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قواعد وضوابط النشر في المجلة
يسررر هيئررة يريررر مجلــة االقتصــاد الــدولي والعولمــة أن تسررتقبل األبحــاث والدراســات األكاديميــة التــي
تص ــب ف ــي مي ــدان األعم ــال ،اإلدارة ،المحاس ــبة ،االقتص ــاد ،االقتص ــاد القياس ــي والمالي ــة ،باللغ ررات العربي ررة،
اإلجنليزيررة الفرنسررية ،حيرره هضررو هررملع األوراق ملعررايري الت كرريم العلمرري مررن قبررل متوصصررني ،وتطبررق فيهررا شررروط
اجملررالت العلميررة املكمررة املتعررارف عليها،وبنرراء علررى بلررك فرران اهليئررة تررر ب ر ن الب ررو املرسررلة ررب أن تسررتويف
الشروط التالية:
 )1أن تطررابق األوراق الب ةيررة األصررول املنهجيررة املتعررارف عليهررا يف الب رره العلمرري ،وان يلتررزم الباحرره ب رااللتزام
بضوابط األمانة والنزاهة العلمية؛
 )2أن ال تزيد عدد صف ات املقال على  22صف ة ،وال تقل عن  11صف ة،
 )1أن تتضررمن األوراق الب ةيررة ملوررغ باللغررة العربيررة و خررر باللغررة االجنليزيررة يف حرردود  152كلمررة ،إىل جانررب
الكلمات املفتاحية،
 )4أن يكتررب املقررال بربنررامج ) ،(Word 2003ويشرررتط أن يكررون ورق 2..2[ A4سررم× 21سررمو وفررق
املقاييس التالية:
 بالنسبة للفقرات احرتام مسافة بادئة1 :؛
 تباعد األسطر1 :؛
 نوعاخلط،)Traditional Arabic( :حجم اخلط 16 :عادي؛
 بالنس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رربة للكلم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات أو املص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررطل ات بلغ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة أجنبي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة فتكت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررب خب ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررط
()TimesNewRomanعادي ،مبقاس 12
 لضررمان اح ررتام الض روابط الشرركلية أعررالع ،وكررملا اح ررتام مقرراس اهل رواما ،كررن االسررتعانة بقالررب
اجمللة ( ،)Templateالملي يناسب لغة املقال.
 )5تقبل الب و األصيلة اليت تتصف باحلداثة ومل يسبق نشرها يف أي جملرة أو تظراهرة علميرة ،وتلرك الريت تقردم
إضافة علمية نظرية و عملية.
 )6يلتزم الباحه بالقيام بكافة التعديالت اليت تطلب منه ،وضمن اآلجال اليت يددها هيئة الت رير.
تقدم األوراق الب ةية 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
تنشر جملة االقتصاد الدويل والعوملة املقاالت العلمية األصريلة واملكمرة ،فردف تروفري جرودة عاليرة ل اقمرائهرا مرن
خالل االلتزام مببادئ مدونة أخالقيات النشر ومنو املمارسات اخلاطئة.
تصنف املدونة األخالقية ضمن جلنة أخالقيات النشر ()COPE
( )Committee On Publication Ethicsوهرري األسرراس املرشررد للمر لفني والبرراحةني واألطرراف األخررر
موحردة
امل ثرة يف نشر املقاالت باجمللة من حمكمني ،مستشارين ،منق ني وناشرين ،حبيه تسعى اجمللة لوضو معرايري د
للسررلوك؛ وتسررهر اجمللررة علررى أن يقبررل اجلميررو بق روانني املدونررة األخالقيررة اتفاقررا ،وبررمللك فهرري ملتزمررة رامررا برراحلر
على تطبيقها يف ظل القبول باملس ولية والوفاء بالواجبات واملس وليات املسندة لكل طرف.

مسؤوليات الناشر
قــرار النشــر :ررب مراعرراة حقرروق الطبررو وحقرروق االقتبرراس مررن األعمررال العلميررة السررابقة ،بغررر حف ر حق رروق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس الت رير مس وال عن قرار النشر والطبو ويستند يف بلك إىل سياسرة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر ،خاصة فيما يتعلق بالتشرهري أو القرملف أو انتهراك حقروق النشرر والطبرو أو
القرصنة ،كما كن لرئيس الت رير استشارة أعضاء هيئة الت رير أو املراجعني يف اهاب القرار.
النزاهــة:يضررمن رئرريس الت ريررر ب ر ن يررتم تقيرريم حمتررو كررل مقررال مقرردم للنشررر ،بغررس النظررر عررن اجلررنس ،األصررل،
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.
السرية :رب أن تكرون املعلومرات اخلاصرة مبر لفي املقراالت سررية للغايرة وأن ايراف عليهرا مرن قبرل كرل األشروا
الررملين كررنهم االطررالا عليهررا ،مةررل رئرريس الت ريررر ،أعضرراء هيئررة الت ريررر ،أو أي عضررو لرره عالقررة بررالت رير والنشررر
وباقي األطراف األخر امل رنة حسب ما تتطلب عملية الت كيم.
الموافقة الصريحة:ال كن اسرتودام أو االسرتفادة مرن نترائج أحبرا اآلخررين املتعلقرة باملقراالت غرري القابلرة للنشرر
بدون تصريح أو إبن خطي من م لفها.

مسؤولية المحكم
المس ــاهمة ف ــي ق ــرار النش ــر:يسرراعد امل ك ررم (املق رريم) رئرريس الت ري ررر وهيئررة الت ري ررر يف اه رراب ق ررار النش ررر وك ررمللك
ا
ا
مساعدة امل لف يف يسني املقال وتصويبه.
سرعة الخدمة والتقيد باآلجال:على امل كرم املبرادرة والسررعة يف القيرام بتقيريم املقرال املوجره إليره يف اآلجرال املرددة،
ا
وإبا تعررملر بلررك بعررد القيررام بالدراسررة األوليررة للمقررال ،عليرره إبررال رئرريس الت ريررر بر ن موضرروا املقررال خررارج نطرراق
عمل املكم ،ت خري الت كيم بسبب ضيق الوقت أو عدم وجود اإلمكانيات الكافية للت كيم.
للم كررم ،وأن يسررعى امل كررم للم افظررة علررى سرريتها
الســرية :رب أن تكررون كررل معلومررات املقررال سررية بالنسرربة ا
ا
وال كن اإلفصاح عليها أو مناقشة حمتواها مو أي طرف باستةناء املرخغ هلم من طرف رئيس الت رير.
الموضــوعية:علررى امل كررم إثبررات مراجعترره وتقيرريم األحبررا املوجهررة إليرره برراحلجج واألدلررة املوضرروعية ،وأن يتجنررب
ا
الت كيم على أساس بيان وجهة نظرع الشوصية ،الملوق الشوصي ،العنصري ،اململهيب وغريع.
تحديد المصادر:على امل كم حماولة يديد املصرادر واملراجرو املتعلقرة باملوضروا (املقرال) والريت مل يهمشرها امل لرف،
ا
وأي نررغ أو فقرررة م ر خوبة مررن أعمررال أخررر منشررورع سررابقا ررب ،ميشررها بشرركل صر يح ،وعلررى املكررم إبررال
رئيس الت رير وإنملارع ب ي أعمال متماثلة أو متشافة أو متداخلة مو العمل قيد الت كيم.
تعـار المصـالح:علرى امل كرم عردم يكريم املقراالت ألهرداف شوصرية ،أي ال رب عليره قبرول يكريم املقراالت
ا
اليت عن طريقها كن أن تكون هناك مصاحل لألشوا أو امل سسات أو ياالح فيها عالقات شوصية.

مسؤولية المؤلف
معايير اإلعداد:على امل لف تقردمي حبره أصريل وعرضره بدقرة وموضروعية ،بشركل علمري متناسرق يطرابق مواصرفات
املقرراالت املكمررة س رواء مررن حيرره اللغررة ،أو الشرركل أو املضررمون ،و بلررك وفررق معررايري و سياسررة النشررر يف اجمللررة،
وتبيرران املعطيررات بشرركل صر يح ،و بلررك عررن طريررق اإلحالررة الكاملررة ،ومراعرراة حقرروق اآلخررين يف املقررال؛ وجتنررب
إظهار املواضيو احلساسة وغري األخالقية ،الملوقيرة ،الشوصرية ،العرقيرة ،اململهبيرة ،املعلومرات املزيفرة وغرري الصر ي ة
وترمجة أعمال اآلخرين بدون بكر مصدر االقتباس يف املقال.
األصــالة والقرصــنة:علررى امل لررف إثبررات أصررالة عملرره وأي اقتبرراس أو اسررتعمال فق ررات أو كلمررات اآلخ ررين ررب
،ميشرره بطريقررة مناس ربة وص ر ي ة؛ ومجلــة االقتصــاد الــدولي والعولمــة يررتف حبررق اسررتودام ب ررامج اكتشرراف
القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.

إعادة النشر:ال كن للم لف تقدمي العمرل نفسره (املقرال) ألكةرر مرن جملرة أو مر رر ،وفعرل بلرك يعتررب سرلوك غرري
أخالقي وغري مقبول.
الوصــول للمعايــات واالحتفــا بهــا :علررى امل لررف االحتفرراي بالبيانررات اخلاصررة الرريت اسررتودمها يف مقالرره ،وتقررد ها
عند الطلب من قبل هيئة الت رير أو املقيم.
ا
اإلفصــاح:علررى امل لررف اإلفصرراح عررن أي تضررارب للمصرراحل ،مررايل أو غررريع والررملي قررد ي ر ثر علررى نتررائج الب رره
وتفسريها ،و ب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مايل ملشروا مقاله.
مؤلفي المقال :ينبغي حصرر (عردد) مر لفي املقرال يف أولئرك املسرا ني فقرط بشركل كبرري وواضرح سرواء مرن حيره
التصررميم ،التنفيررمل والتفسررري ،مررو ضرررورة يديررد امل لررف املس ر ول عررن املقررال وهررو الررملي يار دي دورا كب رريا يف إعررداد
املقررال والتوطرريط لرره ،أمررا بقيررة امل ر لفني يرارملكرون أيضررا يف املقررال علررى أ دنررم مسررا ون فيرره فعررال ،و ررب أن يت كررد
امل لف األصلي للمقال من وجود األمساء واملعلومات اخلاصة جبميو امل لفني ،وعدم إدراج أمسراء أخرر لغرري املر لفني
للمقررال ،كمررا ررب أن يطدلملررو امل لفررون مجيعررا عررن املقالررة جيرردا ،وأن يتفق روا ص رراحة علررى مررا ورد يف حمتواهررا ونشرررها
بمللك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
اإلحــاالت والمراج ـ :يلتررزم صرراحب املقررال بررملكر اإلحرراالت بشرركل مناسررب ،و ررب أن تشررمل اإلحالررة ملبكررر كررل
الكتررب ،املنشررورات ،املواقررو اإللكرتونيررة و سررائر أحبررا األشرروا يف قائمررة اإلحرراالت واملراجررو ،املقترربس منهررا أو
املشار إليها يف نغ املقال.
أي
اإلبــالع عــن األخاــاء:علررى امل لررف إبا تنبدرره واكتشررف وجررود خط ر جوهريررا وعرردم الدقررة يف جزئيررات مقالرره يف د
زمن ،أن يشعر فورا رئيس يرير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتص يح اخلط .
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الملخص
يعد خطر السيولة من بني أهم املخاطر املالية اليت تعرتض الصناعة املصرفية .مما استدعى ضرورة العمل
على إجياد معايري تنظيمية ورقابية لقياس وإدارة هذا اخلطر.
هتدف هذه الورقة إلبراز أهم النقاط اليت تضمنتها ورقة السيولة املتضمنة يف مقررات جلنة بازل ،IIIواليت
احتوت على اطر تنظيمية رقابية ومعايري كمية إلدارة ومراقبة وقياس خطر السيولة يف البنوك .باإلضافة إىل أهم
التقنيات الكمية احلديثة لقياس هذا اخلطر.
Abstract
Keywords
;Liquidity
;liquidity risk
liquidity risk
;management
Basel III.

الكلمات المفتاحية
السيولة؛
خطر السيولة؛
إدارة خطر السيولة؛
بازل .III

Liquidity risk is considered as one of the most important financial risks which face
banking industry. The fact which led to set a controlling framework to manage and
assess this risk.
This paper aims at highlighting the standards included in Basel III which include
quantitative and qualitative standards, furthermore explaining the main modern
techniques to manage liquidity risk.
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 . 1مقدمة:
يف ظل ما خلفته األزمة العاملية ( )7002-7002من ركود اقتصادي وتعطل لدور االنتاج ومراكز التجارة الدولية،
إىل جانب اضطراب األسواق املالية ،شهدت العديد من البنوك مشاكل يف السيولة على الرغم من امتالكها لرأمسال
كبرب ،إال أهنا مل تستطع إدارة خطر السيولة بصورة فعالة لضمان استقرارها ،ومن هنا تولدت احلاجة إىل وجوب وجود
اتفاقيات أو معايري عامة للتحكم وقياس خطر السيولة يف البنوك واألسواق املالية ؛ من شأهنا أن تضع أمام البنوك
أساليب جديدة للرقابة والسيطرة على حجم السيولة املتوفرة ،واستغالهلا بالشكل األمثل الذي يضمن استقرار النظام
املصريف العاملي.
وأمام هذا الوضع ،قامت جلنة بازل لإلشراف البنكي  BCBSباالتفاق مع بنك التسويات الدولية  BISبصياغة
اتفاقية بازل  IIIإلدارة خطر السيولة وضمان سالمة النظام البنكي يف حالة األزمات غري املتوقعة واليت هلا طبيعة
نظامية.
سيتم من خالل هذه ا لورقة البحثية ،التعرف على أهم املعايري التنظيمة ملراقبة خطر السيولة حسب مقررات جلنة بازل
األخرية ،باإلضافة إىل أهم التقنيات احلديثة املستخدمة يف البنوك لقياس هذا اخلطر ،من خالل ما يلي:
مفهوم خطر السيولة؛المعايير التنظيمية ومعدالت مراقبة خطر السيولة حسب مقررات لجنة بازل III؛التقنيات الحديثة لقياس خطر السيولة..1مفهوم خطر السيولة
تعرب السيولة عن قدرة البنك على تأدية التزاماته ومتثل القوة املالية للبنك ،وهي مرتبطة بالتدفقات النقدية فقط،
وباملقابل فإن عدم القدرة على تأدية هذه االلتزامات يعترب "عدم سيولة"(  ، ) Rudolf Duttweiler, 2009. P: 287واليت قد
تؤدي اىل خطر السيولة الذي يعرف بأنه نتيجة الفرق الذي ينطوي على استحقاقات جانيب امليزانية ،هذا التباين ينتج
إما عن فائض يف النقدية الذي يفضل استثماره ،أو عجز مايل جيب متويله .كما يظهر خطر السيولة من صعوبة
احلصول على النقدية احلاضرة بتكلفة معقولة.
ويصنف خطر السيولة إىل  5أنواع كما يلي:
خطر سحب السيولة (السيولة املطلوبة) ،خطر السيولة الوقيت ،خطر السيولة املشروطة ،خطر سيولة التمويل ،خطر
سيولة السوق ،حيث تعرف األنواع الثالث األوىل كما يلي) :(Suresh Padmalatha, Justin Paul, 2011, P : 310
 .1.1خطر سحب السيولة  :Call liquidity Riskمرتبط باألصول واخلصوم معا ،واملتعلق بالسحوبات املفاجئة
والكبرية للودائع يف تواريخ مسبقة بدل متديد آجاهلا ،وهذا ما جيعل البنك غري قادر على مواجهة التزامات التسديد؛
.1.1خطر السيولة الوقتي  :Term liquidity Riskينتج عن التمديد غري املتوقع لفرتة التزام رأس املال يف املعامالت
االقراضية ،أي التأجيل غري املتوقع للسداد ،حيث أن التسديدات ميكن أن تنحرف عن الشروط التعاقدية ،أي احلاجة
لتعويض عدم استالم التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة مثال :األصول العاملة تتحول إىل أصول غري عاملة
؛

)(R.S Raghavan, February 2003
 .0.1خطر السيولة المشروطة :Contingent liquidity Risk

وهو اخلطر املرتبط باألموال اإلضافية للتمويل أو
حتويل اخلصوم املستحقة خالل ظروف الضغط احملتملة واملستقبلية للسوق.
أما بالنسبة للخطر سيولة التمويل وخطر سيولة السوق فيعرفان كما يلي:
2
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 .1.1خطر سيولة التمويل  : Funding liquidity Riskويعين عدم قدرة األموال املتاحة على مواجهة االلتزامات
عند استحقاقها ،وهو مرتبط أكثر باإلدارة النقدية)  ، (Phoebus Athanassiou, 2012, P : 187أي عدم قدرة
البنك مواجهة التدفقات النقدية املستقبلية واحلالية املتوقعة وغري املتوقعة ،واالحتياجات املضمونة دون التأثري على
العمليات اليومية للبنك.
 .1.1خطر سيولة السوق :يظهر عندما ال تستطيع املؤسسة تعويض أو التخلص من وضعية ما بسعر السوق
بسبب عدم كفاية أو اختالل السوق) .(Viral V. Acharya, Stephen Schaefer, 2005, P : 5
وعموما ميكن القول أن خطر السيولة يف البنوك يصنف إىل :نقص السيولة في السوق أو عدم القدرة على
الوصول للتمويل ،حيث يف النوع األول األصول غري السائلة جتعل من الصعب على البنك مواجهة االلتزامات
املالية ،أما يف النوع الثاني يكون البنك غري قادر على االقرتاض لرفع األموال بتكلفة معقولة عند احلاجة.
 .1المعايير التنظيمية إلدارة خطر السيولة حسب مقررات لجنة بازل III
تأسست جلنة بازل للرقابة املصرفية وتكونت من جمموعة الدول الصناعية العشرة وذلك مع هناية عام  4721حتت
إشراف بنك التسويات الدولية مبدينة بازل بسويسرا ،وقد تشكلت حتت مسمى جلنة التنظيمات واإلشراف والرقابة
املصرفية على املمارسات العملية – أو جلنة األنظمة والرقابة املصرفية.
و هتدف هذه اللجنة لتحقيق ما يلي:
* تقرير حدود دنيا لكفاية رأس مال البنوك؛
*حتسني األساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك؛
*تسهيل عملية تبادل املعلومات املتعلقة بإجراءات وأساليب الرقابة؛
* املسامهة يف تعميق واحلفاظ على استقرار النظام املصريف العاملي( .عبد املطلب عبد احلميد ،9110 ،ص ص
.)11-10
تعترب اتفاقية بازل  IIIاملراجعة الثانية التفاقية بازل  Iمنذ  ،4722واليت متثل النطاق التنظيمي العاملي للبنوك
واملؤسسات املالية ،وهي الوثيقة االستشارية "لتقوية مرونة القطاع البنكي" اليت صدرت يف  42ديسمرب  7007من
قبل جلنة بازل إلشراف البنكي ( )BCBSوبنك التسويات الدويل ( .)BISوهي امتداد ومراجعة للوثيقة األوىل "تعزيز
بازل  "IIاملنشورة يف جويلية  .7007اهلدف من هاتني الوثيقتني هو حتسني قدرة النظام البنكي على امتصاص
الصدمات املالية واالقتصادية مهما كان مصدرها ( .) Bank for International Settlmentsويتمثل اجلزء األساسي
يف اتفاقية بازل  IIIهو حتديد احلد األدىن لرأس املال التنظيمي( ،حيث كانت البنوك ملزمة (بإهتالك نسبة احتياطي
رأس مال  %7من خمتلف أنواع األسهم العادية لريتفع هذا املعدل إىل (Graeme Wearden, )%2
)  ،Guardian.co.Uk, 2010باإلضافة إىل متطلبات السيولة اليت جيب على البنك االحتفاظ هبا ملواجهة اخلسائر غري
املتوقعة رافعة الديون ،الشفافية واإلشراف يف الصناعة البنكية واجلهد الدويل لتخفيض اخلطر النظامي (Hugo,
)Jens Ronnquvist, 2010

.Nordell,

وقد قامت جلنة بازل بوضع جمموعة من املعايري التنظيمية اخلاصة بإدارة ومراقبة السيولة ،سيتم شرحها فيما يلي:
 .1.1مبادئ السيولة
قامت جلنة بازل مبراجعة مبادئ السالمة إلدارة السيولة يف املؤسسات البنكية لسنة  7000من خالل دليل السيولة
يشتمل على:
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*أمهية تشكيل احتمال خطر السيولة؛
*احلفاظ على مستوى كايف من السيولة من خالل وسادة من األصول السائلة؛
*ضرورة ضمان تكاليف السيولة األرباح واملخاطر لكل األعمال واملشاريع؛
*تعريف وقياس خماطر السيولة ،املتضمنة خماطر السيولة املشروطة؛
*احلاجة إىل خمطط متويل طارئ عملي وقوي؛
*إدارة خطر السيولة اليومي؛
*الكشف العام لتطوير السوق.
يؤكد هذا الدليل أمهية قياس املشرفني إلدارة كافية خلطر سيولة البنك ومستوى سيولته .كما يوضح أمهية الشراكة بني
املشرفني وأطراف أخرى مثل :البنوك املركزية خاصة يف أوقات الضغط.
هذا الدليل يضم  42مبدأ إلدارة ومراقبة خطر السيولة ( Principles For Sound Liquidity Risk Management
 )and Supervision, September 2008. PP : 3-5مقسمة لـ  5جماالت كما يلي:
 المبدأ األساسي إلدارة ومراقبة خطر السيولة؛
 حوكمة إدارة خطر السيولة؛
 قياس وإدارة خطر السيولة؛
 الكشف العام؛
 دور المشرفين.
 .1.1وسائل الرقابة على السيولة
لتعزيز وتقوية التناسق يف اإلشراف الدويل على خطر السيولة قامت جلنة بازل بتطوير أدوات يستعملها املشرفون
لرصد وإدارة خطر السيولة يف البنوك .تشمل هذه األدوات ما يلي (Dietrich Domanski and Philip Turner,
):2012
*عدم تطابق االستحقاق التعاقدي

maturity Mismatch

 :Contractualتوفر هذه األداة قاعدة سهلة

وأساسية لاللتزامات التعاقدية؛
*مراقبة تركيز مصادر التمويل  :Concentration of Fundingتتضمن حتليل تركيز التمويل اإلمجايل؛
*األصول المتاحة غير المرتبطة  :Available Unencumbered Assetsتقيس هذه األداة مبلغ األصول غري
املرتبطة اليت ميكن للبنك استعماهلا كضمان للتمويل املضمون؛
*الوسائل المتعلقة بالسوق للرقابة على السيولة  : Market-Related monitoring toolsتتضمن إدارة
املعطيات الواسعة للسوق فيما يتعلق بأسعار األصل ،السيولة ،أسعار األسهم ،خيارات عدم القدرة على سداد
القروض ...اخل.
وقد اقرتحت اللجنة على املشرفني استعمال هذه األدوات إىل جانب املعايري الكمية (سيتم التطرق إليها يف العنصر
املوايل) ،حيث على املشرفني إتباع اإلجراءات الالزمة عند ظهور مؤشرات صعوبات حمتملة يف السيولة ،عند وجود
اجتاه سليب يف هذه املقاييس أو عند تدهور وضعية السيولة .
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Contractual maturity Mismatch

يبني هذا املقياس الفجوة بني التدفقات التعاقدية الداخلة واخلارجة للسيولة لفرتة زمنية حمددة ،هذه الفجوات تبني
مستوى السيولة اليت سيحتاجها البنك ،كما توفر نظرة عامة حول مدى اعتماد البنك حتويل االستحقاق يف العقود
اجلارية.
حيث جيب على البنك أن يبني النقدية التعاقدية والتدفقات املضمونة ذات الصلة على أساس االستحقاق التعاقدي
املتبقي .وعلى املشرفني يف كل املستويات التنظيمية وضع خمطط زمين لتقرير املعطيات الالزمة ،حيث املعطيات امجممعة
من عدم تطابق االستحقاق التعاقدي توفر األطر الزمنية احملددة ملعدل تغطية السيولة ومعدل التمويل املستقر .وميكن
تقسيم الفرتات الزمنية لفهم وحتديد وضعية التدفقات النقدية للبنك إما بصورة يومية  2أيام 41 ،يوم3 ،7 ،4 ،
أشهر ...اخل.
وهناك جمموعة من النقاط جيب أخذها بعني االعتبار عند مجع املعطيات(International Framework for :
)Liquidity Risk Management Standards and Monitoring, December 2009,PP: 25-30

 جيب أن يتم إعداد تدفقات األصول حسب آخر استحقاق ممكن؛
 جيب أن توضع التدفقات النقدية للخصوم حسب أول تاريخ ممكن للخروج؛
 جيب أن يتم حتليل النقدية التعاقدية املتعلقة بأي استحقاق مطلوب أو إصدار قابل للتمديد حسب أول تاريخ
تسديد ممكن؛
 األدوات (العناصر) اليت ليس هلا أي استحقاق حمدد يتم تدوينها بصورة منفصلة بدون أي افرتاضات تطبيق عند
حلول االستحقاق؛
 ال تؤخذ التدفقات اخلارجة اليت ميكن أن تتم يف البنك من أجل محاية االمتيازات .إذا مل يكن هناك أي التزام
لفعل ذلك؛
 جيب على البنوك أن تقوم بتحليل عدم تطابق االستحقاق بناءا على خطط إسرتاتيجية ،وجيب مناقشتها مع
املشرفني؛
 عندما تف كر املؤسسات يف تغريات مادية ملشاريعها ،فعلى املشرفني طلب تقارير توقع عدم التطابق لقياس أثر
التغيريات على اإلشراف.
 .1.1.1مراقبة تركيز مصادر التمويل

Concentration of Funding

تعين هذه األداة تلك املوارد من التمويل الكلي ،حيث أن سحب هذا التمويل ميكن أن يؤدي إىل مشاكل يف
السيولة .ويشجع هذا املقياس تنويع مصادر التمويل املنصوح هبا يف مبادئ السالمة للجنة بازل وحيلل هذا املقياس ما
يلي):(IBid
* مصادر تمويل الخصوم من كل جانب (مقابل)؛
* مصادر تمويل الخصوم من كل منتوج؛
* قائمة مبالغ األصول والخصوم بعملة مهمة .
حيث يتم حساب هذا املقياس من خالل دراسة تركيز التمويل من خالل املقابل ) ،)Counterpartyأو املنتج،
فيجب على البنوك واملشرفني رصد نسبة التمويل ،واالرتفاع املعترب يف الرتكيز.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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*المقابالت المهمة (الجهات)
حيسب عدد املقابالت بتجميع كل أنواع الودائع من مقابل واحد أو جمموعة مقابالت ،باإلضافة إىل االقرتاضات
املباشرة ،املضمونة وغري املضمونة اليت ميكن للبنك أن حيدد رفعها من نفس اجلهة.
تعرف "اجلهة أو املقابل املهم" باملقابل الفردي أو جمموعة من املقابالت املرتبطة ،ويشكل أكثر من  %4من إمجايل
خصوم البنك.
*المنتوج المهم Significant Product
هو منتوج أو أداة أو منتجات يكون مبلغها اإلمجايل أكثر من  %4من إمجايل اخلصوم.
*العملة المهمة Significant currency
تعرف بأهنا اخلصوم املقيمة لعملة واحدة يكون مبلغها اإلمجايل أكثر من  %4من إمجايل اخلصوم
يتم أيضا يف هذه األداة إعداد تقارير ألفاق زمنية إما :أقل من شهر 3-4 ،أشهر 6-3 ،أشهر-6 ،سنة أو أكثر
من سنة .حيث تعطى هذه األداة فكرة عن مدى تركيز التمويل لعميل معني ،وبعملة معينة.
Significant Counterparty

 .0.1.1األصول المتاحة غير المرتبطة

Available unencumbered assets

توفر هذه األداة معلومات ومعطيات حول العملة ،واألصول غري املرتبطة املتاحة يف البنك ،حيتمل أن تستعمل هذه
األصول كضمان لرفع متويل مضمون إضايف يف السوق الثانوي و/أو أصول مؤهلة يف البنوك املركزية تكون كموارد
إضافية للسيولة يف البنك(Ansagar Wittenbrink. PWC (2010), Basel III. A Risk Management .

)Perspective

جيب على البنوك أن تبني مبلغ ،نوع ومكان األصول غري املرتبطة املتاحة املؤهلة للتمويل املضمون املرتبط بالبنوك
املركزية اليت يتم ترتيبها مسبقا ،أو االقتطاعات احلالية بتكلفة معقولة للتسهيالت الدائمة فقط ،وجيب حتديد العملة
اليت يتم هبا تقييم األصول غري املرتبطة املتاحة اليت تشكل أكثر من  %4من املبلغ اإلمجايل املرتبط بالضمان املتاح
غري املرتبط.
كما جيب على البنوك أن تبني االقتطاع املقدر الذي حيتاجه السوق الثانوي و/أو البنك املركزي لكل أصل ،بعد ذلك
تبني القيمة احملولة إىل سيولة املتوقعة للضمان ،ومكان األصل وخطوط األعمال اليت ميكنها الوصول هلذه األصول.
وجيب أن يأخذ املشرفون بعني االعتبار أن هذه التقنية ال تقارن األصول غري املرتبطة املتاحة مببلغ التمويل املضمون
املعلق (الذي مل حيسم بعد) أو مع أي عامل زيادة يف امليزانية .لذا جيب تدعيم هذه األداة بعدم تطابق االستحقاق
ومعطيات امليزانية األخرى.
 .1.1.1الوسائل المتعلقة بالسوق للرقابة على السيولة Market-Related monitoring tools
مبا أن هناك عدة معطيات متوفرة يف السوق ،جيب على املشرفني إدارة ورصد املعلومات على املستويات التالية للرتكيز
على الصعوبات احملتملة للسيولة):(Ibid
 معلومات عامة حول السوق

Market-Wide Information

ميكن للمشرفني رصد معلومات على املستوى الكلي ،واجتاه األسواق الرئيسية ومعرفة األثر احملتمل على القطاع املايل
والبنك ،كما تستعمل هذه املعلومات عند تقييم خطة التمويل؛

 معلومات على القطاع المالي

Information on the Financial Sector

ملعرفة فيما إذا كان القطاع املايل يعكس حتركات السوق أو أنه يعرف صعوبات تؤثر على السيولة ،هذه املعلومات
تتضمن معلومات عن سوق األسهم والسندات للقطاع املايل ...اخل؛
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Bank Specific Information

لرصد ومعرفة فيما إذا كان السوق يفقد الثقة يف مؤسسة معينة أو أن مؤسسة ما تعرف أخطار ،وهذا من خالل مجع
معلومات عن أسعار األسهم ،األسعار املتداولة يف السوق النقدي ،وضعية أسعار وتقلبات التمويل ،أسعار سندات
البنك و/أو السندات الثانوية يف السوق الثانوية ...اخل).(Ibid
اجلدول املوايل يلخص املعايري التنظيمية لقياس ومراقبة خطر السيولة.
جدول رقم ( :)01المعايير التنظيمية لقياس ومراقبة خطر السيولة
مبادئ السيولة
*املبدأ األساسي إلدارة ومراقبة خطر السيولة
*حوكمة إدارة خطر السيولة
*قياس وإدارة خطر السيولة
*الكشوفات العامة ودور املشرفني
المصدر :من إعداد الباحثتني اعتمادا على بعض املراجع النظرية.

وسائل الرقابة على السيولة
*عدم تطابق االستحقاق التعاقدي
*مراقبة تركيز التمويل
*نسبة األصول غري املرتبطة املتاحة
*الوسائل املتعلقة بالسوق للرقابة على السيولة

وال يكتفي البنك بالتقيد باملعايري التنظيمية يف جانبها النظري فحسب ،إمنا يقوم مبواجهة خطر السيولة من خالل
تطبيق عدة تقنيات كمية وذلك حبساب جمموعة من النسب بناءا على املعلومات املوجودة يف تقاريره املالية ،اليت من
شأهنا حتديد وضعية البنك ومساعدته على اختاذ اإلجراءات املناسبة ملواجهة خطر السيولة ،واليت اولت هلا جلنة بازل
اهتماما خالل التعديالت االخرية ،كما سيتم شرحه يف الفقرة املوالية.
.0معدالت مراقبة السيولة حسب مقررات لجنة بازل III
خالل األزمة املالية األخرية  7002-7002مت إظهار أمهية إدارة السيولة سواء للقطاع البنكي أو األسواق املالية،
فعلى الرغم من امتالك مستويات عالية من رأس املال عرفت عدة بنوك صعوبات ألهنا مل تقم بإدارة سيولتها.
لذا قامت جلنة بازل لإلشراف والرقابة البنكية بعدة إجراءات ختص إدارة خطر السيولة فنشرت "ورقة السيولة
 "7040يف ديسمرب  7040اليت تضمنت مقرتحات مراجعة اإلطار األساسي لتحسني وتطوير إدارة خطر السيولة
ومراقبة التعرض خلطر السيولة املوجودة يف نشرة اللجنة املعتمدة يف سبتمرب " 7002مبادئ اإلدارة السليمة خلطر
السيولة ."7002
وتقرتح "ورقة السيولة  " 7040بعض التعديالت االنتقالية لتطبيق املعايري اجلديدة للسيولة ،كما قامت اللجنة بوضع
فرتة مالحظة تعتمد ملراقبة أثر املعايري .وقد قدمت "ورقة السيولة  "7040معيارين لتحليل وإدارة السيولة كما يلي:
 معدل تغطية السيولة » :Liquidity Coverage Ratio «LCRالذي صمم لتعزيز املرونة قصرية األجل خلطر
سيولة البنك من خالل ضمان امتالك البنك ألصول سائلة عالية اجلودة ملعاجلة فرتة الضغط خالل  30يوم؛
 معدل صافي التمويل المستقر » :Net Stable Funding Ratio «NSFRالذي صمم لتعزيز املرونة طويلة
األجل من خالل احتياج البنك لرأس مال أو أموال طويلة املدى تبقى ملدة سنة بضغط أقل.
.1.0معدل تغطية السيولة »Liquidity Coverage Ratio «LCR
يلزم هذا املعيار البنك االحتفاظ مبستوى كايف من األصول السائلة اليت ميكن حتويلها إىل نقود سائلة ملواجهة
احتياجات السيولة خالل  30يوم يف فرتة ضغط سيولة ،حيث أن القواعد اليت يتم تطبيقها على معدل تغطية
السيولة تعرف مبخزون األصول السائلة عالية اجلودة على إمجايل صايف التدفقات النقدية اخلارجة يف 30
يوم()Financing SMEs and Entrepreneurs2012, P: 34
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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مخزون األصول السائلة عالية الجودة
إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة خالل  02يوم القادمة

≥022%

حيث فرتات الضغط قد تشمل(John C Hull,2012, P: 293) :
*ختفيض بثالث درجات للتنقيط العام ملؤسسات القرض؛
*هروب نسبة من الودائع؛
*خسارة التمويل اإلمجايل غري املضمون؛
*ارتفاع معترب يف اقتطاعات التمويل املضمون؛
*ارتفاع مشتقات املطلوبات املضمونة واملطلوبات املضمونة لكشوفات خارج امليزانية التعاقدية وغري التعاقدية املتضمنة
تسهيالت السيولة واالئتمان.
أوال -مخزون األصول السائلة عالية الجودة
حيث جيب على البنوك إن يكون لديها خمزون من األصول السائلة عالية اجلودة غري املرتبطة لتغطية التدفقات
اخلارجة الصافية اإلمجالية لـ  30يوم من فرتة الضغط ،وهذه األصول ميكن أن تتحول بسهولة إىل نقود مع نقص قليل
يف القيمة يف فرتات الضغط يف السوق وهناك جمموعة من اخلصائص هلذا النوع من األصول:
)(www.Linklaters.com/pdfs/mkt/BaselIII: Liquidity Rules.pdf
 جيب أن تكون غري مرتبطة ،ومتوفرة ويتم تسيريها هبدف وحيد وواضح لتوفري التمويل الطارئ؛
 ال جيب أن تكون مستعملة لالحتياط يف وضعيات جتارية ،وال تكون مصممة (موضوعة) لتغطية تكاليف
التشغيل؛
 جيب أن تكون حتت إشراف ورقابة املختصني يف إدارة خطر السيولة؛
 جزء من األصول جيب أن يتم حتويلها إىل نقود على أساس منتظم من خالل "الريبو" أو البيع الكامل يف
السوق؛
وقد بينت اللجنة أن الب نوك واملشرفني جيب أن يكونوا حذرين وعلى علم أن اختبار ضغط « LCR Stress LCR
»  Testال يغطي احتياجات السيولة اليومية اليت تظهر خالل اليوم وختتفي يف هناية اليوم.
وتنقسم هذه األصول إىل نوعني:
 المستوى  Iمن األصول السائلة عالية الجودة:
ويتضمن :النقدية احلاضرة ،االحتياطات يف البنوك املركزية ،البدائل النقدية مثل الديون احلكومية ،وميكن أن يشمل
حصة غري حمدودة من جتميع األصول السائلة ألغراض  LCRوغري معنية باالقتطاع يف إطار حساب  ،LCRباإلضافة
إىل األوراق املالية املتداولة (القابلة للتسويق) اليت متثل مطالب ،أو ضمانات سيادية ،البنوك املركزية ،هيئات القطاع
العمومي غري املركزية املمثلة بوزن خطر  %1حسب مقررات بازلII
)(Tamara Gomes, Natasha Khan, December 2011
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 المستوى  IIمن األصول السائلة عالية الجودة:
يشمل األوراق املالية املتداولة أو املطالبات املضمونة من :البنوك املركزية ،هيئات القطاع العمومي احلكومي غري
املركزي ،املعنية بوزن خطر  %70حسب مقررات جلنة بازل  IIخلطر القرض واألوراق املالية عالية اجلودة للشركات
غري املالية ذات التصنيف  ،AAوالسندات املغطاة.
ال ميكن لألصول من املستوى  IIأن تشكل أكثر من  %10من جتميع األصول السائلة الكلية املستعملة حلساب
 LCRوسيتم تطبيق اقتطاع من قيمتها السوقية اجلارية .كحد أدىن جيب تطبيق اقتطاع  %45لألصول من املستوى
.(Ansgar Wittenbrink, 2011, PP: 12, 13.).II
ثانيا -إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة
ميثل الفرق بني التدفقات النقدية اخلارجة اإلمجالية والتدفقات النقدية الداخلة اإلمجالية خالل  30يوم من فرتة
الضغط.
حيسب إمجايل التدفقات اخلارجة املتوقعة من خالل ضرب األرصدة غري املسددة لعدة أنواع من اخلصوم والتزامات
(تعهدات) خارج امليزانية مبعدالت توقع سحبها أو خروجها .وحتسب التدفقات النقدية الداخلة املتوقعة بضرب
املقبوضات املعلقة مبعدالت توقع دخوهلا .التدفقات الداخلة املتوقعة ميكن أن تكون أكرب من  %25من إمجايل
التدفقات النقدية اخلارجة املتوقعة ،يعين أن البنك جيب أن حيتفظ بأصول سائلة عالية اجلودة تعادل على األقل
 %75من صايف التدفقات النقدية اإلمجالية املتوقعة) .(Junji Nakagawa, 2011, P : 247
عرفت ورقة السيولة  7040بالتفصيل األصول واخلصوم اليت تؤخذ بعني االعتبار يف احلساب ،والنسبة ذات الصلة
لتضمينها يف الصيغة ،باإلضافة إىل التدفقات اخلارجة املتوقعة من الودائع امجمزئة ،وخسارة جزء من أنواع متعددة
لألصول املؤمنة وغري املؤمنة املطلوبة خالل فرتة  30يوم.
حسب  LCRفإن البنك ملزم بامتالك أصول سائلة تعادل املبالغ التالية(International Framework for :
)liquidity Risk measurement, Standards and monitoring, Consultative Document, opcit.

 %5 من قيمة االلتزامات غري املسحوبة "تسهيالت السيولة و االئتمان" من عمالء جتارة التجزئة؛
 %400 من قي مة االلتزامات غري املسحوبة "تسهيالت السيولة" للشركات غري املالية ،البنوك املركزية ،هيئات
القطاع العام ،وبنوك التنمية متعددة األطراف؛
 %400 من االلتزامات غري املسحوبة "تسهيالت السيولة واالئتمان" هليئات أخرى ،البنوك املركزية ،هيئات
القطاع العام ،وبنوك التنمية متعددة األطراف ،املؤسسات املالية (البنوك ،مؤسسات األوراق املالية ،شركات التأمني).
ويعرف تسهيل السيولة حسب اللجنة ،بأنه أي التزام ،التسهيل االحتياطي غري املسحوب املوضوع هبدف إعادة
متويل قرض عميل يكون يف وضعية غري قادر على احلصول على االحتياجات التمويلية من األسواق املالية ،يف هذا
السياق ،تسهيالت رأس املال العامل للشركات (مثل التسهيالت االئتمانية املتجددة للشركات وأهداف رأس املال
العامل) ال جيب أن تصنف كتسهيالت سيولة بل كتسهيالت ائتمان ،وبالتايل جذب احتياج  %40أكثر من
 . %400غري أنه إذا كانت التسهيالت املتجددة لغري شركة (مثل :بنوك أو هيئات قانونية أخرى ستجذب احتياج
امتالك أصول سائلة  %400بغض النظر إذ كانت مصنفة كتسهيل سيولة أو ائتمان).(IBid
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 .1.0معدل صافي التمويل المستقر
صمم هذا املعدل لتشجيع البنوك على متويل نفسها باخلصوم اليت تقابل األصول اليت متوهلا .وبالتايل ميكنها البقاء
أكثر لتجنب وضعية تدفقات خارجة تفوق التدفقات الداخلة ،لالحتفاظ مببلغ أدىن مقبول من التمويل املستقر على
أساس خصائص سيولة األصول خالل مدة سنة.
ويهدف إلدخال تغيريات يف جمال خطر السيولة بعيدا عن عدم تطابق استحقاق التمويالت قصرية األجل ،وباجتاه
متويل طويل األجل لألصول( Brian Scott-Quinn, 2012, P: 395).
وهذه املقاربة تتطلب من البنك ما يلي:
 قياس كل أصوله (سواء يف امليزانية أو خارج امليزانية)؛
 تعريف وحتديد النسبة غري السائلة لكل أصل اليت حيتمل أن ال ميكن حتويلها إىل نقود خالل مدة سنة من فرتة
الضغط؛
 وبعدها جيب امتالك رأس مال كايف أو أنواع خاصة من الديون طويلة األجل املتوقع أن تكون موارد أكيدة
للتمويل خالل سنة يف ظل ظروف الضغط  .هذه األنواع من االلتزامات جمتمعة تعترب متويل مستقر ،والقيمة املرجحة
اإلمجالية لألصول يشار إليها بالتمويل املستقر الالزم) ، (Crockett, A, N: 11 (February). 2008.وحيسب
املعدل بالعالقة التالية:
« NSFR » Net Stable Funding Ratio

≥022%

المبلغ المتوفر من التمويل المستقر

=NSFR

المبلغ الالزم للتمويل المستقر
وقد فصلت اللجنة األصول اليت حتتاج للتمويل املستقر ومعامالهتا .
أوال -التمويل المستقر المتاح Available stable funding
يعرف التمويل املستقر املتوفر (املتاح) بأنواع ومبالغ حقوق امللكية والديون املتوقع أن تكون مصادر أموال مؤكدة
خالل سنة من فرتة الضغط وتشمل على(Policy Instruments to Learn Against the Wind in Latin :
) America, July 2011, P : 26.

*رأس املال؛
*أسهم ممتازة (بتاريخ استحقاق يعادل سنة أو أكثر)؛
*خصوم تستحق لسنة أو أكثر واقرتاضات مضمونة وغري مضمونة؛
*نسبة من الودائع املستقرة اليت حيتفظ هبا البنك على الرغم من طول فرتة الضغط؛
*نسبة من إمجايل التمويل وودائع تستحق ألقل من سنة ومقدرة لتبقى يف املؤسسة ملدة طويلة يف فرتة الضغط.
باإلضافة إىل عناصر أخرى تكون مرجحة بأوزان حمددة ،حيث حيسب التمويل املستقر املتوفر بالقيمة الدفرتية لكل
سهم أو خصم مضروب مبؤشر »  « ASF Factorخاص به يعكس مدى توفر وجودة نوع التمويل املستقر هلذا
الغرض ،وامجمموع اإلمجايل هلذه املبالغ يعرب عن التمويل املستقر للبنك.
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ثانيا -التمويل المستقر الالزم
حيسب التمويل املستقر الالزم على أساس افرتاضات رقابية تنعكس على معامالت التمويل املستقر الالزم خبصوص
خطر سيولة أصول البنك ،كشوفات خارج امليزانية ،وبعض االلتزامات اليت تشمل الضمانات ،رسائل االئتمان،
وبعض أدوات متويل التجارة.
وختص معامالت  RSFفئات خمتلفة لألصل يقارب مبلغ األصل الذي ال ميكن حتويله لنقود من خالل البيع أو
يستعمل كضمان إقراض مضمون خالل فرتة ضغط سيولة يستمر لسنة.
حتتاج كشوفات خارج امليزانية وبعض اخلصوم لتمويل فوري ،لكن ميكن أن يؤدي إىل استنزاف السيولة يف فرتات
الضغط ) (Kern Alexander, Rahul Dhumale, 2012, P: 116فيما يتعلق مبعامالت  RSFللخصوم املوجهة
لتمويل التجارة فترتك حتت تصرف السلطات اإلشرافية الوطنية.
على الرغم من أمهية هاذين املعيارين إال أن هناك بعض املآخذ يف تطبيقها(Adrian Blundell-Wignall, Paul :
Required stable funding

)Atkinson, Vol 2010. Issue :1. P :9.
 احنياز  LCRللسندات احلكومية ،حيث

ميكن أن يعمل هذا اإلجراء عكس إقراض القطاع اخلاص خاصة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛
 السندات السيادية عالية املخاطر واليت حيتمل تعرضها خلطر عدم الدفع غري معتمدة باستمرار من قبل وكاالت
التنقيط ؛
 NSFR يعترب وسيلة غري فعالة بسبب اعتمادها على قدرة املؤسسات واملشرفني على منذجة سلوك املستثمر بان
يكون مستقر أو غري مستقر؛
 مقرتحات السيولة تستلزم االحتفاظ بأصول سائلة مما خيفض من العوائد.
 .1التقنيات الحديثة
تتطلب إدارة السيولة من إدارة البنك تعريف ،حتليل ومراقبة وضعياهتا على أساس مستمر ،باإلضافة إىل حتليل واختبار
احتمال تطور االحتياجات التمويلية .غري أن السيولة تعد صعبة القياس والتعريف ألن املتغريات املمثلة للكشوفات
ميكن أن تكون غري ثابتة "ديناميكية" وغري متوقعة .ولقياس السيولة جيب التمييز بني املقاربات التحليلية "VAR
 "value at riskاليت تركز على قياس اآلثار احملتملة على الرحبية ،ومناذج خطر السيولة اليت هتدف لقياس توقعات
التدفقات النقدية لألصول واخلصوم ،أو عدم القدرة على إدارة األعمال كنتيجة لنقص أو انعدام القدرة التمويلية
واألصول السائلة.
يف جمال خطر السيولة ،تطبق البنوك جمموعة من التقنيات لقياس اخلطر اعتمادا على نوع اخلطر املراد قياسه (مثل:
خطر عدم املالءة ،خطر سيولة التمويل ،خطر سيولة السوق ...اخل) بدرجات خمتلفة من الدقة .وحسب فريق العمل
يف منتدى  Jointلقياس اخلطر ورأس املال ( ،)7006فإن املقاربات األساسية لقياس خطر سيولة التمويل
تتضمن):(The Joint Forum, Basel, 2006.
*مقاربة األوراق المالية ؛
*تحليل التدفقات النقدية؛
*عدم تطابق االستحقاق غير المعدل ( المقاربات الهجينة).

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 .1.1مقاربة األوراق المالية
املقاربات املعتمدة على األوراق املالية تنظر للسيولة كورقة مالية مقارنة بعناصر امليزانية ،وهتدف هذه املعايري املالية
لتحديد قدرة البنك على تسديد الديون قصرية األجل كمقياس ملبلغ األصول السائلة اليت ميكن حتويلها لسيولة من
قبل البنك أو استعماهلا للحصول على ديون مضمونة .ويعترب معدل التمويل طويل األجل ووضعية رأس املال النقدي
أكثر املقاربات اليت تعتمد على خمزون السيولة.
.1.1.1معدل التمويل طويل األجل ()Long term financing ratio- LTFR
يعتمد معدل التمويل طويل األجل فقط على حمفظة التدفقات النقدية املتكونة من عناصر امليزانية وخارج امليزانية،
ويوضح حصة األصول اليت تستحق يف  nسنوات أو أكثر املمولة من اخلصوم اليت تستحق بنفس الفرتة
)(Moorad Choudhry, 2012, P: 670ويعطى بالعالقة التالية:
)سنوات 𝐧 >( التدفقات النقدية الخارجة 𝐢∑
)سنوات 𝐧 >(التدفقات النقدية الداخلة 𝐢∑

= LTFR

يف األفق قصري املدى ،معدل التمويل طويل األجل ) (LTFRكثريا ما يكون أقل من  %400بسبب عدم تطابق
االستحقاق بني األصول واخلصوم.
 .1.1.1وضعية رأس المال النقدي Cash Capital Position
لضمان هيكلة مالئمة للميزانية بالنظر خلطر السيولة فإن األصول غري السائلة جيب أن يتم متويلها خبصوم مستقرة
وإمجايل األصول املتداولة جيب متويلها باخلصوم املتقلبة اإلمجالية ) (TVLكما هو موضح يف الشكل:
شكل رقم ( :)02وضعية رأس المال النقدي
الخصوم
األصول
القيمة املضمونة لألصول غري متويل قصري األجل
املرتبطة (األصول السائلة (تسهيالت بنكية ،قروض
األصول
قصرية ...اخل)
باستثناء االقتطاعات)
السائلة

النقدية

الودائع غري األساسية

TLA

احتياطي الريبو
إمجايل األصول السائلة TLA

الريبو
إمجايل اخلصوم املتقلبة

األصول غري
السائلة واألصول
األساسية

األصول غري السائلة (الثابتة غري متويل الودائع األساسية
قصرية ومتوسطة األجل
امللموسة ...اخل)
االقتطاعات Haircuts

إمجايل امليزانية
02

TVL

حقوق امللكية

اخلصوم
املتقلبة

TVL
التمويل
األساسي
+
حقوق امللكية

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص207-220 :

التزام على الدين

ISSN: 2602-7860

خطوط القرض املتاحة

Source : Moorad Choudhry, The Principles of Banking, John Wiley and Sons, Singapore, Pte,
LTd, 2012, P: 670.
الفرق بني األصول السائلة اإلمجالية ) (TLAوإمجايل اخلصوم املتقلبة ) (TVLوااللتزامات على الدين ) (CTLتسمى

بوضعية رأس املال النقدي  CCPفيكون:

CCP = TLA - TVL - CLT

وبذلك الضمانات عالية السيولة (مثل :النقدية ،األصول املؤهلة  ...اخل) جيب أن تكون قادرة لالستبدال بتمويل غري
مضمون (التمويل احلساس للتصنيف)
ويقيس  CCPقدرة البنك على متويل أصوله بأساس مضمون كليا ،ويضمن البنك إلدارة أعماله لفرتة جيدة ،فإذا
كانت النتيجة سلبية فهذا يعين أن األصول غري السائلة أكرب من التمويل طويل األجل.
غري أن هذا املقياس له عيوب هي):(Moorad Choudhry, opcit, P : 671
*مت استثناء االلتزامات غري املمولة اليت جيب أن ميوهلا البنك يف أي وقت؛
*مل يأخذ بعني االعتبار اخلصوم طويلة األجل اليت تستحق خالل أفق قصري األجل؛
*مل يتم إدخال العوائد النقدية املتولدة من أعمال البنك؛
*معدل اخلصم املطبق على األوراق املالية القابلة للتسويق ميكن أن يكون جد منخفض وقد يرتفع يف وقت عدم
سيولة كبري؛
*تقسيم عناصر امليزانية إىل "سائل" و"غري سائل" ال يعطي بيانات توضح وضعيات التحويل إىل سيولة.
 .1.1المقاربات على أساس التدفقات النقدية
تقنية قياس اخلطر هذه تعتمد على سلم االستحقاق املستعمل ملقارنة التدفقات النقدية الداخلة املستقبلية للبنك
(الناجتة عن األصول القابلة للتسويق ،واألصول املؤهلة ،املنتجات غري السائلة وخطوط القرض) ،والتدفقات اخلارجة
اليت تشمل (املطلوبات املستحقة ،املطلوبات املشروطة ،خاصة خطوط القروض اليت ميكن أن تسحب) ويتم هذا على
أساس يومي أو خالل فرتات حمددة.
هذه الشبكة تسمح بقياس عدم تطابق التدفقات النقدية أو "فجوة السيولة" غري أن هذا التحليل ال يدعم بافرتاضات
صرحية للسلوك املستقبلي لألصول واخلصوم وعناصر خارج امليزانية .وبالتايل جيب حساب الفائض الرتاكمي أو العجز
لزمن ) (Tلقياس السيولة كما يلي)(Gianfranco A. Vento, Pasquale La Ganga, Issue 10, 2009.
CFRT = ∑ NFRT
i≤T

حيث:
 :CFRاحتياج التمويل الرتاكمي Cumulative Funding Requirement
 :NFRصايف احتياجات التمويل Net Funding Requirement
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ويتطلب سلم االستحقاق هياكل متعددة وتركيب التدفقات النقدية حسب أهداف خمتلفة ،أوقات ومستويات خمتلفة
(قسم اخلزينة ،قسم إدارة املخاطر ،التخطيط املايل واالقتصادي ...اخل) ،فسلم االستحقاق العملي يتطلب تعريف
إسرتاتيجية التمويل قصري األجل وإدارة نظام حدود اخلطر ،كما هو موضح يف الشكل املوايل.
شكل رقم ( : )03توقعات التدفقات النقدية
احتياجات التمويل الصايف
NFR
سلم االستحقاق :توقع صايف التدفقات
النقدية اخلارجية املرتاكمة
أفق متوسط  /طويل األجل

أفق قصري األجل

سلم االستحقاق االسرتاتيجي

سلم االستحقاق العملي

(التخطيط ،اهليكل التمويلي ،قسم إدارة

اخلزينة  /قسم إدارة اخلطر

اخلطر)
12M

Time

6M

NCO

3M

1M

ON

Source: Gianfranco A. Vento, Pasquale La Granga, Bank Liquidity Risk Management and
Supervision : Which Lessons from Recent Market Turmoil ?, Journal of Money Investment
and Banking, Euro journals, Publishing. Issue 10, 2009.

اهلدف األساسي لسلم االستحقاق هو حماكاة مسار فجوات سيولة اخلزينة قصرية األجل ،بناءا على افرتاضات حمايدة
للنمو املستقبلي لعناصر امليزانية ،بسبب الزمن القصري لسلم االستحقاق التشغيلي (حىت  3أشهر) .فإن عناصر
امليزانية يتم تضمينها يف سلم استحقاق خاص بدفرت اخلزينة :النقدية قصرية األجل ،املشتقات ،ودائع العمالء
للمؤسسات وما بني البنوك ،اتفاقيات إعادة الشراء ،مبادالت العمالء ...اخل ،عناصر أخرى مثل :األصول التجارية
املتقلبة ،احلسابات النقدية اجلارية ،بطاقات االئتمان ال يتم العمل هبا يف هذا التحليل ألهنا تعترب غري مستقرة

))Gianfranco A. Vento, Pasquale Le Grana, Opcit.
 .0.1المقاربات الهجينة Hybrid Approaches

يتم حسب هذه املقاربة تركيب عناصر تطابق التدفقات النقدية واألصول السائلة ،من خالل تركيب التدفقات النقدية
التعاقدية الداخلة باإلضافة للتدفقات الداخلة اليت ميكن توليدها من خالل بيع األصول ،اتفاقيات إعادة الشراء أو
اقرتاضات مضمونة أخرى) .( Dimitris N. Chorafas, 2008, P: 192
 تفرتض إدارة السيولة على أساس هذه املقاربة مسبقا تطور متماثل للتوازن بني التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة
يف أطر زمنية ،كما يتم يف مقاربة تطابق التدفقات النقدية ؛
04
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 يف مستوى ثاين :رصد وضعية السيولة قصرية األجل يتوخى قياس األصول املالية اليت ميكن حتويلها "لسيولة" أو
يتعهد هبا يف إعادة متويل العمليات اليت تشمل كل الوضعيات اليت ميكن إعادة متويلها بالبنك املركزي ،أو ميكن
استعماهلا ك ضمان يف عمليات التمويل املضمون من خالل تقسيمها بأسعار السوق وتطبيق االقتطاع الالزم من
السلطة اإلشرافية أو من خالل سياسة اخلطر الداخلية للبنك ()Roberto Ruozi, Pierpaolo Ferrari ,2012؛
 املبلغ الرتاكمي للتدفقات الصافية واألصول املالية تعرف مببلغ خطر السيولة الذي جيب مواجهته يف الظروف
العادية؛
 ويف مستوى ثالث :جيب تعريف احلدود العملية على أساس تعريف احلد األعلى لعجز السيولة فيما يتعلق
باختالف العمالت ،وهذا يسمح بالتعريف احلذر الرتفاع أزمات السيولة احملتملة الكامنة يف التدفقات النقدية
املتوقعة؛
 يتم استخدام هذه التقنية من خالل سلم االستحقاق قصري األجل وتعريف عدد األيام قبل أن يقع البنك يف
وضعية يكون غري قادر على مواجهة احتياجات السيولة .القدرة على املوازنة متثل املبالغ املعلقة لألصول املالية عالية
السيولة اليت ميكن بيعها أو مؤهلة إلعادة متويل العمليات اليت تشمل كل وضعيات إعادة التمويل يف البنك املركزي أو
ميكن استعماهلا كضمان مايل للمعامالت؛
 مبعىن آخر ميثل "أفق النقدية" " "Cash horizonنقطة التعادل بني وضعيات الفجوة الرتاكمية اليت تنتج من
التدفقات النقدية وخمزون األصول املالية الصافية كضمان للضمان املايل للمعامالت(.)Ibid.
.1الخاتمة:
ادت التطورات االخرية اليت شهدها النظام املايل والبنكي ،خاصة بعد االزمات املالية املتكررة اليت بينت ضرورة اعادة
النظر يف القوانني املعمول هبا يف القطاع البنكي ،خاصة فيما يتعلق بادارة السيولة ،اىل العمل جديا على وضع اطر
تنظيمية ورقابية صارمة لضمان سالمة النظام املايل ,وتعترب اتفاقية بازل IIIالصادرة يف  42ديسمرب  7007باالتفاق
بني بنك التسويات الدولية BISوجلنة بازل لإلشراف البنكي ،BCBSوثيقة استشارية هتدف لتقوية مرونة القطاع
البنكي ،حيث وضعت هذه اتفاقية مجلة من املبادئ منها مبدأ السيولة ،الذي يهدف لتبين عدة وسائل لرصد وإدارة
اخلطر املرتبط بالسيولة يف البنوك؛ واقرتاح تعديالت لتطبيق معايري جديدة هتدف لتحليل السيولة تتمثل يف :معدل
تغطية السيولة LCRومعدل صايف التمويل املستقر .NSFRهذه املعايري اليت اصبحت البنوك ملزمة على تطبيقها يف
نظامها الداخل ي ،باالضافة اىل تقنيات واساليب كمية ونوعية حديثة تتماشى واساليب العمل اجلديدة يف البنوك،
واليت من شاهنا التقليل من خطر السيولة ومعاجلته يف الوقت املناسب.

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الملخص
،هتدف هذه الدراسة إىل التطرق ملوضوع مهم وحديث على الساحة الدولية أال وهو اإلقليمية اجلديدة
 وافتقار الدراسات العربية ملثل هذه املفاهيم والتوجهات األدبية يف جمال،ونظرا حلداثة وأمهية املوضوع من جهة
 إضافة إىل تأثري املتغريات االقتصادية الدولية اليت مر،التجارة واالقتصاد لتحليل هذه الظاهرة من جهة أخرى
 على إثرها أبرز دور،هبا العامل يف العقدين األخريين من القرن العشرين يف انقالب موازين القوى بني الدول
 وهنا أحدثت تغريات يف املفاهيم االقتصادية،التجارة اخلارجية يف توجيه هذه العالقات االقتصادية الدولية
 مما مكنت من ظهور ما يعرف بالتكتالت االقتصادية بني الدول حىت يتمكن،واالجتماعية وحىت السياسية
."للمجتمعات من التعايش واالندماج يف كيان إقليمي يتماشى وظاهرة ما يعرف باسم "اإلقليمية اجلديدة
Keywords

The aim of this study is to show an important and modern topic on the
international arena, namely" the new regionalism", and because of the novelty and
importance of the subject on the one hand, and the lack of Arab studies of such
concepts and literary trends in the field of trade and economics to analyze this
phenomenon on the other hand, In addition to the impact of the international
economic changes that the world experienced in the last two decades of the twentieth
century in the coup of balance of power between countries, followed by the most
prominent role of foreign trade in directing these international economic relations,
and here brought about changes in economic concepts, social and even political, The
so-called economic blocs among nations so that communities can coexist and merge
into a regional entity that is in line with the phenomenon of what is known as the
"new regionalism".

