصرف السعودي األمريكي عام  ،6991وذلك عندما رغب أحد عمالء
املصرف الكبار يف التعامل بصيغة املراحبة بدال من القرض كشرط الستمرار عالقته مع املصرف وقد درس املصرف
إمكانية تنفيذ رغبة عميله ،ومت تنفيذ عملية املراحبة ،مث قام املصرف بالتوسع يف تقدمي اخلدمات واملنتجات اإلسالمية
بعد أن ازداد الطلب عليها.15
غري أن هذه االزدواجية يف تقدمي اخلدمات املصرفية قد قوبلت بالكثري من االنتقادات والشك من قبل املهتمني
بالعمل املصريف اإلسالمي ومن العمالء على حد سواء ،فلم يكن هناك من الضوابط العملية والعملياتية ما يبعث على
االطمئنان يف التقيد باألحكام الشرعية لتقدمي هذه املنتجات واخلدمات اإلسالمية ضمن هذه االزدواجية املفتوحة
وغري املقيدة بالضوابط املطلوبة مراعاهتا شرعا يف هذا اخلصوص.
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 2.1.1مدخل إنشاء نوافذ إسالمية داخل المصارف التقليدية:
نظرا لضعف مصداقية االزدواجية املفتوحة (غري املقيدة) يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية جنبا إىل جنب
مع اخلدمات املصرفية التقليدية ،وما يكون قد صاحب ذلك من ضعف نسيب يف حتقيق االخرتاقات السوقية اليت
استهدفتها البنوك اليت تبنت هذا املدخل ،جلأت بنوك أخرى إىل معاجلة هذا القصور بافتتا نوافذ ،وحدات إسالمية،
يف فروع ها التقليدية أو يف مقارها الرئيسية ،تكون متخصصة يف بيع املنتجات واخلدمات اإلسالمية دون غريها .ومن
األمثلة على هذه الفئة من املصارف نذكر:
 مصرف درسدنركالينوورثبنسن ،الذي أسس وحدة متخصصة للصريفة اإلسالمية ()6993؛
 جمموعة  ANZاألسرتالية النيوزيلندية اليت أنشأت قسما خاصا بالتمويل اإلسالمي؛
 مصرف CITIBANKالذي أسس وحدة متويل إسالمية متخصصة ( )6993قبل أن يفتح فرعا إسالميا برأس
مال مستقل يف دولة البحرين يف عام 6991؛
 البنك السعودي الربيطاين الذي أنشأ إدارة شبه مستقلة للصريفة اإلسالمية؛
 البنك السعودي األمريكي الذي أنشأ وحدة مستقلة للتمويل اإلسالمي؛
 بنك الكويت املتحد  UBKالذي أنشأ وحدة متخصصة لالستثمار اإلسالمي ()6996؛
 البنك العريب الوطين يف اململكة العربية السعودية ،وغريها من البنوك.
ولتحقيق مزيد من املصداقية قامت بعض هذه البنوك واملؤسسات املالية بتعيني مراقب أو هيئة رقابة شرعية
ملراقبة سالمة التطبيق وتوافقه مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وبطبيعة احلال كان يف ذلك خطوة طيبة إىل األمام لدعم
التوسع يف الصريفة اإلسالمية ،خاصة أن البعض منها يعد من أكرب البنوك واملؤسسات املالية التقليدية على املستوى
اإلقليمي والدويل.
 1.1.1مدخل الفروع اإلسالمية:
يف مقابل املدخلني السابقني واللذان كان دافعهما جتاريا حبتا ،كانت هناك بعض البنوك التقليدية اليت أراد
القائمون عليها أسلمة جممل أعماهلا متجاوزين بذلك األهداف التجارية البحتة ،وكان مدخل هذه الفئة من البنوك
لتحقيق هدفها هو الدخول يف عملية حتول تدرجيية من خالل إنشاء إدارة مستقلة للخدمات املصرفية اإلسالمية،
يديرها خرباء ومتخصصون يف الصريفة اإلسالمية ،كإدارة رئيسية من إدارات البنك ،ومن مث أخذت هذه اإلدارة على
عاتقها مهمة وضع اخلطط اإلسرتاتيجية للعمل مبتدئة بتحويل بعض الفروع التقليدية إىل فروع إسالمية كاملة مع
إنشاء فروع إسالمية جديدة يف مواقع خمتارة بعناية لضمان أكرب قدر من فرص النجا يف ظل ازدواجية "مقننة" لتقدمي
اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتقليدية معا.
ومن أجل مزيد من الضمان لسالمة التطبيق واكتساب املزيد من ثقة اجلمهور ،قامت إدارات الصريفة
اإلسالمية يف هذه البنوك بتشكيل هيئات مستقلة للرقابة الشرعية على أعماهلا تضم بني أعضائها عددا من كبار
العلماء الذين جيمعون بني املعرفة الشرعية واملعرفة االقتصادية ،األمر الذي كان له آثار حممودة على سرعة منو العمل
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املصريف اإلسالمي وقدرته على التنافس التجاري مع العمل املصريف التقليدي ،وميكن تطبيق هذا املدخل بإحدى
الطرق التالية:16
 إنشاء فروع جديدة ومستقلة للمعامالت املصرفية اإلسالمية منذ البداية (ومثال على ذلك قيام مصرف Cité
 Bankبإنشاء فرع إسالمي برأس مال مستقل يف دولة البحرين يف عام  6991وأيضا قيام مصرف University
 Bankالتقليدي بإنشاء فرع إسالمي مستقل يف عام  0332والذي أعترب أول مصرف تقليدي ينشئ فرع
إسالمي تابع ملصرف تقليدي يف الواليات املتحدة األمريكية؛
 حتويل أحد الفروع التقليد ية القائمة إىل فرع يتخصص يف ممارسة العمل املصريف اإلسالمي مع إجراء التغريات
الالزمة لذلك ،وهذه الطريقة تتطلب إشعار العمالء بعملية التحويل وختريهم بني التعامل مع الفرع اإلسالمي وفقا
لألسلوب اجلديد وبني التحول إىل فرع تقليدي آخر للمصرف نفسه( ،ومثال على ذلك ما قام به مصرف األهلي
التجاري حيث بدأ يف عام  6990بتحويل فروعه التقليدية إىل فروع إسالمية ،ومن أجل ذلك قام بإنشاء إدارة
اخلدمات املصرفية اإلسالمية لتشرف بدورها على حتويل الفروع التقليدية إىل فروع إسالمية)؛
 حتويل املصرف التقليدي لنافذة أو مجيع نوافذه اإلسالمية إىل فرع أو فروع إسالمية مستقلة ،فقد قامت بعض
املصارف التقليدية بتحويل نافذة أو نوافذها إىل فرع أو فروع إسالمية مستقلة وذلك بعد النجا الذي حققته
النوافذ يف جذب املزيد من العمالء وبعد أن تكون لدى املصرف قاعدة عريضة من العمالء الراغبني يف التعامل
باملنتجا ت واخلدمات املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية (ومثال على ذلك قيام مصرف Negara Malaysia
يف ماليزيا بتحويل بعض نوافذه اإلسالمية إىل فروع وذلك بعد النجا الذي حققته النوافذ اإلسالمية يف جذب
العمالء).
ومن األمثلة على هذه الفئة من البنوك جند ما يلي:

 البنك األهلي التجاري السعودي الذي يعترب من أكرب البنوك العاملة يف منطقة اخلليج العريب والشرق األوسط؛

 بنك مصر الذي افتتح فروعا إسالمية ولكن ليس بغرض التحول الكامل حنو الصريفة اإلسالمية لباقي فروعه
وأعماله.
ولقد بدأت العديد من البنوك يف كل من ماليزيا وباكستان ومصر باألخذ هبذا التوجه حنو افتتا فروع إسالمية
هلا ،كما أن هناك مطالبة قوية بتبين هذا املدخل يف دولة الكويت أما يف السعودية فكل البنوك التقليدية تقدم العمل
املصريف اإلسالمي وفيما يلي سنوضح ذلك من خالل عرض واقع البنوك هبا.

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

156

واقع وآفاق التعايش بين المصارف اإلسالمية والتقليدية في ظل ازدواج النظام المالي

ص111 -141 :

جدول رقم( :)01واقع تقديم المنتجات المالية اإلسالمية في البنوك المحلية التقليدية
اسم البنك

بنك الرياض

البنك السعودي
لالستثمار

البنك السعودي
الهولندي

البنك السعودي
الفرنسي

ساب(البنك
السعودي
البريطاني)

البنك العربي
الوطني

مجموعة سامبا
المالية (سامبا)
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في المملكة العربية السعودية

بنك تقليدي يقدم العمل المصرفي اإلسالمي
تأسس مبوجب املرسوم امللكي وقرار جملس الوزراء رقم  96بتاريخ  00نوفمرب 6921م ،للبنك شبكة فروع
بلغ عددها  003فرع يف السعودية وفرعا واحدا يف مدينة لندن يف اململكة املتحدة ووكالة يف مدينة هيوسنت يف
الواليات املتحدة األمريكية ومكتب متثيلي يف سنغافورة ،يف هناية سنة 0333م إختذت اإلدارة العليا يف البنك
قرارا بتحويل  12فرعا من إمجايل عدد فروع البنك ال  ،690كما تتمثل أهداف البنك يف تقدمي كافة أنواع
اخلدمات املصرفية واالستثمارية كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية إسالمية(متوافقة مع مبدأ جتنب
الفوائد) يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة شرعية مستقلة مت تشكيلها من قبل البنك.
تأسس مبوجب املرسوم امللكي رقم م 06/بتاريخ  00يونيو 6911م ،بلغ عدد فروع البنك  39فرعا يف
اململكة العربية السعودية ،يقدم البنك كافة أنواع األنشطة التجارية وخدمات التجزئة املصرفية ،كما تقدم
اجملموعة لعمالئها منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت يتم اعتمادها واإلشراف
عليها بواسطة هيئة شرعية مستقلة.
شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم /92م الصادر بتاريخ
 06ديسمرب 6911م ،بدأ البنك أعماله يف  6أغسطس 6911م بعد أن انتقلت إليه ملكية فروع بنك
اجلميين نيذر الند إن .يف .يف اململكة العربية السعودية وذلك من خالل شبكة فرعه وعددها  13فرعا يف
اململكة العربية السعودية ،إن هدف البنك وشركاته التابعة هو القيام بتقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية
واالستثمارية كما تقدم اجملموعة لعمالئها منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية يتم اعتمادها
واالشراف عليها من قبل هيئة مستقلة منشأة من قبل البنك.
تأسس مبوجب املرسوم امللكي رقم م 00/بتاريخ  3يونيو 6911م ،وقد بدأ البنك أعماله رمسيا يف 66
ديسمرب 6911م بعد أن انتقلت إليه عمليات بنك االندوشني والسويس يف اململكة العربية السعودية ،يعمل
البنك من خالل شبكة فروعه وعددها  90فرعا يف السعودية ،تتمثل أهداف البنك يف تقدمي كافة أنواع
اخلدمات املصرفية مبا يف ذلك منتجات متوافقة مع الشريعة معتمدة وحتت إشراف هيئة شرعية مستقلة.
شركة مسامهة سعودية ذات تاريخ حافل باإلجنازات ميتد ألكثر من  03عاما ،وقد تأسس ساب يف  6يوليو
6919م مبوجب املرسوم امللكي رقم م 3/ليبدأ العمل رمسيا يف  06يوليو 6919م بعد أن انتقلت إليه
عمليات البنك الربيطاين للشرق األوسط يف السعودية ،للبنك شبكة من الفروع بلغ عددها  93فرعا يف
اململكة العربية السعودية ،كما تتمثل أهداف البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية كما يقوم أيضا
بتقدمي منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة ،معتمدة وحتت إشراف هيئة شرعية مستقلة تأسست من قبل
ساب.
تأسس(شركة مسامهة سعودية ،البنك)مبوجب املرسوم امللكي رقم م 09/بتاريخ  60يونيو 6919م ،وقد بدأ
البنك أعماله بتاريخ  0فرباير 6993م بعد أن انتقلت إليه عمليات البنك العريب احملدود يف اململكة العربية
السعودية ،للبنك شبكة فروع عددها  621فرعا يف اململكة العربية السعودية وفرعا واحدا يف اململكة املتحدة،
تتمثل أهداف البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية كما يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية قائمة على مبدأ جتنب العمولة واليت يتم اعتمادها واإلشراف عليها من قبل هيئة
شرعية مستقلة مت تأسيسها من قبل البنك.
تأسس اجملموعة يف اململكة العربية السعودية مبوجب املرسوم امللكي رقم م 0/بتاريخ  60فرباير 6993م وقد
بدأ البنك أعماله يف  60يوليو 6993م بعد أن انتقلت إليه عمليات سييت بنك يف اململكة العربية السعودية،
للبنك شبكة من الفروع عددها  10فرعا يف اململكة العربية السعودية و 0فروع يف اخلارج ،كما تتمثل أهداف
البنك يف تقدمي كافة أنواع اخلدمات املصرفية واخلدمات ذات العالقة ،كما حترص اجملموعة على التميز يف
مسار املصرفية اإلسالمية ،من خالل تقدمي باقة من املنتجات املصرفية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واجملازة
من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى املصرفية اإلسالمية يف سامبا ،واليت تدار أنشطتها باستقاللية تامة.
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المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على موقع مؤسسة النقد العريب السعودي ،واملواقع الرمسية للبنوك والتقارير السنوية للبنوك يف
هناية سنة .0362

 4.1.1مدخل تحول المصرف التقليدي بالكامل إلى العمل المصرفي اإلسالمي:
هذه الفئة من البنوك رغبت يف التحول إىل الصريفة اإلسالمية دفعة واحدة إميانا منها بأن هذا الطريق هو
الطريق األصوب واألسرع واألكثر جدارة الكتساب ثقة العمالء يف سالمة التطبيق ،ولعله مما ساعد هذه البنوك على
حتقيق أهدافها يف هذا اخلصوص هو الصغر النسيب حلجمها السوقي وما صاحب ذلك من سهولة نسبية أيضا يف
إعادة تأهيل العاملني هبا لقيادة دفة العمل يف شكله اجلديد ،ومن املمكن أن تتم عملية التحول الكلي من خالل
الطريقتني التاليتني:17
الطريقة األولى :قرار من املؤسسني بتحويل املصرف التقليدي إىل مصرف إسالمي وهذا ما يسمى التحول الكلي من
الداخل ،وهذه الطريقة للتحول الكلي تعترب هي الطريقة الشائعة واملنتشرة (ومثال على التحول الكلي من الداخل
القرار الذي اختذمهؤسسوا مصرف اجلزيرة السعودي بتحويل مجيع عمليات املصرف إىل عمليات تتوافق مع مبادئ
الشريعة اإلسالمية بدءا من عام  6999وانتهى يف عام .0332
الطريقة الثانية :بشراء مستثمرين للمصرف التقليدي بغرض حتويله إىل مصرف إسالمي وهذا ما يسمى التحول
الكلي من اخلارج (مثال على ذلك قيام مصرف السالم اإلسالمي باالستحواذ على مصرف البحريين السعودي
التقليدي وذلك هبدف حتويله إىل مصرف إسالمي).
ويقوم مدخل التحول الكلي على أساس تنفيذ خطة التحول يف مجيع أقسام املصرف وفروعه بشكل متوازن
ومتساو ،وعلى مراحل زمنية حمددة ،حبيث يتحقق التكامل للنظام املصريف القائم على أساس خلو معامالته من الربا
أو أي حمظور شرعي آخر عند تنفيذ آخر مرحلة زمنية من مراحل التحول ومن األمثلة على هذه الفئة من البنوك نذكر
ما يلي:
 بنك الشارقة الوطين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذي أمت بالفعل عملية التحول املنشودة وحتول إىل
مصرف الشارقة اإلسالمي؛
 بنك اجلزيرة يف اململكة العربية السعودية؛
 مصرف التمويل املصري السعودي الذي كان يعمل كمصرف تقليدي حتت اسم مصرف األهرام وحتول
للعمل املصريف اإلسالمي تدرجييا خالل الفرتة 6999-6993؛
 مصرف الكويت والشرق األوسط التقليدي الذي حتول إىل مصرف األهلي املتحد يف الربع الثاين من عام
0363؛
 مصرف اإلمناء الصناعي الذي حتول إىل مصرف األردن ديب اإلسالمي؛
 مصرف الكويت العقاري الذي حتول يف يوليو  0331إىل مصرف الكويت الدويل اإلسالمي.
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وسنوضح من خالل ما يلي واقع حتول البنوك التقليدية إىل بنوك إسالمية يف دولة الكويت ألهنا تعترب من بني
الدول اليت تزاوج بني النظام اخلاص بالبنوك التقليدية والنظام اخلاص باملصارف اإلسالمية.
البنوك

البنك األهلي
المتحد (سابقا
بنك الكويت
والشرق األوسط)

بنك الكويت
الدولي

جدول رقم( :)02واقع الصيرفية اإلسالمية بالكويت.

بنوك تقليدية تقدم العمل المصرفي اإلسالمي

البنوك التقليدية المحولة إلى مصارف إسالمية
كان حتويل  AUBKإىل مصرف متوافق مع
الشريعة اإلسالمية يف أفريل 0363م حدثا بارزا
ونقطة حتول تارخيية يف تاريخ البنك ،التحول إىل
اإلسالمية ايل قامت على أساس اسرتاتيجية حكيمة
من قبل املسامهني الرئيسيني اعتمدت ودخلت حيز
التنفيذ من قبل اإلدارة التنفيدية للبنك حتت إشراف
جملس إدارهتا الذي دفع البنك بقوة حنو اخرتاق
صناعة املصرفية اإلسالمية ،ووضع نفسه يف طليعة
املصارف اإلسالمية يف املنطقة.
تأسس عام 6910م وعرف بداية باسم البنك
العقاري الكوييت ،حتول إىل بنك إسالمي(بنك
الكويت الدويل) سنة 0331م.

أنشئ يف اواخر عام 6910م مببادرة من حكومة دولة
الكويت ،وهو بنك متخصص يهدف إىل دعم وتشجيع
الصناعة يف الكويت ،ويوفر البنك متويال ميسرا متوسطا
وطويل األجل إلنشاء املشروعات الصناعية وتوسيعها
بنك الكويت
وحتديثها يف الكويت ،كما يقدم البنك تسهيالت
الصناعي
ائتمانية متعددة يف شكل متويل جتاري لسد احتياجات
رأس املال العامل ،ويوفر العديد من اخلدمات املصرفية
األخرى للصناعة والصناعيني ،كما قام البنك بإطالق
حمفظة إسالمية جديدة لتمويل املشاريع الصناعية.
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على املوقع االلكرتوين لبنك الكويت املركزي ،واملواقع االلكرتونية للبنوك.

من اجلدير بالذكر أنه قد صاحب انتشار الصريفة اإلسالمية تزايدا مطردا يف احلركة الفكرية املرتبطة هبا جتسدت
بوضو يف إنشاء أقسام ومراكز حبوث يف االقتصاد اإلسالمي يف بعض اجلامعات العربية واألوروبية واألمريكية ويف
تعدد املؤمترات والدوريات العلمية املتخصصة ذات الصلة ,كما أنشئت العديد من اهليئات والتنظيمات واملؤسسات
بغرض توفري الدعم الالزم للنظام املصريف اإلسالمي وسالمة تطبيقه نذكر منها التايل:18
 هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  AAOIFIواليت أنشئت يف مارس  6996بغرض وضع
معايري تضمن سالمة العمل املصريف اإلسالمي متماشية مع مثيالهتا يف اتفاقية بازل للمصارف التقليدية -البحرين؛
 سوق املال اإلسالمي الدويل ( )International Islamic Financial Marketالذي يهدف إىل زيادة فعالية جممل
العمل املصريف اإلسالمي – البحرين؛
 اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية الذي يهدف إىل تطوير املمارسات العملية يف املصارف
اإلسالمية إضافة إىل إنشاء قاعدة معلومات كاملة ودقيقة حول أنشطة هذه البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية؛
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 هيئة التصنيف للبنوك اإلسالمية – البحرين؛
 مركز إدارة السيولة

()Liquidity Management Center

ملساعدة املصارف اإلسالمية يف إدارة سيولتها –

البحرين؛

 جملس اخلدمات املالية اإلسالمية –ماليزيا؛
 البنك اإلسالمي للتنمية وما يقدمه من خدمات حبثية وعملية للبنوك اإلسالمية – السعودية.
 2.1أمثلة عن نظام الجمع بين البنوك التقليدية والمصارف اإلسالمية:

تزاوج بعض الدول بني ما هو قائم بني النظام اخلاص بالبنوك التقليدية والنظام اخلاص باملصارف اإلسالمية إذ
بدأ العمل على نظام اجلمع بني هذين النظامني منذ سنة  ،6990أين صدر القانون املاليزي للبنوك والذي يشتمل

على قانون لتنظيم وتأسيس املصارف اإلسالمية واإلشراف عل يها من البنك املركزي املاليزي ،ويف تركيا بدأ العمل هبذا
النظام سنة  6993يف املصارف اإلسالمية اليت عرفت يف بادئ األمر باسم بيوت التمويل اخلاصة ،ومن بني
املصارف اإلسالمية اليت أنشأت يف ذلك الوقت بنك الربكة الرتكي بنك فيصل ،تقبل بيوت التمويل الرتكية الودائع يف
حسابات جارية ال يستحق املودع عليها أية فائدة أو ربح ويلتزم البنك بردها عند الطلب كما تقبل احلسابات
املشرتكة اليت يشارك فيها املودع البنك الربح واخلسارة ،كما صدر نفس القانون يف دولة الكويت مبوجب املرسوم رقم
 10لسنة  6911والذي مبوجبه مت إنشاء ما يعرف ببيت التمويل الكوييت كشركة مسامهة كويتية تقوم بالنشاطات
املالية وأعمال التأمني وأوجه االستثمار املختلفة مع استبعاد عنصر الفائدة كما هو مبني يف النظام األساسي للشركة
املذكورة وقد نصت املذكرة اإليضاحية للمرسوم بتأسيس الشركة املذكورة بعدم تقيدها بأحكام القوانني القائمة ،وذلك
فيما يتعارض مع طبيعة نشاطها وما ورد يف نظامها األساسي ،لذلك جند أن معظم الدول أصبحت تدرج ضمن
قوانينها املتعلقة بالنقد والبنك املركزي بابا أو فصال حتت عنوان املصارف اإلسالمية.19
كما أن املصارف األجنبية تفاعلت مع منوذج املصرف اإلسالمي فدرسته علميا من خالل عشرات بل مئات
البحوث (املاجستري والدكتوراه) ،يف جامعاهتا وطوعت أساليب العمل لتليب حاجات املصارف اإلسالمية حىت أن
بعض املصارف األجنبية أنشأت بنك إسالمي بعد حصوهلا على موافقة من ال  Federal Reserve :يف الواليات
املتحدة األمريكية ،كما تقوم جامعة هارفارد بصياغة نظرية عن التمويل املصريف اإلسالمي بالتعاون مع بعض املصارف
اإلسالمية ،وامللفت للنظر أن مرئيات املصارف األجنبية أن املستقبل يف املنطقة العربية والعاملية هو للمصارف
اإلسالمية ،خاصة بعد األزمة املالية واالقتصادية اليت عصفت باعىت االقتصاديات العاملية يف أمريكا وأوربا والعامل كله،
وتدرج املصرفية اإلسالمية كأحد احللول هلذه األزمة وتدرج املصرفية اإلسالمية كأحد احللول هلذه األزمة باإلضافة أهنا
كذلك تليب حاجات العمالء.20
إن تعارض العمل املصريف اإلسالمي مع القوانني املصرفية التقليدية يفرتض أن يؤثر سلبا يف تلك القوانني،
فتعدل لتوافقه ،بالنظر إىل أننا مكلفون شرعا بالتزام هذا الدين يف مجيع أحكامه ،لكن ألن تلك القوانني ترخص
للعمل املصريف اإلسالمي ،وتضع له الشروط والقيود ،وتشرف عليه وتراقبه ،وإذا أخل بشيء عاقبه ،فإن اآلثار وقعت
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على العمل املصريف وتطبيقاته خصوصا يف البالد اليت مل ختص العمل املصريف اإلسالمي بقوانني توافق طبيعته ،وتتمثل
آثار التعارض بني العمل املصريف اإلسالمي وبني القوانني الوضعية السارية فيما يلي:21
 هناك دول قليلة جدا أعلنت حتويل مصارفها بالكامل إىل النظام اإلسالمي كباكستان وإيران والسودان فكانتالعالقة حمددة بضوابط وقواعد تتالءم مع أسس النشاط املصريف اإلسالمي ومبادئه ،ويتوىل البنك املركزي اإلسالمي يف
هذه احلالة اإلشراف على الوحدات املصرفية اإلسالمية ومراقبة انطباعها هلذه القواعد ،دون تعارض أو تضارب يف
األهداف والسياسات؛
 ودول أخرى مسحت بقيام مصارف إسالمية ،وأصدرت لذلك قوانني تنظم حركتها بعيدا عن البنوك التقليدية،وتضع هلا احلدود والضوابط وختصص هلا األجهزة احلكومية اليت تشرف على نشاطها وتتأكد من ممارستها ومثال ذلك
ما حدث يف ماليزيا واألردن واإلمارات العربية املتحدة واليمن ،دون أن يكون هلا قانون موحد ،إذ أن كل دولة راعت
ظروفها ومصاحلها واعتباراهتا عندما وضعت التشريع اخلاص بعمل هذه املصارف لديها ،مث إن بعض هذه القوانني
جاء مستقال عن القوانني التقليدية ،وبعضها جاء ضمنها ،لكن يف فصل خاص ،ومما يذكر منها على سبيل التمثيل
ال احلصر ،القوانني التالية:
 القانون االحتادي اإلمارايت رقم  1لسنة  6992بشأن املصارف واملؤسسات املالية والشركات
االستثمارية اإلسالمية؛
 ومنها قانون البنوك اإلسالمية رقم  06الصادر عن البنك املركزي اليمين عام 6991؛
 ومنها القانون األردين مثال  09الصادر يف  0333يف املواد من  23إىل  ،29فدمج بني القانونني
لكن جعل للعمل املصريف اإلسالمي فصال خاصا به؛
 قانون املصارف اإلسالمية يف لبنان يف شباط 0333؛
 املرسوم التنفيذي رقم  02الصادر عام 0332يف سوريا القاضي باإلذن بإحداث املصارف اإلسالمية.
 1.1عالقة المصارف اإلسالمية فيما بينها ومع البنوك التقليدية:
يف ظل ازدواجية النظام املصريف يف كثري من البلدان العربية واإلسالمية ،ال ميكن للمصارف اإلسالمية أن تعزل
نفسها عن التعامل مع املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية حمليا ودوليا ،بل إن احلاجة داعية إىل التبادل والتعاون،
ألن العزلة ستنعكس سلبا على املصارف اإلسالمية ،وسنحاول من خالل ما يلي توضيح العالقة بني املصارف
اإلسالمية فيما بينها ،مث سنتطرق إىل العالقة بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية.
 1.1.1العالقة فيما بين المصارف اإلسالمية ومظاهر التعاون فيما بينها:
تفتقر املصارف اإلسالمية إىل خطة عمل تضمن التكامل فيما بينها نظرا حلداثة جتربتها ،وفيما يلي ميكن
تلخيص أهم مظاهر التعاون فيما بينها:22
 قيام املصارف اإلسالمية باملسامهة يف رؤوس أموال مصارف إسالمية أخرى؛
 املسامهة معا يف إنشاء مصارف إسالمية أخرى؛
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 القيام بأعمال املراسلني؛





املشاريع املشرتكة؛
إنشاء احملافظ االستثمارية؛
تبادل املعلومات فيما بينها؛
االستشارة يف بعض األمور الشرعية؛

 حماولة إنشاء سوق مالية إسالمية مشرتكة؛
 استثمار ودائع لدى بنوك مشاركة أخرى؛
 حماوالت التعاون والتنسيق من خالل عق د العديد من املؤمترات والندوات ،اليت أدت إىل بلورة العديد من املسائل
اليت تتعلق بأداء النشاط املصريف القائم على نظام املشاركة؛
 اهتمام املصارف اإلسالمية بالدراسات والبحوث والتدريب على أداء العمل املصريف؛
 إنشاء االحتاد الدويل للمصارف اإلسالمية ،يف مرحلة مبكرة وذلك يف سنة  ،6911هبدف إقامة تعاون بني هذه
البنوك وتنسيق أنشطتها.
حتتاج املصارف اإلسالمية إىل مزيد من التعاون بينها سواء على مستوى الدولة الواحدة أو الدول العربية واإلسالمية
مجيعا ،وذلك حىت تتمكن من أداء دورها وسوف يسهم هذا التعاون بشكل مباشر يف:
 جتميع أكرب قدر من املوارد املالية؛





االجتاه إىل التوظيف الكامل للموارد بالصيغ التمويلية؛
التشاور يف أفضل الطرق وأفضل اجملاالت االستثمارية؛
االستثمار املشرتك والذي يقلل من خماطر االستثمار بالنسبة للبنك الواحد؛
توسيع نطاق النشاط املصريف للمصارف اإلسالمية وزيادة الثقة فيه من قبل املتعاملني.

 2.1.1العالقة بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية وآفاق التعاون بينها:
حىت مع وجود أكثر من بنك إسالمي يف النظام املصريف الواحد ،فما تزال احلاجة قائمة هلذه البنوك للتعامل
مع بنوك ربوية ،وخاصة يف جمال التمثيل اخلارجي وشبكة املراسلني وحتويل العمالت وغري ذلك وبطبيعة احلال فإن
البنك اإلسالمي جيب أن حيرص على التعامل مع البنوك اإلسالمية األخرى دون البنوك التقليدية أينما وجدت ،وإذا
تعذر ذلك فال بد من التعامل مع البنوك التقليدية ولكن وفق متطلبات العمل املصريف اإلسالمي اخلايل من الربا
والقائم على احلالل.
على الرغم من معارضة البعض ملثل هذه املعامالت ،وإن كانت خالية من الربا ،على أساس أن التعامل مع
البنوك التقليدية يساعدها على املضي يف معامالهتا التقليدية ،إال أن الكثري من العلماء املعاصرين قد أجازوا هذا
التعامل اخلايل من الربا وذلك استنادا ملبدأ احلاجة وعموم البلوى ،واستداال بسنة رسول اهلل -صل اهلل عليه وسلم-
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وأصحابه الكرام الذين كانوا يتعاملون مع يهود املدينة على أساس التعامل احلالل على الرغم من معرفتهم أن اليهود
يتعاملون بالربا.
ويف كل األحوال ،جيب أن تكون عالقة البنك اإلسالمي مع البنوك التقليدية عالقة دائن مدين خالية من الربا،
وميكن أن تكون هذه العالقة عالقة مشاركة وفقا للضوابط الشرعية للشركة ،ويف واقع احلالفقد وجدت البنوك
اإلسالمية تفهما كبريا لطبيعة عملها من قبل البنوك التقليدية األجنبية ولطبيعة العالقة معها ،على الرغم من أن البنوك
اإلسالمية ال تتباهى هبذه العالقة كوهنا مضطرة هلا إال أهنا متتلك ذات االمتداد العاملي لشبكات املراسلني اليت ميتلكها
أي بنك تقليدي.23
تقوم عالقة املصارف اإلسالمية مع غريها من البنوك التقليدية ،على أساس دائن مبدين ،خالية من الربا
(الفائدة) وميكن أن تكون على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة إذا كان املشروع حيويا ،وحيتاج إىل رأس مال كبري،
وهبذا تتحدد العالقة بني الطرفني فيما يلي:24
عالقة دائن بمدين (ينتفي في إطارها التعامل بالفائدة) :ال تقرض وال تقرتض املصارف اإلسالمية بفائدة ،ألهناتعمل على أساس املشاركة ووفق مب دأ أنشئت من أجله وهو عدم التعامل بالفائدة الربوية ،وحتاول املصارف اإلسالمية
يف إطار عالقتها مع البنوك التقليدية أن توفق تعاملها مع متطلبات العمل املصريف القائم على نظام املشاركة وشرعية
معامالته من حيث خلوها من التعامل بأسلوب الفائدة ،كما حتاول أن جتد من البنوك التقليدية من يعتمد على مبدأ
املعاملة باملثل ،وتبادل املصلحة وتكافئها ،وتقبل معظم البنوك التقليدية مبثل هذا التعامل يف كثري من األحيان.
-عالقة مشاركة :إذا قامت البنوك التقليدية باملسامهة يف بعض املشروعات املشرتكة مع بنوك املشاركة ،سواء كانت

املشروعات ص ناعية أو زراعية أو جتارية ،يكون التمويل عن طريق املشاركة يف رأس املال واقتسام األربا حسب
االتفاق وتكون اخلسارة حسب رأس املال ،بالرغم من االختالفات املوجودة بني أساليب املصارف اإلسالمية والبنوك
التقليدية إال أن التجربة كشفت أن التعاون بني الطرفني هو أمر ممكن بينهما.
ميكن تلخيص جماالت التعاون والتنسيق بني املصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية فيما يلي:
 فتح حسابات جارية؛
 االتفاق مع بعضها كمراسلني؛
 تبادل حتصيل الشيكات والكمبياالت؛
 فتح االعتمادات؛
 املشاركة يف حمافظ صناديق االستثمار اليت يطرحها البنك؛





حضور ندوات تعدها البنوك التقليدية؛
االستفادة من التقنية املصرفية احلديثة يف البنوك اإلسالمية؛
تبادل املعلومات؛
التعامل كوكالء يف البيع والشراء؛
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 اخلدمات اليت ليس هلا عالقة بالفائدة.
 4.1دور المصارف اإلسالمية في تحقيق االستقرار المالي:

اكتسبت املصارف اإلسالمية بعد األزمة املالية العاملية مسعة عاملية بوصفها املالذ األمن لالستقرار املايل خاصة
بعد استمرار األطراف املتضررة من األزمة املالية بالبحث عن نظام مايل جديد ،وفيما يلي إشارة إىل بعض اآلليات

احلالية واملستقبلية اليت من املمكن أن جتعل املصارف اإلسالمية رائدة يف حتقيق االستقرار املايل ،ومن أهم هذه
اآلليات ما يلي:25
 يطر النظام املصريف اإلسالمي العديد من املقرتحات الفعالة للخروج من األزمة املالية وصوال إىل االستقرار املايل،
وذلك من خالل صيغ شرعية تتناسب مع حاجات اجملتمعات املتنوعة ومن هذه الصيغ (صكوك املضاربة وصكوك
اإلجارة وصكوك السلم ،واالستصناع واملشاركة وغريها من الصيغ)؛
 يتطلب حتقيق االستقرار املايل استخدام مبدأ املشاركة يف الربح واخلسارة الذي تستند إليه املصارف اإلسالمية بدال
من أسعار الفائدة والبيع على اهلامش احملرمة شرعا ،وهذا يتطلب التدخل املباشر من قبل احلكومات إلرشاد
مصارفها حنو هذه اآللية ،وقد شهدنا ذلك على أرض الواقع من خالل اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة األمريكية يف
بداية األزمة عندما أعلن الرئيس األمريكي عن (منع البيع على اهلامش)؛
 تنظيم معايري مهنة الوساطة والسمسرة ومنع التكتالت املؤدية إىل إحلاق الضرر والظلم باجملتمع وتأمني احلرية
واإلفصا الالزمني لرواد السوق ومنع حاالت الغنب والتعرف على حقيقة األسعار من خالل اهتمام اجلهات
اإلشرافية من وزارات أو مصارف مركزية أو بورصات أو جلان حماسبية ملراقبة موازين ومكاييل األسواق وحماربة الغش
والتدليس وعدم التدخل بالتسعري إال ل لضرورة ،وهذا ما تؤكده الضوابط واألحكام الشرعية اخلاصة يف خمتلف
التعامالت املالية؛
 حتقيق االستقرار املايل يتطلب بناء نظام يستند يف جوانبه (املالية واالقتصادية واملصرفية) إىل ضوابط وأحكام
الشريعة اإلسالمية السمحاء بعيدا عن الربا واملخاطر املالية غري املربرة بعيدا عن اجلشع والفساد ،وأن يقوم هذا
النظام على عالقات الشراكة مع املؤسسات القائمة باستخدام الصيغ واألساليب املالية اإلسالمية املتاحة.
 .4الخالصة:
يف ختام هذه الدراسة وبعد البحث يف موضوع واقع وآفاق التعايش بني املصارف اإلسالمية والتقليدية يف ظل
ازدواج النظام املايل ،توصلت الدراسة إىل النتائج والتوصيات التالية:
 املصارف اإلسالمية جزء ال يتجزأ من النظام املايل اإلسالمي ،وأهنا ليست تقليد للمصارف الغربية الوضعية ،وذلك
ألن املسلمني عرفوا املال وتعاملوا به وأجروا صيغ تعامل مالية يف املضاربة والشراكة؛
 تتميز املصارف اإلسالمية بعدة خصائص من أمهها استبعاد التعامل بالفائدة (الربا) ،حيث تشكل هذه اخلاصية املعلم
الرئيسي للمصرف اإلسالمي ،وبدونه يصبح مثل البنوك التقليدية وذلك ألن اإلسالم حيرم التعامل بالربا ،ويهدف إىل
العمل مببدأ املشاركة يف الغنم والغرم ،بديال عن الربح املضمون املتمثل يف سعر الفائدة الثابتة؛
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 من بني أهم التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية هي عدم اعرتاف املصارف املركزية باملصارف اإلسالمية يف
أغلب الدول اليت تعمل يف نطاقها ،ذلك أن معظم قوانني التجارة واملصارف والشركات قد وضعت يف البلدان العربية
واإلسالمية وفق النمط املصريف التقليدي وحتتوى أحكاما ال تناسب أنشطة العمل اإلسالمي؛
 هناك فروق جوهرية متعددة بني النظام االقتصادي اإلسالمي والنظم االقتصادية األخرى ،واليت تستند على الفصل
بني الدين واالقتصاد يف حني يرتبط النظام االقتصادي اإلسالمي بالدين؛
 إذا كانت املصارف اإلسالمية تعمل طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية فهذا هو األصل وليس االستثناء يف دول تنص
معظم دساتريها على أن دين الدولة هو اإلسالم ،أي أنه من الواجب أن تكون تشريعاهتا وقوانينها مستمدة من
الشريعة اإلسالمية وبالتايل فإنه جيب على البنك املركزي أن يكون داعما للمصارف اإلسالمية ودافعا للبنوك التقليدية
من أجل التحول للعمل املصريف اإلسالمي.
.2الهوامش واإلحاالت:
1حمم ود عب د الك رمي الرش يد" ،الم دددخل إل ددى االقتص دداد اإلس ددالمي" ،دار النف ائس للنش ر والتوزي ع ،الطبع ة األوىل ،عم ان ،األردن،
 ،1100ص .414

2أمحد سليمان خصاونة" ،المصارف اإلسالمية – مقررات لجنة بازل – تحديات العولمة – إستراتيجية مواجهتها" ،عامل الكتب
احلديث للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،1118 ،ص .01

3ابته اج إمساعي ل يعق وب" ،واقددع التطبيقددات المحاسددبية فددي المصددارف اإلسددالمية العراقيددة مددن وجهددة نظددر مهنيددة ،جمل ة اإلدارة
واالقتصاد ،السنة الرابعة والثالثون ،العدد التاسع والثمانون ،1100 ،ص.95 :

4سامر جلدة" ،البنوك التجارية والتسويق المصرفي" ،دار أسامة للنش ر والتوزي ع ،الطبع ة األوىل ،عم ان ،األردن ،1115 ،ص ص:
.102-109
5بوعرتوس عبد احلق" ،الوجيز في البنوك التجارية ،عمليات ،تقنيات وتطبيقات" ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر ،1111 ،ص:

.0

6حممد عبد الفتا الصرييف ،إدارة البنوك ،دار املنهاج للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان ،األردن ،1110 ،ص ص.04.01 :

7م رمي س عد رس تم " ،تقيدديم مددداخل تحددول المصددارف التقليديددة إلددى مصددارف إسددالمية ،نمددولج مقتددرف للتطبيددق علددى المصددارف
السورية"  ،أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم املالية واملصرفية ،كلية االقتصاد ،قس م العل وم املالي ة واملص رفية ،جامع ة حل ب،
اجلمهورية العربية السورية ،1104 ،ص ص.8-2 :

8موسى حممد شحادة" ،مدى نجاعة المصارف اإلسالمية وتغلغلها في االقتصاد الفلسطيني" ،أطروحة مقدمة استكماال ملتطلبات
نيل درجة الدكتوراه ،برنامج العلوم اإلدارية واالقتص ادية ،كلي ة الدراس ات العلي ا ،اجلامع ة احل رة يف هولن دا ،الق دس ،فلس طني،1100 ،
ص .22

9فل يح حس ن خل ف" ،النقددود والبنددوك" ،ع امل الكت ب احل ديث للنش ر والتوزي ع ،الطبع ة األوىل ،عم ان ،األردن ،1110 ،ص ص:

.151 -151
10نفس املرجع ،ص .152
11سورة البقرة ،اآلية .181
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12موسى حممد شحادة ،مرجع سبق ذكره ،ص .21
13فليح حسن خلف ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.151-151 :

14س عيد ب ن س عد املرط ان " ،تقددويم المؤسسددات التطبيقيددة لالقتصدداد اإلسددالمي ،النوافددذ اإلسددالمية للمصددارف التقليديددة" ،امل ؤمتر
الع املي الثال ث لالقتص اد اإلس المي ،جامع ة أم الق رى ،كلي ة الش ريعة والدراس ات اإلس المية ،اململك ة العربي ة الس عودية ،1119 ،ص
ص.2-9 :
15مرمي سعد رستم ،مرجع سبق ذكره ،ص .18
16مرمي سعد رستم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.12 -10 :
17نفس املرجع السابق ،ص.19 :
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دور التسويق المضلل في اإلضرار بحقوق المستهلك
مع اإلشارة إلى حالة الجزائر
Misleading Marketing Role in Harming Consumer Rights
With Reference to the Case of Algeria
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الملخص

الكلمات المفتاحية

تتعرض هذه الدراسة إىل تعريف التسويق املضلل من خالل التفريق بني املمارسات التسويقية احملمودة
اليت هدفها جذب العمالء وحتفيزهم على شراء املنتجات ،واملمارسات التسويقية املذمومة اليت هتدف إىل
خداع املستهلكني ،حيث تتناول الدراسة تلك املمارسات اخلادعة وتوضح تأثرياهتا السلبية على حقوق
املستهلك ،كما تقدم بعض الطرق اليت ميكن أن تساعد على التصدي هلا ،باإلضافة إىل ذلك تتناول الدراسة
بعض املمارسات التسويق املضللة اليت أصبحت منتشرة يف اجلزائر وتتزايد حدهتا يوم بعد يوم ،مما جعل العديد
من اجلمعيات واهليئات املتخصصة تدعو إىل بذل جهود إضافية من أجل محاية املستهلك اجلزائري.

التسويق املضلل؛
محاية املستهلك؛
حقوق املستهلك.

Keywords

Abstract

Misleading
;Marketing
Consumer
;Protection
Consumer
Rights.

This study aims to define the misleading marketing practices by distinguishing
between good marketing practices that aim to attracte and motivate customers to
buy products, and malicious marketing practices which aimed to deceive consumers.
The study refers to those deceptive practices and explains their negative effects on
consumer rights and also offers some ways that can help to address them. In addition,
the study addresses some of the misguided marketing practices that have become
widespread in Algeria and increasing day by day, making many associations and
specialized bodies call for additional efforts to protect the Algerian consumer.

المؤلف المرسل :حمبوب مراد ،اإليميلrayanmourad@yahoo.fr :
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 .1مقدمة:
يتعرض املستهلك إىل ممارسات خادعة ومضللة من خالل السلع واخلدمات املقدمة له ،واليت هتدف يف الظاهر
إىل إشباع رغباته واحتياجاته ،ولكن يف حقيقتها هتدف إىل استغالله وسرقة أمواله بطرق احتيالية ،وقد استفحل هذا
األمر إىل درجة كبرية أثارت استياء وسخط الكثري من األفراد واجلمعيات واهليئات الرمسية وغري الرمسية بسبب ما يرتتب
عنه من أضرار مادية ومعنوية تلحق باملستهلك ،وسوف حتاول هذه الدراسة معاجلة هذا املوضوع من خالل احملاور
التالية:
مفهوم التسويق املظلل.اآلثار السلبية للتسويق املضلل على حقوق املستهلك.طرق التصدي للممارسات التسويقية املضللة.بعض املمارسات التسويقية املضللة يف اجلزائر. 1.1إشكالية الدراسة.
تتمحور إشكالية الدراسة حول حتديد التعديات أو اخلروقات اليت ميكن أن تشوب عملية التسويق يف
املؤسسات حبيث جتعل منها عملية غري شرعية وغري أخالقية ،وذلك عن طريق االستعانة حبيل وطرق لتشتيت أفكار
العمالء والتأثري يف قراراهتم الشرائية ،مما جيعلهم يشرتون سلعا وخدمات ال تتوافق مع احتياجاهتم ورغباهتم ،وقد يصل
األمر يف كثري من األحيان إىل تعرضهم إىل خماطر صحية ونفسية من أمهها فقدان الثقة يف مصداقية أي نشاط
تسويقي.
 .2مفهوم التسويق المظلل.

أضل فالن فالنا أي جعله ال يهتدي لطريق احلق(.)1
ظل ،والظالل ضد الرشاد ،و َّ
التضليل يف اللغة من َّ

أما اصطالحا فهناك دراسات عديدة تناولت التسويق املضلل حتت مسميات خمتلفة :منها اخلداع التسويقي،
التسويق الكاذب ،الغش التسويقي ،إال أن أغلبها تتفق بأن اخلداع التسويقي أو التسويق املضلل هو أي ممارسة
تسويقية يرتتب عليها تكوين انطباع أو إعتقاد أو تقدير شخصي خاطئ لدى املستهلك فيما يتعلق بالشيء موضع
التسويق أو ما يرتبط به من عناصر أخرى للمزيج التسويقي من سعر وترويج وتوزيع ،حبيث ينتج عنه اختاذ قرار شرائي
غري سليم يلحق الضرر باملستهلك(.)2
والتضليل قد يقع على عنصر أو أكثر من عناصر املنتج أو اخلدمة حمل اإلعالن ،حبيث يكون من شأن
التضليل دفع اجلمهور اإلقبال منتجات ما كان ليقبل عليه أصال أو كان ميكن أن يقبل عليها لكن وفقا لشروط
خمتلفة ،وحمل التضليل قد يتصل باملنتج أو اخلدمة ذاهتا وقد يقع هذا التضليل على عناصر خارجية أو مستقلة عن
()3
املنتج أو اخلدمة
أما األمر الذي كان حمل نقاش بني الكتاب فهو الدرجة أو احلد الذي ميكن أن تصل إليه تلك املمارسات
من مبالغة حىت ميكن وصفها بالكاذبة أو املضللة أو اخلادعة ،مما جعل بعضهم يفرق بني الكذب املشروع والذي
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يعترب أمرا عاديا بل جزءا مهما من عملية التسويق ،والتضليل أو الكذب غري املشروع الذي يعترب من املمارسات الال
()4

أخالقية اليت حتدث أثارا سلبية يف السلوك اإلنساين
فمثال يقصد بالتضليل يف جمال اإلعالنات التجارية " كل إدعاء خمالف للحقيقة يتعلق بعناصر داخلة يف املادة
املعلَن عنها ،حبيث يتم تقدمي معلومات خاطئة عن ذاتية املنُتَج ،أو تقدمي معلومات عن مزايا السلع واخلدمات
ُ
()5
وخصائصها بشكل مبالغ فيه يصل إىل الكذب
أما الكذب املشروع أو املباح أو احلميد كما يسميه بعض الفقهاء فال يتعدى سوى تطبيق ملا هو مطلوب يف
الرتويج اإلعالين بإتباع املعلِن أسلوب التضخيم يف إمتداح أفضلية ُمنتَجه أو التقليل من عيوبه ،وهو أسلوب يقوم على
ُ
أساس أخذ جانب موجود فعالً يف املنتَج والرتكيز عليه ووصف مزاياه بصيغة املبالغة(.)6
ُ
لنوع
وهلذا فإن اإلعالن الذي يظهر فيه طفل يسحب قرص الشمس حببل ،وذلك ملا أمتلكه من قوةٍ بعد تناوله ٍ
للمنتَج
معني من العصري ال يعترب مضلال أو كاذبا ،ألن أي شخص عاقل ال يصدق ذلك ،ويفهم أنه جمرد إظهار ُ
ٍ
ٍ
مسحوق ٍ
خاص إلعداد
جاذبية وإثارة ،وعلى العكس يعترب اإلعالن مضلال يف حالة اإلعالن مثالً عن
بصورٍة أكثر
عصري الفواكه مع وضع صورٍة هلذه الفواكه املكونة له على الغالف حبيث يفهم منه أنه مسحوق مستخلص منها ،مع
أصباغ صناعية ،أو اإلعالن الذي تظهر فيه جمموعة من الدواجن وهي مترح يف ٍ
حقل
أنه يف حقيقته مكون من ألو ٍان و ٍ
أخض ٍر شاسع مبا يوحي بأهنا تتغذى بصورةٍ طبيعية ،يف حني أهنا كانت ترتىب وتتغذى صناعيا.

وعليه ميكن أن نفرق بني الكذب املشروع والتضليل يف أن التضليل يعتمد على عدة أساليب (والكذب
أحدها) إلظهار ميزة غري موجودة يف املنتَج ،خبالف الكذب املشروع الذي يستند إىل إظهار ميزة موجودة فعالً يف
ُ
املنتج ولكن بشكل يدخل ضمن إطار املبالغة دون أن يتجاوزها.
 .3اآلثار السلبية للتسويق المضلل على حقوق المستهلك.

