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

revintereco@gmail.com

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

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

مسؤوليات الناشر
قرار النش ـ ـ ـ ـ ــر :ب مراعاة حقوق الطبا وحقوق االقتباس من األعمال العلمية الس ر ر ر ر ر ر ررابقة ،بغر حف حقوق
اآلخرين عند نشر املقاالت باجمللة ،ويعترب رئيس التحرير مس وال عن قرار النشر والطبا ويستند يف ذلك إىل سياسة
اجمللة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشررر ،خاصررة فيما يتعلق بالتشررهري أو القلف أو انتهاك حقوق النشررر والطبا أو
القرصنة ،كما كن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعني يف اذاذ القرار.
النظر عن اجلنس ،األص ر ر ر ررل،

النزاهة:يض ر ر ر ررمن رئيس التحرير بأن يتم تقييم حمتوى كل مقال مقدم للنش ر ر ر ررر ،بغ
االعتقاد الديين ،املواطنة أو االنتماء السياسي للم لف.
الســرية :ب أن تكون املعلومات اخلاص ررة مب لفي املقاالت سر ررية للغاية وأن َّياف عليها من قبل كل األش ررخاص

اللين كنهم االطالع عليها ،مثل رئيس التحرير ،أعض ر رراء هيئة التحرير ،أو أي عض ر ررو له عالقة بالتحرير والنش ر ررر
وباقي األطراف األخرى امل متنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.
الموافقة الصــريحة:ال كن اس ررتخدام أو االس ررتفادة من نتائج أواث اآلخرين املتعلقة باملقاالت غري القابلة للنش ررر
بدون تصريح أو إذن خطي من م لفها.

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

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

القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.

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

بللك الشكل املطلوب يف قواعد النشر.
اإلحاالت والمراجع:يلتزم صر ر رراحب املقال بلكر اإلحاالت بشر ر رركل مناسر ر ررب ،و ب أن تشر ر ررمل اإلحالة ِذكر كل
الكتب ،املنش ر ر ررورات ،املواقا اإللكرتونية وس ر ر ررائر أواث األش ر ر ررخاص يف قائمة اإلحاالت واملراجا ،املقتبس منها أو
املشار إليها يف نر املقال.
أي زمن،
اإلبالغ عن األخطاء:على امل لف إذا تنبّه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة يف جزئيات مقاله يف ّ
أن يشعر فورا رئيس حترير اجمللة أو الناشر ،ويتعاون لتصحيح اخلطأ.
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الملخص

الكلمات المفتاحية

تناولنا يف هذه الدراسة السياسة املالية والنقدية يف املغرب اإلسالمي عموما و عند األدارسة واملرابطني
واملوحدين خصوصا ،وطرحنا إشكال ما هي املظاهر العامة للسياسة املالية والنقدية يف عهد األدارسة
واملرابطني واملوحدين ؟ هل اضطرت الدول الثالث إىل جتاوز الواردات الشرعية يف سياستها املالية ( اليت
حددها القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ) لتغطية نفقاهتا املختلفة؟  .ووجدنا ان الدول الثالث طبقت يف
بداية عهدها سياسة مالية حكيمة مستمدة من أحكام الشريعة اإلسالمية .ولكن ملا زادت توسعاهتا وكثرت
نفقاهتا حبثت عن موارد مالية أخرى مما اضطرها على اخلروج عن املبادئ اليت أعلنتها يف أول عهدها،
وفرضت ضرائب منافية للشرع.

السياسة املالية
والنقدية؛ الضرائب؛
دراسة مقارنة.

Keywords
Fiscal Monetary
;And Policy
;Local Taxation
Comparative
Studies.

Abstract
In this study we have exmined fiscal and monetary policy in islamic maghreb,when
idrisid and almoravid and almohad as a model.We have put forward the forms of public
manifestations of fiscal and monetary policy in the era of the three countries,and did
they have to exceed the ligitimate imports in their fiscal policy,defined by the koran
and the sunna. We found that at the beginning of their time the three countries had
applied a prudent fiscal policy derived from the provisions of islamic law.But, as the
three countries expanded and increased their expenditures, they began to impose illegal
taxes.
JEL Classification Codes : E52; E62 ;H71 ; O57.
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 .1مقدمة:
تعترب مادة املال من الوسائل املهمة للنهوض باقتصاد أي دولة من الدول ،أي أ َن اجملتمع يف حاجة مستمرة
لألموال أو مبعىن أدق هو حباجة إىل مدا خيل وافرة إلنفاقها على مشاريعه املتنوعة ،ولكي تتمكن الدولة من تلبية
حاجيات اجملتمع وجب عليها توفري األموال وتنظيم عملية املداخيل واملصروفات ،وذلك باتباع سياسة مالية ونقدية
حكيمة يقوم هبا املسؤولون عن مالية الدولة ،وهذه السياسة املالية والنقدية يكون هلا طابعها اخلاص خاصة إذا كانت
الدولة مسلمة تتبع تعاليم القرآن الكرمي وسنة نبينا حممد عليه الصالة والسالم.
وعلى هذا األساس ،سنحاول تسليط الضوء على السياسة املالية والنقدية عند األدارسة واملرابطني واملوحدين لنرى
هل طبقت الدول الثالث الشرع يف سياستها املالية .ولنرى أيضا هل متكنت الدول الثالث بسياستها املالية والنقدية
من تنظيم بيت املال ومتكينه من القيام بوظائفه؛ وتلبية حاجات اجملتمع.
.1.1إشكالية الدراسة:

أمجعت الدراسات اليت تناولت موضوع املال يف الدولة اإلسالمية منذ عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل غاية

العهد العباسي ،على أنَه كان وسيلة مهمة لتنظيم شؤون الدولة املختلفة ،وأنَه عنصر البد منه ،فال يقوم اقتصاد بل
أي دولة إن مل يكن هلا أموال مسرية بطريقة مثلى .
أكثر من ذلك حضارة َ
وهلذا حيق لنا معرفة السياسة املالية والنقدية يف املغرب اإلسالمي الذي يعترب جزءا ال يتجزأ من العامل اإلسالمي،
وهذا يف عهد األدارسة واملرابطني واملوحدين .و ليس من السهل معرفة ذلك يف هذه الفرتة اليت اخرتناها للدراسة،
وذلك أل َن الدولة اإلدريسية مثال عانت كثريا من االضطرابات الداخلية واخلارجية نتيجة ضعف حكامها بسبب
الضغوطات الداخلية واخلارجية اليت أرهقتهم ،فصارت منطقتهم ختضع لغريهم ،فتارة للفاطميني ،وتارة ختضع لألمويني
يف األندلس ،مما أصاب الضعف خمتلف جماالت احلياة فيها ،ومنها اجملال االقتصادي واملايل.
ومن بعد دولة األدارسة خضع املغرب األقصى إىل عدة اضطرابات ومنازعات قبلية وحروب طاحنة انتهت
بتأسيس دويالت صغرية  ،م تأسست من بعدها دولة املرابطني اليت تولت مقاليد األمور وبسطت نفوذها إىل إقليم
األندلس ،ونظمت أمور احلياة ومنها احلياة االقتصادية .وعلى أنقاذ املرابطني قام حكام جدد هم املوحدون واصلوا
مسرية التقدم وبسطوا نفوذهم حىت إفريقية واألندلس .وهنا تكمن الصعوبة بسبب تغري األحوال من القوة إىل
الضعف والعكس ،وبسبب اختالف سياسة كل دولة وتنظيمها العسكري واالقتصادي .وهلذا أردنا اإلحاطة جبميع
جوانب هذا املوضوع وإدراك تفاصيله بوضعنا إشكالية عامة وهي  :ما هي املظاهر العامة للسياسة املالية والنقدية يف
عهد األدارسة واملرابطني واملوحدين ؟
.1.1أسئلة الدراسة:
 ماهي السياسة املالية اليت انتهجتها كل دولة من الدول الثالث؟ و ما الفرق بينها؟ هل اضطرت الدول الثالث إىل جتاوز الواردات الشرعية يف سياستها املالية(اليت حددها القرآن الكرمي والسنة النبويةالشريفة واالجتهاد) لتغطية نفقاهتا املختلفة؟
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 ماهي العوامل اليت أثرت على السياسة النقدية اليت انتهجتها الدول الثالث ؟.1.1فرضيات الدراسة:
كانت السياسة املالية يف الدول الث الث مسنمدة من الشريعة ااالسالمية ،خاصة يف عصر قوة وازدهار الدول
الثالث.
 اضطرت الدول الثالث إىل جتاوز الواردات الشرعية يف سياستها املالية ،خاصة يف عصر ضعفها وزيادة حاجياهتااحلربية.
 تتأثر السياسة النقدية للدول الثالث بظروفها االقتصادية والعسكرية أي حسب قوة الدولة وضعفها وحسب توفراملعادن الثمينة .
 .1.1منهج الدراسة:

تناولنا من خالل دراستنا هذه السياسة املالية والنقدية عند األدارسة واملرابطني واملوحدين ،حيث ختتلف هذه

السياسة من دولة ألخرى ،كما ختتلف املادة العلمية املتوفرة لعصر كل دولة ،وهبذا خيتلف أسلوب التناول ،ألنَه لكل
مشكلة أسلوهبا ومنهاجها ،وهلذا اعتمدنا على املنهج التارخيي يف كامل الرسالة من أوهلا آلخرها ،إذ بدأنا جبمع املادة
العلمية من خمتلف املصادر اليت تناولت تاريخ املغرب اإلسالمي ،وخاصة املصادر اليت أرخت لألدارسة واملرابطني
واملوحدين  ،م قمنا بتحليل هذه املادة العلمية ومقارنتها ببعضها البعض ،ونقدها وفحصها والتأكد من صحتها  ،م
قمنا برتتيبها مبساعدة بعض املراجع .واعتمدنا كذلك على املنهج الوصفي وهذا يف سرد األحداث ووصفها بعد
اسرتدادها من املاضي التارخيي ،و اعتمدنا على املنهج التحليلي عندما وضعنا جداول وقمنا بتحليلها وقارنا بينها،
وهذا خاصة فيما تعلق بوزن العملة؛ وهذا ساعدنا للوصول إىل أحكام عامة تتعلق بالسياسة النقدية لكل دولة.
كما جلأنا إىل االستنتاج؛ لسد بعض الفراغات اليت ميليها نقص املصادر وسكوهتا؛ وللوصول إىل لب املوضوع،
وهذا خاصة يف عهد دولة األدارسة؛ فسكوت املصادر وعدم حتدثها عن بيت املال جعلنا نلجأ إىل االستنتاج لعلنا
نصل إىل توضيحات.
 .1السياسة المالية عند االدرسة والمرابطين والموحدين:
 .1.1السياسة المالية عند االدارسة:

لقد كانت األوضاع املالية قبل قيام دولة األدارسة متدهورة بسبب ثورات الرببر خاصة ثورة الكاهنة اليت

قضت على موارد رزق املغاربة (المراكشي ، )1891 ،وزاد تدهور األوضاع سياسة بعض عمال بين أمية يف املغرب
الذين أرهقوا السكان باملغارم واجلبايات؛ هذا إىل جانب خطر اخلوارج ،حيث استنزفت هذه الثورات موارد البالد
املالية؛ فقد أنفق الوالة الكثري من األموال على إعداد اجليوش ومضاعفة األعطيات ملواجهة تلك الثورات اليت
استمرت قرابة نصف قرن (السالوي . )1811 ،وهذا ما دفع والة املغرب إىل االستعانة بأموال مصر فكانت ترد
إليهم إعانة مقدارها مائة ألف درهم (ابن األثير ، )1811 ،وهذا يعين أن املغرب كان يعاين من عجز مايل كبري
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قبل قيام دولة األدارسة ،وهنا ميكن طرح السؤال التايل :ماهي السياسة املالية اليت اتبعها األدارسة يف ظل هذه
الظروف املالية املتدهورة؟.
بعد أن قامت الدولة اإلدريسية واستقرت هلا األوضاع ،كان عليها تنظيم شؤوهنا السياسية والعسكرية
واالقتصادية مبا فيها النواحي املالية؛ مما جعل منها دولة متتلك جهاز إداري وسياسي وجبائي قوي خاصة يف عصر
القوة الذي مشل عهود إدريس األول والثاين وحممد بن إدريس (إسماعيل )1891 ،؛ هؤالء األوائل الذين حرصوا
على إتباع سياسات مالية وجبائية عادلة حسب الشريعة اإلسالمية (حباني.)1881 ،

فقد طبَق اإلمام إدريس األول الشريعة اإلسالمية يف جباية األموال؛ وألغى الضرائب واملصادرات وجىب األموال

املستحقة (سعدون ، )1891 ،وواصل إدريس الثاين سياسة أبيه يف تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية يف السياسة
املالية حيث كان عاملا بكتاب اهلل قائما حبدوده راويا للحديث؛ وملا استقرت األوضاع لدولته وبىن مدينة فاس رأى أن
يدعم هذا االستقرار بتنظيم شؤون دولته املالية ،حيث عمل على قطع الصلة املالية باخلالفة العباسية يف املشرق؛ هذه
الصلة اليت دامت ربع قرن ومتيزت باستعمال األدارسة الدنانري والدراهم اإلسالمية املضروبة يف املشرق؛ ومتثل قطع هذه
الصلة يف عدم ذكر أمساء بين العباس ال يف اخلط بة وال يف السكة ،ومل يتلقوا منهم التفويض والتقليد وتنصلوا من دفع
األموال السنوية (الماوردي )1891 ،؛ ولقطع هذه الصلة املالية متاما أنشأ إدريس الثاين دارا للسكة يف مدينة فاس
وضرب الدرهم اإلدريسي ألول مرة عام (091ه108/م) ؛ هذه العملة اليت سارت يف سائر ربوع دولة األدارسة
(سعدون ،)1891 ،وهبذا اإلجراء حتقق لدولة األدارسة استقالهلا املايل وحلت املقابضة يف التعامل املايل بدال من
املقايضة.
وهنا ميكن القول أ َن دولة األدارسة طبقت أحكام الشريعة اإلسالمية يف سياستها املالية ،خاصة يف عصر القوة

على األقل ،وهذا ألن ه يف عصر الضعف تضطر إىل فرض سياسة مالية بديلة تتخلى فيها عن أحكام الشريعة
اإلسالمية من فرض مكوس ومغارم وقباالت...
وبعد زوال أمر األدارسة واندثار ملكهم لبث املغرب منذ منتصف القرن الرابع هجري ( العاشر ميالدي) مسرحا
حلروب الشيعة وخلفاء قرطبة األمويني   ،م انقسم املغرب إىل ممالك وإمارات بربرية متعددة من بينها صنهاجة وزناتة
ومغراوة وكان أعظم هذه املمالك مملكة زيري بن عطية الزنايت وبنيه من بعده  .مما َأدى إىل حدوث ثورات وحروب

مستمرة وفنت.

السياسي إىل تدهور األوضاع االقتصادية بصفة عامة واملالية بصفة خاصة،
وأدى هذا االنقسام واالضطراب َ
فالضعف السياسي وما صحبه من متزق انعكست صورته على اقتصاديات البالد ،السيما يف عهد املغراويني بفاس
الذين ظلموا الرعية وأخذوا أمواهلم ،كما انقطعت عن األهايل موارد الرزق ،يضاف إىل ذلك تلك الضرائب اجلائرة
واملكوس اليت فرضها أمراء زناتة (طه.)1001 ،
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 .1.1السياسة المالية عند المرابطين والموحدين:
ملا قامت دولة املرابطني واستقرت هلا األوضاع ،جعل والة أمرها اهلدف األساسي من قيام دولتهم هو القضاء
َ
على الضالالت املنتشرة واجلهل بأحكام الدين ،وقد اتضح ذلك منذ اللحظات األوىل يف تأسيس الدعوة حيث قرر
عبد اهلل بن ياسني املبدأ املايل الذي ترتكز عليه الدعوة يف جبايتها لألموال وهو ما قرره الشرع أي كتاب اهلل وسنة
رسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ وما ورد فيهما من أحكام بشأن األموال ،لذلك حني افتتح مدينة سجلماسة ألغى كل
الرسوم والضرائب اليت مل يرد من شأهنا نص ال يف الكتاب وال يف السنة؛ وهذا ما ذكره "ابن أيب زرع" يف قوله:
وقدم عليها عامال من ملتونة وانصرف إىل
<<وأزال املكوس وأسقط املغارم وترك ما أوجب الكتاب والسنة تركه َ

الصحراء>> (الفاسي .)1910 ،ومن هنا حرص عبد اهلل بن ياسني على القضاء على تلك الضرائب اجلائرة اليت
كان يفرضها أمراء زناتة ،حىت إذا توىل أمري املسلمني يوسف بن تاشفني مقاليد األمور؛ حرص على إتباع أوامر عبد
اهلل بن ياسني؛ ومن هنا كانت مصادره املالية هي الزكاة واألعشار وجزية أهل الذمة وأمخاس غنائم املشركني.
كما أ َن بداية حكم املرابطني متيز بقلة الضرائب مما أثر على ازدهار احلركة التجارية ومضاعفة اإلنتاج ،حيث أن
ختفيف الضريبة على املنتج تساعد على مضاعفة اإلنتاج ،ويشيع الرخاء بني الناس ،فرتوج التجارة وتتكدس األسواق

(محمود. )1881 ،حيث ألغت الدولة املرابطية املكوس املفروضة على التجارة ،ويف هذا قال "احلميدي" <<:فلم
يكن يف عمل بالدهم خراج وال معونة وال تقسيط وال وظيف من الوظائف املخزنية حاشا الزكاة والعشر>>
صور "ابن أيب زرع" حكم املرابطني
(الحميدي ،)1811 ،مما شجع حركة التجارة .وعموما فقد ّ
(0041/0109م) كعصر ذهيب ،حيث أعيدت املكوس والضرائب االبتزازية إىل حدودها الشرعية ()Elfassi, 1964
وبالرغم من قلة فرض الضرائب يف بداية حكم املرابطني إال أ َن مداخيل بيت املال من الضرائب تضاعفت ،ولعل
السبب يف تفسري ذلك؛ هو أ َن قلة الضرائب مع ضمان حتصيلها ،خري من كثرهتا وعجز الناس عن الوفاء هبا .لذلك

شدد امل رابطون يف حتصيل الضرائب الشرعية حبيث ال يفلت منها أحد ،وأمروا مبراقبة عمال اجلباية مراقبة شديدة
وحاسبوهم حسابا عسريا.
ويبدو أ َن هذه السياسة قد احتلت يف تفكري املرابطني حمال رفيعا ،فعنوا عناية فائقة بتحصيل الزكاة والعشور
وحرصوا على أال يفلت منها أحد  .وجند هلذه الدقة يف ضمان حتصيل الزكاة والعشور صدى فيما كتبه "ابن عبدون"
يف رسالته عن احلسبة يندد بالوسائل اليت اختذها املرابطون يف حتصيل أعشار مثار الزيتون وغريه من احملاصيل اليت
تتوافر يف منطقة أشبيلية ). (provencal, 1974
ونتيجة هلذه السياسة املالية احلكيمة ُوجد يف بيت املال عند وفاة األمري يوسف بن تاشفني؛ ثالث عشر
ألف ربع من الورق ،ومخسة أالف وأربعني ربعا من الذهب املطبوعة (الفاسي( )0101 ،ابن أيب زرع،
ص ، )081:وقد ذكر "ابن املؤقت"  <<:أن يوسف بن تاشفني جىب يف حياته من املال مامل جيبه أحد
قبله>> ( ابن المؤقت . )1811 ،وهذا ما ذكره "يوسف أشباخ" بأن هذه الثروة كانت طائلة من الذهب
والفضة تدوم بعده ماليني (أشباخ.)1819 ،
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كما اتبعت الدولة املرابطية يف أول عهدها سياسة مالية متثلت يف قلة النفقات؛ فمثال مل تكن تنفق على اجلي
نفقات طائلة؛ وذلك بإقطاعهم أراضي زراعية يستثمروهنا ويتصرفون يف غلتها(الطرطوشي . )1881 ،كما اعتمد
اجلند على نصيبهم من الغنائم اعتمادا كبريا .واعتمدت اخلدمات العامة يف غالب األحيان على األحباس( ،ابن
رشد ، )1891 ،فلم تكن الدولة تتكفل مبصاريف املنافع العامة ،حيث كانت األحباس تقوم خبدمات عديدة للدولة
فرفعت بذلك عبئا كبريا عن بيت املال.
وهذا ما يفسر أ َن الدولة املرابطية اعتمدت يف جباية األموال على الضرائب الشرعية ومل تدفعها احلاجة إىل فرض
ضرائب ومكوس أخرى منافية للشرع أو جمحفة حبق الرعية هذا على األقل يف عصر قوهتا وازدهارها .غري أ َن

مصروفات الدولة زادت مبرور الوقت نظرا لتغري الظروف فلم يعد اجليل الثاين من املرابطني يسلك نفس السلوك
املتقشف للجيل األول ،حيث ازدادت النفقات بسبب ظهور مهدي املوحدين و أضرت احلرب معه باقتصاد البالد .
ونتيجة للعجز يف بيت املال ،اضطرت الدولة إىل فرض عدد من الضرائب أو القباالت ،فيقول "اإلدريسي" يف
ذلك << :إن أكثر املصنوعات مبدينة مراك فُرضت عليها القباالت مثل سوق الدخان والصابون واملغازل وكانت
القباالت على كل شيء يُباع دق أو جل>>( ،اإلدريسي. )1891 ،

وبالتايل زاد فرض الضرائب زمن الفتنة ومن هذه الضرائب :ضريبة الرحاب ،وضريبة التعتيب أو املعونة (التعتيب
هو تكليف كل مدينة برتميم وإصالح أسوارها والعناية هبا)  ،ومل خيل التعتيب من التالعب والغ  ،ولكن هذا ليس

دليال على أ ّن كل من قام بعمل اجلباية هو خمتلس أو متالعب.
وأثناء فتنة املهدي بن تومرت وهناية حكم املرابطني؛ تدهورت األحوال االقتصادية سواء يف الصناعة أو الزراعة،
وتعسف اجلباة يف جباية أعشار مثار الزيتون والزروع مما جعل الكثري من
حيث زادت الضرائب على الفالحني ّ
الفالحني يهجرون زراعاهتم .وبالتايل تدهورت أحوال اجلباية حيث أشار "صاحب املعجب" إىل ذلك بقوله:
<< فاتصلت احلروب ،وغلت األسعار وتوالت الفنت وعم اجلدب وقلت اجملايب >> (المراكشي ،ع.)1818 ،

وبتدهور األحوال االقتصادية زادت املغاالة يف ضمان حتصيل الضرائب يف فتح جمال للغ والتالعب باألسعار
وحماولة التهرب من املغارم ،وزادت شكاوي النّاس على تصرف بعض اجلباة ،مما جعل بعض القضاة يلجئون إىل تعيني

بعض اجلباة من أهل الذمة .كما فرض أمراء الفتنة الغرامات والضرائب املختلفة على رعاياهم كل يف إمارته بعد أن
توقفت أوجه النشاط االقتصادي؛ فعلى سبيل املثال إمارة األندلس تفننت الدولة يف فرض القباالت و الضرائب
الفادحة وعملت على حتصيلها بالوسائل املشروعة وغري املشروعة ،ومن هذه الضرائب؛ضريبة األعراس،ضريبة
املالهي،الضرائب اليت جتىب من أهل املتوىف الورثة ،وفُرضت على األراضي الزراعية كثري من اجلبايات ،حىت أصبحت
منتجاهتا ال تفي بدفع مثل هذه القباالت .وحصلت ضريبة على مغادرة البالد؛ فكان املسافرون يدفعون قبالة يؤدوهنا
للقابض على األبواب .وفرضوا املكوس الكبرية واملغارم على الطوائف املارة بالبالد للتجارة ،فكانوا ُخيوفون الناس
ويستحوذون على جتارهتم وأمواهلم ،وهذا ما حدث يف األندلس خاصة.
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ومن خالل عرضنا للسياسة املالية عند املرابطني ،وبالتحديد السياسة املالية واألوضاع املالية يف آخر عهد
املرابطني؛ جند أ َن الدولة املوحدية ورثت تركة مثقلة بالضرائب مع كثرة شكايات الناس ،وهنا نتساءل هل يستطيع
املوحدون إجياد احللول وإلغاء الضرائب غري املشروعة أم أهنم سيواصلون نفس سياسة املرابطني يف جباية األموال؟ وهذا
التساؤل سنجيب عنه فيما تبقى من هذا العنصر.
أثناء ثورة "املهدي بن تومرت" وبداية قيام حكم املوحدين؛ التزم الداعية ابن تومرت يف النواحي املالية أحكام
الكتاب والسنّة ،وكانت مصادر جباية األموال تقتصر على الزكاة ومخس الغنائم ،فلما توىل اخلليفة عبد املؤمن احلكم
وقضى على دولة املرابطني التزم بسياسة ابن تومرت يف االكتفاء باملصادر اليت ح ّددها الشرع .حىت إذا كانت سنة
(000هـ 0001/م)؛ جلأ إىل فرض اخلراج على أرض املغرب وبقية املناطق التابعة للدولة ،وهذا اخلراج مصدر جديد
للمال ومل يكن مفروضا من قبل يف دولة املرابطني (حسن. )1810 ،

والدليل على إتباع احلكومة املوحدية يف سياستها املالية مبدأ االلتزام بأحكام الشرع وما جييزه؛ من الزكاة والعشر؛
رسالة عبد املؤمن اليت وجهها إىل الواليات شارحا سياسته املالية عام (048هـ0041/م) ،واليت ّنوهت إىل املغارم
واملكوس والقباالت وحتجري املراسي وغريها من املظامل ،ووجوب القضاء عليها وإجراء العدل يف شأهنا ..كما هنى عن
التعرض للتجار حني قال <<:وإن وراء قولنا لتتبعا يبحث عن ذلك وميحص ،ونظرا يفرق بني املشكل منه
وخيلص>> (ابن القطان.)1819 ،

كما أ ّن املوحدين رفضوا مبد أ تعيني اليهود واملسيحيني يف الوظائف املالية اليت هلا عالقة باملسلمني ،عكس
دوليت األدارسة واملرابطني اللتان اعتمدتا عليهم .وكان من اإلجراءات املالية اهلامة أيضا اليت قامت هبا اخلالفة
املوحدية مضاعفة وزن الدينار املوحدي ،الذي كان له أثره يف حتسني األمور االقتصادية داخل البالد وخارجها

(جوليان.)1818 ،
كما استغلت الدولة املوحدية نظام القبالة الذي وظفه املرابطون على األسواق ،وكان دقيقا وحمكما ولكنّه كان

عبئا ثقيال على التجارة ،فاستغله املوحدون يف مقاومتهم للنظام اجلبائي املرابطي (الجنحاني .)1891 ،وهنا نكون
قد وجدنا جوابا للسؤال الذي طرحناه فيما سبق ،وهو أن املوحدين مل يسريوا على نفس سياسة املرابطني يف جباية
األموال ،بل على العكس استغل املوحدون بعض النظم الضريبية املرابطية للضرب بالنظام املايل والضرييب املرابطي،
حىت وإن كان هذا يف بداية احلكم املوحدي فقط ،أل ّن السياسة املالية اليت سار عليها املوحدون يف بداية حكمهم
ليست نفسها اليت جلئوا إليها عندما زادت متطلباهتم املالية ،فقد اضطرت الدولة إىل البحث عن وجوه جديدة جلباية
األموال (السامرائي.)1891 ،
ومن خالل عرضنا لعنصر السياسة املالية عند األدارسة واملرابطني واملوحدين؛ وجدنا أن السياسة املالية اليت
طبقتها كل دولة من الدول الثالث يف بداية عهدها أي يف عهد قوهتا وازدهارها ليست نفسها السياسة اليت جلأت
إليها يف آخر عهدها أي عصر ضعفها واهنيارها ،حيث أن كل دولة من الدول الثالث طبقت مبادئ الشريعة
اإلسالمية يف جباية األموال يف عصر قوهتا ،ولكن ملا زادت توسعاهتا وكثرت نفقاهتا وزادت احتياجاهتا املالية حبثت
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عن موارد مالية أخرى لسد احتياجاهتا مما اضطرها على اخلروج عن املبادئ اليت اعتمدهتا يف أول عهدها ،وبدأت يف
فرض ضرائب منافية للشرع مما أدى إىل سخط الرعية وكثرة شكاياهتا؛ وهذا يف عصر الضعف.
 .1السياسة النقدية:

من املعروف أ َن النقود اليت كانت مستخدمة يف املغرب اإلسالمي هي الدينار والدرهم ،وقد أشار "ابن خلدون"

إىل أ َن وزن الدرهم الشرعي هو الذي أقر منذ صدر اإلسالم؛ الذي تزن سبعة مثاقيل منه عشرة مثاقيل من الذهب

(هنتس )1810 ،؛ واألوقية منه أربعني درمها ،وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ،ووزن املثقال من الذهب اثنتان
وسبعون حبة من الشعري .فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره مخسون حبة ومخسا حبة وهذه املقادير كلها ثابتة .وأشار

أيضا إىل وزن الدينار باثنتني وسبعني حبة من الشعري الوسط (ابن خلدون. )1811 ،
أما عن العمالت املستخدمة يف الدول الثالث اليت اخرتناها للدراسة؛ فقد عمل مؤسس كل دولة على سك
العملة من أجل تثبيت مشروعية حكمه وقوته ولتنظيم شؤون دولته املالية وهذه العمالت هي:
.1.1العملة اإلدريسية:
ضربت يف املغرب األقصى ،ولقد عثر "ليفي بروفنسال" على عمالت خمتلفة ضرهبا
هي أول عملة عربية إسالمية ُ
األدارسة يف أواخر القرن(0ه1/م)؛ يف وليلي وتدغة حتمل التواريخ املتتابعة للسنوات (010ه 191/م)،
ضربت يف مدينة
(010ه 191/م)018( ،ه 199/م)َ .أما يف زمن إدريس الثاين فقد أشار "بروفنسال" إىل دراهم ُ
فاس يف سنوات خمتلفة من (091ه 108/م) إىل سنة (004ه 189/م) (بروفنسال  .)1880 ،م ضرب اإلمام

حممد بن إدريس درمهه سنة (000ه 181/م) .وآخر درهم من الناحية التارخيية اكتشف حىت اآلن ضرب باسم
أمحد بن عيسى سنة (010ه 190/م) بوزقور .أما فيما خيص وزن العملة اإلدريسية والذي استطعنا احلصول عليه
أ َن وزن درهم إدريس األول بلغ الوزن الشرعي  ،ولكن دراهم إدريس الثاين مل تكن كلها من نفس الوزن .كما ذكر

"احلليب" أ َن وزن الدرهم اإلدريسي يعادل نصف دينار يف عرف أهل املغرب (حركات.)1811 ،

كما كانت نقود األدارسة واسعة االنتشار يف بالد املغرب فقد أشار "ابن األبار" إىل أ َن الرسول الذي دفعه
اخلليفة املأمون العباسي إىل زيادة اهلل يف القريوان؛ رجع بعد أن أعطاه زيادة اهلل كيسا فيه ألف دينار مضروبة بأمساء

بين إدريس احلسين يف املغرب األقصى ( ابن األبار.)1811 ،

ويف فاس عاصمة األدارسة أنشئت دور لسك العملة حيث أشار " ابن أيب زرع" أنَه يوجد يف فاس اثنتا عشر
دارا لسك النحاس .وعن أماكن ضرب النقود عموما عهد األدارسة وخاصة عهد إدريس الثاين جند أصيال ،البصرة،
تدغة ،تلمسان ،هتليط ،سبو ،طنجة ،العالية (عدوة القرويني) ،مريرة ،ورغة ،وزقور (على وادي بوزقور الذي يصب يف
الضفة اليسرى ألم الربيع) ،وطيط ،وليلي ،يكم (على وادي يكم بني الرباط والدار البيضاء) ،زيز ،هبت ،تاجراجرا،

(الفاسي. )1910 ،
كان التعامل يف عهد املرابطني يقوم على أساس الدينار الذهيب والدرهم الفضي ،كما ضرب املرابطون وحدات
تعرف بالقراريط واخلراريب لتسهيل عملية البيع والشراء( ،أبو مصطفى .)1881 ،وكان لتدفق ذهب السودان الغريب
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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على الدولة املرابطية أثره يف ضرب الدنانري بكميات كبرية ،وإ َن أقدم عملة مرابطية عُثر عليها هي نقود من عهد
ضربت سنة (401ه0101/م) يف سجلماسة؛ وكانت هذه العملة دينارا
األمري أيب بكر بن عمر اللَمتوين اليت ُ
ضربت عملة من معدن الفضة وهي الدرهم ،وهذه العملة ال حتمل
مرابطيا ُوضع عليه اسم اخلليفة العباسي .وقد ُ
اسم موضع السك وال تاريخ الضرب إال يف القليل النادر.
أما األمري يوسف بن تاشفني فقد سك نقودا وهي الدينار والدرهم ،ونق على الدينار مايلي :ال إله إال اهلل
حممد رسول اهلل وحتت ذلك :أمري املسلمني يوسف بن تاشفني .وُكتب على الدائرة احمليطة قوله تعاىل { :ومن يبتغ
غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين}(سورة أل عمران ،األية ، )91:وُكتب على الوجه
الثاين :عبد اهلل أمري املؤمنني العباسي .وعلى الدائرة احمليطة كتب تاريخ ضربه وموضع سكه (علوي.)1881 ،

وهنا نالحظ أ َن املرابطني ذكروا أمساء بين العباس على عملتهم وهذا دليل على َأهنم مل يتنصلوا يف سياستهم
النقدية واملالية عن اخلالفة العباسية ،وهنا نرى َأهنم مل يفعلوا مثلما فعل األدارسة من قبل الذين تنصلوا يف سياستهم
النقدية واملالية عن اخلالفة العباسية.
كما ضرب املرابطون دنانري ودراهم من النحاس هلا نفس املميزات للدنانري الذهبية والدراهم الفضية ،ولعل السبب
يف ضرب العملة النحاسية هو كثرة مصاريف املرابطني بسبب احلروب اليت خاضوها واحتياجهم الذهب والفضة.
أم ــا بالنس ــبة إىل أوزان العمل ــة املرابطي ــة م ــن ال ــدنانري وأنص ــافها وأرباعه ــا فاجل ــدول الت ــايل يوض ــحها (عب ددد النب ددي،
:)1818
الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدنانير وأنصافها وأرباعها
النوع

الوزن

القطر

الدينارنصفهربعه -الدينار النحاسي

 مابني 4.10غ و 4.81غ مابني 0.01غ و 0.00غ مابني 0.11غ و 0.01غ0.44-غ

 مابني 08مم و 01ملممابني 00ملم و 00ملممابني 04ملم و 00ملم/

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة.
اململكة العربية السعودية .ص.00:

مــن خــالل اجلــدول نالحــظ أن وزن الــدينار املرابطــي فــاق وزنــه وزن الــدينار الشــرعي منــذ فجــر اإلســالم وتعريــب الســكة
الســبب يف زيــادة وزن الــدينار املرابطــي هــو وفــرة الــذهب عنــد
ســنة 11ه وهــو 4.00غ( ،فهمددي . )1811 ،ولعــل َ
يوضحها:
املرابطني .بينما بالنسبة للدراهم املرابطية فاجلدول التايل َ
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الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدرهم المرابطي وأنصافها وأرباعها
النوع

الوزن

القطر

الدرهم نصفه ربعهـ مثن الدرهم
ـ الدرهم النحاسي

 من 0.01غ إىل 8.90غ 1.01غ0.11غـ1.11غ
-من 8.91غ إىل 4.00غ

 من 08إىل 00ملم 1ملم0ملم0ملم/

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة .اململكة
العربية السعودية .ص.00:

من خالل اجلدول نالحظ أ َن بعض الدراهم املرابطية فاق وزهنا وزن الدرهم الشرعي وهو 0.91غ (،فهمي،
 .)1811ولعل السبب يف هذه الزيادة يف الوزن راجع إىل كثرة مناجم الفضة عند املرابطني .وهذا يعين أيضا أ َن كل
من الدينار والدرهم الشرعي خضع إىل تغيريات كبرية خالل العصور التارخيية.
وأصبح الدينار املرابطي له طابع العاملية يف التبادل التجاري يف منطقة البحر املتوسط جلودته

) ، (Goitien, 1967كما يدل كذلك على ارتفاع قيمة هذه العملة كثرة املعامالت والتداول حىت قيل أ َن
الدينار املرابطي وصل إىل القسطنطينية ،ويرجع ذلك إىل أ َن دولة املرابطني سيطرت على كل الطرق املؤدية إىل
السودان الغريب أين يُستخرج الذهب األمر الذي انعكس على الكميات الكبرية من الدنانري الذهبية اليت سكها
املرابطون.
 .1.1العملة الموحدية:
-الدينار الموحدي:

أدخل املوحدون إصالحات عديدة على النقود كتابة وشكال ووزنا ،فالكتابات ُكتبت داخل مربع حتيط به دائرة

متس زواياه األربع ،وُكتب يف مركز الوجه داخل مربع الدينار املوحدي خبط نسخي :ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.

وُكتبت يف حاشية مركز الوجه املكونة من أربعة أقواس :فالقوس الذي يف قمة مركز الوجه << بسم اهلل الرمحن
الرحيم >> ،ويف القوس مشال مركز الوجه << صلى اهلل على حممد >> ،ويف القوس قاعدة مركز الوجه <<
وآله الطيبني>> ،ويف القوس ميني مركز الوجه << الطاهرين>> .ويف مركز الوجه داخل املربع :املهدي إمام،
األمة القائم،بأمر اهلل.
ومن خالل مالحظة الكتابات على العملة املوحدية نرى أيضا أ َن املوحدين مل يذكروا أمساء بين العباس على
عملتهم مثلما فعل األدارسة من قبل على عكس املرابطني ،وهنا نرى أ َن املوحدين أيضا حاولوا االنفصال عن اخلالفة
العباسية من خالل سياستهم النقدية واملالية.

وبالنسبة ألوزان الدينار املوحدي فاجلدول التايل يوضحها ( ،عبدالنبي:)1818 ،
)Journal of International Economy and Globalization (JIEG
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الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدينار الموحدي وأنصافها وأرباعها
العملة

الوزن

القطر

الدينار العادي
الدينار املضاعف
نصف الدينار
ربع الدينار

من  0.01إىل 0.00غ
من  4.00إىل 0.11غ
من 0.00إىل 0.40غ
1.00غ

من  09إىل 00ملم
من  01إىل 80ملم
من  04إىل 00ملم
9ملم

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة .اململكة
العربية السعودية .ص.009:

من خالل اجلدول السابق نالحظ أ َن وزن الدينار املوحدي أقل من الوزن الشرعي للدينار ،وهذا بعكس الدينار
املرابطي الذي فاق وزنه وزن الدينار الشرعي .ولعل السبب يف أ َن وزن الدينار املوحدي أقل من وزن الدينار الشرعي
هو حاجة املوحدين الشديدة للذهب بسبب املصاريف اليت تكبدهتا حركة اجلهاد؛ فضال عن حروهبم الداخلية لتثبيت
ملكهم .ونالحظ أيضا أ َن الدينار املوحدي تضاعف وزنه مع مرور الوقت وصار وزنه تقريبا مثل وزن الدينار املرابطي.
هلذا اعترب بعض املستشرقني أ َن الدينار املضاعف املوحدي هو الدينار العادي وأن وزنه هو وزن الدينار املرابطي؛ وهذا
ما أكده " فالرت هنتس" الذي قال << :فقد كان دينار الذهب عندهم يزن 4.100غ >> (هنتس.)1810 ،

وقد ضرب املوحدون الدينار املضاعف يف مناسبات خاصة لتسهيل املعامالت يف الصفقات التجارية الضخمة؛ أو
لتقدمي مكافآت أو منح أو هدايا يف املواسم واالنتصارات...
ومن العرض السابق نستنتج أ َن الدينار املوحدي شهد إصالحات وتنوعا سواء يف الوزن أو يف الكتابات من
خليفة آلخر وهذا يدخل ضمن السياسة النقدية اليت انتهجتها الدولة املوحدية
 -الدرهم الموحدي:

ضرب املوحدون الدراهم من معدن الفضة شكلها مربع ،وهذا الدرهم املربع له أضعاف وأجزاء .كما ضربوا
دراهم مستديرة الشكل .واجلدول التايل يوضح أوزاهنا وأقطارها:
الجدول رقم (:)01أوزان العملة المرابطية من الدرهم الموحدي وأنصافها وأرباعها
العملة

الوزن

القطر

الدرهم املربع الدرهم املربع املضاعف نصف الدرهم املربع ربع الدرهم املربع -الدرهم املستدير

 من  0.40إىل 0.01غ8.14غمن  1.10إىل 1.11غ1.81غ
/

 من  08إىل 09ملم04ملممن 00ملم إىل 08ملم/
/

المصدر :عبد النيب.بن حممد(.)0919مسكوكات المرابطين والموحدين من شمال افريقيا واألندلس .منشورات مكة .اململكة
العربية السعودية .ص.009:
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من خالل اجلدول نالحظ أيضا أ َن الدرهم املوحدي وزنه أقل من وزن الدرهم الشرعي الذي هو
0.91غ(،فهمي . )1811 ،على العكس من وزن الدرهم املرابطي الذي فاق وزنه وزن الدرهم الشرعي .كما
نالحظ أيضا أ َن املوحدين ضاعفوا يف وزن درامههم الفضية.
كما ضرب املوحدون درامها حناسية تشبه من ناحية الشكل والنصوص الدرهم املربع ،وقد عارض الشعب يف

عهد املوحدين الدراهم النحاسية بسبب عدم تقديرهم للنحاس كمعدن مثني .ولعل السبب يف فرض الدراهم النحاسية
هو كثرة النفقات اليت كانت تصرف على اجليوش املوحدية الضخمة فاستُعملت بدل الذهب والفضة حىت ال يتسربان
بكثرة من بيت املال ،لكن سرعان ما تركوها لسببني :ملعارضة الشعب من جهة ولوفرة الذهب والفضة عهد املوحدين
من جهة أخرى مع أ َن بعض املستشرقني اعترب هذه السكة النحاسية سواء املوحدية أو املرابطية مزورة،

).(hazzard, 1952

ضربت يف الدول الثالث خاصة زمن دوليت املرابطني واملوحدين جند أن بعض
ومن خالل مراجعة العملة اليت ُ
احلكام كانوا يلجئون إىل ختفيض وزن العملة أو جعلها حناسية أحيانا؛ وأحيانا أخرى يزيدون يف وزهنا .والتخفيض

غالبا ما يكون يف آخر عهد الدولة؛ وأما زيادة وزن العملة يكون يف أوج قوة الدولة وهذا ما رأيناه ملا ضاعف املنصور
املوحدي الدينار املوحدي وزنا .وهنا نالحظ أن سياسة الدولة النقدية ختتلف حسب قوهتا وضعفها وحسب توفر
املعادن الثمينة هلا.
 .1تحليل النتائج:
وجدنا أن السياسة املالية والنقدية اليت طبقتها كل دولة من الدول الثالث يف بداية عهدها أي يف عهد قوهتاوازدهارها مستمدة من مبادئ الشريعة اإلسالمية ،وهذا ما يفسر أنه كلما كانت الدولة قوية اقتصاديا وسياسيا
وعسكريا تكون يف أمان اقتصاديا وال تفكر يف اخلروج عن الشريعة االسالمية يف سياستها املالية.
 ولكن ملا زادت توسعات الدول الثالث وكثرت نفقاهتا وزادت احتياجاهتا املالية حبثت عن موارد مالية أخرى ممااضطرها على اخلروج عن املبادئ اليت أعلنتها يف أول عهدها ،وبدأت يف فرض ضرائب منافية للشرع مما أدى إىل
سخط الرعية وكثرة شكاياهتا؛ وهذا طبعا يف عصر ضعفها .وهذا ما يفسر أيضا أنه كلما زادت حاجات الدول املالية
تضطر إىل زيادة أنواع الضرائب على الشعب منها ماهو شرعي ومنه ما يفتقد للشرعية على االقل حسب املفهوم
اإلسالمي للضرائب.
 أما عن السياسة النقدية يف الدول الثالث فقد اختلفت حسب قوة الدولة وضعفها ،ففي عصر القوة كان وزنالعملة مضاعفا ،على العكس من عصر الضعف كان وزن العملة أقل من الوزن الشرعي ،وهذا مايشبه اىل حد بعيد
إىل ارتفاع قيمة العملة الوطنية واهنيار سعرها يف الوقت احلايل.
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.1الخاتمة:
انتهينا من هذه الدراسة خبالصة هي أ َن كل من دولة األدارسة واملرابطني واملوحدين اهتمت بتنظيم شؤوهنا املالية،
واتباع سياسة مالية حكيمة .ووجدنا أن السياسة املالية اليت طبقتها كل دولة من الدول الثالث يف بداية عهدها أي
يف عهد قوهتا وازدهارها ليست نفسها السياسة املالية اليت جلأت إليها يف آخر عهدها أي عصر ضعفها واهنيارها،
حيث أن كل دولة من الدول الثالث طبقت مبادئ الشريعة اإلسالمية يف جباية األموال يف عصر قوهتا ،ولكن ملا
زادت توسعاهتا وكثرت نفقاهتا وزادت احتياجاهتا املالية حبثت عن موارد مالية أخرى مما اضطرها على اخلروج عن
املبادئ اليت أعلنتها يف أول عهدها ،وبدأت يف فرض ضرائب منافية للشرع مما أدى إىل سخط الرعية وكثرة شكاياهتا؛
وهذا طبعا يف عصر ضعفها.
ومن خالل مرا جعة السياسة النقدية وسك العملة يف الدول الثالث جند أن بعض احلكام كانوا يلجئون إىل
ختفيض وزن العملة وهذا ما فعله املوحدون؛ حيث كان وزن الدينار والدرهم يف بداية عهدهم أقل من الوزن الشرعي،
أو جعلها حناسية أحيانا وهذا ما فعله املرابطون واملوحدون ،وأحيانا أخرى يزيدون يف وزهنا؛ والزيادة يف وزن العملة
يكون غالبا يف أوج قوة الدولة وهذا ما رأيناه ملا ضاعف املنصور املوحدي الدينار وزنا ،وهنا الحظنا أن سياسة الدول
الثالث النقدية ختتلف حسب قوهتا وضعفها وحسب توفر املعادن الثمينة هلا .كما الحظنا من خالل الكتابات على
تنصلوا عن اخلالفة العباسية يف سياستهم املالية والنقدية حيث مل يذكروا
العملة أن كل من دولة األدارسة واملوحدين َ
أمساء بين العباس على عملتهم؛ على العكس من دولة املرابطني اليت ذكرت أمساء بين العباس على عملتها.
.6قائمة المصادر والمراجع:
أ -المصادر:
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-8ابن األثري ،عز الدين ".)0900( .الكامل في التاريخ" .بريوت :دار صادر.
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 -9اإلدريسي ،الشريف ابن عبد اهلل  ".)0918( .نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق" .اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية.
-01احلميدي ،ابو عبد اهلل" .)0900( .جذوة االقتباس في ذكر والة األندلس" .القاهرة.

-00السالوي ،أمحد خالد الناصري" .)0904( .االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى" .الدار البيضاء :مكتبة دار الكتاب.
-00الطرطوشي ،أبو بكر حممد بن الوليد" .)0994( .سراج الملوك" .القاهرة :الدار املصرية.
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الملخص

تعليم عن بعد؛
اللغة الفرنسية؛
2 جامعة قسنطينة

 ومدى فعاليته فيما خيص تعليم اللغة2 هتدف الدراسة إىل إبراز واقع التعليم عن بعد جبامعة قسنطينة
. كليات ومعاهد5  وهذا اعتمادا على دراسة ميدانية لعينة من الطلبة موزعة على،الفرنسية
 رغم أهنا جتربة جديدة إال أن بداياهتا واعدة2 توصلت الدراسة إىل أن التعليم عن بعد جبامعة قسنطينة
 رغم وجود بعض النقائص فيما خيص جناعة الوسائل املستعملة واالستعداد النفسي،ونتائجها األوىل مقنعة
.للطلبة لدراسة اللغة الفرنسية عن طريق هذا النسق التعليمي
Abstract

The objective of this study is to highlight the reality of distance learning at
Constantine 2 University and the degree of its effectiveness in terms of teaching the
French language on the basis of a study field work with a sample of students spread
over 5 faculties and institutes.
The study concluded that the distance learning Constantine 2 University, although it
is a new experience, but its beginnings are promising and its initial results are
satisfactory, although there are some shortcomings regarding the effectiveness of
methods of use the psychological disposition of students to study the French language
through this educational format.
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واقع التعليم عن بعد بجامعة قسنطينة  - 2اللغة الفرنسية أنموذجا -

ص028 -051 :

 .1مقدمة:
تضم إدارة املعرفة يف التعليم العايل العديد من التطبيقات اليت تتكامل مع بعضها البعض ،أبرزها ما يعرف
بالتعليم عن بعد الذي أصبحت هتتم به أعرق اجلامعات ،خاصة مع التطور اهلائل الذي يشهده العامل اليوم يف جمال
تقنية املعلومات واتساع آفاق تقنيات التعليم .هذا وقد شهدت السنوات األخرية اهتماماً متزايداً بالتعليم عن بعد يف

اجلزائر ،وأصبح هناك الكثري من مؤسسات التعليم العايل اجلزائرية اليت تقدم هذا النوع من التعليم ،ال سيما فيما خيص
اللغات األجنبية ،ومن بينها جامعة قسنطينة  2اليت قامت يف إطار إدماج طرائق جديدة للتعليم بإطالق مشروع
لتعليم اللغات األجنبية عن بعد هبدف حتسني نوعية التعليم .وعليه هتدف هذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤل
الرئيسي التايل :
ما واقع التعليم عن بعد بجامعة قسنطينة  2وما مدى فعاليته في تعليم اللغة الفرنسية ؟

كما تسعى الدراسة من خالل اإلجابة على هذا التساؤل إىل حتقيق األهداف التالية :
 تسليط الضوء على أحد تطبيقات إدارة املعرفة يف مؤسسات التعليم العايل املتمثل يف "التعليم عن بعد"؛ إبراز مدى استعداد الطلبة (التقبل والرغبة) لتعلم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة2؛ تبيني مدى جناعة الوسائل املستعملة يف تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2؛ توضيح النتائج احملققة من تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2؛ إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف يف تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2؛ تقدمي اقرتاحات وتوصيات من أجل حتسني جودة تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة .2 .2مفهوم التعليم عن بعد

إن مصطلح التعليم عن بعد مل بشكل رمسي إال حديثا أو بالتحديد عام  2892عندما حاولت هيئة

اليونيسكو تفسري اسم اهليئة العلمية للرتبية باملراسلة ) (ICCEإىل اسم جديد هو اهليئة العاملية للرتبية من بعد

(( )ICCDEعامر ،)21 ،2002 ،حيث ميكن تعريفه على أنه عمليّة الفصل بني االستاذ والطالب والكتاب يف
بيئة الدراسة ،ونقل البيئة التقليديّة للتعليم من جامعة أو مدرسة وغريه إىل بيئة متعددة ومنفصلة جغرافيّاً ،وهو ظاهرة
ٍ
لطالب ال
حديثة للتعليم تطورت مع التطور التكنولوجي املتسارع يف العامل ،واهلدف منه إعطاء فرصة التعليم وتوفريها
ٍ
ظروف تقليدية ودو ٍام شبه يومي.
يستطيعون احلصول عليه يف
 .3خصائص التعليم عن بعد
من أهم خصائص التعليم عن بعد نذكر(بيتس:)8 ،2002 ،
 -المالئمة:

توفر تقنيات التعليم عن بعد املواقع املالئمة لكل من احملاضر والطالب يف كثري من األحيان ،فالعديد من هذه
التقنيات مثل اإلنرتنت ،أشرطة الفيديو ،اهلاتف ميكن بسهولة استعماهلا يف املنازل أو يف مواقع العمل ويف أوقات قد
تناسب مجيع املشاركني.
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 المرونة:العديد من أشكال التعليم عن بعد يتيح للدارس خيار املشاركة حبسب الرغبة ،ولتوضيح مفهوم املرونة يف جمال التعليم
عن بعد نسوق املثال التايل من واقع الطالب عموماً حيث جند أن بعض الطالب يفضلون مراجعة شريط الفيديو
اخلاص باملقياس املدرس يف أوقات تتناسب معهم مىت ما شاءوا صباحا كان أو مساءا أو قد يفضلون قراءة الربيد
اإللكرتوين خالل ساعات الصباح الباكر وغريها من املتطلبات الذاتية.
 -التأثير و الفاعلية:

الكثري من البحوث اليت أجريت علي نظام التعليم عن بعد ،أثبتت انه يوازي أو يفوق يف التأثري والفاعلية نظام التعليم
التقليدي ،وذلك عندما تستخدم التقنيات اليت سنتطرق إليها بكفاءة.
 -المقدرة:

كثري من أشكال التعليم عن بعد ال تكلف كثرياً من املال مثال على ذلك التعليم عرب جهاز الكمبيوتر ،فمعظم
املنازل اليوم يوجد فيها جهاز كمبيوتر وكذلك هنالك العديد من املكاتب والشركات لديها خطوط هواتف.
 -اإلحساس المتعدد:

هنالك العديد من اخليارات يف طرق توصيل املواد الدراسية اليت تليب مجيع االحتياجات وألي فرد ،فهنالك من يتعلم
بصورة أفضل من املادة الدراسية املتلفزة ،وهنالك من يفضل التفاعل مع برامج الكمبيوتر ،وهنالك من يتعلم أفضل
من املادة الدراسية املسجلة يف أشرطة الكاسيت وغريها من الوسائل.
 التفاعل:يتيح نظام التعليم عن بعد زيادة التفاعل بني احملاضر والطالب ،وخصوصاً أولئك الطالب الذين خيجلون من طرح
األسئلة واالستفسارات أمام زمالئهم ،كما يتيح إمكانية تلبية احملاضر الحتياجات دارس معني دون علم بقية زمالؤه.
 المساواة:عدم املساواة يف التعليم يعترب من القضايا اهلامة جداً اليت تؤرق بال معظم الدول ،وخصوصاً يف املناطق النائية ،حيث
تعاين جامعاهتا من نقص حاد يف األساتذة املتخصصني واملؤهلني .فالتعليم عن بعد يقدم حلوالً عظيمة هلذه القضية
اهلامة.
 .4أهداف التعليم عن بعد:
من الضروري حتديد األهداف من التعليم عن بعد مبا يتناسب والتطورات العاملية احلديثة(سوهام،2005 ،
 ،)221ومن هذه األهداف ما يلي:
 إعفاء األشخاص من مشقات التنقل والتقيد بوقت أو مكان حمدد من خالل توفري التكوين يف أي مكان وزمان؛ ضمان النفاذ إىل قواعد املعارف احمللية والدولية للحصول على املعلومة من خالل الشبكة العاملية؛ سد النقص يف أعضاء هيئة التدريس واملدربني املؤهلني يف بعض اجملاالت ،كما يعمل على تالشي ضعفاإلمكانيات؛
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 جعل التعليم أكثر مرونة وحتريره من القيود املعقدة حيث يتم التعليم دون وجود عوائق زمانية ومكانية كاالضطرارللسفر ملراكز اجلامعات ومعاهد التدريب؛
 -حتقيق العدالة يف فرص التكوين ،وجعل هذا األخري حقاً مشاعاً للجميع؛

 خفض كلفة التكوين وجعله يف متناول كل فرد من أفراد اجملتمع مبا يتناسب وقدراته ويتماشى مع استعداداته؛ اإلسهام يف رفع املستوي الثقايف والعلمي واالجتماعي لدى أفراد اجملتمع؛ -العمل على التكوين والتعليم املستمر؛

 العمل علي توفري مصادر تعليمية متنوعة ومتعددة مما يساعد علي تقليل الفروق الفردية بني الطلبة ،وذلك منخالل دعم اجلامعات بوسائط وتقنيات تعليم متنوعة وتفاعلية؛
 تعليم املرأة يف بعض الدول النامية اليت ال تشجع تعليم املرأة ،فالتعليم عن بعد يزيل معوقات خروجها من البيتويصبح هو األسلوب األمثل إلزاحة هذه املعوقات.

 .5أهمية التعليم عن بعد

من املعروف أن نسق التعليم يف البلدان النامية يعاين من أوجه قصور ومشكالت ،وعلى ذلك ميكن للتعليم
عن بعد أن يساهم يف مواجهة هذه املشكالت والعمل على حلها ،وتربز أمهية تطبيق نظام التعلم عن بعد من
خالل:
 التعلم عن بعد جيعل الباب مفتوحا أمام اجلميع (حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص)؛ التغلب على العائق الزمين (فئات عمرية خمتلفة ميكنها االلتحاق بنظام التعلم عن بعد)؛ التغلب على العائق اجلغرايف (حرمان الكثريين من الدراسة لبعد املسافة)؛ االستفادة من الطاقات التعليمية املؤهلة بدال من تكديسها (يستفيد منها عدد غري حمدود من الطلبة)؛ االستفادة من التقنيات احلديثة يف العملية التعليمية (الربيد االلكرتوين ،االنرتنت ،الستاليت ،األقراصاملدجمة ،Video Conferencing،اخل)؛
 ختفيف الضغط الطاليب على اجلامعات (عدم إضاعة فرص التعليم على الطلبة بسبب حمدودية القدرة االستيعابيةللجامعات)؛
 سد النقص يف أعضاء هيئة التدريس. .6وسائل التعليم عن بعد
مع حلول القرن احلادي والعشرين ،وبزوغ فجر التقنيات الثوريّة ،باتت العديد من اجلامعات أكثر إقباالً على
بشىت أنواعها؛ وذلك بسبب اإلقبال
توظيف وسائل التعليم عن بُعد يف طرح العديد من الدورات التعليميّة ،واملساقات ى
تنوعة يف اجملاالت ،واالختصاصات مجيعها
الشديد من ُخمتلف اخلُرباء ،والباحثني عن ُسبل التعليم امل ِّ
ُ
(.)Berg & Simonson, 2016, 159
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 التعليم الهجين:عرف ب(التعلُّم املدمج) من وسائل التعليم عن بُعد؛ حيث يُقدِّم هذا النموذج خليطاً من
يُ َع ُّد التعليم اهلجني ،أو ما يُ َ
احملاضرات الصفِّية ،واجللسات التعليميّة عرب شبكة اإلنرتنت ،كما يُساهم هذا النموذج يف زيادة تفاعُل الطلبة ،وحتفيز
تفاعل ،وأنشطة ُخمتلفة ،وتُ َع ُّد هذه الوسيلة إحدى أكثر وسائل التعليم عن
التفاعُل يف العمليّة التعليميّة؛ ملا يُوفِّره من ُ
بُعد رواجاً؛ نتيجة ملا ُحتقِّقه من بيئة ُمتوازنة بني اجلامعة ،وشبكة اإلنرتنت ،كما أ ىن هناك إقباالً ُمتزايداً من اجلامعات
لتطبيق هذا النموذج.
 التعليم القائم على شبكة اإلنترنت:ُّ
أهم وسائل التعلُّم اإللكرتوينّ ،وأكثرها انتشاراً؛ حيث ميتاز هذا
يُ َع ُّد التعلم القائم على شبكة اإلنرتنت إحدى ّ
التعليمي باعتماده الكلِّي على شبكة اإلنرتنت لتيسري العمليّة التعليميّة ،كما يَستخدم هذا النوع العديد من
النموذج
ّ
البث
الوسائل؛ إلجناز العمليّة التعليميّة اليت قد ترتاوح ما بني الرسائل اإللكرتونيّة ،وجلسات احلِوار ،وجلسات ِّ
التعليمي
تتم إدارة هذا النموذج
املُباشر ،باإلضافة إىل بعض املَراجع ،واملو ّاد املطبوعة يف بعض األحيان ،إضافة إىل أنّه ّ
ّ
تكامل ي ِ
عرب نظام تعلُّم افرتاضي م ِ
دمج بني التقنيات ،والوسائط املتعدِّدة مجيعها يف مكان واحد.
َ
ُّ
ُ
(.)Wasim et al, 2014, 447
 التعليم بالمراسلة:يُ َع ُّد التعليم باملراسلة من أقدم ،وأ ىول أساليب التعلُّم عن بُعد؛ حيث يعود أ ىول ظهور هلذا النموذج إىل القرن التاسع
ُ
ودور التعليم اليت كانت سائدة يف ذلك الوقت ،وقد ازدهر هذا النوع من التعليم
اجلامعات،
من
جمموعة
عشر عرب
ُ
بسبُل التعليم احلديث ،واليت استعانت بشبكة اإلنرتنت ،والوسائط
حىت القرن العشرين ،مثّ بدأ باالحنسار؛ الستبداله ُ
املتعدِّدةّ ،إال أنىه من اجلدير بالذكر أ ىن التعلُّم باملراسلة قد َم ىهد الطريق ملا تَبِعه من مناذج تعليميّة حديثة؛ َعرب طرح
ُ
ُ
كن موجوداً يف السابق (.)Merisotis & Phipps, 1999, 8
ي
مل
ثوري
منوذج
ّ َُ
 .7الدراسة التطبيقية
 .1.7استمارة الدراسة (أنظر الملحق)
اعتمدنا يف دراستنا على االستمارة كوسيلة رئيسية جلمع البيانات حيث وزعت على عينة من الطلبة .ولقد
مرت هذه االستمارة بعدة مبراحل ضرورية قبل بداية العمل ،وهي:
* مرحلة اإلعداد:
مت تصميم استمارة تضم  25سؤاال يف ضوء اإلطار العام للبحث من خالل جمموعة من احملاور:
 احملور األول خاص باستعداد الطلبة (التقبل والرغبة) لتعلم اللغة الفرنسية عن بعد ،وتضمن  09أسئلة؛ احملور الثاين خاص بالوسائل املستعملة يف تعليم اللغة الفرنسية عن بعد ،وتضمن  02أسئلة؛ احملور الثالث خاص بالنتائج احملققة من تعليم اللغة الفرنسية عن بعد ،وتضمن  08أسئلة.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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* مرحلة التحكيم والتجريب:
تضمنت خطوتني ضروريتني:
حتكيم االستبيان :تتمثل يف عرض االستمارة على جمموع من اخلرباء إلعطاء رأيهم حوهلا؛جتريب االستبيان :تتمثل يف عرض االستمارة على جمموع صغرية من أفراد العينة لتجريبها.* مرحلة التعديل:

تتمثل يف تعديل أو إلغاء بعض األسئلة كان فيها غموض أو التباس لدى العينة اليت مت التجريب معها.