Abstract
Regional ;
Regionalization;
New
Regionalism ;
Regionalism
Theories.
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اإلقليمية الجديدة بين الحاضر والماضي (مفاهيم ،جذور ،ونظريات)

ص232 -201 :

 .1مقدمة:
عرفت فرتة السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن املاضي نوع من "تصلب الشرايني" داخل قارة أوروبا ،وكانت
دراسات اإلقليمية يف حالة من اجلمود والنسيان ،ومع احتماالت سقوط جدار برلني إىل جانب اعتماد القانون
األورويب سنة  5891لتسيري وتوجيه السوق الداخلي بأوروبا أدى إىل إحياء ديناميكية جديدة لعملية التكامل
األورويب ،وكان هذا بداية ملا ما يشار إليه بـ "اإلقليمية اجلديدة" على نطاق عاملي .وأشارت اإلقليمية اجلديدة إىل
عدد من االجتاهات والتطورات احلديثة مثل الزيادة املذهلة يف عدد االتفاقات التجارية اإلقليمية ،املوجهة وحو اخلارج
بأقل محائية ،كنوع جديد من هيمنة النزعة اإلقليمية داخل املناطق نفسها ،بدال من أن يسيطر عليها القوى العظمى
وصعود أكثر للتعددية اإلقليمية لتجسيد خططها حول التجارة ،األمن وخمتلف أوجه التعاون مع تصميم مؤسسي
أكثر ت نوعا وتأقلما مع املتغريات احلديثة ،حيث أكد العديد من العلماء حقيقة أن املوجة اجلديدة من اإلقليمية جيب
أن تكون ذات صلة بالعدد اهلائل من اهلياكل اهليكلية املرتابطة يف كثري من األحيان والتغريات يف النظام العاملي يف فرتة
ما بعد احلرب الباردة ،مثل هناية الثنائية القطبية ،وتسارع انتشار العوملة ،واملخاوف املتكررة على عدم استقرار النظام
التجاري املتعدد األطراف ،وإعادة اهليكلة للدولة القومية ،ونقد التنمية االقتصادية لليرباليني اجلدد والنظم السياسية يف
البلدان النامية ما بعد الشيوعية،كل هذا أدى إىل ازدياد الطابع اإلقليمي املتعدد األبعاد إىل توسيع نطاق جدول
أعمال الدراسات وانتشارها سواء كانت من النظريات أو وجهات النظر املختلفة ،مثل النظريات املؤسسية الليربالية
اجلديدة ،والنظريات التجارية اجلديدة ،وهنج احلوكمة متعددة املستويات ،وجمموعة من البنائية والنهج اخلطابية ،والتنوع
اإلقليمي احلرج واجلديد يف أوروبا ويف بقية العامل ،وهذا ميكن أن ينظر إليه على أنه تقدم فكري ،ومع ذلك هناك
درجة من االرتباك والتنافس بني وجهات النظر النظرية املختلفة والتخصصات اإلقليمية ،فبعض النظريات كانت
صارمة سببية وموضوعية ،حيث ينبغي فصل "احلقائق" و"النظريات ،يف حني أن البعض اآلخر يقوم على أساس
األسس الفوقية وكانت هذه الفجوة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمييز بني "العقالنية" و"التفكري" يف النظرية الدولية ،مع
البنائية االجتماعية كنظرية عاكسة جتاه اإلقليمية اليت حتدت االفرتاضات العقالنية األساسية ،ومنهم من شكك
وجادل بأن اإلقليمية يف املقام األول هي مظهرا من مظاهر العوملة االقتصادية...اخل ،وغريها ،وهذه املوجة اجلديدة من
التجمعات التعاونية والتكتالت الصغرية وجدت صعوبة يف حتديدها كمفهوم واضح ،وذلك الختالف وجهات النظر
لدى اجلهات الفاعلة وصناع القرار يف ضبط مفهوم اإلقليم أو املنطقة ،فمنهم من جتاوز فخ اإلقليم للدولة القومية
إلعطاء مفهوم أكثر انفتاحا للمنطقة على أهنا بناء معريف يتجاوز احلدود ،ومنهم من يرى البعد اجلغرايف العمود
الفقري لتحديد هوية اإلقليم ،وهكذا تتنافس اجلهات الفاعلة اإلقليمية مع الرؤى واألفكار املختلفة ...اخل ،ولكن
املشكلة الرئيسية هلذا اجلدل يف كيفيةاحلفاظ على توازن النظام اإلقليمي اجلديد؛ ومتكنه من مواجهة التوترات اليت
حتدث داخلها وتلك اليت تأتيه من النافذة اخلارجية ،وذلك أن النظام هو مفهوم افرتاضي ،جيسد شبكة من
االتصاالت اليت تسمح بتدفق املعلومات اليت تؤدي إىل حدوث عملية التكيف الذايت .ويعترب هذا النظام كأحد أبرز
معامل العصر املعاصر والذي تبلور يف اإلقليمية اجلديدة.
 1.1إشكالية الدراسة:
وعلى ضوء ما سبق ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
ماذا نعين باإلقليمية اجلديدة ؟
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 2. 0أسئلة الدراسة:
ولإلجابة على اإلشكالية السابقة نفككها اىل أسئلة فرعية كما يلي:
 كيف ظهرت اإلقليمية اجلديدة على الساحة الدولية؟ ما هي أسباب ظهور اإلقليمية اجلديدة؟ ما هي النظريات املفسرة هلذه الظاهرة؟ 3. 0فرضيات الدراسة:
ولإلجابة على التساؤالت السابقة نطرح الفرضيات التالية:
 اإلقليمية اجلديدة هي امتداد لإلقليمية التقليدية ولكن بوجه جديد؛ اإلقليمية اجلديدة هي عملية ترابط بني جمموعة من املتغريات؛ اإلقليمية اجلديدة هي ردة فعل على النظام العاملي أحادي القطب. 4. 0منهج الدراسة:
سنعتمد وفق هذه الدراسة على املنهج الوصفي التارخيي لظاهرة اإلقليمية اجلديدة وفق التقسيم التايل:
المحور األول :قراءة نظرية يف تاريخ اإلقليمية اجلديدة؛
المحور الثاني :جذور وأسباب ظهور اإلقليمية اجلديدة؛
المحور الثالث :نظريات تفسري اإلقليمية اجلديدة.
 .2قراءة نظرية في تاريخ اإلقليمية الجديدة:
 0.2البناء المفاهيمي لإلقليمية الجديدة:
قبل التطرق إىل مفهوم اإلقليمية اجلديدة ،البد من تفكيك البناء املفاهيمي هلذا املصطلح للتمكن من فهم ماهيته،
وضبط حقيقته يف العالقات الدولية ،ويأخذ التحليل املفاهيمي هلذا املصطلح اجتاهات عديدة ،منها اجتاه يولد لغة
واضحة مضبوطة بأحكام ومقاييس معينة ،إلجياد املعاين و الدالالت اجلوهرية لالرتكاز عليها يف التفسري ،واجتاه ثاين
يعتمدعلى النظريات كأطر للتحليل و التفسري ،من أجل الوصول إىل تفسري التطور التارخيي هلذه الظاهرة (من حيث
جذوره ،ظروف نشأته ،وتطوره (...اخل ،والذي ميثل بدوره اجتاه آخر.
وعلى ضوء ما تقدم من توضيحات حول اجتاهات البناء املفاهيمي لإلقليمية فان اهلدف ليس حتديد مفهوم حمدد
وواضح حول متغري الدراسة ،ولكن عرض خمتلف أدبيات اإلقليمية من أجل التمكن من استخالص العناصر
األساسية املكونة هلذه الظاهرة يف أدبيات العالقات الدولية املعاصرة ،حيث يعد اصطالح اإلقليمية يف مراتب
الكلمات احلديثة القدمية املفتقرة إىل ضبط مفهومها وشكلها والفصل فيها يف املناقشات والبحوث والدراسات
املعاصرة ،حيث ظهر استعماهلا ألول مرة حبلتها اجلديدة يف منتصف سنة  5891من القرن املاضي مع -الكتاب
األبيض والقانون األورويب املوحد*بأوروبا الغربية .عموما سنتطرق إىل عرض مفهوم اإلقليمية اجلديدة كما يلي:

more, see, Andrew Moravcsik, Negotiating the Single European Act :national interests and conventional
statecraft in the European Communit, Cambridge University Press International Organization Foundation,
https://s3.amazonaws.com 7152/55/72, 09:34.
*For
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أ -المفهوم االشتقاقي:

ويعود أصل كلمة اإلقليمية اجلديدة إىل الكلمة االجنليزية " "New Regionalismوهي مشتقة من الكلمة الالتينية
' 'Regionواليت تعين "املنطقة" أو "اإلقليم" ومفهومها يعين املساحة واليت حتتل موقعا مهما يف املنطقة اجلغرافية
كمساحة ترتاوح بني احمللية والعاملية ،فاملنطقة احمللية أو الوطنية تكون داخل حدود معينة لدول ،ويشار إىل هذه
األنواع من املناطق هنا باسم األقاليم الصغرية ( ،)micro-regionsأما املنطقة العاملية فيمكن أن تشري إىل املناطق
الكلية (مناطق العامل) ،والوحدات اإلقليمية األكرب حجما (على النقيض من الوحدات غري اإلقليمية) أو النظم
الفرعية بني الدولة ومستوى النظام العاملي ويطلق عليها ( .)macro- regionsوأخريا بني االثنني ،املستويات اليت تشري
إىل مناطق متوسطة ،ترتيبات متوسطة املدى أو ترتيبات غري حكومية أي األقاليم الفرعية ( .)meso-regionsوهي
مشتقة أيضا من الفعل الالتيين ' 'Regioوالذي يعين منطقة إدارية أو املنطقة اجلغرافية املميزة بسمات متشابه ،وكلمة
" "Regioمشتقة من الفعل الالتيين ' 'Regereوالذي يعين ' 'to ruleأو ' 'to commandأي" أن حتكم" أو "أن
توجه" )Fredrik Soderbaun, Timothy M. Shaw 2003, p 06( .وتشري األدبيات التارخيية اجلغرافية لضبط مفهوم
املنطقة إىل أن معين اإلقليم أو املنطقة هي كما يلي:
اإلقليم(المنطقة) = بعد جغرافي  +دالالت سياسية +دالالت اقتصادية
كما يثبت التدقيق يف أدبيات دراسات األقاليم السابقة أنه هناك أربعة مكونات يرتكز عليها مفهوم اإلقليم واملتمثلة
يف :اجلغرافيا ،االنتظام وشدة التفاعالت ،التصورات اإلقليمية املشرتكة ،واجلهة الفاعلة .وميكن توضيح هذه
االرتكازات األساسية لإلقليم كما يلي)Rodrigo Tavares, 2004, p 04( :
 الجغرافيا :أن املنطقة أو اإلقليم جيب أن يصفها مستوى من التقارب اجلغرايف وذلك نظرا ألمهية األرض ،ومع هذا
هناك من يرى بأن اجلغرافيا هي العمود الفقري لتعريف اإلقليم ،وبالتايل فان العامل هو عبارة عن ترتيب املناطق
اإلقليمية الكلية بدقة .وهناك من يرى بأن اإلقليم هو ليس شيء طبيعي ومادي ،بل هو بناء معريف يتجاوز حدود
الدول.
 االنتظام وشدة التفاعالت :ركز باحثون آخرون بالدرجة األوىل يف حتديد مفهوم اإلقليم على املكون التأسيسي
ودرجة التماسك الداخلي لإلقليم .ويف هذا االجتاه يسعى الباحثون االهتمام بالروابط االجتماعية اإلقليمية (كاللغة،
الثقافة ،األصل العرقي ،الوعي بالرتاث التارخيي املشرتك) ،وأيضا بالروابط السياسية (املؤسسات السياسية،
األيديولوجية ،أنواع األنظمة) ،أو الروابط االقتصادية واملتمثلة يف ترتيبات التجارة التفضيلية .واملؤلفني الذين ألقوا
الضوء على ال روابط اإلقليمية الداخلية تعلق األمر أساسا بدرجات التكامل والتماسك الداخلي اإلقليمي غري أن
الرباغماتية قد متكننا من تطبيق مستويات خمتلفة من مستويات التكامل اإلقليمي أو إضفاء الطابع اإلقليمي على
خمتلف اإلنشاءات الدولية.
 التصورات اإلقليمية المشتركة :أخذها على أهنا ظواهر تتشكل اجتماعيا وذلك حسب تصور جيسوبو ينبغي أال
يوضع الرتكيز على اجلغرافيا وال على الرتابط املادي ،بل يوضع أساسا على الفكرة اإلدراكية للمنطقة اليت جلبتها
عمليات التنشئة االجتماعية اليت أجراها بناؤو األقاليم.
 الجهة الفاعلة :هذا العنصر األخري هو األكثر مناقشة ،فالنهج الكالسيكي على الدراسات اإلقليمية ركز على
دور الدولة يف رسم النظم الفرعية اإلقليمية .على سبيل املثال جوزيف ناي ( )Joseph Nyeيعرف املنطقة الدولية بأهنا
"عدد حمدود من الدول ترتبط معا بعالقة جغرافية وبدرجة من الرتابط املتبادل " ،وقد تكون املسامهات األخرية أكثر
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النهج اليت تدعو إىل الرتكيز على دور الدولة ،وذلك استنادا إىل كارل ديويتش ( ،)Karl Deutschبيرت كاتزنستني
( )Peter Katzensteinاللذان يعرفان "املنطقة باعتبارها "جمموعة من البلدان مرتابطة بشكل ملحوظ على نطاق
واسع من أبعاد خمتلفة .وهذا يف أغلب األحيان ،وليس دائما ،من خالل تدفق الصفقات االقتصادية االجتماعية
واالتصاالت ،مبكانتها السياسية العالية اليت متيز جمموعة من البلدان عن اآلخرين".
ب -المفهوم االصطالحي لإلقليمية الجديدة:
إن مفهوم اإلقليمية يعد من املفاهيم الديناميكية واملتغرية واملتفاعلة مع بيئتها ،حيث مل يتم تعريف مصطلح

"اإلقليمية" يف ميثاق األمم املتحدة ،إال عندما صيغ الدستور املصري وعندها مت استخدام حق النقض (الفيتو) وذلك
يف سنة  ، 2291وكان التعديل الذي طرحته مصر هو "جيب اعتبار ترتيبا إقليميا كل جتمع دائم الطبيعة يف منطقة
جغرافية معينة بني عدة بلدان ،بسبب قرهبا اجلغرايف ،واجتماع املصا ح أو االنتماءات الثقافية واللغوية والتارخيية
والروحية ،والكل مسؤولني معا عن التسوية السلمية ألي نزاعات قد تنشأ بينهما"،

( ،)Rodrigo Tavares, 2004, p 04وهو ما يعكس مفهوم اإلقليمية التقليدية اليت تعين تكثيف التعاون االقتصادي،
السياسي ،الثقايف واالجتماعي بني دول متقاربة جغرافيا.
لكن مع هناية احلرب الباردة وظهور النظام الدويل اجلديد ،عرف هذا املصطلح تطورا كبريا يف مفهومه ،وأصبح يعرف
باإلقليمية اجلديدة ( ،)New regionalismوالذي كان ميالده بظهور التكتالت االقتصادية اإلقليمية يف خمتلف أرجاء
العامل ،وظهور ظاهرة اإلقليمية اجلديدة طرح العديد من النقاشات واحلوارات ،مما ولد مبا يعرف حبوار العالقات بني
النماذج االقتصادية والقيم الثقافية ،ذلك نتيجة انفجار العامل الثقايف الناتج عن الصراعات القومية والدينية كإفرازات
النظام الدويل اجلديد.
وعموما استخدم مصطلح اإلقليمية اجلديدة ألول مرة من طرف الباحث نورمان باملر ( (Norman Palmerسنة
 2222وكان تعريفه لإلقليمية على أهنا املستوى األكثر مالئمة للتوفيق بني القومية املتصاعدة من جهة ،واالجتاهات
وحو التدويل من ناحية أخرى )Palmer Norman D, 1991, pp 174-175( ،فهي متثل يف األوساط السياسية إقامة
عالقات تعاونية بني الوحدات االجتماعية املختلفة كوسيلة لتعزيز التعاون االقتصادي واالجتماعي ،وأصبحت الرعاية
االجتماعية أيضا أولوية)Hettne, Andras Inotai, 1994, p 01( .
كما يرى ميتيلمان ،بأن اإلقليمية اجلديدة هي قوة قوية يف عملية العوملة -كعنصر مهم يف العوملة " :فهي ليس فقط
فصل من العوملة ولكن ميكن أيضا أن ينظر إليها على أهنا استجابة أو حتد للعوملة"Mittelman, James H, ( .
.)1996, pp 189-213

أما هينت فعرف اإلقليمية اجلديدة على النقيض مع اإلقليمية القدمية على النحو التايل "إن اإلقليمية اجلديدة هي
شكل متعدد األبعاد من التكامل ،الذي يشمل األوضاع االقتصادية ،السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،وبالتايل
يتجاوز بكثري هدف إنشاء اإلقليم نظم التجارة احلرة أو التحالفات األمنية".
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 2.2جذور وأسباب ظهور اإلقليمية الجديدة:
إن رسكلة وإعادة هيكلة اإلقليمية تعد من بني االجتاهات احلديثة للدراسات الدولية ،وقد أعيد تقييم وتفسري التنظيم
اإلقليمي الدويل يف األحباث األكادميية فضال عن املناقشات السياسية واالقتصادية بعد سنوات من اجلمود واإلمهال،
إىل جانب انتشار وهيمنة العوملة وما نتج عنهامن تغيريات يف شكل اخلارطة السياسية واالقتصادية للعالقات
الدولية،...كانت اإلقليمية اجلديدة نتاج ذلك لتشكل جمموعة من املستويات املتوسطة أو البدائل يف السياسات
واملمارسات االقتصادية ،إضافة إىل تقدمي بدائل التحليلفي العالقات الدولية،خاصة يف عامل ما بعد القطبني يف
التسعينات القرن املاضي ،والذي تعززه التحديات اليت تواجهها كل من اإلجراءات واالسرتاتيجيات األمريكية ما بعد
أحداث  22سبتمرب .وعليه فاإلقليمية اجلديدة هي جمموعة من العالقات الرمسية وغري الرمسية متوسطة املستوى بني
الدول أو بني اجلهات الفاعلة غري احلكومية.
ومنذ منتصف الثمانينات القرن املاضي ،نشهد انفجارا بأشكال خمتلفة لإلقليمية ومشاريعها يف مجيع أوحاء العامل ،قد
تكون دروس االحتاد األورويب اللبنة األوىل لتفسري هذه الظاهرة ،وميكن أن تكون هناك عمليات إقليمية أخرى ختتلف
يف شكلها ومضموهنا عن األوىل،كاليت لوحظت يف أجزاء أخرى من العامل ،وذلك من خالل إعادةتنظيم وتوسيع
املشاريع واملنظمات اإلقليمية القدمية كالسوق املشرتكة اجلنوبية ،رابطة جنوب شرق آسيا( ،)ASEANواتفاق التجارة
احلرة ألمريكا الشمالية ( ،)NAFTAاجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي) ،(SADCاجلماعة االقتصادية من دول غرب
أفريقيا ( )ECOWASوهكذا دواليك ،ومن املهم أن ندرك أن هذا االجتاه املتجدد والعاملي لإلقليمية (الذي يوصف
"باإلقلي مية اجلديدة") ،فهو ال يقتصر يف العالقة بني املنظمات واملؤسسات احلكومية الدولية املشرتكة بني الدول،
( )Fredrik Soderbaun, Timothy M. Shaw, 2003, p 01على العكس متاما فاإلقليمية اجلديدة تتميز بتعدد
أبعادها ،وتعقيداهتا ،وبأطرافها املتناقضة ،عموما ميكن عرض أسباب ظهور اإلقليمية اجلديدة إىل النقاط التالية:
أ -أسباب عالمية:
 اهنيار البناء األيديولوجي املستقر بني الشيوعية والواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب الباردة ،الذي متخض عنه
صراع بني احلضارات والثقافات ،فاهنار التوازن الدويل القائم ،وعلى إثرها أطلقت الدول الشيوعية املتساقطة العنان
لليد اخلفية لرتتيب األوضاع االقتصادية هبا( ،إكرام عبد الرحيم ،3223 ،ص  )29لتعيد صياغة التوجهات
األيدولوجية ،مبتعدة عن املطامع السياسية لصا ح الطموحات االقتصادية والتطلع وحو الرخاء ورفع مستوى املعيشة.
 اهنيار نظام بريتونوودز ألسعار الصرف الثابتة يف  21أوت  2292وجاء ذلك على لسان الرئيس األمريكي آنذاك
"ريتشارد نيكسون" ،مما تسبب يف اختالل ميزان املدفوعات األمريكي ،وحتولت على أثرها الواليات املتحدة من دائن
إىل مدين " مما اجرب صندوق النقد الدويل التأقلم مع املتغريات اليت حدثت والتحول إىل نظام أسعار الصرف العائمة
الذي مت املصادقة عليه يف مؤمتر صندوق النقد الدويل جباميكا سنة ،2299كل هذا قلص قدرة الدول املتقدمة على
إبقاء معدل منو اقتصادي كاف لتحقيق التنمية االقتصادية ،وتنفيذ الربامج االجتماعية اليت بدأت يف اخلمسينيات
والستينيات( ،ودان بو عبد اهلل ،3221 ،ص ص  )31-32مما أجربها يف البحث على بدائل أخرى لتحقيق التنمية
والرفاهية االقتصادية...اخل.
 العوملة والعوملة املضادة ،فنموذج العوملة يعكس عرض املشروع األمريكي املرتجم "بالسالم األمريكي" والذي يعين
التوسع املضطرد يف تدويل اإلنتاج ،من قبل الشركات متعددة اجلنسيات بالتوازن مع الثورات املستمرة يف االتصاالت
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واملعلومات ،واليت حدت بالبعض إىل تصور أن العامل قد حتول بالفعل إىل قرية كونية ،أي أمركة العامل ،لكن يف هناية
التسعينات خاصة بعد مؤمتر "سياتل" تفجرت تناقضات العوملة يف الشمال واجلنوب( ،إكرام عبد الرحيم،
،3223ص ص  )39-21واليت أثبتت ضرورة إعادة توزيع عناصر القوة بني الدول املتقدمة ودول عامل الثالث.
 أزمة البرتول يف السبعينات القرن املاضي ،كان هلا أثر يف تفشي ظاهرة التضخم مث انتشار ظاهرة الكساد التضخمي
بالدول املتقدمة ،مما تسبب يف تدهور اإلنتاجية والكفاءة( .إكرام عبد الرحيم ،3223 ،ص )21
 التحول يف شكل العالقة بني االقتصاد والسياسة بعد احلرب الباردة ،فارتكز تطور النظام اجلديد على االعتماد
االقتصادي بشكل كبري على اجلغرافيا السياسية( .أسامة اجملدوب ،3222 ،ص )39
 الفجوة بني الشمال واجلنوب وهي إحدى مشكالت االستعصاء يف ميدان العالقات االقتصادية الدولية،
فالتوجهات اجلديدة لعقد ترتيبات اقتصادية تنموية وفق ما يسمى برنامج " الشمال واجلنوب :برنامج للنجاة" وهو
طرح فكري اسرتاتيجي يف أواخر السبعينات للجنة املستقلة لقضايا التنمية الدولية برئاسة القنصل السابق ألملانيا الغربية
ويلي برانت ،وهو ما يعرف بالكينيزية الدولية ،إذ تقوم ركائزه على ليربالية اقتصادية معدلة ملالئمة االحتياجات اخلاصة
لنصف الكرة اجلنويب( .بول ويلكينسون ،3222 ،ص .)231
ب -أسبــاب إقليميــة:
 الصراع العريب اإلسرائيلي الذي أفرز عنه مشروع الشرق األوسط اجلديد ،وهذا املصطلح ظهر ألول مرة يف خطاب
وزيرة اخلارجية األمريكية كوندوليزا رايس ،إضافة إىل صعود الليربالية اجلديدة يف عصر العوملة واحملافظني اجلدد ،والذي
نتج عنه اتفاقيات وتوجهات جديدة كصراع نفوذ بني أكرب القوى االقتصادية يف العامل .والغاية منه هو دمج إسرائيل
يف املنطقة العربية من موقع التفوق واالستعالء ،وهذا من خالل التعاون االقتصادي( .إكرام عبد الرحيم،3223 ،
ص ص )32-39
 حرب أفغانستان ،وحرب اخلليج الثانية فهي جاءت لتتوج التطورات االقتصادية والسياسية على الصعيد العاملي يف
منتصف الثمانينات والتسعينات ،ولتعيد تشكيل خارطة العامل جغرافيا ،اقتصاديا ،وسياسيا ،وذلك ملصلحة أصحاب
النفوذ يف نظام دويل ال يعرتف إال بالعمالقة( .بيار سالينجر ،أريك لوران)2222 ،
 بروز العبني جدد يف االقتصاد العاملي ،خاصة شرق آسيا ،اليابان ،والصني ،وعدد اخر من الدول اليت أطلق عليها
مسمى األسواق البازغة ،اليت تطمح اىل أن تشكل جزءا من عملية تنظيم االعتماد املتبادل يف االقتصاد العاملي ،مما
أدى إىل التزايد النسيب للقدرة التنافسية ،األمر الذي عزز من توجهات الدول وحو إقامة تكتالت اقتصادية( .أسامة
اجملدوب ،3222 ،ص ص )31-39
 .2.3الفصل بين أدبيات اإلقليم ،اإلقليمية ،واألقلمة:
أ -اإلقليم:
مبعناه إىل جانب التعريفات السابقة فقانونيا يتضمن سطح أرض الدولة ،وكل ما حييطه من فوق ومن حتت ،وبسبب
الدور الذي تلعبه الدولة يف احلياة الدولية ،اجتهت نظرية الدولة إىل اإلقرار بضرورة وجود اإلقليم يف تكوينها ،وحيدد
هذا االقليم مدى سيادهتا على الذين يقيمون وميرون على أرضها( .عبد الوهاب الكيايل ،2221 ،ص .)399
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ب -اإلقليمية:
وقبل التطرق إىل عرض املفهوم االصطالحي لإلقليمية ،نوضح بأن هذا املصطلح غامض ومل تصل املناقشات
والدراسات إىل تعريفه بشكل حمدد ،ومع ذلك ،هناك بعض القواسم املشرتكة.)Andréas Godsäter, 2013, p 12( :
 أوال القرب اجلغرايف واالتصال مييز اإلقليمية من األشكال األخرى حسب هريل ( (Hurrellسنة 2221؛
 ثانيا على مستوى واسع ميكن تصور اإلقليمية باعتبارها ظاهرة عامة للتكامل اإلقليمي يف منطقة عاملية حمددة
حسب سوديرباوم ( (Söderbaumسنة 3223؛
 ثالثا أكثر وعلى وجه التحديد ميكن اإلشارة إىل اإلقليمية كمشاريع إقليمية رمسية حمددة مدفوعة من قبل الدولة
واجملتمع املدين أو اجلهات الفاعلة يف السوق.
واملهم هو الفصل بني اإلقليمية كوصف وكوصفة طبية .حيث األوىل هي حسابات جتريبية ملشروع إقليمي معني،
وهذا األخري ينطوي على نوع من املوقف األخالقي بشأن كيفية تنظيم العالقات الدولية على أفضل وجهاليت دعا
إليها صانعو السياسات ومنظمات اجملتمع املدين أو الباحثني .وهنا تكون الدول حمددة باإلقليم فيما ينبغي أن تضعه
جانبا مع جداول أعماهلا الوطنية وأن تشرع يف التعاون اإلقليمي من أجل التنمية أو األمن أو التجارة حسب هريل،
وهذا يعين أن اإلقليمية ميكن أن تكون مشروعا إقليميا إيديولوجيا لبناء النظام اإلقليمي يف جزء معني من العامل
للحصول على أكثر للسلع حسب فاريل سنة .3221
ت -األقلمة:
فيما يتعلق مفهوم اإلقليمية وعالقته باألقلمة ،باملعىن العام تشري األقلمة إىل عملية التكامل االجتماعي واالقتصادي
املتنامي داخل اإلقليم ،ووفقا لكثري من العلماء ،فإن عملية األقلمة هلا نكهة اقتصادية ،وتفسر من حيث زيادة
التجارة داخل اإلقليم حسب فاريل  ،3221ضمن منطقة جغرافية معينة ،مما يكسبها شخصية إقليمية مميزة .ويف
نفس هذا السياق مييز هينت  2222األقلمة من حيث مخسة مستويات "نزعة األقلمة"  ،regionessوهو ما يعين أن
اإلقليم قادر علی ذلك أن يكون أكثر أو أقل من " اإلقليم" بسبب عمق واتساع ومعاجلة عملية األقلمة:
 المستوى األول ينظر إىل اإلقليم على أنه وحدة جغرافية حمددة باحلواجز الطبيعية ويتميز خبصائص بيئية معينة؛
 المستوى الثاني وحيث أن النظام االجتماعي يعين زيادة االتصال االجتماعي واملعامالت التجارية بني اجملموعات
البشرية؛
 المستوى الثالث يعين التعاون املنظم يف اجملاالت الثقافية ،االقتصادية ،والسياسية ،أو اجملاالت العسكرية ،ويعرف
اإلقليم بعضويته يف منظمة إقليمية ،وكما يعرف االقليم باجملتمع املدين؛
 المستوى الرابع ،يأخذ شكل اإلطار التنظيمي القائم على املستوى اإلقليمي والذي يعزز التواصل االجتماعي
والتقارب بني القيم واألفكار يف مجيع أوحاء االقليم ،وخلق التعاون اإلقليمي متعدد األبعاد؛
 في المستوى الخامس من نزعة األقلمة أصبح اإلقليم مشروع يف حد ذاته ،مع إقليم متميز يف اهلوية ،والشرعية،
()Andréas Godsäter, 2013, p 13

وهيكل صنع القرار؛ وبالتايل خلق كيان سياسي جديد على الصعيد اإلقليمي.
هذه املستويات اخلمسة من نزعة األقلمة (أي درجات الطابع اإلقليمي) ميكن أن يفهم على أهنا مخس مراحل يف
عملية األقلمة على األقليم 'ليصبح' إقليم وذلك حسب فان الجننهوف  ،3222ومن مث فإن أحد األبعاد اجلديدة
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اهلامة يف األقلمة فيما يتعلق بزيادة تدفقات األشخاص ،وتطوير الشبكات االجتماعية املعقدة اليت تنتشر فيها األفكار
واهلويات يف مجيع أوحاء االقليم ،وإنشاء جمتمع مدين إقليمي العرب الوطين حسب هريل.2221
ويالحظ من خالل ما سبق أن مفهوم اإلقليم تربطه عالقة وطيدة باإلقليمية ،وذلك من خالل ارتكازمها على نفس
العوامل التأسيسية كالقرب اجلغرايف ،الثقايف ،التوجه السياسي ،كما أن اإلقليم هو ميثل هيكل صوري كاالحتاد
األ ورويب ،بينما اإلقليمية فهي متثل العالقات واألفكار املؤسسية بني تكتالت اقليمية قارية أو بني أقاليم متباعدة
ومتباينة اإلبعاد ،أما األقلمة فهي عملية التكامل االجتماعي والسياسي واالقتصادي املتنامي داخل األقاليم .بعبارة
اخرى اإلقليمية هي جمموعة األفكار واملبادئ اليت تسلط الضوء على إقحام الوحدات يف سياق اقليمي ،أما األقلمة
فهي عملية التفاعل االقليمي والكل يعترب جزء مكون هلذه الظاهرة.
. 3نظريات تفسير ظاهرة االقليمية الجديدة:
آن األوان التكلم عن نظريات اإلقليمية اجلديدة ،وذلك لتنوع عمليات إضفاء الطابع اإلقليمي على العالقات
االقتصادية الدولية ،لكن الفجوة بني اإلقليمية اجلديدة واإلقليمية القدمية يف اخلارطة الدولية ،تركت آثار مفاهيمية
جانبية حول توضيح طبيعة املفهومني ،مما ترتب عنها خلط يف تركيبة النظريات املفسرة هلذه الظاهرة الدولية ،فمحاولة
بناء جمموعة جديدة من النظريات لشرح ووصف األشكال احلديثة لبناء املنطقة على "النهج اإلقليمي اجلديد" كانت
جلها خمطئة ،وذلك الرتكازها على نظرية التكامل الكالسيكية كقاعدة أخرى يف تفسري هذه الظاهرة ،إضافة إىل
قبول هذه الفجوة من قبل علماء االحتاد األورويب يعيق حماوالهتم اخلاصة لوضع نظرية مفيدة وحديثة تتماشى
واملتغريات العاملية.
ومن هنا ووفق طرح األكادميي فريدريك سوديرباوم ( (Fredrik Soderbaumالذي سعى إىل عرض افرتاضات
وتفسريات جديدة واليت غالبا ما تكون مفقودة يف دراسات اإلقليمية اجلديدة ،كمحاولة جتمع بني جمموعة متنوعة من
النظريات اإلقليمية اجلديدة ،كوهنا واحدة من االجتاهات السائدة فيالدراسات العاملية ،وألنه ال يوجد توجه نظري
موحد لنظريات اإلقليمية اجلديدة ،جند كبار املنظرين يف هذا اجملال من مجيع أوحاء العامل أمثال
....Bob Jessop ،Richard Falk ،Morten Bøåsاخل ،عملوا على تطوير وجهات النظر النظرية اليت تغطي اإلقليمية
اجلديدةمن جهة ،وهنج النظام العاملي من جهة أخرى ،إىل جانب احلكم اإلقليمي ،واملؤسسية الليربالية والتنمية
اإلقليمية اجلديدة الكالسيكية ،إضافة إىل جممع األمن اإلقليمي وهنج بناء املنطقة ،وعليه ووفق ما سبق سنتطرق إىل
،BarryBuzan

عرض خمتلف وجهات النظر وهذا مما يساعدنا على توضيح االختالفات وكذلك أوجه التشابه بني خمتلف النظريات
واليت ميكن عرضها كما يلي:
 1.2نظريات اإلقليمية المبكرة مقاربة بين الفلسفة السياسية والنظرية االقتصادية:
بداية البد أن منيز بني الدراسات املبكرة واحلديثة لإلقليمية ،وهنا نقصد بالدراسات املبكرة البحوث اليت أجريت بني
اخلمسينات والسبعينيات من القرن املاضي ،وهذه الدراسات اكتسبت جذورها الفكرية من أدبيات التكامل واالندماج
الذي يعتمد على العامل السياسي بالدرجة األوىل مث يليها االقتصادي يف تفسري العالقات الدولية ،وهنا يظهر اخللط
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بني النهج والنظرية يف تفسري ظاهرة اإلقليمية ،وعليه سيتم عرض العديد من املقاربات النظرية اليت حاولت التنظري ملثل
هذه التجمعات التعاونية يف العامل كما يلي:
أ -النهج السياسي:

جذبت حركة التكامل والتعاون يف أوروبا منذ هناية احلرب العاملية الثانية اهتمام الكثري من علماء االقتصاد والسياسة

وغريهم ،ونتيجة ذلك انبثق فكر ومنظور حاول أن يفسر وحيلل طبيعة وحقيقة هذه احلركة ،ومن أبرز اإلسهامات اليت
عملت على شرح هذه الظاهرة ،النهج الفدرايل ،فهذه الفكرة اليت أهلمت رواد أوروبا هي برنامج سياسي بدال من
نظرية ،وأيضا النظرية الوظيفية واليت كانت هنجا لبناء السالم بدال من النهج النظري ،وكانت انطالقا من الوظيفية
األصلية املرتبطة يف املقام األول مع العامل دافيد ميرتاين  ،David Mitranyواليت جتسدت دعائمها بصفة أساسية يف
كتابه  working peace systemالذي مت نشره أثناء احلرب العاملية الثانية  2292وأيضا النظرية الوظيفية اجلديدة
اليت متثل النهج األكثر تأثريا من خالل حتليل اإلقليمية املبكرة ،فهي امتداد لعمل النهج الوظيفي األصيل ،ويعد
 Ernest Haasاملنظر املركزي يف "طريقة حتليله للمجتمعات" والذي رفض عزل القضايا التقنية على السياسة ،فهي
اآللية األساسية خللق وتعميق التكامل يف ان واحد )Fredrik Soderbaun, 2014, p 02 ( .وآخرها النظرية
االتصالية حيث تنطلق من قيمة األمن كعنصر أساسي لتحقيق التكامل ملنظرها

.Karl Deutsch

ب -النظرية االقتصادية:
يف سنة  2212بدأت "نظرية التكامل" تظهر ،وأنتجت على إثرها أدبيات مكثفة ومناقشات حادة بني منظري هذا
التيار وغريها من النظريات،حيث تعترب نظرية االحتاد اجلمركي املرجع األول للنظرية التكاملية التقليدية ،ويرجع الفضل
يف وضع أسس هذه النظرية "إىل جاكوب فاينر" وأعماله الرائدة يف عام  ،2212ومن بعده أضاف كل من "ميدو
"ليبسي" و"بالسا" وآخرين الكثري لتفسري ظاهرة االندماج والتكامل ،ويرى" فاينر" أن اخلصائص الضرورية لنظرية
االحتاد اجلمركي تشمل إلغاء الرسوم اجلمركية والقيود الكمية على واردات الدول األعضاء يف االحتاد ،باإلضافة إىل
وضع تعريفة مجركية موحدة على السلع املستوردة من دول خارج االحتاد ،مث توزيع اإليرادات اجلمركية على الدول
األعضاء يف االحتاد ،وتقوم النظرية التقليدية لالحتاد اجلمركي بتحليل اآلثار املرتتبة على إقامة احتاد مجركي على
ختصيص املوارد يف الدول األعضاء يف االحتاد .ويف هذا اإلطار ،يفرق (فاينر) بني نوعني من آثار االحتاد اجلمركي على
الرفاهية)Fredrik Soderbaun, 2014( :
 األول خلق التجارة :ويعين هذا األثرقيام االحتاد اجلمركي إىل نقل إنتاج السلعة من الدولة ذات التكلفة األعلى
حملياً إىل الدولة ذات التكلفة األقل العضو يف االحتاد ،مما يعين خلق جتارة يكون أثرها اجيابياً ألهنا تعين استخداماً
أفضل جملموع موارد أعضاء االحتاد ،وبالتايل االقرتاب من توزيع اإلنتاج يف ظل حرية التجارة ،وهذه هي املكاسب
احملققة من التجارة.
 الثاني تحويل التجارة :أما أثر حتويل التجارة فيحدث عندما يتم نتيجة اعتماد احتاد مجركي ،حتول االسترياد من
املنتجني ذوي الكلفة األدىن يف بقية العامل وحو السلع واخلدمات ذات الكلفة األعلى يف الدولة العضو يف االحتاد.
وهنا جيب مقارنة أثر خلق التجارة مع أثر حتويل التجارة ،فإذا زاد أثر خلق التجارة على أثر حتويل التجارة فان إقامة
22

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص232-201 :

ISSN: 2602-7860

االحتاد اجلمركي ستؤدي إىل توزيع أكفأ للموارد االقتصادية وحتقيق االقتصاد الوطين زيادة صافية يف رفاهيته
االقتصادية.
 2.3نظريات اإلقليمية الجديدة:
إن هناية احلرب الباردة وما أعقبها من حتوالت وتغريات ،مل تؤد إىل زوال نظريات تفسري اإلقليمية ،بل حتتاج إىل
تعديل أفكارها واستنتاجاهتا مبا يتماشى ومتطلبات النظام الدويل اجلديد ،حيث أصبح مصطلح "اإلقليمية اجلديدة"
أكثر استخداما يف العامل املعاصر ،باعتبارها املوجة احلالية من الرتتيبات التجارية االقتصادية اإلقليمية،واليت حتولت
تدرجييا إىل ظاهرة أكثر انتشارا يف العامل ،وعليه هنا ظهرت حوارات بني مناذج نظرية خمتلفة لتفسري طبيعة أنطولوجيا
العامل ،فمصطلح "نظرية" له العديد من املعاين املختلفة يف تفسري ظاهرة اإلقليمية اجلديدة ،والذي يعكس حقيقة
تنفيذ وانتهاج هذا املشروع يف العامل ،عموما طرح خمتلف هذه احلوارات يكون كما يلي:
()Fredrik Soderbaun, Timothy M. Shaw, 2003, p 06

أ -نظريات حل المشكالت (النظريات العقالنية):
عند منتصف الثمانينات القرن املاضي أستخدم على نطاق واسع الفكر "العقالين" يف تفسري العالقات الدولية،
وتعكس هذه املرحلة مجلة من النظريات  ،واملتمثلة يف نظريات الواقعية اجلديدة (أو الواقعية البنيوية)* ونظرية الليربالية
اجلديدة (أو املؤسساتية الليربالية اجلديدة)** ،فكلتا النظريتني تنطلقا من فكرة النفعية ،أي أساس قيام عالقات دولية
يكون هدفه تبادل املنفعة ،وتستند هذه النظريات على االختيار العقالين الختاذ املصا ح واألفكار واهلويات من
اجلهات الفاعلة (اليت ينظر إليها على أهنا املصلحة الذاتية) ،ومن الواضح سنتعرض هلذه النظريات كما يلي:
 الواقعية الجديدة :إن الواقعيني اجلدد يعتمدون الرتكيز الشديد على املصا ح الوطنية ،وسياسة حفظ األمن
والسلطة لتعيني املناطق ،أي يرتكز على الدولة ويدعم قطبية السلطة ،أي الدولة فاعل عقالين ،كما تركز على فوضى
* نظرية الواقعية اجلديدة :وتعرف أيضا بالواقعية البنيوية ،ومن أشهر روادها كينيث والتز وجورج مودلسكي ،وهي رؤية نسقية للسياسات الدولية ،فإهنا تربط
حالة الصراع بالطبيعة الفوضوية للنظام الدويل ،الذي يعيق تشكيل عالقات تعاونية ،و Kenneth n.waltzأشهر مفكري هذا االجتاه ،الذي حاول من
خالل عمله الشهري ) ، (theory of international polics 1979مقرتحا نظرية املنظومة الدولية ،ويري وجوب الفصل بني مستوى النظام ووحداته.
للمزيد أكثر أنظر اىل :تيم دان ،مليا كوركي ،وستيف مسيث ،نظريات العالقات الدولية ،التخصص والتنوع ،ترمجة دميا اخلضرا ،مراجعة بشري حممد اخلضرا،
املركز العريب لألحباث والدراسات ،الطبعة االوىل ،بريوت ،2016 ،ص.322
قيادي االقتصاد الليربايل الناطقني باللغة
** نظرية الليربالية اجلديدة :استخدمت كلمة الليربالية اجلديدة ألول مرة عام  2222يف اجتماع يف جنيف ضم
ّ
األملانية ,منهم فيليم روبك ,الكسندر روستو وفريدريك فون هايك  ,و كانوا يهدفون إىل تقوية الدولة و محاية السوق من تشويه املضاربات و االحتكارات و
م ن أجل جتنب تكرار الفوضى االقتصادية اليت حدثت يف العشرينيات و نشأت الليربالية اجلديدة كنظرية مع هناية الثمانينيات و استمر تطورها مع بداية
التسعينيات .وتقوم على االفكار التالية :أن الفوضى حتدد سلوك الدول لكن ليس بشكل كبري ،يرون أيضاً أن التعاون الدويل ميكن أن يتحقق عن طريق
التعاون الثقايف و االقتصادي وحوار األديان  ،كما يؤكد الليرباليون أن التعاون الدويل قادر على جلم الفوضى و احلد منها بشكل كبري ،يركز الليرباليون على
منط اإلدراك ألهنم يرون أن النوايا هي املؤشر الذي يؤدي لنتائج تتماشى مع النظام الدويل و إن منط اإلدراك هلذه النوايا سهل حينما حيصل تفاعل إجيايب بني
األطراف الدولية  ،أيضا يرى الليرباليون اجلدد بأن املؤسسات الدولية هلا دور إجيايب بالتعاون و خاصة املواضيع املتعلقة بضبط األمن و حتقيق املصا ح املتنوعة،
و يركز الليرباليون على الطريقة اليت ميكن للمؤسسات أن تؤثر فيها على سلوك الدول عن طريق نشر القيم  ,مثل الرتكيز على الدور الذي تلعبه األمم املتحدة
أو منظمة التجارة العاملية يف تشكيل السياسة اخلارجية للدول .للمزيد أكثر انظر اىل :ريهام الرؤوف حممد ،السياسات اخلارجية ،الطبعة االوىل ،بريوت،
 ،3229ص ص .212- 212
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النظام الدويل والنزاعات بني القوى السياسية ،اضافة اىل أن االمن القومي يرتكز على االمن العسكري ،واالمور
االقتصادية واالجتماعية تعترب مسائل دنيا.)Barry Buzan, 2002, p 235( .
 الليبرالية الجديدة :يف حني يؤكد املؤسسون الليرباليون اجلدد على دور املؤسسات واملنظمات اإلقليمية إلدارة
أوجه الرتابط على أساس إقليمي ،ففي دراسة اإلقليمية منذ التسعينيات القرن املاضي اتفقت خمتلف النهج العقالنية
وحل املشاكل على بعض االفرتاضات األساسية مثل النظام الفوضوي و هيمنة الدول ،ويف تناقض صارخ بني
التوجهني حيث جتادل الليربالية اجلديدة الواقعية البنيوية ،بأن هناك تطورات تارخيية حمددة قد جرت يف القرن العشرين
جعلت حتقي ق التعاون الدويل اآلن سهال نسبيا مما كان عليه تارخييا ،حيث أكد العلماء والباحثون األكادمييون بأن
السياسة الدولية حتولت إىل التصرف وفق ما ميليه حكم القانون ،وليس وفق ما متليه الواقعية ،ويتضح التباين على
إضفاء الطابع املؤسسي على اإلقليمية وغريها من املسائل األخرى ،وخاصة التجارة اليت تعد واحدة من االختالفات
الرئيسية  ،فالليبريالية وفق املنظور الكانطي أنه يتطلب لتشكيل فيدرالية من اجلمهوريات ذات االعتمادية املتبادلة ،من
خالل التغيريات املنسقة يف بىن احلكم احمللية والدولية على حد سواء ،وستقوى هذه الفيديرالية مع الوقت لتولد عاملا
أكثر سلمية وذلك من منطلق التوسع الدميقراطي والتعاون التجاري .وميكن توضيح أكثر يف الشكل التايل:
الشكل( :)11المثلث الكانطي ()the kantian triangle

المصدر :تيم دان ،مليا كوركي ،ستيف مسيث ،نظريات العالقات الدولية ،التخصص والتنوع ،ترمجة دميا اخلضرا ،مراجعة بشري حممد
اخلضرا ،املركز العريب لألحباث والدراسات ،الطبعة االوىل ،بريوت ،3229 ،ص .399

من خالل املثلث أعاله فان السياسة العاملية من املنظور الكانطي ،ترتجم بنظام اعتمادي متبادل من املؤثرات ،وهو
عبارة عن سلسلة من حلقات التغذية الراجعة ،تقوم فيها كل واحدة من القوى الرئيسية بتقوية األخرى ،فالعالقات
اليت يشار إليها من خالل توجه األسهم من رؤوس املثلث باجتاه املركز واليت حتفز السالم مباشرة ،أما األسهم العكسية
تتجه راجعة اىل املركز ،وكل سهم ميثل عالقة مدعمة بنظرية وبعض األدلة ،وتكون دميومة الدميقراطية أسهل ضمن بيئة
مساملة ،وتقوم الدول املتنازعة مع دول أخرى باحملافظة على سرية املعلومات املتعلقة بالنشاط احلكومي ،وحتد من النقد
الشعيب ،والدول اليت تعيش السالم مع غريها فال حتتاج اىل قيود الدميقراطية ،أما التجارة والسالم فرتتبطان بطريقة
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تبادلية ،ويقل حجم الت جارة واالستثمار يف الدول حسب درجة عدم االستقرار السياسي ،ووجود املنظمات الدولية
واإلقليمية لتخفيف من حدة التوتر أو التحكم فيه ،والدول تربم عالقات فعالة يف حالة وجود السالم .أما بالنسبة
لألسهم على اجلوانب املثلث ،فهي تعين أن الدميقراطيات جترى تبادالت جتارية وفق قانون مستقر انطالقا من
اتفاقيات جتارية تبادلية ومحاية حقوق امللكية األجنبية ،وأيضا على اجلانب األمين من املثلث تتطلب أنظمة التجارة
املفتوحة وجود مؤسسات وقواعد من أجل أن جتعل التنبؤ بالنشاط احلكومي والتجاري سهال ،إضافة إىل تشجيع
التجارة من خالل خفض احلواجز والعراقيل ،أما األسهم على اليسار فهي تعين أن املنظمات اإلقليمية واحلكومية
تعمل على تعزيز الدميقراطية كاالحتاد األورويب...اخل أي أن املؤسسني الليرباليون اجلدد تعطي وزنا أكرب للنفوذ
التنظيمي للمؤسسات اإلقليمية ،أي دعوة إىل وقف تدخل الدولة املباشر ،حترير رأس املال من كل قيد .مبعين روح
الليربالية اجلديدة هي ظاهرة رأمسالية يف ظاهرها ،ويف مضموهنا اهليمنة والالمساواة( .ريهام الرؤوف حممد،3229 ،
ص .)212
ب -النظريات الحرجة (االنعكاسية):
منذ منتصف التسعينات كانت هناك سلسلة من النظريات االنعكاسية (احلرجة) جتاه اإلقليمية واليت عرفت تطورا إىل
حد كبري كنتيجة مباشرة لتعزيز هذا النوع من وجهات النظر مبا يف ذلك النظرية البنائية*،اليت تضبط املعامالت
التبادلية بني الدول واملنظمات ،فهي متثل التحديات األساسية للفكر العقالين ،فالعقالنية تأخذ العامل كما هو ،وهي
توفري التوجيه لتصحيح االختالالت واملشاكل اليت تنشأ ضمن هذا النظام القائم ،بينما تنطلق هذه النظرية من النزعة
البنائية وتعرج بعيدا عن املاديات وتركز على حركيات التفاعل االجتماعية اإلنسانية ،أي أ ّهنا بناء اجتماعي ،متخذة
موقفا مغايرا ملوقف النظريات الوضعية من مفاهيم أساسية (املصلحة ،القومية ،واألمن ،واهلوية) .ويهتم البنائيون
بالقوى الفاعلة غري الدول ،مثل املنظمات احلكومية وغري احلكومية ،فضال عن تركيزه على العوامل املعرفية والذاتية اليت
تنتج من تفاعل هذه الوحدات يف عالقاهتا البينية ،إذ يرفض البنائيون االفرتاضات الوضعية بوجود قوانني أو "شبه"
قوانني حتكم الظاهرة االجتماعية والسياسية بعيدة عن إرادة الفاعل وقدرته على التأثري يف احمليط ،وترفض البنائية أيضا
افرتاضات الوضعية بإمكانية حت ّقق املوضوعية يف دراسة الظاهرة؛ أي فصل الذات عن املوضوع ،وتأكيدها مسائل
عديدة من بينها العالقة بني الفاعل -البناء ( ،)Agent-Structure debateفاإلقليمية حسب هذا التصور هي بناء
اإلقليم كوحدات وحدودها ومفاهيمها يف عملية تغيري مستمر ،يتناسب مع الفرتات الزمنية ،وبدال من فهمها كأشياء
ثابتة الزمان واملكان ،فانه يتم إدراكها كنتاج التنافس يف املمارسات االجتماعية ،وحسب Kanishka Jayasuriya
فان اإلقليم "هوجمموعة من املمارسات املعرفية تتشكل بواسطة اللغة و اخلطاب السياسي ،من خالهلا تنشأ املفاهيم
والدالالت واملقاييس اليت حتدد كيف نعرف إقليما ما .وهذا يساعد على تعريف األطراف اليت تدخل ضمن هذا
اإلقليم أوال ،وبذلك ميكن الوصول إىل هوية وكيان اقليمني")Peter Katzenstein, 2000( .
* النظرية البنائية :واليت متثل جسر بني النظريات الوضعية وما بعد الوضعية ،وصاحب هذا االجتاه هو نيكوالس انوف الذي قدم فكره يف كتابه الذي يتكلم
فيه عن ختصص العالقات الدولية بعنوان" ،" world of ourmakingوالذي يعين العامل من صنعنا ،وذلك بتسليط الضوء على العملية التبادلية بني اجملتمع
واالفراد ،ورغم أن أنوف أول من قدم البنائية إال أهنا ترتبط باألساس بألكسندر فندت الذي كتب مقالته الشهرية سنة  2223بعنوان "
 "what state of itواليت تعين أن الفوضى ه ي ما تصعنه الدول من الفوضى ،وهنا انتقد الواقعية اجلديدة من خالل غياب السلطة العاملية للمزيد أكثر
انظر إىل :أمحد قاسم حسني ،نظريات العالقات الدولية ،التخصص والتنوع ،سياسات عربية ،العدد  ،7152 ،71ص ص .535-531
Anarchyis

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

30

اإلقليمية الجديدة بين الحاضر والماضي (مفاهيم ،جذور ،ونظريات)

ص232 -201 :

 .4الخالصة:
كخالصة هلذه الدراسة ميكن اعتبار اإلقليمية اجلديدة تفسري لتلك املوجة احلديثة من العالقات والتنظيمات الدولية،
واليت جتسدت يف شكل جتمعات وتكتالت جتارية اقتصادية-إقليمية كربى .ويستخدم مصطلح اإلقليمية اجلديدة
للتمييز بني احملتوى االقتصادي التجاري للعالقات والتفاعالت اليت حتدث داخل التكتالت أو التجمعات اإلقليمية
اجلديدة ،وبني املضمون السياسي االسرتاتيجي العسكري ،وعليه ميكن تلخيص كل ما سبق كما يلي:
 خالفا لإلنشاءات اإلقليمية السابقة ،اليت كانت تقودها الدولة من حيث طبيعتها ،املشاريع اإلقليمية األخرية
مدفوعة من قبل جمموعة واسعة من اجلهات الفاعلة املختلفة ،من الفرد إىل اجملتمع احمللي ومن احمللية إىل جهات فاعلة
عاملية؛
 كما يشري بيورهنينت" إن اإلقليمية اجلديدة هي شكل متعدد األبعاد من التكامل ،الذي يشمل األوضاع
االقتصادية ،السياسية ،واالجتماعية ،والثقافية ،وبالتايل تتجاوز بكثري هدف إنشاء املنطقة نظم التجارة احلرة أو
التحالفات األمنية .وهناك عدة أقاليم حاليا متعدد األبعاد ترتكز على ركائز اقتصادية وأمنية ،مثل اجلماعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا أو رابطة أمم جنوب شرق آسيا؛
 األقاليم مل تعد تفرض من فوق ،فهي غري قابلة للتغيري نظرا للضرورات اهليكلية ،بل يتم بناؤها تلقائيا من خالل
العمل اإلنساين واملمارسات االجتماعية بني اجملتمع والناس خالل عملية مستمرة يف اجتاهني؛
 اإلقليمية تتجاوز جتربة التكامل األوروبية الصارمة ،وأصبحت ظاهرة عاملية .أي أن القوى الدافعة ملنطقة اإلقليمية
اجلديدة كانت خارجية  .فاهنيار الشيوعية ،وتطبيق الالمركزية يف النظام الدويل ،وانتهاء احلرب الباردة  ....اخل كانت
أسباب أكثر براغماتية لظهور اإلقليمية اجلديدة.
.5المراجع:

أوال :باللغة العربية
 .0عبد الوهاب الكيايل" ،)2221( .موسوعة السياسة" ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،لبنان ،ط .2
 .2أسامة اجملدوب" ،)3222( .العولمة واالقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية" ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،ط
.3
 .3بول ويلكينسون" ،)3222( .العالقات الدولية" ،ترمجة لبىن عماد تركي ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،مصر ،ط.2
 .4بيار سالينجر ،أريك لوران" ،)2222( .حرب الخليج الملف السري" ،شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،لبنان ،ط.22
 .2إكرام عبد الرحيم" ،)3223( ،التحديات المستقبلية للتكتل االقتصادي العربي العولمة والتكتالت اإلقليمية البديلة"،
العربية للطباعة والنشر ط.2
 .6تيم دان ،مليا كوركي ،وستيف مسيث" ،)3229( .نظريات العالقات الدولية التخصص والتنوع" ،ترمجة دميا اخلضرا ،املركز
العريب لألحباث والدراسات ،بريوت ،ط .2
 .2ريهام الرؤوف حممد" ،)3229( .السياسات الخارجية" ،دار غيداء للطبع والنشر ،اململكة االردنية اهلامشية ،ط .2
 .1ودان بو عبد اهلل" ،)3221( ،آليات المؤسسات النقدية في التوقي ومواجهة األزمات المالية الدولية دراسة حالة األزمة
المالية العالمية" ،أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ،جامعـة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،اجلزائر.
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الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد آليات عمل جلان التدقيق يف تفعيل احلوكمة بإعتبارها
 وذلك من، حبيث اعتمدنا على املنهج اإلستنباطي أداته الوصف،أداة لتعزيز اإلفصاح احملاسيب يف املؤسسات
 مع حتديد آليات عمل،خالل حتديد املفاهيم ومجيع األمور املتعلقة بلجان التدقيق واحلوكمة واإلفصاح احملاسيب
 أي تقدمي صورة صادقة،جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة واليت تعترب أداة فعالة يف تعزيز اإلفصاح للكشوف املالية
.لوضعية املؤسسة تسمح ملستخدميها باختاذ قرارات سليمة
 أمهها تعزيز مكانة جلان التدقيق يف املؤسسة من،كما خلصت هذه الدراسة إىل تقدمي بعض التوصيات
 مما ينعكس إجيابا على تفعيل احلوكمة مما يؤدي إىل،خالل منحها االستقاللية يف متابعة عملها واختاذ القرارات
.تعزيز اإلفصاح يف املؤسسات
Abstract

This study aims to determine the work of audit committees mechanisms to activate
governance as a tool to enhance the accounting disclosure in corporations, so we relied
on deductive approach its tool descriptions, by identifying concepts and all matters
relating to committees audit and corporate governance and accounting disclosure,
specifying the work of audit committees to activate governance mechanisms which is
considered an effective tool in enhancing the disclosure of the financial statements, that
is, to provide an honest picture of the status of the organization allows its users to take
sound decisions
This study also concluded that some recommendations, the most important to
strengthen the status of audit committees in the organization by granting autonomy to
pursue its work and decision-making, which will reflect positively on the activation of
governance leading to enhance disclosure in the corporations.the study and the main
objectives that will seek to achieve, is well as the method and procedures used ,in
addition to highlighting the most important results reached.

Keywords

Audit
committees,
governance,
accounting
disclosure
mechanisms of
work, activating
governance.
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-1مقدمة:
إن خمتلف األطراف الذين لديهم عالقة باملؤسسة سواء داخليني (مسامهني ،مدراء ،موظفني )...أو خارجيني (بنوك،
موردين ،زبائن )...كل منهم يسعى لتحقيق أهدافه من خالل تعظيم منافعهم ،حبيث وصول كل طرف ألهدافه جيب
توفر آليات واضحة تنظم العالقة بني خمتلف هذه األطراف.
ولتنظ يم العالقة بني خمتلف األطراف ،تعترب احلوكمة عنصر فعال يف املؤسسة ،حبيث تقوم على تنظيم العالقات
والتعامالت بني خمتلف األطراف يف املؤسسة ،حبيث تعترب احلوكمة كأداة للحد من مشاكل نظرية الوكالة اليت هتدف
إىل معرفة أسباب تعارض املصاحل بني خمتلف األطراف.
وجلان التدقيق يف املؤسسة هي كأحد مقومات تفعيل احلوكمة ،حبيث تعمل دور الوسيط بني املدقق الداخلي
واخلارجي وجملس اإلدارة ،وذلك من خالل تقدمي تقاريرهم إىل جملس اإلدارة ،باإلضافة إىل اإلشراف على تعيني
املدقق الداخلي واخلارجي ومتابعة عملهما.
ويعترب اهلدف األس اسي من تفعيل احلوكمة من طرف جلان تدقيق هو تعزيز اإلفصاح احملاسيب ،مما يسمح بإعداد
كشوف مالية تبني الوضعية احلقيقية للمؤسسة بالنسبة ملستخدميها ،واليت على أساسها يتم إختاذ قراراهتم.
-1-1مشكلة الدراسة:
تسعى كل مؤسسة لتطبيق احلوكمة ومبادئها من أجل تعزيز اإلفصاح احملاسيب ،والذي تعكسه الكشوف املالية اليت
يتم إعدادها يف املؤسسة ،حبيث للجان التدقيق دور هام لتفعيل احلوكمة يف املؤسسة ،وعليه فاملشكلة اليت تعاجلها
هذه الدراسة ،ميكن صياغتها يف السؤال الرئيس التايل:
كيف تساهم لجان التدقيق في تفعيل الحوكمة لتحقيق اإلفصاح المحاسبي؟
 -2-1أهداف الدراسة :انطالقا من مشكلة الدراسة ،ميكن حتديد أهداف الدراسة واملتمثلة فيما يلي:
 )1شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة بلجان التدقيق ،وذلك بالتطرق ألسباب ظهورها والدور الذي تلعبه يف
املؤسسة؛
 )5شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة باحلوكمة ،وذلك بالتطرق ألسباب ظهورها وأثرها على أداء املؤسسة؛
 )3شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة باالفصاح احملاسيب؛
 )4إبراز اإلجراءات اليت تقوم هبا جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة لتعزيز اإلفصاح.
-3-1أهمية الدراسة:
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية تطبيق احلوكمة يف املؤسسة وأثرها يف تعزيز اإلفصاح احملاسيب ،مع توضيح أهم
األدوات لتفعيلها واملتمثلة يف جلان التدقيق ،وذلك من خالل اإلشارة ملختلف اإلجراءات املتبعة من قبل جلان التدقيق
لتفعيلها.
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 -4-1منهج البحث:
اعتمدنا يف حبثنا األسلوب االستنباطي أداته الوصف ،وذلك من خالل شرح خمتلف املفاهيم املتعلقة بلجان
التدقيق واحلوكمة واإلفصاح احملاسيب  ،باإلضافة إىل أهم اإلجراءات اليت تتبعها جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة من أجل
حتقيق إفصاح حماسيب يعكس الوضعية احلقيقية للمؤسسة.
-5-1هيكل البحث :من أجل اإلجابة على تساؤالت البحث ،قمنا بتقسيم حبثنا على النحو التايل:
 جلان التدقيق. حوكمة املؤسسات. اإلفصاح احملاسيب. إجراءات جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة كأداة لتعزيز اإلفصاح احملاسيب. -2لجان التدقيق
1-2لجان التدقيق نشأتها ومفهومها
 1-1-2نشأة لجان التدقيق :باعتبار الواليات املتحدة األمريكية أقوى الدول من الناحية االقتصادية ،فإن تطور

جلان التدقيق ارتبط ارتباطا وثيقا باألحداث اليت عرفها االقتصاد األمريكي ،وفيما يلي أهم األحداث اليت أثرت يف
إنشاء جلان التدقيق:1
ظهرت فكرة تشكيل جلان التدقيق يف الواليات املتحدة األمريكية بعد اهلزات املالية الناجتة عن التالعب يف التقارير
املالية ملؤسسة  Robbins & McKessonواليت أسفرت عن قيام كل من بورصة نيويورك لألوراق املالية )(NYSE
 New York Stock Exchangeوهيئة تداول األوراق املالية
بالتوصية بضرورة تشكيل جلنة مكونة من األعضاء غري التنفيذيني تكون مهمتها تعيني املدقق اخلارجي وحتديد أتعابه،
وذلك كمحاولة لزيادة ودعم استقالليته يف إبداء الرأي يف الكشوف املالية اليت تصدرها املؤسسات ،ويف عام 1967
أوصى معهد احملاسبني القانونيني األمريكي Institute of Certified Public Accountants American
(SEC) Securities and Exchange Commission

) (AICPAمجيع املؤسسات العامة بضرورة إنشاء جلنة التدقيق حبيث تكون من ضمن مسئولياهتا حل املشكالت اليت
قد تنشأ بني املدقق اخلارجي وإدارة املؤسسة فيما يتعلق باألمور احملاسبية وطريقة اإلفصاح عن املعلومات يف القوائم
املالية ،ويف عام  1972أوصت هيئة تداول األوراق املالية شركات املسامهة بإنشاء جلان التدقيق تكون عضويتها
قاصرة فقط على األعضاء غري التنفيذيني من جملس اإلدارة.
ويف عام  1974أصدرت هيئة تداول األوراق املالية

)(SEC

نشرهتا رقم )  ( 165اليت تطلب فيها ضرورة

اإلفصاح عن وجود جلنة التدقيق يف الشركات املدرجة يف البورصات ،ويف عام 1978أصدرت بورصة نيويورك
) (NYSEقرار يلزم فيه الشركات األمريكية اليت تتداول أوراقها بالسوق املايل بإنشاء جلان التدقيق مكونة من أعضاء
جملس إدارهتا غري التنفيذيني ،ويف عام  1979قررت بورصة نيويورك ) (NYSEاستخدام جلان التدقيق ،وهو ما
شجعته هيئة تداول األوراق املالية ) (SECوكذلك معهد احملاسبني القانونيني األمريكي ).(AICPA
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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وذلك بعد اهنيار

عدد من الشركات األمريكية العمالقة ،حيث أكد القانون على أمهية مراعاة حوكمة الشركات من حيث انتهاج آليات
دورية وسريعة لتوفري اإلفصاح والشفافية يف القوائم املالية ،باإلضافة إىل اإللزام بتشكيل جلان التدقيق من أعضاء
مستقلني تكفل عنصر االستقاللية ملدقق احلسابات اخلارجي،وتدعيم فعالية التدقيق الداخلي.
 2-1-2مفهوم لجان التدقيق:
عرفت اهليئة الكندية للمحاسبني القانونيني(( 1992

)The Canadian Institute of Chartered (CICA

 Accountantsجلنة التدقيق بأهنا" جلنة مكونة من مدراء املؤسسة الذين ترتكز مسؤولياهتم يف تدقيق الكشوف املالية
السنوية قبل تسليمها إىل جملس اإلدارة ،وتعد جلنة التدقيق كحلقة وصل بني املدققني وجملس اإلدارة ،وتتلخص
نشاطاهتا يف تدقيق ترشيح املدقق اخلارجي ،ونطاق ونتائج التدقيق ،وكذلك الرقابة الداخلية للمؤسسة ،ومجيع
املعلومات املالية املعدة للنشر".2
أما "حمادة رشا" عرفتها بأهنا" جلنة منبثقة عن جملس إدارة الشركة تقتصر عضويتها على األعضاء غري التنفيذيني
ممن لديهم خربة مبجال احملاسبة والتدقيق ،وتشمل مسؤوليتها على تدقيق املبادئ والسياسات احملاسبية املعتمدة يف
إعداد التقارير املالية ،وتدقيق اإلفصاح يف التقارير املالية املنشورة ،والتأكد من كفايتها ومالئمتها ملستخدميها ،ودعم
استقاللية املدقق اخلارجي ومناقشته بنتائج التدقيق ،وتقييم كفاءة املدقق الداخلي ودعم استقالله ،وتدقيق االلتزام
بتطبيق قواعد احلوكمة ،والتأكد من مالئمة نظام الرقابة الداخلي وكفايته باملؤسسة".3
أما "الذنيبات علي" عرفها بأهنا " جلنة تتكون عادة من املديرين غري التنفيذيني يف املؤسسة ،وأن اهلدف األساس
من تشكيلها هو زيادة فاعلية وظيفة التدقيق وزيادة مساءلة اإلدارة".4
أما "سليمان محمد مصطفى" يعرفها بأهنا " جلنة منبثقة عن جملس إدارة املؤسسة ،وتقتصر عضويتها على

األعضاء غري التنفيذيني  ،ومسؤوليتها جيب أن تشمل على تدقيق املبادئ والسياسات احملاسبية املطبقة داخل
املؤسسة ،واالجتماع باملدقق اخلارجي ومناقشته يف نتيجة عملية التدقيق ،وأيضا التأكيد على مالئمة نظم الرقابة املالية
باملؤسسة".5
ومن خالل التعاريف السابقة ميكن تعريف جلان التدقيق على أهنا " جلنة يتم تعيينها من أعضاء جملس اإلدارة غري

التنفيذيني ،حبيث تقوم على تعيني املدقق اخلارجي وحتديد أتعابه والتأكد من مدى استقاللية عمله ،كما تقوم أيضا
مبتابعة عمل املدقق الداخلي والتأكد من استقاللية عمله ،باإلضافة إىل عملها كهمزة وصل بني جملس اإلدارة واملدقق
الداخلي واخلارجي من خالل إيصال نتائج عملهما (التقارير) إىل جملس اإلدارة".
 :-2-2أسباب ظهور لجان التدقيق وأهدافها:
 -1-2-2أسباب ظهور لجان التدقيق :تتمثل أسباب ظهور جلان التدقيق فيما يلي:6

 تزايد حاالت الفشل املايل للعديد من املؤسسات والبنوك  ،وتزايد حاالت الغش والتالعب ،ورغبة هذه
املؤسسات يف تدعيم نظام الرقابة على نشاطاهتا ،والتأكد من سالمة تطبيق املبادئ احملاسبية؛
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 زيادة الضغوط من جانب مستخدمي الكشوف املالية على املؤسسات والبنوك إلظهار نتيجة أعماهلا ومركزها
املايل بصورة حقيقية وسليمة؛

 التناقض املوجود بني مدققي احلسابات اخلارجيني وبني إدارة املؤسسة خاصة يف جمال احملافظة على استقالل
مدقق احلسابات إلبداء الرأي الفين احملايد ،ومن مث فوجود جلنة التدقيق يف أي مؤسسة ميثل محاية للمسامهني
ويضمن حتقيق استقالل مدقق احلسابات يف عملية إبداء رأيه الفين احملايد حول الكشوف املالية؛
 تدعيم الثقة يف عملية إعداد الكشوف املالية وتدقيقها خاصة يف ظل اقتصاديات السوق واملنافسة ،حيث يعترب
احلصول على كشوف مالية سليمة ميكن االعتماد عليها يف اختاذ قرارات االستثمار أساس عملية التنمية
وزيادة فعالية بورصة األوراق املالية؛

 حاجة أصحاب املصلحة يف املؤسسات خاصة املقيدة بالبورصة إىل آلية إدارية تسهم يف ضبط أداء اإلدارة
ورقابتها كوكيل عنهم خاصة بشأن األمور املالية والرقابية.
 2-2-2أهداف لجان التدقيق :تتمثل أهداف جلان التدقيق فيما يلي:7
 التحقق من صحة الكشوف املالية ومصداقيتها؛
 توفري إفصاح شامل وآمن للكشوف املالية؛
 الربط بني املدقق الداخلي واخلارجي وجملس اإلدارة وتنسيق األعمال فيما بينهم؛
 مساعدة املديرين يف إجناز األعمال بشكل صحيح وكامل؛
 التحقق من كفاءة نظام إدارة املخاطر وفعاليته؛

 التحقق من سري العمليات املالية وفق األنظمة والقوانني املعمول هبا؛
 حل القضايا واملشاكل املختلفة؛
 احلفاظ على مسعة املؤسسة بإجراء احلوار واالتصال مع مجيع األطراف ذات املصلحة.
 -3-2خصائص لجان التدقيق :تتمثل خصائص جلان التدقيق يف جمموعة من العناصر التالية:8
 1-3-2االستقاللية :يعترب معيار االستقالل عن اإلدارة من أهم املعايري اليت ترتكز عليها أغلب اللوائح املنظمة

لعمل جلنة التدقيق ،وميثل هذا املعيار أحد أهم شروط اختيار أعضاء جلنة التدقيق حيث أنه من الضروري أن يكون
أعضاء جلنة التدقيق مستقلني ظاهريا وحقيقيا عن إدارة املؤسسة حبيث ال يظهر جمللس إدارة املؤسسة وجود عالقة
مباشرة أو غري مباشرة بني أعضاء اللجنة ومدراء الشركة التنفيذيني ،ولتحقيق االستقاللية جيب حتقق ما يلي:
 أن ال يكون عضو جلنة التدقيق من موظفي املؤسسة أو إحدى الشركة التابعة هلا؛

 أن ال حيصل العضو على أية مكافأة مالية من املؤسسة أو إحدى الشركات التابعة هلا خبالف املكافآت اليت
حيصل عليها مقابل اخلدمة يف جملس اإلدارة؛
 أن ال يكون أحد أقاربه موظفا تنفيذيا داخل املؤسسة أو إحدى الشركات التابعة هلا؛
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 أن ال يكون العضو مديرا تنفيذيا يف إحدى املؤسسات اليت هلا عالقات جتارية مع املؤسسة أو إحدى الشركات
التابعة هلا؛

 ال جيوز ملن يعمل مستشارا يف مؤسسة ما أن يكون عضوا يف جلنة تدقيقها.
 5-3-5المؤهالت والخبرة :من األمور املتفق عليها أن يتمتع أعضاء جلنة التدقيق باخلربة واملعرفة واملهارة بالقدر
الذي ميكنهم من متابعة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها ومدى االلتزام بإجراءات هذه النظم باإلضافة إىل القدرة على
فهم األمور احملاسبية ،والتدقيق واإلدارة املالية ،وأن يكونوا على دراية كافية بإعداد التقارير املالية وبطبيعة نشاط
املؤسسة.
 -3-3-5حجم لجنة التدقيق :خيتلف عدد أعضاء اللجنة من شركة إىل أخرى ومن دولة إىل أخرى وذلك وفقا
حلجم جملس اإلدارة وحجم املؤسسة وطبيعة نشاطها ،ويف مجيع األحوال جيب أن يكون حجم جلنة التدقيق منسجم
مع املسئوليات الواجب القيام هبا ،ومزيج من اخلربات والقدرات اليت متكن اللجنة من القيام بدورها وحتقيق أهدافها،
وبشرط أن ال يؤثر هذا احلجم على أداء اللجنة ،وهلذا الشأن اهتمت العديد من اهليئات واملؤمترات العلمية
والدراسات بتحديد احلجم األمثل لعدد أعضاء اللجنة والذي يرتاوح بني ثالثة إىل مخسة أعضاء وقد ميتد ليشمل
سبعة أعضاء كما هو احلال يف الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا واسرتاليا ومصر والسعودية.
 -4-3-2عدد مرات االجتماع :يعترب عدد املرات اليت جتتمع فيه جلنة التدقيق خالل العام من األمور اليت تؤثر يف
فاعلية جلنة التدقيق ،حيث يعد ذلك مقياسا مهما على مقدرة اللجنة على القيام مبهامها وممارسة دورها بشكل
إجيايب ،كما أن عدد االجتماعات يرتبط حبجم مسئوليات اللجنة وبطبيعة ظروف الشركة ،و على سبيل املثال فقد
أوصى تقرير (  (Smithسنة  3002يف بريطانيا بأن العدد املناسب الجتماعات جلنة التدقيق خالل العام جيب أن
ال يقل عن ثالث مرات يف حني أوصت جلنة ( )Treadwayسنة  7891يف الواليات املتحدة األمريكية بأن يكون
االجتماع على أساس ربع سنوي ،مع مراعاة ضرورة حضور كل من املدقق اخلارجي واملدقق الداخلي هلذه
االجتماعات من أجل مناقشة املوضوعات اليت تتعلق بأدائهم.
 -3حوكمة المؤسسات
 -1-3نشأة الحوكمة ،مفهومها وأسباب ظهورها
 -1-1-3نشأة الحوكمة:
تشري األدبيات االقتصادية حلوكمة املؤسسات أن االقتصاديني " "Meansو" "Berleكانا من أوائل من تناول
فصل امللكية عن اإلدارة اجملسدة يف نظرية الوكالة وذلك يف عام ، 1932حيث اعتربا آليات حوكمة املؤسسات
كفيلة بسد الفجوة اليت ميكن أن حتدث بني مديري ومالكي املؤسسة من جراء املمارسات السلبية اليت من املمكن أن
تضر باملؤسسة وبالصناعة ككل ،ويف عام  1937نشر "  " Ronald Coaseأول مقال يبني فيه طريقة التوفيق بني
املالك واملسريين للمؤسسة ،وكذلك تطرق كل من " "Jensen and Mecklingيف عام  ،7811و "

Oliver

 "Williamsonعام  1979إىل" مشكلة الوكالة "،حيث أشارا إىل حتمية حدوث صراع باملؤسسة عندما يكون
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هناك فصل بني امللكية واإلدارة ،وىف هذا السياق أكدوا على إمكانية حل مشكلة الوكالة من خالل التطبيق اجليد
آلليات حوكمة املؤسسات.9
وعند التعرف على التجارب الدولية بشأن حوكمة املؤسسات ،نالحظ أن "الواليات المتحدة األمريكية "كانت
السباقة يف هذا اجملال ،إذ قامت بورصة نيويورك ( )NYSEباقرتاح قواعد تلزم املؤسسات بتحديد مديرين مستقلني
حلضور جملس اإلدارة ،أما يف "اليابان" فقد أعلنت بورصة طوكيو بوضع دليل للتطبيقات اجليدة حلوكمة املؤسسات،
أما "المفوضية األوربية" فقد قامت بتكليف فريق عمل من بروكسل ملهمة تطوير وتوحيد اإلطار القانوين للمؤسسات
هبدف اإلفصاح ومحاية املستثمرين ،أما يف املنطقة العربية فتعد مجهورية "مصر" العربية الرائدة يف جمال تطبيق قواعد
ومبادئ حوكمة املؤسسات ،وتشري الدراسات إىل أنه يف  3007مت اإلنتهاء من أول تقرير لتقومي حوكمة املؤسسات
يف مصر ،أما يف "الجزائر" هناك بعض بوادر االهتمام باحلوكمة يف املؤسسات.10
 -2-1-3مفهوم الحوكمة:
عرفت "منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" )(OECDاحلوكمة على أهنا " "تتضمن جمموعة من العالقات بني