يؤدي التسويق املضلل إىل اإلضرار حبقوق املستهلك ،وذلك يف اجملاالت التالية:

 1.3حق الحصول على المعلومات :للمستهلك احلق يف احلصول على املعلومات املتعلقة باملنتجات اليت يرغب يف
شرائها حىت تتكون لدى املستهلك صورة كاملة ويكون قادرا على اختاذ القرار الصائب دون التعرض للغش
والتدليس(.)7
ومن بني املمارسات التسويقية املضللة اليت يتعرض هلا املستهلك يف جمال احلصول على املعلومات(:)8
 عدم وجود السلع واخلدمات املعلن عنها من طرف املنتجني ،أو عدم توفر كميات كافية منها ،مما جيعل املستهلك
ينفق الكثري من اجلهد والوقت دون جدوى رغم أن الشركات تومهه بأن املنتوج متوفر يف كل نقاط البيع ،ليكتشف يف
أخر املطاف أن الكميات حمدودة ،وقد حيدث العكس بأن يدعي املنتجون أن الكميات حمدودة كي يستغلوا خوف
املستهلك من نضوهبا مث يرفعوا األسعار وحيققوا نسبة أعلى من املبيعات.
 تقوم بعض الشركات بتقدمي معلومات خاطئة للمستهلك حول أصل املنتجات أو حول طريقة تصنيعها ،فبعض
املنتجات تسوق على أهنا أصلية ويف احلقيقة هي منتجات مقلدة ،وبعض املنتوجات قد تصنع بطرق خمتلفة ،فمثال
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الزيوت قد تعصر بطريقة يدوية وقد تعصر بطريقة ميكانيكية ،وقد يفضل املقتين طريقة عن األخرى ،لذلك يعترب كل
إعالن يتضمن الصنع بطريقة معينة على خالف احلقيقة إعالنا مضلال.
 جعل املستهلك يقبل على شراء بعض املنتجات بطرق إحتيالية ومنها:
 التأكيد أن التسليم يتم حاال لكن بعد التعاقد يتبني أن التسليم يتأخر عن املوعد املتفق عليه.
 إيهام املستهلك أن الشركة أو البائع متحصل على جوائز أو شهادات أو ميداليات رمسية يف حني أهنا يف الواقع
غري متوفرة أو غري معرتف هبا.
 نقص املعلومات اليت تستخدم يف التبيني ،سواء داخل العبوة أو خارجها على وجه اخلصوص ،فالكثري من عبوات
املنتجات االستهالكية الغذائية ال تتضمن معلومات عن القيمة الغذائية للمنتج (مثل نسبة الربوتني ،الدهون،
األمالح) وكذلك ال يتم اإلشارة إىل مكونات املنتج اليت تضر بصحة املستهلك ،كما هو احلال بالنسبة للمحليات
الصناعية كالسكارين ،والذي ميكن أن يؤدي إىل اإلصابة مبرض السرطان.
 كتابة الوزن اإلمجايل فقط على العبوة ،أو كتابة الوزن الصايف ولكن خبط صغري مقارنة خبط الوزن اإلمجايل.
 وضع تاريخ صالحية جديد على املنتج الذي انتهت مدة صالحيته سواء عن طريق لصق شريط بالتاريخ اجلديد
على التاريخ احلقيقي ،أو تغيري يف أحد األرقام أو ما شابه ذلك من أساليب تغيري تاريخ الصالحية.
 املسابقات الومهية لتشجيع املستهلكني على شراء منتجات كانوا ال يشرتوهنا ،أو لزيادة الكميات اليت يشرتوهنا على
أمل الفوز ،بينما ال تكون هناك حقيقة مسابقة أو جوائز ،وقد يتحمل املستهلك تكاليف تتطلبها شروط املسابقة
مثل إرسال أغلفة خاصة مبنتج معني بالربيد على عناوين معينة أو إجراء مكاملات تليفونية ،أو ما شابه ذلك.
 2.3حق إشباع احتياجات المستهلك.

من بني التعديات اليت متارسها الشركات على حق املستهلك يف إشباع احتياجاته قيامها مبا يلي(: )9
 الرتويج لنتائج ال ميكن حتقيقها ،مثل الشركات اليت تسوق ملواد جتميل ليس هلا أي فعالية ،أو تسويق أدوية ملعاجلة
الصلع دون أن يكون هلا فائدة ،أو أدوية تعرض يف السوق على أهنا تعاجل أمراض معينة لكنها يف احلقيقة جمرد
مهدئات.
 استخدام ماركات قريبة الشبه بعالمات أصلية مشهورة حبيث خيتلط األمر على املستهلك ،ويشرتيها معتقدا أهنا
العالمة األصلية ،ومن األمثلة على ذلك
 PANASONICوغريها من األمثلة.
 تكبري حجم العبوة بالنسبة حملتواها ،حبيث تعطي إنطباعا لدى املستهلك ألن حمتواها كبري ،بينما احلقيقة غري ذلك.
 ختفيض حمتوى عبوة املنتج مع إبقاء السعر بدال من رفعه واستغالل إعتقاد املستهلك املسبق يف احلجم النمطي
OSHIBA

بدل

TOSHIBA

وماركة

PANAPHONIC

بدال من

الذي إعتاد عليه للعبوة ،حبيث ال يدرك أن احملتوى قد مت ختفيضه.
 التغيري الومهي يف املنتجات ،فقد يتم تغيري شكل العبوة فقط ،وذلك لإلحياء للمستهلكني بأن هناك منتج جديد
أفضل من األول ،وعادة ما يصاحب ذلك زيادة يف سعر املنتج الذي يشار إليه أنه مت تغيريه أو تطويره.
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 اإلعالن عن التخفيضات التجارية الومهية وما يتبعها من تالعب باألسعار ،وهي عادة ما حتدث يف أوقات
التصفيات ،حيث يتم كتابة سعر عال يفرتض أنه هو السعر األصلي قبل التخفيض مث يشطب عليه ويكتب حتته
السعر بعد التخفيض ،بينما قد يكون هذا السعر املنخفض هو السعر األصلي يف الكثري من املمارسات أو رمبا أعلى
من السعر األصلي.
 حتديد سعر عايل لبعض املنتجات للداللة على أهنا ذات جودة عالية بينما احلقيقة عكس ذلك ،حيث يقوم
املسوقون باستغالل اعتقاد املستهلك أنه كل ما كان سعر السلعة مرتفع دل على إرتفاع اجلودة.
 حتديد سعر الوحدة يف العبوة األكرب حجما مبا يساوي أو يزيد عن سعرها يف العبوة األصغر حجما ،وبالطبع فإن
الغالبية العظمى من املستهلكني يفرتضون أن سعر الوحدة من املنتج يف العبوة األكرب يكون أقل منه يف العبوة األصغر
من نفس املنتج ،وبالتايل فإن املستهلك الذي عادة ما مييل إىل شراء العبوة األكرب هبدف التوفري ينتهي به األمر إىل
عدم التوفري بل يف بعض األحيان قد يدفع أكثر يف مثل هذه العبوة.
 استخدام بعض املتاجر اإلضاءة للتأثري على ألوان األصناف املتوفرة من املنتجات وإظهارها للمستهلك بشكل
منايف للحقيقة.
 3.3حق التعويض :ويضمن هذا احلق للمستهلك التعويض العادل يف حالة تضرره من السلع واخلدمات اليت
اشرتاها ،كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو اخلدمات غري املرضية( ،)10لكن رغم ما تدعيه الشركات هبذا
الشأن إال أهنا تدرك أن املستهلك ال ميتلك اإلمكانيات املالية ملقاضاهتا واحلصول التعويضات املستحقة لذلك فهي
تستمر يف تقدمي الوعود املضللة بالتعويض دون أن تلتزم به .
 3.3حق سماع رأيه المستهلك :أي إعطاء املستهلك احلق يف إبداء رأيه حول مدى إشباع املنتجات حلاجاته،
لذلك ختصص بعض الشركات أرقاما هاتفية ومواقع إلكرتونية الستقبال أراء املستهلكني وشكاويهم ،لكن عند

االتصال هبا يكتشف املستهلك أهنا معطلة أو ال يتم الرد عليه.
 1.3الضمان :ويعين حصول املستهلك على ضمانات من املنتج حول صالحية املنتج املباع وسالمته من العيوب،
وحقه يف اسرتجاع نقوده يف حالة وجود تلك العيوب ،لكن رغم الوعود اليت تطلقها الشركات املنتجة قبل البيع ،إال
أهنا تتخلى عنها بعد البيع مربرة ذلك بصعوبة الرجوع للمستورد أو الشركة املنتجة أو املصدرة.
 .3طرق التصدي للممارسات التسويقية المضللة.
من بني الطرق واآلليات املستخدمة يف التصدي للممارسات التسويقية املضللة جند (:)11
 تشجيع املستهلكني على إبالغ اجلهات املسئولة عن املمارسات اليت يعتقدون أهنا هتدف إىل خداعهم مع مراعاة
أن يتم توقيع عقوبات صارمة على كل م ن يثبت جلوئه إىل اخلداع التسويقي ،وذلك حىت يقتنع مثل هؤالء
املستهلكني أن جهودهم يف هذا اجملال هلا مردود إجيايب.
 توعية ممارسي التسويق الذين ال يستخدمون اخلداع التسويقي ،أو رمبا يستخدمونه ولكن دون قصد أو نية مسبقة
للخداع ،مبفهومه وتوضيح خطورة اللجوء إليه ،وميكن أن تتم هذه التوعية من خالل وسائل مثل :النشر يف اجملالت
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املهنية أو النشرات اليت تصدرها جهات مثل غرف التجارة وغرف الصناعة واليت عادة ما تصل إىل أيدي مثل هؤالء
املمارسني.
 تشديد الرقابة من قبل اجلهات واهليئات احلكومية املسئولة عن محاية املستهلكني من املمارسات غري األخالقية
للقائمني بالتسويق ،وتوقيع العقاب الصارم على كل من يثبت استخدامه هلذا للخداع والتضليل ،بل ونشر العقوبات
أو األحكام الصادرة ضد هؤالء يف وسائل النشر واسعة االنتشار حىت يكونوا عربة لغريهم .
 تفعيل دور أجهزة اإلعالم :تؤدي أجهزة اإلعالم مبختلف أ نواعها دورا هاما يف تأمني احلماية للمستهلك ،وهذا من
خالل توعية املواطنني حبقوقهم ودفاعهم عنها من منطلق أهنا تدخل ضمن القضايا االجتماعية اليت يعاجلها
اإلعالم.
 تفعيل دور مجعيات محاية املستهلك ودعمها بشىت الطرق املادية واملعنوية ومنحها صالحيات واسعة حىت تتمكن
من نشر الوعي االستهالكي وتثقيف املستهلك وتزويده باملهارات الضروية إلدراك املمارسات التسويقية اخلاطئة
واملضللة حيث ميكن للجمعيات أن تقوم مبا يلي :
 املقاطعة( :)12وتعرف على أهنا تعليمة موجهة للمستهلكني ألجل حثهم على مقاطعة شراء منتوج أو تلقي خدمة
ما وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد أي نص يف القانون اجلزائري ،مينح للجمعيات احلق يف القيام هبذا اإلجراء وهلذا
قيل يف هذا الشأن رأيان ،أحدمها يطالب بتبين هذا اإلجراء ،واألخر مينعه كونه قد يلحق خسائر باملؤسسات ،إذا
أن قيام املستهلك ما مبقاطعة منتوج معني ال يرتب ذلك أي مسؤولية اجتاهه ،غري أن قيام اجلمعية بإصدار تعليمات
تأمر فيها جمموعة من املستهلكني مبقاطعة منتوج أو خدمة ،من شأنه حتميلها املسؤولية ،إذا أساءت أو أخطأت يف
استعمال هذا اآلراء.
 اإلشهار املضاد( :)13يقصد باإلشهار املضاد أو الدعاية املقابلة نشر انتقادات عن املنتجات أو اخلدمات املضرة
حبقوق املستهلك باستعمال وسائل اإلعالن والرتويج املختلفة ،وذلك اعتمادا على نتائج التحليل املنجزة من طرف
خرباء خمتصني.
 .1بعض الممارسات التسويقية المضللة في الجزائر.

حاولت السلطات اجلزائرية مواجهة التضليل التسويقي من خالل عدة قوانني ومراسيم ،ورغم ذلك إال أن

هناك ممارسات تسويقية خادعة ومضللة ال زالت منتشرة يف األسواق ،وتشمل منتجات كثرية ،وسوف نتطرق إىل
أكثرها شيوعا:
 السيارات :تتعلق املمارسات املضللة يف جمال تسويق السيارات يف الغالب بأسعار الشراء وأجال التسليم ،حيث
يفاجئ املستهلك يف كل مرة حبقائق تتعارض مع الوعود اليت تطلقها الشركات املصنعة عن طريق وكالئها ،فحسب
املدير العام للمراقبة االقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة ،توجد شكاوي من زبائن ينددون بزيادة غري مربرة يف أسعار
بيع السيارات اجلديدة مقارنة باألسعار الواردة يف وصل الطلب ،وقد أشارت تعليمة وزارة التجارة أن هؤالء الوكالء
برروا الزيادة يف أسعار بيع السيا رات اجلديدة باخنفاض قيمة الدينار مشرية اىل أن هذه الزيادة ستسمح هلم بتجنب
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خسائر يف املبيعات ،وهذا ما خيالف اجراءات األمر املتعلق باملنافسة الصادر يف  ،3002ووفقا لذلك اعتربت الوزارة
أن احلجج اليت قدمها هؤالء الوكالء غري مربرة( ،)14كما أن كثري من الزبائن ال يتسلم سيارهتم يف املواعيد املتفق عليها
مع الوكالء حيث يتم تأجيل تلك املواعيد يف كل مرة ،وبالتايل جيد املستهلك نفسه أمام ممارسات تسوقية خادعة
ومضللة ال عالقة هلا باحلقيقة ،ضف إىل ذلك الغش والتضليل يف عداد السيارات ولوحات الرتقيم الذي يقوم به
بعض الباعة لإلن قاص من عمر السيارة مقابل الزيادة يف سعرها ،حيث توجود شبكات خمتصة يف تزوير مسافة العداد
باستعمال أجهزة إلكرتونية متطورة ،تعمل على إعادة برجمة شرحية إلكرتونية موجودة داخل لوحة املفاتيح ،حيث يتم
تغيري املسافة األصلية باملسافة اجلديدة ،وبعدها تعاد الشرحية إىل مكاهنا األصلي ،وتلقى هذه الطريقة عروضا من
طرف الزبائن لتغيري عداد مركباهتم مقابل مبالغ ترتاوح ما بني  000دج ومليوين سنتيم.
 المالبس وااللكترونيات :ومن أبرز املمارسات التسويقية املضللة اليت راح ضحيتها العديد من املستهلكني
اجلزائريني ،إستخدام عالمات جتارية قريبة الشبه من عالمات أصلية مشهورة حبيث خيتلط األمر على املستهلك ويقوم
بشرائها معتقدا أهنا العالمة األصلية ومن أمثلة ذلك ،تقليد العالمة األلكرتونية  Sonyباسم مقلد  ،Soniوعالمة
املالبس واألحذية  Adidasباسم مقلد  )15(Adibasإضافة إىل ظاهرة التنزيالت املومسية يف أسعار السلع

والبضائع املعروضة أو ما يصطلح على تسميته بـ "الصولد" ،خاصة يف جمال األلبسة واألحذية واألقمشة ،واليت
أصبحت مبثابة الالحدث بسبب استنكار غالبية املواطنني إلرتفاع أسعار الصولد ،وإعتباره جمرد الفتات جلذب
العمالء ال غري .ويف جمال خدمات ما بعد البيع ميكن أن نذكر هنا جتربة عالمة "أجلي" العاملية ،حيث وجد الكثري
من زبائن شركة "السالم الكرتونيكس" أنفسهم أمام مشكل ال عالقة هلم به ،بعد أن أهنيت الشراكة بني مؤسسيت
"أجلي" والشريك االقتصادي اجلزائري ممثال يف مؤسسة "السالم الكرتونيكس" اليت حتولت إىل شركة "ستار اليت"
مستقلة عن الشركة األوىل ،وهو الوضع الذي جعل زبائن "السالم الكرتونيكس" تضل هبم السبل يف غياب احللول
املناسبة والواقعية لألعطاب اليت أصابت مشرتياهتم قبل انتهاء مدة الضمان ،ورفض إصالح األعطاب من طرف
املؤسسة اجلزائرية للشريك ا القتصادي "ستاراليت" ،اليت اكتفت بتعليق إعالن عند مدخل مديريتها العامة بباب الزوار
()16
مفاده أهنا غري معنية خبدمة ما بعد البيع لكل األجهزة اليت حتمل عالمة "اجلي"
 تسويق اللحوم :ومن بينها الدواجن واألغنام ،حيث يتم تسويق الدجاج يف اجلزائر على أنه منتوج صاحل الستهالك
وحالل من الناحية الشرعية لكن حسب رئيس اجلمعية اجلزائرية للحوم أغلب املذابح تعتمد على صرع الدجاج عن
طريق إدخاله يف املاء "املكهرب" ،مما يؤدي إىل وجود شبهة حول مدى صالحيته وشرعيته خاصة بعد صدور فتاوي
حترم عملية الصرع ،أما مربي الماشية فيعمدون إلى تسمين أغنامهم الموجهة إلى األسواق بمناسبة عيد األضحى
بطرق غير مشروعة ،منها خلط األعالف بفضالت الدجاج وحقن آذان األغنام بالهرمونات كي يثيروا شهيتها
وال تتوقف عن األكل ،إضافة إلى استعمال مجموعة من األدوية الخاصة المشبعة ب ـ "الكورتيكويد" لتسمين
أغنامهم في وقت سريع ال يتجاوز الشهرين ،فيزيدون وزن الخروف بعشرات الكليلوغرامات ويكبر حجمه،
ولو على حساب صحة المواطن الذي اقتناه ،خاصة أن انكشاف هذه العملية ال يتم إال بعد انقضاء 38
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ص111 -161 :

ساعة على نحر األضحية ،حيث يبدأ لحمها في اإلحمرار والتحلل وتفوح منها رائحة غير طبيعية حتى لو
كانت محفوظة في المبرد

()17

 مواد التجميل :غزت مواد التجميل والتنظيف املغشوشة واملقلدة باحرتافية األسواق اجلزائرية ،حيث جتدها حتمل

أمساء ماركات عاملية وتعرض بأسعار باهظة ،مما جيعل املواطن اجلزائري ال يتواىن يف اقتناءها خاصة يف ظل حمدودية
دور مجعيات محاية املستهلك ،وقد كشفت عملية املراقبة السنوية للجمارك أن مواد التجميل تأيت على رأس املنتجات
املقلدة اليت حياول املستوردون إدخاهلا ،ففي عام  3000قُدرت نسبة هذه احملجوزات بـ %23من الكمية االمجالية،
ويُرجع ممثل اجلمارك وجود مواد التجميل املقلدة وغري اآلمنة يف بالدنا إىل انتشار بعض الورش املصنعة حملياً ملواد

جتميل حتمل ماركات عاملية

()18

 النظارات الطبية :حيث يقوم بعض أصحاب حمالت بيع النظارات الطبية باقتناء اإلطارات اليت يدعون أهنا
مغشوشة ومن صنع صيين ،لكنهم يف نفس الوقت يشرتوهنا ويضعوهنا يف حمالهتم كي تسوق للزبائن على أهنا منتجات
ذات نوعية عالية ويقومون بتحقيق أرباح خيالية(.)19

 .6الخالصة:

من خالل ما مت تناوله يف هذه الدراسة ميكن القول أن املمارسات التسويقية املضللة مل تعد حاالت معزولة
أو مرتبطة بنشاط اقتصادي معني بل مشلت عدة جماالت يف اجلزائرمنها :صناعة السيارات ،صناعة األجهزة
اإللكرتونية ،مواد التجميل...إخل ،حيث تؤدي هذه املمارسات إىل األضرار حبقوق املستهلك يف نواحي عديدة مثل
حقه يف احلصول على املعلومات حول طبيعة املنتجات ومكوناهتا ،وقدرهتا على إشباع احتياجاته ،مما جيعله يتحمل
تكاليف مادية دون مقابل ،ويضيع وقته يف شراء منتجات وخدمات ال تتوافق ومتطلباته وليس هلا القدرة على حل
مشاكله ،وهذا ما سوف يعزز من عدم ثقته يف األنشطة التسويقية حىت بالنسبة للشركات النزيهة يف تعامالهتا ،لذلك
كان لزاما على اجلمعيات املتخصصة واحلكومة القيام جبهود إضافية لكشف املمارسات التسويقية املضللة ومعاقبة من
يقومون مبا يعود بالفائدة على املستهلك وعلى االقتصاد الوطين.
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الملخص

إن جناح اجلامعات يف الوقت الراهن مرهون مبدى قدرة اإلدارة على توجيه وتوفري أحسن الُسبل
 األمر الذي يتطلب من اإلدارة حتسني،واآلليات الكفيلة بتحقيق األهداف العامة واخلاصة للجامعات
 ويُعترب منط القيادة املتبع من املؤشرات اجليدة اليت تقيس املناخ التنظيمي املناخ التنظيمي؛،املناخات التنظيمية داخل اجلامعة
ُ
 هبدف القيادة التنظيمية؛، التنسيق وحتفيز خمتلف الفاعلني يف اجلامعة، فالقيادة التنظيمية تعمل على التوجيه،السائد يف اجلامعة
جودة التعليم العايل؛
.حتقيق أقصى كفاءة وفعالية لضمان جودة خمرجات اجلامعة
. نظرا لألدوار اليت يلعبها داخل األداء األكادميي،يكتسي عضو هيئة التدريس باجلامعة مكانة مرموقة ودورا حموريا
 األمر الذي حيتم على اإلدارة اجلامعية التعامل املميز من خالل اختيار النمط القيادي الذي،اجلامعة وخارجها
.يعرب عن مكانة وأمهية عضو هيئة التدريس
Abstract
Keywords
The success of universities currently depend on the administration 's ability to
guide and provide the best means and mechanisms to achieve the goals of public and
private universities, which requires management to improve organizational climates
within the university.Leadership is followed a pattern of good indicators that measure
the prevailing organizational climate at the university, organizational leadership is
working on the guidance, coordination and stimulate the various actors in the
university, in order to maximize the efficiency and effectiveness of the university to
ensure the quality of the output.
He is of a member of the university faculty prestige and a pivotal role, in view of
the roles played by inside and outside the university, which requires the university
administration distinctive deal by selecting the type of leadership , which reflects the
status and importance ofthe faculty member.

Organizational
Climate;
Leadership;
The Quality Of
Higher
Education;
Academic
Performance.
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.1مقدمة:
يعتمد جناح أي منظومة تعليمية على مدى وقدرة وكفاءة األفراد العاملني فيها من إداريني وأساتذة ،هذا
املخزون البشري يتطلب عملية توجيه ومشاركة يف عملية صنع القرار وتنفيذها ،فالقيادة التنظيمية التشاركية تعمل
على تشجيع األفراد وتوجيههم بغية حتقيق أهداف اجلامعة ،هذه األخرية اليت تتشعب أهدافها وغايتها بسبب
تداخالت األطرا ف الداخلية وتأثريات البيئة اخلارجية ،بسبب الدور التنموي احلضاري الشامل واملستدام اليت حتققه
اجلامعات.
لذلك تعد القيادة اإلدارية اجلامعية احملرك األساس لفاعلية األداء الكلي للجامعة ،ألن القائد هو من يستطيع
تسخري الطاقات املوجودة وحشدها لدال مجيع األطراف الفاعلني يف جلامعة وخاصة األساتذة باعتبارهم احملرك األساس
داخل اجلامعة ،إال أن الكثري من املدراء يفتقدون إىل املهارات األساسية للقيادة وعدم حتديد النمط القيادي املناسب
من اجل توجيه األفراد (احلراحشة ،6002 ،ص .)62
يعترب حتديد منط القيادة املناسب من اإلشكاالت اليت بقيت مطروحة على املستويني النظري والعملي ،وجتدر
اإلشارة هنا إىل أن حتديد منط القيادة خيضع للكثري من معطيات الواجب توافرها لدى القيادة اإلدارية اجلامعية ،من
خالل دراسة لنفسيات اإلداريني ،املوقف يف حد ذاته ،اللوائح والقوانني( .عباس ،6002 ،ص .)28
ان اختيار منط القيادة املبين على العالقات اجليدة مع األساتذة ومجيع األطراف يعترب النمط األكثر
حضورا يف اجلامعة ،وذلك نظرا خلصوصية اجلامعة واليت حتوي على كفاءات بشرية عالية تتطلب عملية مسايرة
ومشاركة من طرف اإلدارة العليا ،نظرا للدور احملوري هلذه الكفاءات على املستوى األكادميي أو املستوى االجتماعي
واالقتصادي والتكنولوجي.
وألجل مواكبة اجلودة يف التعليم العايل ،بات من الضروري إعداد األفراد الذين يتمتعون بالسلوك القيادي،
القادرين على البدء بعملية التغيري حنو التطور حتقيقاً ألهداف اجلودة يف التعليم ،وملا للمدراء من دور قيادي بارز يف

إدارة املسرية التعليمية؛ لذلك وجب دراستهم والبحث يف الظروف واملتغريات اليت تؤثر سلباً واجياباً يف تنمية السلوك
القيادي لديهم ،كذلك وجب التعرف على أمناطهم القيادية ،وحتديد النمط األنسب واملالئم ملواكبة اجلودة يف التعليم
العايل.
خبطى واثقةً حنو جودة التعليم ،واليت
كما وأن احلاجة اليوم أصبحت ماسة إىل عملية التطوير الشاملة ،والسري ً
جيب أن تتميز باملوضوعية والتكامل والتجديد والعمق والرتكيز واملهنية الوظيفية ،واليت تتجه بأهدافها حنو الرتبية
املتكاملة اليت تدفع الطلبة إىل اإلفادة من املعارف العلمية والتكنولوجية يف عصر الثورة التكنولوجية املتجددة واملتطورة،
بدالً من جمرد نقل املعارف والتلقني (بسييوين.)6006،

إن تبين املشاركة اجلماعية ضمن متطلبات إدارة اجلودة الشاملة ،يسمح ببناء روح اجلماعة وروح فرق العمل
داخل التنظيم ،والذي يؤدي بدوره إىل زيادة معدالت اإلبداع واالبتكار بفعل عملية النقاش وطرح خمتلف األفكار
بني مجيع األطراف من أجل الوصول إىل أفكار جديدة.
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كما تعد وظيفة التدريس اجلامعي أيضاً غاية يف األمهية ،ألهنا الوظيفة الرئيسة يف أغلب اجلامعات املرموقة يف

العامل ،إذ تنصب أساساً على إعداد الطالب اجلامعي إعداداً ميكنه من مواجهة حتديات املستقبل بكل ما حتمله من
تطورات علمية وتقنية وتنظيمية وثقافية ،وغريها ،إذ جيب أن يتوجه التدريس إىل التعرف على مواهب كل فرد،
وطاقاته الكامنة ،وتنمية شخصيته مبا يتوافق مع وميوله حىت يتمكن من حتسني مستوى معيشته وتطوير جمتمع
( الثبييت وحريري ، 2009،ص.)74
1.1مشكلة الدراسة:

يعترب موضوع القيادة التنظيمية من املواضيع اليت استحوذت على جزء هام من أحباث الكتاب ،نظرا ألمهيته
وتأثرياته املتعددة ،كما أن إحداث أي تغري تنظيمي داخل اجلامعة يتطلب وجود قيادة إدارية مميزة ،كما يتطلب أيضا
ٌحسن اختيار منط القيادة املتبع مع مراعاة خصوصية اجلامعة ودورها املتقدم يف أي جمتمع.
مما الشك فيه ،أن جناح تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعات يتوقف على عاتق القيادات اإلدارية ومدى
قدرهتا يف بناء وتعميق ثقافة اجلودة الشاملة يف مؤسساهتا،فاإلدارة العليا هي وحدها اليت تستطيع أن تبدأ العملية اليت
مبوجبها تتمكن مجيع املؤسسات التعليمية مبا فيها اإلدارة والعاملني التحرك حنو العمل الذي يؤدى إىل حتقيق اجلودة
يف التعليم العايل.
تقتضي عملية اختيار منط القيادة التنظيمية ،وجود كفاءات إدارية قيادية متتلك مهارات قيادية مميزة ،وقدرة
على التعامل مع املتغريات احلاصلة يف بيئة اجلامعة ،كما يتطلب وجودة رغبة حقيقة لإلدارة العليا من أجل حتسني جو
املناخ التنظيمي السائد يف اجلامعة ،األمر الذي ي سهم يف عملية تشاركية حقيقية جلميع األطراف ،وأهم هذه األطراف
هو عضو هيئة التدريس الذي يتطلب من اإلدارة القدرة على التعامل معه ،نظرا خلصوصيته وأمهيته البالغة يف العملية
التعليمية اجلامعية.
وعلى هذا ميكن أن نطرح التساؤل الرئيسي التايل:
كيف ميكن لنمط القيادة املتبع يف التأثري على األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية ،من
خالل هذا التساؤل الرئيسي ميكن طرح جمموعة من األسئلة الفرعية التالية:
 ما هي األمناط القيادية األكثر حضورا وممارسة لدى القيادة اجلامعية يف اجلامعة اجلزائرية ؟ ما هو النمط القيادي الواجب توافره وأتباعه من أجل أداء أكادميي مميز يف اجلامعة اجلزائرية؟ هل توجد عالقة تأثري بني منط القيادة املتبع واألداء األكادميي باجلامعة اجلزائرية؟ 2.1فرضيات الدراسة:

انطالقا من التساؤل الرئيسي للدراسة ،ولإلجابة عليه وعلى األسئلة الفرعية ،ننطلق من الفرضيتني التاليتني:

 وجود تأثري لنمط القيادة املتبع على األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اجلزائرية. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات اجلنس ،اخلربة ،املستوى األكادميي ،الكلية.) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 1.1أهمية الدراسة:
تكتسي هذه الدراسة أمهية كبرية ،نظرا خلصوصية و تأثريات جوانب الدارسة (القيادة ،اجلامعة ،األساتذة)،
وميكن إبرازها يف مايلي:
 توفري إطار نظري يف عالقة التأثري بني منط القيادة واألداء األكادميي يف اجلامعة اجلزائرية. أمهية هذه الدراسة تتجلى يف املتغريات ذات التأثري على جودة خمرجات التعليم العايل. تقدمي املقرتحات العملية الكفيلة بتحسني النمط القيادي املتبع يف اجلامعة اجلزائرية من أجل أداء أكادمييأحسن.
 حتديد املشاكل والعوائق اليت حتول دون تشاركية اإلفراد يف عملية صنع القرار داخل منظومة اجلامعة اجلزائرية. دراسة منط القيادة األفضل ضمن وضع خصوصية اجلامعة اجلزائرية يف ظل بيئة جزائرية تتمتع خبصوصية األداءالسياسي ،االقتصادي واالجتماعي.
 1.1أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقق مجلة من األهداف ،أبرزها نذكر:

 التأكيد على أمهية توفري مستلزمات األداء األكادميي ،هبدف حتقيق أفضل األداء بكفالة وفعالية. معرفة تأثري منط القيادة التنظيمي املتبع على األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة. معرفة النمط القيادي املناسب من أجل حتسني األداء األكادميي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة. ضرورة حتسني النمط القيادي لزيادة الفرص التشاركية الفعالة ،من أجل حتسني جودة التعليم العايل. ضرورة االهتمام مبوضوع القيادة كمؤثر فاعل يف املناخ التنظيمي السائد يف اجلامعة اجلزائرية. 1.1منهج الدراسة:

لقد اعتمدنا املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة نظرا لتالئمه مع طبيعة املوضوع املدروس ،إذ إن املنهج
الوصفي أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على مجع معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة ما من أجل احلصول على
ُ
نتائج عملية مث تفسريها بطريقة موضوعية ،ومبا ينسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة ،مث حتليلها واستخراج النتائج
العلمية املطلوبة وفق أساليب علمية.

 1.1حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية :ختتص هذه الدراسة بالقيادة التنظيمية ،ودورها يف حتسني األداء األكادميي هليئة التدريسجبامعة البويرة ،حيث تسعي الدراسة الستقراء واقع العالقة بني اإلدارة اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس من
خالل منط القيادة املتبع ومدى تقبل أعضاء هيئة التدريس لنمط القيادة املتبع وحتديد النمط القيادة
املناسب.
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 الحدود المكانية :مت اختيار جامعة البويرة كمجال للدراسة :كلية العلوم االقتصادية؛ كلية العلوم الطبيعةواحلياة؛ كلية التكنولوجيا؛ كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية.
 الحدود الزمانية :مت تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل األول من املوسم اجلامعي .6064/6062 7.1المفاهيم اإلجرائية:
 النمط القيادي :هو جمموعة من اخلصائص املميزة والعوامل األساسية اليت جتعل املدير يؤثر يف مرؤوسيه ،إضافةإىل كونه دور مؤثر وهام يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية وتطوير أداء املنظمة والعاملني ،وحتقيق الرضا،
وميكن حتديد منط القيادة من خالل عدة مؤشرات يتم رصدها ومالحظتها داخل التنظيم وبني املستويات
اإلدارية األخرى (عبد القادر وآخرون.)60662606 ،
 إدارة الجودة الشاملة  :هو جمموع املعايري واخلصائص الواجب توافرها يف مجيع عناصر العملية التعليمية يفاملؤسسة الرتبوية التعليمية وذلك فيما يتعلق باملدخالت والعمليات واملخرجات ،اليت منن شأهنا حتقيق
األهداف املطلوبة للفرد واملؤسسة واجملتمع (عليمات6007،ـ ص )58

 األداء األكاديمي :يقصد باألداء األكادميي جمموع األقوال واألفعال اليت يقوم هبا عضو هيئة التدريس إلجنازاملهام والوظائف اجلامعية اليت تشمل التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.
.2اإلطار النظري:
 1.2القيادة التنظيمية:
إذا مت الرجوع إىل الفكر اليوناين لتحديد معىن القيادة ،لوجد أن كلمة القيادة  Leadershipمشتقة من الفعل
يبدأ أو يقود ،أم كلمة  Leaderفتعين كلمة الشخص الذي يوجه أو يرشد أو يوجه (اجلر ،6524،ص .)660
تعرف القيادة على أهنا القدرة على التأثري يف شخص أو مجاعة ،توجيههم وإرشادهم لنيل تعاوهنم وحفزهم
للعمل بأعلى درجة من الكفاية من اجل حتقيق األهداف املرسومة (حرمي ،6007،ص .)651كما تعرف القيادة
على أهنا فن تسويق األفراد واجلماعات ورفع حالتهم املعنوية للوصول إىل أهداف حمددة ،والقيادة تتعلق أساسا
مبهارات شفوية وعقلية واجتماعية( .اهلواري ،6542 ،ص.)165
كما ميكن أن نعرف القيادة على أهنا النشاط املتخصص الذي ميارسه شخص للتأثري يف اآلخرين و جعلهم
يتعاونون لتحقيق هدف معني (املساد ،6001 ،ص .)58كما تعرف القيادة اإلدارية على أهنا عملية التأثري اليت
يقوم هبا املدير يف مرؤوسيه إلقناعهم وحثهم على املسامهة الفعالة جبهودهم يف أداء النشاط التعاوين (كنعان،
 ،6555ص.)52
 2.2أهمية القيادة اإلدارية في الجامعة:
تكتسي القيادة التنظيمية دورا مهما وبارزا وحموريا يف أي تنظيم ،ونظرا لدور املتنامي للجامعة فإن موضوع
القيادة يصبح أكرت أمهية وحضورا ،وميكن إبراز أمهيته فيما يلي:
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

180

القيادة التنظيمية لتحسين األداء األكاديمي بالجامعات الجزائرية-دراسة ميدانية-

ص191 -171 :

 حلقة الوصل بني العاملني و بني خطط اجلامعة وتصوراهتا املستقبلية. البوتقة اليت تنصهر بداخلها املفاهيم والسياسات و االسرتاتيجيات. قيادة اجلامعة من أجل حتقيق أهدافها. السيطرة على مشكالت العمل ورسم اخلطط الالزمة حللها. تنمية وتدريب األفراد ،ومواكبة التغريات احلاصلة يف بيئة اجلامعة اخلارجية. 1.2نظريات القيادة
تعددت أدبيات القيادة يف حتديد مداخل و حمددات القائد ،ميكن أن حندد هذه مداخل فيما يلي:
 النظرية الذاتية :تقوم هذه النظرية على أساس وجود عدة صفات عامة وخصائص مشرتكة جيب إن تتوافر يفالقائد اإلداري ،منها مسات جسدية ،مسات فطرية ،مسات مكتسبة( .بسويين ،6002 ،ص.)166

 النظرية الموقفية :يعترب رواد هذه الفكر أنه ال يوجد مسات عامة أو خصائص مشرتكة ،بل طبيعة املوقف هيإيل حتدد منط القيادة اإلدارية الواجب سلوكه ،فالقائد مرتبط هنا باملركز الذي يشغله ،وجمال عمله ،والظروف
احمليطة به وعالقته باملواقع القيادية األخرى.

 النظرية التفاعلية :القيادة ضمن هذا املنظور عملية تفاعلية اجتماعية ،فالقائد هو من يستطيع التجاوبوالتفاعل مع مجيع من حييط به ،وعليه فالقائد شخص مرن قادر على التفاعل مع اجلماعة ،والعمل على
حتقيق أهداف اجلماعة وحل املشاكل (اجملذوب ،6006 ،ص .)756
 1.2أنماط القيادة اإلدارية
يعرف النمط القيادي على أنه سلوك إنساين مييز تصرفات القادة عندما يكونوا أعضاء يف أي تنظيم ،و خيتلف
عن تصرفاهتم خارج التنظيم (القريويت ،6000 ،ص ،)62ويظهر النمط القيادي فيما يتخذه القائد فيما يتخذه
القائد من إجراءات وما يصدره من تعليمات ،وقد تعددت الدراسات احملددة ملختلف األمناط القيادية اإلدارية يف أي
تنظيم ،من حيث الشكل (الرمسي ،الغري رمسي) أو من حيث املضمون ،وسنركز على هذا األخري ملقتضي الدراسة،
وإمجاال ميكن حتديد أهم هذه األمناط:
 -النمط الديكاتوري :تركيز شديد للسلطة يف يد القائد ،حيث تشل القوة والسلطة القاعدتني اللتني منهما

ينطلق القائد يف قيادة اآلخرين ،حيت يتميز القائد باحلزم وفرد سياسته وطريقة العمل وأسلوب األداء ،دون

مشاركة األفراد يف عملية اختاذ القرارات (شيحا ،6551،ص.)160
 -النمط األوتوقراطي :وهو أقل تشددا من النمط القيادي حيث يشعر املرؤوسني باالهتمام ويستمع آلرائهم،

إال أن يفرض رأيه يف األخري ،وهو أسلوب مناورة من اجل إيهام األطراف على أنه لديهم القدرة يف صناعة
القرار( .لعويسات ،6001 ،ص.)6
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 -النمط البيروقراطي :هو أقل تشد َدا من النمطني السابقني.فالقائد البريوقراطي يقوم برسم أسس و مبادئ و

يفرض االلتزام هبا ،ال يسمح ال لنفسه و ال ملرؤوسيه اخلروج عنها ،كما أنه يفسح اجملال أمام ملرؤوسني
باملشاركة يف خمتلف النقاشات ملعاجلة بعض األمور لكن ذات أمهية ثانوية.

 -النمط الديمقراطي في القيادة :حيث حتاول القيادة الدميقراطية إشباع حاجات كل من القائد و املرؤوسني،

من خالل إشراكهم إشرا ًكا فعليًا يف اختاذ القرارات خاصة ما يتعلق منها برسم السياسات املتعلقة باملنظمة.

فالقائد الدميقراطي ال ينفرد بصنع هذه القرارات لوحده ،مما خيلق درجات عالية من الشعور باالنتماء و
االعرتاف بالقائد مما يدفعهم إىل حتسني و زيادة أدائهم و رفع كفاءاهتم.

 النمط المتسيّب :ويتمثل يف عدم تدخل املسؤول يف عمل اهليئة التدريسية أو املرؤوسني يف اجلامعة ،واليتدخل إال إذا طلب منه ذلك ،وهو عادة ال يهتم كثريا مبا يقوم به العاملون ،ولديه شيء من عدم االهتمام
والالمباالة( .عليوة.)6006 ،
 النمط القيادي التحويلي  :هو منط قيادة حمفزة فكريا ،ومراعية ملشاعر األفراد ،فمن خالل هذا النمط يساعدالقائد األفراد لتجاوز مصاحلهم اخلاصة من أجل رؤية املنظمة أكثر اتساعا ،وخيلق احلماسة ،واكتشاف

طرائق جديدة يف العمل (النمر وآخرون ،6066 ،ص)148
حسب ) (Centre of créative Leaderships, 2002.p5أنه لفهم القيادة يف أي منظمة .جيب مراعاة
األمور التالية:
 عدد القادة اليت حتتاجها املنظمة ضمن خططها احلالية واملستقبلية (العدد ،املستوى الوظيفي ،املوقع التنظيمي،وحدة األعمال...اخل)
 نوعية القادة املرغوب اختيارهم (التنوع الثقايف ،مستوى اخلربة)... املهارات األساسية الواجب توافرها و بناء الثقافة املرغوبة (القاعدة املعرفية ،املهارات و القدرات.).. قدرة الـقادة على العمل اجلماعي بغرض تطبيق االسرتاتيجيات ،حل املشاكل ،التأقلم مع املتغريات ،اإلبداع،مشاركة األفراد يف اختاذ القرارات.
 الثقافة القيادية املرغوبة ،يتضمن املمارسات القيادية ضد العوائق ،انتماء املوظفني ،خلق فرص العاملني.تتميز اجلامعة عن غريها من املنظمات بالكثري من املزايا و اخلصائص ،األمر الذي يتطلب ضرورة وجود قيادة
إسرتاتيجية تضطلع مبهام التنسيق،التوجيه والتشجيع ،وميكن تلخيص أمهية ودور القيادة اإلسرتاتيجية ضمن املفهوم
احلديث للقيادة داخل اجلامعات فيما يلي( :أقطي ،6061،ص)61
 القيادة اإلسرتاتيجية :تطور ،هتتم ،تدعم هيكل املنظمة ،األفراد ،راس املال االجتماعي والقدرات التنظيميةوجتنب التهديدات يف الوقت املناسب.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

182

القيادة التنظيمية لتحسين األداء األكاديمي بالجامعات الجزائرية-دراسة ميدانية-

ص191 -171 :

 القيادة اإلسرتاتيجية هل ا القدرة على معرفة األحداث دون التأثر بظواهرها ،ولديها القدرة علي اختاذ القراراتبالسرعة املمكنة دون أن يعيق اخلطر املتوقع.
 القيادة اإلسرتاتيجية تعطي صورة االهتمام بدل االستخدام كوسائل للوصول إىل غايات. 1.2إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي

يرى ( Mukhopachyay )6006أن إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم على أهنا جمموعة اآلراء اليت تشمل ما
يلي :امتياز العملية التعليمية ،القيمة املضافة للعملية التعليمية ،مالئمة خمرجات العلمية التعليمة لالستخدام ،توافق

خمرجات التعليم مع األهداف املخططة و املواصفات و املتطلبات ،جتنب حدوث العيوب يف العملية التعليمة ،مقابلة
التوقعات املتزايدة للعمالء ومستوياهتا ليوفر لألفراد وفرق العمل الفرصة إلرضاء الطالب واملستفيدين من التعليم و
جيب أن تقدم خدمات تعليمية حبثية بأكفأ األساليب اليت ثبت جناحها.
من أجل ضمان جودة التعليم العايل ،على اإلدارة اجلامعية توفري العديد من املتطلبات ،وميكن إمجاال اختصارها فيما
يلي:
 تبين فلسفة اجلودة ضمن منظور اسرتاتيجي قائم على املوائمة بني مجيع األطراف وحتقيق األهداف. العمل على حتسني أداء الطلبة و اخلدمات التعليمية ،من أجل الرفع من تنافسية اجلامعات. تعدد مصادر متويل للتعليم العايل. مشاركة هيئات التدريس ،الطلبة ،اإلدارة يف عملية صنع القرارات واملشاركة الفعلية يف بناء املنظومة التعليميةاجلامعية.
 تزويد هيئات التدريس واإلدارة باملستلزمات الضرورية من اجل التمكني احلقيقي ألداء أفضل. إزالة احلواجز بني مجيع األطراف الفاعلني يف اجلامعة من أجل معرفة احلقوق وأداء الواجبات( .عامر،6004 ،ص )58
يؤكد جوران ) (Juran,1988أن حتقيق اجلودة يف التعليم العايل هو منهج وعملية إدارية هتدف إىل حتقيق
كفاية التعليم العايل وتوفري اجلو األكادميي املناسب للطلبة للحصول على الشهادة اجلامعية .و يضيف أن ذلك ال
يعين الرتكيز فقط على قياس مدى ما يتم حتقيقه من أهداف ،بل ينبغي أن يشمل تقييم لإلجنازات اليت مت حتقيقها يف
مستويات التعليم العايل.
 1.2األداء األكاديمي

لقد لقي تقييم األداء األكادميي باجلامعات اهتماما متزايدا ،خاصة يف ظل األخذ بنظام االعتماد وضمان
اجلودة يف جمال التعليم العايل .ويشمل التقييم مجيع عناصر النظام اجلامعي من مدخالت وعمليات وخمرجات ،بينما
يركز تقييم األداء على وظائف اجلامعة األساسية التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.
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يقصد باألداء األكادميي جمموع األقوال واألفعال اليت يقوم هبا عضو هيئة التدريس إلجناز املهام والوظائف
اجلامعية اليت تشمل التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع ،واألداء اجليد يكون مقرونا بعالقة األستاذ مع طالبه من
جهة ،ومن جهة أخرى اإلنتاج املعريف والبحثي( .طعيمة ،البندري .)40 ،6007 ،كما ميكن أن نعرف األداء
األكادميي لعضو هيئة التدريس من خالل مقاربة التقييم على أنه كل موقف أو نشاط تعليمي جيمع عضو هيئة
التدريس وطالبه ،وأن تقومي األداء التدريسي ينبغي ان يتم عن طريق وجهات النظر واملدركات احلسية اليت حيملها
الطالب واألقران واجلهات اإلدارية.
يشمل األ داء األكادميي لعضو هيئة التدريس على جمموعة من النشاطات اليت تتكامل يف جمموعها من أجل
حتسني مردودية النواتج النهائية لعمل عضو هيئة التدريس ،فعملية تقييم أعضاء هيئة التدريس واليت تسعى نظم
اجلودة الشاملة حتقيقها ،ينصب على مدى مسامهة التدريسني يف تأصيل املعرفة املتخصصة للجامعة وترمجة أهدافها،
من خالل أعداد القوى البشرية ذات الكفاءة والفعالية من اجل مواكبة حتديات العصر ،وميكن أن نركز على املعايري
التالية يف عملية التقييم ،نذكر منها:
 التدريس :حيث يرى ستفني كوري ان نشاط التدري س عملية متعمدة لتشكيل بيئة الفرد بصورة متكنه من أنيتعلم القيام بسلوك حمدد أو االشرتاك يف سلوك معني وذلك حتت شروط حمددة أو كاستجابة لظروف حمددة
(كوجك ،6554،ص  .)606فعملية التدريس تقتضي وجود الظروف املناسبة و هتيئة الظروف من أجل
اإلمداد املعريف والفكري والسلوكي للطالب.
 األداء البحثي  :يهدف البحث العلمي إىل عملية تراكم املعرفة ،حل املشكالت ،تقدمي اجلديد فيما خيصالتكنولوجيا عملية التنمية بكل أبعادها ومشوليتها ،فاملقصود من عملية األداء البحثي إىل جمموع األنشطة اليت
يقوم هبا من أجل اكتشاف معارف جديدة ومفيدة وتوزيعها وختزينها (زاهر ،6558،ص.)72
جتدر اإلشارة هنا ،إىل وجود عدة مؤشرات ميكن قياس األداء البحثي لعضو هيئة التدريس من خالهلا ،منها

املنشورات العلمية كما وكيفا؛ التقدير واالعرتاف العلمي من طرف مؤسسته؛ االخرتاعات والعضوية يف
اجلمعيات املهنية؛ املشاركة يف املؤمترات العلمية؛ اإلشراف على دوريات علمية.
 الخدمة المجتمعية :وتشمل على مجيع اجملهودات اليت يقدمها عضو هيئة التدريس جملتمعه ملنظمات األعمالاخلريية ،نصائح ،استشارات ،وخربات للجهات الرمسية( .الكبسي ،6060 ،ص .)667

كما أن كفاءة عضو هيئة التدريس تتطلب تكامل وحضور العديد من املتطلبات ،واليت تُسهم يف الرفع من
كفاءة وأداء عضو هيئة التدريس ،ويكن أن خنتصر أهم هذه املتطلبات:
 الكفاية الشخصية :املظهر اخلارجي ،االتزان النفسي ،تقبل األفكار ،القدوة احلسنة. الكفايات املهنية :القدرة على التخطيط والتحليل ،اإلعداد اجليد للدرس ،إثارة الطالب ،توليد االجتاهاتاالجيابية لدى الطالب ،إدارة احلوار والنقاش.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 كفاية أكادميية :اإلطالع على املصادر البحثية ،املشاركة يف املؤمترات العلمية ،اخلدمة اجملتمعية. كفاية ثقافية :مشاركة يف الندوات الثقافية ،االهتمام باألحداث احمللية و الدولية. كفا ية إدارية :االتصاالت اجليدة ،املرونة يف العمل ،القيادة التنظيمية اجليدة ،التعامل مع التكنولوجيا . 1.2الدراسات السابقة:
لقد تعددت الدراسات اليت تناولت القيادة التنظيمية ،،األداء األكادميي ،إال إن هناك نقص يف الدراسات اليت
تربط بني هذين املتغريين ،لكن إمجاال ميكن أن نربز أهم هذه الدراسات اليت اعتمد عليها الباحث واستفاد منها من
اجلانب النظري أو يف دراسة احلالة:
 1.1.2الدراسات العربية:

قام اخلوالدة ومرعي ( )6556بدراسة عن مدى ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الريموك للكفايات
األدائية املهمة لوظائفهم األكادميية ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج منها أنه جيب على عضو هيئة التدريس امتالك
مهارات البحث العلمي ،وإجراء البحوث العلمية وامليدانية ،وتشخيص جوانب القوة لتدعيمها ،ونقاط الضعف يف
تعلم الطالب لعالجها ،وتطوير التفكري اإلبداعي ،وإتقان اللغات األجنبية زيادة على العربية ،والتحلي باألناة والصرب
يف التعامل مع الطالب ،وبقية الزمالء ،والعاملني يف اجلامعة.
كما أجرى جغلويل ( )2009دراسة بعنوان " القيادة اإلدارية وتطوير الثقافة التنظيمية كمؤشر لقياس أداء
املنظمة"،طبقت الدراسة على املؤسسة العمومية االقتصادية اجلزائرية تيندال بوالية املسيلة ،وقد هدفت إىل التعرف
على مدى وجود عالقة بني كل من طبيعة املناخ التنظيمي الناتج عن منط القيادة اإلدارية ومنط االتصاالت ونظام
احلوافز ،وبني تطوير الثقافة التنظيمية داخل املنظمة الصناعية ،وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن القيادة
اإلدارية تركز من خالل املناخ التنظيمي ونظام االتصال ونظام احلوافز على ترشيد العملية اإلنتاجية وشرح طريقة
العمل واالعتماد على أسلوب الثواب والعقاب والرقابة املستمرة للعمل ؛ مما أنتج نسق ثقايف أفقده قدرة إعادة إنتاج
سلوكات تنظيمية واعية ،وأن القيادة اإلدارية أخفقت يف حتديد مفهوم الدافعية و تعزز ثقافة للتحفيز تعتمد على
الثواب والعقاب وتعزز ثقافة اتصالية مركٍزية مترر من خالهلا التعليمات واألوامر ،وقد أوصت الدراسة بوجوب تغيري
نظرة القيادة اإلدارية يف املنظمة من النظرة التقليدية إىل النظرة احلديثة ووجوب خلق مناخ تنظيمي يعرب عن بيئة
اجتماعية طبيعية تعزز من عالقات الرتابط والتعاون ووضع نظام اتصال يعمل على إشراك العاملني ويسهل حركة نقل
املعلومات ،وكذلك وجوب تعزيز دافعية مجاعية للعقل وفق قاعدة االنضباط الذايت للمورد البشري بدال من االعتماد
على الرقابة احملكمة.
دراسة سنبل)  (1993هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى تأثري مشاركة عضو هيئة التدريس يف صنع
القرار اجلامعي يف جامعة أم القرى،ومت توظيف االستبانة كأداة لقياس املشاركة يف صنع القرار ،على عينة قدرها
) (366عضو هيئة التدريس.وبينت هذه الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس لديهم إحساس بعدم املشاركة الكافية يف
القرارات اليت يرون ضرورة مشاركتهم ،مما يولد لديهم اإلحساس بعدم األمهية وهذا بدوره يؤثر على عطائهم الرتبوي.
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دراسة السهالوي ،الناجم ( )6552هدفت الدراسة إىل معرفة مدى املشاركة احلالية واملرغوبة لعضو هيئة
التدريس يف كلييت الرتبية والزراعة جبامعة امللك فيصل يف صنع القرار اإلداري .وكذا معرفة معوقات املشاركة يف صنع
القرار ،ومت استخدام االستبانة كأداة لقياس املشاركة يف اختاذ القرار ،على عينة بلغت ( )41عضو هيئة التدريس،
وتوصلت هذه الدراسة إىل أن مستوى املشاركة احلالية أدىن من املستوى املرغوب يف مجيع القرارات ،و إن العائق
األول أمام املشاركة يف كلية الرتبية كان مركزية القرار ،شكلية املشاركة.
أما أمحد ( )6006فقامت بإجراء دراسة ميدانية هدفت إىل التعرف على وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية
يف اجلامعات األردنية حول اجملاالت اليت يتم فيها تطبيق جودة التعليم اجلامعي ،وقامت الباحثة بتصميم استبانة
مشلت )  (75فقرة توزعت على مخسة جماالت وهي :الطلبة ،وأعضاء اهليئة التدريسية ،والعملية التعليمية واملنهاج
التعليمي ،والكتاب اجلامعي ،واإلدارة اجلامعية .وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء اهليئة التدريسية العاملني يف
اجلامعات األردنية العامة واخلاصة ،واختارت الباحثة عشوائيا ) )200عضو هيئة تدريس باستخدام الطريقة
العشوائية النسبية يف اختيار أعضاء هيئة التدريس الذين سيشكلون العينة هلذه الدراسة ،وقامت الباحثة بتطبيق أداة
الدراسة على مجيع أفراد العينة ،وتوصلت الدراسة إىل أن جمال العملية التعليمية واملنهاج التعليمي احتل املرتبة األوىل
من جماالت جودة التعلم اجلامعي ،تبعه جمال الكتاب اجلامعي واحتل املرتبة الثانية ،يليه جمال أعضاء هيئة التدريس مث
جمال الطلبة ،واحتل جمال اإلدارة اجلامعية أدىن مرتبة من جماالت جودة التعليم اجلامعي ويف ضوء النتائج اليت توصلت
إليها الدراسة ترى الباحثة أمهية تطبيق جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات األردنية وتوصي بضرورة تطوير فعالية ودور
اإلدارة اجلامعية ،واالهتمام بالكتاب اجلامعي لرفع مستوى الطلبة ،وقياس مستوى اخلريج.
أما دراسة عبد اهلل )  (2001واليت هدفت إىل حتديد أمهية الكفايات القيادية الفنية واإلدراكية واإلنسانية
لعمداء كليات جامعة عدن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها ،ودرجة توفر هذه الكفايات الالزمة لعمداء
كليات جامعة عدن من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ،ومعرفة مدى االختالف يف تقديرات أعضاء هيئة التدريس
لدرجة الكفايات القيادية ودرجة توفرها تُعزى ملتغريات اجلنس واللقب األكادميي واخلربة والوظيفة .
دراسة للحكيمي (  )2004هدفت الدارسة اىل إعداد معيار للكفاءات املهنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من
وجهة نظر الطلبة جبامعة ام القرى فرع الطائف ،كما هدفت اىل التعرف على املتغريات اليت تؤثر يف األحكام الصادرة
من قبل الطلبة على الكفاءات املهنية ألساتذهتم ،تكونت عينة الدارسة من ( )660طالبا وطالبة واستخدمت قائمة
مكونة من ) (6كفاءات رئيسية و ( )48كفاءة فرعية وتوصلت الدارسة إىل النتائج التالية ،يوجد فروق يف
درجات التفضيل لطبه جامعة أم القرى للكفاءات املهنية لألستاذ اجلامعي ومتيل مجيعها إىل ضرورة توفر متطلبات
قائمة الكفاءات لألستاذ اجلامعي ،كما أن هناك فروق بني طلبة الكليات العلمية والكليات اإلنسانية يف متوسط
درجات التفضيل للكفاءات املهنية لألستاذ اجلامعي (اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها وأساليب التحفيز والتعزيز) لصاحل
الكليات العلمية وتساوت باقي الكفاءات موضوع الدراسة بني الكليات العلمية واإلنسانية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أما دراسة اخلطيب ) (2007فقد هدفت إىل التعرف على النمط القيادي السائد لدى املديرين يف وزارات
السلطة الوطنية الفلسطينية يف حمافظة غزة ،والتعرف على درجة االختالف يف األمناط القيادية باختالف متغريات
اجلنس ،واخلربة ،واملؤهل العلمي ،واملسمى الوظيفي ،وعدد املرؤوسني ،ومت استطالع رأي املوظفني بوازرات السلطة
الوطنية الفلسطينية يف قطاع غزة ،ممن حيملون املسمى الوظيفي رئيس قسم ،نائب مدير ومدير ،لكوهنم شركاء يف
عملية صناعة القرار من خالل استبانة أعدت هلذا الغرض .ودلت النتائج على تفوق النمط الدميقراطية على باقي
األمناط القيادية لدى املدراء يف وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،كما أظهرت القيادة اإلدارية الدميقراطية متيزا
لصاحل املرؤوسني الذين يقع حتت مسؤوليتهم عدد كبري من املوظفني ،وعلى وجود عالقة إجيابية بني النمط
الدميقراطي وبعض املمارسات اإلدارية ،وهي :البعد عن املركزية ،واملشاركة يف اختاذ القرارات ،واالهتمام بالعمل
واملوظف.
 1.1.2الدراسات األجنبية:

دراسة ( )Massaro & Augustus.6000هدفت إىل اختبار العالقة بني النمط القيادي ملدير املدرسة و إدراك
املعلمني للنمط القيادي ملدير مدرستهم ،وأثره على املناخ التنظيمي السائد يف املدرسة ،واستخدم الباحثان أداة
هريسي وبالتشرد ألمناط القيادة ملدير املدرسة ،وأثره يف املناخ التنظيمي من أجل تطوير املدرسة ملقابلة حاجات
اجملتمع و املعلمني ،و كشفت النتائج إىل عدم وجود تأثري ملدير املدرسة يف املناخ التنظيمي للمدرسة ،وعلى املديرين
واملعلمني العمل بشكل تعاوين هبدف حتسني االتصال بينهم.
دراسة ميلي ) ) Milley 2003اليت هدفت إىل تزويد الكليات مبعلومات من أعضاء اهليئة التدريسية ،حيث مت
سؤال )  (874طالباً من طلبة مرحلة البكالوريوس يف ثالث جامعات خمتلفة يف الواليات املتحدة األمريكية لتحديد
العادات املزعجة اليت يالحظها الطلبة يف أساتذهتم .أظهرت نتائج الدارسة أن عدم تنظيم عملية التدريس ،والتحدث
بسرعة أثناء الشرح ،و االعتماد على أسلوب إلقاء احملاضرات وتقدميها بصوت منخفض ،وخفض درجات الطلبة،
من العادات املزعجة اليت ميارسها أعضاء اهليئة التدريسية.
أجرت جامعة ) Connecticut (1976دراسة استطالعية هدفت الستقصاء أنشطة األستاذ اجلامعي املهنية خالل
سبعة أيام متصلة ،مشلت عينة الدراسة ( )661عضو ،وصمم الباحث استمارة مشلت أربعة أنشطة :التدريس،
البحوث واألنشطة االبتكارية واملهنية ،نشاطات خدمة اجملتمع والنشاطات العامة ،وأظهرت نتائج الدراسة إن متوسط
ساعات العمل لألستاذ اجلامعي  87.2ساعة أسبوعيا موزعة :التدريس  10.7ساعة ،البحوث  61.4ساعة،
خدمات دخل اجلامعة  2.2ساعة ،خدمة اجملتمع  6.6ساعة.
 .1الدراسة الميدانية:
متغيرات الدراسة  :تشمل الدراسة على متغريات مستقلة :أمناط القيادة (النمط الدميقراطي ،النمط البريوقراطي،النمط التسييب ،النمط التحويلي)؛ ومتغريات تابعة (التدريس ،األداء البحثي ،األداء اجملتمعي).
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 مجتمع الدراسة  :يتكون جمتمع الدراسة من جمموع أساتذة جامعة البويرة مبختلف دراجتهم العلمية :أستاذمساعد-ب ،-أستاذ مساعد –أ ،-أستاذ حماضر-أ ،-أستاذ حماضر -ب ،-أستاذ التعليم العايل.
صممت االستمارة لكي توزع على عينة عشوائية من األساتذة اجلامعيني ،حيث مت اختيار عينة
 عينة الدراسةُ :عشوائية ،و تتكون من ( )40فرد ،موزعني كاآليت )07( :أستاذ التعليم العايل )62( ،أستاذ حماضر ()60
أستاذ مساعد-أ ،-أستاذ مساعد –ب.)10( -
 صدق االستمارة :لقد مت توزيع االستمارة على جمموعة من احملكمني بغرض معرفة الصدق الظاهري هلذهاالستمارة ،وقد أعطى احملكمني جمموعة من املالحظات القيمة فيما خيص الشكل و املضمون.
 ثبات االستمارة :مت استخدام معامل ألفا كرونباخ من أجل التحقق من االتساق الداخلي والثبات لالستمارة،وجاءت نتائجه كما يوضحها اجلدول اآليت:

جدول رقم ( :)1معامالت الفا كرونباح
المح ـ ـور

معامل ألفا كرونباخ

أمناط القيادة اإلدارية يف اجلامعة

0.262

األداء االكادميي لعضو هيئة التدريس

0.287

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

من اجلدول يتضح متتع حموري الدراسة بنسبة عالية ،مما يسمح بقدرة االستمارة على حتقيق النتائج املرجوة
انطالقا من معامل الفا كرونباخ.
جاءت االستمارة مشكلة من  01حماور رئيسية:
المحور األول يتكون من ( )10عبارة تتعلق بقياس منط القيادة املتبع يف اجلامعة ،وذلك من خالل أربعة متغريات
جزئية:

 مستوى منط القيادة البريوقراطي ؛ مستوى منط القيادة الدميقراطي؛ مستوى منط القيادة التسييب ؛ مستوى منط القيادة التحويلي .المحور الثاني حيث ضم ( )60عبارة تتعلق بقياس أداء األكادميي لعضو هيئة التدريس ،وجاء مشكال من ()01
أبعاد :التدريس؛ األداء البحثي؛ اخلدمة اجملتمعية.

المحور الثالث :متغريات شخصية ووظيفية( :اجلنس ،املستوى األكادميي ،الكلية).

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 1.1توزع أفراد عينة الدراسة وفقا لخصائص :الجنس ،السن ،المستوى األكاديمي ،الكلية.
جدول رقم ( )2وصف خصائص أفراد عينة الدراسة
الخصائص
الجنس

المستوى االكاديمي

الكليات

المتغير

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

88

42.8

أنثى

68

66.76

أستاذ التعليم العايل

07

8.4

أستاذ حماضر

62

66.62

استاذ مساعد أ-ب

80

64.76

كلية تكنولوجيا

62

68.46

كلية علوم الطبيعة

62

66.62

60

62.8

62

66.62

كلية العلوم
واالجتماعية

اإلنسانية

كلية العلوم االقتصادية

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

 2.1المحور األول :األنماط القيادية السائدة
جدول رقم ( :)1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد أنماط القيادة التنظيمية
أبعاد األنماط القيادية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

النمط البيروقراطي

1.27

6.164

النمط الديمقراطي

1.72

6.172

النمط التسيبي

1.60

6.161

النمط التحويلي

6.80

6.112

1.64

0.522

المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري للمحور

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

يشري اجلدول أعاله ،إىل إجابات األفراد حول أبعاد األمناط القيادية اإلدارية يف اجلامعة ،حيث بلغ املتوسط
احلسايب للمحور ( )1.64باحنراف معياري مقداره 0.522؛ وجاء بعد النمط البريوقراطي يف الرتتيب األول مبتوسط
حسايب ( ،)1.27وباحنراف معياري مقداره ()6.164؛ كما جاء النمط الدميقراطي يف مرتبة الثانية مبتوسط
حسايب مقداره ( )1.72وباحنراف معياري ()6.172؛ مث تاله منط التسييب مبتوسط حسايب مقداره ()1.60
189

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص191-171 :

ISSN: 2602-7860

وباحنراف معياري ( )6.161وأخريا جاء حمور النمط التحويلي مبتوسط حسايب ( )6.8وباحنراف معياري
(.)6.112
 2.1المحور الثاني :األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس
جدول رقم ( :)1المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألبعاد أنماط القيادة التنظيمية
أبعاد األداء األكاديمي لعضو هيئة التدريس

المتوسط الحسابي
1.84

االنحراف المعياري
0.211

األداء البحثي

1.87

0.446

الدور المجتمعي

1.66

6.060

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للمحور

1.77

0.425

التدريس

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

يشري اجلدول أعاله ،إىل إجابات األفراد حول أبعاد األداء األكادميي يف اجلامعة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب
للمحور ( )1.77باحنراف معياري مقداره 0.425؛ وجاء بُعد التدريس يف الرتتيب األول مبتوسط حسايب
( ،)1.84وباحنراف معياري مقداره () 0.211؛ كما جاء األداء البحثي يف مرتبة الثانية مبتوسط حسايب مقداره
( )1.87وباحنراف معياري ( ،)0.446وأخريا جاء بُعد الدور اجملتمعي مبتوسط حسايب ( )1.66وباحنراف
معياري (.)6.060

 2.1اختبار الفرضيات

مت استخدام معامل االرتباط بريسون لبيان ملعرفة قوة واجتاه العالقة بني متغريات الدراسة ،وقد جاءت النتائج

كما هي مبينة يف اجلدول:
جدول رقم ( :)1نتائج  t-testألبعاد األنماط القيادية و األداء األكاديمي
((R

معامل االرتباط
األنماط القيادية
األداء األكاديمي

0.218

F

* Sig

Df

* Sig

المحسوبة

مستوى الداللة

درجات الحرية

مستوى الداللة

75.581

0.00
0.00

25

0.00
0.00

*يكون التأثري ذا داللة إحصائية عند مستوى معنوية ).)α≤0.05

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

يوضح اجلدول أعاله ،وجود أثر ألبعاد األمناط القيادية (النمط البريوقراطي ،النمط الدميرقراطي ،النمط
التسييب ،النمط التحويلي) على أبعاد األداء األكادميي ،حيث بلغ معامل االرتباط  )0.218( Rعند مستوى معنوية
) ،)α≤0.05ويؤكد معنوية هذا األثر قيمة  Fاحملسوبة واليت بلغت ( )75.581وهي دالة عند مستوى معنوية
))α≤0.05
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

190

ص191 -171 :

القيادة التنظيمية لتحسين األداء األكاديمي بالجامعات الجزائرية-دراسة ميدانية-

سيتم هنا معرفة االختالفات ذات الداللة اإلحصائية يف استجابة أفراد عينة الدراسة باختالف اجلنس،
املستوى األكادميي ،الكلية ،من خالل حتليل التباين لالختالفات بني إجابتهم حول حماور الدراسة.
 حسب الجنسجدول رقم ( :)1االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في استجابة أفراد عينة الدراسة باختالف الجنس
مصدر

المحور

التباين

االنماط القيادية

األداء األكاديمي

 SSمجموع
المربعات

بني
اجملموعات

0.072

MS

متوسط

DF

درجات

المربعات

الحرية

0.072

6

F

المحسوبة

0.668

داخل
اجملموعات

62.677

0.667

25

بني
اجملموعات

0.046

0.046

6

داخل
اجملموعات

67.526

0.654

25

داخل
اجملموعات

67.52

0.654

25

0.121

*Sig

مستوى

االختالفات

الداللة

 0.212ال توجد اختالفات

 0.242ال توجد اختالفات

عند مستوى معنوية ()α≥0.05

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله ،عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α≥0.05بالنسبة حملاور الدراسة تُعزى للجنس ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة ( )sigأكرب من مستوى
الداللة املعنوية (.)0.08=α

 حسب السن:جدول رقم ( :)7االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في استجابة أفراد عينة الدراسة باختالف السن
المحور
االنماط القيادية
األداء االكاديمي
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مصدر التباين

 SSمجموع

MS

متوسط

DF

درجات

المربعات

المربعات

داخل اجملموعات

0.072
62.677
0.046

6 0.072
25 0.667
6 0.046

داخل اجملموعات

67.526

25 0.654

بني اجملموعات
بني اجملموعات

الحرية

*Sig

مستوى

االختالفات

0.668

0.21
2

ال توجد اختالفات

0.121

0.24
2

ال توجد اختالفات

F

المحسوبة

الداللة
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25 0.654

عند مستوى معنوية ()α≥0.05

المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS

يتضح من خالل النتائج أعاله ،عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α≥0.05بالنسبة حملاور الدراسة تُعزى للسن ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة ( )sigأكرب من مستوى
الداللة املعنوية (.)0.08=α

 حسب المستوى األكاديميجدول رقم ( :)8االختالفات ذات الداللة اإلحصائية في استجابة أفراد عينة الدراسة
باختالف المستوى األكاديمي
المحور
االنماط القيادية
األداء االكاديمي

مصدر التباين

 SSمجموع

MS

متوسط

DF

درجات

المربعات

المربعات

الحرية

بني اجملموعات 0.072
داخل اجملموعات 62.677
بني اجملموعات 0.046

0.072
0.667
0.046

6
25
6

داخل اجملموعات 67.526

0.654

25

داخل اجملموعات 67.52

0.654

25

F

*Sig

مستوى

االختالفات

0.668

0.21
2

ال توجد اختالفات

0.121

0.24
2

ال توجد اختالفات

المحسوبة

الداللة

عند مستوى معنوية ()α≥0.05
المصدر :من إعداد الباحثني باعتماد خمرجات برنامج .SPSS
يتضح من خالل النتائج أعاله ،عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
( )α≥0.05بالنسبة حملاور الدراسة تُعزى للمستوى األكادميي ،حيث كانت قيمة مستوى الداللة ( )sigأكرب من
مستوى الداللة املعنوية (.)0.08=α

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 .1الخالصة:
 1.1النتائج:

لقد جاءت نتائج الدراسة لتوضح وحتدد األمناط القيادية اإلدارية املنتشرة باجلامعة ،حيث جاء النمط القيادي
البريوقراطي يف املرتبة األوىل حسب أراء العينة ،وسبب وجود هذا النمط هو بريوقراطية أداء التنظيم اجلامعي ككل،

حيث يعكس النمط البريوقراطي كثرة إتباع اللوائح والتعليمات وتعقيدات املستويات اإلدارية ،وعدم إتاحة الفرصة
لإلداريني الختاذ القرارات ،األمر الذي ينعكس على عالقة اإلداريني بأعضاء هيئة التدريس.
يرى أعضاء هيئة التدريس أن عدم املشاركة الفعلية احلقيقة لرسم سياسات قطاع التعليم العايل ،آدت هبم إىل
وجود صراعات داخلية ،بسبب عدم موافقتهم على بعض التغريات اليت حدثت على املستوى اهليكلي ،املناهجي،
البيداغوجي يف اجلامعة.
أيــضا ،عدم االستماع اجليد ملشاكل أعضاء هيئة التدريس سواء املتعلقة بالنقص يف وسائل التدريس ،عدد
املتزايد للطلبة يف القاعة ،زيادة عدد ساعات التدريس ،قد أعاقت قدرة األساتذة على تقدمي احملاضرات بالشكل
املناسب.
لقد أدت املشاكل املرتبطة ،مبحدودية متويل جمال البحث العلمي ،إىل تذبذب يف عملية األداء البحثي بسبب
تكالفية البحوث العلمية ،كما أن نقص التشجيع املادي واملعنوي للباحثني من طرف اإلدارة والوزارة الوصية أدى إىل
ضعف يف عدد األحباث العلمية ،حيث يعترب قلة التشجيع وراء هذا الضعف الكمي والكيفي.
كما يرى أعضاء هيئة التدريس إن عدم وجود معايري دقيقة وواضحة لتقييم أداء جهودهم ،وتركيز القيادة
اإلدارية على معايري تقليدية قائمة على معايري كمية وحمدودة ،ال تعكس هذه املعايري بالضرورة اجلهود املبذولة من
طرف األساتذة.
كما نوه أعضاء هيئة لتدريس على أن انفتاح اجلامعة على حميطها ،وتكاملها مع خمتلف الفاعلني يف البيئة
احمللية والدولية ،يزيد من فرص االندماج والدور اجملتمعي ألعضاء هيئة التدريس.
 -التوصيات:

مت اخلروج بالتوصيات التالية:

 ضرورة العمل على تطبيق فلسفة اجلودة الشاملة يف املنظومة التعليمية اجلامعية. ضرورة إبالء االهتمام األقصى بعضو هيئة التدريس ومبشاكله األكادميية واإلدارية. املشاركة الفعلية يف رسم سياسات قطاع التعليم العايل مع أعضاء هيئة التدريس باجلامعة. ضرورة االهتمام وحتسني املهارات القيادية لدى اإلدارة اجلامعية من خالل حتسني طرق التواصل ،احلوار والنقاشالبناء.
 التحول من منطق البريوقراطي يف القيادة إىل منط القيادة التحويلية ،هذا األخري يرتكز على احلوار البناء ،املشاركةالفعلية ،االستماع اجليد ،التواصل االجيايب ،الثقة املتبادلة.
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 أن تركز الكليات يف عملها األكادميي على أسلوب التفكري اإلبداعي وتطوير البحث العلمي من خالل الدعماملادي واملعنوي ألعضاء هيئة التدريس.
 توفري املستلزمات املادية الكافية من أجل أداء أفضل للمحاضرات و الدروس . زيادة االرتباط التكاملي مع مجيع األطراف خارج اجلامعة ،وزيادة فرص إدماج القطاع اخلاص من اجل متويلالبحوث العلمية.
 زيادة الدراسات اليت تعين بأعضا ء هيئة التدريس واملشاكل اليت يعانون منها ،واالستفادة من هذه الدراسات ،منأجل معرفة االحنرافات والقيام بتصحيحها.
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الملخص
هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على أهم العوامل املؤثرة على رحبية الشركات املسامهة العامة االردنية
املتعاملة طبقا للشريعة االسالمية (الشركات االسالمية) ،وحتديد طبيعة العالقة بني العوامل املؤثرة على رحبية
الشركات االسالمية من جهة ،وبني الرحبية من جهة أخرى،و مت التوصل إىل منوذج أو جمموعة من النماذج اليت
توضح أهم العوامل ذات األثر األكرب على رحبية الشركات االسالمية.كما توصلت الدراسة اىل أن أهم العوامل
املؤثرة على الرحبية مقاسة بالعائد على األصول هي :العائد على االصول للسنة السابقة ،وحجم الشركة ،ومعدل
املديونية ،وحجم شركة التدقيق ،وتركز امللكية (نسبة امللكية اليت تزيد عن  .)%5أما أهم العوامل املؤثرة يف الرحبية
مقاسة بالعائد على حقوق امللكية فهي :العائد على حقوق امللكية للسنة السابقة ،ومعدل املديونية ،وحجم
شركة التدقيق ،واالفصاح االختياري .ومل تظهر عالقة ذات داللة احصائية بني العائد على االيرادات واي من
العوامل املستقلة بالدراسة باستثناء عامل االفصاح االختياري الذي اظهر عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى
 % 01ورمبا يعود ذلك اىل تنوع الشركات واختالف طبيعة ايراداهتا.
Abstract
Keywords
Determinants
;of profitability
Islamic
;companies
Islamic
;economics
optional
;disclosure
;Jordan
Public jointstock
companies.

الكلمات المفتاحية
حمددات الرحبية؛
الشركات االسالمية؛
االقتصاد االسالمي؛
االفصاح االختياري؛
االردن؛
الشركات املسامهة
العامة.

This study aimed to identify the most important factors affecting the profitability
of Jordanian Corporations which apply the Islamic Sharia'a (Islamic Companies), and
determine the nature of the relationship between the factors affecting the profitability of
Islamic companies on the one hand, and profitability on the other hand .The study found
that the most important factors affecting the profitability as measured by return on assets
(ROA) is: return on assets for the previous year, the size of the company, the debt ratio,
and the size of the audit firm, and the concentration of ownership (the percentage of
ownership of more than 5%). The study also concludes that the most important factors
affecting the profitability as measured by return on equity(ROE) are: Return on equity
for the previous year, the debt ratio, and the size of the audit firm, and the optional
disclosure of company.
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 . 1مقدمة:
لقد ازداد اإلهتمام مؤخرا وخاصة بعد األزمة املالية العاملية بادوات التمويل اإلسالمي وبالتعامالت االقتصادية
االسالمية حيث قامت الكثري من املؤسسات الغربية بفتح نوافذ اسالمية يف البالد العربية واالسالمية .ان هناك االن ما
يزيد عن  033مؤسسة يف  03دولة تتعامل باملعامالت البنكية اخلالية من الفائدة ،وقد زادت اموال هذه املؤسسات
من  053مليار دوالر يف التسعينات من القرن املاضي اىل اكثر من ترليون دوالر يف السنوات اخلمس االخرية وذلك
مبتوسط منو  %30سنويا .ويتوقع احملللون ان يزيد حجم هذه االموال اىل  0.5ترليون يف عام 3300
( .)Participation Bank, 2009, p29وبغض النظر عن دوافع االهتمام الغربية ،سواء أكانت لسحب املدخرات من
العامل االسالمي واستثمارها يف البالد الغربية ،ام كانت للخروج من االزمة االقتصادية اليت تعاين منها بغض النظر عن
الوسيلة ،فإن املرء مدعو اىل التساؤل عن العوامل اليت تؤثر على الرحبية يف املؤسسات اليت من اهدافها التعامل طبقا
للشريعة االسالمية السمحاء ،وذلك للتمكن من تعزيز العوامل اليت تزيد من الرحبية واجتناب العوامل اليت ترتبط سلبيا
معها.
 1.1أهداف الدراسة:
هتدف هذه الدراسة اىل ما يلي:
التعرف على اهم العوامل املؤثرة على رحبية الشركات املسامهة العامة االردنية املتعاملة طبقا للشريعة االسالمية (الشركاتاالسالمية) مقاسة بالعائد على االصول ،والعائد على حقوق امللكية ،والعائد على االيرادات ،والسعر اىل العائد.
 حتديد طبيعة العالقة بني العوامل املؤثرة على رحبية الشركات االسالمية من جهة ،وبني الرحبية من جهة أخرى. التوصل إىل منوذج أو مناذج تبني العوامل ذات األثر األكرب على رحبية الشركات االسالمية. 2.1فرضيات الدراسة:

تفرتض الدراسة ان العالقة بني معدل الرحبية واملتغريات املستقلة املذكورة على النحو التايل:

 عالقة اجيابية مع كل من حجم الشركة ,نسبة املديونية ,نسبة امللكية,االفصاح االختياري ,عمر الشركة و نسبةامللكية لغري االردنني.
 عالقة سلبية مع نسبة السيولة. عالقة اجيابية مع كل من املتغريات املستقلة الومهية املتمثلة بنوع القطاع وحجم شركة التدقيق. 1.1أهمية الدراسة:

تنبع امهية الدراسة من تناوهلا للشركات املتعاملة بالشريعة االسالمية وما يرى من توجه عام يف الدول االسالمية
بل ويف العامل حنو طرق االستثمار االسالمي حيث زاد الطلب على اخلدمات اليت تقدمها البنوك االسالمية رمبا لكوهنا

اقل تأثرا باألزمات املالية من البنوك التقليدية اليت تساهلت يف منح االئتمان سعيا وراء جين االرباح .
كما أ ن هناك جهات كثرية هتتم برحبية الشركات املتعاملة طبقا للشريعة االسالمية والعوامل املؤثرة فيها ومنها
ادارات هذه الشركات واملستمرين احلاليني وذلك للتحكم هبذه العوامل لزيادة رحبية هذه الشركات وحتسني ادائها .ومن
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اجلهات املهتمة كذلك املستثمرين املتوقعني ملساعدهتم بااخاذ قراراهتم االستثمارية .ومن اجلهات االخرى اليت قد تستفيد
من هذه الدراسة وزارة الصناعة والتجارة والبنك املركزي ملسعدهتا يف تنظيم هذا النوع من الشركات ،باالضافة للموردين
واملقرضني والزبائن والباحثني واملهتمني باالقتصاد االسالمي .كما ستساهم هذه الدراسة باضافة تصنيف اخر للشركات
يسمى الشركات املتعاملة بالشريعة االسالمية حيث ان هذا التصنيف غري موجود حاليا.
 1.1مخطط الدراسة
وستقسم الدراسة اىل عدة فصول يتكون الفصل االول من املقدمة واليت حتتوي على اهداف الدراسة وامهيتها
اما الفصل الثاين فيتضمن مراجعة للدراسات السابقة والفرضيات ،وسيحتوي الفصل الثالث على منهجية الدراسة ،يف
حني حيتوي الفصل الرابع على حتليل البيانات واختبار الفرضيات مث اختتم الدراسة بالنتائج والتوصيات.
 1.1الدراسات السابقة والفرضيات

فيما يلي مراجعة الهم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع حمددات الرحبية للشركات بأنواعها:

فقد هدفت دراسة الحمود و حميدات )1991(،إىل التعرف على طبيعة العالقة بني أداء الشركات الصناعية
املسامهة السعودية مقاساً مبعدل رحبيتهاا وبني بعض املؤشرات اهليكلية مثل حجم الشركة وهيكل ملكيتها ومعدل
مديونيتها ودرجة نضجها .وقد مت إس تخدام معيارين لقياس الرحبية ،األول :معدل العائد على حقوق امللكية ،والثاين:
معدل العائد على اإلستثمار .من أجل حتقيق ذلك ؛ مت اعتماد معادلة اإلحندار بإستخدام طريقة املربعات الصغرى
العادية على بيانات املؤسسات السعودية البالغة عشرين مؤسسة واليت أعلنت مبيعاهتا عن سنة  0993و .0990وقد
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني معدل رحبية الشركة وهيكل ملكيتها مقاساً بنسبة مسامهة الشركات األخرى يف
الشركة وعدد حاملي األسهم .كما أظهرت أن معدل الرحبية يف السنة احلالية يعتمد على الرحبية للسنة السابقة ،وهذا
يعكس اإلستقرار النسيب ل رحبية الشركات املسامهة الصناعية السعودية .إال أن هذه الدراسة مل تثبت وجود عالقة بني
معدل الرحبية من جهة ،وحجم الشركة أو معدل املديونية أو درجة النضج من جهة أخرى.
أما دراسة

)Abdel-Hameed,(2000

فقد هدفت الى التحقق من حمددات أداء البنوك اإلسالمية خالل

الفرتة( .)1998-1993كما هدفت إىل حتليل العالقة بني كل من خصائص البنك والتطور املايل والعوامل اخلارجية
املتمثلة بالظروف اإلقتصادية من جهة ورحبية البنك من جهة أخرى؛ حيث قام الباحث جبمع البيانات من واقع القوائم
املالية السنوية ألربعة عشر بنك إسالمي منتشرة يف مثاين دول .ولتحقيق ذلك؛ مت إعتماد منوذج اإلحندار اخلطي؛ كما
مت إستخدام عدة معايري لقياس الرحبية منها :نسبة الربح قبل الضريبة إلمجايل األصول ،ومعدل العائد على األصول،
ومعدل العائد على حقوق امللكية .أما حمددات رحبية البنك فقد متثلت بنسبة حقوق امللكية إلمجايل األصول ،ونسبة
املديونية ،ونسبة القروض إلمجايل األصول ،ونسبة السيولة ،ونسبة املسامهة األجنبية ،ومعدل التضخم .وتوصل الباحث
إىل وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني كل من نسبة حقوق امللكية إلمجايل األصول ،ونسبة القروض إلمجايل
األصول ،ومعدل التضخم من جهة ورحبية البنك من جهة أخرى .كما توصل الباحث إىل أن الضرائب هلا تأثري سليب
على رحبية البنوك اإلسالمية .وأشارت الدراسة إىل أن البنوك األجنبية أكثر رحبية من البنوك احمللية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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وقد حبث صيام وخريوش ( )2002يف العوامل املؤثرة على رحبية البنوك التجارية يف األردن .ولتحقيق ذلك،
قام الباحثان جبمع البيانات الالزمة عن البنوك املدرجة يف بورصة األوراق املالية وذلك عن الفرتة (،)2000-1991
وحتليلها إحصائياً .حيث مت دراسة سلوك املتغري التابع املتمثل يف رحبية البنوك التجارية اليت مت قياسها بإستخدام معدل
العائد على اإلستثمار ،واملتغريات املستقلة املتمثلة يف حقوق امللكية ،وحجم البنك مقاساً بإمجايل األصول ،ونسبة
املديونية ،ونسبة الفوائض النقدية ،والسيولة النقدية ،ومصاريف الدعاية واإلعالن وعمر البنك .كما مت بناء منوذج معادلة
اإلحندار اخلطي لقياس العالقة بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع .ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها:

 وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني رحبية البنوك التجارية والعوامل التالية :حقوق امللكية ،ونسبة املديونية،والفوائض النقدية ،والسيولة النقدية ،ومصاريف الدعاية واإلعالن.
 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني رحبية البنوك التجارية من جهة ،وعمر البنك من جهة أخرى. وجود عالقة سلبية بني رحبية البنوك التجارية وإمجايل األصول فيها.وقد حاول ) Kabir, and Abdel-Hameed (2002حتليل أثر كل من خصائص البنك (حجم البنك
مقاساً بإمجايل األصول ،ونسبة حقوق امللكية إلمجايل األصول ،ونسبة القروض إلمجايل األصول،ونسبة اإليداع قصري
األجل إلمجايل األصول ،ونسبة املصاريف غري املباشرة إلمجايل األصول)  ،واهليكل املايل،والظروف اإلقتصادية ،ومعدل
الضريبة على أداء البنوك اإلسالمية مقاساً مبعدل رحبيتهاا .ومتثلت عينة الدراسة بثالثة وأربعني بنكاً إسالمياً منتشرة يف
إحدى وعشرين دولة خالل الفرتة ( .)2001-1994ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة وإختبار فرضياهتا؛ مت مجع
البيانات من واقع القوائم املالية السنوية الصادرة عن البنوك اإلسالمية عينة الدراسة؛ كما مت استخدام منوذج حتليل
اإلحندار لتحديد احملددات األساسية لرحبية القطاع املصريف اإلسالمي .ومت اعتماد أربعة معايري لقياس الرحبية أال وهي:
هامش صايف الدخل ،والعائد على األصول ،والعائد على حقوق امللكية ،وهامش الربح املتمثل بصايف الربح قبل الضريبة

إلمجايل األصول.
وخلصت نتائج الدراسة إىل ما يلي-:
 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني كل من نسبة القروض إلمجايل األصول ،ونسبة حقوق امللكية إلمجايلاألصول من جهة وبني رحبية البنك من جهة أخرى.
 وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني معدل الضريبة وحجم البنك من جهة ورحبيتها من جهة أخرى. وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني كل من الظروف اإلقتصادية واملصاريف غري املباشرة من جهة وبني رحبيةالبنك من جهة أخرى .
كما حاول ) Ben Naceur, (2003التحقق من مدى تأثري كل من املؤشرات الداخلية املتمثلة خبصائص
البنك( نسبة رأس املال إلمجايل األصول ،ونسبة السيولة ،ونسبة املصاريف غري املباشرة إلمجايل األصول ،ونسبة القروض
إلمجايل األصول) واملؤشرات اخلارجية املتمثلة باهليكل املايل واملؤشرات اإلقتصادية( حجم البنك ،والتمركز املؤسسي
للودائع ،والتضخم ،والنمو اإلقتصادي) على هامش صايف الفائدة ورحبية القطاع املصريف التونسي مقاسة مبعدل العائد
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على األصول خالل الفرتة ( .)2000-1980وقد مت إعتماد منوذج حتليل اإلحندار اخلطي بإستخدام طريقة املربعات
الصغرى للتعرف على حمددات أداء القطاع املصريف التونسي من واقع التقارير والبيانات املالية الصادرة عن البنك املركزي.
وقد إشتملت عينة الدراسة على عشرة بنوك تونسية .وقد توصلت الدراسة إىل أن كل من رحبية البنك وهامش صايف
الفائدة هلا عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية مع كل من نسبة رأس املال ،ونسبة املصاريف غري املباشرة ،ونسبة القروض.
كما بينت الدراسة وجود عالقة سلب ية ذات داللة إحصائية بني كل من التمركز املؤسسي للودائع وحجم البنك من
جهة وبني هامش صايف الفائدة من جهة أخرى .وتوصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني املؤشرات اإلقتصادية(
التضخم ،ومعدل النمو) من جهة وبني كل من هامش صايف الفائدة ورحبية البنك من جهة أخرى .كما أشارت الدراسة
إىل أن تطور ومنو سوق السهم له تأثري إجيايب على رحبية البنك.
أما ) Havrylhyk, and Jurzyk, (2004فقد حتقق من حمددات رحبية البنوك يف بلدان وسط وشرق أوروبا؛
حيث متثلت هذه احملددات بكل من خصائص البنك ،والظروف اإلقتصادية ،واهليكل املايل للبنك،وقد إشتملت عينة
الدراسة على ( )265بنكاً مأخوذة من ( )10دول خالل الفرتة ( .)2003-1995ولتحقيق ذلك؛ قامت الباحثتان
ب تحليل أوجه اإلختالف بني رحبية البنوك احمللية والبنوك األجنبية من واقع البيانات والتقارير املالية السنوية الصادرة عن
البنوك عينة الدراسة باإلعتماد على منوذج اإلختبار التحليلي)(T-test model؛ كما مت إستخدام معدل العائد على
األصول كمعيار لقياس الرحبية .وتوصلت الدراسة إىل أن البنوك األجنبية أكثر رحبية من البنوك احمللية؛ كما توصلت إىل
أن حمددات رحبية البنوك احمللية اختلف عن حمددات رحبية البنوك األجنبية.
وقد حاول) Haron, (2004تبيان حمددات الرحبية يف القطاع املصريف اإلسالمي وطبيعة تأثريها .ومن أجل
حتقيق أهداف الدراسة وإختبار فرضياهتا؛ مت االعتماد على أساليب إحصائية متثلت بكل من منوذج معادلة االحندار
باستخدام طريقة املربعات الصغرى،واإلختبار اإلحصائي التحليلي ) (F-testلتحليل أثر احملددات الومهية على رحبية
القطاع املصريف اإلسالمي .كما مت إستخدام عدة معايري لقياس الرحبية هي:نسبة إمجايل الدخل إلمجايل األصول ،ونسبة
صايف الربح قبل الضريبة إلمجايل األصول ،ونسبة صايف الربح قبل الضريبة إلمجايل رأس املال واإلحتياطيات ،ونسبة
صايف الربح بعد الضريبة إلمجايل رأس املال واإلحتياطيات؛ حيث متثلت عينة الدراسة يف أربعة عشر بنكاً إسالمياً منتشرة
يف دول العامل .وقد توصل الباحث إىل أن كل من العوامل الداخلية( نسبة السيولة ،وإمجايل املصاريف ،ونسبة الودائع،
ونسبة املشاركة باألرباح بني البنك واملقرتضني وبني البنك واملودعني) ،والعوامل اخلارجية(معدل الفائدة ،وحجم البنك،
ومشاركة السوق ،والتضخم ،واملنافسة ،وامللكية) هلا تأثري على دخل البنوك اإلسالمية كاآليت:
 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني نسبة السيولة ورحبية البنك مقاسة بكل من نسبة إمجايل الدخل إلمجايلاألصول ،ونسبة صايف الربح قبل الضريبة إلمجايل األصول؛ بينما توصل الباحث إىل عدم وجود عالقة بني نسبة
السيولة ورحبية البنك مقاسة بكل من نسبة صايف الربح قبل الضريبة إلمجايل رأس املال واإلحتياطيات ،ونسبة صايف
الربح بعد الضريبة إلمجايل رأس املال واإلحتياطيات.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني هيكل رأس املال ورحبية البنك مقاسة بصايف الربح قبل الضريبةإلمجايل األصول؛ بينما توصل الباحث إىل عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني هيكل رأس املال ورحبية البنك
مقاسة بنسبة إمجايل الدخل إلمجايل األصول.
 إن الودائع بأنواعها هلا تأثري إجيايب على رحبية البنك. وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني كل من نشاطات املشاركة باألرباح،ومشاركة السوق من جهة وبني رحبيةالبنك من جهة أخرى.
 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني كل من حجم البنك ،ومعدل الفائدة،والتضخم من جهة ورحبية البنكمن جهة أخرى.
اما

)Awdeh, (2005

فقد قام بدراسة هدفت إىل التحليل واملقارنة بني رحبية البنوك األجنبية واحمللية العاملة

يف السوق اللبناين خالل الفرتة ( .)3330-0990ومن أجل التحقق من تأثري امللكية على األداء مقاساً مبعدل
الرحبية؛ مت تقسيم عينة الدراسة إىل ثالث جمموعات :بنوك حملية مبلكية حملية ،وبنوك حملية مبلكية أجنبية ،وبنوك أجنبية.
ومت استخدام منوذج التأثري العشوائي ( )Random Effectلتحليل البيانات املالية السنوية الصادرة عن البنوك عينة
الدراسة؛ كما مت إستخدام معيا رين لقياس الرحبية مها :معدل العائد على حقوق امللكية ،ومعدل العائد على األصول.
وقد توصل الباحث إىل أن البنوك األجنبية أكثر رحبية من البنوك احمللية بغض النظر عن هيكل ملكيتها؛ كما توصل
الباحث إىل أن حمددات رحبية البنوك األجنبية اختلف عن حمددات رحبية البنوك احمللية؛ كما أن البنوك األجنبية أقل تأثراً
بالعوامل اإلقتصادية املتمثلة بالتضخم من البنوك احمللية.
وقد قام

)AL-Kassim, (2005

بدراسة هدفت اىل التعرف على حمددات رحبية البنوك اإلسالمية والتقليدية

يف دول اخلليج العريب خالل الفرتة( .)3332-0991ومت اإلعتماد على منوذج حتليل اإلحندار املتعدد بإستخدام طريقة
املربعات الصغرى من أجل حتقيق أهداف الدراسة وإختبار فرضياهتا؛ كما مت إستخدام عدة معايري لقياس الرحبية كمتغري
تابع أال وهي :العائد على األصول ،والعائد على حقوق امللكية ،وهامش صايف الفائدة .أما العوامل املستقلة فتمثلت
خبصائص البنك (حجم البنك مقاساً بإمجايل األصول ،ونسبة القروض إلمجايل األصول ،ونسبة الودائع إلمجايل األصول،
ونسبة حقوق امللكية إلمجايل األصول ،ونسبة املصاريف إلمجايل األصول ،ونسبة املصاريف الالربوية إلمجايل املصاريف.
ومتثلت عينة الدراسة بستة عشر بنكاً إسالمياً ،ومثانية عشر بنكاً جتارياً؛ حيث مت مجع البيانات من واقع القوائم املالية
السنوية الصادرة عن البنوك عينة الدراسة .وتلخصت نتائج الدراسة مبا يلي:
 معدل العائد على األصول يشكل نسبة أعلى للبنوك اإلسالمية؛ بينما معدل العائد على حقوق امللكية يشكل نسبةأعلى للبنوك التقليدية.
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 وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني كل من حجم البنك مقاساً بإمجايل األصول ،ونسبة حقوق امللكيةإلمجايل األصول ،ونسبة إمجايل املصاريف إلمجايل األصول من جهة ورحبية البنوك التقليدية من جهة أخرى ،ووجود
عالقة إجيابية بالنسبة للبنوك اإلسالمية.
 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني كل من نسبة إمجايل القروض إلمجايل األصول ،ونسبة املصاريفالالربوية إلمجايل املصاريف من جهة وبني رحبية البنوك التقليدية واإلسالمية من جهة أخرى.
 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني نسبة الودائع إلمجايل األصول وبني رحبية البنوك التقليدية؛ بينما توصلتالدراسة إىل وجود عالقة سلبية بالنسبة للبنوك اإلسالمية.
اما األنديجاني )2001( ،فقد حاول حتديد املتغريات املؤثرة على رحبية البنوك التجارية يف اململكة العربية

السعودية يف ظل وجود التغريات املالية واإلقتصادية .ولتحقيق ذلك؛ قامت الباحثة جبمع البيانات الالزمة عن البنوك
التجارية السعودية خالل الفرتة(  ،) 3332-0900وحتليلها قياسيا .حيث مت تقدير النماذج القياسية بإستخدام
طريقة املربعات الصغرى العادية لتوضيح طبيعة العالقة بني رحبية البنوك التجارية والعوامل املؤثرة فيها .وقد مت األخذ
استخدام معيارين لقياس رحبية البنوك التجارية مها :معدل العائد على األصول ،وهامش صايف الربح .أما حمددات رحبية
البنوك التجارية فقد إحنصرت يف املتغريات التالية  -:نسبة رأس املال املساهم إىل إمجايل األصول ،ونسبة إمجايل القروض
إىل إمجايل األصول ،ونسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول ،ونسبة اإليرادات من غري الفوائد إىل إمجايل األصول،
ونسبة إمجايل املصروفات إىل إمجايل األصول ،والناتج القومي اإلمجايل اإلمسي  ،وسعر الفائدة على الودائع بني البنوك
التجارية ،واملتغري الصوري حلدث  11سبتمرب  .2001وقد توصلت الباحثة إىل أن تأثري املتغريات سالفة الذكر على
هامش صايف الربح كمعيار لقياس الرحبية أقوى من تأثريها على معدل العائد على األصول كمعيار لقياس رحبية البنوك
التجارية يف اململكة العربية السعودية.
أما دراسة (  AL-Manaseer , ( 2007فقد هدفت إىل التعرف على حمددات رحبية البنوك اإلسالمية والبنوك
التقليدية العاملة يف كل من األردن ومصر والسعودية والبحرين خالل الفرتة(  .)3330-0991حيث متثلت عينة
الدراسة بتسعني بنكاً منها :تسعة وستون بنكاً تقليدي ،وواحد وعشرون بنك إسالمي .ومن أجل حتقيق أهداف
الدراسة وإختبار فرضياهتا؛ مت تقسيم حمددات رحبية القطاع املصريف إىل حمددات داخلية ،وحمددات خارجية ،والنظام
املايل املتبع يف البنك .ومت إستخدام معيارين لقياس الرحبية مها :معدل العائد على األصول ،ومعدل العائد على حقوق
امللكية؛ كما مت مجع البيانات من واقع التقارير املالية السنوية الصادرة عن البنوك عينة الدراسة واإلحصاءات املالية الدولية
لصندوق النقد الدويل .وألغراض التحليل؛ مت اإلعتماد على حتليل اإلحندار اخلطي بإستخدام منوذجي التأثري العشوائي

والتأثري الثابت .وقد توصل الباحث إىل النتائج اآلتية-:
 وجود عالقة إجيابية بني كل من حجم البنك مقاساً بإمجايل األصول ،والتنويع يف اخلدمات املالية ،ومعدل التضخم،ودرجة املخاطرة من جهة ورحبية البنك من جهة أخرى.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 وجود عالقة سلبية بني نسبة إمجايل املصاريف إلمجايل األصول ورحبية البنوك التقليدية من جهة؛ بينما توصل إىلوجود عالقة إجيابية بني نسبة إمجايل املصاريف إلمجايل األصول ورحبية البنوك اإلسالمية من جهة أخرى.
 أن رحبية القطاع املصريف اإلسالمي أقل من رحبية القطاع املصريف التقليدي مقاسة مبعدل العائد على حقوق امللكية. وجود عالقة سلبية بني كل من نسبة الودائع إلمجايل األصول ونسبة السيولة والتمركز املؤسسي للودائع من جهةورحبية البنك من جهة أخرى.
 وجود عالقة إجيابية بني نسبة حقوق امللكية إلمجايل األصول ورحبية البنك من جهة مقاسة مبعدل العائد علىاألصول؛ بينما توصل إىل وجود عالقة سلبية بني نسبة حقوق امللكية إلمجايل األصول ورحبية البنك من جهة أخرى
مقاسة مبعدل العائد على حقوق امللكية.
أما القضاه )2008( ،فقد قام بدراسه هدفت بالتعرف على العالقه بني اداء الشركات املسامهه العامه الصناعية