* مرحلة التوزيع:
استغرقت هذه املرحلة مدة يومني ،ومت توزيع االستمارة بعد االنتقال إىل األماكن اليت تتواجد هبا أفراد العينة ،ومت
تفادي توكيل مندوبني لتوزيع االستمارة وذلك رغبة منا يف إجياد فرصة للتفاعل مع جمتمع البحث من جهة ،ونظرا
لعدم اتساع احليز اجلغرايف جملتمع البحث من جهة أخرى.
* مرحلة التحليل والتفريغ:
تصنيف وحساب تكرار اإلجابات مت بسهولة نسبية كون األسئلة مغلقة.
 .2.7طرق تحليل بيانات الدراسة
مت االعتماد على أسلوب التحليل الكمي من خالل الطرق اإلحصائية الكالسيكية كحساب النسب املئوية وتكوين
جداول إحصائية ،عالوة على الدوائر النسبية.
 .3.7الحدود الميدانية للدراسة

* احلدود املكانية :كانت رغبتنا أن تغطي الدراسة كل كليات ومعاهد اجلامعة قسنطينة  ،2حيث أنه بعد اطالعنا
على قائمة الكليات واملعاهد املعنية بالتعليم عن بعد
( ،)http://elearning.univ-constantine2.dz/elearning/?lang=arوجدنا  1منها معنية بتعليم اللغات عن
بعد ،وهي :كلية التكنولوجيات احلديثة ،معهد علم املكتبات،كلية علم النفس ،معهد علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية؛ غري أن اللغة
املدرسة عن بعد يف معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية هي اإلجنليزية وليس الفرنسية ،وبالتايل ستغطي
دراستنا  5معاهد وكليات من جامعة قسنطينة .2
* احلدود الزمنية :ختص الدراسة السنة اجلامعية املاضية ( )2028/2029وذلك للتأكد أن كل الطلبة يقدمون
إجابات ختص تعليم اللغة الفرنسية عن البعد لنفس السنة.
* احلدود البشرية (عينة الدراسة) :مت توزيع  220استمارة ،وزعت على النحو التايل 20 :استمارة لكل معهد/كلية
ماعدا كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري اليت وزعت فيها  00استمارة نظرا للعدد الكبري من الطلبة
املسجلون فيها .وبعد اسرتجاع االستمارات ،مت استبعاد  2منها ألسباب خمتلفة.
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وزعت االستمارات على طلبة السنة الثانية (اللغة الفرنسية تدرس يف السنة األوىل فقط) كوهنم استفادوا من التعليم
عن بعد للغة الفرنسية خالل السنة اجلامعية ( ،)2028/2029ماعدا يف كلية علم النفس أين تدرس الفرنسية عن
بعد يف السنة الثانية ،وبالتايل وزعت االستمارات يف هذه الكلية على طلبة السنة الثالثة باعتبارهم استفادوا من تعليم
اللغة الفرنسية عن بعد خالل السنة اجلامعية (.)2028/2029
الجدول رقم  :11إجمالي اإلستمارات المسترجعة وغير المسترجعة
التكرار

النسبة

االستمارات المسترجعة

221

80,22

االستمارات غير المسترجعة

02

5,91

المجموع

220

200

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج spss

الجدول رقم  :12عدد االستمارات المسترجعة (بعد حذف االستمارات غير المسترجعة)
حسب الكليات والمعاهد
كلية التكنولوجيات

معهد علم

كلية علم

كلية العلوم االقتصادية،

كلية العلوم اإلنسانية

28

29

20

12

28

الحديثة

عدد

المكتبات

النفس

والتجارية والتسيير

واالجتماعية

االستمارات
النسبة

25,81

21,92

22,20

21,92

12,20

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج spss

وفيما يلي توزيع العينة (بعد حذف االستمارات غري املسرتجعة) حسب اجلنس ،وامليوالت اللغوية ،ومكان االقامة،
والوضعية املهنية .جتدر اإلشارة إىل أننا حاولنا قدر املستطاع أخد عينة ممثلة جملتمع الدراسة.
الجدول رقم  :13توزيع العينة حسب الجنس والميوالت اللغوية
التكرار

النسبة

ذكر

55

48,67

أنثى

59

51,33

المجموع

221

200

ميول

التكرار

النسبة

81

92,1

لإلنجليزية
ميول للفرنسية

20

22,2

المجموع

221

200

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

25

ص028 -051 :

واقع التعليم عن بعد بجامعة قسنطينة  - 2اللغة الفرنسية أنموذجا -
المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج spss

الشكل رقم  :11توزيع العينة حسب الجنس والميوالت اللغوية

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج spss

الجدول رقم :14توزيع العينة حسب مكان االقامة والوضعية المهنية

داخل

التكرار

النسبة

85

90,02

التكرار

قسنطينة
خارج

29

25,81

قسنطينة
المجموع

221

200

سنة

الدراسة

دون عمل

201

82,25

عامل

20

09,95

المجموع

221

200

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج spss

الشكل رقم  :12توزيع العينة حسب مكان االقامة والوضعية المهنية

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج spss

 .4.7نتائج الدراسة
•المحور األول :استعداد الطلبة (التقبل والرغبة) لتعلم اللغة الفرنسية عن بعد
رقم السؤال

22

أوافق

أوافق بشدة

ال أوافق

ال أعلم

ال أوافق بشدة

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

2

22

25,66

41

36,23

1

1

21

17,71

23

21,35

2

16

14,16

14

12,33

1

1

44

33,24

32

34,51

1

33

22,2

33

33,63

1

1

24

21,24

13

15,23
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0

22

12,47

12

16,31

1

1

31

26,55

42

37,17

5

32

23,32

13

15,23

4

3,54

32

23,32

27

23,32

1

41

36,23

21

17,7

2

1,7

22

25,66

21

13,53

2

3

7,13

13

11,5

7

6,12

33

22,2

52

46,12

9

41

36,23

17

15,14

6

5,31

31

26,55

12

16,31

8

33

22,2

31

26,55

3

7,13

22

12,47

21

17,71

•المحور الثاني :الوسائل المستعملة في تعليم اللغة الفرنسية عن بعد
رقم السؤال

أوافق

أوافق بشدة

ال أوافق

ال أعلم

ال أوافق بشدة

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

2

3

2,65

7

6,12

1

1

21

17,71

33

73,45

2

2

1,77

4

3,54

26

23

23

21,35

53

51,33

1

1

1

1

1

15

13,27

21

13,53

77

63,14

0

44

33,24

36

31,36

11

2,73

2

7,26

13

11,5

5

41

35,41

34

31,12

11

2,73

15

13,27

13

11,5

1

33

33,63

35

31,27

11

3,35
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•المحور الثالث :النتائج المحققة من تعليم اللغة الفرنسية عن بعد
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 .3الخاتمة

التعليم عن بعد يف جامعة قسنطينة  2جتربة جديدة إال أن بداياهتا واعدة ونتائجها األوىل مقنعة ،وفيما يلي
أهم استنتاجات الدراسة :
 املعلومات حبوزة الطلبة خبصوص إجيابيات تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2غري كافية وغري دقيقةيف البداية قبل بدئ الدراسة هبذه الطريقة التعليمية؛
 شعور الطلبة بنوع من االحجام والقلق بشأن تعلُّم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2بسبب نقصاملعلومات؛
 عدم إدراك الطلبة بإجيابيات تعلُّم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2إال بعد الشروع يف الدراسة هبذهالطريقة؛
 يعترب الطلبة أن تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2ال حيل حمل التعليم التقليدي هنائيا ،بل يكمله؛ يعترب الطلبة أن تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2حيل املشكالت النامجة عن التعليم التقليديويبدون رغبة واستعداد للمشاركة جمددا يف جتربة تعلُّم اللغة الفرنسية عن بعد ملا توفره من اجيابيات؛
 عدم تنوع أو تعدد الوسائل املستعملة يف تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2؛ ال توجد إمكانية للتواصل والتفاعل مع األستاذ املقرر ) (Enseignant tuteurيف برنامج تعليم اللغة الفرنسية عنبعد يف جامعة قسنطينة  ،2وال مع االداري ) (Administrateurاملسؤول على وضع وضمان حسن سري نظام

وتسجيالت الطلبة وتصميم الدروس ،اخل؛
 -طريقة الولوج إىل منصة التعليم عن بعد يف جامعة قسنطينة  2سهلة الفهم؛

 طريقة تصفح احملتوى البيداغوجي لربنامج اللغة الفرنسية يف جامعة قسنطينة  2سهلة الفهم والتعامل؛ ال توجد مشاكل فنية (اضطراب شبكة االتصاالت ،أعطال احلواسيب أو التشغيل املركزي هلا ،فريوسات أو قرصنة،إخل) من شأهنا أن تعرقل تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2؛
 تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2أدى إىل حتسن "متوسط" يف اإلملام هبذه اللغة من حيث القراءةوالكتابة ،وإىل حتسن "ضعيف" من حيث التحدث ،مبعىن أن هذا التعليم يتيح تعلم قواعد اللغة فقط دون التحكم يف
احملادثة هبا؛
 الطلبة الذين لديهم ميول لإلجنليزية هم األكثر استفادة من تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2بسبب الضعف النسيب ملستواهم يف اللغة الفرنسية ،مما يسفر على هوامش تقدم كبرية يف تعلُّمهم للفرنسية مقارنة
بالطلبة اآلخرين؛
 -لوحظ أن الطالبات أكثر قابلية لتقبل "تعليم اللغة الفرنسية عن بعد" يف جامعة قسنطينة  2وأكثر استجابة هلا؛
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 طلبة الكليات/املعاهد اليت تضم طلبة متخرجني من شعب أدبية يف الثانوية أكثر استقباال واستجابة لتعليم اللغةالفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2؛
 املعرفة اللغوية املكتسبة (املعرفة النظرية أو العملية) من برنامج تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة 2"متوسطة" على العموم ،يف حني أن الكفاءات اللغوية املكتسبة (القدرة على استخدام املعرفة اللغوية املكتسبة) "دون
املتوسطة"؛
 تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2زاد بنسبة كبرية من رغبة الطلبة يف تعلم هذه اللغة؛ تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2مسح للطلبة بتدنية العائق الزمين ،خاصة بالنسبة لإلناثواملقيمني خارج قسنطينة والعاملني؛
 تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2مسح للطلبة بتدنية العائق اجلغرايف؛ خاصة بالنسبة لإلناثواملقيمني خارج قسنطينة والعاملني؛
 تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2مسح للطلبة بتدنية العائق املايل واملادي ولكن بشكل أقل منالتدنية احلاصلة يف العائق الزمين أو العائق اجلغرايف نظرا جملانية التعليم والنقل واالطعام ،اخل مما جيعل حضور الطالب
لتلقي دروس بالطريقة التقليدية عملية غري مكلفة؛
 .5.2اقرتاحات الدراسة
 ضرورة العمل على إجراء محالت حتسيسية وتوعوية واعالمية لتزويد الطلبة بأكرب قدر ممكن من املعلومات حولتعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2لتفادي شعور الطلبة بنوع من االحجام والقلق بشأن هذا النوع
من التعليم؛
_ تكميل منهج تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2بتعليم تقليدي مييل أكثر إىل "التحدث" ملعاجلة
النقص املسجل يف هذه اجلزئية كون تعليم الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2يعلم الطالب قواعد اللغة دون
التحكم يف احملادثة هبا؛
 ضرورة تنويع الوسائل املستعملة يف تعليم اللغة الفرنسية عن بعد يف جامعة قسنطينة  2كاستعمال أسلوباحملاضرات وجلسات احلِوار وجلسات البث املباشر عرب شبكة اإلنرتنت لالستفادة إىل أقصى درجة من التقنيات
ُ
احلديثة يف العملية التعليمية (الربيد االلكرتوين ،االنرتنت ،األقراص املدجمة ،vidéos conférences ،اخل) وزيادة تفاعُل
الطلبة يف العملية التعليمية؛
 العمل على تسهيل عملية اتصال الطالب مع األستاذ املقرر ( )Enseignant tuteurيف برنامج تعليم اللغة الفرنسيةعن بعد ومع االداري ( )Administrateurاملسؤول على وضع وضمان حسن سري نظام وتسجيالت الطلبة وتصميم
الدروس؛
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 العمل على وضع ثالث برامج بثالث مستويات خمتلفة على األقل يف تعليم اللغة الفرنسية عن بعد (مبتدئ،متوسط ،متقدم) يف جامعة قسنطينة  2للسماح لكل طالب بالتسجيل يف الربنامج الذي يراه مناسبا له ويتكيف مع
مستواه اللغوي.
 .2قائمة المراجع:
أ.المراجع باللغة العربية:

 )1آ.و .طوين بيتس ( .)2002ترمجة وليد شحادة ،التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين .وزارة التعليم العايل بالتعاون مع
مكتبة العبيكان .السعودية.

 )2بادي سوهام ( .)2005/2000سياسات واستراتيجيات توظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم  :نحو استراتيجية وطنية

لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي .مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم املكتبات .كلية العلوم االنسانية

واالجتماعية .جامعة منتوري قسنطينة.

 )3طارق عبد الرؤوف عامر ( .)2002التعليم عن بعد والتعليم المفتوح.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع .عمان.

ب.المراجع باللغة األجنبية:
4) Amie P. Merisotis , Ronald A. Phipps (1999). What's the Difference? A Review of
Contemporary Research on the Effectiveness of Distance Learning in Higher Education.
Washington. USA: Institute for Higher Education Policy.
5) Gary A. Berg, Michael Simonson (2016). "Distance Learning" .www.britannica.com.
Retrieved 26-10-2019.
6) Javed Wasim et al (2014). Web Based Learning. A.M.U. Aligarh ,India: International
Journal of Computer Science and Information Technologies.
)7) http://elearning.univ-constantine2.dz/elearning/?lang=ar (consulté le 17/02/2020

 .10المالحق:
االستمارة (ملحق)
السالم عليكم،
يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان :
واقع التعليم عن بعد بجامعة قسنطينة 2
 اللغة الفرنسية انموذجا -أرجوا التفضل بتعبئة المعلومات العامة المطلوبة ،كما أرجوا اإلجابة عن جميع أسئلة االستبانة المرافقة (تخص
األسئلة السنة الجامعية  )2112/2113وذلك بوضع إشارة ( )Xعند الجزء الذي ترونه مناسبا؛ علما أن
الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط.
وتقبلوا فائق التقدير واالحترام.
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الملخص

هتدف هذه الدراسة إىل حماولة تطبيق منذجة قياسية ألثر بعض املتغريات لسياسة حترير التجارة اخلارجية
 وذلك من أجل حماولة فهم،)7102-0891( والسياسة التجارية على امليزان اخلارجي يف اجلزائر للفرتة
 الصادرات ) حترير التجارة اخلارجية؛، الناتج احمللي اإلمجايل،وتفسري طبيعة العالقة االقتصادية بني بعض املتغريات (سعر الصرف
 توصلت الدراسة إىل وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات االقتصادية املختارة وتأثريها السياسة التجارية؛، وامليزان اخلارجي
؛ARDLمنوذج
 كما أن تزايد أمهية التجارة اخلارجية من، على امليزان اخلارجي يف اجلزائر سواء يف األجل القصري أو الطويل
.اقتصاد اجلزائري
منطلق أن االقتصاد اجلزائري يف الظرف احلايل يسعى إىل ربط عديد القنوات التجارية بإمضائه على اتفاق
الشراكة مع الصني و دول االحتاد األورويب و كذا مسعى االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة و حتقيق
.املنافع املتبادلة ألطراف التجارة اخلارجية
Abstract

Keywords

This study aims to try to apply a standard modeling of the effect of some variables of
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 .0مقدمة:

تلعب التجارة اخلارجية دورا هاما يف معظم االقتصاديات الدولية حيث توفر لالقتصاد ما حتتاج إليه من سلع

وخدمات غري متوفرة حمليا ،من خالل نشاط االسترياد ويف نفس الوقت متكنه من التخلص ما لديه من فائض من
السلع واخلدمات املختلفة من خالل نشاط التصدير .تعترب العمليات االقتصادية سوآءا الوطنية أو بالدولية حمركا
أساسيا لنشاط التجارة اخلارجية وترجع هذه الصفقة اليت تتميز هبا التجارة اخلارجية إىل اإلنسان ورغبته ،وكما سامهت
االتفاقيات اخلاصة بتحرير التجارة اخلارجية واإلقليمية على مدى اخلمسة عقود األخرية يف زيادة درجة الرتابط بني
دول العامل واليت تعظم كبري يف حجم التدفقات السلعية والنقدية بني الدول مما ضاعف من تأثري التجارة على النواحي
االقتصادية املختلفة ملعظم دول العامل ولعل أهم خصائص التجارة اخلارجية هو متكني مجيع الدول من االستغاثة من
التجارة اخلارجية عن طريق حتقيق الرفاهية وحتقيق أيضا الكفاءة االقتصادية  ،ألنه عن طريق التجارة يتم تبادل السلع
واخلدمات مما يعود على الدول املصدرة باملوارد املالية .ومتلك األموال تستطيع تطوير اقتصادها وتنميته .وأما الدول
املستوردة تليب حاجيات اقتصادها عن طريق االسترياد  ،أن تليب العجز الذي حصل على مستواها االقتصادي إنتاجي
أو صناعي أو خدمي .ومنه حترير التجارة اخلارجية واتساع حجم املبادالت أدى إىل تطوير التجارة على املستوى
العاملي ،وتعود هذه التطورات إىل تطوير التجارة للدول ومن بينها اجلزائر حيث قامت بعد إصالحات اقتصادية مشلت
اجلانب التجاري ،املايل واملصريف على حد سواء ،وهذا بغرض تنمية االقتصاد الوطين.
 .0.0إشكالية الدراسة :من خالل ما سبق تكمن اإلشكالية الرئيسية يف:
ما مدى تأثير بعض محددات سياسة تحرير التجارة الخارجية و السياسة التجارية على الميزان الخارجي
في الجزائر خالل الفترة ()7102-0891؟
 .7.0أسئلة الدراسة:
 ما مدى تأثري كل من الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل على ميزان اخلارجي يف اجلزائر؟ ما عالقة السياسة التجارية واملتمثلة بسعر الصرف على ميزان اخلارجي يف اجلزائر؟ .1.0فرضيات الدراسة:
 يوجد تأثري كل من الصادرات والناتج احمللي اإلمجايل على ميزان اخلارجي يف اجلزائر. -توجد عالقة متبادلة بني السياسة التجارية واملتمثلة يف سعر الصرف وامليزان اخلارجي يف اجلزائر

 .1.0منهج الدراسة :تعتمد هذه الدراسة على املنهج األسلوب القياسي الكمي لقياس أثر بعض حمددات حترير

التجارة اخلارجية و السياسة التجارية على امليزان اخلارجي يف اجلزائر باالعتماد على منوذج االحندار الذايت لإلبطاء
الزمين املوزع ( )ARDLللفرتة (.)7102-0891

30

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص044-029 :

ISSN: 2602-7860

 .7تحرير التجارة الخارجية:
 - .0.7مفهوم تحرير التجارة الخارجية:

ميكن تعريف سياسة حترير التجارة اخلارجية على أهنا مجلة من اإلجراءات والتدابري اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة
اخلارجية اجتاه احلياد ،مبعىن عدم تدخل الدولة التفضيلي اجتاه الواردات أو الصادرات وهي عملية تستغرق وقتا طويال.

(عبد اجمليد 7112 ،ص )718
ويعرف أيضا على أهنا" :التخلي بشكل عام عن قيود التجارة وأسعار الصرف".
وعليه ميكن القول أن حترير التجارة اخلارجية ،يعين التخلي التام عن وضع القيود للتجارة اخلارجية ،وأسعار
الصرف ،من خالل وضع مجلة من التدابري واإلجراءات اهلادفة إىل حتويل نظام التجارة اخلارجية اجتاه احلياد ،وقد
تستغرق هذه العملية وقتا طويال نظرا لظروف كل بلد( .زبري ،7102/7102 ،ص )72
وقد تكون هذه التعريفات ال تتناسب مع ما تعنيه املؤسسات الدولية بتحرير التجارة اخلارجية ،لذا جيب
التطرق إىل مفهوم حترير اخلارجية من وجهة نظر املؤسسات الدولية ،و هي تعين:
أ -التخلي عن السياسات املنحازة ضد التصدير و إتباع سياسات حيادية بني التصدير واالسترياد.
ب-ختفيض قيمة الرسوم اجلمركية املرتفعة و احلد من درجة تشتتها .
ويؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل التغري يف األسعار النسبية مما يتيح عنه آثار على القطاعات تبعا الجتاهات
االسعار فيها ،وهذا من شأنه التأثري على اإلنتاج والطلب والشغل ،ومنه يف النهاية إعادة توزيع املداخيل ويشكل حترير
التجارة اخلارجية مبدا أساسيا من املبادئ اليت تقوم عليها املنظمة العاملية للتجارة ،حيث تعمل هذه املنظمة على
حماربة خمتلف أشكال القيود الكمية وحتويلها يف مرحلة أوىل إىل قيود تعريفية وتعمل يف مرحلة ثانية إىل االجتاه هبا حنو
االخنفاض.
 .7.7أسباب تحرير التجارة الخارجية:

إن برامج حترير القطاع اخلارجي يف الغالب هي جزء من برنامج متكامل إلصالحات هيكلية تنتهجها الدول،
و ذلك بغية دفع عجلة النمو يف االقتصاد ،هذا التوجه مرده إىل أسباب مبرتابطة منها:
 تدهور شروط التبادل التجاري خصوصا فيما يتعلق بزيادة أسعار البرتول واجتاه أسعار املواد األولية األخرى حنواالخنفاض مع مرور الزمن.
 الضغوط اليت مارستها ومتارسها املؤسسات الدولية وبعض الدول الغربية ،وذلك بعد تفاقم أزمة املديونية يف الدولالنامية عام  ، 0897حيث أمجعت الدول الغربية واملؤسسات الدولية على أن حترير التجارة اخلارجية هو عنصر
أساسي إلنعاش االقتصاد العاملي ،ومارست املنظمات الدولية ضغوطها على الدول النامية من خالل قروضها
الشرطية.
 تزايد عدد التجاري النامجة ،فيما خيص حترير التجارة اخلارجية حيث استنتجت العديد من الدراسات بوجود عالقةقوية بني حترير التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي ،وأن الدول اليت ركزت على االنفتاح التجاري وتشجيع الصادرات
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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قد حققت منو أكرب من الدول اليت اتبعت سياسة إحالل الواردات املبنية على محاية الصناعات ،وكمثال على ذلك
دول جنوب شرق آسيا( .عطا اهلل ،7100/7101 ،ص )77
 .1.7مزايا تحرير التجارة الخارجية:

تؤدي عملية حترير التجارة اخلارجية إىل العديد من املنافع واملزايا للدول النامية منها:
 -تشجيع املنافسة يف األسواق احمللية :يؤدي حترير التجارة اخلارجية إىل إزالة التشوهات يف املبادالت اخلارجية ،وهذا

بدوره يقود إىل إحداث آثار تنافسية هامة يف االقتصاد.
 التقليص من التزامات احلكومة :النامجة عن تكفلها بإجراءات التجارة اخلارجية من جهة وحتملها لتكاليف نامجةعن التحديد اإلداري ألسعار الصرف ،مما جيعل احلكومة تنصرف ملهام أخرى.
 املساعدة على عملية االندماج االقتصادي :ذلك أن عملية االندماج االقتصادي تتطلب أسواق واسعة ،وهلذا جندخمتلف أشكال االندماج تركز على مبدأ التبادل احلر للمنتجات ذات املنشأ و املصدر املنتمي لدول منطقة االندماج
املعنية ،و هذا عن طريق إزالة احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية( .عبد اجمليد،7112 ،ص ص )721-728
 أن تنمية الصادرات تؤدي إىل تغطية تكا ليف الواردات (موازنة امليزان التجاري) يف غالب األحيان. زيادة الضغوط على املؤسسات احمللية لكي تبتكر وحتقق أكثر مستويات اإلنتاج كفاءة. تقدم للمستهلكني نطاقا أوسع من اختيارات السلع. تسمح للشركات أن تستغل بشكل كامل ميزهتا النسبية واقتصاديات احلجم الكبري. انفتاح التجارة يزيد استخدام التكنولوجية اجلديدة. يقرتن حترير التجارة باخنفاض أسعار السلع ،ذلك أن إزالة قيود االسترياد يتيح للمشرتين شراء السلع باألسعارالعاملية( .عطا اهلل  ،7100/7101 ،ص )72
شروط تحرير التجارة الخارجية :تعتمد سياسة حترير التجارة اخلارجية على جمموعة من األدوات أمهها (تغري نظام األسعار ،تغري منط تدخل الدولة يف
التجارة اخلارجية ،تغري نظام أسعار الصرف ، )....واستنادا إىل التجارب السابقة اليت عرفتها خمتلف دول العامل يف
سياستها لتحرير جتارهتا اخلارجية ،فإنه مثة متطلبات جيب توفريها من أمهها:
يتطلب حترير التجارة اخلارجية وجود سياسة اقتصادية كلية سليمة ،وأسعار صرف واقعية تعكس الواقع االقتصادي . أن تكون السياسات األخرى خاصة املتعلقة باالستثمار واألسعار تعمل يف اجتاه التحرير ودعمه. من املفيد االبتداء يف التحرير بإلغاء احلصص والقيود والكية املماثلة و اليت ميكن يف البداية استبداهلا بتعريفة مجركية،ألن التعريفة تضفي نوعا من الشفافية على احلماية ،فتبني املنتفعني من احلماية وحجم هذا االنتفاع .
 -من املفيد قبل املشروع يف إجراء ختفيضات يف مستويات التعريفة اجلمركية القيام باإلجراءات لزيادة الصادرات،
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ويتم األجراء جنبا إىل جنب مع ختفيض سعر الصرف ليمكن من حتقيق مكاسب مبكرة من عملية التحرير عن طريق
زيادة الصادرات واإلنتاج والعمالة.
يتوقف جناح واستمرار برنامج حترير التجارة اخلارجية على توفري بيئة عاملية تشجع حتقيق املزيد من التحرير التجاري،وتقوم فيها خمتلف الدول بااللتزام بقواعد التحرير .تطرقنا يف املطلب السابق إىل مفهوم حترير التجارة اخلارجية وأهم
شروط جناحها وأسباهبا ومزاياها( .عبد اجمليد،7112 ،ص )720-721
 .1السياسة التجارية:
.0.1مفهوم السياسة التجارية:
جيرى التمييز عادة بني نوعني من السياسات التجارية هي سياسة حرية التجارة وسياسات محاية التجارة ،حيث
تعمل سيا سات حرية التجارة على الغاء احملددات اإلدارية والقيود الكمية والتعريفات اجلمركية على التجارة اخلارجية
على عكس سياسات محاية التجارة اليت تفرض هذه القيود.
وتؤدي سياسة احلماية يف البلدان النامية خاصة إىل عدة نتائج عكسية ،حيث يفرض على املستهلكني منتجات
حملية بنوعيات ادىن وأسعار اعلى من املنتجات املستوردة ،مما يؤدي إىل ظهور األسواق املوازية وكذلك ظهور سعر
الصرف املوازي ،وكلما قل نطاق احلماية يف جمال حمدود فان تأثريها قد يكون كبريا ،كما يعتمد تأثري ذلك على مدى
أمهية السلع اخلاضعة للحماية.
وتستخدم أسعار الصرف يف احلماية عن طريق تثبيت سعر الصرف بقيمة ادىن من قيمته احلقيقية مما يؤدي إىل
ارتفاع أسعار الواردات للمستهلكني احملليني واخنفاض أسعار الصادرات للمستهلكني األجانب مما يقلل من الواردات
ويرفع من الصادرات ،كذلك رقابة الدولة على سعر الصرف بتوزيعه على أوجه األنفاق اليت تراها ضرورية ،وهذا يؤدي
إىل األسواق السوداء للصرف األجنيب فيزداد تدهور قيمة العملة الوطنية.
 .7.1أهداف السياسة التجارية:

ختتلف أهداف السياسة اجلارية باختالف نوعية السياسة املطبقة وسياسة التقيد أو سياسة احلرية ،وعليه ميكن أن
نذكر أهداف السياسة التجارية الدولية دون تفريق بني أهداف سياسة حرية التجارة الدولية أو سياسة محايتها وهي:
 حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات. محاية املنتوج احمللي من املنافسة األجنبية ومحاية االقتصاد الوطين من خطر سياسة اإلغراق تشجيع االستثمار من اجل التصدير وزيادة العمالة ومستوى التشغيل يف االقتصاد الوطين . -محاية الصناعات الناشئة والصناعات االسرتاتيجية لدعم األمن الوطين والقوة العسكرية .

 التعامل مع التقلبات اخلارجية املؤثرة على االقتصاد الوطين وإجياد آلية للتكيف مع التحوالت االقتصاديةالعاملية.
 محاية بعض الصناعات الوطنية العتبارات اجتماعية. حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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ويتم ذلك على أساس تعظيم عائدات الصادرات واملوارد من العملة األجنبية وختفيض الطلب على الصرف
األجنيب.
"يعرف توازن ميزان املدفوعات بأنه احلالة اليت تكون فيها املديونية مساوية للدائنية يف املدفوعات املستقلة "،
(امحد ،اسامة حممد  ،وجمدي حممود )0889 ،فالتوازن يف ميزان املدفوعات يربط بني طبيعة النمو املستمر يف ميزان
املدفوعات وطبيعة احلركة املستمرة يف مكوناته ،ويأيت هذا التوازن على أساس تعظيم عائدات الصادرات واملوارد من
العملة األجنبية وختفيض الطلب على الصرف األجنيب.
-حماية اإلنتاج المحلي من المنافسة األجنبية:

وتعترب هذه السياسة من بني اإلجراءات اليت تقوم هبا السلطات لعرض إعاقة حركة االسترياد ومحاية السوق
الوطنية من املؤثرات اخلارجية اليت تضر باإلنتاج احمللي ،ومن بني هذه اإلجراءات ،فرض أجور ونفقات حتكمية مرتفعة
على نقل وختزين البضائع املستوردة يف املنطقة اجلمركية ،التشديد يف تطبيق اللوائح الصحية ،املغاالة يف تقدير قيمة
الواردات ،فرض رسوم على عملية التفتيش.
 حماية االقتصاد الوطني من خطر سياسة اإلغراق( :عوض اهلل)0889 ،يقصد بسياسة اإلغراق "بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج يف األسواق اخلارجية ،على أن تعوض
اخلسارة بالبيع بسعر مرتفع يف السوق احمللية"(،عوض اهلل ،العالقات االقتصادية الدولية ،)0899 ،وهو أحد الوسائل
اليت تتبعها الدولة أو املشروعات االحتكارية للتمييز بني األمثان السائدة يف الداخل وتلك السائدة يف اخلارج ،ويتفرع
إىل ثالثة أنواع:

 -اإلغراق العارض :والذي يفسر ظروف استثنائية طارئة واإلغراق قصري األجل أو املؤقت والذي ينتهي بتحقيق

الغرض املنشأ من أجله واإلغراق الدائم املرتبط بسياسة دائمة تستند وجود احتكار يف السوق الوطنية يتمتع باحلماية،
وعلى هذا األساس جاءت جولة األوروغواي واجلات سنة  0882ومنظمة التجارة العاملية بإجراءات وقوانني تكفل
حق احلماية ضد الدول اليت متارس سياسة اإلغراق.
 -تشجيع االستثمار من أجل التصدير:

وذلك بانتهاج أساليب واسرتاتيجيات تتكفل هبيئة الفضاء االستثماري اخلصب الذي يعمل على تطوير اإلنتاج

الوطين هب دف التصدير وتشجيع إقامة املناطق احلرة ذات املزايا واحلوافز التفضيلية اليت تشجع االستثمار فيها وتبنية
مؤسساتية تعمل على دعم االستثمار احمللي أو االستثمار األجنيب املباشر لتدعيم قدرة املنتوج الوطين على التنافس يف
األسواق الدولية وزيادة العائد النقدي.
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 زيادة العمالة مستوى التشغيل في االقتصاد القومي:يعترب هذا اهلدف من أهم أهداف السياسة االقتصادية العامة وخاصة السياسة التجارية سواء احلمائية منها أو
سياسة احلرية ،فسياسة احلماية ختلق أنواع جديدة من القناعات اليت تستخدم مزيدا من العمالة أو زيادة مستوى
التشغيل ،يف حني أن سياسة احلرية تعمل على حتقيقه من خالل تعظيم الصادرات يف اطار التحول إىل اسرتاتيجية
اإلنتاج من أجل التصدير( .عبد احلميد)079 ،7112 ،
 الصناعات الناشئة:تعتمد هذه السياسة يف الدول اليت تتمتع بصناعات حديثة خاصة الدول النامية وهذا بغرض محايتها من
منافسة صناعات الدول الكربى اليت تتميز بالتقدم الفين اإلنتاجي والسياسات االحتكارية.
إال أنه جيب التفريق بني هدف محاية الصناعة الناشئة وهدف محاية اإلنتاج احمللي من املنافسة ،فاألول مقبول
من بعض االعتبارات االقتصادية أما الثاين فال ميكن الدفاع عنه ألنه غالبا ما يصدر عن الضغوط السياسية اليت
متارسها مجاعات الضغط ذات الوزن السياسي يف اجملتمع( .شوفاوي ،7110 ،ص )70
 -التعامل مع التقلبات الخارجية المؤثرة على االقتصاد القومي.

إن إجراءات السياسة التجارية تعمل على حتصني االقتصاد القومي من خمتلف التقلبات اليت تنشأ على املستوى
الدويل واليت يتأثر هبا طبعا ،نظرا للعالقة التجارية بني خمتلف البلدان.
 إيجاد آلية للتكيف مع التحوالت االقتصادية العالمية  :فالسياسة التجارية من خالل أدواهتا وإجراءاهتا تعملعلى تكييف االقتصاد مع التحوالت االقتصادية العاملية للحصول على أكرب قدر من املكاسب والتقليل من
املخاطر مثل ما اعتمد يف االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية (اجلات) ( )GATTومن سياسات مت تكييفها يف إطار
املنظمة العاملية للتجارة (. )OMC

 1.1اإلصالحات االقتصادي والتجارية:
 0 .1.1اإلصالحات االقتصادي:

تسعى برامج اإلصالح االقتصادي باألساس إىل حتسني الكفاءة التخصيصية ملوارد اجملتمع من خالل التقليل

من العجز املوازين ،والتوظيف األجنع للموارد ولعل أهم ما تنطوي عليه هذه الربامج يف جمال التجارة اخلارجية هو
حتويل هيكل اإلنتاج حنو الصادرات من خالل خمتلف إجراءات وأدوات السياسة التجارية كرفع األرصدة من
العمالت األجنبية  ،ترشيد قطاع التعريفة اجلمركية حترير التجارة أو إلغاء القيود عليها (مثل رخص التصدير والقيود
الكمية وغري الكمية) ،ختفيض قيمة العملة ،تسهيل تدفق رؤوس األموال األجنبية واليت هتدف أساسا إىل تعزيز تنويع
هيكل الصادرات وبالتايل تنويع االقتصاد الوطين.
يؤدي حترير التجارة وأسعار الصرف إىل رفع حصيلة اإليرادات بالعمالت األجنبية مبا ينعكس على زيادة
إيرادات الدولة والناتج احمللي اإلمجايل ،والذي يعترب مؤشر جيد على جناح عملية تنويع الصادرات .
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 7 .7.1إصالحات السياسة التجارية:

لعل أهم ما ميز العقود األخرية هو إتباع سياسات جتارية أكثر انفتاحا .وهذا يف إطار دعوات صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل حبجة أن حترير التجارة يف هذه البلدان يعد بكفاءة أعلى يف استخدام املوارد البشرية ويسهم يف
االندماج اقتصادي بني البلدان املتقدمة والنامية وبني هذه األخرية نفسها ،فضال عن حتقيق مكاسب من التخصص
واقتصاديات اإلنتاج املوسع.
لقد اختذت عدة بلدان نامية خطوات مهمة حنو حترير أنظمتها التجارية مرتبطة بتبين برامج التكييف اهليكلي،
ويف العديد من احلاالت ،كان حترير التجارة عنصرا مهما ضمن جهود التكيف املدعومة من برامج الصندوق والبنك
الدوليني .فعلى سبيل املثال ،قلصت الكثري من البلدان النامية احلواجز غري اجلمركية وأزالت احلماية عن الصناعات
احمللية وقامت برتشيد هيكل التعريفات ومن جهتها قامت بلدان أخرى بتخفيض احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية على
السواء.
عموما دفعت برامج التكييف اهليكلي البلدان النامية إىل تبين سياسة اإلنتاج املوجهة للتصدير بدال من إحالل
الواردات مرفقة بتبين سياسات جتارية ومالية مساندة وذلك رغبة منها يف االستفادة من رفع نصيبها يف التجارة الدولية
وجلب االستثمارات األجنبية وما يرتتب عنها من منو وتنمية القتصادياهتا.
.1دراسة قياسية ألثر بعض المتغيرات لسياسة التجارة الخارجية و السياسة التجارية على الميزان الخارجي في
الجزائر للفترة ( )7102-0891باستخدام نموذج

ARDL

لغرض اختبار فرضية البحث وباالعتماد على األدبيات يف هذا املوضوع مت استخدام منوذج االحندار الذايت
لإلبطاء الزمين املوزع  ARDLالذي طوره من كل  Pesaranو  (1999) Shinو  Pesaranوأخرين تتميز هذه
الطريقة مبزايا مقارنة بأساليب التكامل املشرتك السابقة مثل طريقة  Engle – Grangerوطريقة  . Johansenتقنية
 ARDLال حتتاج أن تكون فيها مجيع املتغريات قيد الدراسة متكاملة من نفس الدرجة  ,فيمكن تطبيقها عندما تكون
كل املتغريات متكاملة من الدرجة األوىل أو متكاملة من الدرجة صفر أو عندما يكون هناك مزيج من املتغريات
متكاملة من الدرجة األوىل والدرجة الثانية واملتغري التابع ال يكون من الدرجة صفر  ،اختبار ARDLأكثر كفاءة
نسبيا يف حالة العينات الصغرية أو احملدودة  .كما تسمح باحلصول على مقدرات غري متحيزة يف منوذج طويل املدى.
.0.1التعريف بالمتغيرات :

 املتغري التابع امليزان اخلارجي على السلع و اخلدمات يتمثل يف .BP :
املتغريات املستقلة تتمثل يف:

 سعر الصرف و يرمز له

ER:

 الناتج احمللي أمجايل ويرمز له :

.GDP

 الصادرات من الناتج احمللي أمجايل ويرمز هلا . X :
)BP =f (ER,GDP , X)……. (1
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وحتليل نتائجه ،يتضمن هذا النموذج يف األول اختبار وجود عالقة توازنية

طويلة األجل بني متغريات النموذج ،واذا تأكدنا من وجود هذه العالقة ننتقل إىل تقدير معلمات األجل الطويل وكذا
معلمات املتغريات املستقلة يف األجل القصري  ،وتتلخص املنهجية القياسية املستخدمة يف اتباع اخلطوات التالية :
.7.1اختبار جذر الوحدة (استقراريه السالسل الزمنية) :
يهدف اختبار جذر الوحدة إىل فحص خصائص السالسل الزمنية جلميع املتغريات الداخلة فاملعادلة (،)0
(شيخي ،7100 ،صفحة  )712ذلك بغرض التأكد من استقرارية بيانات السالسل الزمنية ،حيث انه إذا
كانت هذه السالسل غري مستقرة أو مستقرة عند الفروقات من الرتبة الثانية أو املتغري التابع مستقر فاملستوى،
( )Bourbonnais, 2005, p. 226عندها يواجه الباحثون مشكلة عدم إمكانية تقدير النموذج  . ARDLورغم
تعدد اختبارات جذر الوحدة ،إال أن الباحث سيستخدم اختبار ديكي_فولر
نتائج هذا االختبار.

ADF

ويوضح اجلدول رقم ()0

الجدول رقم ) :(1نتائج اختبار جذر الوحدة بواسطة اختبار ديكي_فولر
المستوى

الفرق األول

السلسلة الزمنية

قرار الرتبة

BP

)I(1

/

)I(0

1.22

*-5.04

ER

ADF

ثابت

ثابت واتجاه عام

ثابت

ثابت واتجاه عام

/

*-2.82

*-2.21

/

/

GDP

)I(1

/

/

**2.02

**-2.22

X

)I(1

/

/

**-5.45

*-4.61

المصدر :مت إعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات .Eviews 9

* :معنوي عند 1%
** :معنوي عند 5%
بعد أجراء اختبار لسالسل يف املستوى و الفرق األول الحظنا ان القيم احملسوبة اكرب من القيم احلرجة %2 %0
 %01وبالتايل نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل الذي ينص على عدم وجود جذر الوحدة و بالتايل
السالسل حمل الدراسة مستقرة يف املستوى و الفرق األول أي متكاملة من الدرجة ) ، I(0) ،I(1و ال توجد سلسلة
متكاملة من الدرجة الثانية وهذا شرط أساسي جيب توفره لتقدير منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع
.ARDL
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.1.1تكوين نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد وهو نموذج خاص من نموذج : ARDL

بناء على نتائج استقراريه السالسل الزمنية ملتغريات ميكن أجراء اختبار التكامل املشرتك باستخدام منهج احلدود

( .)test of boundsويعترب منوذج  ARDLاألكثر مالئمة حلجم العينة املستخدمة يف هذه الدراسة واملقدرة ب
38مشاهدة ،ويأخذ النموذج الصيغة التالية :

تعرب
تكون معلمة املتغري التابع املبطئة لفرتة واحدة على يسار املعادلة متثل معلمات العالقة طويلة األمد ،بينما ّ
تشري أخطاء احلد العشوائي و اجلزء
معلمات الفروق األوىل) ( معلمات الفرتة القصرية  .يف حني أن
القاطع على التوايل .
.1.1اختبار فترات اإلبطاء المثلى للمتغيرات الداخلة في تقدير نموذج  :ARDLمن أجل حتديد العدد األمثل
لفرتات اإلبطاء الزمين املناسبة ،مت استخدام معيار املعلومات ) (Akaikeوهو املعيار األكثر شيوعا ،حيث مت اختبار
فرتات اإلبطاء الزمين اليت تع طي اقل قيمة هلذه املعايري  .واجلدول التايل يوضح اختبار فرتات اإلبطاء املثلى ، ،
 ، p ،للمتغري التابع واملتغريات املستقلة .
الجدول رقم ) :(2نتائج اختبار فترات اإلبطاء المثلى
فرتات اإلبطاء
املثلى
النموذج

P
3

1

3

2

املصدر :مت إعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات ( Eviews 9انظر امللحق )10
يتم اختيار فرتات اإلبطاء املناسبة بطريقة أوتوماتيكية ،حيث يقوم برنامج  Eviews 9باختيار بني عدة مناذج للمتغري
التابع و املتغريان املفسرة بفرتات إبطاء خمتلفة ،ويبني لنا افضل  71منوذج من حيث ادىن قيمة ملعيار .Akaike
واجلدول أعاله يوضح لنا النموذج األمثل من بني  71منوذج املعطاة (. ARDL (7,3,0,3
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.4.1اختبار الحدود  Bounds Testلنموذج : ARDL
يهدف هذا االختبار إىل رؤية ما اذا كان هناك دليل على وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات ،وذلك من
خالل اختبار فرضية العدم ،انه ال توجد عالقة يف األجل الطويل بني املتغريات الدراسة .ويوضح اجلدول التايل
نتائج هذا االختبار.
الجدول رقم ) :(3نتائج اختبار الحدود

Bounds Test

االختبار اإلحصائي

القيمة

عدد المتغيرات المستقلة

إحصائية F

5.72

2

القيم اجلدولية للحدود

احلد األدىن )I(0

النتيجة

احلد األعلى )I(1

وجود عالقة

عند مستوى 1%

4.29

5.61

توازنيه طويلة

عند مستوى 2.5%

3.69

4.89

األجل عند مستوى

عند مستوى 5%

3.23

4.35

اكرب من %0

عند مستوى 10%

2.72

3.77

المصدر :مت أعداد هذا اجلدول بناء على خمرجات ( Eviews 9أنظر امللحق )17

ان قيمة إحصائية

F

الختبار احلدود هي  5.72وهذا يتجاوز بشكل واضح القيمة احلرجة  1%للحد

األعلى ،وفقا لذلك يتم رفض فرضية العدم اليت تنص بعدم وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات ،ومنه اثبت
هذا االختبار وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات .
.4.1اختبار جودة النموذج المقدر:
للكشف عن وجود مشكلة االرتباط الذايت نعتمد على اختبار  (LM) TESTأما عن مشكل عدم ثبات
التباين نعتمد على اختبار  Breusch-Pagan-Godfreyوبالنسبة للنموذج البد ان تكون أخطاء النموذج مستقلة
بشكل تسلسلي ،وهذا ما يدعم صحة النموذج ويظهر ذلك من خالل اجلدول التايل :
الجدول رقم ( :)4نتائج اختبار االرتباط الذاتي
Breusch-godfrey serial correlation LM Test
0.2327

)Prob. F(2,27

1.575642

F-statistic

4.979166

Obs*R-squared

)Prob. Chi-Square(2
0.0829
المصدر :مت إعداد هذا اجلدول بناءا على خمرجات ( Eviews 9انظر امللحق )12

نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان قيمة ) Prob Chi-square(2اكرب من  2%أي  1.12< 1.1978عند
اختبار درجة االرتباط  ،7وبالتايل نقبل فرضية العدم اليت تنص بعدم وجود ارتباط ذايت بني البواقي ونرفض الفرضية
البديلة (السواعي ،7107 ،صفحة .)029
أما عن اختبار عدم ثبات تباين فتظهر نتائجه يف اجلدول التايل:
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الجدول رقم ( :)5نتائج اختبار عدم ثبات التباين
Heteroskedasticity Test :Breusch-Pagan-Godfrey
0.8686

)Prob. F(11,23

Prob. Chi0.8336
)Square(11
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0.745287

F-statistic

9.953399

Obs*R-squared

نالحظ من خالل اجلدول أعاله ان قيمة ( Prob Chi-square)11اكرب من  %2أي  1.12 < 1.2122وهذا
ما تؤكده فرضية العدم عدم وجود مشكلة عدم ثبات تباين األخطاء.
.2.1نموذج تصحيح الخطا والعالقة قصيرة االجل وشكل العالقة طويلة االجل لنموذج

:ARDL

يوضح اجلدول التايل نتائج تقدير منوذج االحندار الذايت لإلبطاء الزمين املوزع  ، ARDLحيث يتكون من جزئيني،
اجلزء العلوي يوضح تقدير منوذج تصحيح اخلطأ والعالقة القصرية األجل ،بينما يوضح اجلزء السفلي تقدير العالقة
طويلة األجل.
الجدول رقم ) :(6نتائج تقدير نموذج
المعامالت

المتغيرات

ARDL

إحصائية  tالمعنوية

االحتمال

مقدرات النموذج في األجل القصير
)D(ER

-0.205139

)D(GDP

-0.00000

)D(X

1.151918

)CointEq(1-

-0.958614

-2.462671

0.0217

-3.463319

0.0021

1..6.8.86

33330.

-4.739246

10.000

مقدرات النموذج في األجل الطويل
ER

0.109027

GDP

-0.000000

X

0.889877

2.768747
-5.259047

0.0000

9.193437

0.0000

-3.046907

0.0057

-10.062109
C
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 .4تحليل النتائج:
.0.4عالقة قصيرة األجل:

 نالحظ من اجلزء العلوي للجدول ،والذي يعرب عن منوذج تصحيح اخلطأ) العالقة قصرية األجل( ،أن متغريات
املفسرة معنوية إحصائيا عند مستوى معنوية  ،%5مما يعين تأثريها بشكل كبري على امليزان اخلارجي للسلع
واخلدمات يف األجل القصري.
 كما أظهرت نتائج معامل حد تصحيح اخلطأ ذات معنوية عالية ب  0.0001عند مستوى  %2وبإشارة
سالبة ،وهذا يؤكد دقة العالقة التوازنية طويلة األجل وأ ّن آلية تصحيح اخلطأ موجودة بالنموذج  ،وتعكس هذه
املعلمة سرعة تكيّف النموذج لالنتقال من اختالالت األجل القصري إىل التوازن يف األجل الطويل.

 هذا وتشري املعلمة ( )-0.958614يف منوذج حبثنا أ ّن النمو االقتصادي يعتدل حنو قيمته التوازنية بنسبة
 %82.92أي أنه عندما ينحرف النمو االقتصادي خالل الفرتة ) (t-1عن قيمته التوازنية يف املدى البعيد فإنه
يتم تصحيح ب  %82.92يف الفرتة احلالية ). (t
 وجود عالقة طويلة األجل بني املتغريات البحث وهذا ما مت إثباته عن طريق نتائج اختبار احلدود

.Bounds Test

.7.4عالقة طويلة األجل:
ميثل اجلزء السفلي للجدول العالقة طويلة األجل واعتمادا على املعادلة املقدرة أعاله نالحظ أن سعر الصرف ذات
معنوية عالية و قد أثر بشكل إجيايب على امليزان اخلارجي يف األجل الطويل ،نفس الشيء فيما خيص الصادرات ولكن
درجة تأثريه على امليزان اخلارجي كان اكرب من سعر الصرف والناتج احمللي اإلمجايل ومبعنوية عالية جدا يف األجل
الطويل.
 .4الخاتمة:
كان اهلدف من هذه الدراسة حماولة التعرف على أثر بعض املتغريات لسياسة حترير التجارة اخلارجية والسياسة
التجارية على امليزان اخلارجي:
 أظهرت الدراسة أن سعر الصرف و الصادرات أثرا يف تغذية ميزان اخلارجي ،وعن سعر صرف الدينار اجلزائريفان ختفيض قيمته خالل فرتة الدراسة يعمل على تأجيج التضخم من جهة السلع املستوردة مبا فيها عوامل
اإلنتاج ،وارتفاع األسعار احمللية املعروضة للسلع األجنبية نتيجة الجتاه الطلب احمللي إليها.
 كما أظهرت إن لعملية حترير التجارة اخلارجية آثار سلبية على عديد النشاطات االقتصادية نظراً لرفع القيودعلى السلع األجنبية اليت ترد إىل األسواق احمللية ،مما يدفع بالسلع الوطنية اليت هي يف معظمها غري قادرة على
منافسة سلع ذات جودة عالية وأسعار منخفضة نوعاً ما وهو ما سوف خيلق مشاكل للمؤسسات اجلزائرية اليت
ستضطر إىل الغلق وبالتايل تسريح العمال مما يؤدي إىل ارتفاع نسبة البطالة.
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 كما ينجم عن حترير التجارة آثار إجيابية حيث ميكن للفرد املستهلك االختيار بني عدة سلع حملية و مستوردة،كما أن حترير التجارة حيفز املؤسسات اجلزائرية على بذل مزيداً من اجلهود ألجل إنتاج منتوج مقبول لدى
املستهلك.
 بانفتاح االقتصاد اجلزائري على اقتصاد السوق بصفة عامة والتجارة اخلارجية بصفة خاصة تكون اجلزائر قدخطت خطوة باجتاه انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة بعد أن عقدت اتفاقها مع دول االحتاد األورويب.
بناءً على ما توصلنا إليه من نتائج نوجز بعض التوصيات:
 القيااام بدراسااات معمقااة حااول مسااتوى تكاااليف وأسااعار امل اواد الصااناعية احملليااة ،ومقارنتهااا مبثيلتهااا املسااتوردةحىت تتمكن من حتديد مستويات سقف حلقوق اجلمركية بصورة موضوعية.
 القيام بدراسة معمقة حجم اإلنتاج و االستهالك املوطنني. وضع اسرتاتيجية وطنية بغية النهوض بالصناعات األخرى خارج قطاع احملروقات. خلق مؤسسات صغرية و متوسطة و فتح اجملال أمام الكفاءات الشبانية لتسيريها ما دامت أن املوجودة منهاتأقلمت مع الوضع الراهن.
 القضاء على كل املمارسات البريوقراطية اليت أدت إىل تدمري القطاعات االقتصادية وإدماج إطارات وطنيةغايتها الوحيدة خدمة الوطن وإخراجه من األزمة.
 جلب مصادر التمويل الداخلية واخلارجية قصد بعث عملية النمو االقتصادي. توفري االستقرار االقتصادي واألمين من اجل قدوم رأس املال األجنيب..2قائمة المراجع:

-الكتب العربية:

 .0أمحد أسامة حممد ،جمدي حممود . (1998).أساسيات االقتصاد الدولي ،القاهرة:دار اجلامعة اجلديدة للنشر.

 .7خالد حممد السواعي  ، )7107(.القياس االقتصادي باستخدام برنامج  ، EVIEWSدار الكتاب الثقايف ،عمان.
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Globalization
- دراسة تجريبية- )6102-0991) أثر القطاع الزراعي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة
The Impact Of Agricultural Sector On Economic Growth In Algeria During
(1990-2016):An Empirical Study

 الجزائر، سيدي بلعباس، جامعة جياللي ليابس،مومني لمياء.د
6464/42/45 :تاريخ النشر

6464/41/51 :تاريخ القبول

الكلمات المفتاحية
قطاع زراعي؛
صادرات نفطية؛
أسعار نفط خام؛
إنفاق حكومي؛
.ازجزائر

6464/40/62 :تاريخ اإلرسال

الملخص
هتدف الدراسة إىل معرفة أثر قطاع الزراعة وعوائد صادرات النفط اخلام على النمو اﻹقتصادي يف ازجزائر
 مستعملة جمموعة من متغريات6102-0991 خالل الفرتة

VAR

بإستخدام منوذج اﻹحندار الذايت

 اﻹنفاق احلكومي والقيمة املضافة للقطاع، الصادرات النفطية، أسعار النفط اخلام: اﻹقتصاد الكلي متمثلة يف
.الزراعي
 يرتفعGDP  فإن% 0 توصلت الدراسة إىل أن دالة القيمة املضافة للقطاع الزراعي عندما تزيد بنسبة

 كما تتأثر عكسيا عند إخنفاض أسعار النفط مبعدل% 01  عند مستوى معنوية% 1.10 مبعدل مرونة

% 01  عند مستوى معنوية% 1.161  فإن القيمة املضافة للقطاع الزراعي تنخفض مبعدل مرونة% 0
Abstract

The study aims to determine the impact of the agriculture sector and the revenues of
crude oil exports on economic growth in Algeria using the VAR model during the period
1990-2016 used a set of macroeconomic variables represented in: crude oil prices, oil
exports, government expenditure and added value of the agricultural sector.
The study found the added value of the agricultural sector function when it increased by
1 % the GDP rises at a rate of elasticity 0.04% at a significant level of 10% and is also
adversely affected by the decline in oil prices by 1%, the added value of the agricultural
sector is decreasing at a rate of elasticity of 0.020 % at a significant level of 10 %.

Keywords

Agriculture
Sector;
Oil Exports;
Crude Oil
Prices;
Government
Expenditure;
Algeria
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أثر القطاع الزراعي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة )(6102-0991
-دراسة تجريبية -

ص045-054 :

 .0مقدمة :

ازجزائر لديها إمكانيات من املوارد الطبيعية وبالتايل القدرة على تراكم املدخرات من قطاع احملروقات الذي ميكن
استثماره يف القطاعات املنتجة كالقطاع الزراعي الذي يعد قطاع إسرتاتيجي وبديل لقطاع احملروقات من أجل حتقيق
اﻹكتفاء الذايت واألمن الغذائي حيث تشكل ركيزة أساسية للسكان ،فازجزائر تستغل  % 0.1فقط من أصل % 3
من مساحة األراضي الصاحلة للزراعة اليت متثل  36مليون هكتار ذات الرتبة ازجيدة و  10فصول ومناخ معتدل من أصل
 01مليون هكتار من األراضي ذات ازجودة العالية مايؤهل القطاع الزراعي أن يكون حل اقتصادي للخروج إىل اقتصاد
متنوع بعيد عن احملروقات يشارك يف النمو اﻹقتصادي ،ألن قطاع احملروقات يساهم يف عوائد التصدير ب  % 91و 3
 %أخرى و  % 32يف الناتج احمللي اﻹمجايل و  % 20أخرى ،فالناتج احمللي اﻹمجايل يعد من أهم الطرق الدقيقة
لقياس أداء اﻹقتصاديات كما يعطي داللة على حجم اﻹقتصاد الكلي ترتيب وقدرة البلد على استخدام مواردها
املختلفة .

فرتة التسعينات عرفت بتصحيح املسار اﻹقتصادي بالتحول إىل اقتصاد السوق ،كانت صعبة للغاية حيث كانت أزمة
أمنية والوضع اﻹقتصادي حرج و األزمة النفطية ،ما أدى إىل خلق غرف الزراعة والقروض املتبادلة الزراعية تلتها تفكيك
املؤسسات العمومية لتحويل املنتجات الزراعية فضال عن مكاتب التوريد والنظام التعاوين ،كذلك نقص إنتاج الغذاء
نظرا لعدد السكان املضاعف .
 .0.0إشكالية الدراسة :

وفق ماسبق طرحه ،ميكن طرح التساؤل الرئيسي املتمثل يف :ما أثر القطاع الزراعي على الناتج المحلي اإلجمالي
في الجزائر خالل الفترة  6102-0991؟
. 6.0أسئلة الدراسة :

تتمثل األسئلة الفرعية كاآليت :
 أسعار الربميل جتاوزت  011دوالر،هل استطاعت أن تقلل من حدة تبعية اﻹقتصاد األسود إىل اﻹقتصاد األخضر؟ ما نتائج الربامج التنموية يف القطاع الزراعي ؟ فيما تتمثل معيقات القطاع الزراعي ؟. 3. 0فرضيات الدراسة :

 ارتفاع أسعار النفط تؤثر إجيابيا على الناتج احمللي اﻹمجايل . تزداد الصادرات النفطية عند إرتفاع أسعار الربميل وبالتايل تؤثر إجيابيا على الناتج احمللي اﻹمجايل . خمطط النمو يعتمد على اﻹنفاق احلكومي . -القيمة املضافة للقطاع الزراعي هلا أثر إجيايب على الناتج احمللي اﻹمجايل.
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 . 0 .0منهج الدراسة :
إستخدمت الدراسة املنهج التجرييب الذي متثل يف الدراسة القياسية ،اليت اعتمدت على بيانات إحصائية يف شكل
سالسل زمنية هبدف قياس العوامل املؤثرة على سلوك ظاهرة الناتج احمللي اﻹمجايل وتقدير التفاعل بن املعامالت مث
استخدم املنهج التحليلي وذلك بتحليل النتائج وتفسريها إحصائيا واقتصاديا بناءا على املنهج اﻹستقرائي و املتمثل يف
قراءة نتائج اﻹختبارات اﻹحصائية .

 . 1.0نموذج الدراسة :

متت اﻹجابة على اﻹشكال الرئيسي للدراسة من خالل حمورين يتمثالن يف اآليت :
 الدراسة التجريبية ألثر قطاعي الزراعة والنفط على الناتج احمللي اﻹمجايل :اختبار الفرضيات. -التحليل اﻹقتصادي للنتائج اﻹحصائية.

 .6الدراسة التجريبية ألثر قطاعي الزراعة والنفط على الناتج المحلي اإلجمالي :

 . 0 . 6تقدير نموذج اإلنحدار الذاتي :)var ( Vector Autoregressive

 . 0 . 0 . 6اختبار اإلرتباط بين متغيرات الدراسة :
الجدول رقم ( :)01نتائج اختبار اإلرتباط بين متغيرات الدراسة
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 05/01/19 Time: 12:28
Sample: 1990 2016
Included observations: 24
)Balanced sample (listwise missing value deletion
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نتائج ازجدول رقم ( ،)10تبن أنه يوجد إرتباط قوي موجب ومعنوي إحصائيا بن الصادرات النفطية والناتج

احمللي اﻹمجايل وأسعار النفط اخلام ،يف حن اﻹنفاق احلكومي مرتبط كذلك بأسعار النفط اخلام العاملية والقيمة
املضافة للقطاع الزراعي مرتبطة بأسعار النفط اخلام و الصادرات النفطية (probabilité <5% ) .

 . 6. 0.6دراسة سببية غرانجر بين متغيرات الدراسة :

الشكل رقم ( : )10عالقات السببية بين متغيرات الدراسة
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الشكل رقم ( ،)01يشري إىل أن الصادرات النفطية تفسر بالناتج احمللي اﻹمجايل وأسعار النفط تفسر حبجم
الصادرات النفطية لكن األثر غري مباشر كما أن اﻹنفاق احلكومي يفسر بتقلبات أسعار النفط ،أما القيمة املضافة
للقطاع الزراعي تفسر بديناميكية أسعار النفط والصادرات النفطية .
 . 3 .0. 6تقدير نموذج : )00( VAR

الجدول رقم ( :)16نتائج تقدير نموذج (var(11
Vector Autoregression Estimates
Date: 01/31/19 Time: 10:39
Sample (adjusted): 1996 2016
Included observations: 21 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in
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من خالل النتائج يظهر مايلي:
 زيادة أسعار النفط مبعدل  % 0يؤدي إىل زيادة الناتج احمللي اﻹمجايل بنسبة  % 1.36لكنه غري معنوي
إحصائيا ،وهذا طبيعي يف بلد يعتمد يف مداخيله على عائدات الصادرات النفطية ويتم قبول الفرضية األوىل.
 دالة الصادارات النفطية تبن أنه يوجد تأثري موجب على اﻹنفاق احلكومي مبعامل مرونة قدره  % 1.10بعالقة
غري معنوية إحصائيا ،كما أهنا تتأثر عكسيا بالناتج احمللي اﻹمجايل مبعامل مرونة قدره  -1.11وبالتايل يتم
رفض الفرضية الثانية وبأسعار النفط مبعدل قدره –  1.191مع عدم وجود آثار معنوية إحصائيا.
 اﻹنفاق احلكومي عندما ينخفض مبعدل  % 0فإن الناتج احمللي اﻹمجايل ينخفض ب  % 1.112لكن يتأثر
طرديا بأسعار النفط مبعدل مرونة قدره  % 1.063عند مستوى داللة معنوية  % 01وهذا يدل على أن
خمطط النمو يف ازجزائر قائم على اﻹنفاق احلكومي وبالتايل يتم قبول الفرضية الثالثة ،أما القيمة املضافة للقطاع
الزراعي تنخفض مبعدل مرونة . % 1.12
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 دالة القيمة املضافة للقطاع الزراعي عندما تزيد بنسبة  % 0فإن الناتج احمللي اﻹمجايل يرتفع مبعدل مرونة 1.10

عند مستوى معنوية  % 01وهذا يؤدي إىل قبول الفرضية الرابعة ،كما تتأثر عكسيا عند إخنفاض أسعار النفط
مبعدل  % 0فإن القيمة املضافة للقطاع الزراعي تنخفض مبعدل مرونة  1.161عند مستوى معنوية ،% 01
كذلك يوجد تأثري عكسي بالنسبة للصادرات النفطية فكلما إخنفضت الصادرات النفطية مبعدل % 0

تنخفض القيمة املضافة للقطاع الزراعي مبعدل مرونة قدره . % 1.31
 .3التحليل اإلقتصادي للنتائج اإلحصائية للقطاع الزراعي (تتبع مسار القطاع الزراعي ):

ازجزائر كانت من أضعف الدول يف التبادل التجاري الزراعي مع الدول األوروبية ،فمعدل النمو السنوي مل يرتفع
يف القطاع الزراعي عن  % 3خالل الفرتة  0991 -0991حيث مل يساهم يف معدل النمو السنوي (هامشي ،
)6450وسنت جمموعة من القوانن كقانون  61-91املؤرخ يف  0991/00/01املتعلق بإعادة األمالك املؤممة وضمان
إستغالل األراضي الفالحية من طرف مالكيها ومحايتها من التعدي وحترير أسعار املنتجات الزراعية واملستلزمات وألغي
الدعم الكلي الزراعي سنة  0990الذي نتج عنه آثار سلبية إال أنه بقي فقط للدقيق و احلليب ،مما أجرب ازجزائر العودة
للدعم املباشر للفالحن املنتجن من خالل ختفيض نسبة الفائدة على القروض و إنشاء صناديق متخصصة (طايل و
صاحلي  )6451 ،ممولة من خزينة الدولة كالصندوق الوطين للتنمية الفالحية لرتقية الفالحة وإعانات دعم اﻹستثمارات
املنتجة يف إطار برامج إستصالح األراضي وتوسيع املساحات املسقية وتعبئة املوارد املائية صندوق الضمان من الكوارث
الفالحية الذي يعمل على تعويض الفالحين املتضررين من الكوارث صندوق الضمان الفالحي يعمل على ضمان
وكفالة القروض املمنوحة للفالحين املنخرطن فيه ،صندوق ضمان أسعار االنتاج الفالحي ،صندوق ضمان الصحة
احليوانية الذي يعمل على تدعيم محاية الصحة احليوانية و إلغاء الضرائب املفروضة واﻹعتماد على قواعد املنافسة من
أجل الزيادة يف اﻹنتاج وبالتايل تصحيح السياسات السعرية عند مراحل اﻹنتاج .
 الربنامج اﻹستعجايل ﻹصالح األراضي الزراعية صدر يف سنة  ،0991عن طريق اﻹمتياز مع حتمل الدولة تكاليف
نقل املياه ،توصيل الكهرباء ،شق الطرق ،مما أدى إىل إنعاش املناطق الريفية ما مسح بإصالح  611.111هكتار

وتوفري مناصب العمل خاصة خلرجيي املعاهد الفالحية والشباب مايقدر ب  019.111منصب من أجل الرفع من
اﻹنتاج الوطين واحلد من الواردات الغذائية و احلفاظ على األمن الغذائي( .جعفري و العجال.)6452 ،
 املخطط الوطين للتنمية الريفية يف سنة  ،6111هدف إىل إستصالح األراضي مبنح اﻹمتياز وفقا للمرسوم التنفيذي
رقم  013/91املؤرخ يف  02سبتمبر  0991و العمل على وقف إجنراف الرتبة وإسرتجاع التوازن البيئي ،فتم إستصالح
 211ألف هكتار وخلق  111ألف منصب عمل وإستصالح األراضي بازجنوب إضافة إىل رفع مداخيل الفالحين
من خالل دعم زراعة احلبوب ،الري التشجري وتكثيف الزراعة ،فصرفت الدولة  01مليار دينارج من أجل توظيف
املزارع كوحدات تكثيف للمنتجات الفالحية ،وإعطاء عناية للمنتجات ذات املزايا التفضيلية اليت ميكن أن توجه
للتصدير( .غردي و بن نذير )6452 ،منذ بداية األلفينيات أسعار املواد الغذائية الرئيسية منت بشكل مطرد
50
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وتسارعت يف سنة  6112و  :6111أسعار القمح واحلليب اجملفف جتاوزا  0211دوالر /طن مث  0111دوالر يف
أواخر سنة  6111والعوامل اليت جعلت من اﻹقتصاد الزراعي العاملي يف سوق مرتفع األسعار لفرتة طويلة هي الطلب
األسيوي ازجديد وصالبة العرض من املنتجن املصدرين الرئيسين ،املالتوسية الزراعية األوروبية.
)(Benachenhou, 2008, p. 160

 املخطط الثالثي اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية خالل الفرتة  ،6110-6110خصص له مبلغ قدر ب  161مليار

دينار ج مث إرتفع إىل  0602مليار دينار ج ومت من خالهلا توسيع الدعم الريفي وتغري إمسها إىل الربنامج الوطين
للتنمية الزراعية والريفية املستدامة من أجل توحيد املسامهة يف األمن الغذائي ومحاية البيئة .
 املخطط اخلماسي األول خالل الفرتة  6119-6111الربنامج التكميلي لدعم النمو ،قدرت له إعتمادات مالية
أولية مببلغ  1111مليار دينارج ،فإستفاد قطاع الفالحة والصيد البحري بقيمة  306مليار دينار ج أعتمد فيه لتحقيق
برامج أساسية متمثلة يف تعزيز قدرات اﻹنتاج ،زيادة إنتاج احملاصيل اﻹسرتاتيجية وتوسيع ازجهاز التنظيمي للمنتجات
ذات اﻹستهالك الواسع ،أما سياسة التجديد الريفي هتدف إىل محاية املوارد الطبيعية الرعوية ملكافحة التصحر
)(Ministère de l'agriculture et du developpement rur, 2012, pp. 4-16كما مت التوقيع على عقد الكفاءة
الزراعية مع مديريات املصاحل الفالحية لكل واليات الوطن ،من أجل حتديد اﻹنتاج كل سنة من خالل متابعة تقلب
معدل اﻹنتاج الزراعي واﻹنتاجية وذلك حسب خصوصية كل والية ،إضافة إىل عقد الكفاءة الريفية الذي وقع مع
حمافظات الغابات لتحديد املساحات واجملتمعات الريفية ( .وزارة الفالحة والتنمية الريفية ،السنة غري مذكورة ) نتائج
تطبيق السياسات اليت سبقت متثلت يف اآليت:
 منو حمسوس يف إنتاج احلبوب والبطاطا ،فالطلب كان متزايد على األمسدة مما شجع الصناعة
الكيميائية ﻹنتاج األمسدة و إحياء الصناعة امليكانيكية املتمثلة يف احلصادات وازجرارات الزراعية.
)(Ministère de l'agriculture et du developpement rur, 2012, pp. 9-13

نبينهم وفق األشكال اآلتية:
الشكل رقم ( :)16كمية إنتاج البطاطس خالل الفترة 6102-6111

( الوحدة  :ألف طن )

2008-2012
2013
2014
2015
المصدر :إعداد الباحثة ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لﻺحصاءات الزراعية ،مج  ،62ص .00
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الشكل رقم ( :)13كمية إنتاج الحبوب خالل الفترة 6102-6111
2008-2012
2013
2014
المصدر :من إعداد الباحثة ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لﻺحصاءات الزراعية ،مج  ،62ص 67
الوحدة :ألف طن

الشكل رقم ( :)10عدد الجرارات الزراعية خالل الفترة 6102-6119
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ص .551


عام  ،6111اجملمع السعودي  savolaأعلن على بناء وحدة كبرية لتكرير السكر يف إقليم وهران ،بطاقة إمسية
مليون طن وإستثمار  001مليون أورو فهذا املشروع مسح مبعازجة الالستقرار يف السوق احمللي للسكر
)(Benachenhou, 2008, p. 164

 خصص  0331مشروع تنمية ريفي يف  0010بلدية من أجل حتسن الظروف املعيشية يف إطار التنمية
املستدامة ومت إنشاء  601.111وظيفة دائمة خالل سنة . 6119
إضافة إىل اﻹجراءات املؤسساتية اليت مشلت :
 أنظمة التمويل يف بنك  ،Badrوذلك مبنحه إمتياز مبرافقة مشاريع اﻹستثمارات الكربى كإجناز خمازن للحبوب،
جتهيزات الري ،البيوت البالستيكية مع تطوير صيغ القروض املمنوحة.
 تأسيس زجان على املستوى الوطين مشرتكة يف جمال احلبوب ،البطاطا ،الزيتون التمور واحلليب مع تأهيل
املؤسسات العمومية التابعة يف نفس اجملال من أجل تعزيز املنتجات احمللية.
 تشجيع اﻹستثمار األجنيب املباشر لتحسن هيكل السوق.
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التنمية الزراعية بعد سنة  ،6119يف إطار تشريعي تنظيمي أكثر تكيفا ،أعطت األولوية ملنتجات اﻹستهالك
الواسع كاحلبوب ،البقوليات ،احلليب ،اللحوم البيضاء واحلمراء ،البطاطا ،الطماطم الزيتون الثمار والبذور واليت تدخل
ضمن اقتصاد املياه .
 برنامج اإلنعاش اإلقتصادي ،المخطط الخماسي الثاني  :6100-6101يعد مبثابة تفعيل سياسة التجديد الفالحي
والريفي ،حيث دعم القطاع مببلغ قدر ب  0111مليار دينارج من أجل حتقيق :
 نسبة حسنة يف اﻹنتاج الفالحي وذلك بدعم أكثر ملخازن جديدة ﻹنتاج احلبوب وتطوير إنتاج البذور والنباتات
مع الرفع من تكاثر األبقار احللوب واﻹنتاج ذو اﻹستهالك الواسع ما يستلزم تعميم التجهيزات املخصصة للري
و املكننة قصد الرفع من اﻹنتاج الوطين وعصرنته أكثر .
 إجناز  01611مشروع جواري للتنمية على مستوى  6010منطقة ما مسح باحلفاظ على  1مليون هكتار تقع يف
املناطق ازجبلية ،السهوب ومناطق صحراوية.
)(Ministère de l'agriculture et du developpement rur, 2012, pp. 4-13

الربنامج كان ملزما بتوفري تقنيات عصرية للفالحة يف املستثمرات الفالحية ،وذلك بالسقي التكميلي لتأمن الغذاء
واﻹنتاج الوطين ،فإنتاج اخلضروات إرتفع بنسبة  % 03.0خالل الفرتة  6100-6119خصوصا إنتاج البطاطا الذي
وصل إىل  1مليون طن يف موسم احلصاد  ،6101 -6102ووالية الوادي حتتل مرتبة الريادة يف اﻹنتاج الوطين للبطاطا
مبا يقارب  06مليون قنطار سنويا و تساهم حبوايل  % 01لتغطية الطلب الوطين وتزود السوق ب  01أطنان بتسخري
 111إىل  211شاحنة يوميا وما يساعد على هذا اﻹنتاج الوفري الظروف املناخية املواتية للفصول األربعة حيث تغرس
 3مرات ( .بن عجمية)6451 ،

ازجزائر بلد زراعي معروف ،إال أن هناك قيود عرقلت مسار التنمية املنسجمة للزراعة ،نلخصها فيمايلي:

 الضغط الديموغرافي منذ اإلستقالل :الزيادة يف عدد السكان اليت بلغت يف سنة  01 ،6100مليون نسمة عرقلت
ضمان اﻹحتياجات الغذائية ،كما يواجه املزارعون صعوبات يف احلصول على األمسدة ﻹرتفاع سعرها و اﻹستفادة
من اﻹعانة ،أما بالنسبة للمزارعن اللذين يعملون كتجار أو مستفيدين من الثورة الزراعية فتكمن الصعوبة يف
احلصول على اﻹمتياز أو امللكية النهائية كذلك تكاليف املعامالت مرتفعة بالنسبة للمزارعن الصغار و املتوسطن
لﻺستفادة من املزايا املتوفرة ،فبعض القروض مثل" رفيق  " Rfigو " " Ettahadiاستخدمها قليل من كبار املزارعن
أو املستغلن ،ضعف خدمات تنبيه املزارعن يف حالة مرض احملاصيل الزراعية أو حاالت مناخية خاصة ،ضعف
املستوى التقين للمزارعن ،تنظيم األسواق الزراعية الذي جيعل من املزارعن الصغار واملتوسطن حتت سيطرة الوسطاء

وبالتايل تقلل من فرصة تقييم املنتوجات وفيما خيص اﻹستثمار ضعف الوسائل املادية اليت تستعمل يف الزراعة .