إدارة املؤسسة  ،جملس اإلدارة  ،محلة األسهم وأصحاب املصاحل اآلخرين ،حيث تقدم احلوكمة إطارا لوضع أهداف
املؤسسة وطرق حتقيق هذه األهداف ومتابعة األداء".11

أما "مؤسسة التمويل الدولية" ( )IMFعرفتها على أهنا " نظام يتم من خالله إدارة املؤسسات ،والتحكم يف

أعماهلا ،وتعين وجود نظم حتكم العالقات بني األهداف األساسية اليت تؤثر يف األداء ،كما تشمل مقومات تقوية
املؤسسة على املدى البعيد ،وحتديد املسؤول واملسؤولية".12
أما "أحمد خضر" عرفها على أهنا "جمموعة القواعد اليت تنظم العالقات املتبادلة بني املؤسسة واألطراف أصحاب

املصاحل املختلفة يف املؤسسة ،يف إطار من الشفافية واملساءلة ،واليت تؤدي إتباعها إىل استدامة األعمال ورفع كفاءة
املؤسسة يف إدارة عملياهتا ،وحيسن قدرهتا التنافسية يف األسواق".13
أما "محمد عبده حافظ" عرفها على أهنا " حماولة لتحليل أداء الفرد بكل ما يتعلق به من صفات نفسية أو بدنية
أو مهارات فنية أو فكرية أو سلوكية ،وذلك هبدف حتديد نقاط القوة والضعف ،والعمل على تعزيز األوىل ومواجهة
الثانية ،وذلك كضمانة أساسية لتحقيق فاعلية املؤسسة اآلن ويف املستقبل".14
من خالل التعاريف السابقة نعرف احلوكمة على أهنا " جمموعة من اآلليات واإلجراءات اليت تسمح بتوضيح

وتنظيم العالقات واملمارسات بني خمتلف األطراف اليت هلا عالقة باملؤسسة (مسامهني ،جملس اإلدارة ،اإلدارة،
املوظفني ،املوردين.")...،
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 -2-3أهمية الحوكمة وأهدافها:
 -1-2-3أهمية الحوكمة :تتمثل أمهية احلوكمة فيمايلي:15
 حماربة الفساد اإلداري واملايل يف املؤسسات؛

 حتقيق درجة عالية من النزاهة ،احليادية واالستقاللية لكافة العاملني يف املؤسسة ابتداء من جملس اإلدارة،
واملديرين التنفيذيني حىت أدىن مستوى العاملني فيها؛

 حتقيق أكرب قدر من اإلفصاح والشفافية يف التقارير املالية؛
 حتقيق أكرب قدر من الفاعلية ملدققي احلسابات ،والتأكد من كوهنم على درجة عالية من االستقاللية وعدم
خضوعهم ألية ضغوط من جملس اإلدارة ،أو من املديرين التنفيذيني؛
 تعظيم القيمة السوقية لألسهم من خالل تدعيم تنافسية الشركات يف أسواق املال.
-2-2-3أهداف الحوكمة :تتمثل أهداف احلوكمة فيما يلي:16
 التأكيد على مبدأ الفصل بني امللكية واإلدارة والرقابة على األداء مع حتسني الكفاءة االقتصادية للمؤسسات؛
 التمييز بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين التنفيذيني من جهة ،واملهام اخلاصة مبجلس اإلدارة ومسؤوليات
أعضائه من جهة أخرى؛
 املوازنة بني مصاحل األطراف املختلفة والتواصل معهم بشكل فعال؛

 توفري هياكل إدارية قادرة على حماسبة اإلدارات العليا وتقييم أدائها؛
 إتاحة الفرص أمام املسامهني واملوظفني والدائنني واملقرضني ومتكينهم من القيام بدور املراقبني ألداء املؤسسات؛
 تدعيم عنصر الشفافية يف كافة معامالت املؤسسة وعملياهتا ،وإجراء احملاسبة والتدقيق املايل بشكل يتيح ضبط
عناصر الفساد يف أي مرحلة؛

 محاية أصول املؤسسة وحقوق املسامهني وغريهم من أصحاب املصاحل؛
 حتسني الكفاءات االقتصادية للمؤسسات ورفع قيمة أسهمها؛
 تنمية االستثمارات وزيادة تدفقها من خالل تعميق ثقة املستثمرين يف أسواق املال والعمل على تنمية
املدخرات ،وتعظيم الرحبية وخلق فرص عمل جديدة.
 -3-3األطراف المعنية بالحوكمة ومبادئها:
 -1-3-3األطراف المعنية بالحوكمة :تتمثل هذه األطراف فيما يلي:
أ -المساهمون :وهم الذين يسامهون برأس مال املؤسسة عن طريق ملكيتهم لألسهم ،مقابل حصوهلم علىاألرباح املالئمة مع املبالغ املستثمرة من قبلهم،باإلضافة إىل تعظيم رأس مال املؤسسة على املدى البعيد ،وهم الذين
خيتارون أعضاء جملس اإلدارة املناسبني.17
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ب -مجلس اإلدارة :وهم األشخاص الذين ميثلون املسامهني ،وأصحاب املصاحل ،وتوكل إليهم سلطة اإلدارةاليومية ألعمال املؤسسة ورسم السياسات العامة ،وكيفية احلفاظ على حقوق املسامهني ،باإلضافة إىل الرقابة على
أدائهم.18
-ج -اإلدارة :وهي املسؤولة عن إدارة الشركة ،وتقدمي التقارير اخلاصة باألداء إىل جملس اإلدارة،وتعد اإلدارة هي

املسؤولة عن زيادة أرباح الشركة ،ومسؤوليتها جتاه اإلفصاح والشفافية املتعلقة باملعلومات اليت تنشرها للمسامهني.19

د -أصحاب المصالح :هم جمموعة من األشخاص أو املؤسسات ،هلم مصاحل داخل املؤسسة ،مثل (الدائنني،املوردين واملوظفني) ،وهؤالء الفئة قد يكون هلم مصاحل متعارضة وخمتلفة يف بعض األحيان ،مثال الدائنون يهتمون

مبقدرة املؤسسة على سداد الديون ،يف حني يهتم العمال واملوظفون مبقدرة املؤسسة على االستمرار.20
 -2-3-3مبادئ الحوكمة :إن املبادئ األساسية حلوكمة املؤسسات وضعت يف بداية األمر من طرف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية (31دولة) سنة ، 1222واليت أصبحت فيما بعد املرجع األساسي لصانعي القرارات،
املنظمات ،املؤسسات ذات الطابع اإلداري والقانوين وغريها ،21وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي:

-أ -ضمان وجود أساس إلطار فعال للحاكمية المؤسسية :البد أن يتضمن اإلطار كال من تعزيز شفافية

األسواق وكفاءهتا ،كما يتعني أن يكون اإلطار منسجما مع أحكام القانون ،وأن يصاغ فيه بشكل واضح تقسيمات
املسؤوليات املوزعة بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية.22
ب -حفظ حقوق جميع المساهمين:وتشمل نقل ملكية األسهم ،واختيار جملس اإلدارة واحلصول على عائد مناألرباح وتدقيق الكشوف املالية ،وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة.23

ج -المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين:وتعين املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة ،وحقهم يف الدفاععن حقوقهم القانونية ،والتصويت يف اجلمعية العامة على القرارات األساسية ،وكذلك محايتهم من أي عمليات
استحواذ أو دمج مشكوك فيها ،أو من االجتار باملعلومات الداخلية ،وكذلك حقهم يف اإلطالع على كافة املعامالت
مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني.24
د -دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات اإلدارة بالمؤسسة:وتشمل احرتام حقوقهم القانونية،والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق ،وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على املؤسسة ،وحصوهلم على
املعلومات املطلوبة.ويقصد بأصحاب املصاحل ،املصارف والعاملني ومحلة السندات واملوردين والعمالء.25

ه -اإلفصاح والشفافية :ينبغي أن يكفل إطار احلوكمة اإلفصاح الدقيق ويف الوقت املناسب بشأن مجيع املسائلاجلوهرية املتعلقة باملؤسسة ،مبا يف ذلك الوضع املايل واألداء وامللكية وإدارة وحوكمة املؤسسة.26

و -مسؤوليات مجلس اإلدارة :وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية ،وكيفية اختيار أعضائه ومهامهاألساسية ،ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية.27
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 -4اإلفصاح المحاسبي
 -1-4مفهوم اإلفصاح :لقد تعددت التعاريف اخلاصة باإلفصاح احملاسيب ،نذكر منها ما يلي:
تعرفه "رشا حمادة" بأنه " يقصد باإلفصاح إعالم اجملتمع املايل بالتقارير املالية للشركات سواء كان ذلك يف صلب
هذه التقارير أو إيضاحات مرفقة به".28

أما "توفيق الخيال" يعرفه بأنه " أن تظهر التقارير املالية للمنشأة مجيع املعلومات واحلقائق املالية وذلك بإتباع سياسة
الوضوح والشفافية  ،ملساعدة متخذي القرارات وأصحاب املصاحل على اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة".29

أما "محمد المبروك أبو زيد" يعرف اإلفصاح احملاسيب بأنه يتمثل يف "مشول التقارير املالية على مجيع املعلومات
الالزمة والضرورية إلعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة احملاسبية".30

أما "محمود السيد ناغي" يعرفه بأنه " يتمثل يف التعبري بوضوح من خالل الكشوف املالية وبشكل عادل عن
الوضع املايل ألداء املؤسسة والتغريات يف احلالة املالية ،وميكن تطبيق ذلك من خالل التطبيق املتكامل للمعايري الدولية

للتقارير املالية وتوفري اخلصائص النوعية يف املعلومات".31
من خالل التعاريف السابقة نعرف اإلفصاح احملاسيب بأنه" ضرورة احتواء الكشوف املالية على معلومات تصف
الوضعية احلقيقية للمؤسسة ،أي تكون خالية من أي خطأ أو تضليل ،تسمح ملستخدميها باختاذ قرارات سليمة".
-2-4مقومات اإلفصاح المحاسبي :تتمثل مقومات اإلفصاح احملاسيب فيما يلي:
 -1-2-4تحديد المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية:

تتعدد الفئات املستخدمة للمعلومات احملاسبية ،كما ختتلف طرق استخدامها هلذه املعلومات ،فمنها من يستخدمها
بصورة مباشرة ،ومنها من تستخدمها بصورة غري مباشرة ،ومن األمثلة على مستخدمي املعلومات احملاسبية (املالك

احلاليون واحملتملون ،الدائنون ،احملللون املاليون ،املوظفون ،اجلهات احلكومية واجلهات اليت هتتم بالشؤون
االجتماعية).32
 -2-2-4أغراض استخدام المعلومات المحاسبية:
جيب ربط الغرض الذي تستخدم فيه املعلومات احملاسبية لعنصر أساسي هو ما يعرف مبعيار أو خاصية املالئمة،
حيث تعترب األمهية النسبية مبثابة املعيار الكمي الذي حيدد حجم أو كمية املعلومات احملاسبية واجبة اإلفصاح ،وتعترب
املالئمة املعيار النوعي الذي حيدد طبيعة أو نوع املعلومات احملاسبية واجبة اإلفصاح ،لذا تتطلب خاصية املالئمة
وجود صلة وثيقة بني طريقة إعداد املعلومات واإلفصاح عنها من جهة ،والغرض الرئيسي الستخدام هذه املعلومات
من اجلهة األخرى.33
 -3-2-4طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها:

بعد حتديد املستخدم املستهدف للمعلومات احملاسبية ،وكذلك الغرض الذي تستخدم فيه ،تتمثل اخلطوة التالية يف

حت ديد طبيعة ونوع املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها ،وتتمثل املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها حاليا يف
البيانات املالية احملتواة يف الكشوف املالية (امليزانية ،حساب النتائج ،جدول سيولة اخلزينة وجدول تغري األموال
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اخلاصة) ،هذا إضافة إىل معلومات أساسية أخرى تعترب ضرورية لكن نظرا لتعذر اإلفصاح عنها يف صلب الكشوف
املالية تعرض يف املالحظات املرفقة بالكشوف املالية واليت تعترب جزءا ال يتجزأ من تلك الكشوف.34
 -4-2-4موقع اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية:

تتطلب القدرة على قراءة الكشوف املالية وتفسري مضموهنا قدرا كبريا من املهارة واخلربة ،وكذا مدى قابليتها

للقراءة والفهم من طرف مستخدمي املعلومة املالية ،وعليه جيب أن يراعي معدو الكشوف املالية عدم عرض
املعلومات يف مكان يصعب االهتداء إليه ،وأن يتم ترتيب وتنظيم املعلومات فيها بصورة منطقية بالرتكيز على األمور
اجلوهرية ،حبيث ميكن للمستخدم قراءهتا بيسر وسهولة.35
 -3-4أنواع اإلفصاح المحاسبي :هناك عدة أنواع لإلفصاح حسب اهلدف ،36وتتمثل هذه األنواع فيما يلي:37
 -1-3-4اإلفصاح الكامل :يشري إىل مدى مشولية التقارير املالية وأمهية تغطيتها ألية معلومات ذات أثر حمسوس
على القارئ لكن مفهوم الكمال غري ممكن حاليا.

 -2-3-4اإلفصاح التثقيفي (اإلعالمي) :هو التحول حنو املطالبة باإلفصاح عن املعلومات املالئمة الختاذ
القرارات مثل اإلفصاح عن التنبؤات املالية من خالل الفصل بني العناصر العادية وغري العادية يف الكشوف املالية.
 -3-3-4اإلفصاح الكافي :يشري اإلفصاح الكايف إىل احلد األدىن الواجب إشهاره من املعلومات.
 -4-3-4اإلفصاح المالئم :هو اإلفصاح املالئم حلاجة مستخدمي البيانات وظروف املؤسسة وطبيعة املؤسسة.
 -5-3-4اإلفصاح الوقائي :يعين أن التقارير املالية جيب اإلفصاح فيها عن كل ما جيعلها غري مضللة ألصحاب
الشأن ويهدف اإلفصاح الوقائي إىل محاية اجملتمع املايل وبصفة خاصة املستثمر العادي الذي له قدرة حمدودة على
استخدام املعلومات احملاسبية.

 -6-3-4اإلفصاح العادل :يهتم بالرعاية املتوازنة الحتياجات مجيع األطراف املعنية.
 -5إجراءات لجان التدقيق لتفعيل الحوكمة كأداة لتعزيز اإلفصاح:

تتمثل إجراءات جلان التدقيق لتفعيل احلوكمة باعتبارها أداة مهمة لتعزيز اإلفصاح يف املؤسسات من خالل املهام

اليت تقوم هبا جلان التدقيق ،وتتمثل هذه املهام فيما يلي:
 -1-5مهام مرتبطة بالتقارير المالية :وتتعلق باألمور التالية:38

 دراسة الكشوف املالية السنوية والدورية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي فيها؛
 مناقشة تقارير التدقيق املختلفة سواء اخلاصة بالتدقيق الداخلي أو التدقيق اخلارجي؛
 إصدار تقرير جلنة التدقيق ونشره مع الكشوف املالية املختلفة للمؤسسة ،وذلك من خالل التأكد من تطبيق

القوانني واللوائح املختلفة املنظمة لعمل املؤسسة؛

 التأكد من االلتزام بتطبيق معايري احملاسبة والتدقيق والتدخل يف حتديد السياسة احملاسبية اليت تستخدمها

اإلدارة.
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 -5-5مهام مرتبطة بوظيفة التدقيق الداخلي :تتمثل هذه املهام فيما يلي:39
 تقييم فاعلية التدقيق الداخلي والتأكد من أنه يتم وفق معايري األداء املهين؛
 متابعة اللوائح والنظم املتعلقة مبهام التدقيق الداخلي واملوافقة عليها؛

 فحص إسرتاتيجية أداء التدقيق الداخلي وخطته السنوية واملوافقة عليها؛
 تدعيم استقاللية التدقيق الداخلي وذلك من خالل:
-1تعيني مدير التدقيق الداخلي وعزله؛
-5التأكد من أن التدقيق الداخلي لديه املوارد الكافية ملباشرة عملياته؛
-3حرية مدير التدقيق يف االتصال املباشر بلجنة التدقيق ملناقشة أية أمور مهمة؛
-4التأكد من عدم وجود أية قيود على املدققني الداخليني عند تنفيذ مهامهم؛
 -2املشاركة يف تعيني فريق التدقيق وترقيتهم وتغيريهم.

 فحص نتائج التدقيق الداخلي وخاصة تلك اليت هلا تثري مهم ،مثل التصرفات غري القانونية ،ونقاط الضعف يف
الرقابة الداخلية؛

 فحص املستوى املهين للمدققني الداخليني ومدى كفاءهتم يف تنفيذ مسئولياهتم؛
 التنسيق بني عمل املدققني الداخليني واملدققني اخلارجيني ،مما يؤدي إىل حتسني االتصال بينهم وزيادة جودة
عملية التدقيق وحتقيق التكامل بينهما.
 -3-5مهام مرتبطة بوظيفة التدقيق الخارجي :تتمثل فيما يلي:40

 تقوم اللجنة برتشيح تعيني أو إعادة تعيني أو عزل املدقق اخلارجي جمللس اإلدارة ،ويقوم اجمللس برفع التوصية
للجمعية العامة للمسامهني للمصادقة على توصيات اللجنة؛
 تقوم اللجنة بتقييم مؤهالت وخربات املدقق اخلارجي ،وتقوم بتقييم فاعلية التدقيق يف هناية كل دورة تدقيق،
وتدقيق استقاللية املدقق اخلارجي سنويا؛
 استقصاء أسباب استقالة املدقق ،وتبحث عن اإلجراءات اليت ميكن اختاذها حيال ذلك؛

 تصادق اللجنة على شروط تكليف املدقق وحتديد أتعابه ،ومالئمة تلك األتعاب مع أنشطة التدقيق املنفذة؛
 تدقيق نتائج أعمال التدقيق مع املدقق اخلارجي ،وتبحث معه القضايا اليت مت حلّها والقضايا املعلقة؛

 تدقيق مستويات األخطاء واستجابة اإلدارة ملالحظات ومقرتحات املدقق اخلارجي ،واحلصول على تفسريات
من املدقق واإلدارة يف حالة عدم تسوية أخطاء معينة؛

 تقييم فاعلية أعمال التدقيق اخلارجي يف هناية كل دورة تدقيق ،والتأكد من قيام املدقق بتنفيذ خطة التدقيق
املوضوعة ،وتدقيق التقديرات احملاسبية الرئيسة مع املدقق ومدى قناعته هبذه التقديرات ،ومعرفة ردوده على
أسئلة جلنة التدقيق.
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 -4-5مهام مرتبطة باالتصال مع المساهمين :تتمثل فيما يلي:41
 جيب أن يدرج يف تقرير جملس اإلدارة ملخص عن دور اللجنة؛
 جيب أن يدرج يف تقرير جملس اإلدارة أمساء ومؤهالت أعضاء اللجنة خالل الفرتة؛

 جيب أن يذكر تقرير جملس اإلدارة عدد اجتماعات اللجنة اليت عقدهتا وذكر أمساء احلضور يف كل اجتماع؛
 جيب أن يوضح التقرير كيفية حتمل اللجنة ملسؤولياهتا؛
 جيب حضور رئيس جلنة التدقيق اجتماع اهليئة العامة للمسامهني ،للقيام بالرد على استفسارات وأسئلة
املسامهني حول القضايا اليت تقع ضمن مسؤوليات اللجنة.
-6الخاتمة:

من خالل ما سبق نستخلص ما يلي:
 )1جلان التدقيق تتكون من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني ،تساهم بتعيني ومراقبة عمل املدقق اخلارجي
والداخلي واإلدارة العليا؛
 )5جلان التدقيق تعترب مهزة وصل بني (املدقق الداخلي ،املدقق اخلارجي ،اإلدارة العليا) وجملس اإلدارة؛
 )3تتمثل احلوكمة يف جمموعة من املبادئ اليت تساهم يف تنظيم العالقة بني خمتلف األطراف الفاعلة يف
املؤسسة ،سواء كانوا داخليني أو خارجيني؛
 )4اإلفصاح احملاسيب يتمثل يف تقدمي كشوف مالية غري مضللة تسمح بإعطاء صورة حقيقية عن وضعية
املؤسسة؛

 )2لتعزيز اإلفصاح احملاسيب ،تقوم جلان التدقيق مبجموعة من اإلجراءات اليت تساهم يف تفعيل احلوكمة،
باعتبارها أداة فعالة لتعزيز اإلفصاح يف املؤسسات.
وعليه ارتأينا لتقدمي بعض التوصيات اليت تساهم يف تفعيل احلوكمة من طرف جلان التدقيق ،من أجل تعزيز
اإلفصاح احملاسيب على مستوى املؤسسات اجلزائرية:
 )1سن قوانني تفرض على املؤسسات سواء عمومية أو خاصة بتشكيل جلان التدقيق على مستوى مؤسساهتم،
مع فرض عقوبات على كل مؤسسة ختالف هذا األمر؛
 )5حتديد مسؤوليات كل طرف داخل املؤسسة (مالك ،إداريني ،موظفني ،)..من أجل تفادي تعارض املصاحل
بني هذه األطراف ،وكذلك من أجل أن يتحمل كل طرف مسؤوليته يف النقائص أو األخطاء على مستوى
املهام املوكلة إليه؛
 )3تشكيل جلان التدقيق من ط رف أشخاص لديهم كفاءة عالية يف احملاسبة والتدقيق ومجيع األمور املتعلقة
بالتسيري ،مما يؤدي إىل تفادي املمارسات غري القانونية على مستوى املؤسسة؛
 )4تعزيز مكانة جلان التدقيق يف املؤسسة من خالل منحها االستقاللية يف متابعة عملها واختاذ القرارات ،مما
ينعكس إجيابا على تفعيل احلوكمة يف املؤسسة وعلى تعزيز اإلفصاح احملاسيب؛
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-7الهوامش والمراجع:
 -1إياد سعيد حممود الصوص ،مدى فاعلية لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي (دراسة تطبيقية على

البنوك العاملة في فلسطين) ،مذكرة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية غزة ،فلسطني ،5115 ،ص .56 -52

 -2عوض بن سالمة الرحيلي ،لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات ،حالة السعودية ،جملة جامعة امللك عبد العزيز،

اإلقتصاد واإلدارة ،اجمللد  ،55العدد ،1السعودية ،5112 ،ص.123

 -3لؤي حمفوظ داود ،دور لجان التدقيق في الحد من ممارسات تمهيد الدخل في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان،

دراسة ميدانية ،مذكرة ماجسرت ،جامعة الزرقاء ،األردن ،5112/5114 ،ص.11

 -4مهند السعدي أمحد حسني ،أثر لجان التدقيق في تحسين مستوى جودة األرباح في الشركات الصناعية المساهمة العامة

األردنية،دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المساهمة العامة ،مذكرة ماجسرت ،جامعة الشرق األوسط ،األردن ،5112 ،ص
.12

 -5جمدي وائل كببجي ،فاعلية دور لجان المراجعة في مكافحة عمليات غسل األموال ،دراسة تطبيقية على المصارف العاملة

في فلسطين ،اجمللة األردنية إلدارة األعمال ،اجمللد ،11العدد  ،1األردن ،5112 ،ص.111

 -6حممد عبد اهلل املومين ،تقييم مدى إلتزام الشركات األردنية المساهمة بضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عملها لتعزيز

حوكمة الشركات ،دراسة ميدانية ،جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،56العدد األول ،سوريا ،5111 ،ص
.342 -542
 -7لؤي حمفوظ داود ،مرجع سبق ذكره ،ص.15

 -8إياد سعيد حممود الصوص ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .45-32

 -9مجيل أمحد وسفري حممد ،تجليات حوكمة الشركات في اإلرتقاء بمستوى الشفافية واإلفصاح ،حبث مقدم للملتقى الوطين
حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد املايل واإلداري ،جامعة بسكرة ،اجلزائر ،يومي  11/16ماي  ،5115ص.4

 -10حديد نوفيل ومسوس كمال ،العالقة بين حوكمة نظم المعلومات وحوكمة المؤسسات وسيرورة تطبيقها في مؤسسات
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وجهة نظر المدققين الداخليين والخارجيين ،مذكرة ماجسرت ،جامعة الزرقاء ،األردن ،5112/5114،ص.13

 -13أمحد خضر ،اإلفصاح والشفافية كأحد مبادئ الحوكمة في قانون الشركات ،دار الفكر اجلامعي ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية،
مصر ،5115،ص .13
 -14حممد عبده حافظ ،حوكمة القوى العاملة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،القاهرة ،مصر ،5111 ،ص.6
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التنويع االقتصادي كإستراتيجية لتحقيق التوازن الموازناتي في الجزائر
Economic Diversification as a Strategy to Achieve Balance
of General Budget in Algeria
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الملخص
هدفت هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على مدى االعتماد على التنويع االقتصادي خارج احملروقات
كآلية لتحقيق التوازن املوازنايت واملايل يف ظل تغريات أسعار النفط يف اجلزائر ،وبالتايل ضرورة الرتكيز على
جماالت وطرق لتمويل املوازنة العمومية بعيدا على هيمنة القطاع النفطي يف متويل االقتصاد.
وخلصت الدراسة إىل ضرورة النهوض جبملة من القاطعات ذات األولوية يف التنويع االقتصادي
كاالستثمارات األجنبية والقطاع اخلاص يف حتقيق التوازن املايل واالقتصادي الكلي.

Keywords
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Abstract
This study aims at highlighting the extent of dependence on economic
diversification outside of hydrocarbons as a mechanism to achieve balance of budget
and financial in light of changes in oil prices in Algeria, and therefore the need to
focus on areas and ways to finance the balance sheet away from the dominance of the
oil sector in financing the economy.

Economic
;Diversification
;Balance
;General Budget
The study concluded that a number of priority cutters in economic diversification,
Oil Making.
such as foreign investment and the private sector, should be promoted in achieving
fiscal and macroeconomic balance.
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 . 1مقدمة:
تعترب املوازنة العمومية ألي دولة املرآة العاكسة لتوازهنا االقتصادي الكلي ،ومن مث فهي متثل بأدواهتا من ضرائب
وإنفاق عام أداة اقتصادية يف غاية األمهية ،ال ميكن جتاوزها أو إغفاهلا للحكم على األداء االقتصادي واملايل ألي دولة
كانت .وكما هو معلوم أن اجلزائر دولة تراهن يف اقتصادها على موارد الريع البرتويل ،وهو املصدر التمويلي األول
مليزانيتها العمومية ،حيث أن ميزانية اجلزائر ترتبط ارتباطا كبريا بأسعار النفط يف األسواق العاملية .وعليه فمن الضروري
أن تنتهج اجلزائر سياسة تنويع موارد دخلها وتنويع اقتصادها ،واالستفادة من هذه الوفرة املالية املتاحة لديها يف
السنوات األخرية لبناء قاعدة اقتصادية قوية ،ركائزها االستثمار اخلالق للقيمة املضافة وتنويعه يف استثمارات عمومية
واستثمارات خاصة حملية وأجنبية.
 1. 1إشكالية الدراسة:

بناء على ما سبق ميكن طرح إشكالية البحث اآلتية:

إلى أي مدى يمكن االعتماد على التنويع االقتصادي كآلية لتحقيق التوازن الموازناتي والمالي في ظل
تغيرات أسعار النفط في الجزائر؟
 2. 0أهمية الدراسة:
تظهر أمهية البحث من خالل إبراز الدور املتنامي للنفط يف متويل املوازنة العمومية ومدى أمهية التنويع
االقتصادي من خالل إعطاء األولوية لالستثمارات األجنبية والقطاع اخلاص يف حتقيق التوازن املايل واالقتصادي
الكلي.
 6. 0تقسيمات الدراسة:
ولإلجابة على إشكالية الدراسة مت االعتماد على اخلطة اآلتية:
 المحور األول :النفط -مفاهيم وأسس المحور الثاني :املوازنة العامة والتوازن املايل المحور الثالث :التنويع االقتصادي كإسرتاتيجية لتحقيق التوازن املوازنايت يف اجلزائر .2المحور األول :النفط  -مفاهيم وأسس

للنفط أمهية كبرية وذلك لتعدد استخداماته اليومية ،فهو مصدر للطاقة ،مصدر لإلنتاج وغريها من
االستخدامات ،ويتناول هذا احملور أهم املفاهيم ذات العالقة مبصطلح النفط وكذا سعر هذا األخري والعوامل املؤثرة

فيه.
 0.2المقصود بالنفط وأصل تكوينه:
النفط اخلام أو البرتول (يستعمالن باملعىن نفسه) هو من الناحية التقنية مزيج من البنتانات واهليدروكربونات
الثقيلة اليت تستخلص بشكل رئيسي من خمازن النفط اخلام وعندما توجد البنتانات واهليدروكربونات يف خمازن الغاز
الطبيعي تعرفان باسم املتكثف ،ويف الواقع يعامل املتكثف على أنه نفط كما ميكن أن تنتج خمازن النفط
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هيدروكربونات سائلة خفيفة مثل الربوبان والبوتان .ويتكون النفط من بقايا مواد عضوية –نباتية وحيوانية-عاشت
وماتت بالبحار واحمليطات ،مث دفنت بني الصخور ،ونتيجة لتعرضها للضغط واحلرارة العالية وتفاعل البكترييا معها
1
على مدار ماليني السنني فإهنا حتولت إىل مواد هيدروكربونية.
 2.2أسعار النفط والعوامل المؤثرة فيها:
تعترب أسعار النفط اخلام إحدى أهم املؤشرات يف االقتصاد العاملي حيث متيل احلكومات والشركات إىل إنفاق
الكثري من الوقت والطاقة ملعرفة أين تتجه أسعار النفط.
 0.2.2مفهوم السعر النفطي:
هو القيمة أو الصورة النقدية لربميل النفط اخلام املقاس بالدوالر األمريكي املكون من  25غالون معربا عنه
بالوحدة النقدية األمريكية ،وإن هذا السعر خيضع لتقلبات مستمرة بسبب طبيعة سوق النفط الدولية اليت تتسم
بالديناميكية وعدم االستقرار ،مما انعكس ذلك على أسعار النفط وجعلها أسعار غري مستقرة وختضع للتقلبات
املستمرة حىت أصبحت ظاهرة مثرية للقلق على املستوى العاملي منذ أوائل عقد سبعينات القرن املاضي واستمرارها
حىت اآلن.
 2.2.2العوامل المؤثرة في أسعار النفط الخام:
يؤثر يف حتديد أسعار النفط اخلام العديد من العوامل األمر الذي يشغل الكثري من املختصني واملهتمني الذين
يعدون النفط كسلعة ال ختضع فقط لقوانني السوق (قوى العرض والطلب) حيث يزداد االنتاج أحيانا ولكن السعر
يبقى ثابتا أو يزداد السعر ويبقى الطلب ثابتا ..وهكذا.
إن العوامل املؤثرة يف حتديد أسعار النفط هي كاآليت:2
 العوامل االقتصادية العوامل اجليوسياسية (اجليوبوليتكية) العوامل املناخية العوامل النفسية العوامل الفنية العوامل النقدية عامل الندرةومجيع هذه العوامل تؤثر يف تقلبات ومسارات أسعار النفط وغالبا ما تكون أشد التقلبات هي التقلبات ذات
الطابع السياسي واالقتصادي ،ورمبا يكون للعوامل السياسية تأثريات أكرب من العوامل األخرى حىت أعترب النفط
وبسبب أمهيته الدولية واالسرتاتيجية (سلعة مسببه) وهذا من شأنه أن يؤثر تأثريا كبريا يف كافة القرارات السياسية
واالقتصادية للدول املصدرة للنفط مثلما يؤثر يف قرارات الدول املستوردة للنفط.
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 6.2مفهوم خطر سعر النفط:
هو اخلطر الناجم عن التقلبات السريعة واحلادة وغري املتوقعة واليت حتدث يف أسعار النفط العاملية وختلق عدم
توازن يف السياسات االقتصادية العامة للدول املتأثرة فيها وقد أدى بروزه يف أوائل عقد سبعينيات القرن املاضي إىل
بروز أبعاد مل تكن موجودة مسبقا كتأثريه يف اخلطط والقرارات السياسية وأصبح واحدا من أبرز الوسائل اليت هلا عالقة
باألمن القومي والعالقات الدولية والسياسية والعسكرية واليت تطورت فيما بعد إىل عوملة الطاقة وإىل غزو واحتالل
3
الدول املنتجة للنفط.
 .6المحور الثاني :الموازنة العامة والتوازن المالي
يتناول هذا احملور أهم مفاهيم املوازنة العامة وكذا عوامل توازن هذه األخرية.
 0.6ماهية الموازنة العامة:

تعرف املوازنة العامة للدولة بأهنا :وثيقة رمسية حتتوي على نفقات وإيرادات حكومة دولة ما ،ضمن خطة مالية
متكن احلكومة من اجناز القرارات املتعلقة بتفعيل جممل السياسات اليت تقوم احلكومة بتنفيذها جتاه اجملتمع الذي
ختدمه.
كما تعرف أيضا بأهنا بيان شامل بأموال احلكومة ونفقات وإيرادات وما ينتج عنها من عجز وفائض والدين
احلكومي ،واملوازنة متثل السياسة االقتصادية الرئيسة اليت تطبقها احلكومة ،إذ تشري إىل الطريقة اليت ختطط هبا
احلكومة الستخدام موارد ما لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية و الن املوازنة العامة للدولة متثل بيان للسياسة املالية
فهي تبني طبيعة و مدى تأثري احلكومة يف االقتصاد ،وتبدأ عملية إعداد املوازنة قبل بدء السنة املالية اليت تغطيها
املوازنة بعدة شهور حىت ميكن حتويلها إىل قانون قبل بداية السنة املالية.
وعرفت املوازنة أيضا بأهنا عملية ديناميكية تعرب عن حركة دائمة لدور احلكومة ،ومتواصلة من سنة إىل أخرى
عرب العديد من الربامج االقتصادية واالجتماعية والتنموية تعد على أساس تقديرات مبنية من خالل وسائل عملية
واقتصادية وذات بعد اسرتاتيجي للمدة اليت تغطيها ضمن األهداف املرسومة هلا ،كوهنا تركز على التوازن االقتصادي،
وكل هذا ال يتم إال بعد األمر بالتنفيذ من قبل السلطة التشريعية4.
5
ويف ضوء ما تقدم من مفاهيم ،ميكننا أن نستنتج املضامني األساسية للموازنة العامة للدولة كاآليت:
 كشف بالنفقات العامة واإليرادات العامة للدولة. العلمية :يكون ذلك الكشف مقدرا بطريقة وأسس عملية. تكون املوازنة لسنة قادمة. ذات بعد سياسي فهي تعتمد القرار السياسي الذي يعطي إجازة بنائها وإقرارها وأمر تنفيذها. أهنا قانون وتشريع عام ،حيث ال يعد قانون املوازنة نافذا إال بعد مصادقة السلطة التشريعية عليه. األهداف :تكون للموازنة أهدافا حمددة وتكمن أمهيتها يف األهداف اليت وضعت من أجلها.02
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 أهنا تعرب عن حجم القطاع احلكومي الذي يعمل يف االقتصاد الوطين. تتضمن الوسائل واإلمكانيات املتاحة لتحقيق األهداف. تعكس فلسفة الدولة السياسية واالقتصادية. تعد إحدى قنوات اتصال الدولة مبحيطها الداخلي واخلارجي. أهنا متارس مهاما وأدوارا عن طريق أدواهتا وال تستطيع أية أدوات اقتصادية أخرى أن حتل بديال عنها. تتمتع بالعديد من اخلصائص واملميزات اإلدارية ،احملاسبية ،املالية ،االقتصادية والقانونية. أهنا أكثر األدوات والفعاليات االقتصادية اليت تشارك هبا احلكومة مبستويات كافة وهيكلها (السلطة التنفيذية)مع اجلهة املمثلة للشعب (السلطة التشريعية) لغرض الوصول إىل الصورة النهائية هلا.
 أهنا تعكس درجة التطور السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة. أهنا انعكاس ملدى قدرة الدولة يف حتقيق الكفاءة يف استخدام مواردها املتاحة. للموازنة العامة للدولة مثانية إبعاد هي :السياسي ،االقتصادي ،املايل ،االجتماعي ،اإلداري ،احلسايب،القانوين ،املعلومايت .وعليه فإن أي تغري يف سعر النفط من شأنه التأثري على مجيع هذه األبعاد وخاصة بالنسبة
للدولة املصدرة للنفط.
 2.6مفهوم التوازن المالي للموازنة العامة:
إن مضمون التوازن املايل يكمن يف التوازن بني جانيب املوازنة العامة للدولة؛ وذلك بإتباع سياسة مالية معينة،
تقوم هبا السلطة املالية املختصة يف الدولة عند وجود تباين بني حجم النفقات العامة وحصيلة إيرادات الدولة ،وذلك
بتعديل أحد جانيب امليزانية بغرض خلق التوازن بينهما أي تعادل النفقات مع اإليرادات .وقد اختلفت النظرة إىل هذا
التوازن؛ حيث كانت يف املاضي نظرة حسابية حبتة ،ذلك أن مجلة اإليرادات كان جيب أن تساوي بالضبط مجلة
النفقات دون أن يكون هناك أي عجز أو فائض ،ومن مث مل يعد ينظر إىل التوازن إال يف حدود التوازن االقتصادي
6
واالجتماعي العام.
 6.6توازن الموازنة والتوازن االقتصادي العام:
يتكامل التوازن االقتصادي للموازنة العامة مع التوازن االقتصادي العام ،إذ يفرض التوازن االقتصادي للموازنة
العامة رفع معدالت النمو االقتصادي ،خفض معدالت التضخم والبطالة ،مبعىن زيادة مردودية اهليكل االقتصادي
الوطين .إذ ال يسمح هذا التوازن أن تقوم الدولة باقتطاع أموال من القطاع اخلاص وتقوم بإنفاقها ضمن املوازنة العامة
حبيث ال تكون زيادة يف الدخل الوطين أعلى من لو بقيت تلك األموال يف حوزة القطاع اخلاص.
يتكامل التوازن االجتماعي للموازنة العامة مع التوازن االقتصادي العام ،ألنه يقوم على أساس االقتطاع
الضرييب من املداخيل املرتفعة مث إعادة التوزيع لصاحل املداخيل املنخفضة ،وهذا يعين حتقيق زيادة يف قدرة الطبقات
ذات الدخل الضئيل على اإلنفاق ويعمل على رفع مستواها املعيشي ،ويؤثر ذلك على الوضع االقتصادي العام ألنه
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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يؤدي إىل زيادة االستهالك وبالتايل يؤدي إىل زيادة اإلنتاج واالستثمار يف اجملتمع وحتقيق منو يف الدخل الوطين وتوازن
اقتصادي عام.

7

 .4المحور الثالث :التنويع االقتصادي كاستراتيجية لتحقيق التوازن الموازناتي في الجزائر
 0.4مفهوم التنويع االقتصادي:
ينصرف معىن التنويع إىل الرغبة يف حتقيق عدد أكرب ملصادر الدخل األساسية يف البلد ،اليت من شأهنا أن تعزز
قدراته احلقيقة ضمن إطار التنافسية العاملية ،وذلك عرب حماوالت رفع القدرات اإلنتاجية يف قطاعات متنوعة ،دون أن
يقتضي األمر أن تكون تلك القطاعات ذات ميزة نسبية عالية .وهو يقوم على احلاجة إىل االرتقاء بواقع عدد من
هذه القطاعات تدرجييا لتكون بدائل ميكنها أن حتل حمل املورد الوحيد .ومن هنا فالتنويع ينطبق على البلدان اليت
تعتمد على مصدر وحيد غري مستدمي.
مبعىن أن التنويع االقتصادي هو العملية اليت تشري إىل اعتماد جمموعة متزايدة تتشارك يف تكوين الناتج .والتنويع
ميكن أن يشار فيه إىل تنويع مصادر الناتج احمللي اإلمجايل ،أو أن تنويع مصادر اإليرادات يف املوازنة العامة ،أو تنويع
األسواق كاألسواق الداخلية أو أسواق الصادرات.

8

 2.4أثر هيمنة الجباية البترولية على الموازنة العامة في الجزائر:
تعتمد الدولة من أجل ضمان سريورة املصاحل العمومية وتنفيذ خمططاهتا التنموية على مصادر متنوعة لضمان
اإليرادات الالزمة لتغطية نفقاهتا ،هذه اإليرادات تتمثل أساسا يف إيرادات اجلباية العادية  ،وإيرادات اجلباية البرتولية
.وباعتبار أن اجلباية البرتولية متتاز بعدم االستقرار  ،وتذبذب حصيلتها  ،وفقا لتذبذب أسعار البرتول وحصص
اإلنتاج املفروضة من طرف منظمة الدول املصدرة للبرتول  ،OPECإىل جانب تأثري حصيلتها بتغري سعر صرف
الدينار بالدوالر  ،وأن اجلباية العادية كانت دوما حتت املستوى املرغوب فيه  ،فإن ذلك أثر بشكل كبري على
اإليرادات الكلية مليزانية الدولة.
فقد كانت مسامهة اجلباية البرتولية يف أوجها خالل سنيت 1980و 2222حيث عرفت - %63,2
و  %64,2على التوايل ،مث بدأت يف الرتاجع ابتداء من سنة  2295فقد عرفت تراجعا حمسوسا أين وصلت إىل
أسوأ نسبة هلا ب  %23,9و  %22,02سنيت  1986و 1987بسبب أزمة البرتول سنة  1986أين اخنفضت
أسعار النفط ،حيث بلغ سعر الربميل  13دوالر مع بداية سنة 2291م وزادت حدة االخنفاض حيث بلغت 11
دوالر سنة ، 1988وصاحب هذا االهنيار يف أسعار النفط اخنفاض قيمة الدوالر أيضا بنسبة % 40إىل. 50
ورغم اإلصالح الضرييب الذي مت الشروع فيه يف بداية التسعينيات ،إال أن املعادلة مل تتغري .ومل يستطع جتاوز
إشكالية ثنائية االقتصادين النفطي وغري النفطي ،وهذا ما يتجلى من خالل هيكل النظام الضرييب حيث أن اجلباية
العادية على مدار الفرتة املمتدة من سنة  2222وسنة  5222كانت ترتاوح مابني  %33,2و ، %39,2مبعىن
أن وزن اجلباية النفطية مازال مهيمن.
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وبعد عودة ارتفاع أسعار النفط عرفت اجلباية البرتولية خالل الفرتة  5229/2292تطورا من حيث مرد
وديتها ،مما جعل نسبة مسامهتها يف متويل املوازنة العامة للدولة كبرية جدا ،على عكس اجلباية العادية اليت بقيت
9
مسامهتها متواضعة.
 6.4تذبذب إيرادات وأسعار النفط ودورها في إحداث الخلل الهيكلي في االقتصاد:
إن االرتفاع املتزايد لتكاليف استخراج النفط وكذا أسعار النفط أثر على زيادة أسعار خمتلف اخلدمات والسلع
يف عديد الدول العاملية مما سبب ضغوط تضخمية ،وقد تأثرت هبا حىت الدول املصدرة للنفط نفسها .وقد أمجع
احملللون على أن سعر النفط رغم ارتفاعه إال أنه لن يؤثر على اقتصاديات البلدان الكربى ألهنا بلغت درجة من التنوع
والقوة تسمح هلا بعدم التأثر باملتغريات الظرفية اخلارجية .فقد قال رئيس الواليات املتحدة األمريكية "جيمس كارتر"
أثناء تقدميه برناجمه لتقليص استهالك الطاقة وكان ذلك سنة " 2211هتددنا كارثة قومية فاملستقبل القريب ،إن أزمة
الطاقة مل نقهرها بعد لكنها ستقهرنا حتما إذا مل نتخذ التدابري على الفور .كما أن زيادة مسامهة القطاع النفطي يف
منو الناتج القومي أدى إىل تدين دور القطاعات غري النفطية ألغلب الدول العربية واخلليجية خاصة وقد أطلق على
10
هذا باملرض اهلولندي.
 4.4خطورة تقلبات أسعار النفط على الموازنة العامة وحتمية اللجوء للتنويع االقتصادي:
تربز خطورة تقلبات أسعار النفط على املوازنة العامة يف اجلزائر ،يف كون النفط وحده ميثل  12باملئة من
املوازنة العامة وحنو  32باملئة من الناتج احمللي اإلمجايل ،كما أنه ميثل حنو  21باملئة من إمجايل الصادرات .وقد
فشلت حماوالت عدة يف السنوات السابقة إلحداث تنويع اقتصادي جلهة التقليل من االعتماد على عائدات النفط
والرتكيز على اإلنتاج الزراعي والصناعي .وحياول صناع القرار يف اجلزائر التخفيف من وطأة املعطيات اجلديدة يف سوق
النفط على ميزانية بالدهم .
ورغم أن اجلزائر حتتل املرتبة  22عامليا بالنسبة للناتج احمللي اإلمجايل ،إال أن نسبة البطالة مرتفعة وتزيد عن
 22باملئة .ولذلك يقول حمللون إن اجلزائر ليست يف معزل عن صدمة على مستوى التوازنات االقتصادية الكلية،
ويتوقع اخلرباء أن تكون أخطر من صدمة الثمانينات عندما حصل االهنيار الكبري ألسعار النفط يف عام .2291
ويرى خرباء أن االقتصاد اجلزائري مهدد بسعر  92دوالرا للربميل ،يف حني يعترب وزير املالية السابق يف اجلزائر كرمي
التوازن11.

جودي أن املوازنة يف حاجة إىل سعر  222دوالرات للربميل لتحقيق
الريع (من احملروقات) ال ينبغي أن يضللنا ...فاملستقبل يكمن يف القطاع اخلاص ...ومستقبل اجلزائر ال ميكن
أن يقوم إال على قاعدة صناعية صلبة ".تبدو مثل هذه العبارات عادية من أول وهلة ،بل وهامشية .لكنها تكتسب
معىن جديدا متاما عندما تصدر عن مسؤول جزائري كبري ،وهو يف هذه احلالة وزير الصناعة السابق شريف رمحاين.
فقد حتدث يف اخلامس من أغسطس/آب يف ورشة عمل عن االستثمارات اخلاصة يف اجلزائر ،ليلقي الضوء على
املستقبل املنظور للجزائر إذا مت التغلب على حالة القصور الذايت احلايل ومن مث متكن القطاع اخلاص من االضطالع
بدوره كقاطرة للنمو يف اقتصاد ناشئ.
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"التنويع" ،هذا بيت القصيد .فقد باتت يف الغالب الزمة متكررة ألهنا تعكس فهما عميقا لضعف االقتصاد
اجلزائري إذا ظل يعتمد بقدر كبري على منتج واحد .وال يوظف قطاع النفط والغاز الذي يشكل  29يف املائة من
الصادرات ،و 12يف املائة من اإليرادات احلكومية ،وحنو  22يف املائة من إمجايل الناتج احمللي ،سوى  5يف املائة من
القوى العاملة .وال يشكل القطاع الصناعي "الراكد" أكثر من  2يف املائة من إمجايل الناتج احمللي (مقارنة مع حنو 59
يف املائة يف بلدان األسواق الناشئة ).وحتل اجلزائر يف املرتبة  225من بني  292بلدا مشلها تقرير ممارسة أنشطة
األعمال لعام  .5223ومل تتجاوز االستثمارات األجنبية املباشرة اليت ترتاجع منذ عام  2.2 ،5229مليار دوالر
عام  ،5225مما يعكس ضآلة التقدم الذي حتقق رغم التحسن الذي شهده مناخ ممارسة أنشطة األعمال يف اآلونة
األخرية.
ومن املطمئن أنه ما من أحد يعترب وفرة النفط والغاز لعنة على االقتصاد .ورغم العقبات ،يتحدث قادة البالد
بصراحة عن خماطر وتناقضات مجة ،ومثة إمجاع متزايد على ضرورة أن تبدأ اجلزائر سريعا يف السري على درب التحول
االقتصادي والصناعي .وجيب منح األولوية بوجه خاص لتحسني مناخ األعمال .ويتمثل أكرب حتد يف هذا السياق يف
كيفية احلد من إفراط البالد يف االعتماد على النفط ،ويف الوقت نفسه االستفادة من ثروة البالد من النفط والغاز
لتنويع االقتصاد ،وحتفيز النمو الشامل ،وتشجيع قيام قطاعات صناعية وخدمية ذات قيمة مضافة وقدرة على خلق
املزيد من الوظائف.
يبدو أن هناك استعدادا من قبل النخبة واجملتمع املدين يف اجلزائر للتصدي هلذا التحدي .وينطبق هذا على
معهد "نبين" للبحوث ،الذي كلف بإجراء دراسة يف يناير/كانون الثاين املاضي عن الدروس املستفادة ورؤية اجلزائر يف
عام  .5252وهذا برنامج طموح! إذ تستشرف هذه اجملموعة من املفكرين "االرتقاء مبناخ األعمال واالستثمار إىل
املستويات العاملية مبا يضمن تبوأ اجلزائر مكانة بني أول ثالثة بلدان يف منطقة البحر املتوسط وضمن أول  22دولة
على مستوى العامل ".وقد أدرك هؤالء الدور الرئيسي الذي يلعبه مناخ األعمال يف اقتصاد مزدهر" .النموذج
االقتصادي اجلديد" اجلريء الذي يطرحه معهد نبين يرتكز على استخدام النفط لتحفيز التنويع االقتصادي .اهلدف
من هذه اخلطة هو مضاعفة إمجايل الناتج احمللي غري النفطي حبلول عام  ،5252وزيادة الصادرات غري النفطية بدرجة
كبرية من  5يف املائة فقط من إمجايل الصادرات عام  5225إىل  22يف املائة عام  ،5252وإىل  52يف املائة عام
 ،5252وإىل  22يف املائة عام .5232
مثل هذا الطموح يتطابق متاما مع اإلمكانيات االقتصادية اهلائلة للجزائر .فاجلزائر هي أكرب دولة يف أفريقيا ويف
العام العريب ويف منطقة البحر املتوسط (إذ تبلغ مساحتها  5395222كيلومرت مربع) .ويزيد متوسط دخل الفرد
فيها ،والذي بلغ  2122دوالر عام  ،5225عن نظريه يف اهلند ( 3922دوالر) والعديد من بلدان األسواق
الناشئة .كما جيعلها إنتاجها من النفط ( 2.9مليون برميل يوميا) ومن الغاز (أكثر من  12مليار مرت مكعب سنويا)
ثالث أكرب مورد للغاز لالحتاد األورويب بعد روسيا والنرويج .وقد ساعدهتا عائداهتا النفطية على زيادة احتياطياهتا من
النقد األجنيب إىل حنو  522مليار دوالر ،أي ما يعادل  222يف املائة من قيمة إمجايل الناتج احمللي أو ما يزيد عن
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قيمة واردات البالد من اخلارج ملدة ثالث سنوات ونصف .وقد أغناها هذا الفائض يف املالية العامة عن احلاجة إىل
االقرتاض من اخلارج .فاجلزائر سددت أغلب ديوهنا مبكرا ،بل وأقرضت صندوق النقد الدويل  2مليارات دوالر العام
املاضي .ومؤخرا ،أعفت  22بلدا أفريقيا من الديون املرتتبة عليهم والبالغة قيمتها مليار دوالر.
وكما هو احلال مع أي حتول ،فإن التحول االقتصادي املنشود سيفرض خيارات ،بعضها سينطوي على
تداعيات اجتماعية .وميكن استجالء بعض املبادئ اإلرشادية املفيدة باستحضار ماضي اجلزائر ،وبشكل خاص احللم
الذي داعب أبطال االستقالل والذي ما زالت أصداؤه ترتدد يف اسم البالد الرمسي :مجهورية اجلزائر الدميقراطية
الشعبية .فقد جعلوا اخليارات االجتماعية واالقتصادية عنصرا مهما ورئيسيا الستقرار البالد بعد استقالهلا .لكن ،أمل
حين الوقت إلعادة النظر يف بعض هذه السياسات ،كالدعم احلكومي الذي يلتهم  25يف املائة من إمجايل الناتج
احمللي للبالد وميثل عبئا ثقيال على اخلزانة العامة؟ هل ميكن هلذا الوضع أن يستمر؟
دون أن نقلل من أمهيته ،فلن ننتقد احلاجة إىل االستقرار السياسي باعتباره الركيزة لطمأنة املستثمرين وتعزيز
التحول السلس الذي يتوق إليه اجلزائريون .فالتحول االقتصادي واالستقرار السياسي صنوان ال ينفصمان ويتحققان
باخليارات االسرتاتيجية من قبل القادة واإلرادة الشعبية احلرة.
وهناك حاجة حتمية إلجراء إصالحات كربى حتقق االنطالقة االقتصادية املنشودة والتحول االجتماعي يف
اجلزائر .وحلسن احلظ ،يلقى مبدأ إطالق اإلصالحات الكربى قبوال وتضامنا واسعني يف خمتلف أحناء اجلزائر اليت
تتمتع بفرصة جيدة للعب دور قيادي يف أفريقيا والعامل العريب ،فضال عن حتسني حياة سكاهنا البالغ عددهم 39
مليون نسمة.
ومنذ عام  ،5221تركزت أنشطة البنك الدويل يف اجلزائر على العمل التحليلي واخلدمات االستشارية اليت يتم
اسرتداد تكاليفها بعد قرار احلكومة اجلزائرية بعدم االستعانة باالقرتاض اخلارجي .وقد مت إقفال آخر مشروع موله البنك
الدويل لإلنشاء والتعمري يف اجلزائر يف فرباير/شباط  .5222وتركز إسرتاتيجية املشاركة القطرية بني البنك الدويل
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واجلزائر للفرتة ،5222-5222

على13:

 -تعزيز النمو من خالل تنويع أنشطة االقتصاد :مساندة إسرتاتيجية التنمية الزراعية والريفية ،وحتسني مناخ

االستثمار -خاصة بالنسبة للمشاريع الصغرية واملتوسطة -وحتديث القطاعني املايل واملصريف؛

 تشجيع التنمية المستدامة والحد من التباينات المكانية :تقدمي املساعدة الفنية ومساندة تنفيذ مبادراتاحلماية البيئية وبرامج احلكومة ،واملساعدة يف احلفاظ على النظم اإليكولوجية الصحراوية؛

 -تعزيز مؤسسات التخطيط االقتصادي ،والرصد ،والتقييم ،ووضع السياسات :تقدمي املساندة الفنية لتعزيز

ختطيط ورصد وتقييم قدرات العديد من القطاعات يف احلكومة.

 0.4ضرورة تطوير مصادر الطاقة المتجددة في منطقة تمتلك إحتياطات من الوقود األحفوري:
تعاين الطاقة املتجددة يف معظم الدول املصدرة للنفط من قلة التمويل ،وباملقابل هناك مجلة من الدوافع اليت
متلي على هذه الدول ضرورة اإلهتمام هبذا القطاع كمصدر للتنويع الطاقوي نذكر منها :14
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 تتمتع اجلزائر مبيزات جغرافية ومناخية مالئمة لتنويع مصادر الطاقة وخاصة تلك املتعلقة بالطاقة الشمسية؛ حتما لن يكون حجم الطاقة املولدة يف الوقت الراهن يف منطقة املغرب العريب والشرق األوسط كافيا لتلبيةالطلب املستقبلي ،ففي جمال إنتاج الطاقة الكهربائية يتوقع أن يزداد بنسبة تفوق  %1سنويا خالل اعشر األعوام
التالية ،ستحتاج بلدان منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل إنتاج ما بني  92و 22غيغاوات من القدرة
اجلديدة حبلول  5221بغية تلبية الطلب؛
 ستساهم الطاقات البديلة واملتجددة خبفض غازات اإلحتباس احلراري ومواجهة التغري املناخي؛ إذا متكنت الطاقة املتجددة من احللول بشكل جزئي مكان الغاز والنفط اللذين يستخدمان حاليا لتوليدالطاقة ،تصبح الكميات الفائضة متوفرة للتصدير واإلستخدام يف تطبيقات ذات عائد أكرب؛
 من املتوقع أن ترتفع حصة األوبيك من إنتاج النفط من نسبة  %25حاليا إىل نسبة  %25حبلول العام 15.5232لذلك ميكن ملشاريع الطاقة املتجددة حترير كمية أكرب من النفط والغاز للتصدير.
 ميكن لصناعة الطاقة املتجددة أن تساهم يف التنوع اإلقتصادي وتوفري وظائف ،فقطاع النفط والغاز ينتج %21من إمجايل الناتج احمللي يف دول اخلليج العريب إال أنه ال يشكل أكثر من  %2من الوظائف.
 3.4أهم دعائم التنويع االقتصادي:
تقوم دعائم التنويع االقتصادي من خالل تنويع القاعدة التصديرية عن طريق إجياد اإلسرتاتيجية والسياسات
الكفيلة بذلك مثل اإلسرتاتيجية السياسية ،إسرتاتيجية تفعيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واسرتاتيجية التأهيل
املقاواليت والعمل على االستفادة من جتارب البلدان األخرى يف تنمية صادراهتا مثل دول جنوب شرق آسيا فمستقبل
االقتصاد اجلزائري مرتبط مبدى قدرته على صناعة خيارات بديلة للمحروقات .ومن أهم هذه الدعائم:
 0.3.4تبني الحكم الراشد:

من خالل العمل على حوكمة اإلدارة ،اليت تطورت فيها آليات الفساد وذلك عن طريق :حتديث اإلدارة
اجلبائية وتدعيم آليات الرقابة اجلبائية واجلمركية والتنسيق وتبادل املعلومات مع خمتلف اهليئات واإلدارات ذات الصلة

بالنشاط التجاري واالقتصادي ،والتحكم أكثر يف دواليب النشاط التجاري واالقتصادي عن طريق إجياد وسائل
كفيلة بالوصول إىل املعلومة االقتصادية ،فحوكمة اإلدارة سواء كانت عامة أو حملية ال يتم إال باعتماد املساءلة وتبين
16
الشفافية وإقرار املشاركة يف صناعة القوانني والقرارات االقتصادية.
 2.3.4تأهيل المؤسسات اإلقتصادية وفق المقاربات الدولية االقتصادية:
وذلك باكتساب القدرة على التعامل مع سوق مفتوح ال تتوفر فيه أسباب احلماية والدعم الذي اعتادت عليه
يف السابق وكذا التخلص من أساليب اإلدارة التقليدية إىل أساليب اإلدارة الفعالة واالسرتاتيجية واالهتمام بوظيفة
البحث والتنمية والتطوير واالستثمار يف البحث والذكاء واإلبداع وكذا تبين وتطوير التحالف االسرتاتيجي كاختيار
بديل ومهم من أجل النمو والبقاء والتوسع ،والتحكم يف مفهوم إدارة اجلودة والتحكم يف أساليب التسويق احلديثة
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عن طريق اختيار قنوات التوزيع املالئمة وإدارة املعلومات بشكل جيد وحتمية تطبيق مبدأ حوكمة الشركات يف
املؤسسات االقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة.
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 6.3.4رفع الناتج المحلي اإلجمالي:

يعترب هدفا من أهداف السياسة احلكومية وميكن حتقيق هذا اهلدف على حنو مستدام وعلى املدى الطويل من

خالل توافر جمتمع متعلم تتواجد فيه اخلدمات الصحية املتطورة والقدرة على استيعاب األجيال القادمة يف وظائف
حيوية ضمن قطاعات ابتكاريه عالية اإلنتاجية واالعتماد على املعرفة والتكنولوجيا (التحكم يف الصناعة الرقمية
وصناعة املعرفة) لرفع القدرة اإلنتاجية للمؤسسات والقطاعات باختالفها ،فاالقتصاديات املدفوعة باالبتكار حتقق
أعلى مستويات االزدهار ،فالنمو ينبغي أن يكون هو لب التنمية يف كافة اسرتاتيجيات الدولة اليت تدور حوهلا جهود
ختفيض أعداد الفقراء وتوسيع مشاركة املواطنني يف شؤون احلكم وحتسني اإلدارة احلازمة اليت جتعل النمو يزدهر،
فحسب بريي وبريكي (  )2229فإن وضع إسرتاتيجية متواصلة تستهدف النمو يتطلب حتقيق التوازن بني القطاعات
18
الرئيسية يف االقتصاد وكذا مؤسسات عامة أكثر قوة قادرة على أن متتع جتاوزات القطاع اخلاص.
 4.3.4تفعيل دور القطاع الخاص:
ميكن للقطاع اخلاص أن يلعب دورا يف تعزيز التنويع االقتصادي من خالل قيادة االبتكار والنشاط االقتصادي
يف القطاعات الغري مستغلة حيث ميكن على سبيل املثال البحث والتطوير ألنشطة جديدة .عالوة على ذلك غالبا ما
تقف الشركات اخلاصة عند حدود قطاعات جديدة وبالتايل جلب االبتكار يف االقتصاد .ففي اجلزائر تفتقر العديد
من املؤسسات اخلاصة الطريقة للوصول لرأس املال مما جيعل من الصعب بالنسبة هلم استغالل الفرص التجارية بشكل
كامل ،يف هذه احلالة جيب على احلكومة إجياد سبيل لتعزيز زيادة اإلعمال من خالل خلق السياسات الصناعية
والتجارية املواتية وإزالة العقبات البريوقراطية خصوصا للشركات املبتدئة .كما جيب على احلكومة أن تكون حساسة
الحتياجات القطاع اخلاص من خالل حتسني مناخ األعمال مثال أو من خالل التواصل إلقامة شراكات بناءة مع
القطاع اخلاص.
وباملثل لذلك ينبغي على القطاع اخلاص االخنراط يف املبادرات احلكومية حيث ينبغي أن تأخذ هذه األخرية
زمام املبادرة يف قيادة جدول األعمال لتنويع االقتصاد بالنظر إىل قدرات اجلزائر باعتبار أنه ليس هناك نقص يف
الفرص التجارية لكن هناك نقص فادح للقطاع اخلاص يف وضع خطة شاملة الستغالهلا.
وبالتايل وجب على الدولة من أجل تنويع اقتصادها العمل على هتيئة البيئة الالزمة واحملفزة لنمو وتوسع قطاع
األعمال وجذب االستثمارات سواء من الداخل أو اخلارج ،وإمداد األسواق احمللية باألطر القانونية واملؤسسية
19

والتنظيمية الالزمة واملشجعة على تنويع االقتصاد (مع تقليل البريوقراطية) ،وتوفري البنية التحتية الالزمة والعمل على
زيادة التحرير يف السوق املايل ،باإلضافة اىل االهتمام بالقضايا املتعلقة بسوق العمل والتنمية البشرية ،وباألخص
قضايا التعليم والتدريب وخلق املزيد من فرص الشغل للمواطنني لتحسني مستوى معيشة املواطنني وتقليص الفقر
ويعترب االقتصاد اجلزائري من أكثر االقتصاديات تركزا وأقلها تنويعا مقارنة مع الدول األخرى ومع البلدان اجملاورة هلا
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كتونس واملغرب اليت تتميز بتنويع أكرب القتصادها وتصديرها لعدد أكرب من املنتجات ،فقد سجل مؤشر الرتكز
السلعي للصادرات اجلزائرية  22253وسجل مؤشر التنوع  0,788وهذا يف سنة  5222أما يف ما خيص مؤشر
كفاءة التجارة :فقد جاء ترتيب اجلزائر يف سنة  5222كما يلي:
املرتبة  232يف املنتجات الزراعية من بني  292دولة ،واملرتبة  232يف األغذية املصنعة من بني 219
دولة ،و  222يف املنتجات اجللدية من بني  221دولة ،واملرتبة  232يف املنتجات املعدنية من بني  225دولة،
و 232يف االلكرتونيات من بني  231دولة ،واملرتبة  21يف املالبس اجلاهزة من بني  251دولة ،وبالتايل وجب
العمل على تنويع االقتصاد اجلزائري خارج قطاع احملروقات وذلك بالعمل على وضع االسرتاتيجيات الالزمة لذلك
ومتابعتها حبذر حىت حتقق نتائجها وذلك باستخالص الدروس من التجارب السابقة والذي من شأنه أن حيقق
استقرارا لالقتصاد اجلزائري ويعمل على حتقيق النمو املستدام وتقليص درجة التبعية للخارج.

20

 0.3.4تجنب التقيد بعوائد الصادرات النفطية:
وذلك من خالل:

21

 استغالل عوائد البرتول يف مشاريع استثمارية ومن أمثلة ذلك املكسيك اليت استخدمت البرتول كأداةاقتصادية الشيء الذي مسح القتصادها بالتطور وأيضا االستثمارات اليت عرفت كيف تسري عائداهتا البرتولية بعد
دجمها يف جمال النقل البحري واجلوي والبنوك؛
 التوسع يف اإلنفاق احلكومي االستثماري على مشاريع صناعية من أجل النهوض بالقطاع الصناعي الذيهدمت قاعدته من خالل تنفيذ برامج التصحيح مع العلم أن احلكومة مؤخرا عملت على تشجيع االستثمارات
األجنبية يف القطاع الصناعي خاصة يف جمال صناعة السيارات من خالل تفعيل املفاوضات مع البعض من
أرباب هذه املؤسسات إلقامة مركبات صناعية يف اجلزائر؛
 تنويع مصادر الطاقة من خالل االستثمار يف تنمية االحباث وعقود الشراكة األجنبية وتوسيع فرصاالستكشاف والتنقيب الستغالل مصادر الطاقة البديلة واليت من أمهها الطاقة الشمسية؛
 االستفادة من االمكانيات املتاحة يف اجملال الزراعي ،الذي قد يكون حال مناسبا المتصاص البطالة ليس فقطيف امليدان الفالحي ولكن حىت فيما خيص الصناعة الغذائية وتنمية الصادرات الزراعية بتشجيع العمل املقاواليت
يف هذا امليدان؛
 إعطاء اجلباية العادية دور أساسيا يف تغطية النفقات العامة بالعمل على مواصلة إصالح النظام الضرييب منخالل تسهيل عمليات التحصيل وختفيف الضغط الضرييب لتجنب التهرب الضرييب من أجل عدم الوقوع يف
عجز موازنايت؛
 تفعيل النظام املصريف لالستغالل األمثل لفائض السيولة من خال إعطاء حرية أكرب للبنوك يف إدارة التعامالتاملالية ملختلف النشاطات االقتصادية.
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 3.3.4آثار وإنعكاسات إنخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة في الجزائر:
بدأت آثار اخنفاض أسعار النفط تؤثر سلبا على املوازنة العامة للدولة من خالل تزايد الرصيد السليب الناتج عن
إخنفاض اإليرادات اجلبائية اليت تصل نسبتها إىل  %15من إمجايل اإليرادات العامة للدولة ،كما أن مؤشر رصيد
املوازنة العامة خارج احملروقات ال يعكس وضعية مرحية كما هو مبني يف اجلدول رقم (.)2
من خالل اجلدول رقم ( )2يتبني لنا أن نسبة اجلباية البرتولية إىل إمجايل اإليرادات العامة يف اخنفاض مستمر
من سنة ألخرى حبوايل  %5كما أن رصيد املوازنة العامة خارج احملروقات من الناتج احمللي خارج احملروقات يسجل
اخنفاضا متتاليا من سنة ألخرى ،وهذا ما يفسر عجز املوازنة العامة يف تزايد مستمر نظرا لدور جباية احملروقات يف
متويل هذه األخرية .كما أن رصيد املوازنة العامة من الناتج احمللي هو اآلخر يسجل اخنفاضا متتاليا وهذا نظرا
الخنفاض العائدات النفطية يف ظل حمدودية املداخيل خارج اجلباية البرتولية.
 .5الخالصة:

بالرغم من الدور الذي يلعبه البرتول يف اجلزائر والذي ال ميكن جتاهله وذلك من خالل مسامهة العوائد النفطية

يف متويل االقتصاد اجلزائري ،إال أنه وبالنظر إىل املفارقات اليت يلعبها هذا املورد وخاصة من خالل االعتماد املفرط
عليه يف تكوين االقتصاد الوطين أحادي اجلانب أدى إىل تكوين اقتصاد ضعيف وعرضة للصدمات اخلارجية ،حيث
أصبح االقتصاد اجلزائري يتصف باالقتصاد البرتويل الشيء الذي يتسبب يف ضعف تنمية اجلانب اآلخر وهو األهم
للدولة.
لذلك وحىت يتحقق توازن املوازنة العامة والذي يعترب من أهم جوانب استقرار االقتصاد الكلي وجب االهتمام
بإجياد طرق ووسائل للتنويع االقتصادي من خالل إعطاء األولوية للقطاع اخلاص واالستثمار يف اجملال الصناعي
والزراعي وضرورة تنويع الصادرات خارج احملروقات كوسيلة لتنويع موارد املوازنة العامة بعيدا على املوارد النفطية اليت
بدأت يف النضوب.
كما أنه جتدر اإلشارة إىل ضرورة النهوض جبملة من القاطعات ذات األولية يف التنويع االقتصادي:
 عصرنة قطاع النقل والبىن التحتية؛ النهوض بقطاع السياحة كقطاع واعد ميكنه أن يدر مداخيل معتربة يف املدى املتوسط والطويل؛ االستثمار يف العامل البشرى (تكوين يد عاملة متخصصة ومؤهلة يف شىت اجملاالت) باعتبار أنه هو مصدرتطور األمم املتقدمة؛
 جيب التفكري يف استغالل املوارد السطحية مثل قطاع الزراعة قبل البحث عن استغالل املوارد الباطنية مثلالغاز الصخري؛
 يف مرحلة تشهد قطاع موازي غري معلن وبنسبة معتربة متلي ضرورة أن تبسط الدول يدها على كافة األنشطةاالقتصادية هبدف التوجيه واملراقبة والتحكم يف املعطيات اإلقتصادية.
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 10بن عزة حممد وشليل عبد اللطيف ،مساهمة موارد قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل

حول :تقييم اسرتاتيجيات وسياسات اجلزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات يف أفاق األلفية الثالثة يف اجلزائر،
جامعة املسيلة59 ،و 52أكتوبر  ،5222ص.1 ،1 :
 11تقرير :انحدار أسعار النفط يهدد مستقبل االقتصاد الجزائري ،متاح على املوقع

االلكرتوين http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200241/124317 :تاريخ االطالع على املوقع.5222/22/52 :
 12إميانويل نوبيسي نغانكام ،اجلزائر :هل حانت أخيرا لحظة التنويع؟ ،متاح على املوقع االلكرتوين:
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 14وزارة الطاقة ،اإلمارات العربية املتحدة ،مشروع حبث إستخدام الطاقة املتجددة يف دول اخلليج ،ص .22
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16حاكمي بوحفص وقرييب ناصر الدين ،دراسة تحليلية للبدائل التنموية في الجزائر و حتمية التنويع االقتصادي ،مداخلة مقدمة

ضمن امللتقى الوطىن حول :البيئة املؤسساتية ،سياسات اإلصالح و التنويع االقتصادي يف اجلزائر ،جامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،
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قاسم حممد فؤاد ،محددات التنوع االقتصادي في الجزائر ،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الوطىن حول :البيئة املؤسساتية،
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 20حاكمي بوحفص وقرييب ناصر الدين ،دراسة تحليلية للبدائل التنموية في الجزائر و حتمية التنويع االقتصادي ،ص9 :
21

شباب سيهام ،توظيف عوائد القطاع النفطي في االقتصاد الجزائري ،اجمللة العربية للدراسات االدارية واالقتصادية ،العدد

اخلامس ،يناير  ،5222ص .12،12 :

.7المالحق:

جدول ( :)0مؤشرات رصيد الموازنة العامة خارج المحروقات ()2203 -2206
المؤشرات

2212

2212

2215

2212

رصيد املوازنة العامة من الناتج احمللي

%2.2-

%1-

%2.2-

%22-

رصيد املوازنة العامة خارج احملروقات من الناتج احمللي خارج
احملروقات

33.2%

%32.1-

%23.2

%22-

نسبة اجلباية البرتولية إىل إمجايل اإليرادات العامة

%15

%12

%29

%22

المصدر :صاحلي صاحل " .)5102( ،محاضرات مقياس االقتصاد الجزائري االقتصادي " .جامعة سطيف  ،0اجلزائر ،ص.9
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واقع تطبيق البنوك اإلسالمية لمقررات بازل 3
دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية -The Reality of the Application of Islamic Banks the Decisions of the Basel
Convention 3-The Case of Al Baraka Banking Group-

د .حكيمة حليمي  ،جامعة محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،الجزائر.
أ.د .محمد خميسي بن رجم  ،جامعة محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،الجزائر.
ط.د .وفاء بومدين  ،جامعة محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2018/11/62 :

تاريخ القبول2019/02/15:
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هتفد ذه لدفدلسة ل ى لدعريف خمتعف لعمريف ر لدايرس ن لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي لديت
هتفد دفعكي اع اقيسل بيزل ،وتسفيط لدضوء نفى ولقع تطبق لجمون لدربك لعمايفي عمقيسل بيزل ، 3لدبنوك لإلةالاي ؛
وتوصفت ذه لدفدلسة ل ى أن لجمون لدربك لعمايفي تعطبق لعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت اقيسل بيزل3؛
تقفدم خفداي ايدي لةالاي لعمسيفي عمقيسل بيزل  ،3غ ر أهني الزلدت مل تطبق نسب لدسيود  ،وا خالل لجمون لدربك لعمايفي .
ذه لدنعيئج أوصت لدفدسلة بضيوس تطبيق نسب لدسيود يف لجمون لدربك لعمايفي .
Keywords
; Islamic Banks
Basel III
;Decisions
Al Baraka
Banking Group.