االردنية باستخدام حتليل االحندار (طريقة املربعات الصغرى العادية) على بيانات الشركات الصناعية اليت بلغ عددها
( )11شركة من ( )13بعضها مدرج بالسوق االول واالخر بالسوق الثاين ,وقد توصلت الدراسة اىل ان معدل رحبية
الشركة يعتمد على هيكل رأس ماهلا وان هنالك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني معدل الرحبية من جهه و حجم
الشركة ,درجة نضج الشركة ومعدل الرحبية للسنة السابقه من جهه اخرى .كما وجد القضاه )3330(,ان هنالك عالقة
احصائية بني مع دل العائد على االستثمار من جهه واملمشاركة االجنبية(اجيابية) ,عدد حاملي االسهم (اجيابية) ,عمر
الشركة(سليبة) ,نسبة االمتته (سلبية) معدل النمو (اجيابية)و العائد للسنة السابقة (اجيابية) من جهه اخرى .وكذلك
وجد ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بني معدل العائد على حقوق امللكية من جهه و معدل املديونية(سلبية),
عمر الشركة(سلبية) ,نسبة االمتته(سلبية) ,معدل النمو (اجيابية) ,جمموع املوجودات(اجيابية) ,العائد للسنة
السابقة(اجيابية) من جهه اخرى .وجدت الدراسة ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بني كل من معدل العائد على
املبيعات من جهه ومعدل املديونية (سلبية) ,املشاركة االجنبية(سلبية) ,نسبة االمتته(سلبية) ,العائد للسنة السابقة(اجيابية)
من جهه اخرى .وعلى وجهه اخلصوص وجدت الدراسة ان هنالك عالقة ذات داللة احصائية بني معدل العائد على
القيمة السوقية من جهه ومعدل املديونية(سلبية) ,املشاركة االجنبية (اجيابية) ,عمر الشركة(سلبية) ,عدد حاملي االسهم
(اجيابية) نسبة االمتته(سلبية) ,معدل النمو(اجيابية) و العائد للسنة السابقة(اجيابية) من جهه اخرى.
وقد هدفت دراسة ) Benti, and Ababa, (2008إىل التعرف على احملددات الرئيسية لرحبية البنوك التجارية
اخلاصة يف أثيوبيا خالل الفرتة( .)3331-3333ومن أجل حتقيق أهداف الدراسة؛ مت إستخدام التحليل اإلحصائي
الوصفي؛ كما مت مجع البيانات من واقع التقارير املالية السنوية الصادرة عن البنوك عينة الدراسة اليت متثلت بستة بنوك
جتارية .وقد مت إستخدام ثالثة معايري لقياس الرحبية هي :العائد على األصول ،والعائد على حقوق امللكية ،وهامش
صايف الفائدة .وتوصل الباحثان إىل النتائج اآلتية-:
 عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني متركز السوق ورحبية البنك.201
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 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني إيراد الفائدة ورحبية البنك؛ بينما توصال إىل وجود عالقة سلبية ذاتداللة إحصائية بني مصروف الفائدة ورحبية البنك.
 وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني كل من الضريبة ومعدل التضخم من جهة ورحبية البنك من جهةأخرى.
 وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني اإلحتياطي الدويل ورحبية البنك.وقد هدفت دراسة الرشدان ( )2009اىل التعرف على العوامل املؤثرة على أداء البنك اإلسالمي األردين
للتمويل واإلستثمار مقاساً مبعدل رحبيتها خالل الفرتة ( ،)3330-0903ودراسة طبيعة العالقة بني هذه العوامل
ورحبية البنك .كما هدفت إىل التوصل إىل منوذج أو مناذج تبني العوامل ذات األثر األكرب على رحبية البنك اإلسالمي
األردين .ومن أجل حتقيق أهداف استعمال حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد ،باستعمال السالسل الزمنية .وقد أظهرت
النتائج وجود عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني حجم البنك مقاساً بإمجايل األصول ورحبية البنك ،وأن كل من
نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل األصول ،ونسبة إمجايل املصاريف إىل إمجايل األصول هلا تأثري سليب على رحبية البنك.
بينما أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني نسبة إمجايل القروض الالربوية إىل إمجايل األصول
ورحبية البنك مقاسة باملقاييس املختلفة.
أما ) Altamimi (2010فقد قام بدراسة هدفت اىل التعرف على اداء البنوك االماراتيةحيث مشلت العينة 33
بنكا تقليديا و 5بنوك اسالمية وباستعمال االنحدار املتعدد توصلت الدراسة اىل وجود تاثري اجيايب لكل من متغري تكلفة
الرواتب وعدد الفروع على اداء البنوك االسالمية .كما توصلت الدراسة اىل وجود عالقة ذات داللة احصائية بني متغري
السيولة ومتغري الرتكيز من جهة واداء البنوك التقليدية من جهة اخرى.
ويف دراسة ل ) Khrawish (2011حول حمددات االداء للبنوك التجارية االردنية حيث مشلت عينة الدراسة
 02بنكا للفرتة  3303-3333حيث مت استخدام منوذج االحندار املتعدد ،توصل الباحث اىل وجود عالقة طردية
معنوية بني العائد على االصول من جهة وحجم البنك ونسبة املديونية وحقوق امللكية اىل االصول وصايف هامش الفوائد
وسعر الصرف من جهة اخرى .كما وجد ان هناك عالقة سلبية ومعنوية بني العائد على االصول والعائد على حقوق
امللكية من جهة ومعدل النمو للناتج احمللي االمجايل ،ومعدل التضخم من جهة اخرى .كما وجد كذلك عالقة طردية
معنوية بني العائد على حقوق امللكية من جهة وحجم البنك واملديونية وصايف هامش الفوائد وسعر الصرف وامجايل
القروض اىل االصول من جهة اخرى.
أما ) Hidayat and Abduh (2012فقد قاما بدراسة هدفت اىل التعرف على مدي تأثري االزمة املالية العاملية
على على اداء البنوك االسالمية يف البحرين حيث اشتملت عينة الدراسة على مثانية بنوك من  30بنكا اسالميا للفرتة
 3303-3335حيث استخدم منوذج االحندار املتعدد .وقد توصلت الدراسة اىل ان امجايل االصول والنفقات العامة
وحقوق امللكية هي اهم العوامل املؤثرة على االداء ومل جيدا هناك اثرا لالزمة املالية العاملية على اداء البنوك االسالمية.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:ان اهم ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقه هو تطبق هذه الدراسة على تصنيف جديد للشركات وهي
الشركات املسامهة العامة املتعاملة طبقا للشريعة االسالمية وقد اعتمد هذا التصنيف مدى توافر واحدة اكثر من اخلصائص
املذكورة حتت عنوان جمتمع وعينة الدراسةز كما تتميز هذه الدراسة باستعمال مقياسني اخرين للرحبية مها العائد على
االيرادات والعائد السوقي
 1.1تطوير فرضيات الدراسة:

أظهرت العديد من الدراسات السابقة تبايناً يف النتائج حول طبيعة العالقة بني العوامل املؤثرة على الرحبية
من جهة ومعدل الرحبية من جهة أخرى واعتمادا على الدراسات السابقة والنظريات االقتصادية ،فقد مت صياغة فرضيات

الدراسة على النحو التايل-:
 :H01توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني معدل رحبية الشركات االسالمية للسنة السابقة من جهة
ورحبية الشركات االسالمية للسنة احلالية من جهة أخرى.
وميكن تربير ذلك انه يف حاالت االستقرار يتوقع وجود عالقة طردية بني الرحبية للسنة احلالية والرحبية للسنة
السابقة وقد عززت ذلك الدراسات السابقة مثل دراسة احلمود ومحيدات ()0995
 : H02توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني حجم الشركات االسالمية من جهة ورحبيتها من جهة
أخرى.
وميكن تربير ذلك لألسباب التالية:

 ان زيادة حجم الشركة يعين قدرهتا على التحكم باالسعار مما يؤدي اىل زيادة رحبيتها
 ان زيادة حجم الشركة يعين زيادة انتاجها حيث ستتوزع التكاليف الثابته على كميات اكرب من االنتاج مما

يؤدي اىل زيادة رحبيتها
ومع ذلك فان الدراسات التطبيقية اظهرت تناقضا بينها حيث وجدت دراسة )Benishay Haskel (1961
عالقة سلبية ،ووجدت دراسة ) Kamerschen (1968عالقة اجيابية ,بينما وجدت دراسة نصر واخلطيب ()0992
انه ال يوجد عالقة ذات داللة احصائية بني احلجم والرحبية
 :H03توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني نسبة املديونية من جهة ورحبية الشركات االسالمية من جهة
أخرى.
تتعلق املديونية باملخاطرة والرحبية ومن وجهة نظر املستثمر فانه يفضل ارتفاع نسبة املديونية حىت يزيد العائد
على حقوق امللكية ويكون هذا يف حالة ان العائد على االستثمار اعلى من الفائدة املدفوعة ومن هنا يتوقع وجود عالقة
اجيابية بني املديونية والرحبية
 : H04توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني نوع القطاع من جهة ورحبية الشركات االسالمية من جهة
أخرى.
201
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لقد مت تصنيف الشركات يف العينة ال قطاع مايل حبيث ياخذ قيمة ( )0و قطاع غري مايل حبيث ياخذ قيمة
( .) 3وحيث ان الشركات املالية يف العادة اكثر رحبية من القطاعات االخرى فانه يتوقع وجود عالقة اجيابية ذات داللة
احصائية بني نوع القطاع والرحبية
 :H05توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني حجم مكتب التدقيق من جهة ورحبية الشركات االسالمية
من جهة أخرى.
قامت الدراسة بتصنيف مكاتب التدقيق للشركات يف العينه اىل املكاتب التابعة للشركات االربع الكربىوتاخذ
رقم ( )0وتاخذ املكاتب االخرى رقم ( .)3وحيث ان الشركات اليت يكون مدقق حساباهتا اخلارجي من كربى مكاتب
التدقيق يف العامل تكون بالعادة كبرية احلجم ومن مث قادرة على حتقيق رحبية عالية بسب املراجعه الدقيقة لعملياهتا ومن
مث حتسني انظمة الرقابة الداخلية فيها ،فانه من املتوقع ان تكون هناك عالقة ذات داللة احصائة بني حجم مكتب
التدقيق والرحبية
 : H06توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني تركز امللكية (نسبة امللكية اليت تزيد على  )%5من جهة
ورحبية الشركات االسالمية من جهة أخرى.
ان معدل ارباح املؤسسة بالعادة يعتمد على هيكل ملكيتها وانه كلما زادت تركز امللكية فان هذا يعين سيطرة
ورقابة اكثر من قبل املسامهني على ادارة الشركة وبالتايل ارباح اعلى ومن هنا فانه من املتوقع ان تكون هناك عالقة
اجيابية ذات داللة احصائية بني نسبة تركز امللكية ورحبية الشركات.
 : H07توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني االفصاح االختياري من جهة ورحبية الشركات االسالمية
من جهة أخرى.
ان الشركات اليت حتقق ارباح عالية بالعادة تفصح اكثر عن املعلومات مما يعكس ثقة االدارة بنفسها وبالتايل فانه
من املتوقع ان تكون هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني االفصاح االختياري ورحبية الشركات.
 : H08توجد عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بني نسبة السيولة من جهة ورحبية الشركات االسالمية من جهة
أخرى.
ان س ولة الشركة تعين تشري اىل قدرهتا على سداد التزاماهتا باالجل القصري وان هناك عادة مقايضة بني السيولة
والرحبية فالسيولة العالية تعين ان هناك امواال غري مستثمرة ،ومن هنا فانه يتوقع ان تكون هناك عالقة سلبية ذات داللة
احصائية بني نسبة السيولة ورحبية الشركات.
 : H09توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني نسبة امللكية لغري االردنيني من جهة ورحبية الشركات
االسالمية من جهة أخرى.
ان شراء اسهم الشركات احمللية من املستثمرين غري االردنيني يعين جاذبية هذه الشركات بناء على دراسات ومعرفة
بالسوق العاملي وبالتايل يتوقع ان تكون هذه الشركات واعدة وذات رحبية اعلى  ،ومن هنا فانه يتوقع ان تكون هناك
عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني نسبة الشاركة االجنبية ورحبية الشركات.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 : H010توجد عالقة اجيابية ذات داللة إحصائية بني عمر الشركات االسالمية من جهة ورحبيتها من جهة
أخرى.
يعكس عمر الشركة درجة نضجها حيث تكتسب املؤسسة مع مرور الزمن مهارة وكفاءة متزايدة يف عملية االنتاج
مما خيفض تكلفة االنتاج ويزيد الربح  ،ومن هنا فانه يتوقع ان تكون هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني عمر
الشركة ورحبيتها.
 1.1أسلوب الدراسة

يتناول هذا الفصل عرضا ملنهجية الدراسة من خالل استعراض املراحل واخلطوات املتبعة لتحقيق أهداف الدراسة،
حيث سيتم التطرق اىل متغريات الدراسة وجمتمع وعينة الدراسة ،ومنوذج الدراسة ,ومصادر مجع البيانات واملعلومات.

 8.1متغيرات الدراسة وقياسها:

لقد مت تقسيم متغريات الدراسة اىل متغريات تابعة ومتغريات مستقله حيث يبني اجلدول رقم( )0التايل هذه
املتغريات وكيفية قياس كل منها:
الجدول رقم ( :)1متغيرات الدراسة واسلوب قياسها

مدى اإلفصاح االختياري:

مت قياس مستوى اإلفصاح االختياري للشركات املتعاملة طبقا للشريعة اإلسالمية يف التقارير السنوية ،عن طريق

مؤشر لقياس اإلفصاح االختياري يف التقارير املالية السنوية للشركات املتعاملة طبقا للشريعة اإلسالمية املدرجة يف بورصة
201

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد (،2018 ،)01ص222-191 :

ISSN: 2602-7860

ـفصح عنه يف تقريرها املايل السنوي ،وقيمة
عمان لسنة  3303و ,3300حيث مت إعطاء الشركة قيمة ( )0للبند املـُ َ
ـفصح عنه .ومت احتساب مستوى اإلفصاح االختياري عن بنود مؤشر االفصاح بتقسيم جمموع ما
( )3للبند غري امل ـُ َ
حتصل عليه الشركة على إمجايل عدد البنود الواردة يف مؤشر اإلفصاح
 9.1مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من الشركات املسامهة العامة االردنية املتعاملة طبقا للشريعه االسالمية والبالغ عددها (28
شركة ) .وقد مت اختيار هذه الشركات بناءا على تواجد خاصية او اكثر من اخلصائص التالية يف هذه الشركات:
 الشركات اليت تشري امساؤها اىل تعاملها طبقا للشريعة االسالمية مثل البنوك االسالمية. الشركات املتعاملة بنظام املراحبة والتأجري التمويلي. الشركات املستثمر هبا من قبل البنك االسالمي االردين حيث يعترب البنك االسالمي االردين من اهم وابرزالشركات املسامهة االسالمية يف بورصة عمان.
 الشركات اليت تفصح باهنا ال تتعامل مع الفوائد الربوية يف عمليات البيع والشراء. الشركات اليت تفصح ضمن غاياهتا عن تعاملها طبقا للشريعة االسالمية. الشركات اليت تظهر يف تقاريرها السنوية خمصصا للزكاة.وقد تكونت عينة الدراسة من مجيع الشركات يف جمتمع الدراسة اي  30شركة وذلك للسنوات  3303و
 3300كما مت استخدام بيانات  3339الستخراج العائد السابق لسنة .3303
 10.1مصادر جمع البيانات:

مت االعتماد على التقارير املالية السنوية للشركات واملنشورة على املواقع االلكرتونية هليئة األوراق املالية ودليل

الشركات للسنوات  3339و  3303و  ،3300إضافة إىل موقع بورصة عمان للحصول على البيانات املتعلقة
مبتغريات .كما مت اإلعتماد على شبكة اإلنرتنت وقواعد البيانات للحصول على الدراسات واملقاالت املنشورة يف
اجملالت العاملية اليت تناولت موضوع الدراسة .وسيتم االعتماد ايضا على جمموعه من القوانني الصادرة عن هيئة االوراق
املالية لعام  0991لتحديد البيانات االختيارية املفصح عنها.
 11.1طرق التحليل االحصائي:

استخدمت الد راسة العديد من الطرق القياسية لتقدير معادالت االحندار واختبار الفرضيات ,حيث اعتمدت
الدراسة على برجمية ) (SPSSللخروج بنتائج الدراسة وقياس اثر املتغريات املستقلة على املتغري التابع.
وميكن عكس منوذج الدراسة باملعادلة التالية:
Profit = α + B1 PR+ B2LogTA + B3 DR + B4Sector + B5AuditFirm + B6Concentration +
B7Disclosure + B8CR + B9NonJoOwn + B10Age +E
Profit = Profitability measured by : Return on Assets (ROA), Return on equity
(ROE), Return on Revenues (ROR), or Return on Market (PER).

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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:

Where

الرحبية للسنة السابقة
اللوغاريثم الطبيعي جملموع االصول = LogTA
= PR

معدل املديونية
نوع القطاع  :مايل او غري مايل = Sector
حجم شركة التدقيق :من املاالربع الكربى ام غري ذلك = AuditFirm
تركز امللكية (نسبة امللكي فوق Concentration = )%5
= DR

االفصاح االختياري
نسبة السيولة = CR
نسبة امللكية لغري األردنيني = NonJoOwn
عمر الشركة = Age
= Disclosure

اخلطأ

=E

 .2تحليل البيانات واختبار الفرضيات
 1.2التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة:
يستعرض هذا اجلزء اهم االحصاءات الوصفية ملتغريات الدراسة مثل املتوسطات احلسابية و االحنرافات املعيارية,
واعلى قيمة وادىن قيمة ,حيث يبني اجلدول رقم ( )3-5الوصف االحصائي للمتغريات التابعة واملتغريات املستقلة غري
الومهية للشركات اليت تعمل وفق للشريعة االسالمية (30شركة) وذلك عن السنوات 3339و  3303و .3300وقد
بلغ عدد مفردات البيانات للسنوات  3303و  3300واليت مت التحليل على اساسها 51 ،مفردة الن العائد
السابق مل يتوفر لسنة .3339
ويالحظ من اجلدول رقم ( )3ما يلي:
 بلغ املتوسط احلسايب للوغارمت الطبيعي حلجم االصول ( )1.2باحنراف معياري ( ).131حيث تدل هذهالنسبة اىل وجود تشتت عايل يف بيانات الشركات مما يشري اىل تفاوت يف أحجام الشركات ,بينما قدرت
أعلى قيمة ( )9.46يف حني كانت اقل قيمة متثل (.)6.53
 بلغ املتوسط احلسايب مللكية الشركة ( ).570حيث كان االحنراف املعياري ( ).182مما يدل على قربالنتائج من املتوسط احلسايب وقلة تشتت البيانات بينما قدرت أعلى قيمة ( ).80يف حني كانت اقل قيمة
متثل (.).12
 بلغ املتوسط احلسايب حلجم شركة التدقيق وهو املتغري الومهي االول يف الدراسة ( )1.678باحنراف معياري( )3.471حيث كانت أعلى قيمة ( )2حيث كانت تدل هذه القيمة اىل شركات التدقيق صغرية احلجم,
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وبلغ عدد التكرارات ( )00بنسبة ( )%11.0يف حني كانت اقل قيمة متثل ( )1واليت تدل على شركات
التدقيق كبرية احلجم حبيث كانت عدد التكرارات تساوي ( )00بنسبة مئوية بلغت (. )%03.0
جدول رقم ( :)2االحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة
القيم

المتغيرات

العدد

TA
DR

84
84

Sector
AuditFirm
Concentration
Disclosure
ROA
ROE

84
84
84
84
84
84

ROR

82

1
1
.070
.226
-36.6302.127E2
1.633E3

PER

84

CR
FixedAssets
NonJoOwn
Age
workers
PROA
PROE
PROR

84
84
84
84
84
56
56
55

2.800E2
.160
0
.000
2
2
-36.630-70.6201.633E3

5440.00
0
81.280
4.E8
8.042
60
3772
16.980
20.570
82.560

PPER

56

LogTA
LogFA
)Valid N (listwise

84
83
53

2.800E2
6.50
4.23

5440.00
0
9.46
8.55

الصغرى
3181446
.400

القيم العليا
3.E9
92.840
2
2
92.390
.806
18.620
22.080
100.000

الوسط

الحسابي
1.48E8
2.79199E
1
1.57
1.68
1.64828
.42934
2.08571
-.177865.22056E
1
8.06717E
1
8.84472
1.70E7
2.21505
17.68
311.89
1.92089
1.60143
8.02923E
1
1.18287E
2
7.4308
6.2766

االنحراف المعياري
4.907E8
22.741886
.498
.470
10.021888
.124983
8.269096
27.034590
261.438801

607.267015
16.425454
4.984E7
2.235243
15.488
766.200
8.739897
15.079616
314.365784

742.693499
.62633
1.05269

 بلغ املتوسط احلسايب لنوع القطاع وهو املتغري الومهي الثاين يف الدراسة ( )1.57باحنراف معياري ().499حيث بلغت أعلى قيمة ( )3واليت تدل على الشركات الغري مالية حيث بلغ تكرارها ( )01بنسبة مئوية بلغت

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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( )%51.0يف حني كانت اقل قيمة متثل ( )0واليت تدل على الشركات املالية يف الدراسة حيث بلغ تكرار
الشركات ( )03بنسبة مئوية بلغت (.)23.9
 بلغ املتوسط احلسايب للرفع املايل ( )29.39حيث بلغ االحنراف معياري ( )23.42وهي نسبة مقبولة نظراالستخدام الشركات مصادر متويل خارجية حيث قدرت أعلى قيمة ( )92.84يف حني كانت اقل قيمة متثل
(.)4.2
 بلغ املتوسط احلسايب لالفصاح االختياري ( ).42حيث بلغ االحنراف معياري ( ).129وهي نسبة مقبولةنظرا للتنوع العايل يف الشركات لدى عينة الدراسة حيث قدرت أعلى قيمة ( ).806يف حني كانت اقل قيمة
متثل (.).22
 بلغ املتوسط احلسايب لنسبة السيولة ( )8.84حيث بلغ االحنراف املعياري ( ).162مما يدل على تشتتمتفاوت للنتائج من املتوسط احلسايب حيث قدرت أعلى قيمة ( )81.2يف حني كانت اقل قيمة متثل (.).16
 بلغ املتوسط احلسايب لنسبة امللكية لغري االردنني ( )2.21حيث بلغ االحنراف املعياري ( )2.23مما يدلعلى تشتت عايل للنتائج من املتوسط احلسايب لوجود شركات متتاز بتنوع املستثمرين داخلها حيث قدرت
أعلى قيمة ( )8.04يف حني كانت اقل قيمة متثل (.)0
 بلغ املتوسط احلسايب لعمر الشركة ( )17.68حيث بلغ االحنراف املعياري ( )15.48وهذا يدل على تشتتعايل للنتائج من املتوسط احلسايب لوجود شركات عريقة تاسست قبل النهضة املالية يف سوق عمان املايل حيث
قدرت أعلى قيمة ( )8.04يف حني كانت اقل قيمة متثل (.)0
نتائج اختبار ):(VIF

تعترب مشكلة االرتباط املتعدد ) (Muliticollinearityاحدى املشاكل اليت تواجه التقدير االحصائي ملعامالت
االحندار وهذه املشكلة تنتج عن االرتباط القوي بني املتغريات املستقلة والذي من املمكن ان ينتج عنه تشويه العالقة
بني احد من املتغريين واملتغري التابع كما يؤدي اىل عدم امكانية اختبار الفرضيات حول التأثري الفردي يف معامالت

االحندار ,وبذلك يصبح من الصعب حتديد االثار املنفصلة للمتغريات ,ولتقييم مشكلة االرتباط املتعدد مت االعتماد
على اختبار ) Variance Inflation Factor (FIVوالذي يبني الدرجة اليت يفسر هبا كل متغري مستقل باملتغريات
املستقلة االخرى ,وكأساس عام اذا كانت قيمة  VIF >10فأن هذا يشري اىل وجود ارتباط متعدد(Gujarati, 2003).
وبعد استبعاد عدد العاملني وجمموع االصول الثابته الهنا مقاييس بديلة حلجم الشركة وبسبب ارتباطها الكبري مع
جمموع االصول كمقياس للحجم ايضا فقد غابت مشكلة االرتباط املتعدد ) (Muliticollinearityيف بيانات الدراسة
حيث كانت قيمة ) (VIFأقل من  03لكل املتغريات املتبقية كما يتبني من اجلدول التايل.
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VIF

 2.2اختبار الفرضيات:
للتعرف على حمددات الرحبية واالجابة على السؤال االساسي للدراسة فقد مت قياس الرحبية بعدة مقاييس كما
يلي:
 1.2.2محددات الربحية مقاسة بالعائد على االصول:
يبني اجلدول التايل نتائج حتليل االحندار املتعدد باستعمال العائد على االصول كمتغري تابع
جدول رقم  1:نتائج تحليل االنحدار المتعدد (العائد على االصول كمتغير تابع)

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 =bذات داللة احصائية عند مستوى %5

**= العامل املستثىن من املعادلة.
 =cذات داللة احصائية عند مستوى %03
لقد مت تقدير معادلة االحندار اليت مت وصفها يف منوذج الدراسة باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية .وميثل اجلدول
اعاله نتائج هذه املعادلة عند استخدام معدل العائد على االصول كمتغري تابع .حيث يالحظ من العمود االول ان
العائد على االصول للسنة السابقة قد اظهر عالقة اجيابية ذات داللة احصائية عند مستوى  ،%03وقد اصبح له
داللة احصائية عند مستوى  %5عند استثناء العوامل االقل امهية ،معززا بذلك النتائج اليت توصل اليها احلمود ومحيدات،
 0995والنصر واخلطيب . 0992 ،اما نوع القطاع وحجم الشركة مقاسا باللوغارمث الطبيعي جملموع االصول فقد
اظهرا عالقة اجيابية مل تكن ذات داللة احصائية يف االعمده من  2-0ولكنها اصبحت ذات داللة احصئة على
مستوى  %5يف العمود اخلامس اي بعد استثناء كل العوامل االقل امهية .وقد اظهر معدل املديونية عالقة سلبية ذات
داللة احصائية على مستوى  %5يف مجيع االعمدة ،حيث ان هذا هو عكس املتوقع ورمبا يعود ذلك اىل نتائج االزمه
االقتصادية الت مر هبا االردن والعامل .اما حجم شركة التدقيق فقد اظهر عالقة اجيابية ذات داللة احصائية على
مستوى  %5يف مجيع االعمدة .اما تركز امللكية فقد اظهرت عالقة اجيابية اصبحت ذات داللة احصائية عند مستوى
 %03يف االعمدة الثالث االخرية .ومل تظهر العوامل االخرى(االفصاح االختياري وملكية غري االردنيني وعمر الشركة)
عالقة ذات داللة احصائية.
اما قيمة معامل التحديد ومعامل التحديد املعدل فقد بلغت يف العمود األخري  .202و  .015على التوايل.
اما قيمة  Fفقد بلغت يف العمود االول  2.319وبلغت  1.312يف العمود االخري.
 2.2.2محددات الربحية مقاسة بالعائد على الملكية:

يبني اجلدول التايل نتائج حتليل االحندار املتعدد باستعمال العائد على امللكية كمتغري تابع
جدول رقم  :5نتائج تحليل االنحدار المتعدد :العائد على الملكية  ROEكمتغير تابع

المتغير

1

)(Constant

Beta
Sig
T
valu
e

PROE

Beta
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2

3

.759

.752

.309

-.318

-.737

.584

.584a

.587a

a

.465

4

5

6

7

8

9

.242

.213

.194

.115

.423

1.185

1.262

1.317

1.602

-.808

.930

.583a

.597a

.628a

.628a

.658a

.702a
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.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

7.958

7.103

6.643

6.680

6.323

5.973

5.965

5.624

5.55
6

.014

.014

.934

.936

**

**

**

**

**

**

**

Sig
T
valu
e
Beta
Sig
LogTA

.084

-.215b -.256a -.245b

-.227b

-.293a -.312a -.309a -.315b

.081
.315

T
valu
e
Beta

b

.018

.008

010

.017

.005

.004

.005

.015

2.434

2.774

2.676

2.459

2.949

2.996

2.945

2.527

-.107

-.156c -.186c -.199c -.198c

.019
2.43
1
.198

Sig
T
valu
e

DR

Beta

c

**

**

**

**

**

.131
.174
1.380

**

**

**

214

**

**

.227

.093

.076

.064

.070

1.224

1.713

1.815

1.894

1.853

.161
.105

.193
.054c

.202
.047b

.197
.055c

.203
.099c

1.650

**

1.978

**

2.035

**

1.970

1.682

-.061

-.061

.521

.534

-.646

-.627

.078
1.80
2
.203
.104
1.66
0
.060
.565
.580

.130

.185c

.203b

.252b

.244b

.248b

.243c

.243

.166

.070

.049

.018

.024

.022

.061

.071

1.404

1.851

2.020

2.438

2.338

2.360

1.922

1.84
7

-.159

-.162

-.158

-.159

.108

.105

.116

.120

**

**

**

c

.159
.128
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Sig
T
valu
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Beta
Sig
T
valu
e

Sector

AuditFirm

Beta
Sig
T
valu
e

Concentrati
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Beta
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T
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e
Beta
Sig

Disclosure

CR
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NonJoOwn

Age

R2
Adjusted R2
Std. Error
F

T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e

1.55
3
.000
.997

1.584

1.601

1.651

1.637

**

**

**

**

**
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**

**

**

.004
.097
.413

.097
.405

.097
.401

.069
.516

.827

.841

.848

.654

.675
.603
20.4
0
9.36
5

**

**

**

**

**

.675
.612

.675
.620

.673
.625

.670
.629

.652
.617

.641
.613

.628
.606

.614
.599

20.18

19.97

19.85

19.73

20.06

20.16

20.33

20.52

10.63
7

12.22
4

14.08
1

16.55
0

18.69
5

22.77
2

29.22
1

42.07
3

 =aذات داللة احصائية عند مستوى >%0
 =cذات داللة احصائية عند مستوى %03

 =bذات داللة احصائية عند مستوى %5
**= العامل املستثىن من املعادلة.

يالحظ من اجلدول اعاله ويف العمود األول ان العائد على االصول للسنة السابقة قد أظهر عالقة اجيابية ذات
داللة احصائية عند مستوى  ، % 0واستمرت هذه العالقة بعد استثناء العوامل االقل امهية ،معززا بذلك النتائج اليت
توصل اليها احلمود ومحيدات 0995 ،والنصر واخلطيب .0992 ،اما حجم الشركة مقاسا باللوغارمث الطبيعي جملموع
االصول فلم يظهر عالقة ذات داللة احصائية وكان م ن االعمده املستبعده بعد العمود الثاين  .وقد اظهر معدل
املديونية عالقة سلبية ذات داللة احصائية على مستوى  %0يف مجيع االعمدة عدا العمود االخري حيث كان مستوى
الداللة  ،%5حيث ان هذا هو عكس املتوقع ورمبا يعود ذلك اىل نتائج االزمه االقتصادية الت مر هبا االردن والعامل.
أما نوع القطاع فقد اظهر عالقة سلبية ذات داللة احصائية عند مستوى  %03يف االعمدة اخلمسة االوىل .اما حجم
شركة التدقيق فقد اظهر عالقة اجيابية ذات داللة احصائية على مستوى تراوح بني  %03وال %5بني العمود الثاين
واخلامس.اما االفصاح االختياري فقد اظهر عالقة اجيابية ذات داللة احصائية تراوحت بني  %5و %03يف االعمدة
السبعة  .ومل تظهر العوامل االخرى (نسبة امللكية وملكية غري االردنيني ونسبة التداول وعمر الشركة) عالقة ذات
داللة احصائية .اما قيمة معامل التحديد ومعامل التحديد املعدل فقد بلغت يف العمود االخري  .614و .599على
التوايل .اما قيمة  Fفقد بلغت يف العمود االول  9.365وبلغت  42.073يف العمود األخري.
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 1.2.2محددات الربحية مقاسة بالعائد على االيرادات:
يبني اجلدول التايل نتائج حتليل االحندار املتعدد باستعمال العائد على االيرادات كمتغري تابع
جدول رقم  : 6نتائج تحليل االنحدار المتعدد :العائد على االيرادات  RORكمتغير تابع
المتغير

)(Constant

PROR

LogTA

DR

Sector

1
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta

Sig
AuditFirm
T
valu
e
Beta
Sig
Concentratio
T
n
valu
e
Beta
Disclosure
Sig

2

3

4

5

6

7

8

9

.498

.485

.329

.683

.705

.987

.180
.239

.180
.231

.181
.223

.246
1.17
6
.181
.219

.229
1.21
9
.181
.213

.252
1.15
8
.190
.185

.320
1.00
5
.192
.177

.043
2.07
7
.200
.154

.044
2.06
1
.206
.137

1.19
5

1.21
4

1.23
7

1.24
6

1.26
1

1.34
3

1.37
0

1.44
7

1.50
9

.080

.080

.094

.111

.116

.114

.082

.761

.757

.683

.574

.548

.549

.650

.306

.311

.412

.566

.029
.879

.030
.871

.027
.879

**

.154

.163

.152

.605

**

.603

**

.087

.091

.087

.090

.092

.086

.633

.566

.570

.548

.538

.558

.481

.579

.573

.022
.908

.022
.906

**

.116

.119

.605

**

.620

**

.052
.761

.055
.721

.056
.711

.061
.681

.065
.641

.306

.359

.372

.414

.470

.008
2.74
2
**

**

.457

**

**

**

**

**

**

**

**

.591

**

**

**

**

.172

.173

.172

.165

.160

.174

.201

.417

.409

.405

.407

.405

.359

.272
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**

**

10

**

**

.254
.071
c

**

**

.255
.067
c

**

**

.317
.019
b
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CR

NonJoOwn

Age

R Square
Adjusted R2
Std. Error
F

T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
Beta
Sig
T
valu
e
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.819

.834

.840

.836

.839

.926

1.11
0

1.84
6

1.87
4

2.41
1

.105
.531

.105
.526

.101
.529

.095
.537

.098
.505

.096
.514

.065
.632

.055
.681

**

**

.632

.638

.634

.623

.671

.658

.482

.413

.023
.887

.022
.889

.024
.879

.017
.908

**

**

**

**

.143

.141

.153

.116

.008
.966

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

.043
.157
.039
291.
3

.157
.016
288.
0

.799

.908

.156

.156

.156

.152

.146

.142

.139

.101

.006

.028

.048

.063

.076

.090

.105

.083

284.
8
1.04
3

281.
8
1.21
4

278.
8
1.44
5

276.
5
1.71
7

274.
7
2.08
7

272.
5
2.75
7

270.
3
4.11
7

273.
6
5.81
2

 =bذات داللة احصائية عند مستوى %5
 =aذات داللة احصائية عند مستوى >%0
**= العامل املستثىن من املعادلة.
 =cذات داللة احصائية عند مستوى %03
يالحظ من اجلدول اعاله انه مل تكن هناك قوة تفسريية تذكر ملعادلة االحندار باستعمال العائد على االيرادات
حيث تراوح معامل التحديد بني  %05.1يف العمود االول من اجلدول السابق اىل  %03.0يف العمود االخري
وتراوحت قيمة  Fبني  .199و  . 5.003وقد اظهر االفصاح االختياري فقط عالقة اجيابية ذات داللة احصائية
عند مستوى  %03يف العمود الثامن والتاسع و %5يف العمود االخري .وباستثناء ذلك مل تكن تبني العوامل األخرى
وجود عالقة ذات داللة احصائية  .وقد يعود ذلك اىل اختالف القطاعات لشركات العينة وتباين نسبة العائد اىل
االيرادات.
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: كمتغير تابعPER  محددات الربحية مقاسة بالسعر على العائد1.2.2
 كمتغري تابعPER يبني اجلدول التايل نتائج حتليل االحندار املتعدد باستعمال السعر على العائد
 كمتغير تابعPER  السعر على العائد: نتائج تحليل االنحدار المتعدد:7 جدول رقم
6

5

4

3

2

0.055
1.964

0.036
2.16

0.019
2.434

0.145
1.481

**

**

**

**

-0.316b
0.072
-1.838

-0.324b
0.065
-1.891

-0.356b
0.044
-2.065

-0.298
0.132
-1.531

0.173
1.384
0.065
0.611
0.511
-0.287
0.153
-1.453

**

**

**

**

**

-0.226c
0.085
-1.757

-0.236c
0.072
-1.838

-0.324b
0.032
-2.209

**

**

**

0.344b
0.049
2.02
-0.603a
0
-4.637
0.222c
0.073
1.832

-0.15
0.241
-1.187
0.389b
0.03
2.239
-0.616a
0
-4.74
0.268b
0.04
2.112

**

**

0.314

0.333

-0.226
0.114
-1.608
0.377b
0.034
2.179
-0.608a
0
-4.69
0.291b
0.027
2.279
0.191
0.228
1.221
0.353

-0.343b
0.027
-2.281
0.101
0.514
0.657
-0.222
0.123
-1.571
0.377b
0.035
2.165
-0.62a
0
-4.708
0.301b
0.024
2.329
0.193
0.225
1.228
0.359

-0.327b
0.04
-2.118
0.098
0.534
0.627
-0.23
0.116
-1.603
0.383b
0.035
2.175
-0.608a
0
-4.51
0.297b
0.028
2.276
0.196
0.223
1.236
0.363

0.231
1.213
0.063
0.631
0.483
-0.273
0.237
-1.2
-0.021
0.899
-0.128
-0.327b
0.042
-2.09
0.1
0.531
0.632
-0.227
0.129
1.5480.377b
0.045
2.057
-0.614a
0
-4.29
0.293b
0.036
2.159
0.199
0.226
1.229
0.363

0.246

0.252

0.259

0.25

0.238

0.222

34.14
4.581

34
4.083

33.83
3.748

34.03
3.295

34.3
2.912

34.68
2.566

**

%5 = ذات داللة احصائية عند مستوىb
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المتغير

1
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T value
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Sig
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Sig
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Sig
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Sig
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Sig
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Sig
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Sig
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Beta
Sig
T value
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Sig
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(Constant)

PPER

LogTA

DR
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AuditFirm
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n
Disclosure

CR

NonJoOwn

Age
R Square
Adjusted R
Square
Std. Error
F

>%0 = ذات داللة احصائية عند مستوىa
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 =cذات داللة احصائية عند مستوى %03

ص222 -191 :

**= العامل املستثىن من املعادلة.

يالحظ من اجلدول اعاله ويف العمود االول السعر على العائد للسنة احلالية مل يظهر عالقة ذات داللة احصائية
مع السعر على العائد للسنة السابقة بعكس املقاييس السابقة  ،وقد يعود ذلك اىل تذبذب وعدم استقرار االسعار منذ
بداية االزمة املالية العاملية .اما حجم الشركة مقاسا باللوغارمث الطبيعي جملموع االصول فقد اظهر عالقة ذات داللة
احصائية يف العمود الرابع عند مستوى  %5مث عند مستوى  %03يف العمود اخلامس والسادس  .أما نوع القطاع
فقد اظهر عالقة سلبية ذات داللة احصائية عند مستوى  %5يف االعمدة االربعة وعند مستوى  %03يف العمودين
السادس واأل خري  .اما االفصاح االختياري فقد اظهر عالقة اجيابية ذات داللة احصائية تراوحت عند مستوى %5
يف مجيع االعمدة  .ام نسبة التدول فقد اظهرت عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى  %0يف مجيع االعمدة .اما
نسبة امللكية لغري االردنيني فقد اظهرت عالقة اجيابية ذات داللة احصائية يف االعمدة الستة االوىل وعند مستوى
 %03يف العمود االخري  .ومل تظهر العوامل االخرى(نسبة املديونية ،تركز امللكية  ،حجم شركة التدقيق ،وعمر الشركة)
عالقة ذات داللة احصائية.
اما قيمة معامل التحديد ومعامل التحديد املعدل فقد بلغت يف العمود االخري .314و.246على التوايل .اما
قيمة  Fفقد بلغت يف العمود االول 2.566وبلغت 4.581يف العمود االخري.
 .1الخالصة
 1.1النتائج
فيما يلي اهم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة حيث مت تصنيفها حسب املتغريات املستقلة وطبقا لفرضيات
الدراسة كما يلي:
 العائد السابق :لقد اكدت الدراسة كما يف اجلدول  0و 3ان هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بنيالرحبية مقاسة بالعائد على االصول والعائد علىحقوق امللكية والعائد للسنة السابقة وهو ما يؤكد الفرضية االؤىل
ويؤكد نتائج الدراسات السابقة مثل احلمود واحلميدات ( )0995والقضاة(. )3330
 حجم الشركة  :تبني ان هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية عند مستوى  % 5بني حجم الشركة مقاساباللوغاريتيم ال طبيعي جملموع االصول والرحبية مقاسة بالعائد على االصول والسعر على العائد وهو ما يؤكد
الفرضية الثانية والدراسات السابقة مثل احلمود واحلميدات ( )0995ونصر واخلطيب (. )0992
 معدل المديونية  :توصلت الدراسة اىل ان هناك عالقة سلبية ذات داللة احصائية بني معدل املديونية منجهة والرحبية مقاسة بالعائد على االصول والعائد على حقوق امللكية من جهة اخرى وهو خمالف للفرضية
الثالثة اليت تتوقع عالقة اجيابية  .ورمبا يعود ذلك اىل املرحلة اليت مرت هبا الشركات يف فرتة الدراسة واىل ارتفاع

تكاليف االقرتاض مقارنة بالعائد .
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 نوع القطاع  :اظهر نوع القطاع (مايل اوغري مايل ) عالقة سلبية ذات داللة احصائية مع الرحبية مقاسة بالعائدعلى حقوق امللكية والسعر على العائد مما يعين ان الرحبية يف القطاع املايل اكرب من القطاع غري املايل  .وهو ما
اليتوافق مع الفرضية الرابعة .
 حجم شركة التدقيق  :اظهرت الدراسة بان هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية بني حجم شركة التدقيقوالرحبية مقاسة بالعائد على االصول فقط وهو ما يتوافق مع الفرضية اخلامسة .

 تـركز الملكية (نسبة الملكية التي تزيد عن  :) % 1وتوصلت الدراسة بانه اليوجد هناك عالقة ذات داللةاحصائية بني تركز امللكية وبني الرحبية مقاسة باي مقياس من املقاييس االربعة وهو ما خيالف الفرضية السادسة.
 االفصاح االختياري  :أ ظهرت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بني االفصاح االختياري والرحبيةمقاسة بالعائد على حقوق امللكية والسعر على العائد وهو ما يتفق مع الفرضية السابعة .

 نسبة التداول (السيولة ) :تبني بان هناك عالقة سلبية ذات داللة احصائية عند مستوى  % 0بني السيولةمقاسة بنسبة التداول والرحبية مقاسة بالسعر على العائد فقط  .مما يربز اهتمام املستثمرين بالسوق املايل بسيولة
الشركات  .وهذا يطابق الفرضية الثامنة .

 نسبة الملكية لغير االردنيين  :توصلت الدراسة اىل ان هناك عالقة اجيابية ذات داللة احصائية عند مستوىبني  % 03-5بني نسبة امللكية لغري االردنيني ورحبية الشركة مقاسة بالسعر على العائد فقط مما يعين اهتمام
املستثمرين بالسوق املايل بنسبة امللكية لغري االردنيني  .وهذا مطابق للفرضية التاسعة .
 العمر  :مل تثبت الدراسة وجود عالقة ذات داللة احصائية بني درجة نضج الشركة او عمرها وبني رحبيتها بغضالنظرعن مقياس الرحبية وهو ما خيالف الفرضية العاشرة ورمبا يعود ذلك اىل حداثة الشركات االسالمية نسبيا .
 2.1التوصيات:

وبناء على ما ت قدم توصي الدراسة بضرورة اهتمام ادارات الشركات االسالمية بالعوامل املؤثرة على رحبية هذه

الشركات واليت ميكن التاثري فيها ومنها العائد السابق ،ومعدل املديونية ،واالفصاح االختياري ،والسيولة  .كما
توصي الدراسة بعمل املزيد من الدراسات املتعلقة بالشركات املتعاملة طبقا الشريعة االسالمية عن طريق تقسيمها اىل
قطاعات  ،واخريا توصي الدراسة بان تقوم بورصة عمان باضافة تصنيف اخر للشركات املدرجة يسمى الشركات املتعاملة
طبقا للشريعة االسالمية (الشركات االسالمية).
.1الهوامش واإلحاالت

 0احلمود ،تركي ومحيدات،وليد( ،)0995هيكل الشركات الصناعية وأثره على معدل ربحيتها:دراسة حالة الشركات الصناعية
المساهمة السعودية ،جملة التعاون الصناعي يف اخلليج العريب ،العدد ،13أكتوبر  ،ص ص.30-1

 3األندجياين ،مها ( ،)3331محددات ربحية البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية :دراسة قياسية ،رسالة ماجستري ،كلية
اإلقتصاد واإلدارة ،جامعة امللك عبد العزيز.
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الملخص

الكلمات المفتاحية

إن هذه الدراسة تسلط الضوء على كيفية تأثري تقلبات أسعار النفط على النمو االقتصادي يف اجلزائر،
ومن أجل هذا حاولنا معرفة ما هي أهم العوامل اليت تتحكم يف أسعار النفط ،وكيف تتغري وتتحدد موازين
القوى يف السوق العاملية للنفط ،كما أن هذه الدراسة تبحث وتظهر تطور قطاع النفط والربامج التنموية يف
اجلزائر ،وأمهية إيرادات النفط يف تكوين الناتج احمللي اخلام ،ويف موارد امليزانية العامة للدولة ،وبالتايل تبني كيفية
تأثري النفط على السياسات التنموية اليت تنتهجها الدولة .هذا فضال عن إظهار العالقة بني أسعار النفط
والنمو االقتصادي من خالل دراسة قياسية.

أسعار النفط؛
منو اقتصادي؛
سياسة التنمية.

Keywords

Abstract

;Oil prices
Economic
;Growth
Development
Policy.