 ملكية األرض اليت إجنذبت هلا كل اﻹصالحات منذ اﻹستقالل ،فخالل الثورة الزراعية أو إصالحات الثمانينات
تغري مفهوم املكلية ،من خالل أن األرض ملكية للجميع ما يعيق التنمية الزراعية إال أن العديد أشاروا إىل خصخصة
األراضي الزراعية و اﻹستغالل األسري إضافة إىل ندرة األراضي الصاحلة للزراعة أو إستغالهلا لبناء مصانع .
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 مشكل املياه ،ففي السنوات األخرية مت إستصالح أراضي زراعية مروية ما يعادل  211.111هكتار بإعتبار أهنا
توفر األمن الغذائي وتسعى ﻹستصالح  0مليون هكتار إال أن ندرة املياه تعرقل حيث ﻹنتاج  0كلغ من القمح يلزمه
 191لتر من املاء و ازجزائر مهما لديها موقع جغرايف ممتاز وينتج عنه تقلبات مناخية إال أهنا من أفقر البلدان من
حيث املوارد املائية لذا صنفها البنك الدويل أقل من عتبة الندرة النظرية اليت حددها  0111م 3لكن فرد  ( .أصدرت
الدراسات أنه يلزم  01إىل  61مليار متر مكعب سنويا وخيصص جزء كبري منها للزراعة من أجل األمن الغذائي لكن
ازجزائر تعبئ  1مليارات متر مكعب سنويا) ،حيث القطاع يعتمد بشدة على هطول األمطار ونظرا لتغري الظروف
ازجوية متثل صعوبة أمام املستثمرين ،كما توضح عدم إستقرارية مستويات اﻹنتاج ،ففي سنة  0990منتوج احلبوب
كان يف حدود  31مليون قنطار مث إخنفض إىل  01مليون قنطار يف سنة . 0990

 التبذير ،ففي سنة  6100تبن أنه ماقيمته  01مليون دوالر من اخلبز ألقيت يف القمامة مايعادل 663031

طن/السنة من القمح ترمى يف صناديق القمامة ما يعادل  % 01من املساحة املزروعة .

 إهنيار املزارع ،ففي بداية الثمانينات كان تكثيف مزارع تربية الدواجن ،إال أن ازجزائر واجهت ظروف قاسية فيما
خيص توفري الغذاء للمواطنن الذي يتكون أساسا من احلبوب ،لكنها كانت مفتقرة للقمح الصلب واللن (فالدواجن
خالل موسم التكاثر تستهلك حوايل  % 11من احلبوب – العلف) واملشروع مل يتكيف مع وضع البلد إضافة إىل
نقص اليد العاملة املتخصصة يف تربية الدواجن ،و بعد  31سنة أصبح اﻹعتماد كليا يف تربية الدواجن على إسبانيا
من حيث املباين املتخصصة ،معدات الثروة احليوانية واألدوية املتخصصة يف منتجات الدواجن .

 تربية األغنام اليت زاد عددها من  01مليون يف سنة  6113إىل  63مليون يف سنة  ،6101إعتربها اخلرباء أهنا متثل
خطرا على السهوب وبالتايل تدهور البيئة ،إضافة إىل تربية املاشية اليت يتم هبا إستغالل األرض عقالنيا مثل الزراعة
لكن هناك حاالت من اﻹمهال فيما خيص صناعة األلبان مثال .

 العائق التارخيي يعود إىل اﻹستعمار الزراعي وعدم اﻹستقرار السياسي ،الذي كان عائق يف إرساء طبقة فالحن
مرتبطة باألرض يف إمتالك حيازة دائمة للعقار الفالحي ومعرفة مكتسبة لتقنيات الزراعة بإستثناء املناطق احلضرية اليت
تكونت فيها امللكية ازجماعية و اﻹستغالل املكثف لألرض(Benyoucef , 2016).
 حجم ونوعية املنتجات الزراعية غري كافية للسماح بالتطور الكبري ذو داللة للقدرات الغذائية الزراعية .
 قنوات التوزيع غري متطورة مما جيعلها ال هتيئ للمنتجن مطالب توزيع املواد الغذائية عرب العامل.

 صغر حجم املؤسسات وزيادة تكاليف املؤسسات واحلرمان من وسائل التوسع التجارية الدولية املؤسسات ازجزائرية
أصغر  1أو  1مرات من املؤسسات املنافسة اﻹسبانية أو الفرنسية) حيث بينت دراسات أن املؤسسات املتوسطة
للصناعة الغذائية الزراعية يف دول املغرب العريب يف متوسطها أصغر ب  01مرات منها يف الدول األوروبية .
 منافسة قوية من دول البحر األبيض املتوسط يف السوق (فرنسا ،تركيا وتونس( إضافة إىل هذه العراقيل الشروط
التعجيزية يف إنشاء غرف التربيد والتخزين والتصدير مما جعل الفالحن يضطرون لتقليص املساحات املزروعة ختوفا من
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مشاكل التصدير ،غالء اليد العاملة األمسدة واملازوت كذلك الضغط اﻹقتصادي الناتج عن هبوط إيرادات احملروقات
لذا اعتمدت تدرجييا الزراعة املكثفة(Benachenhou, 2008, pp. 163-165) .أداء القطاع الزراعي يف سنة 6102

أعاقته القيود املفروضة على الواردات و إخنفاض اﻹنفاق العام نتيجة تدهور عائدات احملروقات منذ النصف الثاين من
سنة  ،6100فبالرغم من هذا إال أنه حقق تقدما و منت القيمة املضافة ب  % 0.1من  % 2سنة  ،6101وواصلت
يف التشديد على الواردات الغذائية يف سنة  6101من خالل زيادهتا للضريبة على القيمة املضافة اليت تطبق على
احلبوب مثل الذرة و الشعري وأحدثت تأخريات يف منح الرتاخيص ﻹسترياد الذرة وتعطلت اﻹمدادات ،فتسببت يف
إرتفاع األسعار يف السوق احمللية ،ومنتجات علف احليوانات إخنفضت تكلفتها من  % 9إىل  ،% 1إخنفاض فاتورة
إسترياد احلليب بنسبة  % 01.2اليت بلغت  109.6مليون دوالر سنة  6102بالرغم من أن اﻹنتاج الوطين يقدر ب 0
مليار لتر من احلليب (بقرة حلوب تنتج يف األقصى  01لتر مقابل اليت يف أوروبا  66.1لترا) و اﻹستهالك الوطين 1

مليارات لتر سنويا ومع ذلك إرتفعت فاتورة الواردات الغذائية بنسبة  % 2.0وسجلت  % 11.6و يتعلق بقيمة
منتجات األلبان واخلضروات  ،% 61.1السكر واحللويات  % 66.0أما الشاي والقهوة .% 1.9
الشكلين املوالين من خالهلما ،نوضح النتائج اليت توصل إليها القطاع الزراعي بعد تطبيق الربامج
و السياسات التنموية اخلاصة بالقطاع الزراعي من خالل حجم الصادرات الزراعية وفاتورة إسترياد الغذاء .
الشكل رقم ( :)11إجمالي الصادرات الغذائية والزراعية خالل الفترة 6102-6119
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الشكلن أعاله ،يظهر أن الربامج التنموية للقطاع الزراعي كانت نتائجها ملموسة خالل الفرتة املذكورة ،وذلك بإرتفاع
الصادرات الزراعية مقارنة بالغذائية أمهها بالرتتيب :احلبوب والدقيق ،الدرانات وازجذور ،سكر خام بقوليات ،بذور زيتية،
زيوت نباتية ،خضر طازجة وجمففة ،فاكهة طازجة وجمففة والتمور إضافة إىل اللحوم احلمراء وحلوم الدواجن واأللبان
ومنتجاهتا (Oxford Business Group, 2017) ،يف سنة  ،6111ازجزائر استوردت  211مليون أورو من مشتقات
احلليب إرتفعت األسعار يف سنة  6111حتت ضغط الطلب األسيوي وازجفاف يف بعض مناطق اﻹنتاج فالدولة عززت
الدعم املقدم ملنتجي األلبان لتغطية الفرق بن سعر التكلفة املرتفع جدا بسبب إرتفاع األسعار الدولية ملسحوق احلليب
وسعر بيع احلليب ب  61دينار ج للرت ألسباب اجتماعية .
مهما اﻹسترياد كان حرا ،لكن أسعار البيع كانت مدارة من طرف الدولة فكان غالف مايل خصص لدعم أسعار
احلليب قدر ب  01.2مليار دينار ج لتعويض الفرق بن التكلفة احلقيقية  01دينارج وسعر البيع  61دينار ج ،فتعاقدت
احلكومة مع  Giplaitلتنظيم السوق وتوزيع املواد املستوردة وهذا من أجل التعزيز ازجزئي لقطاع األلبان ،كما يوجد
بعض اﻹ شارات إجيابية ،مستثمرون أجانب إهتموا بقطاع األلبان يف ازجزائر من بينهم جممع إمرايت لديه عالقات جتارية
مع دانون ،فأطلقوا برناجما مكثفا ﻹنتاج األلبان حيث كلفته حوايل  011مليون أورو واليت تسمح بإنتاج  11مليون لتر
وذلك يرجع إىل  01111بقرة حلوب وهذا يتطلب األرض ﻹنتاج األعالف،
) (Benachenhou, 2008, pp. 168-170ما يبن أن القطاع الزراعي الزال يعاين نقص يف إمداداته
بالرغم من توفر املساحات الشاسعة الصاحلة للزراعة ذات ازجودة العالية كما يدل على عدم حتقيق اﻹكتفاء الذايت يف
الغذاء .
 .0الخاتمة :

ازجهود سعت ﻹزالة عوائق تنمية قطاع الفالحة ،واﻹنتاج الزراعي نسبة مسامهته ضعيفة يف الناتج اخلام ،لكن املعدل
السنوي حتسن من  %2خالل الفرتة  6111 -6111إىل  % 1.3خالل الفرتة  6100-6101و بقيت نسبة منو

ال بأس هبا  % 03من الناتج احمللي اﻹمجايل ومتكنت من إخنفاض ملموس يف فاتورة الغذاء ،توفري إحتياجات فالحية
وطنية ،اﻹنتاج حتسن خالل الفرتة  6101-6111ومت توفري مناصب شغل ل % 00من السكان ،إرتفاع إنتاج الغابات
ب  % 002خالل الفرتة . 6101 -6119
ازجزائر تسعى لزيادة شبكات الري تصل حىت إىل  6مليون هكتار ،من أجل تعزيز إنتاج القطاع الزراعي و احلد من املياه
اليت هتدر من خالل التقنيات احلديثة كالري بالتنقيط ،وتوسيعها يف ازجنوب ،كذلك اﻹستثمارات يف بناء السدود اليت
كانت يف حدود  31سد سنة  6111ووصلت إىل  011سد خالل سنيت  6101-6102حيث يستفاد منها يف صناعة
احلبوب ،ونلمس زيادة حمسوسة يف إنتاج احلبوب ب  3.1مليون طن خالل الفرتة  6101-6102مقارنة باملوسم الذي
سبقه ومن خالل مشروع فالحة تسعى للوصول إىل  2.91مليون طن يف إنتاج احلبوب سنة  6109لتقليل واردات
القمح الصلب بصفة كبرية جدا وتوسيع املناطق املزروعة املروية من  611.111هكتار إىل  211.111هكتار وتعزيز
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سعة التخزين بشراء صوامع معدنية ،وتطوير صناعة احلليب من أجل زيادة إنتاجه وطنيا مع فتح اجملال للمشاريع املشرتكة
لتطوير البىن التحتية للمصايد ( تربية ازجمربي ومسك الفرخ وأنواع أخرى من األمساك و إستغالل املرجان بعد تشريع
القوانن يف إستغالله) وإستغالل أشجار الفستق واللوز وزيادة إنتاج اخلشب بتحسن ازجودة،كل هذا من أجل تعزيز
اﻹنتاج الزراعي احمللي ،دعم اﻹكتفاء الذايت ،الرفع من الصادرات واﻹستفادة من اخلربة األجنبية لكن تلزمها يف املقابل
اﻹ عتماد على الواردات من اآلالت واملعدات اخلاصة فمن خالل مشاريع الزراعة الدقيقة تستطيع تقدمي بيانات من
خالل املراقبة الالسلكية عن درجة احلرارة ،نوعية الرتبة والري اليت ستساعد مضاعفة املردود وحتقيق اﻹكتفاء الذايت .
.1قائمة المراجع:
 قائمة المراجع باللغة العربية : .0الطيب هامشي  .)6450( .القطاع الزراعي في الجزائر في ظل الوفرة المالية للفترة  6103-6112بين اإلنجازات
والعقبات .مقدمة ضمن امللتقى الدويل التاسع حول يف ضوء املتغريات والتحديات االقتصادية الدولية (الصفحات -5

 .)67شلف :جامعة حسيبة بن بوعلي.
 .6بدر الدين طايل  ،و سلمى صاحلي  .)6451( .واقع التنمية الزراعية في الجزائر ومؤشرات قياسها .جملة علوم
االقتصاد والتسيري والتجارة.662-655 ،65 ،
 .3مجال جعفري  ،عدالة العجال .)6452( .مبادرات إصالح القطاع الزراعي في الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي
دراسة تحليلية وقياسية للفترة ( .)6101-6111جملة دفاتر اقتصادية.551-12 ،)54(46 ،
 .0خدجية بن عجمية 51( .أفريل .)6451 ,الفالحة في الجزائر .قناة ازجزائرية وان.
 .1حممد غردي ،و نصر الدين بن نذير .)6452( .تطور السياسة الفالحية في الجزائر وأهم النتائج المحققة منها .جملة
اﻹدارة والتنمية للبحوث والدراسات.641-510 ،54 ،
 .2وزارة الفالحة والتنمية الريفية.اإلستثمارات والشراكة في الميدان الفالحي بالجزائر  .تاريخ االسرتداد ،6452 ,54 57
من http://www.aoad.org/Algeria-Inv.pdf

-قائمة المراجع باللغة األجنبية :

7. BIBLIOGRAPHY Benachenhou, A. (2008). Pour une meilleure croissance . Alger:

Alpha design.
8. Benyoucef , B. (2016). le role de l'agriculture dans le developpement économique et
social,qu'en est il de l'Algérie? Revue Agriculture.1(17).
9. Ministère de l'agriculture et du developpement rur. (2012). le renouveau agricole et
rural en marche. Biskra: Ministère de l'agriculture et du developpement rural.
10.Oxford Business Group. (2017). The Report Algeria 2017. Algérie.
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(6102-0991) أثر القطاع الزراعي على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة
- دراسة تجريبية-

: قائمة المالحق.2
 إلستقرارية السالسل الزمنيةADF  نتائج اختبار:)10( الملحق رقم
درجة

التكامل

ADF اختبار

في الفرق

ADF اختبار

السلسلة

في المستوى

األول

الزمنية

I(0)

//

مستقرة

lgdp

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

lpco

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

loexp

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

lgs

I(1)

مستقرة

غير مستقرة

lavas

Eviews.9  من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج:المصدر

 نتائج اختبار سببية غرانجر:)16( الملحق رقم
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 05/01/19 Time: 13:07
Sample: 1990 2016
Lags: 2
Null Hypothesis:

Obs F-Statistic

Prob.

LPCO does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LPCO

20

1.32404
0.74786

0.2954
0.4902

LOEXP does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LOEXP

20

0.75413
6.42558

0.4874
0.0096

LGS does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LGS

20

0.26348
1.24035

0.7719
0.3173

LAVAS does not Granger Cause LGDP
LGDP does not Granger Cause LAVAS

20

0.89006
1.05558

0.4312
0.3725

LOEXP does not Granger Cause LPCO
LPCO does not Granger Cause LOEXP

25

6.75683
1.14750

0.0057
0.3375

LGS does not Granger Cause LPCO

25

0.61759

0.5492
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LPCO does not Granger Cause LGS

5.90406

0.0097

LAVAS does not Granger Cause LPCO
LPCO does not Granger Cause LAVAS

25

2.38625
3.53239

0.1177
0.0486

LGS does not Granger Cause LOEXP
LOEXP does not Granger Cause LGS

25

0.48111
1.81255

0.6251
0.1890

25

0.49046
3.63572

0.6195
0.0450

25

1.77612
1.11209

0.1950
0.3484

LAVAS does not Granger Cause
LOEXP
LOEXP does not Granger Cause LAVAS
LAVAS does not Granger Cause LGS
LGS does not Granger Cause LAVAS

Eviews.9  من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج:المصدر
var(11 ( نموذج

 نتائج تشخيص اختبار:)13( الملحق رقم
Tests

Probabilité

Hétéroskdasticity

0.33

Jarque bera

0.55

Residual serial correlation
LM tests

0.61

Eviews.9  من إعداد الباحثة إعتمادا على خمرجات برنامج:المصدر

 بيانياvar(11)  نتائج تشخيص استقرارية نموذج:)10( الملحق رقم
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التمويل األصغر كآلية لتحقيق التنمية اإلقتصادية في البلدان النامية
- بنغالدش والجزائر، المغرب، تجربة السودانMicrofinance As a Mechanism For Achieving Economic Development In
Developing Countries
- Sudan, Morocco, Bangladesh and Algeria Experience -

. الجزائر، سطيف،-1-  جامعة سطيف،ريمة برارمة.د
. الجزائر، سطيف،-1-  جامعة سطيف، سلمى مهادي.د
2020/06/01 :تاريخ النشر

2020/05/15 :تاريخ القبول

2020/04/15 :تاريخ اإلرسال

الكلمات المفتاحية

الملخص

التمويل األصغر؛
التنمية اإلقتصادية؛
.البلدان النامية

يساعد التمويل األصغر على إنشاء مؤسسات صغرية بدعمه للمشاريع الصغرية اليت تعترب انطالقة النمو
 وبذلك االنطالق يف العمل على حتقيق التنمية اإلقتصادية عن طريق،يف مجيع اجملاالت وأمهها االقتصادية
.توفري مناصب الشغل والعمل على القضاء على البطالة ودفع عجلة التنمية خاصة يف البلدان النامية
ولذلك هدفت الدراسة إىل معرفة مسامهة التمويل األصغر يف التنمية اإلقتصادية من خالل دراسة كل من
 كما قمنا بدراسة واقع التمويل، جتربة املغربة وجتربة بنك غرامني،جتربة السودان يف صناعة التمويل األصغر
 وعليه فقد توصلت الدراسة إىل جناح هذه التجربة يف كل من.األصغر يف اجلزائر وأهم العوائق اليت تواجهه
.  إال أهنا تعاين من عدة عراقيل يف اجلزائر،السودان واملغرب وبنغالديش
Abstract

Microfinance helps to establish small institutions by supporting small projects that
are the start of growth in all areas, the most important of which is economic, thus
launching work to achieve economic development by providing jobs and work to
eliminate unemployment and advance development, especially in developing countries.
Therefore, the study aimed to know the contribution of microfinance to economic
development through studying both the Sudan experience in the microfinance industry,
the experience of Morocco and the experience of Grameen Bank, and we also studied
the reality of microfinance in Algeria and the most important obstacles facing it.
Accordingly, the study found that this experiment was successful in Sudan, Morocco
and Bangladesh, but it suffers from several obstacles in Algeria.

Keywords
Microfinance;
Economic
Development;
Developing
Countries.
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 .1مقدمة:

أصبح التمويل األصغر من املوضوعات هلامة لدى الكثري من املنظمات السياسية واالجتماعية ،الرتباطه بكل

االسترياتيجيات اليت هتدف إىل مكافحة الفقر ،والتمويل األصغر له عدة مسميات منها متويل املهنيني ،ومتويل األسر
املنتجة ،ومتويل صغار املنتجني والتمويل متوسط األجل ،وغريها من املصطلحات ،كما أن هنالك رؤى كثرية تتبناها
جهات عديدة كمصارف ومنظمات اجملتمع املدين سواءا كانت حملية أو أجنبية ،القرض الصغري أو القرض التضامين
هي آليات معروفة ومتداولة منذ القدم عند أغلب الشعوب العامل ،فالتمويل األصغر أصبح اليوم من أهم األدوات
والوسائل اليت تساهم يف ختفيف حدة الفقر ،حيث عرفت صناعة التمويل األصغر منوا جديدا يف السنوات األخرية،
وذلك راجع لالهتمام الدويل هبذه الصناعة اليت أثبتت كفاءهتا وفعاليتها يف مكافحة الفقر والبطالة يف خمتلف الدول،
وهذا ما انتهجته دول الشرق األوسط ومشال إفريفيا اليت قامت بإنشاء عدة مؤسسات متويلية ،تقدم خدمات التمويل
األصغر لعمالئها الذين أثبتوا جدارهتم وقدرهتم على اسرتداد هذه القروض من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم
يف التوظيف وزيادة اإلنتاج.
كما جنح عدد كبري من املصارف واجلمعيات اخلريية يف إقامة العديد من املشاريع التنموية يف الدول النامية،
ومنها كل من السودان واملغرب وأوغناد وبنني واهلند وغريها ،إال أن التجارب اليت حققت أفضل النتائج وأعلى
املردوديات كانت يف آسيا.
.1.1إشكالية الدراسة:
لقد لعب التمويل متناهي الصغر دورا كبريا يف حتقيق التنمية اإلجتماعية واالقتصادية للعديد من البلدان ،إذ
يساهم يف تقليل الفقر وزيادة دخل األسر ذات الدخل احملدود ،من خالل السياسات املنتهجة من طرف البنوك
املركزية واملؤسسات الدولية ،حيث اعتربت سنة  5002السنة الدولية للتمويل متناهي الصغر من طرف اجلمعية العامة
لألمم املتحدة ،مع العل م أن ظهور هذا النوع من التمويل كان يف سبعينيات القرن املاضي وبالتحديد يف بنغالديش
حني وضع حممد يونس القاعدة األساسية من خالل تأسيسه لبنك غرامني ،الذي فاز جبائزة نوبل للسالم سنة
.5002
وعليه ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
ماهو دور التمويل األصغر في تحقيق التنمية اإلقتصادية في البلدان النامية؟
 .1.1أسئلة الدراسة :بناءا على إشكالية الدراسة ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية:

 مادور مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف السودان؟
 مادور مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف املغرب؟
 مامدى مسامهة بنك غرامني يف متويل املشاريع اإلقتصادية؟
 مادور مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف اجلزائر؟
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 .1.1فرضيات الدراسة :من خالل أسئلة الدراسة ميكننا صياغة الفرضيات التالية:
 تساهم مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف السودان؟
 تساهم مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف املغرب؟
 يساهم بنك غرامني يف متويل املشاريع اإلقتصادية؟
 تساهم مؤسسات التمويل األصغر يف متويل املشاريع اإلقتصادية يف اجلزائر؟
 .1.1منهج الدراسة:

بغرض االجابة على اإلشكالية الرئيسية مت استخدم املنهج الوصفي التحليلي من خالل إجراء دراسة وصفية
للتمويل األصغر وحتليل أسباب جناح بعض التجارب على املستوى العاملي.

 .1أساسيات حول التمويل األصغر:
 .1.1مفهوم التمويل األصغر :نظرا إىل حاجة الفقراء مثل غريهم جملموعة متنوعة من اخلدمات املالية فقد تطور

مف هوم التمويل األصغر ليشمل املزيد من اخلدمات املالية وغري املالية بعد أن كان مرادف ملفهوم القروض الصغرى،
وإن كانت التعاريف الواردة بشأن التمويل األصغر قد تعددت ،إال أهنا تشاهبت يف معضمها يف املعىن وحىت يف
املصطلحات اليت استخدمتها ،فالتمويل األصغر ماهو إال خدمات مصرفية تتاح للفقراء ومنخفضي الدخل بشكل
يتالئم مع ظروفهم ،واحتياجاهتم  ،وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه كثريا ما يقع لبس بني مصطلحي التمويل األصغر
واإلقراض األصغر ،حيث يشري مصطلح اإلقراض األصغر إىل املعىن الضيق للتمويل األصغر حيث يقتصر على معىن
تقدمي القروض ا لصغرى فقطـ ،بينما التمويل األصغر أكثر مشوال من ذلك حيث يشري إىل جمموعة متكاملة من
اخلدمات املالية اليت حيتاجها الفقراء من إقراض وإيداع وتأمني وحتويالت ويضاف إليها يف بعض األحيان خدمات غري
مالية كالتدريب والتعليم املايل للفقراء (أمني قسول ،5002 ،ص .)00.
 .1.1خصائص التمويل األصغر :تتميز برامج املؤسسات العاملة يف ميدان التمويل األصغر باخلصائص التالية

(:)Dichter thomas, 2007, p.55
 تقدمي القروض الصغرية والقصرية األجل ،ألغراض رأس املال العامل ،على دفعات أسبوعية أو شهرية ويتم







صرفها بسرعة بعد املوافقة ،خاصة ملن حيصلون على تلك القروض بشكل متكرر؛
على عكس ما يتم طلبه من خالل املقرتضني التقليديني من ضمانات ملموسة مثل رهن امللكية ،فانه يتم
طلب ضمانات سهلة كنظام ضمان اجملموعة وفيه يكفل األعضاء بعضهم بعضا بالتبادل لضمان السداد؛
التقييم البسيط والسهل الستثمارات املقرتضني؛
استخدام بدائل مستحدثة كالضمانات اجلماعية وأسلوب االدخار اإللزامي بدال من استخدام الضمانات
العينية؛
إمكانية حصول املقرتض على قروض جديدة يتوقف على مدى وفائه بإلتزاماته يف تسديد القروض السابقة؛
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الدفع املبسط ألقساط القروض كأسلوب الدفع األسبوعي أو الشهري ،أو أسلوب الدفع اليومي يف بعض
برامج التمويل األصغر.

 1.1أهمية التمويل األصغر :للتمويل األصغر أمهية كبرية تتمثل يف(حممد مصطفى غامن  ،5020 ،ص:)52 .








باستطاعة التمويل األصغر مساعدة اجملتمعات احمللية على زيادة دخوهلم وتنمية مشاريعهم ،وبالتايل احلد من
نسبة تأثرهم بالصدمات اخلارجية ،وبذلك ميكن إعتبار التمويل الصغري وسيلة فعالة من وسائل متكني
الفقراء ،وخباصة النساء من االعتماد على النفس وإحداث التغيري اإلقتصادي اإلجيايب؛
أن الدخل الذي يدر أحد املشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا تطوير هذا املشروع بذاته بل ويساعد
أيضا على تنويع مصادر دخل األسرة بأكملها مبا ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان األمن الغذائي
وتربية األطفال وتعليمهم؛

يتولد لدى املرأة العاملة مع مؤسسات التمويل األصغر ثقة بالنفس وقدرة على التفاعل مع اجملتمع وحيقق هلا
االستقالل املايل؛
التخفيف من تأثر الفقراء بالصدمات اخلارجية كمرض رب األسرة وعائلها أو التقلبات املناخية أو التعرض
للنهب أو السرقة وغري ذلك ،مما يرتتب عليه عبء شديد على موارد األسرة احملدودة ،فإن مل تتوفر اخلدمة
املالية الكافية تقع األسرة فريسة ملزيد من الفقر واحلاجة حبيث يتعذر عليه اسرتداد أنفاسها إال بعد زمن
طويل.

 1.1المناهج والنماذج المتبعة في التمويل األصغر وطرق منح التمويل :عملت مؤسسات التمويل األصغر على
تطوير منهجيات متعددة من أجل موائمة البيئات احمللية مع مبادئ التمويل متناهي الصغر ،ولعل أبرز تلك املنهجيات
منهجني إثنني أساسيني ،أوهلما هو منهج التمويل الفردي والذي تبناه بنك راكيات -أندونيسيا -والذي يعترب أكرب
بنك يف العامل متخصص يف التمويل األصغر الفردي دون اجلماعي ،والثاين منهج التمويل اجلماعي والذي تتبناه
وطوره بنك غرامني -بنقالديش -وحقق من خالله جناحا كبريا جعل كثري من الدول واملئات من املؤسسات تتبع
منهجه.
إن التمويل األصغر يتطلب مرا عاة ظروف كل بيئة بذاهتا والتالئم معها بدال من إتباع قواعد ثابتة ،وعلى مؤسسات
التمويل األصغر تبىن املنهج الذي يالئم سوقها وظروفه ومقدرهتا الداخلية على تقدمي خدماهتا تبعا للمنهج الذي
تنتهجه ،كما هلا أن جتمع بني املنهجني يف مالئمة ذلك الشكل لواقعها ولكن مع األخذ يف االعتبار سلبيات كل
منهج وكل االعتبارات سابقة الذكر.
1.1.1المنهج البسيط-التمويل الفردي  :وهو منهج ميول األفراد فقط ويستخدم األساليب التقليدية للعمل املصريف
مع عدد من الفروق اجلوهرية اليت تتمثل يف(مىن باكر الطيب ،5022 ،ص:)22 .
 قبول ضمانات غري تقليدية تسمى (الضمانات البديلة)؛
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تقليص عمل البنوك التقليدية من أجل مقابلة إحتياجات الفقراء؛



يلعب مسؤول التمويل دورا رئيسيا بزيادة العمالء يف منازهلم وأماكن تواجدهم جلمع املعلومات اإلئتمانية
عنهم ،واليت تعرب أساسا ملنح اإلئتمان؛
جيمع التمويل الفردي بني عنصرين أساسيني مها اإللتزام بتنفيذ العقد واحلوافز اإلجيابية اليت تتمثل يف:
احلصول على متويالت حبجم أكرب وبشروط أفضل مع الزمن؛



هوامش ربح منخفضة؛
احلصول على خدمات وسلع أخرى حال اإللتزام بالسداد وعدم التأخر فيه.






 1.1.1المنهج الجماعي-اإلقراض الجماعي :وهو منهج يقوم على منح التمويالت من خالل جمموعة من
العمالء ومن ميزاته(مىن باكر الطيب ،5022 ،ص:)22 .
 يساعد على خفض تكاليف منح قروض صغرية احلجم؛
 يساعد على حل مشكلة نقص الضمانات لدى العمالء؛
 حتول مسؤولية الرقابة واملتابعة من البنك للمجموعة؛




إخنفاض خماطر عدم السداد بإلتزام اجملموعة بالوفاء يف حالة تعثر أي عضو؛
ممارسة ضغط جملموعة كمحفز للسداد؛
تكوين جمموعة يتم من األعضاء خارج مسؤولية البنك.

 1.1.1المنهج المتكامل :هو منوذج جيمع بني املنهج البسيط واملنهج اجلمعي وأول من طبق هذا النموذج جمموعة

من بنوكّ أمريكا الالتينية ،وأبرز ما مييز هذا النموذج ممازجته ما بني النموذجني الفردي واجلماعي.

.1دراسة التجربة السودانية :لقد قام بنك السودان املركزي بوضع سياسات متويلية هبدف تقليل نسبة الفقر ،واليت
من بينها التمويل األصغر الذي ميارس من قبل مؤسسات التمويل األصغر غري املصرفية واملصارف ،ولقد قامت
السودان باستخدام لتمويل األصغر منذ .2000
من أجل أن حيقق التمويل األصغر األهداف املرجوة منه ،أسند لبنك السودان املركزي الدور األكرب يف تنفيذ املشروع،
حيث قام بنك السودان املركزي بتأسيس وحدة للتمويل األصغر لتنفيذ االسترياتيجية واإلشراف على املشروع.
 1.1تعريف وحدة التمويل األصغر :تأسست هذه الوحدة يف مارس  5002كجهة تنسيقية مركزية ،وهي شبه
مستقلة إداريا وماليا ،تتبع لقطاع املؤسسات املالية والتنظيم ،حتتوي الوحدة على ثالث أقسام وهي :قسم السياسات
والرقابة ،قسم املتابعة واإلشراف ،قسم الرتويج وبناء القدرات.

 1.1مهام وحدة التمويل األصغر :للوحدة عدة مهام وضحها بنك السودان املركزي واليت تتمثل يف:

أ -تتوىل املهام التنظيمية والرقابية ملؤسسات التمويل األصغر وتنفيذها بإجازة طلبات املؤسسات اجلديدة ،ومراجعة
أعمال القدمية منها للتأكد من التزاماهتم بالضوابط واإلجراءات اليت تطور من تقدم وتنمية الصناعة.
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ب -خلق بيئة مشجعة لتوحيد كل اجلهود املبذولة يف لقطاع والتنسيق الستصدار قوانني حتمي وتشجع املنتجني
الصغار ،وتزيل التكاليف العالية إلدارة عملياهتم ويف نفس الوقت ختلق وحتفظ على نفس البيئة املشجعة ملقدمي
خدمة التمويل األصغر من مصارف ومؤسسات مالية لتشمل ختفيض يف ضرائب أرباح األعمال ومراجعة قوانني
االستثمار والتأمني االجتماعي...اخل.
ج -بناء وتطوير وتنمية قطاع التمويل األصغر بالدعم املؤسسي الفين واملايل وربط التمويل األصغر بشبكة واسعة
ملؤسسات القطاع للتنسي ق والفعالية وهتدف من ذلك تقوية قدرات شبكة التمويل األصغر واملساعدة يف تنميتها
مستقبال.
د -متكني األنشطة وموارد القطاع باالنفتاح على الريف واملناطق املتأثرة باحلرب واالهتمام بشرحية النساء واملعاقني
واملبدعني.
 1.1موارد وحدة التمويل األصغر :تنقسم مؤسسات التمويل األصغر يف السودان إىل ثالثة مستويات :املستوى

الكلي ،وهو يعين بالسياسات والتشريعات واإلشراف ،ويشمل وزارات كاملالية وبنك السودان واملستوى األوسط ،وهو
ما يعرف باملؤسسات الداعمة لصناعة التمويل األصغر ،وتشمل املؤسسات التدريبية احلكومية ،مثل :معهد الدراسات
املصرف ية ومركز تطوير اإلدارة وبيوت اخلربة اخلاصة بالتدريب واملراجعة القانونية ،أما املستوى الثالث فهو مستوى
اجلزئي وهو يعين باملؤسسات اليت تقدم خدمات متويل مباشر كاملؤسسات اليت تعمل حتت إشراف بنك السودان،
وتضم البنوك التجارية وديوان الزكاة واملنظمات احلكمية اليت تعين بالتمويل األصغر ومن الضرورة مبكان اإلهتمام ببناء
القدرات على املستويات الثالثة ،مع ضرورة إنشاء مؤسسة للمعلومات جتمع املعلومات عن األفراد واجلمعيات اليت
تطلب التمويل (مراكز املعلومات االئتمانية) مع االهتمام بالتنسيق بني املستويات الثالث إلقامة ورشات عمل على
مستوى الواليات مع تأسيس نظم لضمان مدخرات العمالء ،وتصميم حزم تدريب مشرتكة على أساس تقدير
االحتياجات األساسية التنسيق بني اجلامعات إلدخال منهج التمويل األصغر ضمن املناهج الدراسية.
كل هذا أدى إىل إرتفاع حجم التمويل األصغر ،وزيادة عدد العمالء نتيجة زيادة احلد األدىن لعمليات التمويل
األصغر من  03ألف جنيه إىل  03ألف جنيه ،واجلدول املوايل يوضح ذلك:
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الجدول رقم( :)11تطور التمويل األصغر في السودان خالل الفترة 1112-1111
 2013 2012التغير 2014 %التغير 2015 %التغير 2016 %التغير%

البيان

حجم التمويل األصغر (مليون 2.055 3.3 1.546 1.496
جنيه)

33

2.692

31

9.2 2.940

املسامهات الرأمسالية املمنوحة
ملؤسسات التمويل األصغر
(مليون جنيه)

6

24

/

35

/

37

/

39

/

نسبة التمويل األصغر إىل
إمجايل التمويل %

4.9

4.1

3.0-

4.6

0.5

5

0.4

4.3

3.0-

المصدر :تقارير بنك السودان املركزي.

 .1دراسة تجربة المغرب :تعترب اململكة املغربية إحدى الدول الرائدة يف جمال التمويل األصغر ،إذ تضم  %20من
جمموع عمالء القروض الصغرى يف العامل العريب ،فهذا القطاع يعرف د يناميكية كبرية ،ألنه ال يساهم فقط يف التنمية
الشاملة للبلد بل أيضا يف رفاه عدد من مكونات اجملتمع املهمشة ،وقد أظهرت الدراسات أن عدد شركات القروض
الصغرى يف املغرب بلغ سنة
بالنسبة للطبقات الفقرية.
متثل املغرب ثاين أكرب سوق يف العامل العريب بتعداد سكاهنا الذي يقارب
5002

حوايل  ،250000متثل األغلبية املطلقة وتشكل املصدر األساسي لفرص العمل
 02مليون نسمة ومتوسط منوها

السكاين الذي بلغ  %2.22سنويا ،ومثل العديد من الدول األخرى يف املنطقة ،أكثر من نصف سكان املغرب
 %...0ترتاوح أعمارهم بني  22-22عاما يعيش  %20من السكان يف املغرب أي  %2.4حتت خط الفقر القومي،
فاملؤشرات االقتصادية واإلجتماعية والنوعية تظهر تفوتا كبريا يف توزيع املوارد مما أدى إىل تفاقم ظروف الفقر وإىل
تفاوت بني اجلنسني نتج عنه إقصاء النسا ء من احلياة االقتصادية والسياسية ،ما يعين أن حجم طبقات اجملتمع
املهمشة (النساء والفقراء) كبري للغاية ،من هنا ،يشكل قطاع التمويل األصغر فرصة قيمة من أجل إعادة إدماج هذه
الفئات يف اجملتمع  ،فرغم أن التقليد املقاواليت من ميزات الثقافة املغربية ،إال أن صغار املقاولني تعوزهم املوارد خاصة
من أجل متويل مشاريعهم.
 1.1تحليل الطلب على التمويل األصغر :ميثل اجلدول املوايل الطلب على التمويل األصغر يف املغرب ،حيث
يوضح لنا عدد السكان يف سن العمل ،بضرب إمجايل السكان يف الفئة العمرية  20-.6عاما مث حيب اجلدول عدد
الفقراء يف سن العمل ،بضرب إمجايل عدد السكان يف سن العمل حتت خط الفقر ،مث يتم إضافة  %23من السكان
يف سن العمل لتعكس نسبة السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر مباشرة ،والذين يعانون من نقص يف اخلدمات
املالية ،حيث نفرتض وجود  %63من الفقراء يف سن العمل يسعون للحصول على قروض التمويل األصغر ،حلساب
الطلب على قروض التمويل ،وطبقا لتقدير تغلغل التمويل األصغر يف املغرب بنسبة  ، % 22فإن حوايل  2.2مليون
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من السكان يف سن العمل يستطيعون االنتفاع خبدمات التمويل األصغر  ،ومن مث حيتاج هذا القطاع إىل ضخ مبالغ
إضافية تصل إىل  422مليون دوالر (رافية رايلي ،5000 ،ص.)02.
الجدول رقم( :)11الطلب على التمويل األصغر وتحليل الفجوة في المغرب
إجمالي عدد السكان
السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  21-11النسبة

31.992.592
66%

المئوية من اإلجمالي

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من  21-11سنة
النسبة المئوية للسكان تحت خط الفقر
عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  21-11عاما

21.197.105
15%
7.418.987

الذين يسعون للحصول على التمويل األصغر

عدد السكان الفقراء في الفئة العمرية  21-11عاما

2.967.987

المؤهلين للحصول على التمويل األصغر

متوسط حجم القرض بالدوالر
الطلب المحتمل بالدوالر األمريكي (أجمالي محفظة

2.225.696
663

القروض)

االنتشار في عام 1111
حقوق المساهمين لعام 1111
معدل االختراق

1.475.961.922
923.551
41%

الفجوة في االنتشار إلى المقترضين
الفجوة في اإلنتشار بالدوالر

1.302.145
863.489.194

المصدر :بيانات البنك الدويل ( ،)232.مؤشرات التنمية الدولية وتمويل التنمية العلمية ،قطاع التمويل األصغر ،واشنطن
العاصمة.

 1.1الجهات الرئيسية التي تقدم التمويل األصغر :مت تقدمي التمويل األصغر للمرة األوىل يف املغرب يف منتصف
التسعينات من القرن املاضي بواسطة احلكومة املغربية وماحنني دوليني لتمويل املقاوالت الصغرى وخلدمة اجلماعات
السكانية اليت ال حيق هلا االستفادة من خدمات القطاع البنكي التقليدي ،ففي سنة  2990منحت اجلمعية املغربية
للتضامن والتنمية -وهي منظمة مغربية حكومية -أول قرض لسيدة من أجل بدء مقاولة جديدة،ومع هناية التسعينات
من القرن املاضي ظهرت إىل الوجود عدد من مؤسسات التمويل األصغر سامهت يف تنمية وديناميكية القطاع ،ويف
سنة  2990مسح برنامج "ميكروستارت" الذي دعمه برنامج األمم املتحدة للتنمية من أجل تنمية قطاع التمويل
األصغر باملغرب بظهور ومتويل مؤسسات أخرى للتمويل األصغر(ألبريتو كاربيو ،2006،ص  ،)522.أما سنة
 ،2333فشهدت دعم صندوق احلسن الثاين للقطاع بتقدميه إعانة بلغت قيمتها  23ماليني يورو ،وقد مسحت هذه
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املسامهة املالية بالرفع من عدد وقيمة القروض املمنوحة ،وتربز التقديرات أن عدد مؤسسات التمويل األصغر ارتفع من
 033.333إىل  2.233.333مؤسسة بعد الدعم التقين واملايل الذي استفاد منه املشروع .وتعد املغرب أكرب سوق
للتمويل األصغر يف املنطقة العربية من حيث حمفظة القروض لعام  2339أما من حيث االنتشار فتأيت املغرب يف املرتبة
الثانية بعد مصر يف هناية عام  ،2339ضم السوق املغريب مايقارب  920أالف مقرتض نشط بإمجايل حمفظة قروض
يقرتب من  .22مليون دوالرا.
وقدمت احلكومة املغربية مساندة مالية من خالل الصندوق احلكومي الذي عمل على رمسلة مؤسسات
التمويل األوىل  ،وكفلت وزارة املالية رصد أداء القطاع عن كثب ،وتوىل بنك املغرب البنك املركزي مهمة اإلشراف يف
عام  ، 2330واستفد القطاع أيضا من مساندة اجلهات املاحنة الدولية وأبرزها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملفوضية
األوروبية ،مث من املساندة اليت تقدمها يف الوقت الراهن مؤسسات التمويل اإلمنائية مثل مؤسسة التمويل الدولية
والبنك األملاين للتنمية ،ومن السمات الفريدة لقطاع القروض املصغرة املغريب االلتزام الذي تبديه البنوك احمللية ،فالبنوك
التجارية من املؤيدين املهمني هلذه الصناعة ،حيث أسست إثنني من أكرب مؤسسات التمويل األصغر وقامت بتمويل
 % 00من أصول القطاع سنة .2330
 1.1أزمة قطاع التمويل األصغر في المغرب والحلول المقدمة لها :يف ديسمرب  ،5002كنت أزمة االئتمان على
مستوى املغرب قد بدأت بالفعل  ،ولكن مداها كان مسترتا حتت معدل النمو املذهل حملافظ القروض ،وارتفع معدل
التخلف عن سداد القروض املمنوحة يف بداية  5002بدرجة كبرية ،لكن القسم األعظم من احملفظة كان قد تكون يف
األشهر الستة السابقة فتدهورت رحبية القطاع التمويل األصغر مبرور الوقت ،حيث حققت سنة  5002متوسط عائد
على األصول  %6.0وهو أعلى من املتوسط اإلقليمي يف ذلك الوقت ،أما يف سنة  5004كافح هذا القطاع ليحقق
رحبية قدرها  ،%2.2ويف سنة  5000اخنفض العائد على األصول ليصل إىل  ،%0.5وذلك بسبب الزيادة يف نسبة
خسارة القروض ،حيث زادت نسبة نفقات خمصصات فقدان القروض من  % 2سنة  5002إىل %2سنة  ،5000يف
حني اخنفضت النفقات األخرى ،يف الوقت نفسه اخنفضت اإليرادت كما يتضح من اخنفاض معدل اإليرادت املالية
من  %52سنة  5002إىل  %50سنة  5000نتيجة تدهور جودة حمفظة القروض والصعوبة املتزايدة يف التحصيل وارتفاع
نسبة الديون املعدومة.
جاءت استجابة التمويل األصغر يف املغرب سريعة ويف الوقت املناسب ،إذ قامت احلكومة بتنظيم عملية
استحواذ من جانب مؤسسة البنك الشعيب ،وهي إحدى مؤسسات التمويل األصغر الكبرية وحتظى مبساندة قوية من
أحد البنوك اململوكة للدولة ،ومت هذا االستحواذ يف وقت قياسي بغرض استعادة الثقة وتفادي آثار انتقال عدوى
التخلف عن سداد القروض.
وحافظ ت البنوك التجارية على خمصصاهتا االئتمانية ،ومل تطلب مؤسسات التمويل اإلمنائية سداد ماهلا من
قروض ويف الوقت نفسه ،قامت مؤسسات التمويل األصغر بإبطاء معدالت منوها بشكل ملحوظ وقلصت من حجم
ميزانياهتا العمومية ،وانكمش إمجايل األصول بنسبة  %2.5يف سنة  5004و %2خالل األشهر األوىل من سنة ،5000
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ونتيجة لذلك وصل الوضع النقدي ملؤسسات التمويل األصغر إىل مستويات قياسية ،أكثر من  %22يف هناية
 5004وال تتوقع املؤسسات الكبرية يف هذا القطاع أن تشهد نقصا يف السيولة حىت منتصف سنة  2323وأقدمت هذه
املؤسسات كذلك على تنفيذ خط ة انتعاش قوية مشلت يف بعض احلاالت إجراء تغيريات يف اإلدارة العليا .وتعمل هذه
املؤسسات حاليا على إحكا م عملياهتا االئتمانية  ،من خالل تشكيله فرقا متخصصة فقط السرتداد القروض ،ورفعها
دعاوي قضائية ضد املقرتضني املتخلفني عن السداد ،وباإلضافة إىل ذلك تتبادل هذه املؤسسات املعلومات االئتمانية
أسبوعيا ملراقبة عمليات اإلقراض املتعدد يف أكثر من مؤسسة .ومن مث فقد اخنفضت نسبة العمالء احلاصلني على
قروض متعددة من  % 20يف أكتوبر  5004إىل  %50يف سبتمرب  ،5000كما سعت هذه املؤسسات على احلد من
تكاليفها وسعت ملشاركة مواردها إما باالندماج أو بتقاسم أنظمة املساندة اإلدارية مبكاتبها اخللفية.
 .1تجربة بنك غرامين :بنك غرامني هو أول بنك خاص إلقراض القرويني األكثر فقرا يف بنغالديش ،أسسه حممد
يونس بعد مرحلة جتريبية بدأت سنة  2022-2022بتأسيس أول فرع بنكي تابع للبنك الفالحي لبنغالديش باسم فرع
غرامني النموذجي (بنك القرية بالبنغالية) للبنك الفالحي ،وذلك مبنح قروض للفقراء للخروج بأنفسهم من دائرة
الفقر ،فكان مبثابة منوذج وإهلام للعديد من مؤسسات متويل املشاريع الصغرية يف العامل.
 1.1سمات تجربة بنك غرامين :يتميز هذا البنك بالعديد من السمات اليت متيزه عن غريه من املصارف وهي(يوسف
الفكي عبد الكرمي ،2006 ،ص:)02.
مشروع إقتصادي ذو أهداف إجتماعية؛الرتكيز الشديد على قضية الفقر؛منح التسهيالت املصرفية للفقراء والنساء؛خلق فرص للتوظيف الذايت للقطاعات الغري مستخدمة ،أو حمدودة االستخدام من مصادر الطاقة البشرية؛ حرية تطبيق األفكار اجلديدة ،فالبنك يشجع مديري القطاعات على أن يطبقوا براجمهم التجديدية بدون أيمعوقات ،وال يطلب منهم أن يبدوا مربرات مسبقة لتجارهبم.
 2.5مقاربات بنك غرامين :متتلك جتربة بنك غرامني عددا من املقاربات (طرق التناول واملعاجلة) التنموية تقرهبا من
املعىن املتكامل للتنمية تتمثل فيما يلي:

 1.2.5المقاربة األولى :التنمية اإلقتصادية :وتتخذ التنمية اإلقتصادية يف البنك عدة حماور أمهها:


قروض اإلستثمار الفردي :يرى الربوفيسور حممد يونس أن معيار لتنمية هو ما حيدث من حتسن يف حياة ال
%20

اليت تقع يف قاع اجملتمع ،حيث بلغ عدد املقرتضني من البنك سنة

5004

أكثر من

2.02

مقرتض مقسمني على  2.222فرعا تعمل يف أكثر من  42.220قرية ،ويعمل به  22.222موظف.
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 :Groupوهو صندوق إدخار إجباري يلزم كل عضو من أعضاء

اجملموعة باإلشرتاك فيه ،ويبدأ سداد اإلشرتاكات فيه من أسبوع التدريب الذي يسبق اعتماد اجملموعة
ويستمر مع سداد األقساط األسبوعية مبقدار  2تكا  Takaيف األسبوع ،وتتجمع تلك املدخرات يف حساب
خاص ،وتدير رصيده اجملموعة مببدأ اإلمجاع .


صندوق الطوارئ  :Emergency Fundوهو نوع من الغطاء التأميين حلاالت التخلف عن السداد والوفاة



صناديق أخرى :إىل جانب صندوقي اجملموعة والطوارئ هناك صناديق أخرى مثل صندوق املدخرات

والعجز وغريها من احلوادث ،وتتكون موارد الصندوق من الرسم اإلجباري الذي يدفعه املستفيد بنسبة  2يف
األلف من القروض اليت تزيد عن ألف تكا.

اخلاصة ،صندوق رفاهة األطفال.



المشاريع المشتركة :ويشرف عليها قسم التكنولوجيا بالبنك ،وطبقا حلجم املشاركة فيه ميكن أن تقسم إىل:

مشروع املركز الواحد؛ مشروع لعدد من املراكز ،مشروع على مستوى الفرع ،مشروع على مستوى املنطقة،
مشروع على مستوى القطاع ،مشروع على املستوى دون القومي  ،sub-nationalمشروع على املستوى
القومي.

 2.2.5المقاربة التنموية الثانية :تحسين نوعية الحياة :من خالل:


المدخل اإلسكاني :يويل املصرف أمهية لقروض اإلسكان.



الدخل الصحي :وذلك من خالل برنامج غرامني الصحي  Grameen Health Program GHPوالذي تقوم
عليه مؤسسة غرامني تراست ،ويهدف إىل مد الرعاية الصحية للفقراء احملرومني منها ،وكذلك رفع مستوى

الوعي الصحي لديهم ،ويركز الربنامج على الوقاية وحتسني الصحة.


المدخل التعليمي :ويتم ذ لك من خالل صندوق رفاهة األطفال الذي يصبح إجباريا من القرض الثاين،
ويساهم العضو فيه مببلغ تكا واحدة أسبوعيا ،وتستخدم موارد الصندوق يف بناء وجتهيز فصل متوسط

احلجم أو مدرسة ذات فصل واحد لتعليم األطفال يف كل مركز.






مركز إعادة التأهيل بعد الكوارث :ويتضمن :

تأم ني االحتياجات الغذائية األساسية من خالل قرض للمخزون الغذائي بقيمة ترتاوح بني  200إىل  200تكا
تسدد يف أقساط أسبوعية
قروض الستعادة رؤوس األموال تصل إىل  2000تكا للعضو مع جتميد املصاريف على القروض غري املسددة.
إعادة دمج أولئك األعضاء من خالل ورشة عمل ملدة  20أيام للتذكري بنظم وقواعد البنك مع إعادة تكوين
اجملموعات.كما يتضمن الربنامج أيضا قروضا الستعادة األراضي الزراعية ،وأخرى الستعادة الثروة احليوانية،
وكذلك قروض آلالت الري والزراعة.
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ويبني الشكل املوايل نسبة تسديد القروض العالية يف البنك ،واليت تظهر من خالل التفاوت الكبري املسجل
بني قيمة القروض الغري مسددة إىل تراكم صرف القروض يف البنك من سنة  5002غلى سنة :5022
الشكل رقم( :)00نسبة القروض غير المسددة إلى تراكم صرف القروض في البنك

المصدر :بيانات املوقع الرمسي لبنك

غرامنيwww.Grameen.com :

1.1.1المقاربة الثالثة :التنمية اإلجتماعية :وذلك من خالل االتكاء على شبكة العالقات االجتماعية من خالل
بناء تنظيمات اجتماعية صغرية قائمة على مبدأ الثقة واالعتماد املتبادل ،مستندا عليها وعلى متانتها والتزامها كضمان
أساسي وبديل عن ضمانات املادي ة اليت تأخذها البنوك العادية ،مبا يقوي تلك الروابط االجتماعية ،كما بلغت نسبة
سداد القروض  Repayment Rateنسبة .%04
 3.5عوامل نجاح بنك غرامين :إن النجاح غري الطبيعي لبنك غرامني بنغالديش يعود إىل تطبيق منهجية حمددة
مسحت له بإعطاء قروض متناهية الصغر للفقراء ،بدون ضمانات تقليدية ،ونظرا للنجاح املبهر الذي عرفته جتربة
غرامني بنك ،فقد جرت عدة حماوالت يف العامل الستنساخ التجربة من الفلبني إىل أمريكا ،ومن أندونيسيا إىل بوليفيا
وغريها ،كما عقدت قمة عاملية للقروض املصغرة عدة بلدان من واشنطن سنة ،2002وذلك ألغراض مكافحة الفقر
ومتكني املرأة وتنظيم األسرة وغريها.
وعليه فإن التكرار الناجح هلذه التجربة يتطلب مايلي:
 الرتكيز الشديد على الفقراء وحدهم ،مع جعل األولوية يف عضوية البنك للنساء الريفيات؛
 وضع شروط وإجراءات قروض مالئمة تسمح للفقراء مبمارسة أعمال مدرة للدخل من أجل دعم أنشطة
فردية خمتارة من قبل الشخص؛

 قرار مسؤولية تضامنية للمقرتضني ودعم متبادل من خالل اإلدخار اإلجباري؛
 إدارة مؤسسية ناجحة تضمن استقرار السياسات بعيدا عن تقلبات اإلدارة الفردية
 تنفيذ برنامج التنمية االجتماعية ،مع تدريب طاقم العاملني على اإلدارة العملية الصارمة.
 .2واقع التمويل األصغر في الجزائر:
 1.2الجهات المقدمة لخدمات التمويل األصغر في الجزائر :إن فكرة التمويل األصغر يف اجلزائر ليست جديدة

فمنذ االستقالل قامت احلكومات اجلزائرية املتعاقبة باعتماد ما يشبه أسلوب التمويل منتهي الصغر يف سياستها العامة
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حملاربة الفقر ،ولكن مل تكن التسمية معلنة ،فمنذ  2022قامت الدولة بعمليات واسعة لتوزيع الصوف على  20آالف
إمرأة ،ومنح  23أغنام لكل جماهد...اخل ،وتتمثل أهم اجلهات املاحنة للتمويل فيما يلي:
 1.2تجربة بنك البركة الجزائري :يف إطار املشاريع التنموية املمولة من قبل برنامج التعاون الدويل األملاين
DEVED

GTZ-

ومبشاركة وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى مدينة غرداية ،ومن أجل تسهيل حصول

احلرفيني على التمويل لكايف ملمارسة نشاطاهتم احلرفية ،مت يف هذا السياق مع هناية  5004مؤسسة اخلدمات املالية
املسماة اختصارا  FIGES Algérieبالتعاون مع بنك الربكة اجلزائري ،حيث تقوم بدراسة وتقييم مشاريع حلرفيني
ومدى قابليته للحصول على التمويل ،وبناءا على تلك الدراسة ترسل مؤسسة اخلدمات املالية تلك الطلبات إىل بنك
الربكة اجلزائري لتقدمي التمويل للمشاريع املقبولة ،كما تقوم مؤسسة اخلدمات املالية يف إطار االتفاقية املربمة مع بنك
الربكة جلزائري بضمان املتابعة املستمرة للحرفيني املتحصلني على التمويل.
ونشري هنا إىل أن التمويل املقدم من قبل البنك هو وفق صيغة التمويل باملشاركة مببلغ أقصى قدره
033.333دج ملدة ترتاوح بني  22و 26شهرا ،وتشري اإلحصائيات املتوفرة خالل السنة األوىل من النشاط مت متويل 60
مؤسسة ،أين مت تسجيل حالتني فقط عن تأخر السداد يف اآلجال املتفق عليها.
أما فيما خيص متويل النساء احلرفيات املاكثات يف البيوت فقد مت اعتماد صيغة القروض بدون فوائد (القرض احلسن)
مببالغ ترتاوح ما بني  20.000دج و  20.000دج ،وملدة ترتاوح ما بني  2إىل  25شهرا ،مع شرط أن يكون هؤالء
النساء منظمني يف شكل جمموعات متضامنني فيما بينهم.
 1.2تجربة الصندوق الوطني للتعاون الفالحي :هو شبكة مالية تعاونية نتجت باحتاد  2بنوك لإلئتمان التعاوين،
وضمن استرياتيجية مشروع التنمية الريفية للمناطق اجلبلية مشال والية مسيلة واملمول من قبل الصندوق الدويل للتنمية
الزراعية ،مت إبرام اتفاقية مع الصندوق الوطين للتعاون الفالحي ،تتعلق بتأسيس سبعة صناديق تعاونية جوارية على
مستوى البلديات اليت ميسها املشروع ،وذلك من أجل تسهيل حصول سكان تلك البلديات على التمويل الكايف
واملالئم لبدء مشروعات استثمارية فالحية وغري فالحية مدرة للدخل.
ونشري هنا إىل أن الفلسفة ليت تقوم عليها صناديق التعاون اجلوارية هي الفلسفة املستمدة من خالل بعض
الربامج املعروفة والتجارب الرائدة يف ميدان التمويل األصغر ،خصوصا ما يتعلق منها مبلكية املواطنني ألسهم تلك
الصناديق واملشاركة يف إدارهتا ، ،والعمل على تعبئة االدخار احمللي ومنح القروض الصغرى(عمران عبد احلكيم،
 ،5022ص .)02.
 1.2المنظمات غير الحكومية الجزائرية :يوجد حنو  20منظمة غري حكومية كبرية يف لقطاع الذي اليهدف إىل
الربح يف اجلزائر ،وقد اكتسبت إحداها وهي مجعية تويزة خربة معرتف هبا يف هذا اجملال ،وقد أنشأت برناجما لتمويل
أصحاب مشروعات العمل احلر ،ويقوم تنظيمها على أربعة أنشطة هي :قيادات الشباب والتنمية والتدريب،
والبحوث وتضم احلركة أيضا مجعية  touiza solidaritéليت تعين تضامن تويزة ،ويعمل قسم املعين بالتنمية يف اجلمعية
مع خرباء ختطيط املشروعات عن طريق منح قروض صغرى من خالل ترتيبات خاصة باملساندة والتدريب ،وقد بلغ
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حجم حافظة القروض اليت تسدد على أكثر من عشر سنوات ما يزيد على  222قرضا منح  % 22.2منها للنساء كما
وصل جمموع القروض إىل  20مليون دينار جزائري ،حيث يبلغ احلد األقصى للقرض الذي متنحه اجلمعية  220آالف
دينار بأقصى أجل  52شهر مع فرتة تأخر تبلغ  2أشهر و  %22رسم ،وتقدم القروض للتجار املسجلني رمسيا
واحلرفيني واملزارعني القادرين على تقدمي ما يصل إىل  %20من قيمة القرض كضمان للحصول عليه.
 1.2تجربة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في الجزائر :تشكل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر أداة
لتجسيد سياسة احلكومة فيما خيص حماربة الفقر واهلشاشة االجتماعية ،يرمي القرض املصغر إىل اإلدماج االقتصادي
واإلجتماعي للفئات املستهدفة من خالل إنشاء أنشطة منتجة للسلع واخلدمات ،إن هذا القرض موجه للنساء
املاكثات يف البيت واملواطنني بدون دخل أو ذوي املداخيل غري املستقرة وغري منتظمة ،ويتكون من منطني للتمويل:
قرض مصغر موجه للمشاريع اليت ال تتجاوز تكلفتها 2000000دج ألنشطة شراء عتاد صغري ،ومواد أولية ،ودفعاملصاريف الضرورية لالنطالق يف النشاط؛
وقد تصل مدة تسديده إىل  4سنوات مع تأجيل التسديد:
 ملدة ثالثة سنوات بالنسبة للقرض البنكي،
 سنة واحدة لدفع الفوائد؛


سلفة بدون فوائد ألجل شراء املواد األولية ،واليت تتجاوز كلفتها 200000دج ،وقد تصل مدة تسديدها إىل
 22شهر.

 2.2أنواع التمويل في إطار جهاز القرض المصغر :تشرف الوكالة لوطنية لتسيري القرض املصغر يف إطار القرض
املصغر على تسيري ثالث صيغ للتمويل هي:
 1.2.2التمويل الثنائي (مقترض و  :)ANGEMسلفة بدو فائدة ممنوحة للمقرتض لشراء مواد ولية ،هذه السلفة

متنح للمشاريع الصغرية التحويلية حسب دراسة تقنية واقتصادية مبسطة وبيان املسامهة الشخصية  %23من التكلفة
املالية للمشروع على األقل ،وسلفة الوكالة بنسبة
20000دج ،يتم تسديدها على مدى  22شهر.

% 00

على األكثر من التكلفة اإلمجالية واليت ميكن أن تفوق

 1.2.2التمويل الثنائي (بنك ومقترض) :هذه الصيغة من التمويل تتعلق باملشاريع اليت ترتاوح تكلفتها اإلمجالية بني
20000دج و 20000دج يتم تسديدها على مدى  25إىل  20شهر (سنة إىل  2سنوات) ،ومتويل هذا املشروع جمزأ
بني املقرتض والبنك ،املسامهة الشخصية تكون  %2على األقل والقرض البنكي يكون  % 02على األكثر ويرتفع هذا
املستوى إىل  %02إذا كان املستفيد حامال لشهادة أو وثيقة معادلة معرتف بيها ،أو إذا أجنز النشاط يف منطقة خاصة
على مستوى اجلنوب أو اهلضاب العليا ،واملسامهة الشخصية يف هذه احلالة تكون  %2على األقل.
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 1.2.2التمويل الثالثي (بنك ومقترض و  :)ANGEMهذا التمويل يتعلق باملشاريع اليت تفوق تكلفتها

200000

إىل

شهر

دج وتقل أو تساوي 200000دج ،جمزأ بني املقرتض والبنك والوكالة ،يتم تسديدجها على مدى
وتتهيكل بالطريقة التالية:
 مسامهة شخصية  %2على األقل؛

25

20

 قرض بدون فائدة  %52على األكثر؛
 قرض بنكي متوسط املدى  %20على األكثر.
كما مت إدخال تعديالت على صيغ التمويل يف إطار جهاز القرض املصغر نذكر منها:
 رفع سقف التمويالت من 200000دج إىل 2000000دج إلقتناء األدوات البسيطة والتجهيزات األولية




لالنطالق يف النشاط؛
إلغاء املسامهة الشخصية املفروضة على طالب القرض املصغر بالنسبة لنمط متويل شراء املواد األولية؛
ختفيض املسامهة الشخصية املفروضة على طالب القرض املصغر إىل  %2بالنسبة لنمط التمويل الثالثي؛
رفع نسبة ختفيض الفوائد التجارية اليت تطبقها البنوك على القرض البنكي إىل نسبة  %02يف املناطق اخلاصة
واجلنوب واهلضاب العليا.

 6.2التحديات والمعوقات التي تواجه التمويل األصغر في الجزائر :ميكن إجياز أمهها فيما يلي:
 1.6.2التحديات المتعلقة باإلطار التنظيمي العام للتمويل األصغر :تتمثل فيما يلي:
(مغين ناصر ،5022 ،ص:)22.