Abstract
This study aims at introducing the various standards issued by the Islamic Financial
Services Board which aims at adapting to the Basel agreements and highlighting the
fact that Banking Group implements Basel III decisions. The study concluded that
AlBaraka Banking Group implements the amended capital adequacy standard on the
financial institutions which provide Islamic financing services according to Basel III
agreement; though, it has not yet applied the liquidity ratio. Through these results, it is
highly recommended that AlBaraka Banking Group applies the liquidity ratio.
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واقع تطبيق البنوك اإلسالمية لمقررات بازل -3دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية -

 . 1مقدمة:
شهفد لدقطيع لعماييف تعطوسل كب رل يف لدرقور لألخ ر  ،حيث مل فقعاي نشيط لدبنوك نفى لدقييم بيدوظيئ لدعقفيفدف
فقط،بل ترفد ديشمل أنشط أكثي تطوسل وترقيفد ،كمي أصبحت لدبنوك لإلةالاي حتعل اكين ذيا يف لدانين لعمايفي
لدريعمي نظيل حلجم سؤوس لألاولل لديت تسعقطبهي وكهل لنعشيسذي نرب لدريمل.
يف ظل ذه لدعغ رل لديت نيفعهي لدسيح لعمايفي  ،أصبحت لدبنوك نيضت دفرفدففد ا لعمتيطي لديت ا شأهني أن تؤثي
نفى حجم لألسبيح ولدفيص لعمعيح  ،بل قفد هتفدر لةعقيلس لدبنك ذلته ولدنظيم لعماييف ككل.
ا أجل لحلفيظ نفى لةعقيلس لدنظيم لعماييف وتقوفعه تشكفت جلن بيزل دفيقيب لعمايفي يف هنيف 1291ا لجمون
لدفدول لدانيني لدرشي حتت لشيل بنك لدعسوفي لدفدودي خمفدفن بيزل بسوفسيل ،حيث أقي لدفجن ارييس اوحفدل
دكفيف سأس لعميل  ،وبسبب لدنقيئص لديت تضمنعهي لتفيقي بيزل لألو ى جيء ترفدفل نفيهي ةن  1222بإرسلج خميطي
لدسوق يف حسيب ارفدل كفيف سأس لعميل ،ديعم برفدذي لصفدلس لتفيقي بيزل لدثيني لديت تضمنت ثالث سكيئز ذي لحلفد
لألرىن ديأس لعميل ونمفي لعميلجر لديقيبي ولنضبيط لدسوق ،واع وقوع لألزا لعميدي لدريعمي واي أةفي ننه ا نعيئج،
قيات جلن بيزل بإنير لدنظي يف لتفيقي بيزل لدثيني  ،وأرسجت مجف ا لدعرفدفال نعج ننهي لصفدلس لتفيقيعهي لدثيدث لديت
تضمنت مخس حميوس.
1. 1إشكالية الدراسة:

قيات جلن بيزل بإصفدلس لتفيقيعهي لدثيدث وحفدر هلي أجل دعنفيهذي نفى ايلحل حىت ةن  ،6112واع لقرتلب هنيف

افد لحملفدر دعطبيق لتفيقي بيزل ثالث ا جه  ،ولخعال طبير اايرس لألاولل ،وكهل لجيل نشيط لدبنوك لإلةالاي
ن لدبنوك لدعقفيفدف ا جه ثيني ،وبينعبيس لجمون لدربك لعمايفي ا لدبنوك لإلةالاي  ،ا ذهل لعمنطفق فربز لدعسيؤل
لديئيسي لدعييل:
م ــا م ــدى تطبيق مجموعـ ـ ــة البركة المصرفية لمقررات بازل  3؟
2. 1أسئلة الدراسة :ولنبثق ن ذهل لدعسيؤل لديئيسي مجف ا لألةئف لدفيني لدعيدي :
 اي ذي خمعف اايرس لألاولل يف لدبنوك لإلةالاي ؟ اي ذي خمعف صيغ لدعموفل يف لدبنوك لإلةالاي ؟ ايذل تضمنت اقيسل بيزل، 1بيزل 6وبيزل 3؟ اي افدى تطبيق لدبنوك لإلةالاي عمقيسل بيزل 1وبيزل 6؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
وبنيء نفى لدعسيؤال ةيدف لدهكيميك تقفدمي لدفيضيي لدعيدي :
 لن لعم ريف ر لدايرس ن ذيئ لحمليةب ولعميلجر دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي ولجفلإلةالاي ةيفي اقيسل بيزل 1و بيزل 6؛
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 لن لعمرييس لعمر ّفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت تقفدم خفداي ايدي لةالاي لدايرس ن لجفدفمؤةسي لعميدي لإلةالاي فسيفي اقيسل بيزل 3؛
 -تطبق لجمون لدربك لعمايفي اقيسل بيزل.3

لدخفداي

 .2اإلطار النظري للبنوك اإلسالمية
 1.2تعريف البنوك اإلسالمية :ترفدر لدعريف لديت صيغت دعريف

لدبنوك لإلةالاي  ،حيث نيفت لدبنوك لإلةالاي

بأهني اؤةس بنكي دعجميع لألاولل وتوظيفهي يف نطيق لدشيفر لإلةالاي خمي خيفدم بنيء لجعمع بأحكيم لدعكيفل
لإلةالاي ،وحتقيق نفدلد لدعوزفع ،ووضع لعميل يف اسيس لداحيح دعحقيق لدعنمي (أمحفد ةريفد لدرزنزي،6116،ص
 ،)11وحسب ذهل لدعريف لدبنوك لإلةالاي اؤةس بنكي ترمل وفق ابيرئ لدشيفر لإلةالاي .
لن تريف لدبنك لإلةالاي فعوق أةيةي نفى ابفدأ لعمشيسك يف لألسبيح ولدخسيئي ،وذدك كبفدفل عمفهوم ةري
لدفيئفد لديت تعريال به لدبنوك لدعقفيفدف  ،وفرعرب ا وجه نظي لدشيفر لإلةالاي سبي(أةيا نبفد لدخيدق لألنايسي،ص
 ،)313سكز ذهل لدعريف نفى لعمقيسن بني لدبنوك لإلةالاي ولدبنوك لدعقفيفدف ا خالل ابفدأ لدرمل حيث لألول نفى
أةيس ابفدأ لعمشيسك  ،يف حني لدبنوك لدعقفيفدف ةري لدفيئفد .

1.1.2مصادر األموال في البنوك اإلسالمية :تقسم اايرس لألاولل يف لدبنوك لإلةالاي ليل اايرس رلخفي
واايرس خيسجي .
أ .المصادر الداخلية :وذه لعمايرس تنقسم ل ى :
 رأس المال المدفوع  :وفرعرب ا أذم لعمولسر لدفدلخفي (لدهلتي ) دفبنك لإلةالاي ،وفشكل جينبي أةيةيي
يف مجف اولسر .

 لالحعييطي لدريم :حيفدر لدنظيم لألةيةي دكل بنك لةالاي كيفي تكوف لالحعييطي لدريم وذدك بين
حيفدر لدنسب لدولجب لقعطينهي ا صييف لألسبيح لدسنوف .
 اإلرباح المحتجزة أو المدورة :حيفدر لدنظيم لألةيةي دفبنك لإلةالاي لةعنيرل عمي فقيس لجف

لرلس

لدبنك يف هنيف كل ةن ايدي ،وبإاكين لدبنك أن فضيفهي ل ى لالحعييطي لدريم أو تعته دزفير سأس لعميل.
 المخصصات :وذي ابيدغ فعم تكوفنهي خامي ا حسيبي

لألسبيح ولدخسيئي أي بيدعحميل نفى

تكيدي لدعشغيل (اايوفي لدبنك) برض لدنظي ن نعيج نشيط لدبنك وذدك عمولجه لدعزلم اؤكفد لدوقوع
اثل لةعهالك أو جتفدففد لدنقص يف قيم لألصول(حيفدس فون لعموةوي ،6111،ص ص.)39،33

ب.المصادر الخارجية :حيث ترعرب لدورلئع خمتعف أشكيهلي ووفق أصول لدشيفر لإلةالاي ا أذم لعمولسر لدخيسجي
وذي:

 الودائع الجارية :وذي هلي شكل لحلسيبي لجليسف ودك فورنهي لعمورنون رون أي فيئفد سبوف نفيهي ،وال فوجفد
أي قيفد نفى لدسحب وحيث ال فوجفد تفوفض صيفح ا لعمورع دفبنك بيةعتفدلاهي فإن لدبنك لإلةالاي
فسعتفدم نسب ارين انهي دكسب لدسيود لدكيفي وذهل لدنوع ا لدورلئع ذل أمهي قفيف بيدنسب دفبنك .
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 الودائع ألجل أو الودائع االستثمارية  :وذي ذل تفوفض صيفح ا لعمورع دفبنك بيةعثميسذي وجيوز أن فكون
لدعفوفض اقيفدل بيةعثميس لدورفر يف اشيوع ارني أو لجموع ارني ا لألنشط وميك أن فكون لدسحب غ ر
حمفدر بزا ارني بشيط لشريس لدبنك بيدسحب قبل افد ارين  ،وا لعممك ةحب ذه لدورفر لحملفدر ألجل
ننفد حفول أجل لةعحقيقهي نفى ةبيل لالةعثنيء وبرفد اولفق لرلس لدبنك بشيط لدعنيزل ن حا لدورفر يف
لألسبيح ن لدسن لعميدي لديت مت فهي لدسحب(شق ري نوسي اوةى،6112 ،ص . )161
 2.2أنشطة البنوك اإلسالمية:

ل ن اي مييز لدبنوك لإلةالاي ن لدبنوك لدعقفيفدف ذي طبير اولسرذي ولةعتفدلاهي ألنشط وأرول تيتكز نفى
أحكيم لدشيفر ،وتعمثل أوجه نشيط لدبنك لإلةالاي يف اي ففي:
 النشاطات التمويلية :وترعرب ا أذم لألنشط لالةعثميسف دفدى لدبنوك لإلةالاي وتشمل ذه لألنشط :
أ -المشاركة :وتعم ن طيفق لشرتلك لدبنك لإلةالاي اع طي آخي إلنشيء اشيوع لةعثميسي فشرتك طيفيه يف
لرلسته ومتوففه ويف أسبيحه وخسيئي بنسب اعفق اع حا لعمشيسك يف سأس لعميل

ب -المضاربة :ترعرب لعمضيسب نوني ا أنولع لعمشيسك  ،دك لالخعال ذني ذو أن لحفد لدطيفني فقفدم لعميل وفكون
حكمه حكم لدشيفك لعموصى  ،ولآلخي فقوم بأرلء لدرمل وفسمى لدشيفك لعمضيسب  ،وميك تقسيم لدريئفد ا
أسبيح تفك لعمضيسب بني لعمضيسب وبني صيحب لعميل بنسب نيرد فعفق نفيهي اسبقي ،ويف حيد حتقيق خسيئي

فعحمل صيحب لعميل لدخسيئي وخيسي لدشيفك لدريال جهفد فقط(حممفد ةفيم  ،6111 ،ص .)61
ت -المرابحة :لعميلحب نبيس ن نقفد بني لدبنك وأحفد نمالئه حيث فقوم لدبنك بشيلء ةفر ارين ةولء ا
لدفدلخل أو لدخيسج ،وا مت بيرهي ل ى لدزبون بسري لدعكفف اضيفي لديهي ابفغي كأسبيح دفبنك.

ث -التأجير التمويلي :ذي نمفي شيلء دألصل إلتيحعه دفرميل الةعتفدلاه اقيبل أرلئه قيم لإلجييس لعمعفق نفيهي.
ويف هنيف لإلجييس قفد فبع لألصل يف ازلر نيم أو دفمسعأجي أو فرير دفمؤجي دعأج ر اي أخيى(نبفد لحلفيم نميس
غييب ،6113 ،ص .)161

 عقد السلم :وذو لتفيق بني طيفني نفى أن فقوم أحفدمهي بعقفدمي سأس لعميل ل ى لدطي لآلخي ديعو ى لدقييم
بيدرمل اقيبل صيغ فيتضيهي لدطيفين .
 قبول لدورلئع.
 لالةعثميسل (حممفد ةفيم  ،6111 ،ص .)66
 الخدمات البنكية األخرى:تأرف لدشيكي

وحتايل لألوسلق لدعجيسف ومتوفل لألاولل وفعح لالنعميرل

لعمسعنفدف ...؛ تأج ر لدانيرفق لحلفدففدف ولرلس ممعفكي
لعمتعفف ( ...شق ري نوسي اوةى،6112 ،ص .)161
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.3البنوك اإلسالمية ومسايرة مقررات بازل 1وبازل2
1.3تكيف البنوك اإلسالمية مع مقررات بازل:1
1.1.3الجوانب األساسية في اتفاقية بازل ( : )1لنطو لتفيقي بيزل ( )1نفى لدرفدففد ا لجلولنب أذم اي ففي :
أ -التركيز على المخاطر االئتمانية  :هتفد لالتفيقي ل ى حسيب لحلفدور لدفدنيي ديأس لعميل أخهل يف لالنعبيس لعمتيطي
لالئعميني أةيةي  ،بيإلضيف نفى ايلني خميطي لدفدول ومل فشمل ارييس كفيف سأس لعميل كمي جيء بيالتفيقي نيم
 1233اولجه لعمتيطي لألخيى اثل خميطي ةري لدفيئفد ،وخميطي ةري لداي  (...نبفد لعمطفب نبفد
لحلميفد ،6113،ص ص )633-633
ب-تصنيف الدول من حيث أوزان المخاطر االئتمانية :دقفد أوصت لدفجن بعقسيم لدفدول ل ى لجمونعني :
المجموعة األولى  :وذي لدفدول لألنضيء يف لدفجن ،ولدفدول لديت نقفد
ولعميتبط برتتيبي

تيتيبي

لقيلضي اع صنفدوق لدنقفد لدفدويل

لدانفدوق لدريا دإلقيلض وذي  :لةرتلديي ،لدنمسي ،لدفدمنيسك ،تيكيي ،لدسرورف ،لدربتغيل

،لفسفنفدل،نيوزففنفدل ،لدنيوفج ،لديونين وففنفدل(حممفد حممور لعمكيوي،6111،ص . )111
المجموعة الثانية :وذي تضم بيقي رول لدريمل ،وفنظي ل ى ذه لدفدول غفى أهني ذل خميطي أنفى ا رول لجملمون
لألخيى ،وبيدعييل ال تعمعع ذه لدفدول ولدبنوك لدرياف فيهي بعتفيضي

لألو ى،ولدفدول ذل

لدرتتيبي

يف أوزلن لعمتيطي لعمقيس دفمجمون

لإلقيلضي لدخيص اع صنفدوق لدنقفد لدفدويل ( نبفد لعمطفب نبفد لحلميفد ،6113،ص

.)632
ج-وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر األصول :خيعف
جه ،وكهدك بيخعال

لدوزن لدرتجيحي بيخعال

لألصل ا

لعمفعزم بيألصل ا جه أخيى وا ذني حنفد أن لألصول تنفدسج ننفد حسيب سأس لعميل ا

خالل أوزلن مخس وذي  (% 111 ،%31،%61،% 11،% 1نبفد لعمطفب نبفد لحلميفد ،6113،ص .)632
 2.1.3التعديالت التي أدخلت على حساب كفاية رأس المال :دقفد مت لنير لدنظي يف لحعسيب كفيف سأس لعميل
دفدى لدبنوك كمي ففي(ةفيمين نيصي ،6112،ص ص : )133-133
 لضيف لعمتيطي لدسوقي ،وقفد كين ذدك يف فنيفي ، 1222واع تفقي لعمالحظي ولرخيل لدعرفدفال نفيهي أصبحجيذز دفعطبيق ةن .1223
 ترفدفال يف سأس لعميل وذدك بإضيف شيحي ثيدث وذي قيوض اسينفد ألجل ةنعني ،وذدك عمولجه لعمتيطيلدسوقي
 ننفد حسيب نسب سأس لعميل لإلمجيدي فعم لجيير صف سقمي بني خميطي لالئعمين وخميطي لدسوق ن طيفق ضيباقييس لعمتيطي لدسوقي يف .16.3
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 3.1.3هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وكيفية حساب نسبة كفاية رأس المال للبنوك
اإلسالمية:

ترعرب ذه أول ابيرس حنو وضع لطيس افموس فريجل بشكل صحيح لعمتيطي لديت تولجههي لدبنوك لإلةالاي تأخه
برني لالنعبيس لخعال طبير لعمولسر هله لدبنوك وأفضي لدطبير لدخيص دفورلئع لالةعثميسف لديت ال ترعرب لدعزلاي ايديي

نفى لدبنك لإلةالاي كمي يف لدبنوك لدعق فيفدف  ،وقفد وضرت ذه لعمريرد ألجل حسيب كفيف سأس لعميل دفبنوك
لإلةالاي (طهيلوي لمسيء،6113 ،ص ص :)33-31
نسبة كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية = سأس لعميل لعمفدفوع ولحعييطييته  +لحعييطيي لنير لدعقومي  +لحعييطيي
خميطي لالةعثميس /لألصول لدخطي لعميجح لعممود ديأس لعميل +لعمطفوبي  -حسيبي لالةعثميس لعمشرتك %31 +ا
لألصول لعموزن حسب رسج خميطيذي لديت مت متوففهي ا حسيبي لالةعثميس
 بيدنسب عمكوني سأس لعميل قيات ذيئ لحمليةب ولعميلجر حبه لدرنيصي ذل لدطبير لديبوف وأضيفت ننيصي
جفدففد ديأس لعميل لعمسينفد ذي لحعييطي ارفدل لإلسبيح ولحعييطي خميطي لالةعثميس(شوقي بوسقب ،6113،ص
.)119
 وضع أوزلن تيجيحي دكل نوع ا لألصول كيآليت :


لدايغ لدقيئم نفى لعمشيسك يف لديبح ولدخسيس ،كيعمضيسب ولعمشيسك ولالةعثميس لعمبيشي حيفدر هلي

اريال تيجيح .%111



لدايغ لدقيئم نفى لعمفدفوني ولدايغ لألخيى ،كيعميلحب ،لدسفم ،لالةعانيع ،لإلجييس لدقيض لحلس

ذنيك حيدعني :
 ارياال غ ر اضمون ضميني كياال بيذ فكون اريال تيجيحهي .%111 ارياال اضمون كياال بيذ نقيسي فوضع هلي حفد أرىن دفرتجيح ،%31وذدك قييةي نفى لدقيوض لعمضمونبيذوني نقيسف ،ولديت حفدر هلي جلن بيزل اريال تيجيح  %31ونظيل الخعال طبير صيغ لدعموفل لإلةالاي فيمي
بينهي فقفد وضرت هلي نسب كحفد أرىن ،ميك دفبنك لإلةالاي أن فغ ر يف ذه لدنسب اىت سأى أن رسج لعمتيطي يف
أي صيغ تكون أكرب(تقيلس فزففد،6119،ص .)32
بيزل ()1نفسهي اي مل ختيد

أحفد ابيرئ لدرمل لعماييف

 أاي بيقي أنشط لدبنك لإلةالاي فيطبق نفيهي اريااللإلةالاي (شوقي بوسقب ،6113،ص .)113
 بيدنسب عمرفدل كفيف سأس لعميل يف لدبنوك لإلةالاي جيب أن تكون ذه لدنسب دفدى لدبنوك لإلةالاي أكرب ا ،%3وذهل سلجع دألةبيب لدعيدي (سقي بوحيضي،ص ص :)13،12
 مميسةعهي دالةعثميس لحلقيقي جيرفهي أكثي نيض دفمتيطي خمتعف أنولنهي وخيص لعمتيطي لدسوقي ؛
 نفدم وضوح نالقعهي اع لدبنك لعميكزي يف أغفب لدفدول لديت توجفد فيهي؛
 نفدم قفدسهتي نفى ايلقب لدرميل ولةعتفدلم لدضميني خميون .
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 2.3تكيف البنوك اإلسالمية مع مقررات بازل: 2
 1.2.3مقرارات بازل ( :)2تضمنت لتفيقي بيزل ثالث رنيئم ذي:
أ -الحدود الدنيا لمتطلبات كفاية رأسمال وفق بازل (:)2

أبقت لتفيقي بيزل ( ) 6نفى ذل افهوم لألاولل لدخيص (لألةيةي ولعمسينفد ) ،ونفى ذل ارفدل لعمالء % 3

لدهي جيء به بيزل ،1ودكنهي نفددت جهسفي نظيم لألوزلن ،ففم ترفد لألوزلن ترطي حسب ذوف لعمقرتض
(لدفدود ،لعمؤةسي أو لدبنوك لألخيى(زب ر نييش ،6113 ،ص . )113
فوضح لجلفدول أرني خمعف لدطيق لعمسعتفدا دقييس خميطي لالئعمين  ،خميطي لدسوق وخميطي لدعشغيل.
الجدول رقم (: )11لعمنيذج لعمسعتفدا دقييس لعمتيطي يف لدفدنيا لألو ى ا لتفيقي بيزل 6
الدعامة األولى
أنواع المخاطر
أساليب القياس

مخاطر االئتمان

مخاطر السوق

مخاطر التشغيل

لعمفدخل لعمرييسي

لعمفدخل لعمرييسي

افدخل لعمؤشي لألةيةي

افدخل لدعاني لدفدلخفي لألةيةي

افدخل لدنميذج لدفدلخفي

لعمفدخل لعمرييسي
افدخل أةيديب لدقييس لعمعقفدا

افدخل لدعاني لدفدلخفي لعمعقفدم

المصدر:دريل فيفز  ".)6113(.مدى تكييف النظام المصرفي الجزائري مع معايير لجنة بازل وأهم انعكاسات العولمة(مع إشارة
إلى األزمة االقتصادية العالمية لسنة  ،")2112رلس لجليار لجلفدففد  ،لإلةكنفدسف  -ااي ،ص .119

ب -عمليات المراجعة الرقابية :تفيض لتفيقي بيزل  6نفى لدسفطي

لديقيبي لدقييم برمل لةعبيقي  ،وفعميكز

لإلشيل لالحرتلزي نفى حموسف اعكيافني مهي(حممفد زسقون ،6113،ص :)2
 دعم نظام الرقابة الداخلية :وذي ترعرب جزءل ا لديقيب لدبنكي  ،وذدك بينعبيسذي خط لدفدفيع لألول يف انع
وختفيض لعمتيطي ا خالل لألةيديب لديت تان

ل ى سقيب وقيئي ا لألخطيء وسقيب كيشف اكيا

لدضر ولدعجيوزل ؛
 تفعيل دور سلطات الرقابية :جيب أن تعوفي لدسفطي لديمسي دفدى لعميلقبني لدبنكيني حىت فعمكنول ا لختيذ
لإلجيلءل لدعاحيحي لدكيفي عميلجر فضل لدبنك يف لالدعزلم بأحفد لعمريف ر لديقيبي .
 انضباط السوق  :فقافد بينضبيط لدسوق تولفي لعمرفواي لعميدي وغ ر لعميدي لدفدقيق ويف أوهني،وذدك ا خالل
زفير رسج لإلفايح ن لهليكل وكفيف سأس ايهلي،ونوني خميطيذي ولةرتلتيجيي اولجهعهي ،وةييةيهتي
لحمليةبي لعمعبر يف تقييم لألصول(شوقي بوسقب  ،ص  ،)113ولديت متك خمعف لعمشيسكني يف لدانين لدبنكي
ا لجيلء تقييمي صحيح ألنشط لدبنك ولعمتيطي لعمعضمن يف ذه لألنشط (ا رفت نفي أبو كميل ،ص
.)33
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 2.2.3معيار كفاية رأس مال البنوك اإلسالمية الصادر عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية:
يف رفسمرب  6113أصفدس لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي ارييس كفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت تقفدم خفداي
ايدي  ،ولعمقرتحي لدايرس يف ذهل لعمرييس لنعمفد بشكل أةيةي نفى وثيئق جلن بيزل دإلشيل لعماييف (لعمفعقى
لدفدويل عمقيفي واريف ر سأس لعميل  ،6111ولدعرفدفل لعمفدخل نفى لتفيقي بيزل 1دسن  ،) 1222وقفد أرخل لعمرييس
لدعرفدفال ولدعغي رل لدالزا دعغطي اولصفي وخايئص لعمنعجي ولدخفداي لعمعفق اع لدشيفر لديت تقفداهي
اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ، )6113،ووضع لجف لدخفداي لعميدي
لإلةالاي اريردعين حلسيب كفيف سأس لعميل يف لعمؤةسي لإلةالاي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص ص -29
 ، )23كمي ففي :
 معادلة قياسية :فعم حسيب ارفدل كفيف سأس لعميل نفى أةيةهي كمي ففي:

سأس لعميل لعمؤذل ] /لمجييل لعموجورل لعميجح حسب أوزلن خميطيذي (خميطي لالئعمين+خميطي لدسوق)  +خميطي
لدعشغيل[  ]-لعموجورل لعميجح حسب أوزلن خميطيذي لعممود ا حسيبي لالةعثميس(خميطي لالئعمين+خميطي

لدسوق)[
 وبيدنسب عمريرد تقفدفي ةفط لديقيبي فهي خيص بيدبنوك لإلةالاي لديت تنشط يف رول تفيض ةفطيهتي لديقيبي
لجبيسف ضمين ومحيف أصحيب لدورلئع اهمي كين نونهي(سقي بوحيضي ،ص .)31
 لنعمفد لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي ضولبط لتفيقي جلن بيزل  6خباوص لمجييل لألصول لدخطي ولديت تعكونا خميطي لالئعمين ولدسوق ولدعشغيل ،حيث مت قييس خميطي لالئعمين بيةعتفدلم لدطيفق لعمرييسف  ،وخميطي لدعشغيل
بيةعتفدلم طيفق لعمؤشي لألةيةي ولنعمير خمعف طيق لدقييس لدولسر يف ترفدفل خميطي لدسوق حلسيب خميطي
لدسوق ،وميك لةعتفدلم تانيفي وكيال لدعاني لالئعميين(جرفي حس لدبشي لرم، 6113،ص . )22
 بيدنسب دفايغ لديت جيء هبي لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي فقط حيف نفى نف لدعاني ولألوزلن لعموجوريف لدنست لألصفي ا لتفيقي بيزل  ،6فقط مت ترفدففهي دععميشى اع طبير نشيط لدبنوك لإلةالاي (سقي
بوحيضي ،ص .)31
 لحلفد لألرىن لعمطفوب دكفيف سأس لعميل عمؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي % 3إلمجييل سأس لعميل(لجفلدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص .)1
 3.2.3المبادئ اإلرشادية إلدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية عدا مؤسسات
التأمين اإلسالمية وصناديق االستثمار اإلسالمية :
أصفدس لجملف ذه لعمبيرئ يف رفسمرب  ،6112وذو حيعوى نفى ةبر ابيرئ لسشيرف دفمعطفبي لالحرتلزف يف
لجيل ضولبط لرلس لعمؤةسي لديت تقفدم خفداي ايدي لةالاي  ،وتنقسم ذه لعمبيرئ ل ى أسبر أقسيم
ذي(شوقي بوسقب  ،ص ص :)121،121
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 لدطيفق لدريا دضولبط لرلس اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي ؛
 حقوق أصحيب حسيبي لالةعثميس ؛
 لالدعزلم بأحكيم لدشيفر وابيرئهي ؛
 شفيفي لنفدلر لدعقيسفي لعميدي لعمعرفق حبسيبي لالةعثميس.
 يف رفسمرب  ، 6119أصفدس لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي ارييس لالفايحي دعرزفز لدشفيفي ولنضبيط لدسوقدفمؤةسي لديت تقعاي نفى تقفدمي خفداي ايدي لةالاي نفدل اؤةسي لدعأاني لإلةالاي /لدعكيفل  ،وفهفد
ذهل لعمرييس دوضع ابيرئ ولسشيرل أةيةي ديعم تطبيقهي ا اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي يف
لالفايحي لديت فقفداوهني(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ارييس لالفايحي دعرزفز لدشفيفي ولنضبيط لدسوق
دفمؤةسي ).
 .4موقع البنوك اإلسالمية من مقررات بازل3
 1.4مقررات بازل  :3تعكون لتفيقي بيزل ( )3ا مخس حميوس أةيةي ،ولعمعمثف فيمي ففي :
المحور األول  :فنص ذهل لحملوس نفى حتسني نوني وبني وشفيفي قينفد سأس لعميل لدبنوك  ،وجترل افهوم سأس لعميل
لألةيةي اقعايل نفى سأس لعميل لعمكععب به ولألسبيح غ ر لعموزن ا جه أخيى اضيفي لديهي أرول سأس لعميل غ ر
لعمشيوط برولئفد وغ ر لعمقيفد بعيسفخ لةعحقيق أي لألرول لدقيرس نفى لةعيريب لدخسيئي فوس حفدوثهي.أاي سأس لعميل

لعمسينفد فقفد لقعاي بفدوس نفى أرول سأس لعميل لعمقيفد دخم ةنول نفى لألقل ولدقيبف دعحمل لدخسيئي قبل لدورلئع
أو قبل أي اطفوبي دفغ ر نفى لعمايس (زب ر نييش ،ص  ،)133ولجلفدول لدعييل فوضح اعطفبي سأس لعميل وسأس
ايل لدعحوط وفقي عمقيسل بيزل:3
الجدول رقم ( :)12اعطفبي سأس لعميل وسأس ايل لدعحوط حسب بيزل.3
حقوق المساهمين

رأس مال الشريحة 1

رأس المال اإلجمالي

الحد األدنى

%1.3

%2

%3

رأسمال التحوط

%6.3

الحد األدنى  +رأس مال التحوط

%9

حدود رأسمال التحوط للتقلبات الدورية

%6.3-1

(بعد الخصومات)

%3.3

%11.3

المصدر :زلففدي ايمي".)6119-6112(.اتفاقية بازل  3لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتها بإدارة المخاطر مخاطر
صيغ التمويل اإلسالمي"  ،أطيوح ركعوسل لدطوس لدثيدث يف لدرفوم لالقعايرف  ،جيار بسكي –لجلزلئي ،ص .193
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المحور الثاني  :قيات لدفجن بعقفدمي توصيي حول ضيوس زفير لدرتكيز نفى نمفي لرلس لعمتيطي رلخل لدبنوك خيص
تفك لعمعرفق خمتيطي لدطي لعمقيبل ولدنيجت ن نفدم لدعزلم أو نفدم قفدس لألطيل لألخيى لعمقرتض يف لدرقور لدعموففي
نفى لدوفيء بيدعزلايهتم خيص يف حيد نقور لعمشعقي لعميدي ،وبيدعييل سكز لدفجن نفى ضيوس لنعمير لدبنوك نفى
بييني حفدفث أثنيء نمفي تقفدفي لعمتيطي ،بيإلضيف ل ى حتفيز لدبنوك نفى لنعمير أةفوب لدعقييم لدفدلخفي دفمتيطي
وجتنب لالنعمير نفى تانيفي وكيال لدعاني لدخيسجي (بوةن حممفد سضي ،6113،ص.)111
المحور الثالث  :لرخيل جلن بيزل نسب جفدففد ذي نسب لديفع لعمييل ،وهتفد دوضع حفد أقاى دعزلففد نسب لدفدفون يف
لدنظيم لعماييف  .وذي تقفدم ضميني لضيفي يف وجه منيذج لعمتيطي واريف ر لدخطأ وترمل كمرييس لضييف اوثوق .

المحور الرابع  :فهفد

ذهل لحملوس ل ى لحلفد ا لتبيع لدبنوك ةييةي

لقيلض أكثي ممي جيب ،فعزففد لدعموفل لعمفيط

دألنشط لالقعايرف يف ايحف لدنمو ولالزرذيس ،ومتعنع أفيم لديكور لالقعايري ن لإلقيلض فعرمق لديكور لالقعايري
وتطيل افدل (زب ر نييش،ص ص .)132،133
المحور الخامس :فهعم ذهل لحملوس خمسأد لدسيود  ،حيث لقرتحت جلن بيزل نسبعني دفسيود ،لألو ى نفى لعمفدى
لدقا ر وتري بنسب تغطي لدسيود (، )LCRأاي لدنسب لدثيني فهي يف لعمفدى لعمعوةط ولدطوفل (()NSER
بيفش نبفد لدقيرس ،6113ص .)113
 2.4المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية(عدا مؤسسات التأمين
اإلسالمي وبرامج االستثمار الجماعي اإلسالمي):
 1.2.4رأس المال  :تضم لعمرييس اكوني نفدففد ديأس لعميل ،ومت اسبقي تيك لالنرتل
دعقفدفي لدسفطي

بعفك لعمكوني واريجلعهي

لإلشيلفي  ،بيةعثنيء سأس لعميل لألةيةي ،بيإلضيف ل ى لن لعمرييس فقفدم لسشيرل

تعرفق بعطبيق

لدخايئ ص لجلفدففد لديت قفداعهي جلن بيزل دفيقيب لعمايفي يف وثيئق لتفيقي بيزل  ،3اع لرخيل لدعرفدفال لدضيوسف
دفمؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،والةيمي لهلولاش لإلضيفي لعمقيس دفحفيظ نفى سأس لعميل ،ولهلولاش لإلضيفي
لعمقيس عمولجه لدعقفبي لدفدوسف  ،ونسب لديلفر لعميدي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،6113،ص .)9
وفعكون سأس لعميل لإلمجييل وفقي دفمرييس لعمرفدل ا سأس لعميل لألةيةي(حقوق لعمفكي يف سأس لعميل لألةيةي وسأس
لعميل لإلضييف) وسأس لعميل لدثينوي(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،6113،ص .)12
أ -رأس المال األساسي :فعكون سأس لعميل ألةيةي ا حقوق لعمفكي يف سأس لعميل لألةيةي وسأس لعميل لإلضييف .
 حقوق الملكية في رأس المال األساسي :فعم حسيبه كمي ففي :
حقوق الملكية في رأس المال األساسي= حقوق لعمفكي لدريرف  +حقوق لعمفكي لإلضيفي (لألرول لعميدي لعمعفق اع
لدشيفر وبرض لالحعييطي ) +لألسبيح لعمبقي  +لالحعييطي (لالحعييطي لعمافح ننهي وحسيب لدفدخل لدشيال خمي
يف ذدك لألسبيح أو لدخسيئي لعميحفي )( زلففدي ايمي ،ص .)633
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 رأس مال اإلضافي :فعكون ا لألرول لعميدي لعمعفق اع أحكيم لدشيفر وبرض لالحعييطي (لجف

لدخفداي

لعميدي لإلةالاي  ،ص  ، )11وفعكون سأس لعميل لإلضييف ا أرول دفدفهي قفدس نيدي نفى لةعيريب لدخسيئي
وفشمل سأس لعميل لإلضييف لدرنيصي لدعيدي (لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص :)11
رأس مال اإلضافي= لألرول لدايرس ن اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي +نالو لصفدلس لألرول لعمهكوس يف
سأس لعميل لإلضييف ولديت مل فعم تضمينهي يف حقوق لعمفكي  +لألرول أو سأس لعميل لعمسعويف دفشيوط ولدايرس ن
لدشيكي لدعيبر لعمفدلج يف لحفدى اؤةسي لدخفداي لعميدي لإلةالاي دفمسعثميف ا لدغ ر ولديت تسعويف شيوط
سأس لعميل لدثينوي ولدغ ر اضمن يف سأس لعميل لألةيةي -لدعرفدفال ولدخاواي لديقيبي لديت تسيي نفى سأس لعميل
لإلضييف.
ب -رأس المال الثانوي= لألرول

لعمافدس ا قبل لعماي

ولديت تسعويف لدشيوط  +لعمتااي

لدريا

ولالحعييطي لحملعجز اسعقبال +لدرالول لديت مت رفرهي ننفد لصفدلس أرول سأس لعميل لدثينوي  +لألرول لعمؤذف
ديأس لعميل ولديت أصفدس ا قبل لدكيين لدعيبع دفماي لإلةالاي دطي ثيدث اسعثمي وفسعويف لدشيوط لدخيص

بيأس لعميل لدثينوي – لدخاواي لديقيبي لعمطبق نفى سأس لعميل لدثينوي ( زلففدي ايمي ،ص . )632
ودقفد مت وضع تيتيبي زاني ا أجل لالاعثيل عمعطفبي سأس لعميل ،كمي ذو اوضح يف لجلفدول لدعييل:
الجدول رقم( :)13لدفرت لدزاني دعطبيق اعطفبي سأس لعميل
المكون

الفترة الزمنية للتطبيق

 %1.3ا صييف حقوق لعمفكي لعميجح بأوزلن لعمتيطي

فبفدأ لدعطبيق لنعبيسل ا فنيفي 6113

%2لمجييل سأس لعميل لألةيةي لعميجح بأوزلن لعمتيطي

فبفدأ لدعطبيق لنعبيسل ا فنيفي 6113

% 3ا سأس لعميل لدنظياي لعميجح بأوزلن لعمتيطي

فبفدأ لدعطبيق لنعبيسل ا فنيفي 6111

المصدر :لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ايجع ةيبق ذكي  ،ص 63
 2.2.4الرافعة المالية :لنعمفد لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي يف لعمرييس لعمرفدل دكيفي سأس لعميل لدايرس يف رفسمرب
 6113نف لدنسب لدافدلس ن لتفيقي بيزل  ،3وقفد حفدر تيسفخ 1جينفي  6111تيسفخ بفدلف لدعطبيق  ،وفعم
حسيب لدنسب كمي ففي(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي  ،ص :)11
نسب لديلفر لعميدي = سأس لعميل لألةيةي /لمجييل لدعريض دفمتيطي
 نفى أن تكون لدنسب أكرب ا أو فسيوي %3 3.2.4نسبة السيولة في البنوك اإلسالمية  :قيم لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي يف لفيفل  6113بإصفدلس لعمبيرئ
لإلسشيرف سقم( ، )12وتضمنت لإلسشيرل لعمعرفق بيعمريف ر لدكمي إلرلس خميطي لدسيود دفمؤةسي
خفداي لةالاي ،ومت وضع نسبعني دقييس لدسيود نسب تغطي لدسيود ونسب صييف لدعموفل لعمسعقي.
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أ -نسبة تغطية السيولة :لنعمفد لجملف نفى نف لدطيفق لحلسيب لدايرس يف لتفيقي بيزل  ، 3ونسب ذي :
نسب تغطي لدسيود = لمجييل سصيفد لعموجورل لدسيئف نيدي لجلور لعمعولفق اع أحكيم لدشيفر  /لمجييل صييف
لدعفدفقي لدنقفدف لدايرس نفى افدى لدثالثني فواي لدقيرا .
الجدول رقم ( :)14خمطط تطبيق نسب تغطي لدسيود
نسبة تغطية السيولة

2112

2112

2112

2112

2112

% 21

% 91

% 31

% 21

% 111

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير نفى :لجف

لدخفداي

لعميدي لإلةالاي  ".)6113(.المبادئ

اإلرشادية رقم،"12ص 9

واي فالح ا خالل لجلفدول أنه نف لعمتطط لدهي مت وضره دعنفيه اقيسل بيزل 3
ب -نسبة صافي التمويل المستقر:فعم حسيهبي كمي ففي :

نسب صييف لدعموفل لعمسعقي = قيم لدعموفل لعمسعقي لعمعيح /قيم لدعموفل لعمسعقي لعمطفوب
 نفى أن تكون لدنسب أكرب ا أو فسيوي %111فعكون ابفغ لدعموفل لعمسعقي لعمعيح دفمؤةس لدخفداي لعميدي لإلةالاي ا :
 لمجييل سأس لعميل؛ لحلسيبي لالةعثميسف لعمطفق لدقيئم نفى لعمشيسك يف لألسبيح ذل آجيل لةعحقيق فرفي أو اعبقي دسن ولحفدأو أكثي؛
 لعمطفوبي (لدورلئع لجليسف ) أو لداكوك لعمافدس ذل آجيل لةعحقيق فرفي أو اعبقي دسن ولحفد أو أكثي؛ ذدك لجلزء (لعمسعقي) ا لدورلئع و/أو لحلسيبي لالةعثميسف لعمطفق لدقيئم نفى لعمشيسك يف لألسبيح ذل أجيللةعحقيق تقل ن ةن ولحفد .
ابفغ لدعموفل لعمسعقي لعمطفوب فعم قييةه ا خالل لةعتفدلم فيضيي لدسفطي لإلشيلفي حول لعمولصفي لجملمف
دطبير خميطي لدسيود عموجورل لعمؤةس  ،ولدعريضي لعمسجف خيسج لعميكز لعمييل(لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي
.)6113
 .2دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية
 1.2نبذة موجزة عن مجموعة البركة المصرفية  :تأة

بنك لدربك لإلةالاي كشيك اسيمه اقفف يف ممفك

لدبحيف بعيسفخ  ، 1231ترعرب لجمون لدربك لعمايفي ا أذم لدبنوك لإلةالاي وده نفد فيوع يف كل ا
لجلزلئي؛بيكسعين؛ ااي؛لألسرن؛  ،وفقوم بيدرفدففد ا لألنشط لعمايفي كقبول حسيبي حتت لدطفب وحسيبي
لدعوف ر ولالةعثميس وتقفدمي أنميل لدعموفل بيعميلحب وغ رذي ا لألنشط (لجمون لدربك لعمايفي ).
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 2.2كفاية رأس المال في مجموعة البركة المصرفية:
 1.2.2تطور نسبة كفاية رأس المال في مجموعة البركة المصرفية:
الجدول رقم ( :)12تطوس نسب كفيف سأس لعميل يف لجمون لدربك لعمايفي
نسبة كفاية رأس المال

2112

2113

2114

2112

2112 2112

13.19

12.12

12.11

11.33

19.69 13.12

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير
.6119،6112،6113،6111،6116

نفى

لدعقيسفي

لدسنوف

دفمجمون

لدربك

لعمايفي

دسن

فظهي ا لجلفدول أنال أن ارفدل كفيف سأس لعميل يف لجملمون نفى لدرموم أكرب ا لحلفد لألرىن لدولسر يف لتفيقي
بيزل  6خالل لدسنول ا  6116ل ى  6111بينعبيس أن لجملمون تطبق ارييس كفيف سأس لعميل لدايرس ن
لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي لدهي فعكي اع لتفيقي بيزل  ،6خالل لدفرت ا  6113ل ى  6119ارفدل
كفيف سأس لعميل أكرب ا لحلفد لألرىن لدولسر يف لتفيقي بيزل .3وفالح أن اع ارفدال كفيف سأس لعميل دسنول
 6113ل ى  6119انتفض لذل اي قينت بيدسنول ا  6116ل ى  6111وذدك سلجع ل ى حتسني نوني
وجور ننيصي سأس لعميل وفق اقيسل بيزل .3
الجدول رقم ( :)12نسب كفيف سأس لعميل(االئم سأمسيل) لدشيكي لدعيبر دفمجمون
الشركات التابعة

2112

بنك البركة الجزائر

%66.23

بنك البركة اإلسالمي

%11.32

بنك البركة تونس

%61.91

بنك البركة مصر

%13.33

بنك البركة لبنان

%11.39

البنك اإلسالمي األردني

%69.32

بنك البركة التركي للمشاركات

%11.36

بنك البركة المحدود

%63.21

بنك البركة السودان

%12.92

بنك البركة سورية

%19.93

المصدر :لدعقيفي لدسنوي جملمون لدربك لعمايفي  ،6119 ،ص .112

فوضح لجلفدول أنال نسب كفيف سأس لعميل(االئم سأمسيل) دفشيكي لدعيبر جملمون لدربك لعمايفي ،ومت لنفدلرذي
ا طي لجملمون وذدك بنيءل نفى اعطفبي ااي لدبحيف لعميكزي ولديت قفد ختعف ن لعمعطفبي لحملفي دففدول
لديت ترمل فيهي لدشيكي لدعيبر .

)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 2.2.4طريقة حساب معدل كفاية رأس المال في المجموعة :فعم حسيب ارفدل كفيف سأس لعميل يف لجمون
لدربك لعمايفي وفق لعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي ولدهي مت لصفدلس ا قبل لجف
لدخفداي لعميدي لإلةالاي قي رفسمرب  ، 6113وذهل اي وسر يف لدعقيفي لدسنوي عماي لدبحيف لعميكزي دسن
 ،6111ونص لدعقيفي نفى بفدأ تطبيق لعمرييس لعمرفدل لبعفدءل ا فنيفي (6113ااي لدبحيف لعميكزي ،ص .)11
الجدول رقم ( :)12نسب لمجييل سأس لعميل و سأس لعميل لدفئ 1
نسبة إجمالي رأس المال

نسبة رأس المال الفئة1

2112

%13.12

%11.33

2112

%19.69

%12.61

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير نفى لدعقيسفي لدسنوف دسنول 6119،6112
ا لجلفدول فعضح أن نسب لمجييل سأس لعميل جملمون لدربك لعمايفي دسن  6112بفغت % 13.12ذي أكرب
ا نسب ( %3.263لحلفد لألرىن دإلمجييل سأس لعميل % 1.263 +% 3لحعييطي لدعحوط) أاي ةن 6119
بفغت  %19.69وذي أكرب ا (% 2.63لحلفد لألرىن دإلمجييل سأس لعميل %1.63 +% 3لحعييطي
لدعحوط) لدولسر يف لتفيقي بيزل 3ولعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل لدايرس ن لجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي .
أاي بيدنسب دنسب سأس لعميل دففئ (1لألةيةي) ذي أكرب ا لدنسب لديت جيء يف لتفيقي بيزل  3اضي
لحعييطي لدعحوط بيدنسب دسن  6119و.6112

لديهي

 3.2.2طريقة تقدير المخاطر :لنعمفد لجملمون أةفوب لعموحفد عمتيطي لالئعمين وأةفوب لعمؤشيل لألةيةي
دفمتيطي لدعشغيفي وأةفوب لدقييس لعموحفد عمتيطي لدسوق.
 4.2.2هيكل رأس المال في مجموعة البركة المصرفية :فعكون سأس لعميل يف لجمون لدربك لعمايفي ا

فئعني(شيحيعني) ،حيث تضم لدفئ  1سأس لعميل لألةيةي لعمعمثل يف لألةهم لدريرف وسأس لعميل لألةيةي لإلضييف،

أاي لدفئ  6متثل سأس لعميل لعمسينفد  ،وذهل اي فوضحه لجلفدول لدعييل:
الجدول رقم ( :)12ذيكل سأس لعميل جملمون لدربك لعماييف
الوحدة :أد روالس أايفكي
2112

2112

2017

حقوق الملكية العادية فئة1

1.399.113

1.932.223

1.931.336

رأس مال الفئة (1رأس المال األساسي اإلضافي)

13.161

61.633

111.123

مجموع رأس مال فئة1

1.321.163

1.921.231

6.121.131

مجموع رأس مال الفئة2

111.111

111.132

111.191

مجموع رأس المال

1.221.633

1.211.139

6.333.361

المصدر :ا لنفدلر لدبيحثني بيالنعمير نفى لدعقيفي لدسنوي جملمون لدربك لعمايفي دسن .6119،6112،6113
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فالح ا لجلفدول أن سأس لعميل ني لستفيع ا ةن  6113ل ى ةن  6119حيث قفدس ب 311.633
أد روالس أايفكي ،وذهل سلجع دزفير يف سأس ايل لألةيةي لإلضييف حيث لستفع ب  169.193أد
أايفكي.

روالس

 .2الخالصة:
لن لدبنوك لإلةالاي اؤةسي بنكي ال تعريال بيدفيئفد أخهل ونطيء ،وختعف اايرس أاولده وأوجه نشيطهي ن
لدبنوك لدعقفيفدف  ،لن ذه لالخعالفي جترل ذنيك اشكل ننفد تطبيق اقيسل بيزل نظيل أن ذه لألخ ر وضرت
دعنيةب لدبنوك لدعقفيفدف  ،وبينعبيس أن تطبيق ذه لعمقيسل أصبح ضيوس تفيضهي لدسفطي لديقيبي يف كل رود ا
جه  ،وا جه ثيني ضيوس اسيفي لدعحوال لديت فريفهي لدريمل ،قيات ذيئ لحمليةب ولعميلجر دفمؤةسي لعميدي
لإلةالاي ولجف لدخفداي لعميدي لإلةالاي بإصفدلس اريف ر دغيض لدعكي
لالنعبيس لدطبير لدخيص دفبنوك لإلةالاي .

اع اقيسل

بيزل اع لألخه برني

.1.6نتائج الدراسة :ونفى ضوء اي مت نيضه ميك حاي أذم لدنعيئج لديت مت لدعوصل لديهي ا خالل ذه لدفدسلة
نفى لدنحو لدعييل:
 ختعف لدبنوك لإلةالاي ن لدبنوك لدعقفيفدف ا حيث اايرس لألاولل ا جه  ،وا جه ثيني ا حيثلةعتفدلاي ذه لألاولل؛
 لن لعمرييس لدايرس ن لجف لحمليةب ولعميلجر دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي جيء دعكي اع اقيسل بيزل 1؛ قيم لجف لدخفداي دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي بإصفدلس لدرفدففد ا لعمريف ر ارييس كفيف سأس ايل لدبنوكلإلةالاي ( ،)6113لعمبيرئ لإلسشيرف إلرلس لعمؤةسي لديت تقعاي نفى تقفدمي خفداي ايدي لةالاي نفدل
اؤةسي لدعأاني لإلةالاي وصنيرفق لالةعثميس لإلةالاي (رفسمرب  )6112حيعوى نفى ةبر ابيرئ لسشيرف
دفمعطفبي لالحرتلزف يف لجيل ضولبط لرلس لعمؤةسي لديت تقفدم خفداي ايدي لةالاي  ،ارييس لالفايحي دعرزفز
لدشفيفي ولنضبيط لدسوق دفمؤةسي لديت تقعاي نفى تقفدمي خفداي ايدي لةالاي نفدل اؤةسي لدعأاني
لإلةالاي /لدعكيفل (رفسمرب)6119؛
 أصفدس لجف لدخفداي دفمؤةسي لعميدي لإلةالاي لعمرييس لعمرفدل دكفيف سأس لعميل دفمؤةسي لديت تقفدماع اقيسل

بيزل  ، 3وقفد تضم لعمرييس لعمرفدل

خفداي ايدي لةالاي يف رفسمرب  6113دغيض لدعكي
اكوني سأس لعميل ،لهلولاش لإلضيفي  ،نسب لديلفر لعميدي ؛
 جيء لعمريف ر لدايرس ن لهليئي لدشيني دفعكي اع اقيسل بيزل اع لألخه برني لالنعبيس لدطبير لدخيصدفبنوك لإلةالاي ؛
 تطبق لجمون لدربك لعمايفي لعمرييس لعمرفدل لدايرس بعيسفخ  6113ن لجف لدخفدايلإلةالاي ؛
 ال تزلل لجمون لدربك ال تطبق نسب لدسيود لدايرس بنونيهي ونسب لديلفر لعميدي ؛)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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لعميدي
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.2.6اقتراحات الدراسة  :لنطالقي ا لدنعيئج لعمعوصل لديه ميك تقفدمي لالقرتلحي لدعيدي :
لدفدلخفي

 تطوفي لألنظم لدفدلخفي جملمون لدربك لعمايفي دقييس لعمتيطي دعمك ا لنعمير أةفوب لدعانيدقييس لعمتيطي لالئعميني  ،لدسوق ولدعشغيفي ؛
 ضيوس تطبيق نسب لدسيود بنونيهي نسب تغطي لدسيود ونسب لدسيود لعمسعقي يف لجمون لدربك لعمايفيدعميشي اع اقيسل بيزل .3
.7المراجع:

 .1أمحفد ةريفد لدرزنزي" .)6116(.إدارة البنوك اإلسالمية"،لدطبر لألو ى ،رلس لدنفيئ دفنشي ولدعوزفع:نمين –لألسرن.

 .2أةيا نبفد لدخيدق لألنايسي" ،إدارة البنوك التجارية والبنوك اإلسالمية" ،سبط لدعافح. www.kutub-pdf.com،
 .3بيفش نبفد لدقيرس ،زذ رغيلف " .)6113(.مقررات بازل  3ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز االستقرار المالي
والمصرفي العالمي" ،لجف لالقعاير ولعميدي  ،لجلزلئي.

 .4بوةن حممفد سضي ".)6113(.األزمة المالية العالمية وبازل ،3مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية"  ،لدرفدر  ،13لجلزلئي.
 .2تقيلس فزففد،قيرسي هنف ". )6119(.تفعيل معايير لجنة بازل إلدارة المخاطر االئتمانية في البنوك اإلسالمية" ،لجف
لالقعاير لإلةالاي لدريعمي  ،لدرفدر. 33

 .2جرفي حس لدبشيلرم،لبيلذيم فضل لعمويل ".)6113(.معيار كفاية رأس المال المكيف حسب معايير مجلس الخدمات
اإلسالمية ودوره في الحد من أثار مخاطر االئتمان المصرفي" ،لجف لدرفوم لالقعايرف ،نفدر، 12ةورلن .

 .2حيفدس فون لعموةوي ".)6111(.المصارف اإلسالمية أداءها المالي وأثرها في سوق األوراق المالية" ،لدطبر لألو ى،رلس
لدييزوسي لدرفمي دفنشي ولدعوزفع،نمين –لألسرن.
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 .2زلففدي ايمي ".)6119-6112(.اتفاقية بازل  3لقياس كفاية رأس المال المصرفية وعالقتها بإدارة المخاطر مخاطر
صيغ التمويل اإلسالمي"  ،أطيوح ركعوسل لدطوس لدثيدث يف لدرفوم لالقعايرف  ،جيار بسكي –لجلزلئي.

 .11زب ر نييش ".)6113(.اتفاقية بازل  3كاستجابة لمتطلبات النظام البنكي العالمي"  ،لجف لدرفوم لإلنسيني (،)31-31
جيار حممفد خيضي بسكي ،لجلزلئي .

 .11ةفيمين نيصي" .)6112(.النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازل " ،لجف لدرفوم لالقعايرف ونفوم لدعسي ر ،لدرفدر .12
 .12شق ري نوسي اوةى وآخيون". )6112(.المؤسسات المالية المحلية والدولية " ،لدطبر لألو ى ،رلس لعمس ر دفنشي ولدعوزفع
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 .12نبفد لعمطفب نبفد لحلميفد  ".)6113(.اإلصالح المصرفي ومقررات بازل ،"3لدطبر لألو ى  ،لدفدلس لجلياري  ،لإلةكنفدسف ،
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&
Globalization
إعادة هندسة العمليات اإلدارية كمدخل إداري حديث لتحسين األداء التنظيمي للمؤسسة االقتصادية
الجزائرية -دراسة حالة شركة سونلغاز بوالية بسكرة-
Re-engineering the Administrative Processes as a Modern Administrative
Entry to Improve the Organizational Performance of Algerian Economic
Institution
-Case Study of Sonalgez Biskra-

د .شيراز حايف سي حايف ، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
د.أحالم خان ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
د.دليلة بركان ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.
تاريخ اإلرسال2019/01/16 :

تاريخ القبول2019/02/15:

تاريخ النشر9102/13/10:

الملخص
هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أحد أبرز األساليب اإلدارية احلديثة وهي إعادة هندسة
العمليات اإلدارية واختبار دورها يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز بوالية بسكرة ،واستهدفت مجيع
اإلطارات الذين بلغ عددهم  33إطار ،ومت مجع البيانات من خالل االستبانة ،ومعاجلتها باستخدام برنامج
التحليل اإلحصائي ( ،)SPSSومن مث مت التوصل إىل مجلة من النتائج اليت كان من أبرزها هو وجود دور
إلعادة هندسة العمليات يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ،حيث كانت هناك عالقة ارتباط إجيابية
وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف حتسني األداء التنظيمي .وعلى
ضوء هذه النتائج مت تقدمي مجلة من التوصيات ومنها ضرورة إحداث تغيري جذري يف نظم وإجراءات العمل
والرتكيبة البشرية والتوسع يف استخدام التكنولوجيا احلديثة هبدف حتسني األداء التنظيمي ومواكب التطورات
احلاصلة يف احمليط.
Keywords
Re-engineering
of Administrative
; Processes
Organizational
; Performance
Redesign of
Business
; Processes
Restructuring of
Human Resources.

الكلمات المفتاحية
إعادة هندسة
العمليات اإلدارية؛
األداء التنظيمي؛
إعادة تصميم
إجراءات العمل؛
إعادة هيكلة املوارد
البشرية.

Abstract
The aim of this study is to highlight one of the most prominent modern
administrative methods, namely the re-engineering of administrative processes and
test their role in improving the organizational performance of Sonlagaz in Biskra,
targeting all 37 frames. The data were collected through the questionnaire, (SPSS).
A number of results were obtained. The most important of these was the role of
process reengineering in improving the organizational performance of Sonlegaz.
There was a positive correlation and a statistically significant effect for each
dimension of the re-engineering of administrative processes Organizational
performance.

المؤلف المرسل :شرياز حايف سي حايف ،اإليميلchiraz.haifsihaif@univ-biskra.dz :
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 .1مقدمة:

أضحت األساليب اإلدارية التقليدية املتبعة يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية بعملياهتا ووسائلها عاجزة عن مواكبة

التغريات اليت تشهدها بيئة أعماهلا  ،خاصة بعد انضمام اجلزائر التفاقية منظمة التجارة العاملية ،وفتح أسواقها تدرجييا
أمام املنافسة األجنبية ،وما ترتب عن ذلك من صعوبات كبرية بسبب عدم قدرة هذه األخرية على الصمود من جهة،
وإحداث التكيف املطلوب من جهة أخرى  ،ويف ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الكبرية اليت تواجهها
املؤسسات اجلزائرية عامة وشركة سونلغاز بوالية بسكرة خاصة ينبغي البحث عن سبل جديدة لضمان استمراريتها،
ف لكل زمن مقتضياته والقرن احلادي والعشرين هو قرن التغيري وفقا ملا دعت إليه أساليب اإلدارة احلديثة ،وأبرزها إعادة
هندسة العمليات اإلدارية اليت تنطوي على دعوة جريئة إلعادة النظر يف كل ما اعتادت املؤسسة القيام به ،وإحداث
تغيري جذري من خالل إعادة تصميم العمليات ،تغيري الرتكيبة البشرية ،واالعتماد على تكنولوجيا املعلومات احلديثة.
وقد متكنت الكثري من الشركات العاملية اليت تبنت إعادة هندسة العمليات اإلدارية كخيار اسرتاتيجي ملواجهة التغريات
املفاجئة يف بيئة أعماهلا ،من حتقيق حتسينات جوهرية يف معايري األداء التنظيمي ،والتفوق على منافسيها ،وزيادة
قدرهتا على املنافسة يف األسواق العاملية.
 1. 1إشكالية الدراسة:
ضمن هذا السياق الفكري ،سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على دور إعادة هندسة العمليات
اإلدارية بأبعادها الثالثة (اإلجرائي ،البشري والتكنولوجي) يف حتسني األداء التنظيمي يف الشركة اجلزائرية لتوزيع
الكهرباء والغاز (سونلغاز) بوالية بسكرة .وعليه ،تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول التساؤل التايل :ما دور إعادة
هندسة العمليات اإلدارية كأسلوب إداري حديث في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟
 2. 1أسئلة الدراسة:
يندرج عن هذا التساؤل األساسي التساؤالت الفرعية التالية:
ما مستوى وعي اإلطارات بتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية بشركة سونلغاز ببسكرة ؟ما مستوى إدراك اإلطارات لضرورة حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ما دور تغيري نظم وإجراءات العمل يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ما دور إعادة هيكلة املورد البشري يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ما دور التغري التكنولوجي يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
ولتحديد هذا الدور جيب البحث يف طبيعة العالقة بني أبعاد متغري إعادة هندسة العمليات اإلدارية ومتغري األداء
التنظيمي ،وهلذا استندت هذه الدراسة إىل ثالث فرضيات تتعلق هبذه األبعاد ،وهي كاآليت:
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الفرضية" :1ال يوجد دور ذو داللة إحصائية لتغيري نظم وإجراءات العمل يف حتسني األداء التنظيمي لشركةسونلغاز ببسكرة".
-الفرضية" :2ال يوجد دور ذو داللة إحصائية إلعادة هيكلة املورد البشري يف حتسني األداء التنظيمي لشركة

سونلغاز ببسكرة".

-الفرضية" :3ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيري التكنولوجي يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز

ببسكرة".

 4. 1منهج الدراسة:
استخدمت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ألنه األنسب لطبيعة املوضوع ،فمن خالله ميكن دراسة الظاهرة
كما هي يف الواقع ووصفها وصفا دقيقا مبا يساعد على فهم وحتليل طبيعة العالقة بني متغريي الدراسة ،وكذا املنهج
التجرييب بتطبيق تقنية دراسة احلالة.
 1.1نموذج الدراسة:
على ضوء إشكالية الدراسة وأهدافها مت تصميم منوذج افرتاضي لتمثيل العالقة بني إعادة هندسة العمليات اإلدارية
واألداء التنظيمي .وبذلك ،فإن التصور العام هلذا النموذج كما هو موضح يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)1نموذج الدراسة

إعادة هندسة العمليات اإلدارية

لاداء التنظيمي
أ

البعد اإلجرائي
البعد البشري
البعد التكنولوجي

األداء المالي
األداء العملياتي

رضا الزبون
النمو والتعلم

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على أدبيات هذه الدراسة.

 .2اإلطار النظري للدراسة
 1.2مفاهيم نظرية حول إعادة هندسة العمليات اإلدارية
يف ظل ما تواجهه املؤسسات من حتديات أفرزهتا العوملة وما اجنر عنها من زيادة حدة املنافسة احمللية والعاملية واليت
شكلت صلب هذه التحديات ،أصبح التعامل معها يقتضي ضرورة تبين أساليب إدارية حديثة جتعل املؤسسة أكثر
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فعالية وقدرة على مواجهة خمتلف التحديات ،ولعل أبرزها أسلوب إعادة هندسة العمليات اإلدارية الذي أحدث ثورة
يف عامل اإلدارة املعاصرة وأثبت فعاليته يف ظل عجز األساليب اإلدارية التقليدية على الوفاء مبتطلبات مؤسسات القرن
الواحد والعشرين.
 1.1.2ماهية إعادة هندسة العمليات اإلدارية

إعادة هندسة العمليات أو ما يط لق عليها "اهلندرة" هي كلمة جديدة يف قاموس اللغة العربية مركبة من كلمتني مها

(هندسة) و(إدارة) وهي ترمجة للمصطلح اإلجنليزي ( ،)Reengineering Administrationظهرت سنة ()0229
عندما أطلق الكاتبان ( )Hammer et Champyكتاهبما املعنون بـ " ،"Reengineering the Corporationوعرفاها
على أهنا" :إعادة التفكري املبدئي واألساسي وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية هبدف حتقيق حتسينات
جوهرية فائقة وليست هامشية تدرجيية يف معايري األداء احلامسة مثل التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة" Hammer,
).( Champy, 1993, P.24

وعرفها موسى اللوزي على أهنا" :ذلك االنتباه احلاد واحلذر يف الفجوة التنظيمية بني

التنظيمات القائمة فيما يتعلق مبستويات األداء واإلنتاج من خالل العمل على تطوير وحتديث أساليب العمل بشكل
يساعد على إحداث طفرة يف األداء خالل فرتة زمنية قصرية"( .موسى اللوزي ،9112 ،ص.ص.)923-922 :
وحسب ( )Mische et Bennisفهي" :عملية إعادة تشكيل املنشأة وإجراء حتول ثقايف من خالل حتدي االعتقادات
التقليدية ،واملمارسات اإلدارية ،ونشاطات األعمال ،والنماذج التنظيمية ،وإعادة تشكيل املوارد البشرية ،والرأمسالية
للمشروع ،وإعادة ترتيبها على شكل عمليات وهياكل تنظيمية متقاطعة وظيفيا لتعظيم املركز التنافسي والقيمة املضافة
ألصحاب األسهم وتعظيم املسامهة اجملتمعية") . (Mische Michael, Bennis Warren, 1996, P.60وعرفها أيضا
( )Hammer and Stantonعلى أهنا" :الطريقة املفضلة لتطوير األداء يف املنظمات بإعادة التفكري اجلوهري واجلذري
يف عمليات املنظمة اليت متكنها من التكيف مع البيئة احمليطة لتحقيق حتسينات جذرية يف األداء واإلبداع واملرونة
واجلودة" (مايكل هامر ،ستاننت ستيفن ،2000 ،ص .)92:تعد إعادة هندسة العمليات أحد أهم األساليب
اإلدارية يف الفكر اإلداري املعاصر ،نظرا لدورها الكبري يف حتقيق التالؤم بني املنظمة والتغيريات اليت يشهدها حميطها،
إضافة إىل أهنا حتقق العديد من الفوائد للمؤسسات اليت تتبناها ،وقد قدم وتصنيف هلذه الفوائد على أساس أربعة
جوانب وهي كالتايل (سالمه حسني ،9113 ،ص.ص:)33-32 :
 الجوانب الفنية :هي اجلوانب املتعلقة بالعمليات اليت تؤديها املؤسسة إلنتاج السلعة أو تقدمي اخلدمة ،وتتضمن إمتام
عمليات متكاملة وليس جزيئات صغرية ،سرعة إجناز العمل ،التوصل إىل طرق جديدة لألداء ،تضييق الفارق الزمين
بني خطوات العمل ،استخدام معايري دقيقة وأكثر موضوعية لقياس األداء وحتسني جودة املنتجات.