This study sheds the light on how the fluctuations in oil prices affacted the
economic growth in Algeria . For that,we tryed to know what are the factors that
affected tht oil pricing and how the balances of power changed in the world oil market.
The study also examines the development of the oil sector and Gross domestic product
in order to reveals that the revenue of oil export constitutes an important element in the
GDP of Algeria ,and the major element in the annual budjet, what makes the
development policy depends on the revenue of oil sector.As well as showing the
relationship between oil prices and economic growth through a standard study.
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 .1مقدمـ ــة:

إن ما تتعرض له أسعار النفط من تقلبات حادة خالل فرتات متقاربة نسبيا نتيجة األزمات املالية ،زيادة الطلب

أو عوامل ترتبط بالعرض وعدم قدرته على مواكبة نسق منو الطلب على النفط ،له أثر سليب على اقتصاديات الدول،
وبرامج التنمية فيها خاصة منها الدول ذات االقتصاد الريعي ،ألنه اقتصاد هش دائم التعرض لالضطرابات اليت تؤثر
على خطط التنمية.
واجلزائر بصفتها دولة مصدرة للنفط فقد كانت ومازالت اإليرادات البرتولية تشكل املصدر الرئيسي للعملة
الصعبة ،واملورد األساسي لتمويل نفقاهتا العامة ،األمر الذي جعل من منو إمجايل الناتج احمللي احلقيقي مرهون بتقلبات
أسعار النفط الدولية ،ولقد كان الرتفاع أسعار النفط منذ بداية األلفية الثالثة عدة انعكاسات على األوضاع
والسياسات االقتصادية فيها فزيادة اإليرادات النفطية قد ساعدت يف حتسني معدالت النمو االقتصادي من خالل
انتهاج سياسة تنموية توسعية رصدت هلا مبالغ ضخمة إلنعاش االقتصاد ،إال أنه ال ميكن جتاهل تضرر اجلزائر بعاصفة
األزمة املالية العاملية بداية من عام  8002وكذلك اهلبوط السريع ألسعار النفط بداية من النصف الثاين لعام
 ،8002األمر الذي يؤثر ال حمالة على تنفيذ خمتلف الربامج التنموية ،ويثبت من جديد هشاشة االقتصاد ،وأمهية
البحث عن بدائل خارج قطاع احملروقات لبناء اقتصاد متنوع يعتمد على عدة قطاعات منتجة لتنويع مصادر دخل
االقتصاد الوطين والتخلص من التبعية للمحروقات ،ومن خالل ثنايا هذه الورقة سنحاول اإلجابة على التساؤل التايل:
ما هي انعكاسات تغير أسعار النفط العالمية على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 2012-1990؟
وهبدف اإلجابة على التساؤل الرئيس سنتناول احملاور التالية:
 مراحل تطور أسعار النفط اخلام يف السوق الدولية. انعكاسات تغري أسعار البرتول يف السوق العاملية على قطاع النفط والنمو االقتصادي يف احلزائر. العالقة بني سعر النفط العاملي ،والنمو االقتصادي يف اجلزائر باستخدام دراسة قياسية..2مراحل تطور أسعار النفط الخام في السوق الدولية

يف هناية عام  0821مت التخلي عن نظام التسعري الثابت ،وتبين نظام مرن ،وحدد سعر اإلشارة الذي ميثل املعدل

احلسايب البسيط ألسعار سبعة من أنواع النفط اخلام ملنظمة أوبك املتداولة دوليا بمبلغ  02دوالر/ب واحملافظة على
سقف اإلنتاج عند حدود  00.01مليون برميل /اليوم ،وبعد هناية حرب اخلليج واسرتجاع العراق حلصتها اإلنتاجية
من النفط داخل السوق ،وكذا جتاوز بعض أعضاء أوبك حلصص اإلنتاج ،وصل سعر برميل النفط العريب اخلفيف يف
كانون الثاين عام  0880إىل ما يقارب 08.88دوالر/ب ،لينخفض إىل حوايل  00.01دوالر/ب عام ،0882
لريتفع على حدود  01دوالر/ب ،مث قفز حنو  80دوالر/ب عام 0881نتيجة زيادة الطلب العاملي على النفط.
 1.2األزمة النفطية لسنة  :1998اخنفض سعر النفط إىل  8.18دوالر للربميل لسلة خامات أوبك سنة 0882
ويرجع ذلك لألسباب التالية:
224

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص248-223 :

ISSN: 2602-7860

 زيادة اإلنتاج النفطي للدول خارج منظمة أوبك مثل دول حبر قزوين ودول حبر الشمال واملكسيك ،حيث ازدادإنتاجها النفطي من حوايل  21.1إىل  22.1مليون برميل  /اليوم عام .0881
 زيادة إنتاج دول أوبك هبدف احلفاظ على حصتها يف السوق ،حيث وصل إنتاجها إىل حوايل  81.0مليونبرميل/اليوم يف جانفي عام .0882
 االنكماش الذي مس اقتصاديات دول النمور اآلسيوية جراء األزمة املالية ،والطقس الدافئ الذي ساد نصف الكرةالشمايل.
ويف حماولة لرفع أسعار النفط ،بادرت أوبك لدعوة الدول الرئيسة املصدرة للنفط خارج أوبك للتنسيق معها
وختفيض اإلنتاج ،وبالفعل مت ختفيض اإلنتاج من كال الطرفني ،ويف جويلية 0888عاد السعر لالرتفاع حيث وصل
إىل حوايل  82دوالرا للربميل يف هناية عام  0888وبداية عام .8000
 2.2تطور األسعار خالل الفترة ( :)2002-2000تراوح سعر النفط( )88-80دوالر للربميل خالل يونيو

 8000وسبتمرب 8000إال أنه قفز إىل  10دوالر للربميل يف أعقاب هجمات00سبتمرب ،ونتيجة للمخاوف من
حدوث ركود اقتصادي وتدهور معدالت النمو ،وزيادة املخزونات اخنفض سعر سلة أوبك إىل  02دوالر للربميل ،إال
أن تضافر اجلهود بني دول أعضاء أوبك ،والدول املصدرة خارج أوبك من أجل ختفيض اإلنتاج ،وارتفاع الطلب
العاملي على النفط يف  ،8008أدى إىل ارتفاع األسعار قليال ،لتصل يف  8001/00/01إىل  02.10دوالر يف
بورصة نيويورك ،بسبب الغزو األمريكي للعراق ،وتوقف ضخ النفط العراقي وهذا بالرغم من زيادة اإلنتاج من طرف
السعودية وإيران ،كما واصلت أسعار النفط ارتفاعها سنة  8002بسبب تزايد الطلب خاصة من قبل الصني،
وتراجع العرض بسبب االضطرابات يف العراق ،وإعالن شركة يوكس الروسية عن وقف إنتاجها واملشاكل السياسية يف
فنزويال واإلضراب العام يف نيجرييا ،فضال عن اخنفاض اإلنتاج يف منطقة خليج املكسيك بسبب األعاصري.
السعري بعد أن واصلت أسعار البرتول مسارها التصاعدي حيث
ويف سنة  8000مت تعليق العمل بنظام النطاق ّ

وصل السعر املتوسط السنوي للنفط العريب اخلفيف  00.12دوالر للربميل ليقفز مع بداية  8001إىل أعلى من
 10دوالر للربميل ،وتواصل هذا االرتفاع خالل  8001حيث بلغ متوسط سعر الربميل 18.02دوالر بسبب
ارتفاع معدالت النمو االقتصادي العاملي ،زيادة نشاط املضاربة واالخنفاض الفعلي يف قيمة الدوالر.
 2.2تداعيات األزمة المالية العالمية  2008على أسعار النفط

حبلول عام  8002شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملستويات قياسية بمعدل 82.0دوالر/ب ،لينخفض هذا املعدل
خالل  8008إىل  10دوالر للربميل أي اخنفاض بنسبة %10إثر ظهور أزمة الرهن العقاري يف النصف الثاين من
عام  8002وانكماش االقتصاد العاملي ،وتتلخص أسباب االهنيار يف:1
 هيمنة معدالت النمو السالب على االقتصاد العاملي وجمموعاته الرئيسية ،فقد انكمش االقتصاد العاملي بنسبة - ،%1.0الدول الصناعية بنسبة  %2-واقتصاد جمموعة الدول النامية واملتحولة بنسبة.%1.8-
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 ارتفاع الطاقات اإلنتاجية الفائضة من النفط اخلام لبلدان أوبك خالل فرتة الركود ،إذ سجل الطلب على النفط منواسلبيا لفرتة سنتني متتاليتني.
 نشاط املضاربة يف األسواق اآلجلة للنفط ،إذ شهد حجم األصول املالية املتداولة لألسواق اآلجلة للنفط يفديسمرب  8002تراجعا بلغ  28.1مليار دوالر مقارنة بديسمرب.8001
وبعد التقلبات احلادة يف األسعار خالل الفرتة  8008-8002مت إعادة طرح مقرتح العمل بالنطاق السعري
كوسيلة لتخفيف حدة تذبذب األسعار ،وخالل اجتماع وزراء الطاقة من الدول املنتجة واملستهلكة الرئيسية يف
كانكون يف املكسيك يف مارس  ،8000كان هناك اتفاق ضمين على نطاق سعري للنفط يرتاوح ما بني 10إىل
 20دوالر /برميل ،أما يف عام  8000فقد تباطأت معدالت النمو االقتصادي العاملي بسبب تزايد االضطرابات يف
األسواق املالية ،منها أزمة الديون السيادية اليت انطلقت يف اليونان لتشمل دوال عديدة أخرى يف املنطقة ،وتبنيها
سياسات مالية تقشفية ملواجهة خماطر تفاقم الديون ،وأثر انقطاع النفط اللييب بشكل أكرب على الطلب على النفط
اخلفيفة مثل نفط برنت وبالتايل زيادة أسعارها لتصل ملستويات قياسية ،وبلغ املعدل السنوي ألسعار النفط 001.8
دوالر للربميل ،وهذا موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم (:)01المعدل الشهري ألسعار النفط التاريخية

المصدر  :حممد رمضان ،تقلبات أسعار النفط ولعنة املوارد واحلاجة إىل امليزانية الصفرية ،مركز األحباث  ،Senyar Capitalالكويت،
يوليو  ،8008ص.08:

ونالحظ أنه يف عام  8008سجل املتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك مستوى قياسي بلغ
008.0دوالر/ب .وجيب اإلشارة خالل عام  8001أن األسعار الفورية لسلة خامات أوبك سجلت اخنفاضا
متواضعا حبدود  000.8دوالر/برميل ،بالرغم من تسجيل أرقام قياسية يف جانب الطلب العاملي على النفط حيث
وصل إىل  28.8مليون ب/ي وذلك بسبب الزيادة الكبرية يف إمدادات الدول خارج أوبك خاصة أمريكا الشمالية.
 4.2انهيار أسعار النفط 2014
منذ بداية النصف الثاين من سنة  8002بالتحديد شهر سبتمرب 8002كانت األسعار تقارب  80دوالر للربميل
مث بدات تسجل اخنفاض مستمر لغاية  00دوالر/ب وامتد الوضع إىل سنة  ،8000وسنة  8001مثلما هو
موضح يف الشكل التايل:
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الشكل رقم ( :)02تطور األسعار الفورية للة خامات أوبك 2012-2012

المصدر :التقرير اإلحصائي السنوي ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول،الكويت ،8001 ،ص.001 :

ومن أسباب اهنيار األسعار جند:
من الناحية االقتصادية يتحدد سعر أي سلعة بالطلب والعرض عليها ،بتحليل جانب العرض جند أن العرض أكرب
من الطلب ويعود ارتفاع العرض إىل عدة أسباب منها:
 إرتفاع إنتاج من خارج أوبك كالواليات املتحدة األمريكية ،كندا ،والربازيل ،خاصة إنتاج النفط الصخري ،ونفطالرمال الزيتية ،عن طريق عملية التكسري اهليدروليكي وتقنية احلفر األفقي ما أدى إىل إغراق السوق وخلق فائض يف
العرض ،حيث ارتفع اإلنتاج األمريكي إىل حوايل 00ماليني ب/ي سنة 8002وأصبحت تنافس منتجي العامل
الكبار مثل السعودية وروسيا ،ونتيجة لذلك بدأت الواليات املتحدة تستغين عن كميات كبرية من النفط املستورد من
اخلارج.2
 قرار أوبك بعدم خفض احلصص االنتاجية للمحافظة على احلصة السوقية للمنظمة وإجبار الدول خارج أوبكعلى التنسيق معها والقيام بتخفيض من كل األطراف ،بدل ان تتحمل أوبك وحدها مسؤولية حتقيق االستقرار يف
األسعار على حساب حصتها.3
 إرتفاع االنتاج اللييب بثالثة أضعاف منذ جوان  ،8002وكذلك إرتفاع إنتاج العراق.4 تباطؤ النمو االقتصادي ،حيث سجل يف أوربا  ،%0.2والربازيل  %0.0يف سنة ،8002اليابان تراجع بـ ،%0.0الصني تراجع بـ  %0.2باملقارنة مع  ،8001إن هذا التباطؤ التدرجيي أثر على توقعات األسعار النفطية
ألن هذه الدول متثل أسواق استهالكية ضخمة.5
 التغري يف االسرتاتيجية السعودية ،إذ مل حتاول ختفيض اإلنتاج للضغط على الواليات املتحدة لتعطيل إنتاجها منالنفط الصخري ،وذلك جبعل عملية استخراج النفط الصخري غري جمدية اقتصاديا ،فتتوقف الشركات الكندية
واألمريكية عن إنتاجه الهنم ال يستطيعون حتمل هبوط األسعار أقل من  10دوالر للربميل ،حيث تصل تكلفة انتاج
الربميل من النفط الضخري حسب التقديرات املتحفظة ما بني  00و 10دوالر للربميل.6إن لطفرة النفط الصخري
دور واضح يف ترا جع الطلب العاملي على النفط ،فمثال قامت شركة كونكو فيليبس بتصدير شحنات من نفط
آالسكا إىل كوريا اجلنوبية ،السوق التقليدية لكل من السعودية والكويت.7
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 الضغط على االقتصاد الروسي جراء األزمة يف أكرانيا ذلك أن نصف عائدات الصادرات الروسية تأيت من تصديرالنفط والغ از الطبيعي فقد خسر الروبل حنو نصف قيمته على مدى عام بسبب العقوبات االقتصادية الغربية .وكذلك
الضغط على إيران وحتجيم نفوذها املتنامي.8
 إرتفاع أسعار الفائدة ،ومؤشر سعر صرف الدوالر بالنسبة للعمالت األخرى ،األمر الذي خيفض الطلب علىالنفط 9وقد تبىن البنك الفيديدرايل األمريكي سياسة تشددية ورفع سعر الفائدة يف ديسمرب  8000بنسبة
 %0.00لتصل إىل  ،% 0.80األمر الذي يرفع قوة الدوالر وخيفض أسعار النفط.10
 تأثري السوق املوازي ،خاصة بعد تنامي احلروب والفوضى يف ليبيا ،العراق وسوريا ،وقيام اجملموعات املسلحة ببيعالنفط بأسعار منخفضة.
 تأثري املضاربة ،إذ ال ميكن تفسري اهنيار األسعار بعاملي العرض والطلب ،ذلك أن الزيادات طفيفة إمنا هي نتيجةتوقعات املستثمرين املاليني حول سريورة النظام الدويل ،االضطرابات اجليوسياسية ،ومدى التفاهم بني دول أوبك
الذين سارعو إىل بيع األصول املالية ذات الصلة بالنفط بعد قرار أوبك بعدم ختفيض االنتاج اليومي.11
ومن نتائج اهنيار أسعار النفط يف اجلزائر سنة  8000جند:12
 اخنفاض إيرادات تصدير النفط بنسبة . %20 خسائر كبرية يف أرصدة املالية العامة حيث قدر العجز ب.%01 جلوء احلكومة لصندوق ضبط اإليرادات حيث اخنفضت موارده بـ 0101.1مليار دينار ما يقدر بنسبة .%11 عجز يف احلسابات اخلارجية ،حيث قدر عجز احلساب اجلاري بـ  1.12مليار دوالر. اخنفاض احتياطات الصرف بـ  1مليار لتبلغ 021مليار دوالر. زيادة أسعار اخلدمات وبعض املواد االستهالكية.وقد استجابت الحكومة لصدمة االنهيار باتخاذ مجموعة من االجراءات منها:13
 إتباع سياسة التقشف. ختفيض سعر الصرف. استخدام فوائض صندوق املوارد. ترشيد النفقات ،إذ اخنفضت ميزانية التسيري بـ  %1.1والتجهيز ب ـ . %01 خفض التوظيف يف القطاع العام ،وتفعيل عملية اإلحالة على التقاعد لسن  10سنة. فرض رسوم ضريبية جديدة على بعض املواد. زيادة الرسوم اجلمركية. -الزيادة يف املواد الطاقوية.
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 .2انعكاسات تغير أسعار النفط في السوق العالمية على قطاع النفط والنمو االقتصادي في الحزائر
 1.2واقع قطاع النفط في الجزائر
 1.1.2االحتياطات وميزان الطاقة في الجزائر
 1.1.1.2االحتياطات الجزائرية من النفط :لقد تزايدت االحتياطات املؤكدة من النفط اخلام يف اجلزائر خالل
الفرتة  8000-0880بشكل مستمر لتبلغ 08.8مليار برميل سنة  ،8001وتستقر عند هذه القيمة لغاية سنة
 ،8000وهذا ما يبينه الشكل التايل:
شكل رقم ( :)02االحتياطات المؤكدة من النفط الخام في الجزائر
خالل الفترة (2012-1990مليار برميل)

المصدر :نظم باالعتماد على معطيات التقارير اإلحصائية السنوية ملنظمة أوبك متوفرة على/http://www.oapecorg.org :

ونالحظ من الشكل أن االحتياطات املؤكدة من النفط اخلام يف اجلزائر مل تشهد اخنفاضات حادة بل تتزايد بشكل
مستمر وتستقر عند قيمة معينة وذلك راجع لالستثمارات املبذولة يف أنشطة البحث والتنقيب.
 2.1.1.2ميزان الطاقة في الجزائر
 إنتاج الطاقة في الجزائر :ملعرفة تركيبة الطاقة املنتجة يف اجلزائر يف الفرتة األخرية نالحظ اجلدول التايل:الجدول رقم ( )1إنتاج الطاقة في الجزائر خالل الفترة()2014-2010
اإلنتاج

2010

2011

2012

2012

2014

2012

نفط خام(ألف برميل نفط/ي)

0080

0018

0801

0801

0081

0001

غاز طبيعي مسوق(مليار متر مكعب)

21.2

28.1

20.1

20.0

21.1

22.1

طاقة كهرومائية(ألف برميل مكافئ

0.0

0.1

0.1

0.8

0.1

0.1

نفط/ي)

إنتاج الطاقة (ألف برميل مكافئ نفط/ي)

1881

1021

1088

1028

1021

1088

المصدر :املصدر:منظمة أوابك ،التقرير االحصائي السنوي  ،8000الكويت ،ص-ص.20-82 :

ونالحظ أن إنتاج النفط عام  8002بلغ  0081ألف برميل يف اليوم ،ومتثل حصة إنتاج اجلزائر من إمجايل إنتاج
أوابك  %02.18ومتثل  %8.88من إمجايل إنتاج العامل.14
هذا وحتتل اجلزائر املرتبة اخلامسة يف جمموعة دول أوابك من حيث إنتاج النفط بعد السعودية ،العراق ،الكويت
واإلمارات العربية ،واملرتبة الثالثة من حيث إنتاج الغاز الطبيعي بعد قطر والسعودية.
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الشكل رقم(:)04تطور إنتاج النفط في الجزائر خالل الفترة  102(2012-1990طن ما يعادل بترول)

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على :بيانات امللحق رقم  ،التقرير اإلحصائي السنوي لسنة  8000الصادر عن أوابك،
ص.82 :

ومن خالل الشكل نالحظ أن حجم اإلنتاج مل يشهد ارتفاع ملحوظ خالل الفرتة  ،8008-0880إال أنه
وابتداء من سنة  8001ارتفع معدل إنتاج النفط ،واستمر هذا االرتفاع لغاية  8002أين اخنفض هذا املعدل على
إثر األزمة االقتصادية العاملية ليستقر يف حدود  10000طن لغاية .158002
استهالك الطاقة في الجزائر :ميكننا مالحظة مقدار استهالك الطاقة من خالل اجلدول التايل:الجدول رقم( :)2استهالك الطاقة في الجزائر (2014-2010ألف برميل مكافئ نفط/ي)
استهالك الطاقة

2010

2011

2012

2012

2014

النفط(خام ومشتقات)

220.0

212

280.1

201.8

280.2

الغاز الطبيعي

200.8

001

010.1

080.8

120.1

طاقة كهرومائية

0.0

0.1

0.1

0.8

0.1

%800

الفحم

2.1

1.8

1

1

1

%27.71-

821.1

880.1

0088.0

0001.1

0011.2

%01.21

إجمالي استهالك الطاقة

نسبة التغير -1010
2014
%00.28%20.81

المصدر:منظمة أوابك ،التقرير االحصائي السنوي  ،8000الكويت ،ص-ص.18-12 :

ومن خالل اجلدول ميكن أن نالحظ ارتفاع كمية استهالك الطاقة يف اجلزائر بنسبة  %01.21خالل الفرتة
 ، 8002-8000حيث تزايد االعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية وتناقص استهالك كل من النفط
بنسبة  %00.28-والفحم بـ .%27.71-ولتوضيح توزع نسب استهالك كل من النفط والغاز والطاقة
الكهرومائية والفحم يف اجلزائر نالحظ الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)02نسب توزع استهالك الطاقة في الجزائر خالل (2014ألف برميل مكافئ نفط/ي)

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول رقم (.)02 -1
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ونالحظ من خالل الشكل االعتماد الكبري للجزائر على الغاز الطبيعي بنسبة  ،%08.11مث على النفط اخلام
ومشتقاته بنسبة  %18.10لتأيت يف املرتبة الثالثة الطاقة الكهرومائية مث أخريا الفحم.
 2.1.2تصنيع النفط والغاز
 1.2.1.2تطورات صناعة تكرير النفط :بدأت صناعة التكرير مع تشغيل مصفاة اجلزائر (احلراش) عام ،0810
تبعها إنشاء أربعة مصايف حيث كان إمجايل الطاقة التكريرية لسنة  8001يقدر ب ـ  021ألف ب/ي ،وتوزع نسب
الطاقة التكريرية يف املصايف اخلمسة ،16كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم( :)02توزع نسب الطاقة التكريرية في مصافي الجزائر
سكيكدة %56
أدرار%1
اجلزائر %81
حاسي مسعود %13

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات عماد مكي ،مرجع سابق ،ص.81 :

وقد وصلت طاقة التكرير يف  8002إىل  100.8ألف ب /اليوم .ويبني اجلدول رقم ( )1طاقة عمليات التكرير
يف مصايف النفط يف عام .8008
الجدول رقم ( :) 02طاقة مصافي النفط الجزائرية عام (2012ألف ب/ي)
تاريخ االنشاء

الجزائر
0810

حاسي مسعود
0812

أرزيو
0818

سكيكدة
0820

أدرار
8001

اسم المصفاة
الطاقة التكريرية

08

012.8

01.2

181

08.8

التهذيب

00

8.2

00.0

10

8

المعالجة الهيدروجينية

02.2

8.1

8.0

02

8

التكرير بالعامل الحفار المائع
مؤشر تعقيد نيلسون

1
8.22

0.02

1.21

8.11

2.80

المصدر :عماد مكي ،مرجع سابق ،ص.82 :

ويشرتك يف ملكية مصفاة أدرار كل من مؤسسة البرتول الصينية الوطنية( )CNPCحبصة  %10والباقي لشركة
سوناطراك ،وقد مت توقيف مصفاة عني أميناس عام  0880لصغر حجمها وضعف كفاءهتا.
كما أن مت إجناز مصفاة نفط جديدة بطاقة إنتاج تبلغ مخسة ماليني طن سنويا بتكلفة تربو على  880مليار دينار
جزائري ( 8.2مليار دوالر) بوالية بسكرة ،ويبلغ اإلنتاج األويل للمصفاة  000ألف طن بنزين و 880ألف طن
غاز سائل و 018ألف طن كريوسني ،على أن يتسع إنتاجها خالل السنوات الالحقة ،هذا وختطط احلكومة إلنشاء
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مصاف جديدة أخرى يف كل من غرداية ( 100كلم جنوب اجلزائر) وتيارت ( 810كلم جنوب غرب) وحاسي
مسعود بطاقة  0مليون طن سنويا لكل مصفاة.17
هذا فضال عن الربنامج اجلاري لرفع قدرات املصايف وهو كاآليت:18
مصفاة اجلزائر العاصمة من 8.1إىل  1.20مليون طن سنويا.مصفاة ارزيو من  8.0إىل  1.2مليون طن سنويا. مصفاة سكيكدة من  00إىل  01.0مليون طن سنويا.مصفاة الكثافات بسكيكدة ( )toppingإىل  0مليون طن سنويا. 2.2.1.2ميزان إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجزائر :تنتج وتستهلك اجلزائر العديد من املشتقات
النفطية ،كما تزايد إنتاج كل املشتقات النفطية ما عدا الغازولني ،حيث ارتفعت كمية إنتاجه بنسبة  % 8فقط بني

عام  8000وعام  .8002وارتفع إمجايلّ إنتاج املشتقات النفطية بنسبة  %01.88خالل نفس الفرتة .هذا وتزايد
أيضا إمجايل االستهالك بنسبة  ، %81.11خاصة استهالك الغازولني قد ارتفع بنسبة  ،%21.20وكذا زيت
الغاز والديزل ب ـ  .%18.08ويوضح الشكل التايل تطور إنتاج واستهالك املشتقات النفطية خالل السنوات
األربعة.19
الشكل رقم ( :)02مقارنة إنتاج واستهالك إجمالي المشتقات النفطية (2012-2010ألف ب/ي)

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات اجلدول رقم .02

ونالحـ ــظ مـ ــن خـ ــالل الشـ ــكل إخنفـ ــاض اإلنتـ ــاج خـ ــالل العـ ــامني  8008و 8001لريتفـ ــع خـ ــالل عـ ــام 8002
بنسبة %11.21مقارنة مع .8001
ومن أجل معرفة تغري إنتاج واستهالك كل نوع من املشتقات النفطية نالحظ الشكل التايل:
الشكل رقم ( )08مقارنة إنتاج واستهالك المنتجات النفطية في الجزائر خالل عام (2014ألف ب/ي)

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على معطيات اجلدول رقم .02

ونالحظ من خالل الشكل وجود عجز يف إنتاج زيت الغاز والديزل والغازولني وغاز البرتول املسال ،حيث يتم تغطية
هذا العجز من خالل االسترياد.
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 2.2.1.2نقل النفط والغاز الطبيعي :حتتوي اجلزائر على ناقلة واحدة للنفط وعدد من ناقالت الغاز الطبيعي
حسب ما هو مبني يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)20ناقالت النفط والغاز المسال في الجزائر نهاية عام 2012
ناقالت الغاز المسال

ناقالت النفط

السعة(الف متر مكعب)
العدد الحمولة(ألف طن ساكن)
1292
120
1
المصدر :منظمة أوابك ،التقرير االحصائي السنوي  ،8001الكويت ،ص-ص.082-088:

العدد
12

كما حتتوي اجلزائر على شبكة خطوط أنابيب للنفط اخلام وكذلك للمشتقات ،وقد بلغ عدد أنابيب النفط اخلام
0أنابيب و 8للمشتقات سنة  8002كما هو موضح يف اجلدول اآليت:20
الجدول رقم ( :)02شبكة خطوط أنابيب النفط( الخام والمشتقات) في الجزائر نهاية2012
أنابيب النفط الخام

عدد الخطوط
No of Pipeline
2

الطول
Miles
1989

القطر
Inches
24-24

أنابيب المشتقات النفطية

9

228

12-8

المصدر :منظمة أوابك ،التقرير اإلحصائي السنوي ،8001الكويت ،ص ص.081-080 :

 2.1.2التجارة الخارجية للنفط:

إن النفط املستخرج يف اجلزائر يتم تصديره كمادة أولية خام ،أو يستخدم يف مصايف التكرير إلنتاج املشتقات النفطية
واليت توجه لتلبية حاجيات السوق احمللية أو التصدير.

 1.2.1.2التجارة الخارجية للنفط الخام :بالرغم من كون احملروقات حتتل اجلزء األكرب يف جممل الصادرات
اجلزائرية ،إال أن اجلزائر استوردت النفط يف السنوات األخرية ابتداء من سنة  ،8000ويظهر الشكل التايل صادرات
وواردات النفط اخلام خالل الفرتة .8000-0880
الشكل رقم ( : )09صادرات وواردات النفط الخام ( 2012-1990ألف برميل /يوم)

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات امللحق رقم (.)08
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ونالحظ من خالل الشكل تذبذب حجم الصادرات خالل الفرتة  8000-0880بني 100000برميل/يوم
و000000برميل/يوم ،لريتفع بشكل ملحوظ سنة  8008ليصل إىل  280000برميل/يوم ليبلغ ذروته سنة
 8001بقيمة 0801000برميل/يوم ،ويبدأ بالرتاجع بعد هذه السنة لغاية  8002على إثر األزمة املالية العاملية
ليصل إىل 000000برميل/يوم ،و220000برميل/ي لسنة.8000
أما االسترياد فقد ابتدأ من سنة  8000لغاية اليوم يف حدود 0000برميل/يوم.
 2.2.1.2التجارة الخارجية للمشتقات النفطية
لقد بلغ معدل الصادرات اليومية من املشتقات النفطية خالل الفرتة  8002-8000ما مقداره 280120
برميل يف اليوم ،ونالحظ أن الصادرات عكس الواردات حيث أن الصادرات تناقصت خالل الفرتة 8002-8000
لتعاود االرتفاع سنة  ،8002أما الواردات فقد تزايدت خالل نفس الفرتة لتنخفض سنة  ،8002وهذا ما يوضحه
الشكل التايل:
الشكل رقم( :)10التجارة الخارجية للمشتقات النفطية خالل الفترة ( 2012-2010ألف برميل/يوم)

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد بيانات التقرير االحصائي السنوي .8001

 2.2أهمية قطاع النفط في االقتصاد الجزائري

يعترب االقتصاد اجلزائري اقتصادا ريعيا يعتمد على النفط وعائداته بدرجة كبرية ،فصادرات احملروقات متثل أكثر من
 %80من إمجايل الصادرات الكلية ،وبذلك ميكن اعتبار قطاع احملروقات مصدر العملة الصعبة.
 1.2.2مساهمة القطاع النفطي في بنية الناتج المحلي :حيتل قطاع النفط الصدارة ضمن هيكل الناتج احمللي
اإلمجايل ،فهو يساهم بصورة مباشرة يف تكوين اإلنتاج وبصورة غري مباشرة من خالل تأثريه على القطاعات األخرى،
وذلك باستخدام عائداته يف برامج تنموية لتحريك القطاعات األخرى .واجلدول التايل يربز تطور نسبة قطاع
احملروقات والقطاعات األخرى يف تشكيل بنية الناتج الداخلي اخلام يف اجلزائر خالل الفرتة .8000-8000
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الشكل رقم ( :)12تطور نسبة مساهمة قطاع المحروقات في تشكيل بنية الناتج الداخلي الخام في الجزائر
خالل الفترة )%( 2012-2000

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على معطيات بنك اجلزائر متوفر على املوقعhttp://www.bank-of-algeria.dz :

من خالل الشكل ميكننا مالحظة النسبة الكبرية اليت يساهم هبا قطاع احملروقات يف تشكيل بنية الناتج الداخلي
اخلام مقارنة بالقطاعات األخرى كالفالحة ،الصناعة ،البناء واألشغال العمومية ،اخلدمات خارج اإلدارة العمومية
واخلدمات داخلها .وهذا ما يؤكد مدى ارتباط االقتصاد اجلزائري بالقطاع النفطي واألمهية الكبرية اليت حيتلها هذا
القطاع يف الدولة ،وميكننا مالحظة أن نسبة قطاع احملروقات كانت ترتاوح بني  %11و %20خالل الفرتة
 ،8002-8000إال انه خالل سنة  8008اخنفضت إىل  %10بسبب اخنفاض أسعار النفط على إثر األزمة
املالية العاملية ،لتواصل التذبذب وتصل إىل أدىن قيمها خالل السنتني  .218002بنسبة  %81.0و8000
ب ـ ـ ـ ـ %08.8على إثر االهنيار الكبري ألسعار النفط بداية من النصف الثاين لسنة.8002
 2.2.2مساهمة القطاع النفطي في التجارة الخارجية :عند مالحظة هيكل صادرات اجلزائر جند أنه يعتمد بشكل
أساسي على النفط ،وهذا ما جيعله يتسم بالرتكيز السلعي ،وجيعل االقتصاد الوطين هشا ،ألن هذه السلعة غري قابلة
للتجديد ،والشكل التايل يبني نسبة مسامهة صادرات احملروقات من برتول خام ،كندونسا ،مواد برتول مكررة ،غاز
برتول مميع ،غاز طبيعي مميع والغاز الطبيعي يف إمجايل الصادرات اجلزائرية.
الشكل رقم ( : )12تطور نسبة مساهمة صادرات المحروقات في إجمالي الصادرات خالل الفترة(-2000
)%()2012

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على معطيات بنك اجلزائر متوفر على املوقعhttp://www.bank-of-algeria.dz :

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

235

تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على النمو االقتصادي في الجزائر
دراسة تحليلية قياسية للفترة ()6102-0991

ص248 -222 :

يبني الشكل أعاله أن صادرات احملروقات هتيمن على الصادرات السلعية اجلزائرية ،حيث تراوحت نسبة الصادرات
خالل الفرتة  8002-800يف حدود  %88إال يف عام  8008حيث بلغت  %80وسبب ذلك اخنفاض
األسعار نتيجة اخنفاض معدالت النمو واملخاوف من حدوث ركود اقتصادي ،لرتتفع النسبة إىل  %82عام 8000
نتيجة حتسن أسعار النفط يف السوق الدولية ،واستمرت نسبة احملروقات مابني  %82و %81من إمجايل الصادرات
رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة لتنويع الصادرات ،إال أن هذه النسبة اخنفضت خالل العام  8002نتيجة
االخنفاض يف مداخيل صادرات احملروقات من 11118مليون دوالر عام 8001إىل  02118مليون دوالر مث
االخنفاض القياسي عام  8000أين وصلت إىل 11020مليون دوالر .كما نالحظ أيضا أن نسبة الصادرات خارج
احملروقات مل تتجاوز أبدا  %8وهذا ما يؤكد عجز القطاع االنتاجي يف اجلزائر.
كما جتدر اإلشارة إىل أن قطاع احملروقات يساهم بنسبة كبرية يف امليزانية العامة للدولة من خالل مسامهة إيرادات
اجلباية البرتولية يف جممل إيرادات الدولة ،حيث متثل نسبة اإليرادات اجلبائية البرتولية أكثر من  %00من اإليرادات
اجلبائية للدولة ،وتتغري قيم اجلباية وفق تغريات أسعار النفط .هذا فضال عن دور النفط يف جلب العملة الصعبة ،ويف
مسامهته لتمويل القطاعات األخرى ،وإحداث التكامل بينها.
 2.2مسار النمو االقتصادي في ظل اإلصالحات المطبقة في الجزائر
هتدف الربامج والسياسات املتبعة من طرف الدولة بشكل أساسي إىل رفع معدالت النمو االقتصادي من خالل
زيادة اإلنفاق احلكومي ،وقد مرة النمو االقتصادي خالل الفرتة ( )8000-0880بعدة تطورات كما هو مبني يف
الشكل التايل:
الشكل رقم(:)14تطور معدل النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )%( 2015-1990

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات امللحق رقم .01

من خالل الشكل ميكننا مالحظة أن النمو االقتصادي عرف أسوأ فرتة خالل السنوات ،0880 ،0880
 ،0882 ،0881 ،0888حيث بلغ متوسط منوه  ، %0.0-وهذا راجع ملخلفات أزمة  ،0821وكذا بسبب
اخنفاض أسعار النفط على إثر تداعيات حرب اخلليج ،مث األزمة السياسية اليت أثرت على خمتلف قطاعات الدولة،
فقد أدت عمليات التخريب والنهب ملؤسسات الدولة إىل تراجع القمة املضافة ملختلف القطاعات ،فمثال سجل
القطاع الصناعي العام واخلاص وكذا القطاع الزراعي معدالت منو سالبة ،األمر الذي ساهم يف تسجيل منو سالب
لالقتصاد اجلزائري ،مث نالحظ حتسن ملعدالت النمو خالل السنوات  ،0882 ،0881 ،0881 ،0880حيث
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بلغ أعلى نسبة سنة  0882بـ ، %0حمققا منو بنسبة  %2لقطاع احملروقات ومعدل  %0.0للنمو خارج قطاع
احملروقات ،مث عاود االخنفاض سنيت  ،8000 ،0888مسجال  ،%8.8 ،%1.8على التوايل بسبب تراجع منو
القطاع خارج احملروقات إىل  %0.2 ،%0.2كنتيجة النمو السالب الذي سجل يف قطاعي الفالحة والصناعة،
والذي بدوره يعترب نتيجة لسياسة الدولة اليت تركز على احلد من عجز ميزان املدفوعات وميزانية الدولة والتقليل من
التضخم.22
كما نالحظ ارتفاع منو الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة  8001-8000بمتوسط منو  ، %0.1بسبب النمو يف
قطاع احملروقات بـ  %1.1خالل السنوات الثالث على خلفية حتسن أسعار النفط ،وبسبب النمو يف قطاع خارج
احملروقات بنسبة  %1.2كمتوسط للسنوات الثالث كما هو مبني يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)12تطور الناتج الداخلي الخام وقطاعاته في الجزائر خالل الفترة(( )2012-2000ماليير
الدينارات)

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على معطيات بنك اجلزائر متوفر على املوقعhttp://www.bank-of-algeria.dz/ :

إن النمو يف القطاع خارج احملروقات خالل الفرتة  8001-8000راجع أساسا لنمو القطاع الزراعي الذي بلغ
سنة  %08.1 8001كنتيجة لتهاطل األمطار وزيادة احملصول.
وقد بلغ معدل النمو لالقتصاد الوطين سنة  %0.0 ،8002مسجال اخنفاضا مقارنة بسنة  8001أين قدر بـ ـ
 %1.2وهذا راجع إىل اخنفاض النمو يف قطاع احملروقات بسبب تباطؤ التوسع يف إنتاج النفط والغاز.أما يف سنة
 8000أين شرع يف تطبيق الربنامج التكميلي لدعم النمو فقد بلغ معدل النمو  %2.8حمققا منوا موجبا لقطاع
احملروقات وكذا القطاع خارج احملروقات خاصة قطاع البناء واألشغال العمومية الذي حقق نسبة منو تقدر ب ـ ـ ـ .%1.0
وتعترب سنة  8001هي السنة اليت ساهم فيها قطاع احملروقات بأكرب نسبة يف تكوين الناتج احمللي اخلام بـ ـ ـ ـ %20.1
بقيمة 2020مليار دينار ،وبلغ مستوى النمو خالل هذه السنة أدىن مستوياته منذ  0882بقيمة . %8
ولقد ارتفع معدل منو االقتصاد سنة  8002إىل  ،%2مقارنة ب %1سنة  ،8001نتيجة ارتفاع معدالت
القطاع الفالحي ،قطاع البناء واألشغال العمومية ،وخاصة قطاع اخلدمات الذي بلغ منوه .%10
أما سنة  8008فقد سجل النمو االقتصادي معدل سالب بـ ـ %0.0بسبب املعدل السالب لنمو قطاع
احملروقات ،واخنفاض نسبة مسامهته إىل  %10بسبب اخنفاض أسعار البرتول على إثر األزمة املالية العاملية يف النصف
الثاين من سنة  .8002أما القطاع خارج احملروقات فقد سجل منو إجيابيا الرتفاع نسبة منو قطاع الفالحة بـ ـ.%81
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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وخالل السنتني  8000 ،8000شهد النمو االقتصادي حتسن حيث سجل %8.0و %1.0على التوايل،
وخالل سنة  8000سجل قطاع احملروقات منو بـ %80لتحسن أسعار النفط ،والقطاع خارج احملروقات منو
بـ ـ ـ ـ ،%02حيث سجل قطاع الفالحة منو ب ـ ـ  ،%00وقطاع خدمات اإلدارة العمومية ب ـ ـ ـ ،%22وقطاع خدمات
خارج اإلدارة ب ـ ـ ـ .%8
وخالل سنة  8008بلغ النمو االقتصادي أعلى نسبة له بـ ،%00.0حيث شكل قطاع احملروقات نسبة
 %12.8من قيمة الناتج احمللي اإلمجايل كما سجل نسبة منو مقدرة ب ـ %0.1والقطاع خارج احملروقات بـ ـ ـ ـ%01
نتيجة ارتفاع مسامهة قطاع الفالحة ب ـ ـ ـ ،%80.8الصناعة ب ـ ـ ،%8.2بناء وأشغال عمومية ب ـ ـ ،%00.2خدمات
خارج اإلدارة العمومية ب ـ ـ ـ ،%08.1خدمات اإلدارة العمومية ب ـ ـ ،%00.2حقوق ورسوم على الواردات
بـ ـ ـ ـ.%81.0
أما النمو االقتصادي لسنة  8001فقد كان ضعيف بـ ـ %8.1نتيجة معدل النمو السالب لقطاع احملروقات ب ـ ـ ـ ـ ـ-
 %00.1نتيجة تراجع سعر البرتول من  008سنة 8008إىل 002دوالر للربميل.
واستمر اخنفاض معدل النمو يف السنتني  8000 ،8002مسجال  ،%1.2و ،%8.2-على التوايل ،بسبب
االهنيار الكبري ألسعار البرتول ابتداءا من النصف الثاين لسنة  .8002و يبني الشكل التايل معدالت القطاعات
املكونة للناتج احمللي خالل السنتني:
الشكل رقم ( :)12تطور معدالت قطاعات الناتج المحلي خالل السنتين )%( 2012-2014

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على معطيات بنك اجلزائرhttp://www.bank-of-algeria.dz.

ونالحظ من خالل الشكل النمو السالب لقطاع احملروقات بـ ـ ـ ـ  ، %10.1 ،%1.8-كما شهدت خمتلف
القطاعات اخنفاض يف منوها سنة  8000مقارنة ب ـ 8002ماعدا قطاع الفالحة الذي سجل .%01.1
وهذا ما يؤكد بأن اقتصاد اجلزائر اقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات البرتول بالدرجة األوىل مث قطاع اخلدمات مث
البناء واألشغال العمومية مث الفالحة ليأيت يف األخري قطاع الصناعة.
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 .4دراسة قياسية لتأثير سعر النفط الخام على النمو االقتصادي في الجزائر
 1.4أوال -بناء المعادالت النظرية للنموذج :من أجل دراسة العالقة بني النمو االقتصادي احلقيقي وسعر النفط
ينبغي تقدير منوذج قياسي لقياس العالقة بمقدار كمي ثابت وميكن عرض العالقة الرياضية بني النمو وسعر النفط من
الشكل التايل:
)PIB= f(poilحيث:
النفط مقاسا بالدوالر.
وهبدف توضيح أهم القطاعات اليت تتأثر هبذه التقلبات ،خنص بالذكر القطاعات األساسية يف االقتصاد وهي قطاع
الفالحة ،الصناعة وقطاع اخلدمات ،حبكم أن الناتج احمللي اإلمجايل هو جمموع القيم املضافة هلذه القطاعات ،فضال
PIB

إمجايل الناتج احمللي للتعبري عن النمو االقتصادي مقاسا باملليار دينار جزائري poil ،سعر

عن الرسم على القيمة املضافة والرسوم اجلمركية.
حيث:
)PIB= VAA+VAM+VAS +(TVA+DD

 :VAAالقيمة املضافة لقطاع الفالحة
 :VAMالقيمة املضافة لقطاع الصناعة
 :VASالقيمة املضافة لقطاع اخلدمات
 :TVAالرسم على القيمة املضافة
 :DDالرسوم اجلمركية
وميكن كتابة املعادالت النظرية من الشكل التايل:
f(poil)=VAS ، f(poil)=VAM ، f(poil)= VAA

 2.4تحديد الشكل الرياضي للنماذج المقترحة

 1.2.4العالقة بين النمو االقتصادي وأسعار النفط

قبل تقدير العالقة بني متغريين ينبغي حتديد الشكل الرياضي للدالة عن طريق شكل انتشار سحابة النقاط
حيث  xمتثل سعر البرتول و yمتثل إمجايل الناتج احمللي.

)(X ,Y

الشكل ( :)12الشكل اللوغاريتمي للعالقة بين النمو االقتصادي الحقيقي وسعر البترول.

المصدر :من إعداد الباحثني باستعمال برنامج .Eviews

نالحظ أن العالقة بني املتغريين أقرب إىل الشكل اللوغاريتمي حيث y = 97,56ln(x) - 57,38
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 2.2.4العالقة بين القيمة المضافة لقطاع الفالحة وسعر النفط :من اجل حتديد العالقة بني القيمة املضافة
لقطاع الفالحة وسعر النفط ،ينبغي حتديد الشكل الرياضي للدالة عن طريق شكل انتشار سحابة النقاط

)(X ,Y

حيث  xمتثل سعر البرتول و yمتثل القيمة املضافة لقطاع الفالحة.
الشكل ( :)18الشكل اللوغاريتمي للعالقة بين القيمة المضافة لقطاع الفالحة وسعر البترول

المصدر :من إعداد الباحثني باستعمال برنامج .Eviews

نالحظ أن العالقة بني املتغريين أقرب إىل الشكل اللوغاريتمي حيث .y = 12,63ln(x) - 14,52
 2.2.4العالقة بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة وسعر البترول :من اجل حتديد العالقة بني القيمة املضافة
لقطاع الصناعة وسعر النفط ،ينبغي حتديد الشكل الرياضي للدالة عن طريق شكل انتشار سحابة النقاط
حيث  xمتثل سعر البرتول و yمتثل القيمة املضافة لقطاع الصناعة.

)(X ,Y

الشكل ( :)19الشكل الوغاريتمي للعالقة بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة وسعر البترول

200
y = 40,926ln(x) - 1,651
R² = 0,8919
100
120

0
80

60

40

20

)VAM (MDA

400

0

المصدر :من إعداد الباحثني باستعمال برنامج .Eviews

العالقة بني املتغريين أقرب إىل الشكل اللوغارمتي y = 40,92ln(x) - 1,651

 4.2.4العالقة بين القيمة المضافة لقطاع الخدمات وسعر البترول :من اجل حتديد العالقة بني القيمة املضافة
لقطاع اخلدمات وسعر النفط ،ينبغي حتديد الشكل الرياضي للدالة عن طريق شكل انتشار سحابة النقاط
حيث  xمتثل سعر البرتول و yمتثل القيمة املضافة لقطاع اخلدمات.
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الشكل ( :)20الشكل الخطي للعالقة بين القيمة المضافة لقطاع الخدمات وسعر البترول

200

y = 0,8863x + 60,859
R² = 0,8901
120

80

100

)VAS (MDA

100
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20

0

المصدر :من إعداد الباحثني باستعمال برنامج .Eviews

العالقة بني قطاع اخلدمات وسعر البرتول من الشكل اخلطي y = 0,886x + 60,85

 2.4تقييم النماذج المقترحة :باالعتماد على متغريات الدراسة يف امللحق رقم () والشكل الرياضي الذي مت حتديده
لكل دالة يف املطلب السابق ميكن تقدير النماذج باستخدام برنامج .Eviews

 1.2.4تقدير العالقة بين النمو االقتصادي وسعر البترول :باستخدام برنامج  Eviewsحتصلنا على النتائج

املوضحة يف اجلدول التايل:

الجدول رقم ( )02نتائج التقدير للعالقة بين النمو االقتصادي وسعر البترول للفترة ()2014-1990

المصدر :خمرجات .Eviews
 -تقييم المعنوية اإلحصائية للنموذج

نالحظ من خالل اجلدول أن التغري يف سعر البرتول يؤدي إىل التغري الطردي يف إمجايل الناتج احمللي بنسبة
 %81.01أي ان الزيادة يف سعر البرتول ب  0دوالر تؤدي إىل الزيادة يف النمو االقتصادي بنسبة  81مليار دينار
جزائري ،وهذا ما يبني هيمنة قطاع احملروقات على االقتصاد الوطين خالل فرتة الدراسة.
ونالحظ كذلك من خالل النموذج أن تغري سعر البرتول يفسر  %80من التغري الكلي يف إمجايل الناتج احمللي ،إذ
ان معامل التحديد ).(R2=90.25%

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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كما ميكن القول أن سعر البرتول يؤثر حقيقة على النمو االقتصادي ألن نتائج اختبار فيشر احملسوبة أكرب من قيمة
فيشر اجملدولة عند احتمال اخلطأ  % 0ودرجة احلرية :81
FC=212.912 Ftab(1,23)=4.48

 -تقييم المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج :إن معامالت النموذج هي ذات معنوية إحصائية وهذا ما يبينه

اجلدول التايل:

الجدول رقم ( :) 08تقييم المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج
االستقرار

احتمال الخطأ

 αذات معنوية إحصائية

0.0282

βذات معنوية إحصائية

0.000

t

t

المجدولة
8.01
8.01

قيمة المعامل المعامالت

المحسوبة
-2.54

-57.54

α

14.59

81.01

β

المصدر :من إعداد الباحثني
نالحظ أن قيمة  tستيودنت احملسوبة(  )tc=14.59أكرب من  tستيودنت اجملدولة
 tta(23)= 2.06عند مستوى معنوية %0درجة احلرية  ،81أي أن املعامل جيد ويعكس احلقيقة الفعلية لتأثري سعر
البرتول على النمو االقتصادي.
كما نالحظ كذلك النموذج ذو جودة عالية عند احتمال اخلطأ  %0ألن
.0.00
ومما سبق نستنتج أن النموذج مقبول من اإلحصائية واالقتصادية ،فقد رأينا سابقا أن اإليرادات النفطية يف
االقتصاد الريعي اجلزائري متثل نسبة كبرية من الناتج احمللي اخلام.
Prob(F-S)=0,000

وهي أقل من

 2.2.4تقدير العالقة بين القيمة المضافة لقطاع الفالحة وسعر النفط

باستخدام برنامج  Eviewsحتصلنا على النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم( :)09نتائج التقدير للعالقة بين القيمة المضافة لقطاع الفالحة وسعر البترول للفترة
()2014-1990
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المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات .Eviews

 نالحظ من خالل اجلدول أن التغري يف سعر البرتول يؤدي إىل التغري الطردي يف نسبة القيمة املضافة لقطاعالفالحة بنسبة  %08وهذا ما يدل على التأثري الضئيل لقطاع احملروقات على قطاع الفالحة خالل فرتة الدراسة
لعدم استغالل الدولة اجلزائرية لإليرادات النفطية لزيادة منو القطاعات املنتجة.
-ونالحظ كذلك من خالل النموذج أن تغري سعر البرتول يفسر  %20من التغري الكلي يف القيمة املضافة لقطاعالفالحة ،إذ أن معامل التحديد ).(R2=80.23%
 كما ميكن القول أن سعر البرتول يؤثر على القيمة املضافة لقطاع الفالحة ألن نتائج اختبار فيشر احملسوبة أكرب منقيمة فيشر اجملدولة :
Ftab=4.48

FC=93.34

 -اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج

إن معامالت النموذج هي ذات معنوية إحصائية وهذا ما يبينه اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)10تقييم المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج
 αذات معنوية إحصائية

احتمال الخطأ
0.0059

 tالمجدولة
8.01

 tالمحسوبة
-3.032

االستقرار
βذات معنوية إحصائية

0.000

8.01

9.66

قيمة المعامل المعامالت
α
-14.52
12.63

β

المصدر :من إعداد الباحثني.

نالحظ أن قيمة  tستيودنت احملسوبة ( )tc=9.66أكرب من  tستيودنت اجملدولة tta(23)= 2.06عند مستوى معنوية ،%0أي أن املعامل ذو معنوية إحصائية.
كما نالحظ كذلك النموذج ذو معنوية إحصائية عند  %0ألن ) Prob(F-S)=(0,000وهي أقل من .0.00ومما سبق نستنتج أن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية واإلحصائية.
 2.2.4تقدير العالقة بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة وسعر البترول

باستخدام برنامج  Eviewsحتصلنا على النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الجدول رقم( :)11نتائج التقدير للعالقة بين القيمة المضافة لقطاع الصناعة وسعر البترول للفترة
()2014-1990

المصدر :من إعداد الباحثني بناءا على خمرجات .Eviews

 نالحظ من خالل اجلدول أن التغري يف سعر البرتول يؤدي إىل التغري الطردي يف القيمة املضافة لقطاع الصناعةبنسبة  %40.92وهذا ما يبني مقدرة قطاع احملروقات على التأثري يف قطاع الفالحة خالل فرتة الدراسة.
ونالحظ كذلك من خالل النموذج أن نسبة  %28من القيمة املضافة لقطاع الصناعة مفسرة من طرف أسعارالبرتول ،إذ ان معامل التحديد
 كما ميكن القول أن سعر البرتول يؤثر حقيقة على القيمة املضافة لقطاع الصناعة ألن قيمة فيشر احملسوبة أكرب منقيمة فيشر اجملدولة عند احتمال اخلطأ :%0
).(R2=89.19%

FC=189.825 Ftab=4.48

 اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذجمن أجل تقيم معنوية املعامالت نقوم بتحليل اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)12تقييم المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج
االستقرار

احتمال الخطأ

 αليست ذات معنوية إحصائية

0.8807

ؤذات معنوية إحصائية

0.000

المجدولة
8.01

 tالمحسوبة

قيمة المعامل

المعامالت

-0.15

-1.65

α

8.01

13.77

40.92

β

t

المصدر :من إعداد الباحثني.

نالحظ أن قيمة  tستيودنت احملسوبة( )tc=13.77أكرب من  tستيودنت اجملدولة
 tta(23)= 2.06عند مستوى معنوية ،%0أي أن املعامل ذو معنوية إحصائية ويعكس احلقيقة الفعلية لتأثري سعر
البرتول على القيمة املضافة لقطاع الصناعة.
كما نالحظ أنه عند  Prob(F-S)=0,000( %0وهي أقل من  0.00ورغم أن ليست ذات معنوية إحصائيةيبقى النموذج مقبول.
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ومما سبق نستنتج أن النموذج مقبول من الناحية االقتصادية واإلحصائية
 4.2.4تقدير العالقة بين القيمة المضافة لقطاع الخدمات وسعر البترول :باستخدام برنامج  Eviewsحتصلنا

على النتائج املوضحة يف اجلدول التايل:

الجدول رقم( :)12نتائج التقدير للعالقة بين القيمة المضافة لقطاع الخدمات وسعر البترول للفترة
()2014-1990

المصدر :من إعداد الباجثني بناءا على خمرجات .Eviews

 تقييم المعنوية اإلحصائية للنموذج نالحظ من خالل اجلدول أن التغري يف سعر البرتول يؤدي إىل التغري الطردي يف إمجايل الناتج احمللي بنسبة 0.88%أي أن الزيادة يف سعر البرتول بـ  0دوالر تؤدي إىل الزيادة يف القيمة املضافة لقطاع اخلدمات بنسبة
 0.88مليار دينار جزائري ،وهذا ما يبني التأثري الضئيل قطاع احملروقات على القيمة املضافة لقطاع اخلدمات خالل
فرتة الدراسة.
ونالحظ كذلك من خالل النموذج أن تغري سعر البرتول يفسر %89من التغري الكلي للقيمة املضافة لقطاعاخلدمات ،إذ أن معامل التحديد ).(R2=89 %
 كما ميكن القول أن سعر البرتول يؤثر حقيقة على النمو االقتصادي ألن نتائج اختبار فيشر احملسوبة أكرب من قيمةفيشر اجملدولة :
FC=186.27 Ftab=4.48
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 -اختبار المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج

 إن معامالت النموذج هي ذات معنوية إحصائية وهذا ما يبينه اجلدول التايل:الجدول رقم ( :)14تقييم المعنوية اإلحصائية لمعامالت النموذج
 αذات معنوية إحصائية

احتمال الخطأ
0.000

 tالمجدولة
8.01

 tالمحسوبة
01.11

االستقرار
βذات معنوية إحصائية

0.000

8.01

01.12

قيمة المعامل المعامالت
α
10.20
0.22

β

المصدر :من إعداد الباحثني.