 أن اجلزائر التتوفر على نظام مايل خاص مبنح القرض املصغر ،وماينتج عن ذلك من بريوقراطية وغياب
الشفافية وانعدام املتابعة للمشاريع املوجهة للشباب؛

 باالضافة إىل ارتباط التمويل املصغر يف اجلزائر بالبنوك العمومية ،فإن هذه األخرية ال تويل االهتمام الكايف
للتمويل املصغر نظرا لرتكيز خرباهتا يف األنشطة األخرى (املعتادة عليها) ،كما عانت الوكالة من عدم مرونة
اإلجراءات البنكية وثقلها مما أثر سلبا على العديد من املشاريع؛

 من األمور اليت ال تالئم التمويل األصغر الشروط املتعلقة بتسجيل عقود القروض وفرض الطوابع الدمغة
والتحويل اجلزئي للفائدة ،واملصاريف القضائية إلنفاذ املطالب ،وجوانب الغموض املتعلقة بأولوية مطالبات
مؤسسات االئتمان ،هذه األمور ستسفر على األرجح عن زيادة ضخمة يف التكلفة بالنسبة للمقرتضني
وتضع عبئا مفرطا على كاهل األجهزة الضريبية والنظام القضائي.
 1.6.2المعوقات المتعلقة بالجهاز المشرف على القرض المصغر ( : )ANGEMيتمثل العائق الرئيسي املتعلق

ب  L’ANGEMيف منوذج التسيري حيث تتبع الوكالة منذ إنشائها سنة

5002

منوذج تسيري مركزي يعتمد أساسا

على املديرية العامة ،حيث مت وضع التنسيقات اليت استحدثت تدرجييا بعد إنشاء الوكالة هبدف تسيري اجلهاز
فحسب ،إال أن هذا النموذج بدأ يظهر حمدوديته بعد سنوات قالئل من إنشاء هذه الوكالة بسبب التوسع الذي عرفته
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هذه األخرية ،حيث برزت العديد من االختالالت والتأخريات يف عملية التكفل اليت تشرف عليها اجلهاز مما أدى
غلى متديد اآلجال يف معاجلة ملفات املستفيدين من القرض املصغر.
 1.6.2المعوقات المتعلقة بالفئة المستهدفة :تتمثل أساسا يف(آيت عكاش مسري ،ناصر املهدي ،ص :)17.
 نقص الكفاءة املهنية والتسيريية للكثري من املستهدفني من القروض املصغرة  ،أو الطالبني هلا؛
 ترجيح النشاط التجاري واخلدمي على حساب االستثمار املنتج ملناصب الشغل؛
 وجود نسبة معتربة من عدم سداد السلف والقروض يف آجاهلا احملددة ،حيث تشري اإلحصائيات إىل أن نسبة
التحصيل يف اآلجال احملددة بلغت  %20.2من جمموع القروض املقدمة؛
 من املستحيل من الناحية التقنية للهيئات املالية ،تلبية كل الطلب على القروض املصغرة أو موائمة كل
اجلمهور فنوعية األنشطة اليت ميكن متويلها بالقروض املصغرة ليست دائما مرغوبة من قبل الراغبني يف إنشاء
املشاريع املصغرة.
 .6نتائج الدراسة :متتاز صناعة التمويل األصغر بتطور ملحوظ يف السنوات األخرية ،وذلك الهتمام خمتلف الدول
هبذه الصناعة نظرا ملا حققته يف جمال مكافحة الفقر والبطالة على مر السنوات املاضية ،وذلك عن طريق اشراك

الفئات املستهد فة بنفسها و ،ومما سبق يتضح لنا أمهية التمويل األصغر وعالقته مبشكالت الفقر والبطالة ،بالرغم من
وجود عدة عوائق وحتديت وعن اآلثار النامجة عن سياسته واهتمام مؤسساته بتمويل املشروعات الصغرية .والدور
الكبري الذي يساهم به لتحقيق التنمية اإلقتصادية .ومن أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل هذه الدراسة ما
يلي:
 متتاز صناعة التمويل األصغر بالنمو اهلائل يف السنوات األخرية وذلك الهتمام خمتلف الدول هبذه الصناعة
نظرا ملا حققته يف جمال مكافحة الفقر والبطالة يف السنوات املاضية.
 التوجد يف اجلزائر مؤسسات خاصة بالتمويل األصغر ،لذا تبقى خدماته حمصورة عموما يف منح القروض
االئتمانية فقط ،على الرغم من أن مهام كل من الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر وباقي اجلهات املاحنة،
ال تقتصر على ذلك فقط ،بل تدعوا إىل املساعدة الفنية ألصحاب العمل قبل البدء يف املشروع ،وكذا
املتابعة يف التنفيذ؛
 اليوجد إطار قانوين واضح وحمدد بالتمويل األصغر فبعد وضع املخطط النظري لربنامج التمويل املصغر،
جيب أن تقوم السلطات العمومية اليت هلا دور دافعي وليس عملي مبنح ترخيص حيمل إتفاق قانوين على
الصرف أو القرض  ،ويبني كذلك الشروط املؤقتة ملمارسة مؤسسة التمويل األصغر.
من خالل هذه النتائج املتوصل إليها نقرتح مجلة من التوصيات كما يلي:
 اإلطالع على جتارب التمويل األصغر يف البلدان األخرى خاصة :ملغرب ،اهلند ،السودان ...اخل ،وهذا من
أجل املالحظة والفهم والتحليل وجتديد املعلومات املتعلقة بتنمية مؤسسات التمويل األصغر.
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 حتليل ا خلربة املكتسبة من املعلومات املتاحة ،ومعرفة احتياجات وصعوبات املواطنني املستفيدين واملشاكل اليت
تواجههم؛
 ينبغي حتسني التدابري اليت تتخذها احلكومة ملساندة مؤسسات األعمال اجلديدة (اهليئة الوطنية لدعم الشباب
والوكالة الوطنية إلدارة القروض الصغرى وصندوق التأمني الوطين ضد البطالة.
 .8الهوامش والمراجع:

 .1أمني قسول ،)2322( ،التمويل األصغر كآلية لتحقيق أول األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة في الحد من الفقر المدقع
والجوع بالبلدان النامية ،جملة إقتصاديات مشال إفريقيا ،العدد .9

?2. Dichter Thomas, 2007, Can Microcredit Make an already slippery slope more slippery
Lesson from the social meaning of debt: what wrong with microfinance, International
technology publication Ltd, p.55.

 .1حممد مصطفى غامن ،)2323( ،واقع التمويل األصغر اإلسالمي وآفاق تطوره في فلسطين -دراسة تطبيقية على غزة،-
رسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل ،اجلمعة اإلسالمية ،فلسطني.

 .1مىن بابكر الطيب ،)2326( ،أثر مشاريع التمويل األصغر في تحسين دخول المستفيدين بأبي سعد -محلية أم درمان،-
رسالة ماجستري يف اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ،كلية الدراسات العليا ،جامعة السودن العلوم والتكنولوجيا.

 .1زافية رايلي ،)2339( ،صعود هبوط وانتعاش قطاع التمويل األصغر في المغرب ،اجملموعة االستشارية ملساعدة الفقراء،
مطبوعات واشنطن.

 .2ألبريتو كاربيو ،)233.( ،تنمية شركات القروض الصغرى بالمغرب ،التمويل متناهي الصغر -نصوص وحاالت دراسية،-
مشروع متبوس-ميدا التمويل متناهي الصغر يف اجلامعة ،كلية اإلدارة ،جامعة تورينو ،ايطاليا.

 .6يوسف الفكي عبد الكرمي ،(2006) ،تجربة مصرف الفقراء ،مداخلة ضمن امللتقى الدويل حول جتارب مكافحة الفر يف
العاملني العريب واإلسالمي ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة سعد دحلب ،البليدة.

 .8عمران عبد احلكيم ،)2322( ،غزي حممد العريب ،برامج التمويل األصغر ودورها في القضاء على الفقر والبطالة ،مداخلة
بامللتقى الدويل حول استرياتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التمية املستدامة ،جامعة حممد بوضياف ،املسيلة-20 ،
 2.نوفمرب.

 .9مغين ناصر ،)2322( ،القرض المصغر كاستيراتيجية لخلق مناصب الشغل في الجزائر ،امللتقى الدويل حول استرياتيجية
احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة ،جامعة حممد بوضياف ،مسيلة ، ،يومي  2.-20نوفمرب.

 .11آيت عكاش مسري ،ناصر املهدي ،القروض المصغرة ودورها في محاربة الفقر ،املركز اجلامعي مخيس مليانة ،على املوقع
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الملخص

القطاع الرياضي؛
التنمية البشرية؛
.االستثمار الرياضي

 فمع تطور اجملال الرياضي،هتدف هذه الدراسة النظرية ﺇىل ﺇبراز دور القطاع الرياضي يف التنمية البشرية
وبروز جنوم عامليني يف خمتلف الرياضات اجلماعية والفردية و ﺇتساع عدد املمارسني واملتابعني له حول العامل
ﺃصبحت العالقة بني الرياضة واالقتصاد عالقة تالزمية وذلك بعد ﺃن ﺃصبحت الرياضة عملية ﺇقتصادية يف
 وهذا من خالل عملييت اإلستثمار والتسويق يف اجملال الرياضي واليت عمدت ﺇليها دول العامل الكربى،األساس
 لذا ارتأينا اخلوض،مند سنوات عديدة وقامت بتحويل الرياضة ﺇىل صناعة حقيقية تدر عليهم بأرباح جد كبرية
يف هذا البحث لنتعرف على الدور الذي تقدمه الرياضة للتنمية البشرية وهذا من خالل ﺇستعراض عملييت
.االستثمار والتسويق ومعرفة ﺃوجه املنافع منهما للمسامهة يف خدمة التنمية البشرية
Abstract

This theoretical study aims to highlight the role of sports in the development of
individuals. With the development of sports, the emergence of international super stars
(both in team and individual sports) in addition to the increased number of practitioners
and followers around the world, the relationship between sports and economy has
become correlative because sports have basically turned into an economic transaction;
through investments and marketing. Many world's major countries have relied on these
activities for many years and have transformed the sports field into a real industry that
brings them great profits. So, we decided to make this research to highlight the role of
sports in the development of individuals, through reviewing investment and marketing
processes and figuring out their benefits to contribute to the human development.
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Sports Field;
Human
Development;
Sports
Investment.
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 .1مقدمة:
يعترب مفهوم التنمية البشرية مفهوما مطور ملفاهيم تنموية سابقة ،كانت تعترب ﺇن اإلستثمار يف حتسني القدرات
البشرية للمسامهة يف النمو اإلقتصادي ال يقل ﺃمهية عن اإلستثمار يف رﺃس املال املادي ،ولكن خيتلف عن هذه املفاهيم
يف ﺃنه جيعل األفراد هم حمور التنمية واملشاركني هبا ،ويعيد اإلنسان ﺇىل مكانه الصحيح يف العملية التنموية( .محيدوش،
 ،3102صفحة )091
فاإلنسان يعترب الثروة احلقيقية ألي جمتمع وﺃساس تقدمه ،فهو املنتج عندما يبذل اجلهذ ويستخدم طاقته الذهنية
واجلسدية ،وهو املستهلك عندما يقوم باستهالك السلع واخلدمات اليت تليب حاجاته ورغباته ،وهو املستثمر عندما ينتج
وسائل االنتاج ويبحث عن جماالت اإلستثمار ،ما جيعله احملرك الرئيسي لعجلة التنمية وعليه ال ميكن ﺃن تتحقق ﺃهداف
التنمية دون حترير طاقات البشر ودون توفري اجلو املناسب لتفجريها وهذا هو املبدﺃ الرئيسي يف التنمية البشرية( .مزيان،
حممودي ،و العيداين ،3109 ،صفحة )21
ومن اجملاالت اليت حتمل ﺃبعاد تربوية وﺇجتماعية وتنموية وﺇقتصادية وسياسية وتعترب جزء رئيسي من ﺃجزاء التنمية
البشرية ومتكن االنسان من حترير طاقاته جند القطاع الرياضي ،فهذا القطاع يعد ﺃحد ﺃسباب رقي اجملتمعات وهي نشاط
ال ينفصل عن النشاطات األخرى ،فالرياضة ﺃصبحت يف وقتنا احلايل عملية جتارية مرحبة يف كثري من بلدان العامل ،وغدا
اإلستثمار الرياضي من ﺃهم ضروب اإلستثمار الغائبة عن الذهن ومن ﺃكثر األسلحة فعالية( .الطويل و احلديدي،
 ،3112صفحة )213
ومع اقرتان الرياضة باالقتصاد ﺃصبحت متثل صناعة عاملية بال منازع؛ حيث يشري مدير االتصاالت هبيةة األمم
املتحدة السيد ﺇريك فالت ( )Eric Faltبان الرياضة هي صناعة ذات ﺇمتداد عاملي مل يسبق هلا مثيل يف العامل وعلى
ذلك جند ﺃن مجيع مؤسسات اجملتمع سواء العامة ﺃو اخلاصة ﺃصبحت تنظر للرياضة على ﺃهنا مصدر للتمويل فنجد
اجلامعات و الثانويات على سبيل املثال يف الواليات املتحدة األمريكية ﺃصبحت جتري عقود رعاية لفرقها الرياضية
والبطوالت واملنافسات اليت تنظمها مع شركات ومؤسسات ﺇقتصادية لزيادة املداخيل ومتويل ﺃنشطتها( .منجحي،
 ،3101صفحة )10
فالرياضة قد ﺇستطاعت ﺃن تنشأ عالقات متشابكة وحىت مهن متخصصة ،ففي فرنسا مثال هناك ما يقارب
 211,111شخص ميارسون مهن مرتبطة بالرياضة ،ﺇداريني ،حمللني ،مستشارين ،خرباء ،ﺇعالميني... ،ﺇخل ،وبعبارة
خمتصرة شكلت الرياضة لنفسها خصوصا يف الدول املتقدمة قطاعا ﺇقتصاديا منتجا تزداد ﺃمهيته وتظهر معامله يوما بعد
يوم( .بربريس ،3102 ،صفحة )082
وبالنظر ﺇىل األرقام اليت حتققها الرياضة ﺇقتصاديا جند على سبيل املثال ﺃن نسبة مسامهة الرياضة يف اإلقتصاد
اإلجنليزي قد بلغ  31,2مليار جنيه ﺇسرتليين يف عام  3101قبل األوملبياد  ،3103ﺃي ما نسبته  % 0,9من ﺇمجايل
الدخل يف ﺇجنلرتا ،موفرة بذلك حنو  311,111وظيفة متعلقة بالنشاط الرياضي واألنشطة املتصلة بالرياضة بنسبة 3,2
 %من بني مجيع الوظائف يف ﺇجنلرتا وهذا ما جعل الرياضة ترتب ضمن ﺃعلى  01قطاعا ﺇقتصاديا يف ﺇجنلرتا متجاوزة
78

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص022-077 :

ISSN: 2602-7860

بذلك صناعة السيارات ،وخدمات اإلتصاالت ،واخلدمات القانونية ،واحملاسبة ،والنشر واإلعالن واملرافق العامة.
(منجحي ،3101 ،صفحة  )10لذا فان دول العامل الكربى تويل ﺇهتماما كبريا لقطاع الرياضة وهذا ملعرفتهم بأن هذا
اجملال يعد جزء هام من ﺃجزاء التنمية البشرية.
 .1.1إشكالية الدراسة:
وعلى ضوء ما سبق فان اإلشكالية الرئيسية هي التالية :ما دور القطاع الرياضي يف التنمية البشرية ؟
 .1.1أسئلة الدراسة:

لإلحاطة جبوانب هذا البحث سنحاول اإلجابة على التساؤالت التالية :

 ما هي العالقة بني التنمية البشرية والنمو االقتصادي؟ ما هو دور القطاع الرياضي يف خدمة التنمية البشرية؟ .1.1فرضيات الدراسة :نسعى يف هذه الدراسة للتحقق من الفرضيات التالية
 توجد عالقة بني التنمية البشرية والنمو االقتصادي . للقطاع الرياضي دور يف خدمة التنمية البشرية . .1.1ﺃهداف الدراسة:
يهدف هذا البحث ﺇىل توضيح دور القطاع الرياضي يف خدمة التنمية البشرية وهذا من خالل تبيان العالقة بني
الرياضة واإلقتصاد ،وكيف تلعب كل من عملييت االستثمار والتسويق يف اجملال الرياضي دورمها الفعال للمسامهة يف
خدمة التنمية البشرية.
 .1.1منهج الدراسة:

من أجل الوصول إىل أهداف الدراسة والتحقق من الفرضيات املطروحة نعتمد يف دراستنا على املنهج الوصفي

لوصف متغريات الدراسة ،باإلضافة إىل املنهج التحليلي لتحليل البيانات واملعطيات املتحصل عليها.
 .1التنمية البشرية وعالقتها بالنمو اإلقتصادي :ﺇطار نظري
 .1.1مفهوم التنمية البشرية:
يعد مفهوم التنمية البشرية مفهوما قدميا قدم الفكر اإلنساين ،حيث جند له ﺃصوال يف الفكر اليوناين مع ﺃرسطو
ويف الفكر العريب االسالمي مع ﺇبن خلدون ويف الفكر الغريب مع فرانسوا كوينسن ،وقد ﺇستلهم برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي هذا املفهوم وجعله عنوانا لتقريره السنوي الذي ﺃصدره للمرة االوىل عام  0991وطبقا ملا ورد يف هذه التقارير
فان التنمية البشرية تعرف على ﺃهنا عملية توسيع ﺇختيارات الناس ،وهذه االختيارات بطبيعتها الهنائية ،غري ﺃهنا حمددة
يف الواقع مبحددات ﺇقتصادية ،ﺇجتماعية ،ثقافية وسياسية ،وكذا ما هو متاح لتلبية هذه اإلحتياجات( .ملطوش و اقاسم،
 ،3102صفحة )039
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وقد فسر مصطلح التنمية البشرية على ﺃنه "تنمية الناس من ﺃجل الناس" ،وكما فسر آخرون ذات املصطلح على
ﺃنه "هو اإلستخدام األفضل للموارد املتاحة للدولة بشكل عادل يضمن ﺇستمرارية النمو اإلقتصادي فيها وﺃن مظاهر
التنمية البشرية املهمة هي :العناية باألمن الغذائي ،تعميم خدمات الصحة والتعليم يف مناطق الدولة املختلفة مع توفري
فرص العمل املنتج"( .مزيان ،حممودي ،و العيداين ،3109 ،صفحة )21
كما ﺃن التنمية البشرية ليست هي التنمية اليت تؤدي ﺇىل منو ﺇقتصادي وحسب ،بل هي اليت تسمح ﺇىل جانب
ذلك بتوزيع مكاسبه بعدالة بني األفراد ،باحلفاظ على البيةة بدال من ختريبها ،تدعم قدرات البشر تعزز ﺇندماجهم يف
جمتمعاهتم بدال من هتميشهم( .طامل ،3108 ،صفحة )012
إذن هي عملية تعزيز وتدعيم فعالية الفرد احلالية و املستقبلية ،والعمل على تغيري كل من سلوك و ﺇجتاهات الفرد
يف العمل مبا يساهم يف حتقيق األهداف املرجوة من عملية التنمية ،واليت تستلزم تعديل كل من اإلدراك واملهارات ،وقدر
عرفت تقارير األمم املتحدة التنمية البشرية بأهنا (عملية توسيع اخليارات املتاحة للناس وهذه اخليارات هي ﺃ -العيش
حياة طويلة وصحية ،ب_ احلصول على املعارف ،ج_ احلصول على املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املناسب).
(غيدان ،3101 ،صفحة )033
ومن حيث املبدﺃ ،فان هذه اخليارات غري حمدودة وتتغري مبرور الوقت ،غري ﺃنه جيب متييز ثالثة خيارات ﺃساسية
هي "ﺃن حييا الناس حياة مديدة وصحية (خالية من األمراض) ،وﺃن يكتسبوا املعرفة (التعليم) ،وﺃن حيصلوا على املوارد
الالزمة لتحقيق مستوى معيشة الئق" وتتسع بعد ذلك اخليارات لتشمل احلريات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية،
والتمتع باحرتام الذات ،وتوفري فرص اإلبداع واإلنتاج( .طهراوي ،3102 ،صفحة )089
ويف ظل تطور مفهوم التنمية البشرية مت ﺇضافة بعد جديد وهو اإلستدامة ليتحول املفهوم احلديث ﺇىل التنمية
البشرية املستدامة ،إذ عرفها املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة على ﺃهنا "تنمية ال تكفي بتوليد النمو وحسب بل
توزع عائداته بشكل عادل ﺃيضا ،وهي جتدد البيةة ومتكن الناس بدل هتميشهم وتوسع خياراهتم وفرصهم ،وتؤهلهم
للمشاركة يف القرارات اليت متس حياهتم وبذلك فهي عملية توسيع خيارات الناس وقدراهتم" ،من خالل بناء رﺃس املال
اإلجتماعي ،حبيث تتم تلبية ﺇحتياجات األجيال احلالية بأكرب قدر ممكن من اإلنصاف دون املساس حبقوق األجيال
القادمة( .ملطوش و اقاسم ،3102 ،صفحة )011
 .1.1العالقة بين التنمية البشرية والنمو االقتصادي:

ذكر تقرير التنمية البشرية للعام  0992ﺃنه ال توجد صلة تلقائية بني النمو اإلقتصادي والتنمية البشرية ،ولكن
هده الصلة تتشكل بواسطة السياسات والتصميم ،وﺇهنا ميكن ﺃن تعزز بعضها بعضا ،ألن النمو اإلقتصادي سيؤدي
بفعالية وسرعة ﺇىل حتسني التنمية البشرية ،وينبغي ﺃن يرتكز دور السياسات احلكومية يف هدا الصدد على حتسني طبيعته
(بنيته) ،ونوعية النمو اإلقتصادي وذلك فضال عن العمل على زيادة وتريته يف بعض الدول( .محيدوش،3102 ،
صفحة )311_099
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ويعتمد تعزيز التنمية البشرية يف النمو اإلقتصادي على تراكم رﺃس املال البشري من خالل اإلستثمارات يف
الصحة ،والتعليم ،والتغذية ومهارات التدريب ،كما يعتمد ﺃيضا على حصول الناس على فرص عمل كي يسامهوا يف
العملية اإلقتصادية من خالل املشاركة اإلجتماعية ،والسياسية ،واإلقتصادية( .طهراوي ،3102 ،صفحة )091
كما ميز التقرير للعام  0992مخسة ﺃصناف من النمو اإلقتصادي اليت ينبغي جتنبها ﺇذا ﺃريد للتنمية البشرية
التقدم واإلطراد وهي (محيدوش ،3102 ،صفحة :)311
 _0النمو الذي ال يتبع بفرص عمل ،وتزداد معه البطالة بكل شرورها اإل جتماعية.
 _3النمو غري الرحيم ،ﺃي الذي تعود غالبية مثاره على األ غنياء تاركة ماليني البشر يسقطون حتت خط الفقر.
 _2النمو األبكم ،ﺃي النمو غري املقرتن بالدميوقراطية ،ﺃو التمكني من حتقيق حقوق املشاركة.
 _3النمو املنبت اجلذور ،ﺃي الذي يطمس اهلوايات الثقافية سواء من خالل ﺇسترياد ﺃمناط غريبة للحياة ،ﺃو من
خالل اجلور على احلقوق الثقافية لألقليات .
 _1النمو الذي ال مستقبل له ،حني يبدد اجليل احلايل املوارد اليت حتتاج ﺇليها األجيال التالية ،باالستغالل اجلائر،
والتلوث واإلخالل بالتوازنات البيةية ،والعبث بالتنوع البيولوجي.
 .1دور القطاع الرياضي في التنمية البشرية:
 .1.1عالقة الرياضة باإلقتصاد:

قبل احلديث عن العالقة اليت تربط النشاط الرياضي باإلقتصاد من الضروري حتديد ﺃوال مفهوم علم اإلقتصاد،

حيث ﺃن علم اإلقتصاد يعين "العلم الذي يعىن بدراسة النشاط اإلنساين يف سعيه إلشباع حاجاته الكثرية واملتزايدة
بواسطة موارده احملدودة" ،ويعرفه حممد دويدار بأنه "علم القوانني اليت حتكم العالقات اإلقتصادية ،ﺃي العالقات
اإلجتماعية اليت تنشأ بني ﺃفراد اجملتمع بواسطة األشياء املادية واخلدمات اليت تشبع حاجات اإلنسان يف اجملتمع ﺃي
الالزمة ملعيشة األفراد يف معيشتهم املادية والثقافية"( .بربريس ،3102 ،صفحة )081
وعموما فالنظام اإلقتصادي يعترب جمموعة املبادئ اليت تنظم العالقات اإلقتصادية بني ﺃفراد اجملتمع وهي اليت
حتكم سلوكهم يف ممارسة النشاط اإلقتصادي واليت حتدد اإلطار القانوين واإلجتماعي الذي يتم يف ظله ﺇنتاج السلع
واخلدمات وتوزيعها ،وهو يتحدد بثالث عناصر ﺃساسية هي (بن عكي ،3101 ،صفحة :)028
 _0قوى اإلنتاج :ﺃي عناصر ﺇنتاج السلعة ﺃو اخلدمة ﺃغلبها العنصر البشري ،رﺃ س املال والقدرات التنظيمية.
 -3عالقات اإلنتاج :ﺃي الروابط اليت تنشأ بني األفراد نتيجة ﺇشرتاكهم يف اإل نتاج.
 _2عالقات التوزيع :وهي املبادئ اليت تنظم طريقة التوزيع.
ﺃما بالنسبة لعالقة اإلقتصاد بالرياضة تكمن يف ﺃن الرياضة تعتمد على اإلقتصاد لتمويل خمتلف األلعاب
اليونسكو  0982م ،وهي وسيلة دعاية و ﺇشهار و ﺇنتشار وتعد سوقا داجما يف جمال اإلنتاج والتسويق الرياضي
للمنتج واخلدمات الرياضية وحيتوي على جمالني (اهلادي و رعاش ،3100 ،صفحة :)32
 _0جمال املمارسة بغرض زيادة قاعدة املمارسني مع ﺇقناع بان املمارسة حقا لكل ﺇنسان ،ميثاق اليونسكو 0928م.
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 _ 3جمال البطولة واملنافسة الرياضية.
ﺃ_ اهلواية (األلعاب األوملبية)
ب_ اإلحرتاف ألن الرياضة كوظيفة ﺃو مهنة من ﺃجل العائد املادي ﺃو اإلقتصادي.
فالرياضة ﺃصبحت تشكل عالقة وثيقة باإلقتصاد ،ومن بني اإلسهامات املباشرة للرياضة واليت تدعم اإلقتصاد
ما يلي (حممود و رشيد ،3103 ،صفحة :)020_021
 _0تنظيم التظاهرات الرياضية الكربى وﺇ قامة البطوالت والدورات اليت تعد مصدرا ماليا للدولة املنظمة.
 _3التسوق والرسوم وحقوق النقل التلفزيوين وعوائد الدعاية واإلعالن واليت تصب يف مصلحة الدولة.
 _2ختصيص الفرد واألسرة مليزانية خاصة يف النشاط الرياضي كاقتناء املالبس الرياضية.
 _3حضور املباريات ومشاهدهتا عرب القنوات التلفزيونية املشفرة ذات الرسوم املختلفة التكاليف.
 _ 1رسوم النوادي االهلية وصاالت اللعب والتدليك والعالج الطبيعي.
 _2واردات السياحة الرياضية.
هذا بالنسبة للعالقة القائمة بني الرياضة واإلقتصاد ﺃما بالنسبة لدور القطاع الرياضي يف التنمية البشرية فأن
الرياضة كممارسة ﺃو حدث تعد مادة ﺇستهالكية ملختلف األسر ،قدرت قيمتها سنة  0999مبا يقارب  23مليار
فرنك فرنسي ،منها  31مليار خصصت إلقتناء املالبس واألحذية الرياضية 32,2 ،مليار إلقتناء خمتلف اخلدمات
املعروضة من قبل خمتلف الفرق الرياضية ،وكنشاط ﺇنتاجي ﺇستطاع القطاع الرياضي ﺇنشاء سوق يقارب  % 0من الناتج
احمللي اخلام جململ دول منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية  ،OCDEوﺇتسع نطاق ﺃسواق املعدات والتجهيزات واأللبسة
واألحذية الرياضية لتصبح حبق عاملية ،وتنشط هبا مؤسسات خمتلفة األحجام ،صغرية ،متوسطة ،كبرية( .بربريس،
 ،3102صفحة )083
فالرياضة هلا ﺃثار ﺇقتصادية ميكن ﺇستخدامها لتحقيق التنمية ،ليس فقط على املستوى احمللي ،وﺇمنا على املستوى
الدويل .وتتمثل يف كيفية خلقها ملناصب عمل ،وكذلك حتفيز النمو وزيادة الصادرات ،فهي كلها ﺃمور ﺃساسية ختص
ﺇسرتاتيجية التنمية اإلقتصادية بالرياضة ،باإلضافة ﺇىل ضرورة األخذ بعني اإلعتبار كيفية املسامهة يف توفري صحة ورفاهية
البلد ،وكذا املسامهة يف اإلقتصاد عموما سواء على املستوى احمللي ﺃو الدويل( .ﺃمعارفية ،3108 ،صفحة )12
ومن اخليارات اليت متنحها التنمية البشرية هي ﺃن حييا الناس حياة مديدة وصحية (خالية من األمراض) وهذا لن يكون
ﺇال عن طريق القطاع الرياضي الذي مينح ﺃ سلوب احلياة الصحية واللياقة البدنية اليت تضاعف من جهود الناس يف
ﺃعماهلم وبالتايل الدفع من عجلة النمو اإلقتصادي يف خمتلف املؤسسات ﺇىل األمام ،ومن بني العوامل املسامهة بشكل
فعال يف التنمية البشرية يف عامل الرياضة جند كل من جماالت اإلستثمار والتسويق إذ تعترب جماالت هامة جدا لتحقيق
النمو اإلقتصادي يف خمتلف الدول.
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 .1.1اإلستثمار في المجال الرياضي:
يعترب اإلستثمار هنجا ﺇقتصاديا حديث النشأة ظهر يف ﺃواسط السبعينات بعد زيادة حجم اإلنتاج من النفط وما
تبع ذلك من ﺇرتفاع يف األسعار ،فاإلستثمار يتضمن غالبا التضحية مبجموعة من النفقات اإلستثمارية املخططة هبدف
احلصول على جمموعة متوقعة ﺃكرب من التدفقات النقدية واليت تتميز بوجه عام بأهنا غري مؤكدة خالل فرتات زمنية
خمتلفة ،كما عرف على ﺃنه التضحية بأموال حالية يف سبيل احلصول على ﺃموال مستقبلية( .منجحي ،3101 ،صفحة
)93
وفيما يلي رسم توضيحي يساعدنا على ﺇعطاء فكرة عن عملية اإلستثمار:
شكل ( :)11شكل توضيحي لفكرة اإلستثمار

المصدر :بربريس ،شريف" .)3102( .ﺇقتراح مشروع تمهيدي لتحسين المردود اإلقتصادي لألندية الرياضية الجزائرية في

ﺇطار نظام القطاع الخاص" .ﺃطروحة دكتوراه ،معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل ،جامعة اجلزائر  ،12ص . 303

وإذا كان هذا هو مفهوم اإلستثمار بشكل عام ،فان اإلستثمار يف املؤسسات الرياضية يهدف ﺇىل زيادة رﺃس ﺃمواهلا
عن طريق توظيف رﺃس املال ،يف جمال األنشطة الرياضية املختلفة ،مما يتيح تبادل املنفعة بني املستثمرين،وبني املؤسسات
الرياضية املختلفة ،فاملستثمر يستثمر ﺃمواله وتستثمر املؤسسات الرياضية ﺇمكانياهتا املادية والبشرية الالزمة لألنشطة
الرياضية الالعب ،اإلداري ،اجلمهور)( .منجحي ،3101 ،صفحة )93
 .1.1.1ﺃوجه منافع االستثمار في المجال الرياضي والمساهمة في التنمية البشرية:

تتمثل املنافع اإل قتصادية بتعزيز فرص العمل وتدعيم القطاعات السائدة لالستثمارات الرياضية وتطوير البىن
التحتية ،واإلستثمار الرياضي وحتديدا يف بطوالت كأس العامل لكرة القدم متنح الثقة باإلقتصاد احمللي للدول املستضيفة
وتعد مؤشرا على اإلستقرار والنمو اإلقتصادي ،وتبلغ حجم صناعة الرياضة ما يصل ﺇىل ( )211مليار دوالر سنويا،
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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وهذا احلجم يفوق الدخل القومي ل ( )021دولة .وتشكل كرة القدم واإلستثمار يف بطوالت كأس العامل لكرة القدم
 % 81بني خمتلف األلعاب الرياضية ،وتعد اإلستثمارات الرياضية املقدمة ب ( )311مليار دوالر ﺃمريكي إلستضافة
دولة قطر لبطولة كأس العامل لكرة القدم لعام  3133األكرب على مستوى العامل بني خمتلف األحداث الرياضية الكربى
يف كرة القدم واأللعاب األخرى( .الشكرجي ،احلسيين ،و النعيمي ،3109 ،صفحة )018
ومن بني الفوائد اليت جتنيها املؤسسات الرياضية من عملية اإلستثمار وتساهم يف دفع عجلة التنمية البشرية ﺇىل
األمام ما يلي (حممود و رشيد ،3103 ،صفحة :)020
 _0تسخري مبالغ إلعادة بناء البنية التحتية الرياضية للمنشات وتطويرها.
 _3دعم القاعدة األساسية البشرية واملادية لألنشطة الرياضية املختلفة.
 _2التنوع يف تقدمي اخلدمات ﺇىل املستفيدين من الناس املهتمني وبالتايل ﺇزدهار املؤسسة الرياضية وزيادة اإلقبال عليها
لتنوع مصادر اخلدمة فيها.
 _3حتقيق نسبة من األرباح للمؤسسة الرياضية (وزارة _نادي _غريه).
 _1زيادة واردات األندية واملؤسسات الرياضية وبالتايل التوصل ﺇىل حتقيق اإلجناز العايل وﺇختيار األفراد املناسبني لوجود
الدعم املايل الكايف الذي يغطي تلك النفقات الكبرية.
 _2حتويل الرياضة ﺇىل صناعة حقيقية  ...صناعة الشباب واملواهب الرياضية من جانب وكذلك تدوير األموال وتطوير
اإلقتصاد الوطين من جانب آخر ،وملعرفة حجم املنافع اإلقتصادية املتحققة واملتوقعة من ﺇستضافة بطوالت رياضية
نستعرض بطوالت كأس العامل لكرة القدم.
الجدول ( :)11المنافع اإلقتصادية المتحققة والمتوقعة من ﺇستضافة بطوالت كأس العالم لكرة القدم
(ماليين الدوالرات)
المنفعة االقتصادية (اإليرادات)

2015

2016

2017

2018

اإلجمالي

حق البث اإلذاعي والتلفازي

318

92

319

3,322

2,111

حق التسويق الرياضي

012

001

320

9,2

0,311

حقوق التراخيص

10

313

38

21

222

بيع التذاكر

1

1

31

121

121

مصادر أخرى

28

82

10

13

328

اإلجمالي

133

113

203

2,992

1,212

المصدر :الشكرجي بشار دنون حممد; احلسيين ،دعاء نعمان حممد; النعيمي ،ﺃمحد عبد الكرمي ﺃمحد" .)3109( .االستثمار الرياضي:

المنافع والكلف دراسة ﺇستشرافية الستضافة قطر لبطولة كاس العالم لكرة القدم  ."1111جملة جامعة األنبار للعلوم االقتصادية

واإلدارية ،العراق ،اجمللد  ،00العدد ( ،)33ص . 018
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"فاإلستثمار الرياضي حيتل مرتبة يف ﺇقتصاد الدول بسبب ﺇرتفاع عدد الشباب كما ﺃنه يف نفس الوقت تستخدم األنشطة
الرياضية واملراكز واألندية كعامل قوي لصيانة ومحاية الشباب من اإلحنرافات اخلطرية وسلوك الطرق املشبوهة بسبب
الفراغ وامللل" (نزال و كاظم ،3108 ،صفحة .)308
والتنمية البشرية حباجة ﺇىل املنافع اإلجتماعية املتأتية من اإلستثمار الرياضي وذلك بسبب تبادل جتارب الشعوب
والتعرف على عادات وتقاليد البلدان األخرى ،وتدعيم السلوكيات األخالقية اإلجيابية للتأثري على الصحة العامة ومعاجلة
األمراض النفسية .كما ﺃن له منافعه البيةية ،فقد ﺃشار ( )Paulبأن ﺃغلب املنظمات املشرفة على ﺇقامة البطوالت الرياضية
ومنها اإلحتاد الدويل لكرة القدم ( )FIFAتشرتط ﺃن تكون البيةة اليت تقام فيها البطوالت خالية من عوامل التلوث
واألضرار البيةية ،وكذلك فمن الناحية الطبيعية فقد ﺃكد ( )Paulبأن املنافع تتضمن احملافظة على اللياقة البدنية والصحة
العامة( .الشكرجي ،احلسيين ،و النعيمي ،3109 ،صفحة )019_018
وهذا ما تصبو ﺇليه ﺃهداف التنمية البشرية (احلياة اخلالية من األمراض والصحية ،احلصول على املوارد الضرورية
لتوفري مستوى املعيشة املناسب) ،واإلستثمار يف اجملال الرياضي يعد من ﺃهم العوامل الفاعلة يف حتقيق هذه األهداف
وهذا من خالل اإلستثمار يف العمليات اإلقتصادية ذات الفوائد الكبرية واملتعددة وذات املردود اإلجيايب حنو بناء
ﺇسرتاتيجية ﺇقتصادية مستقبلية ترتكز عليها األجيال ،واإلستثمار الرياضي يعد من ﺃقصر الطرائق وصوال ﺇىل النجاحات
اإلقتصادية ،وقد ﺇستثمرت اجملتمعات القطاع الرياضي مبختلف اإلستثمارات الرياضية ﺇىل ﺃن قادها ﺇىل اإلزدهار الرياضي
واإلقتصادي على حد سواء( .شاكر و عبد الزهرة ،3102 ،صفحة )83
 .1.1.1اإلستثمار الرياضي في الجزائر:

ميكن ﺇستخالص بعض النقاط ندرجها كالتايل (منجحي ،3101 ،صفحة :)013
 _0رغم كل اجملهودات املبذولة لتطوير اإلستثمارات الرياضية ﺇال ﺃ نه يضل ضعيفا جدا وغري حمفز.
 _3مازال التوجه ﺇىل قطاع احملروقات ينال النصيب األكرب من اإلستثمارات على عكس اإلستثمار الرياضي.
 _2هناك جمموعة من العوائق اليت حتد من تدفق اإلستثمار يف اجملال الرياضي كانصراف الدولة يف اإلستثمار يف هذا
اجملال باإلضافة ﺇىل طبيعة القوانني والتنظيمات يف هذ ا اجملال.
 _3مل حيقق اإلستثمار الرياضي األهداف اليت تسعى ﺇ ليها الدولة.
 _1تعترب املعوقات اإلدارية من ﺃهم املعوقات يف طريق اإل ستثمار الرياضي.
 _2البد من ﺇختاذ التدابري الالزمة للحد من املعوقات وال يكون ذلك ﺇال بإرادة سياسية قوية وفعالة.
 .1.1التسويق في المجال الرياضي:
يعترب التسويق الرياضي ﺃكثر وظائف املنظمات واملؤسسات الرياضية تعقيدا وﺃمهية لذلك مصطلح التسويق يعترب
من املصطلحات الشائعة على ﺃلسنة الناس العامة واملتخصصني ،بعض الناس يعرفون التسويق الرياضي يف ضوء جتارهبم
وممارساهتم الشخصية ،دون ﺃن يكون لديهم ﺇدراك كامل بالدور الذي يقوم به التسويق يف تنفيذ وحتقيق ﺃهداف
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

18

ص022 -077 :

دور القطاع الرياضي في التنمية البشرية

املؤسسة ،فعلى سبيل املثال تقوم بعض السلطات التنفيذية بوصف التسويق الرياضي على ﺃنه للبضائع واخلدمات لتحقيق
ربح ما ،وهذا مفهوم قاصر فالتسويق الرياضي عملية تتعدى يف مفهومها جمرد بيع( .بن عكي ،3101 ،صفحة )039
"وقد قام كل من "ستونادر" و "بيتس" بتعريف التسويق الرياضي على ﺃنه عملية تصميم وتنفيذ ﺃنشطة رباعية اإلجتاه
"املنتج ،السعر ﺃو الثمن ،املكان التوزيع" للمنتج الرياضي إلنشاء حاجات ورغبات املستهلكني وحتقيق ﺃهداف الشركة"
(ونوقي ،حوداشي ،و شارف ،3109 ،صفحة )19
الشكل رقم  :11السوق الرياضي

The Sports Market

المصدر :درويش ،كمال الدين عبد الرمحن; وآخرون" .)3102( .ﺇقتصاديات الرياضة" .مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة،ص 23

والشكل يوضح الطبيعة اهلرمية لسوق الرياضة مع جمموعة صغرية من الالعبني يف قمة اهلرم ،ويف هذه القمة تتدفق
األموال على الرياضة من الرعاة وﺃموال املشاهدين وحقوق البث التلفزيوين واحلكومة وتتعاظم حجم املشاركة يف السوق
الرياضية يف قاعدة اهلرم من خالل شركات األحذية الرياضية واملالبس ،والضرائب والسياحة والسفر واألدوات الرياضية
وقطاع التطوع والتسهيالت احلكومية والشكل يوضح ﺃنه يف الوقت الذي تساند فيه احلكومات الرياضية لتحقيق املشاركة
اجلماعية والتفوق الرياضي ﺇال ﺃهنا تفرض الضرائب على الرياضة اليت حتد من ﺇنطالقها خاصة يف جمال األدوات واملنشات
الرياضية( .درويش و آخرون ،3102 ،صفحة  .)23والعاملون يف اإلعالنات والعالقات العامة رمبا يعتربون التسويق
الرياضي هو بيع التذاكر األكثر متييزا للعمالء ،ﺃو ضمان التسلية والرتويح يف املالعب الرياضية ،ولكن التسويق الرياضي
هو ﺃكثر من جمرد مفهوم العاملني يف جمال اإلعالنات والعالقات العامة( .بن عكي ،3101 ،صفحة )039
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ومن خالل ما سبق ميكن ﺇستنتاج بأن « التسويق الرياضي هو عبارة عن ﺇمتداد للتطبيقات الكالسيكية للتسويق
يف اجملال الرياضي ويستخدم :ﺃوال لغرض تسويق املنتجات /اخلدمات الرياضية (املنظمات الرياضية ...ﺇخل) ،ثانيا بغرض
ﺇستقطاب واجتذاب عدد كبري من املشاهدين (ﺃهداف وسائل االعالم) وﺃخريا بغرض حتقيق ﺃهداف ﺇتصالية
(املؤسسات االقتصادية) ﺃي اليت تستخدم الرياضة كمجال لالتصال»( .بن بوزيان ،3100 ،صفحة )33
 .1.1.1ﺃساليب التسويق الرياضي:
هي جمموعة األنشطة املختلفة اليت ميكن تطبيقها باستخدام اجملالت الرياضية والبطوالت والدورات واملنافسات
احللية والدولية والقارية واألوملبية يف التسويق الرياضي وفقا ملا يلي (مرتات ،3101 ،صفحة :)20
 _ 0تسويق حقوق الرعاية واإلعالن
 _3التسويق التلفزيوين
 _ 2تسويق البطوالت الرياضية
 _3تسويق الالعبني
 _1تسويق املنشات الرياضية واإل جتماعية
 _2تسويق اخلدمات اإل جتماعية
 _2تسويق برامج اإل عداد والتدريب الرياضي
 _8التسويق يف جمال التغذية الرياضية
 _9تسويق تكنولوجيا املعدات الرياضية
 .1.1.1ﺃوجه منافع التسويق في المجال الرياضي والمساهمة في التنمية البشرية:

يسعى التسويق يف اجملال الرياضي ﺇىل اإلرتقاء مبستوى األنشطة الرياضية وجماالت الرتبية البدنية والتدريب واإلدارة

والرتويج وجذب اإلهتمام حنو ممارسة الرياضة وتوضيح قيمتها لإلنسان ،وﺇعتباره مصدرا لتنمية موارد املؤسسات الرياضية
وزيادة موارد الدولة من الضرائب مبا حتققه من ربح وعائد مادي ،ﺇىل جانب توفري فرص عمل جديدة والتفاعل
اإلجتماعي بني املؤسسة الرياضية ومجهور املستهلكني( .رشيد و خلف ،3108 ،صفحة )303
فالعالقة بني الرياضة واإلقتصاد ﺃصبحت عالقة تالزمية بتطور التسويق الرياضي واتساع رقعته ،وبنمو جمال
التسويق الرياضي وﺇنتشاره وتنافس الشركات على رعاية األحداث الرياضية غدت املنشات اإلنتاجية هي املمول الرئيسي
ملعظم املناشط الرياضية الصغرية منها والكبرية خاصة يف الدول املتقدمة وكثري من دول العامل( .الطويل و احلديدي،
 ،3112صفحة )201
وملعرفة حجم بعض املنافع املتأتية من مكاسب التسويق الرياضي لألندية العاملية نستعرض اجلدول التايل:
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الجدول ( :)11ترتيب ﺃحسن ﺃندية عالمية 1112
النادي

الدولة

قيمة األرباح المحققة ( مليون أورو )

الترتيب

لاير مدريد

اسبانيا

221,8

0

مانشسرت يونايتد

بريطانيا

233,8

3

برشلونة

اسبانيا

218,8

2

بايرن ميونيخ

أملانيا

391,3

3

تشيلسي

بريطانيا

328,9

1

أرسنال

بريطانيا

323,3

2

ليفربول

بريطانيا

301,9

2

ميالن

إيطاليا

319,1

8

روما

إيطاليا

021,3

9

إنرتميالن

إيطاليا

023,9

01

المصدر :حنيش احلاج" .)3119( .ﺇستراتيجية التسويق في المؤسسات والمنشات الرياضية" .رسالة ماجستري ،معهد الرتبية
البدنية والرياضية ،جامعة اجلزائر  ،2ص . 003

"وكل هذه النوادي الرياضية تعمل على ﺇستقطاب ﺃحسن الالعبني يف العامل ،حيث حيتدم الصراع بني تلك األندية على
جلب جنوم الرياضة وﺇحتكار العقود الرياضية ،إلستثمارها يف متويل النادي وﺇبرام الصفقات التجارية املختلفة " (حنيش،
 ،3119صفحة )003
ﺃما بالنسبة ملسامهة التسويق يف اجملال الرياضي يف التنمية البشرية فيمكن حصرها يف بعض النقاط هي كاأليت
(بن بوزيان ،3100 ،صفحة :)33_32
_ تلبية احلاجات الرياضية لألفراد على ﺃ حسن وجه.
_ جذب ﺇهتمام حنو ممارسة الرياضة.
_ توفري فرص عمل جدية.
_ السماح لألفراد باإلستفادة من ﺇجيابيات الرياضة (الصحية ،النفسية ،اإلجتماعية) وذلك عن طريق التحسيس.
_ زيادة موارد الدولة من الضرائب كنتيجة للنشاطات املتعددة للمنظمات الرياضية.
_ ترشيد الدعم احلكومي لتدخل القطاع اخلاص لدعم الرياضة.
_ يعترب ﺃداة للتنمية سواء يف توفري فرص العمل ﺃو املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام فمثال ﺇسبانيا والربازيل حتقق عائد
هام من ﺇيرادات الرياضة.
وعليه فان التسويق الرياضي يساعد على توفري ﺃهم شرطني من التنمية البشرية (ﺃسلوب احلياة الصحية واحلصول على
املوارد الضرورية لتوفري مستوى املعيشة املناسب) ،وهذا من خالل التسويق للرياضة مبختلف ﺃشكاهلا وخصوصا ﺃن عدد
كبري من الشباب ممارس للرياضة ولكن من دون تأطري ،والتسويق الرياضي يعمل على ﺇحتواء هؤالء الشباب ويقدم هلم
88
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خدمات وبرامج عديدة ،ويعتين بالفةات العمرية ويؤهل األندية واملنتخبات للمشاركة يف املنافسات الدولية ،لذا فان
التسويق الرياضي يساهم بشكل مباشر يف التنمية البشرية من خالل الرتويج للسلع واملنتجات واخلدمات الرياضية ويروج
ﺃساليب التدريب الرياضي اليت حتسن من صحة ولياقة اإلنسان وﺃيضا يوفر فرص عمل حتسن من مستوى معيشة األفراد
يف جمتمعاهتم املختلفة.
 .1.1.1التسويق الرياضي في الجزائر:
زاد اإلهتمام يف اآلونة األخرية بدراسة وتطبيق املفاهيم التسويقية ،خاصة اجلزائر وذلك بعد ﺇجتاه الدولة لسياسات
اإلصالح اإلقتصادي وحترير اإلقتصاد لتعمل يف ظل اآلليات اجلديدة للسوق اليت تقوم على املنافسة بني املنظمات
املختلفة وبالرغم من هذا التوجه للدولة ﺇال ﺃنه يف حقيقة األمر مل يتبع اآلليات السليمة يف جمال التسويق الرياضي ﺇىل
يومنا هذا نتيجة وجود فجوات كربى يف التمويل ومن جهة ﺃخرى ﺃكثر دقة يف ﺃعمال تسيري تلك املوارد املتوفر لدى
تلك اهليةات الرياضية وﺇال غياب لوائح وقوانني لتسهيل من العمل التسويقي يف اجملال الرياضي بالشكل األمثل( .ونوقي،
حوداشي ،و شارف ،3109 ،صفحة .)28
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 .1الخاتمة:
متكنت العديد من دول العامل من جعل الرياضة صناعة حقيقية جتىن من خالهلا العديد من األرباح وهذا من خالل
عملييت اإلستثمار والتسويق ،فالنظم التقليدية للرياضة قد حتولت متاما ﺇىل كوهنا نشاطا ﺇقتصادي وﺇستثماري وصناعة
قائمة حبد ذاهتا ،كما ﺃن حجم اإلستثمارات الكبرية والتسويق يف األنشطة الرياضية ويف خمتلف األحداث الرياضية
ﺃصبحت حتتل مراتب متقدمة على العديد من القطاعات الصناعية ،وعليه ﺃصبح القطاع الرياضي يساهم يف خدمة
التنمية البشرية وهذا من خالل نشر ثقافة احلياة الصحية اخلالية من األمراض وتوفري فرص عمل للعديد من الشباب
واإلستثمار يف مواهبهم للصاحل العام ،وعموما توفر الرياضة كنشاط لإلنسان اللياقة البدنية والصحية وهذا لوحده كايف
لتحقيق هدف من ﺃهداف التنمية البشرية وبدون النظر ﺇىل عامل اإلستثمار والتسويق ،لذا البد من ﺃن تساهم الدولة
يف ﺇستثماراهتا وتسويقها للمؤسسات الرياضية حىت يعود النفع على دفع حركة اإلقتصاد الوطنية لألمام وحىت يتم توفري
حلول للشباب يف ﺇجياد فرص للعمل وخصوصا الشباب املمارس للرياضة والطموح ﺇىل حتقيق ﺃشياء يف عامل الرياضة
تؤدي ﺇىل ﺇنتفاع عدد كبري من الناس ،وهذا ما يثبت صحة الفرضيات املطروحة؛ ومنه نوصي باالهتمام هبذا القطاع يف
اجلانب االستثماري خاصة االستثمار الذي يقوم به القطاع اخلاص ،من حيث إنشاء نوادي رياضية تعمل على العديد
من اجلوانب الرياضية واالجتماعية وحىت االقتصادية ،مما يساهم يف التنمية البشرية.
 .1المراجع:

 )1احلاج حنيش" .)3119( .ﺇستراتيجية التسويق في المؤسسات والمنشات الرياضية" .رسالة ماجستري .معهد الرتبية البدنية
والرياضية ،دايل ابراهيم :جامعة اجلزائر  ،12ص .003
 )1الطيب ﺃمعارفية" .)3108( .ﺃثر ﺇستضافة التظاهرات الرياضية على اإلقتصاد المحلي" .ﺃطروحة دكتوراه .كلية العلوم االقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيري ،قسم العلوم االقتصادية :جامعة اجلزائر  ،12ص .12
 )1بشار دنون حممد الشكرجي ،دعاء نعمان حممد احلسيين ،و أمحد عبد الكرمي أمحد النعيمي" .)3109( .اإلستثمار الرياضي:
المنافع والكلف دراسة ﺇستشرافية إلستضافة قطر لبطولة كاس العالم لكرة القدم  ."1111جملة جامعة األنبار للعلوم اإلقتصادية
واإلدارية ،العراق ،)33(00 ،ص ص  .019_018متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/12
https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=166089

 )1جليل كامل غيدان" .)3101( .تحليل ﺇثر ﺇنفاق الموازنة العامة على بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق للمدة
( .")1111_1991جملة الكوت للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ،جامعة واسط ،)09(0 ،ص  .033متوفر على املوقع االلكرتوين
بتاريخ (https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=106469:)1414/40/14

 )1حسن ناجي حممود ،و علي بشري رشيد" .)3103( .ﺃهمية شركات القطاع الخاص في دعم اإلقتصاد الوطني عبر رعاية
المؤسسات الرياضية" .جملة الرتبية الرياضية ،جامعة بغداد ،)3(32 ،ص ص  .020_021متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=100961:)1414/40/12

 )6محزة مزيان ،أمحد حممودي ،و الياس العيداين" .)3109( .واقع وتحديات التنمية البشرية بالدول المغاربية" .جملة الدراسات
اإلقتصادية املعاصرة ،جامعة املسيلة ،)0(3 ،ص  .21متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/14
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96099
90
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 )7رقية صونية بن عكي" .)3101( .ظاهرة االحتراف الرياضي في ضوء الضوابط القانونية واإلقتصادية ومدى ﺇنعكاساتها على
تحسين مستوى رياضة كرة القدم الجزائرية" .ﺃطروحة دكتوراه .معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل :جامعة اجلزائر ،12
ص ص .039_028
 )2رواء زكي يونس الطويل ،و نبيل حممد صاحل احلديدي" .)3112( .ﺃهمية الرياضة في اإلقتصاد القومي" .جملة جامعة تكريت
للعلوم

اإلنسانية،

،)2(03

ص

ص

.201_213

متوفر

على

املوقع

االلكرتوين

بتاريخ

(https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=44443:)1414/40/12

 )9سالم خنتوش رشيد ،و ياسني علي خلف" .)3108( .دراسة واقع ﺇدارة التسويق الرياضي لألندية الرياضية في كربالء من
وجهة نظر ﺃعضاء الهيئات اإلدارية" .جملة الثقافة الرياضية ،جامعة تكريت ،)3(9 ،ص  .303متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=157469:)1414/40/12

 )11شريف بربريس" .)3102( .ﺇقتراح مشروع تمهيدي لتحسين المردود اإلقتصادي لألندية الرياضية الجزائرية في ﺇطار نظام
القطاع الخاص" .ﺃطروحة دكتوراه .معهد الرتبية البدنية والرياضية ،سيدي عبد اهلل :جامعة اجلزائر  ،12ص ص
.303_082_083_081
 )11صالح وهاب شاكر ،و عالء خلف عبد الزهرة" .)3102( .دور القيادات اإلدارية في بعض جوانب اإلستثمار الرياضي
لألندية الرياضية العراقية" .جملة كلية الرتبية األساسية ،اجلامعة املستنصرية ،)92(32 ،ص  .83متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127950:)1414/40/11

 )11عبد احلليم جرب نزال ،و مهند يوسف كاظم" .)3108( .دراسة تحليلية لمستوى المخاطر التي تواجه اإلستثمار الرياضي
في وزارة الشباب والرياضة" .جملة دراسات وحبوث الرتبية الرياضية ،جامعة البصرة ،)0112_0808(13 ،ص  .308متوفر على
املوقع االلكرتوين بتاريخ (https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=167350:)3131/13/30

 )11علي محيدوش" .)3102( .عالقة النمو اإلقتصادي بالتنمية البشرية مع رصد التجربة الجزائرية" .جملة معهد العلوم
اإلقتصادية ،جامعة اجلزائر  ،)0(02 ،2ص ص  .311_099_091متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/14
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10529

 )11علي طامل" .)3108( .التننمية البشرية مطلب ضروري لتحقيق التنمية اإلقتصادية في الدول النامية _ اإلشارة ﺇلى واقع
الجزائر_" .جملة شعاع للدراسات اإلقتصادية ،املركز اجلامعي لتيسمسيلت ،)3(3 ،ص  .012متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ
(https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76941:)1414/40/14

 )11عيسى اهلادي ،وكمال رعاش" .)3100( .اإلحتراف الرياضي في كرة القدم (دراسة مقارنة) " .القاهرة :دار الكتاب احلديث،
ص .32
 )16فريد طهراوي" .)3102( .حتليل مكونات التنمية البشرية يف اجلزائر للفرتة  ."3103_0991جملة معارف ،جامعة البويرة،
،)33(03

ص

ص

.091_089

متوفر

على

املوقع

االلكرتوين

بتاريخ

(:)3131/13/31

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/53648

 )17كمال الدين عبد الرمحن درويش ،و آخرون" .)3102( .ﺇقتصاديات الرياضة" .القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية ،ص .23
 )12لطيفة ملطوش ،وعمر اقاسم" .)3102( .التنمية البشرية في الجزائر :واقعها ،قياسها ومعوقاتها" .جملة دفاتر بوادكس ،جامعة
ﺇبن باديس مستغامن ،)1(3 ،ص ص  .011_039متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/14
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/30225
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 )19حممد بن بوزيان" .)3100( .التسويق الرياضي والسبنسوريزنغ في الجزائر :عن طريق دراسة ﺇستطالعية للمؤسسات الممولة
للنوادي الرياضية" .رسالة ماجستري .كلية العلوم االقتصادية علوم التسيري والعلوم التجارية  ،تلمسان :جامعة ايب بكر بلقايد ،ص
ص .33_32_33
 )11حممد مرتات" .)3101( .مساهمة لدراسة واقع ﺃساليب التسويق الرياضي بالشرق الجزائري" .جملة علوم وتقنيات النشاط
البدين والرياضي ،جامعة اجلزائر  ،)0(3 ،12ص  .20متوفر على املوقع االلكرتوين بتاريخ (:)1414/40/12
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112062

 )11خملوف منجحي" .)3101( .الجانب القانوني إلستثمار المؤسسات اإلقتصادية في النوادي الرياضية المحترفة _ لكرة
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الملخص

إدارة اجلودة؛
مصلحة اجلوازات؛
.األبيار

هدفت الدراسة لتعرف على مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق كفاءة األداء الوظيفي لدى
 وقد خلصت هذه الدراسة،املوظفني مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب فرع األبيار
: إىل جمموعة من النتائج أمهّها ما يلي
 ومستوى كفاءة األداء،أَظهرت النتائج بشكل عام أَنَّه يوجد أثر بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة
َّ  كما بينت أ،الوظيفي لدى ججمتمع الدراسة
حيث بلغ
 ج،َن مستوى األداء الوظيفي متوسطاً إىل حد ما
ٍ  وهذا يجشري إِىل وجود مستوى غري جم،)080.2( مبتوسط حسايب
 إى،رض من األداء الوظيفي للموظفني
َّ َن اخنفاض مستوى األداء الوظيفي
َّ أ
8كان بسبب اخنفاض فاعلية إدارة اجلودة الشاملة بإدارة املصلحة
Abstract

The study aimed to identify the contribution of total quality management to
achieving efficient job performance among employees in the Passports, Nationalities
and Arab and Foreign Affairs branch of Elabyar branch. This study concluded a set of
results, the most important of which are:
The results showed, in general, that there is an effect between the dimensions of
total quality management and the level of job performance efficiency of the study
community. It also showed that the level of job performance is somewhat average,
reaching an average of 2.683, and this indicates an unsatisfactory level of job
performance For employees, however, the low level of job performance was due to the
low effectiveness of TQM in the administration of the department.
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 .1مقدمة:

يعترب مفهوم األداء الوظيفي من املفاهيم اليت حظيت بنصيب وافر من االهتمام والدراسة ،ملا له من أمهية على
ّ
مستوى املؤسسة والعاملني هبا ،وكثرة وتنوعت املؤثرات املتداخلة اليت تؤثر عليه ،فاألداء هو الوسيلة اليت حتفز العاملني
للعمل حبيوية ونشاط من خالل معايريه املختلفة اليت توضع من قبل األجهزة اإلدارية باملؤسسة ،بتوفري احملفزات اليت
هتدف للوصول إىل املستويات املثلى لتحقيقه ،وكذلك دراية املتغريات اليت تؤثر وتتأثر به ،سواء أكانت باإلجياب أم
بالسلب ،ويعترب صلة الوصل بني سلوك العاملني واملؤسسة ،باعتباره الناتج احملصل والنهائي للحكم على أنشطة
املنظمة وأحد املؤشرات اهلامة الدالة على مستوى كفاءة العاملني وبلوغهم ملستوى اإلجناز املطلوب وفق اإلمكانات
املتاحة ( ،)Pizam ,0202و تعيش املؤسسات اخلدمية اليوم عصراً مسته التجديد والبحث عن مزيد من الكفاءة
حيث يشهد القرن احلايل تغريات وتطورات سريعة ومتالحقة يف كافة اجملاالت اخلدمية ،
واإلبداع والتميز يف األداء ،ج

لذا على هذه املؤسسات تبين مفاهيم إدارية حديثة تواكب ما تتطلبه املرحلة لتمكنها من التعامل مع التحديات اليت
تواجهها ،والتغلب عليها لتحقيق األداء بكفاءة وفاعلية ،سعياً إىل البقاء واالستمرار يف عامل املنافسة ،وتعد إدارة
اجلودة الشاملة من أهم األساليب والنظم املتبعة ملواجهة هذه التحديات ،باعتبارها من املفاهيم اإلدارية احلديثة يف
ججمتمعنا العريب اليت تقوم على األفكار واملبادي اليت جُتكن أي مؤسسة إذا طبقتها من حتقيق أفضل أداء ممكن ،وتعمل
املؤسسات اليوم على تنمية مواردها املتاحة خاصة البشرية منها باعتبار العنصر البشري هو مقياس للنجاح أو الفشل
ألي عملية خدمية ،وأمام هذه املؤسسات حتدي تنمية وتطوير وترشيد استغال إمكانيات وقدرات القوى العاملة
داخلها لتتمكن من القيام بأعبائها الوظ يفية بكفاءة وفعالية ،لتحقيق التفوق والتميز 8وبالتايل فإن حتقيق أهداف
املؤسسة ال ميكن الوصول إليها يف غياب املورد البشري الكفء والفعال ،لذا وجب على املؤسسات من خالل إدارة
اجلودة الشاملة متابعة ومراقبة أداء العاملني بتحديد نوعية وكمية جودة أدائهم ،وحتديد القدرات واإلمكانيات اليت
ميتلكها كل فرد ،وتقييم أدائه8
 .1.1إشكالية الدراسة:

أ ّن اهلدف الرئيسي ألي مؤسسة هو االستمرار والتميز خاصة يف ظل التحديات اليت تواجهها املؤسسات
اخلدمية ،لذلك وجب عليها إجياد السبل الكفيلة لرفع من مستوى كفاءة أداء املوظفني هبا وحتقيق مستويات عالية

وتوفري العوامل املساعدة على جتاوز املعوقات ،لذلك تتجه املؤسسات اليوم لتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
باعتباره عامل رئيسي يف حتقيق أهدافها وحتسني أدائها8
ورغم االهتمام املتزايد بأمهية موضوع إدارة اجلودة الشاملة يف إدارة املؤسسات اخلدمية بالدول املتقدمة ،إال أن
الواقع يف املؤسسات الليبية مازال يشوبه القصور يف توجيه االهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف تلك املؤسسات ،وتعترب
اجلودة أحد العوامل اليت قد تؤثر على مستوى األداء الوظيفي لدى املوظفني بتلك املؤسسات8
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تبنيَ َّ
أن هناك أوجه قصور يف أدائهم الوظيفي
وعليه تكمن مشكلة الدراسة من خالل ما الحظه الباحثّ ،
( ،)وقلة إمكانيات املستخدمة ،وليس هناك وعي ِ
كاف مبفهوم أدارة اجلودة الشاملة ،وكذلك من خالل االطالع
على الدراسات السابقة ،وعلى توصيات بعضها اليت من بينها دراسة (أبو زيادة ،)0200 ،و(معمر،)0201 ،
واليت أوصت بإجراء املزيد من الدراسات حول موضوع إدارة اجلودة الشاملة وربطها مبتغريات أخرى8
يبني لنا أمهية دراسة إدارة اجلودة الشاملة بأبعادها املختلفة قد تكون أحد العوامل الرئيسية املؤثرة يف
فكل ذلك ّ
مستوى األداء الوظيفي لدى املوظفني ،وذلك من خالل قيا س أبعاد إدارة اجلودة الشاملة املختلفة (القيادة والرؤية
السليمة-املشاركة واملبادرة  -التحسني املستمر) وأثرها مبستوى كفاءة األداء الوظيفي لدى املوظفني مبصلحة اجلوازات
واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب -األبيار ،وانطالقاً ممّا سبق فإ ّن مشكلة الدراسة ميكن صياغتها يف التساؤل
التايل:
ما مساهمة إدارة الجودة الشاملة في تحقيق مستوى كفاءة األداء الوظيفي بمصلحة الجوازات بمصلحة
الجوازات والجنسيات وشؤون العرب واألجانب؟
 .2 .1أهداف الدراسة:

إن اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة هو حماولة الكشف عن جمموعة اآلثار احملتملة بني األبعاد الرئيسية إلدارة

اجلودة الشاملة ،وعلى مستوى كفاءة األداء الوظيفي ،وذلك من خالل دراسة اآليت:
األثر بني القيادة والروية السليمة ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.األثر بني املشاركة واملبادرة ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.األثر بني التحسني املستمر ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب. أثر أبعاد إدارة اجلودة الشاملة على مستوى كفاءة األداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤونالعرب واألجانب.
معرفة مستوى األداء الوظيفي مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب. .3.1فرضيات الدراسة:

استناداً على ما ورد يف مشكلة الدراسة وأهدافها ،ميكن صياغة فرضيات الدراسة كالتايل :

الفرضية الرئيسية األولى :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني إدارة اجلودة الشاملة واألداء الوظيفي مبصلحة
اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب ،وتنبثق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني القيادة والروية السليمة ،واألداء الوظيفي مبصلحةاجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.
 أَجريت املقابالت مـع بعض املوظفني باملصلحة قيد الدراسة خالل الفرتة مـن 80404/45/50 - 52
*مت االطالع على تقرير لتقييم أَداء املوظفني لسنة  045.من خالل قسم شؤون اإلدارية ،ومل يسمح بأَخذ صورة ضوئية باملصلحة قيد الدراسة8
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الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني املشاركة واملبادرة ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازاتواجلنسيات وشؤون العرب واألجانب .
 الفرضية الصفرية :ال يوجد أثر ذي داللة إحصائية ،بني التحسني املستمر ،واألداء الوظيفي مبصلحة اجلوازاتواجلنسيات وشؤون العرب واألجانب.
الفرضية الصفرية :ال حيقق املوظفون مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب مستوى األداءالوظيفي املطلوب منهم .
 .1.1أهمية الدارسة:

تكمن ﺃهمية ﺍلﺩﺭﺍسة في كوهنا تسلط ﺍلضﻭﺀ على موضوع في غاية ﺍألهمية ،وهو أثر إدارة اجلودة الشاملة
كما تستمد ﺍلﺩﺭﺍسة
على األداء الوظيفي ،إضافة لما ستضيفه هذه ﺍلﺩﺭﺍسة من إثراء معريف لآلدب ﺍإلﺩﺍﺭﻱّ ،
ﺃهميتها من إِ ّهنا يف ججزئها النظري تقوم بدراسة إدارة اجلودة الشاملة بشكل عام هبدف توضيح وتوفري الفهم العميق
ذات األمهية يف جمال اجلودة ،و ّأهنا يف ججزئها العملي تقوم مبحاولة إجياد األثر بني إدارة
باعتبارها من املواضيع ّ
اجلودة الشاملة واألداء الوظيفي يف مصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب ،ومن مث طرح توصيات
يؤمل أ ّن تستفيد منها إِدارة الفروع األجخرى يف جمال اجلودة لرفع كفاءة األداء الوظيفي8
 .1.1منهجية الدراسة:

اعتمد الباحثان املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف الظاهرة قيد الدراسة؛ لكونّه أكثر املناهج استخداماً
يف دراسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية ،وألنِّه يناسب ظاهرة موضوع الدراسة باستخدام الدراسة امليدانية ملعرفة أثر
أبعاد إدارة اجلودة الشاملة على األداء الوظيفي لدى املوظفني مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب
ببلدية األبيار8
تكون ججمتمع الدراسة من مجيع العاملني مبصلحة اجلوازات واجلنسيات وشؤون العرب واألجانب
* ُمجتمع الدراسةّ :

فرع األبيار والبالغ عددهم ( )10موظفاً ومتّ استخدام أسلوب املسح الشامل8
 .2اإلطار النظري للدراسة:

تسعى اإلدارة يف مجيع املؤسسات اخلدمية إىل االهتمام بأهم مورد من مواردها وهو العنصر البشري كونه ميثل

أحد املوارد اهلامة يف تلك املؤسسات ،وأصبحت إدارة اجلودة الشاملة الوظيفة األوىل و الفلسفة اإلدارية وأسلوب
احلياة ألي مؤسسة لتمكنها من البقاء واالستمرار يف ظل املتغريات البيئية املتالحقة وسريعة التغيري ،وكثرت الدراسات
واألحباث اليت تناولت جوانب عديدة حول جودة ،وبدأت العديد من اإلدارات يف حتسني إنتاجية وقوة العمل من
خالل دراسة تأثريات إدارة اجلودة الشاملة على متغريات عديدة يف جمال املوارد البشرية ،ولتحقيق ذلك كان البد من
حتقيق التوافق للموظف بني جودة وظيفته يف العمل وُتكينه يف العمل ،وهذا ما تسعى إليه إدارة اجلودة الشاملة من
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توفري حياة وظيفية مناسبة وجيدة للعاملني 8وتصبح اجلودة مسؤولية كل فرد يف املؤسسة مما يعظم أداء العامل بكفاءة
وفاعلية.
ومبا إِ َّن إدارة اجلودة الشاملة تعترب عامالً مهماً يف التأثري على سلوك العاملني ،ورفع مستوى أدائهم ،ليسامهوا يف
حتقيق أهداف املؤسسة ،لذلك فإهنا واحدة من املوضوعات املهمة اليت نالت قسطاً كبرياً من البحث والدراسة حيث
ال يكاد أي كتاب يف علم السلوك خيلو من إدارة اجلودة الشاملة ملا هلا من أثر مهم على أداء املوظفني باملؤسسة8
 .1.2إدارة الجودة الشاملة:

مفهوم إدارة اجلودة الشاملة :ذكر " هوسرت " إدارة اجلودة الشاملة على َّأهنا مدخل إلدارة املنظمة والذي يرتكز
على اجلودة ،ويبين على أساس مشاركة مجيع أعضاء املنظمة ،ويهدف إىل حتقيق النجاح يف األمد الطويل من خالل

حتقيق رضا العميل ،ومنافع للعاملني يف املنظمة واجملتمع على حد سواء (العبادي ،والكيالين ،0202 ،ص8)072
 .1.1.2أبعاد إدارة الجودة الشاملة:
 .1القيادة والرؤية السليمة :تعترب القيادة املوجه الرئيسي يف كافة املنظمات حيث تتطلب منظمات إدارة اجلودة
التحول اجلذري من السلوكيات التقليدية للمديرين إىل سلوكيات ومفاهيم إدارة اجلودة الشاملة ،وهبدف حتقيق
النجاح يف الوقت الراهن يتوجب من املديرين التنفيذين الشعور باهنم فريق عمل واحد يعملون على تطوير وتأسيس
ومراجعة قيم اجلودة بصورة معمق ة هبدف الوصول إىل حالة التميز ،لذا يتم القيام بوضع خطة شاملة ذات رسالة
وأهداف اسرتاتيجية واضحة سواء على املدى القصري أو املدى البعيد حيث حتاول املنظمة من خالهلا حتقيق امليزة
التنافسية هلا ،مع ضرورة التحليل الشامل للبيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة حيث يأخذ بعني االعتبار نقاط القوة
8
والضعف باإلضافة إىل حتديد الفرص والتهديدات اليت حتيط باملنظمة( العلي ،0222 ،ص8)27
 .2مشاركة العاملين :يعتمد جناح أي منشأة يف حتسني األداء بشكل كبري على املهارات و احلوافز اليت ُتلكها قوة
كما أن جناح العاملني يعتمد بصورة كبرية على حصوهلم على فرص ذات معىن للتعلم
العمل يف هذه املنشأةّ ،
واكتساب مهارات عملية ،وحيدر باملنشأة االستثمار يف تطوير قوة العمل من خالل التعليم والتدريب وخلق الفرص
للنمو املطرد من خالل التدريب على رأس العمل ودوران الوظيفة والدفع للمهارات املعروضة (بسرت فيلد ،و كارول
وبسرت فيلد ،0221 ،ص8)20
.3التحسين المستمر :هو جمموعة عمليات إلدخال االبتكارات الصغرية املستمرة على املنتج أو اخلدمة ،وسرعان

كما يعد فلسفة للبحث
ما يصبح املنتج برتاكم هذه التحسينات منتجاً جديداً خيتلف ُتاماً عن املنتج األصليّ ،
املستمر عن الطرق الالزم ة لتحسني العمليات وهو يتضمن حتديد األفضل من حيث التطبيقات وغرس شعور ملكية
العاملني ،ويركز أحياناً على ختفيض الوقت املطلوب ألداء العمل أو ختفيض اهلدر أو ختفيض عدد اإلصابات
(اجلبوري ،0202 ،ص8)027
 .2.1.2مبادئ إدارة الجودة الشاملة :تشمل إدارة اجلودة الشاملة على ستة مبادئ رئيسية وهي (توفيق،
 ،0200ص:)12
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 الرتكيز على العميل ،والرتكيز على العمليات8 الوقاية من األخطاء مقابل الفحص8 حشد خربات القوى العاملة8 اختاذ القرارات بناء على احلقائق8 إرجـاع األثر (8)Feedback .3.1.2وظائف إدارة الجودة الشاملة (دودين ،0200 ،ص :)23
 االستخدام األمثل للطاقات البشرية وتطوير إمكاناهتا اهلادفة يف حتسني اإلدارة واإلنتاجية8 اعتماد املعايري القياسية سواء املعايري الصناعية أو الوطنية أو القياسية العاملية  ISO 9000كمعايري يف قياس كفاءةاألداء وفاعليته8
 التحسني املستمر يف استخدام التكنو لوجيا املتطورة وتصعيد دورها يف تطوير املنتجات وحتسني اخلدماتاملراد تقدميها للمستهلكني احلاليني واملرتقبني8
 -أ ّهنا املفتاح األساسي يف التصدي للمنافسة الدولية وحتقيق املكانة السوقية املالئمة يف ظل املنافسة الشديدة وبروز

ظاهرة العوملة يف اجملتمع اإلنساين8
 املسامهة يف حتقيق مؤشرات أساسية يتم التأكيد عليها وهي من خالل حتسني املستوى املعيشي للفرد واجملتمع ،ومنوالتجارة التصديرية يف ظل العوملة ،وتطور امليادين االستثمارية والتوسع يف إجنازها ،وزيادة اإلنتاجية وحتسني أبعادها8
 استخدام الوسائل العل مية اإلحصائية وبشكل خاص خمططات السبب أو األثر ،وخمطط الضبط وغريها مناألساليب اإلحصائية اليت تساهم بشكل فاعل يف حتقيق كفاءة األداء يف اجملاالت اإلنتاجية واخلدمية8
 تعد اجلودة مدخالً أساسياً يف زيادة القدرة التنافسية للمنظمات املختلفة من خالل استمرارية التحسني يف اجلودةللمنتجات واخلدمات واألفراد والعمليات والتفاعل مع البيئة اخلارجية واملسامهة يف حتقيق رغبات املستهلكني احلاليني
واملرتقبني8
 .1.1.2أهداف إدارة الجودة الشاملة (عرفة ،0200 ،ص  )090-090هتدف فلسفة إدارة اجلودة الشاملة

إىل حتقيق التكامل يف جهود الشركات لكسب امليزة التنافسية بإدخال التحسني املستمر على سائر مكونات الثقافة
التنظيمية للشركات ،وتتجلى أهدافها يف اآليت:
* تطوير أداء مجيع العاملني عن طريق تنمية روح العمل ومهارات العمل التعاوين اجلماعي هبدف االستفادة من كافة
الطاقات وكافة العاملني باملنشاة8
* ترسيخ مفاهيم اجلودة الشاملة والقائمة على الفعالية حتت شعار " أن نعمل األشياء بطريقة تصحيحية من أول مرة
ويف كل مرة "8
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* االهتمام مبستوى األداء اإلداريني واملوظفني يف املنظمات من خالل املتابعة الفاعلة وإجياد اإلجراءات التصحيحية
وتنفيذ برامج التدريب املقنن ة واملستمرة والتأهيل اجليد مع تركيز اجلودة على مجيع أنشطة ومكونات النظام (املدخالت
– العمليات – املخرجات)8
* اختاذ كافة اإلجراءات التصحيحية والوقائية لتالقي األخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة يف العاملني ويف مستوى
اجلودة اليت حققتها املنظمة8
 .2.1.2أهمية إدارة الجودة الشاملة :تسعى إدارة اجلودة الشاملة إىل حتقيق جمموعة من املنافع أمهّها (الكرخي،

 ،0203ص:)13

* تشجيع املبادرات واملقرتحات اليت من شأهنا تطوير وحتسني أساليب العمل8
* رفع معدل الرضا الوظيفي بني العاملني8
* حتقيق بيئة عمل مناسبة تشجع على اإلبداع واالبتكار ،وزيادة معدالت األداء واإلنتاجية8
* اختصار الوقت واجلهد يف إجناز األعمال وتطوير وتبسيط إجراءات العمل8
* خلق ارتياح بني العاملني من خالل توضيح املهام املطلوب منهم أدائها8
* تسهيل قياس أداء العاملني وفق معايري واضحة ودقيقة8
 .2.2كفاءة األداء الوظيفي:
 .1.2.2الكفاءة :هي القدرة على إجناز جمموعة من املهام احملددة والواضحة والقابلة للقياس يف إطار النشاط

(خريي ،0202 ،ص8)002

 .2.2.2مفهوم األداء الوظيفي :وعرف نيكوالس األداء الوظيفي على أنَّه" إنتاج السلوك الذي يقوم به األفراد،
فالسلوك هو النشاط ،أما إنتاج السلوك فهي النتائج اليت ُتخضت عن ذلك السلوك" (احملاسنة ،0202 ،ص)02
بينما عرفه معجم مصطلحات العالقات العامة األداء الوظيفي على أنَّه " الدرجة اليت يصل إليها النشاط اإلمنائي يف
ّ
العمل وفقا ملعايري ،أو مواصفات ،أو مبادئ توجيه معينة ،أو يف حتقيق النتائج وفقا ألهداف أو اخلطط املعلنة
( املشاقية ،0201 ،ص8)10
 .3.2.2عناصر األداء الوظيفي :هتتم اإلدارة يف املنظمات برفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسني مستوى األداء فهي

احملرك الديناميكي للعملية اإلنتاجية مبعىن أ ّهنا مصدر الطاقة اليت تسيطر على األداء ،ومن جهة أخرى مازالت
الكفاءة اإلنتاجية تتوقف على الطريقة اليت يؤدي هبا األفراد أعماهلم حبيث أصبح حتسينها يعتمد بشكل أساسي على
القدرة على العمل والرغبة فيه وأمهّها( :حممد ،0201 ،ص8)032

.1المقدرة على العمل :هي العنصر األول من عناصر األداء وتكتسب املقدرة على العمل بالتعليم واخلربة العملية
كما أن حسن االستفادة من مؤهالت العنصر البشري ومهاراته وقدراته اليت يتمتع هبا ُتكن من الوصول حتقيق
وّ
أهداف املؤسسة بأعلى فعالية وأقصى كفاءة ممكنة وذلك من خالل:
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حيث
* حسن اختيار العاملني :تتضمن عملية اختيار العاملني املفاضلة بني األفراد املتقدمني لشغل وظيفة معينة من ج
مؤهالهتم ومهاراهتم وفعاليتهم وكفاءهتم يف األداء املناسب فعلى إدارة املوارد البشرية أن حتدد الشروط الواجب توفرها
يف الشخص الذي يشغل هذه الوظيفة مثّ انتقاء أفضلهم وأصلحهم للعمل8
* التدريب والتكوين :تعترب وظيفة التدريب إحدى الوسائل الرئيسية لرفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة الفعالية وتطوير
وزيادة مهارات العاملني ،ويؤكد  KEEPأن أهداف اسرتاتيجية تكوين املوارد البشرية هي احلصول على قوة العمل
ذات املواصفات من خصائص شخصية ومعارف ومهارات8
 .2الرغبة في العمل :أن العنصر الثاين يف األداء هو توفر الرغبة يف العمل لدى الفرد شاغل الوظيفة فاإلدارة بدأت
حيث أصبح التعرف على حمددات دوافع العمل كوسيلة للتأثري على تلك الرغبة أمر
تعرتف بأمهية هذا املوضوع ج
ضروري لرفع الكفاءة 8وتتأثر رغبة الفرد مبجموعة من العوامل:

* بيئة العمل الداخلية واخلارجية :تشكل جزء كبري م ن السلوك البشري فظروف العمل داخل املؤسسة ميكن أن
تساهم يف ختفيض مستوى األداء كالتهوية والتدفئة ،وأما احمليط اخلارجي تشكله املؤثرات االجتماعية جلماعات
العمال اليت ميكن أن تنقص من رغبة الفرد يف العمل أو توجهه حنو أفضل جسبل األداء8

حيث أنّه ما يرغب الفرد يف حتقيقه من حاجات ورغبات وتتأثر
*حاجات األفراد :تؤثر على كفاءة الفرد اإلنتاجية ج
طريقة تفكريه وأمناط سلوكه حىت يصنع لنفسه مركزاً ومستقبالً8
* التحفيز :يتمثل يف وضع تشجيع معني يهدف إىل حتريك الفرد العامل ويكون مادي كالرواتب والعالوات ومعنوي
كاالعرتاف والتقدير ،وترتك احلوافز آثار إجيابية إذا حققت اهلدف املرغوب منها8
 .1.2.2أبعاد األداء الوظيفي:

حيث ميكن التمييز بني ثالث
نعين بأداء الفرد للعمل القيام باألنشطة واملهام املختلفة اليت يتكون منها عمله ،ج
أبعاد لألداء الوظيفي (بولشرس ،0201 ،ص:)90-90
* كمية اجلهد املبذول :تجعرب عن مقدار الطاقة اجلسمانية أو العقلية اليت يبذهلا الفرد خالل فرتة زمنية وتجعترب املقاييس
اليت تقيس سرعة األداء وكميته خالل فرتة زمنية معينة معربة عن البعد الكمي للطاقة املبذولة8
* اجلهد املبذول :فتعين مستوى بعض األنواع لألعمال قد ال يهتم كثرياً بسرعة األداء أو كميته بقدر ما يهتم بنوعيته

وجودة اجلهد املبذول ويندرج حتت املعيار النوعي للجهد الكثري من املقاييس اليت تقيس درجة مطابقة اإلنتاج
للمواصفات وايل تقسمه درجة خلو األداء من األخطاء وتقيس درجة اإلبداع واالبتكار يف األداء8
* منط األداء :يقصد هبذا األسلوب الطريقة اليت يبذل هبا اجلهد يف العمل ،أي الطريقة اليت تؤدي هبا أنشطة العمل
فعلى أساس منط األداء ميكن قياس الرتتيب الذي ميارسه الفرد يف أنشطة معينة واملزيج منها إذا كان العمل جسمانياً

كما ميكن أيضاً قياس الطريقة اليت يتم الوصول هبا إىل حل ملشكلة معينة8
بالدرجة األوىلّ ،
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 .2.2.2العوامل مؤثرة على األداء الوظيفي :وهي اليت ختضع لسيطرة املوظف نفسه (حسن،0203 ،
ص.)109
 .1الموظف :مبّا ميتلكه من معرفة ومهارات واهتمامات وقيم واجتاهات ودوافع8
 .2الوظيفة :مبا تتصف به من متطلبات وحتديات ،وما تقدمه من فرص عمل ممتع فيه حتدي8
 .3الموقف :مبا تتصف به البيئة التنظيمية واليت تتضمن مناخ العمل واإلشراف ووفرة املوارد واألنظمة إلدارية
واهليكلية8

 .6.2.2إدارة الجودة الشاملة وأثرها على األداء الوظيفي :يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،فإن
هناك تغيريات حتدث يف أداء العاملني ،وهذه التغريات ُتثلت يف اآليت (معمر ،0201 ،ص ص:)10-29
 .1جمع البيانات عن العمليات والنتائج المترتبة عليها :يف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإن فرق
العمل يف املنظمة أصبح تتوافر لديهم بيانات عن العمليات اإلنتاجية ،ويقومون كذلك بإجراء حتسني يف هذه

العمليات ،وذلك من خالل خرائط العمل املوجودة يف منطقة العمل اخلاصة هبم8
بينما يقوم فريق العمل بنفسه بتسجيل النتائج املتعلقة بعمله ،فإن هناك نتائج خاصة
 .2المكافآت الخاصةّ :
تستحق مكافأة خاصة ،وىف ظل تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإن هناك أنواع متعددة من املكافآت اخلاصة
وهي:
 مكافآت تعتمد على النتائج القابلة للقياس واملرتبطة بالتوجه حنو اجلودة الشاملة ،وهذه النتائج قد تكون أوليةمثل( :اخنفاض نسبة املعيب يف اإلنتاج ،اخنفاض نسبة مردودات املبيعات ،اخنفاض الفاقد والتالف يف اإلنتاج ،زيادة

معدل االستجابة للعمالء) ،كما قد تكون ثانوية وهي
نتائج ثانوية قابلة للقياس تؤدى إىل وجود النتائج األولية مثل :عدد املقرتحات اليت يقدمها العاملني واملتعلقة بتحسني
العمليات ،جودة العمليات اإلنتاجية ،جودة عملية التوريد ،األيام اليت مل حيدث فيها فاقد للوقت نتيجة احلوادث8
 املكافآت املنتظمة :وهي مكافآت قد تكون أسبوعية ،شهرية ،ربع سنوية وسنوية وُتنح للعاملني الذين يتقدمونمبقرتحات لتحسني جودة األداء أو باخنفاض شكاوى العمالء من جودة املنتجات8
 مكافآت مجاعية لفريق العمل ككل وليس ألفراد ،وهي ُتنح يف شكل نسبة مئوية وتوزع على فريق العمل ككل8 .3التدريب :إن تطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يتطلب تدريب العاملني على املعارف اجلديدة وأدوات حل
املشكالت والتطبيقات اإلحصائية الالزمة للرقابة على اجلودة8
 .1تقييم األداء :يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ال يقتصر األداء على تقييم الرئيس ألداء املرؤوس وأمنّا يوحد

تقييم ألداء الرئيس من قبل املرؤوسني ،وكذلك تقييم العمالء واملوردين ألداء فريق العمل املوجود باملنظمة ،وتقييم

أداء زمالء العمل بعضهم لبعض8
.2األجور والحوافز :يف ظل تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،فإ ّن األجور واحلوافز تكون عبارة عن حزمة إمجالية من
األجور واحلوافز ،واألجور واحلوافز هذه منها ما هو مادي ومنها ما هو غري مادي8
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 .3.2الدراسات السابقة :لقد حظي موضوع إدارة اجلودة الشاملة بإهتمام بالغ من قبل الباحثني ملا له من أمهية يف
ّ
الرفع كفاءة مستوى أداء العاملني ،لذا حرص الباحثان للتعرض لبعض الدراسات اليت هلا عالقة باملوضوع.
 هدفت دراسة (ليليا )2008 ،إىل التعرف على دور إدارة اجلودة الشاملة يف رفع كفاءة أداء املوارد البشريةوتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 -تطبق برامج تدريب فعالة ختدم تطور كفاءة مواردها البشرية.

 االهتمام مبشاركة املوظفني يف عملية التحسني املستمر وحتفيزهم يؤدي إىل االنتظام يف أداء العمل. تبين ثقافة العمل اجلماعي له تأثري على تنمية وتطوير كفاءة أداء املوارد البشرية .بينما دراسة (بن عودة و أيوب )2009 ،هدفت إىل التعرف على طبيعة العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة
 ّ) ، (TQMواألداء الوظيفي يف املؤسسـتني اإلنتاجيتني بوالية وهران ،باإلضافة إىل التعرف على أبعاد اجلودة الشاملة،
وتوصلت الدراسة إىل أنّه توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني كافة أبعاد إدارة اجلودة الشاملة واألداء
كما أظهرت الدراسة أن هناك اهتمام كبري من قبل املؤسستني حمل الدراسة بتطبيق أبعاد إدارة اجلودة
الـوظيفيَ ،
الشاملة ،واحلرص علـى رفع مستوى األداء الوظيفي .
 ّأما دراسة (باديس )2002 ،هدفت إىل الكشف عن أثر تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسةحيث
سوناطراك -قسم التكرير على جودة املنتجات النفطية ،وكذلك تقييم مدى تبنيها ملفهوم إدارة اجلودة الشاملة ،ج
متّ التوصل إىل عدد من النتائج أمهّها :أن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسة كانت متوسطة،

ووجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وجودة املنتجات النفطية ،وأيضاً
وجود تأثري ذي داللة إحصائية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة جمتمعة ومنفردة على جودة املنتجات النفطية،
وكذلك وجود اختالف ذي دال لة إحصائية يف وجهات نظر عينة الدراسة حول تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة
تعزى إىل التحصيل العلمي واملوقع الوظيفي.

وكذلك هدفت دراسة (الهواري )2009 ،إىل حتقيق إمكانية تبين إدارة اجلودة الشاملة كمدخل أو كآليةلتحسني أداء املوارد البشرية يف اإلدارة احمللية – والية أدرار-وتوصلت الدراسة إىل األيت:
 -أ ّن املوظفني يدركون الفوائد النامجة من جراء تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وأمهّها أن يؤدي إىل االهتمام بعمليات

التعليم والتدريب املستمرين والتعاون اجلماعي.
 وجود معيقات تعرتض عملية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ُتثلت يف عدم وجود اسرتاتيجية واضحة للتطبيق وتقصريمن قبل اإلدارة العليا يف شرح وبسط املفاهيم املتعلقة هبا.
 توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ترابط وتكامل بني إدارة اجلودة الشاملة وأداء املورد البشري.-وأوضحت دراسة ( معمر )2002 ،العالقة بني إدارة اجلودة الشاملة واألداء الوظيفي لإلداريني العاملني يف

اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة ،وقد اظهرت الدراسة نتائج أمهّها :كانت درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف
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اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة مرتفعة ،و مستوى األداء الوظيفي إجيايب مرتفع ،وأنّه توجد عالقة طردية قوية لكل

جماالت إ دارة اجلودة الشاملة األربعة منفردة وجمتمعة مع األداء الوظيفي للعاملني ،وكذلك توجد فروق ذات داللة
إحصائية يف استجابات املبحوثني حول درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة تعزى ملتغري اسم اجلامعة ولصاحل كل من
جامعة األزهر واجلامعة اإلسالمية على حساب جامعة األقصى ،وملتغري املؤهل العلمي لصاحل الدكتوراه.
-أما

)(Almomni Tahtamoni and Mryan, 2013

هدفت هذه الدراسة إىل حتليل العوامل اليت تؤثر على

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وأظهرت الدراسة أن اختاذ القرارات الفاعلة ونظم التشغيل ورضا الزبون هي من العوامل
املؤثرة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك التجارية األردنية ،وأن مدراء البنوك ال يشعرون بأ ّن جودة اخلدمة هي
من العناصر املؤثرة يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة ،وأوصت الدراسة بتطوير عملية اختيار وتعيني املوظفني داخل
البنوك التجارية ،واستحداث برامج تدريبية مبنية على حتديد احتياجات املوظفني مبا يضمن حتسني أدائهم وقدراهتم
ومهاراهتم .
قام (أبو زيادة )2002 ،بدراسة هدفها مدى طبيعة العالقة بني إدارة الوقت واجلودة الشاملة وأثرها يف األداءالوظيفي يف املصارف التجارية الفلسطينية ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان من أبرزها :أن املصارف
كما أن
التجارية الفلسطينية هتتم بتطبيق مجيع أبعاد إدارة اجلودة الشاملة باستثناء بعد مشاركة العاملني وحتفيزهمّ ،
كما تبني
اجتاهات املبحوثني يف هذه املصارف حنو مستوى فاعلية إدارة الوقت واألداء الوظيفي تتصف بدرجة عاليةّ ،
أنه يوجد عالقة ذات تأثري معنوي بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة وكل من فاعلية إدارة الوقت واألداء الوظيفي8
 .3الدراسة الميدانية :يف هذه الفقرة متّ معرفة مع ّدالت ثبات مقاييس الدراسة وصدقها ،وكذلك متّ اختبار مدى
صحة الفرضيات اليت قامت عليها الدراسة:
حيث
 81.3أداة الدراسـة :متّ مجع بيانات الدراسة عن طريق استمارة االستبانة ،وذلك لقياس حماور الدراسة ،ج
تكونت من حمور أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،وحمور خيص كفاءة األداء الوظيفي8
ّ

 .2.3أساليب تحليل البيانات :متّ استخدم األساليب اإلحصائية املالئمة لطبيعة البيانات ونوع االختبارات
املالئمة لفروض الدراسة ،وذلك عن طريق برنامج احلزم ا ِ
إلحصائية للع ــلوم االجت ــماعية )Statistical ،)SPSS
Package for Social Sciences

 .3.3ثبات جمع البيانات وصدقها :
يعرف " َّ
أن يكون االختبار قادراً على أن حيقق دائما النتائج نفسها يف حالة تطبيقه مرتني على نفس
-الثباتّ :

اجملموعة (الزويين ،0201 ،ص 8" )20

عرف " بأنَّه ذلك االختبار القادر على قياس السمة اليت وضع من أجلها ،و َّ
أن الصدق يتحدد
 الصدق :ويج ّخبصائص وطبيعة اجملتمع األصلي الذي اشتقت منه معامالت الصدق فاالختبار الذي ثبت صدقه يف اجملتمع ثبت
صدقه يف ججمتمع أخر وهبذا املعىن فالصدق عد نسيب (الزويين ،0201 ،ص " )07أي َّ
أن الصدق الذايت هو اجلذر
الرتبيعي ملعامل الثبات 8هبذه املعادلة مت حساب صدق املقياس الذي استخدم يف الدراسة ،واجلدول رقم ( )0يوضح
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معامالت الصدق املستخرجة من معامالت الثبات ،ومن خالل اجلدول يالحظ َّ
أن معامالت الصدق ملتغريات
ج
الدراسة عالية ترتاوح من ( % 90إلى  )%93ممّا جيعلنا نثق يف صدق املقياس8
الجدول رقم (:)0معامالت ثبات وصدق مقاييس الدراسة

المحاور

القيادة والروية السليمة

المبادرة والمشاركة

التحسين المستمر

األداء الوظيفي

معامل الثبات

%88

%91

%87

%83

معامل الصدق

%94

%95

%93

%91

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على برنامج

SPSS

وتضمنت استمارة االستبانة عبارات قياس مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق كفاءة األداء الوظيفي ،مقاسة على
ّ

مقياس ليكرت ذي اخلمس درجات ،وقد استخدم (معمر ،)0201 ،عبارات هذا مقياس يف دراسته ،ومتّ إجراء
تعديل على بعض العبارات لتتناسب مع أهداف الدراسة8
 .1تحليل النتائج:
 .1.1اختبار صحة فرضيات الدراسة:
يف هذه الفقرة مت اختبار صحة فرضيات الدراسة اليت تبحث عن أبعاد إدارة اجلودة الشاملة األكثر تأثرياً ،ومعامل
التحديد ،ودرجة التأثري ،وحتليل االحندار ،ومعرفة مستوى األداء الوظيفي بواسطة املتوسطات احلسابية8
الجدول رقم (:)2نتيجة اختبار فرضيات الدراسة
المتوسط الحسابي درجة

الفرضيات

التأثيرβ

معامل التحديد

R

قيمة ()P

الفرضية الرئيسية

2.201

2.211

2.001

2.222

الفرضية األولى

2.030

2.009

2.229

2.222

الفرضية الثانية

0.292

2.292

2.213

2.222

الفرضية الثالثة

2.223

2.001

2.291

2.222

الفرضية الرابعة

0.122

*

*

*

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على برنامج

SPSS

يتضح من اجلدول ( )0أنَّه يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني بعد القيادة والرؤية السليمة ومستوى كفاءة األداء
حيث بلغ معامل التحديد ( ،R(0.089ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي
الوظيفي ،ج
أن  %9تقريباً من ّ
التغري يف مستوى فاعلية بعد القيادة والرؤية السليمة ،وكما بلغت درجة التأثري ) ،)β 0.119ويعين ذلك أ َّ
َن
يعود إِىل ّ
الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى القيادة والرؤية السليمة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى أَفراد

ججمتمع الدراسة مبعدل ( 8)2.009وأيضاً يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني بعد املشاركة واملبادرة ومستوى كفاءة األداء
حيث بلغ معامل التحديد ( ،R (0.045ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي
الوظيفي ،ج
أن  %1تقريباً من ّ
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التغري يف مستوى فاعلية بعد املشاركة واملبادرة ،وكما بلغت درجة التأثري ) ،β (0.090ويعين ذلك أ َّ
َن الزيادة
يعود إِىل ّ
بدرجة واحدة يف مستوى املشاركة واملبادرة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى أَفراد ججمتمع الدراسة
مبعدل ( 8)2.292وكذلك يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني بعد التحسني املستمر ومستوى كفاءة األداء الوظيفي،

حيث بلغ معامل التحديد ) ،R (0.094ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي يعود
ج
أن  %02تقريباً من ّ
التغري يف مستوى فاعلية بعد التحسني املستمر ،وكما بلغت درجة التأثري ) ،β (0.214ويعين ذلك أ َّ
َن الزيادة
إِىل ّ
بدرجة واحدة يف مستوى التحسني املستمر تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى أَفراد ججمتمع
الدراسة مبعدل
وكذلك يتضح لنا ممّا أَظهرته النتائج بشكل عام أَنَّه يوجد أَثر ذو داللة إِحصائية بني أبعاد الدارة اجلودة
حيث بلغ معامل التحديد العام ( ،)2.001ممّا يعين َّ
أن %02
الشاملة ومستوى كفاءة األداء الوظيفي ضغوط العمل ،ج
التغري يف أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،وكما بلغت درجة التأثري β
التغري يف مستوى كفاءة األداء الوظيفي تعود إىل ّ
من ّ
) ،(0.364ويعين ذلك َّ
أن الزيادة بدرجة واحدة يف مستوى أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات
كفاءة األداء الوظيفي العمل لدى أَفراد ججمتمع الدراسة مبعدل (.)2.211
وتبني لنّا أيضاً أ َّ
حيث بلغ مبتوسط حسايب (،)0.122
َن مستوى كفاءة األداء الوظيفي متوسطاً إىل حد ما ،ج
ّ
وهذا يجشري إِىل وجود مستوى غري جم ٍ
رض من األداء الوظيفي ،إى أ َّ
َن اخنفاض مستوى األداء الوظيفي كان بسبب
(.)2.001

اخنفاض فاعلية أبعاد إدارة اجلودة الشاملة بإدارة املصلحة

 .2الخاتمة:

 .1.2نتائج الدراسـة :من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة ،واختبار فرضياهتا توصلت الدراسة إِىل أهم
النتائج التالية:

 85أَظهرت النتائج بشكل عام أَنَّه يوجد أثر بني أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ومستوى كفاءة األداء الوظيفي لدى
حيث بلغ معامل التحديد) ،R (0.126ممّا يعين َّ
التغري يف مستوى األداء
ججمتمع الدراسة ،ج
أن  % 02تقريباً من ّ
التغري يف أبعاد إدارة اجلودة الشاملة ،وأَيضاً بلغت درجة التأثري) ،β (0.364ويعين ذلك َّ
أن الزيادة
الوظيفي يعود إِىل ّ
بدرجة واحدة يف مستوى أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تؤدي إِىل ارتفاع مستويات كفاءة األداء الوظيفي لدى ججمتمع

الدراسة مبعدل (8)2.211
 80أوضحت النتائج أ َّ
حيث بلغ مبتوسط حسايب ( ،)0.122وهذا
َن مستوى األداء الوظيفي متوسطاً إىل حد ما ،ج
يشري إِىل وجود مستوى غري جم ٍ
رض من األداء الوظيفي املطلوب من املوظفني ،إى أ َّ
َن اخنفاض مستوى األداء الوظيفي
َّ
كان بسبب اخنفاض فاعلية إدارة اجلودة الشاملة بإدارة املصلحة8

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

009

إدارة الجودة الشاملة ومساهمتها في تحقيق كفاءة األداء الوظيفي

دراسة على الموظفين بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون العرب واألجانب

ص008 -033 :

 .2.2توصيـات الدراسـة:

يف ظل االستنتاجات اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي:

 85أظهرت نتائج الدراسة أن بعد مشاركة العاملني واملبادرة أقل أبعاد إدارة اجلودة الشاملة تطبيقاً ،لذا ينبغي من إدارة
املصلحة االهتمام مبشاركة العاملني وحتفيزهم من خالل مساع آراء العاملني واقرتاحاهتم واألخذ بأفكارهم اإلبداعية،
وإشراكهم يف مناقشة األمور املتعلقة بالعمل وحتسني اجلودة ،وتفويض الصالحيات املتعلقة بأعماهلم ،ومنحهم
املكافآت املادية واملعنوية ملشاركتهم يف حتقيق األداء املتميز ،واإلعالن عن املكافآت املمنوحة ملن يستحقها ،وأسباب
منحها لزيادة التنافس بينهم ممّا حيسن من أدائهم الوظيفي ،وبالتايل حتسني مستوى جودة اخلدمات املقدمة
للمواطنني8
 80أنشاء قسم خاص باجلودة يف املصلحة8
 82إيضاح مسامهة إدارة اجلودة الشاملة يف رفع مستوى كفاءة األداء الوظيفي لكل املوظفني يف املصلحة من قبل
قسم اجلودة ،والعمل على نشر ثقافة إدارة اجلودة الشاملة بني املوظفني يف خمتلف املستويات اإلدارية8
 80تبين اإلدارة العليا برامج تدريبية دورية لكافة املستويات اإلدارية ،حيث ترتكز هذه الربامج على خلق رزح الفريق
بنني العاملني8
 81عقد املؤُترات الدورية ملناقشة واقع تطبيق اجلودة الشاملة على مستوى مصلحة اجلوازات ونتائج تطبيقها8
 80خلق آلية للقياس املستمر ألداء العاملني هدفه الوقوف عن مواطن الضعف يف األداء وإجياد احلل املناسب لذلك8
 89اخذ اإلدارة العليا بعني االعتبار الشكاوى واالقرتاحات املقدمة من طرف العاملني8
8 55تشجيع وتنمية روح اإلبداع واالبتكار بني العاملني من قبل القيادة االسرتاتيجية باملصلحة ،والتحسني املستمر
داخل املصلحة ودفع العاملني على اكتساب املعارف والقدرات اليت ُتكنهم من تنفيذ املهام املوكلة إليهم جبودة
عالية8
 850ترسيخ الوعي والقناعة اجلدية والكاملة لدى اإلدارة العليا والعاملني يف كافة املستويات اإلدارية بأمهية إدارة
اجلودة الشاملة بكل أبعادها بشكل متكامل وهادف ملا لذلك من أثر جيد على األداء الوظيفي باملصلحة8
852إجراء املزيد من الدراسات املستقبلية عن القيادة االسرتاتيجية يف أحد املؤسسات اخلدمية املهمة يف الدولة
(املستسقيات – التعليم-املؤسسة الوطنية لنفط) ومسـ ــامهــتها ف ــي حتـ ــقيـ ــق إدارة اجل ـ ــودة الشـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ملا هلذه الدراسة
ّ
من أمهية لدى قيادة املؤسسات8
 إجراء دراسة مماثلة يف القطاعات األخرى ببلدية األبيار ومقارنتها هبذه الدراسة8 -إجراء دراسة إدارة املوارد البشرية وعالقتها بإدارة اجلودة الشاملة8
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.6قائمة المراجع:

 )1أبو زيادة ،زكي عبد املعطي " ،)0450( ،إدارة الوقت والجودة الشاملة وأثرهما في األداء الوظيفي" دراسة ميدانية في عينة
من المصارف التجارية الفلسطينية ،اجمللة األردنية يف إدارة األعمال8)5( . ،

 )2اجلبوري ،ميسر ،)0454( ،إدارة الجودة جوانب نظرية وتجارب واقعية ،معهد اإلدارة العامة الرياض8

 )3الزويين ،ابتسام صاحب موسى ،)0450( ،القياس والتقويم ،قسم اللغة العربية ،كلية الرتبية األساسية ،احللة :جامعة بابل ،وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي8

 )1العبادي ،مسري عزيز ،والكيالين ،عثمان زيد ،)0452( ،تخطيط ومراقبة العمليات اإلنتاجية ،عمان :الشركة العربية املتحدة
للتسويق والتوريدات8

 )2العلي ،عبد الستار ،)044.( ،تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة ،ط ،5عمان :دار املسرية للنشر والتوزيع8

 )6الكرخي ،جميد ،)0451( ،إدارة الجودة الشاملة المفاهيم النظرية وأبعادها التطبيقية في مجال الخدمات ،ط ،5عمان :دار
املناهج للنشر والتوزيع والطباعة8

 )7احملاسنة ،إبراهيم حممد ،)0452( ،إدارة وتقييم األداء الوظيفي بين النظرية والتطبيق ،ط  ،5البحرين :دار جرير للنشر
والتوزيع8

 )8املشاقية ،بسام عبد الر محن ،)0450( ،معجم مصطلحات العالقات العامة ،ط  ،5عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع8

 )9اهلواري ،العابد " ،)0451( ،إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسين أداء الموارد البشرية" دراسة ميدانية على اإلدارة
المحلية والية أدرار ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،قسم العلوم السياسية ،ختصص إدارة املوارد

البشرية8

 )11باديس ،بوخلوة " ،)0450( ،أثر تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة على جودة المنتجات النفطية" دراسة ميدانية في
مؤسسة سوناطراك ،رسالة دكتوراة غري منشورة ،جامعة قاصدي مرياح ،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،

قسم علوم التسيري ،ختصص إدارة أعمال8

 )11بسرت فيلد ،ديل وبسرت فيلد ،وكارول وبسرت فيلد ،ماري ،)0440( ،إدارة الجودة الشاملة ،ترمجة راشد احلمايل ،الرياض:
جامعة امللك سعود ،النشر العلمي واملطابع8
 )12بن عودة ،قصري ،وأيوب ،خمتار " ،)0452( ،إدارة الجودة الشاملة وعالقتها باألداء الوظيفي -دراسة ميدانية بمؤسستي
بوهران(  )SNVو( ،)SIMAPجملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،25ص ص820.- 212

 )13بولشرس ،كمال ،)0450( ،األداء والثقافة في العلوم السلوكية ،ط  ،5عمان :دار الراية للنشر والتوزيع8

 )11توفيق ،عبد الرمحن ،)0455( ،الجودة الشاملة :الدليل المتكامل للمفاهيم واألدوات ،القاهرة :مركز اخلربات املهنية لإلدارة
(مبيك)8

 )12حسن ،حممد قدري ،)0451( ،إدارة األداء المتميز قياس األداء – تقييم األداء – تحسين األداء – مؤسسيا وفرديا،
اإلسكندرية :الدار اجلامعية اجلديدة8

 )16خريي ،أسامة ،)0452( ،القيادة اإلدارية ،ط  ،5عمان :دار الراية للنشر والتوزيع8

 )17دودين ،أمحد يوسف ،)0450( ،إدارة الجودة الشاملة ،ط ،5عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون8

 )18ذياب ،صاحل حممود ،)0454( ،إدارة خدمات الرعاية الصحية ،ط ،5عمان :دار الفكر ناشرون وموزعون8
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 )19عرفة ،سيد سامل ،)0450( ،اجتاهات حديثة يف إدارة التغيري ،عمان :دار الراية للنشر والتوزيع8

 )21ليليا ،دحدوح" ،)045.( ،دور إدارة الجودة الشاملة في رفع كفاءة أداء الموارد البشرية " ،رسالة ماجستري غري منشورة،
عمان :جامعة العريب بن مهيدي –أم البواقي ،-كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ،قسم العلوم االجتماعية ،ختصص تنمية وتسيري
املوارد البشرية8

 )21حممد ،حممد هاين ،)0450( ،إدارة الموارد البشرية ،ط ،5عمان :دار املعتز للنشر والتوزيع8

 )22معمر ،وليد كامل حممدين"،)0450( ،عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء الموظفين في الجامعات الفلسطينية-قطاع
غزة" ،رسالة ماجستري غري منشوره ،غزة :جامعة األزهر ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،قسم إِدارة األَعمال8
23) Almomni Tahtamoni and Mryan, (2013)."Factors affecting total quality management
(TQM) implementation in Jordanian commercial banks". Interdisciplinary journal of
contemporary research in business: 4(10): pp.345-361.
)24) Pizam, A (Ed.) .(2010). "International encyclopedia of hospitality management". (2nd ed
. Burlington, USA: Elsevier Ltd .
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مجلة االقتصاد الدولي والعولمة
Journal of International Economy and
Globalization
تأثير عناصر المناخ في إنتاجية محصول القمح بمشروع حلفا الجديدة الزراعي
في الفترة ( – )7112 -1891والية كسال – السودان
The Impact Of Climate Elements In The Productivity Of Wheat Crop In New
(Halfa Agricultural Scheme In The Period )1981 – 2017
In Kassala State, Sudan

د .عمر أحمد عبد الجليل محمد - ،جامعة كسال -السودان.
أ.د عبدالرحمن محمد الحسن أحمد ،جامعة اإلمام بن سعود اإلسالمية  -المملكة العربية السعودية.
تاريخ اإلرسال0202/20/02 :

تاريخ القبول0202/21/51:

تاريخ النشر0202/20/25 :

الملخص

الكلمات المفتاحية

يهدف هذا البحث اىل حتديد املقومات املناخية الالزمة إلنتاج القمح يف مشروع حلفا اجلديدة
الزراعي بالسودان ،وإنتاجية احملصول يف املشروع ومقارنتها بالسودان واملنطقة العربية ،وحتليل تأثري تلك
العناصر على اإلنتاجية يف املشروع .وأظهرت النتائج تأثري ضعيف لعناصر املناخ املختلفة يف إنتاجية القمح
يف املشروع .وأن املساحات املزروعة باحملصول غري ثابتة ومتذبذبة من عام آلخر مما يوضح أن السياسية
الزراعية لزراعة حمصول القمح غري واضحة يف السودان واملشروع ،وضعف إنتاجية القمح باملشروع واليت تصل
إىل  2,0طن للفدان.

التنمية االقتصادية؛
إنتاج القمح؛
مشروع حلفا
اجلديدة الزراعي؛
السودان.

Keywords

Abstract

Economic
;Development
;Ingredients
; Wheat
New Halfa
Agricultural
;Scheme
Sudan.

The objectives of this research involve identifying the climatic elements required
for wheat production in the New Halfa Scheme, studying the size and the productivity
of the wheat crop in the Scheme. along with the impact of climatic elements in the
analysis of wheat productivity in the Scheme.The results of the statistical analysis
showed a weak effect of various climatic elements in the productivity of wheat,
fluctuation of areas cultivated with crop from year to year, and the Scheme’s poor
wheat production of just 0.6 tons per acre.

JEL Classification Codes : O13 ;O55 ;O11.
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 .1مقدمة:
تواجه البلدان العربية يف مسعاها إىل تعزيز االكتفاء الذايت الغذائي حتديات جدية ناجتة عن جمموعة من العوامل
املقيدة ،تشمل اجلفاف ،وحمدودية األراضي الصاحلة للزراعة ،ندرة املوارد املائية ،وتداعيات تغري املناخ ،وقد سامهت
السياسات غري املالئمة واالستثمار الضئيل يف العلوم والتكنولوجيا والتنمية الزراعية ،إىل جانب االستخدام غري الكفوء
هلا وإنتاجيتها املتدنية .وميثل النمو السكاين ،والطلب املتزايد على الغذاء وتدهور املوارد الطبيعية ،وحتويل األراضي
الزراعية إىل االستخدام احلضري ،حتديات إضافية أمام حتسني مستوى األمن الغذائي يف املنطقة العربية .ويربز العجز
الغذائي من خالل نسبة االكتفاء الذايت البالغة  %00من احلبوب (أفد ،0250 ،ص.)7
كما أن إنتاجية احلبوب يف املنطقة العربية متدنية إمجاالً خصوصاً بالنسبة للحبوب الرئيسية إذ تبلغ 070

كيلوغراماً للفدان يف مخسة من البلدان الرئيسة يف إنتاج احلبوب (اجلزائر ،العراق ،املغرب ،السودان ،وسوريا) ،مقارنة
مبتوسط عاملي يبلغ حنو  5,10طن للفدان (أفد ،0250،ص  .)8يف حني أقر تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية
( ) 0250بشأن األمن الغذائي يف املنطقة العربية مبحدودية األرض وندرة املياه ،فأنه أبرز جمموعة من اخليارات ذات
اإلمكانيات الكبرية لتعزيز االكتفاء الذايت يف البلدان العربية .و تشدد هذه اخليارات على اعتماد السياسات الزراعية
املالئمة وأ فضل املمارسات للمحافظة على سالمة األرض و املوارد املائية و قدرهتا احليوية على جتديد خدماهتا .تركز
هذه اخليارات على سبيل املثال  ،على تعزيز إنتاجية احملاصيل ،و خباصة احلبوب حيث يقل متوسط العائد عن نصف
املتوسط العاملي يف معظم البلدان العربية و يف هذا الصدد ،تكمن احتماالت حتقيق زيادة كبرية يف اإلنتاجية يف
املناطق املروية يف تطبيق أفضل املمارسات الزراعية ،ومنها االستخدام األمثل لألمسدة ،مبيدات اآلفات ،البذور
احملسنة ،التقنيات املبتكرة حلماية احملاصيل ،واخلدمات اإلرشادية الفعالة (أفد ،0250 ،ص .)08
مشكلة الدراسة:
أشار تقرير منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف تقريره عن حالة األغذية والزراعة تغري املناخ والزراعة
واألمن الغذائي ( ،0250ص  ) xiأن تغري املناخ سوف يؤثر يف اإلنتاج الزراعي وسبل املعيشة مع مرور الوقت ،وأن
ختتلف باختالف البلدان واألقاليم وإن اآلثار السلبية لتغري املناخ يف إنتاجية احملاصيل والثروة احليوانية ومصائد األمساك
والغابات ستزداد يف فرتة ما بعد عام  0202م يف مجيع األقاليم .ويرتتب على تراجع اإلنتاجية تداعيات خطرية على
األمن الغذائي .فمن شأن نقص اإلمدادات الغذائية أن يؤدي إىل زيادات كربى يف أسعار األغذية ،بينما ستسهم
التغريات املناخية املتزايدة يف زيادة حدة تقلبات األسعار .ونظراً إىل أن املناطق األشد تضرراً ستتمثل يف املناطق اليت
تسجل أصالً مستويات مرتفعة من اجلوع والفقر ،فمن شأن زيادة أسعار األغذية أن تؤثر مباشرة يف ماليني

األشخاص من ذوي الدخل املنخفض .وسيكون أولئك الذين يعتمدون على الزراعة لكسب معيشتهم ودخلهم ،ال
سيما املنتجون من أصحاب احليازات الصغرية يف البلدان النامية ،من بني السكان األكثر عرضة للمخاطر ،ومنتجو
السودان من أولئك املزارعني التقليديني الذين سيتأثرون بذلك .وبالتايل تتلخص مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس
التايل :ما أثر عناصر املناخ يف إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي؟
110

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص921-901 :

ISSN: 2602-7860

أهداف الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على جمموعة من األهداف تتلخص يف اآليت:
 -5حتديد املقومات املناخية الالزمة إلنتاج القمح يف منطقة الدراسة.
 -0دراسة مساحة وإنتاجية حمصول القمح يف املشروع ومقارنتها بالسودان واملنطقة العربية.
 -0حتليل تأثري العناصر املناخية يف إنتاجية القمح باملشروع.
أهمية الدراسة:

هذه الدراسة اكتسبت أمهيتها لآليت:
 -5أول دراسة – حسب علم الباحثني -تتناول تأثري العناصر املناخية يف إنتاجية احملاصيل الزراعية مبشروع حلفا
اجلديدة الزراعي من منظور جغرايف.
 -0زيادة استهالك القمح يف السودان بسبب زيادة أعداد السكان ،تزايد اهلجرة من الريف إىل املدن وارتفاع الوعي
الغذائي لدى السكان؛ مما يتطلب مضاعفة اإلنتاج الزراعي احمللي من حمصول القمح وميكن ملشروع حلفا اجلديدة
الزراعي بإمكانياته الطبيعية والبشرية أن يسهم بصورة كبرية يف إنتاج القمح بالسودان.
 -0أنشاء سدي أعايل هنر عطربة وسيتيت من شأنه أن يوفر خمزوناً من املياه ميكن أن يساعد يف استقرار املساحات
املزروعة سنوياً مبحصول القمح يف املشروع.
 -0ه ذه الدراسة ميكن أن تفتح جماالت متعددة لبحوث تتناول تأثري عناصر املناخ املختلفة يف إنتاجية احملاصيل
املختلفة اليت تزرع باملشروع مما ميكن من اختيار تركيبة حمصوليه تتناسب واإلمكانات املناخية املتوافرة يف منطقة
الدراسة.
فـروض الدراسة:
 -5عدم وجود سياسة زراعية واضحة لزراعة حمصول القمح باملشروع أدى إىل تذبذب املساحات املزروعة سنوياً مما
أثر سلباً يف اإلنتاجية.
 -0تتأثر إنتاجية حمصول القمح يف املشروع باملتغريات البشرية أكثر من تأثرها بالعناصر املناخية السائدة يف املنطقة.
 -0ميكن حتقيق إنتاجية عالية من حمصول القمح يف املشروع يف ظل توافر هذه العناصر املناخية من خالل تطبيق
األساليب التقنية احلديثة يف العمليات املصاحبة لزراعة حمصول القمح.
المناهج العلمية المستخدمة في الدراسة:

بناءً على فرضيات الدراسة وأهدافها ،فقد تشكلت منهجية الدراسة يف اآليت:

 /5املنهج التارخيي :متت االستفادة منه يف السالسل الزمنية لعناصر املناخ املختلفة يف املنطقة للفرتة من  5885إىل
 0257م وكذلك السالسل الزمنية لإلنتاجية الزراعية حملصول القمح لنفس الفرتة .كما متت االستعانة بالسالسل
الزمنية للمساحات املزروعة واإلنتاجية من حمصول القمح باملشروع للفرتة من  5800إىل  0257م إلجراء مقارنات
بينها والفرتة املختارة للدراسة.
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 / 0املنهج الوصفي التحليلي :استخدم يف توصيف العناصر املناخية املختلفة لفرتة الدراسة وكذلك معرفة االحتياجات
املناخية املختلفة حملصول القمح.
 /0املنهج الكمي :استخدامه الباحث يف حتليل البيانات املختلفة اليت  م احلصول عليها يف صورة سالسل زمنية عن
متوسطات احلرارة الصغرى والعظمي ،الرطوبة النسبية ،ساعات اإلشعاع الشمسي ،سرعة الرياح ،والتبخر لفصل منو
حمصول القمح وهي (نوفمرب ،ديسمرب ،يناير ،فرباير ومارس) من حمطة مدينة حلفا اجلديدة اليت تقع عند دائرة عرض
 50درجة و 02دقيقة ،وخط طول  01درجة و  01دقيقة شرقاً ،وكذلك املساحات املزروعة وإنتاجية حمصول
القمح يف املشروع يف الفرتة من 5800م إىل 0257م ،وكذلك الفرتة من  5885إىل 0257م حيث  م استخدام
التقنيات اإلحصائية املناسبة بغرض حتليل هذه البيانات :االرتباط البسيط للتعرف على العالقة بني اإلنتاجية الزراعية
وعناصر املناخ املختلفة وكذلك االحندار اخلطي البسيط ومعامل التأثري لدرجة احلرارة الدنيا و العليا  ،الرطوبة النسبية،
سرعة الرياح ،ساعات اإلشعاع الشمسي باستخدام الربنامج اإلحصائي  SPSSاإلصدارة .02
مصـادر بيـانات الدراسة:

اعتمد الباحث البيانات واإلحصاءات املطلوبة للدراسة من عدة مصادر فرضتها طبيعة الدراسة وهي:

املعلومات الثانوية :الكتب املنهجية اجلغرافية والكتب اليت تتناول أدبيات املناخ والظروف املناخية املالئمة إلنتاج
القمح ،وغريها ذات الصلة مبوضوع الدراسة .الرسائل العلمية واألحباث املنشورة وغري املنشورة يف الدوريات أو اليت
قدمت يف املؤمترات ،والدراسات اليت اهتمت باجلوانب اليت تطرق إليها البحث ،التقارير واإلحصاءات والنشرات
العلمية اليت صدرت عن اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة مبوضوع الدراسة ،إضافة للمقابالت اليت أجراها
الباحث عرب اهلاتف مع بعض املزارعني يف املشروع.
الدراسات السابقة:
تناولت دراسة عبد املوىل (0222م) التباين املناخي وأثره على اإلنتاج الزراعي مبحافظة الدلنج جبنوب كردفان
حيث توصلت الدراسة إىل أن هنالك عوامل أخرى غري األمطار حتد من اإلنتاج الزراعي يف املنطقة منها عوامل
بيدولوجية (الرتبة) ،اقتصادية واجتماعية .وقد أوصت بإنشاء حمطات أرصاد جوية لتعني على التخطيط الزراعي
السليم .درس إدريس ( ) 0220التأثريات املناخية على زراعة القمح يف السودان حيث  م اختيار مثان حمطات متثل
املشاريع املختلفة لزراعة القمح يف السودان .توصلت الدراسة إىل أن إنتاجية القمح ترتفع كلما اجتهنا اماالً ألسباب
مناخية .كما أن هنالك تبايناً يف إنتاجية الفدان داخل املنطقة الواحدة واإلقليم الواحد .أوصت باالهتمام بزراعة
القمــح يف السودان باعتباره غلة غذائية واسرتاتيجية ،مع تشجيع زراعته يف اإلقليم الشمــايل ،تشجـيع األحب ــاث
الزراعيــة باستنباط أصن ــاف من القم ــح أكثر مالئمة مع مناخ السودان .أظهرت نتائج دراسة العوض ( )0227آثار
املناخ يف النشاط الزراعي مبحلية شندي (والية هنر النيل  -السودان) أن هنالك ارتباط عكسي بني املعدل السنوي
لدرجة احلرارة وإنتاجية القمح يف املنطقة ،ولكنه ضعيف وكذلك الرطوبة النسبية ،وهنالك عالقة عكسية متوسطة مع
املعدل السنوي للتبخر .كما أن العالقة طردية ضعيفة مع املعدل السنوي لسرعة الرياح .أجرى )(Ahmed,E.,2008
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دراسة عن مؤسسة حلفا اجلديدة الزراعية هبدف تقييم النظام اإلداري املتبع هبذه املؤسسة إلدارة مورد الري حيث
توصل إىل الري هو العامل األكثر تقيدا لإلنتاج .وأن زيادة أو نقصان كمية الري املتاحة بعد مستوى معني ،ب
 %52يستوجب إعادة توزيع املساحات على احملاصيل احلقلية وإعادة طريقة توزيع مدخالت اإلنتاج املستخدمة
لتحقيق مبدأ تعظيم األرباح أو مبدأ اإلنتاج بأقل تكلفة .أظهرت نتائج دراسة بابكر ( )0228عن تأثري احلراثة
وفرتات الري يف منو وإنتاجية القمح مبنطقة حلفا اجلديدة أن احملتوى الرطويب للرتبة تأثر معنويا بطرق احلراثة ،وأن
فرتات الري هلا تأثري معنوي على أطوال نبات القمح وعدد أوراقه ،عدد احلبوب يف السنبلة .درس عبد اهلل واملهدي
( 0228م) مسامهة القطاع الزراعي السوداين (والية هنر النيل) يف حتقيق األمن الغذائي العريب توصلت الدراسة إىل
الفجوة الكبرية يف كل السلع الغذائية على مستوى الوطن العريب؛ ويف بعض السلع الغذائية على نطاق مجهورييت مصر
والسودان ،أوصت الدراسة أن يكون هنالك تعاون على أسس علمية مدروسة تراعي اجلوانب الفنية واالقتصادية
واالجتماعية حىت ميكن إزالة الفجوة الغذائية على مستوى العامل العريب .هدف على ) )Ali,I.,2010من دراسته
ملؤسسة حلفا اجلديدة الزراعية يف موسم 0227/0220م إىل قياس الكفاءة الفنية إلنتاج احملاصيل والرتكيبة احملصولية
املثلى .أظهرت نتائج دالة اإلنتاج اجملايل العشوائي إن معظم عوامل اإلنتاج اليت تؤثر على الكفاءة الفنية ذات تأثري
معنوي وهلا إشارات متوقعة وكان متوسط الكفاءة الفنية  %78و %78و %70و %72للذرة ،القمح ،القطن
والفول السوداين علي التوايل ،مما يربهن على إمكانية وقدرة املزارعني من زيادة اإلنتاج بنسبة  %00و %05و%07
و %02للذرة والقمح والقطن والفول السوداين علي التوايل عند نفس مدخالت اإلنتاج والتقانة احلالية .أشار النور
( )0255يف دراسته للقمح وتقديرات الفجوة الغذائية يف السودان إىل أن هنالك عجزاً يف إنتاج القمح يف سنوات
الدراسة ويعزى ذلك للعديد من العوامل الفنية واملالية والطبيعية ،هنالك تنامي يف معدالت استرياد القمح ،تزايد
الطلب على القمح حتت ضغوط التزايد السكاين واهلجرة من الريف إىل احلضر ،تغري النمط الغذائي واعتماد التصنيع
الغذائي على القمح) تطرق كل من أبو رحيل و مهري (0250م) يف دراستهما حتليل جغرايف خلصائص املناخ و
عالقتها بزراعة حمصويل القمح والشعري يف حمافظة بابل بالعراق و ذلك من خالل إجياد العالقة بني املتطلبات املناخية
الالزمة للمحاصيل املدروسة واإلمكانات املتوا فرة يف املنطقة ،أظهرت نتائج الدراسة مالئمة درجة احلرارة و الرطوبة و
الرياح وعدم مالئمة اإلشعاع الشمسي و األمطار اليت يتم تعويض النقص فيها عن طريق الري .أشارت دراسة امحد
(0250م) إىل آثار التغريات املناخية يف إنتاج احلبوب يف السودان (0251 -0221م) توصلت الدراسة إىل أن
حمصويل الذرة والدخن من أكثر احملاصيل تأثراً باملناخ .أوصت الدراسة بإنشاء حمطات أحباث زراعية مزودة مبحطات
مناخية يف املشاريع الزراعية وتوعية املزارعني وتدريبهم مع الظروف املناخية السائدة .أجرى عبد الرمحن(0257م)
دراسته عن الزراعة على املساطب العالية كتقنية لتوفري مياه الري حملصول القمح يف منطقة حلفا اجلديدة ،توصلت
الدراسة إىل أن نظام الزراعة على املسطبة العالية أعطى إنتاجية أعلى لوحدة املساحة ووحدة مياه الري ،مقارنة بالطرق
األخرى ،كما أدى إىل توفري  %01من مياه الري.
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جغرافية منطقة الدراسة:
تق ع منطقة الدراسة يف والية كسال شرقي السودان ،وتنحصر بني خطي طول  01و 00شرقاً ،ودائريت عرض
 50 01و 50 02اماالً ،وحيدها من الشرق هنر عطربة ومن الغرب واليتا اخلرطوم والقضارف ومن الشمال والية
هنر النيل ،وحتدها جنوباً حملية خشم القربة .وتبلغ مساحتها  50282كيلو مرتاً مربعاً ،ومتثل  %08,0من مجلة

مساحة والية كسال وتضم حملييت حلفا اجلديدة وهنر عطربة (عبداجلليل ،0255،ص  .)02يسود املنطقة مناخ
قاري جاف يتميز بارتفاع درجة احلرارة طوال العام ،ويصل متوسطها الشهري أعلى معدالته يف مدينة حلفا ويبلغ
 00,5درجة مئوية يف شهر مايو ،وأدناها  58درجة مئوية يف شهر يناير .وقد بلغ متوسط األمطار للفرتة من
0228 -5875م ( )070ملم ،ويرتاوح املعدل الشهري لألمطار باملنطقة بني  5,2ملم يف شهر يناير و88,8
ملم يف شهر أغسطس .ويرتكز  %08من األمطار خالل شهري يوليو وأغسطس .وترتاوح املعدالت الشهرية للرطوبة
النسبية بني  ,%12 – 05يف فصل اخلريف  %05يف شهر أبريل (عبد اجلليل ،0255 ،ص ص  .)71-00ومن
الناحية البشرية ،ميثل سكان حملية حلفا اجلديدة  %55,8من سكان الوالية ،إذ يبلغ عددهم  078008نسمة،
أما عدد سكان حملية هنر عطربة فيبلغ  582100نسمة ،ويشكلون  %0,8من سكان الوالية وفقاً لتقديرات
السكان للعام ( 0250وزارة املالية واالقتصاد والقوى العاملة بوالية كسال ،0257 ،ص .)05تسكن املنطقة العديد
من القبائل أمهها :الشكريه ،حيث تعد أول قبيلة استوطنت يف املنطقة ،واحللفاويني .أما بقية السكان فينتمون إىل
قبائل أخرى ،أمهها :الكواهلة واألحامدة والفادنية واللحويون واهلدندوة والرشايدة واجلعليون واخلوالدة .وحيرتف
معظمهم السكان الزراعة والرعي .وفيما يتصل باستخدام األرض ،فإن االستخدام الرعوي والزراعي بشقية املطري
واملروي يسودان منطقة الدراسة ،فضالً عن استخدام سكين وصناعي وخدمي يف مساحات حمدودة .يغطي
االستخدام الرعوي لألرض شريط ضيق على امتداد هنر عطربة ويتسع وميتد امايل حملية هنر عطربة .أما بالنسبة
لالستخدام الصناعي فيتوسط مصنع سكر حلفا جديدة أراضي املشروع يف مساحة قدرها  02ألف فدان (عبد
اجلليل.)0220،
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الشكل رقم (:)11خريطة ( )1التقسيم اإلداري لوالية كسال

المصدر :مصلحة املساحة ،والية كسال.0255 ،

.7مشروع حلفا الجديدة الزراعي:

خرجت فكرة إنشاء املشروع إىل حيز التنفيذ الفعلي عام  5818م بعد التفكري يف قيام السد العايل على هنر النيل

يف اجلزء اجلن ويب من مصر والذي سيؤدي إىل غمر جزء من األراضي املصرية والسودانية ،واستقر رأي احلكومة
السودانية على هتجري النوبيني السودانيني إىل منطقة خشم القربة وقيام مشروع تنموي هلم ضمن خطة الدولة الرامية
إىل التوسع األفقي يف الزراعة ،خاص ـ ــة بـ ــعد اتفاقي ـ ــة مي ـ ــاه النيــل حيث رفعــت حصـة السودان من مياه النيل من 0
مليار مرت مكعب إىل  58,1مليار مرت مكعب .يهدف املشروع إىل إعادة توطني أهايل حلفا القدمية ،استقرار الرحل
من سكان املنطقة يف األراضي اليت سرتوى بعد إنشاء املشروع ،استغالل نصيب السودان من مياه النيل للتوسع
األفقي يف الزراعة ،تنمية املوارد الزراعية احمللية وحتقيق النمو االقتصادي للسودان ،رفع عائد السودان من النقد
األجنيب ،توفري فرص عمل للسكان ،توفري املواد اخلام للصناعات الزراعية احمللية واستغالل األراضي اخلصبة يف السهول
الطينية الواسعة يف منطقة البطانة( .هيئة حلفا اجلديدة الزراعية  .)0258،يروى املشروع بالري االنسيايب من خزان
خشم القربة الذي أقيم على هنر عطربة يف العام 5800م .تقسم األراضي الزراعية باملشروع حسب استغالهلا إىل
ثالثة أقسام أراضي األمالك تبلغ مساحتها  00ألف فدان .أراضي موزعة للمزارعني لزراعتها وفق الدورة الزراعية
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املقررة باملشروع  ،تبلغ مساحة هذه األراضي  000801فدان (هيئة حلفا اجلديدة الزراعية .)0258،أراضي مقام
عليها مزارع الدولة ،وتشمل أراضي مشروع سكر حلفا اجلديدة والبالغ مساحتها  02ألف فدان  ،مشاتل مزارع
وخضراوات وجنائن فاكهة تستثمرها إدارة البساتني هبيئة حلفا اجلديدة الزراعية ومساحتها  822فدان ،أراضي
استثمارية وزعت للعاملني باهليئة واملواطنني تقدر مساحتها بـ  8822فدان ،خصصت  822فدان لألحباث الزراعية
املرتبطة باحملاصيل املختلفة باملنطقة .خصصت مساحة  1222ف ــدان لزراعتها بالغابات (هيئة حلفا اجلديدة الزراعية،
إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية0258 ،م ).
.3المناقشة:
ميثل القمح أهم احملاصيل الغذائية األساسية املهمة يف السودان .يأيت يف املرتبة الثانية يف األمهية بعد حمصول
الذرة .وقد تركزت زراعته يف السودان منذ اخلمسينات من القرن املاضي يف اإلقليم الشمايل والييت (الشمالية ،وهنر
النيل) وتتم زراعته أيضاً مبشروع اجلزيرة ،حلفا اجلديدة ،الرهد ،ووالية النيل األبيض .وقد تبنت الدولة سياسية توطني
القمح وذلك خالل زيادة املساحات املزروعة وتطبيق األساليب التقنية احلديثة.
أما يف منطقة الدراسة فيعد القمح احمل صول الغذائي الرئيس لسكان مدينة حلفا اجلديدة ولسكان القرى
املهجرين(احللفاويون) .أما بالنسبة للمزارعني يف املشروع فإنه احملصول النقدي بعد القطن.
زرعت مساحة تقدر بـ  0012فدان يف أول موسم زراعي مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي يف العام 5800م وهي
متثل  % 1,0من املساحة املزروعة يف السودان بالقمح والبالغة  18ألف فدان يف ذلك العام .أخذت هذه املساحة
تزداد سنوياً حىت وصلت يف مواسم  5808م  5870و5870م إىل  502505و 502518و 502028فدان
على التوايل وهي تعادل  %00,1و 00,0و %07,0من مجلة املساحة املزروعة قمحاً يف السودان يف تلك
السنوات على التوايل  000 ،018 ،072ألف فدان ،بينما توقفت زراعته يف موسم 5880م بسبب موجه
اجلفاف اليت اجتاحت شرق أفريقيا يف تلك الفرتة وأثرت على إيراد هنر عطربة .اخنفضت مسامهة املشروع بصورة كبرية
مقارنة باملساحة املزروعة بالقمح يف السودان حيث بلغت املساحة املزروعة باملشروع يف العام 5885م 00,11
ألف مقارنة ب  5512ألف يف السودان و هي تعادل  % 1,1من مجلة املساحة املزروعة  ،و يف العام 5880م
بلغت مجلة املساحة املزروعة مبحصول القمح يف املشروع  17,012ألف فدان و هي تعادل  % 0,0من مجلة
املساحة املزروعة يف السودان يف ذلك العام و البالغة  857ألف فدان  ، .ومل يزرع القمح يف املشروع يف مومسي
 0228و  0228م بسب قلة املخزون من املياه يف حبرية خزان خشم القربة (هيئة حلفا اجلديدة الزراعية ،
0258م ،وزارة الزراعة والغابات 0258 ،م) .وقد بلغ ــت مجـلة املساحة املزروعة بالقمح يف املشروع يف موسم
 0251م ( )00,0ألف فداناً وهي تعادل  % 7,0من مجلة املساحة املزروعة بالقمح يف السودان البالغة 188,0