 الجوانب التنظيمية :تتضمن تقليل العمل املستندي واستخدام األوراق ،اختصار خطوات العمل ،تقليل درجة
املركزية ،ختفيض اإلجراءات ،توسيع صالحيات العاملني ،حتسني نظم املعلومات ،تطوير عملية اختاذ القرارات،
التنسيق بني األنشطة ،حتسني ضوابط الرقابة ،تاليف األخطاء والشكاوي ،وحتسني االتصاالت الداخلية.
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 الجوانب السلوكية :تتعلق بالعاملني ،الرؤساء واملرؤوسني ،ومن هذه اجلوانب نذكر:
 رفع الروح املعنوية للعاملني من خالل إشراكهم يف التخطيط وعمليات اختاذ القرارات؛

 إشعار العاملني باإلجناز وإشباع حاجتهم إلثبات الذات وتنويع مهاراهتم وقدراهتم على أداء الكثري من األعمال؛
 إحساس العاملني بتبادل املنفعة بينهم وبني املؤسسة اليت يعملون فيها؛
 زيادة التنافس بني العاملني لبلوغ األهداف واستمرار التطوير وحتسني األداء اجلماعي.
 جوانب متعلقة ببيئة العمل :إعادة اهلندسة جتمع أعضاء املؤسسة الواحدة على قيم ومبادئ معينة ،ومنها:

 ترسيخ القيم واالجتاهات اإلجيابية يف العمل وتشجيع اإلبداع وحتسني األداء وتعميق روح االلتزام واملسؤولية؛
 نشر روح الفريق والعمل اجلماعي وتشجيع حتمل املسؤولية والرقابة الذاتية؛
 حتفيز العاملني املبدعني واملتميزين ونشر روح التحدي والرغبة يف التفوق؛

 جتاوز احلدود التنظيمية من خالل فتح قنوات اتصال مع خمتلفة املتعاملني؛
 اكتساب القدرة على مواكبة التغيريات والتحديات اليت تواجه املؤسسة.
وقد أكدت العديد من الدراسات ا ليت تناولت جتارب الكثري من املؤسسات اليت تبنت مدخل إعادة هندسة
العمليات أن هناك جمموعة من األركان اليت يقوم عليها هذا املدخل ،وتتمثل فيما يلي:
 أساسية :وتعين أن الوقت قد حان لكي تعيد كل مؤسسة وكل فرد النظر يف أسلوب العمل املتبع ومراجعة ما
يقومون به ،وإعادة النظر يف األسس والفرضيات احملورية اليت حتدد أساليب العمل ،وقد يتضح هلم يف الكثري من
األحيان أهنا أسس وفرضيات خاطئة أو غري مواكبة للعصر ،لذلك فإن إعادة اهلندسة تبدأ من العدم دون أي

افرتاضات راسخة أو ثوابت مسبقة ،ألهنا تركز على ما جيب أن يكون وتتجاهل ما هو كائن (حممد الصرييف،
 ،9112ص.)01:
 هائلة أو فائقة :تعمل إعادة اهلندسة على حتقيق طفرات هائلة وفائقة يف معدالت األداء ،لذلك فهي تعترب ضرورة
عندما تربز احلاجة إىل إجراء تغيريات شاملة وجذرية يف األساليب ومستويات ،حيث أن التحسينات البسيطة قد ال

حتتاج ألكثر من ضبط بسيط إلجراءات العمل ،بينما يتطلب التغيري الشامل نسف القوالب القدمية متاما واستبداهلا
باجلديد املبتكر.
 جذرية :إعادة اهلندسة ليست معنية بتحسني ما هو موجود مسبقا بل التخلص من كل شيء قائم ،والبدء من
جديد ،مبعىن اقتالع ما هو موجود من جذوره وإعادة بنائه مبا يتناسب مع املتطلبات احلالية وأهداف املؤسسة.
 العمليات :تقوم إعادة اهلندسة بتقدمي صورة كاملة عن العملية ابتداءا من استالم طلب العميل إىل أن يتم إجناز
العمل املطلوب ،وتقدم رؤية واضحة للعمل وتنقله بني اإلدارات املختلفة ،والعقبات اليت تطيل زمن االجناز (أمحد عبد

احلفيظ ،9113 ،ص.ص.)90-91 :
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 2.1.2أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية

تنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على منوذج إداري جديد يتأثر ويؤثر يف كل شيء يف املنظمة ،وحيدد هذا

النموذج كيفية التحول من اهليكل اهلرمي ذو املستويات العمودية املتعددة إىل اهليكل األفقي أو املصفويف املرن ،وكذا
كيفية إعادة تصميم العمليات وإجراءات العمل ،فضال عن كيفية تغيري املوظفني من متمركزين حول املهمة إىل أفراد
عاملني متعددي االختصاصات لديهم قدرات إبداعية خالقة ومتكينهم من أداء األعمال من خالل استخدام قاعدة
التفكري اإلبداعي "اخلروج من الصندوق ( ")Out Boxاليت تدعوهم إىل اإلبداع يف أعماهلم واالستفادة من تكنولوجيا
املعلومات احلديثة.
 1.2.1.2البعد اإلجرائي (تغيير نظم وإجراءات العمل)
حسب ( )Hammer et Champyتنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على ابداع كاملة لكيفية أداء العمل ،من
خالل إحداث تغيريات جذرية يف تصميم نظم وإجراءات العمل هبدف حتقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية
التنظيمية ،ويرتتب على ذلك إحداث تغيريات متس العديد من اجلوانب نوجزها يف النقاط التالية (هامر ،تشاميب،
 ،0222ص.ص:)13-32:
 تعدد خصائص العمليات :تكون العمليات التقليدية عادة مصممة ملعاجلة العديد من احلاالت لذلك هي يف غاية
التعقيد النطوائها على إجراءات واستثناءات ملعاجلة نطاق واسع من احلاالت ،بينما العمليات ذات اخلصائص
املتعددة تكون يف غاية البساطة ألهنا صممت ملعاجلة حاالت حمددة فقط ،وال تكون حباجة إىل اإلجراءات االستثنائية
اخلاصة.
 انجاز العمل في الوحدات التنظيمية المناسبة :من خالل نقل العمل إىل اجلهات األكثر فاعلية إلجنازه كامال ويف
مكان واحد ،مما يساعد على ختفيض وقت وتكلفة أدائه ،ويقضي على احلواجز التنظيمية بني خمتلف اإلدارات.

 خفض مستويات الرقابة :وذلك بإتباع أسلوب رقايب أكثر توازنا ،والتجاوز عن األخطاء البسيطة ،وتتم الرقابة من
داخل الفريق املنفذ للعملية ،خاصة إذا كان أفراده يتمتعون بكفاءة عالية واستقاللية وقدرة على اإلبداع.
 تحول الوظائف من مهام بسيطة إلى أعمال مركبة  :إن التطور الوظيفي ال يعين صعود اهلرم الوظيفي فقط ،وإمنا
يشمل توسيع املدارك املعرفية واكتساب املزيد من املهارات ،مما يسمح باستثمار الوقت وختفيض التكاليف اإلدارية غري
املباشرة ،وحتسني مستويات الرقابة وتشجيع اإلبداع.
 األخرجة (التعاقد الخارجي) :تلجأ املؤسسة إىل أخرجة بعض األنشطة أو وظيفة من الوظائف إذا كانت قدرهتا

على اإلنتاج غري كافية لسد الطلب ،أو إذا كانت تكلفة اإلنتاج مرتفعة ،لذلك فإن األخرجة تكون مالئمة لرتشيد
العمليات احلالية وختفيض التكاليف.

 الميل إلى الالمركزية :الالمركزية هي الوجه املميز ألسلوب التنظيم اإلداري احلديث ،تقوم على أساس توزيع
السلطات على خمتلف الوحدات اإلدارية ،ومنحها حرية اختاذ القرارات وتنفيذها.
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 2.2.1.2البعد البشري (إعادة هيكلة الموارد البشرية)
ال ميكن إحداث تغيري يف إجراءات ونظم العمل دون أن يرافقه تغيري يف الرتكيبة البشرية من خالل إعادة اهليكلة اليت
يتم مبقتضاها إعادة النظر يف األنظمة اخلاصة بتصميم الوظائف ،التدريب ،نظام األجور واحلوافز ،تقييم أداء
العاملني ...،وتنطوي على جمموعة من االسرتاتيجيات واخلطط والربامج اليت متس جانبني أساسيني مها:
 التغيير الكمي :يرتتب عليه ختفيض عدد العاملني ضمن الوظيفة الواحدة أو الوحدة التنظيمية ،حيث يتم
االستغناء عن خدمات البعض وإعادة توزيع االختصاصات على اآلخرين ،هبدف التكيف مع املتطلبات اجلديدة
للوظيفة ،ختفيض التكاليف وحتسني األداء ،ويبدأ نظام إعادة التوزيع من العاملني املوجودين داخل املنظمة ،ويتم
التخطيط لتغيري مواقعهم طبقا للمجاالت اليت ميكن االستفادة فيها من إمكانياهتم إىل أقصى حد ممكن.

 التغيير النوعي :ينطوي على تغيري متطلبات العمل يف املواقع اليت يتم إنشاؤها ،وتغيري املواصفات الواجب توفرها
يف األفراد الذين سيتم توظيفهم ،وتغيري معارفهم من حيث املفاهيم واألسس العلمية املرتبطة بأدائهم ،وتغيري مهاراهتم
وزيادة كفاءهتم على استخدام املعارف بشكل علمي ،باإلضافة إىل تغيري اجتاهاهتم ،سلوكياهتم وتوقعاهتم.

هتدف إعادة هيكلة املورد البشري إىل إجياد التناغم بني تغيري تصميم العمليات وإجراءات العمل وبني
اخلصائص الواجب توافرها يف املورد البشري الذي ستعتمد عليه ،ويرتتب عليها التغيريات التالية( :لإلطالع أكثر أنظر
هامر ،شاميب ،مرجع سابق ،ص.ص.)20-31 :
 الموظفون يتخذون القرار  :مل تعد العمليات تدمج أفقيا فقط بإسناد املهام املتعددة واملتتالية إىل مسؤويل اخلدمة،
وإمنا تدمج رأسيا أيضا ،ويصبح األمر بيد املوظف الختاذ القرار املناسب ،حيث متنح له صالحيات واسعة ويتحمل
املسؤولية الكاملة ،مما حيقق السرعة يف إجناز العمل.

 تحول دور المديرين من مشرفين إلى موجهين :ال حتتاج فرق العمل إىل رؤساء وإمنا إىل منسقني يكونوا قريبني مبا
يكفي لتقدمي املساعدة املطلوبة إلجناز املهام ،وعليه يتحول دور الرؤساء من العمل كمديرين إىل العمل كمنسقني
وموجهني يعملون على تطوير مهارات األفراد وقدراهتم لتمكينهم من تنفيذ العمليات املبتكرة.
 التحول من العمل المراقب إلى العمل المستقل :حتتاج املنظمة إىل مرؤوسني قادرين على تأسيس القواعد
والتعليمات بأنفسهم ،لذلك مينح لفرق العمل مسئولية تنفيذ العمليات الكاملة والصالحيات الالزمة الختاذ القرارات،
فلم يعد هناك حاجة لوجود املشرفني واملراقبني ألن أي تدخالت إشرافية لتوجيه الفريق ستنفي عنه صفة فريق العمل.
 تحول المسئولين من مراقبين إلى قادة تحويليين :تستهدف إعادة اهليكلة إعادة بناء املديرين من خالل تطوير
وإثراء دورهم ليتحولوا من مراقبني إىل قادة حتويليني حمفزين ملرؤوسيهم على االبتكار ومشاركني إياهم يف القرارات.
 تمكين العاملين :يساعد التمكني األفراد يف خمتلف املستويات التنظيمية على حتمل املخاطر اليت تصاحب اختاذ
القرارات ،وينطوي على تشارك القائد مع أعضاء الفريق يف حتديد الكيفية اليت تنجز هبا األهداف ،األمر الذي

يعطيهم اإلحساس بااللتزام واالستقاللية (الطائي رعد ،عيسى قدادة ،9112 ،ص ،)911 :حيث يتم التخلي عن
النموذج التقليدي للقيادة والتحول إىل النموذج الذي يؤمن باملشاركة والتشاور ،وهذا بدوره يتطلب تغيريا جذريا يف
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األدوار والعالقة بني الرئيس واملرؤوسني؛ فيتحول دور الرئيس من التحكم والتوجيه إىل التفويض ،ودور املرؤوسني من
إتباع التعليمات إىل املشاركة يف اختاذ القرارات.
 3.2.1.2البعد التكنولوجي (التغيير التكنولوجي)

يرتتب عن تغيري نظم وإجراءات العمل وتغيري هيكلة املورد البشري ضرورة تغيري التكنولوجيا ،فال ميكن إحداث تغيري
يف جمال دون أن تتأثر اجملاالت األخرى ،وتعترب تكنولوجيا املعلومات جزءا ال يتجزأ من جهود إعادة اهلندسة ،غري أن

استخدامها بشكل فعال يستدعي تبين التفكري االستقرائي أي استقراء وتصور احللول االبداعية ،مث البحث عن
املشكالت اليت ميكن أن تعاجلها تلك احللول ،ومن اخلطأ النظر إىل التكنولوجيا من منظور العمليات القائمة مث حماولة
اإلجابة على هذا السؤال :كيف ميكن استخدام هذه التقنية يف تطوير وحتسني العمليات احلالية؟ بينما الصحيح هو
التفكري يف كيفية االستفادة من استخدامات تكنولوجيا املعلومات يف أداء ما مل نفكر أنه ميكننا أدائه
( .) Hammer, M., Champy, J., Op. Cit, P.96وتساهم تكنولوجيا املعلومات يف إجناح إعادة هندسة العمليات
من خالل دورها املزدوج واملتمثل يف (الكساسبة عثمان ،9111 ،ص:)23:
 دور الممكن :تزود التكنولوجيا املؤسسة بالبنية التحتية األساسـية اليت متكنها من ربط أجزائها ببعضها البعض،
وتدعيم التكامل التنظيمي والوظائف املتقاطعة ،غري أهنا ليست املمكن الوحيد ،لذلك ينبغي أن ينظر إليها مع
املمكنات األخرى كاملوارد البشرية واهليكل التنظيمي ،واعتبارها الوسيلة اليت جتلب التغيري املطلوب للعمليات.
 دور المنفذ :تساعد تكنولوجيا املعلومات على إجناز العمليات بطريقة أسهل من خالل منذجتها ،فتحديد
العمليات اليت سيتم إعادة تصميمها يتطلب حتليل املعلومات حول األداء وهيكل العمليات ،وميكن حتقيق ذلك من
خالل االستفادة من االستخدامات املتعددة لتكنولوجيا املعلومات.
 2.2األداء التنظيمي
يعد موضوع األداء التنظيمي من املوضوعات اجلوهرية واهلامة اليت تناولتها األدبيات والدراسات اإلدارية بشكل واسع
وباهتمام كبري ،كونه يعكس نتائج املخرجات اليت يتم احلصول عليها من العمليات واملنتجات ،ومستوى النجاح
ودرجة التفوق الذي حققته أو تسعى املؤسسة إىل حتقيقه ،باإلضافة إىل أنه يعطي الفرصة إلجراء التقييم واملقارنة
نسبة إىل األهداف واملعايري والنتائج السابقة ،وأيضا مقارنة أداء املؤسسة بأداء املؤسسات املنافسة.
 1.2.2ماهية األداء التنظيمي

األداء التنظيمي هو أحد أهم أنواع األداء ،اصطالحا هو مفهوم واسع جدا ويف سلسلة من التطور املستمر توافقا مع
التطورات اليت يشهدها العصر احلديث ،لذلك تعددت اآلراء واملفاهيم والتعاريف حوله ،وفيما يلي سنورد بعضها.

يعرف األداء التنظيمي على أنه" :النشاط أو العمل الذي تقوم به املنظمة الستخدام مواردها املالية والبشرية بكفاءة
للوصول إىل غاياهتا وأهدافها النهائية"(تال فائق ،عذراء حمسن ،9102 ،ص .)033 :ويعرف أيضا على أنه:
"عملية حتقيق اهلدف بالشكل الذي جيب أن يكون معروفا على مستوى مجيع أجزاء املنظمة وترتبط مع رؤية
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توضيحية هلا" ( )Ridwan Ibrahim, 2015, P.285وعرف على أنه" :حمصلة لكافة العمليات اليت تقوم هبا املنظمة
فإن أي خلل يف أي منها البد وأن ينعكس على النشاط والذي يعد مرآة املنظمة" (عادل البغدادي ،9113 ،ص:
.)021
يعد األداء التنظيمي القاسم املشرتك جلميع اجلهود املبذولة من قبل اإلدارة والعاملني ،فهو الفكرة األكثر اتساعا اليت
تعكس فاعلية املؤسسة وقدرهتا على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية املتمثلة يف البقاء واالستمرارية ،وتربز أمهيته من خالل
العديد من النواحي اليت ميكن الكشف عنها مبساعدة الباحثني وإدارة املنظمة وتتمثل هذه النواحي فيما يلي (نفس
املرجع ،ص:)022 :
 )0يعكس األداء التنظيمي قدرة املؤسسة واستعدادها للوصول إىل النتائج اليت حددهتا مسبقا؛
 )9من خالل وضع األهداف يتم حتديد املدى الذي تستطيع فيه املؤسسة التكيف واالستجابة مع احملددات البيئية،
وبناء االسرتاتيجيات وتوظيف املوارد لتحقيق األهداف ،ودرجة مالئمة اإلجراءات االسرتاتيجية ألهدافها ومواردها؛
 )3يساعد على تنفيذ األهداف اليت مت حتديدها ،مع حتديد وبيان مستوى التنسيق بني مكونات املؤسسة؛
 )1يعد املؤشر الذي يقيس جناح املؤسسة يف حتقيق أهدافها ويعكس قدرهتا على البقاء والنمو؛
 )2يساعد على معرفة مدى توافق اإلجراءات االسرتاتيجية مع ما هتدف املؤسسة إىل حتقيقه؛
 )2التعرف على مدى توافق تقسيمات اهليكل التنظيمي والتنسيق بني أجزاء األعمال والسياسات.
لذا تعمل املؤسسة على حتسني أدائها التنظيمي ألنه مؤشر مهم لقياس جناحها ،ومن خالله تسعى إىل حتقق مجلة
من األهداف نذكر منها ما يلي (إياد خالد ،زينب يونس ،9101 ،ص:)102 :
 معرفة مستوى إجناز املؤسسة للوظائف املكلفة بأدائها مقارنة بالوظائف املدرجة يف خطتها اإلنتاجية ،فضال عنمعرفة مواقع اخللل والضعف يف أنشطتها؛
حتديد مسؤولية كل جزء من أجزاء املؤسسة وحتديد إجنازاهتا ،مما يولد املنافسة بني األقسام ويرفع من مستوى أدائها،وكذلك الوقوف على مدى استخدام املوارد املتاحة بطريقة رشيدة حتقق عائدا أكرب وبتكاليف أقل؛
إعطاء صورة واضحة لإلدارة العليا متكنها من إجراء مراجعة تقوميية شاملة؛تقليل تكلفة املوارد من خالل االستخدام األمثل ،واحلفاظ على رأس املال من الضياع والتآكل وزيادة األرباح. 2.2.2أبعاد األداء التنظيمي

تواجه عملية قياس األداء التنظيمي حتديات كبرية نتيجة للتباين يف تفسري هذا املفهوم وتعدد أبعاده ،فضال عن عدم
اتفاق الباحثني على معايري حمددة ميكنها شرح مجيع جوانب األداء التنظيمي ،غري أنه هناك شبه إمجاع بني العديد من
الكتاب والباحثني على أن أبعاد األداء التنظيمي تتمثل فيما يلي (تال فائق ،عذراء حمسن ،مرجع سابق ،ص):032

 1.2.2.2األداء المالي
األداء املايل يعكس احملصلة النهائية لكافة املتغريات ،ويتعلق أساسا باجلوانب املالية ألداء املؤسسة من خالل تقدير
الرحبية مبا يف ذلك العائد على االستثمار ،وصايف األرباح ،والعائد على املبيعات ،والعائد على حقوق املسامهني،
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والعائد على األصول ،الكفاءة اإلنتاجية ،احلصة السوقية ،وتعد مؤشرات قياس األداء املايل القاسم املشرتك آلراء
جمموعة كبرية من الكتاب والباحثني الذين يرون بأنه املعيار األساسي الذي حيدد جناح أو فشل املؤسسة ،ويعتربه
البعض مبثابة اهلدف األهم .وهناك عدة أدوات لتحليل األداء املايل كالتحليل العمودي أو األفقي للقوائم املالية ،إال
أن الوسيلة األكثر استخداما هي حتليل النسب املالية اليت تستخدم ملعرفة قوة األداء املايل واألداء الكلي للمؤسسة
بشكل عام.
 2.2.2.2األداء العملياتي
تعد القياسات املالية غري كافية لقياس األداء التنظيمي بل جيب االعتماد على القياسات التشغيلية اليت تركز على
العمليات واألنشطة الداخلية ،وتشمل الطرائق اليت تستخدمها املؤسسة يف التصنيع وكلفة الوحدة ،تقييم أداء
العمليات الداخلية واليت هلا انعكاس على رضا الزبائن لقدرهتا على توفري منتجات ذات جودة عالية وزيادة اإلنتاجية،
إضافة إىل تقييم الكفاءات ،وحتديد احللقات اليت ساعد على حتسن األهداف ومعاجلة االحنرافات هبدف خلق قيمة
للزبائن.
 3.2.2.2رضا الزبون
يهتم هذا البعد مبختلف الطرق اليت تتبعها املؤسسة من أجل خلق قيمة للزبائن ،فمن املهم أن تنشئ عالقة
دائمة مع زبائنها حىت تكون على إطالع دائم باملستجدات احلاصلة يف أذواقهم واحتياجاهتم ورغباهتم ،وبذلك تكون
قادرة على تقدمي منتجات ذات جودة وقيمة عالية تتوافق مع توقعات الزبائن وهذا جيعلهم راضيني ومن مث تكسب
والئهم ،إذ أن درجة الرضا تؤثر على جذب زبائن جدد وإمكانية احملافظة على الزبائن احلاليني ،ومن مث زيادة احلصة
السوقية.
 4.2.2.2النمو والتعلم

يعكس بعد النمو والتعلم قدرة املؤسسة على التجديد يف املدى البعيد ،ففي ظل التطورات الراهنة يف البيئة أصبح

بقاء املؤسسة واستمراريتها يعتمد على قدرهتا على االبتكار والتطوير والتحسني املستمر بامتالكها طاقات بشرية هلا
استعداد وقدرات دائمة على االبتكار ،ويتم ضمن هذا البعد حتديد القدرات اليت جيب أن تنمو يف املؤسسة من أجل
حتقيق عمليات داخلية عالية املستوى ختلق قيمة للعمالء واملسامهني .ومن بني املؤشرات اليت تعتمد يف القياس ضمن
هذا البعد نذكر ما يلي:
 كفاءة الموارد البشرية :جيب أن متتلك املؤسسة القدرة على جذب املوارد البشرية ذات الكفاءات العالية وتثمني
معارفها وتطوير خرباهتا ومهاراهتا من خالل االستثمار يف التدريب املستمر وتنمية الكفاءات من أجل تطوير قدرات

هذه املوارد يف جمال االبتكار واالبداع ،القيادة ،اختاذ القرار ،االتصال ...،ومتكينها من التكيف مع التغيري وإدارته،
ومواجهة املشاكل وابتكار احللول؛
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 التحفيز :إن جذب وتنمية الكفاءات البشرية غري كاف لتحقيق التميز يف األداء بل جيب امتالك القدرة على
االحتفاظ هبا ،وميكن الرتكيز على مؤشرات الرضا الوظيفي واالستقرار الوظيفي والروح املعنوية وذلك من خالل:
 تصميم أنظمة فعالة للمكافآت واحلوافز :تقوم على معايري الكفاءة ونتائج التقييم من أجل تشجيع املوارد البشرية
على استغالل معارفهم وطاقاهتم وقدراهتم؛
 التمكني :مشاركة العاملني يف وضع سياسات وأنظمة العمل ويف قراراته احلاكمة؛
 هتيئة بيئة العمل آمنة :لضمان صحة وسالمة العاملني وحل مشاكلهم واليت تؤثر على مستوى فعالية األداء.
 نظام المعلومات واالتصاالت :توفري نظام معلومايت يضمن وصول املعلومات إىل العاملني يف كافة املستويات ويف
مجيع االجتاهات ،وتوفري نظام اتصاالت فعال لضمان نقل آرائهم ومقرتحاهتم إىل اإلدارة العليا.
 .3اإلطار التطبيقي للدراسة
 1.3سياق الدراسة

خالل إجراء هذه الدراسة مت اتباع جمموعة من اإلجراءات متثلت يف تصميم أداة الدراسة (اإلستبانة) ،واختبار ثباهتا

وصدقها ،مث حتليل خصائص مفردات عينة الدراسة.
 1.1.3تصميم أداة الدراسة وتوزيعها
استخدمت هذه الدراسة االستبيان جلمع املعلومات ،ووجه إىل مجيع إطارات شركة سونلغاز بوالية بسكرة قصد
الوقوف على أر ائهم ومستوى إدراكهم لتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ودورها يف حتسني األداء التنظيمي

يف ظل التغريات اليت يشهدها حميط شركتهم .ومتت صياغة عبارات االستبيان مبا يتوافق مع فرضيات الدراسة
وأهدافها ،واعتمد يف ذلك على سلم ( )Likertاخلماسي.

ينقسم االستبيان من قسمني؛ القسم األول تضمن مخسة فقرات تتعلق بالبيانات الشخصية والوظيفية للمبحوثني
(اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة ،اجملال الوظيفي) ،أما القسم الثاين فتضمن حموري االستبيان؛
خصص احملور األول لدراسة املتغري املستقل "إعادة هندسة العمليات اإلدارية" وتضمن  02عبارة ( )02-0موزعة
على األبعاد التالية (البعد اإلجرائي ،البعد البشري والبعد التكنولوجي) ،وخصص احملور الثاين لدراسة املتغري التابع
"األداء التنظيمي" ،وتضمن  92عبارة ( ،)11-02موزعة على األبعاد التالية (األداء املايل ،األداء العمليايت ،رضا
الزبون ،النمو والتعلم).
وقد مت توزيع االستبيان خالل زيارات ميدانية لشركة سونلغاز اليت وقع عليها االختيار ،واستهدف كافة اإلطارات
هبذه الشركة وعددهم  33إطار ،حيث اسرتجعت مجيع استبانات ،وكانت كلها مقبولة وصاحلة للتحليل اإلحصائي.
 2.1.3اختبار ثبات وصدق أداة الدراسة:

للتأكد من ثبات االستبيان مت استخدام معامل

()Alpha Cronbach

واجلدول رقم ( )10يبني أن معامل الثبات

ككل مرتفع إذ بلغ ( )%21وهي نسبة جيدة ألهنا أعلى من نسبة القبول احملددة بـ ( ،)%60كما أن معامالت
ثبات املتغريين أيضا لديهما درجات مقبولة جدا ،وهذا يؤكد على أنه ميكن االعتماد على هذه األداة يف الدراسة
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امليدانية .وميكن تأكيد هذه النتائج حبساب معامل صدق احملك العام الذي بلغ ( )%22.2وهو مرتفع ،كما أن
مجيع معامالت متغريات الدراسة لديها درجات مقبولة جدا ،وهذا يؤكد مرة أخرى أن األداة املستخدمة مناسبة
ألغراض البحث.
الجدول رقم ( :)11نتائج معامل الثبات وصدق احملك
المحور

عدد العبارات

معامل الثبات ()Alpha Cronbach

معامل صدق المحك

إعادة هندسة العمليات اإلدارية

18

0.677

0.822

األداء التنظيمي

92

0.776

0.880

اإلستبانة ككل

44

0.804

0.896

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على حتليل خمرجات برنامج SPSS

 3.1.3خصائص مفردات عينة الدراسة

سيتم عرض وحتليل البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة (اجلنس ،العمر ،املستوى التعليمي ،سنوات اخلربة،

اجملال الوظيفي) ،وحتديد كيفية توزع املبحوثني على أساس هذه املتغريات ،وذلك من خالل اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)12توزيع أفراد عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية والوظيفية
العمر

الجنس
الفئة

النسبة

ذكور
إناث

62.2
37.8

المجموع

111

الفئة

%

المستوى التعليمي

سنوات الخبرة في المنصب

%

%

الفئة

أقل من 31
[- 31
21.6
]32
جامعي 54.1
[32.4 - 33
مهندس 18.9
27
]13
تقين سامي 24.3
[16.2 - 11
2.7
ثانوي
2.7
]21
[- 20
]23
المجموع

111

المجموع

111

المجال الوظيفي

الحالي

الفئة

%

الفئة

أقل من 12
[ 12إىل ]01
[ 00إىل ]02
أكثر من 15

45.9
21.6
13.5
18.9

إدارة الشؤون العامة
إدارة احملاسبة واملالية
إدارة العالقات
التجارية
ختطيط شبكات
الغاز
إدارة تسيري األنظمة
إدارة املوارد البشرية
إدارة االستغالل
للكهرباء

8.10
32.4
16.2
2.7
16.2
13.5
10.8

المجموع

111

المجموع

011
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كما يتبني من اجلدول السابق فإن فئة الذكور متثل أكرب نسبة ( ،)%29.9بينما متثل فئة اإلناث نسبة
( ،) %33.2هذه النتيجة قد تعود إىل خصوصية نشاط شركة سونلغاز الذي يتطلب تواجد الذكور أكثر من
اإلناث ،كون الذكور أكثر توافقا مع طبيعة ونوع العمل يف هذه الشركة ،أما الفئة العمرية الغالبة فنجد أن النسبة
األكرب هي للفئة ( )32-31مث تليها فئة ( )13-33بنسبة ( )%93مث فئة أقل من  32سنة وهذا يدل على أن
هناك اعتمام بضخ دماء جديدة باملؤسسة والرتكيز أكرب على فئة الشباب ،أما فئة ( )21-11قد جاءت يف املركز
الرابع بنسبة ( ) %02.9مما يدل على احتفاظ الشركة باملتقدمني يف السن ويعزى ذلك إىل حاجتها لذوي اخلربة،
وكانت النسبة األقل هي لفئة ( ،) %23-20وهي منخفضة جدا ألن األفراد يف هذا العمر غالبا ما يرتاجع مستواهم
وقد يق ررون إهناء مسارهم الوظيفي حىت قبل بلوغ سن التقاعد .كما يتبني أن النسبة األكرب للمبحوثني وهي
( ) 21.0هي للجامعيني وهذا طبيعي نتيجة للتغيريات اليت تشهدها املؤسسات اجلزائرية بشكل عام بعد إعادة اهليكلة
وما ترتب عليه من تغيريات عن مستوى الرتكيبة البشرية ،حيث أصبحت ستقطب حاملي الشهادات اجلامعية لتويل
املناصب اإلدارية .وحسب سنوات اخلربة تبني النتائج أن النسبة األكرب لألفراد الذين تقل سنوات خربهتم عن 2
سنوات بنسبة ( ) %12.2وهذا مؤشر على أنه قد أجريت تغيريات وإعادة توزيع املناصب وتوظيف عدد كبري من
الشباب خالل السنوات األخرية .كما تشري النتائج إىل أن املبحوثني الذين يشغلون مناصب يف إدارة احملاسبة واملالية
ميثلون أكرب نسبة وقد بلغت ( ،)%39.1وجاء يف املركز الثاين إدارة العالقات التجارية وإدارة تسيري األنظمة بنسبة
( )%02.9لكل منهما ألن طبيعة نشاط الشركة حتتاج بشكل كبري لوجود عدد من اإلطارات يف هاتني اإلدارتني.
 2.3تحليل محاور االستبيان واإلجابة على أسئلة الدراسة
 1.2.3تحليل محور إعادة هندسة العمليات اإلدارية

من أجل التعرف على اجتاهات املبحوثني حول تطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية ،سيتم حتليل العبارات اليت

تقيس كل بعد من أبعاد هذا احملور ومن مث اإلجابة على السؤال التايل :ما مستوى وعي اإلطارات بتطبيقات إعادة
هندسة العمليات اإلدارية بشركة سونلغاز ببسكرة؟ ،هلذا الغرض مت إعداد جداول خاصة بالتوزيع التكراري الذي
يستخدم يف حتليل اإلحصاء الوصفي للحصول على املتوسطات احلسابية ،االحنرافات املعيارية ،التكرارات النسب
املئوية ،الرتبة والدرجة الكلية لكل عبارة .وفيما يلي عرض مللخص نتائج التحليل اإلحصائي من خالل اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)13نتائج حتليل اجتاهات املبحوثني حول أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

االتجاه العام

أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية
البعد اإلجرائي

3.581

0.599

3

املوافقة

البعد البشري

3.672

0.527

2

املوافقة

البعد التكنولوجي

4.121

0.576

1

املوافقة

إعادة هندسة العمليات اإلدارية

3.741
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

0.389

الموافقة
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من خالل اجلدول السابق يتضح أن أراء املبحوثني تتجه بشكل عام حنو املوافقة على تطبيقات إعادة هندسة
العمليات اإلدارية يف شركة سونلغاز ،حيث بلغ املتوسط احلسايب على عبارات القياس ( )3.741باحنراف معياري
قدره ( )0.389وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي .كما جاءت اجتاهات املبحوثني حول األبعاد
الثالثة (اإلجرائي ،البشري والتكنولوجي) باملوافقة على العبارات اليت تقيس هذه األبعاد ،مما يدل على درجة وعي
اإلطارات بتطبيقات إع ادة هندسة العمليات اإلدارية وضرورة إحداث تغيريات جذرية خاصة وأهنا متس العديد من
اجلوانب اهلامة بشركة سونلغاز .وقد جاء التغيري التكنولوجي يف املرتبة األوىل من حيث األمهية وحقق متوسطا حسابيا
بلغ ( )1.090باحنراف معياري قدره ( )1.232وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي ،وقد
اجتهت آراء املبحوثني على عبارات هذا البعد حنو املوافقة ،وهذا ما يؤشر على أهنم يدركون أمهية التغيري التكنولوجي
نظرا لتأثريه االجيايب على أداء شركتهم يف ظل التغري السريع الذي يشهده احمليط ،ويتفق األغلبية على ضرورة االعتماد
على التقنيات والربامج احلاسوبية احلديثة والنظم اإللكرتونية ،وضرورة التخلص من االعتماد على الوثائق الورقية املكلفة
للوقت واجلهد واملال .ويف املرتبة الثانية جاء بعد إعادة هيكلة املورد البشري مبتوسط حسايب ( )3.672واحنراف
معياري ( ،)0.527وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي ،حيث جاء االجتاه العام لآلراء حول
عبارات هذا البعد حنو املوافقة ،وهذا يؤكد على أن اإلطارات واعيني بأمهية التغيريات اليت حتتاجها الرتكيبة البشرية،
ويتفق أغلبهم على ضرورة استقطاب عاملني قادرين على أداء العمل بإمكانيات ومهارات متنوعة ،وقادرين على تغيري
أسلوب العمل كلما اقتضت الضرورة لذلك ،وضرورة حتكمهم يف تكنولوجيا املعلومات .ويف املرتبة الثالثة من حيث
األمهية جاء البعد اإلجرائي إلعادة هندسة اإلدارية مبتوسط حسايب ( )3.581وباحنراف معياري قدره (،)0.599
وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت ،وقد جاء االجتاه العام لآلراء حول عبارات هذا البعد حنو املوافقة ،مما
يؤكد على أن أغلب اإلطارات يؤيدون فكرة إجراء تغيريات جذرية يف العمل تستهدف القضاء على كل أشكال
الروتني ،وإلغاء العمليات غري الضرورية اليت ال تضيف قيمة والعمليات املكلفة للوقت واجلهد ،ويتفقون على ضرورة
إعادة تصميم العمليات وفقا ملا تقتضيه الظروف احمليطة ،وإعادة ترتيب بعض اإلجراءات وتصميمها على حنو الذي
يفي مبتطلبات العمل.
 2.2.3تحليل محور األداء التنظيمي

من أجل التعرف على اجتاهات املبحوثني حول ضرورة حتسني األداء التنظيمي يف شركة سونلغاز السيما يف ظل
اشتداد حدة املنافسة ،مت حتليل العبارات اليت تقيس كل بعد من أبعاد هذا احملور ،ومن مث اإلجابة على السؤال التايل:

"ما مستوى إدراك اإلطارات لضرورة تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة؟" ،واجلدول رقم ()11
يعرض ملخص لنتائج التحليل اإلحصائي.
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الجدول رقم ( :)14نتائج حتليل اجتاهات آراء املبحوثني حول أبعاد األداء التنظيمي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

االتجاه العام

أبعاد األداء التنظيمي
األداء المالي

3.768

0.587

2

املوافقة

األداء العملياتي

3.745

0.726

3

املوافقة

رضا الزبون

4.072

1.753

1

املوافقة

النمو والتعلم

3.314

1.004

4

احلياد

3.6.4

1.7.1

األداء التنظيمي

الموافقة

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامجSPSS

يتبني من خالل اجلدول السابق أن أراء املبحوثني تتجه أغلبها حنو املوافقة ،حيث بلغ املتوسط احلسايب ()3.694
باحنراف معياري قدره ( )0.791وهو يقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي ،وقد اجتهت اآلراء على
خمتلف العبارات اليت تقيس األبعاد الثالثة لألداء التنظيمي (األداء املايل ،األداء العمليايت ،رضا الزبون) حنو املوافقة،
وكلها تقع ضمن الفئة الرابعة من سلم ليكرت اخلماسي مما يدل على درجة الوعي كبرية لدى اإلطارات بضرورة
حتسني األداء التنظيمي لشركتهم كونه يعد مؤشرا للنجاح يف ظل تزايد حدة املنافسة ،وكان اجتاه املبحوثني باحلياد حنو
بعد النمو والتعلم ويقع ضمن الفئة الثالثة مما يعكس مستوى متوسط من الوعي بضرورة النمو والتعلم .وقد احتل بعد
رضا الزبون املرتبة األوىل من حيث األمهية مبتوسط حسايب ( )4.072وباحنراف معياري قدره ( ،)1.753مؤكداً
بذلك على ضرورة مساع الشركة لشكاوي الزبائن والعمل على معاجلتها يف أسرع وقت ،ومعرفة مستوى رضاهم عن
خدماهتا ،والعمل بشكل مستمر على حتسني مستوى اخلدمات اليت تقدمها ،مع ضرورة تناسب أسعار اخلدمات مع
مستوى اجلودة .بينما جاء بعد األداء املايل يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ( )3.768باحنراف معياري قدره
( ،)0.587حيث يتفق أغلب املبحوثني على أن الشركة حققت زيادة يف نسبة منو اإليرادات خالل السنوات
ا ألخرية ،نتيجة العتمادها على اسرتاتيجية فعالة لتخفيض التكاليف ،ويرون أن خمصصات الشركة استثمارية تتناسب
مع مواردها .ويف املرتبة الثالثة جاء بعد األداء العمليايت مبتوسط حسايب ( )3.745وباحنراف معياري ()0.726
حيث يتفق أغلب املبحوثني على فعالية اخلطط واالسرتاتيجيات املتبعة لتطوير وحتسني مستوى العمليات واألنشطة
املنجزة هبدف تلبية حاجات الزبائن ،تقليل األخطاء واحلد من املشكالت يف األداء ،ويؤيدون فكرة ضرورة ختفيض
إجراءات العمل وتبسيطها والتخلص من العمليات غري الضرورية اليت ال تضيف أي قيمة .بينما جاء بعد النمو
والتعلم يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب ( )3.314وباحنراف معياري ( ،)1.004حيث كانت اجتاهات املبحوثني
باحلياد جتاه أمهية النمو والتعلم ،غري أن أغلبهم يتفق على أن الشركة متتلك إطارات قادرة على العمل يف جمال البحث
والتطوير ،وأهنا تنفذ برامج تدريبية تساعد العاملني على االرتقاء مبستوى األداء وتطوير قدراهتم مهاراهتم.
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 3.3اختبار فرضيات الدراسة
 1.3.3اختبار عالقة االرتباط:
من أجل اختبار فرضيات الدراسة جيب أوال اختبار طبيعة عالقة االرتباط بني حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز
وأبعاد إعادة هندسة العمليات منفردة وجمتمعة ،لذلك مت استخدام معامل االرتباط ( )Pearsonكما هو موضح
يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)11مصفوفة االرتباط
أبعاد إعادة هندسة العمليات
األداء التنظيمي

اإلجرائي

البشري

إعادة هندسة

التكنولوجي العمليات اإلدارية

معامل ارتباط بيرسون

1.923

**1.435

**1.262

*1.323

مستوى الداللة

1.101

1.100

1.001

1.102

المجموع

33

33

33

33

**االرتباط دال عند مستوى من الداللة 1.10
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

يتضح من خالل اجلدول السابق أن مثة عالقة ارتباط طردية متوسطة بني إعادة هندسة العمليات اإلدارية واألداء
التنظيمي ،مبعامل ارتباط قدره ( )1.323عند مستوى ()%0؛ مما يعين أنه كلما زاد اهتمام شركة سونلغاز بإعادة
هندسة العمليات اإلدارية أكثر أدى هبا ذلك إىل حتسني أدائها التنظيمي ،حيث ترتبط هذه األخرية ارتباطا معنويا
مبختلف أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية .حيث يرتبط حتسني األداء التنظيمي بشركة سونلغاز ارتباطاً معنوياً
بالبعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية مبعامل ارتباط ( )1.923وهو دال عند مستوى ( ،)%0كما
ترتبط بإعادة هيكلة املورد البشري فيها مبعامل ارتباط ( )1.132وهو دال عند مستوى ( ،)%0ويف نفس الوقت
يرتبط حتسني األداء التنظيمي بالبعد التكنولوجي مبعامل ارتباط ( )1.929وهو معامل دال إحصائيا عند مستوى
(.)%0
بناء على ما سبق نتوصل إىل النتائج التالية:
 )0توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني البعد اإلجرائي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحتسني
األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على أنه" :يوجد
دور ذو داللة إحصائية لتغيير نظم وإجراءات العمل في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة".
 )9توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني البعد البشري إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحتسني األداء
التنظيمي لشركة سونلغاز ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه" :يوجد دور ذو
داللة إحصائية إلعادة هيكلة المورد البشري في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة".
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 )3توجد عالقة ارتباط طردية ذات داللة إحصائية بني البعد التكنولوجي إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وحتسني
األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ،وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة اليت تنص على أنه" :يوجد
دور ذو داللة إحصائية للتغيير التكنولوجي في تحسين األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة".
 2.3.3اختبار نموذج الدراسة
قبل اختبار منوذج الدراسة جيب القيام ببعض االختبارات املعلمية ،من أجل ضمان مالئمة منوذج االحندار ،لذلك
يستوجب التأكد من عدم وجود ارتباط ٍ
عال بني املتغريات املستقلة باستخدام اختبار معامل تضخم التباين ()VIF
( )Variance Inflation Factoryواختبار التباين املسموح ( )Toleranceلكل متغري من متغريات
الدراسة ،مع مراعاة عدم جتاوز معامل تضخم التباين للقيمة ( ،)01وقيمة اختبار التباين املسموح أكرب من
( ،) 1.12إضافة إىل التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ( )Skewnessعلى
أن تقل قيمة معامل االلتواء عن ( .)0واجلدول التايل يبني نتائج هذه االختبارات.
الجدول رقم( :)16اختبار معامل تضخم التباين والتباين املسموح ومعامل االلتواء
المتغيرات المستقلة

VIF

Tolerance

Skewness

اإلجرائي

1.078

0.928

-0.053

البشري

1.271

0.787

-0.406

التكنولوجي

1.219

0.821

-0.579

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

نالحظ أن قيم اختبار معامل تضخم التباين جلميع املتغريات املستقلة تقل عن  01وترتاوح بني (-0.132
 ،)0.930وأن قيم اختبار التباين املسموح ترتاوح بني ( ،)1.292 -1.323وهي أكرب من( ،)1.12وهذا مؤشر
على عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات املستقلة ،كما مت التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي باحتساب
معامل االلتواء ،حيث كانت مجيع القيم أقل من ( .)0وبناء عليه ،وبعد اختبار طبيعة عالقة االرتباط ،ومن أجل
ومعرفة درجة تأثري املتغري املستقل يف التابع ،سيتم اللجوء الختبار حتليل االحندار اخلطي املتعدد ،ومن أجل التأكد من
صالحية منوذج االحندار اخلطي املتعدد جيب إتباع اخلطوات التالية:
 1.2.3.3القدرة التفسيرية للنموذج
الجدول رقم ( :)17القدرة التفسريية للنموذج
Durbin-Watson

خطأ التقدير

معامل التحديد المعدل

معامل التحديد معامل االرتباط النموذج

1.453

0.31989

0.206

0.461a

0.213

1

 aاملتغريات املفسرة :الثابت ،البعد اإلجرائي ،البعد البشري ،البعد التكنولوجي
املتغري التابع :األداء التنظيمي
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS
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االقتصادية الجزائرية -دراسة حالة شركة سونلغاز بوالية بسكرة-

من خالل اجلدول السابق وبالرجوع ملعامل التحديد يتضح أن كل أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية هي عوامل
مؤثرة يف حتسني األداء التنظيمي ،وبالنظر ملعامل التحديد املعدل ( )Adjusted R Squareباعتباره األكثر دقة ،يتبني
أن ما نسبته ( )%91.2من حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز يعود إلعادة هندسة العمليات ،أما الباقي وهو
ما نسبته ( )%32.1فقد تساهم فيه متغريات أخرى خارج النموذج احلايل للدراسة.
 2.2.3.3المعنوية الكلية للنموذج
من أجل اختبار معنوية الشكل الدايل لنموذج العالقة اخلطية بني إعادة هندسة العمليات اإلدارية باعتبارها املتغري
املفسر لتحسني األداء التنظيمي ،واختبار إن كان النموذج مقبوال لتمثيل هذه العالقة ،ومن مث التأكد من صالحيته مت
استخدام حتليل التباين األحادي،كما هو مبني يف اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)10حتليل التباين األحادي ()ANOVA
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة  Fالمحسوبة

مستوى الداللة

االنحدار

3.410

3

1.137

11.962

1.111b

الخطأ

19.122

33

0.579

المجموع الكلي

22.532

36
*مستوى الداللة 1.12

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

من خالل نتائج حتليل التباين األحادي املوضحة يف اجلدول السابق وألن مستوى الداللة يساوي ( )1,000وهو
أقل من مستوى املعنوية ( )%5فإن منوذج االحندار اخلطي املتعدد هو منوذج معنوي؛ وبالتايل فإن للمتغريات املستقلة
جمتمعة تأثرياً معنوياً أو أن واحد على األقل من معامل النموذج دال معنوي ،األمر الذي يتطلب املرور الختبار معنوية
هذه املعامالت.
 3.2.3.3المعنوية الجزئية للنموذج
الجدول رقم ( :)1.اختبار معنوية معامل النموذج ()Coefficientsa
T

مستوى

Tolérance

VIF

النموذج

A

الخطأ المعياري

Bêta

1.111
1.112

0.928

1.078

(الثابت)

البعد اإلجرائي

0.721
0.306

1.284
0.220

0.231

0.562
1.390

0.787

1.271

البعد البشري

0.312

0.271

0.208

1.150

0.007

0.821

1.219

البعد التكنولوجي

0.130

0.243

0.130

0.732

0.021

الداللة

 aاملتغري التابع :األداء التنظيمي
21

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص022-210 :

ISSN: 2602-7860

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج SPSS

من خالل نتائج اجلدول السابق وعند مستوى املعنوية املقابل ملختلف العوامل املفسرة لتحسني األداء التنظيمي
يتضح أن الثابت معنوي ،ومجيع أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية ذات داللة معنوية؛ أي أقل من مستوى
( )%1فكان معامل البعد اإلجرائي ( )1.312وهو دال عند مستوى ( ،)1.111ومعامل البعد البشري فهو
( )1.309وهو دال عند مستوى ( ،)1.111وأيضا معامل البعد التكنولوجي الذي بلغ ( )1.031وهو دال عند
مستوى بلغ ( ،)1.111حيث أن داللة كل هذه األبعاد أقل من مستوى ( .)%0وعليه تكون معادلة منوذج
االحندار اخلطي املتعدد كما يلي:
)Y0.721+0.306 (X1) +0.312 (X2) + 0.130 (X3
حيث يكون األداء ) (Yدالة بداللة البعد اإلجرائي ) ،(X1البعد البشري ) ،(X2البعد التكنولوجي ).(X3
وبالرجوع إىل قيم ) (Bêtaجند أن أكثر األبعاد تأثرياً يف حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز هو البعد اإلجرائي
بالدرجة األوىل مث البعد البشري مث البعد التكنولوجي .وهذا بعد التأكد من عدم وجود ارتباط عال بني املتغريات
املستقلة ،كما أنه ال يوجد أي ارتباط ذايت بني األخطاء العشوائية ،وهذا ما يوضحه اختبار (.)Durbin-Watson
بناء على ما سبق ميكن القول أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية بأبعادها الثالثة
(البعد اإلجرائي ،البعد البشري والبعد التكنولوجي) على حتسني األداء التنظيمي ممثلة بأبعاده جمتمعة وهي( :األداء
املايل ،األداء العمليايت ،رضا الزبائن ،النمو والتعلم) لدى شركة سونلغاز بوالية بسكرة عند مستوى الداللة (.)1.12
 -4مناقشة النتائج:

ميكن القول أنه "يوجد دور ذو داللة إحصائية لتغيري نظم وإجراءات العمل يف حتسني األداء التنظيمي لشركة
سونلغاز ببسكرة"  ،وتفسري ذلك هو أن إحداث تغيري جذري يف نظم وإجراءات العمل وإعادة تصميم العمليات
يساعد على تقدمي تصور واضح وطرق جديدة لعمل األشياء ،ومن مثة إعادة صياغة نظم العمل وحتويلها من املستوى
املفاهيمي إىل مستوى التنفيذ الفعلي ،للتوصل إىل رؤية الصورة الكاملة للعمل وكيفية تنقله بني اإلدارات املختلفة،
ومعرفة احلواجز التشغيلية والتنظيمية اليت تعيقه وتطيل من الوقت الالزم لتقدمي اخلدمة للعميل ،وهذه الرؤية جتعل
العمليات أكثر وضوحا وبساطة ،نتيجة لالستغناء عن األعمال املكررة ،والتخلص من األنشطة اليت ال تضيف قيمة،

دمج العمليات املتشاهبة يف عملية واحدة ،ترتيب بعض األنشطة لتحقق أداء أفضل ،تنظيم تدفق املواد األولية بشكل
منتظم ،وتبسيط إجراءات العمل ...كما تنطوي إعادة تصميم نظم وإجراءات العمل على إعادة ابداع كاملة لكيفية
أداء العمل وتغيري جذري وجوهري يف هيكل العملية ،ويتم ذلك باالعتماد على االبتكار والتجديد بدال من التطور
املرحلي أو التحسني اجلزئي ،فأساس إعادة تصميم العمليات هو النظرة اإلنتقادية للعملية احلالية والتفكري اإلبداعي
املستند إىل القدرة على ختيل الشكل اجلديد للعملية ووضع سيناريوهات بديلة خلفض مراحل العمل ووقته ،وتعتمد يف
ذ لك على االستخدام املكثف لتكنولوجيا املعلومات لالستفادة من تطبيقات برامج احلاسوب وشبكات املعلومات يف
عمليات التصميم ،مما يؤدي تطوير األداء وحتسن مستوى جودة اخلدمات املقدمة مما حيقق رضا الزبائن.
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بناء على النتائج املتحصل عليها ميكننا القول أنه :يوجد دور ذو داللة إحصائية إلعادة هيكلة املورد البشري يف
حتسني األداء التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة" ،وتفسري ذلك أن إعادة هيكلة املورد البشري تنطوي على إحداث
تغيريات على التشكيلة البشرية من حيث الكم والنوع ،ويرتتب عن ذلك تقليص عدد العاملني وإعادة توزيع املناصب
واملهام واملسؤوليات ،وتغري كفاءات ومهارات األفراد وسلوكياهتم ليكونوا قاديرين على اختاذ القرار يف مكان العمل،
ويرتتب عليه التحول من التدريب باألساليب التقليدية إىل التعلم يف مكان العمل ،وتكوين مفهوم العمل التشاركي ذو
األداء املتميز الذي يساهم بشكل كبري يف خلق القيمة املضافة اليت تنشأ من التفاعل بني الفرد واملكونات اليت تنتج
عن التعلم الفعال ،وهذا يساعد يف زيادة مدركات األفراد وإملامهم مبختلف جوانب العمل .إضافة إىل أن إعادة بناء
املديرين وإثراء أدوارهم وحتول عملهم من مراقبني إىل منسقني وموجهني يساعد يف تطوير مهارات األفراد وميكنهم من
تنفيذ العمليات اخلالقة واملبتكرة ويشجعهم على اإلبداع يف أداء األعمال ،مما يؤدي إىل السرعة يف إجناز األعمال
حتسني األداء وحتسن مستوى جودة اخلدمات املقدمة وهذا ينعكس إجيابا على رضا الزبائن وزيادة والئهم.
ومن خالل النتائج السابقة نستطيع القول أنه :ال يوجد دور ذو داللة إحصائية للتغيري التكنولوجي يف حتسني األداء
التنظيمي لشركة سونلغاز ببسكرة" ،وتفسري ذلك أن تغيري تكنولوجيا املعلومات يلعب دورا كبريا يف حتسني أداء
العاملني عن طريق إزالة كافة األعمال الروتينية واالستفادة من طاقاهتم وإمكانياهتم للقيام باألعمال املبتكرة ،وتدعيم
قدرهتم على اختاذ القرار بتوفري املعلومات التفصيلية والدقيقة يف الوقت املناسب مما حيقق سرعة اإلجناز ،وتساعد
القدرة اهلائلة على ختزين املعلومات مسريي املشاريع اإلبداعية على رمسلة اخلربات بتخزين املعلومات واملعارف اخلاصة
بكل مشروع حىت بعد هنايته لالستفادة منها يف املشاريع املقبلة ،من حيث تقدير وتقييم التكاليف وحتليل املخاطر،
ومتكن املشاركني يف عملية التصميم يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة خبطوات وإجراءات العمل وتعليمات التشغيل،
مما يزيد من كفاءة عملية مجع قياسات األداء الفعلي ،وتعمل نظم االتصال اإللكرتونية على ربط املديرين بعضهم
ببعض وربطهم باملركز الرئيسي ،مما يسهل التنسيق بني األنشطة املختلفة وحيقق سرعة االستجابة نتيجة إلجناز الكثري
من املهام يف أوقات قصرية .كما تعمل شبكة احلواسيب على تدفق املعلومات يف املنظمة ،وعلى التنسيق بني
األنشطة املختلفة لألفراد واجملموعات واإلدارات واملديرين وكافة األطراف املشاركة يف عملية اختاذ القرارات ،وعلى
توجيه املعلومات إىل حيث ظهور احلاجة إليه ،وتوفر مرونة كبرية يف عرض البدائل املختلفة ،وبدقة متناهية وسرعة
فائقة ،باستخدام برامج خمصصة إلدارة الوقت ،وميكن االستفادة من استخدامات احلواسيب يف حتسني جودة
املخرجات ،من خالل قدرهتا على تعديل وتغيري التصاميم السيما املعقدة منها ،وتطوير مناذج عديدة لنفس املنتج
هبدف االستجابة للطلبات املتباينة واخلاصة للزبائن.
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 .1الخالصة:
تنطوي إعادة هندسة العمليات اإلدارية على إحداث تغيريات جوهرية وإعادة تصميم جذري للعمليات األساسية
اليت حتقق قيمة مضافة  ،وزادت أمهيتها مع تزايد حدة املنافسة نتيجة النفتاح األسواق ،والدور الكبري الذي تلعبه يف
حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة ،مما جيعلها قادرة على مواجهة منافسيها وحتقيق البقاء واالستمرارية يف حميط سريع
التغيري ،ومن أجل توضيح ذلك فقد توصلت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:

 االجتاه العام ملستوى إدراك املبحوثني لتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية كان كبريا ،وقد احتل البعد
التكنولوجي املرتبة األوىل من حيث األمهية من وجهة نظر املبحوثني ،مث البعد البشري ويليه البعد اإلجرائي؛
 االجتاه العام لوعي إطارات شركة سونلغاز بضرورة حتسني األداء التنظيمي لشركتهم كبريا بالنسبة لبعد رضا الزبائن
الذي جاء يف املرتبة األوىل من حيث األمهية ،مث بعد األداء املايل ويليه بعد األداء العمليايت ،مث بعد النمو والتعلم يف
آخر ترتيب مبستوى إدراك متوسط؛

 هناك عالقة ارتباط إجيابية وأثر ذو داللة إحصائية لكل بعد من أبعاد إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف حتسني
األداء التنظيمي ،وظهر أكثر األبعاد تأثريا البعد البشري بالدرجة األوىل مث البعد اإلجرائي يف الدرجة الثانية ،أما يف
الدرجة الثالثة يأيت البعد التكنولوجي؛
 تؤثر إعادة هندسة العمليات بأبعادها املختلفة تأثرياً مباشراً على قدرة شركة سونلغاز على حتسني أدائها
التنظيمي.
واستنادا إىل النتائج املتوصل إليها نقدم االقرتاحات التالية:

 العمل على نشر ثقافة التغيري لدى األفراد ،واليت تعترب من املقومات األساسية إلعادة هندسة العمليات اإلدارية؛
 منح األفراد الثقة واالستقاللية يف العمل ،وتوفري مناخ تنظيمي يشجع على تقبل فكرة التغيري يف أساليب العمل
وتطوير إجراءاته وتسهيل تنفيذه باالعتماد على أحدث التكنولوجيات؛
 جتديد نظم اإلدارة لتواكب التطورات احلاصلة يف احمليط ،والتخلص من املهام الروتينية املكلفة للجهد والوقت
والرتكيز على املهام االسرتاتيجية احملققة للقيمة هبدف حتسني األداء التنظيمي يف ظل التغريات السريعة للمحيط؛

 التخلص من العمالة غري الكفؤة وتشجيع االستثمار يف املورد البشري وتقليص احلاجة للمصادر اخلارجية؛

 إشراك األفراد يف صنع القرارات مما حيفزهم على تنفيذها بكفاءة وفعالية ،وضرورة االستفادة من أفكارهم ألهنم
األقدر على توليد أفكار جديدة فيما خيص العمل.
يف هذا اإلطار ميكن تقدمي بعض املقرتحات لبحوث مستقبلية نذكر منها ما يلي:
 .0متطلبات ومعيقات تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات اإلدارية؛
 .9املنهج العلمي لتطبيقات إعادة هندسة العمليات اإلدارية؛
 .3دور التغيري التنظيمي يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة؛
 .1تأثري إعادة هيكلة املوارد البشرية على األداء التنظيمي للمؤسسة؛
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 .2مسامهة التغيري التكنولوجي يف حتسني األداء التنظيمي للمؤسسة؛
.6المراجع:

 .0أمحد بن صاحل عبد احلفيظ .)9113( .المرجع العلمي لتطبيق منهج الهندرة .دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،
عمان ،األردن.

 .9إياد خالد ،زينب يونس .)9101( .تحقيق األداء المنظمي على وفق إدارة الموارد البشرية دراسة استطالعية على عينة من
المصارف األهلية .جملة الدنانري ،2 )1( ،0 )9( ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،اجلامعة العراقية.

 .3الطائي رعد عبد اهلل ،عيسى قدادة .)9112( .إدارة الجودة الشاملة .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،الطبعة العربية،
عمان ،األردن.
 .1الكساسبة حممد مفضي عثمان .)9111(.دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة عمليات األعمال :دراسة ميدانية
على شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في األردن .أطروحة دكتوراه ،قسم إدارة أعمال ،كلية الدراسات اإلدارية واملالية
العليا ،جامعة عمان العربية ،األردن.

 .2تال عاصم فائق ،عذراء حمسن عبد )9102( .انعكاس عملية التغيير على تعزيز األداء التنظيمي .جملة العلوم االقتصادية
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 .3عادل هادي البغدادي .)9113( .عالقة وتأثير الذاكرة التنظيمية في األداء التنظيمي دراسة تطبيقية في عينة من الشركات
الصناعية العامة .جملة اإلدارة واالقتصاد ،22 )1( ،جامعة املستنصرية ،العراق.

 .2مايكل هامر ،جيمس تشاميب .)0222 .إعادة هندسة نظم العمل "الهندرة :دعوة صريحة للثورة اإلدارية الجديدة .ترمجة:
عثمان ،مشس الدين ،الشركة العربية لإلعالم العلمي شعاع ،الطبعة العربية ،القاهرة.

 .2مايكل هامر ،ستاننت ستيفن .)9111( .ثورة إعادة الهندسة دليلك إلى ثورة إعادة هندسة العمليات اإلدارية .ترمجة :حسن
الفالحي ،آفاق اإلبداع للنشر واإلعالم ،الطبعة األوىل ،الرياض ،السعودية.
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الملخص
 مع،هدفت هذه الورقة البحثية إىل دراسة العالقة بني اإلستدامة التنظيمية ونتائج منظمات األعمال
 عرب هنج،الرتكيز على دورها يف مواجهة حتديات بيئتها من تغريات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية
كبريا
ً  خاصة مع تيارات العوملة وغريها من العوامل اليت شكلت حتديًا،استباقي ميكنها من حتقيق امليزة التنافسية
 وهي العوامل،لنموذج األعمال التقليدي املعروف عنه كثرة األزمات والفضائح وفقدان الثقة يف قطاع األعمال
اليت أدت إىل تنامي املطالب بضرورة تغيري السياق الذي ظلت تعمل فيه املنظمات حتت غطا الرأامالية غري
 املوظفني، املستهلكني، حيث فرضت ضغوطات كبرية على املنظمات احلديثة من طرف احلكومات،املقيدة
،واملستثمرين العتماد ممارسات أخالقية ومستدامة ترتكز على اإللتزام مبراقبة تأثري نشاطها على البيئة واجملتمع
.بدل اإلكتفا بقبول تقارير عن األدا املايل
Abstract

Keywords

Business
The aim of this paper is to study the relationship between organizational
sustainability and the results of business organizations, with a focus on their role in Organizations;
facing the challenges of their environment from economic, social, political and cultural
Business
changes through a proactive approach that enables them to achieve competitive
Environment;
advantage, especially with the currents of globalization and other factors. The
traditional business known for the many crises and scandals and loss of confidence in Organizational
the business, which led to the growing demands for the need to change the context in Sustainability;
which the organizations were working under the cover of unrestricted capitalism, Competitive
where the pressures placed on large marginal organizations By its governments,
Advantage.
consumers, employees and investors to adopt ethical and sustainable practices based on
the commitment to monitor the impact of its activities on the environment and society,
rather than accepting sufficient reports on financial performance.
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 . 0مقدمة:
يقدم تتأثر منظمات األعماال بكال ماا ادب يف بيئتهاا مان تغاريات اقتصاادية واجتماعياة وسياساية وثقافياة،
حيااث تسااعى ملواكبتهااا ،عاارب هنااج اسااتباقي ميكنهااا ماان التفااوق علااى املنافسااني والتميااز يف اجملتمااع ،ألن األماار ال ينتهااي
اريا
عند حدود التأثر بل يتعداه إىل حادود التاأثري خاصاة ماع تياارات العوملاة وغريهاا مان العوامال الايت شاكلت حتاديًا كب ً
لنموذج األعمال التقليدي.
إن منظمااات األعمااال اليااوم كاجااة أكثاار ماان أي وقاات مضااى للعااب دور هااام يف اجملتمااع والبيئااة ،باعتبار ااا
مصدرا ألهم مدخالهتا ومنفذا ملخرجاهتا .لقد تنامت املطالب اليت تدعو إىل ضرورة تغياري الساياق الاذي ظلات تعمال
فيه املنظمات حتت غطا الرأامالية غري املقيدة ،بسبب كثرة األزماات والفضاائح وفقادان الثقاة يف قطااع األعماال ،وهاو
مااا فاارو ضااغوطات كباارية علااى املنظمااات احلديثااة ماان طاارف احلكومااات ،املسااتهلكني ،املااوظفني واملسااتثمرين العتماااد
ممارسات أخالقية ومستدامة ترتكاز علاى اإللتازام مبراقباة تاأثري نشااطها علاى البيئاة واجملتماع ،بادل اإلكتفاا بقباول تقاارير
عن األدا املايل.
لقد ناقش أصحاب األعمال واألكادمييني لسنوات عديدة دور منظمات األعمال يف اجملتمع من خالل وضع
تقارير مكملة لألدا اإلقتصادي ،ختص تقارير عن األدا اإلجتماعي والبيئي  .ولتحفيز املنظمات لإلخنراط يف
اإلستدامة فهي كاجة إىل معرفة املزيد عن املكاسب اليت ميكن حتقيقها من ورا ها ،فكانت عدة دراسات يف هذا
اإلطار.
 0. 0إشكالية الدراسة:
يتم حناول يف هذه الورقة البحثية تسليط الضو عليها لتوضيح العالقة بني اإلستدامة التنظيمية ونتائج
منظمات األعمال ،وذلك من خالل اإلجابة على إشكالية ال بحث املعرب عنها بالتساؤل التايل:
كيف تساهم اإلستدامة التنظيمية في تحقيق الميزة التنافسية لمنظمات األعمال ؟
 2. 0أسئلة الدراسة:
ولإلجابة عن التساؤل الرئيسي قمنا باالستعانة بالتساؤالت الفرعية التالية:
 ما هي أبرز حتديات بيئة األعمال ؟ -ماملقصود باإلستدامة التنظيمية ؟

 -هل اإلستدامة التنظيمية حتمية أم أفضلية بالنسبة ملنظمات األعمال ؟

 ما الذي ميكن أن تستفيد منه منظمات األعمال من التحول إىل اإلستدامة التنظيمية ؟ -ما هي معوقات التحول حنو اإلستدامة التنظيمية ؟

 ما هي العوامل احملفزة على اإلستدامة التنظيمية ؟ 1. 0فرضيات الدراسة:
ولإلجابة عن التساؤالت املطروحة قمنا بصياغة فرضية نرى أهنا أكثر اإلجابات احتماال:
 تساااهم اإلسااتدامة التنظيميااة يف حتقيااق املياازة التنافسااية ملنظمااات األعمااال ماان خااالل اإلبااداع يف تقااد منت اااتصديقة للبيئة.
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.2منظمـات األعمـال
. 0.2مفهوم وخصائص منظمات األعمال
تع اارف منظم ااات األعم ااال عل ااى أهن ااا وح اادة اقتص ااادية تض اام أكث اار م اان ش ااخص وتس ااتخدم عناص اار اإلنت اااج
لتحويلها إىل خمرجات ،عن طريق قيامها بأنشطة وتفااعالت دادف إشاباع رغباات أبناا اجملتماع ،مان خاالل إنتاجهاا
وتوزيعها للحصول على ربح يؤمن استمرارها وتطورها ،فمنظمة األعمال هي مركاز إشاباع حلاجاات شار ة معيناة مان
أفراد اجملتمع ،وهي قوة اقتصاادية إىل جاناب كوهناا قاوة اجتماعياة .وتعاود ملكيتهاا عاادة إىل القطااع الاا  ،وتشامل
كافااة النشاااطات اإلقتصااادية واإلجتماعيااة والثقافيااة والعلميااة .وتتميااز منظمااات األعمااال مب موعااة ماان الصااائص
نوجزها يف اجلدول رقم (.)10
جدول ( :)1خصائص منظمات األعمال
السؤال
ماذا تفعل منظمات
األعمال ؟
من تقوم منظمات
األعمال بخدمته ؟

كيف تؤدي منظمات
األعمال وظائفها ؟

الجواب

تقوم بإشباع حاجات املستهلكني من خالل تقد املنت ات.
تقوم خبدمة مستهلكيها من خالل توفري السلع والدمات ،ونظرا الستحالة خدمة السوق كله ،فإهنا
حتدد اجلز من السوق الذي تنوي الرتكيز عليه وخدمته بطريقة أفضل من منافسيها.

 تحويل الموارد  :حتويل عناصر اإلنتاج ( املدخالت ) إىل سلع وخدمات ( املخرجات ) ذات قيمةللمستهلك؛
 خلق المنافع  :املنفعة الشكلية ،املنفعة الزمنية ،املنفعة املكانية ،املنفعة احليازية؛ اإلستخدام األمثل للموارد  :تتم عملية حتويال املاوارد بطريقاة إقتصاادية مان خاالل رفاع اإلنتاجياة إماامن خالل ترشيد استخدام املدخالت او الرقي يف األدا املرتبط باملخرجات.

لماذا توجد منظمات
االعمال ؟
المصدر :مقدم وهيبة ،تقييم مدى استجابة منظمات األعمال في الجزائر للمسؤولية اإلجتماعية :دراسة تطبيقية على عينة من
مؤسسات الغرب الجزائري  ،أطروحة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،جامعة وهران.22 : ،0162/0163 ،
أهداف الربح ،النمو ،البقا .