نالحظ أن قيمة  tستيودنت احملسوبة( )tc=13.64أكرب من  tستيودنت اجملدولة
 tta(23)= 2.06عند مستوى معنوية ،%0أي أن املعامل جيد ويعكس احلقيقة الفعلية لتأثري سعر البرتول على القيمة
املضافة لقطاع اخلدمات.
كما نالحظ كذلك النموذج ذو جودة عالية عند  %0ألن ( Prob(F-S)=0,000وهي أقل من .0.00ومما سبق نستنتج أن النموذج مقبول من الناحية اإلحصائية وكذا االقتصادية ،فحسب النظريات االقتصادية الريع
النفطي يؤدي إىل قلة االهتمام بالقطاعات األخرى.
 .2الخاتمة:

 يهيمن قطاع احملروقات على االقتصاد اجلزائري بشكل كبري ،فهو يشكل نسبة تفوق  %10من الناتج احمللياخلام ،وتشكل موارد اجلباية البرتولية أكثر  %10من موارد اجلباية.
 يعتمد هيكل صادرات اجلزائر على سلعة أحادية تتمثل يف النفط وتشكل صادرات احملروقات أكثر من  %82منالصادرات اإلمجالية.
 أدت زيادة إيرادات النفط إىل حتسن قطاع البناء واألشغال العمومية فقط ،أما القطاعات األخرى كالصناعةوالفالحة والسياحة فلم تشهد حتسن ملحوظ ،كما أن هذه الربامج أدت إىل زيادة الطلب على السلع األجنبية

وبالتايل زيادة االسترياد.
 إن موارد النفط هي اليت حتدد كيفية سري برامج التنمية ،وهذا يعين أن تنمية االقتصاد اجلزائري مرهون بتقلباتأسعار النفط.
 إن تطور النمو االقتصادي بعيد عن تطور قطاع الفالحة ،ذلك أن إسرتاتيجية التنمية الفالحية ال تتماشى وحتقيقاألمن الغذائي ،ويظهر ذلك يف النسب املتدنية لقطاع الفالحة يف برامج التنمية.
 إن االعتماد على مورد واحد يف اجلزائر يضع االقتصاد يف مشاكل مجة ويعطيه مسة التبعية لتقلبات األسعار،وبالتايل ال يستطيع مواجهة صدمات االخنفاض والدليل على ذلك عدم قدرة اجلزائر على مواجهة الصدمة األخري
242

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص248-223 :

ISSN: 2602-7860

الهنيار األسعار يف النصف الثاين من سنة  ،8002إذ مل تفدنا سنوات الرخاء وجلأت احلكومة بسرعة كبرية إىل
سياسة التقشف واخن فضت احتياطات الصرف وكذا موارد صندوق ضبط اإليرادات بنسبة كبرية ويف حال استمرار
اخنفاض األسعار فسيقع االقتصاد يف أزمة ال يعرف عقباها.
.2قائمة المراجع:
 1الطاهر الزيتوين ،التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على االقتصاد العالمي ،جملة النفط والتعاون العريب ،جملد،11
العدد ،018منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،الكويت ،شتاء  ،8000ص.22 :

 2محد احلساوي ،مخاطر تراجع سعر النفط ،مجلة المصارف ،العدد ،010إحتاد مصارف الكويت  ،الكويت ،فيفري ،8000

ص.08 :

3ابراهيم حممد السقا ،لماذا تتراجع أسعار النفط ،ص ،01 :متاح على الرابط
http://www.aleqt.com/2014/12/12/article_914128.html

4عماد غزازي ،تراجع وانهيار أسعار النفط ،الملتقى الدولي النعكاسات انهيار أسعار النفط على االقتصاديات المصدرة له،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة حيي فارس باملدية ،يومي  01و ،8000/00/02ص.01 :
Tomas Hirst, The Era of 100$ a barre of Oil is Over, Available Online :
http://www.businessinsider.com/why-oil-keeps-dropping ,consumté le:07-12-2015.
5

6هلب عطاء عبد الوهاب ،انخفاض أسعار النفط :األسباب والنتائج ،صحيفة الغد ،األردن ،8002/00/08 ،ص.02:

7عامر العمران ،انخفاض أسعار النفط :األسباب والعواقب ،مركز الروابط للبحوث والدراسات اإلسرتاتيجية ،ص ،01 :متوفر على
الرابط:
http://rawabetcenter.com/archives/901, consulté le:07-12-2015.

8غرغوري

غوس ،هبوط أسعار النفط :األسباب والتبعات الجيوسياسية ،مركز بروكينز الدوحة ،متوفر على الرابط:

http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2015/04/6-falling-oil-prices-gause

9عبد الرحيم الطويل 2 ،أسباب أدت إلى تراجع أسعار النفط  ،متوفر على املوقع:
http://www.albayan.ae/economy/the-world-today/2014-11-15-1.2244484,consulté le:06-04-2016

10أمحد ريان ،مثلث الرعب عام  2012النفط والدوالر والصين ،متوفر على الرابط:
)http://sa.investing.com , consulté le :(12/05/2016

11أسامة جنوم ،قراءة في أسباب انخفاض أسعار النفط ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،ص،01 :متوفر على الرابط:
http://www.dohainstitute.org/../dfb72ead-61df-4d6d-9bb7-50f5b2a4e427.pdf,

12عبد احلميد مرغيت ،تداعيات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري،ص .08 :متوفرة على الرابط :
http://iefpedia.com
13
عبد احلميد مرغيت ،نفس املرجع ،نفس الصفحة.
14منظمة أوابك ،التقرير اإلحصائي السنوي  ،8000الكويت ،ص.11:
15منظمة أوابك ،التقرير اإلحصائي السنوي  ،8000الكويت ،ص.82 :

16عماد مكي ،تطوير صناعة تكرير النفط في الدول العربية الحاضر والمستقبل ( ،)2-2جملة النفط والتعاون العريب ،اجمللد

 ،20عدد ،022منظمة أوابك ،الكويت ،شتاء  ،8002ص.81 :
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

247

تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على النمو االقتصادي في الجزائر
دراسة تحليلية قياسية للفترة ()6102-0991

ص248 -222 :

17موقع اجلزيرة نت ،مصفاة جديدة يف اجلزائر ،متوفر على املوقع:
)http://www.aljazeera.net ,consulté le:(12/05/2016

18سوناطراك املصب ،متوفرة على املوقع
)http://www.sonatrach.com/ar/aval.html ,consulté le :(16/06/2016

 19منظمة أوابك ،التقرير االحصائي السنوي ،8001الكويت ،ص21 :
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التحويل المالي االلكتروني :آليات التعامل والمخاطر في ظل عصرنة وسائل الدفع
Electronic Financial Transfer:
Mechanisms of Dealing and Risks in Light of the Payment Means
Modernization

أ.زحوفي نورالدين ،جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مليانة ،الجزائر.
أ.زمالة عمر ،جامعة الجياللي بونعامة ،خميس مليانة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2018/10/16 :

تاريخ القبول2018/11/15:

تاريخ النشر1108/01/10:

الملخص
يعتمد التحويل املايل االلكرتوين لىرتن ل رتل رتال ةالارتح ةرت صررتاإ ةحرتاب مص صررتاإ ةحرتاب رتا ين
جممولح ة احلرابات املحافاح ل طايق لاات الكوينلاح ،تتمثل ب االلولت املحاب ،جهزة الحاف اآليل ين
اهلاتف احملمول يتماز هذا النظام بتوفري الن ديح بحورة سايعح لتاجح مجااءات امل اصح اآللاح اليت تىغرت لمىارتات
التررترتويح العا،يرترتح ،يناا ،فعالارترتح هرترتذا النظرترتام التورترتور املتزايرترتد لغرترتدينات الرترتدفي االلكوينلارترتح ،الرترتيت سرترتا ت ب تررترتهال
العمىاات املالاح ة الل الرحب ينالدفي ال فوري ،مما اا ،ة ةحدا اح النظام ينالث ح فاه ،كما هنا تتماز بأ ل
التك رترتالاف املمكن رترتح ينت رترتد ه رترتاةم اجو رترتأ ينالتزيني رترتا ةرت رت جه رترتح رترتا  ،كم رترتا هن رترتا ت رترتم رت رتزي اةرت رت لى اال رترتات
يناملعىوةات.
Abstract
Keywords

Money
;Transfer
E-payment
;Tools
Risk.

الكلمات المفتاحية

التحويل املايل
اإللكوين ؛ ،ينات
الدفي االلكوينلاح؛
املخاطا.

Electronic remittance on the transfer of financial values from a bank account to
another bank account or a group of bank accounts through electronic mechanisms
depends, is the online banking, ATM or mobile phone devices of this system is
characterized by cash to provide rapidly as a result of automated clearing procedures to
cancel operations regular settlement, and increased the effectiveness of this system
increasing sophistication of tools electronic payment, which contributed to facilitate
financial transactions through the clouds and immediate payment, which increased the
credibility of the system and confidence in it, as it is characterized by the lowest
possible cost and low error and fraud on the other hand the sidelines, as it guarantees
store security of data and information.

المؤلف المرسل :اصوب لور الدي  ،اإليميلzahoufi.norddine@gmail.com :
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.1مقدمة
 ،تورترتور تكنولوجارترتا املعىوةرترتات يناالتحرترتال مص عهرترتور جممولرترتح ةرت الت نارترتات يناص،ينات املالارترتح يناملحرترتافاح االلكوينلارترتح
الرت رترتيت تعتمرت رترتد لىرت رترتن لظرت رترتل املعىوةرت رترتات يناالتحرت رترتال ينال رت رت كح االلكوينلارت رترتح ،لىرت رترتن ر سرت رترتها ،ينات الرت رترتدفي االلكوينلارت رترتح ينلظرت رترتل
التح رترتويالت املالا رترتح يناملح رترتافاح االلكوينلا رترتح ،ال رترتيت س رترتا ت ب ا رترتو ر رترتام لم رترتال ال ن رترتو ينس رترتا ت ب احلاك رترتح اال تح رترتا،يح
ينالتجاريح لىن ةررتتو الرتدينل املت دةرتح .مال ذ هرتذن الرتنظل تعترتة صديثرتح جرتدا ينةرتري ةعاينفرتح لرتد العمرتالء املحرتافا ةرت
صارترتط ط اعتهرترتا ينةرت صارترتط طرترتاا اسرترتتخداةها ة رت جهرترتح ،ينةرت جهرترتح رترتا ةرت صارترتط ط اعرترتح املخرترتاطا الرترتيت تكتنفهرترتا ب
ةعظل الدينل العاباح ين،ينل العامل الثالط ،مما جعرتل اهلاارتات املحرتافاح ينالةيديرتح تررتعن جاهرتدة مص التعايرتف ورتذن اص،ينات
ينمب رتااا سرترتظ ينلظرترتل التعاةرترتل ل رت طايرترتق هرترتذن اآللارترتات ،ةرترتي ت ارترتاذ هرترتل الورترتاا اورترتح ينةواجهرترتح املخرترتاطا احملتمىرترتح لتاجرترتح
الستخدام هذن الت ناات يناص،ينات احلديثح.
 1.1أهمية البحث

تظهرترتا ارترتح هرترتذا ال حرترتط ب ارترتح ينسرترتالل الرترتدفي احلديثرترتح ينالتحويرترتل االلكرترتوين ب م،ارة العمىارترتات املالارترتح يناملحرترتافاح

بأ رترتل تكىفرترتح ينا رترتل جهرترتد ينتنفارترتذ العمىارترتح ب سرترتاؤ ين رترتت ممكرت ممرترتا يرت ،ي مص تفعارترتل اص،اء املحرترتاب يناملرترتايل ةرت جهرترتح ينةرت
جهرترتح رترتا يعمرترتل لىرترتن ،لرترتل النظرترتام املعىوةرترتاس ينال رت ك مرترتا يررترتهل ت ويرترتح لظرترتل املعىوةرترتات يناالتحرترتال ينتورترتويا الكفرترتاءة
ال ايح ب التحكل ب تكنولوجاا املعىوةات.
 2.1أهداف البحث
يهدف هذا ال حط مص ةا يى :
 التعايف بوسالل الدفي االلكوينلاح ينمبااا اتها ب ترهال م،ارة العمىاات املالاح؛ ماال رترتح الغم رترتوه ص رترتول ه رترتذن اص،ينات ينت ا رترتاذ اته رترتا لىعم رترتالء املح رترتافا اةزالرت رتاي ةرت رت اج رترتل متاص رترتح مةكالا رترتحاستخداةها؛
 مبااا اح التحويل املحاب ب ترايي العمىاات املالاح ين اته ب ايا،ة سالح ،ينراذ الن و ،؛ مبااا هل املعو ات يناملخاطا اليت تواجه املتعاةى بالنظل املالاح احلديثح ينت ااذ سظ الو ايح يناحلمايح ةنها. 1.1إشكالية البحث
ة الل ةا س ق ميك طاح اإلشكالاح اةوهايح لى حط ب الر ال املوايل:
"مص ي ةد ميك لىتحويل املايل االلكوين املرا ح ب تفعال العمىاات املحافاح يناملالاح ؟"
ة اجل توضاح اإلشكالاح ينالوصول مص هداف ال حط ميك تفحال اإلشكالاح الالاراح مص اصساىح الفالاح اآلتاح:
 ةا ه اصلظمح املعتمدة ب م،ارة التحويل املايل االلكوين ؟ ةا ه اص،ينات املرالدة لىن تفعال التحويل املايل االلكوين ؟ كاف ميك جتنب املخاطا االلكوينلاح ة لمىاات ال اصنح ال كاح ة اجل ضماذ الث ح ب هذن اصلظمح؟250
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 4.1فرضيات البحث :لإلجابح لىن اإلشرتكالاح الالاررتاح يناصسرتاىح الفالارتح ،ميكرت االلتمرتا ،لىرتن الفاضرتاات املررتالدة
اآلتاح:
 يعمل التحويل املايل االلكوين لة جمولرتح ةرت اصلظمرتح ال رت كاح ينااللكوينلارتح الرتيت تررتهل ب سرتالح االسرتتجابحمما ي ،ي مص سالح ،ينراذ الن و ،ينةنه ايا،ة املعاةالت؛
 تعتة ،ينات الدفي االلكوينلاح اص،ينات الفعالح ب ،رجح استجابح العمالء لنظام التحويل املايل االلكوين ؛ ميكرت جتنرترتب املخرترتاطا املالارترتح االلكوينلارترتح لرترتة جممولرترتح ةرت الت نارترتات املعىوةاتارترتح احلديثرترتح ينلرت طايرترتق التعرترتاينذ برتال نو املحدرة هلذن اص،ينات ينال نو املاكزيح ينل طايق ايا،ة التعاينذ الدينيل ضم ا ال املحاب.
 5.1محاور البحث

لإلملام باملوضوؤ ينالوصول مص هداف الدراسح مت االلتما ،لىن اجوح اآلتاح:
 ةاهاح ينسالل الدفي احلديثح بالت ارها ،ينات هاةح ب تفعال التحويل املايل االلكوين .-

اح التحويل املايل االلكوين كآلاح لتفعال العمىاات املالاح يناملحافاح.

 .2ماهية وسائل الدفع الحديثة
رترتل التورترتاا مص التحويرترتل املرترتايل االلكرترتوين درترتب يديرترتد اآللارترتات الرترتيت سرترتا ت ب تورترتويا هرترتذا الرترتنظل ينايرترتا،ة الت رترتارن،
ينهذن اآللاات تتمثل ب ،ينات الدفي االلكوينلاح.
 1.2تعريففف النقففود االلكترونيففة الن رترتو ،االلكوينلارترتح ل رترتارة لرت بوا رترتات يترترتوي ورترتزذ الكرترتوين ين رصرترتدة ل ديرترتح مىرترتح
الكوينلاا لىن بوا ح زي ال امح ،كمرتا تعرتاف كرتذلهن هنرتا ل رتارة لرت امرتح ل ديرتح بعمىرتح رتد،ة تحرتدر ب صرتورة باالرتات
الكوينلارترتح وزلرترتح لىرترتن بوا رترتح قكارترتح ين رترتا صرترتىب يررترتتواي صرترتاص ها ل رترتل ةىكاتهرترتا مص ة رت ي رترتاء ،ينذ ترترتد ل شرترتخ
ثالط 1ب ص يعافهرتا العاملرتاذ الاابالارتاذ ايواسرتاك سرتاكو ينسرتاتو يرتواذ ب كترتاإ " املرتال ةرتدا" " الن رتو ،االلكوينلارتح هرت
العمىرترتح الا مارترتح ،تغوارترتح املرترتدفولات ينالررترتحوبات اسرترتتخدام العمىرترتح ينالتمويرترتل ينالو،الرترتي ينالعمرترتالت قات صرترتىح املعىوةرترتات
ر ماا ة ل اةماي" هذا التعايف ينظا مص التحويل املايل ينالن دي ب املرت ل.
مال اله ميك تعايفها صالاا هنا" ال امح الن ديح لعمىح تحدر ب رتكل الكرتوين ةرت رتل ال ورتاؤ العرتام ين اجرتا  ،يرتتل
زينهرترتا ب شرترتكل الكرترتوين ينارترتتفك ورترتا ب شرترتكل ر مرت  ،ارترتط يكرترتوذ ةتاصرترتا لىتعاةرترتل الفرترتوري ب املعرترتاةالت ،كمرترتا كرت
ة ةعاةح ر ماح لىمدفولات لة االلولت باستخدام احلوسرت ح ينالا مارتح بأشرتكاله املختىفرتح ةرت صواسرتاب ينهواترتف ل الرتح
2
ين يح ينساىح قات ش كات ةعىوةاتاح صاسوباح قكاح ينت فرييح.
 2.2خص ففائص أدوات ال ففدفع االلكتروني ففة :تتما رترتز ،ينات ال رترتدفي االلكوينلارترتح مجمول رترتح ة رت اجح رترتال

بامل ارل رترتح ة رترتي

،ينات الدفي الت ىاديح ،يناليت ميك مبااا ها فاما يى :

 ،ينات الدفي االلكوينلارتح يمرتل رتال وزلرتح الكوينلارتا ،فهرت ل رتارة لرت باالرتات ة رتفاة توضرتي لىرتن رسرتالل الكوينلارتح بشكل بوا ات بالستاكاح ين لىن قاكاة الكم اوتا؛
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 تتماز هذن اص،ينات بأهنا ثنالاح اصبعا ،،يتل ل ىها ب املرتهىهن ينالتاجا ين برت املررتتهىهن ينالةلرتاةل الرتذي صرتدرت3
لىن ساسه ،ينذ احلاجح لواف ثالط ب املتعاةى ؛
 تتمارترتز ه رترتذن ال وا رترتات بع رترتدم التج رترتالظ ،صا رترتط ي رترتوم ك رترتل ةح رترتدر بأص رترتدار بوا رترتات وتىف رترتح ال ام رترتح ين س رترتظ ينش رتاينين د،ات التعاةل وا؛
 تعد سهىح االستخدام لظاا لحغا صجمها ين فتها ،رةل قلهن ب تتمارتز بأةكالارتح تعاضرتها لا ورتار ينين رتوؤ اص ورتاءال ايح ينالتكنولوجاح؛
 تعد ل و،ا اصح مقا مت مصدارها ل طايق شاكات ين ة سرات التمالاح اصح؛ هرترتذن الن رترتو ،ال تتمارترتز بالنفرترتاقة ال الولارترتح ،صارترتط ميك رت ذ تتى رترتن لرترتدم االل رتواف لرترتد بع رت امل سررترتات املالارترتح ين ببع الدينل ،كما ذ العديد ة الدينل ال ىهن ة وةات التعاةل وا ين صىت االلواف بأهنا ل و ،ميك التعاةل وا.
 1.2أنواع أدوات الدفع االلكترونية :تظها ،ينات الدفي االلكوينلاح ب لدة شكال ها:
 -بطاقات االئتمفا  :ل رتارة لرت بوا رتات اصرتح يحرتدرها ال نرتهن لعماللرته كرتنهل ةرت احلحرتول لىرتن الررتىي يناجرتدةات

ة رت ةرترتاك ةعانرترتح لنرترتد ت رترتد ال وا رترتح ،ينقلرترتهن ضرترتم س رت ف رترتد ،ماللمرترتح العمارترتل ينضرترتمالاته امل دةرترتح ل نكرترته ،تعرترتد هرترتذن
ال وا ح ،اة ينفاء ينالتماذ ب ذ يناصد ،الذ ال نهن املحدر هلا يدفي مث ة ويات صاةل ال وا ح مةا ة صررتاإ ال نرتهن
ين صررترتاإ العمارترتل هرترتذن ال وا رترتح يناسرترتعح التعاةرترتل ،صارترتط يتعاةرترتل ورترتا ب كثرترتا ة رت ، 022ينلرترتح ينتترترتاح الررترتحب الن رترتدي
4
الفوري ة ي جهاا صااف مص لى نو ب ةنظمح الفازا العاملاح ين املاسو كار.،
5
تن رل بوا ات االلتماذ مص لدة لواؤ ميك توضاحها كما يى :
أوال :حسففن نففوع التس ف يل تنرترتدرحت يتهرترتا بوا رترتات لا،يرترتح تتمثرترتل ب بوا رترتح احلررترتاإ اةرترتاري ،بوا رترتح اصجرترتور املدفولرترتح
ة رترتدةا ينبوا رترتات اجحرترتل الفرترتوري ،هرترتذا النرترتوؤ يعترترتة كرترتأ،اة اسرترتتافاء فرترتوري ي رترتو ف رت ذ يكرترتوذ رصرترتاد العمارترتل كافارترتا
لتغوارترتح امرترتح العمىارترتح اةاريرترتح ،ةرترتا النرترتوؤ الثرترتا ةنهرترتا يتمثرترتل ب ال وا رترتح االلتمالارترتح يني رترتو ةىكارترتح صرترتاص ها حلررترتاإ لرترتد

ال نهن املحدر هلا ،فال نهن املحدر هلا يىتزم بدفي ةرتح ات لماىرته ةرت صررتابه ين ةرت صررتاإ العمارتل ،تتمثرتل ال وا رتح
االلتمالارترتح ب بوا رترتح االلتمرترتاذ لىرترتن سرترتاج الرترتدفي اآلجرترتل صارترتط ي رترتوم ال نرترتهن بالتررترتديد ،ينريرترتا كرترتل شرترتها ،يرترتوذ لماىرترته ،ب
ص تاريخ استح اا ،يوله لىن لماىه تد ة شرتها مص شرتهاي  ،ةرتا بوا رتح االلتمرتاذ املتجرتد،ة تترتاح لىعمارتل التررتديد
باص ررتا صررترتب درترته املالارترتح ،مال ذ ةعظرتل ال نرترتو يرتد ،صرترتد ،رت يررتد ،رترتالل فرتوة الررترتماح ةرتا ال رترتا فاكرتوذ لرت
طايق اص را الدينريح.
ثانيا :حسن ج ة اإلصدار فتتمثل ب ال وا رتات الحرتا،رة لرت ة سررتات ةالارتح لاملارتح ،بوا رتات صرتا،رة لرت ةنظمرتات
لاملاح ،هل هذن ال وا ات الفازا كار ،املاسو كار ،االةايكاذ ،اكرةج ينالرتدايناا كىرتوإ ،ةرتا ال وا رتح الذه ارتح فهرت ةرتري
ةتاصح لىجماي مال لاشخا
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 المحافظ االلكترونية :يفك فاها بوا ات االلتماذ ينالن د االلكوين يناهلويرتح ال خحرتاح ينةعىوةرتات اتحرتال املالرتهن،تتمثل ةهمتها ب العناصا املوالاح:
 توفري ةكاذ اة لتخزي باالات بوا ات االلتماذ ينالن د االلكوين ؛ صل ة كىح الد ول املتكار لىن ةعىوةات الرحب ينالردا ،ينةلء النماقحت ب كل ةاة لند ال ااء.6
ينت ل لول ة احملافك:
 محفظففة  : service- sideرترتزذ ةعىوةرترتات املررترتتهىهن لرترتد الترترتاجا ين لاشرترتا احملفظرترتح ،هرترتذن النرترتوؤ ةرت احملرترتافكيعرتا ةرت ة رتكىح جوسررتح املعىوةرتات ينمعهرترتار ةعىوةرتات املتعرتاةى  ،ينهرتذا ةرتا جعرترتل ال نرتو املحرتدرة هلرتا تتخرتذ مجرتااءات
ويح ملني مف اء املعىوةات ةري املا

وا.

 محفظف ففة  :client-sideرترتزذ ةعىوة رترتات لى رترتن صاس رترتوإ املر رترتتهىهن لفر رترته ،ين رترتل املر رت رت ينلاح لى رترتن الر رت رتايح مصاملررترتتخدم ،ممرترتا دعرترتل اصرترتنح هرترتذن احملفظرترتح ةرترتري ةترترتاح اةرترتا ،صارترتط ال ميكرت صي شرترتخ

ال وا ح ف

ةعافرتح برترتا املعىوةرترتات مال ر رترتل

الل التعاةل.

 محفظففة النقففود الخياليففة :تىرترتف ل رت احملرترتافك االلكوينلارترتح العا،يرترتح كوهنرترتا ال تتوىرترتب ،لاةرترتح ةا،يرترتح ينمارترتا تعتمرترتد لىرترتنباجماات يمل لىن ا ة غو لكم اوتا امل وي ،هذن اجاصاح يمل مةكالارتح ف رتداذ ال رتال الن ديرتح ب صرتال فررتا،
ال رت رت رترتا ين ترت رت رترتدةرين ة رت رت رت ب رت رت رت اصلظمرت رت رترتح املو رت رت رترتح هلرت رت رترتا  beensالفالررت رت رترتاح ،ةرت رت رترتا لىرت رت رترتن املررت رت رترتتو الرت رت رترتدينيل مرت رت رترتد كرت رت رترتل ة رت رت رت
.Luk Smart Odyssée, Splashplastique

 النقود االلكترونية :تعة ل امرتح ل ديرتح وزلرتح لىرتن ينسرتاىح الكوينلارتح ةدفولرتح ة رتدةا ينةرتري ةات ورتح ررتاإ ةحرتاب،ترتعمل كأ،اة لىدفي.

يعتم رترتد التعاة رترتل و رترتا لى رترتن املعاة رترتات ال االا رترتح يناحلواس رترتاب ،تتما رترتز ب رترتأذ ةر رترتتخدةها ي رترتن جمه رترتوال ينال توج رترتد ينس رترتاىح
لىحح رترتول لى رترتن ةعىوة رترتات ةرت رت ط رترتاف ال رترتخ ال رترتدال ل رت ال رترتخ امل رترتدي  ،كم رترتا تت رترتاح ش رترتها،ة الن رترتو ،االلكوينلا رترتح
7
استخداةها لدة ةاات كأ،اة لىوفاء بااللتزاةات لحاحل ي ،ال .
 البطاقففة اليةيففة :يترترتوي لىرترتن شرترتااح الكوينلارترتح ةدجمرترتح ب بوا رترتح شرت اهح ب وا رترتح الرترتدفي ال السرترتتاكاح املغناطاررترتاح ،رترتزذلىرترتن ةررترتتواها املعىوةرترتات االلكوينلارترتح ينبرتااةل ةايرترتح ةتورترتورة ،8تررترتتخدم ةرت طرترتاف شرترتخا
ينالتعاةل اآلة قات الدرجح العالاح ة بانها  smart cardينبوا ح .mondex
ترمح هذن ال وا ح باستعمال الن و ،االلكوينلاح ة الل مرساهلا يناستالةها لة شرت كح االلولرتت ،كرتذلهن التعاةرتل
رترتد،ي

رترتنك ةرت ال رتااء

ةي ي جهاا اتوي باجماات تناسب ت غاىها.
 -الشففيكات االلكترونيففة :تررترتتخدم هرترتذن ال رترتاكات ب م رترتام لمىارترتات الررترتدا ،ب رت طرترتاب التعاةرترتل ة رت

رترتالل ينسرترتا

الكرترتوين صارترتط ت رترتوم شرترتاكات اجرترتدةات املالارترتح التكنولوجارترتح بأصرترتدار هرترتذا النرترتوؤ ة رت ال رترتاكات ،كمرترتا ت رترتوم بتحويرترتل ةرترتا
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الرترتدفي ةرت ةو رترتي ر مرت مص ال نرترتهن الرترتذي ميىرترتهن فارترته العمارترتل صررترتابه اةرترتاري ،كمرترتا ي رترتوم بتظهرترتري ال رترتاهن ينمرسرترتاله الكوينلارترتا
لترويح املعاةالت ينمجااء امل اصح.
رةل املازات اليت يتاحها هذا النوؤ ةرت ينسرتالل الرتدفي احلديثرتح مال الرته يعترتة كثرتا اص،ينات لاضرتح لى اصرتنح االلكوينلارتح
ين ،اة لغرال ينهتايب اصةوال باإلضافح مص ة كىح التهاإ ال اييب صاط يحعب ةتابعته ب كل  ،اق.
 الس فففتجة االلكتروني ففة :عه رترتات لتاج رترتح رة رترتح ال ن رترتهن املاك رترتزي الفالررت رت االس رترتتفا،ة ةرت رت ت نا رترتات املعىوةاتا رترتح احلديث رترتحينالتجهاز االلكوين  ،اصح ب عل استخدام احلاسب اآليل لىم اصح لىن ةرتو هذا ال نهن.
ياجي تاريخ بدء العمل وذن الور ح االلكوينلاح مص الثا ة جويىاح لرنح لف ينترعمالح يناثناذ ينمثرتالوذ ةرت طرتاف ةنرتح
 ،GILLETة هنا الوىق استخدام اصينراا التجاريح االلكوينلاح.
تعاف الرفتجح االلكوينلاح لىن هنا " ار شرتكى ثالثرت اصطرتااف ةعرتال الكوينلارتا بحرتورة كىارتح ين جزلارتح يت رتم ةرتاا
ة رت ش رترتخ ير رترتمن الررترتاصب مص ال رترتخ املر رترتحوإ لىا رترته ،لىرترتن ذ ي رترتدفي ة ى رت ة رت الن رترتو ،ل رترتخ ثال رترتط ينه رترتو
املرتفاد لند تاريخ االطالؤ ين تاريخ ةع .
9
تظها الرفتجح االلكوينلاح ب لول ساسا :
 الررتفتجح الور ارتح امل ولرتح بك رتف :تحرتدر ب ال رتكل الت ىارتدي لىررتفتجح ،م ترتتل ةعاةتهرتا الكوينلارتا لنرتد ت رتدميها ينمعهارها لىتححال ،فه تت م باالات الكوينلاح يتل التداينل لىن ساسها لة نوات االتحال؛
 الرفتجح املمغنوح :تحدر لىرتن شرتكل ،لاةرتح الكوينلارتح ةررتتوفاح لكافرتح ال االرتات الالاةرتح لحرتحتها اجاصرتح باملررتتفاداملرحوإ لىاه التو اي االلكوين  ،هذا النوؤ تف فاه كىاا ثار لظام الور اح.
تعترتة لمىارترتح الرتدفي ب الررترتفتجح ل رترتارة لرت يويرترتل ة ىغهرترتا ةرت رصرترتاد املرترتدي مص رصرتاد الرترتدال  ،فرترتال ميكرت الت رترتار ال رتاي
املغناطار ،لال ،ي فما هرتو مال ينسرتاىح تابعرتح لكرتظ الررتفتجح الور ارتح الرتيت تعترتة ،لارتل ين ،اة اسرتتفاء ب ذ يناصرتد ،فرتاذ
،فرترتي الررترتفتجح االلكوينلارترتح تعتمرترتد لىرترتن سرترتاج العال رترتح التعا ديرترتح ينااللتمرترتاذ برت ال نرترتهن ينابولرترته ،كمرترتا ذ الررترتفتجح الور ارترتح
ي لنظام الحاف ةا املمغنوح فال ي هلذا النظام.
 -خففدمات الففدفع عبففر شففبكة االنترن ف  :ك رت

رترتدةات الرترتدفي لرترتة ش رت كح االلولرترتت اصف رتاا ،ة رت يويرترتل اصة رتوال ين

ال ااء لة االلولت لىن الاةل ة دين،يح لرتد ،هرتذن اجرتدةات ب بعرت الرتدينل لىرتن ةرتاار اةزالرتا فرتاذ لظرتام
ي دين اله اصينسي الت ارا ب طرتاا الرتدفي املعتمرتدة لىرتن االلولرتت ب الرتدينل املتمارتزة مرتو،ة رتدةات االلولرتت ،10يررتمح
هذا النظام لىم وك فاه بأرسال يناسرتت ال اصةرتوال لرتة الةيرتد االلكرتوين  ،يندرتب لىرتن ةرت يايرتد اسرتتخدام هرتذا النظرتام

paypal

االشرتوا فارته ينال صرترتىت يرتتمك ةرت اسرترتت ال ينمرسرتال اصةرتوال ةرت
بأرساله ين است اله ينيتل اجحل ة بوا ح االلتماذ.

رتالل م ،رتال لنرتواذ املاسرتل ملارته ينامل ىرت الرتذي ياةرترتب

 -خففدمات العملففة الرقميففة :يعترترتة الرترتذهب االلكرترتوين لمىرترتح قه ارترتح ر مارترتح ينلظرترتام ةرترتدفولات الكرترتوين ترترتديان شرترتاكح e-

 goldاحملدين،ة ،الرتيت تترتاح لىمررتتخدم االسرتتثمار ب الرتذهب يناملعرتا،ذ الثمانرتح ،لرتا،ة يرتتل فرتتح صررتاإ لىمررتتخدم لرتد
254

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)01العدد ( ،2018 ،)01ص261-249 :

ال اكح ميك ة

ISSN: 2602-7860

الله يويل العمىح مص قهب الكوين ينب ة ابل قلرتهن يرت ،ي املررتتخدم ةرتا يررتتحق لىارته باسرتتخدام

ينسالل ةتنولح ةثل ال اكات ين الن د ين احلوالح الا ماح ين ال اهن املحاب.
كما ميكرت لىمررتتخدم ذ يررتوجي رصرتادن ةرت الرتذهب االلكرتوين لىرتن شرتكل سرت اكح قه ارتح ين ذ اوهلرتا مص لمرتالت
ينر اح ين مص اصد احلرابات املحافاح ،كما ميكنه ي ا ذ اوهلا مص بوا رتح حرتل ،ينذ احلاجرتح مص ةعافرتح اسرتل صاةىهرتا،
هذن اص رية يتل استخداةها لرحب ال امح امل ابىح ل دا ة الل الحااف اآليل.11
 4.2أهميففة وس ففائل ال ففدفع االلكترونيففة :لوسرترتالل الرترتدفي االلكوينلارترتح لرترتدة ةزاي رترتا بالنر رت ح ملالكه رترتا ين حلاةىهرترتا ينكرترتذلهن
بالنر ح لى نهن املحدر هلا ين املتعاةل به ،ة اباا هذن املزايا ةا يى :

 الفعالاح ب التعاةل كوهنرتا يرتد ةرت الررتا ح ال رتااؤ ين التزينيرتا الرتيت يحرتعب الك رتف لنهرتا لنرتد اسرتتعمال ،ينات الرتدفيالت ىاديح قات ال ل ديح صغرية؛
 تفرترتا،ي ةرترتل الن رترتو ،لتررترتديد رترتال امل رتويات ينلرترتدم ترترتوفا الفكرترتح لنرترتد املعرترتاةالت فحاةىهرترتا ميكنرترته اسرترتتعمال بوا ترترته بصدين ،رصادن املحاب ،ينذ احلاجح مص ل ل الراولح ةعه لند الرفا؛
 لدم صاجح صاةىها مص تا ضماذ ل دي ب صال العمىاات التجاريح اليت يترتاحت مص ضرتماذ ةثرتل احلجرتز ب الفنرتا،اين لند ينكالء الراارات؛
 تفا،ي التعاةل بالن و ،املزينرة ،كمرتا تتمارتز العمىارتات بالررتهولح ينالررتالح ،صارتط يرتتل الررتدا ،بواي رتح لارتح ينة اشرتاة ةرتصراإ مص صراإ؛
 تفا،ي ة كل التحايح بالعمالت لند الرفا كل ةاة لتاجح دين،يح كماح اصةوال املرموح بن ىها؛ فرترتا تكىفرترتح النف رترتات الرترتيت يتحمىهرترتا ال نرترتهن ج رتااء االلت رترتال ة رت بنرترتهن آل رترتا لتررترتويح املعرترتاةالت ،فأل رترتاء ةو رترتي ينبالرترتاةل ةعرترتاةالت ا رترتل بكثرترتري ة رت مل رترتاء ف رتاينؤ ة رت اجرترتل لىوصرترتول مص الزبرترتال ب ةنرترتاطق وتىفرترتح ،12ممرترتا يعرترتزا ال رترتدرة
التنافراح لى نهن ينبأ ل تكىفح ممكنح؛
 تعزيز ر ج املال الفكاي ينتوويي تكنولوجاا املعىوةات؛ ا تحار املرافات اةغاافاح ينرفي احلواجز الت ىاديح ة استخااحت الوثالق الث وتاح يناإل،اريح لند كل تعاةل؛ توفري املزيد ة فا العمل يناالستثمار ين اام لال ات ة اشاة ب الدال يناملدي ؛ ت ،ي الحريفح االلكوينلاح مص اجتان احنااف ة شا الو ت مص الحفا مما دعل التعاةل ةتواصل لىن ةدار الو ت؛ ميكرت رت يويىه رترتا ةرت رت يناص ي ةك رترتاذ ب الع رترتامل ينب ي ين رترتت لرت رت طاي رترتق االلول رترتت ين ال رت رت كات اص رترتا بتك رترتالافاهادة؛
 الت ىارترتل ةرت تكرترتالاف ل رترتل الن رترتو ،لرترتدها ينترترتداينهلا ينورترتذن الواي رترتح ميكرت تفرترتا،ي هاترترته املخرترتاطا بالنررت ح ملحرترتدرها ينت ىارترتلالتكالاف ينتدلاح املخاطا؛
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 مةكالا رترتح تت رترتي ك رترتل العمىا رترتات ال رترتيت رت رت ت ،صا رترتط ذ التعاة رترتل بال وا رترتح ميكرت رت الك رترتف لن رترته بر رترتالح لرت رت طاي رترتق تت رترتيالدافي ينالراصب الزةاذ يناملكاذ مقا كاذ املحدر ميىهن وة اتحال ينش كاح ةعىوةات ويح؛
 تفا،ي ضغ الزبال صول ال اباهن صجل الدفي ين الرحب.13 5.2عي ففود أدوات ال ففدفع االلكتروني ففة :رة رترتل املزاي رترتا العدي رترتدة ال رترتيت توفاه رترتا ه رترتذن اص،ينات بالنر رت ح لىمتع رترتاةى و رترتا ين
بالنر ح لى نهن املحدر هلا ،مال هنا يمل جممولح ة العاوإ بالنر ح هلاته اصطااف يناملتمثىح فاما يى :

 بالنسففبة لحامل ففا :ترترتةا هرترتذن العارترتوإ ب ةعافرترتح كرترتل العمىارترتات الرترتيت رترتت لىرترتن ال وا رترتح ،صارترتط ال ميك رت لرترته مج رتااءلمىاات سايح ةالدا ب صرتال بوا رتات ةررت ح الرتدفي ين احملرتافك االلكوينلارتح ،ينةنرته توجرتد مصحرتالاح  ،ا رتح لكرتل لمىارتح
س رتواء كرترتل ك رترترية ين صرترتغرية ينةنرترته تعرترتد ،الاسرترتوم املفاينضرترتح ج رتااء كرترتل لمىارترتح ،تتمارترتز كرترتذلهن محدين،يرترتح فرترتوة االصتجرترتاحت
ينالوع ب العمىاات ب صال صدينث ورتا ممرتا يررتتىزم ةرت صاةىهرتا التت رتي املررتتما لعمىارتات اجحرتل املرتز،ينحت ،كمرتا الرته
ب صرتال سرترتا ح ال وا رتح ين ضرترتاالها يررتتواي صاةىهرترتا التعاةرتل ورترتا ايرترتح ةرتا مل ي رتل صرترتاص ها بألغالهرتا بررترتالح اصرترتح مقا
كالت ال نو املحدرة هلا ال تعمل بنظام الدينام.
 -بالنس ففبة للت ففاجر أو المح ففول لف ف  :بعرت رت

املتع رترتاةى ال ميتىك رترتوذ لظ رترتام شرت رت ك ةتو رترتور ة رترتي تع رترتد ،لرت رتواؤ ال وا رترتات

االلكوينلاح كذلهن مةكالاح صدينث اصلواإ ب وو اهلاتف ين االلولت.

 بالنسبة للبنك المصفدر ل فا :يكىرتف التعاةرتل ورتذن اص،ينات ال نرتهن جتهارتزات الكوينلارتح تتمارتز بتكرتالاف ضرتخمح ةرتياسرترتتماار املحرترتاريف الدينريرترتح اجاصرترتح بالحرترتاالح ينلظرترتام اصةرت الرترتذي يع رتد م رترتال طالىرترتح ،كرترتذلهن ررترتالا ال اصرترتنح ينالتزينيرترتا
صارترتط يكرترتوذ ال نرترتهن جمرترتة لىرترتن تعرترتوي العمىارترتات ،كمرترتا يتوىرترتب ةنرترته مصرترتداث لظرترتام الورتوار الرترتدالل لىرترتا ،بررترتالح لىرترتن
تراؤالت صاةى ال وا ات ،كما يةا ة كل ا تالف اصلظمح ينالتكنولوجاا املرتعمىح ةرت طرتاف ال نرتو ينال رت كات
ال ا نكارترتح ممرترتا يحرترتعب ت رترتا،ل املعىوةرترتات ين رتااءة املىفرترتات االلكوينلارترتح اجاصرترتح بالتعرترتاةالت بال وا رترتات ال نكارترتح ينالرترتيت يرترتتل
ت ا،هلا ب ال نو كما ت ،ي هاته الت ناات برتال نو مص االلرتدةاحت ب ال رت كات ال نكارتح بغرت النظرتا مص ةاللمتهرتا ةرت
لدةها لرااسح ال نهن.14
 .1أهمية التحويل المالي االلكتروني ةآلية لتفعيل العمليات المالية والمصرفية
ساتل الوكاز ب هذا احملور لىن التحويل االلكوين بالت ارن صد هل ينسالل املعاةالت االلكوينلاح احملىاح
اصح الدينلاح ب عل الت ار التجارة الدينلاح ينالعوملح املالاح ينااللكوينلاح ،مما يتوىب ة اةزالا االستجابح هلذن
التحوالت ينالتغريات الدينلاح.
 1.1مف وم التحويل المالي االلكتروني

يعة التحويل املايل االلكرتوين لرت لمىارتح ل رتل اصةرتوال ةرت صررتاإ ةحرتاب حلررتاإ ةحرتاب رتا سرتواء كرتاذ هرتذا
رتا ،كرتذلهن مقا كرتاذ ب لفرتظ ال نرتهن ين بنرتهن رتا ين لرتدة بنرتو رتا
احلراإ املحاب لرتنفظ ال رتخ ين شرتخ

ل رت طايرترتق اسرترتتخدام ،ينات الت نارترتح ال رت كاح ينالعمىارترتات االلكوينلارترتح ،ينهنرترتا جترترتا ،العمىارترتات املا،يرترتح ينتنت رترتل مص العمىارترتات
الا مارترتح م رترتا يررترتمن ال ن رترتو االلكوينلارترتح ال رترتيت يك رترتوذ ج رترتل ل رترتاطها ل رترتة ن رتوات االتح رترتال ينةااس رترتالت باالا رترتح لىرترتن ش رت كح
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االلولرترتت ،15ةرت هرترتذا املنوىرترتق تعترترتة ت نارترتح التحرترتويالت املحرترتافاح ل رترتارة لرت لمىارترتح ل رترتل اصةرتوال ةرت صررترتاإ ةحرترتاب مص
صراإ ةحاب ا تنفذ ة الل ينساىح الكوينلاح كاهلاتف احلاسوإ ين شرتاي ةغناطاررت ورتدف ةرتا ين توجارته ين
تفوي ةن أة ةالاح بأجااء اد ،ال ين ةدي ب احلراإ.16
كمرترتا يعرترتاف التحويرترتل االلكرترتوين لرترته ل رترتارة ل رت لمىارترتح ةرترتنح الحرترتالصاح ل نرترتهن ةرترتا لى ارترتام اكرترتات التحرترتويالت املالارترتح
رترتا ،ت رترتتل العمىا رترتات الكوينلا رترتا ل رت طاي رترتق جه رترتزة
الدالن رترتح يناملدين رترتح الكوينلا رترتا ،ةرت رت صر رترتاإ بنك رت مص صر رترتاإ بنك رت
17

الكم اوتا ين اهلاتف ين املو،م لوضا ل استخدام اصينراا"
تىف لمىاات التحويل االلكرتوين لرت التحويرتل املحرتاب العرتا،ي ،فالوسرتا ب صالرتح التحويرتل االلكرتوين هرتو ل رتارة
ب اةى رترتب اصصا رترتاذ لرت رت بال رترتاةل دم رترتي التح رترتويالت ينياس رترتىها مص ،ار امل اص رترتح اآللا رترتح ال رترتيت تاس رترتل ا رترتوقحت التحوي رترتل امل رترتايل
االلكرترتوين مص بنرترتهن العمارترتل يني رترتارذ بنرترتهن العمارترتل ةرترتد تورترتابق العمىارترتح ةرترتي رصرترتاد العمارترتل ينلنرترتدها ي رترتوم بأرسرترتال رسرترتالح
اإليفا ،ين لدم اإليفا ،ينةنه ملا،ة اإلشعار مص العمال.
ةرترتا ب صالرترتح لرترتدم ينجرترتو ،ينسرترتا يررترتتىزم لىرترتن الترترتاجا ين اصةرترتا بالرترتدفي ذ ميىرترتهن باجمارترتات اصرترتح تررترتمح لرترته برترتأجااء
العمىاات صاط تكوذ هذن الةجماات ة ةنح بكىمح ةاينر اصح باملتعاةل ةعه ينالرتذي ياسرتل ارتوقحت الرتدفي لنرتد اإليفرتا،،
م ي رتوم هرتذا اص رترتري بأرسرتال ارترتوقحت اإليفرتا ،مص ،ار امل اصرترتح اآللارتح الرتيت برتدينرها تاسرترتل االلتمرتا ،مص ال نرترتهن ال تورتاؤ امل ىرت
ة صراإ الواف املدي مص الواف الدال .
كمرتا ذ هنرتا ارترتوقحت التحويرتل املحرترتاب االلكرتوين صينربرتا ،ينالرترتذي يررتتعمل التحرترتويالت الرتيت ترتتل برترتاصينرين ينهرتو ةررترتري
ة رت ط رترتاف ال ن رترتهن املاك رترتزي اصينر " "BCEينيت رترتكل ةرت رت  61لظ رترتام ،ا ىرت رت  ،مت تو رترتويا ه رترتذا النظ رترتام لتفعا رترتل التحوي رترتل
اصسرترتهل ين صرت ح صالارترتا سرترتار ةرترتي ،ينل املتوسرت ينيظرترتل جممولرترتح ال نرترتو اصينربارترتح اإلفاي ارترتح لرت ع الرترتدينل اصل رترتاء لتررترتهال
التحويالت اليت ي وم وا املهاجاي ين املرتثماي .
كمرترتا ذ هنرترتا جممولرترتح ةرت ال رت كات الدينلارترتح املعاينفرترتح الرترتيت ت رترتوم برترتالتحويالت املالارترتح االلكوينلارترتح كنظرترتاة رترتدةات
امل اصرترتح املحرترتافاح  BACSينةافرترتح امل اصرترتح اآللارترتح لنظرترتام املرترتدفولات CHAPSالةيورترتالات  ،كرترتذلهن النظرترتام اآليل الررترتعو،ي
لىتحويالت املالاح سايي ،ةا التحويرتل اآليل لىمرتدفولات الدينلارتح فارتتل بواسرتوح شرت كح " "SWIFTالرتيت تعرتة لرت ة سررتح
لاملاح لالتحاالت املالاح فاما ب ال نو .
 2.1آليات إجراء عمليات التحويل المالي االلكتروني

تتوىب هرتذن العمىارتح تو ارتي العمارتل لنمرتوقحت االسرتتفا،ة لحرتاحل ،النرته ب امرتح رتدين،ة ةرت صررتابه مص صررتاإ ،النرته،
خيتىف ارتوقحت التحويرتل االلكرتوين لرت ال رتاهن ب الرته ابرتل لىتجزلرتح لىرتن ،فعرتات ين لىرتن جممولرتح ةرت املررتتفادي ،فعرتح
يناصدة ينهو ةاال يتاحه التحويل العا،ي ينتتل هذن العمىاات ل طايق اصد اص،ينات اآلتاح:

 االلولت املحاب :ص ق االلولت املحاب الت ارا يناسعا صارتط اجتهرتت ال نرتو حنرتو التوسرتي ب مل رتاء ة رتاات هلرتا لىرتنااللولرترتت برترتدال ة رت مل رترتاء امل رترتا صرترتىت يررترتتواي العمارترتل الوصرترتول مص الفرترتاؤ بواي رترتح سرترتهل ،ينةنرترته يترترتاح لىعمرترتالء يويرترتل
اصةوال بواا سهىح ينكظىهن ي وم بأةدا،هل جممولح ة الواا لىتأكد ة رصدهتل لديه.
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 جهزة الحاف اآليل :سفات تكنولوجاا املعىوةات ل ينساىح صديثح ميكنها ذ تنوإ لرت اإللررتاذ املحرتاب ب ،اء18
وتىف اجدةات املالاح تتماز بالرالح ينالرهولح ب االستخدام ينهو ةا يعاف بالحاافات اآللاح.
 اهلرتاتف احملمرتول :ينيتمثرتل ب الرتدفي لرت طايرتق اهلرتاتف احملمرتول ين يناةرتا اجحرتل لىرتن صررتاإ اهلرتاتف احملمرتول ،صارترتطيكوذ ل اكات االتحال هو توفري ال ىن التحتاح لالتحاالت ،ينتوفري الت ناات الالاةح إلرسال يناةا الدفي ينالتحويرتل لرت
طايرتق اهلواترترتف احملمولرترتح ينمرسرترتال التأكارترتدات اجاصرترتح بتنفارترتذ اصيناةرتا ،ينةرت هنرترتا يكمرترتل ال نرترتهن برترتا اص،ينار ،ينهرترتذا يتوىرترتب
كرتذلهن ينجرترتو ،صررترتاإ اهلرترتاتف احملمرترتول صارتط يرترتتل فتحرترته لرترتد اصرترتد ال نرترتو املررتجىح يناملرترتا هلرترتا بت رترتغال النظرترتام باسرترتل
كرترتل ةررترتتخدم لىنظرترتام ين ة رترتدم لىخدةرترتح ،19ينيرترتتل ة رت اللرترته اإليرترتداؤ ينالتحويرترتل ينالررترتحب اجاصرترتح ورترتذا املررترتتخدم ين
ة دم اجدةح.
 1.1مزايا نظام التحويالت المالية االلكترونية :تتاح التحويالت املالاح االلكوينلاح لدة ةزايا ملرتعمى هذا النظام
 توفري الن ديح بحورة فوريح ،ي ،ي هذا النظام مص سالح االستجابح ينةنه سالح التدفق الن دي ينسالح ،ينراذ الن و،؛ فرترتا تكرترتالاف اجرترتدةات املحرترتافاح ،صارترتط ذ امل اصرترتح اآللارترتح ،ت مص ت ىرترتا العديرترتد ةرت العمىارترتات ،صارترتط تىغرترتنص رترتنا،يق جتما رترتي ال رترتاكات ،صر رترتابات ر رترتالا لمىا رترتات االلتم رترتاذ ،املعاة رترتح ،التر رترتويح ينةريه رترتا ةرت رت لمىا رترتات امل اص رترتح
الت ىاديح
 4.1المخ ففاطر التحوي ففل الم ففالي االلكترون ففي وأدوات ال ففدفع االلكتروني ففة وأس ففس الحماي ففة المعتم ففد  :تنو رترتوي
لمىارتات التحويرترتل املرترتايل ين ،ينات الرترتدفي االلكوينلارترتح لىرترتن جممولرتح ةرت املخرترتاطا ،مال ذ اآللارترتات الدينلارترتح اسرترتتوالت مدرترتا،

جممولح ة الت ناات لىحد ةنها.
 1.4.1المخاطر الناجمة عن التحويل المالي االلكتروني وأدوات الدفع االلكترونية
 1.1.4.1مخ ففاطر اإلشف فراف والتنظ ففي  :تك رترتوذ لمىا رترتح اإلشرت رتااف يناملتابع رترتح ةرت رت ط رترتاف ال ن رترتهن املاك رترتزي لى رترتن ال ن رترتو
االلكوينلارترتح يناالفواضرترتاح ضرترتعافا ب صرترتال لرترتدم التعرترتاينذ ب رترتكل كرترتاف ،ممرترتا ي رت ،ي مص ضرترتار محرترتىحح الرترتوط اصرترتح مقا
كالرتت العمىارترتات ترترتتل ةرتي رترتارحت الرترتوط  ،ينلىارترته يكرتوذ ت ىارترتل املخرترتاطا ،ينذ جرترتدين بررت ب تع رترتد العمىارترتات ينسرتايتها،20
لرترتذا درترتب ةكرترتاذ مصرترتدار اجدةرترتح يناملكرترتاذ امل دةرترتح فارترته ممرترتا يررترتمح بالررترتري احلر رت لىعمىارترتات املالارترتح ينالن ديرترتح ةرترتي ض رتاينرة
ةواك ح توجاهات ينة ا ،ال نو املاكزيح لىتوورات املحافاح االلكوينلاح.
 2.1.4.1المخاطر التشريعية والقانونيفة :لىمعرتاةالت املحرتافاح االلكوينلارتح ،رجرتح لالارتح ةرت املخرتاطا ال الولارتح لى نرتو

مختىرترتف لوالهرترتا ،لتاجرترتح ذ ةعظرترتل ،ينات الرترتدفي ينالتححرترتال االلكوينلارترتح تتوىرترتب س رتايح املعىوة رترتات ينبع رترتها اآل رترتا ال
امل يح ةعىوةح مال ر ل ال وا ح ينب صااذ ا بالاةل مرتول لىرتن شرتااح ين رتا جمهرتول اهلويرتح اةرتا ،لرتذا يفرتوه
ذ يكوذ ينجو ،بنهن افواض ،ينيل ةوجه ل ناء لظام ال كاح ضد املخرتاطا امرتل ال االرتات الن ديرتح يناملالارتح الدينلارتح قات
الدرجح اصلىن يكما ب املعىوةاتاح يناصلظمح االلكوينلاح امل سظ الولاح ،ينلاح لافذة لىن كل وتىف ال نو .
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ين ب اصجهرتزة االلكوينلارتح ين

ب سرترتالةح الةجمارترتات ينالرتةاةل املورترتورة احلاةىرترتح لىنظرترتام الن رترتدي ،ممرترتا يوجرترتب املااجعرترتح الدينريرترتح لىتأكرترتد ةرت سرترتالةح ال رت كاح
يناآلالت ة احلوا،ث كما يتوىب بناء لظام ةتوور لىك ف ل هجمات ال اصنح لو الفريينسات املدةاة لىةاةل.22
 4.1.4.1مخاطر المعامالت :تتعاه ال وا ات االلكوينلارتح مص ال اصرتنح ةرت

رتالل فرتهن ال رتفاة يناالتحرتال بال رت كح

اصح بوا ات الدفي املر ق لند استعماهلا ب املتاجا يناملوالل ،صاط يرجل التاجا امل ى امل در ينالرتذي رتد ي رتالفه
ينلتفا،ي قلهن دب املوال ح بوصل فاتورة ت العمىاح اليت ام وا ينامل ى الذي مت م ،اله.23
 5.1.4.1مخاطر على االقتصاد الكلي :يدث الن و ،االلكوينلارتح ثرتارا لديرتدة لىرتن ةررتتو اال تحرتا ،الكىرت ينالرتيت
تظها لىن ةرتو است اار صاكح رؤينج اصةوال ،اإلياا،ات ال اي ح ،ل وح ةرال اصةوال.24

مخاطر الثقة :هل ةا يعوه لمل ال نو سواء كالت لا،يرتح ين الكوينلارتح هرتو لاةرتل ث رتح اصفرتاا ،اصرتح ب ،ينل العرتامل

الثالرترتط لتاج رترتح مذ اصف رتاا ،ال يث رترتوذ ب كث رترتري ة رت اصصارترتاذ ب ص رترتالصاح اةه رترتاا لى رترتدفي ،الر رترتحب ينالتحوي رترتل ،ينذ الاؤي رتح
احل ا اح لذلهن ينهذا ةا ال تتاحه بع لمىاات الدفي االلكوينلاح لتاجح سايح املعىوةات.