ألف فدان جدول رقم (( )5وزارة الزراعة والغابات 0250 ،م) .أما يف املوسم 0257م فقد بلغت املساحة املزروعة
مبشروع حلفا اجلديدة قمحاً ( )12ألف فداناً ،وهي تعادل  % 52,8من مجلة املساحة املزروعة بالقمح يف السودان
والبالغة  000ألف فدان (وزارة الزراعة والغابات ،0258 ،هيئة حلفا اجلديدة الزراعية.)0258 ،
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بلغ متوسط املساحة املزروعة يف املشروع مبحصول القمح للفرتة من  5800إىل 0257م  07,205ألف فدان
باحنراف معياري  00000ومعامل اختالف .% 08,0أما الفرتة من  5885إىل  0257فقد بلغ متوسط
املساحات املزروعة مبحصول القمح ( )08812فدان شكل ( )5باحنراف معياري  05015ومعامل اختالف
.% 18,7
شكل رقم( :)7المساحة المزروعة بمحصول القمح في مشروع حلفا في الفترة من  1891إلى  7112م
مقارنة بالمتوسط لنفس الفترة

المصدر :معاجلة الباحثان وفقاً لبيانات إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية ،هيئة حلفا اجلديدة الزراعية .0258

جدول رقم ) 1(:المساحات المزروعة ،المساحات المحصودة ،االنتاج واالنتاجية لمحصول القمح للموسم
( )7112 /7112في السودان
المساحة

الموقع

المزروعة

(ألف فدان)

النسبة

المئوية

المساحة

نسبة المساحة

المحصودة المحصودة من

اإلنتاجية

اإلنتاج

(طن  /فدان)

(الف طن)

المئوية

127

01,5
7,0
2,0

(ألف فدان)

المزروعة

مشروع اجلزيرة

008

17,1

008

522

5,1

هيئة حلفا
اجلديدة الزراعية

00,0

7,0

00,0

522

5,0

10,7

مشروع الرهد
الزراعي

5,0

2,0

5,0

522

5

5,0
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والية النيل
األبيض

01,0

7,7

08

80,0

2,8

01,5

0,1

والية هنر النيل

82

50,0

08,0

08,5

5,0

00,8

0

الوالية الشمالية

78

50,0

77

87,1

5,7

502,8

50,8

والية اخلرطوم

5

2,0

5

522

2,7

2,7

2,5

اجلملة

188,0

522

108,0

85,7

5,0

778,0

522

المصدر :معاجلة الباحثان وفقاً لبيانات وزارة الزراعة والغابات ،اخلرطوم.0250 ،ص 02

بلغ متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من  5800إىل 5885م ( )2,0طن

للفدان باحنراف معياري  2,50ومعامل اختالف  .%00,1سجل موسم 5800م أعلى إنتاجية للفدان 2,71
طناً للفدان .بينما سجل موسم 5878م أدىن إنتاجية وهي  2,58طناً للفدان
أما الفرتة من  5885إىل  0257م بلغ متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي
( )2,05طن للفدان شكل ( )0باحنراف معياري  2,02ومعامل اختالف  .%00,0سجل موسم  0251أعلى
إنتاجية للفدان 5,0طن للفدان .بينما سجل موسم 0220م أدىن إنتاجية وهي  2,0طناً.
شكل رقم :)13(:إنتاجية فدان القمح بالطن مقارنة بالمتوسط بمشروع حلفا الجديدة الزراعي للفترة من
 1891إلى .7112
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ومبقارنة متوسط إنتاجية فدان القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي مع متوسط إنتاجية الفدان يف السودان
فنالحظ أن متوسط إنتاجية الفدان يف السودان حقق  2,88طن للفدان يف موسم  0251 / 0250م بينما
ارتفعت اإلنتاجية يف موسم  0250 /0251إىل  5,0طن للفدان بنسبة تغري بلغت ( %18,0بنك السودان
املركزي0250 ،م ،ص .)508
وقد بلغ إنتاج مشروع حلفا من القمح يف موسم  0251م ( )10,7ألف طن قمح وهو يعادل  %7,0من
مجلة الكمية املنتجة يف السودان وهي  070ألف طن مرتي ،بينما بلغت يف موسم  )12( 0257ألف طن وهي
تعادل  % 52,8من مجلة إنتاج السودان البالغ  000ألف طن مرتي .كما ميكننا مقارنة إنتاجية فدان القمح يف
السودان ومشروع حلفا اجلديدة الزراعي مع إنتاجية القمح يف بعض الدول العربية املختارة جدول (.)0
جدول رقم( :)7إنتاجية فدان القمح في بعض الدول العربية المختارة مقارنة مع إنتاجية الفدان في السودان
ومشروع حلفا الجديدة الزراعي
الدولة

اإلنتاجية طن  /الفدان

مجهورية مصر العربية *

0,8

اململكة العربية السعودية*

0,1

الكويت*

0,1

األمارات العربية املتحدة*

5,7

السودان*

2,00

األردن*

2,00

العراق*

2,10

الصومال*

2,57

السودان يف موسم **0250

2,88

السودان يف موسم 0250م**

5,0

السودان يف موسم # 0257

5,5

مشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من ***0257 – 5800

2,10

مشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من ***0257 – 5885

2,00

مشروع حلفا اجلديدة الزراعي موسم ***0257

5

المصدر )*( :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( :)0250الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ،اخلرطوم ،اجمللد )**( .00
بنك السودان املركزي ( :)0250التقرير السادس واخلمسون ،اخلرطوم.
(***) حساب الباحث وفقاً لبيانات إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية هيئة حلفا اجلديدة الزراعية0258 ،
( )#وزارة الزراعة والغابات ،إدارة األمن الغذائي والتنمية الريفية ومناهضة الفقر (0258م) ،اخلرطوم.
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.1.3العوامل المناخية وتأثيرها في إنتاجية محصول القمح في منطقة الدراسة:
.1.1.3تأثير درجة الحرارة في إنتاجية القمح:

تعد درجة احلرارة السائدة يف منطقة ما من أهم العوامل احملددة لنجاح زراعة احملاصيل هبا .وذلك ألن درجة
احلرارة تؤثر يف العمليات الطبيعية والكيماوية وبالتايل التفاعالت احليوية اليت تتم بالنبات مثل معدل امتصاص الغازات

والسوائل يف النب ات .درجة ذوبان املواد املختلفة ومعدل التنفس وامتصاص العناصر الغذائية واملاء وكذلك عملية
التمثيل الضوئي ومعدل النمو (اخلضر (أ) ،0227 ،ص .)15ختتلف احملاصيل يف احتياجاهتا من درجة احلرارة.
ولكل حمصول نطاق حراري يعيش فيه .وقد وجد أن لكل حمصول ثالث درجات حرارة حرجة وهي متثل درجات
احلرارة اليت يكون هلا تأثري يف قدرة النبات على البقاء والنمو أو القدرة على التكاثر وهي درجة احلرارة الصغرى ودرجة
احلرارة املثلى ودرجة احلرارة العظمى(اخلضر(أ)  .)10، 0227،متتد زراعة القمح من خط االستواء وحىت خط عرض
 02درجة اماالً ولكن يرتكز اإلنتاج بني خطي عرض  02درجة مئوية و 02درجة اماالً و 01و 02درجة جنوب
خط االستواء ،وجيود النمو يف املناخ البارد الرطب يف أطوار النمو اخلضري على أن تسود فرتة دافئة نسبياً وجافة يف
هناية موسم النمو كي تساعد على نضج احملاصيل (هجو  ،0221،ص  .)00يعترب القمح من حماصيل املناطق
املعتدلة واليت ترتاوح متوسط درجات احلرارة فيها خالل املوسم بني  02 -51درجة مئوية ويتميز حمصول القمح بفرتة
منو أطول وجمموع درجات احلرارة الصغرى أعلى إذا ما قورن مبحاصيل احلبوب الشتوية األخرى .درجة احلرارة الصغرى
لإلنبات  0-0درجة مئوية واملثلى  51 -50درجة مئوية .يف مراحل النمو األوىل حيتاج القمح إىل درجات حرارة

منخفضة .درجة احلرارة  50 – 52درجة مئوية تعترب مثلى حملصول القمح يف مرحلة تكوين االشطاء  Tilleningيف
مراحل النمو املتأخرة تزداد حاجة النبات لدرجة حرارة مرتفعة وتعترب درجة احلرارة  02درجة مئوية هي الدرجة املثلى
للنمو.
درجات احلرارة املرتفعة أعلى من  01درجة مئوية يف مرحلة االزهار و تكوين احلبوب تؤثر يف اإلنتاجية حيث
تؤدي إىل جفاف احلبوب قبل أن تصل إىل مرحلة النضج التام ؛ مما يؤدي إىل إنتاج نسبة عالية من احلبوب الضامرة
.ودرجات احلرارة املرتفعة و نسبة الرطوبة اجلوية العالية يؤديان إىل انتشار األمراض وخاصة مرض الصدأ  Rustsمما
يسبب اخنفاضاً ملحوظاً يف اإلنتاجية (اخلضر (ب)،0227 ،ص ) 71اجلدول ( )0يوضح متوسطات عناصر املناخ
املختلفة يف املنطقة وفقاً لفصل النمو حملصول القمح للفرتة من  5875إىل 0257م مبحطة مدينة حلفا اجلديدة.
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جدول رقم ( :)3متوسطات عناصر المناخ المختلفة في المنطقة وفقا لفصل النمو لمحصول القمح للفترة من
 1821إلى 7112م بمحطة مدينة حلفا الجديدة
المتغير

المتوسط

االنحراف المعياري

معامل االختالف ()%

درجة احلرارة العظمى (درجة مئوية)

01,7

2,78

0,0

درجة احلرارة الصغرى (درجة مئوية)

57,1

2,81

0,8

الرطوبة النسبية ()%

08,0

01

500,7

التبخر (ملم)

52,8

5,12

50,8

اإلشعاع الشمسي (بالساعة)

8,7

2,02

0,0

سرعة الرياح ( بالكلم )

8,8

5,0

08,5

المصدر :معاجلة الباحث وفقاً لبيانات اهليئة العامة لألرصاد اجلوية السودانية ،اخلرطوم.0258 ،

.7.1.3تأثير درجة الحرارة الصغرى في إنتاجية القمح في منطقة الدراسة:

بدراسة معامل االرتباط بني درجة احلرارة الصغرى وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من -5885
0257م كانت قيمة معامل االرتباط  2,050وقيمتها االحتمالية  2,007وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما
يوضح عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة احصائية بني إنتاجية القمح ودرجة احلرارة الصغرى يف تلك الفرتة الزمنية.
أما معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري درجة احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,201هذا يشري
إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %0,1منه لتأثري درجة احلرارة الصغرى ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس
هنالك تأثرياً معنوياً لدرجات احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,007وهي ليست ذات
معنوية وغري دالة إحصائياً عند مستوى  2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية
غري معنوية لتأثري درجة احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية  ،كلما زادت درجة احلرارة درجة مئوية واحدة زادت اإلنتاجية
مبقدار 2,210طن ( أي ما يعادل  1,0كجم).
جدول رقم ( :)4المعامالت لدرجة الحرارة الصغرى
المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

2,005 -

2,700

2,002-

2,077

درجة احلرارة الصغرى

2,210

2,200

5,000

2,007

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

.7.7.3تأثير درجة الحرارة العظمى في إنتاجية القمح:

بدراسة معامل االرتباط بني درجة احلرارة العظمى وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من
0257 -5885م كانت قيمة معامل االرتباط  2,210-وقيمتها االحتمالية  2,707وهي أكرب من قيمة املعنوية
 2,21مما يوضح عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح ودرجة احلرارة العظمى يف تلك
الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري درجة احلرارة العظمى يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته 2,220
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و هذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  % 2,0منه لتأثري درجة احلرارة العظمى  ،كما أن حتليل احندار التباين
يوضح ليس هنالك تأثرياً معنوياً لدرجات احلرارة العظمى يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,707و هي
ليست ذات معنوية و غري دالة إحصائياً عند مستوى  2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن
القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري درجة احلرارة الع ظمى يف اإلنتاجية  ،كلما زادت درجة احلرارة درجة مئوية واحدة قلت
اإلنتاجية مبقدار  2,250طن ( أي ما يعادل  5,0كجم).
جدول رقم ( :)2المعامالت لدرجة الحرارة العظمى
املتغري

املعامل

االحنراف املعياري

قيمة t

املعنوية

الثابت

5,508

5,722

2,000

2,150

درجة احلرارة العظمى

2,250-

2,208

2,088-

2,707

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

.3.1.3تأثير اإلشعاع الشمسي في إنتاجية القمح:
تعترب مدة السطوع إحدى خصائص اإلشعاع الشمسي املؤثرة يف منو وازدهار وإمثار النباتات ،فقد ثبت علمياً أن
النبات الذي يتعرض لثالث عشرة ساعة إضاءة يكون كميات أكثر من املواد الغذائية عن النباتات األخرى اليت مل
تتعرض إال لعشر ساعات فقط ،ويرجع ذلك إىل أن النبات يضيع كميات أكرب من املواد الكربوهيدراتية خالل فرتة
سطوع الشمس القصرية والعكس صحيح ،كما ثبت أن طول فرتة اإلضاءة تؤثر على تكوين الرباعم الزهرية املختلفة
(فنانه ،0250 ،ص .)01
يعد حمصول القمح من احملاصيل اليت حتتاج إىل هنار طويل نسبياً تنمو جيداً عندما تزيد الفرتة الضوئية عن احلد
األدىن احلرج ويزهر عندما يكون النهار طويالً وفرتة الظالم قصرية .وذلك ألن فرتة اإلضاءة الطويلة تتم فيها العمليات
احليوية املختلفة (أبو رحيل ومهري ،0250 ،ص  ،)57واإلضاءة الشديدة تؤدي إىل زيادة قدرة النبات على التفريع
وزيادة املادة اجلافة وبالت ايل زيادة احملصول ،كما أن سرعة إزهار النباتات تزداد بإطالة فرتة اإلضاءة اليت تتعرض هلا
النباتات يومياً .ويتوقف عدد احلبوب على مستويات الضوء اليت يتعرض هلا النبات من مرحلة تكويــن أصول الــنورات

إىل مرحلة نضج األزهار .ويؤدي النهار الطويل إىل إسراع تكوين األزهار.
بدراسة معامل االرتباط ساعات اإلشعاع الشمسي وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من
0257 -5885م كانت قيمة معامل االرتباط –  2,277وقيمتها االحتمالية  2,007وهي أكرب من قيمة
املعنوية  2,21مما يوضح عدم وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح ساعات اإلشعاع
الشمسي يف تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري ساعات اإلشعاع الشمسي يف اإلنتاجية
فقد كانت قيمته  2,220وهذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %2,0منه لتأثري ساعات اإلشعاع
الشمسي ،كما أن حتليل احندار الت باين يوضح ليس هنالك تأثري معنوي لساعات اإلشعاع الشمسي يف اإلنتاجية
حيث بلغت درجة املعنوية  2,007وهي ليست ذات معنوية وغري دالة إحصائيا عند مستوى  .2,21مما يوضح أن
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منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري ساعات اإلشعاع الشمسي يف اإلنتاجية،
كلما زادت ساعات اإلشعاع الشمسي ساعة واحدة قلت اإلنتاجية مبقدار  2,20طن (أي ما يعادل  02كجم).
جدول رقم( :)2المعامالت لساعات اإلشعاع الشمسي
المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

2,852

2,072

5,002

2,580

ساعات اإلشعاع الشمسي

2,202-

2,208

2,001-

2,007

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

 .4.1.3تأثير سرعة الرياح في إنتاجية القمح:
يتلخص األثر اإلجيايب للرياح يف مجلة اآلثار اليت ترتكها على حمصول القمح و احملددة بسرعتها اليت تسمح بالتبادل
احلراري بني النبات واهلواء ومحل خبار املاء بالقدر الذي يسمح بتنفس النبات  ،فالرياح اخلفيفة مثالً تنشط من
فعاليات النبات احليوية يف عملية صنع الغذاء  ،و تساعد على جتديد عناصر اهلواء احمليطة به و تعمل على خفــض
نسبة رطوبة الرتبة و درجــات احلرارة يف املنــاطق احلــارة  ،و تعمل أيضاً على نقل حبوب اللقاح من نبات إىل آخر أو

أزهار النبات الواحد  ،ويستفيد حمصول القمح من الرياح يف عملية التلقيح الذايت  ،كما تسبب الرياح الشديدة
مشكلة االضطجاع حملصول القمح يف املناطق املروية بصورة خاصة عندما ميون الري السطحي كثرياً و الرتبة خفيفة
واحملصول ضعيف السيقان ولتخفيف هذا اآلثار ألبد أن تكون األصناف املزروعة قصرية السيقان و متينة و قوية.
ويتطلب القمح سرعة رياح بني  0,1إىل  7كلم يف الساعة (أبو رحيل ومهري ،0250 ،ص ص .)02 -58
بدراسة تأثري سرعة الرياح يف إنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 0257 -5885م كانت
قيمة معامل االرتباط –  2,080وقيمتها االحتمالية  2,280وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما يوضح عدم
وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح وسرعة الرياح تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي
يوضح مدى تأثري سرعة الرياح يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,280و هذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاج يرجع
 % 8,0منه لتأثري سرعة الرياح  ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس هنالك تأثرياً معنوياً لسرعة الرياح يف
اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,280وهي ليست ذات معنوية وغري دالة إحصائياً عند مستوى  2,21مما
يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري سرعة الرياح يف اإلنتاجية ،كلما
زادت سرعة الرياح كلم واحد قلت اإلنتاجية مبقدار  2,201طن( أي ما يعادل  01كجم).
جدول رقم )2( :المعامالت لسرعة الرياح
المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

2,808

2,505

0,051

2,222

سرعة الرياح

2,201-

2,200

5,701-

2,280

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss
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 .2.1.3تأثير الرطوبة النسبية في إنتاجية القمح:
أكرب كمية من الرطوبة حيتاجها حمصول القمح يف مرحلة االستطالة وتكوين السنابل وهي الفرتة اليت تتجمع فيها
أكرب كمية من املادة اجلافة .تنخفض اإلنتاجية بنسبة  % 12 -01يف حالة اجلفاف خالل هذه الفرتة .االحتياجات
املائية خالل هذه الفرتة متثل من  % 02 -12من االحتياج الكلي للنبات خالل موسم النمو .ومن أكثر العوامل
اليت تؤثر على إنتاجية القمح هو اهلواء اجلاف الساخن يف مرحلة تكوين احلبوب إذ يؤدي إىل جفاف احلبوب قبل
اكتمال نضجها فتصبح ضامرة غري ممتلئة ،كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة مع ارتفاع درجة احلرارة يؤدي إىل اخنفاض
ملحوظ يف إنتاجية احملصول نتيجة ألصابته باألمراض املختلفة وزيادة نسبة الرقاد (اخلضر (ب).)0227 ،
بدراسة تأثري الرطوبة النسبية يف إنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 0257 -5885م كانت
قيمة معامل االرتباط –  2,000وقيمتها االحتمالية  2,502وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما يوضح عدم
وجود عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح والرطوبة النسبية يف تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري
الذي يوضح مدى تأثري الرطوبة النسبية يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,205و هذا يشري إىل أن التباين يف
اإلنتاجية يرجع  %0,5منه لتأثري الرطوبة النسبية ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس هنالك تأثرياً معنوياً

للرطوبة النسبية يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,502و هي ليست ذات معنوية و غري دالة إحصائياً عند
مستوى  . 2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري الرطوبة
النسبية يف اإلنتاجية ،كلما ارتفعت الرطوبة النسبية واحد يف املئة قلت اإلنتاجية مبقدار  2,225طن (أي ما يعادل
 5كجم).
جدول رقم )9( :المعامالت للرطوبة النسبية
املتغري

املعامل

االحنراف املعياري

قيمة t

املعنوية

الثابت

2,018

2,201

50,080

2,222

الرطوبة النسبية

2,225-

2,225

5,008-

2,502

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

 .2.1.3تأثير التبخر في إنتاجية القمح:

بدراسة معامل االرتباط التبخر وإنتاجية حمصول القمح مبنطقة الدراسة يف الفرتة من 0257 -5885م كانت
قيمة معامل االرتباط  2,058وقيمتها االحتمالية  2,200وهي أكرب من قيمة املعنوية  2,21مما يوضح عدم وجود
عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بني إنتاجية القمح والتبخر يف تلك الفرتة الزمنية .أما معامل التأثري الذي يوضح
مدى تأثري التبخر يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,525وهذا يشري إىل أن التباين يف اإلنتاج يرجع  %52,5منه
لتأثري التبخر ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس هنالك تأثري معنوي لدرجات احلرارة الصغرى على اإلنتاجية
حيث بلغت درجة املعنوية  2,200وهي ليست ذات معنوية وغري دالة إحصائياً عند مستوى  .2,21مما يوضح أن
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من وذج االحندار املقدر غري معنوي ،كما أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري التبخر يف اإلنتاجية ،كلما زاد التبخر ملم
واحد زادت اإلنتاجية مبقدار 2,201طن (أي ما يعادل  01كجم).
جدول رقم )8( :المعامالت للتبخر
املتغري

املعامل

االحنراف املعياري

قيمة t

املعنوية

الثابت

2,508

2,005

2,080

2,000

التبخر

2,201

2,200

5,825

2,200

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

.1.3.2تأثير العناصر المناخية مجتمعة في إنتاجية القمح:

بدراسة معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري كل العناصر املناخية (درجة احلرارة الصغرى ،درجة احلرارة العظمى،
ساعات اإلشعاع الشمسي ،سرعة الرياح ،الرطوبة النسبية والتبخر) يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,01هذا يشري
إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %01منه لتأثري العناصر املناخية جمتمعة ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس

هنالك تأثرياً معنوياً ل لعناصر املناخية جمتمعة يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,215وهي ليست معنوية،
وغري دالة إحصائياً عند مستوى  ،2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي.
جدول رقم )11( :يوضح المعامالت للعناصر المناخية مجتمعة.

المتغير

المعامل

االنحراف المعياري

قيمة t

المعنوية

الثابت

0,087

5,80

0,00

2,207

درجة احلرارة الصغرى

2,278

2,285

2,870

2,002

درجة احلرارة العظمى

2,500-

2,78

5,702-

2,281

ساعات اإلشعاع الشمسي

2,207-

2,280

2,851-

2,000

سرعة الرياح

2,215-

2,01

5,077-

2.515

الرطوبة النسبية

2,225-

2,225

5,500-

2,000

التبخر

2,200

2,208

5,187

2,500

المصدر :من إعداد الباحثني إعتمادا على خمرجات برنامج .spss

أن القيمة التنبؤية غري معنوية لتأثري درجة احلرارة الصغرى يف اإلنتاجية ،كلما زادت درجة احلرارة الصغرى درجة
واحدة ،زادت اإلنتاجية مبقدار  78كجم .أما درجة احلرارة العظمى فالقيمة التنبؤية غري معنوية كلما نقصت درجة
احلرارة العليا درجة مئوية واحدة نقصت اإلنتاجية مبقدار  500كجم ،القيمة التنبؤية لساعات اإلشعاع الشمسي غري
معنوية كلما زادت ساعات اإلشعاع الشمسي ساعة واحدة اخنفضت اإلنتاجية مبقدار  07كجم  ،أما الرياح فإن
القيمة التنبؤية غري معنوية كلما زادت سرعة الرياح كلم واحد اخنفضت اإلنتاجية مبقدار  15كجم  ،و حبساب القيمة
التنبؤية للرطوبة النسبية فإن القيمة التنبؤية غري معنوية  ،كلما زادت الرطوبة النسبية واحد يف املائة ،اخنفضت اإلنتاجية
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مبقدار  5كجم للفدان  .حبساب القيمة التنبؤية للتبخر فإهنا غري معنوية أيضاً ،كلما زاد التبخر واحد ملم زادت
اإلنتاجية مبقدار  00كجم للفدان.
.4النتائج في ضوء الفرضيات:

على ضوء الفرضية األوىل (عدم وجود سياسة زراعة واضحة لزراعة حمصول القمح باملشروع أدى إىل تذبذب

املساحات املزروعة سنوياً؛ مما أثر سلباً يف اإلنتاجية) فقد أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تذبذباً كبرياً يف املساحات
املزروعة وكذلك اإلنتاجية حيث:
بلغ متوسط املساحة املزروعة يف املشروع مبحصول القمح للفرتة من  5800إىل 0257م ( )07205باحنراف
معياري  00,000ألف ومعامل اختالف .%08,0أما الفرتة من  5885إىل  0257فقد بلغ متوسط املساحات
املزروعة مبحصول القمح ( )08812فدان باحنراف معياري  05015ومعامل اختالف  .% 18,7وقد بلغت مجلة
املساحة املزروعة بالقمح يف املشروع يف موسم  0251م ( )00,0ألف فدان وهي تعادل  % 7,0من مجلة املساحة
املزروعة بالقمح يف السودان والبالغة  188,0ألف فدان .أما يف املوسم 0257م فقد بلغت املساحة املزروعة مبشروع
حلفا اجلديدة قمحاً ( )12ألف فدان ،وهي تعادل  % 52,8من مجلة املساحة املزروعة بالقمح يف السودان والبالغة
 000ألف فدان .أما متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي للفرتة من  5800إىل 5885م
( )2,0طن للفدان باحنراف معياري  2,50ومعامل اختالف  .%00,1أما الفرتة من  5885إىل 0257م بلغ
متوسط إنتاجية حمصول القمح مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي ( )2,05طن للفدان باحنراف معياري  2,02ومعامل
اختالف  .%00,0بينما متوسط اإلنتاجية يف الدول العربية  2,881طن للفدان يف 0251م ،مع زيادة كبرية يف
اإلنتاجية يف مصر  ،0,8السعودية والكويت  ،0,1االمارات  5,7طناً للفدان.
على ضوء الفرضية الثانية (تتأثر إنتاجية حمصول القمح يف املشروع باملتغريات البشرية أكثر من تأثرها بالعناصر
املناخية السائدة يف املنطقة) فقد أظهرت نتائج الدراسة:
 ارتباط سليب غري معنوي بني درجة احلرارة العظمى وإنتاجية القمح يف املشروع حيث بلغت قيمة معامل االرتباط – 2,210كما أن درجة احلرارة العظمى تؤثر ب  % 2,0يف إنتاجيـة القمـح.
 ارتباط طردي غري معنوي بني درجة احلرارة الصغرى وإنتاجية القمح يف املشروع ،حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 2,050كما أن درجة احلرارة الصغرى تؤثر بنسبة  % 0,1يف إنتاجية القمح.
 ارتباط سليب غري معنوي بني ساعات اإلشعاع الشمسي وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط– 2,277كما أن ساعات اإلشعاع الشمسي تؤثر بنسبة  % 2,0إنتاجية القمح.
 ارتباط سليب غري معنوي بني الرطوبة النسبية وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتبــاط – 2,000كما أن الرطــوبـة النسبيـة تؤثر بنسـبة  %0,5من إنتاجية القمح.
 ارتباط طردي غري معنوي بني التبخر وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  2,058كما أنالرطــوبـة النسبيـة تؤثر بنسـبة  %52,5يف إنتاجية القمح.
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 ارتباط سليب غري معنوي بني سرعة الرياح وإنتاجية حمصول القمح حيث بلغت قيمة معامل االرتباط – ،2,080كما أن سرعة تؤثر بنسـبة  %8,0من إنتاجية القمح.
 معامل التأثري الذي يوضح مدى تأثري كل العناصر املناخية جمتمعة (درجة احلرارة الصغرى ،درجة احلرارة العظمى،ساعات اإلشعاع الشمسي ،سرعة الرياح ،الرطوبة النسبية والتبخر) يف اإلنتاجية فقد كانت قيمته  2,01هذا يشري
إىل أن التباين يف اإلنتاجية يرجع  %01منه لتأثري العناصر املناخية جمتمعة ،كما أن حتليل احندار التباين يوضح ليس
هنالك تأثري معنوي للعناصر املناخية جمتمعة يف اإلنتاجية حيث بلغت درجة املعنوية  2,215و هي ليست معنوية
وغري دالة إحصائيا عند مستوى  ،2,21مما يوضح أن منوذج االحندار املقدر غري معنوي.
على ضوء الفرضية الثالثة (مي كن حتقيق إنتاجية عالية من حمصول القمح يف املشروع يف ظل توافر هذه العناصر
املناخية السائدة من خالل تطبيق األساليب التقنية احلديثة يف العمليات الزراعية املصاحبة لزراعة حمصول القمح)
فقد اظهرت نتائج العديد من الدراسات والبحوث اليت أجريت يف املشروع )،(Ahmed,E.,2008
)( ،(Ali,I.,2010هيئة حلفا اجلديدة الزراعية0251 ،م)( ،خضريي0257 ،م) ،صاحل (0258م) ،أن إنتاجية
احملاصيل الزراعية يف املشروع تتأثر بالعديد من املتغريات البشرية وأمهها :الزراعة يف الوقت املناسب ،العمليات الفالحية
املختلفة ،مكافحة اآلفات ،إضافة األ مسدة املوصى هبا ،التمويل ،عدد الريات ،استخدام البذور احملسنة .فقد حققت
احلقول اإليضاحية حملطة البحوث الزراعية مبشروع حلفا اجلديدة الزراعي إنتاجية تراوحت بني ( 5,1إىل  0طن
للفدان) يف نفس الظروف املناخية السائدة يف املنطقة.
في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحثان باآلتي:

 أن تكون هنالك سياسة زراعية اسرتاتيجية واضحة باملشروع تستهدف التخطيط للمساحات اليت سوف تزرعسنوياً مبحصول القمح وذلك باالتساق مع اخلطة االحتادية لزراعة القمح يف السودان ،وأن يتم اشراك املزارعني يف
ذلك.
 تكوين شراكات مع كيانات القطاع اخلاص يف توفري املدخالت الزراعية ،والتمويل واملشاركة يف التسويق ،والتخزين. تقسيم منطقة املشروع ملناطق إنتاجية ) (Production Zonesوفقاً للخصائص الطبيعية لكل منطقة مع تزويد كلنطاق مبحطة رصد جوي.
 استخدام أصناف عالية اإلنتاجية من البذور احملسنة والتقاوي مع األساليب التقنية املتقدمة يف الفالحية والنظمالزراعية (مواعيد الزراعة ،جتويد عمليات احلراثة ،وضبط الكثافة النباتية ،وااللتزام بإضافة األمسدة املوصي هبا ،والنظافة
والشلخ ،واملقننات املائيـة ،ومكافحـة اآلفـات واحلشائش) مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واإلنتاج من حمصول القمح.
 رفع كفاءة األداء مبحطة حبوث حلفا اجلديدة وذلك بتوفري البنيات التحتية والكوادر املؤهلة واملدربة يف اجملاالتالتطبيقية الزراعية األكثر حداثة (اهلندسة الوراثية) وتزويدها باملعدات الالزمة لذلك ،وذلك من خالل حتديد أولويات
البحوث الزراعية باملشروع من أ جل رفع كفاءة اإلنتاج وحتسينه ،وإقامة حقول منوذجية يف كل نطاق إنتاجي باملشروع
حتت اإلشراف الكامل حملطة البحوث وإدارة نقل التقانة باملشروع ،وتوفري املعينات هلم بالتنسيق مع إدارة املشروع.
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 تطوير إدارة نقل التقانة واإلرشاد باملشروع ،وتأمني اإلمكانيات املادية والبشرية اليت متكنها من أداء دورها بكفاءةالفعال.
عالية ،وبناء قدرات العاملني هبا ملمارسة النشاط اإلرشادي ّ
 التنسيق والربط املستمر بني أجهزة البحث العلمي واإلرشاد الزراعي وبني املزارعني مبا يتيح سرعة االستفادة مننتائج البحوث وتطبيقها وكذلك تدعيم العالقة مع كلية الزراعة واملوارد الطبيعية جبامعة كسال وإدارة نقل التقانة
واإلرشاد بالوالية وذلك من خالل تبادل املعلومات واخلربات.
.2قائمة المراجع:

 )1أبو رحيل ومهري ،عبد الرمحن مدفون وفاضل عبد العباس ( ،)0250تحليل جغرافي لخصائص المناخ وعالقتها بزراعة
محصولي القمح والشعير  ،جملة آداب جامعة الكوفة ،اجمللد  ،5العدد .50

 )7أمحد ،شيماء امحد زين ( ،)0250آثار التغيرات المناخية على إنتاج الحبوب في السودان 7112 – 7112م ،حبث
تكميلي لنيل درجة البكالوريوس مرتبة الشرف ،قسم االقتصاد الزراعي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان.

 )3إدريس ،مسية عبد الرحيم ( .)0220التأثيرات المناخية على زراعة القمح في السودان ،رسالة ماجستري غري منشورة ،قسم
اجلغرافيا ،جامعة اخلرطوم ،السودان.

 )4ع .صادق ،م .الصلح ،ن .صعب (حمررون) ( ،)0250البيئة العربية :األمن الغذائي .التقرير السنوي للمنتدى العريب للبيئة
والتنمية (أفد)0250؛ ؛ بريوت ،لبنان .املنشورات التقنية.

 )2ن .صعب ،ع .صادق( ،حمرران) ( ،)0250البيئة العربية :التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير .التقرير السنوي للمنتدى
العريب للبيئة والتنمية أفد  ،0250بريوت ،لبنان .املنشورات التقنية.

 )2اخلضر ،على عثمان (أ) ( ،)0227أساسيات إنتاج المحاصيل الحقلية ،مكتبة الشريف للنشر والتوزيع ،اخلرطوم ،السودان.

 )2اخلضر على عثمان (ب) ( ،)0227إنتاج محاصيل الحبوب الغذائية في السودان ،مكتبة الشريف للنشر والتوزيع ،اخلرطوم،
السودان.

 )9العوض ،رجاء األمني العوض ( ،)0227آثار المناخ على النشاط الزراعي بمحلية شندي (والية نهر النيل  -السودان)،
رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية الرتبية ،جامعة اخلرطوم ،السودان.

 )8املنظمة العربية للتنمية الزراعية ( ،)0250الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ،اجمللد  ،00اخلرطوم ،السودان.

 )11النور ،امحد عوض إبراهيم ( ،)0255القمح وتقديرات الفجوة الغذائية بالسودان ،جملة جامعة شندي  ،العدد العاشر،
السودان.

 )11بابكر ،عبد اهلل حممد ( ،)0228تأثير الحراثة وفترات الري على نمو وإنتاجية القمح بمنطقة حلفا ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،كلية الزراعة واملوارد الطبيعية ،جامعة كسال ،السودان.
 )17بنك السودان املركزي ( ،)0250التقرير السادس والخمسون ،اخلرطوم ،السودان.

 )13خضريي ،انتصار حلفاوي قاسم ( ،)0258اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتذبذب اإلنتاج الزراعي على المزارعين في
مشروع حلفا الجديدة الزراعي (7112 -1881م) ،حبث تكميلي غري منشور لنيل ماجستري اجلغرافيا ،كلية الرتبية ،قسم

اجلغرافيا والتاريخ ،جامعة كسال ،السودان.

 )14عبد املوىل خدجية يونس ( ،)0222التباين المناخي وأثره على اإلنتاج الزراعي بمحافظة الدلنج (جنوب كردفان-
السودان) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اخلرطوم ،السودان.
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 )12فنانه ،شحته إبراهيم شحته ( ،)0250أثر العناصر المناخية على المحاصيل الحقلية في الضفة الغربية وقطاع غزة –
دراسة في المناخ التطبيقي ،اجلامعة اإلسالمية – غزة.

 )12صاحل ،مرتضى مجال حممد ( ،)0258مهددات التنمية الزراعية المستدامة في مشروع حلفا الجديدة ،حبث تكميلي غري
منشور لنيل ماجستري اجلغرافيا ،كلية الرتبية ،قسم اجلغرافيا والتاريخ ،جامعة كسال ،السودان.

 )12عبد اجلليل ،عمر امحد ( ،)0220نظم ومشكالت االقتصاد الريفي في محافظة نهر عطبرة بوالية كسال ،رسالة ماجستري
غري منشورة ،جامعة اخلرطوم .

 )19عبد اجلليل ،عمر امحد ( ،)0255دور مشروع حلفا الجديدة الزراعي في التنمية الريفية المتكاملة بمحليتي نهر عطبرة
وحلفا الجديدة بوالية كسال ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة اخلرطوم .

 )18عبد الرمحن ،حممد يوسف دفع اهلل ( ،)0257الزراعة على المساطب العالية كتقنية لتوفير مياه الري في محصول القمح
في األراضي الثقيلة في منطقة حلفا الجديدة بشرق السودان ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة اخلرطوم .

 )71جمذوب واملهدي ،عبد اهلل ،حيىي وعبد الرمحن على ( ،)0228مساهمة القطاع الزراع السوداني (والية نهر النيل) في تحقيق
األمن الغذائي العربي ،يف جملة جامعة شندي – العدد السادس ،السودان.

 )71منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ( ،)0250تقرير حالة األغذية والزراعة – تغير المناخ والزراعة واألمن الغذائي،
روما ،ايطاليا.

 )77هجو ،تاج الدين الشيخ موسى ( ،)0221المحاصيل الحقلية الرئيسة ،منشورات جامعة السودان املفتوحة ،اخلرطوم،
السودان.

 )73هيئة األرصاد اجلوية ( ،)0257عناصر المناخ لمحطة حلفا الجديدة للفترة من  1891إلى  ،7112اخلرطوم ،السودان.

 )74هيئة حلفا اجلديدة الزراعية ( ،)0257السالسل الزمنية للمساحات المزروعة بمحصول القمح للفترة من  1824إلى
 – 7112إدارة التخطيط والبحوث االقتصادية ،حلفا اجلديدة ،السودان.

 )72هيئة حلفا اجلديدة الزراعية ( ،)0257السالسل الزمنية إلنتاجية محصول القمح للفترة من  1824إلى  ، 7112إدارة
التخطيط والبحوث االقتصادية ،حلفا اجلديدة ،السودان.

 )72وزارة الزراعة والغابات (0250م) ،التقرير السنوي ألوضاع األمن الغذائي في السودان للعام  7112ومؤشرات العام
 ،7112اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي ،إدارة األمن الغذائي والتنمية الريفية ومناهضة الفقر ،اخلرطوم ،السودان.

 )72وزارة املالية واالقتصاد والقوى العاملة ( ،)0257العرض االقتصادي واالجتماعي  ،7112 -7117اإلدارة العامة
للسياسات والربامج ،والية كسال ،كسال.
28) Ahmed, M.E(2008), The Economic Implications for The Siltation in Khasm-EL-Girba
Dam Reservoir On New Halfa Agricultural Production Corporation, (Unpublished ph. D.
Thesis), University of Khartoum.
29) Ali, A.I. (2010), Economic and Technical Efficiency Crop Production in - New Halfa
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الملخص
لقد أحدثت التطورات التكنولوجية املتسارعة حتوالت عميقة يف طبيعة وسائل وأنظمة الدفع مما جعل
 وامتدت هذه التطورات إىل اجلهاز املصريف الذي،االقتصاد العاملي يستفيد من السرعة والفعالية اليت توفرها له
 حىت،استغلها كبديل فتح اجملال الواسع البتكار وسائل دفع إلكرتونية حققت قفزات نوعية منذ نشأهتا
أصبحت اليوم من أهم وسائل التسديد املستحقة عامليا ملا حتمله من منافع سواء للمصارف أو للعمالء أو
 واجلزائر، هو ما جعل خمتلف دول العامل تدرك بأن لتطوير وحتديث أنظمة الدفع أولوية هامة،االقتصاد الوطين
هي األخرى مدركة متاما هلذه الضرورة ألجل االستفادة من التكنولوجيا وتدعيم قدراهتا التنافسية ملواجهة
.التحديات والعراقيل
Abstract

The rapid technological developments have brought about profound
transformations in the nature of payment methods and systems, which made the global
economy benefit from the speed and effectiveness that it provides for it, and these
developments extended to the banking system, which exploited it as an alternative to
open the wide field to create electronic payment methods that have made qualitative
leaps since its inception, until today it is one of The most important means of payment
due globally for the benefits that it carries, whether for banks, clients or the national
economy, is what has made the various countries of the world realize that developing
and modernizing payment systems is an important priority, and Algeria is also fully
aware of this necessity in order to benefit from technology has strengthened her
competitiveness to meet challenges and obstacles.
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.1مقدمة
حساسا داخل أي اقتصاد وبتواجده يف مركز النشاطات االقتصادية فانه يقوم بدور
يعترب اجلهاز املصريف قطاعا
ً
الوساطة املالية بني أصحاب العجز املايل وأصحاب الفوائض املالية ،وألداء هذا الدور القيم يقدم أدوات ووسائل دفع
تسهل انتقال النشاطات البنكية ،حيث مسح التطور التكنولوجي خبلق وسائل دفع الكرتونية خاصة وأن وسائل الدفع
التقليدية مل تعد فعالة يف عصر يتطلب السرعة يف معاجلة املعامالت والصفقات.
وقد ساعد يف ظهور وتطور وسائل وأنظمة الدفع االلكرتونية مؤسسات وشركات عاملية رائدة يف هذا اجملال ،ولكن
وعلى الرغم من مزاياها العديدة إال أهنا ال ختلو من العيوب واملخاطر ،لذلك فإن العمل املتناسق ألنظمة ووسائل الدفع
االلكرتونية يتطلب تنظيما ودرجة أمان عالية.
ويف أعقاب االنفتاح االقتصادي والتغريات العاملية ،وجدت البنوك اجلزائرية نفسها يف وضع بالغ احلساسية ،وأصبحت
ملزمة بتدعيم قدرهتا التنافسية بإدخال التقنيات احلديثة والتكنولوجيا وأنظمة الدفع احلديثة.
.1.1إشكالية الدراسة:
تتبلور إشكالية الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايل:
ما هو واقع تطبيق أنظمة ووسائل الدفع االلكتروني في البنوك الجزائرية؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
 ما املقصود بكل من أنظمة ووسائل الدفع االلكرتوين؟ ما هي خصائص وأنواع وسائل الدفع االلكرتوين املطبقة عامليا؟ ما هي مزايا وعيوب وسائل وأنظمة الدفع االلكرتوين؟ وما هو واقع استخدامها يف البنوك اجلزائرية وحتدياهتا؟ .1.1فرضيات الدراسة:

 يساهم استخدام وسائل الدفع االلكرتوين يف تطوير أداء البنوك وحتسني خدماهتا املقدمة؛ هتدف البنوك ملواكبة خمتلف التطورات يف جمال تكنولوجيا االتصال لتطوير وسائل الدفع االلكرتوين؛ -تسعى اجلزائر ملواكبة التطورات التقنية يف جمال العمل املصريف.

 .1.1أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل مالمسة النقاط التالية:
 التعرف على أنظمة الدفع االلكرتوين ،مزاياها وعيوهبا؛ التعرف على وسائل الدفع االلكرتوين ،خصائصها وأنواعها؛ -حتديد وسائل وأنظمة الدفع االلكرتوين املستخدمة يف البنوك اجلزائرية وحتدياهتا.
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 .1.1منهج الدراسة:

من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة ،واملعاجلة السليمة لإلشكالية املطروحة ستعتمد الورقة البحثية على املنهج
الوصفي التحليلي ،وذلك لوصف املفاهيم النظرية ،وكذلك حتليل املعطيات املتعلقة بواقع الدفع االلكرتوين يف البنوك
اجلزائرية.
 .1ماهية أنظمة ووسائل الدفع االلكتروني وأنواعها:
مل تسمح التطورات االقتصادية ألنظمة ووسائل الدفع باالستقرار على شكل معني ،بل تطورت على عدة
مراحل لتتخذ أشكاال معروفة ألزمنة معينة ،وبسبب حمدودية وسائل وأنظمة الدفع التقليدية ومع التطورات التكنولوجية
وزيادة تطبيقها ،مت استخدام أنظمة دفع الكرتونية ختتلف عن سابقتها واليت تتالءم مع طبيعة العمليات والصفقات
االلكرتونية.
 .1.1مفهوم أنظمة الدفع االلكتروني:

يعرف البعض تقنيات الدفع االلكرتوين بأهنا":تقدمي البنوك اخلدمات املصرفية التقليدية أو املبتكرة ،من خالل
شبكات اتصال الكرتونية ،وتقتصر صالحية الدخول إليها على املشاركني فيها وفقا لشروط العضوية اليت تتخذها

البنوك ،ومن خالل أحد املنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء"( .الشرقاوي ،0112 ،صفحة )01
وميكن تعريفها أيضا على أهنا " النظم اليت متكن املتعاملني بتطبيقات التجارة االلكرتونية من التبادل املايل
الكرتونيا بدال من استخدام النقود املعدنية والورقية أو الشيكات الورقية ،حيث يقوم البائع عن طريق االنرتنيت بتوفري
طرق سهلة وآمنة للحصول على إمثان منتجاهتم من الزبائن"( .الطائي ،0101 ،صفحة )001
أنظمة دفع تتم الكرتونيا بدال من الورق(كاش ،الشيك) يستطيع شخص مثال إن حياسب على فواتري الكرتونيا،
أو يقوم بتحويل النقود الكرتونيا عرب حسابه البنكي اخلاص( .اجلداية و خلف ،0111 ،صفحة )220
وكذلك هي عملية منح الصالحية لبنك ما للقيام حبركات التحويالت املالية الدائنة واملدينة إلكرتونيا من حساب
بنكي إىل حساب بنكي آخر أي أن عملية التحويل تتم الكرتونيا عرب اهلاتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة مودم عوض
عن استخدام اإلدارة.
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الجدول رقم ( :)11مزايا وعيوب أنظمة الدفع االلكتروني
الجهات
حامل البطاقة

المزايا
-

التاجر

مصدر البطاقة

سهولة ويسر االستخدام؛
األمان وتفادي السرقة والضياع؛
توفري فرصة احلصول على االئتمان
اجملاين لفرتة حمدودة؛
إمتام الصفقات فوريا مبجرد ذكر رقم
البطاقة؛

العيوب
 زيادة االقرتاض واإلنفاق ملا يتجاوزالقدرة املالية؛
 عدم سداد حامل البطاقة قيمتها يفالوقت احملدد يرتتب عنه وضع امسه
يف القائمة السوداء؛

 تعد أقوى ضمان حلقوق البائع؛ يهتم يف زيادة املبيعات؛ نقل عبء متابعة ديون الزبائن إىلعاتق البنك والشركات املصدرة؛

 قد تؤدي خمالفاته أو عدم التزامهبالشروط إىل إلغاء البنك التعامل معه
ووضع امسه يف القائمة السوداء ،وما
يرتتب على ذلك من صعوبات يف
ممارسة نشاطه التجاري؛

 تعزيز األرباح من خالل الفوائدوالرسوم والغرامات.

 تأخر سداد حاملي البطاقات للديوناملستحقة عليهم؛
 -حتمل البنك املصدر نفقات ضياعها.

المصدر :حممد عبد حسني الطائي(" .)0101التجارة االلكترونية المستقبل الواعد لألجيال القادمة" .دار الثقافة للنشر والتوزيع،
الطبعة األوىل ،األردن ،ص.081

.0.0أهمية أنظمة الدفع االلكتروني:

تتمثل أمهيتهفي( :الطائي ،0101 ،صفحة )082
 يتسم الدفع االلكرتوين بالطبيعة الدولية ،أي انه وسيلة مقبولة من مجيع الدول ،حيث يتم استخدامه لتسويةاحلساب يف املعامالت اليت تتم عرب فضاء الكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل ،خاصة مبا أن عمليات
التجارة تتوسع إقليميا ودوليا ،وبذلك تساعد وسائل الدفع االلكرتوين على حتسني السيطرة على عمليات
التوزيع والنقل؛
 يتم الدفع باستخدام النقود االلكرتونية ،وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة هلا ذاكرة رقمية أو الذاكرة الرئيسيةللمؤسسة اليت هتيمن على إدارة عملية التبادل؛
 يستخدم هذا األسلوب لتسوية املعامالت االلكرتونية عن بعد حيث يتم إبرام العقد بني أطراف متباعدة يفاملكان ،ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنيت ،أي من خالل املسافات بتبادل املعلومات االلكرتونية بفضل وسائل
االتصال الالسلكية ،يتم إعطاء آمر الدفع وفقا ملعطيات الكرتونية تسمح باالتصال املباشر بني طريف العقد.
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 .1.1مفهوم وسائل الدفع اإللكترونية:

متثل أهم مكونات نظام الدفع اإللكرتوين وتنفذ فيه املعامالت بواسطة وسائل دفع إلكرتونية ومصطلح إلكرتوين:

"يعين تقنية تستخدم فيها وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو إلكرتومغناطيسية يف تبادل املعلومات وختزينها".
(الكيالين ،0118 ،صفحة )00
من جهة أخرى يعرفها البنك املركزي األورويب" :بأهنا كل عملية دفع صدرت وعوجلت بطريقة إلكرتونية".
كما تعرف وسائل الدفع اإللكرتونية على أهنا :الوسيلة اإللكرتونية اليت نستعملها يف حياتنا اليومية ،والفرق بينها
وبني الوسائل التقليدية هي أن الدفع اإللكرتوين تتم عملياته وتسيريه إلكرتونيا ،وال وجود للحواالت وال القطع النقدية.
(أبو فرة ،0111 ،صفحة )02
وتعرف أيضا بأهنا الدورة اإللكرتونية املأمونة والسريعة لنقل األموال من املشرتي إىل البائع عرب املؤسسات املالية
وبأقل التكاليف.
 .1.1خصائص وسائل الدفع اإللكتروني:

تتميز وسائل الدفع اإللكرتونية باخلصائص التالية( :بريكة ،0100-0101 ،صفحة )00

 يتسم نظام الدفع اإللكرتوين بالطبيعة الدولية ،أي أهنا وسيلة مقبولة من مجيع الدول حيث يتم استخدامهالتسوية احلسابات يف املعامالت اليت تتم عرب القضاء اإللكرتوين بني املستخدمني يف كل أحناء العامل؛
 يتم الدفع من خالل استخدام النقود اإللكرتونية :وهي قيمة نقدية تتضمنها بطاقة هبا ذاكرة رقمية أو ذاكرةرئيسية للمؤسسة اليت هتيمن على إدارة عملية التبادل؛
 يستخدم هذا األسلوب لتسوية املعامالت اإللكرتونية عن بعد :حيث يتم إبرام العقد بني أطراف متعاقدين يفاملكان ويتم الدفع عرب شبكة االنرتنت أي من خالل مسافات يتبادل املعلومات اإللكرتونية بفضل وسائل
االتصال الالسلكية؛
 يتم إعطاء أمر الدفع وفقا ملعطيات إلكرتونية تسمح باالتصال املباشر بني طريف العقد؛ يتم الدفع اإللكرتوين بأحد األسلوبني: األول:من خالل نقود خمصصة سلفا هلذا الغرض ومن مث فإن الدفع ال يتم إال بعد اخلصم من هذه النقود ،والميكن تسوية معامالت أخرى تعترب هذه الطريقة ويشبه ذلك العقود اليت يكون الثمن فيها مدفوعا مقدما؛
 الثاين :من خالل البطاقات البنكية العادية حيث ال توجد مبالغ خمصصة مسبقا هلذا الغرض بل أن املبالغ اليتيتم السحب عليها هبذه البطاقات قابلة للسحب عليها بوسائل أخرى كشيك لتسوية أي معامالت مالية؛
 -تتطلب توفر أجهزة تتوىل هذه العمليات اليت تتم عن بعد لتسهيل تعامل األطراف هبا وتوفري الثقة فيما بينها؛
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 يتم الدفع اإللكرتوين من خالل نوعني من الشبكات ،شبكة خاصة ويقتصر االتصال هبا على أطراف التعاقدويعرتض ذلك وجود معامالت وعالقات جتارية مالية مسبقة بينهم ،وشبكة عامة حيث يتم التعامل بني العديد
من األفراد ال يوجد بينهم قبل ذلك روابط معينة.
 .1.1أنواع وسائل الدفع اإللكتروني:
 -البطاقات الذكية( Smartcards :بنه ،0118 ،صفحة )01

بطاقات بالستيكية حبجم بطاقة االئتمان ذات سعة كبرية لتخزين البيانات ،حتتوي على سجل البيانات،
املعلومات ،األرصدة ،املصروفات املالية ،الرقم السري ،حيث هذا النوع من البطاقات اجلديدة يسمح للعميل باختيار
طريقة التعامل سواء كان ائتماين أو دفع فوري وهو ما جيعلها بطاقة عاملية تستخدم على نطاق واسع يف معظم الدول
األوربية واألمريكية.
ومن أهم مزايا البطاقات الذكية ما يلي( :الرومي ،0110 ،صفحة )000
 قدرهتا على ختزين املدخل البيولوجي؛ البطاقات الذكية الوحيدة ميكنها يف أي وقت أن تؤدي وظائف بطاقة االئتمان وبطاقة الصرف اإللكرتوين(السحب اآليل من  )ATMوبطاقة االئتمان املدنية؛
 ميكنها القيام بدور الشيك؛ ميكنها أن تكون سجال ماليا جلميع املعامالت املالية اليت متت حديثا ،وكذلك موازنات احلساب اجلاري؛ تتيح للمسافر أداء مهام جديدة كتخزين ومعاجلة بيانات حول شركات الطريان وإجراءات تأجري السياراتوحجز الفنادق ...اخل؛
 تقلل من معدل اجلرمية ،فعكس البطاقات املمغنطة اليت تعترب سهلة التقليد البطاقات الذكية ال ميكن قراءهتا؛ ميكن سداد الرسوم بطريقة إلكرتونية؛ سهولة أدائها مصرفيا.وميكن تقسيم البطاقات الذكية لألنواع التالية( :الطيطي ،0118 ،صفحة )22
 البطاقات املتصلة :هي اليت عند استخدامها جيب أن يتم إيصاهلا مع قارئ البطاقات الذكية حىت تتم عمليةحتديث املعلومات وقراءهتا من قبل شرحية الكمبيوتر املوجودة على البطاقة الذكية؛
 البطاقات غري املتصلة  :حيث تتم عملية تبادل البيانات الذكية العادية حيث ميكن إرسال املعلومات وقراءهتاعرب بثها السلكيا ونعترب البطاقات الذكية الغري متصلة مفيدة جدا حيث أهنا تعترب مالئمة وسريعة ،وهي
تتطلب من املستخدم إدخال كلمة املرور ،اسم املستخدم صحيحني حيث تعطيها مزيد من األمن ،احلماية
من السرقة واالحتيال.
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 -النقود اإللكترونية( :غنام ،0111 ،صفحة )10

هي جمموعة من الربوتوكوالت والتواقيع الرمسية اليت تتيح للرسالة االلكرتونية أن حتل فعليا حمل تبادل العمالت

الورقية عرب وسيلة إلكرتونية يف شكل أرقام رمزية ذات قيمة معينة أو هي وحدات رقمية إلكرتونية يتم انتقاهلا بطريقة
معينة من حساب شخص إىل حساب شخص آخر.
ومن أهم مميزات النقود اإللكرتونية( :اجلنبهي و اجلنبهي ،0111 ،صفحة )01
 تكلفتها الزهيدة :حتويل نقود إلكرتونية عرب االنرتنت أو شبكات أخرى أرخص كثريا من استخدام األنظمة البنكيةالتقليدية؛
 ال ختضع للحدود :ميكن حتويل النقود اإللكرتونية من أي مكان إىل آخر يف العامل ويف أي وقت كان وذلك العتمادهاعلى االنرتنت أو على الشبكات اليت ال تعرتف باحلدود اجلغرافية وال باحلدود السياسية؛
 بسيطة وسهلة االستخدام :تسهل النقود اإللكرتونية التعامالت البنية إىل حد كبري فهي تغين عن مأل االستماراتواإلجراء االستعالمات البنكية عرب اهلاتف؛
 تسريع عملية الدفع :جتري حركة التعامالت املالية ويتم تبادل معلومات التنسيق اخلاصة هبا فورا يف الزمن احلقيقيدون احلاجة إىل أي وساطة ،مما يعين تسريع هذه العملية على عكس مما لو كانت تتم بالطرق التقليدية؛
 تشجيع عملية الدفع اآلمنة :تستخدم املتصرف اليت تتعامل بالنقود اإللكرتونية أجهزة خاصة تدعم بروتوكول احلركاتاملالية اآلمن ،أما مستخدم مستعرضات لشبكة الويب تدعم الربوتوكوالت األمنية مما جيعل عملية الدفع اإللكرتونية أكثر
أمنا.
 -المحافظ اإللكترونية( Electronicwallets :طه و بندق ،0102 ،صفحة )210

ميكن تعريفها بأهنا "وسيلة دفع افرتاضية تستخدم يف سداد املبالغ قليلة القيمة بشكل مباشر أو غري مباشر"؛
ونعرفها أيضا :برنامج يقوم املستخدم بتنصيبه على جهاز احلاسب الشخصي ،ويتم ختزين املعلومات الشخصية وأرقام

البطاقات االئتمانية يف هذا الربنامج ،وعندما يقوم املستخدم بعملية الشراء نضغط على كبسة واحدة ليتم تعبئة املعلومات
املطلوبة آليا ،وظهرت هذه الطريقة بدال من قيام العميل بتعبئة منوذج الشراء عند كل عملية ،ومن أمهم الشركات
املصدرة " "visacardو "."mastercard
 -الشيكات اإللكترونية

checksElectronic

هو حمرر ثالثي األطراف معاجل إلكرتونيا بشكل كلي أو جزئي ،يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب إىل
البنك املسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود إلذن شخص ثالث يسمى املستفيد ،حبيث خيضع الشيك اإللكرتوين
لذات األحكام اليت حتكم الشيك التقليدي ،يقوم مبالئمة األفراد الذين ال ميلكون بطاقات ائتمان.
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ومن أهم مميزات الشيك اإللكرتوين( :طه و بندق ،0102 ،صفحة )210
 فحص تكاليف املصروفات اإلدارية من خالل زيادة السرعة وتقليل تكلفة املواد الورقية والطباعة؛ زيادة كفاءة اجناز عمليات احلسابات والودائع للتجارة واملؤسسات املالية؛ تسريع عملية الدفع واحملاسبة اليت يقوم هبا الزبون؛ تزويد الزبون مبعلومات وتفصيالت أكثر يف كشف احلساب..1واقع الدفع االلكتروني في البنوك الجزائرية:

تتطلع القطاعات املالية واملصرفية يف البلدان العربية سحابة السنوات القليلة القادمة إىل تطبيق التقنيات

التكنولوجية املتطورة من اجل تقدمي أفضل اخلدمات املصرفية املتقدمة لزبائنها واملتعاملني معها بكلفة تنافسية جتعل من
هذه املصارف سباقة يف جين الفوائد والبنوك اجلزائرية كغريها من البنوك األخرى تسعى إىل تطوير ذاهتا وتقدمي خدمات
متميزة لعمالئها لتحقيق الرضا والوالء لذا كان لزاما عليها إدخال التكنولوجيا احلديثة ووسائل الدفع املتطورة والتكنولوجيا
يف معامالهتا.
 .1.1استعمال وسائل الدفع االلكتروني:
 البطاقات البنكية:عرفت بطاقات الدفع تطورا ملحوظا باجلزائر ،وتعترب أداة جديدة لتداول النقود عرب املوزعات اآللية واملنتشرة اآلن
عرب أحناء الوطن على مستوى خمتلف املؤسسات البنكية واملراكز الربيدية.
وقد مرت بطاقة الدفع بعدة مراحل وهي كاآليت:
  :0118بداية فكرة االنطالق لنظام السحب ما بني البنوك؛  :0110االنطالق الرمسي ملشروع التسديد االلكرتوين interbancairelessystèmedepaiementحيثأعطى دور اإلشراف والزيادة ما بني البنوك لشركة  satimاليت جتمع خمتلف البنوك الوطنية لتبادل املعلومات
والتنسيق يف عمليات السحب والدفع للموزع اآليل؛
  :0110مت اختار نظام الدفع بالبطاقة املطابقة ملواصفات EMV؛  :0111إنشاء مجعية COMI؛  :0110البداية األوىل ألول بطاقة سحب يف اجلزائر حيث وزعت على خمتلف مستخدمي البنوك للتجريبومعرفة النقائص؛
  :0111تعميم بطاقة  CIBعرب كامل الرتاب الوطين يف الربيد واملواصالت والبنوك. وقدوضعت البنوك اجلزائرية حتت تصرف زبائنها منتوج متمثل يف بطاقة السحب CIBوالذي يعترب منوذج متطورلبطاقة السحب القدمية واليت كانت تقتصر على املدفوعات اآللية اخلاصة مبصدريها ،وتعترب بطاقة سحب ودفع
ما بني البنوك داخل الرتاب الوطين ،يتم التعرف عليها بشعار CIBشعار باسم البنك املصدر تتضمن قرص
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الكرتوين يضمن امن عملية الدفع وعملية التسديد لدى خمتلف التجار أو الفنادق أو احملالت التجارية.
(ميهوب ،0111-0110 ،صفحة )01
 -إنشاء شبكة لتألية الصفقات البنكية المشتركة

والنقديةSATIM:

مت تأسيس شركة  satimنتيجة سعي اجملتمع البنكي وراء إجياد وسيلة متكنهم من استغالل املزايا املكتسبة من
النقدية اآللية كي تساعد يف عملية إصالح النظام البنكي و هي تظم البنوك التالية

 ،BNA.BEA.CPA.CNEP.BDL.BADR.BARAKAوقد أنشئت سنة  0111ويف خضم التطور أصبحت
 satimأهم متعامل للقطاع املايل املختص يف الرتقية وأداء اخلدمات ذات الصلة بتحديث وسائل الدفع من حيث
تنظيمها ومعاجلة التحويالت النقدية ملا بني البنوك ،ويف سنة  0110قامت  satimبإطالق مشروع ميكن من إجياد
حلول للنقدية اآللية بني البنوك واملتعلقة فقط باملوزعات اآللية للنقد أطلقت عليه تسمية الشبكة النقدية اآللية بني
البنوك متنح حاملي البطاقات إمكانية استعمال طاقتهم لدى أي موزع ألي( .DABواقد  ،0100-0101 ،صفحة
)01
 مركز معالجة النقدية بين البنوك:إن مركز معاجلة النقدية يتوىل ربط املوزع اآليل إىل مقدم اخلدمات  frontofficeبواسطة خطوط  X22عرب شبكة
االقتصاد الوطنية ) (d2-dacومركز االعرتاض على البطاقات الضائعة أو الضرورية ،فعملية السحب تتم يطلب ترخيص
فوري توجه إىل مركز الرتخيص بالوكالة الذي يرخص او يرفض الصفقة.
الشكل رقم ( :)11كيفية سير السحب بواسطة البطاقة البنكية في الجزائر

المصدر :عامر بشري (".)0110تحديث البنوك التجارية دراسة حالة الجزائر" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص
بنوك وتأمينات ،جامعة البليدة ،اجلزائر ،ص.010
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 الوسائل المستخدمة في توزيع المنتجات البنكية المعاصرة:للوصول إىل اخلدمات البنكية ميكن استخدام( :واقد )0100-0101 ،
 الشباك األوتوماتيكي لألوراقGABوهي أجهزة أوتوماتيكية تقدم خدمات أكثر تعقيدا أو أكثر تنوعا للموزع اآليللألوراق
الجدول رقم( :)02الشباك األوتوماتيكي لألوراق

GAB

الوسيلة

المبادئ العامة

التقنية

النتائج

الشباك
األوتوماتيكي
لألوراقGAB

خيول لكل حائز على البطاقة
القيام بالعديد من العمليات منها:
السحب معرفة الرصيد القيام
بتحويالت طلب شيكات

جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيسي
للبنك يقرا املدارات
املغناطيسية للبطاقة اليت تسمح
مبعرفة الزبون بفضل رمز سري

يستعمل من طرف الزبائن
يف أوقات غلق البنوك
الزبون املستعجل

المصدرWWW.bramejnet.com/vb3/shouthred.php consulté le : 14/4/2019:

 -الموزع اآللي لألوراق

النقديةDAB:

هي صورة بسيطة للمكنة يف القطاع البنكي فهي آالت أوتوماتيكية تستخدم عن طريق بطاقة الكرتونية تسمح

للمستهلك بسحب مبلغ من املال بدون اللجوء إىل الفرع وبالتايل تقدمي اخلدمة األكثر أمهية للمستهلك.
الجدول رقم ( :)13الموزع اآللي لألوراق
الوسيلة

المبادئ العامة

املوزع اآليل
لألوراق

يسمح بالسحب لكل حائز على
بطاقة يوجد يف الشوارع احملطات
وأماكن أخرى يعمل دون
انقطاع.

.DAB

التقنية

DAB

النتائج

ختفيض نشاط السحب يف
جهاز موصول بوحدة مراقبة
الفروع.
الكرتونية تقرا املدارات املغناطيسية
للبطاقة هذه األخرية تسجل عليها
املبالغ
املالية املمكن سحبها أسبوعيا.

المصدر:دبوش عبد القادر (".)0100-0101انعكاسات سياسة التحرير المصرفي على البنوك الجزائرية وإستراتيجية عمل

البنوك لمواجهتها" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة أم البواقي ،ص.010

 -نقاط البيع

االلكترونية:TPV

إذا كان الزبون حيمل بطاقة ائتمان فبإمكان موظف نقطة البيع أن ميرر البطاقة على القارئ االلكرتوين اخلاص

ببطاقات االئتمان واملوصول مباشرة مع احلاسوب املركزي للبنك املعين والذي بدوره يقوم بالتأكد من كفاية الرصيد
وخصم القيمة من الرصيد اخلاص بالزبون بعد إدخاله رم التعريف الشخصي السري ( )Dinيقوم احلاسوب املركزي
بإضافة القيمة لرصيد حساب املتجر ويتم كل هذا يف جزء من الثانية.
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الجدول رقم ( :)14نقطة البيع

االلكترونية TPV

الوسيلة

المبادئ العامة

التقنية

النتائج

املوزع اآليل لألوراق DAB

يسمح بالسحب لكل حائز
على بطاقة ،يوجد يف الشوارع
واحملطات وأماكن أخرى.
يعمل دون انقطاع.

جهاز موصول بوحدة مراقبة
الكرتونية.
تقرا املدارات املغناطيسية
للبطاقة ،هذه البطاقة تسجل
عليها املبالغ املالية املمكن
سحبها أسبوعيا.

ختفيض نشاط السحب يف
الفروع.