.2.2تحديات بيئة األعمال
البيئة هي أي طرف أو متغري يؤثر على املنظماة بشاكل مباشار أو غاري مباشار .وانادف مان حتليال بيئاة املنظماة هاو معرفاة
طبيعة ما يواجهها من نقاط قوة ونقاط ضعف ( االبيئة الداخلية ) فر وهتديدات ( البيئة الارجياة ) وهاو ماا يسااعدها
1
على وضع اإلسرتاتي يات املناسبة .ومن أهم حتديات بيئة األعمال الراهنة( :مقدم)4102 ،
 عولمــة المنافســة  :وهااي تعتاارب مرحلااة متقدمااة للعوملااة اإلقتصااادية ،تاازول فيهااا احلاادود اجلغرافيااة أمااام أنشااطةمنظمات األعمال مشكلة بذلك حتديا تسويقيا بارزا؛
 انحصار دور الدولة في اإلقتصاد  :مع هيمنة النموذج الرأامايل تراجع دور الدولة ومل يعاد مبقادورها ياياةمنظماهتا املنافسة األجنبية؛
 الخوصصـ ــة وتعـ ــاظم دور القطـ ــا الخـ ــاص  :س ا ا ل القط اااع الا ااا تس ااارعا ملحوظا ااا يف زي ااادة أ يتا ااهواسرتجاع مكانته عرب العامل وتكرس ذلك مع تسارع عمليات الوصصة اليت أصبحت شأنا عامليا؛
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 -تزايد دور التكتالت اإلقتصادية  :نظرا ملا توفره من مزايا وفر تنافسية؛

 انتش ــار الش ــركات متع ــددة الجنس ــيات  :فه ااي تش ااكل مظها ارا ب ااارزا يف األسا اواق الدولي ااة بفع اال نفوذه ااااإلقتصااادي واملااايل والسياسااي ،حيااث أصاابحت األعمااال الدوليااة بفعاال اإلناادماج واإلسااتحواذ تتمركااز يف يااد عاادد قلياال
من الشركات متعددة اجلنسيات مما أدى اىل ظهور إحتكارات؛
 ظهور التجارة اإللكترونية  :كأحد أهم أشكال التعامل الت اري؛ التوجــه نحــو التكنولوجيــا العاليــة  :حقااق العااامل علااى ماادى الساانوات األخاارية تقاادما واسااعا يف ااال إنتاااجالسالع والاادمات أدت إىل انتشاار الفنااون اإلنتاجيااة عالياة التطااور ،زيااادة جاودة املنت ااات ،ورفااع اإلنتاجياة ودعاام املزايااا
التنافسااية ،لكنهااا يف املقاباال أدت إىل التااأثري علااى فاار العماال ،حيااث زادت ماان نسااب البطالااة ،وأدت إىل اختفااا
وظائف ظهور وظائف جديدة؛

 تزايد الضغوطات علـى منظمـات األعمـال  :مناذ التساعينات مان القارن املاضاي واملنظماات تواجاه ضاغوطاماان عاادة جبهااات منهااا :املنظمااات غااري احلكوميااة ،منظمااات حقااوق اإلنسااان ،منظمااات يايااة البيئااة .هااذه األخاارية
أصابحت تتاابع نشااطات املنظماات وتتصاادى ملخالفاهتاا ،حياث تعاظمات قضاايا يايااة البيئاة مان التلاوب الاذي حتدثااه
الصااناعات ،ناهيااك عاان تعاااظم اإلهتمااام باااألخالق والقاايم واألدوار اإلجتماعيااة لتحسااني نوعيااة حياااة العاماال ولتب ا
توجهات أكثر شفافية جتاه مصاحل اجملتمع وموارده واجياله املستقبلية.
ماذا ينتظر من منظمات املستقبل ؟ وكيف ستكون العالقة بني املنظمة وعمالئها ؟ أسئلة حتري الكثري من
املهتمني باجملال اإلداري يف العامل ،حيث أنه ال توجد صورة حمددة ملا ستكون عليه املنظمات يف املستقبل ،إال أن
التحديات اليت تواجهها املنظمات املعاصرة تستدعي قيامها بد ا من اليوم بإعادة النظر يف خدماهتا املقدمة ،واختاذ
األساليب الصحيحة يف ممارسة عملها ،إذ أن جناح املنظمات يف املستقبل يعتمد على ما سوف تقوم به اليوم .ويرى
2
البعض أن منظمات املستقبل ( أو منظمات الغد ) هي املنظمة اليت( :عدنان)4102 ،
 ختدم كل فئات اجملتمع وليس فئة صغرية؛ -حتقق تعادل الفر بني املواطنني يف احلصول على املوارد القابلة لإلستثمار؛

 -متول اإلنتاج أكثر مما ميول اإلستهالك أو املشاريع ذات الطابع االستهالكي؛

 تعمل لدمة اإلستقرار والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املتواصلة..1اإلستدامة التنظيمية
يقاول  Porter & Kramerسانة  ":4100النظاام الرأاماايل حتات احلصاار ،ففاي السانوات األخارية كاان ينظار
إىل إنتش ااار األعم ااال عل ااى حن ااو متزاي ااد باعتباره ااا س ااببا رئيس اايا للمش اااكل اإلجتماعي ااة والبيئي ااة واإلقتص ااادية ،ينظ اار إىل
3
الشركات على نطاق واسع على أهنا تزدهر على حساب اجملتمع "( Wales,2013).
لقد صممت اإلستدامة  sustainabilityيف البداياة كمفهاوم ينطباق علاى املساتوى العااملي ،إال أن تزاياد تطبياق
هذا املفهوم أصبح على مستوى املنظماات أيضاا ،بسابب التاأثري املتباادل ماع اجملتماع .وقاد أصابح ذلاك ضارورة فاملنظماة
كاجة إىل ادخال املؤشرات غري املالياة مثال األنشاطة اإلجتماعياة وياياة البيئاة يف صانع القارار والتخطيطاي اإلسارتاتي ي
جنب ااا إىل جن ااب م ااع املؤشا ارات املالي ااة .وق ااد ذك اار  Elkingtonيف كتاب ااه س اانة  0991أوج ااه اإلخ ااتالف ب ااني امل اادخل
التقليدي إلدارة منظمات األعمال واملدخل احلديث الستدامة منظمات األعمال:
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الجدول ( :)2مقارنة بين المدخل التقليدي والمدخل الحديث لمنظمات األعمال

المدخل الحديث " إستدامة منظمات األعمال "
المدخل التقليدي " إدارة منظمات األعمال "
ثالثي األبعاد ( البعد االقتصادي ،البيئي واالجتماعي )
أحادي البعد ( البعد املايل )
يشتمل على رأس املال املادي والبشري والطبيعي واإلجتماعي
يقتصر على رأس املال املادي فقط
ميتد إىل األصول غري امللموسة ،حيث يركز على الدمات اليت يقدمها
يقتصر على األصول امللموسة فقط
تتعام اال م ااع الع اااملون كأص ااول هام ااة للمنظم ااة جي ااب إع ااادة توجيهه ااا اىل
تتعامل مع العاملني كفائض جيب التخلص منه
االت جديدة تش عهم على اإلبتكار.
حصري يقتصر على أصحاب املصاحل الداخليني فقط مشويل ميتد ليشمل أصحاب املصاحل الارجيني.
اتسع نطاق املسا لة لتمتد إىل مجيع أصحاب املصاحل
نطاق املسا لة يقتصر على املسا ون فقط
يهتم بالقياس والتقرير عن األدا غري املايل فضال عن األدا املايل
يقتصر على األدا املايل
احلق يف املعرفة ،حيث تعرتف كقوق األطراف ذوي العالقة
احلاجة إىل املعرفة
ثنااائي االجتاااه ،فمسااؤولية املنظمااة ال تتمثاال فقااط يف التقرياار الساانوي ولكاان
أحادي االجتاه
جيب مشاركة أصحاب املصاحل من خالل حوارات مفتوحة.
األه ااداف والتوقع ااات ،حي ااث انتق اال م اان مرحل ااة الوع ااود الرباق ااة إىل مرحل ااة
الوعود
التحقيق الفعلي لألهداف والغايات والتوقعات.
المصــدر :آفاااق ذنااون إباراهيم ،نمــوذم محاســبي لحفصــاي اإلختيــاري عــن تقــارير االســتدامة فــي ترشــيد قــرار االســتثمار :دراسااة
 ( .12 ،10 :بتصرف ).
تطبيقية ،رسالة ماجستري يف احملاسبة ،جامعة املنصورة،0161 ،

.0.1مفهوم اإلستدامة التنظيمية
إكتسبت قضايا اإلستدامة أ ية كبارية ال سايما بعاد تقريار  Brundtlandعاام  0991وبشاكل أكثار ماع تأكياد
العدياد مان الكتاااب علاى النتااائج اإلجيابياة الايت حتققهااا املمارساات املسااتدامة للمنظماات .وكلاول التسااعينات مان القاارن
املاضي ،أصبح مصاطلح " اإلساتدامة " ينااقش علاى حناو أوساع حياث أدى إىل إمجااع علاى دور منظماات األعماال يف
4
اجملتمع ،ومت اقرتاح عدة مقاربات لدمج اإلستدامة يف اإلدارة( Hourneaux ,2017).
وحساب املعهاد القاانوي لألفاراد والتنمياة) ) CIPDسانة  4104فاإن جاوهر اإلساتدامة يف الساياق التنظيماي يكمان
يف مبدأ تعزيز النظم اإلجتماعية والبيئية واإلقتصادية اليت تعمل يف إطارها املنظمات ،وهاو مفهاوم يقادم " الرتكياز الثالثاي "
للمنظمااات ،أي الرتكيااز املت ازامن علااى األدا االقتصااادي واإلجتماااعي والبيئااي ،والااذي ي ارتبط مبااا يساامى" احملاساابة الثالثيااة
لألرب اااح " 5(Wales,2013).إذن يفه اام م اان اإلس ااتدامة يف املنظم ااات ،أو اإلس ااتدامة التنظيمي ااة ،أو إس ااتدامة األعم ااال
على أهنا إدراج اجلوانب اإلجتماعية والبيئية يف القرارات اإلقتصادية للشركة.
 ويؤكاد تقريار  Brundtlandعاام  0991علاى اإلرتبااط الوثياق باني التنمياة اإلقتصاادية ،اإلجتماعياة والبيئياة،كما حدد مؤمتر القمة العاملي لإلستدامة املنعقد يف جوهانسبورغ عام  4114األبعاد الرئيسية لإلستدامة:
6
( آفاق ذنون)4102 ،
 البعــد اإلقتصــادي :يتعلااق بتااأثريات املنظمااة علااى الظااروف اإلقتصااادية ألصااحاب املصاالحة وعلااى األنظمااةاإلقتصادية على املستوى احمللي ،الوط والعاملي ( حتسني رفاهية اإلنسان و زيادة نصيبه مان السالع والادمات ،حتقياق
الكفا ة اإلقتصادية ،اإللتزام مبمارسات أخالقية داخل املنظمة ،مثل احلوكمة ،منع الرشوة ،حمارباة الفسااد ،عادم حتميال
النشاط اإلقتصادي احلايل عبئا على موارد األجيال الالحقة ).
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 البعــد البيئــي :يهاادف إىل اإلسااتخدام األمثاال للماوارد الطبيعيااة ولاايس فقااط توفريهااا ألهنااا ليساات ملكااا جلياالمعني بل هي ملكا لكل األجيال فضال عن ياية وسالمة األنظمة البيئية من التلوب؛
 البعــد اإلجتمــاعي :يهادف هااذا البعااد اىل حتقيااق العدالااة اإلجتماعياة يف توزيااع املاوارد اإلقتصااادية والطبيعيااة،وايص ااال ال اادمات ال اادمات االجتماعي ااة كالص ااحة ،التعل اايم ،إىل م اان تاجه ااا والقض ااا عل ااى الفق اار والبطال ااة وتنمي ااة
الثقافات والعالقات بني املنظمة واصحاب املصاحل الداخليني والارجيني.
.2.1أسباب التوجه نحو اإلستدامة التنظيمية
يف دراس ااة استقص ااائية أجرهت ااا وكال ااة ياي ااة البيئ ااة يف الوالي ااات املتح اادة ع ااام  ،4112وج اادت أن  % 99مم اان
مشلهم اإلستطالع يرون أن املنظمات جيب أن تكون مسؤولة عان ياياة البيئاة ،فيماا يارى  % 14أن املنظماات ينبغاي
أن تدعم اإلهتمامات اإلجتماعية .وعن األسباب اليت أدت إىل اتباع هنج اإلستدامة يف األعمال ،حددت
 Catrin Ballingerسنة  4100األسباب التالية:
 ضغوط العوملة؛ -فضائح الشركات؛

 -األزمات اإلقتصادية العاملية؛

 دعوة أصحاب املصاحل الارجيني ملزيد من التدقيق يف األعمال.ويارى  Kielstraأن العوملاة أدت إىل تغياري كباري يف أدوار وعالقاات األعماال واحلكوماات وأصاحاب املصااحل .و
لع اال أحا ااد النتا ااائج الا اايت ال ميكا اان إنكاره ااا لألزما ااة املاليا ااة واإلقتصا ااادية العامليا ااة ه ااو اإلق ا ارتاح الا ااذي قدما ااه السياسا اايون
واإلقتصاااديون وقااادة األعمااال خبصااو مااا هااو مطلااوب اآلن ماان الرأاماليااة ،والااذي يسااتند إىل منظااور طوياال األجاال "
النم ااو املس ااتدام " .غ ااري أن هن اااك أس ااباب أخ اارى كالقض ااايا البيئي ااة والدميغرافي ااة العاملي ااة أدت إىل احلاج ااة إىل اإلس ااتدامة
تلخيصااا لنتااائج أكاااثهم األخاارية ،الحظاات كليااة اإلدارة جبامعااة  Cranfieldساانة  4100أنااه يف عااامل بااه
التنظيميااة ،ف ً
ما اوارد حم اادودة ،تظه اار إحص ااائيات منظم ااة التع اااون اإلقتص ااادي والتنمي ااة أن ع اادد س ااكان الع ااامل ق ااد جت اااوز اآلن 11
مليااارات نساامة ،وهااي تفاارو قيااودا متزاياادة و حتااديات كباارية علااى املنظمااات ،فااالنمو السااكاي ال يع ا بالضاارورة منااو
الطلااب إذا كااان السااكان ال يسااتطيعون ش ارا مااا تنت ااه املنظمااات .يطلااق عليااه " الكارمااا العامليااة " مااع عاادم الت اوازن
لصاحل أولئك الذين يستهلكون أكثر من أولئك الاذين ينت اون ،فماا مل يكان هنااك تقاسام حقيقاي للمناافع ،لان تكاون
7
سالسل التوريد قابلة لإلستدامة على املدى الطويل( Wales,2013).
.1.1اإلستدامة حقيقة في تيار منظمات األعمال الحديثة
ووف ًقااا لتقرياار" خاادمات األعمااال املسااتدامة " ساانة  ،4100زادت بشااكل س اريع قاادرة املنظمااات علااى املشاااركة
يف اإلستدامة ،كما ارتفع عادد املاوظفني الاذين لاديهم مهاارات ومعاارف عنهاا .لقاد سالط  Colbert & Kuruczسانة
 4111الضااو علااى حقيقااة أن الشااركات تسااعى اآلن لإلع ارتاف الااوط والاادويل بسياسااات اإلسااتدامة ،مثاال حتقيااق
درجااة عاليااة ماان الرتتيااب يف عاادد متزايااد ماان مؤش ارات اإلسااتدامة مثاال" مؤشاار داو جااونز لإلسااتدامة " .فقااد وجاادت
دراسة جامعاة  Exeterسانة  4100أناه يف الاو.م.أ  % 91مان الشاركات العاملياة املدرجاة يف" قائماة فورتشان " 421
كانات تقادم تقااارير خارجياة عاان مباادرات اإلسااتدامة الاصاة دااا ،كماا أبلا  Colbert & Kuruczساانة  4111أن
عديد الشركات تقدم تقارير علنية عن أدائهاا يف اال اإلساتدامة .ويف دراساة استقصاائية لشاركة  KPMGعاام 4112
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توصاالت إىل أن  % 29ماان أفض اال  421شااركة مدرجااة يف قائم ااة " فورتشاان  "55تتعاماال م ااع تقااارير اإلس ااتدامة
أيضااا بااأن عدياد الشااركات قااد تبنات أساالوبًا ثالثيًااا
الثالثياة .ويف اململكااة املتحادة ،أفاااد معهااد  CIPDسانة ً 4104
متكااامالً لقياااس قيمهااا .كمااا حااددت  Lacy et alساانة  4101اإلسااتدامة علااى أهنااا أولويااة اسارتاتي ية للمسااتقبل
بالنساابة للمسااؤولني التنفيااذيني الرئيساايني ،وأفااادوا أن  % 99ماان الرؤسااا التنفيااذيني ياارون أن قضااايا اإلسااتدامة حاامااة
لن ااح أعماانم يف املساتقبل ،وقاد أشاار  Kanterسانة  4100إىل أنشاطة شاركات مثال  Unileverالايت تسالط الضاو
على هدفها املتمثل يف مساعدة أكثر من مليار شخص على اختاذ إجارا ات لتحساني صاحتهم ورفااهيتهم .وتساتمر يف
حتديااد شااركات متنوعااة مثاال  ،Spencer ،Marks ،Wal-Martو  Hondaومجاايعهم يساالطون الضااو علااى إلت ازامهم
8
باألعمال اإلجتماعية والبيئية على مواقعهم(Wales,2013).
.1.1أهمية اإلستدامة بالنسبة لمنظمات األعمال
عام  4100نشر باحثون من جامعاة  Harvardوجامعاة  " Londonتاأثري ثقافاة اإلساتدامة لادى املنظماة علاى
عام ااا ) مقارن ااة أدا منظم ااات " اإلس ااتدامة العالي ااة " ال اايت نف ااذت
س االوكها وأدا ه ااا " .م اان خ ااالل ( عل ااى م اادى ً 09
موعااة ماان السياسااات البيئيااة واإلجتماعيااة مااع منظمااات متشااادة مل تعتمااد هااذه املمارسااات ،وماان نتائ هااا أن زاد
اإلسااتثمار يف جنيااه إس ارتلي واحااد يف موعااة الشااركات ذات اإلسااتدامة العاليااة يف عااام  0999إىل قيمااة 44.21
جنيه إسرتلي كلول هناية عام  4101مقارنة بزيادة قدرها  02.21جنيه اسرتلي فقاط مان اجملموعاة ذات اإلساتدامة
املنخفضااة ،كمااا حققاات الشااركات ذات اإلسااتدامة العاليااة أدا ً أفضاال يف املقاااييس 9 (Wales,2013).وتشااري األدلااة
اليت قدمتها املبادرة العاملياة إلعاداد التقاارير ( يساتخدمها أكثار مان  2111منظماة يف العاامل ،ماوزعني علاى  21دولاة،
10
إلصدار تقارير االستدامة الاصة دا ) إىل العديد من املكاسب اليت حتققها اإلستدامة(:جديدي)4101 ،
 تعزيز فهم كافة املخاطر والفر اليت تواجه املنظمة؛ -تأكيد العالقة ما بني األدا املايل وغري املايل؛

 التأثري على السياسة واالسرتاتي ية وخطط العمل بعيدة املدى؛ -تبسيط اإلجرا ات وتقليل الكلفة وحتسني الكفا ة؛

 القياس وتقييم أدا االستدامة وفقا للقوانني واألعراف ومعايري األدا واملبادرات الطوعية؛ -جتنب التورط يف القضايا البيئية واإلجتماعية الفاشلة؛

 تقييم ومقارنة األدا داخليا مع املنظمات والقطاعاات األخارى وختفياف اآلثاار البيئياة واإلجتماعياة واحلوكماةالسلبية؛
 حتسني السمعة والوال لإلسم الت اري؛ -متكني أصحاب املصلحة الارجيني من فهم القيمة احلقيقية للمنظمة واألصول امللموسة وغري امللموسة؛

 إثبات قدرة املنظمة على التأثري والتأثر بالتوقعات حول التطور املستدام.لقد اعتمادت شاركة  HPاإلساتدامة كأسااس يف حتقياق ميزهتاا التنافساية عارب ثاالب مراحال ،األوىل عاام 1980
كان توجهها حنو منع التلوب ،والعمل على ختفيض اإلشاعاعات يف عملياهتاا الصاناعية ،أماا الثانياة فقاد ارتكازت علاى
إدارة املخاطرة ومنع التلوب البيئي وإجرا التحساينات علاى أسااليب العمال ،ويف املرحلاة الثالثاة عاام  1990انتقلات
إىل تطاوير عملياات اإلنتااج لتقاد منت اات صاديقة للبيئاة مان خاالل إعاادة التادوير ،التغلياف األخضار ،التصاميم
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البيئي ،وااللتزام بالقواعد البيئية يف العمل .إن اإلستدامة تع إسرتاتي ية األعمال املتقدمة حنو حتقيق اإلبداع من أجل
اماتالك ميازة تنافساية لكاي تاتمكن مان جتااوز القياود املفروضاة عليهاا مان قبال بيئتهاا .لقاد طاورت شاركة  DuPontيف
الاو.م.أ تقنياات جديادة إلنتااج ماادة الساليلوز  Celluloseاملساتخدمة يف البياوت الزجاجياة للمنت اات الزراعياة ،والايت
مان شاأهنا ختفايض نسابة اإلنبعاثاات الغازياة مان البياوت الزجاجياة مبقادار  % 21والايت تعاد مان أخطار مساببات
اإلحتباس احلراري ،كما تسامح هاذه التكنولوجياا باساتخدام املاا املعااد تادويره والسايطرة بشاكل أفضال علاى عملياات
التلوب .وملواجهة تزايد استهالك الوقود واحلاد مان التلاوب النااتج عان الغاازات املنبعثاة مان حركاة السايارات ،اساتطاعت
شركة  DuPontإجياد مواد من األلياف والبالستك ميكن استخدامها يف احملركاات لغارو ختفايض الاوزن العاام للسايارة.
ومن خالل ذلك فقد مت إزالة ما يقرب من  11كيلوغرام من  11مليون سيارة مت إنتاجها وطرحها يف السوق ،وهذا
األمر قاد إىل توفري ما يقرب من  240مليون غالون مان الوقاود ) ماا يعاادل  19ملياون برميال مان الانفط الاام ) كماا
قامات ذات الشاركة عاام  2009باعتمااد إسارتاتي ية جديادة يف البناا األخضار تقاوم علاى هادف مركازي يتمثال يف
حتقيق النفايات الصفرية " " Zero Wasteوفق مبدأ "  " 3Rsوهي التخفيض  Reducingوإعادة اإلستعمال Reuse
وإعادة التدوير  Recyclingجململ النفايات املتولدة عن البنا  .وقد استطاعت بعد مرور ثالب سنوات على املشروع
ختفيض ح م النفايات اليت يفرتو إرسانا إىل مواقع طمر النفايات ب ا  81ملياون باوناد ،كماا حققات أربااح وصالت
إىل  4.5مليون دوالر( البكري.11)4109 ،
إن تطبيق مبادى االستدامة يصب يف مصلحة املنظمات بشاكل عاام واملدرجاة منهاا بشاكل خاا  ،إذ تت اه
أماوال العدياد مان صاناديق االساتثمار حاول العاامل حناو االساتثمار يف أوراق مالياة تسااهم شاركاهتا ىف حتقياق التنمياة
املساتدامة ،كماا أن علاى املنظماات الايت ترغاب بتطبياق مباادى اإلساتدامة القياام بإعتمااد إجارا ات فعالاة للمساا ة
اإلجيابية يف خدمة اجملتمع احمللي من خالل التواصل مع اجلهات ذات العالقة وحتديد احتياجاهتاا مباا ياتال م ماع طبيعاة
عملهاا القاائم علاى اإلساتدامة .ويوجاد العدياد مان اآلثاار املهماة الايت تانعكس علاى الشاركات نتي اة تبنيهاا وتطبيقهاا
ملبادى اإلستدامة ومنها:
 تقليل خماطر العمل وتعزيز وزيادة فر النمو ملشاريع وأعمال املنظمة؛ -حتقيق املكاسب واحلفاظ على دميومة عمل املنظمة؛

املوارد؛

 حتساني كفاا ة األدا التشاغيلي ورفاع ركياة املنظماة وذلاك مان خاالل خفاض التكلفاة وترشايد اساتغالل -حتسني مستوى رضا القوى العاملة لدى املنظمة؛

 -احملافظة على مستوى األمان والسالمة العامة ألنشطة املنظمة التشغيلية؛

 -تعزيز امعة املنظمة وعالمتها الت ارية مما ينعكس اجيابياً على مركزها يف السوق بني املنافسني؛

 تعزيز قدرة الشركة على التخطيط االسرتاتي ي للعمل على املدى البعيد.إن قياام البورصاة باإلنضامام إىل مباادرة اإلساتدامة  SSEوتشا يعها للمنظماات املدرجاة علاى إعاداد تقاارير
اإلستدامة سوف يساهم يف:
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 زيادة وعي املستثمرين من خالل الربط بني بيانات االدا املتعلق باالستدامة وبيانات األدا املاايل للشاركة،حيث أن افصاح املنظمة عن املخاطر املتعلقة بنشاط أعمال الشركة ميكن املستثمرين مان تقيايم أثار هاذه املخااطر علاى
عملياهتا وأدائها البيئي؛
 -جعل املنظمات املدرجة أكثر اهتماماً بقضايا التنمية املستدامة واملسا ة الفعالة يف ياية البيئة؛

 تش يع احلكومة واملنظمات لتوجيه استثمارها حنو أولويات التنمية املستدامة كإصدار ما يعرف بالسنداتالضرا  Green Bonds؛
 مواكبة املتطلبات العاملية والتوجهات احلديثة املتعلقة باإلفصاح عن مجيع األمور املالياة وغاري املالياة ملنظماات12
األعمال(.بورصة عمان)4109 ،
.1.1معوقات اإلستدامة التنظيمية
رغم عديد األدلة اليت تؤكد على أ ية النهج املستدام لنمو أو حىت بقا املنظماات ،إال أن الكثاري مان املنظماات
مل تنخاارط بعااد يف مثاال هااذه املمارسااات ،بساابب عراقياال حتااول دون هااذا التوجااه ،فقااد أشااار  Paul Polmanاملاادير
التنفياذي لشاركة  Unileverيف املنتادى اإلقتصاادي العااملي لعاام  4101إىل وجاود الكثاري مان الضاغوطات علاى املادى
القصااري حتااول دون جناااح هااذا املسااعى ،وبساابب الصااعوبات الاايت تواجههااا بعااض املنظمااات يف وضااع إسارتاتي ية متسااقة
لإلساتدامة ،كمااا أن العدياد ماان املنظماات تاارى أن حتقياق هااذا املوا ماة ميثاال مشاكلة ،ألنااه يساتلزم الرتكيااز علاى موعااة
ماان النتااائج غااري املاليااة ،يف الوقاات الااذي اعتااادت فيااه املنظمااات علااى القياااس املااايل ،ناهيااك عاان موعااة اآلرا ( علااى
سبيل املثاال  Friedmanسانة  ) 0911الايت تعتارب أن تبا السياساات البيئياة واإلجتماعياة ساوف اد بشاكل أساساي
13
من ثروة املسا ني(Wales,2013).
ولسو احلظ الرتكيز على" النهج الثالثي" جعل الشركات هتمل جودة حيااة العمال ،حياث ظاروف العمال سايئة
وخطاارية يف بعااض األحيااان ،أجااور منخفضااة .إن هنااج الفعاليااة التنظيميااة يثااري قضااايا عدياادة تاادور أساسااا حااول إدارة
التغيااري ،إدارة املواهااب ،القيااادة  ،وتصااميم املنظمااة ،ولاايس ماان السااهل تصااميم أي منظمااة فعالااة إعتمااادا علااى " الاانهج
الرب اااعي" عك ااس الس ااابق ال ااذي يرك ااز عل ااى األدا امل ااايل فق ااط ،فهن اااك خي ااارات متع ااددة لتص ااميم املنظم ااة حتت اااج إىل
استكشاف وتقييم مستمر وتطوير مث تنفيذ ،وهذا بالنظر إىل التغريات السريعة اليت حتدب يف بيئة األعماال ،وهاذا حاىت
تكااون املنظمااة يف وضااع جيااد ألن تكااون أكثاار" فعاليااة علااى حنااو مسااتدام " ،فهااي كاجااة إىل الرتكيااز علااى التغيااري القااائم
علااى األدلااة ،القيااادة الدميقراطيااة ،واحارتام األفاراد ،إذ ماان غااري املاارجح أن تكااون املنظمااة فعالااة علااى حنااو مسااتدام إال إذا
14
كانت قادرة على التغيري بسرعة وفعالية(Edward,2013).
.1.1دور الحكومات في توجيه وتعزيز استدامة المنظمات
اقرتح  Mendozaمنوذج أطلق عليه " منهج دولة العالقات " حيث يرى أنه علاى احلكوماات أن تبحاث عان أدوار
جديادة بعيادا عاان نطااق دولاة الرفاااه إذا أرادت أن جتاد حلاوال للمشااكالت االجتماعياة الايت تتفاااقم بتساارع مساتمر .وهااذا
ال يت ااأتى إال ب اادمج ق ااوى اجملتم ااع األخ اارى ( القط اااع ال ااا  ،اجملتم ااع امل اادي ) يف شا اراكة م ااع القط اااع احلك ااومي لتحم اال
15
مسؤوليات البيئة واجملتمع على حد سوا  .وتوجد ثالب مداخل أساسية للسياسة العامة( :جديدي)4101 ،
 المدخل المعلوماتي :الذي مصدره املعرفة ،ويعتماد علاى العقالنياة واإلقنااع ،ومان أمثلتاه احلماالت اإلعالنياة،مواقع الشبكة العاملية لالنرتنيث والتدريب؛
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 المـ ــدخل االقتصـ ــادي :أو أسا االوب اجلا اازرة ،ويعتما ااد علا ااى التا اااثري ما اان خا ااالل االدوات املاليا ااة وقا ااوى مثا االاالعفا ات واملكافآت والضائب؛
 المدخل القانوني :أو أسلوب العصا ،ويتضمن اليارات املرغوبة من احلكوماة باساتخدام السالطات التشاريعيةوالتنفيذية والقضائية ( األنظمة والقوانني والتشريعات ).
 .1تقارير اإلستدامــة
.0.1أهداف تقارير اإلستدامة
إن انادف الرئيساي إلعاداد تقاارير االساتدامة هاو قيااس أدا املنظماة مباا خياص حتقياق خمتلاف أهاداف التنمياة
املساتدامة ،واإلفصااح عان هاذا األدا جلمياع األطاراف املعنياة الداخلياة والارجياة  stakeholdersوكياث يتضامن بشاكل
شافاف وواضاح مجياع مساا اهتا اإلجيابياة والسالبية يف اال األدا البيئاي واجملتمعاي واحلوكماة .كماا ميكان اساتخدام هاذه
التقارير ملقارنة أدا املنظمة مع أدا منظمات أخرى ضمن إطار زم حمدد.
.2.1خطوات إعداد تقرير اإلستدامة
يبادأ إفصااح املنظماة عان أدائهاا املتعلاق باملعاايري البيئياة واجملتمعياة ومعاايري احلوكماة (  ) ESGبادمج مفهاوم
االستدامة يف أنشطتها اليومية ،ومن مث قيام املنظمة بتشكيل فرياق اساتدامة مان املاوظفني املاؤهلني للقياام بالتواصال ماع
أصحاب املصلحة لرتتيب أهداف وأولوياات االساتدامة الايت تساعى إىل حتقيقهاا ،مث حتدياد اجلواناب الايت تراهاا جوهرياة
لالفصااح عنهاا ومان مث القياام بتحدياد مؤشارات  Key Performance Indicatorsلقيااس هاذه اجلواناب علاى النحاو
املبني يف الشكل رقم (.)10
شكل ( :)1خطوات إعداد تقرير اإلستدامة
دم

تشكيل

التواصل مع

تحديد

تحديد

تطوير ونشر

االستدامة

فريق

األطراف

الجوانب

مؤشرات

تقرير

في أعمال

اإلستدامة

ذات العالقة

الجوهرية

األداء

اإلستدامة

المنظمة

المصدر :بورصة عمان ،الدليل اإلرشادي حول إعداد تقارير اإلستدامة،4109 ،

.19 :

 أوال  :دمـ اإلسـتدامة فـي أعمـال المنظمـة :رسام اإلسارتاتي ة العاماة وخطاط العمال ،ماع األخاذ بعاني اإلعتباار دماجاملعايري البيئية واجملتمعية ومعايري احلوكمة يف اإلسرتاتي ية العامة والثقافة التنظيمياة وممارساات التشاغيل الاصاة داا ،مباا يادعم
العائد اجملتمعي وركية املنظمة على املدى الطويل ،حيث ينبغي عليها دماج مفهاوم االساتدامة يف األنشاطة اليومياة ناا ،وهاو
ما يسهم يف حتسن آليات متابعة وقياس اآلثار املرتتبة عنها؛
 ثانيا  :تشكيل فريق االستدامة :تقوم املنظمة بتشاكيل فرياق اإلساتدامة كياث يضام ماوظفني مان عادة أقساام ،يعملاونجنباً إىل جنب لتطبيق اسرتاتي ية اإلستدامة يف أقسامهم ،كما يقومون جبمع البيانات من أقسامهم اساتعداداً إلعاداد تقريار
االستدامة السنوية؛
 ثالثـا  :التواصـل مـع األطـراف ذات العالقـة :ينبغاي علاى املنظماة إشاراك األطاراف ذات العالقاة عناد إعاداد تقرياراوردين وشاركا األعماال واملساا ني
االساتدامة ،لتشامل األطاراف أصاحاب املصااحل واجلهاات الرقابياة والعماال وامل ي
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واملاوظفني واجملتماع .وهاو ماا مي يكنهاا مان فهام احتياجااهتم واالسات ابة لتوقعااهتم وحتدياد القضاايا ذات األولوياة بالنسابة
نم ،ويتم ذلك من خالل اعتماد منه يات حمددة للتواصل معهم؛
 حسااب لااس األعمااال العااملي للتنميااة املسااتدامة World Business Council For Development
Sustainabilityيتم تقسيم األطراف ذات العالقة كما يلي:
 أصاحاب املصااحل املباشارون الاذين يتاأثرون بشاكل مباشار خبطاة عمال املنظماة وأنشاطتها ،كحملاة
األسهم واملوظفني؛
 أصحاب املصاحل غري املباشرين الذين يتأثرون بشكل غري مباشر خبطاة عمال املنظماة وأنشاطتها ،وهام
مجياع األفاراد واملنظماات الاىت تتعامال معهاا ،كاالعمال واملاوردين واملؤسساات غاري احلكومياة واحملللاني
املاليني وانيئات احلكومية واجملتمع احمللي.
 رابعا  :تحديد موضوعات اإلفصاي  :على املنظماة القياام بتحدياد اجلواناب اجلوهرياة الايت تاؤثر بشاكل مباشار أوغري مباشر على قدرهتا على أدا أعمانا ،كيث ال تقتصر على اجلوانب املالية فقاط بال تأخاذ بعاني االعتباار اجلواناب
االقتصادية مثل األدا االقتصادي والتواجد يف السوق واجلوانب البيئية كاإلنبعاثات والطاقاة وامليااه واجلواناب اجملتمعياة
مثل املساواة بني الرجل واملرأة .ونظراً حل م املعلومات اليت قاد يتضامنها التقريار ،فقاد ال يكاون مان املناساب اإلفصااح
عن مجيع األنشطة ،إذ ينبغي على املنظمة أن حتدد األ ية النسبية لكل جانب وتقدم تقرير ذو كفا ة وفاعلية؛
 خامسا  :تحديد مؤشرات األداء :لقياس مدى تطبيقها ملبادئ االستدامة األمر الذي يسهل على املنظمة مقارنةقيم هذه املؤشرات ببعضها البعض عرب السنوات ،كذلك مقارنتها بأدا منظمات أخرى منافسة .تقسام إىل مؤشارات
بيئياة مثال اساتهالك الطاقاة أو اساتهالك امليااه ،ومؤشارات اجتماعياة مثال معادل دوران املاوظفني أو نسابة األجاور باني
اجلنساني ،ومؤشارات اقتصاادية مثال نسابة االنفااق علاى املاورديني احمللياني ،ومؤشارات تتعلاق باحلوكماة مثال سياساة
التصاويت الساري .ياذكر أن هنااك معاايري عاملياة مساتخدمة يف القيااس كتلاك الايت وضاعتها املباادرة العاملياة إلعاداد
التقاارير ،واإلتفااق العااملي لألمام املتحادة ومباادرة األمام املتحادة لالساتثمار املساؤول أو مؤشارات قاام بوضاعها االحتااد
الدويل للبورصات؛
 سادسـا  :تطـوير محتـوى تقريـر اإلسـتدامة ونشـر  :بعاد الطاوات الساابقة ،تقاوم املنظماة بتضامني البياناات الايتقامت بإعدادها يف تقرير خمصص نذه الغاية وتصميمه ونشره ،وبعد ذلك ينبغي عليها احلصاول علاى التغذياة الراجعاة
من األطراف ذوي العالقة على التقرير ،وذلك لغايات حتديد اإلمكانيات املتاحة لتحسني التقرير وتعزيز املعرفة املتأتية
ُ
16
يف دورة التقارير القادمة اليت ستقوم بإصدارها الحقاً(.بورصة عمان)4109 ،
.1.1محتويات تقرير اإلستدامة
تاوفر املباادئ التوجيهياة إلعاداد تقاارير اإلساتدامة الصاادرة عان املباادرة العاملياة إلعاداد التقاارير دلايالً إلعاداد
تقاارير اساتدامة منظماات األعماال بغاض النظار عان القطااع الاذي تعمال باه ،حياث توضاح ناا االفصااحات املعيارياة
العامة واحملددة اليت جيب أن يشملها تقرير االستدامة الصادر عنها كما هو موضح يف الشكل (.)14
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إستدامة منظمات األعمال كإستراتيجية جديدة لتحقيق الميزة التنافسية

الشكل ( :)2محتويات تقرير اإلستدامة
تقرير اإلستدامة
إفصاحات معيارية عامة
االســتراتيجية والتحليــل :تتــيح نظــرة
عن مدى استدامة المنظمة

إفصاحات معيارية محددة

سجل خصائص المنظمة :تتيح نظرة
عن خصائصها التنظيمية

الجوانــب الجوهريــة وحــدود :ثارهــا:

إشـ ـراص أص ــحاب المص ــلحة :تق ــدم

تـ ــوفر نظـ ــرة عـ ــن العمليـ ــة والمعـ ــايير

نظ ـ ـ ــرة ع ـ ـ ــن أص ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ــالح

المتبعة لتحديد محتويات التقرير

المشاركين في اعداد التقرير

ســجل خص ــائص التقريــر :تعطــي

الحوكمة:

نظ ــرة ع ــن المعلوم ــات األساس ــية

وتكوينه في الشركة والمتعلق

المتعلقة بالتقرير

بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان

األخالقي ـ ـ ـ ــات والنزاه ـ ـ ـ ــة :ق ـ ـ ـ ــيم
المنظمة ومبادئها ومعاييرها

إفصــاحات عامــة حــول أســلوب

هيكل

اإلدارة :يش ـ ـ ـ ـ ـري كيفيـ ـ ـ ـ ــة إدارة
اآلثـ ـ ـ ــار اإلقتصـ ـ ـ ــادية والبيئيـ ـ ـ ــة
واإلجتماعية
المؤشـ ـ ـرات :تغط ـ ــي معلوم ـ ــات

الحوكمة

ع ــن األداء اإلقتص ــادي والبيـ ـ
واإلجتماعي

المنبثقة عنه ودورهم في إدارة

المخاطر

وإعداد

تقرير

االستدامة

المصدر :من إعداد الباحثني باإلعتماد على :بورصة عمان،2201 ،

.00 ،01 :

 .1الخالصة:
أص اابحت قض ااايا اإلس ااتدامة أص اابحت ذات أ ي ااة متزاي اادة للعدي ااد م اان منظم ااات الق اارن الواح ااد والعش اارون،
فن احهااا بااات يقاااس مباادى مسااا تها يف يايااة البيئااة ماان خااالل تقااد منت ااات صااديقة للبيئااة .األماار الااذي أفاارز ثااالب
أن اواع ماان منظمااات األعمااال ،منظمااات إنتقلاات إىل اإلسااتدامة ،حيااث أصاابح هااذا الاانهج جاازًا ماان التيااار األساسااي
ألعمانااا ،منظمااات اقتنعاات جباادوى اإلسااتدامة وهااي تسااعى لإلخن اراط يف هااذه املمارسااات لكاان دون جاادوى بساابب
بعض املشاكل والعراقيل وهي كاجة فقط إىل مزيد من العوامل املساعدة ،فيما بقيت منظمات موقاف املتفارج ،تارى يف
تب السياسات البيئية واإلجتماعية سوف د بشكل أساسي من ثروهتا وجناحها.
ومن خالل ما جا يف هذه الورقة البحثية ميكن استخال النتائج التالية:
 بعاادما كنااا نساامع عاان مفهااوم اإلسااتدامة علااى مسااتوى اإلطااار الكلااي " اإلقتصاااد" أصاابح اليااوم يناااقش يفالسياق التنظيمي ،حيث يطلق عليها اإلستدامة يف املنظمات ،اإلستدامة التنظيمية ،إستدامة األعمال؛
 شكلت العوملة وغريها من العوامل حتديا كباريا لنماوذج األعماال أدى إىل اإلنتقاال مان املادخل التقليادي "إدارة املنظم ااات " الق ااائم عل ااى األدا امل ااايل إىل امل اادخل احل ااديث " إس ااتدامة املنظم ااات " الق ااائم عل ااى األدا الثالث ااي
األبعاااد ( اإلقتصااادي ،البيئااي ،واإلجتماااعي ) ،فمنظمااات األعمااال اليااوم كاجااة إىل إدخااال املؤش ارات غااري املاليااة يف
صنع القرار والتخطيط اإلسرتاتي ي جنبا إىل جنب مع املؤشرات املالية؛
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 أفاارزت نتااائج الدراسااات وجااود عالقااة بااني اإلسااتدامة التنظيميااة ونتااائج منظمااات األعمااال ،حيااث كااان أدااملنظمات ذات اإلستدمة العالية أفضل من غريها اليت مل تتبىن املمارسات املستدامة؛
 اإلسااتدامة التنظيميااة تسااهم يف حتقيااق املياازة التنافسااية ملنظمااات األعمااال ماان خااالل حتقيااق اإلبااداع وتطااويرعمليات اإلنتاج لتقد منت ات صديقة للبيئة؛
 رغم إنتشار ثقافة اإلستدامة بني املنظمات إال أن العديد منهاا مل تنخارط يف هاذا اإلجتااه بسابب العدياد مانالصعوبات والعراقيل اليت تواجهها وهنا يقع الدور على احلكومات يف توجيه وتعزيز هذا املنهج.
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دور اقتصاد المعرفة في تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية
-  دراسة ميدانية للبنك الوطني الجزائري بوالية الجلفةThe Role of the knowledge Economy in Strenthen the Competitiveness
of Algerian Institutions
-A Field Study of the Algerian National Bank in the State of Djelfa-

. الجزائر، الجلفة، جامعة زيان عاشور،  يمينة عساس.أ
. الجزائر، الجلفة، جامعة زيان عاشور، وردة قرميطي.أ
9102/13/10:تاريخ النشر
الكلمات المفتاحية
إقتصاد املعرفة؛
مؤشرات اقتصاد
املعرفة؛
.امليزة التنافسية

2019/02/15:تاريخ القبول

2019/01/01 :تاريخ اإلرسال

الملخص
 وشكلت هذه التغريات،منذ عقدين من الزمن تقريبا برزت تغريات وقوى تعيد تشكيل منظومة االقتصاد
 التوجه السريع حنو حترير التجارة اخلارجية وتطور تكنولوجيا املعلومات وشدة،منها تزايد انفتاح األسواق
املنافسة توجها جديدا وهو االقتصاد املعتمد على املعلومات واملعرفة وهو ما فرض على املؤسسات االقتصادية
.حتديات جديدة
ومن أجل البقاء والتفوق يف السوق ومواكبة التغريات وجب على املؤسسة االقتصادية اجلزائرية احلصول على
.ميزة تنافسية مستمرة والعمل على تنميتها واحلفاظ عليها
 من خالل التطرق إىل أهم،ويف هذا اإلطار حناول من خالل هذه املداخلة إلقاء الضوء أمام هذه اإلشكالية
.املفاهيم املتعلقة باقتصاد املعرفة وامليزة التنافسية وإسقاطها على اجلانب العملي باملؤسسات اجلزائرية
Abstract
Keywords

Almost two decades ago emerged strong changes are reshaping the economy
system, formed these changes including increasing openness of markets rapid
orientation towards foreign trade liberalization and evolution of information
technology and comptition oriented new economy based on information and
knowledge which is imposed on new challenges economic institution.
In order to survive and excel the marketplace and changes the economic
foundation of algeria shall obtain competitive advantage continues and work on its
development and preservation.

knowledge
Economy;
knowledge
Economy
Indicators;
Competitive
Advantage.

In this context we're trying through this intervention shed before this
problem by addressing the most important concepts on knowledge economy,
competitive advantage and dropped on the practical of algerian enterprises.

aminaassas17@gmail.com : اإليميل، ميينة عساس:المؤلف المرسل
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دور اقتصاد المعرفة في تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية
 -دراسة ميدانية للبنك الوطني الجزائري بوالية الجلفة -

ص011 -001 :

 . 1مقدمة:

يشهد القرن احلايل تطورات هائلة يف خمتلف اجملاالت ومن بني أمهها جمال االقتصاد ،حيث أدت هذه
التطورات الكبرية التحول يف املفاهيم االقتصادية الكالسيكية حيث مل تعد األرض ورأس املال املوارد األساسية

فيه ،بل ظهر عنصر آخر أصبح يعترب املورد األهم لالقتصاد واملتمثل يف املعرفة باعتبارها نوع جديد من عناصر
اإلنتاج ،حيث تشكل نوع جديد من رأس املال القائم على املعرفة واخلربة.
ويف ظل هذه التحوالت اليت يشهدها االقتصاد العاملي ،فان املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تواجه اليوم
عقبات وحتديات عديدة مرتبطة بظاهرة العوملة واشتدادا املنافسة ،وتسارع االبتكارات واالخرتاعات على الساحة
الدولية ،يفرض على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف ظل هذا السياق سواء كانت عمومية أو خاصة ،ضرورة
التكيف معها ،وحماولة استبقاها باستمرار.
خصوصا وان االقتصاد اجلزائري أصبح منفتحا خصوصا بعد تبين النظام االقتصادي الرأس مايل الذي
يدعم دور القطاع اخلاص احمللي واألجنيب والتقليل من دور الدولة شيئا فشيئا ،ويعترب قطاع االتصاالت من
القطاعات اليت عرفت منوا معتربا بفضل فتح اجملال للقطاع اخلاص لالستثمار يف هذا اجملال ،فمع دخول
الشركات األجنبية سوق خدمة اهلاتف النقال واملنافسة الشرسة فيما بينها ،من أجل تقدمي خدمات ترضي الزبون
بأقل تكلفة وجبودة عالية وذلك كتطبيق أحدث التكنولوجيا وكذلك االعتماد على املعرفة يف اقتصادياهتا بغية
حتقيق التفوق التنافسي يف بيئة تتسم بالتغري السريع.
 1. 1إشكالية الدراسة:

تعد التنافسية مرتبطة بامتالك املوارد الطبيعية أو ضآلة تكاليف األيدي العاملة ،بقدر ارتباطها باحملتوى

املعرفـي والتكنولوجي واجلودة والسياسات واملوارد الفاعلة من قبل احلكومات والشركات .ومن هنا نطرح
اإلشكالية الرئيسية التالية:
ما دور اقتصاد المعرفة في تعزيز الميزة التنافسية في البنك الوطني الجزائري؟
 2. 1أسئلة الدراسة:

يتم طرح أسئلة الدراسة هنا:

 ماذا نقصد باقتصاد املعرفة وماهي مؤشرات قياسه؟ ماذا نقصد بامليزة التنافسية وماهي أنواعها؟ 3. 1فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية:اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂 ≤0.05القتصاد املعرفة على امليزة
التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري باجللفة.

001

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)01ص011-001 :

ISSN: 2602-7860

الفرضية الفرعية األولى :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية (  )𝛂 ≤0.05لبعد األداء على
امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.
الفرضية الفرعية الثانية :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية (  )𝛂 ≤0.05لبعد اإلبداع على

امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.

الفرضية الفرعية الثالثة :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂≤0.05لبعد إدارة املوارد
البشرية على امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.

الفرضية الفرعية الرابعة :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية (  )𝛂≤0.05لبعد التكنولوجيا
على امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة
 4. 1 -منهج الدراسة:

مت االعتماد على املنهج الوصفي و ذلك من خالل عرض جمموعة من املفاهيم املتعلقة باقتصاد املعرفة
وخصائصه وامليزة التنافسية،كما مت االعتماد على املنهج اإلحصائي يف الدراسة امليدانية.
نموذج الدراسة:
المتغير المستقل
المتغير التابع

األداء املنظمي
اإلبداع

الميزة

مؤشرات

التنافسية

اقصاد
ادارة املوارد البشرية
تكنولوجيا املعلومات

المصدر  :من إعداد الباحثني
 .2االقتصاد المعرفي
 1.2مفهوم اقتصاد المعرفة:
استخدمت تسميات عديدة إن مفهوم االقتصاد املعرفة أو االقتصاد العاملي اجلديد هو مفهوم حديث النشأة،
لكنه انبثق وتطور بسرعة ويشري اىل مناخ العمل حيث تتجاوز املوجودات غري امللموسة فيه املوجودات املادية
يف قيمتها وأمهيتها ،ويف هذا االقتصاد تكون املعرفة هي بؤرة العمل وليس أداة فقط ،وقد استخدمت تسميات
) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة

118

دور اقتصاد المعرفة في تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية
 -دراسة ميدانية للبنك الوطني الجزائري بوالية الجلفة -

ص011 -001 :

عديدة لتدل على االقتصاد املعرفة مثل اقتصاد املعلومات ،االقتصاد الرقمي ،االفرتاضي الشبكي ،وقد وردت
تعاريف عديدة حول اقتصاد املعرفة ومنها:
 يعرف على أنه" :فرع جديد من العلوم االقتصادية ،ظهر يف اآلونة األخرية ،والذي يقوم على فهم جديدأكثر عمقا لدور املعرفة ورأس املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع"(.بولصباع ،9103 ،ص)10
 كما ميكن تعريف بأنه" :االقتصاد الذي يدور حول احلصول على املعرفة واملشاركة فيها واستخدامهاوتوظيفها وابتكارها ،هبدف حتسني نوعية احلياة بكافة جماالهتا من خالل خدمة معلوماتية ثرية ،وتطبيقات
تكنولوجية متطورة واستخدم العقل البشري كرأس املال وتوظيف البحث العلمي إلحداث جمموعة من التغيريات
االسرتاتيجية يف طبيعة احمليط االقتصادي وتنميته ليصبح أكثر استجابة وانسجاماً مع حتديات العوملة
وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعاملية املعرفة ،والتنمية املستدامة(".علة ،ص)4
ومنه ميكن إعطاء تعريف شامل عن اقتصاد املعرفة وهو أنه" االقتصاد الذي يقوم على أساس إنتاج املعرفة
واستخدام نتائجها ومثارها فتشكل جزءا أساسيا من ثروة اجملتمع املتطور ومن رفاهيته االجتماعية ،فهو يهدف
اىل حتسني رفاهية االفراد واملنظمات واجملتمع عن دراسة نظم إنتاج وتصميم املعرفة مث إجراء تنفيذ التدخالت
الضرورية لتطوير هذه النظم".
 2.2خصائص اقتصاد المعرفة
مبا أن بنية اقتصاد املعرفة التزال يف طور التشكل والنمو بصورة خمتلفة بني قارات العامل والدول
وامكانياته املتوقعة ال حتدها احلدود ،فيمكن رصد خصائص اقتصاد املعرفة مبا يلي( :منعم ،9103 ،ص)92
 يقوم اقتصاد املعرفة على االستخدام الواسع واملكثف للتقنية احلديثة وأنظمة املعلومات الرقمية عرب الشبكاتالسريعة واألنرتنت وما ينجم عنها من تبادل املعلومات واملعرفة؛
 باستخدام التكنولوجيا ميكن إنشاء األسواق االفرتاضية اليت توفر السرعة يف اإلجناز؛ قضى اقتصاد املعرفة على الندرة اليت سادت االقتصاد التقليدي وقام على أساسها علم االقتصاد  ،بتحولهاىل اقتصاد الوفرة وذلك باعتماده على انتاجية معرفية؛
 أنه رقمي وهذا له تأثري هائل على حجم وخزن ومعاجلة املعلومات؛ تضاؤل قيود الزمان واملكان واخنفاض التكلفة مع تطور تكنولوجيا اجلديدة. 3.3مؤشرات اقتصاد المعرفة:
تعترب مكونات اقتصاد املعرفة من املوارد غري امللموسة لذلك بات صعب قياسها ،وقد طور النب الدويل منهجية
لقياس االقتصاد املعريف تسمى مؤشر االقتصاد املعرفة لقياس القدرة على إنتاج وتبين ونشر املعرفة ويتكون هذا
املقياس من أربع ركائز او مؤشرات رئيسية:
 1.3.3االداء المنظمي  :يعد األداء املظمي أحد االساليب الذي من خالله تتمكن املنظمة من حتديد
وتقومي أنشطتها الداخلية املختلفة وحتديد نواحي القوة والضعف لديها وتقومي أدائها مقارنة بأداء املنظمات
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املنافسة األخرى اليت متارس أنشطة مماثلة أو مشاهبة ألنشطتها يف نفس الصناعة ومن املقاييس الشائعة لقياس
االداء املنظمي السوق ،ختفيض الكلف ،الرحبية ورضا الزبون( .انتصار ،0221 ،ص)401
اإلبداع  :يعرف اإلبداع بأنه التعبري عن أفكار أصيلة متاما ،لكن االصالة وحدها ال تكفي من أجل أن تكون
مبدعا فالفكرة اإلبداعية جيب أن تكون مناسبة وممكنة التطبيق ،ويج أن تؤثر على الكيفية اليت تنفذ هبا

االعمال لتطوير املنتجات أو لتحسني العمليات( .حممد ،9101 ،ص)011
 2.3.3إدارة الموارد البشرية  :تعترب إدارة املوارد البشرية إحدى الوظائف االساسية يف املؤسسة وهلا أمهية
الوظائف االخرى كاإلنتاج والتسويق والتمويل ..اخل نظرا ألمهية العنصر البشري يف التأثري على إنتاجية
املؤسسة ،كما تعرف بأهنا تنظيم اجلهود الفردية واجلماعية لتحقيق أهداف حمددة بكفاءة وفعالية( .سراج،

 ،9109ص)01
 3.3.3تكنولوجيا المعلومات  :أصبح واضحا جدا اعتماد اإلدارة احلديثة على التكنولوجيا املتطورة اليت
تساعد يف إجن از األعمال وحتقيق األهداف بشكل سريع وبأقل الكلف ،وباتت تعد وبنظرة واقعية جدا عصب
احلياة ملنظمات األعمال املعاصرة ،وتعرف تكنولوجيا املعلومات بأهنا جمموعة االساليب واألجهزة والتطبيقات
والوسائل املادية اليت ميكن من خالهلا مجع البيانات ونقلها وجتهيزها واختزاهنا واسرتجاعها .تتضمن كل
األساليب اليت تستطيع املنظمة من خالهلا خلق القيمة و تضم :املعرفة اإلنسانية ،طرق العمل ،التجهيزات
املادية ،االتصاالت و اإللكرتونيات و خمتلف نظم العمل و املعاجلة اليت تستخدم يف تنفيذ نشاطات األعمال
للمنظمة باإلضافة إىل تكامل وسائل املعلومات :الصوت ،النص ،البيانات و الصور( .فريد،9112 ،
ص.)41
 .3ماهية الميزة التنافسية
 1.3تعريف الميزة التنافسية:

تعددت التعاريف للميزة التنافسية حيث ال يوجد تعريف ثابت وموحد وهذا الختالف البيئة املدروسة
والقطاع.

حيث عرف  PORTERعلى أهنا" تنشأ أساسا من القيمة اليت تستطيع مؤسسة ما ان ختلقها لزبائنها حبيث
ميكن أن تأخذ شكل أسعار أقل بالنسبة ألسعار املنافسني مبنافع مساوية أو بتقدمي منافع منفردة يف املنتج
تعوض بشكل تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية املفروضة")Michle, 1999, p08( .
أما  KOLTERفريى امليزة التنافسية على اهنا" مقدرة املنظمة على أداء التنافسية بالشكل الذي يصعب على
منافسيها تقليده ،وميكن حتقيق امليزة التنافسية بواسطة تنفيذها لوظائف تعمل على خلق قيمة يف جماالت تقليل
الكلف مقارنة مبنافسيها أو العمل على أدائها بأساليب تقود إىل التمييز"( .شيخ وبدر ،9114 ،ص)234
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وعلى ضوء التعريفني السابقني ميكن تعرف امليزة التنافسية على أهنا " جمموعة من اخلصائص متتلكها املنظمة
تكون صعبة التقليد ،واليت حتقق من خالهلا منفعة هلا وهذه امليزة جتعلها تتفوق على منافسيها سواء من ناحية
اخلدمات أو السلع املقدمة للزبائن".
 2.3أنواع الميزة التنافسية:
صنفت أنواع امليزة التنافسية إىل نوعني رئيسيني ومها ميزة التكلفة األقل ،وميزة متييز املنتج.
 1.2.3ميزة التكلفة األقل:
وتعين "قدرة املؤسسة على إنتاج منتج بأقل تكلفة مقارنة باملنافسني ،مما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق عوائد
أكرب" ،إن احلصول على تكلفة أقل ليس ممكن يف كل الظروف ،وبالتايل ضرورة التقيد مبجموعة من الشروط.
()Nabil, 200

 2.2.3ميزة التمييز:

نعين هبا "قدرة املؤسسة على تقدمي منتج خمتلف عن املنتج أو املنتجات اليت يقدمها املنافسون من وجهة نظر

املستهلك" (عادل ،9113 ،ص)9
 3.3أبعاد الميزة التنافسية:
لتطبيق امليزة التنافسية ال بد من توفر بعدين أساسيني مها :القيمة املدركة لدى الزبون ،وقدرة املنظمة على
حتقيق التميز ( .عامر ،9109 ،ص)011
 1.3.3القيمة المدركة لدى الزبون :ميكن للمنظمات استغالل إمكانياهتا املختلفة يف حتسني القيمة اليت
يدركها الزبون للسلع واخلدمات اليت تقدمها تلك املنظمات ،مما يساهم يف بناء امليزة التنافسية أي الوصول إىل

إدراك الزبائن ،أهنم حيصلون من جراء تعاملهم مع املنظمة على قيمة أعلى من منافسيها.
 2.2.3التميز :ميكن حتقيق امليزة التنافسية من خالل عرض سلعة أو خدمة ال يستطيع املنافسون بسرعة
تقليدها أو صنع نسخة منها.
 4.3عالقة اقتصاد المعرفة بالميزة التنافسية:

اصبحت املعرفة يف هذا االقتصاد الصاعد احملرك األساسي للمنافسة االقتصادية والنجاح ،حيث أضافت قيم
هائلة للمنتجات االقتصادية من زيادة اإلنتاجية والطلب على التقنيات اجلديدة واألفكار اجلديدة اليت تأيت
على شكل اخرتاعات جديدة وايضا من خالل طلب جديد على املعرفة املوجودة ،وقد واكبت هذه املنتجات

فعليا التغريات الثورية يف كل القطاعات واألسواق لذا أصبح من الضروري احملافظة وتوجيه االهتمام باملعرفة
والعناصر املرتكزة عليها ،ومن بني هذه العناصر املورد البشري لذا جيب تركيز اجلهود واالهتمام الفائق هبذا
املورد وختصيص االستثمارات الكافية لتعظيم إنتاجيته وكذلك الرتكيز على خلق القدرة االبتكارية اىل جانب
توطني التقانة والبنية التحتية التكنولوجية وجيمع االقتصاديون يف دراستهم ألوضاع خمتلف البلدان من حيث
النمو االقتصادي على أن املوارد الطبيعية ليست وحدها املسؤولة عن فروق النمو بني الدول ،إذ يعتقد "لسرت
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ثرو" أنه هناك مصادر جديدة للتنافس ،فقد تضافرت تقنيات جديدة ونظم جديدة يف عملية التحول اجلوهري
للمصادر التقليدية للميزة التنافسية (املوارد الطبيعية ،رأس املال ،التكنولوجيا ،املهارات) .واستبعدت املوارد
الطبيعية بشكل أساسي من معادلة التنافس .فامتالك املوارد الطبيعية مل يعد هو الطريق إىل الثراء  ،وال يشكل
عدم امتالكها حاجزاً يف وجه الغىن .فعلى سبيل املثال اليابان ال متتلك املوارد الطبيعية ولكنها غنية واألرجنتني
متتلكها ولكنها ليست غنية( ....ثرو ،0221 ،ص.)32
وتعد االنطالقة التقنية اهلائلة وما جنم عنها من تغريات يف مصادر النمو التقليدية ويف اهلياكل الصناعية
واملهنية أدى إىل توطيد العالقة بني املعرفة والتنمية ونشوء ما يسمى "باالقتصاد املبين على املعرفة" .ومن
املتوقع أن يصبح هذا النمط من االقتصاد الذي أحدثته يف املاضي  ،وستحدثه مستقبال  ،تلك الصناعات
املعرفية واملعلوماتية الرائدة احملرك األساس الزدهار اقتصاديات الدول على مدى العقود القادمة ( الرشيد،
 ،9119ص ،)09إذ أن املعارف اجلديدة ليست قادرة على تقليص كمية املدخالت الالزمة لإلنتاج
فحسب ،بل متكن من تقدمي منتجات جديدة أيضاً.
األمر الذي يتطلب من املنظمات وبشىت أنواعها إحالل املعرفة يف اقتصادياهتا املختلفة لضمان استمراريتها
من جهة ومواكبة التغريات احلاصلة يف بيئة تتسم بالتعقيد والتغري السريع من جهة أخرى.
 .4تحليل النتائج:
 1.4مجتمع وعينة الدراسة:
ان جمتمع الدراسة هو جمموعة من املفردات اليت جتمعها خصائص مشرتكة اليت من خالهلا نستطيع التمييز بني
اجملتمعات  ،أما بالنسبة لدراستنا فإن جمتمع الدراسة هو إطارات البنك الوطين اجلزائري باجللفة والبالغ عددهم
11موظفاما بالنسبة لعينة مت اخذها كاملة .n=17
 2.4اختبار التوزيع الطبيعي :من أجل التأكد من أن البيانات ختضع للتوزيع الطبيعي ،قمنا بإجراء اختبار

( )kolmogorov-smirnovوقد حتصلنا على النتائج املوضحة يف الشكل التايل:

الجدول رقم ( :)11نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمجاالت الدراسة
المجال

القيمة االحتمالية ()sig

مجال األداء

1.023

مجال اإلبداع

1.020

مجال إدارة الموارد البشرية

1.419

مجال التكنولوجيا

1.421

مجال اقتصاد المعرفة

1.901

مجال الميزة التنافسية

1.139

المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على برنامج ()SPSS
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( ،)11أن القيمة االحتمالية ( )sigجلميع جماالت الدراسة كانت أكرب من

مستوى الداللة ( ،) α = 0.05وعليه ميكننا القول بأن بيانات الدراسة ختضع للتوزيع الطبيعي ،األمر الذي
يسمح لنا بإجراء خمتلف االختبارات املعلمية لإلجابة على أسئلة وفرضيات الدراسة.
 3.4االتساق الداخلي ألداة الدراسة( :معامل االرتباط لسبيرمان)
الجدول رقم ( :)12معامالت االرتباط بين فقرات اقتصاد المعرفة مع الدرجة الكلية لألبعاد المنتمية
إليها
بعد :األداء

بعد :االبداع

العبارة

معامل
االرتباط

رقم الفقرة

بعد :املوارد البشرية
معامل
االرتباط

العبارة

معامل
االرتباط

بعد :تكنولوجيا املعلومات
العبارة

معامل
االرتباط

تسعى املؤسسة
إىل زيادة
الرحبية من
خالل تبين
أفكار جديدة

**1.329

تشجع املؤسسة
العاملني على
إبداع وابتكار
األفكار اجلديدة
مبا يتناسب
أهدافها

 **1.321تعمل املؤسسة
على وضع
املوظف
املناسب يف
املكان املناسب

**1.211

هتتم املؤسسة *1.119
*
بتحديث
األجهزة
ومعدات
االتصال
املتوفرة لديها

تعمل املؤسسة
على تلبية
طلبات الزبائن
يف الوقت
املناسب

**1.112

تسعى املؤسسة
للحصول على
اجلوائز وبراءات
االخرتاع
باستمرار

تقوم املؤسسة
على حتقيق
أهداف
املوظفني

**1.112

ترتبط أقسام *1.129
*
ووحدات
املؤسسة
بنظام
حاسوب
مركزي لتبادل
املعلومات
بينها

**1.109

**دال إحصائياً عند مستوى معنوية()1.10

المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على نتائج ()SPSS

من خالل اجلدول رقم ( ،)12ميكننا القول أن مجيع معامالت االرتباط كانت موجبة ،أي أن هناك عالقة

طردية بني مجيع فقرات اقتصاد املعرفة لدى العاملني عينة الدراسة ،مع الدرجة الكلية لألبعاد اليت تنتمي إليها،
حيث تراوحت يف حدها األعلى أما الفقرة رقم( ،)10وبني ( )1.302يف حدها األدىن أمام الفقرة رقم
( )11وأن مجيع الفقرات كانت دالة إحصائياً عمد مستوى معنوية يساوي (.)1.11
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الجدول رقم ( :)13معامالت االرتباط بين فقرات الميزة التنافسية مع الدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليه
بعد امليزة التنافسية ككل
العبارة

معامل االرتباط

العبارة

معامل االرتباط

تتميز الشركة خبدمات
()10
جيدة عن باقي املؤسسات املنافسة.

**1.210

( )14تتميز الشركة مبرونة عالية يف
العمليات اإلنتاجية من حيث املرونة
يف اآلالت واملعدات.

**1.4.1

( )19تتفوق الشركة عن باقي
الشركات املنافسة باملهارات واخلربات
املتطورة.

**1.111

( )11تسعى املؤسسة إىل إنتاج
خدماهتا بأقل تكلفة.

**1.400

(. )13تستجيب املؤسسة للتغريات
الدائمة يف حاجات ورغبات الزبائن.

**1.140

حتافظ املؤسسة على
()12
العناصر الكفؤة لديها.

**1.410

**داإلحصائيا عند مستوى معنوية ()1.10
المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على نتائج ()SPSS

من خالل اجلدول رقم( ،)13ميكننا القول أن مجيع معامالت االرتباط كانت موجبة ،اي أن هناك عالقة
طردية بني مجيع فقرات امليزة التنافسية لدى العاملني عينة الدراسة ،مع الدرجة الكلية للبعد اليت تنتمي إليها،
حيث تراوحت يف حدها األعلى أمام الفقرة رقم ( ،)11وبني ( )1.4.1يف حدها األدىن أمام الفقرة رقم
( )14وأن مجيع الفقرات كانت دالة إحصائيا عند مستوى معنوية يساوي (.)1.11
 4.4ثبات أداة الدراسة الميدانية)Alpha Cronbach ’s ( :
الفا كرونباخ للدراسة ككل:

المصدر :مخرجات( )spss

Reliability Statistics
Cronbach's
N of
Alpha
Items
,738
14

أماَ معامل الثبات للدراسة ككل فقد كانت قيمته ( )1.130وهي قيمة جيدة ،تدل على ثبات عال تتمتع به
الدراسة ككل ،وهذا يعين أننا متأكدون ( )%13.0من احلصول على نفس النتائج يف حالة إعادة توزيع أداة

الدراسة على نفس عينة البحث.