 2.4.1تقنيات ووسائل تحقيق األما والسرية

ترتخدم لدة ت ناات لتح اق اصةاذ املحاب االلكوين ينتتمثل هل هذن الت ناات ب:

 تشفير البيانات :يعتمد لىن يويل ال االات مص رةوا حلمايتها ة اطالؤ ةري املا -تقنيففة طبقففة الفتحففات األمنيففة :هرترتو بالرترتاةل برترته باينتوكرترتول ت رترتفري ةتخح رت

هلل وا.25

لن رترتل ال االرترتات يناملعىوةرترتات امل رترتفاة ب رت

جهااي لة ش كح االلولت بواي رتح ةنرتح ،كمرتا ت رتوم املوا رتي ورتوات مضرتافاح حلمايرتح لماللهرتا بعرتد فرتهن الت رتفري كوضرتي
باالات العمال ب بنهن ةعىوةات ا ينصفك ر ام بوا ات االلتماذ ة فاة بأجهزة ةري ةات وح بااللولت.

 التوقيع االلكتروني :هو ةىف ر م تحدر ل هااح ةتخححح ةرت ىح ةعرتوف ورتا ةثرتل ةكاترتب التوثارتق ال الولارتح،هذا التو اي يوفا ،رجح لالاح ة التاة يناجحوصاح ينالتأكد ة شخحاح املاسل.
تتمثل هل شكال التو اي االلكوين فاما يى :

26

 التو اي باستخدام ال ىل االلكوين مال ذ هذا ال كل يتماز برهولح التزينيا؛ -التو اي باستخدام اجوا

الو اعاح لىفا ،ةثل بحمح اصص ي ،ةرح الع .

 نظفام المعلومفات االلكترونيفة :هرتو ل رتارة لرت ،رجرتح ت رتفري لالارتح يحرتعب فكهرتا صرتدرته شرتاكات بوا رتات االلتمرترتاذااللكوينلاح.
 -هيئة االعتماد :ل ارة ل شرتها،ة التح ارتق ال خحرتاح ةرتي كرتل ةعاةىرتح رسرتالح توىرتب ت ارتاذ حرتال

املاسرتل لىتح رتق

ة رت تورترتابق ال االرترتات املتمثىرترتح ب املفترترتاح ،ترترتاريخ صرترتالصاح ال رترتها،ة ،ةاكرترتز مصرترتدارها ،ةرترتدة الع رترتد ينةريهرترتا ة رت املعىوةرترتات
ينال االات املتعى ح بال وا ح ينالع د.27
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 .4الخالصة
توصرترتىت الدراسرترتح مص ذ التحويرترتل املرترتايل االلكرترتوين يهرترتدف مص تررترتهال ينتر رتايي لمىارترتات التحرترتويالت املالارترتح ال انارترتح
ينالدينلاح ب احلرابات ل طايق لاات الكوينلارتح صديثرتح ،تتمثرتل ب االلولرتت املحرتاب الحرتااف اآليل يناهلواترتف احملمولرتح
قات شرت رت كاح الكوينلا رترتح ةتو رترتورة ،ه رترتذن الرت رتةاةل س رترتا ت ب س رترتالح ،ينراذ الن رترتو ،يناالس رترتتجابح بو رترتاا سرت رتايعح اص رترتح ب
العمىاات املالاح الدينلاح ،مما لزا التعاينذ التجاري التويل ين  ،مص ت ىال العديد ة املخاطا املتعى ح مرتل ينل رتل ينسرتا ح
الن و ،ينمجااءات الحاف ينةريها ،كذلهن تدلارتح تكرتالاف اص ورتاء ينلمىارتات امل اصرتح ،يناا،ت ،ينات الرتدفي اإللكوينلارتح
املترارلح االلت ار يناملتزايدة الت ناات ب ةرا ح تفعال التحويل املحاب االلكوين اصح لىن املرتو الدينيل.
رةرترتل هرترتذن املزايرترتا يناالةتارترتااات ال ترتزال هنالرترتهن العديرترتد ةرت العوالرترتق يناملخرترتاطا ت رترتعف ،اء التحويرترتل املرترتايل االلكرترتوين ،
اصح مرتا يتعىرتق بالعمىارتات ينال االرتات ال رت كاح يناالتحرتال ينالث رتح لتاجرتح لمىارتات الفريسرتح ينال اصرتنح االلكوينلارتح ينضرتعف
لظل املعىوةات ينال ىن ال كاح ب كثري ة الدينل.
هرترتذن املخرترتاطا لجىرترتت باهلاارترتات املحرترتافاح يناملالارترتح الدينلارترتح مص ت رترتق جممولرترتح ةرت االتفا ارترتات لرت طايرترتق التعرترتاينذ الرترتدينيل
ين اينلرترتح مل رترتاء شرت كح ةعىوةرترتات ،ينلارترتح ،كرترتذلهن لرت طايرترتق التعرترتاينذ ةرترتي ال نرترتو املاكزيرترتح لىحرترتد ةرت جرتامييت هتايرترتب ينةررترتال
اصةوال ،ةا ةرت اجرتل املخرتاطا الفا،يرتح ينالعمىااتارتح فهنرتا اسرتتماار ب اسرتتحداث ت نارتات التورتويا اصةرتق ،ينصالارتا تتمثرتل
هذن الت ناات ب ت فري ال االات ت ناح ط ح الفتحات اآلةنح ،التو اي االلكوين ينالتاة لفالدة العمىاات االلكوينلاح.
.5ال وامش واالحاالت:
 1ةرتامل ل رترتد اق ،ايرتد لمرترتا ،مسفتقبل سففول النقففود االلكترونيففة ،جمىرتح العىرترتوم اإللررتالاح ،ورترتة ةالارتح بنرترتو ينا،ارة المرتال ،جاةعرترتح مرترتد
ا ا بركاة.600: ،
Using the SCMP API, Electronic Check Services, San Francisco, March 2016, p :10.

2

 3بررتام اةرتد الزملرت  ،دور النقفود االلكترونيفة فففي عمليفات اسففيل األمفوال ،جمىرترتح جاةعرتح ،ة رتق لىعىرترتوم اال تحرتا،يح ينال الولارتح ،ا ىرترتد
 01العد ،اصينل ،0262

.745-745:

 4ةندينر ةراذ فارينا ،طرائق السداد االلكترونيفة وأهميت فا ففي تسفوية المفدفوعات بفين األطفراف المتبادلفة ،جمىرتح جاةعرتح ،ة رتق
لىعىوم اال تحا،يح ينال الولاح ،ا ىد  05،العد ،اصينل،0260 ،
 5لفظ املاجي الالن.755-755: ،
6لفظ املاجي الالن.752 : ،

.751:

ري ،النظ القانوني للنقود االلكترونية ،جمىح جاةعح بابل لىعىوم اإللررتالاح ا ىرتد  00،العرتد ،الثرتا ،0264

 7هنن الد ،مسااء
.015-017:

8

مي اةد شاه  ،مقومات العمل المصرفي االلكتروني ةادا لتعزيز وتطوير نظ الدفع والتجار االلكترونية ،ةذكاة ة دةح لنال

شها،ة املاجرتري ب احملاس ح ينالتمويل ،كىاح التجارة ،جاةعح ةزة فىرو ،0262 ،

.61:

 9ينا د يوسف ،النظام القانوني للدفع االلكترونفي ،ةرتذكاة لنارتل شرتها،ة املاجررتتري ب ال رتالوذ  ،حرت

رتالوذ التعرتاينذ الرتدينيل ،ةدرسرتح

الدكتوران لىعىوم ال الولاح ينالرااساح ،جاةعح ةولو ،ةعماي تازي-يناين ،0266،تاريخ اإلطالؤ :ةارج .0261
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11جممولح العمل املايل ملنو ح ال اا اصينس ينمشال مفاي اا ،تقرير التطبيقات حول طفرل الفدفع عبفر الحفدود وإمكانيفة اسفتغالل ا

في عمليات اسل االموال وتمويل اإلرهاد.0225 ،
12

بوراج اةد ،العمليات المصرفية االلكترونية  ،جمىح العىوم االلرالاح ،العرتد ،احلرتا،ي ل رتا ،جاةعرتح مرتد ا رتا بررتكاة ،ةرتاي

،0225
Bank of
14

.022 :
13

Ben Fung, Miguel Molico, Grald Stuber, Electronic Money and Payements,
Canada Discussion Paper 2-04-2014, p :5.
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الملخص

الكلمات المفتاحية

هتدف هدة الدراسة إىل التعرف علي مدى تأثري حوكمة املصارف للحد من ظاهرة ( جرمية) غسيل
األموال ،وذلك من خالل اختبار أبعاد احلوكمة علي عملية غسيل األموال ،باستخدام أستماره استبيان
مصاغة بأسلوب ليكرث اخلماسي التدرج ،وقد وزعت االستمارة علي مدراء اإلدارات بالفروع وبلغت ()56
استمارة ،ومت حتليل إجابات املبحوثني باستخدام الربنامج اإلحصائي (، )SPSSحيث مت التوصل العديد من
النتائج أمهها :وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية بني حوكمة املصارف ومكافحة عملية غسيل األموال،
اضافة إىل وجود اخنفاض فاعلية تطبيق قوانني غسيل األموال بفروع املصرف قيد الدراسة.

الفساد املايل؛
احلوكمة؛
املصارف؛
غسيل األموال.
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The purpose of the study is to identify the impact of banking governance to
reduce the phenomenon. The questionnaire was distributed to the department managers
in the branches and reached (65) form. The responses of the respondents were analyzed
using the statistical program (SPSS) The results of the study were as follows: The
existence of a significant statistical correlation between bank governance and
combating money laundering, in addition to the low effectiveness of the application of
money laundering laws in the branches of the bank under study.
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-1مقدمة :

تعد عمليات غسيل األموال ظاهرة قدمية نشأت منذ أن احتاج اإلنسان إىل إخفاء مصادر الكسب اليت

حصل من خالهلا على أموال غري مشروعة ،غري إن هذه العمليات قد تزايدت بصورة كبرية يف ا لعصر احلديث عندما
أتسع نشاط اجلرمية املنظمة واليت صاحبها يف الوقت نفسه استخدام أساليب أكثر كفاءة يف عمليات اإلخفاء،
(السقا ،)0111،ويف ظل حتول العامل إىل قرية كونية ،ونتيجة لالندماج احلاصل يف أسواق املال الدولية ،وسياسة
االقتصاد احلر وحرية التجارة ،فضال عن ثورة االتصاالت واالنرتنت ،ويف ظل التطور التقين يف األنظمة املصرفية
واملالية مل تعد مشكلة غسيل األموال موضوعا ذاتيا أو حمليا أو إقليميا بل أصبح ظاهرة عاملية تستهدف اإلنسان
أينما كان ألوضاعه االقتصادية  ،واملالية  ،واالجتماعية  ،والثقافية .
وبالتايل فقد كان من األسباب الطبيعية اليت سامهت يف ازدياد هذه الظاهرة التطور الذي حدث يف عامل
االتصاالت ونظم التمويل االلكرتوين ،واستخدام شبكات احلاسب اآليل اليت متكن من إجراء عمليات التحويل ونقل
األموال بسهولة  ،وبطبيعة احلال فإن اهلدف من وراء هذه العمليات هو إخفاء املصدر األصلي األموال املمولة واليت
مت احلصول عليها بصورة غري مشروعة  ،حيث يتم إكساهبا الصفة الشرعية ودخوهلا ضمن األموال اململوكة ألصحاهبا
بصورة قانونية ،لذلك تعترب جرائم غسيل األموال من اخطر جرائم عصر االقتصاد الرقمي ألهنا التحدي احلقيقي أمام
مؤسسات املال واألعمال ،وهى أي ضا امتحان لقدرة القواعد القانونية على حتقيق مواجهة فاعلة ملكافحة أمناطها
املستجدة ( اخلضريي.)1111 ،
ومن جهة أخرى فان املصارف ذاهتا تعد راس احلربة يف مكافحة أنشطة غسيل األموال وذلك هبدف محاية
نفسها من املخاطر املالية وخطر فقدان ثقة العمالء واالهنيار ،ومن املسائلة .القانونية املرتتبة على خوضها أو املشاركة
فيهذه األنشطة اإلجرامية (عرب ، )1111 ،وإزاء هذه التحديات وإدراكا من اجملتمع الدويل خلطورة اآلثار السلبية
اليت ختلفها عمليات غسيل األموال على االقتصاديات الوطنية وهتديدها للمجتمع الدويل بأسره  ،فقد توالت اجلهود
الدولية واإلقليمية اليت تبذل من اجل احلد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعه للعقاب ومن مث ضبط املسئولني
عنها ومعاقبتهم  ،من خالل إصدار عدة اتفاقيات ووثائق دولية هتدف إىل التصدي هلا بالتشديد على مجيع الدول
للرقابة على املصارف وحتديث القوانني واألنظمة الوطنية مبا جيعلها قادرة على تفعيل مكافحة عمليات غسيل األموال
على الصعيد الوطن والتعاون مع خمتلف الدول عرب قنوات ثنائية وإقليمية ودولية (عوض اهلل  ) 1116 ،وتعترب جرمية
غسيل األموال من اجلرائم املستحدثة اليت يزداد حجمها يوم تلوا ألخر  .ولذا كان من الضروري أن يتم أحتاذ
اإلجراءات الالزمة للحد منها ،وفعالً توجد جهود حملية عربية ودولية ملكافحة جرمية غسيل األموال،كما تعد سرعتها
وتداخلها هلا الدور البارز يف أبعاد األموال غري املشروعة عن مصادرها غري املشروعة وإضفاء صفة املشروعية عليها،
وميكن أن يكون دور املصارف أكثر وضوحاً مع تقدم العمليات املصرفية واستخدام األساليب التكنولوجية احلديثة
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وليس بالضرورة أن تكون املصارف ع لى علم مبصادر تلك األموال إال أن اخلدمات اإللكرتونية احلديثة ميكن
استخدامها بصورة خمالفة للقانون خصوصاً وأن أغلب تلك العمليات تتم بصورة آلية وإمكانية الرقابة عليها حتتاج إىل
جهد ووقت وتفرغ وتكاليف ،فضالً عن القوانني اليت متنح احلسابات سرية التعامل املصريف وعدم قابليتها للكشف إال
بظروف خاصة  .تضفي صعوبة إضافية على املصارف .يؤدى تطبيق البنوك للحوكمة إىل نتائج إجيابية متعددة أمهها
زيادة فرص التمويل واخنفاض تكلفة االستثمار واستقرار سوق املال  ،واحلد من الفساد .
وكذلك فقد أصبحت قدرة احلوكمة واضحة يف دعم آليات اإلصالح املايل واإلداري لالقتصاد بتوفريها ُسبل
وأدوات تعزيز النمو االقتصادي على أساس من املعايري الدقيقة اليت حتقق االستخدام األمثل لألموال مبا ميكن أن
حيقق أفضل النتائج اإلجيابية املشروعة القتصاديات الدول .
ومن خالل ما سبق ذكره سيتم تناول أحد املفاهيم اليت من املمكن أن تكون أداة فعالة للحد والسيطرة ولو
جزئياً عليها وهي حوكمة املصارف ،وذلك بدراسة هذا املفهوم علي املصارف التجارية العامة العاملة مبدينة درنة .

-2الدراسات السابقة :

تعددت الدراسات اليت تناولت كالً من موضوعي احلوكمة وغسيل األموال يف بيئات وميادين خمتلفة إال اننا

يف هذه الدراسة سنتناول الدراسات السابقة اليت هلا عالقة بالقطاع الذي تناولته الدراسة وهو القطاع املصريف .
أوال  :الدراسات المتعلقة بالحوكمة
 -دراسة مطر ونور (:)2002

هدفت هذه الدراسة إىل تقييم مدى التزام الشركات املسامهة العامة األردنية مببادئ احلاكمية املؤسسية ،
ولتحقيق هذا اهلدف أجرى الباحثان دراسة ميدانية على عدد من الشركات املسامهة العامة األردنية يف القطاعني
املصرف والصناعي  .وقد توصل الباحثان إىل مجلة من النتائج واليت كان أمهها أن مستوى التزام الشركات املسامهة
العامة يف القطاعني يرتاوح بني قوي وضعيف جداً ،وهناك جوانب خلل يف تطبيق النظام ترتسخ يف عدم التزام جمالس
اإلدارة بقواعد السلوك املهين  .فيما أوصت الدراسة مبجموعة من التوصيات لعل أمهها تبادر جهات الرقابة واألشراف
على تلك الشركات بإصدار دليل يوضح املبادئ األساسية لنظام احلاكمية املؤسسية .
 دراسة عبد الحليم ( : )2002الدراسة بعنوان" حوكمة املصارف" وهتدف الدراسة إىل قياس مدى تطبيق املصارف السودانية للحوكمة
املؤسسية وإبراز أمهية تطبيق احلوكمة على اجلهاز املصريف السوداين  ،وقد استخدم الباحث اإلستبانة كأداة للدراسة ،
وحدد جمتمع البحث يف جمموع املصارف الوطنية العاملة يف السودان ،وقد خلصت الدراسة إىل أن املصارف السودانية
تطبق مبادئ احلوكمة املؤسسية املمثلة يف مقررات جلنة بازل لإلشراف املصريف و تعليمات البنك املركزي السوداين .
ثانياً  :الدراسات المتعلقة بعملية غسيل األموال

 دراسة المبارك (  ) 2002بعنوان " دور البنوك التجارية يف الرقابة على عمليات غسيل األموال يف ديب هدفتهذه الدراسة إىل التعرف على طبيعة وأساليب الرقابة املصرفية اليت تنتهجها املصارف ملتابعة عمليات غسيل األموال ،
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وكان أهم نتائجها وجود التزام مقبول من قبل الب نوك التجارية يف ديب بتطبيق أساليب رقابية ملكافحة الظاهرة مع
احتمالية حدوث تواطئ لدى بعض العاملني يف تلك البنوك باإلضافة إىل عدم دراية البعض أيضاً بأساليب عمليات
غسيل األموال وإخفاء اآلثار املرتتبة عن تلك العمليات وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام السلطة النقدية والبنوك
بتطبيق إجراءات أكثر فاعلية ملكافحة هذه الظاهرة وتشديد الرقابة على حركة احلسابات املصرفية للصرافني مع
املراجعة الدورية للمعايري الرقابية املطبقة .
 دراسة الطراونة والبطوش (  ) 2002بعنوان " أساس التزام البنوك بعمليات غسيل األموال ونطاق هذا االلتزاميف النظام القانوين األردين هدفت الدراسة إىل توضيح األسباب املوجبة اللتزام البنوك األردنية مبكافحة عمليات غسيل
األموال وفقاً ألحكام النظام القانوين األردين وقد كان من أهم نتائجها أن املشرع األردين مل ينقذ االلتزام الذي فرضته
اتفاقية فيينا عام  0180م عل ى الدول األعضاء بشكل تام وأوضحت الدراسة الدور الكبري الذي تقوم به املصارف
يف تسهيل عمليات غسيل األموال  ،لذلك أوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون خاص يقضي بتجرمي مجيع عمليات
ومراحل غسيل األموال وإعادة النظر يف بعض بنود قانون املصارف لتشديد العقوبات على منفذي اجلرمية .
 دراسة عوض اهلل (  ) 2002اآلثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال ودور البنوك يف مكافحتها " هدفتالدراسة إىل التعرف على اآلثار االقتصادية النامجة عن عمليات غسيل األموال ودور البنوك يف مكافحتها وكان من
أهم نتائج الدراسة إبراز اجلوانب واآلثار االقتصادية و االجتماعية هلذه العمليات على اجملتمعات واقتصاديات الدول،
وأنه يقع على عاتق البنوك مسئولية كبرية يف مكافحة هذه الظاهرة  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تدعيم اجلهود
الدولية واإلقليمية ملكافحة الظاهرة باإلضافة إىل تضمني التشريعات املصرفية نصوصاً تقضي بتجرمي هذه العمليات

ومرتكبيها .

 -3مشكلة الدراسة

:The study problem :

انطالقاً من سوء وفساد وعجز الدولة الليبية أدارياً وسياسياً واقتصاديا كما هو واضح علمياً وعملياً  ،دولياً
وحمليا يف الفرتة الراهنة ،وانطالقا أيضا من غياب املؤسسات القانونية و تفعيل القانون يف هذه الفرتة مما كان سبباً
ودافعاً رئيسياً علي انتشار اجلرائم املالية من سرقة املمتلكات اخلاصة والرشوة وسرقة املال العام والتهرب الضرييب وجتارة
املخدرات وجتارة األسلحة واخلطف املقابل للفدية مما زاد من األموال الغري نظيفة الذي يرتتب علي وجودها وزيادهتا
ضرورة القيام جبرمية أخري لتنظيفها وهي عملية غسيل األموال ،ونظراً ملا حيتله القطاع املصريف من أمهية خاصة يف
البيئة االقتصادية  ،وملا له من دور كبري على خمتلف القطاعات األخرى  ،وأيضا ألن املصارف تعترب مصدر جذاب
لغاسلي األموال وكوهنا أيضا خمزن لألموال فمن الطبيعي أن تتوجه معظم أنشطة غسيل األموال القذرة إليها وذلك
لغرض القيام مبجموعة من العمليات املصرفية إلضفاء الشرعية هلا .
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وانطالقاً من اجلهود الدولية والعربية ملكافحة جرمية غسيل األموال ملا هلا من أضرار علي العمليات املصرفية
واقتصاديات الدول أوجدت معايري دولية ومفاهيم علمية حديثة للحد من هذه اجلرمية .ولعل من أهم هذه املفاهيم
هو مفهوم احلوكمة ما يشمل من مبادئ ومعايري حاكمة للعمل املصريف وتعمل علي رفع أداء املصارف وزيادة فعاليته
واحلد من العمليات املرفوضة شرعاً وقانوناً ولعل على رأسها عملية غسيل األموال ولذا نستنتج إن العبء ا ألكرب
لظاهرة غسيل األموال يقع على املصارف ،إذ أن املصارف تُ ّعد القناة الرئيسة اليت يستخدمها غاسلوا ألموال أمواهلم
السيما يف ظل قوانني السرية املصرفية .
ومما سبق ميكن ان تربز مشكلة الدراسة يف التساؤل اآليت:

ما هو أثر تطبيق مبادئ الحوكمة بالمصارف في الحد من جريمة غسيل األموال في فروع المصرف قيد
الدراسة ؟
 -2أهداف الدراسة

Objectives of study :

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ما يلي :
-0التعرف علي مستوى تطبيق مفهوم احلوكمة ومبادئه يف فروع املصرف قيد الدراسة.
-1التعرف على مستوى ممارسة مبادئ احلد من غسيل األموال يف فروع املصرف قيد الدراسة.
 3التعرف على أثر تطبيق مبادئ احلوكمة باملصارف يف احلد من عملية غسيل األموال يف فروع املصرف قيد الدراسة.
 -4تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت ميكن من خالهلا الرفع من كفاءة سري العمل باملصارف قيد الدراسة من
احلد من غسيل األموال  ،إضافة إىل تفعيل احلوكمة .
 -2أهمية الدراسة

Importance of the study:

تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :
 – 1أن هذه الدراسة تتناول أحدي املواضيع احلديثة واهلامة ومها موضعي احلوكمة وغسيل األموال والذي ميكن من
خالل تطبيقهما ان حتقق املصارف أهدافها اخلاصة والعامة.

- 2إن هذه الدراسة تناولت أحد القطاعات اهلامة وهو قطاع املصارف التجارية ملا له من دور مهم وبارز على كافة
القطاعات األخرى وخاصة يف البيئة حمل الدراسة .

-2ميكن أن تسهم هذه الدراسة يف مساعدة إدارة املصارف على كيفية وأمهية تطبيق احلوكمة وتطبيق عملية غسيل
األموال واحلد منها لزيادة فاعلية األداء فيها.
 -6أسئلة الدراسة:

: Study questions

حتاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية :
س 0هل تقوم فروع مصرف التجارة والتنمية بتطبيق مبادئ احلوكمة يف الدولة الليبية .
س-1هل تطبق فروع مصرف التجارة والتنمية قيد الدراسة مبادئ مكافحة عملية غسيل األموال
س -3هل يوجد تأثري لتطبيق مبادئ عملية احلوكمة باملصرف للحد من جرمية غسيل األموال .
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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-7فرضيات الدراسة:

ص286 -262 :

Hypotheses Of The Study

بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها تم صياغة فرضية رئيسة التالية .
الفرضية الصفرية HO:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية حلوكمة املصارف على عملية غسيل األموال؛
الفرضية البديلة  H I :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية حلوكمة املصارف على عملية غسيل األموال .
الفرضيات الفرعية :
الفرضية الفرعية األولى :

الفرضية الصفرية  HO:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمحافظة على حقوق املسامهني على عملية غسيل األموال.
الفرضية البديلة  H I:يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمحافظة على حقوق املسامهني على عملية غسيل األموال.
الفرضية الفرعية الثانية :

الفرضية الصفرية  HO :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتوفري املعاملة العادلة للمسامهني على عملية غسيل األموال.
الفرضية البديلة  H I:يوجد أثر ذو داللة احصائية لتوفري املعاملة العادلة للمسامهني على عملية غسيل األموال
الفرضية الفرعية الثالثة :
الصفريةHO:

يوجد أثر ذو داللة احصائية للمحافظة على مصلحة األطراف ذات العالقة على عملية

الفرضية
غسيل األموال.
الفرضية البديلة H I :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية للمحافظة على مصلحة األطراف ذات العالقة على عملية
غسيل األموال.
الفرضية الفرعية الرابعة :

الفرضية الصفرية

HO:

ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لاللتزام مببادئ اإلفصاح والشفافية على عملية غسيل

األموال .
الفرضية البديلة  H I:يوجد أثر ذو داللة احصائية لاللتزام مببادئ اإلفصاح والشفافية على عملية غسيل األموال .
الفرضية الفرعية الخامسة :
الفرضية الصفرية HO :ال يوجد أثر ذو داللة احصائية لاللتزام بأسس حتمل رئيس جملس اإلدارة واألعضاء
ملسؤولياهتم على عملية غسيل األموال .
الفرضية البديلة

H I:

يوجد أثر ذو داللة احصائية لاللتزام بأسس حتمل رئيس جملس اإلدارة واألعضاء ملسؤولياهتم

على عملية غسيل األموال.
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الدراسةTerminology of study :

 الفساد المالي  :ويتمثل مبجمل االحنرافات املالية وخمالفة القواعد واألحكام املالية اليت تنظم سري العمل املايل يفالدولة ومؤسساهتا وخمالفة التعليمات اخلاصة بأجهزة الرقابة املالية املختصة بفحص ومراقبة احلسابات واألموال ،
وميكن مالحظة مظاهره يف  :الرشاوى واالختالس والتهرب الضرييب وختصيص األراضي واحملاباة وتفشي احملسوبية .

-الحوكمة  :هو نظام شامل يتضمن مقاييس ألداء اإلدارة اجليد ،ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية متنع أي

طرف من األطراف ذات العالقة باملنشأة داخليًا ،وخارجيًا من التأثري بصفة سلبية على أنشطة املنشأة( ،احليزان،
 ، 1116ص .)1
 -المصرف:كافة املنشآت املالية املماثلة اليت يكون استالم الودائع ومنح القروض والقيام بعمليات االستثمار من

نشاطها الرئيسي إضافة إىل قيامها بعمليات الوسيط يف املبادالت التجارية احمللية والدولية وأية خدمات أخرى ذات
عالقة بأعمال الصريفة(منري هندي ،1115،ص)31
 ضمان حماية حقوق المساهمين :وذلك بإتاحة اجملال لنقل ملكية األسهم واختيار جملس اإلدارة واحلصول علىالعوائد واألرباح ومراجعة القوائم املالية وحقهم باملشاركة يف اختاذ القرارات واالطالع على السجالت بكل شفافية،
ومبا يضمن هلم ممارسة حقوقهم كاملة.
 المساواة في المعاملة للمساهمين  :وتعىن املساواة بني محلة األسهم ،وحقهم يف الدفاع عن حقوقهم القانونيةوالتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية ،واالطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارة أو
املديرين التنفيذيني ،وبالتايل إتاحة اجملال للمسامهني للحصول على تعويض فعلي عند املساس حبقوقهم.
 دور أصحاب المصالح في حوكمة المصارف  :ويقصد بذلك ضمان حقوقهم القانونية والتعويض يف املساسحبقوقهم  ،وبالتايل ضمان آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة ،وجيب هنا مراعاة التوازن يف تشكيلة جملس
اإلدارة حبيث تكون أغلبية جملس اإلدارة مستقلني ال تنفيذيني .
 اإلفصاح والشفافية  :ذلك أن عدم توافر الشفافية واإلفصاح بشأن املعلومات واإلجراءات اإلدارية واملالية ذاتالصلة سيؤدي إىل استغالل املوارد بشكل غري دقيق ،ولذلك كان البد من اإلفصاح عن املعلومات اهلامة واحلسابات
ذات الصلة باملركز املايل واألداء وحقوق امللكية ،على أن يتم اإلفصاح عن كل تلك املعلومات بشكل دقيق صحيح
وعادل جلميع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب ودون تأخري،
 مسؤوليات مجلس اإلدارة  :وهو أمر يف غاية األمهية عندما يتعلق األمر هبيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية،وكيفية اختيار األعضاء وحتديد مهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية .
-غسيل األموال  :مجيع العمليات املالية وغري املالية اليت هتدف إىل اكتساب أموال أو حيازهتا أو التصرف فيها

وإدارهتا وحفظها أو استبداهل ا أو إيداعها أو ضماهنا أو استثمارها أو نقلها هبدف إضفاء الصفة الشرعية علي هذه
األموال القذرة (القسوس  ،1113،ص) 016
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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-9مجتمع وعينة الدراسة

ص286 -262 :

The study sample and population :

يتمثل جمتمع الدراسة يف اإلدارات العليا والوسطي بفروع املصرف قيد الدراسة املتمثلة يف رئيسها واإلدارات

ومدراء املكاتب حيث بلغ قوامة ( )56مدير ،ومت االعتماد علي جدول
( )0191يف حتديد حجم العينة من جمتمع يبلغ ( )98مفردة .

krejcie and morgan r

اإلحصائي

 -10حدود الدراسة :The Limits of study
الحدود المكانية  :اقتصرت هذه الدراسة علي مدير عام مدراء اإلدارات و األقسام بفروع مصرف التجارةوالتنمية باملنطقة الشرقية .

الحدود الموضوعية :تقوم هذه الدراسة علي موضوعي احلوكمة وغسيل األموال .الحدود الزمنية :أجريت هذه الدراسة من بداية شهر ديسمرب ( ) 1109إىل هناية شهر يوليو ( .)1108-11اإلطار النظري

A conceptual framework:

أوالً :الحوكمة المؤسسية :
لقد أصبحت حوكمة الشركات من املصطلحات األكثر شيوعا يف قاموس األعمال العاملي احلديث  .وهذا يثري
تساؤال " هل إن حوكمة الشركات مكون حيوي من مكونات منشآت األعمال الناجحة أم إهنا جمرد بدعة أخرى
سوف تضمحل وتتالشى عرب الزمن ؟ "  ،والواقع إن هذا املصطلح اوجد ذاته وفرض نفسه قسرا أو طواعية  ،حيث
أوجدته ظروف غري مستقرة  ،واضطرابات قلقة وحوادث عنيفة اجتاحت بعض أسواق املال واألعمال  ،وألقت عليها
بظالل من الشكوك  ،وألوان من القلق واهلواجس  ،ونشرت معها الكثري من التساؤالت احلائرة حول مصداقية
البيانات اليت تصدر عن هذه الشركات  ،ومدى إمكانية االعتماد عليها بصفة خاصة يف اختاذ أي قرار  ،أو التعويل
على املعلومات املنشورة بصفة عامة  ،وصدقها يف التعبري عن حقيقة أوضاع الشركات .
يعد مصطلح احلوكمة هو الرتمجة املختصرة اليت ا رجت للمصطلح أما الرتمجة العلمية هلذا املصطلح ،واليت اتفق
عليها ،فهي :أسلوب  GOVERNANCE،ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة .
وعرفت الحوكمة بأنها :

IFC

فتعرف مؤسسة التمويل الدولية هي النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات

والتحكم فيها.
عرفت من  OECDبأهنا " :جمموعة من العالقات كما تعرفها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فيما بني القائمني
على إدارة الشركة وجملس اإلدارة ومحلة األسهم وغريهم من املسامهني
وهي كذلك إسرتاتيجية باعتبار أن املؤسسة تتبناها يف سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسة وذلك ضمن منظور
أخالقي ينبع من شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاهتا ،وهلا من اهليكل اإلداري واألنظمة واللوائح الداخلية ما يكفل
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هلا حتقيق تلك األهداف بقدراهتا الذاتية ومبنأى عن تسلط أي فرد فيها وكذلك بالقدر الذي ال يضرب مصاحل
الفئات األخرى ذات العالقة.
الحوكمة في المصارف:

يعرف بنك التسويات الدولية احلوكمة يف املصارف بأهنا األساليب اليت تدار هبا املصارف من خالل جملس

اإلدارة واإلدارة العليا واليت حتدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل ومحاية مصاحل محلة األسهم وأصحاب املصاحل
مع االلتزام بالعمل وفقا للقوانني والنظم السائدة ومبا حيقق محاية مصاحل املودعني .
مبادئ الحوكمة في المصارف:
أصدرت جلنة بازل تقرير عن تعزيز احلوكمة يف املصارف عام  0111مث أصدرت نسخة عدلت عام 1116
وىف فرباير  1115أصدر نسخة حمدثة بعنوان:
" " Enhancing corporate governance for banking organizationيتضمن مبادئ احلوكمة يف املصارف.
معايير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية قامت مبراجعة هذه املعايري وعدلتها يف العام (. )1114
 )0تأمين األسس إلطار حوكمة فعالة للشركات :تعمل حوكمة الشركات علي تشجيع شفافية األسواق

وفعاليتها ،وأن تكون متناسقة مع حكم القانون ،وأن حت ّدد بوضوح توزيع املسؤوليات بني خمتلف السلطات اإلشراقية
والتنظيمية والتنفيذية.

 )1حقوق حملة األسهم ووظائف الملكية الرئيسية :تعمل احلوكمة على ضمان قدر مالئم من الطمأنينة

للمستثمرين ومحلة األسهم على حتقيق عائد مناسب الستثماراهتم؛ مع العمل على احلفاظ على حقوقهم وخاصة
حائزي أقلية األسهم.
 )3المعاملة العادلة لحملة األسهم : :وتعىن املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة ،وحقهم يف الدفاع عن

حقوقهم القانونية ،والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية ،وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ
أو دمج مشكوك فيها ،أو من االجتار يف املعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم يف االطالع على كافة املعامالت مع
أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.
 )4دور أصحاب المصالح في حوكمة الشركات :تعمل احلوكمة على اإلقرار حبقوق أصحاب املصاحل املنصوص

عليها يف القانون أو عرب اتفاقيات متبادلة ،وتشجيع التعاون الفعال بني الشركات وبني أصحاب املصاحل من أجل
خلق الثروة وفرص العمل واستدامة مشاريع األعمال السليمة من الوجهة املالية.
 )6اإلفصاح والشفافية  :على إطار حوكمة الشركات ضمان اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املناسب عن ملكية

النسبة العظمى من األسهم ،واإلفصاح املتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني .ويتم اإلفصاح عن كل تلك
املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل.
 )5مسؤوليات مجلس اإلدارة  :تعمل حوكمة الشركات على ضمان التوجيه اإلسرتاتيجية للشركة ،والرقابة

الفعالة على اإلدارة من قبل جملس اإلدارة ،وضمان مسؤولية جملس اإلدارة جتاه الشركة ومحلة األسهم .
ّ
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أهمية الحوكمة للمصارف  :تكتسب احلوكمة أمهية مضاعفة للمصارف عن املؤسسات األخرى نظراً إىل :
أ -طبيعة عمل املصارف حيث تقوم باستثمار وإقراض أموال الغري ،من مودعني ومسامهني

ب – تداخل أصحاب املصاحل بطريقة يصعب تتبعها  .فهنا كاملؤسسون واملسامهون من محلة األسهم واملودعون
واملقرتضون والسلطة النقدية واملدققون اخلارجيون واحلكومة إىل جانب تأثرها بالرواج والكساد والتضخم واالنتعاش .
ج -أمهية الدور الذي تؤديه املصارف يف االقتصاد باعتبارها املمول الرئيسي لكافة األنشطة التنموية االستثمارية.
الحوكمة بالنسبة للمصارف تحقق األغراض اآلتية للعمل المصرفي :
- 0خلق وتعزيز الثقة بني املودعني ومحلة األسهم من جهة واإلدارة التنفيذية العليا مبا فيها جمالس اإلدارة .
- 1وعليه فان تطبيق احلوكمة من شاهنا املسامهة يف محاية أموال املودعني وصغار املسامهني بشكل خاص .
- 3تعتربا حلوكمة من الشروط واملواصفات الضرورية لعمليات التصنيف االئتماين  .فالبنك الذي يلتزم باملعايري
الدولية والشفافية واإلدارة الرشيدة ميكن تصنيفه بسهولة ،وبالتايل تعزيز ثقة املؤسسات املصرفية الدولية واإلقليمية به
وبأدائه.
- 4ال ميكن تطبيق معايري بازل يف احملاسبة والتدقي ق بدون أن يكون البنك قد انتهج أو أخذ أو التزم مببادئ
احلوكمة السليمة.
 -6تسهيل عمليات التدقيق والتفتيش والرقابة من قبل السلطة النقدية ،ومن مؤسسات التقييم والتصنيف الدويل
(حنا )1116،
ثانياً  :عملية غسيل األموال
 -مفهوم غسيل األموال :

عرفت بأهنا " إعادة تدوير األموال الناجتة عن األعمال غري املشروعة يف جماالت وقنوات استثمار شرعية إلخفاء
املصدر احلقيقي هلذه األموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع(آدم .)1110،

هذا ومهما تعددت التعريفات لظاهرة غسيل األموال فإنه ميكن القول بأهنا عملية هتدف إىل إضفاء صفة
الشرعية على األموال املكتسبة من مصادر أو أنشطة غري شرعية بواسطة سلسلة من اإلجراءات بقصد متويه طبيعة
املصدر غري املشروع هلا فهي كل عمل أو إجراء يهدف إىل إخفاء أو حتويل أو نقل أو تغيري طبيعة أو ملكية أو
نوعية وهوية األموال احملصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغري قانونية أو غري مشروعة ،وذلك هبدف التغطية
والتمويه والتسرت على املصدر األصلي غري القانوين هلذه األموال ،لكي تظهر يف هناية األمر على أهنا أموال نظيفة ومن
أصول سليمة ومشروعة وبذلك فان جمال األنشطة غري املشروعة هلذه العمليات تشمل (.شاقي ) 1110،
• التجارة غري املشروعة للمخدرات واملؤثرات العقلية.
• جرائم الرشوة واالختالس واإلضرار والتعدي على املال العام (.الصاحل ) 1113 ،
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• الفساد اإلداري واملايل والسياسي .
• جرائم الغش واالحتيال وخيانة األمانة.
• التهرب الضرييب.
• السرقة مبختلف أنواعها مبا فيها سرقة اآلثار وسرقة حقوق الطبع والتوزيع للمصنفات األدبية أو العلمية واألقراص
املدجمة لربامج الكمبيوتر واألفالم السينمائية والسرقات اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت أو باستخدام البطاقات املصرفية
(املزورة) مبختلف أنواعها.
• التزوير بكافة أشكاله وأنواعه (العمالت والوثائق واملستندات الرمسية وغريها .
 أساليب غسيل األموالتوجد جمموعة من األساليب واآلليات للوصول إىل غاياهتم من خالل احلرص على حماولة إخفاء الطابع األصلي
ألعماهلا و التسرت وراء عدد من األساليب املتبعة وأمهها (عزى )1116،
 التحويل واإليداع عن طريق البنوك وشركات توظيف األموال.
 الصفقات النقدية .
 إعادة اإلقراض .


املستندات والفواتري املزورة.

 أجهزة الصراف اآليل .AT M
 اخلدمة البنكية اإللكرتونية ( ) ONLINE BANKING
الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسيل األموال:
جدول ( )1يبين بعض الجهود الدولية واإلقليمية والعربية لمكافحة غسيل األموال
السنة

الجهود

0181

قرار وزراء اجمللس األوريب يف سرتاسبورغ

0188

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات (اتفاقية فينا )

0188

بيان جمموعة جلنة بازل لإلشراف علي النشاط املصريف

0181

جمموعة العمل املايل  FATAوالتوصيات األربعون

0111

اتفاقية اجمللس األوريب ملكافحة غسيل األموال

0111

إعالن (كنغ ستون )بشأن غسيل األموال (دول الكارييب وامريكا الالتينية )

0113

تأسيس إدارة منع ومصادرة األموال املتحصلة من أعمال إجرامية (فوباك) التابعة
لإلنرتبول

0114

االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية (تونس)

0116

قرار اجلمعية العامة لإلنرتبول ضد غسيل األموال املتحصلة من اجلرائم
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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1111

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ( اتفاقية بالريمو )

1110

القانون االسرتشادي املوحد ملكافحة غسيل األموال دول اخلليج

1111

قرارات البنك الدويل لإلنشاء والتعمري وصندوق النقد الدويل

1113

القانون العريب النموذجي االسرتشادي ملكافحة غسيل األموال

1113

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ص286 -262 :

 1114جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا () MENA FATF
1116

قرار رقم ( )1لسنة ( )1116ملكافحة غسيل االموال ليبيا

الدراسة ا لميدانية : -12منهج الدراسة :

من خالل مشكلة الدراسة وأهدافها فأن املنهج املتبع هلذه الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي  ،والذي

يهدف إىل وصف الظاهرة وحتليلها وتشخيص املشكلة بكافة جوانبها املختلفة (،جربيل .)1101،
-12أداة الدراسة :

مت استخدام استمارة االستبيان كأداة وحيدة جلمع البيانات ا لالزمة لإلجابة على تساؤالت الدراسة وحتقيق
أهدافها ،تتكون االستمارة من ثالثة أجزاء ،خيتص اجلزء األول جبمع املعلومات عن اخلصائص الشخصية جملتمع

الدراسة ،أما اجلزء الثاين فيختص جبمع البيانات اليت نعكس معايري احلوكمة اخلمسة بينما خيتص اجلزء الثالث
بالعبارات املتعلقة عن عملية غسيل األموال باملصارف التجارية قيد الدراسة .وقد مت صياغة عبارات اجلزء الثاين
والثالث بأسلوب ليكرت  Likertمخاسي التدرج وحلاسب طول خاليا املقاييس مت حساب املدى( )4=0-6مث
تقسيمة علي عدد فئات املقياس للحصول على طول اخللية مت االستعانة بالربنامج اإلحصائي ( .)Spss
 -04ثبات وصدق أداة جمع بيانات الدراسة :

للتأكد من صدق وثبات الدراسة فقد مت استخدام معامل الفاكرو نباخ  Alpha Cronbachباستخدام الربنامج

اإلحصائي ( )SPSSوبلغت قيمة معامل الثبات للمقياس الدراسة (  )1.88والذي يعد معامل مرتفعاً ويفي بأغراض
الدراسة احلالية .أما معامل الصدق فقد مت استخدام املعادلة اليت تلخص العالقة بني الصدق والثبات وهي كاآليت
V= √r rحيث أن vمعامل الصدق و rمعامل الثبات وبالتايل فأن معامل الصدق = ()1.10وتعترب معامل
الصدق مرتفع حيقق أغراض الدراسة.
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 -06تحليل بيانات الدراسة حول تطبيق مبادئ الحوكمة في المصارف التجارية قيد الدراسة :
من اجلدول ( )1يتم حتديد املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واليت تعكس رأي املبحوثني عن
تطبيقها ،وكذلك نتائج اختبار . t
أوالً :تحليل البيانات الخاصة بمبدأ المحافظة على حقوق المساهمين :

جدول رقم ( )2تحليل مبدأ المحافظة على حقوق المساهمين
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

 0يتم نقل ملكية األسهم بني املسامهني بأسلوب أمن ودقيق

3.46

0.95

**1.565

 -1حيصل املسامهون على كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باملصرف
بشكل دوري ومستمر

3.46

1.18

**5.416

دالة إحصائية

 -3يشارك املسامهون يف اجتماعات اهليأة العامة بشكل شخصي أو
باإلنابة وبنسبة ما حيقق هلم طلب أجراء التدقيق علي أعمال املصرف

3.43

0.11

**4.119

دالة إحصائية

 -4يتم باملصرف تعيني وعزل وحتديد مكافآت وأعضاء جملس اإلدارة
واملدقق اخلارجي والداخلي والشكوى عليهم من قبل املسامهني

3.94

0.13

*3.814

دالة إحصائية

 -6إن املسامهني هم الذين يقومون بتحديد نسبة األرباح املوزعة

3.19

0.40

**3.436

دالة إحصائية

 -5ال يتم أجراء أي تعديالت على عقد التأسيس والنظام األساسي
إال مبوافقة غالبية املسامهني

3.1

1.81

**6.193

دالة إحصائية

 -9يتخذ قرار زيادة رأس املال أو ختفيضه أو االندماج من أعضاء
غالبية اهليأة العامة

3.3

0.15

*5.655

دالة إحصائية

 -8إن إبالغ املسامهني اهليأة العامة ومكاهنا وتارخيها قبل عقد
االجتماع بوقت كايف

3.1

0.16

**1.385

دالة إحصائية

 -1يعطى كل عضو من اهليأة العامة الفرصة كاملة لتوجيه أي سؤال
أو استفسار لرئيس وأعضاء جملس اإلدارة

4.10

1.81

*4.193

دالة إحصائية

العـب ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

املتوسط العام

قيمة t

نتيجة االختبار
دالة إحصائية

3.1

** معنوية عند مستوى * 0.01معنوية عند مستوى  ،.0.02قيمة  Tاالحتمالية ()0.000
المتوسط الفرضي للدراسة =2 = 2 /2+2+2+2+1

من اجلدول ( )1يالحظ إنه باملصارف يتم نقل ملكية أسهم املسامهني بطريقة دقيقة وكذلك حصول
املسامهني علي املعلومات الدقيقة واملستمرة بشكل متوسط وذلك مبتوسط حسايب يبلغ (.)3.46وكذلك نالحظ من

اجلدول أعاله أن املتوسط العام لتطبيق مبدأ احملافظة علي حقوق املسامهني يبلغ ( )3.1أي يطبق بدرجة متوسطة
.ويتبني من اجلدول أيضا انه من حتليل املبدأ احملافظة على حقوق املسامهني أن كل عبارته هي دالة إحصائية عند
مستوي معنوية  1.16و.1.10
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ثانياً  :تحليل البيانات الخاصة بمبدأ أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين :
جدول( )2تحليل مبدأ أسس توفير المعاملة العادلة للمساهمين بالمصارف التجارية بمدينة درنة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

-0حقوق التصويت للمسامهني كافة وحيتفظ املصرف بسجل
يتضمن أمساء املسامهني كافة.