المصدر :نعمون عبد الوهاب(يومي  01-00ديسمرب ".)0110النظم المعاصرة لتوزيع المنتجات المصرفية واستراتيجية
البنوك" .امللتقى األول حول املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية ،جامعة الشلف ،ص .010

 -نظام المقاصة االلكترونية

:Acti

يعرف نظام املقاصة بنظام الدفع الشامل ويتعلق بتطوير وسائل وعمليات معاجلة سواء وسائل الدفع التقليدية أو

االلكرتونية (البطاقات البنكية) ،ويف سنة  0110مت وضع جمموعة عمل تولت تسطري االسرتاتيجيات املتعلقة بعمليات
الدفع والدفع الشامل ويتعلق األمر بصفة خاصة املقاصة االلكرتونية والتفكري يف النصوص القانونية ميثل هذا التطور.
 نظام :RTGSهو نظام خيص أوامر الدفع اليت تتم مابني البنوك باستخدام التحويالت البنكية او الربيدية الكبرية او للدفع
الفوري احملقق من قبل املشاركني يف هذا النظام ولشرح كيفية عمل هذا النظام تستطيع االعتماد على الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)12كيفية عمل

نظامRTGS

المصدر :عامر بشري (".)0100تحديث البنوك التجارية دراسة حالة الجزائر" .مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية ،ختصص
بنوك وتأمينات ،جامعة البليدة ،اجلزائر ،ص .000
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إن من بني األهداف املرجوة من عصرنة نظام الدفع يف البنوك اجلزائرية هي التفكري يف كيفية تثمني تكنولوجية النقل
االلكرتوين ،وإنشاء جمال للدفع االلكرتونيوهذا التحدي ال ميكن رفعه لوحده بل جيب على مجيع القطاعات املسامهة
حىت تتمكن من مواكبة تطورات العصر ومواجهة املنافسة الدولية والتصدي للتكنولوجيا العارمة.
 .4تحليل النتائج:
يف ظل التغريات العاملية اجلديدة وأعقاب االنفتاح االقتصادي وخاصة يف جمال الصريفة ،وفتح اجملال للبنوك األجنبية،
إضافة إىل سعي اجلزائر ملواكبة هذه التطورات ،وجدت البنوك اجلزائرية نفسها يف وضع بالغ احلساسية ،وأصبحت
ملزمة بتدعيم قدراهتا التنافسية ملواجهة هذه التحديات ،ومسايرة التغريات اليت عرفها اجملتمع اجلزائري وخاصة ثقافة
اإلنرتنيت ،لذا تسعى البنوك اجلزائرية إىل حتسني جودة خدماهتا املقدمة من جهة ،وتعزيز األداء البنكي من جهة
أخرى من خالل اعتمادها على ما أنتجته التكنولوجيا من تطورات هائلة وقد مت التوصل للنتائج التالية:
 هناك ضعف نسيب يف حجم اخلدمات اليت تقدمها البنوك من خالل أدوات الدفع املقدمة وكذلك حجمهذه األدوات اليت متلكها البنوك؛
 ال يزال النظام املصريف اجلزائري بعيدا نوعا ما عن واقع وسائل الدفع االلكرتونية يف الدول املتقدمة بالرغم مناجلهود املبذولة للنهوض بالقطاع؛
 عدم اختفاء وسائل الدفع التقليدية وذلك لتمسك املتعاملني هبا باعتبارها البديل األساسي يف الكثري مناحلاالت.
 .1الخاتمة:

نتيجة التطورات اليت حدثت يف جمال التجارة اإللكرتونية واليت متخض عنها اعتماد الصناعة البنكية وتطبيقاهتا
لنظم ووسائل الدفع اإللكرتونية حديثة ،تعددت وتنوعت حسب الغرض من استعماهلا واليت سرعت من وترية املعامالت
وتسوية املدفوعات ،ومن بني العوامل اليت ساعدت على جناح املعامالت اإللكرتونية ظهور شركات ومؤسسات مالية
وجتارية كربى يف جمال أنظمة الدفع اإللكرتوين حيث أهنا أصبحت رائدة يف اجملال ،ولكن رغم املزايا العديدة اليت حققتها
فقد تعددت اجلرائم اليت ترتكب بواسطتها واملخاطر منها ،وبالتايل ظهور حتديات جديدة لتأمني ومحاية املعامالت
املصرفية والرقابة عليها.
واجلزائر من بني الدول اليت تسعى جاهدة إىل حتسني أنظمة الدفع خاصتها وحتديثها ومواجهة كل تلك العقبات اليت
تنتظرها وميكن تقدمي مجلة من التوصيات كالتايل:
 ضرورة تكوين القائمني على أنظمة الدفع االلكرتوين وذلك من أجل حتسني اخلدمات وتقليص الوقت؛ تشجيع التجار على استخدام وسائل الدفع االلكرتوين خاصة مع انتشار ظاهرة الرتويج للمنتجات يف االنرتنت؛ السهر على إقناع الزبائن بضرورة التعامل هبذه الوسائل من خالل كسب ثقتهم وذلك كوهنا وسيلة آمنة وموثوقةإلمتام معامالهتم.
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الملخص

تعترب هذه الدراسة جتسيدا وتأكيدا على مفاهيم جديدة يف بيئة جديدة وهي ُمتطلبات تطبيق نُظم إدارة
 يف قط ننا،)ISMS(  وامعرومل ننة اختص ننارا ب ن نISO 0077:10772 أم ننع امعل م ننات امت املو ننة من ن ام ا ننفة
 هي ننذ ه نندملة ه ننذه الدراس ننة إب التع ننرف عل ننى واقن ن تطبي ننق ُمتطلب ننات نُظُننم إدارة أم ننع،امصن نارف يف ليبي ننا
السرية؛ األمع؛
 و أوضحة نتائجها أن واق تطبيق امعل مات؛ امنظمات؛،) مع امصارف العاملة مبدينيت بنغازي والبيضاء5(  يف مخسة،امعل مات
 وأو ة الدراسة بإنشاء،ُمتطلبات نُظُم إدارة أمع امعل مات جاء بدرجة مت سطة التطبيق بامصارف امبح ثة
.ال عي
 بااضناملة إب نشنر الن عي بنأمع امعل منات وأ يتن،إدارة هتتم مبجال أمع امعل مات داخل امصنارف امبح ثنة
.جلمي ام ظفني
Abstract
Information security and confidentiality are key issues that require a great deal of
importance from organizations, in all their forms and nature of their work. Therefore,
this study came as an embodiment and confirmation of new concepts in new
environment, which is the requirements of the practice of the Information Security
Management systems that compatible with Specification 27001:2005 ISO which
Acronym known as( ISMS), at the banking sector in Libya. Where aimed this study to
identify the actuality of the practice of the Information Security Management systems
requirements, in five (5) banks operating in the cities of Benghazi and Al-Bayda.

Keywords

Confidentiality;
Security;
Information;
Organizations;
Awareness.

And it's results showed that the actuality of the practice of the requirements of the
Information Security Management systems, came with a Medium degree of practice in
the surveyed banks. And recommended that should be establishment of a departments
concerned at information security in the surveyed banks. In addition, it spread
awareness of information security and its importance to all employees.
JEL Classification Codes : M00 ; M15.

ahmed.amhimmid@uob.edu.ly 1 اإليميل، أمحد حمنمند هنمند البنركني:المؤلف المرسل
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 .1مقدمة:

ينندداد امعتمنناد علننى هل ن ل تونيننة امعل مننات باسننتمرار يف إدارة أعمننال امنظمننات ا ا ننة والعامننة علننى هنند

س ن اء .ون ننع أخننذ اا مننة امل اونيننة ومننا تودم ن م نع خنندمات للم ن اونني وامويمننني واويئننات وامنظمننات الداخليننة
وا ارجية كمثال لالعتمادية العالية على تونية امعل مات يف تودمي هذه ا ندمات منع جهنة ،وامسنتفادة منهنا منع جهنة
أخننر  .ملمونندم ا نندمات اا ميننة امل اونيننة متنناج ن إب مراكنند البيانننات ( )Data Centresال بن ة امت املننة مننع
خن ادو وأجهنندة نديع وربننا بالشننب ات ا ليننة ( )WANوال اسنعة (  )LANواانانننة ،وامسننتفيدون اجننة إب أجهنندة
ال ن ن ن نندخ ل إب م اقن ن ن ن ن ا دم ن ن ن ننة ،ومت ن ن ن نناج ن إب وس ن ن ن ننائل امرتب ن ن ن ننا باانان ن ن ن ننة للحص ن ن ن ن ل عل ن ن ن ننى تلن ن ن ن ن ا ن ن ن نندمات
( الوحطاين.)55 :5105،
وقنند نناهت التط ن ر اوائننل يف ت ن ل جيننا اااسننت اعل وإدارة امعل مننات يف العصننر ااننديذ تط ن ر اثننل يف
آليات وتونيات التهديدات وامخاور امل اونية ،ملعلى الرغم منع إاابينات التونينة ااديثنة وأثرهنا املمن أ ،إم أن هنذا
التط ر قد ملتح البنا لظهن ر وتننامي العديند منع التهديندات ،كالف وسنات والندودة اااسن بية وهجمنات رملن ا دمنة
وامنتح ننال والربتي ننات ا بيث ننة وتوني ننات ال ننتح م ا ف نني وغ ه ننا ،وال ننيت ت ن ثر س ننلبا يف خص ننية امعل م ننات وت امله ننا
وجاهديتها .ملامعل منات قند تتعنرج وجمنات منع قبنل ُ نربني ،سن اء منع داخنل امنظمنة أو منع خارجهنا ،ندف السنرقة
أو التعنديالت غن امصنر ننا أو التندم وامتننالف؛ ننا م ين ثر سننلبا يف عملينات امنظمننة ملحسنت ،وإمنننا يف إنتاجيتهننا
ومسعته ننا أيض ننا ( العل ن ن ان .)255 :5102،وعل ننى ه ننذا األس نناأ مل ننإن تعدي نند الثو ننة واألم ننع يف اس ننتعمال ت ن ل جي ننا
امعل مات وامتصامت س ف يعدز مع إوار الطمأنينة الذي يشمل أمع امعل مات وأمع الشنب ات و ن ن ا ص نية
والسن نرية ومحاي ننة امن ن اوع امس ننتخدو ،ننا يعت ننرب ع ننروا امس ننبوا انش نناء مش ننروعات اا م ننة امل اوني ننة لتنمي ننة تتمن ن
امعل مات لبناء الثوة بني مستخدمي ت ن ل جيا امعل مات وامتصامت ( اوادي.) 4 -2 :5112،
 .1.1إشكالية الدراسة:
عد أمع امعل مات وسريتها مع الوضايا األساسية اليت يتطلت أن يُعار وا أ ية كب ة مع قبل امنظمات ،على
يُ ُ
اختالف أع اوا ووبيعة عملها .وم تغ دور الدولة وازدياد منظمات الوطا ا اص ،وزيادة عدد العاملني مليها
وزيادة األربا اليت حتووها وزيادة هدة التناملس بني هذه امنظمات ،كل هذا ملرج دورا هاما على امنظمات يف
عد مع أهم الوطاعات ،إذ تسهم
اافاظ على أمع امعل مات وسريتها ،وبش ل خاص يف الوطا امصريف والذي يُ ُ
هذه امنظمات يف تنمية وبناء امقتصادات ال ونية مختلف البلدان (الشمال.)021 :5105 ،
كمننا أن الت س ن ال ب ن يف تبننادل امعل مننات وانتواوننا مننع م ننان عخننر ،أنشننأ امهتمنناو بننأمع وسننالمة هننذه
امعل م ننات وا املظ ننة عل ننى ت امله ننا وعل ننى و ن ن وا س ننليمة للش ننخة امعن ن دون غن ن ه .ويعت ننرب تن ن مل ااماي ننة الالزم ننة
للبيانننات مننع أهننم األمن ر الننيت اننت أخننذها بعننني امعتبننار عننند دراسننة أمننع امعل مننات ام ننان امسننتفادة منهننا بشن ل
كام ننل ودقي ننق ،وإن وض ن ن ااماي ننة امناس ننبة وامت امل ننة للمعل م ننات مت نناة لتطبي ننق تم ع ننة م ننع ااج ن نراءات األمني ننة،
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إضاملة إب تطبيق سياسات معينة ،كما حتتاة ل نادر بشنري واعني مهمتن  ،وإب جهند ووقنة ومن ارد مالينة وملنينة مناسنبة
ل ض نظاو محاية مناست ( عبدال اهد.)15 : 5105،
أمننع
ويف هننذا السننياد ملونند بننادر السننيد حمننامل مصننرف ليبيننا امركنندي منننذ العنناو 5112و باعتمنناد بن ن د خطننة
امعل م ننات بامص ننرف ع نناملة ي ن ن العملي ننات والسياس ننات امتعلو ننة باجل ان ننت التوني ننة والبش ن نرية ،ي ننذ تت ن ن ز األدوار
وامس وليات مبا خيدو مصاا وترت ند علنى تم عنة منع اموناييس وامعناي الدولينة النيت ن نع منع خالونا حتوينق مسنت
امركدي.)https://cbl.gov.ly ،

مالئم مع األمع وا ص ية امعل مات ( مصرف ليبيا
وبن نناء عل ننى م ننا س ننبق عرضن ن ت م ننع مشن ن لة الدراس ننة يف التع ننرف عل ننى واقن ن تطبي ننق ُمتطلب ننات نُظ ننم إدارة أم ننع
امعل مات امت املوة من ام ا نفة  ISO 0077:10772بنإدارات تونينة امعل منات ومراكند أمنع امعل منات يف امصنارف النيت
تتخذ مع مدينيت بنغازي والبيضاء مورا ادارهتا العامة ؟ وعلي س ف تتبل ر مش لة الدراسة يف التساؤلني التاليني:
 .1.1أسئلة الدراسة:
 -السـؤال اوول :منا هن واقن تطبينق ُمتطلبننات نُظُنم إدارة أمنع امعل مننات امت املونة من ام ا ننفة

ISO 0077:10772

(سياس ننة أم ننع امعل م ننات  -توني ننات األم ننع امعل م نناي -تنظ ننيم أم ننع امعل م ننات  -أم ننع معل م ننات ام ن ن ارد البش ن نرية -
بيئننة األمننع امعل منناي ) بننإدارات تونيننة امعل مننات ومراكنند أمننع امعل مننات يف امصننارف الننيت تتخننذ مننع منندينيت بنغننازي
والبيضاء مورا ادارهتا العامة؟
 -الس ـ ــؤال ال ـ ــاني :هن ننل هنن ننات اخن ننتالف يف تو ن ننديرات أمل ن نراد تتم ن ن الدراسن ننة لدرجن ننة تطبين ننق ُمتطلبن ننات نُظُن ننم إدارة

أم ننع امعل م ننات امت املو ننة من ن ام ا ننفة  ، ISO 0077:10772ب نناختالف متغن ن اهتم الدن غراملي ننة وال ظيفي ننة ( :اجل نننس،
ام هل العلمي ،عدد الدورات التدريبية يف تال أمع امعل مات ،التخصة العلمي ،امصرف التاب ل ام ظف)؟
 .3.1أهداف الدراسة:
 التع ننرف عل ننى واقن ن ن ن ن تطبي ننق ُمتطلب ننات نُظُننم إدارة أم ننع امعل م ن ن ن ننات امت املون ن ن ننة م ن ن ام ا ف ن ن ننة( سياس ننة أم ننع امعل م ننات  -توني ننات األم ننع امعل م نناي -تنظ ننيم أم ننع امعل م ننات  -أم ننع معل م ننات امن ن ارد البشن نرية -
بيئننة األمننع امعل منناي ) بننإدارات تونيننة امعل مننات ومراكنند أمننع امعل مننات يف امصننارف الننيت تتخننذ مننع منندينيت بنغننازي
ISO 0077:10772

والبيضاء مورا ادارهتا العامة.
 ال شننف عننع مننا إذا مننا كننان هنننات اخننتالف يف تمن امت سننطات ااسننابية لتوننديرات أملنراد تتمن الدراسننة لدرجننةتطبينق ُمتطلبنات نُظُنم إدارة أمنع امعل منات امت املونة من ام ا نفة  ،ISO 0077:10772بناختالف متغن اهتم الدن غرامليننة
وال ظيفية.
 4.1أهمية الدراسة :تتمثل أ ية هذه الدراسة يف النوا التالية:

 تعترب هذه الدراسة جتسيد وتأكيد على مفاهيم جديدة وبيئة جديدة ،وهي تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمعامعل مات امت املوة م ام ا فة  ISO 0077:10772يف قطا امصارف يف ليبيا ،وبالتال تعترب ذات أ ية علمية مع
منطلق تعديد مفه و إدارة امخاور وامنامل وحتويق إدارة سليمة ألمع امعل مات مبا ي كد استمرارية العمل.
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 تعتننرب هننذه الدراسننة إضنناملة مت اضننعة للم تبننة الليبيننة يف تننال تطبيننق ُمتطلبننات نُظنُنم إدارة أمننع امعل مننات امت املوننة منام ا فة .ISO 0077:10772
 الت ننل إب نتننائو وت ننيات ن ننع أن تفينند امسن ولني و انننا الونرار بامصننارف حمننل الدراسننة عننند تطبيننق ُمتطلبنناتإدارة أمع امعل مات ووض السياسات الالزمة لذل .
 5.1مــن

الدراســة :مت اختيننار امنننهو ال ننفي والننذي يهنندف بالدرجننة األوب إب و ننف م قننف معننني ،أعننخاص

معينني ،أعياء أو أهداث معينة وخصائصها ( أب

عة.( 5111 ،

 .1االطار النظري والدراسات السابقة :
 1.1االطار النظري للدراسة:
 -تعريـ ـ ـ ـ ــف أمـ ـ ـ ـ ــن المعلومـ ـ ـ ـ ــات  :ملو ن ن ن نند عرملت ن ن ن ن ن جلن ن ن ن ننة أنظم ن ن ن ننة األم ن ن ن ننع الو ن ن ن ن ن مي األمري ي ن ن ن ننة ) (CNSSبأن ن ن ن ن ن :

" محاي ننة امعل م ننات وعنا ننرها امهم ننة ( اارج ننة ) مب ننا يف ذلن ن األنظم ننة واألجه نندة ال ننيت تس ننتخدو و نندن وترس ننل ه ننذه
امعل مات " ( وارش.)25 :5105 ،

 تعريــف المواصــفة ( " :)ISO 2000112002عبننارة عننع معيننار عننامي ينُ بع ن بننأمع امعل مننات،متطلبات معينة ،عند تلبيتها حتصل امنظمة أو ام سسة على عهادة ُمعتمدة تفيد بتطبيوها للمعناي الن اردة علنى نطناد
العمل الذي مت اختياره" .مبع أن  :يتم توييم مد الت املق م امعاي ( ومصل هذا دوريا مرتني خالل السننة) ،وبعند
اجتين ن ن ن ن نناز التوين ن ن ن ن ننيم حتصن ن ن ن ن ننل علن ن ن ن ن ننى عن ن ن ن ن ننهادة معتمن ن ن ن ن نندة مب املوتهن ن ن ن ن ننا معين ن ن ن ن ننار امنظمن ن ن ن ن ننة العامين ن ن ن ن ننة للمون ن ن ن ن نناييس ()ISO
ول ن

( خنيش وآخرون.(00 ،5151 :
 عناصــر أمــن المعلومــات :إن امنظمننات الننيت تسننعى إب حتويننق أمننع نظننم امعل مننات إمنننا غايتهننا يف حتويننق العنا ننرالثالثة التالية وهي:

خدن ننة أو امنو لن ننة ،وع نندو امون ننال عليهن ننا أو
* الس ـ ـرية ( :)Confidentialityوتع ن ن ضن ننمان هف ن ن امعل من ننات ام َّ
ُ
اس ننتخدامها إم مب جن ننت إذن ،هين ننذ أن النظ نناو اعمن ننع ه ن ن ال ننذي يضن ننمع س ن نرية وخص ننية البيانن ننات امخدنن ننة ملي ن ن ،
ُ
ملال يسمح ب شفها بدون ترخية.
* التكاملي ــة أو السـ ـ مة ( :)Integrityوهنني بص ننفة عامننة ض ننمان س ننالمة حمت ن

امعل مننات ،والتأك نند مننع أن ه ننذه

امعل مننات ت تتعننرج ألي عمليننة هننذف أو ريننت أو إتننالف كلنني أو جدئنني سن اء بصننفة متعمنندة أو غ ن متعمنندة يف
أي مرهلة مع مراهل امعاجلة أو التبادل وأم ي ن قد مت ضيا ت امل امعل مات.

*التــوفر واإلتاحــة ( :)Availabilityويوصنند بن ا ننني امسننتخدو ( إنسننان أو هاس ن ) والننذي ل ن هننق التعامننل من
امعل من ننات من ننع ذل ن ن من ننع دون التن نندخل أو امعاقن ننة يف أداء تل ن ن امهمن ننة ،وو ن ن ل امعل من ننات يف الش ن ن ل امطل ن ن
( مليالل ومياوي.)255-252 :5101 ،
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1 ISO -27001:2005

إن اااجة امستدنة للمعل مات واليت تعد سالها ملعام لد إدارات امنظمات ناعية كاننة أو خدمينة ول َّند
ُ
لنديها اااجنة إب اافنناظ علنى امعل مننات ومحايتهنا مننع التسنر والعبننذ نا مننع قبنل جهننات غن مننرخة ونا اموننال
عليه ن ننا ،ل ن ننذا قام ن ننة منظم ن ننة امو ن نناييس الدولي ن ننة  ISOبتطن ن ن ير سلس ن ننلة جدي ن نندة متخصص ن ننة يف أم ن ننع امعل م ن ننات وه ن نني
 ISO 0077:10772وامعروملة اختصارا بن )  ،( ISMSإذ تدود هذه ام ا فة إدارات امنظمات بنمن ذة مشنات لتطبينق
وتشننغيل وحتسننني نظنناو إدارة أمننع امعل مننات ،كمننا تدودهننا بت جيهننات لتطبيننق هننذا النظنناو ،بااضنناملة إب مراقبننة وإدامننة
نظاو )  ، ( ISMSو ذا ات أن خياوت نظاو إدارة أمع امعل مات كنل أون ار اوي نل التنظيمني ،السياسنات ،خطنا
النشنناوات ،امس ن وليات ،اممارسننات ،ااج نراءات ،العمليننات وأخ ن ا مصننادر امعل مننات (.خنننيش وآخننرون،5151 :

 . (01إن التطبيق الفعال للم ا فة  ISO 0077:10772ي ملر لإلدارة العليا ال سائل مراقبة والسيطرة على أمنع ومحاينة
امعل مات بينما يولل مع أخطار العمل الناعئ مع عدو ااص ل على امعل مات بالدقة امطل بنة .كنذل خطنر تسنر
امعل مننات ،وبعنند تطبيننق امنظمننة ام ا ننفة  ISO 0077:10772ستض ننمع محايننة معل ماهتننا رمسي ننا للت ا ننل م ن الدب ن ن
وعرعية أي قان نية امنظمة بااضاملة اب إرضاء متطلبات أ حا امصاحل لد امنظمنة ( اانامل والنعيمني،5101 :
. ( 51
. 1.1الدراسات السابقة:
 بالنظر إب أ ية تعديد ال عي األم جند أن دراسة (  ( Bogale, et al 2019هدملة هذه الدراسة إب التعرف علىواق اممارسة الفعلية امتعلوة خبلق ال عي بأمع امعل مات يف بن  ENATيف أثي بيا ،وأوضحة نتائجها أن مست
ال عي بأمع امعل مات غ مرضي لد ام ظفني ،كما أن البن م ي جد لدي إجراءات منظمة بش ل جيد يف هالة
اوجمات اال اون ية ،و تنظيم الشب ات الالسل ية وغ ها مع تنفيذ وإدارة أمع امعل مات ليسة بص رة جيدة ،و
اقا الباهث ن برناتا مع عأن مساعدة البن
لتعديد م قف األم ( .(72 -7: 107:2 ,Bogale

مليما يتعلق خبلق ال عي بأمع امعل مات واممارسات اجليدة م ظفي

 وعلى اعتبار أن أمع امعل مات هن مبثابنة قنرار اسنتثماري ملنناله أن دراسـة (  ( Schatz, 2018سنعة إب التعنرفعلننى الع امننل وامتغن ات الننيت تشن ل ااوننار امفنناهيمي لنمن ذة قنرار امسننتثمار يف أمننع امعل مننات ذي األول يننة ا ننددة
وامناسننت للممارسننني يف ه ننذا ا ننال ،وت نلة النتننائو إب أن بيئننة األعم ننال التجاريننة ،والو ن الداملعننة وامتمثل ننة يف
امتطلبات التنظيمية و الوان نية ،والتحديات امتمثلنة يف الت ناليف األمنينة ،وت ناليف هالنة عندو اليونني ،هني امتغن ات
اليت تش ل ااوار امفناهيمي لنمن ذة قنرار امسنتثمار يف أمنع امعل منات ،وكشنفة النتنائو أن اميدانينة امخصصنة ادارة
أمع امعل مات هي األكثر إااها مع بني تل امتطلبات

) .)::: -7: 107:2 Schatz

 وعند تناول م ضن أمنع امعل منات منع زاوينة إدارة امخناور جنند أن ( شـركة ألجيريـا ديجيتـال ترانـدت للتوج ـاتالرقميــة ) 1112،قامننة بامعناات من م سسننة " رابينند  " 5الرائنند العننامي يف قطننا إدارة امخنناور ،بدراسننة اهصننائية
مشلننة أكثننر مننع  0111م سسننة جدائريننة ،وأوضننحة نتائجهننا أن ام سسننات اجلدائريننة م ت ندال بعينندة عننع امو نناييس
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امفاضة يف تال استخداو التنداب األمنينة ،وتبنني أن  %45منع ام سسنات اجلدائرينة م ضن الدراسنة اعاملنة بانعنداو
ُ
أي محايننة لنظامهننا مننع اوجمننات امل اونيننة ،كمننا أن  %55مننع ام سسننات ننرهة بأتننا م اتل ن سياسننة امايننة
امنظ م ننات امعل ماتي ننة ،وم من ن ظفني متخصص ننني ومن ن هلني يف ت ننال توني ننات امتص ننامت ،كم ننا تب ننني أن  %55م ننع
ام سس ننات م تستض ننيف بياناهت ننا ل نند ( )Serversخن ن ادو ه اسن نيت جدائري ننة ( مل ننيالل ومي نناوي-220 :5101 ،
.)225
 أم ننا دراس ــة ( بالقاس ــم وحس ــين )1112 ،ملو نند س ننعة إب تش ننخية واق ن امخ نناور ال ننيت ت اجن ن نظ ننم امعل م نناتا اسننبية امل اونيننة يف امصننارف التجاريننة الليبيننة مبدينننة البيضنناء ،والتعننرف علننى أهننم األسننبا الننيت تن دي إب هنندوث
تلن امخنناور والتهدينندات وااجنراءات الننيت حتن ل دون وقن تلن امخنناور ،وكشننفة نتننائو الدراسننة إب وجن د نناور
ُمتعلوة بإدخال البيانات ،التشغيل ،امخرجات وبالبيئة  ،وأعارت النتائو أن أهم أسبا هدوث تل امخناور ،تتعلنق
بإدارات امصارف بش ل عاو نتيجة لعدو وج د سياسات واضحة وم ت بة مليما خينتة بنأمع نظنم امعل منات ا اسنبية
( بالواسم وهسني.)55 :5105 ،
 أمــا دراســة ( أحمــد )1115 ،ملونند هنندملة إب التعننرف علننى منند اعتمنناد البن ن ت التجاريننة العامننة  4األربعننة يفه ري ننة مص ننر عل ننى امع نناي الدولي ننة ألم ننع امعل م ننات وملو ننا لنمن ن ذة ( )STOPEوال ننذي من ن ي بداخلن ن عل ننى مع نناي
 ، ISO-27001:2005وأظهرت النتائو أن لد اادارات العلينا بتلن البنن ت وعني بنأمع امعل منات كمنا ي جند تطبينق
ل ثيوة أمع امعل مات ،إم أن ي جد قص ر يف تصميم تل ال ثيوة ومراجعتها ويرج ذلن إب امجنراءات الروتينينة النيت
يتم تطبيوها ،كما أن البن ت ليسة بعيدة مع ااص ل على عهادة ( ( )ISO27001أمحد.)52 -41 : 5105 ،
 .3مجتمع الدراسة :ت ن تتم الدراسة مع ي العاملني بإدارات تونية امعل مات ومراكد أمع امعل مات يف

امصارف اليت تتخذ مع مدينيت بنغازي والبيضاء مورا ادارهتا العامة؛ وسبت اختيار هذه اادارات العامة نظرا ألتا
ف امدن
اثل امراكد الرئيسية ،ملهي امصدر الرئيس لالسااتيجيات والسياسات والت جيهات لفروعها األخر يف ُبتنل ب
ُ
الاا اللييب ،ونظرا لصغر تتم الدراسة ملود مت استخداو أسل امسح الشامل للمجتم  ،هيذ مت
على امتداد ُ
ت زي استبانة الدراسة على العاملني امت اجديع على رأأ أعماوم خالل عهر أغسطس  12مع العاو  5101والبالغ
عددهم ( )55م ظفا بامصارف التالية  ( :مصرف ال هدة  ،مصرف التجارة والتنمية ،مصرف التجاري ال و ،
ووجدت يعها ااة للتحليل
مصرف اا ا العريب ،مصرف ليبيا امركدي) ،ومت اساداد عدد ( )25استمارة ُ
ااهصائي.
 .4أداة الدراسة :بعد مراجعة وحتليل حمت

ال تابات والدراسات السابوة ،مت امعتماد على امستبانة الن اردة بدراسنة

(ون ننارش ،)5105 ،هين ننذ اعن ننتملة يف ن ن رهتا النهائين ننة علن ننى ( )51عبن ننارة ،وضن ننعة ضن ننمع مخسن ننة حمن نناور هن نني :
( سياس ننة األم ننع امعل م نناي ،توني ننات األم ننع امعل م نناي ،تنظ ننيم األم ننع امعل م نناي ،األم ننع امعل م نناي للمن ن ارد البشن نرية،
بيئة األمع امعل ماي ).
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 .5صــدأ أداة الدراســة :للتحوننق مننع نندد أداة الدراسننة مت عرضننها علننى ثالثننة مننع امح مننني مننع أسنناتذة جامعننة
ُ
بنغنازي ا نرباء ب لينة اوندسنة وكلينة تونينة امعل منات والن اردة أمسناؤهم يف ام بلحنق رقنم ( ،)10هينذ أن األول ُمتحصنل
ُ
على الدكت راه يف هندسة التح م ومتخصة يف الذكاء ام طناعي ،أمنا الثناين ملهن ُمتحصنل علنى درجنة الندكت راه يف
صة عل و اااس  ،وامح مة األخن ة ُمتحصنلة علنى درجنة الندكت راه يف صنة تصنميم نُظنم اااسن  ،وذلن
ُ
ابداء رأيهنم منع هينذ مناسنبة الفونرات للمحتن  ،ويف ضن ء امالهظنات وامواهنات الن اردة منع قنبلهم ،قناو الباهنذ
بإجراء التعديالت امناسبة على الوائمة هىت أخذت رهتا النهائية.
 .6ثبــات أداة الدراســة  :للتأكنند مننع ثبننات األداة امسننتخدمة يف هننذه الدراسننة ،ملونند مت إج نراء اختبننار ألفننا كرونبننا
لالتساد الداخلي والذي يويس الثبات بني كل عبارة وأخر منع عبنارات امسنتبانة ،هينذ بلنغ معامنل الثبنات ال لني
لعب ننارات األداة ( ،).1102وه ن ن معام ننل ثب ننات مرتف ن ن ومناس ننت ألغ ن نراج الدراس ننة وجت ننانس عب ننارات األداة وم ننع
الهيتها للتطبيق ،واجلدول التال ي ضح معامل الثبات لعبارات كل حم ر مع حماور امستبانة ،ومعامنل الثبنات ال لني
ألداة الدراسة.
جدول رقم  11معامل ال بات كرونباخ ألفا لعبارات استبانة الدراسة ( ُمتطلبات تطبيق إدارة أمن المعلومات )
عدد العبارات للمجال

معامل كرونباخ ألفا للعبارات

ت
1

ُمتطلبات إدارة أمن المعلومات

 15عبارات

1.521

سياسة اومن المعلوماتي

1.552

1

تقنيات اومن المعلوماتي

 05عبارة

3

تنظيم اومن المعلوماتي

 15عبارات

1.541

4

اومن المعلوماتي للموارد البشرية

 00عبارة

1.521

5

بيئة اومن المعلوماتي

 01عبارات

1.521

 51عبارة

1.912

مجموع عبارات ُمتطلبات إدارة أمن
المعلومات

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

 .7تحليل نتائ الدراسة ومناقشت ا :
 .1.2أســاليل المعالجــة االحصــائية :لتحويننق أهننداف الدراسننة وحتليننل البيانننات الننيت مت جتميعهننا ملونند مت اسننتخداو
العديد مع األساليت ااهصائية باسنتخداو برننامو ( )SPSSوالنيت منهنا الت نرارات وامت سنطات ااسنابية ،وامتراملنات

امعياريننة ،وا طننأ امعينناري ،لإلجابننة علننى س ن ال الدراسننة ،وقنند مت اسننتخداو معامننل كرونبننا ألفننا اانناد معامننل الثبننات
ال لي لعبارات امستبانة  ،ولتحديد و ل خاليا امويناأ ا ماسني (ااندود ال ُندنيا والعلينا) امسنتخدو يف حمناور الدراسنة
مت هسن ننا امن نند ( ،)4=0-5توسن ننيم علن ننى عن نندد خالين ننا اموين نناأ للحص ن ن ل علن ننى و ن ن ل ا لين ننة الصن ننحيح أي
( )1.2=5÷4بعنند ذلن مت إضنناملة هننذه الويمننة إب أقننل قيمننة يف اموينناأ ( أو بدايننة اموينناأ وهنني ال اهنند الصننحيح)؛
وذل لتحديد ااد األعلى وذه ا لية .وه ذا أ بح و ل ا اليا لدرجة تطبيق عنا ر أمع امعل مات كما يأي:
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ص162 -143 :

 -1مع  0.11إب  0.21نثل غ ُمطبق ااما
 -1مع  0.20إب  5.21نثل غ ُمطبق

 -3مع  5.20إب  2.41نثل مت سا التطبيق
 -4مع  2.40إب  4.51نثل ُمطبق

 -5مع  4.50إب  5.11نثل ُمطبق ااما
 .1.2خصائص مجتمع الدراسة :

جدول رقم  11خصائص مجتمع الدراسة
المتغير

فئة المتغير

العدد في المجتمع

النسبة المئوية

الجنس

ذكر

52

%24

أنثى

00

%02

62

%111

دبل و عال

05

%55

ب ال ري أ

41

%21

ماجست

01

%05

62

%111

م ي جد دورات تدريبية

21

%45.55

مع  2 -0دورات تدريبية

52

%24.25

مع  2 -4دورات تدريبية

15

%01.44

أكثر مع  2دورات تدريبية

15

%01.44

62

%111

هندسة الربتيات

20

%42

هندسة الشب ات وامتصامت

05

%02

نظم امعل مات

12

%1

عل و اااست اعل

02

%51

15

%5

62

%111

ال هدة

55

%22

التجارة والتنمية

12

%1

التجاري ال و

51

%21

ام ا العريب

15

%5

المجموع
المؤهل العلمي
المجموع
عدد الدورات التدريبية في
مجال أمن المعلومات

المجموع

التخصص العلمي

المجموع

المصرف التابع له الموظف
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04

%50

62

%111

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

بننالنظر إب جنندول رقننم  15يتضننح أن مننا نسننبت ( ) %24مننع أمل نراد تتم ن الدراسننة هننم مننع ملئننة الننذك ر يف
هننني أن مننا نسننبت ( )%00هننع مننع ااننناث ،كننذل يتب نني أن مننا نسننبت ( )%55مننع أمل نراد تتم ن الدراسننة نتل ن ن
ام هننل العلمنني اجلننامعي ملمننا ملن د ،كمننا يشن اجلنندول أن مننا نسننبت ( )45.55مننع أملنراد تتمن الدراسننة ت يسننبق وننم
وأن حتصل ا علنى دورات تدريبينة يف تنال أمنع امعل منات ،وبالتنال ملهنم يشن ل ن منا يونر منع نصنف تتمن الدراسنة،
كما ي ضح اجلندول أن منا نسنبت (  )%42منع أملنراد ا تمن ُمتخصصنني يف هندسنة الربتينات ،يف هنني أن منا نسنبت
(  )%02منننهم ُمتخصصننني يف هندسننة الشننب ات وامتصننامت ،كمننا يتبننني مننع اجلنندول أن مننا نسننبت ( )%22مننع
أملراد ا تم يعمل ن يف مصرف ال هدة ،وأن ما نسبت ( )%21يعمل ن يف مصرف التجاري ال و .

 .3.2النتــائ المتعلقــة بالســؤال اوول للدراســة وهــو  :مننا ه ن واق ن تطبيننق ُمتطلبننات نُظُننم إدارة أمننع امعل مننات

امت املون ننة م ن ن ام ا ن ننفة  ( ISO 0077:10772سياسن ننة أمن ننع امعل من ننات  -تونين ننات األمن ننع امعل من نناي  -تنظن ننيم أمن ننع
امعل مات  -أمع معل مات ام ارد البشرية  -بيئة األمع امعل ماي ) بإدارات تونية امعل منات ومراكند أمنع امعل منات يف

امصن ننارف الن ننيت تتخن ننذ من ننع من نندينيت بنغن ننازي والبيضن نناء مو ن نرا ادارهتن ننا العامن ننة؟ ملون نند مت اهتسن ننا امت سن ننطات ااسن ننابية
وامتراملات امعيارية وا طأ امعياري لتوديرات أملراد تتم الدراسة لدرجة تطبيق كل عبارة مع عبنارات امسنتبانة هينذ
جاءت النتائو كاعي :
جدول رقم  13المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة
لدرجة تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمن المعلومات مرتبة تنازلياً وفق قيمة المتوسط الحسابي
المجال

الترتيل في

المتوسط

االنحراف

الخطأ

3

تنظيم اومن المعلوماتي

2.25

1.55

1.11

0

1

تقنيات اومن المعلوماتي

2.24

1.51

1.12

5

مت سا التطبيق

1

سياسة اومن المعلوماتي

2.25

1.22

1.11

2

مت سا التطبيق

4

اومن المعلوماتي للموارد

2.55

1.22

1.15

4

مت سا التطبيق

5

بيئة اومن المعلوماتي

المقيات

الحسابي

المعياري

المعياري

المرتبة

درجة التطبيق

مت سا التطبيق

البشرية

مجموع ُمتطلبات تطبيق نُظُم إدارة أمن
المعلومات

2.54

1.25

1.15

3.31

1.53

1.16

5

مت سا التطبيق
متوسطة التطبيق

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS
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يتضن ننح من ننع اجلن نندول ( )12بن ن َّ
نأن امتطلبن ننات الالزمن ننة لتطبين ننق نُظُن ننم إدارة أمن ننع امعل من ننات وامعروملن ننة اختصن ننارا
ُ
بن ن ( )ISMSوامت املوننة م ن ام ا ننفة  ISO 0077:10772قنند جنناءت بدرجننة مت سننطة بامصننارف امبح ثننة هيننذ بلننغ
تم مت سطاهتا ااسابية ( ، )2.20هيذ هصل تال (تنظيم األمع امعل ماي) على امرتبة األوب منع هينذ درجنة
التطبيق مبت سا هسايب بلغ ( )2.25بدرجة تطبيق مت سنطة ،يلين بامرتبنة الثانينة تنال ( تونينات األمنع امعل مناي )
مبت سا هسايب ( )2.24بدرجنة تطبينق مت سنطة أيضنا ،يف هنني جناء ثالثنا تنال ( سياسنة األمنع امعل مناي ) مبت سنا
هس ن ن ن ن ن ن ننايب بل ن ن ن ن ن ن ننغ ( )2.25و ك ن ن ن ن ن ن ننذل بدرج ن ن ن ن ن ن ننة تطبي ن ن ن ن ن ن ننق مت س ن ن ن ن ن ن ننطة ،وق ن ن ن ن ن ن نند ه ن ن ن ن ن ن ن َّنل بامرتب ن ن ن ن ن ن ننة الرابع ن ن ن ن ن ن ننة ت ن ن ن ن ن ن ننال
(األمنع امعل مناي للمن ارد البشنرية) مبت سننا هسنايب بلنغ ( )2.55وبدرجنة تطبينق مت سننطة ،وأخن ا جناء خامسنا تننال
( بيئة األمع امعل ماي ) مبت سا هسايب بلغ ( ) 2.54وبدرجة مت سطة التطبيق.
ومليم ننا يل نني ع ننرج ُمفص ننل ل ننل ت ننال م ننع ا ننامت ا مس ننة متطلب ننات تطبي ننق نُظُننم إدارة أم ننع امعل م ننات:
ُ
( سياسة أمع امعل منات  -تونينات األمنع امعل مناي -تنظنيم األمنع امعل مناي -األمنع امعل مناي للمن ارد البشنرية -بيئنة
األمننع امعل منناي) بامصننارف حمننل الدراسننة ؟ هيننذ مت اهتسننا امت سننطات ااسننابية وامتراملننات امعياريننة لتوننديرات
أملنراد تتمن الدراسنة لدرجننة تطبينق كننل عبنارة مننع عبننارات ا نامت ا مسننة متطلبنات تطبيننق نُظُنم إدارة أمننع امعل مننات
ُ
وقد جاءت النتائو كما هي م ضحة باجلداول التالية مع اجلدول رقم ( )14إب اجلدول رقم ( )12كاعي :
جدول رقم  14المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة تطبيق
العبارات الرئيسية لمجال سياسة أمن المعلومات مرتبة تنازلياً وفق قيمة المتوسط الحسابي

المقيات
1

العبارات

المتوسط

االنحراف

الترتيل

درجة التطبيق

ت.ع في

تدرت اادارة العليا للمصرف أ ية محاية أمع امعل مات.

2.52

1.11

0

مرتف التطبيق

3

يتم تعميم وثيوة سياسة األمع امعل ماي مع قبل اادارة.

2.45

0.54

5

مرتف التطبيق

2

ت جد وثيوة لبيئة األمع امعل ماي يف امصرف.

2.25

0.52

2

مت سا التطبيق

5

هنات إدارة مستولة هتتم بأمع امعل مات داخل امصرف.

2.20

0.51

4

مت سا التطبيق

4

يتم مراجعة وثيوة سياسة األمع امعل ماي دوريا

2.14

0.52

5

مت سا التطبيق

3.35

1.26

مجموع المتوسطات لعبارات مجال سياسة أمن المعلومات

الحسابي

المعياري

متوسطة التطبيق

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

وي ضح اجلدول ( )14بأن إجراءات تال سياسة أمنع امعل منات جناءت بدرجنة مت سنطة التطبينق هينذ بلنغ
تم ن امت س ننا ااس ننايب لعبارات ن ( ،)2.25هي ننذ أن العب ننارة رق ننم ( ،)0والعب ننارة رق ننم ( )2ج نناء ك ننال منهم ننا بدرج ننة
مرتفع ننة التطبي ننق ملون نند بل ننغ مت س ننطهما ااسن ننايب ( )2.45( ،)2.52عل ننى الت ن ن ال ،أمن ننا العب ننارات أرقن نناو ()5-4-5
ملو نند ج نناءت بدرج ننة مت س ننطة التطبي ننق بامص ننارف امبح ث ننة ،هي ننذ بلغ ننة مت س ننطاهتا ااس ننابية (،)2.20( ،)2.25
( )2.14على الت ال.
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جدول رقم  :15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة تطبيق
ت.ع في

العبارات الرئيسية لمجال تقنيات اومن المعلوماتي مرتبة تنازلياً وفق قيمة المتوسط الحسابي
المتوسط

االنحراف

الترتيل

درجة التطبيق

2

هنات ض ابا للدخ ل إب النظاو امل اوين يف امصرف.

4.04

1.51

0

مرتف التطبيق

00

يتم إغالد الهيات امستخدو بعد ملاة حمددة مع انعداو نشاوها.
تاراقت الشب ات بش ل ِ
كاف ،امايتها مع التهديدات.
تت ملر إم انية معرملة إهصائية للدخ ل على النظاو مع قبل العاملني بامصرف،
وأماكع وأوقات الدخ ل على النظاو امل اوين ا اص بامصرف.

4.12

1.55

5

مرتف التطبيق

4.15

1.15

2

مرتف التطبيق

2.15

1.14

4

مرتف التطبيق

05

ي جد لألنظمة ااساسة بيئة هاست خا ة ا (معدولة).

2.15

0.15

5

مرتف التطبيق

5

هنات ض ابا للحماية مع استخداو ( )USBالفالعات ووسائا ااف
امتنولة.
ُ
يتم التحوق مع البيانات امدخلة والناجتة لضمان حتها.
ا

2.50

1.12

2

مرتف التطبيق

2.45

0.42

5

مرتف التطبيق

5

هنات سجل رقايب يتضمع أنشطة امستخدو ،وه ادث أمع امعل مات.

2.44

0.14

2

مرتف التطبيق

0

هنات ض ابا للحماية مع اواتف ا م ل وأجهدة امتصامت.

2.24

0.01

1

مت سا التطبيق

2

يتم التحوق مع قياو اجلهات ا ارجية امتعاقدة م امصرف بتنفيذ الض ابا

2.55

0.52

01

مت سا التطبيق

5

امتفق عليها.
ا
هنات تبادل وربا معل مات إل اوين بني امصرف واجلهات ذات العالقة.

المقيات

4
1

02

العبارات

الحسابي

المعياري

2.05

0.01

00

مت سا التطبيق

2.02

0.41

05

مت سا التطبيق

2.10

1.12

02

مت سا التطبيق

0.40

04

مت سا التطبيق

05

مت سا التطبيق
غ ُمطبق

01

تو و اادارة مبراجعة الهيات امستخدمني على ملاات منتظمة.
ُ
هنات ض ابا للتص ير تضمع ااماية للتخلة مع األوراد اليت حتت ي
معل مات وغ مستفاد منها ( أوراد زائدة ،أو غ واضحة جدئيا).

05

هنات ض ابا لعدو تص ير امستندات واألوراد الرمسية وتداووا مع غ اااجة
وا.

5.52

02

يتم استخداو ال سائل البي ل جية ( بصمة العني ،وبصمة اا ب  ،وبصمة
الص ت )،للسما مبرور امصر وم ملوا.
ا
ت جد وابعة مركدية يف قسم النسخ اعل لضمان أمع امعل مات.

5.52

0.25

5.55

0.10

02

05

ي جد عاعات للحاسبات اعلية م تسمح بتص ير بياناهتا باستخداو او اتف
النوالة.

5.05

0.15

05

مجموع المتوسطات لعبارات مجال تقنيات اومن المعلوماتي

3.34

1.51

2

04

غ ُمطبق

متوسطة التطبيق

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

وي ضح اجلدول رقم ( ) 15بأن إجراءات تال تونيات األمع امعل ماي جاءت بدرجة مت سطة التطبيق
هيذ بلغ تم امت سا ااسايب لعبارات ( ،)2.24هيذ جاءت العبارات أرقاو ()05-02-01-2-5-2-0
بدرج ن ن ن ن ننة مت سطن ن ن ننة التطبيق ،يف هني جاءت العب ن ن ن ننارات أرقاو )00-1-2-5-4-5 ( :يف هذا ا ال بدرجة
مرتفعة التطبيق ،أما العبارة رقم ( )04واليت تنة على( :ت جد وابعة مركدية يف قسم النسخ اعل لضمان أمع
امعل مات)  ،والعبارة رقم ( )05واليت تنة على( :ي جد عاعات للحاسبات اعلية م تسمح بتص ير بياناهتا
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باستخداو او اتف النوالة ) ،ملود اتضح بأتما غ مطبوتني بامصارف امبح ثة هيذ بلغ مت سطهما ااسايب
(  ) 5.05 ( ،) 5.55على الت ال.
جدول رقم  :16المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة تطبيق
ت.ع في

العبارات الرئيسية لمجال تنظيم اومن المعلوماتي مرتبة تنازلياً وفق قيمة المتوسط الحسابي
المتوسط

االنحراف

الترتيل

درجة التطبيق

العبارات

5

يتم هصر كاملة أ ل امصرف مع أجهدة وبرامو.

2.22

0.05

0

مرتف التطبيق

0

يتم حتديد امخاور اليت ن ع أن هتدد معل مات امصرف.

2.54

0.12

5

مرتف التطبيق

5

يتم تطبيق إجراءات واضحة مستمرارية ا دمة يف كاملة أتاء امصرف.

2.24

0.14

2

مرتف التطبيق

2

يتم تصنيف امعل مات وملوا لويمتها بالنسبة للمصرف.

2.20

0.52

4

مت سا التطبيق

2.01

0.21

5

مت سا التطبيق

0.02

2

مت سا التطبيق

5

مت سا التطبيق

المقيات

طا استمرارية العمل لضمان هداثتها

الحسابي

المعياري

5

يتم التحديذ امنتظم
وملاعليتها.

4

ياطلت مع ام ظفني وامتعاقديع واألوراف ا ارجية اابالغ عع أية نوا
ضعف يالهظ تا يف األنظمة اال اونية.

2.15

2

يتم حتديد اا ادث امت قعة اليت ن ع أن تتسبت يف انوطاعات العمل.

5.25

0.25

3.32

1.52

مجموع المتوسطات لعبارات مجال تنظيم اومن المعلوماتي

متوسطة التطبيق

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

وي ضنح اجلندول ( )12أن إجنراءات تنال تنظنيم األمنع امعل مناي جناءت بدرجنة مت سنطة التطبينق هينذ بلننغ
تم ن امت سننا ااسننايب لعباراتن ( ،)2.25يف هننني أن العبننارة رقننم ( )0والننيت تنننة علننى( :يننتم حتدينند امخنناور الننيت
ن ننع أن هتنندد معل مننات امصننرف) ،والعبننارة رقننم ( )5والننيت تنننة علننى( :يننتم هصننر كاملننة أ ن ل امصننرف مننع أجهنندة
وبرامو ) ،والعبارة رقم ( )5واليت تنة على(:يتم تطبيق إجراءات واضحة مستمرارية ا دمنة يف كاملنة أتناء امصنرف )،
ملود جاءت هذه العبارات الثالثة بدرجة مرتفعة التطبيق.
جدول رقم  :12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة تطبيق
العبارات الرئيسية لمجال اومن المعلوماتي للموارد البشرية مرتبة تنازلياً وفق قيمة المتوسط الحسابي

ت.ع
في

العبارات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيل

درجة التطبيق

المقيا
ت

12
14

يتم تطبيق إجراءات تأديبية احمددة ق ام ظف امخالف.
ُ
يو و ام ظف عند إتاء ت ظيف بإعادة كاملة أ ل امصرف وتصاريح

4.55

1.25

0

مرتف التطبيق

2.25

1.55

5

مرتف التطبيق

الدخ ل اليت زت  ،كتصريح الدخ ل إب امنظ مة.
15
01
154

يتم إعالو ام ظف بامس وليات امناسبة ل واملواة على عاتو .
ُ
هنات ض ابا لدخ ل امراجعني داخل امصرف.

2.55

0.12

2

مرتف التطبيق

2.44

1.11

4

مرتف التطبيق
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15

هنات ت ملر دعم مل مع ال ادر ال ونية يف تال أمع امعل مات يف
امصرف.

2.55

0.24

5

مت سا التطبيق

12

هنات ض ابا بعدو دخ ل العاملني بامصرف لألماكع غ امصر ا.
ُ
يتم ملحة الس ة الذاتية للم ظف قبل الت ظيف.

2.51

0.52

2

مت سا التطبيق

2.01

0.22

5

مت سا التطبيق

11

ال سائل األمنية امستخدمة يف نول ال ثائق خارة امصرف عع وريق
ا
امراسلني ا ارجيني كاملية لتحويق ضمان وسالمة أمع ال ثائق.
ا
هنات ق اعد لدخ ل وتنول عامال ا دمة امعاونة داخل امصرف.
ا
يتم الت عية بأمع امعل مات وأ يتها جلمي العاملني بامصرف.

2.15

0.55

2

مت سا التطبيق

2.14

1.14

1

مت سا التطبيق

5.22

0.50

01

مت سا التطبيق

12

تت ملر دورات تدريبية بصفة مستمرة يف تال أمع امعل مات

5.44

0.22

00

مت سا التطبيق

3.12

1.63

10

00
5

مجموع المتوسطات لعبارات مجال اومن المعلوماتي للموارد البشرية

متوسطة التطبيق

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

وي ضننح اجلنندول ( )15أن إج نراءات تننال األمننع امعل منناي للم ن ارد البش نرية جنناءت بدرجننة مت سننطة التطبيننق
هين ن ننذ بلن ن ننغ تم ن ن ن امت سن ن ننا ااسن ن ننايب لعبارات ن ن ن ( ،)2.55بينمن ن ننا جنن ن نند أن العبن ن ننارة رقن ن ننم ( )5والن ن ننيت تن ن نننة علن ن ننى:
(ين ن ننتم إعن ن ننالو ام ظن ن ننف بامس ن ن ن وليات امناسن ن ننبة ل ن ن ن واملون ن نناة علن ن ننى عاتو ن ن ن ) ،والعبن ن ننارة رقن ن ننم ( )2والن ن ننيت تن ن نننة علن ن ننى:
ُ
(ي ن ن ن ننتم تطبي ن ن ن ننق إج ن ن ن نراءات تأديبي ن ن ن ننة احم ن ن ن ننددة ن ن ن ننق ام ظ ن ن ن ننف امخ ن ن ن ننالف) ،والعب ن ن ن ننارة رق ن ن ن ننم ( )4وال ن ن ن ننيت ت ن ن ن نننة عل ن ن ن ننى:
ُ
(يو ن و ام ظننف عننند إتنناء ت ظيف ن بإعننادة كاملننة أ ن ل امصننرف وتصنناريح النندخ ل الننيت زت ن  ،كتص نريح النندخ ل إب
امنظ مة ) ،والعبارة رقم ( )01واليت تنة على( :هنات ض ابا لدخ ل امراجعني داخل امصرف )  ،ملود جناءت هنذه
العبارات األربعة بدرجة مرتفعة التطبيق.
جدول رقم  :12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة تطبيق
ت .يف
اموياأ

العبارات الرئيسية لمجال بيئة اومن المعلوماتي مرتبة تنازلياً وفق قيمة المتوسط الحسابي
امت سا
ااسايب

امتراف
امعياري

الاتيت

درجة التطبيق

10

يتم استخداو ا يطات األمنية ( اا اجد مثل  :اجلدران  ،األب ا ،
األقفال  ،استخداو البطاقات ..إخل ) اماية امناوق اليت حت ي
امعل مات.

2.24

1.14

0

مرتف التطبيق

15

يتم يانة األجهدة بش ل سليم لضمان استمرارية عملها وسالمتها.

2.41

0.55

5

مرتف التطبيق

14

األجهدة وامعل مات والربتيات وال ثائق م رة مع امصرف إم
بتصريح.

2.42

0.55

2

مرتف التطبيق

12

يتم من امستخدمني مع استخداو األجهدة لألغراج غ امصر ا.
ا
يطبق امديرون ااجراءات األمنية كل يف هدود اجلهة امس ول عنها.

2.24

0.15

4

مت سا التطبيق

2.20

0.11

5

مت سا التطبيق

15

يتم محاية التمديدات ا ا ة بال هرباء وامتصامت ضد عمليات إساءة
امستخداو.

2.51

0.15

2

مت سا التطبيق

01

هنات ض ابا لألرعيف ال رقي مع هيذ اموال والتص ير وامتالف.

2.01

1.14

5

مت سا التطبيق

12

يتم ملحة أنظمة امعل مات للتحوق مع املتداو مبعاي أمع امعل مات.

2.02

0.45

2

مت سا التطبيق

09

ي جد خطة و ارئ ألمع امعل مات ضد ال ارث.

2.12

1.14

1

مت سا التطبيق

15

العبارات
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03

هنات إجراءات رمسية للتخلة مع ال سائا الوابلة لإلزالة مثل
(األقراص) بش ل آمع وسليم.

5.42

0.25

مجموع المتوسطات لعبارات مجال بيئة اومن المعلوماتي

3.14

1.65

مت سا التطبيق

01

متوسطة التطبيق

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

وي ضننح اجلنندول ( )12أن إج نراءات تننال بيئننة األمننع امعل منناي جنناءت بدرجننة مت سننطة التطبيننق هيننذ بلننغ
تم ن امت س ننا ااس ننايب لعبارات ن ( ،)2.54ينم ننا ج نناءت العب ننارات أرق نناو ( )5-4-0يف ه ننذا ا ننال بدرج ننة مرتفع ننة
التطبيق بامصارف امبح ثة.
 .4.2النتائ المتعلقة باإلجابة على السؤال ال اني للدراسـة والـيي يـنص علـى  :هنل هننات اخنتالف يف تونديرات
أمل نراد تتم ن الدراسننة لدرجننة تطبيننق ُمتطلبننات نُظُننم إدارة أمننع امعل مننات امت املوننة م ن ام ا ننفة ، ISO 0077:10772
باختالف متغ اهتم الدن غراملية وال ظيفينة ( :اجلننس ،ام هنل العلمني ،عندد الندورات التدريبينة يف تنال أمنع امعل منات،
التخصة العلمني ،امصنرف التناب لن ام ظنف)؟ والنذي يتضنمع مخسنة ( )5متغن ات ،هينذ مت التحلينل ل نل متغن
م ننع تل ن امتغ ن ات ك ننل عل ننى ه نندة ،هي ننذ مت اس ننتخراة امت س ننطات ااس ننابية وامترامل ننات امعياري ننة جلمي ن امتغ ن ات
امستولة آنفة الذكر ،وكانة النتائو كما هي م ضحة باجلداول التالية مع اجلدول رقم ( )11إب اجلدول رقم (.)02
جدول رقم  :19نتائ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة
تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمن المعلومات تبعاً لمتغير الجنس
الجنس

ت
مجاالت أمن

ذكر

مجموع مجاالت أمن
المعلومات معاً

أن ى

امت سا
ااسايب

امتراف امعياري

امت سا ااسايب

امتراف امعياري

امت سا
ااسايب

امتراف
امعياري

0

سياسة أمع امعل مات

2.52

1.22

2.22

1.22

2.25

1.22

5

تونيات األمع امعل ماي

2.20

1.52

2.54

1.25

2.24

1.50

2

تنظيم األمع امعل ماي

2.52

1.55

2.22

1.52

2.25

1.55

4

األمع امعل ماي للم ارد
البشرية

2.05

1.52

2.21

1.24

2.55

1.22

5

بيئة األمع امعل ماي

2.05

1.25

2.52

1.52

2.54

1.25

2.54

1.55

2.55

1.40

2.20

1.52

المعلومات

مجموع المتوسطات تبعاً
للجنس

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

يُبننني اجلنندول ( )11أن ن ي جنند هنننات اخننتالف يف توننديرات أمل نراد تتم ن الدراسننة مننع الننذك ر وااننناث لدرجننة
تطبينق ُمتطلبننات نُظنُنم إدارة أمننع امعل مننات تبعننا للجنننس ،هيننذ أنن عننند موارنننة تمن امت سننطات ااسننابية وننم ،جننند
أن الننذك ر قنند بلننغ مت سننطهم ااسننايب ( ،)2.54وبالتننال ملننإن توننديراهتم لدرجننة تطبيننق ُمتطلبننات إدارة نُظنُنم إدارة أمننع
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امعل مات بامصارف امبح ثنة كاننة بدرجنة مت سنطة التطبينق .يف هنني أن اانناث البنالغ قند بلنغ مت سنطهع ااسنايب
( ،)2.55وبالتال ملإن توديراهتع لدرجة تطبيق ُمتطلبات نُظم إدارة أمع امعل مات كانة بدرجة مرتفعة التطبيق.

جدول رقم  :11نتائ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة
تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمن المعلومات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي

مجموع مجاالت

امت سا
ااسايب

امتراف
امعياري

امت سا
ااسايب

امتراف
امعياري

امت سا
ااسايب

امتراف
امعياري

أمن المعلومات معاً
امت سا امتراف
ااسايب امعياري

0

سياسة أمع امعل مات

2.25

1.25

2.25

1.25

2.24

1.22

2.25

1.22

5

تونيات األمع امعل ماي

2.52

1.41

2.24

1.55

2.10

1.55

2.24

1.50

2

تنظيم األمع امعل ماي

2.42

1.25

2.41

1.54

5.22

1.22

2.25

1.55

4

األمع امعل ماي للم ارد البشرية

2.52

1.51

2.25

1.52

5.14

1.22

2.55

1.22

5

بيئة األمع امعل ماي

2.55

1.29

2.34

1.52

5.21

1.55

2.54

1.25

3.39

1.54

3.32

1.51

1.95

1.51

3.31

1.53

ت

مجاالت أمن المعلومات

مجموع المتوسطات تبعاً للمؤهل العلمي

الدبلوم عالي

الماجستير

البكالوريوت

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

ي ضننح اجلنندول ( )01أنن م ي جنند هنننات اخننتالف يف توننديرات أملنراد تتمن الدراسننة لدرجننة تطبيننق ُمتطلبننات
نُظُم إدارة أمع امعل مات تبعا م هالهتم العلمية ،هيذ أنن عنند موارننة تمن امت سنطات ااسنابية للمن هالت العلمينة

جننند أن امت سننا ااسننايب املننة النندبل و العننال قنند بلننغ ( ،)2.21يف هننني بلننغ امت سننا ااسننايب املننة الب ننال ري أ
( ،)2.25وامت سن ننا ااس ن ننايب املن ننة اماجس ن ننت بل ن ننغ ( ،)5.15وبالتن ننال مل ن ننإن تو ن ننديراهتم لدرجن ننة تطبي ن ننق امتطلب ن ننات
ُ
بامصارف امبح ثة كانة بدرجة مت سطة التطبيق.
جدول رقم  :11نتائ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة
تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمن المعلومات تبعاً لمتغير عدد الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات
عدد الدورات التدريبية في مجال أمن المعلومات

ت

تامت أمع امعل مات

م ي جد دورات
تدريبية

تم تامت أمع

مع  2 -0دورات
تدريبية

مع  2 -4دورات
تدريبية

أكثر مع  2دورات
تدريبية

امعل مات معا

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

0

سياسة أمع امعل مات

2.55

1.25

2.52

1.52

2.55

0.50

2.45

1.55

2.25

1.22

5

تونيات األمع امعل ماي

2.05

1.52

2.55

1.44

2.55

1.22

2.40

1.42

2.24

1.50

2

تنظيم األمع امعل ماي

2.22

1.25

2.24

1.21

2.42

1.12

2.45

1.25

2.25

1.55

4

األمع امعل ماي للم ارد

2.52

1.50

2.55

1.51

2.55

1.51

2.54

1.45

2.55

1.22

البشرية
بيئة األمع امعل ماي

2.02

1.24

2.52

1.54

2.44

1.21

2.00

1.40

2.54

1.25

5

تم امت سطات تبعا لعدد

2.52

1.55

2.22

1.51

2.44

1.22

2.25

1.51

2.20

1.52
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الدورات يف أمع امعل مات
المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

يتبننني مننع اجلنندول ( )00أن هنننات اخننتالف بننني تم ن امت سننطات ااسننابية لتوننديرات أملنراد تتم ن الدراسننة
لدرج ننة تطبي ننق ُمتطلب ننات نُظُننم إدارة أم ننع امعل م ننات ،هي ننذ اختلف ننة تو ننديرات امن ن ظفني تبع ننا متغن ن ع نندد ال نندورات
التدريبية اليت تلو ها يف تال أمع امعل مات ،وعند موارنة تم امت سطات ااسابية للم ظفني سنت عندد الندورات
التدريبيننة ،جننند أن ملئننة ام ن ظفني الننذيع ت يسننبق وننم وأن تلو ن ا دورات تدريبيننة يف تننال أمننع امعل مننات والننذيع و ننل
عننددهم إب ( )21م ظف نا ملهننم يُش ن ل ن بننذل م ننا يوننر م ننع نصننف تتم ن الدراسننة ،ق نند بلننغ مت س ننطهم ااس ننايب
( )2.52وبالتننال ملننإن توننديرهم لدرجننة تطبيننق ُمتطلبننات نُظنُنم إدارة أمننع امعل مننات بامصننارف امبح ثننة قنند جنناء بدرجننة
مت سننطة  ،بع نس ام ن ظفني الننذيع تلو ن ا ( مننع  2 -4دورات ) والننذيع بلننغ عننددهم ( )51م ظننف ملننإن مت سننطهم
ااسايب قد بلغ ( )2.44هيذ جاء توديرهم لتطبيق امتطلبات بدرجة مرتفعة ،وبالتال ملهنم خيتلفن ن يف تونديرهم هنذا
ُ
عع زمالئهم الذيع ت يسبق وم وأن تلو ا دورات تدريبية؛ وبالتال يتضح لنا أن كلما ازداد عدد الدورات التدريبينة النيت
يتلواهننا ام ظف ن ن يف تننال أمننع امعل مننات كلمننا كانننة لننديهم وجهننة نظننر إاابيننة باجتنناه تعدينند اممارسننات والسننل كيات
األمنية امفيدة منظماهتم.
جدول رقم  :11نتائ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة
تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمن المعلومات تبعاً لمتغير التخصص العلمي
ت

تامت أمع
امعل مات

التخصة العلمي

هندسة الربتيات

هندسة الشب ات
وامتصامت

نظم امعل مات

عل و اااست اعل

تصميم نظم
اااس

تم تامت أمع
امعل مات معا

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

0

سياسة أمع
امعل مات

2.40

1.25

5.15

1.21

2.52

1.21

2.22

1.22

2.22

1.55

2.25

1.22

5

تونيات األمع
امعل ماي

2.45

1.45

2.55

1.45

2.05

1.25

2.25

1.24

2.52

1.11

2.24

1.50

2

تنظيم األمع
امعل ماي

2.45

1.22

2.22

1.22

2.52

1.12

2.25

1.25

2.24

0.12

2.25

1.55

4

األمع
امعل ماي
للم ارد البشرية

2.45

1.20

2.05

1.42

2.55

1.55

2.15

1.20

2.51

1.15

2.55

1.22

5

بيئة األمع

2.51

1.20

2.45

1.55

2.51

1.55

2.55

1.50

2.15

1.21

2.54

1.25

امعل ماي
تم امت سطات تبعا
للتخصة العلمي
158

2.22

1.51

2.54

1.42

2.55

1.22

2.52

1.20

2.51

1.54

2.20
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المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

بالنظر إب اجلندول ( )05يتضنح أنن م ي جند هننات اخنتالف يف تونديرات أملنراد تتمن الدراسنة لدرجنة تطبينق
ُمتطلب ن ننات نُظُن ننم إدارة أم ن ننع امعل م ن ننات تبع ن ننا لتخصص ن نناهتم العملي ن ننة وه ن نني( :هندس ن ننة الربتي ن ننات ،هندس ن ننة الش ن ننب ات
وامتص ننامت ،نظ ننم امعل م ننات ،علن ن و اااس ننت اعل ،تص ننميم نظ ننم اااسن ن )  ،ملعن نند موارن ننة تمن ن امت س ننطات
ااس ننابية امرجح ننة و ننم جن نندها أت ننا تراوه ننة م ننا ب ننني ( )2.54إب ( )2.22وبالت ننال مل ننإن تو ننديراهتم لدرج ننة تطبي ننق
امتطلبات جاءت بدرجة مت سطة وذل تبعا لتخصصاهتم العملية.
ُ
جدول رقم  :13نتائ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد مجتمع الدراسة لدرجة
تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمن المعلومات تبعاً لمتغير المصرف التابع له الموظف
ت

تامت
أمع
امعل مات

امصرف التاب ل ام ظف

ال هدة

التجارة والتنمية

التجاري ال و

ام ا العريب

مصرف ليبيا امركدي

تم تامت أمع
امعل مات معا

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

مت سا
هسايب

اتراف
معياري

0

سياسة
أمع
امعل مات

2.40

1.21

5.42

1.22

2.14

1.21

2.14

1.12

5.10

1.24

2.25

1.22

5

تونيات
األمع
امعل ماي

2.51

1.22

2.15

1.21

2.05

1.24

2.45

1.22

2.45

1.55

2.24

1.50

2

تنظيم
األمع
امعل ماي

2.52

1.55

5.41

1.51

2.05

1.51

2.50

1.25

2.22

1.20

2.25

1.55

4

األمع
امعل ماي
للم ارد

2.51

1.44

5.55

1.22

2.45

1.22

5.54

1.21

5.12

1.54

2.55

1.22

البشرية
بيئة األمع
امعل ماي

2.42

1.52

5.22

1.42

2.51

1.25

2.05

1.25

2.52

1.20

2.54

1.25

5

تم
امت سطات تبعا
للمصرف

2.55

1.42

5.25

1.42

2.22

1.55

2.02

1.54

2.02

1.52

2.20

1.52

المصدر :مع إعداد الباهذ إعتمادا على رجات برنامو SPSS

ي ضننح اجلنندول ( )02أن هنننات اخ نتالف بننني تم ن امت سننطات ااس ننابية لتوننديرات أمل نراد تتم ن الدراس ننة
لدرج ننة تطبي ننق ُمتطلب ننات نُظُننم إدارة أم ننع امعل م ننات ،هي ننذ تل ننف تو ننديراهتم تبع ننا مص ننارملهم ،وعن نند موارن ننة تمن ن
امت س ننطات ااس ننابية للمن ن ظفني بامص ننارف امبح ث ننة ،جن نند أن امت س ننا ااس ننايب للمن ن ظفني مبص ننرف ال ه نندة ق نند بل ننغ
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( )2.55وبالت ننال مل ننإن تو ننديرهم لتطبي ننق امتطلب ننات ج نناء بدرج ننة مرتفع ننة التطبي ننق ،يف ه ننني أن بوي ننة امص ننارف وه نني:
ُ
( التج ننارة والتنمي ننة ،التج نناري الن ن و  ،ام ننا الع ننريب ،مص ننرف ليبي ننا امرك نندي ) ج نناءت تو ننديرات من ن ظفيهم لتطبي ننق
امتطلبن ننات بدرجن ننة مت سن ننطة التطبين ننق  ،هين ننذ جن نناءت نتن ننائو مت سن ننطاهتم ااسن ننابية ()2.02( ،)2.22( ،)5.25
ُ
و( (2.02على الت ال.
 .2استنتاجات الدراسة:
أن واق تطبيق ُمتطلبات نُظُم إدارة أمنع امعل منات امت املونة من ام ا نفةالتطبيق بامصارف امبح ثة ،هيذ بلغ تم مت سطاهتا ااسابية (.)2.20
ي جد هنات اختالف يف توديرات أملراد تتم الدراسة لدرجنة تطبينق ُمتطلبنات نُظُنم إدارة أمنع امعل منات امت املونة منام ا فة  ISO 27001:2005باختالف خصائصهم الدن غراملية وال ظيفية.
ISO 27001:2005

جناء بدرجنة مت سنطة

.9توص ــيات الدراس ــة  :م ننع خ ننالل البح ننذ امي ننداين ونت ننائو التحلي ننل امهص ننائي ،بااض نناملة إب اهت ننات الباه ننذ

ومعايشت تم البحذ ،وكذل مع خالل ما استعرض يف اموار النظري ملإن ن ننا الت ل إب الت يات التالية:
 إنش ن نناء إدارة ذات هي ن ننل إداري وتنظيم ن نني ،هت ن ننتم مبج ن ننال أم ن ننع امعل م ن ننات داخ ن ننل امص ن ننارف م ن ننع هي ن ننذ اجلان ن ننتالت ن ل ن جي ويش ننمل ( :أم ننع األجه نندة ،الربتي ننات ،الش ننب ات ،ا ن ن ادو ،البيان ننات ،امرامل ننق امادي ننة) ،وجان ننت الت ننداب
التنظيمية وتشمل ( :سياسة أمع امعل مات ،امجراءات والض ابا  ،أدوات وأساليت وأنشطة الت عية ).
 العمل على مراجعة وثيوة األمع امعل ماي بصفة دوية لضمان م اكبتها للتط رات ااديثة. أن تو و اادارة مبراجعة الهيات امستخدمني على ملاات منتظمة بامصارف امبح ثة. امهتماو بأن ي ن هنات تبادل وربا معل مات إل اوين بني امصارف امبح ثة واجلهات ذات العالقة. ضننرورة أن يننتم الطلننت مننع ام ن ظفني وامتعاقننديع واألو نراف ا ارجيننة اابننالغ عننع أي نة نوننا ضننعف يالهظ تننا يفاألنظمة اال اونية بامصارف حمل الدراسة.
 الت عيننة بننأمع امعل مننات وأ يتهننا جلمين أملنراد تتمن الدراسننة مننع خننالل النندورات التدريبيننة بصننفة مسننتمرة علننى أنتتميد هذه الربامو بأتا اهااملية يف تال أمع امعل مات.
 امهتماو بأن ت ن ال سائل األمنية امستخدمة يف نول ال ثنائق خنارة امصنارف عنع ورينق امراسنلني ا نارجيني كاملينةلتحويق ضمان وسالمة أمع هذه ال ثائق.
 .11مقترحات الدراسة:

 إج نراء دراس ننة ه ن ل م نند ملاعلي ننة تض ننمني سياس ننات إدارة أم ننع امعل م ننات يف ت ننأمني مراه ننل بن نناء وتط ن ير األنظم ننةامعل ماتية بامنظمات اا مية.
 إجن ن ن ن ن نراء دراس ن ن ن ن ننة موارن ن ن ن ن ننة ع ن ن ن ن ننع م ن ن ن ن نند تطبي ن ن ن ن ننق ُمتطلب ن ن ن ن ننات إدارة أم ن ن ن ن ننع امعل م ن ن ن ن ننات امت املو ن ن ن ن ننة من ن ن ن ن ن ام ا ن ن ن ن ننفة ISO 27001:2005بني امنظمات اا مية ومنظمات الوطا ا اص.
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 -إجراء دراسنة للتعنرف علنى مند إسنهاو النربامو التدريبينة يف تنال تطبينق ُمتطلبنات إدارة أمنع امعل منات امت املونة من

متطلبننات امنظمننة العاميننة للمونناييس ISOيف اانند مننع امخنناور والتهدينندات بامنظمننات الليبيننة س ن اء بالوطننا العنناو أو
ا اص على هد س اء ،وأهم امع قات اليت تتعرج تنفيذ تل الربامو.
.11قائمة المـراجـ ـ ــع

 -0أب عة ،نعيم هامل (  .) 5111أساسيات وطرأ البحث العلمي في اإلدارة .بدون رقم الطبعة ،منش رات امنظمة العربية
للتنمية اادارية ،الواهرة ،ه رية مصر العربية.
 -5أمحد ،هسني مصيلحي سيد ( .)5105استراتيجية إدارة أمن المعلومات للتعام ت االلكترونية في البنوك التجارية .تلة
البح ث اادارية  -أكادنية السادات للعل و اادارية ،ا لد ( ،)22العدد (.)12

 -2ااامل  ،علي عبدالستار عبداجلبار و النعيمي ،أمحد هاين حممد ( .)5101دور ISO 12111:1115في تعزيـز مف ـوم
إدارة دورة حياة المعلومات :أنموذج مقترح .تلة ت رية للعل و امقتصادية واادارية ،ا لد ( ،) 12العدد (.)05

 -4العلن ان ،جعفننر بننع أمحنند ( .)5102أمــن المعلومــات فــي البنــوك الســعودية مــن وج ــة نظــر روســاء تقنيــة المعلومــات .تلننة
اادارة العامة ،ا لد ( ،) 52العدد (.)15
 -5بالواسننم ،احمننار سننعد سننليمان و هسننني ،أمحنند حممنند سننليم ( .)5105واقــع مخــاطر أمــن نُظــم المعلومــات المحاســبية

االلكترونية بالمصارف التجارية الليبية العاملة بمدينة البيضاء .ورقة عمل منش رة يف امن ار العلمني الندول األول :التحن وإدارة
امخاور بالصناعة امالية ااسالمية .مركد السنابل للبحذ وتط ير ام ارد البشرية ومركد بيان للهندسة امالية ااسالمية بالس دان.