. ..4عرض ومناقشة نتائج الدراسة الميدانية:
بيان وحتليل النتائج املتعلقة باخلصائص الشخصية والوظيفية

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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الجدول رقم ( :)14توزيع عينة الدراسة حسب(الجنس ،العمر ،المؤهل العلمي ،الخبرة)
الجنس

التكرار

النسب المئوية

ذكر

04

19.31%

أنثى

13

17.64%

المجموع

01

%011

الفئة العمرية
من 21إلى 24

%1.2

10

سنة

من  2.إلى 31

35.3%

12

سنة

من  31إلى 41

35.3%

12

سنة

أكبر من 41

23.5%

14

سنة

المجموع

100%

01
المؤهل العلمي

ثانوي

0

%1.2

تكوين مهني

9

11.8%

ليسانس

1

29.4%

ماستر

1

41.2%

شهادات أخرى

9

11.8%

المجموع

01

100%

النسب المئوية
اقل من  .سنوات

11

%92.4

من  0الى  11سنوات

11

%40.9

من  10الى  21سنة

14

%93.1

اكثر من  21سنة

01

5.9%

اجملموع

17

100%

المصدر :من إعداد الطالبتني باالعتماد على خمرجات ()SPSS
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يتضح من خالل اجلدول رقم ( )14أن نسبة الذكور يف عينة الدراسة كانت مرتفعة جدا إذا ما قورنت بنسبة
اإلناث حيث بلغت ( )82.3%يف حني بلغت نسبة اإلناث ب( )17.64%يف جمتمع الدراسة.
كما يتضح من خالل اجلدول  ،أن الفئة العمرية الغالبة يف عينة الدراسة هي الفئة احملصورة بني(2.الى31
سنة) وكذلك الفئة ( 31الى  41سنة) بنسبة مئوية بلغت ( ،) %3.تليها الفئة العمرية احملصورة بني (
أكبر من  41سنة) بنسبة مئوية قدرت ب( ،)23..%وأخريا جاءت الفئة العمرية احملصورة بني (21الى
 24سنة) بنسبة مئوية قدرت ب(  .)%..5ومن خالل هذه النسب نستنتج أن ( )70.6%من العاملني
بالبن ك الوطين اجلزائري هم من فئة الشباب ،وهذا يدل على أن املؤسسات اليوم أصبحت تعتمد يف سياسات
التوظيف على الشباب ذوي الكفاءات واملهارات حاملي القدرات اإلبداعية خصوصاً يف جماالت التقنية ،وهذا
متاشيا مع متطلبات العصر الذي نعيشه.
ويتضح من خالل اجلدول أن غالبية عينة الدراسة حيملون شهادة ماسرت وذلك بنسبة ( )%41.2يليها بعد
ذلك حاملي شهادة ليسانس بنسبة بلغت ( ،)25.4%مث يليها حاملي شهادة تكوين مهين وشهادات

أخرى بنسبة بلغت ( )00.1%على التوايل ،يليها األفراد الذين ميتلكون مستوى ثانوي بنسبة بلغت

( .)%..5ومن خالل استقراء هذه النسب نستنتج أن ( )70.6%من العاملني بالبنك الوطين اجلزائري
باجللفة حيملون شهادات جامعية وهي نسبة تفوق النصف وهذا يدل على أن هذا القطاع يتطلب أفراداً لديهم
شهادات عليا باعتبارهم أكثر دراية وتفاعل يف التعامالت مع الزبائن ،كما سجلنا ما نسبته ()%11.0

حلاملي شهادة تكوين مهين وهذا طبيعي كون أن طبيعة العمل تتطلب عاملني لديهم حتكم عايل يف خمتلف
التقنيات اخلاصة بالوحدة العملية ،أما بالنسبة لألفراد الذين لديهم مستوى ثانوي هم األفراد الذين تفوق

أعمارهم ( 41سنة) ،كون غالبيتهم يتمتعون خبربة كبرية وهذا ما التمسناه فعال يف الواقع العملي مبؤسسة
البنك اجلزائري الوطين باجللفة.

يتضح من خالل اجلدول أن األفراد الذين ميلكون خربة حمصورة ما بني ( 10و  11سنوات) ميثلون بنسبة
( )%41.2من جمموع مفردات عينة الدراسة وهذا امر طبيعي باعتبار أننا وجدنا سابقا أن أكثر من نصف
العاملني باملؤسسة هم من فئة الشباب ،يليهم األفراد الذين تقل خربهتم عن ( 1.سنوات) بنسبة مئوية مقدرة
ب ( ،)25.4%يليهم األفراد الذين ميتلكون خربة حمصورة ما بني ( 10الى  21سنة) وهذه النتيجة توضح
ما توصلنا إليه سابقا ،حيث أن العمال ذوي اخلربة الكبرية يف العمل هم غالبيتهم تفوق أعمارهم عن (41
عام) ،أما الفئة الذين يتمتعون خبربة أكثر من ( 21سنة) فقد كانت الفئة األقل يف املؤسسة حمل الدراسة
بنسبة تقدر ب(.)%..5

) (JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 0.4مستوى :اقتصاد المعرفة بأبعاده والميزة التنافسية بالبنك الوطني الجزائري:

يضم اقتصاد املعرفة أربعة أبعاد( األداء ،اإلبداع ،إدارة املوارد البشرية ،التكنولوجيا) ،أما امليزة التنافسية فقد
تناولناها بصفة عامة ،ولقياس مستواهم جيب علينا حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،وهذا ما

يوضحه اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)05يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستويات الموافقة ألبعاد
اقتصاد المعرفة والميزة التنافسية
المحور

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الترتيب

مستوى األهمية

األداء املنظمي

4.11

1.11

10

مرتفع

اإلبداع

3.91

1.20

14

متوسط

إدارة املوارد البشرية

3.91

1.19

13

متوسط

تكنولوجيا املعلومات

4.11

1.21

19

مرتفع

اقتصاد املعريف

3.22

1.11

/

متوسط

امليزة التنافسية

3.20

1.23

/

متوسط

المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج برنامج (.)SPSS

من خالل اجلدول رقم( )1.يتضح أن مستوى اقتصاد املعرفة يف املؤسسة حمل الدراسة البنك الوطين اجلزائري
بوالية اجللفة كان متوسطا إذ بلغ املتوسط احلسايب املرجح له ( )3.00باحنراف معياري بلغ ( ،)1..1ومن
حيث ترتيب أبعاده جاء بعد األداء املنظمي يف املرتبة األوىل ،يليه بعد تكنولوجيا املعلومات يف املرتبة الثانية،
وكان مبستويني مرتفعني  ،مث يليه بعد إدارة املوارد البشرية يف املرتبة الثالثة ،ويليه بعد اإلبداع يف املرتبة الرابعة

وكانا مبستويني متوسطني.
أما متغري امليزة التنافسية كان بالنسبة للمؤسسة حمل الدراسة البنك الوطين اجلزائري بوالية اجللفة كان متوسطا
إذ بلغ املتوسط احلسايب املرجح له ( )3.01باحنراف معياري بلغ (.)1.03
 1.4اختبار فرضيات الدراسة الميدانية:
* الفرضية األولى :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂 ≤0.05لبعد األداء على امليزة
التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.

وللتأكد من صحة الفرضية استخدمنا حتليل االحندار اخلطي البسيط والذي تظهر نتائجه يف اجلدول اآليت:
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الجدول رقم ( :)10نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد األداء والميزة التنافسية
المتغير المستقل
بعد األداء

المتغير التابع

معامل
االرتباط
() R

معامل

التحديد()R2

معامل
االحندار
() B

اخلطأ املعياري
()std.Error

قيمة ((T
احملسوبة

مستوى
الداللة
()sig

الميزة التنافسية

1.131

1.910

1.131

1.194

9.499

1.192

المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات

()SPSS

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )1.أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)R=1..31ويتضح قيمة

متوسطة تدل على وجود عالقة طردية متوسطة بني بعد األداء وامليزة التنافسية ،كما يتضح كذلك أن قيمة
معامل التحديد بلغت ()R2=1.201مما يدل على أن بعد األداء يفسر التغري يف امليزة التنافسية بنسبة
( )%20.1فقط وهي نسبة ضعيفة نوعا ما تدل على ضعف القدرة التفسريية للنموذج ،أما نسبة
( )%11.5تفسرها متغريات أخرى.
أما بالنسبة الختبار ( )Tفيتضح أن قيمة معامل االحندار قد بلغت ( )1..31وهي تدل على تأثري متوسط
لبعد األداء على امليزة التنافسية ،أما داللة ( )tفهي تساوي ( )1.125وبالتايل فهي اقل من ( )1.1.ومنه
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،اليت تنص على :وجود اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى

معنوية ( )𝛂 ≤0.05لبعد األداء على امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.
* الفرضية الثانية :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂 ≤0.05لبعد اإلبداع على امليزة
التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.

الجدول رقم ( :)10نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد اإلبداع والميزة التنافسية
المتغير المستقل
المتغير التابع

بعد اإلبداع

معامل
االرتباط
()R

الميزة التنافسية 1.414

التحديد()R2

معامل االحندار
() B

اخلطأ املعياري
()std.Error

قيمة ((T
احملسوبة

مستوى
الداللة
()sig

معامل

1.912

1.414

1.102

0.219

1.121

المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات ()SPSS

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )10أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)R=1.4.4وهي قيمة متوسطة
نوعاً ما تدل على وجود عالقة طردية متوسطة بني بعد اإلبداع وامليزة التنافسية ،كما يتضح كذلك أن قيمة

معامل التحديد بلغت ( )R2=1.210مما يدل على أن بعد اإلبداع يفسر التغري يف امليزة التنافسية بنسبة
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( )%21.0فقط وهي نسبة ضعيفة نوعا ما تدل على ضعف القدرة التفسريية للنموذج ،أما نسبة
( )%15.4تفسرها متغريات أخرى.
أما بالنسبة الختبار ( )Tفيتضح أن قيمة معامل االحندار قد بلغت ( )1.4.4وهي تدل على تأثري متوسط
لبعد اإلبداع على امليزة التنافسية ،أما داللة ( )tفهي تساوي ( )1.101وبالتايل فهي أكرب من ()1.1.

ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية

اليت تنص على :ال يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )𝛂 ≤0.05لبعد اإلبداع على امليزة
التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري باجللفة.
* الفرضية الثالثة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂≤0.05لبعد إدارة املوارد البشرية
على امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.

الجدول رقم ( :)11نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد الموارد البشرية والميزة التنافسية
المتغير المستقل

بعد إدارة الموارد البشرية

المتغير التابع

معامل
االرتباط
()R

معامل

التحديد()R2

معامل
االحندار
()B

اخلطأ املعياري
()std.Error

قيمة
((Tاحملسوبة

مستوى الداللة
()sig

الميزة التنافسية

1.111

1.412

1.111

1.491

3.120

1.119

المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات ()SPSS

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )11أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)R=1.111وهي قيمة قوية تدل
على وجود عالقة طردية قوية بني بعد إدارة املوارد البشرية وامليزة التنافسية ،كما يتضح كذلك أن قيمة معامل

التحديد بلغت ( )R2=1.405مما يدل على أن بعد ادارة املوارد البشرية يفسر التغري يف امليزة التنافسية بنسبة
( )%40.5فقط وهي نسبة متوسطة  ،أما نسبة ( )%.1.1تفسرها متغريات أخرى.
أما بالنسبة الختبار ( )Tفيتضح أن قيمة معامل االحندار قد بلغت ( )1.111وهي تدل على تأثري قوي
لبعد املوارد البشرية على امليزة التنافسية ،أما داللة ( )tفهي تساوي ( )1.112وبالتايل فهي أقل من
( )1.1.ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،اليت تنص على :يوجد اثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى معنوية ( )𝛂 ≤0.05لبعد ادارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري
باجللفة.
* الفرضية الرابعة :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂 ≤0.05لبعد التكنولوجيا على
امليزة التنافسية بالبنك الشعيب اجلزائري باجللفة.
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الجدول رقم ( :)10نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد التكنولوجيا والميزة التنافسية
المتغير المستقل
التكنولوجيا

المتغير

معامل
االرتباط

التحديد()R2

الميزة

1.413

1.993

التابع

()R

معامل

معامال

قيمة ((T

مستوى الداللة
()sig
1.111

االحندار ()B

اخلطأ املعياري
()std.Error

احملسوبة

1.413

1.413

9.111

التنافسية
المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات ()SPSS

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )10أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)R=1.413وهي قيمة متوسطة
تدل على وجود عالقة طردية متوسطة بني بعد التكنولوجيا وامليزة التنافسية ،كما يتضح كذلك أن قيمة معامل
التحديد بلغت ()R2=1.223مما يدل على أن التكنولوجيا يفسر التغري يف امليزة التنافسية بنسبة
( )%22.3فقط وهي نسبة ضعيفة نوعاً ما ،أما نسبة ( )11.1%تفسرها متغريات أخرى.

أما بالنسبة الختبار ( )Tفيتضح أن قيمة معامل االحندار قد بلغت ( )1.413وهي تدل على تأثري متوسط
لبعد التكنولوجيا على امليزة التنافسية ،أما داللة ( )tفهي تساوي( )1.1..وبالتايل فهي أكرب من ()1.1.

ومنه نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفرية ،اليت تنص على :ال جيود اثر ذو داللة إحصائية عند

مستوى معنوية ( )𝛂 ≤0.05لبعد التكنولوجيا على امليزة التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري باجللفة.
* الفرضية الرئيسية :اليوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية(  )𝛂 ≤0.05القتصاد املعرفة على
امليزة التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري باجللفة.

الجدول رقم ( :)5نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بين بعد اقتصاد المعرفة والميزة التنافسية
المتغير المستقل

المتغير التابع

بعد اقتصاد المعرفة
معامل
معامل
االرتباط التحديد()R2
()R

الميزة التنافسية

1.112

1.219

معامل
االحندار
1.112

() B

قيمة

مستوى الداللة

اخلطأ املعياري
()std.Error

((Tاحملسوبة

()sig

1.013

4.123

1.111

المصدر :من إعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات ()SPSS

يتضح من خالل اجلدول رقم ( )15أن قيمة معامل االرتباط بلغت ( ،)R=1.110وهي قيمة قوية تدل
على وجود عالقة طردية قوية بني بعد اقتصاد املعرفة وامليزة التنافسية ،كما يتضح كذلك أن قيمة معامل
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التحديد بلغت ()R2=1.012مما يدل على أن بعد اقتصاد املعرفة يفسر التغري يف امليزة التنافسية بنسبة
( )%01.2فقط وهي نسبة متوسطة  ،أما نسبة ( )%35.0تفسرها متغريات أخرى.
أما بالنسبة الختبار ( )Tفيتضح أن قيمة معامل االحندار قد بلغت ( )1.110وهي تدل على تأثري قوي
لبعد اقتصاد املعرفة على امليزة التنافسية ،أما داللة ( )tفهي تساوي ( )1.111وبالتايل فهي أقل من
( )1.1.ومنه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلةاليت تنص على:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )𝛂 ≤0.05لمتغير اقتصاد المعرفة على الميزة
التنافسية بالبنك الوطني الجزائري بالجلفة.

 ..الخالصة:

 1..نتائج الدراسة:

من خالل ما أفرزته نتائج االستبانة والتحليل االحصائي لبيانات الدراسة توصلت الدراسة اىل:
 جاء املستوى العام القتصاد املعرفة بالبنك الوطين اجلزائري باجللفة متوسطا وذلك مبتوسط حسايب مرجح بلغ.3.00
 جاء املستوى العام للميزة التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري باجللفة متوسطا وذلك مبتوسط حسايب مرجحبلغ .3.01
نتائج اختبار فرضيات الدراسة الميدانية  :بعد اختبار الفرضيات الرئيسية للدراسة امليدانية والفرضيات
الفرعية املنبثقة منها توصلنا للنتائج التالية :
 الفرضية الفرعية األولى:يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ()α≤0.05لبعد األداء املنظمي على امليزة التنافسية
بالبنك الوطين اجلزائري.
 الفرضية الفرعية الثانية:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05لبعد اإلبداع على امليزة التنافسية بالبنك
الوطين اجلزائري.
 الفرضية الفرعية الثالثة:يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05لبعد إدارة املوارد البشرية على امليزة التنافسية
بالبنك الوطين اجلزائري.
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 الفرضية الفرعية الثالثة:ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05لبعد تكنولوجيا املعلومات على امليزة

التنافسية بالبنك الوطين اجلزائري.
 -الفرضية الرئيسية:

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )α≤0.05لالقتصاد املعرفة ككل على امليزة التنافسية

بالبنك الوطين اجلزائري.
 2..التوصيات:

 إجياد قسم خاص باإلبداع يشجع على تطوير وابتكار أساليب العمل وذلك من أجل ختفيف العبءوضغوط العمل وكذلك إجناز األداء املوكل إليهم بالكيف والكم املطلوبني؛
 العمل على تثمني جهود العمال وذلك من خالل تقدمي حوافز مادية ومعنوية تكرميا للجهود املبذولة للتفاينأكثر يف االعمال املوكلة إليهم وتعزيز رضاهم عن العمل؛
 احلفاظ على مناخ عمل مالئم مشجع للعمل؛ العمل على االستثمار يف املوارد البشرية اليت متتلكها املؤسسة من خالل أنشطة التدريب وذلك من أجلزيادة رصيدها املعريف ،حيث تعترب املعرفة يف وقتنا احلايل من أهم مصادر امليزة التنافسية يف وقتنا احلايل؛
 العمل أكثر على دراسة احمليط التكنولوجي وذلك من أجل كيفية التكيف معه؛ توفري نظام معلومات داخل املؤسسة ،باعتبار املعلومات من املصادر الداخلية للميزة التنافسية. 3..آفاق الدراسة:
من خالل ما تقدم نقرتح دراسة العناوين التال ية لكي تكون موضع أحباث علمية ميكن االستفادة منها يف
املستقبل:
 الرتكيز على دراسة كل بعد من أبعاد اقتصاد املعرفة ودوره يف حتقيق امليزة التنافسية ملنظمات االعمالاملعاصرة؛
 دراسة واقع وتوجه اجلزائر حنو بناء اقتصاد املعرفة "دراسة استشرافية؛ دراسة مقارنة بني الدول العربية حنو اقتصاد املعرفة مع التطرق لتجارب عاملية واالستفادة منها. .0المراجع
 1.0المراجع باللغة العربية

 )0انتصار عباس الدليمي" .)0221( .أثر الخصاص التنظيمية على تبني اإلبداع "دراسة ميدانية في شركة الصناعات
الخفيفة" ،رسالة ماجستري.جامعة بغداد.

 )9بولصباع رياض .)9103( .التنمية البشرية المستدامة واقتصاد المعرفة في الدول العربية الواقع والتحديات :دراسة
مقارنة االمارات العربية والحزائر واليمن" .رسالة ماجستري .جامعة فرحات عباس ،سطيف.
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 )3ثرو لسرت" .0229 .املتناطحون :المعركة االقتصادية القادمة بين اليابان وأوروبا وأمريكا" .ترمجة حممد فريد ،مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية (.)0221
 )4الرشيد عبد اهلل" .)9119 ( .السياسة الوطنية للعلوم والتقنية ودورها في نمو االقتصاد السعودي" ندوة الرؤية
املستقبلية لالقتصاد السعودي .الرياض.

 )1سراج وهيبة" .)9109( .استراتيجية تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام في المؤسسة
االقتصادية :دراسة حالة شركة تصنيع اللواحق الصناعية والصحية بعين الكبيرة بسطيف" ،رسالة ماجستري .جامعة

فرحات عباس ،بسطيف.

 )2شيخ فؤاد جنيب و بدر فادي حممد" .)9114( .العالقة بين نظم المعلومات و الميزة التنافسية في قطاع األدوية
األردنية" .جملة اإلدارة العامة ،السعودية.)3 (44 ،

 )1عادل زايد" .) 9113( .األداء التنظيمي املتميز :الطريق إىل منظمة املستقبل" .حبوث ودراسات املنظمة العربية للتنمية
اإلدارية ،القاهرة.
 )1عامر بشري( " .)9109دور االقتصاد المعرفي في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك :دراسة حالة الجزائر" ،أطروحة
دكتوراه يف العلوم االقتصادية .كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية ،اجلزائر.

 )2علة مراد " .االقتصاد المعرفي ودوره في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في األقطار العربية :دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية أنموذجاً" .استاذ حماضر بالكلية العلوم االقتصادية والعلوم التري والعلوم التجارية ،جامعة
زيان عاشور ،اجللفة.

 )01فريد فهمي زيارة" .)9112 ( .وظائف منظمات األعمال :مدخل معاصر" .الطبعة العربية .دار اليازوري ،عمان،
االردن.
 )00حممد السعيد جوال " .)9101( .التمكين وأثره على تنمية السلوك اإلبداعي في المؤسسة االقتصادية :دراسة
ميدانية" .أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف.

 )09منعم دحام عطية" .)9103( .مسار التنمية البشرية في العرق في ظل اقتصاد المعرفة –دراسة مقارنة" .جملة
االدارة واالقتصاد ،جامعة املستنصرية ،ع(.)24
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الملخص
هدفت دراستنا إلبراز دور السياحة البيئية الصحراوية باعتبارها أساس حموري لدعم التنمية املستدامة
 فهذا،وحتقيقها من خالل تأثري هذه السياحة على كل بعد من ابعاد التنمية املستدامة ودعمه بشكل كبري
النوع من السياحة خاصة باجلزائر يتميز خبصوصيته عن باقي أنواع السياحة األخرى ملا تتضمن اجلزائر من
 ومن خالل عرض أهم املناطق السياحية البيئية الصحراوية،مناظر طبيعية ونظم بيئية متعددة بشكل كبري جدا
 توصلنا من خالل ذلك لوجود دور فعال ومميز،باجلزائر وتوضيح مسامهتها يف دعم التنمية املستدامة بأبعادها
للسياحة البيئية الصحراوية يف دعم وتعزيز التنمية املستدامة خاصة يف جانب البعد البيئي إال أن ذلك غري
.كاف للوصول إىل مستوى التنمية املستدامة املطلوب مقارنة بدول اجلوار
Abstract
Keywords

our study aimed to highlight the role of desert ecotourism as a central basis for
supporting and achieving sustainable development through the impact of tourism on
every dimension of development. This type of tourism, especially in Algeria, is
distinguished from other types of tourism. Algeria has a great diversity of landscapes
and ecosystems, and by presenting the most important desert eco-tourism areas in
Algeria and clarifying its contribution in supporting sustainable development in its
dimensions, Through the presence of an effective and distinctive role of desert
environmental tourism in supporting and promoting sustainable development,
especially in the dimension of the environmental dimension, but this is not enough to
reach the level of sustainable development required compared to neighboring countries.
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 .1مقدمة:
يعترب قطاع السياحة أحد القطاعات القوية اليت تساهم بشكل كبري يف دفع عجلة التنمية حنو األمام ،ويف إطار
السياحة وباعتبار السياحة البيئية الصحراوية أحد أهم أنواع السياحة يف معظم الدول ملا هلا من أمهية بالغة يف تطوير
الدولة على مجيع املستويات ،فقد أصبح االهتمام هبذا النوع من السياحة يشكل حتديا كبريا ملعظم الدول خاصة يف
ظل التقلبات واألزمات البيئية اليت يشهدها العامل ،فالسياحة البيئية الصحراوية تؤثر بشكل مباشر على أبعاد التنمية
املستدامة وال سيما اجلانب البيئي بشكل كبري كما تساهم يف تعزيز التنمية املستدامة من خالل استغالل املوارد املتاحة
لتنمية اجلوانب املستدامة لينعكس ذلك بشكل إجيايب على اجملتمع والوضع االقتصادي والبيئي للمنطقة بشكل خاص
والدولة بشكل عام.
 .1. 1إشكالية الدراسة:

تعترب السياحة البيئية الصحراوية إىل جانب السياحة بشكل عام من الدعائم األساسية اليت تقوم عليها التنمية
املستدامة بأبعادها حيث تشكل قطاعا قويا تقوم عليه جمموعة من االستثمارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
وبناء عليه نطرح اإلشكالية التالية :ما هو الدور الفعلي الذي تلعبه السياحة البيئية الصحراوية في تعزيز

ودعم التنمية المستدامة؟
 .2. 1أسئلة الدراسة:
ما هو دور السياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االقتصادي؟ما هو دور السياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االجتماعي؟ما هو دور السياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد البيئي؟ .3. 1فرضيات الدراسة:
* الفرضية الرئيسية:
يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف دعم وتعزيز التنمية املستدامة.* الفرضيات الفرعية:

يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االقتصادي للتنمية املستدامة؛
يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد االجتماعي للتنمية املستدامة؛

يوجد دور فعلي للسياحة البيئية الصحراوية يف تعزيز واستدامة البعد البيئي للتنمية املستدامة.
 .4.1منهج الدراسة:

 قمنا باعتماد املنهج الوصفي التحليلي باالستعانة مبختلف الكتب والدراسات السابقة واملؤمترات العلمية اىل جانبخمتلف اجملالت واملقاالت املنشورة واملراجع االلكرتونية اليت تناولت املوضوع.
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 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 .1. 2اإلطار النظري الستدامة السياحة البيئية الصحراوية والتنمية المستدامة.
 .1. 2اإلطار النظري للسياحة البيئية الصحراوية.
 .1.1.2مفهوم السياحة البيئية الصحراوية.
يعد مفهوم السياحة البيئية الصحراوية مفهوما مركبا يدمج مصطلحني السياحة البيئية والسياحة الصحراوية معا ،ويف
هذا السياق البد من التعرف فيما يلي على املفهوم الشامل لكل مصطلح:
أ -السياحة البيئية.
قبل التطرق مباشرة اىل مفهوم السياحة البيئية البد من تعريف عدة السياحة بشكل عام:
 -السياحة:

عرفها مؤمتر األمم املتحدة للسياحة والسفر الدويل على أهنا" :ظاهرة اجتماعية وإنسانية تقوم على انتقال الفرد

من مكان إقامته الدائمة إىل مكان آخر لفرتة مؤقتة ال تقل عن  02ساعة وال تزيد عن سنة هبدف السياحة الرتفيهية
أو العالجية أو التارخيية" (حلمر هيبة ،0227 ،ص.)20
كما عرفتها املنظمة العاملية للسياحة تعريفا ركزت فيه على إعطاء صفة النشاط الصناعي للنشاط السياحي:
"فهي تعبري يطلق على الرحالت الرتفيهية ،وهي جمموع األنشطة اإلنسانية املوجهة لتحقيق هذا النوع من الرحالت،
وهي صناعة تساعد على سد حاجات السائح"(.دادن عبد الغين وتلي سعيدة  ،ص.)0
كما يرى  Guyer Freulerأن السياحة" :ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر احلديث ،والغاية منها احلصول على
االستجمام وتغيري اجلو احمليط الذي يعيش فيه اإلنسان ،واكتساب الوعي الثقايف وتذوق مجال املشاهد الطبيعية ونشوة
االستمتاع جبماليتها"(.برحومة عبد احلميد وطالل زغبة هيبة ،ص.)3
ومن التعاريف السابقة يعرف الباحثني السياحة على أهنا" :خروج من الروتني والبيئة املعتادة أي حمل اإلقامة ملدة
ال تقل عن  02ساعة للرتفيه واالستجمام ألجل االختالط بباقي الشعوب واالطالع على الثقافات املتعددة".
السياحة البيئية:قبل التطرق اىل مفهوم السياحة البيئية البد من شرح طبيعة العالقة بني السياحة والبيئة فالسياحة تعترب جزء من
البيئة كون العرض السياحي حيتوي على املوارد البيئية (شواطئ ،غابات ،جبال ،ثلوج) فالعالقة بني السياحة والبيئة
عالقة تبادلية ،حيث أن البيئة هي اليت حتدد نوع السياحة املمارسة من طرف السائح (صحراوية ،شاطئية ،غابية)...
كما أن النشاط السياحي ميكن أن يؤثر بشكل إجيايب على البيئة من خالل االستغالل العقالين ملواردها ،كما ميكن
أن يؤثر بشكل سليب من خالل االستغالل العشوائي له (مسدوي دليلة ،0222 ،ص.)22
تعريف  :11حسب رأي

Tissdell

فالسياحة البيئية تعتمد على الكائنات والنباتات احلية يف النظام الطبيعي،

وبالتايل فإنه يعتقد بأن هذا التعريف يستثين األنشطة اليت تركز على زيادة املواقع اجلغرافية لزيارة الرباكني أو سياحة
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يرى بأن السياحة البيئية هي عملية تعليم وتثقيف وتربية بيئية بالذات

للناشئني والصغار (محزة دراركة وآخرون ،0222 ،ص.)02
تعريف  :12يعرف الصندوق العاملي للبيئة السياحة البيئية بأهنا" :السفر اىل مناطق طبيعية مل يلحق هبا التلوث ومل
يتعرض توازهنا الطبيعي اىل اخللل ،وذلك لالستمتاع مبناظرها ونباتاهتا وحيواناهتا الربية وحضارهتا يف املاضي

واحلاضر"(مصطفى يوسف الكويف ،0222 ،ص .)22-32
تعريف  :10هي سياحة خضراء نظيفة تستند اىل البيئة والطبيعة أساسا ،تزيد ما هو مجيل وممتع ومفيد يف النشاط
السياحي ودون أن تكون ضارة أو خمربة أو مفسدة على املستويات االيكولوجية واالجتماعية والثقافية( .فؤاد بن
غضبان ،0220 ،ص.)82
تعريف  :10هي السياحة اليت تقتضي السفر اىل املناطق الطبيعية املستقرة نسبيا هلدف حمدد يتمثل يف الدراسة،
اإلعجاب واالستمتاع باملناظر الطبيعية ونباتاهتا وحيواناهتا الربية ،باإلضافة إىل أية مظاهر ثقافية ناشئة سواء من الزمن
املاضي أو احلديث موجودة يف تلك املناطق( .حممد الناصر محيداتو وآخرون ،0228 ،ص.)002
ومن خالل التعاريف السابقة يتضح للباحثني أن التعريف املناسب هو" :أن السياحة البيئية هي السفر إىل
املناطق الطبيعية اليت تعتمد على عرض املقومات الطبيعية اجلغرافية للمنطقة بالدرجة األوىل اىل جانب شكل املناظر
الطبيعية ومقومات تلك الطبيعة من نبات وحيوان وحضارة ،فهي سياحة تستند اىل البيئة والطبيعة بشكل كبري
وختتلف أنواع السياحة البيئية حسب املنطقة واملناخ من نوع الخر".
ب -السياحة البيئية الصحراوية.

مصطلح السياحة البيئية والسياحة الصحراوية يشكالن مفهوما مركبا وهو السياحة البيئية الصحراوية ،وقبل
تعريف هذا املصطلح املركب البد من عرض املفهوم الشامل ملعىن السياحة الصحراوية:

 السياحة الصحراوية.تعريف :11عرفها املشرع اجلزائري على أهنا" :كل إقامة سياحية يف حميط صحراوي ،تقوم على استغالل القدرات
الطبيعية والتارخيية والثقافية ،مرفقة بأنشطة مرتبطة هبذا احمليط من تسلية وترفيه واستكشاف"( .صباح بنوناس وآخرون،

 ،0220ص.)3
تعريف :12نوع من أنواع السياحة البيئية (الطبيعية) جماهلا الصحراء مبا فيها من مظاهر طبيعية تتمثل بتجمعات
الكثبان الرملية (الرق والعرق والسرير) ،واجلبال اجلرداء واالودية اجلافة والواحات الطبيعية والضايات والقيعان ،ومن

مظاهر بشرية تعكس أسلوب حياة وثقافة الشعوب الصحراوية( .فؤاد بن غضبان ،0220 ،ص.)72
ومن التعريفني السابقني يتضح أن السياحة الصحراوية هي" :السياحة اليت تكون ضمن جمال صحراوي تقوم على
استغالل جمال الصحراء بشكل مناسب يف السياحة واالستمتاع بعناصر املنطقة الصحراوية سواء من ناحية النظام
االيكولوجي للمنطقة أو العادات والتقاليد الصحراوية ألهل املنطقة وكل ما مييز املنطقة الصحراوية".
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ب -السياحة البيئية الصحراوية.
من خالل كل ما سبق سنقوم بعرض تعريف شامل وموحد ليتوافق مع مصطلح السياحة البيئية الصحراوية:
* السياحة البيئية الصحراوية :هناك من يصنف السياحة الصحراوية على أهنا نوع من أنوع السياحة البيئية إال أنه
ميكن اعتبار السياحة البيئية الصحراوية نوع متلف قليال فهي السياحة اليت تعتمد بدرجة أوىل على النظام البيئي

للمنطقة بغض النظر عن املنطقة يف حد ذاهتا ،فالسياحة البيئية للمنطقة الصحراوية ختتلف بشكل طفيف حىت ولو
تضمنت الصحراء يف حد ذاهتا ،إذ أن املناطق الصحراوية ختتلف فيما بينها من خالل توزيع الغطاء النبايت بني منطقة
وأخرى وختتلف كذلك من ناحية الثروة احليوانية واملنطقة اجلغرافية اليت تعكس طبيعة املناظر الطبيعية البيئية يف املنطقة،
وبالتا يل فالسياحة البيئية الصحراوية هي السياحة اليت تستند إىل الطبيعة البيئية الصحراوية بشكل تام لتشمل كل
املناطق الطبيعية يف الصحراء من واحات وجبال جرداء وضايات وغريها إضافة إىل البنية التحتية للمنطقة الصحراوية
وكذلك النباتات واحليوانات والعادات والتقاليد واألعراف بني منطقة صحراوية ومنطقة صحراوية أخرى.
 .2.1.2أساسيات السياحة البيئية الصحراوية.
أ -ضرورة السياحة البيئية الصحراوية.

السياحة البيئية كنشاط له اتصاالته باألنشطة األخرى حيث يأخذ منها ويعطيها ،وهي جسر عابر وناقل يتم
من خالله عبور االقتصاد الوطين بل والعاملي من وضع معني إىل أوضاع أفضل وأرقى وأحسن ،وتتمثل ضرورة السياحة

البيئية يف النقاط التالية( :محزة دراركة وآخرون ،0222 ،ص .)80-82
 التوظيف البشري للعاطلني عن العمل يف الدولة؛ زيادة وتنمية الناتج القومي اإلمجايل للدولة؛ حتسني وزيادة الدخل القومي اإلمجايل للدولة؛ حتسني ميزان املدفوعات عن طريق زيادة حصيلة النقد األجنيب وحصيلة الضرائب املباشرة وغري املباشرة الناجتة عنممارسة النشاط السياحي البيئي؛
 تطوير هيكل اإلنتاج الوطين واملنتجات الوطنية وتأثريها على توزيع أولويات اإلنفاق واالستهالك واالدخارواالستثمار؛
 زيادة العائد واملردود االقتصادي املتولد من ممارسة أنشطة السياحة البيئية سواء للمشروعات أو احلكومات أواألفراد العاملني يف املشروعات السياحية؛
 تأثري السياحة البيئية على الثقافة الوطنية والشخصية الوطنية وعلى العالقات االجتماعية بني األفراد واألسرواجلماعات؛
 حتسني أوضاع املستقبل احملتملة للسياحة البيئية والعم على جين املكاسب من ممارسة السياحة البيئية كوهنا نشاطاقتصادي مهم وتأثريها على حتسني البيئة وسالمتها.
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ب -مكونات السياحة البيئية:
إن أهم مكونات السياحة البيئية كما يلي( :حممد الناصر محيداتو وآخرون ،0228 ،ص .)002-003
 العوامل الطبيعية االيكولوجية :وتضم العناصر واألنظمة احليوية ،وتلك اليت تقدمها الطبيعة كليا ،مثل سطحاألرض وما عليه من جبال ووديان وغابات ومغاور وأهنار وحمميات وصحاري ،وأنواع املشاهدات واخلربات الواسعة

املتضمنة فيها ،أو اليت عمل عليها االنسان مثل احلدائق واملتنزهات؛
 العوامل المناخية :أي الفصول املناخية وما تقدمه من عناصر وإمكانات وحتوالت يف الصيف أو الشتاء ،يف الربيعأو اخلريف ،وحبيث تتحول هذه العناصر إىل مكونات سياحية كربى ،من مشاهدة الغروب على شاطئ البحر أو
ممارسة التزجل على الثلج يف اجلبال ،أو السهر مع النجوم يف الصحراء بعيدا عن كل إنارة؛
 العوامل البيولوجية :مثل الثروات النباتية املتنوعة ،من أزهار وأشجار ونباتات ومياه معدنية ،إىل الثروة احليوانيةوالسمكية من طيور وامساك وكائنات حبرية وبرية خمتلفة؛

 -العوامل الثقافية والمادية :املواقع واآلثار املصنفة تارخييا (القدمية أي ما قبل سنة  )2722أو احلديثة ،يف وسعها

أن تكون عوامل إجيابية متجاورة أو ضمن احمليط البيئي ،فالقصور أو القالع غالبا ما حييط هبا حميط بيئي من حدائق
ومياه وأحيانا حمميات هي إطار صاحل لتنمية املوارد البيئية من نباتات وطيور ،كما ميكن يف حدود معينة استخدام
القالع والصور واألديرة واخلانات مبثابة نزل أو بيوت ضيافة للسياح البيئيني؛
 العوامل الثقافية الغير مادية :وتتكون من تاريخ ودانات ومعطيات السكان احملليني ،وطبيعة جمتمعاهتم ،وأنظمةعيشهم وأزيائهم وفولكلوراهتم ولغاهتم وطقوسهم وما إىل ذلك من عناصر جذب قوية لسياح اليوم؛

 عوامل الرياضة والتسلية البيئية أو الشبه بيئية :تضم رياضات كثرية كاملشي صباحا أو ليال والركض اخلفيف،التسلق ،السياحة ،املشي والتزجل الثلجي واملائي ،التجديف ،وسواها من الرياضات اليت تقوم على فكرة التمتع
بتقدميات الطبيعة.
ج -قواعد السياحة البيئية:
يف إطار ت بين املشروعات السياحية البيئية مت إنشاء بعض القواعد اخلاصة بالسياحة البيئية من خالل ما يلي:
(محزة الدراركة وآخرون ،0222 ،ص .)20-22
 تقليل االثار السلبية للسياحة على املوارد الطبيعية والثقافية واالجتماعية يف املناطق السياحية؛ تثقيف السياح بأمهية احملافظة على املناطق الطبيعية؛ التأكد على أمهية االستثمار املسؤول ،والذي يركز على التعاون مع السلطات احمللية من أجل تلبية احتياجاتالسكان احملليني واحملافظة على عاداهتم وتقاليدهم؛
 -إجراء البحوث االجتماعية والبيئية يف املناطق السياحية والبيئية لتقليل االثار السلبية؛
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 العمل على مضاعفة اجلهود لتحقيق أعلى مردود مادي للبلد املضيف من خالل استخدام املوارد احمللية الطبيعيةواالمكانيات البشرية؛
 أن يسري التطور السياحي جنبا اىل جنب مع التطور االجتماعي والبيئي ،مبعىن أن تتزامن التطورات يف كافةاجملاالت لكيال يشعر اجملتمع بتغيري مفاجئ؛
 االعتماد على البنية التحتية اليت تنسجم مع الظروف البيئية ،تقليل استخدام األشجار يف التدفئة ،واحملافظة علىاحلياة الفطرية والثقافية.
 .2. 2مواقع السياحة البيئية الصحراوية في الجزائر:
تتعدد مواقع السياحة البيئية الصحراوية يف اجلزائر ضمن ماحة كبرية تفوق  0مليون كلم 0وفيما يلي عرض ألهم
هذه املواقع.
 .1.2.2أهم مواقع السياحة البيئية بالجنوب الصحراوي الجزائري:

للجنوب الصحراوي اجلزائري ثالثة صفات رئيسية ،هي :اهلضاب األرضية ،وتسمى باحلماده والدروع ،والثانية

ترتكز يف العروق وهي :العرق الغريب الكبري ،والعرق الشرقي الكبري ،وعرق شاش .والثالثة طبيعة اهلقار ،واليت توجد هبا
مرتا ،وميتاز مناخ منطقة الصحراء بقلة كمية األمطار اليت ال تزيد عن
أعلى قمة باجلزائر ،وهي قمة "هتاة" بـ ً 3323
 022ملم يف السنة ،وحبرارة شديدة يف النهار ومنخفضة يف الليل ،ويسودها املناخ اجلاف الذي يتميز مبوسم حار
طويل ميتد من شهر ماي إىل سبتمرب ،بدرجات حرارة ترتاوح بني  º22و ،º20وبقية األشهر تتميز مبناخ متوسط
أساسا من واحات النخيل( .عبد القادر شاليل ،0222 ،ص.)3
احلرارة ،أما الغطاء النبايت فهو متكون ً
كما متتد أهم مواقع السياحة البيئية يف الصحراء اجلزائرية على مساحة تفوق  0.222.222كلم 0ميكن
تقسيمها إىل  0مناطق رئيسية:
 غرداية (ميزاب) :صنفت املعامل املعمارية والثقافية والتارخيية هلذه املنطقة ضمن الرتاث العاملي ،وأهم مدهنا بينيزقن ،كما حتتوي على جمموعة مهمة من بساتني النخيل ،تشتهر غرداية بصناعة احلرف التقليدية خصوصا "نسيج
الزرايب"" ،كالسجاد" املصنوع من الصوف الرفيع ،واالفرشة ذات الرموز واالشكال الرببرية املستوحاة من البيئة احمللية
إضافة إىل حرفة صناعة النحاس من حلي وأطباق ،والفخار والتحف الفنية اليت تستلهم أنظار السياح األجانب

الوافدين إليها من جنسيات خمـتلفة ،كما تتميز املنطقة بالعديد من املواقع األثرية واملعامل التارخيية البارزة حيث مت
تصنيفها من طرف منظمة اليونسكو عام  2220ضمن املعامل التارخيية العاملية كاملسجد الكبري وساحة السوق القدمي
اليت تسمى "الرحبة" وسط القصر القدمي ،كما يوجد قصر تاجنينت العطف الذي تأسس يف  2220وقصر "بنورة"
 ،2228وقصر "تغرداية"  ،2203وقصر "بين يزغن" ( .2303مفتاح صاحل وآخرون ،0220 ،ص)00؛
 أدرار :تقع يف اجلنوب الغريب للجزائر تتميز باملناخ الصحراوي ،وأغلبية تضاريسها رملية مع مناطق جرداء صخريةتسمى "احلمادات" مشال املدينة ،وتعد أدرار حمطة جذب سياحي هامة باجلزائر كذلك لتوفرها على مجيع مقومات
السياحة الصحراوية كقصور "تيميمون"" ،متنطيط" ،و"زاوية كنتة" ،وأمههم قصر "حامد األثري" وغريها ،كما توجد
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العديد من احلصون والقصبات اليت تبقى شاهدا على حضارة كبرية وذلك من خالل هندستها املعمارية وتارخيها
العريق باإلضافة إىل ما حتتويه من خمطوط ،باإلضافة اىل املقومات الطبيعية املتجلية يف الواحات املنتشرة أقصى "قورارة"
بشمال الوالية حىت حدود إقليم "تيديكلت" باإلضافة إىل مغارة "قصر متاسخت" واألشجار املتحجرة ،وكهوف
"الشارف" مبنطقة أولف؛
 أليزي :الطاسيلي الواقع يف أقصى اجلنوب الشرقي ،وتعرف هذه املنطقة باحلضرية الوطنية للطاسيلي اليت صنفتمنذ عام  2220من طرف اليونسكو كرتاث عاملي ،وفيها كل العناصر الطبيعية والتارخيية والثقافية اليت جتعلها منطقة
سياحية بامتياز ،فهي مبثابة متحف طبيعي مفتوح يتضمن أكثر من  2022رسم ونقش حجري (بوبكر بداش،
 ،0222ص)22؛
 تندوف :متتد على مساحة  282.222كلم 0بكثافة سكانية تقدر ب  03222نسمة موزعني على القصورالقدمية ،فهي شبه متحف يف اهلواء الطلق الطاسلي؛

 تمنراست (الهقار) :تتميز احلضرية الوطنية للهقار اليت مت إنشاؤها سنة  2227بتضاريسها وثروهتا احليوانيةوالنباتية والنقوش اليت تشكل امتيازات حقيقية للسياحة تشهد على األزمنة الغابرة ،حيث حيتوي الغطاء النبايت على
أكثر من  322نوع نبايت تستعمل لتداوي كالشيح وتربكات وألغراض رعوية ،كما حتتوي احلظرية الوطنية اهلقار على
مواقع أثرية تشهد على تواجد اإلنسان منذ العصر احلجري القدمي إىل العصر احلديث منها :ضريح تينهنان وقصر
موسى ابن مستان -قصبة سيلت -قصر باجودة بعني صاحل وقصبة أوالد سيدي املختار أيضا بدائرة عني صاحل-
معبد األب فوكو :مبنطقة األسكرام -شالالت متكرست -الغابة املتحجرة مبنطقة تيديكلت (مفاتيح ميينة،0222 ،
ص.)202
 .0.2استدامة السياحة البيئية الصحراوية كأساس للتنمية المستدامة:
 .1.0.2السياحة البيئية المستدامة.
عند ذكر السياحة البيئية البد من ادراج مصطلح السياحة املستدامة إذ تعترب هذه األخرية نقطة انطالق للسياحة
املستدامة وعنصر فاعل فيها ،ويف هذا الصدد سنتطرق إىل أهم التعاريف ملفهوم السياحة املستدامة:
تعريف :11السياحة املست دامة هي االستغالل العقالين واملثايل للمناطق السياحية اليت تزخر هبا الدولة ويكون هذا
االستغالل من مجيع اجلوانب ،فهي نقطة التالقي بني احتياجات السياح واملنطقة املضيفة هلم ،فهي تليب احتياجات
السياح وتعمل على احلفاظ على املواقع السياحية وتزيد من فرص العمل للمجتمع احمللي ،إضافة إىل ذلك تقوم بإدارة

مجيع املوارد االقتصادية واالجتماعية والطبيعية واجلمالية وتقوم باحلفاظ على التوازن البيئي والتنوع احليوي والواقع
احلضاري (رايس مربوك وآخرون ،0222 ،ص.)0
تعريف :12السياحة املستدامة هي نقطة التالقي ما بني احتياجات الزوار واملنطقة املضيفة هلم ،مما يؤدي إىل محاية
ودعم فرص التطوير املستقبلي ،حبيث يتم إدارة مجيع املصادر بطريقة توفر االحتياجات االقتصادية واالجتماعية
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والروحية ،ولكنها يف الوقت ذاته حتافظ على الواقع احلضاري والنمط البيئي الضروري والتنوع احليوي ومجيع مستلزمات
احلياة وأنظمتها (أحالم خان وآخرون ،0222 ،ص.)2
تعريف :10السياحة املستدامة تتضمن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية مبا يف ذلك من مصادر التوع احليوي،
وختفيف آثار السياحة على البيئة والثقافة وتعظيم الفوائد من محاية البيئة واجملتمعات احمللية وهي كذلك حتدد اهليكل

التنظيمي املطلوب للوصول إىل هذه األهداف( .فؤاد بن غضبان ،ص.)22
 .2.0.2مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها.
أ -مفهوم التنمية المستدامة.
هناك عدة تعاريف تناولت مفهوم التنمية املستدامة وأمهها:
تعريف :11عرفت اللجنة العاملية التنمية املستدامة بأهنا" :تنمية تعمل على تلبية احتياجات احلاضر دون ان تؤدي
إىل تدمري قدرة األجيال القادمة على تلبية االحتياجات اخلاصة"(سايح بوزيد ،0223 ،ص.)72

تعريف :12عرفها وليم رولكز هاوو مدير محاية البيئة األمريكية كذلك بأهنا" :تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو
اقتصادي يتالءم والقدرات البيئية ،وذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية واحملافظة على البيئة هي عمليات متكاملة
وليست متناقضة"(سليمان كعوان ،0228 ،ص.)78
تعريف :10عرفها املشرع اجلزائري يف املادة  22من الباب األول من القانون رقم  22-3املؤرخ يف  22مجادى
األول 2202ه املوافق ل  22جويلية  0223م ،املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة كالتايل" :التنمية
املستدامة تعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة ،أي ادراج البعد البيئي يف إطار
تنمية تضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية".
وتأسي سا على ما سبق ذكره يتنب أن التعريف املناسب للتنمية املستدامة (حسب رأي الباحث) هي تلك التنمية
اليت تأخذ شكل االتسام باالستقرار ومتتلك عوامل االستمرار والتواصل ،فهي شاملة لكافة أمناط التنمية (االقتصادية،
االجتماعية ،الثقافية )...إذ تنهض باألرض ومواردها آخذة يف عني االعتبار البعد الزمين وحق األجيال القادمة يف
التمتع باملوارد الطبيعية.
ب-أهداف التنمية المستدامة.

حتقق التنمية املستدامة عدة أهداف أمهها( :عثمان حممد غنيم وآخرون ،0222 ،ص.)02

أ -تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان :حتاول التنمية املستدمية من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات
التنموية لتحسني نوعية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا ونفسيا وروحيا ،عن طريق الرتكيز على اجلوانب النوعية
للنمو ،وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول ودميقراطي؛
ب-احترام البيئة الطبيعية :التنمية املستدمية ترتكز على العالقة بني النشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع النظم
الطبيعية وحمتواها على أهنا أساس حياة اإلنسان ،إهنا ببساطة تنمية تستوعب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية
والبيئة املبنية ،وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل وانسجام؛
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ج -تعزيز وعي السكان :أي التوعية باملشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم باملسؤولية اجتاهها ،وحثهم
على املشاركة الفعالة يف إجياد احللول املناسبة هلا من مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية
املستدمية؛
د -تحقيق استغالل واستخدام عقالني للموارد :تتعامل التنمية املستدمية مع املوارد الطبيعية على أهنا موارد
حمدودة ،لذلك حتول دون استنفادها أو تدمريها وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقالين؛
ه -ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع :حتاول التنمية املستدمية توظيف التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم
أهداف ا جملتمع ،من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي ،وكيفية استخدام املتاح واجلديد
منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع وحتقيق أهدافه املنشودة ،دون أن ينجم عن ذلك خماطر وآثار بيئية سالبة ،أو على
األقل أن تكون هذه املخاطر واآلثار مسيطرا عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا؛
و -إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع :بطريقة تالءم إمكانياته وتسمح بتحقيق
التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية ،والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول املناسبة
هلا؛
 .0.0.2عالقة السياحة البيئية الصحراوية بأبعاد التنمية المستدامة.
أ -أبعاد التنمية المستدامة.
قبل التطرق إىل طبيعة العالقة بني السياحة البيئية الصحراوية والتنمية املستدامة البد من ذكر األبعاد اخلاصة
بالتنمية املستدامة من خالل الشكل التايل:
الشكل  :11أبعاد التنمية المستدامة.

المصدر :نذير غانية ،)0228( ،إستراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه :ختصص جتارة
دولية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ،ص .37
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ومن الشكل السابق يتضح لنا أن للتنمية املستدامة ثالث أبعاد مرتابطة وهي( :سهام حرفوش ،0222 ،ص
.)2-2
 -البعد البيئي :يتمثل يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدام ،ويتمحور البعد

البيئي حول جمموعة من العناصر تتمثل يف :النظم االيكولوجية ،الطاقة ،التنوع البيولوجي ،اإلنتاجية البيولوجية والقدرة
على التكيف.
 -البعد االقتصادي :تعمل التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ حلسبان التوازنات البيئية

على املدى البعيد ،ومتثل العناصر اآلتية حمور البعد االقتصادي :النمو االقتصادي املستدام ،كفاءة رأس املال ،إشباع
احلاجات األساسية والعدالة االقتصادية.
 -البعد االجتماعي :تتميز التنمية املستدامة جبعل النمو وسيلة لإللتحام االجتماعي ،وضرورة اختيار االنصاف

بني األجيال ،وفيما يلي أهم عناصر البعد االجتماعي :املساواة يف التوزيع ،احلرك االجتماعي ،املشاركة الشعبية،
التنوع الثقايف واستدامة املؤسسات.
ب -العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والتنمية المستدامة.
 العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والبعد البيئي :تتمثل طبيعة العالقة يف طريقة احلفاظ على املواردالطبيعية واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدام ،وتتمحور أساسا طبيعة العالقة بني السياحة البيئية الصحراوية
والبعد البيئي حول جمموعة من العناصر تتمثل يف  :طبيعة النظم االيكولوجية ،الطاقة ،التنوع البيولوجي ،اإلنتاجية
البيولوجية والقدرة على التكيف اىل جانب البنية البيئية للمناطق الصحراوية خاصة ،كما تكمن األمهية البيئية للسياحة
البيئية الصحراوية من خالل تنمية الوعي املتزايد بأمهية البيئة الصحراوية وضرورة محايتها خاصة بعد األضرار البالغة هلا
نتيجة ممارسات األفراد من جهة وممارسات الشركات واملصانع من جهة أخرى اليت أدت إىل املساس مبقومات السياحة
الصحراوية بشكل كبري من خالل هتديد بعض احليوانات الصحراوية باالنقراض كالفنك والظيب وغزال الرمي...اخل،
وبالتايل بدأ الوعي والعمل امليداين يف التزايد من أجل العمل على إنقاذ البيئة الصحراوية واستدامتها لألجيال القادمة،
وجتسد ذلك يف ثقافة متكاملة تتمثل يف الثقافة البيئية لدى األفراد انعكست يف اجلانب السياحي فيما يسمى
بالسياحة البيئية الصحراوية.
 -العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والبعد االقتصادي للتنمية المستدامة :تعترب السياحة بصفة عامة

أحد األنشطة االقتصادية اليت يتولد عنها دخول ملختلف عناصر اإلنتاج العاملة يف جماالت السياحة ،فالسياحة البيئية

الصحراوية تعمل على دعم التنمية املستدامة من اجلانب االقتصادي حيث تساهم خبلق مصادر دخل إضافية ودائمة
تساهم يف الدخل الوطين اىل جانب القطاعات األخرى وتوفري فرص عمل وتوليد الدخل وختفيف الثقل على ميزان
املدفوعات واملسامهة يف التنمية االقتصادية ،كما حتقق إيرادات ودخول هامة ،هلا آثارها اإلجيابية التنموية للمناطق،
وبالتايل تنعكس على تفعيل اهل يكل االقتصادي ورفاهية اإلنسان ،باإلضافة إىل ذلك تؤدي إىل إنعاش االستثمار يف
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البنيات األساسية مثل تشييد املباين والطرق والسكك احلديدية ...اخل ،هذا فضال على أن السياحة البيئية الصحراوية
تساهم يف جذب رؤوس األموال من خالل العمالت الصعبة ورؤوس األموال.
 -العالقة بين السياحة البيئية الصحراوية والبعد االجتماعي :تتميز السياحة البيئية الصحراوية بأمهية اجتماعية

بارزة جبعل السياحة وسيلة لإللتحام االجتماعي ،حيث تعد صديقة للمجتمع إذ تقوم على االستفادة مما هو متاح يف
اجملتمع من موارد وأفراد ،وتعمل على تنمية العالقات االجتماعية وحتقيق وحتسني عملية حتديث اجملتمع من جمتمعات
منعزلة إىل جمتمعات مرتابطة ،من خالل زيادة الوعي الثقايف واالجتماعي ملختلف عادات وتقاليد شعوب الطرف
اآلخر (السياح) ،وزيادة اهتمام الشعوب املضيفة بعادات وتقاليد وقيم أجدادها وآبائها واحلفاظ عليها من الزوال ،مع
رفع مستوى الشعور باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف واحلضاري وحتسني منط حياة األفراد وحتسني مستوى
معيشتهم مما خيلق التوازن االجتماعي.
وبالتايل يرى الباحثني أن السياحة البيئية الصحراوية ال تستطيع أن تشكل عامل تنمية إال إذا سعت إىل حتقيق
سياحة بيئية مستدامة وبالتايل تنمية مستدامة ،فهي متثل أحد أنواع السياحة القائمة على مبدأ االستدامة السياحية
وهي تعتمد بشكل رئيسي على عناصر الطبيعة مث يليها العنصر االجتماعي للسكان احملليني الذين يقطنون يف املنطقة
السياحية فاالستدامة تتعلق بشكل رئيسي باالستدامة البيئية تليها االستدامة االقتصادية واالجتماعية.
 .3الدراسات السابقة:
 .0.3دراسة (مسدوي دليلة( :)2112/2112 ،تسيير الخدمات السياحية في الجزائر -دراسة حالة حمام
قرقور بوالية سطيف :)-هدفت إىل دراسة موضوع اخلدمات السياحية وسبل تسيريها يف اجلزائر من خالل دراسة
ميدانية حلمام قرقور بوالية سطيف ،استندت هذه الدراسة إل تسليط الضوء على تطور النشاط السياحي بالعامل
وتراجعه باجلزائر لعدم تطبيق برامج السياحة من طرف وزارة السياحة كما جيب واليت ال تقوم بتسيري القطاع من بعدة

االسرتاتيجي ،توصلت الدراسة إىل أن تطور القطاع السياحي يف اجلزائر مرهون بتطوير نظام الدولة االسرتاتيجي يف
تسيري القطاع اىل جانب االستفادة من جتارب بعض الدول خاصة دول اجلوار ،مع تطوير االمن السياحي للرفع من
الطلب السياحي.
 .2.0دراسة (مفاتيح يمينة( :)2112/2112 ،أثر االبتكار السياحي على التنمية السياحية –حالة إقليمي
االهقار بالجزائر ودوز بتونس  :)-هدفت إىل دراسة موضوع أثر االبتكار السياحي ودوره يف دعم التنمية السياحية
مع دراسة حاليت اجلزائر وتونس ،استندت الدراسة اىل منوذج االبتكار القائم على اجلذب "" باإلقليمني ،حيث

خلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة بني االبتكار السياحي والتنمية السياحية باإلقليمني ،وأن جمال االبتكار العمليايت
هو ال ذي يؤثر بنسبة أكرب يف تنمية اإلقليمني ،ولكن االبتكار على مستوى الوكالة وحده ال يكفي لدى جيب تفاعل
ومشاركة مجيع املؤسسات املتواجدة باإلقليم ،وقد اظهر إقليم اهلقار أن عناصر النموذج متوفرة ويبقى مشكل كيفية
التفاعل بني هذه العناصر.
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.0.0دراسة (سليمان كعوان( :)2112/2115 ،دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية المستدامة –حالة
الجزائر :)-هدفت إىل دراسة موضوع دور الطاقات البديلة يف حتقيق التنمية املستدامة مع التطرق اىل حالة اجلزائر،

استندت هذه الدراسة إىل برامج اجلزائر يف ميدان االستثمار يف الطاقات البديلة من اجل حتقيق برامج التنمية
املستدامة اليت وضعتها اجلزائر ضمن اسرتاتيجياهتا للنهوض بالدولة ،توصلت إىل أن تطور استغالل احتياطات البرتول

والغاز الطبيعي يف اجلزائر بشكل سريع ،ومن املرجح استمراره بنفس الوترية خالل السنوات املقبلة ،وذلك مع تطور
التقنيات واخلربات يف هذا اجملال ،كما جيب على احلكومة اجلزائرية االهتمام مبيدان الطاقات املتجددة من خالل تطوير
البحوث يف هذا امليدان وتقدمي املعلومات للمستثمرين مع فتح اجملال للخواص والشركات األجنبية.
ترتبط الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في :دراسة ميدان الدراسة وهو واقع السياحة باجلزائر ودورها يف
حتقيق التنمية املستدامة على خالف الدراسات السابقة ،أما من ناجية االختالف فقد تبنت دراستنا احلالية على وجه
اخلصوص السياحية البيئية الصحراوية كآلية لدعم التنمية املستدامة مع الرتكيز على دعم البعد البيئي واالقتصادي
أكثر ،وبالنسبة لإلضافة العلمية فقد مت التوصل اىل مصطلح السياحية البيئية املستدامة اليت جتمع كل ما سبق ذكره اذ
تتطرق اىل أبعاد تتوافق والتنمية املستدامة بأبعادها املعروفة.
 .0الخالصة:
إن اعتبار السياحة البيئية الصحراوية أحد مرتكزات التنمية املستدامة يعد نقطة مهمة وقوية ،فالسياحة البيئية
الصحراوية أصبحت ظاهرة عاملية ملا هلا من أمهية بالغة يف دفع عجلة التنمية ،فلقد أدى االهتمام البالغ هبا إىل زيادة
الوعي لدى الشعوب ،حيث سامهت بشكل كبري يف التنمية االقتصادية وحتسني ميزان املدفوعات اىل جانب ربط
االستثمار واملشاريع اإلنتاجية للمج تمعات باجلانب البيئي واالجتماعي من خالل محاية البيئة والتنوع احليوي والثقايف
للمناطق السياحية ،مع توفري مناصب الشغل ألفراد اجملتمع من أجل حتقيق الرفاهية ودعم مستوى جودة احلياة ،كل
هذا وفق معادلة تنموية واحدة وهي اختاذ السياحة البيئية الصحراوية كأساس حموري لدعم التنمية املستدامة.
وبناء على ما سبق تم التوصل للنتائج التالية:
 للسياحة البيئية دور رئيسي يف دعم أبعاد التنمية املستدامة خاصة البعد البيئي؛ للسياحة البيئية الصحراوية دور يف حتريك عجلة االقتصاد وحتسني مستوى جودة احلياة؛ السياحة البيئية الصحراوية يف اجلزائر تشهد تنمية بطينة مقارنة بنظرياهتا من الدول اجملاورة؛ عدم تنشيط برامج السياحة يف اجلزائر بالشكل املطلوب مما أدى اىل تدهور قطاع السياحة؛ومما سبق ذكره نقترح:

 تطوير اإلمكانيات احمللية من اجل حتسني النشاط السياحي البيئي بالصحراء؛ محاية البيئة وعدم استنزاف املوارد كأساس داعم لتحقيق سياحة بيئية مستدامة؛ احملافظة على الرتاث السياحي وتعزيزه يف الصحراء اجلزائرية؛ إعداد برامج شاملة لتطوير سياحة الصحراء الثقافية والرتفيهية؛)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 نشر الثقافة البيئية بني السياح واجملتمع لدعم السياحة البيئية؛ االستفادة أكثر من التجارب الناجحة للدول يف ميدان السياحة البيئية الصحراوية.آفاق الدراسة:

 إرساء مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية يف الوكاالت السياحية لتطوير القطاع السياحي. تبين نظم اإلدارة البيئية يف الفنادق لتطوير قطاع السياحية مع اإلشارة اىل السياحة البيئية. -دور الدولة يف تطوير السياحة البيئية :برامج وسياسات.

.5المصادر والمراجع:

أوال :الكتب

 -2محزة درادكة وآخرون ،)0222( ،السياحة البيئية ،مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،األردن.

 -0عثمان حممد غنيم -ماجدة أبو زنبط ،)0222(،التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،دار
الصفا للنشر والتوزيع ،ط ،2عمان.

 -3فؤاد بن غضبان ،)0220( ،السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل،
األردن.

 -2مصطفى يوسف الكويف ،)0220( ،السياحة البيئية المستدامة (تحدياتها وآفاقها المستقبلية) ،دار رسالن للطباعة
والنشر والتوزيع ،سوريا.

ثانيا :الرسائل واالطروحات

 -2سايح بوزيد ،)0223( ،دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية ،أطروحة دكتوراه ختصص:
اقتصاد تنمية ،جامعة ايب بكر بلقايد ،تلمسان.
 -0سليمان كعوان ،)0228( ،دور الطاقات البديلة في تحقيق التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه ختصص اقتصاد بيئة،
جامعة عنابة ،اجلزائر.

 -3حلمر هيبة ،)0227/0228( ،دور االعالم في تنشيط الطلب السياحي بالجزائر ،أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري،
جامعة باتنة.

 -2مسدوي دليلة ،)0222/0227( ،تسيير الخدمات السياحية في الجزائر ،أطروحة دكتوراه ختصص :تسيري املنظمات،
جامعة أحممد بوقرة ،بومرداس.

 -0مفاتيح ميينة ،)0222/0227( ،أثر االبتكار السياحي على التنمية السياحية ،أطروحة دكتوراه ختصص :تسويق
اسرتاتيجي وابتكار ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.

 -8نذير غانية ،)0228( ،إستراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة ،أطروحة دكتوراه :ختصص جتارة
دولية ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة.

ثالثا :المجالت

 -2بوبكر بداش ،)0222( ،صناعة السياحة في الجزائر بين المؤهالت والسياسات ،جملة حبوث اقتصادية عربية ،العدد
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 -0حممد الناصر محيداتو -إلياس شاهد( ،مارس  ،)0228نحو إرساء السياحة البيئية كخيار الستدامة السياحة الصحراوية
في الجزائر ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد  ،23جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

رابعا :الملتقيات

 -2أحالم خان -فريوز قطاف -نوال شنايف( ،مارس  ،)0222دور الفنادق في تحقيق السياحة البيئية المستدامة ،امللتقى
الدويل حول :اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 -0برحومة عبد احلميد -طالل زغبة 20/22( ،مارس ،)0220تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع
المدني في تنشيط وصناعة السياحة الصحراوية كصناعة بديلة للنفط في الجزائر ،امللتقى الدويل الثاين دور السياحة
الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 -3دادن عبد الغين -تلي سعيدة 20/22( ،مارس  ،)0220الثقافة السياحية للمجتمع ودورها في تنمية السياحة
الصحراوية ،امللتقى الدويل الثاين دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.
 -2رايس مربوك -حلسن دردوري -خاطر طارق( ،مارس  ،)0222دور السياحة البيئية في التنمية المستدامة ،امللتقى
الدويل حول :اقتصاديات السياحة ودورها يف التنمية املستدامة ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.

 -0سهام حرفوش 22/27( ،أفريل  ،)0222اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها ،املؤمتر الدويل
حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،جامعة سطيف ،اجلزائر.

 -8صباح بنوناس -فاتن باشا 20/22( ،مارس  ،)0220مقومات السياحة الصحراوية في الجزائر واستراتيجيات
تطويرها  ،امللتقى الدويل الثاين حول :دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة.
 -7عبد القادر شاليل ،)0222( ،الواقع السياحي في الجزائر وآفاق النهوض به في مطلع  ،2125امللتقى العلمي
الوطين :السياحة يف اجلزائر :واقع وآفاق ،املركز اجلامعي آكلي حمند أوحلاج ،البويرة.

 -2مفتاح صاحل -معاريف فريدة 20/22( ،مارس  ،)0220واقع السياحة الصحراوية في دول شمال افريقيا "إشارة إلى
تونس والجزائر والمغرب" ،امللتقى الدويل الثاين دور السياحة الصحراوية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،جامعة حممد
خيضر ،بسكرة.
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الملخص
هتدف الدراسة إىل بيان واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة
منوذجا) من خالل توضيح خمتلف املفاهيم اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية وأبعادها ومعرفة أهم املبادرات
 وقد توصلت الدراسة إىل أن شركة،Microsoft املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية اليت تقوم هبا شركة
 تلتزم بالعمل الدائم على الوفاء مبسؤولياهتا حنو اجملتمعات من مجيع أحناء العامل كما تقوم بعدةMicrosoft
Microsoft

املسؤولية اإلجتماعية؛
أبعاد املسؤولية
اإلجتماعية؛
.Microsoft شركة

 كما،

Youth Spark

و

Hooray for Giving

مبادرات يف إطار ممارسة مسؤوليتها اإلجتماعية مثل

.تقرتح الدراسة ضرورة تقدمي املؤسسات خدمات ومبادرات ذات قيمة للمجتمع إضافة ألهدافها اإلقتصادية
Abstract
Keywords
The study aims to demonstrate the reality of the practice of social responsibility in
the global companies (Microsoft model) by clarifying the various concepts of social
responsibility and dimensions and knowledge of the most important initiatives on
social responsibility by Microsoft, and the study concluded that Microsoft is committed
to work continuously to fulfill its responsibilities Towards societies from all over the
world as well as several initiatives in the exercise of social responsibility such as
Hooray for Giving and Spark Youth. The study also suggests the need for institutions
to provide services and initiatives of value to society in addition to their economic
objectives.