4.6

0.10

-1تتمتع حقوق األقلية حبصانة كافية وال ختضع ملزاج وتعصف
الغالبية وهناك مساواة يف التعامل بني املسامهني األفراد
واالعتبارين.

3.0

1.18

-3حيذر على من يكون مطلع على املعلومات الداخلية
باملصرف من موظفني وأعضاء جملس اإلدارة من املتاجرة بأسهم.

4.1

0.13

-4يلتزم كالً من أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذين
باإلفصاح عن تعامالهتم بأسهم املصرف.

3.1

0.01

 6الذمة املالية للمصرف مستقلة عن الذمة املالية للمسامهني
واملساهم غري مسؤول عن الديون إال يف حدود مسامهته.

4.9

0.19

العـب ـ ـ ـ ـ ــارات

املتوسط العام

قيمة t
**1.661
**4.853
0.896
*4.151
**3.816

نتيجة
االختبار
دالة
إحصائية
دالة
إحصائية
غري دالة
إحصائية
دالة
إحصائية
دالة
إحصائية

4.18

** معنوية عند مستوى  * 0.01معنوية عند مستوى  0.02قيمة  Tاالحتمالية ()0.000

من اجلدول ( )3يالحظ رأي عينة الدراسة عن املعاملة العادلة بني املسامهني باملصارف قيد الدراسة ص  ،ومن

اجلدول جند أن املتوسط العام ملمارسة تطبيق مبدأ تطبيق العدالة بني املسامهني بلغ ( )4.18أي ممارسته متوسطة
مقارنة مبتوسط الدراسة البالغ (. )3وكذلك يبني اجلدول أعاله أن مبدأ املعاملة العادلة بني املسامهني دالة إحصائية
مبستوي معنوية ( )1.10و( ،)1.16عدا أ نه يتم حيذر على من يكون مطلع على املعلومات الداخلية بفروع
املصرف من موظفني وأعضاء اجمللس.
ثالثا  -تحليل البيانات الخاصة بتحليل مبدأ أسس المحافظة علي مصلحة األطراف ذات العالقة :
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جدول رقم ( )2تحليل البيانات الخاصة بتحليل مبدأ أسس المحافظة علي مصلحة األطراف ذات العالقة
المتوسط

االنحراف

-0يوجد تعاون فعال بني إدارة املصرف
وأصحاب املصاحل

3.81

0.33

العـبـ ـ ـ ــارات

الحسابي

المعياري

قيمة t

نتيجة

*3.63 1

دالة
إحصائية

االختبار

-1تعطى فرصة كافية ملشاركة أصحاب
املصاحل يف حتمل املسؤولية وحتسني أداء
املصرف

3.6

1.15

**6.36

دالة
إحصائية

-3يتم توفري املعلومات املالئمة ألصحاب
املصاحل بشكل دوري ويف الوقت املناسب

3.6

0.16

1.641

غري دالة
إحصائية

-4يسمح ألصحاب املصاحل االتصال حبرية
للمسامهني ومع أعضاء جملس اإلدارة

4.0

0.1

**5.003

دالة
إحصائية

-6يوجد ألصحاب املصاحل محاية كافية من
خماطر اإلفالس

3.6

0.14

**1.365

دالة
إحصائية

-5األعمال والتصرفات اليت يقوم هبا جملس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ملزمة هلا أمام
اآلخرين

4.4

1.11

**4.191

دالة
إحصائية

-9عند طرح سندات املضمونة يتم توثيق
املرهونات والضمانات بشكل نظامي
وقانوين.

3.0

0.61

**5.11

دالة
إحصائية

-8حيق ملالكي سندات القرض املضمونة
تعني أمني إصدار وعلي نفقة املصرف.

1.8

0.89

**0.111

غري دالة
إحصائية

-1جيب علي املصرف دعوة امني اإلصدار
حلضور اجتماعات اهليأة العامة وجملس
اإلدارة.

4.1

0.10

**6.631

دالة
إحصائية

-01للدائنني احلق يف االعرتاض على
ختفيض رأس املال أو حتويل أ و االندماج.

3.9

1.88

**3.431

دالة
إحصائية

المتوسط العام

3.5

** معنوية عند مستوى  * 0.01معنوية عند مستوى  ،0.02قيمة  Tاالحتمالية ()0.000
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من خالل اجلدول أمكن التعرف علي قيم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار () tلتطبيق
مبدأ أسس احملافظة علي مصلحة األطراف ذات العالقة للحوكمة وذلك باملصارف قيد الدراسة ،حيث تبني أن وجود
تعاون بني إدارة املصارف واألطراف ذات تبلغ ( )3.81و( )3.0وذلك مقارنة باملتوسط الفرضي للدراسة البالغ
(. )3بينما يتم دعوة أمني اإلصدار حلضور االجتماعات للهيأة العامة وجلس اإلدارة بشكل مستمر وذلك مبتوسط
حسايب يبلغ (.)4.1
رابعا  :تحليل البيانات الخاصة بمبدأ االلتزام بمبدأ اإلفصاح والشفافية
جدول رقم ( )2البيانات الخاصة بمبدأ االلتزام بمبدأ االفصاح والشفافية
العـب ـ ــارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

نتيجة

االختبار

-0تنشر امليزانية وحتسب األرباح واخلسائر
وأعداد خالصة وافية عن التقرير السنوي
وتقرير مدققي احلسابات قبل انعقاد اهليأة
العامة

1.1

0.34

1.891

غري دالة
إحصائية

-1يقوم مجيع أعضاء جملس اإلدارة بتقدمي
إقرار خطي مبا ميلكون هم وأفراد عائلتهم

1.9

0.18

*3.419

دالة
إحصائية

 -3ال جيوز تقدمي قروض نقدية لرئيس جملس
اإلدارة أو من أعضاءه

3.6

1.19

**1.184

دالة
إحصائية

-4يقوم جملس اإلدارة بوضع األنظمة واللوائح
الداخلية مبا ال خيالف األنظمة والقوانني

3.5

0.64

**4.111

دالة
إحصائية

-6اإلفصاح يكون وفقاً ملعايري احملاسبة
واملراجعة الدولية

1.8

0.95

**6.419

دالة
إحصائية

 -5جترى مراجعات احلسابات السنوية من
قبل مراجع مؤهل ومستقل ويقدم تقرير للهيأة
العامة

3.3

0.11

*3.411

دالة
إحصائية

 -9توجد قنوات اتصال كافية لتوفري البيانات
واملعلومات يف الوقت املناسب وبكلفة معقولة

3.3

1.86

**6.614

دالة
إحصائية

المتوسط العام

3.5

* * معنوية عند مستوى  * 0.01معنوية عند مستوى  ،0.02قيمة  Tاالحتمالية ()0.000
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حيث يالحظ من اجلدول أن املصارف التجارية تقوم بنشر امليزانية واألرباح واخلسائر بشكل ضعيف مبتوسط حسايب
يبلغ ( )1.1وأن عملية تقدمي أعضاء جملس اإلدارة بإقرار خطي ملا ميلكون تعترب ضعيفة أيضاً وذلك مبتوسط
حسايب يبلغ (، )1.9أما املتوسط العام ملبدأ اإلفصاح والشفافية يبلغ ( ) 3.5ومن اجلدول يتضح أن مجيع عبارات
املبدأ اإلفصاح والشفافية دالة إحصائية مبستوى معنوية ( )1.10و(،)1.16عدا القيام بنشر امليزانية وحتسب
األرباح واخلسائر وأعداد خالصة وافية عن التقرير السنوي.
خامساً  -تحليل بيانات الدراسة الخاصة بمسؤوليات مجلس اإلدارة :

جدول رقم ( )6مسؤوليات مجلس اإلدارة بالمصارف قيد الدراسة من خالل وجهة نظر عينة الدراسة
العـبـ ـ ــارات

المتوسط
الحسابي

 -0 .0يبذل أعضاء جملس اإلدارة العناية
الكافية للمحافظة علي مصلحة املصرف
وحقوق املسامهني

1.1

 -1 .1جملس اإلدارة مسؤول عن إدارة أعمال
املصرف وشؤون املوظفني وتعني الرئيس
التنفيذي وكبار املوظفني

1.9

االنحراف
المعياري
0.34

0.11

قيمة t

نتيجة

االختبار

 **4.183دالة إحصائية

 **1.053دالة إحصائية

 -3 .3ال جيوز أن يرتشح لعضوية جملس
اإلدارة من يكون قد حكم علية جبرمية خملة
للشرف او فاقد لألهلية املدنية

4.8

0.16

*3.311

-4 .4يتعامل أعضاء جملس اإلدارة مع
املسامهني باختالف فئاهتم بعدالة وتساوي

3.5

0.13

 **6.441دالة إحصائية

-6 6يقوم جملس اإلدارة بوضع األهداف
واالسرتاتيجيات والسياسات العامة
للمصرف ،ويعمل على تطويرها والتحقق
من التزام تطبيقها

1.8

0.18

دالة إحصائية

 **5.180دالة إحصائية

-5يشرف اجمللس على تشكيل اهليكل
التنظيمي وإقراره ،مبا يف ذلك إقرار املهام
واالختصاصات والواجبات واملسؤوليات

1.3

0.18

*3.161

-9جملس اإلدارة ملتزم بتطبيق األنظمة
املراعية ملصلحة األطراف ذات العالقة

4.4

1.19

 **3.160دالة إحصائية

 -8يقوم أعضاء جملس اإلدارة بتنفيذ
مسؤوليتهم على أكمل وجه ولديهم القدرة
الكافية علي تقيم املصرف بشكل علمي

4.1

1.81

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

دالة إحصائية

 **5.314دالة إحصائية
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وموضوعي
-1 -1يتنب مبجلس اإلدارة إقرار برامج
التدريب لكافة املستويات اإلدارية يف
املصرف مبا يف ذلك أعضاء جملس اإلدارة
ذاهتم .وحيرص على تطويرها باستمرار.

3.1

0.01

-01هيكل اإلدارة مصمم بشكل واضح
متاما ألعضاء جملس اإلدارة واملوظفني

3.1

1.86

-11يقوم اجمللس بتشكيل اللجان اليت
تضم تسيري أعمال املصرف بشكل آمن
وسليم وفعال وحتديد مهامها ومرجعياهتا

3.9

-01يتم دراسة أي مقرتح متعلق بإعادة
اهليكل التنظيم بعناية ويتم اختاذ القرار
داخل جملس اإلدارة.

4.0

املتوسط العام

3.4

0.30

1.13

 **1.841دالة إحصائية

0.136
*4.081

1.141

غري دالة
إحصائية
دالة إحصائية
غري دالة
إحصائية

** معنوية عند مستوى  * 0.01معنوية عند مستوى  0.02قيمة  Tاالحتمالية ()0.000
من اجلدول أعاله يتبني لنا حتليل املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار  tإلجابات عينة الدراسة
اخلاصة مبجلس اإلدارة باملصارف قيد الدراسة ونستنتج من اجلدول أنه ال جيوز أن يرتشح لعضوية جملس اإلدارة من
يكون قد حكم علية جبرمية خملة للشرف او فاقد لألهلية املدنية بدرجة عالية وذلك مبتوسط حسايب بلغ (، )4.8و
أعضاء جملس اإلدارة يقومون بتنفيذ مسؤوليتهم على أكمل وجه ولديهم القدرة الكافية علي تقيم املصرف بشكل
علمي.
 -16تحليل مبادئ عملية غسيل األموال في المصارف قيد الدراسة .

اجلدول رقم ( )9يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات ونتائج اختبار ( )tونالحظ من اجلدول أن عملية

غسيل األموال ال متارس بشكل جيد وذلك من خالل أن قيم املتوسطات احلسابية منخفضة أقل من املتوسط
الفرضي للدراسة البالغ (، )3وأن هناك تشجيع املصرف إضفاء السرية على حسابات العمالء املفتوحة لديه هبدف
توفري مناخ مناسب ومريح لالستثمار مبتوسط حسايب ( ، )4.0وكذلك بني التحليل لعبارات عملية غسيل األموال
نتائج اختبار ( ) tوالذي أكد بأن عملية غسيل األموال دالة إحصائية مبستوي معنوية ( )1.10و( . )1.16بنما
هناك ممارسات لعملية غسيل األموال غري داله إحصائية.
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جدول ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ()t
مسلسل
1

العبارات

الوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة t

نتيجة االختبار

توجد أدلة توضيحية تعلق بأنشطة غسيل

األموال واألمور التي يتعين مالحظتها فنيا

1.1

1.18

**5.10

دالة إحصائية

وإداريا

2

يتم التثبت من شخصية العميل(اعتباري-
طبيعي) ووثائقه وسياساته وطبيعة عمله

ونطاق نشاطه الفعلي عند فتح الحساب أو

3.39

0.18

**4.81

دالة إحصائية

أثناء التعامل

2

يتم إعداد تقارير دورية حول األنشطة
المصرفية المرتبطة بعمليات اإليداع

4.6

0.95

*0.49

دالة إحصائية

والسحب والحواالت

2

يتم التعامل مع التقارير التي تم إعدادها
بشكل جاد من قبل الجهات المسئولة

3.4

1.89

**4.51

دالة إحصائية

للكشف عن العمليات المريبة

6

يتم تطبيق المبادئ التي انبثقت عن لجنة

بازل والمنظمات الدولية يشان دعم جهود

3.11

1.13

*6.16

دالة إحصائية

مكافحة عمليات غسيل األموال

7

الضوابط الرقابية الخارجية التي تصدرها

السلطة النقدية كافية للتحقق وضبط أية

1.41

1.98

**6.34

دالة إحصائية

عمليات مشبوهة

8

يوجد متابعة فعلية تقوم بها السلطة النقدية

10

تخضع عمليات اإليداع والتحويل ضمن

11

يقوم المصرف بمتابعة حركة وأوضاع

12

يشجع المصرف إضفاء السرية على

للكشف عن األنشطة غير الطبيعية

حدود وسقوف معينة للرقابة والمتابعة
وأرصدة الحسابات المصرفية السرية

حسابات العمالء المفتوحة لديه بهدف

1.18

1.85

**4.96

دالة إحصائية

3.56

0.150

**3.18

دالة إحصائية

3.33

0.03

**6.95

دالة إحصائية

4.0

1.15

1.191

غري دالة إحصائية

توفير مناخ مناسب
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مسلسل

العبارات

12

إن غسيل األموال يمكنهم استغالل السرية

12

يلتزم المصرف بعدم اطالع أي جهة غير

المصرفية لممارسة عمليات غسيل األموال
العميل أو من يفوضه على حساباته

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.13

0.11

3.18

1.98

قيمة t

نتيجة االختبار
دالة إحصائية

*3.413

دالة إحصائية

**6.18

المصرفية باستثناء الجهات الرقابية

12

يتم التعامل مع بعض الحسابات بأسماء
موكلين أو حسابات مرقمة والتي ال يتم

4.30

1.58

دالة إحصائية

**3.46

فيها الكشف عن اسم العميل األصلي

16

يتم تطبيق إجراءات إدارية للكشف عن

األنماط واألساليب التي يتم من خاللها

1.80

1.83

دالة إحصائية

*3.891

غسيل األموال

18

هناك ضوابط قانونية كافية للحد أو منع

19

هناك ثغرات في الضوابط المطبقة يمكن أن

عمليات غسيل األموال

تستغل من قبل المعنيين بعمليات إخفاء

1.16
4.16

1.13
0.10

دالة إحصائية

*1.910

دالة إحصائية

**4.513

األموال

20

هناك ضوابط إدارية للكشف عن عمليات

21

توجد ضوابط صادرة عن البنك المركزي

غسيل األموال بعد وقوعها

تلزم البنك باإلبالغ عن العمليات التي

1.83
3.18

0.31
1.91

دالة إحصائية

*6.341

دالة إحصائية

**4.164

تدور حولها الشبهات

22

يقوم البك من جانبه بالتحفظ على أموال
العميل التي تدور حولها الشبهات

0.58

0.13

0.313

غري دالة إحصائية

** معنوية عند مستوى  * 0.01معنوية عند مستوى  ’ 0.02قيمة  Tاالحتمالية ()0.000
اختبار فرضيات الدراسة.
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 تحليل بيرسون الختبار العالقة بين متغيرات الحوكمة وغسيل األموال.
من ا جلدول أدناه نالحظ حتليل معامل ارتباط بريسون (  ) Person-s correlation – coefficientلتحديد العالقة
بني متغريات احلوكمة وعملية غسيل األموال والذي من خالله يتم اختبار فرضيات الدراسة واليت تبحث عن وجود

عالقة وطبيعتها بني متغريات حوكمة املصارف وعملية غسيل األموال بفروع مصرف التجارة والتنمية باملنطقة الشرقية
بليبيا
جدول ( )8تحليل ارتباط بيرسون بين متغيرات الحوكمة وبين تطبيق مبادئ عملية غسيل األموال
متغيرات الحوكمة

العملية الكلية
للحوكمة

احملافظة على
حقوق املسامهني

توفري املعاملة
العادلة
للمسامهني

احملافظة علي
مصلحة
األطراف

االلتزام مببدأ
اإلفصاح والشفافية

مسؤولية
جملس اإلدارة

غسيل األموال

**1.66

**1.60

*1.69

**1.61

**1.64

**1.48

** معنوية عند مستوى  * 1.10معنوية عند مستوى 1.16
ومن اجلدول يالحظ العالقة االرتباطية املوجبة بني حوكمة املصارف وبني عملية غسيل األموال وذلك
مبقدار يساوي ( )**1.66وهي دالة عند مستوى معنوية ( )1.10وهذا يؤكد كلما قامت إدارة املصارف بتطبيق
احلوكمة ،كلما كان لذلك األثر اإلجيايب للحد من ظاهرة غسيل األموال’ مما يؤثر هذا إجيابيا علي حماربة هذه اجلرمية .
 تحليل االنحدار الخطي البسيط ومعامل التحديد بين المتغير المستقل الحوكمة والمتغير التابع غسيل
األموال:

ينب اجلدول ( ) 1نتائج حتليل االحندار اخلطي بني متغريي احلوكمة وغسيل األموال باملصارف التجارية قيد الدراسة
جدول ( )9تحليل االنحدار الخطي المتعدد بين متغيرات حوكمة المصارف ومكافحة غسيل األموال

متغيرات الحوكمة

المحافظة علي حقوق
المساهمين

المعاملة العادلة
للمساهمين

أسس المحافظة على
مصلحة األطراف

اإلفصاح والشفافية

غسيل األموال
T

ثابت
االحندار

معامل
االحندار

معامل
االرتباط

معامل
التحديدR2

احملسوبة

1.366

1.614

**1.60

1.433

3.538

11.601

1.451

1.543

*1.69

1.515

3.151

01.438

1.111

0.388

1.685

**1.61

1.501

4.611

14.693

1.111

1.533

1.655

**1.64

1.610

4.011

31.104

1.111

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

 Fاحملسوبة

مستوى
الداللة
1.111
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مسؤوليات مجلس اإلدارة

0.811

1.498

**1.48

1.504

3.566
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34.568

1.111

ومن اجلدول أعاله يتبني لنا وجود عالقة ذات داللة معنوية بني حوكمة املصارف وتطبيق مبادئ مكافحة
غسيل األموال فقد بلغ معامل اإلحندار يف مبدأ احملافظة غلي حقوق املسامهني ( )1.614وهذا يفسر أن تطبيق مبدأ
احملافظة على حقوق املسامهني يساهم بنسبة ( ) %61يف احلد من عملية غسيل األموال ،أما القيمة ()1.366
فتمثل مسامهة العوامل األخرى بينما قيمة معامل التحديد  R2فقد بلغت ( )1.433وهذا يفسر بأنه ()%43
من التأثري علي املتغري التابع مكافحة غسيل األموال من نفس املتغري املستقل من متغريات احلوكمة .
ويطبق نفس التفسري للقيم باجلدول رقم ( )1للمتغريات املستقلة للحوكمة علي املتغري التابع مكافحة غسيل
األموال واليت تأكد مجيعها علي وجود العالقة بينهما وكذلك تدعم وجود األثر يف تطبيق حوكمة املصارف علي
مكافحة جرمية غسيل األموال .بثابت احندار يبلغ  0.811 ،1.533، 0.388، 1.541لكل من املتغريات
األخرى مبعامل حتديد  1.504 ،1.515،1.501،1.610علي التوايل .
ومما سبق (جدول  ) 1يتضح لنا أن قيمة  Tاحملسوبة للمتغريات حوكمة املصارف،3.151 ، 3.538
.3.566 ،4.011 ،4.611اليت مت حتليلها أهنا أكرب من قيمة  Tاالحتمالية البالغة ( )1.111لذا يتم رفض
الفرضيات الصفرية للدراسة وقبول الفرضيات البديلة  ،وأيضاً ولوجود ال تأثري مبعدالت متوسطة ملعدالت التحديد
ومعامل اإلحندار كما بني اجلدول ( .) 1
 -17نتائج الدراسة :

من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة وإجابات املبحوثني وحماولة اإلجابة علي تساؤالهتا وحتقيق
أهدافها والتحقق من فرضياهتا مت التوصل ايل العديد من النتائج وميكن إجيازها كاآليت.

 – 0اخنفاض تطبيق مبدأ احملافظة علي حقوق املسامهني وذلك مبتوسط حسايب ( )3.1باملصارف التجارية قيد
الدراسة .وكذلك ضعف إمكانية حصول املسامهني علي البيانات واملعلومات املتعلقة باملصرف وذلك مبتوسط حسايب
( )3.34واحنراف معياري (.)0.11
 -1عملية احلوكمة وتطبيقها يف املصارف قيد الدراسة تؤثر على احلد من جرمية غسيل األموال بشكل واضح ،
حيت بلغ تأثري مبدأ احملافظة على حقوق املسامهني على غسيل األموال (.)1.433
 -3يوجد أثر ملبدأ اإلفصاح والشفافية ومبدأ مسؤوليات جملس اإلدارة ومبدأ املعاملة العادلة للمسامهني وذلك مبعامل
حتديد ( )1.610(،)1.504،)1.501(،)1.515على التوايل .على احلد من عملية غسيل األموال أي يتم قبول
الفرضيات البديلة ورفض الفرضيات الصفرية للدراسة.
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-4ارتفاع الفرص املتاحة لكل عضو من اهليأة العامة للمصرف لتوجيه األسئلة واالستفسارات مبتوسط حسايب
( )4.10واحنراف معياري (،)1.81وزيادة اختصاصات اهليأة العامة باملصرف حيث يتخذ من خالهلا قرار اختاذ
رأس املال أو ختفيضه أو االندماج مبتوسط حسايب(.)4.10
 -6وجود تعاون مرضي بني إدارة املصارف قيد الدراسة وأصحاب املصاحل مبتوسط حسايب ( )3.81واحنراف
معياري ( ) 0.33و االلتزام باملعايري األخالقية لعضوية جملس اإلدارة باملصارف قيد الدراسة مبتوسط حسايب ()4.8
وكذلك وجود التزام بالقوانني اخلاصة باألطراف ذات العالقة
 -5عدم التزام أعضاء جملس اإلدارة بتقدمي إقرار خطي سليم مبا ميتلكونه وأفراد عائلتهم من ممتلكات وذلك مبتوسط
حسايب ( )1.9واحنراف معياري (،)0.18وكذلك اخنفاض االلتزام مببادئ اإلفصاح والشفافية باملصارف قيد الدراسة
مبتوسط حسايب ( )1.8واحنراف معياري ()0.95
 -9وكذلك وجود اهتمام كايف بدراسة املقرتحات املقدمة بتعديل وإعادة اهليكل التنظيمي مبتوسطات حسابية
()4.0(، )4.4
 -8تسهم القوانني السرية املصرفية يف تعزيز ظاهرة غسيل األموال غري املشروعة من خالل االستغالل السيئ للسرية
املصرفية يف غياب تفعيل القانون واالستقرار السياسي يؤدي الستفحال ظاهرة األموال الغري مشروعة وعملية غسيلها
مبتوسط حسايب( .) 1.16
-1غياب االهتمام الكايف بتطبيق مبادئ عملية مكافحة غسيل األموال وذلك باخنفاض املتوسطات احلسابية ورمبا
يعزى ذلك لرغبة املصارف لتوفري السيولة الكافية بغض النظر عن مشروعية مصادرها .نظراً ملا متر به الدولة واملدن
الليبية من نقص توفري السيولة يف بعض األحيان.
 -01يساهم ضعف الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية يف انتشار ظاهرة غسيل األموال واستفحاهلا وغياب
القيم الوازع الديين يساعد يف انتشار اجلرائم والظواهر السلبية املتعلقة بظاهرة غسيل األموال.
 -18توصيات الدراسة:
من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة نقدم عددا من التوصيات اليت ميكن أن تساهم يف تفعيل
حوكمة املصارف التجارية الليبية ،وكذلك احلد من ظاهرة غسيل األموال .
-0نوصي بالعمل علي تطبيق مبادئ حوكمة املصارف للحد من هذه الظاهرة وملا هلا من تأثري سليب علي املصارف
وعلى الوضع االقتصادي للدولة
-1ضرورة االلتزام بتطبيق قوانني احلوكمة يف بيئة الدراسة وعلى رأسها قرار جملس مصرف ليبيا املركزي رقم ( )11لسنة
( )1101باعتماد دليل احلوكمة بالقطاع املصريف .
 -3زيادة تفعيل استخدام املعايري األخالقية للتعيني باملصارف سواء ألعضاء جملس اإلدارة أو املوظفني بشكل عام
وباختالف مستوياهتم اإلدارية .
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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-4جيب أن ي كون للمسامهني احلق يف انتخاب من ميثلهم يف جملس اإلدارة وزيادة التزام أعضاء جملس اإلدارة بتقدمي
إقرار مبا ميتلكونه وأفراد أسرهم لتأكيد الذمم املالية هلم .
 -6زيادة فرض املزيد من اإلجراءات املصرفية الرقابية الداخلية لتوضح واملهام املرتبطة باملستويات الوظيفية يف
املصرف وتطبيق نوع من الرقابة اليت ال تسمح بأي عملية مصرفية مشبوهة .
 -5العمل علي متابعة عمليات احلواالت واملعامالت املالية خاصة اليت تدخل فيها عمليات التحويل من خالل النقود
اإللكرتونية باإلضافة إىل واقية عمليات االقرتاض واحلصول على املعلومات الكاملة عن العمالء .
 -9العمل على فرض عقوبات صارمة على املصارف اليت تتقاعس يف جمال مكافحة عمليات غسيل األموال وعدم
االلتزام بقوانينها.
-8زيادة العمل على إجراء تدريب فعال لكافة املستويات الوظيفية املصرفية وإحاطتهم باألسس احلديثة يف حوكمة
املصارف وغسيل األموال والعمليات املشبوهة مبا يطور من قدراهتم يف التعرف على تلك األعمال وأمناطها املختلفة
وكيفية التصدي هلا .
 -1العمل على دعم اجلهود يف جمال حماربة ظاهرة غسيل األموال ومفهوم احلوكمة  ،خاصة يف جمال التعاون بني
اخلرباء الدوليني وزيادة عقد املؤمترات والندوات للخروج بالتوصيات املناسبة .
 -01عدم تغيب احلالة السياسية والظروف األمنية وغياب القانون وانتشار اجلرمية وذلك لزيادة التمسك بتطبيق
مبادئ احلوكمة وظاهرة غسيل األموال وتفعيلهما كأداة حملاربة الفساد بالدولة.
-19قائمة المراجع :

 -0القرعان فادي ( ،)1114الحاكمية ودورها في الوحدات الخدماتية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة آل البيت.

-1خوري نعيم ،)1115( ،الشفافية والحاكمية في الشركات ،جملة املدقق ،الصادرة عن مجعية احملاسبني القانونيني االردنيني ،العدد
.58-59
-3محاد طارق عبد العال( ،)1116حوكمة الشركات(المفاهيم -المبادئ-التجارب):تطبيقات الحوكمة في المصارف ،الدار
اجلامعية ،مصر.
 -4القسوس رمزي(،)1111غسيل األموال جريمة العصر ،دراسة مقارنة  ،دار وائل للنشر.

-6عوض اهلل ،صفوت( ،)1116األثار االقتصادية لعمليات غسيل األموال ودور البنوك في مكافحة هذه العملية ،جملة
احلقوق ،اجمللد  11العدد. 1
-5الصاحل حممد ( ، )1116غسيل األموال في النظم الوصفية ،رؤية إسالمية  ،جامعة أم القرى  ،السعودية .

-9عبد العظيم محدي (" )0119غسيل األموال في مصر والعالم" (الجريمة البيضاء -أبعادها -آثارها -كيفية
مكافحتها)،أكادميية السادات للعلوم اإلدارية ،طنطا ،مصر.

 -8اخلضريي حمسن أمحد("، )1111غسيل األموال :الظاهرة  ،األسباب ،العالج" ،الطبعة األوىل ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة،
مصر.
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-1آدم حممد (" ، )1110غسيل األموال"  ،جملة النبأ  ،العدد ( )51تشرين أول.

 -01األمحدي عصام الدين ( " ،)1111ظاهرة غسيل األموال وآثارها االقتصادية وأهم الجهود العالمية والمحلية المبذولة
لمكافحتها " ،جملة احتاد املصارف العربية ،العدد  135جملد .11

 -01السقا حممد إبراهيم( ،)0111غسيل األموال واقتصاديات الجريمة المنظمة  ،ورقة عمل مقدمة لكلية العلوم اإلدارية،
عمان.

-03عزي األخضر ( ، )1116ظاهرة غسيل األموال عبر البنوك من وجهة نظر الفكر اإلسالمي  ،جملة اجلندول  ،العدد 14
 -04العبد حسام (  ، ) 1111غسيل األموال في األلفية الثالثة  ،العدد التاسع  ،جملة البنوك .

 -06الطراونة  ،مصلح  ،والبطوش ،حسام ( ، )1116أثاث التزام البنوك بمكافحة عمليات غسيل األموال ونطاق هذا االلتزام
في النظام القانوني األردني ،جملة احلقوق  ،اجمللد . 11

-05حنا نعيم("،)1116نحو حوكمة النظام الضريبي المصري-نموذج مقترح" ،املؤمتر اخلامس حلوكمة الشركات وابعادها

احملاسبية واالدارية واالقتصادية ،جامعة االسكندرية ،كلية التجارة.

 -09احليزان أسامة فهد(" ،)1116نظام إدارة ومراقبة المنشآت" ،املؤمتر اخلامس حلوكمة الشركات وابعادها احملاسبية واالدارية،
اجلزء األول ،جامعة االسكندرية ،كلية التجارة.
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Particularly, the extent of internet use and familiarity with travel, tourism and
hospitality related websites.
Taking into consideration the results of the current study, companies in tourism
and hospitality industry in general and hotels in particular, should focus on
providing their guests with the best services experience possible in order to
encourage the propensity of positive electronic word of mouth. Additionally, it is
vital for hotel managers to follow online reviews and analyze guests' reactions to
the provided services for the purpose of improving the services in line with the
requirements of tourists.
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The results of the analyses illustrated in the table above indicated that the
determination coefficient is R2 = 0.692, this implies that 69.2% of the variation of
hotel booking intention is explained by the online review and its dimensions,
meanwhile the remaining 30.8% variation is explained by other determinants.
Besides, the calculated F=102.626 and the (sig =0.000 < 0.05) refers to the
significance of the regression model.
Moreover, the regression analysis results showed that the calculated t of
credibility is t=3.564 which is greater than tabulated t (0.05, 137; t tab= 1.98), with
significance sig=0.001 < 0.05. Therefore, the hypothesis (H2-1) is supported. The
calculated t of source expertise tcal=11.244 > ttab= 1.98, and a significance
sig=0.000 less than 0.05 indicates that source expertise significantly affects hotel
booking intention. Therefore, the hypothesis (H2-2) is supported. The timeliness of
the message has found to have no significant impact towards hotel booking
intention, this is due to tcal = - 0.269 < ttab=1.98. Hence, the hypothesis (H2-3) is
rejected.
To sum up the results of the above regression equations, the first tested
dimension of online reviews which is credibility of the source has the greatest
influence on the travelers' booking intentions, followed by the expertise of the
source. Meanwhile, the timeliness of the message has no significant impact on
hotel booking intention. This indicates that focusing on the online reviews
credibility and expertise is the most effective way to promote hotel services and to
boost sales.
5. Conclusions
The current research discusses the effect of reviews' credibility, expertise and
timeliness on travelers' preferences to book for a hotel. Based on the results
obtained, and consistent with previous studies like (Sussman & Siegal, 2003;
Bataineh, 2015; Nhơn & Thu 2014), we concluded that credibility of the source
have a significant influence on travelers’ booking intention for hotels. This raises
from the fact that information seekers perceive credible reviewers as an important
source of information that offer them valuable, useful and high-quality
information, therefore they are perceived as a trustworthy source and worth to be
believed in order to make their purchase decision. In the same strain , expertise of
the source also was found to have a significant effect on the hotel booking
intention; this finding also is consistent with previous studies' result such as (Chen
Zhen, 2015; Hilger et al 2011; Wangenheim & Bayón, 2004). Where the reviews
posted by an expert can provide information seeker with more detailed and precise
information about services and hotels. Last but not least, the results obtained
showed no significant effect of timeliness of the reviews on hotel booking
intention. This result wasn't in alignment with the previous studies discussed above
(Fu Xiaorong et al, 2011; Wei & Leng 2017), which have stated that timeliness of
online reviews has a very critical influence on consumer trust, which in turn has a
significant positive influence on purchase intention. This inconsistency may be
explained by the fact that there is a difference in individuals' characteristics.
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4. Results and Findings
4.1. Correlation Analysis
The following table (Tab 02) presents the relationship between online reviews
dimensions embodied in source credibility, source expertise, and timeliness and
travelers intention to book for a hotel.
Tab 2: Pearson Correlation test among variables

Hotel
booking
intention

Source
credibility

Source
expertise

Timeliness

Online
review

Pearson
correlation

0.633

0.814

0.094

0.727

Sig.

0.000

0.000

0.134

0.000

Source: prepared by researcher.

According to the results of Pearson correlation test showed in the previous
table, it was found that the highest score of correlation coefficient was between
source expertise and booking intention which represents 0.814 (81.4%) and
reaches a significant correlation below (p = 0.00 < 0.05). also the results of
Pearson correlation test showed a high score of correlation between source
credibility and booking intention which is 0.633 greater than 0.5, and a significant
correlation (p = 0.000 < 0.05). Concerning the relationship between timeliness of
the online review and booking intention, a weak score of correlation coefficient
was found(0.094) and with no significance (p = 0.134 > 0.05). Giving the
aforementioned, the source credibility and source expertise are significantly and
positively correlated to hotel booking intention, therefore, (H1-2) and (H1-1) are
supported. whereas timeliness is weakly correlated and no significance, which
mean the rejection of the hypothesis (H13).
4.2. Regression Analysis
To investigate the influence of online review dimensions represented in
credibility of the source, expertise of the source and timeliness of the message on
hotel booking intention, a linear regression is conducted to clearly clarify the
relationship between online reviews and hotel booking intention. The table 03
illustrates the regression analysis results
Tab03: regression analysis results
Online Review dimensions
Credibilit Expertis Timelines
B0
R2
F
y (B1)
e (B2)
s (B3)
0.11
0.271
0.690
- 0.014
8
Hotel
T
0.69 102.62
booking
calculate
3.564
11.244
- 0.269
2
6
intentio
d
n
Sig.
0.001
0.000
0.788
Source: prepared by researcher based on SPSS outputs.
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online reviews and ratings about hotels can boost online bookings by more than
05%. Within the same context, Ogut and Tas (2012) argue that online reviews
improve hotel's booking. Their study concluded that a 1% increase in online
reviews increases hotel sales up to 2.68% and 2.62% in Paris and London,
respectively.
To fill this research gap, the current research aims at gaining a more
comprehensive understanding of impacts from online hotel reviews attributes and
source feature (reviewer expertise) upon travelers’ booking intentions.
3.Methodology
In order to depict the effect of online reviews on hotel booking intention, the
current study targets a sample of Algerian Facebook users in Facebook groups
(related to tourism) through an online questionnaire. The sampling method applied
in this study was the snowballing sampling technique. According to (Bagheri &
Saadati, 2015), Snowball sampling method is one of the most applicable chain
referral sampling methodologies that involves asking recruited participants to
recommend others.
The main concentration of this study is travelers who had used travel related
information gathered from the network to book for a hotel. Therefore, the
questionnaire was primarily sent to a convenience sample of individuals from the
friends list and some active users in some tourism-related Facebook groups. A total
number of 155 respondents completed the questionnaire, 14 of them were excluded
due to the inconsistency or because questionnaires were incomplete.
The questionnaire used in this study measured four dimensions: source
credibility, source expertise and timeliness as a dependent variables in addition to
hotel booking intention as an independent variable. Each dimension contains items
measured by using a five-point Likert-type scale ranging from (1) "strongly
disagree" to (5) "strongly agree". All of the measurement constructs of this study
were adopted from different previous studies as illustrated in the table (01), some
minor wording changes were made to the adopted items in order to fit the current
study.
Tab (01) measurement items
Number of
dimensions
Sources
items
(Zhao et al, 2014)
5
source credibility
(Roobina Ohanian, 1990)
4
(Zhao et al, 2014) (Dou et al, 2012)
source expertise
Filieri and McLeay (2013)
5
timeliness
Cheung and Lee, 2012
(Zhao et al, 2014)
5
and McLeay (2013)
hotel booking intention
Cheung and Lee, 2012
Source: prepared by researchers.
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products/services and brands more effectively (Wangenheim & Bayón, 2004).
Moreover, the provision of quality information by expert opinion influence
consumers purchases decision (Chen Zhen, 2015; Hilger et al (2011).
Opinion-seekers need to identify reviewer expertise to conclude that the
information is trustworthy, and therefore judge the credibility of the source
(Hilligoss & Rieh, 2008). In the same vein, Cheung et al (2009) stated that in most
review websites, consumers use reviewer reputation to determine credibility
information about the reviewer. Credibility of the website also is judged by the
status of the content contributor, where subject-matter experts are considered as a
good indicator of a site's credibility and content quality comparing to reviewers
with no experience or expertise (Stanford et al. 2002, p07).
2.1.3. Timeliness
The abundance amount of related and significant information encountered by
consumers during their information search journey is always associated with a
particular time stamp (Zhao et al, 2015).Timeliness of the online reviews indicates
the degree to which information is up-to-date, or the degree to which the
information precisely reflects the current state of the world that it represents
(Nelson et al (2005). Or it's defined as "the time span between the consumers’
purchase of products or services and their release of comment information on the
internet" (Wei & Leng (2017). In the same context, Cheung et al (2008) pointed
out that timeliness of the review refers to the extent of how current, well-timed,
and updated the message is.
The importance of timeliness stems from the fact that the value of current reviews
are perceived differently from the out-of-date reviews (with the same content) (fu
xiaorong et al, 2011). Timeliness is considered as critical element for high-quality
online reviews. Where timely online reviews may persuade recipients (shasha teng
et al 2014; doll, w.j. and torkzadeh, g. (1988)) moreover, consumers perceive a
better quality of a product or a service and higher trust if the provided information
is well-timed. (wei & leng (2017). timeliness of online reviews was found to have
significant influences on consumer trust, which has significantly positive influence
on purchase intention. (fu xiaorong et al, 2011; wei & leng (2017)
2.2. Travelers' hotel booking intentions
For consumers engaging in an unfamiliar decision making, searching for
recommendations and other's experiences is considered as an important step in
their pre-purchase search. More importantly, travel-related information discussed
on blogs, social networking sites and travel websites, like tripadvisor.com and
booking.com, plays an increasing role in the development of reputation and trusts
in a hotel (Sparks & Browning, 2011; Ladhari & Michaud, 2015), travelers’
information adoption (Filieri & McLeay, 2013), improving attitudes toward hotels
(Vermeulen & Seegers (2009), and consumer's purchase intention (Liu and Ji,
2018). Consistent with this, the empirical findings of a study conducted by Ye et al
(2011) that emphasizes the influence of online user-generated reviews on business
performance, revealed that online reviews posted by travelers have a significant
influence on online sales, where the researchers noted that an increase of a 10% in
5
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Different literature has discussed the topic of online review from three major
points of view. First, reviews and product-related information are posted by a
group of post-purchase customers. Second, the pre-purchase customers make
product judgment. Third, after reading these reviews, consumer can predict the
product value and makes a purchase decision based on other's recommendations
(Lee and Lee, 2009). In this paper, we will focus on the third stage. Consumers
purchase intention can also be influenced by certain characteristic related to the
online reviews, such as source credibility, expertise of the reviewer and the
recentness of the review. These will be summarized in the following:
2.1.1. Credibility of the source:
Credibility is the believability of a source, a message or the media channel that
includes the trustworthiness, expertise, source dynamism (charisma) and physical
attractiveness as dimensions ((Flanagin & Metzger, 2008). similarly, (Ohanian,
1990) argue that source credibility is a term commonly used to imply a
communicator's positive characteristics that affect the receiver's acceptance of a
message. This later is believed to have a significant effect on information
usefulness and more importantly information adoption (Sussman & Siegal, 2003).
In the same vein, (Bataineh, 2015) stated that consumers' perceived credibility
plays a key role in their purchase decision journey. Similarly, (Nhơn & Thu 2014)
found in their study that the consumers' perception of travel-related information
credibility affects their preferences and decisions about tourism services
Due to the availability and abundance of information resulted from users
interaction in the online environment, the issue of source credibility has become a
reason for worry for all information-seekers in this virtual world. Therefore, the
topic of source credibility has received an extensive attention from scholars.
(Barbules, 2001) indicates that the complexity of the online environment is due to
three major factors. First, the speed of growth and the rate of dispersion with which
information can circulate within it. The second factor is the problem of the sheer
volume of information. Third, and lastly, the internet is considered as a selfsustaining reference system where credibility, of information or a source, depends
largely on other details and information. Consumers therefore, need to assess the
credibility of online reviews according to a several criteria embodied in
characteristics of the recipient, the reviewer and review.
2.1.2. Expertise of the source:
Online reviews provided by experts offer valuable information for consumers
and information-seekers (Ziqiong Zhang et al (2016); Hilger et al (2011)).
Stanford et al (2002), denotes that the expertise refers to consumers perception
about source knowledge that can be viewed as knowledgeable, reputable, or
competent. From consumers' point of view, the expertise component considered to
be of a great importance due to the possibility of providing accurate and valid
information (Hilligoss Rieh, 2008), as well as consumers are more inclined to
expertise regarding its objectivity (Jason Zhang et al, 2010). The large knowledge
base and familiarity of experts enable them to persuade opinion -seekers about
(JIEG)مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

4

JIEG: Vol (01), No (01), 2018, PP : 10-00

ISSN: 2602-7860

H1-3: there is a significant relationship between timeliness and hotel booking
intention
H2: there is a significant effect of online reviews dimensions on hotel booking
intention:
H2-1: there is a significant effect of credibility of the source on hotel booking
intention
H2-2: there is a significant effect of expertise on hotel booking intention
H2-2: there is a significant effect of timeliness on hotel booking intention
1.3. Conceptual model
Figure 01: Proposed research model

Source: adapted from researcher.

2. Literature review:
2.1. Online reviews
Unarguably, the snowballing use of internet has provided consumers with new
venues for searching products and services-related information, sharing thoughts
and more importantly interacting with known or unknown individuals. In this vein,
consumers can post their reviews in diverse settings such as weblogs, retail
websites, review websites, discussion forums, bulletin board systems, newsgroup
and social networking sites (Cheung and Lee, 2012). Different literature
highlighted an extended understanding on the topic of online reviews. Hennigthurau et al (2004) defined this later as "any positive or negative statement made
by potential, actual, or former customers about a product or company, which is
made available to a multitude of people and institutions via the Internet".
Additionally, online reviews are viewed as evaluation information about products'
different aspects. Therefore, consumers can infer the quality of goods according to
the reviews and experience, to reduce personal time and the perceived risk. (Zan
Mo, Yan-Fei Li, Peng Fan, 2015). Unlike the face-to-face interaction, online
reviews provide individuals with multiple options. First, it allows access to a much
larger number of individuals (Subramani & Rajagopalan, 2003), where the twoway dissemination of information between acquaintances has been extended to
multiple-way exchange among strangers across cyberspace (Hung & Li, 2007(.
Second, this later enables participants to connect synchronously and
asynchronously, where they have the possibility of reading and comparing
archived reviews of the products and services they are interested in. (Cheung et al,
2009.). However, one of the problems that can arise in this context is the
credibility of the source and the novelty of information, where it's likely to reflect
misinformation or does not represent the current reality.
3
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1. Introduction:
The current business environment is tremendously witnessing marketing and
an advertising clutter. Therefore, personal and unbiased source of information
plays a key role in consumers' decision-making journey. Hence, consumers are
searching for credible electronic word of mouth information from popular web
sites and recommendation from other reference groups (Wu & Wang 2010). In this
vein, Different academics and practitioners agreed on the fact that the advent of the
Internet has amplified the effects that the online reviews and information has on
consumers (Mirza & Almana 2013), where more and more studies have found that
consumers tend to be more interested in products discussed on blogs and web
forums than they are in those marketed in traditional ways (Mao-Yuan Pai et al,
2013), for example, it has been stated that Two-thirds of WOM’s impact on
business is from offline WOM, one-third from online (WOMMA, 2014), Perhaps
even more important, it’s estimated that more than half of all U.S. retail sales were
either transacted directly online or influenced by internet research. (Kotler &
Armstrong, 2017, P 515)
In tourism and hospitality industry, requesting online information has a
significant importance for destination choice or purchasing tourism and travelrelated services. Where the reviews and evidence gathered from internet before
reduce significantly the cost of information search and plays a prominent role in
filling the knowledge gap (Hung & Li (2007) In a parallel context, the online
reviews posted about hotel services are considered to be of a great importance for
travelers, where it has been proven that reading positive reviews can have a
stronger effect on hotel's booking intentions (Wen-Chin Tsao et al 2015).
Travel and hospitality related services in Algeria have witnessed a drastic
increase in demand recently, namely tourist circulation and hotel booking demand
(locally or abroad). In this vein, the current paper aims a better understanding of
the effect of online reviews, or what's deemed as electronic word of mouth, on the
hotel's booking intention. Additionally, this paper hopefully will shed the lights on
the different concepts and dimensions of online reviews posted in the internet and
their impact on the tourist' intention to book for a hotel service.
1.1. Research questions
- Is there a significant relationship between online reviews dimensions and hotel
booking intention?
- Is there a significant effect of online reviews dimensions on hotel booking
intention?
1.2. Research hypothesis
H1: there is a significant relationship between online reviews dimensions and
hotel booking intention:
H1-1: there is a significant relationship between credibility of the source and hotel
booking intention
H1-2: there is a significant relationship between expertise of the source and hotel
booking intention
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Abstract

Keywords

Reviews and recommendation posted in the internet are considered as an
important source of information. In view of this, the main purpose of this research is
to investigate the effect of online reviews dimension, mainly credibility, expertise and
timeliness, on hotel booking intention. A sample of Algerian Facebook users in
Facebook groups (related to tourism) was targeted through an online questionnaire to
collect data. Based upon our findings, we found that the source credibility and source
expertise are significantly and positively correlated to hotel booking intention,
whereas timeliness is weakly correlated and no significance. We also found that both
credibility and expertise have positive impacts on travelers’ booking intention for
hotels, meanwhile the timeliness of the message has found to have no significant
impact.

Online Reviews;
Hotel Booking
Intention; Online
Reviews
Dimensions.

الملخص

الكلمات المفتاحية

لقد أصبح من املسلم به يف االطارين النظري والتطبيقي أن التوصيات والتعليقات املنشورة على مواقع
 وذلك،االنرتنيت ذات الصلة باخلدمات السياحية وخدمات الضيافة أصبحت حتوز على أمهية كبرية للسياح
 فضمن هذا االطار تسعى الدراسة احلالية تسليط الضوء على أثر،باعتبارها أحد أهم مصادر مجع البيانات
 من خالل التطرق لتأثري بعد مصداقية،التعليقات االلكرتونية؛ التعليقات املوجودة على االنرتنيت على قرار احلجز يف الفندق
 تستهدف الدراسة احلالية عينة من، اخلربة وتوقيت نشر املعلومة وحداثتها ألجل هذا الغرض،قرار احلجز يف الفندق؛ املصدر
أبعاد التعليقات
.مستخدمي األنرتنيت من خالل استبيان الكرتوين مت توزيعه يف جمموعات الفيسبوك ذات التوجه السياحي
.االلكرتونية
 فقد أشارت الدراسة إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية لبعد،وتأسيسا مما مت التوصل إليه من نتائج
 يف حني أن بعد حداثة املعلومات أو توقيت نشرها مل يكن،املصداقية واخلربة على قرار احلجز يف الفندق
. حبيث مل يكن هلا تأثري معنوي على قرار احلجز يف الفندق حمل التقييم،بتلك األمهية بنسبة لعينة الدراسة
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