Social
Responsibility;
Social
Responsibility
Dimensions;
Microsoft
Corporation.

djemaa.kheireddine@univ-biskra.dz : اإليميل، مجعة خري الدين:المؤلف المرسل
149

(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)

واقع ممارسة المسؤولية اإلجتماعية في الشركات العالمية-شركة  Microsoftأنموذجا-

ص062 -042 :

. 1مقدمة:
بعد تفاقم املشكالت اإلجتماعية واالقتصادية والبيئية يف دول العامل ،واليت كانت الشركات الدولية السبب يف
ظهور بعض منها ،ظهرت ضغوطات كبرية على هذه الشركات يف سبيل مواجهة التزاماهتا ومسؤولياهتا وتصحيح
املمارسات غري املسؤولة الصادرة عنها ،ومع التطور الكبري والسريع يف اجملاالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية
واالنسانية والتحديات املعاصرة ظهرت مفاهيم إدارية جديدة لتواكب هذه التطورات ،ومن هذه املفاهيم مفهوم
املسؤولية االجتماعية ،حيث ظهر منذ أكثر من ثالثة عقود ماضية واستمر يف التطور ،وقد بدأت ارهاصات املفهوم
بدفع من املنظمات غري احلكومية كردة فعل للممارسات غري األخالقية لبعض الشركات ،ردود الفعل هذه استطاعت
ومع مرور الوقت أن تصل إىل الشركات واملنظمات الدولية ،والنقابات الصناعية ،واحلكومات ،وأن تشكل ضغطا
مستمرا وحتشد الرأي العام العاملي لدعوة املنظمات ألداء مسؤوليتها االجتماعية.
يكتسب الدور اإلجتماعي للمؤسسات اإلقتصادية أمهية متزايدة بعد ختلي العديد من احلكومات عن جانب
من أدوارها اإلقتصادية و اخلدمية ،حيث تسعى العديد من الشركات إىل تبين برامج فعالة للمسؤولية اإلجتماعية تأخذ
يف اإلعتبار ظروف اجملتمع و التحديات اليت تواجهه ،كما أصبح اإلهتمام باملسؤولية اإلجتماعية مطلبا أساسيا
للمؤسسات من خالل إلتزامها باحلفاظ على البيئة احمليطة هبا ،و عدم تبديد املوارد و القيام بعمليات التوظيف و
التدريب و رفع القدرات البشرية و مساندة الفئات األكثر إحتياجا.
تعترب شركة  Microsoftمن كربى شركات الربجميات يف العامل ،وقد احتلت املرتبة األوىل يف قائمة أفضل 011
شركة متارس أنشطة املسؤولية االجتماعية يف العامل الصادرة من معهد " "Reputationوهو أحد املؤسسات
ا الستشارية العاملية واملتخصص يف رصد إسهامات املؤسسات ،والذي يقوم بتصنيف املؤسسات على مستوى العامل
من ناحية إسهاماهتا يف املسئولية االجتماعية.
1. 1إشكالية الدراسة :انطالقا مما سبق ميكن طرح التساؤل الرئيس للدراسة كما يلي:
 ما واقع ممارسة مفهوم المسؤولية اإلجتماعية في الشركات العالمية؟
2. 0أسئلة الدراسة :ينبثق من اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية:
 ما مفهوم املسؤولية اإلجتماعية؟ وما هي أبعادها؟ ماهو نطاق املسؤولية اإلجتماعية؟ ماهي املباردات املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية اليت قامت هبا شركة  Microsoft؟  3. 0فرضيات الدراسة :من خالل التساؤل الرئيس للدراسة ميكننا صياغة الفرضية الرئيسة التالية: تمارس الشركات العالمية مفهوم المسؤولية اإلجتماعية من خالل القيام بعدة مبادرات.
 4. 0أهداف الدراسة :هتدف الدراسة إىل بيان واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة
 Microsoftمنوذجا) من خالل:
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 توضيح املفاهيم اخلاصة باملسؤولية اإلجتماعية. حتديد نطاق وأبعاد املسؤولية اإلجتماعية . -معرفة املبادرات املتعلقة باملسؤولية اإلجتماعية اليت تقوم هبا شركة

. Microsoft

 1.1أهمية الدراسة :تكمن أمهية الدراسة يف:
 تعاجل أحد املواضيع الراهنة هي املسؤولية االجتماعية يف شركة اعتبار املــسؤولية االجتماعيــة عمليــة مهمــة ومفيــدة للمؤسسات يف عالقتهــا باجملتمع ،واليت من شأهنا حتقيقعدة مزايا سواء بالنسبة للمؤسسة أو اجملتمـع ،وكذلك بالنسبة للدولة.
.Microsoft

 تبيان املبادرات اليت تقوم هبا شركة  Microsoftفيما خيص املسؤولية اإلجتماعية. 1.1منهج الدراسة :لإلجابة على اإلشكالية مت إستخدام املنهج الوصفي التحليلي وذلك لإلملام مبختلف املفاهيم
النظرية للموضوع ،مع دراسة واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة . )Microsoft

 1.0محاور الدراسة :بغية اإلجابة على تساؤل الدراسة ،ارتأينا تناول الدراسة ضمن حمورين :
احملور األول :مفاهيم أساسية حول املسؤولية اإلجتماعية.
احملور الثاين :واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف شركة Microsoft

 .2مفاهيم أساسية حول المسؤولية اإلجتماعية
 0.2تعريف المسؤولية االجتماعية:

شهد تعريف املسؤولية االجتماعية للشركة تغريات جوهرية على مر الزمن وال يزال يتطور مع تقدم اجملتمع وتطور
توقعاته ،إذ ال يوجد تعريف حيظى بقبول عاملي ،كما ال يوجد توافق يف اآلراء بشأن قائمة هنائية للقضايا اليت يشملها،

من أهم هذه التعاريف مايلي:
 يعرفها  Drukerهي":إلتزام املؤسسة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه"( طاهر حمسن الغاليب ،صاحل مهدي حمسنالعامري،9112، ،ص.)92
 كما عرفتها املنظمة العاملية للمعايرة املسؤولية اإلجتماعية بأهنا " حتمل املؤسسة املسؤولية النامجة عن أثر النشاطاتاليت تقوم هبا على اجملتمع واحمليط لتصبح منسجمة مع منافع اجملتمع والتنمية املستدامة(صاحل احلموري ،روال املعايطة،
 ،9102ص ، )01ترتكز املسؤولية اإلجتماعية على السلوك األخالقي ،إحرتام القوانني واألدوات احلكومية وتدمج
مع النشاطات اليومية للمنظمة"( نشرية صادرة عن املنظمة العاملية للمعايرة ،ص. )2
 أما  Robbinsيعرفها "املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة تستند إىل إعتبارات أخالقية مركزة على األهداف بشكلإلتزامات بعيدة األمد تفي هبا املؤسسة مبا يعزز صورهتا يف اجملتمع"( عبد اهلل بن منصور ، 9112،ص.)990
 تعرف املسؤولية اإلجتماعية على أهنا "تعهد والتزام متخذي القرار يف القيام باألفعال اليت من شأهنا أن حتافظ علىثروة اجملتمع وتطورها ،مع حتقيق فائدهتا الذاتية يف نفس الوقت .فهذا يعين بأن املسؤولية االجتماعية تتمثل بتحقيق
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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أفضل مستوى من البناء لنوعية احلياة ولعامة أفراد اجملتمع ،فهي تعين التنسيق بني أعمال املنظمة وفائدهتا الذاتية وما
يطلبه اجملتمع منها" (الرحاحلة عبد الرزاق سامل  ،9100 ،ص .)52
 عرف البنك الدويل املسؤولية اإلجتماعية للمنظمات على أهنا" :إلتزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يفالتنمية املستدامـة من خالل العمـل مع موظفيهم وعائالهتم واجملتمع احمللي لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب
خيدم التنمية وخيدم التجارة يف آن واحد  ،كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جيب أن يكون مببادرة
داخلية وقوة دفع ذاتية من داخل صناع القرار يف املنظمة"( بومدين بروال. )9100 ،
 2.2المسؤولية االجتماعية في ظل مختلف األنظمة االقتصادية .
ختتلف األنظمة يف حتديد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات فكل نظام ينظر هلا من زاويته اخلاصة كما يلي(مراد
سكاك ،9100 ،ص ص :)910،919
 1.1.1النظرة اإلسالمية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات:

يف اإلسالم املؤسسة شخص معنوي عليها واجب العمل لتحقيق املسؤولية االجتماعية يف األرض .واإلطار

الذي جيب أن حيكم عملها هو النظام االقتصادي الذي وضحه اإلسالم من خالل اجلوانب التالية:
 المصلحة الشخصية :اهلدف منها هو إثراء احلياة ومتكني اإلنسان من االستمتاع بطيباهتا مبا يكسبه منعمله وسعيه باحلالل بدون إستغالل للعمال.
 المنافسة :وسيلة حتقيق املصلحة الشخصية هي العمل ،حيث يقرن الكسب بالعمل ،مع اإلعرتاف بالفروقالفردية بني البشر لكل حسب جهده وطاقته.
 الحرية :فشرط العمل هي احلرية ،والعدل هو الطابع الرئيسي يف اإلسالم وال منافسة إال يف وجود العدلواحلرية.

 األخالق :مبدأ العمل هو مكارم األخالق ألن االقتصاد اإلسالمي ملتزم بالتصرفات األخالقية وهذا ما حيدمن أضرار احلرية.
 المصلحة االجتماعية :كضابط للعمل ،فمصلحة اجملتمع أوىل ،مما حيد من احلرية الفردية ألن املال يفاإلسالم هو مال اهلل وامللكية وظيفة حتكمهما ضوابط اجملتمع اإلسالمي.

 -اإلنفاق :كضرورة للعمل للوفاء باملسؤولية االجتماعية سواء لإلعمار أو لإلمثار أو لتحقيق التكافل

االجتماعي بني البشر واملال ال يذكر يف القرآن إال مقرونا باإلنفاق.
هبذا فإنه يف ظل االقتصاد اإلسالمي يكون على املنشأة حتقيق أهداف اجتماعية جبانب األهداف االقتصادية
مما يتحقق التوازن.
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 1.1.1المسؤولية االجتماعية في ظل األنظمة الوضعية:
املؤسسات اليت تعمل يف ظل نظم اقتصادية وضعية ال تقوم يف الغالب مبسؤولياهتا االجتماعية ،فالنظام
االشرتاكي ينظر إىل دور املؤسسة يف زيادة اإلنتاج لصاحل مصلحة اجملتمع مع احلد من املصلحة الفردية وإنعدام احلرية
الفردية واملنافسة ،واالقتصاد الرأمسايل ينظر لدور املؤسسة على أهنا مقصورة على مالكها وأن هدفها الوحيد هو حتقيق
الربح "حيث أنه بتحقيق أقصى ربح سوف تتحقق مصلحة اجملتمع" وليس هناك مسؤولية اجتماعية للمؤسسات
سوى يف حتقيق زيادة األرباح.
 2.1أنواع المسؤولية اإلجتماعية.
هناك العديد من التقسيمات ألنواع املسؤولية اإلجتماعية للمؤسسة ،ولعل من أمهها هو ما أشار إليه أستاذ اإلدارة
كارول ( )Carrollمن جامعة جورجيا األمريكية بقوله أن  " :املسؤولية اإلجتماعية للمنظمة توجد على شكلني
وذلك حسب توجيه برامج املؤسسة ،فقد تكون إجتاه عماهلا ونطلق عليها املسؤولية الداخلية ،وقد تكون موجهة
للمجتمع فنسميها املسؤولية اخلارجية" وهو ما توضحه كالتايل(فاتن باشا ،9101،ص ص :)052 ،059
 1.2.1المسؤولية اإلجتماعية الداخلية:

وترتبط هذه املسؤولية باألفراد واملوارد اليت يتم إستخدامها واملرتبطة باألداء احملقق داخل املؤسسة ،وأي نشاط من
شأنه أن يسهم يف تطوير العاملني وحتسني نوعية حياة العامل ،وضمن هذا ميكن حصر خمتلف النشاطات اليت ميكن

أن تقوم هبا املنظمة جتاه عماهلا وتندرج ضمن مبدأ املسؤولية اإلجتماعية:

 وضع تسهيالت أمام العمال من أجل إقتناء السيارات واألجهزة الكهرومنزلية.
 توفري ظروف عمل صحية وتتوفر على عنصر السالمة املهنية.

 بناء مرافق خمتلفة خلدمة العمال واإلستفادة منها مثل قاعات العالج والنشاطات الرياضية ،وخمتلف الدورات
التكوينية اليت تقدمها املنظمة للعمال يف اجلانب العملي باإلضافة إىل اجلوانب األخرى خاصة منها البيئية.

 املسامهة يف حتسني ظروف عيش العمال وعائالهتم عن طريق مثال تسهيل إقتناء مساكن الئقة ،إنشاء دور
حضانة خاصة بأطفال العمال وتنظيم رحالت لصاحلهم يف أيام العطل.
وميكن القول أن املنظمة اليت تتبىن املسؤولية اإلجتماعية الداخلية حتظى برضا العمال والنقابات العمالية وكذلك
ال تواجه مشاكل مقاومة التغيري.
 1.2.1المسؤولية اإلجتماعية الخارجية:

هتتم مبختلف احلاالت املرتبطة باملشكالت اليت يعاين منها اجملتمع واليت تعد مجيعا مبثابة مؤثرات سالبة على

مدخالت منظمات األعمال حنو حتقيق أهدافها اإلجتماعية واملتمثلة يف تذليل املشكالت ومعاجلتها واملسامهة يف
خلق قيم وأمناط إجتماعية إجيابية يف اجملتمع.
وتعمل منظمات األعمال من منطلق هذه املسؤولية لتوفري السلع املناسبة وبالكميات واألسعار واملواصفات واجلودة
الالزمة لرفع مستوى املعيشة ،كما أصبحت املنظمات اليوم ذات وعي جتاه ختفيض امللوثات اجلوية والصوتية وحساب
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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األرباح واخلسائر كوسيلة لتقييم األداء غري الفعال للمنظمات ،وكذلك ظهرت أنظمة خمتلفة داخل املنظمة مثل نظام
التسويق اإلجتماعي والذي يتطلب حتقيق أهداف إجتماعية.
ومبا أن املنظمة تنشط يف وسط متغري فإهنا تؤثر وتتأثر مبختلف عناصر السياسات واإلسرتاتيجيات حىت يف خدمة
اجملتمع.
ولعل أهم أوجه املسؤولية اإلجتماعية اخلارجية يتجلى يف خمتلف املشاريع اخلريية اليت تتبناها املنظمة مثل بناء
املستشفيات واملدارس ودور األيتام والعجزة أو عن طريق رعايتها ملختلف التظاهرات ثقافية كانت أو إجتماعية أو
رياضية ،باإلضافة إىل ذلك خمتلف املشاريع والربامج اليت تسطرها املنظمة يف إطار اماية البيئة والتقليل من آثار
التلوث ،وميكن القول أن املنظمة اليت تتبىن مثل هذه املشاريع تلقى قبوال واسعا من طرف اجلمهور.
 2.1نطاق المسؤولية اإلجتماعية:

تساهم املؤسسات يف تفعيل املسؤولية اإلجتماعية من خالل عدة جوانب أمهها(صاحل السحيباين ،9112 ،ص
ص :)1،2
 1.2.1الجانب الثقافي.
ويندرج حتت هذا اجلانب:
 دعم التطور الثقايف واحلضاري. نشر ثقافة اإللتزام باألنظمة والقوانني يف اجملتمع. تعزيز الثقافة الوطنية والتارخيية. التواصل الثقايف العاملي. 1.2.1الجانب اإلجتماعي.
ويرد يف اجلانب اإلجتماعي ما يلي:
 إحرتام األنظمة والقوانني. تعزيز القيم األخالقية والتكافل اإلجتماعي. مواجهة الكوارث واألزمات. دعم األنشطة الرياضية و الصحية 2.2.1الجانب البيئي .

ويرد يف اجلانب البيئي ما يلي:

 املمارسة البيئية الصحيحة فيما يتعلق بالعملية اإلنتاجية. تطوير بيئة العمل. اإللتزام البيئي على املستوى احمللي والعاملي اإليزو .09111054
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 2.2.1الجانب اإلقتصادي.
أما اجلانب اإلقتصادي فريد فيه ما يلي:
 دعم األنشطة اإلقتصادية واإلجتماعية. اإللتزام باجلانب األخالقي يف األنشطة اإلقتصادية. اإلهتمام باملوظفني من خالل تدريبهم وتطويرهم والتعامل معهم من خالل مبدأ تكافؤ الفرص واملساواة. 1.2.1الجانب القانوني.
ويرد يف اجلانب القانوين ما يلي:
 إحرتام القوانني واللوائح احمللية والوطنية أثناء ممارسة النشاط اإلقتصادي. مراعاة القوانني واملعايري الدولية. الشفافية يف نشر اللوائح لإلطالع عليها من قبل مجيع املوظفني واجلهات القانونية االخرى. 1.1أبعاد المسؤولية االجتماعية:

سعى العديد من الكتاب والباحثني حملاولة حتديد أبعاد املسؤولية االجتماعية من وجهات نظر خمتلفة ،وقد حدد
 Carrollأربعة أبعاد للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،ومتثلت فيما يلي(حممد فالق ،مسرية أحالم حدو،9105 ،

ص ص :)911،910
 1.1.1البعد اإلقتصادي :تقضي استخدام املوارد بشكل رشيد لتنتج املؤسسات سلعا وخدمات جبودة عالية ،كما
يقضي هذا البعد املنافسة العادلة عن طريق احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى باملنافسني ،وجيب أن تكون

املنظمة نافعة وجمدية إقتصاديا ،وأن حتاول جاهدة توفري األمان لآلخرين(صديق زكريا ،بن جيمة عمر ،9101 ،ص
.)021
 1.1.1البعد القانوني :يقتضي هذا البعد اإللتزام الواعي والطوعي بالقوانني والتشريعات املنظمة ملختلف اجملاالت يف
اجملتمع ،كاحرتام قوانني اماية املستهلك ،اماية البيئة عن طريق منع التلوث ،كما يقتضي هذا البعد حتقيق السالمة
والعدالة ،سواء عن طريق التقليل من إصابات العمل أو حتسني ظروف العمل ومنع عمل املسنني وصغار السن.
 2.1.1البعد األخالقي :يستند هذا البعد إىل حتقيق اجلوانب القيمية واألخالقية والسلوكية واملعتقدات يف اجملتمع
الذي تعمل فيه املؤسسة ،وعلى هذه األخرية أن تلتزم بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه(حممد فالق ،9109،ص

.)92
 2.1.1البعد الخير( التطوعي) :وهي املنافع واملزايا اليت يرغب اجملتمع احلصول عليها من املؤسسة كالدعم املقدم
ملشاريع اجملتمع احمللي واألنشطة اخلريية...إخل(ضيايف نوال ،9101 ،ص  ، )31هذا البعد يرتبط مببدأ تطوير نوعية

احلياة بشكل عام.
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والشكل املوايل ميثل منوذج خمطط متدرج ملسؤوليات الشركة والذي يتحرك ابتداء من املسؤولية اإلقتصادية
باجتاه املسؤولية القانونية مرورا باملسؤولية األخالقية واليت تعرب عن التوجه اإلجتماعي وانتهاء مبسؤوليات املؤسسة
اخلريية.
شكل رقم ( :)11هرم المسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات.

المصدر :شاكر جار اهلل اخلشايل ،عباس سامل الرواشدة ،أثر أنواع الثقافة التنظيمية في تحديد مستوى المسؤولية اإلجتماعية

للشركات ،دراسة ميدانية يف الشركات األردنية ،جملة أردنية -األداء -العدد  ،090األردن ،9101 ،ص .91

وتعترب املسؤولية اإلقتصادية والقانونية يف هذا النموذج من املطالب األساسية للمجتمع واليت جيب تلبيتها من قبل
املنظمات ،يف حني متثل املسؤولية األخالقية واخلريية توقعات ورغبات اجملتمع واليت جيب أن تتبناها املؤسسات.
ويعكس الوضع املتسلسل هلذه املسؤوليات طبيعة ترابط بعضها بالبعض اآلخر ،اذ ال ميكن للمؤسسة أن تتحمل
مسؤولية األنشطة اخلريية قبل حتملها املسؤولية اإلقتصادية والقانونية واألخالقية جتاه اجملتمع .كما جيب التنويه إىل تعدد
األطراف اليت هلا مصلحة مع املؤسسة ،لذا فهي ختتلف يف نظرهتا ألمهية املسؤوليات حيث يهتم املسامهون باملسؤولية
اإلقتصادية ،يف حني يعطي العمالء أمهية أكرب للمسؤولية األخالقية ،أما العاملون فريكزون على املسؤولية القانونية،
فيما يهتم اجملتمع احمللي باملسؤولية اخلريية(شاكر جار اهلل اخلشايل ،عباس سامل الرواشدة ،9101 ،ص.)90
 1.1استراتيجيات المسؤولية اإلجتماعية:
من خالل األبعاد اليت طرحها

Carroll

جند أربع إسرتاتيجيات للمسؤولية اإلجتماعية تتبعها املؤسسات

اإلقتصادية وتتمثل يف(طاهر حمسن منصور الغاليب ،صاحل مهدي حمسن العامري ، 9111 ،ص:)29
 1.1.1اإلستراتيجية اإلستباقية (التطوعية) :هي أن تأخذ املؤسسة القيادة يف جمال املبادرة اإلجتماعية لإليفاء
مبستلزمات املسؤوليات اإلقتصادية والقانونية واألخالقية والتطوعية.

 1.1.1اإلستراتيجية التكيفية :هي أن تعمل املؤسسة وفق احلد األدىن املقبول واملطلوب لإليفاء باملتطلبات
واملسؤوليات اإلقتصادية واألخالقية والقانونية.

 2.1.1اإلستراتيجية الدفاعية :وهي أن تعمل املؤسسة وفق احلد األدىن املقبول واملطلوب لإليفاء باملتطلبات
واملسؤوليات اإلقتصادية واإلجتماعية.
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 2.1.1اإلستراتيجية الممانعة (التعويقية) :هي قيام املؤسسة مبحاربة الطلبات اإلجتماعية.
وميكن أن نصور ما تقدم من أفكار يف املخطط التايل:
الشكل رقم ( :)11تدرج الدور اإلجتماعي للمؤسسة.

المصدر :صاحل مهد حمسن العامري ،طاهر حمسن منصور الغاليب ،اإلدارة واألعمال ،دار وائل للنشر والتوزيع ،9111،ص.29

 .3واقع ممارسة المسؤولية اإلجتماعية في شركة .Microsoft
 1.2نبذة عن شركة

:Microsoft

 Microsoftهي إختصار لـ  ،Micro Computer Soft Wareتأسست يف 04أفريل  1975يف
بالواليات املتحدة األمريكية  ،من قبل  Bill Gatesو  Paul Allenمث انضم إليهم  Steve Ballmerيف سنة
 1980والذي توىل إدارة الشركة إبتداءا من . 2000 /10/ 14

Albuqueque

شركة مايكروسوفت شركة متعددة اجلنسيات تعمل يف جمال تقنيات احلاسوب ،بلغ عائدها لسنة  9105أكثر من
 22مليار دوالر ،ويعمل هبا  009,111موظف ( )9105وهي أكرب مصنع للربجميات يف العامل من ناحية
العائدات اعتبارا من عام  9105تطور وتصنع وترخص مدى واسعا من الربجميات لألجهزة احلاسوبية ويقع املقر
الرئيسي للشركة يف ضاحية ريدمونت ،سياتل ،بوالية واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية .
عند تأسيس شركة مايكروسوفت ،اختذ كل من بيل غيتس وبول ألني من مدينة ألبوكريك يف والية نيو مكسيكو مقرا
للشركة ومن مث انتقلت الشركة إىل موقعها احلايل .جتدر اإلشارة أن بيل غيتس وبول ألني مها املؤسسني واملالك هلذه
الشركة قبل أن تصبح من الشركات العامة واملتداولة يف أسواق األسهم( . ) https://ar.wikipedia.org/
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 1.2المسئولية االجتماعية لشركة :Microsoft

تعترب شركة مايكروسوفت من كربى شركات الربجميات يف العامل ،وقد احتلت املرتبة األوىل يف قائمة أفضل 011
شركة متارس أنشطة املسؤولية االجتماعية يف العامل الصادرة من معهد " "Reputationوهو أحد املؤسسات
االستشارية العاملية واملتخصص يف رصد إسهامات املؤسسات ،والذي يقوم بتصنيف املؤسسات على مستوى العامل

من ناحية إسهاماهتا يف املسئولية االجتماعية.
حتت شعار " تأثير حقيقي من أجل غد أفضل" تلتزم مايكروسوفت بالعمل الدائم على الوفاء مبسؤولياهتا العامة

واليت ختدم احتياجات الناس يف اجملتمعات من مجيع أحناء العامل.
مع تزايد منو الشركة وسعت مايكروسوفت هذا االلتزام إىل ما هو أبعد من املنتجات واخلدمات اخلاصة هبا ،من خالل

العديد من املبادرات والتشبيك مع الشركاء ،مبا يف ذلك احلكومات ،واملنظمات غري الرحبية وغريها من املنظمات .من
أهم هذه املبادرات ما يلي(:) http://blog.naseej.com/2013/12/03/corporate-social-responsibility
 1.1.2مبادرة !:Hooray for Giving
العطاء واملنح متأصل قي ثقافة مايكروسوفت .تعمل مايكروسوفت على تشجيع املوظفني لديها على العمل التطوعي
يف خدمة اجملتمع ،من خالل منح املوظفني الذين يرغبون يف االشرتاك بالعمل التطوعي وقت مدفوع األجر ،وإتاحة
فرص للموظفني لالشرتاك يف فريق العمل التطوعي يف الشركة ،واستخدام موارد وأدوات الشركة يف العمل التطوعي.
عندما بدأ برنامج املنح يف عام  ،0223شارك ما يقرب من  911موظف يف مايكروسوفت يف جتميع 01،111
دوالر للمؤسسات غري الرحبية .اليوم ،يشارك أكثر من  32،111موظف يف احلملة ،وهو ما يقرب من  ٪52من
إمجايل القوى العاملة األمريكية يف مايكروسوفت.
بلغت قيمة تربعات املنظمات خالل  31املة مت إطالقها منذ عام  0223حوايل  0مليار دوالر واليت صبت يف
أكثر من  30،111من املنظمات غري الرحبية يف مجيع أحناء العامل.
 1.1.2مبادرة :Microsoft Youth Spark
يواجه الشباب اليوم فجوة يف الفرص املتاحة أمامهم .فجوة بني أولئك الذين لديهم إمكانية الوصول إىل املهارات
والتدريب اليت حيتاجوهنا للنجاح يف التقاط الفرص ،وأولئك الذين ال يفعلون ذلك .يف وجود أكثر من  12مليون من
الشباب العاطلني عن العمل يف مجيع أحناء العامل ،ترى مايكروسوفت أن عليها القيام مبسئوليتها االجتماعية ملأل هذه
الفجوة من أجل تأمني مستقبل هؤالء الشباب ،والدفع قدما باالقتصاد العاملي.
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ستيف باملر" عن مبادرة  ، Microsoft YouthSparkوهي مبادرة عاملية
هتدف خللق الفرص أمام  311مليون شاب حول العامل على مدى ثالث سنوات .من خالل  31برناجما وشراكات
مع  025من املنظمات غري الرحبية اليت ختدم الشباب ،يف العام األول وحده  Microsoft YouthSparkخلقت
فرصا جديدة ألكثر من  013مليون من الشباب يف أكثر من  011بلدا يف مجيع أحناء العامل .ترى مايكروسوفت
أن هناك الكثري ال يزال عليها القيام به ،فمن خالل رؤيتهم ملا حيدث فقد توصلوا إىل قناعة بأن الشباب عندما يأخذ
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زمام املبادرة ال حيدث التغيري فقط يف حياهتم ولكن ميتد ليشمل حياة اآلخرين من حوهلم ،مما جيعل هلم تأثري حقيقي
يف جمتمعاهتم احمللية وعلى املستوى العاملي.
توفر مبادرة  Microsoft YouthSparkالعديد من اخلدمات من بينها:

 منح الشباب ،موقع دويل خمصص للمنح فائقة الصغر والذي يعمل على مجع املنح واملسامهات للمؤسسات
غري الرحبية اليت تعمل على قضايا الشباب يف أحناء العامل

 حمور مركزي ملبادرة  YouthSparkوهو مساحة على اإلنرتنت ميكن من خالهلا للجميع الوصول إىل
مجيع اخلدمات والربامج واملوارد املقدمة للشباب واليت توفرها مايكروسوفت وشركائها من املنظمات غري
الرحبية.
 مبادرة مايكروسوفت اخلريية :وهى جمتمع دويل على اإلنرتنت ميكن الشباب من التعاون ،واالبتكار ودعم
بعضهم البعض يف استخدام التكنولوجيا لتحقيق الفارق جملتمعاهتم.
 تتجاوز مبادرة  YouthSparkأفكار املنح واملسامهات التقليدية حيث تضم جمموعة واسعة من الربامج
العاملية اليت تدعم الشباب بإمكانيات الوصول للتكنولوجيا ،واحلصول على تعليم أفضل وإهلام الشباب
لتخيل الفرص اليت ميكنها أن تطلق كامل قدراهتم.
 2.2مساهمة

Microsoft

في مصر:

سامهت مايكروسوفت على املستوى احمللى ىف مصر خالل سنة  9109مبا يقرب من  9مليون دوالر كأموال
سائلة وتربعات لدعم التنمية احمللية ،وقامت الشركة عرب برامج املواطنة باالستثمار ىف دعم فرص التدريب واحلصول
على فرص العمل للشباب املصرى  ،وقدمت التدريب ألكثر من  92ألف شاب كما أطلقت بوابة MasrWorks
أول مركز إلكرتوىن للتدريب وموارد التوظيف ىف مصر ،ووفرت فرصة الوصول إىل التكنولوجيا ملئات املواطنني ىف
املناطق احملرومة من خالل املة  Get Onlineحيث قامت بتدريب أكثر من  0911مدرب هبدف الوصول إىل 31
ألف متدرب ،وباإلضافة إىل ذلك قامت املة  Connect Sinaiباملساعدة ىف معاجلة قضايا التنمية االجتماعية
واالقتصادية ىف منطقة سيناء احليوية.
قال خالد عبد القادر مدير عام مايكروسوفت مصر ان الشركة تلتزم خبدمة اجملتمع ىف مصر ،وتشارك ىف العديد من
الربامج واملبادرات الىت تستهدف تنمية اجملتمع ىف العديد من اجملاالت مبا ىف ذلك دعم الشباب وتوفري التدريب من
أجل حتسني فرص احلصول على عمل ،وتدعيم منظمات اجملتمع املدىن وغريها ،ونتيجة لإلجنازات الكبرية الىت حققتها
الشركة ىف هذا اجملال خالل الشهور املاضية مت اختيار مصر واحدة من بني  91عضوا على مستوى العامل للمشاركة
ىف منافسات  Global 2012 Microsoft Nextبعد أن متكنت الشركة من حتقيق  %22من امالت التوعية
الداخلية ،واالندماج ىف كافة امالت التسويق ،وحتقيق درجة عالية من النجاح ىف أربعة مبادرات أساسية موجهة
للشباب ،ومبادرة أخرى موجهة لتدعيم املنظمات غري احلكومية.
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خالل الشهور املاضية تفاعلت الشركة مع املنظمات غري احلكومية ،وكان الرتكيز على دعم استخدام التكنولوجيا
احلديثة من مايكروسوفت خاصة املنتجات املرتبطة بتكنولوجيا السحابة ،وبرامج إدارة عالقات العمالء  ،CRMوقد
جتاوز عدد املنح املقدمة هلذه املنظمات الرقم املستهدف بنسبة  %929مبا يعادل أكثر من مليون و  911ألف
دوالر ،مع عقد جمموعة من املؤمترات اخلاصة وتقدمي االستشارات التطوعية ملساعدة املنظمات غري احلكومية على
االستجابة االجيابية للمشاكل الىت يواجهوهنا أثناء العمل وذلك باستخدام تكنولوجيا مايكروسوفت.
وضمن جهودها خلدمة اجملتمع تركزت معظم أنشطة املة  Business Practice Responsibleمن مايكروسوفت على
دعم مبادرة األمن اإللكرتوىن اليت أطلقتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على مستوى مصر ،حيث وصلت
إىل  02111مستهلك ،و 0111شاب من مدرىب مراكز التكنولوجيا ،و 9111شاب باإلضافة إىل  0911من
خرباء تكنولوجيا املعلومات.
على املستوى العاملى قامت مايكروسوفت سبتمرب املاضى قامت بإعادة توجيه معظم اجلهود اخلاصة خبدمة اجملتمع ىف
الشركة إىل قطاع الشباب  ،مع إطالق مبادرة  Microsoft YouthSparkوهى مبادرة على مستوى املؤسسة هتدف
إىل ربط  311مليون شاب بفرص التعلم والتوظيف وبناء األعمال اخلاصة بالتعاون مع احلكومات واملؤسسات غري
احلكومية والشركات األخرى هبدف تضييق الفجوة ىف الفرص املتاحة أمام الشباب بني املالكون المكانية الوصول
للتكنولوجيا واملهارات وبني الذين ال ميلكوهنا(.)https://alborsanews.com
 .2الخالصة:
من خالل دراسة واقع ممارسة املسؤولية اإلجتماعية يف الشركات العاملية (شركة  Microsoftمنوذجا) توصنا إىل النتائج
التالية:
 يعترب تبين برامج املسؤولية االجتماعية من أهم معايري جناح الشركات العاملية. تعترب شركة  Microsoftمن أهم الشركات اليت متارس أنشطة املسؤولية اإلجتماعية يف العامل. -تلتزم شركة

Microsoft

بالعمل الدائم على الوفاء مبسؤولياهتا حنو اجملتمعات من مجيع أحناء العامل.

 -قيام شركة  Microsoftبعدة مبادرات يف إطار ممارسة مسؤوليتها اإلجتماعية مثل

Hooray for Giving

و . Youth Spark

 -التوصيات :نقرتح التوصيات التالية:

 جيب على كل أنواع الشركات تبين أبعاد املسؤولية اإلجتماعية.
 ضرورة تقدمي املؤسسات خدمات ومبادرات ذات قيمة للمجتمع إضافة ألهدافها اإلقتصادية.

 جيب على املؤسسات اإلهتمام باملسؤولية اإلجتماعية بكافة أبعادها على غرار شركة . Microsoft
 ضرورة قيام املؤسسات خبدمات للمجتمع حىت ولو كانت بسيطة.
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peuvent apporter des résultats plus intéressants en validant empiriquement le modèle
présenté théoriquement.
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4.Conclusion
Les partenariats stratégiques ne représentent pas seulement un mode d’accès à ces
ressources et connaissances, mais elles sont aussi un moyen d’injection du sang neuf
dans l’organisation,
à travers l’acquisition et le développement de nouvelles connaissances. Nous
résumons la littérature sur la dynamique d’apprentissage dans les partenariats, par
un modèle, dans le schéma suivant, qui contiens trois niveaux : le premier niveau
concerne les déterminants et les antécédents de l’apprentissage, le deuxième pour
les formes d’apprentissage, et le troisième pour les résultats et les outputs de
l’apprentissage.

Synthèse de la dynamique d’apprentissage dans les partenariats
Cette dynamique d’apprentissage est très complexe, les recherches sur le thème
s’intéressent à trois niveaux, les antécédents (liés aux ressources et connaissances
engagées, aux firmes partenaires et aux relations entre les partenaires), les formes
d’apprentissage (acquisition, création et accumulation de l’expérience) et les
résultats ou les outputs de l’apprentissage (nouvelles ressources et connaissances,
rente relationnelle et performance du partenariat). Le modèle que nous proposons
dans ce travail représente la synthèse de la dynamique d’apprentissage dans les
coopérations.Cet article fourni de nouvelles idées et permet de tirer de
précieusesleçons en matière d’apprentissage dans les partenariats, les études futures
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Les résultats de l’apprentissage organisationnel ne se manifestent pas seulement par
le développement des ressources et des connaissances mais, nous allons voir, qu’il
est source de plusieurs résultats « outputs ».
3. Les résultats de l’apprentissage organisationnel dans les relations de
partenariat:
Nous résumons les outputs pour les partenaires dans trois points :
a. Les partenariats représentent un lieu de développement des connaissances (des
connaissances, des savoir-faire et des attitudes) et des ressources (une nouvelle
technologie, de nouveaux matériaux ou équipements) soit par acquisition de celles
du partenaire, par création de nouvelles, ou par accumulation des expériences, qui se
manifestent en forme de connaissances relationnelles (Persais, 2004) ou en savoirfaire coopératif (Simonin 1997).
b. Une source de rente relationnelle : la rente relationnelle est une notion développée
par Dyer et Singh (1998), ils la définissent comme « un profit supra normal généré
en commun dans une relation d’échange qui ne peut pas être générée par l’une des
firmes agissant seule et qui peut uniquement être créée à travers des contributions
idiosyncrasiques communes de chaque partenaire spécifique de l’partenariat »,
(p.662). La rente relationnelle est générée aux niveaux dyadique de la relation et elle
dépend de quatre facteurs : actif spécifique à la relation, routine de partage des
connaissances, apport de ressources complémentaires et gouvernance efficace.
c. L’apprentissage dans les coopérations est une source de performance : il existe
peu de travaux sur le lien entre apprentissage et performance du partenariat
(Brulhart, 2005)
d. L’apprentissage dans les coopérations est une source de performance : il existe
peu de travaux sur le lien entre apprentissage et performance du partenariat
(Brulhart, 2005). Il existe des recherches sur les effets de l’expérience (Brulhart,
2005 ; Anand et Khanna, 2000 ; Kale et al., 2002), et l’internalisation (Lane et al.,
2001 ; Lyles et Salk, 1996) mais peu de travaux, à notre connaissance, sur la
création des connaissances, et ça peut être un sujet à développer dans l’avenir, très
vaste et très enrichissant.
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- la favorisation de la protection des connaissances et la création un contrôle social
informel qui repose sur des codes de conduites,
- la facilitation de l’identification et de l’accès aux connaissances importantes pour
le personnel,
- l’augmentation de la transparence et la réduction de la peur des comportements
opportunistes.
Pour Crossan et Inkpen (1995) la confiance favorise les comportements d’ouverture,
de communication et de partage d’informations indispensables à tout apprentissage.
Le climat de confiance dans une relation de partenariat favorise donc l’apprentissage
(Kale et al., 2000 ; Ingham et Mothe2000 ; 2003). Le capital relationnel d’après
Kale et al., (2000) est influencé à son tour par la gestion du conflit. Le
développement de la confiance dépend Selon Lefaix-Durand et al., (2006) en grande
partie de variables liées aux acteurs en présence telles que la culture et les valeurs
partagées, les habiletés communicationnelles des personnes impliquées dans le
partenariat, l’intégrité, la sincérité, l’honnêteté, la transparence, la bonne volonté, la
prévisibilité, la connaissance et l’expertise des partenaires ainsi que le respect de la
confidentialité des informations échangées.
b. Les interactions entre les individus:
Les interactions fréquentes entre les membres partenaires favorisent l’apprentissage
(Crossan et Inkpen, 1995), parce que les connaissances sont le fruit de l’interaction
entre les individus, Ingham et Mothe (2003) rajoute que la notion d’interaction ne
signifie pas nécessairement une présence simultanée des individus qui interagissent.
Mais elle suppose l’échange, le partage et la confrontation de connaissances
individuelles, et en particulier « un dialogue entendu comme une enquête collective
qui permet de promouvoir la communication et de ce fait l’apprentissage » (p. 113).
c. Les expériences passées avec le partenaire :
Si les partenaires ont déjà travaillé ensemble avant le partenariat, ils auront une
compréhension basique des connaissances et de connaissances du partenaire, Gulati
(1995) dit que les expériences communes génèrent une base initiale d’une confiance
inter-partenaire, cela selon Inkpen (1998) donne un coup de pouce à l’apprentissage
et à la construction de la relation dès le départ. L’apprentissage est un processus
cumulatif (Grant 1996) où la performance de l’apprentissage augmente quand
l’objet de l’apprentissage est relié à ce qu’en sais précédemment, c'est-à-dire nous
apprendrons ce que nous comprenons.
En plus des liens entre les déterminants et l’apprentissage, les auteurs, comme nous
venons de le voir, s’intéressent aux liens entre les déterminants, et leurs influences
sur leurs développements indépendants.
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- la volonté et l’engagement : l’engagement est souvent opposé à l’opportunisme,
Lefaix -Durand et al., (2006) définissent l’engagement comme « la motivation ou la
volonté de maintenir une relation et accepter des sacrifices à court terme dans ce
but » (p. 210), ainsi l’engagement est évalué par le degré d’acceptation de la
relation. L’engagement et la volonté sont, par conséquent, des conditions
nécessaires à la construction (Durand, 2000). En d’autres termes, si le sommet
stratégique n’est pas, lui-même, convaincu de l’utilité, sur le long terme, des
rapports approfondis avec les partenaires, les connaissances ne pourront pas se
développer.
Inkpen (2000), rajoute que l’intention influence l’engagement et l’allocation des
ressources pour le processus d’apprentissage, elle influence spécifiquement la
décision d’initier le mécanisme d’apprentissage, cette décision est un facteur clés
pour comprendre comment l’apprentissage réussit dans les partenariatsInkpen et
Dinur (1998).
c. L’expérience dans la gestion des partenariats:
La participation de l’organisation à unpartenariat réussit en terme d’apprentissage,
dépend des expériences d’organisations passées dans la gestion des coopérations
(Ingham, 1994 ; Simonin, 1997 ; Annand et Khanna, 2000). La littérature sur le
sujet de l’expérience est très variée, Kale et al., (2002) de leur côté montrent que
l’existence d’une fonction dédiée à la gestion des partenariat s influence
positivement le succès du partenariat, ou encore l’existence d’une une corrélation
positive entre l’expérience dans la gestion des partenariats et la performance
d’unpartenariat (Kale et Singh, 2007).
2.3. Les déterminants liés à la relation entre les partenaires:
Les déterminants liés à la relation sont nombreux, nous essayons de les regroupés
dans ces trois points :
a. Le capital relationnel
Le capital relationnel se réfère selon Kale et al., (2000), à « La relation étroite entre
les individus des partenaires de l’alliance conduisant à l’établissement d’un climat
de confiance, d’amitié et de respect » (p. 218).
Sako, (1991) définit deux formes de confiance :
1. La confiance basée sur les connaissances, elle se traduit par la croyance que
l’autre partie dispose des connaissances nécessaires pour réaliser l’objectif de
l’accord ;
2. La confiance basée sur le bon vouloir du partenaire, c'est-à-dire, la croyance que
le partenaire agira dans l’intérêt mutuel des parties du partenariat.
Les deux formes de confiance permettent :
- le développement d’un environnement d’échange qui facilite le transfert,
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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nouvelle connaissance externe, l’assimiler et l’appliquer pour des fins
commerciales » (p. 128). C’est la réceptivité pour (Hamel 1991) et l’effectivité
d’acquisition des connaissances discutées par Inkpen (2000). Le concept a été repris
par Lane et Lubatkin (1998) en introduisant la notion de capacité d’absorption
relative qui représente un prolongement de cette théorie élevée au niveau dyadique.
Le concept s’appuiesur l’idée que les firmes ont une capacité d’apprentissage
relative, c'est-à-dire qu’elle varie selon le partenaire. La capacité d’absorption d’une
firme est basée sur :
-Lacapacité de reconnaître et d’identifier les connaissances clés et les
connaissances utiles pour l’organisation dépend de la similarité de base de
connaissances des deux partenaires, et la non spécialité des connaissances.
-Lacapacitéd’assimiler les connaissances externes du partenaire repose sur la
similarité structurelle entre les deux partenaires, c’est-à-dire, le degré de
centralisation et de formalisation lors des répartitions des taches, des responsabilités,
de l’autorité et des décisions. Plus les deux structures organisationnelles sont
similaires plus l’apprentissage est réussi, et plus la structure hiérarchique est
formelle et centralisée moins l’apprentissage et le partage du savoir sont réussis.
-Lacapacité d’appliquer les connaissances pour des fins commerciales dépend de la
similarité d’entreprendre les problèmes et les objectifs commerciaux. Ingham et
Mothe (2000) expliquent dans la même logique que les firmes qui possèdent une
expérience interne semblable de celle du partenaire, seraient plus aptes à utiliser les
connaissances et les connaissances venant de l’extérieur.
Dans une tentative Lane et al.,(2001) appliquent la même théorie sur les jointventures internationales, et ils valident le lien positif entre capacité d’apprentissage,
apprentissage et performances des joint-ventures internationales.
b. L’attitude des partenaires:
L’attitude des partenaires dépend de deux aspects : les intentions, la volonté et
l’engagement de chaque partenaire.
- Les intentions : pour Hamel (1991) l’objectif des partenaires est de considérer le
partenariat comme un moyen d’internaliser les connaissances créées en commun, ou
les connaissances du partenaire. Les attentes d’internalisation sont grandes lorsque
la firme voie la compétitivité comme étant basée sur les connaissances (Hamel et
Prahalad, 1990), l’apprentissage aura lieu si les partenaires ont des intentions
d’internalisation des connaissances. Même l’intention dépend de la perception des
dirigeants vis-à-vis de l’importance de l’apprentissage, les attentes d’apprentissage
sont grandes quand les connaissances que l’organisation veut acquérir du partenaire
sont perçues comme critiques pour l’organisation entière et non seulement restreinte
à la compétitivité d’un seul produit (Hamel, 1991).
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- la spécificité de la connaissance, joue un rôle dans l’apprentissage (Simonin,
1999), Mâalaoui (2006) suggère que la spécificité peut être une barrière à
l’acquisition des connaissances, parce que elles seront redéployées dans des usages
alternatifs par des personnes alternatives, cela va leurs faire perdre une valeur
productive, cette idée est confirmée par Lane et Lubatkin (1998), ils ont validé le
lien négatif entre spécialisation et apprentissage dans les coopérations
- la complexité, qui réfère essentiellement aux interdépendances des routines
technologiques et individuelles, liées à des ressources et à des connaissances
particulières (Simonin, 1999), la complexité affaiblie la compréhension des
connaissances et empêche leur acquisition.
b. La complémentarité des ressources et des connaissances :
D’après Mowrey et al., (1996) la complémentarité entre les partenaires se réfère à
l’absence d’une superposition « overlap » entre leur connaissances, Harrigan (1988)
in Mowrey et al., (1996) disent que la relation sera réussie si les partenaires
possèdent des missions et des ressources complémentaires, Mowrey et al., (1996)
trouvent que la complémentarité est reliée positivement avec l’apprentissage entre
les partenaires dans les partenariat s stratégiques. Kale et al., (2000) ont obtenu les
mêmes résultats, ils rajoutent que la complémentarité assure que les deux
partenaires amènent différentes connaissances et donc offre davantage de valeur à
cette relation.
c. L’existencedes actifs et des ressources propres à la l’partenariat:
Quélin B. (1998), met l’accent sur l’importance de l’existence d’un actif spécifique
au partenariat qui facilite l’apprentissage. Il donne l’exemple de l’absence de
laboratoire commun, dans un partenariat en R&D, ceci ralentit fréquemment les
échanges et les contacts personnels. Même les réunions des équipes ne favorisent
pas rapidement la fertilisation croisée des connaissances et des savoirs
technologiques. Ingham et Mothe, (2000) partagent cet avis et ils proposent
l’hypothèse que l’existence des ressources et des connaissances propres au
partenariat favorise l’apprentissage, ils donnent l’exemple du consortium, où tous
les partenaires travaillent ensembles sur toutes les taches des projets, l’apprentissage
dans ce cas est maximal. Chez Dyer et Singh (1998) nous retrouvons aussi la notion
d’actif spécifique à la relation qui permet la maximisation de l’efficacité dans la
réalisation des activités.
2.2. Les déterminants liés aux partenaires:
Nous avons identifié trois déterminants liés à la firme :
a. Lacapacité d’absorption relative:
Dans la théorie de Cohen et Levinthal (1990), un nouveau concept de la capacité
d’absorption est proposé qui signifié la capacité de « reconnaître la valeur d’une
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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relation spécifique à un partenaire, ou des ressources telles que des équipements et
des nouvelles technologies. La coopération permet aussi de créer de nouvelles
opportunités d’applications des connaissances préexistantes ou de créer des
connaissances grâce à une complémentarité de connaissances engagées.
Qu’elles sont donc les conditions et les déterminant de l’apprentissage dans les
coopérations ?
Pour répondre à cette question, il convient d’effectuer une revue de littérature
portant sur la réussite des partenariats d’une manière générale, et sur les partenariats
d’apprentissage plus précisément, afin de permettre la détermination des éléments
qui influencent la réussite de l’apprentissage entre les partenaires.
2.Les déterminants de l’apprentissage organisationnel dans les coopérations :
Dans la littérature nous avons pu identifier un certain nombre de déterminants
classés selon différentes natures. Inkpen (1998 les classe en fonction de
l’accessibilité aux connaissances et de l’efficacité d’acquisition des connaissances,
Ingham et Mothe (2000) selon la nature comportementale et structurelle, et encore
Ingham (1994) selon les déterminants internes et externes. Nous allons dans cette
partie faire une synthèse des déterminants et nous allons proposer une autre
typologie sur trois niveaux, les déterminants liés aux connaissances et aux
ressources engagées, les déterminant liés à la firme et les déterminants liés à la
relation. Nous présentons à la fin un modèle intégrateur.
2.1Les déterminants liés aux ressources et connaissances:
Au niveau des ressources et des connaissances, nous avons pu identifier trois
déterminants de l’apprentissage
a. La nature de connaissances engagées :
Les connaissances peuvent avoir différents caractères : la taciturne, la spécificité et
la complexité.
- le caractère tacite des connaissances « tacitness ». Les connaissances tacites, de
part leur difficulté à être communiquées, sont difficilement formalisables et
codifiables. L’apprentissage dépend du caractère de ces connaissances, tacites est
généralement synonyme de non transférables, parce qu’elles sont sources
d’ambiguïté, ce qui apporte une difficulté supplémentaire dans l’apprentissage, plus
la forme de connaissance est codifiable, enseignable et observable, plus son
apprentissage est facile, à l’inverse plus le savoir est tacite et non codifiable plus
l’apprentissage est difficile (Ingham et Mothe, 2000). Inkpen (1998b) rajoute que
plus la connaissance que le partenaire veut se procurer est tacite, plus il est difficile
pour lui de l’acquérir. Pour Simonin (1999) le degré de taciturne d’une connaissance
influence le résultat de l’apprentissage.
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1. Introduction :
L’apprentissage est considéré comme le changement des anciens comportements et
connaissances par des nouveaux, les coopérations offrent cette opportunité
d’apprentissage. Le développement des nouvelles connaissances est conditionné par
la notion des routines de l’organisation et la notion de la dépendance du sentier,
c'est-à-dire que les organisations peuvent développer des connaissances mais elles
restent toujours liées et conditionnées par les connaissances préexistantes, Doz
(1994) explique que le processus de gestion par les connaissances est
intrinsèquement conservateur ce qui crée un problème d’inertie. Le développement
de nouvelles connaissances a donc besoin des ressources et des connaissances
externes, comme du sang neuf à injecter dans l’organisation. Crossan and Inkpen
(1995) disent que les partenariats sont un moyen de survie pour les organisations.
Ingham (1994), considère les partenariats comme un moyen pour accéder aux
connaissances les plus tacites du partenaire ou pour créer des nouvelles
connaissances. Il rajoute que l’apprentissage dans les coopérations peut causer
quelques problèmes :
- l’existence de deux processus d’apprentissage qui interagissent simultanément ou
se succèdent, le premier inter-organisationnel, le deuxième intra-organisationnel où
l’organisation apprend dans la coopération et elle essaye d’apprendre de cet
apprentissage en internalisant les connaissances produites.
- Les connaissances produites pourront être limitées aux membres engagés dans la
coopération et elles ne peuvent être intégrées ou diffusées au sein de l’organisation.
En général, la recherche sur le sujet, accorde plus d’importance à ces deux
problématiques, concernant l’acquisition et l’internalisation des connaissances et de
connaissances entre partenaires, alors que les coopérations peuvent couvrir non
seulement l’acquisition de connaissances, mais aussi une véritable création de
connaissances et de valeurs (Mothe et Quélin 2000). Ainsi nous distinguons entre,
apprentissage organisationnel d’acquisition des connaissances et des ressources des
autres organisations partenaires, et apprentissage organisationnel de création de
nouvelles connaissances en commun.
L’apprentissage dans les coopérations ne se limite pas uniquement à l’acquisition
des ressources et des connaissances des partenaires et à la création de connaissances
communes, mais les coopérations donnent lieu à d’autres natures supplémentaires
d’apprentissages, qui concernent le contexte général de la coopération (Ingham,
1994).
La coopération permet à l’organisation d’acquérir, de développer différents types de
connaissances, les savoirs scientifiques, les savoir-faire techniques, les
connaissances de gestion des coopérations et des connaissances concernant une
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Résumé
Lescoopérations offrent cette opportunité d’apprentissage, pour l’acquisition des
connaissances et des ressources externes des organisations partenaires et la création
de nouvelles connaissances en commun. Cet article discute la littérature existante
pour fournir un cadre d’analyse des déterminants qui sont susceptible d’influencer ces
deux formes d’apprentissage.
Nous discutons l’intérêt des partenariats comme sources d’apprentissage interorganisationnel, et nous évoquant trois types de déterminants liés aux partenaires, à la
relation et aux connaissances engagées dans l’apprentissage. L’articles propose un
modèle théorique qui regroupe les déterminants, les formes d’apprentissage et
l’intérêt pour les firmes partenaires, sous formes de performance. Les organisations
doivent agir sur ces trois dimensions pour réussir leurs partenariats d’apprentissage et
pour bénéficier pleinement ce de cette dynamique.
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الكلمات المفتاحية

 الكتساب املعرفة واملوارد اخلارجية للمنظمات الشريكة، تقدم عمليات التعاون هذه الفرصة للتعلم
 يناقش هذا املقال األدبيات املوجودة لتوفري إطار لتحليل احملددات اليت من.وخلق معارف جديدة مشرتكة
.احملتمل أن تؤثر على هذين الشكلني من التعلم
عالقة الشراكة؛
 ونناقش ثالثة أنواع من احملددات املتعلقة، نناقش قيمة الشراكات كمصادر للتعلم بني املنظمات
حمددات وديناميكيات
،  وأشكال التعلم، املقومات
.التعلم
ً  يقرتح املقال.بالشركاء والعالقة واملعرفة املشاركة يف التعلم
ّ منوذجا نظريًا جيمع
 جي على املنظمات العمل على هذه األبعاد اللالثة للنااح. يف شكل أداء، واالهتمام بالشركات الشريكة
.يف شراكات التعلم واالستفادة الكاملة من هذه الديناميكية



Auteur correspondant: Ahmed Chakib Kahia, Email: ahmedchakib.kahia@univ-batna.dz.
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14.Conclusion :
The conversion towards islamic banking is one of the most prominent
developments in the banking industry. The conversion is about excluding all
banking transaction that do not comply with Islamic Sharee’ah, on top of them the
interest rate -taking and giving- and the access to a banking system that complies
with the principles of the islamic sharee’ah. The study concluded that the most
important factors supporting the conversion towards islamic banking is the
existance of a set of laws regulating and conducting the islamic banking in the
countries willing to adopt it, as well as the meta-political decisions that support the
conversion process.
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elements and components insuring nno defects in any of them. If the new bank was
established on sound rules that really comply with the Islamic sharee’ah, the nit
must have a good reputaion and a better performance.
Despite the establishment of an Islamic bank that deals with the public in
Islamic financing and saving formulas, the problem remains with regard to how the
Islamic bank deals with the Central Bank, especially in light of the monitary policy
implementation in order to control the amount of money circulating in the
economy. Hence, we find that the conversion towards a comprehensive Islamic
banking system is inevitable for the optimal application of islamic banking in
accordance with the islamic principles.
13.The comprehensive conversion towards islamic banking :
The complete shift to the Islamic banking is the main objective, whether
through the conversion or the gradual shift. Since the Islamic banking system is a
part of the islamic economic system, it drives its characteristics from this sytem’s
characteristics, and from the principles and assets governing the origin of its
existance and operating mechanisms which are also indivisible. The fact that it is a
part doesn’t mean that the separation from the whole, in fact it means the liaison
and the integration with other parts of the system, such as the financial, production,
ditribution and other systems. Therefore, considering the change in the existing
banking system to perform an an islamic basis is a kind of changing a part of the
whole and leaving the whole unchanged, if this is not accompanied by a quick
change in all other parts of the economic system, the islamic banking system will
be in the situation of the expatriate from the wole system, and it is a situation that
may be better than a mixed situation, but it does not achieve the goal of the islamic
conversion as desired15.
By combining all the views of contemporary economists on the islamic
banking system institutions, we conclude that they consists of a central bank and a
number of member banks in addition to financial institution specialized in finance
and credit. As for how to convert, the more correct way is through the ruling
authority by, this is done by imposing strict laws on all institutions, including
judicial and economic in which it prohibits all banking transactions that are in
violation of the provisions of the sharee’ah, and the start should be the suspension
of dealing with the interest rate (how not and developed countries reduce the
interest rate to near zero and sometimes to zero in order to overcome the capitalist
system crises). After that the graduation in applying islamic banking system’s
mechanisms in accordance with the economic situation of the country. The
comprehensive conversion to the islamic banking system depends primarily on
political and religious backgrounds16.
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-The contibution to the economic and social development ;
-Acquiring expertise in the islamic banking.
Islamic branches within conventional banks face many problems, the most
important of which are11 :
-The lack of interest from the parent bank, and seeing them from the
profitability perspective not from the extent of compliance with islamic provisions
and rules ;
-The problem of transferring the excess of liquidity from the islamic branch
to the conventional parent bank in exchange for interest ;
-The focus on the Murabaha for the purchase order formula, and sometimes
it is applied in suspecious ways in terms of ligitimay ;
-Most of the branches’ employees in the islamic branches ignore the
provisions and principles of sharee’ah;
-The problem of schedueling the late clients’ debts by increasing the term
for debt increase.
11.Conveting an existing bank into islamic banking :
This is done by one of two ways :
11.1.The first method : consists of turning the bank entirely to the islamic
banking by replacing transactions that do not comply with the sharee’ah by others
complying with it, and quit practicing businesses that are contrary to the sharee’ah,
especially dealing with usury. This form is the most credible forms of
conversion12.
11.2.The second method : depends on the gradual conversion by shifting the
bank’s elements from the current conventional position into the islamic banking in
stages and within an appropiate period of time13.
For this purpose, a plan must be developed and supervised by an expert in
the islamic finance. This plan should include the following14 :
The treatment of shareholders’ equity resulted of the difference between
benefits and payables seized by the bank before the conversion ;
The treatment of the interest-bearing loansgranted by the bank before the
conversion, and develping the necessary contracts fro their settlement ;
The treatment of interests deposits recieved by the bankk before the
conversion ;
Training the staff of the bank on the Islamic banking ;
Setting standards and accounting restrictions, and updating the computer
system ;
Preparing forms of investment formulas and Islamic financing contracts ;
Preparing madels of investment formulas and islamic financing contracts ;
The conversion appraoch and the timetable for its implementation.
12.Establishing a new Islamic bank :
The establishment of a new islamic bank is the core of the Islamic banking,
and the best form of the gradual conversion towards the Islamic banking. The
establishment of a new bank means cotrolling from the biginning the establishment
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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The practice of islamic banking in conventional banks has taken many
forms, either by establishing a unit or a departmentdedicated to islamic banking
such as what happened in the USA, Germany and Switzerland, or by setting up an
islamic banking window like most of Malaysia’s banks, or an integrated branche or
a branche specialised in islamic banking such as the Egyptian case. Finally, this
may take the form of an independent islamic bank owned by the parent bank, such
as The Islamic Citybank in Bahrain.
Although these experiences may have their pros, they are not free of cons
such as the funds mixing of islamic branches with funds of the parent conventional
bank, and that is what the depositors often fear, also the opening of islamic
branches by foreign conventional banks may be a tool to attract Muslim clients
without a strict committment to islamic banking fundamentals6.
9.Islamic banking windows and vessels :
Islamic banking windows and vessels mean adopting the idea of introducing
some islamic banking services by a conventional bank, in order to meet the needs
of a segment of the banking market customers seeking this kind of products. This
formula is widespread in many islamic countries such as Malaysia, Morocco and
Saudi Arabia, as well as non-Muslim coutries such as Great Britain, Switzerland,
Germany and the United States7.
These windows are easy to implement, and do not require any change in the
banking strucutre nor approvals for the exercise, and its motives are often trying to
gain a share in the islamic banking market or not to lose some customers who
desire to deal with the bank through islamic saving or financing formulas. So this
method mainly aims to meet some customers’ needs who wish to deal with the
islamic banking system so as not to turn to dealing with islamic banks8.
10.Branches for Islamic Conversion :
The islamic branch is a financial entity owned by a conventional bank,
independent in its activity from the parent’s bank activities9. It attracts savings and
invests them and provides banking services according to the provisions of the
islamic sharee’ah, and has a sharee’ah supervisory board that gives an advisory
opinion and monitors its activities. Some of the most important characteristics of
the islamic branch are the following 10:
The dependence to conventional banks in terms of legal and ownership
adaptation, so it appears within the organizational chart of the conventional bank
which owns branches operating according to the conventional method
Branches exercise all banking activities including the granting of good loans.
The islamic branches’s transactions go according to islamic provisions and
principles.
They aim to achieve a numerous purposes which can be summerized as
follows :
-The application of islamic provisions and principles in the banking
industry ;
-Maitain current customers and attract another segment of customers ;
7
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Form1 : forms of conversion towards the islamic banking

approaches to the islamic
banking conversion

fully converted
banking system
performing in
accordance with
islamic bases

 The system
characteristics.
 The system
institutions.
 The influential
variables.
 The Central bank
functions.
 The bank
members’
functions.

setting up a new
islamic bank

 The most
important
steps is the
approval of the
executive
autority.

shifting an
existing bank
towards islamic
banking

 Immediate and
full conversion.
 Gradual
conversion.
 the conversion
passes through
Five major
stages.

establishing
branches of
islamic banking
transactions and
beside the
conventional
branches

 A central
management of
islamic
transaction
followed by
semiindependent
branches.
 Branches with
independent
financial
management.
 Branches
directly
supervised by
the general
manager, with
a relative
independence.
 Islamic
branches
treated like
other branches.

opening
wondows
and saving
vessels or
financing
istruments

 Setting up a
transaction
window within a
conventional
branch.
 Issuance of
vessels or
certificates of
savings within
the issuence of
the bank.
 Creating
investment
funds for
customers.
 Issuance of
financing tools
for those
interested in
islamic finance

Source : Al-Ghareeb Nasser, the origins of islamic Banking and Operatind Issues, Dar Abu Lalu
for printing and publishing, cairo, Egypt, 1996, P 335.
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financial position, the owners choose between the withdrawal of the new partners
and becoming an islamic sharee’ah compliant company.
financing companies -whose some of the owners want to operate according
to the provisions of islamic sharee’ah- through islamic formulas in order to rid
them of infringing acts, and consolidating them by buying their shares, in order to
influence the majority of the owners’ convictions to convert towards operating in
accordance of islamic sharee’ah.
The legal authority of the state decides to apply the islamic provisions, and
quite exercising any contrary act. Thus, it quites dealing with Riba and other
factors that violate the provisions of islamic shaaree’ah through conventional
banks, and working on converting them to operate in accordance with the islamic
sharee’ah. What happened in Iran, Pakistan and Sudan are good exemples, where
the intervention of the state has a strong influence on the transactions, especially
the interest rate. Another exemple is what happened in the recent financial crisis,
when Japan and the USA reduced the interest rates to zero or to near zero, and the
resulting improvement of their economies, and all the banks committed to the
application of the law.
8.Forms of conversion :
The conversion forms depend manly on its motives. If the motive is the
repentance to almighty god and to get rid of Riba accordingto his saying peace be
upon him « All the usury (riba) of the Ignorance (pre-islmaic) days are abolished,
and the first usury i abolish is that of Abbas ibn Abd al Muttalib, for it is all
abolished». This motive calls for the need to the full conversion towards the
performance in accordance with the islamic sharee’ah and stop dealing with usury.
But if the motive of the conversion was to achieve more profits and to expand the
banking business, there are several forms that fit with it as shown in the following
form :

5
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-automated systems.
-Selecting and preparing human resources ;
-Setting up an advertising compaign targeting customers of these branches.
The development of human resources is one of the prerequisites for a successful
conversion process towards the islamic banking, that is through :
-selecting leaders with expertise in the conventional banking and preparing them
for the islamic banking ;
-selecting people experienced in the islamic banking field and preparing them for
it ;
-making a plan for training people for the islamic banking that includes the
following programs :
-islamic banking conccepts ;
-alternative financing formulas to meet customer’s needs ;
-accounting controls and standards for islamic banking operations ;
-an islamic banking financing method (feasibility study, financial analysis,
financing standards, management and collection of non-performing loans)
-an islamic banking management method ;
-a ligitimate control and review on islamic banking operations.
6.The Conversion Sources, Forms and Methods :
under the visibly seen growth in the islamic financing industry in all
countries of the world, the emergence of financial institutions that operate
according to the islmamic sharee’ahhas taken several forms. Some of them have
preffered to start with just an islamic window in a conventional bank, wherease
others have set up islamic branches, while a third group has chosen to set up an
integrated islamic bank and finally some countries headed towards the adoption of
an Islamic banking system.
7.The Conversion Sources :
We mean by « a source of conversion » the entity that seeks to convert the
conventional bank into a bank performing in accordance with the islamic
provisions. This entitty may be from inside or outside the bank, and may be public
(governmental) or private, as follows5 :
The conversion decision towards islamic banking could be made by the
conventional bank’s decision makers.
The conversion towards islamic banking could be made by an external
private entity interested in purchasing the bank and convertingit to perform in
accordance with the islamic provisions. Several methods can be used to do so, they
are as follows :
An external entity –whose statute emphasizes on the strict commitment to
islamic provisions- aqquires a stake in a company Through buying shares of an
existing company, and trying to change the statute in the general assembly.
entering into a partnership without the condition of performing in accordant
with the islamic sharee’ah, and once the partnership gets a considerable moral and
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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3.1.The first definition : «the ligitimate origin of the transition is derived from the
priciple of repentance and return to god and stop dealing with usury taking and
giving, by having a sincere desire to repent through the cessation of banking
transactions that conter sharee’ah and replacing them by others that comply with
the provisions of islamic sharee’ah ».
3.2.The second definition : «the creation or the conversion of some branches of
conventional banks into islamic branches can be considered as a phenomenon of
transition from conventional banking to islamic banking ».
3.3.The third definition : « The conversion phenomenon is the branches belonging
to traditional banks that perform all banking activities in accordance with the
provisions of sharee’ah ».
3.4.The fourth definition : « the existance of regulatory units run by conventional
banks specialized in providing financial services ».
As we can see, most of the previous definitions focused on the partial
transition i.e : the conversion of a conventional bank’s branch into an islamic
branch or opening an islamic window in a conventional bank, or even turning a
conventional bank into an islamic one. On the other hand they neglected the
fundamental goal of the conversion which is the establishment of an islamic
banking system.
4.Motives for the conversion towards the Islamic Banking3:
Some observers believe that the conversion of a number of conventional
banks into islamic banks in the last few years is based on repentence and quiting
financial and banking services that violate the provisions of sharee’ah, and the
increasing number of customers that see the sanctity of dealing with benifit rates,
and turning to islamic banks
The conversion’s reasons have also pure profitable and commercial
dimentions due to the remarkable success of islamic banks, such as the high
profitibility rates and the returns of financing operations compared to the
conventional financing returns, in addition to technical reasons, such as the desire
of conventional banks to invest rather than the financial mediation « lending » and
« borrowing », and getting specific benefit of so-called «debt trading », while the
islamic banking operations extend to direct investment activity for itself or for
others, alongside with the financial intermediation i.e they are « comprehensive
banks ».
5.Requirements of the conversion towards Islmaic Banking :
Prior to the bank’s conversion, or offering islamic banking products, some
requirements should be met before the implementation4 :
-The approval of the regulatory bodies (Monetary Agency, Central Bank) ;
-creating a legitimate body (or a legitimate observer) ;
-Designing the work systems which include the preparation of:
-documentary courses ;
-forms and documents ;
-legal and legitimate contracts ;
-accounting systems ;
3
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1. Introduction :
The Islamic Banking System performs the same functions as the
conventional banking system wich include the payment system management, the
financial intermediary and meeting the business sector financial needs. The basic
feature of the islamic banking system is that it is mainly based on the islamic
sharee’ah rules, and it draws all its components and practices from it. The
fundamental difference between conventional and islamic banking system is the
way in which the latter performs its functions, particularly regarding the mediation
role.
A number of contemporary muslim economists have differed on how to shift
to the islamic banking system. The first group sees the possibility of creating an
islamic banking system without waiting for reaching the perfect islamic society,
and it can be applied even in non-islamic countries,but its application in the
ethically conscious and justice oriented islamic evironment would be better. They
argue that the process of conversion must be gradual, in stages and in a sufficient
period that does not last without a ligitimate reason. The other group believes that
the conversion towards the islamic system must be comprehensive to all systems
(political, economic, legal…etc.), they reject even the idea of a complete
conversion of one part of the regime while the other systems remain. They quoted
the Egyptian « Meet Ghamr » experience that failed for political reasons, and argue
that the islamic system application is a matter of ideological and psychological
positions.
Through this the following problem raises : « what are the theoritical
foundations that show how to convertinto an islamic banking system ? »
2.The conversion towards islamic banking system, concept, motives and
requirements:
The banking industry in many countries of the world especially in the
islamic countries is witnessing traditional banks offering islamic products, or a
total conversioninto islamic banking.
3.The concept of conversiontowardsanislamic banking system :
The conversion is the shift from a situation that is corrupt in sharee’ah to a
valid one. The corruption in the convential situation required to be switched lies in
dealing with various types of transactions which are contrary to types of shara (at
the top of them dealing in usury)1,this applies to conventional banking that deals
with various types of banking transactions that are contrary to the provisions of the
islamic sharee’ah, and its transition from conventional banking based on the
interest rate to islamic banking based on the principle of participation in profit and
loss, and and repplacing transactions contrary to sharee’ah by banking transactions
that god has permitter involve the achievement of justice among dealers in the light
of the purpose of the islamic law.
The most important views on the definition of the conversion towards the
islamic banking phenomenon can be mentioned as follows2 :
(مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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from the fact that the banks play a financial intermediary role between the
surplus holders and the disability holders. Islamic banks emerged in order to
mobilize savings of individuals that do not want to deal with conventional banks
relying on the rate of interest – which does not differ from riba which is forbidden
by sharee’ah.
Due to the large expansion and effective role that islamic banks play in the
economy, many conventional banks have opened branches or even new banks that
operate under financing tools that do not rely on the interest rate prohibited by
sharee’ah. This has led to the emergence of the terms of transformation and
openness to islamic banking.
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الملخص

الكلمات المفتاحية

 ظهررت البنروك،انطالقا من كون البنوك متثل دور الوسيط املايل بني أصحاب الفائض وأصحاب العجز
اإلسرالمية مررن أحرل املررر املررفرات ل رراد الرينن ا نرغبرون يف التعامررل مرب البنرروك التقايرنرة الر عت ررر
.عاى سعر الفائرة أفرا وعطاء؛ واليي ا خيتاف عن الربا املنهي عنه شرعا
 واحه العرنرر مرن البنروك،ونظرا لاتوسب الكبري والرور الفعال اليي لعبته البنوك اإلسالمية يف ااقتصاد
التقايرنة لفتح نوا ي و روع أو اىت بنوك حرنرة ع ل و ق أدوات متوناية ا عت ر عاى سعر الفائرة احملرم
.شرعا وهيا ما أدى إىل ظهور مصطاحي التحول واانفتاح لاع ل املصريف اإلسالمي
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