 -2خنننيش ،ي سننف و عننادل ،سننلماين و اوننادي ،ضننيف ا حممنند ( .)5151دراســة تحليليــة للتقنيــات الجديــدة فــي تــدقيق
ناعي بعنن ان :التندقيق النداخلي ومراقبنة
وحوكمة نظم المعلومات على ضـوء معـايير  . ISO27001موالنة منشن رة يف كتنا
التسي ودور ا يف جناعة تسي ام سسات امقتصادية :بني ال اق  ،امع قات ،واعملاد .رب اقتصاديات الطاقات امتجددة ودورها يف
ُ
حتويق التنمية امستدامة ،جامعة الشهيد مح األخضر بال ادي ،اجلدائر.

 -5الشنمال ،هسننني علنني قاسننم ( .)5105أمــن وســرية المعلومــات وأثرهــا فــي اوداء المصــرفي :دراســة تطبيقيــة علــى البنــوك
العاملة في اوردن .تلة جامعة الودأ امفت هة لأل اث والدراسات اادارية وامقتصادية ،ا لد ( ،) 15العدد (.)15

 -2وارش ،أمحد بع علي عبدا

( .)5105روية استراتيجية لتحقيق اومن المعلوماتي في هيئة التحقيق و االدعاء العام في

المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجسنت  ،كلينة العلن و امسنااتيجية -قسنم الدراسنات امسنااتيجية ،جامعنة ننايف العربينة للعلن و
األمنية.

 -1عبدال اهد ،آن سعيد إبنراهيم ( .)5105سياسات أمن المعلومات وع قت ا بفاعلية نظـم المعلومـات اإلداريـة بالجامعـات
الفلسطينية -قطاع غزة ،رسال ة ماجست غ منش رة ،كلية امقتصاد والعل و اادارية ،جامعة األزهر.

 -01مليالل ،أمساء و مياوي ،سليمان (  .)5101واقع أمن المعلومات في المؤسسة الوطنية لألشغال البترولية الكبرى .تلة
امالية واألس اد ،ا لد ( ،)15العدد (.)01

 -00الوحطنناين ،ذيننت بننع عنناي (  .) 5105أمــن المعلومــات .بنندون رقننم الطبعننة  ،إ نندارات مدينننة امل ن عبنندالعديد للعل ن و
والتونية ،الرياج ،اممل ة العربية السع دية.
 -05مصرف ليبيا امركدي (  .)5101سياسة أمن المعلومات .متاهة على الرابا التال:
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https://cbl.gov.ly/%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa /

تاريخ الدخول . 1119-12-11

 -02او ن ن ن ننادي ،حمم ن ن ن نند حمم ن ن ن نند ( .)5112توج ـ ـ ـ ــات أم ـ ـ ـ ــن وش ـ ـ ـ ــفافية المعلوم ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل الحكوم ـ ـ ـ ــة االلكتروني ـ ـ ـ ــة.
 ،Cybrarians Journalالعدد (  .)11متاهة على الرابا :
http://www.journal.cybrarians.info/index.php?option=com_content&view=article&id=370:200
9-07-15-09-59-43&catid=161:2009-05-20-10-01-08&Itemid=70

تاريخ الدخول . 1119 -12-11 :
14- Schatz, D. (2018). Towards Acomprehensive Evedence E- Pased Approache For Information
Security Value Assessment ( Doctoral dissertation ). Retrieved from
http://uel.da.ulcc.ac.uk/7950/
12 - Bogale, M ., Lessa, L., & Negash, S. (2019). Building an Information Security Awareness
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هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية عقد (اإلجارة املنتهية بالتمليك) يف جمال التمويل اإلسالمي وخنص
 وقد مت،  فهي من أهم الصيغ اإلسالمية املستحدثة يف جمال اإلجارة الشرعية، بالذكر يف حالة متويل عقاري
 وذلك خاصة مع تزايد حاجة املشروعات إيل مصادر،االعتماد على تطبيقها ألمهيتها االقتصادية واالجتماعية
 إذ ميكن التمويل باإلجارة هذه املشاريع من احلصول،متويلية أكثر مرونة واستجابة ملتطلبات منوها وتوسعها
 هذا األخري يقوم بشرائها من،علي املعدات الالزمة عن طريق استئجارها من املؤجر بن َكا كان أو شركة تأجري
 ويعد بنك الربكة من بني البنوك.املورد هلذا اهلدف وفقا لشروط ومواصفات املستأجر يف حالة اإلجارة التمويلية
.اإلسالمية اجلزائرية اليت أخذت العمل هبذه الصيغة يف معامالهتا واستثماراهتا
Abstract

Keywords

This study aims to highlight the importance of the lease contract ending in
ownership in the field of Islamic finance, especially the case of real estate financing.
As it is one of the most important Islamic formulas developed in the field of legal
leasing and has been adopted for its economic and social importance, especially with Islamic Banks;
the increasing need of projects for more flexible funding sources and in response to the Lease Formula;
Tenancy Ending
requirements of their growth and expansion
Where these projects can be financed by renting from obtaining the necessary In Ownership;
Mortgage.
equipment by renting them from the lessor, a bank or a rental company, the latter
purchases them from the supplier for this purpose according to the terms of the tenant
in the case of the finance lease.
Al-Baraka Bank is among the Algerian Islamic banks that started working with this
formula in its transactions and investments.
JEL Classification Codes : G21 ; G29.
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 .1مقدمة:

متثل اإلجارة املنتهية بالتمليك إحدى أدوات التمويل اليت متارسها البنوك اإلسالمية،و اليت باشرت املؤسسات

املالية بتقدمي التأجري التمويلي كأحد صيغ استثمار األموال ،وتطورت هذه الصيغة حىت أصبحت احد أهم األدوات
املالية احلديثة املهمة يف جمال التمويل التجارة واالستثمار يف بلدان إسالمية عدة نظرا ملا تقدمه من تسهيالت كثرية
القتناء األصول بدون ضمانات ،بعيدا عن التعقيدات اليت تفرضها البنوك التقليدية لتقدمي قرض مضمون برهن.
يقوم عقد التأجري التمويلي على متليك البنك اإلسالمي منفعة األصل للمستأجر مقابل دفع هذا األخري
ألقساط التأجري مع وعد من املالك بتمليك األصل للمستأجر يف هناية مدة التـأجري بسعر حيدد يف الوعد أو بسعر
رمزي أو بدون سعر  ،بشرط أن يكون البنك قد مثن األصل املؤجر من خالل األقساط اليت حتصل عليها طيلة فرتة
التأجري.
مما شك فيه أن لتمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك من اخلصائص ما مييزه عن صيغ التمويل األخرى ،وخري دليل
على ذلك التطور والنمو املتسارع هلذه الصيغة التمويلية يف جمال متويل املشروعات االقتصادية.
 1. 1إشكالية الدراسة:
حناول يف هذا البحث إلقاء الضوء على صيغة متويل اإلجارة املنتهية بالتمليك وإبراز أهم اخلصائص هلا
وتطبيقها يف البنوك اإلسالمية ،لذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى تطبيق بنك البركة اإلسالمي لقرض البيع باإليجار وبالخصوص وكالة البليدة ؟
 2. 3أسئلة الدراسة:

ولإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيمها إىل األسئلة الفرعية التالية:

 فيما تتمثل صيغ التمويل العقاري يف بنك الربكة؟ كيف تساهم اإلجارة املنتهية بالتمليك يف مساعدة البنك؟ 3. 3فرضيات الدراسة:
 تتمثل صيغ التمويل يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ،اإلجارة املوصوفة يف ذمة ،االستصناع. تساعد اإلجارة منتهية بالتمليك البنك يف مواجهة خطر التضخم. .2ماهية التمويل العقاري:
 3.2تعريف التمويل العقاري:

تعددت أراء الفقهاء يف معىن التمويل العقاري إال أهنا مل ختتلف كثريا عن بعضها البعض فقد عرف البعض

التمويل العقاري على "أ نه عملية ائتمانية و هو هبذا الوصف له طابعه القانوين املميز" ،يف الواقع يوجد عدة تعريفات
بعضها موسع و بعضها حمدد هناك من يشري إىل أن التمويل العقاري بأنه"نشاط متويلي هبدف االستثمار يف جماالت

شراء أو بناء أو ترميم أو حتسني املساكن والوحدات اإلدارية و املنشأة اخلدمية و مباين احملال املخصصة للنشاط ،
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وذلك بضمان حق االمتياز عل ى العقار أو رهنه رهنا رمسيا أو غري ذلك من الضمانات اليت يقبلها املمول" (القاضي،
دون سنة نشر).
ويعرف أيضا التمويل العقاري بأنه "اتفاق بني طالب التمويل (املستثمر) واملمول وأي طرف أخر له شأن يف

التمويل يلتزم مبقتضاه املمول بتمويل املستثمر من أجل شراء أو بناء أو ترميم أو حتسني املنشأة اخلاصة أو اإلدارية أو
اخلدمية والتجارية حبيث يلتزم باقي األطراف بتقرير أي ضمان يرتضيه املمول كضمان حلقوقه" (اجمليد.)7002 ،

فالتمويل العقاري :هو عبارة عن إمداد الراغب يف احلصول على العقار السكين أو اخلدمي ،أو بناءه ،أو ترميمه،

أو حتسينه ،باملال الالزم لذلك عن طريق إحدى صيغ التمويل ،ويقصد هنا أن التمويل العقاري هو أداة قانونية
ضرورية للحصول على متويل وهذا لتميزه عن غريه وتطبعه خبصائص خاصة متيزه عن غريه من االتفاقات والعقود وهذا
ملا له من أمهية يف حياة اإلنسان ،وتتعلق بتوفري حاجة من احلاجات األساسية له وحماولة إجياد احلل الصحيح هلا ،أال
وهي مشكلة السكن وبناء املساكن ،واليت تؤدي لالستقرار االجتماعي واالقتصادي و حىت السياسي ملا توفره من
امن.
 2.2أهمية التمويل العقاري:

تظهر أمهية التمويل العقاري من خالل أمهية وضرورة توفر رأس املال الالزم لشراء أو بناء العقار من مسكن
وغريه الن املسكن اململوك لإلنسان له أمهية كبرية يف حياته وتظهر هذه ألمهية من النواحي التالية:

األهمية المالية :إن اإلصالحات اليت أجريت مع تطوير القانون املايل يف الدول املتقدمة أبرزت أن متديداستحقاقات القروض يتطلب إنشاء مؤسسات مالية جديدة متخصصة يف القروض السكنية مثل :الصناديق العقارية
وشركات التمويل العقاري وشركات التوريق اليت تؤدي إىل زيادة يف سوق رأس املال (القاضي ،مرجع سابق) .
وهذا مثل ما انتهجته اجلزائر يف كثرة اإلصالحات نذكر من ذلك متويل السكن عن طريق نظام الرهن العقاري

الذي يعترب من إحدى العوامل األساسية اليت تساعد على تنمية القطاع املايل وتدعيم استقراره ،فعادة ما تكون
املؤسسات املالية للدول النامية منخفضة نوعا ما يف تقدمي القروض طويلة املدى مبا فيها التمويل العقاري خاصة
قروض السكن.
األهمية االقتصادية :إن للتمويل العق اري أمهية حبيث ميثل االستثمار السنوي إلجناز السكنات نسبة من الناتجالوطين اخلام و كذلك نسبة من جمموع االستثمارات لفرتة زمنية معينة وأيضا نسبة من جمموع النشاط الصناعي
العمراين ،حيث يساهم إنتاج السكنات يف امتصاص نسبة البطالة ويف تشغيل اليد العاملة وكذا يزيد يف منو قطاع

البناء واألشغال العمومي (السيد )7000 ،للتمويل العقاري وظيفة اقتصادية فهو يهدف إىل تدبري املال بأقل تكلفة
ممكنة ،وذلك بغية استثمار هذا املال فهو يساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول وذلك عن طريق (القاضي،
مرجع سابق ،ص:)20
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 توفري فرص عمل متعددة ومتنوعة ألعداد كبرية من احلرفيني وغريهم يف جماالت النشاط املختلفة ،مما يؤدي اىل
تقليل معدالت البطالة ،حيث ترتبط األنشطة العقارية بأكثر من مئة نشاط ،كما أن االستثمارات يف جمال
التشييد والبناء متثل أكثر من 00من استثمارات الدولة؛

 يساعد الدولة على مواجهة ظاهرة سكان العشوائيات واإلسكان اهلامشي كالسكن فوق األسطح وغريها،
والقضاء على املناطق العشوائية ،وإعادة ختطيطها من جديد وبناء مساكن عليها هلؤالء السكان؛
 ميثل آلية جديدة تتوافق مع اقتصاد السوق ،حيث يوفر التمويل ليس فقط من اجل االحتياجات احلالية من
الوحدات السكنية ،بل أيضا من أجل الطلب املستقبلي؛
 يساهم يف سرعة منو الدين العقاري عن طريق التوسيع يف إتاحة التمويل العقاري وفقا لألسس املوضوعية
واالقتصادية وخفض تكلفته؛
 التخفيف من حدة التضخم وارتفاع األسعار يف سوق العقارات حيث أن تنشيط حركة تداول الوحدات السكنية
اجلديدة والقدمية يف سوق العقارات يؤدي إىل توازن األسعار وبالتايل التخفيف يف حدة التضخم؛
األهمية االجتماعية :يساعد التمويل العقاري على االستقرار االجتماعي واألمين للفرد واجملتمع ألنه يساعد الفردعلى متلك مسكنه حيث إن هذا األخري عالمة من عالمات االستقرار واألمان للفرد واجملتمع ،حيث يقضي على
احلقد بني الطبقات واالحنالل اخللقي الناتج عن السكن العشوائي ويقضي على تكوينات البؤر اإلرهابية ،و إذا حدث
االستقرار االجتماعي واألمين للفرد واجملتمع فإن ذلك سوف يساهم يف جذب املزيد من االستثمارات العاملة يف هذا
القطاع العقاري كتحقيق البعد االجتماعي عن طريق متلك املسكن مما يبث االستقرار واألمان يف القطاع العائلي
وبالتايل يتحقق االستقرار السياسي كما أنه يليب احتياجات شركات االستثمار العقاري من خالل ،توسيع قاعدة
امللكية بدخول شرائح جديدة من اجملتمع لديها القدرة على التملك على فرتات زمنية طويلة ،مل يكن متاح هلا يف
النظام السابق فرصة لتملك وحدات سكنية .
 3.2خصائص التمويل العقاري:

خت تلف صور وأشكال تطبيق نظام التمويل العقاري يف دول العامل وفقا لألوضاع االقتصادية واملالية ،إال أن

التمويل العقاري ينفرد خبصائص ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 -التمويل العقاري عقد مالي  :إن التمويل العقاري ليس سوى اإلطار القانوين الذي يغلف العملية املقصودة،

والذي يسمح يف الوقت ذاته بالتدخل املايل من خالل املؤسسات املخولة له مبزاولة أنشطة التمويل العقاري ،فالتمويل

العقاري هو يف حقيقته عملية مالية من حيث الفكرة واملوضوع وهو يف حقيقته التطبيقية ائتمان نقدي ،حيث مينح يف
صورة نقدية ،سواء مباشرة بأن توضع بني يدي املشرتي ليسدد منه مثن العقار ،أو نفقات ترميمية أو حتسينية أو
بطريقه غري مباشرة ،أن يسلم للبائع وفاء لدين الثمن ،أما يف األحوال اليت يتعاقد فيه املمول مع الغري إلقامة بناء على
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أرض املستثمر فإن هذه العملية ترتجم يف النهاية يف صورة دين مببلغ من النقود يلتزم املستثمر بسداد أقساطه إىل
املمول وفقا للطريقة و الشروط اليت يتفقان عليها (اجمليد ،مرجع سابق ،ص.)41
 التمويل العقاري عقد تنفيذي :من العقود ذات التنفيذ املتتابع تنقسم العقود حبسب ما إذا كان للزمن دور يفحتديد مدى ما يؤدي من التزامات ناشئة عنها ،إىل عقود فورية وعقود زمنية ،والعقد الفوري هو العقد الذي ال يكون

الزمن عنصرا جوهريا فيه ،أي فوري التنفيذ ،مثل عقد البيع (الشهاوي.)7002 ،
ويبقى العقد فوري التنفيذ حىت لو تتابع التنفيذ إىل أجال متعددة ،الن الزمن ال دخل له يف حتديد االلتزامات
املرتتبة على العقد ومنها الثمن ،أما العقد املستمر التنفيذ فهو يستغرق تنفيذه مدة من الزمن ،مثل عقد اإلجيار ،ويعد
الزمن فيه عنصرا جوهريا ،فبالزمن يتحدد املعقود عليه ألن الغاية اليت ترد الوصول إليها ال ميكن أن تتحقق إال بالزمن
(السنهوري ،دون سنة نشر).
التمويل العقاري في عقود االستهالك  :إن حتديد مفهوم عقود االستهالك يعتمد بشكل كبري على التعريف الذيتعتمده لالستهالك ويف هذا الصدد هناك تصور شخصي يضيق من مفهوم مصطلح عقود االستهالك ،وتصور

"موضوعي" يتجه حنو التوسع يف هذا املفهوم:
فعقود االستهالك باملعىن الضيق هي عقود يربمها الشخص إشباعا حلاجاته الشخصية من األموال واخلدمات،
فيدخل يف هذا التعريف كل ما يربمه الشخص من عقود هبدف إشباع حاجاته االستهالكية اخلاصة ،ويستبعد من
نطاقها كل ما كان له صلة باألنشطة امل هنية للشخص ،وفقا هلذا التصور الشخصي ملفهوم املستهلك ،فإنه جيب أن
نأخذ يف االعتبار أهداف املتعاقد ،ومقاصده من إبرام العقد ،لتحديد ما إذا كان العقد قد مت إشباعا حلاجته
االستهالكية اخلاصة أو العكس ،كان ذلك لغايات مهنية حبتة.
أما عقود االستهالك باملعىن املوسع هي عقود يأخذ يف اعتبارها طبيعة العالقة بني أطراف العقد ،ودرجة التوازن
احملققة فعليا ،ليس فقط من ناحية القوة االقتصادية ألطراف العقد ،بل أيضا فيما خیص املعلومات اليت ميتلكها كل
منهم عن السلعة أو املال أو اخلدمة موضوع العقد ،من حيث املبدأ ،فإن الشخص املهين ليس جمردا متاما من اخلربات
اليت تؤهله للمحافظة على حقوقه .يعاب على هذا املفهوم التوسيع غري املربر يف نطاق قانون االستهالك واالعتداد
باملؤهالت اخلاصة بكل مستهلك من شأنه أن يثري نزاعات ال هناية هلا ،وينزع عن قانون االستهالك فاعليته.
التمويل العقاري من عقود اإلذعان  :يعترب التمويل العقاري من قبيل عقود اإلذعان ،وأن الشروط اليت تتضمنهاهذه االتفاقيات هي يف حقيقتها شروط تعسفية وردت يف عالقة قانونية تربط بني املهنيني واملستهلكني ،مبا يوجب
حذف هذه الشروط وإبطال مفعوهلا أو على األقل تفسريها لصاحل الطرف املذعن أي املستثمر فعقد اإلذعان عقد

ميلي فيه املتعاقد شروطه على املتعاقد الثاين الذي ليس له إال رفض العقد أو قبوله.
ويتميز هذا النوع من العقود بسيطرة أحد املتعاقدين على اآلخر ليفرض عليه شروطه وال يقبل مناقشتها وترجع هذه
السيطرة عادة إىل احتكار فعلي أو قانوين للسلع أو اخلدمات من طرف املتعاقد القوي (حسب املادة  20من القانون
املدين اجلزائري).
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يرتتب على اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود اإلذعان نتائج مهمة تتعلق خاصة بسلطة القاضي إزاء
تفسري الشروط الغامضة أو إلغاء أو إبطال الشروط التعسفية.
 الشروط الغامضة :جيب أن تكون إجراءات التمويل فيها واضحة وحمددة على حنو يكفل معرفة املستثمر جبميع
حقوق التزاماته ،كما جيب أن يكون العرض املقدم لطالب التمويل مكتوبا ،وأن تكتب البيانات الرئيسية خبط ظاهر،
ومن حق املستهلك أن تتاح له فرصة حقيقية ليحيط إحاطة كاملة بكل الشروط اليت يتضمنها العقد ،غري أن

املؤسسات املالية قد تلجأ يف سبيل إغراء طاليب التمويل إىل حترير العرض وإصداره بطريقة حتيط بكثري من اإلهبام
والغموض حبيث ال يستطيع طالب التمويل أن حيدد بصفة واضحة مقدار حقوقه والتزاماته.
 الشروط التعسفية :فاملمول هو من يضع الشروط العامة التفاق التمويل العقاري منفردا قبل عرضها على طالب
التمويل وال يقبل مناقشة وال تعديل ،وهو عندما يضع هذه الشروط فإنه يراعي مصاحله اخلاصة فقط فی صيغها
حسب أهوائه ليجعل يف البعض منها منفذا اللتزاماته فإذا تضمن اتفاق التمويل العقاري بنودا اتضح أهنا من قبيل
الشروط التعس فية ،جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط وأن يعفي الطرف املذعن منها ،وذلك وفقا ملا تقضي به
العدالة ،ويقع باطال كل اتفاق مع خالف ذلك (السنهوري).
 .3اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك:
 3.3مفهوم اإلجارة:
 المفهوم اللغوي :اإلجارة أو األجرة و الكراء يف اللغة مبعىن واحد،و األجر جزاء العمل أو العمل أو العوض و منذلك مهر املرأة،و األجر أي الثواب ،و الفعل أجر اسم لألجرة و هي كراء األجري (العيادي.)7004 ،
 -مفهوم االصطالحي الفقهي :اختلفت تعريفات املذاهب لإلجارة لفضا و اتفقت من حيث املعىن كما يلي

(سليمان:)7000 ،

 الحنفية :عقد على املنافع بعوض؛
 المالكية :عقد وارد على املنافع ألجل و بعبارة أدق متليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض؛
 الشافعية :عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ،و اإلباحة بعوض معلوم وضعا؛
 الحنابلة :عقد على منافع مباحة معلومة ،مدة معلومة ،من عني معلومة ،أو موصوفة يف الذمة ،أو عمل
بعوض معلوم.

 المفهوم االقتصادي :اإلجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة  ،ملدة معلومة ،بعوض معلوم ،و املنفعة قدتكون منفعة عني مثل منفعة العقار أو املنقول ،و قد تكون منفعة عمل كاستئجار شخص ألداء عمل ما  ،كما
تعرف أيضا على أهنا عقد بني طرفني خیول ألحدمها حق النتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل دفعات دورية
ملدة زمنية حمددة (ناصر.)7007 ،
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وبصفة عامة اإلجيار هو تقدمي منفعة معينة من شخص يسمى مؤجر لشخص آخر يسمى املستأجر مقابل
عوض على هذه املنفعة يسمى األجر.
 2.3تعريف التمليك:
في اللغة :مشتق من امللك ،وامللك يف اللغة يطلق على القوة والصحة .قال ابن فارس :امليم والالم والكاف
أصل صحيح يدل على قوة يف الشيء وصحة .يقال :أملك عجينه :قوى عجينه وشده .وملكت الشيء :قويته
واألصل هذا ،مث قيل ملك اإلنسان الشيء ميلكه ملكا ،ألن يده فيه قوية (متويل االجارة املنتهية بالتمليك ضمن
امللتقى العلمي اخلدمات املصرفية االسالمية بني النظرية والتطبيق).
 3.3أركان اإلجارة وشروطها :لإلجارة أركان وشروط تتمثل يف األيت:
 1.0.0أركان اإلجارة :يقوم عقد اإلجارة على أربعة أركان أساسية هي (شحاتة:)7002 ،
 العقدان :أي أطرف العقد: المؤجر :املالك الذي يؤجر العني موضوع االنتفاع ؛ المستأجر :املنتفع بالعني مقابل عوض؛ الصيغة :ما يريد من نصوص يف العقد تظهر إرادة الطرفني يف عملية اإلجارة فعلى سبيل املثال يقول املستأجر:أجر يل هذا ...فيقول املؤجر قبلت ذلك ،أو أجرتك إياه؛
المنفعة :وهي موضوع العقد سواء كانت منفعة األعيان أو األبدان حسب األحوال ،وجيب أن تكون مشروعةومباحة وحمددة ومعلومة؛

األجرة :وهي العوض الذي يدفعه املستأجر مقابل املنفعة اليت سوف حيصل عليها من األعيان أو األبدان وجيب أنتكون حمددة ومعلومة؛

 2.0.0شروط و خصائص عقد اإليجار :لإلجارة شروط جيب توفرها يف العاقدان وشروط أخرى جيب توفرها يف
املنفعة واألجرة و عليه تتلخص خصائص عقد اإلجيار مبا يلي (االجارة املنتهية بالتمليك بني النظرية و التطبيق ،املؤمتر
العلمي الثاين حول اخلدمات املصرفية اإلسالمية بني النظرية و التطبيق:)7042 ،
 أنه من العقود الالزمة اليت تلزم كال العاقدين(املؤجر واملستأجر)؛ العاقدين :جيب أن يكون العاقدين بالغني عاقلني ،حرين ،راشدين ،مالكني للمعقود عليه؛ الرضا يف عقد اإلجيار ،حيث أن الرتاضي شرط يف العقد ،لقوله تعاىل :وأوفوا بالعقود (سورة املائدة ،آية)4:؛أنه عقد زمين ممتد يرد على املنفعة :أي ال بد فيه من قياس املنفعة وتقديرها بالزمن؛ فال جيوز إجارة ما يسرع فساده :كالطعام والشراب ،والشمع والشجر يذهب مثاره ،والبهيمة حيلبها ،ألناإلجارة عقد على املنافع.
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 3.0أنواع اإلجارة في البنوك اإلسالمية:

هناك نوعان معروفان يف البنوك اإلسالمية مها اإلجارة التشغيلية و اإلجارة التمويلية أو املنتهية بالتمليك.:

 -اإلجارة التمويلية :تستخدم البنوك اإلسالمية اإلجارة كصيغة من صيغ التمويل ،وذلك بغرض متكني عمالئها من

استخدام املعدات واآلالت بدون شرائها ،ويقوم الزبون أو املستأجر بدفع مبلغ معني كأجرة لألصل املستأجر على
مدى فرتة زمنية حمددة .إن البنك اإلسالمي يقوم باقتناء األصل املطلوب فقط عندما يطلبه العميل ويلتزم بالدخول
مع املصرف اإلسالمي يف عقد اإلجارة ،وهذا األخري حيقق ربح من خالل حتديد قيمة اجيارية عند مستوى تستطيع
معه اسرتداد قيم ة شراء األصل على مدى فرتة اإلجيار ،واحلصول على هامش الربح يوازي الذي حتققه عمليات
املراحبة .كما ال يهتم البنك باألصل املشرتي ،وينص العقد عموما على بيع األصل بثمن رمزي أو منحه كهبة
للمستأجر يف هناية مدة عقد اإلجيار ،حيث يتملك املستأجر يف هناية األصل املؤجر (كمايل.)7002 ،
وتعرف كذلك اإلجارة التمويلية" بأهنا عقد يقوم على فكرة متويل الزبون من أجل احلصول على ما يريده ،فيقتنيه له
املمول ويؤجره له ،مع إمكانية متليكه له إذا طلب ذلك  ،سواء خالل مدة اإلجيار أو عند هنايتها ،حيث تقوم البنوك
اإلسالمية بشراء ما يرغب فيه املتعاملون ،من معدات وجتهيزات ،وأحيانا حىت العقارات ،وتؤجر هلم ذلك ،مقابل مثن

حمدد يقسم على أقساط شهرية أو دورية يتفق عليها ،وعادة يكون الثمن احملدد للسداد يساوي إىل تكلفة العني
املؤجرة باإلضافة إىل ربح البنك  ،ويرتك اخليار يف هناية العقد للمستأجر بإرجاع العني املؤجرة أو متلكها (مسدور،
 .)7002وقد يكون التمليك الصور التالية (السهلي:)7042 ،
 اإلجارة المنتهية بالتمليك التلقائي :تنتهي اإلجارة املنتهية بالتمليك دون مثن سوى األقساط االجيارية
وذلك بان يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتمليك الشيء املؤجر مقابل مثن يتمثل يف املبالغ اليت
دفعت فعال كأقساط إجيار له خالل الفرتة احملددة؛

 اإلجارة المقترنة بشكل التمليك :يف هذه الصورة يأيت التمليك يف عقد مستقل عن عقد اإلجارة فاملؤجر
يؤجر العقار على املستأجر مث يف هناية مدة اإلجارة يتملك املستأجر العقار بعقد مستقل بناءا على شرط
سابق بالبيع أو اهلبة  ،و هنا صيغتان هلذه الصورة اإلجارة املقرتنة بشرط البيع و إجارة املقرتنة بشرط اهلبة ؛
 اإلجارة المقترنة بوعد التمليك :تقوم هذه الصورة على عقد إجارة بني املؤجر واملستأجر ،ويف هنايته يتملك
املستأجر العقار بعقد مستقل بناء على وعد سابق من املؤجر ببيع العقار أو هبته ،،وعليه فهناك صيغتني
هلذه الصورة اإلجارة املقرتنة بوعد البيع واإلجارة املقرتنة بوعد باهلبة؛
 اإلجارة المقترنة بالتخيير :تقوم هذه الصورة على عقد إجارة مقرتنة بإعطاء املستأجر احلق يف امتالك العقار
أو رده أو االس تمرار يف عقد اإلجارة ،فالعقد هنا يصاغ على أنه عقد إجارة مع إعطاء حق اخليار للمستأجر
يف ثالثة أمور هي:
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 شراء العني املؤجرة بثمن حمدد يراعى فيه سعر السوق أو املبالغ اليت سبق له دفعها كأقساط إجيار؛ متديد مدة اإلجارة لفرتة أخرى؛ إعادة العني املؤجرة للمؤجر وإهناء عقد اإلجارة؛ اإلجارة لألمر بالشراء  :تعترب هذه الصورة تطور يف التطبيق لإلجارة املنتهية بالتمليك باعتبارها عقداً متويلياً ،وهي

تقوم على إبداء العميل رغبته يف استئجار عني معينة ال تكون مملوكة للممول ،فيأمره العميل بشرائها ويعده
باستئجارها منه بعد ذلك ،وقد يسبق عقد اإلجارة شراء املمول للعني .فتكون عندئذ إجارة لعني موصوفه  ،على
أنه تطبيق اإلجارة املنتهية بالتمليك على عني كانت مملوكة للعميل  ،واشرتاها املؤجر منه ليؤجرها له بتتايل العقد.

 -اإلجارة التشغيلية :يقوم البنك اإلسالمي مبوجب هذا األسلوب باقتناء موجودات وأصول خمتلفة تستجيب

حلاجيات مجهور متعدد من املستخدمني  ،وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على املستوى احمللي أو الدويل ،ويتوىل
البنك إجارة هذه األعيان ألي جهة ترغب فيها هبدف تشغيلها واستيفاء منافعها خالل مدة حمددة يتفق
عليها،وبانتهاء تلك املدة تعود إىل حي ازة البنك ليبحث من جديد عن مستخدم آخر يرغب يف استئجارها (خالدي،
.)7002
 3.0آلية تطبيق صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك:
ميكن تلخيص خطوات تطبيق صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك يف النقاط التالية (بلقاسم):
 يقوم البنك اإلسالمي (املؤجر) بشراء أصول ثابتة حمددة بطلب من العميل (املستأجر)؛
 يقوم البنك اإلسالمي بتأجري هذه األصول إىل العميل؛
 حتتسب الدفعات االجيارية على فرتة التعاقد وتأخذ بعني االعتبار مثن الشراء وقيمة األصل وهامش الربح
املناسب؛
 يبقى البنك اإلسالمي مالكا لألصول املؤجرة طيلة فرتة التأجري ،حىت متام سداد أقساط اإلجارة ،مت تنتقل
امللكية للعميل؛
وتستخدم صيغة اإلجارة بالبنوك اإلسالمية حتت مسمى"التأجري مع الوعد بالتمليك" ،وذلك تطبيقا لقرار
جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  440الصادر يف دورته الثانية عشر اليت عقدت يف مدينة الرياض باململكة العربية
السعودية خالل الفرتة من  72إىل  72سبتمرب  ،7000والذي ينص على ضرورة الفصل بني عقد التأجري وبني عقد
التمليك حيث أن لكل عقد حقوق والتزامات لدى األطراف ،ختتلف باختالف العقدين حبيث يتم أوال توقيع عقد
اإلجارة ويف هناية مدة التأجري يتم توقيع عقد البيع وانتقال امللكية للعميل.
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 .3تقييم عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك كما يجريه بنك البركة الجزائري ( وكالة البليدة):
 1.3نشأة وأهداف وكالة البليدة "بنك البركة":
 1.1.3نشأة وكالة البليدة "بنك البركة" :تأسست وكالة البليدة لبنك الربكة اإلسالمي يف جوان  4220الواقعة يف
حي مصطفى بن بولعيد ،تتم على عاتقة جل العمليات املصرفية و التمويلية واالستثمارية حسب الطلب عليها ,كما
انه يتبع األوامر من جملس اإلدارة اليت هي ضمن الوكالة الثالثة األوىل ويندرج إنشائه ضمن تطوير و توطيد عمليات

مصرفية يف كل أحناء اجلزائر (مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة – .)7042 ،
 2.1.3أهداف وكالة البليدة "بنك البركة" :تتمثل يف (مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة – ،
:)7042

 إلغاء الفائدة و ختفيض يف تكاليف املشاريع وهذا ما يؤدي إىل تشجيع االستثمار لدى فئة احلرفني؛
 مسامهة البنك يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل اجملتمع اجلزائري؛
 حتقيق ربح خايل من ربا من خالل استقطاب األموال وتشخيصها بالطرق اإلسالمية الصحيحة؛





إنشاء و تطوير النماذج املالية املصرفية املتناسقة مع مبادئ الشريعة باستخدام احدث الطرق و األساليب؛
احملافظة على السمعة احلسنة للبنك وحتسني اخلدمات اليت يعرضها؛
حتديد اجملالت التعامل مع البنوك العادية وفق لصيغ الشركة؛
العمل من اجل احملافظة على أموال الوطن؛

.2.4الهيكل التنظيمي لوكالة البليدة" بنك البركة"
 المدير :هو املسؤول األول عن التسيري والنتائج التجارية فهو ميثل البنك و تتمثل مهمته يف مراقبة العملياتاليت تتم على مستوى الوكالة.

 نائب المدير :تتمثل مهمته يف مساعدة املدير يف تسيري الوكالة حيث انه مكلف باألعمال اإلدارية ومراقبةتسيري موارد املالية والبشرية ويعوض املدير يف حالة غيابه.
وينقسم اهليكل التنظيمي للمديرين  :نائب مدير األول اخلاص بتمويالت طويلة األجل .ونائب مدير الثاين خاص
بتمويالت متوسطة األجل.
 -مصالح أخرى تتكون منها الوكالة :مصلحة الصندوق واحملفظة ومصلحة التجارة اخلارجية ,املصاحل الرئيسية

للوكالة مث تليها مصلحة اإلدارة بتطبيق سياسة البنك سواء تعلق األمر ب جتميع املوارد أو متويل املشاريع
لالستغالل و االستثمار.

 0.3مكانة بنك البركة في إطار بنوك الشاملة و الصيغ المعمول بها:
بنك الربكة اجلزائري يعد ضمن البنوك اإلسالمية اليت تعد أقرب أشكال البنوك من حيث خدماهتا إىل البنوك
الشاملة ومن أهم الصيغ املعمول هبا هي (مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة :)7042 ،
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 1.0.3الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك البركة :
يف معظم األحيان عندما تصاب املؤسسة مبشاكل السيولة أو مشاكل مالية سواء كان يف جمال االستغالل أو
االستثمار ،تتقدم إىل مصرفها على النحو التايل:امنحوا يل قرض مببلغ كذا ( )....ولكن دون ذكر النوع .أما فيما
خیص املدة فاملستحب أن تكون أطول ما ميكن،أمام هذه الوضعية و من أجل التنسيق بني االئتمانات املمنوحة من
حيث النوع واألمهية واحلاجيات احلقيقية يكون املصريف مشغوال بصفة دائمة يف البحث عن نوع االئتمان الذي
يتالءم مع طبيعة النشاط املمارس وحاجيات التمويل كما تبدو من خمتلف التحاليل .
هكذا متنح أنواع االئتمان امللخصة فيما يلي :
 oمتويل دورة االستغالل (ائتمانات قصرية األجل)؛
 oمتويل دورة االستثمار(إئتمانات متوسطة أو طويلة األجل)؛
أ .االئتمانات قصيرة األجل  :هي قروض ال تتعدى مدهتا سنتني ،توجه هذه اإلئتمانات إىل متويل االستغالل
والتشغيل ويكون تسديد هذه االئتمان باإليرادات الالحقة املمولة هبذا االئتمان.

و تنقسم االئتمانات قصرية األجل إىل صنفني :
 القسم األول  :مباشر حبيث يوضع املال حتت تصرف الزبون مباشرة و يعرف هذا النوع من االئتمانات عن طريقالصندوق
 القسم الثاني :يتميز بأجل ممنوح للزبون ألداء التزام معين من طرف إدارة أو ممون بشرط صريح أن يكون البنك هوالضامن ألداء هذا االلتزام ،و هلذا جيب عليه ( البنك) أن يوقع على وثيقة تتالءم مع طبيعة العملية و تعرف هذه
التسهيالت االئتمانات باإلمضاء اليت ال تكون حمل دفع إىل يف حالة عدم متكن الزبون من احرتام التزاماته ويكون
املصريف ملزم مبوجب الضمان الذي وقع عليه باحللول حمل زبونه املقصر ويطالبه فيما بعد بالتسديد.

ب .اإلئتمانات النقدية :
أنواع االئتمانات الكالسيكية :تأخذ بعني االعتبار يف االئتمانات عن طريق الصندوق النشاط املمارس ،بندامليزانية املطلوب متويله ،طبيعة املشاكل اليت يصادفها الزبون ،وميكن أن نذكر من بني قروض عن طريق الصندوق ما
يلي :
● تسهيالت الصندوق اليت هتدف إىل مواجهة حاجة وقتية و ملدة زمنية قصرية جدا للسيولة وتسمح بتغطية
الفارق الزمين الفاصل بني التسديدات اليت جيب على الزبون تأديتها و إراداته املتوقعة .
● انكشاف احلساب يسمح هذا النوع من االئتمان للمؤسسة مبواجهة نقص عابر يف السيولة ميكن أن تصل
مدته عدة شهور.
● اخلصم :وهو شراء املصريف عاجال لدين آجل (األجل لعدة أيام) الذي يسمح حلامل سند الدين التصرف
مباشرة يف سيولة هو حباجة ماسة إليها.
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ت .االئتمان الموسمي :هو قرض مومسي يسمح بتمويل الدورة الكاملة إلنتاج مادة ما و يكون التسديد عن طريق
الدخل الناتج عن بيع هذا املنتوج.

● التسبيقات على الصفقات :يعترب هذا النوع من اإلئتمانات متويل ديون ملؤسسة على إدارة أو مجاعة حملية.
● التسبيقات على السندات :هذه التسبيقات خاصة حلاملي السندات مثل سندات الصندوق.
● التسبيقات على السلع :هتدف هذه التسبيقات إىل متويل خمزون سلع العميل مقابل رهن هذه السلع للمصريف.
● السلفيات :السلفيات هي قروض تتميز خاصة بوضع املبلغ حبساب الزبون .
 2.3.2شروط التمويل العقاري في بنك البركة :هناك شروط عدة ضابطة وحاكمة لعقد اإلجارة وهي (مطوية

مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة :)7042 ،

 أن تكون املنفعة مباحة شرعا؛
 أن تكون املنفعة معلومة عند التعاقد علما ،تنتفي معه اجلهالة املؤدية إىل النزاع؛
 إذا كانت املنفعة املعقود عليها قابلة لالمتد اد والبقاء ال يكفي ذكر امسها لتحديد مقدارها ،و وجب لتمام
العلم هبا ،ذكر مدهتا حىت تكون معيارا هلا؛
 أن تكون املنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم حملها ،وهو العني املؤجرة ،لذلك ال تصح إجارة العني
املرهونة والدابة الضالة؛
 أال يكون مبحلها عيب خیل باالنتفاع أو مينعه؛
 أن يكون حمل املنفعة معروفا للمستأجر عند العقد بأن يكون قد رآه ،فإن مل يكن رآه مل يلزم العقد عند
رؤيته ،وللمستأجر فسخه عند رؤيته حمل عقد اإلجارة ،قد يكون منفعة عني وقد يكون عمل عامل؛
 سالمة العني املؤجرة عند حدوث عيب خیل باالنتفاع هبا؛
 3.3نموذج تطبيقي عن حالة تمويل بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك في بنك البركة الجزائري ( وكالة
البليدة).

يقرتح بنك الربكة صيغ متويل تستجيب لكل طلبات العمالء املتعلقة بتمويل العقارات،حيث تساعد إجارة
منتهية بالتمليك البنك على مراجعة هامش اإلجيار وينص عليه عقد التمويل وهذا ما ميكن البنك من مواجهة خطر

التضخم ،خاصة حينما تكون مدة التمويل طويلة ما يقارب  70سنة وكذلك يؤدي إىل االزدواج الضرييب لغياب
إجراءات ضريبية خاصة متعلقة بنشاط البنوك (هذا ما يفقد البنك قدرته التنافسية مع البنوك التقليدية ألن تكلفة
التمويل تصبح أكرب)ومن خالل شروط التمويل استنتجنا من خالل املالحق الواردة هذه األخرية ترتاوح مابني
10ألف و 00ألف دينار و نسبة  %10إذا كانت حمصورة مابني  00ألف و 400ألف دينارو %00إذا زادت
عن  400ألف دينار،حيث وضع البنك فرصة أكرب للعميل للحصول على متويل فإنه تقبل الكفالة الشخصية

174

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص311-363 :

ISSN: 2602-7860

وا لتضامنية للزوج ويف بعض األحيان استثنائية كفالة االبن،صيغة اإلجارة متنح للبنك ضمانا قويا باعتبار أن العقار هو
ملك للبنك (مقابلة شفوية مع املدير العام لبنك الربكة – وكالة البليدة .)-
تتطلب عملية ملف شامل يقدم للبنك حيتوي على طلب التمويل و جمموعة وثائق املرفقة :
أ .طلب تمويل :يتقدم بطلب التمويل حيتوي على البيانات التالية :
❖ تعريف العميل :أمسه ،الشكل القانوين ،عنوانه ،طبيعة النشاط وتاريخ االنطالق ،رقم األعمال لسنتني.
❖ موضوع التمويل :وصف دقيق ملوضوع التمويل ،الكمية ،املورد ،السعر اإلمجايل مع و خارج الرسوم.
❖ قائمة املمتلكات الشخصية للعميل :طبيعة األصل ،سند امللكية ،الثمن.
ب .الوثائق المرفقة بطلب التمويل :
 وثائق قانونية :بطاقة التعريف ،السجل التجاري ،النظام القانوين للمؤسسة...
 وثائق مالية :دراسة تقنية اقتصادية توضح املر دودية املتوقعة لالستثمار حمل التمويل ،وضعية جنائية.
 وثائق جتارية :فاتورة شكلية للمعدات حمل التمويل باسم بنك الربكة ،قائمة املعدات باحلظرية..
وسوف نتطرق إلى مثال توضيحي عن ملف تمويل عقاري عن طريق إجارة منتهية بالتمليك:

قام السيد ( م /ب) بطلب متويل من بنك الربكة اجلزائري ( وكالة البليدة) بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك
)إجارة متويلية) و هذا هبدف احلصول على عقار سكين حيث وبطلب من املستأجر يلتزم البنك مبوجب العقد
بتمليك العني املؤجرة ( العقار) للمستأجر و ذلك وفق الشروط املنصوص عليها و عليه فانه اتفق الطرفان على بيع
العني املؤجرة بدون أية ضمانات من البنك مقابل تسديد العميل ملبلغ  4000دج ،وهذه بشرط امتثاله للشروط
واليت تنص على انتقال امللكية العني املؤجرة للعميل عند انتهاء عقد اإلجارة مع تنفيذ كل االلتزامات املنصوص عليها
يف العقد اإلجارة ،و خصوصا دفع األقساط والضرائب والرسوم واملصاريف والنفقات و العموالت املذكورة يف الوعد.
وقد حددت مدة اإلجيار ب  714يوم سارية املفعول من تاريخ  7042/02/70وقدر مبلغ االحيار ب ـ ــ:
 40.022.202.27دينار جزائري مبا فيها الضرائب والرسوم ويسدد حسب جدول التسديد املر فق مع العقد
وعليه سوف نتعرف يف اجلدول على الدفعات واالستحقاقات ملدة عشرين شهرا هلذا القرض العقاري:
الجدول رقم ( :)1جدول االستحقاق
مبلغ األصل المتبقي

الدفعة المستحقة

تاريخ االستحقاق

رقم

4.700.000.00
4.700.000.00
4.691.859.13
4.682.705.78
4.673.505.07
4.664.250.63
4.654.942.33
4.645.579.67

1.300.000.000
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49

20/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016
31/12/2016
31/01/2017
28/02/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
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36.516.49
4.636.162.39
36.516.49
4.626.690.18
36.516.49
4.617.162.72
36.516.49
4.607.579.68
36.516.49
4.597.940.74
36.516.49
4.588.245.57
36.516.49
4.578.493.85
36.516.49
4.568.685.25
36.516.49
4.558.819.41
36.516.49
4.548.896.03
36.516.49
4.538.914.77
36.516.49
4.528.875.28
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على مالحق بنك الربكة.

31/03/2017
30/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 .3الخالصة:

ويف األخري ميكن استنتاج مما سبق مايلي:
 النتائج:

 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحد ال عقود املالية املعاصرة اليت انتشرت يف عصرنا و هو عبارة عن عقد مركب
من عدة عقود و له عدة صور تشتمل كل صورة أمور و قيود.
 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك هو امتداد للبيع بالتقسيط بصورة تأجري ينتهي بالتمليك مع احتفاظ البائع
بامللكية أي ال تنتقل امللكية إال إذا مت سداد مجيع األقساط.
 تعترب خماطر التمويل باإلجارة اقل نظرا لبقاء ملكية األصل للمؤجر ،وهو ما ينفي احلاجة إىل ضمانات ،ضف
إىل أنه يتسم باملرونة  ،حبيث يتم ربط أقساط اإلجيار بتوقيت التدفقات اليت حتققها العني املؤجرة.
 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أكثر العقود حتقيقا للعدالة بني أطراف العقد ،ويعود عليهم مبنافع عديدة ،ال
ميكن التحصل عليها بالقروض البنكية الربوية.
 التوصيات :على أساس النتائج اليت مت التوصل إليها ،ميكن اقرتاح بعض التوصيات ،نوجزها فيما يلي:
 توسع البنوك اإلسالمية يف نشاط اإلجارة ،وفق أساليب جديدة جائزة شرعا ،وذات كفاءة اقتصادية من خالل
مالئمتها للواقع العملي علي املؤجرين أن ال يستغلوا حاجة املستأجرين إيل متويل مشاريعهم ،فيضعون هلم شروطا
جمحفة ،فهذا األمر يقلل من كفاءة هذه الصيغة كما أنه خیالف أحكام الشريعة اإلسالمية ،السيما أن حق
املؤجر حمفوظ ألن ملكية العني املؤجرة تكون من حقه؛
 االستفادة من جتارب البنوك اإلسالمية املتقدمة يف جمال التأجري التمويلي ،والعمل على حتسني تقدمي اخلدمات
التمويلية للمؤسسات االقتصادية.
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الملخص
هتدف هذه الدراسة اىل االطالع على االسرتاتيجيات اليت ينتهجها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
.و املسامهات اليت يبذهلا يف اطار مكافحته للفقر الريفي و خباصة يف البلدان النامية

الفقر الريفي؛ الصندوق
وقد توصلنا اىل ان الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يعتمد على اسرتاتيجيات متعددة القطاعات الدويل للتنمية الزراعية؛
 تتناول هذه االسرتاتيجيات جوانب الضعف االقتصادية و االجتماعية اسرتاتيجيات مكافحة،للحد من الفقر يف املناطق الريفية
 كما يساهم الصندوق يف متويل و دعم و مرافقة،والبيئية اليت يواجهها فقراء الريف يف حياهتم اليومية
.الفقر الريفي
السكان الريفيني من خالل جمموعة من الربامج واملشاريع االستثمارية اليت هتدف اىل مساعدهتم على حتسني
.اوضاعهم املعيشية
Abstract

Keywords

This study aims to learn about the strategies adopted by the International Fund
for Agricultural Development and its contributions in the contexte of its fight
against rural poverty, especially in developing countries.
We concluded that the International Fund for Agricultural Development relies
on multi-sectoral strategies to reduce poverty in rural areas. These strategies
address the economic, social and environmental weaknesses that the rural poor
face in their daily lives. The fund also contributes to financing, supporting and
accompanying the rural people from through a set of programs and investment
projects that aim to help them improve their living conditions.

Rural Poverty;
International Fund
For Agricultural
Development
(IFAD); Rural
Poverty Reduction
Strategies.

JEL Classification Codes : F53 ; I32 ; O19.

benbara.bouzid@univ-setif.dz : اإليميل، بوزيد بن بارة: المؤلف المرسل
871

(JIEG) مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

استراتيجيات ومساهمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
في مكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية

ص818 -871 :

 .1مقدمة:

حتىظى قضية الفقر عامة الفقر الريفي خاصة بأمهية بالغة سواء على املستوى العاملي أو على املستوى القطري،

وترتبع على أجندة العمل اإلمنائي الدويل ،ويعد الفقر الريفي حمور اإلرتكاز عند مناقشة ظاهرة الفقر يف البلدان
النامية ،وهذا بسبب تركز الفقر وانتشاره مب عدالت كبرية جدا يف املناطق الريفية مقارنة باملناطق احلضرية ،ويف اطار
اجلهود الدولية الرامية اىل مكافحة الفقر الريفي ،مت انشاء الصندوق الدويل للتنمية الزراعية باعتباره مؤسسة مالية دولية
تعمل على االستثمار يف السكان الريفيني يف البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر واجلوع يف هذه الدول ،ومبا
أن الفقر أصبح يأخذ أبعادا متعددة ،اقتصادية واجتماعية وسياسية وحىت بيئية ،فإن أي اسرتاتيجيات ينتهجها
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف سعيه الستئصال الفقر الريفي جيب أن تأخذ مجيع هذه االبعاد بعني االعتبار.
 .1.1إشكالية الدراسة:
بناءا عما سبق ارتأينا طرح االشكالية التالية :ما هي اسرتاتيجيات ومسامهات الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
يف مكافحة الفقر الريفي يف البلدان النامية؟
 .1.1أسئلة الدراسة:
يتفرع عن اشكالية الدراسة األسئلة التالية:
 ما هو مفهوم الفقر الريفي؟ ما هي االسرتاتيجيات املنتهجة من طرف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مكافحة الفقر الريفي يف البلدانالنامية؟
 ما هي مسامهات الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مكافحة الفقر الريفي يف البلدان النامية؟ .1.1فرضيات الدراسة:
 يعتمد الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مكافحته للفقر يف املناطق الريفية على اسرتاتيجيات متعددة القطاعاتمتس خمتلف جوانب الضعف للسكان الريفيني.
 يساهم الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تسطري الربامج وعقد الشراكات وتوفري التمويل واملرافقة الالزمنيملساعدة السكان يف املناطق الريفية على حتسني ظروفهم املعيشية.
 .1.1منهج الدراسة:
من أجل الوصول إىل نتائج جتيب على اشكالية الدراسة مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي ،ومت استقاء
املعلومات أساسا من تقارير الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إضافة اىل تقارير املؤسسات الدولية ،كما مت االعتماد
على البحوث واملقاالت.
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 .1المالمح العامة لظاهرة الفقر الريفى:
 .1.1تعريف الفقر:

خيتلف مفهوم الفقر باختالف البلدان و الثقافات و األزمنة ،لذا يصعب االتفاق حول قبول تعريف شامل
يعكس متضمنات مفهوم الفقر من املنىظور االقتصادي واالجتماعي و البيئي ،وقد وردت العديد من التعاريف للفقر

نذكر منها:
 عرف البنك الدويل ( ) 5995مفهوم الفقر على أنه" عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة،وعدم القدرة على امتالك األصول ،أو حيازة املوارد والثروة املتاحة املادية منها وغري املادية"( .امساعيل،0550 ،
ص )009
 عرف البيان الصادر عن مؤمتر القمة العاملي الذي عقدته األمم املتحدة حول التنمية االجتماعية يف كوبنهاجنسنة  5990مفهوم الفقر على أنه "االفتقار إىل الدخل املادي وموارد اإلنتاج الكافية لضمان إشباع احلاجات
األساسية والضرورية ملواجهة متطلبات احلياة و جتنب اجلوع وسوء التغذية ،واحلرمان من اخلدمات األساسية
كالصحة والتعليم ،و عدم احلصول على مصادر املياه النقية والسكن املالئم ،إضافة إىل عدم املشاركة يف صنع
القرار يف احلياة املدنية والسياسية"( .أقاسم و زاوي ،0550 ،ص .)0
 وعرفته جلنة التنسيق اإلدارية لألمم املتحدة على أنه ":احلرمان من اخليارات والفرص وكذلك انتهاك للكرامةاإلنسانية ،ويعين نقصاً يف القدرة األساسية على املشاركة بفعالية يف اجملتمع ،كما يعين عدم توافر ما يكفي لغذاء
وكساء األسرة ،أو عدم وجود مدرسة أو عيادة ميكن الذهاب إليها ،أو عدم وجود األراضي لزراعة األغذية ،أو
عدم وجود عمل لكسب العيش ،أو انعدام فرص الوصول إىل االئتمان ،ويعين الفقر شعور األفراد واألسر
واجملتمعات احمللية بعدم األمان والضعف واالستبعاد ،ويعين التعرض للعنف ،ويف أغلب األحيان يعين ضمناً احلياة

يف بيئات هامشية وهشة ،وعدم الوصول إىل املياه النقية واملرافق الصحية"( .املتحدة ،5999 ،ص )53
 كما عرف برنامج األمم املتحدة للتنمية الفقر على أنه  ":ظرف إنساين يتسم باحلرمان املستدام أو املزمن مناملوارد ،واملقدرات واخليارات ،واألمن و القوة الضرورية للتمتع مبستوى الئق للحياة ،وغريها من احلقوق املدنية
والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية"( .خوالد و ثالجية ،0552 ،ص .)0
من التعاريف السابقة ميكن النىظر اىل الفقر على أنه ظاهرة متعددة األبعاد ،تنطوي على مضمون اقتصادي
واجتماعي وثقايف وحىت سياسي ،ويشمل كل ما يعين العوز واحلاجة ،وغياب املشاركة وضعف الكرامة ،وعدم
املساواة.
 .1.1مفهوم الفقر الريفي:

يرتبط مفهوم الفقر الريفي أساسا بتكوين فكرة عمن هو ريفي ومن هو حضري ،وتتفاوت تعاريف "اجملتمع
الريفي " و "اجملتمع احلضري" تفاوتا كبريا من بلد اىل آخر ،وتلجأ الدول اىل اعتماد التعريف االحصائي حىت يسهل
على القائمني بالتعداد العام التفريق بني من هو ريفي ومن هو حضري ،فالواليات املتحدة االمريكية مثال تعترب أن
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اجملتمع الريفي هو اجملتمع الذي يقل عدد سكانه عن  0055نسمة ،أما إذا زاد عن ذالك فهو جمتمع غري ريفي حىت
ولو كان يعمل بالزراعة (احلسني ،0559 ،ص  .)083و تعرف فرنسا املستوطنات على أهنا حضرية عندما تضم
 0555نسمة أو اكثر يف منازل ال تتخطى املسافة الفاصلة بينها  055مرت ،وهبذا فقد تتسم بعض املناطق اليت
تعرف على أهنا حضرية بسيمات ريفية من حيث العمل (مثل االعتماد على الزراعة) وكذلك من حيث البنية
األساسية واخلدمات.
ولتجاوز حتديات القياس اليت يطرحها التعريف االحصائي للمناطق احلضرية واملناطق الريفية ،تستخدم شعبة
السكان يف األمم املتحدة يف الدرجة األوىل معايري ادارية لتعريف السكان احلضريني والسكان الريفيني ،و ميكن ان
تستند هذه املعايري اىل ميزة واحدة أو جمموعة من امليزات ،تشمل :حدا أدىن لعدد السكان ،ونسبة السكان العاملني
يف القطاعات غري الزراعية ،وتوافر البىن التحتية مثل الطرقات املعبدة والكهرباء و املياه املنقولة باألنابيب( .املتحدة م،.
 ،0552ص )50
تتنوع سبل معيشة األسر الريفية الفقرية بني االقاليم والبلدان وكذلك داخل البلدان ،وتعتمد موارد رزقها
بدرجات متفاوتة على زراعة احليازات الصغرية ،مبا يف ذلك االنتاج احليواين ومصايد األمساك احلرفية والعمل الزراعي
بأجر ،والعمل احلر أو العمل بأجر يف االقتصاد الريفي غري الزراعي واهلجرة ،غري ان الزراعة متثل النشاط االساسي
حيث يزاوهلا  85يف املائة من سكان الريف ،وافقر األسر الريفية هي يف العادة األكثر اعتمادا على الزراعة والعمالة
الزراعية (الزراعية ،تقرير الفقر الريفي ،0555 ،ص  ،)50وهو ما يفسر ارتفاع معدالت الفقر يف املناطق الريفية،
ويزيد االمر سوءا افتقار السكان الريفيني اىل األصول ،وضيق الفرص االقتصادية ،وتدين مستويات التعليم ،وضعف
القدرات ،فضال عن احلرمان املتأصل يف عدم التكافؤ االجتماعي والسياسي.
 .3.1مؤشرات الفقر الريفي:

تبني مؤشرات الفقر الريفي نسبة وعدد فقراء الريف من امجايل الفقراء يف العامل ،وهذا إلعطاء صورة واضحة

عن مدى انتشار ظاهرة الفقر يف املناطق الريفية.
أ .نسبة الفقر الريفي من مجموع الفقر في العالم:

يف عام  ،5995كان حوايل  30يف املائة من سكان العامل يعيشون يف فقر مدقع ( أي يعيشون على 5.95

دوالر امريكي أو اقل يف اليوم) ،أما يف عام  ، 0550وهي أحدث سنة تتوفر فيها بيانات دقيقة ،فقد بلغت نسبة
الفقر املدقع يف العامل  55يف املائة ،و يرجع ذلك أساسا اىل اخنفاض كبري يف معدالت الفقر املدقع يف شرق آسيا
من  05.0يف املائة سنة  5995اىل  0.3يف املائة سنة  ،0550ويف جنوب آسيا اخنفض معدل الفقر املدقع بوترية
ابطأ من  02.3يف املائة سنة  5995اىل  50.0يف املائة سنة  ،0550فيما ظلت معدالت الفقر مرتفعة جدا يف
اقليم افريقيا جنوب الصحراء على الرغم من تراجعها من  00.3يف املائة اىل  05.5يف املائة للفرتة -5995
.0550
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ورغم التقدم اهلائل يف مكافحة الفقر واحلد منه ،ال يزال حوايل  230مليون شخص حول العامل يعاين من
الفقر املدقع ،ويعيش ما اليقل عن  85يف املائة من هؤالء األشخاص يف املناطق الريفية ،و يعتمدون على الزراعة يف
كسب قوهتم.
يوضح اجلدول رقم  55ان نسبة السكان الريفيني الفقراء من امجايل السكان الفقراء حسب االقاليم كانت
جد مرتفعة يف سنة  ، 0550ولكن بشكل متفاوت ،ففي جنوب آسيا بلغت نسبة سكان الريف الذين يعيشون
على أقل من  5.95دوالر يوميا من امجايل السكان الفقراء حوايل  95.3يف املائة ،أما منطقة الشرق االوسط ومشال
افريقيا و منطقة افريقيا جنوب الصحراء فكانت النسبة فيهما  80.8و  83.0يف املائة عل التوايل ،ويف شرق آسيا
واحمليط اهلادي بلغت نسبة الفقراء الريفيني  02.8يف املائة من امجايل الفقراء ،اما منطقة امريكا الالتينية و البحر
الكارييب فسجلت نسبة  05يف املائة ،اما ادىن نسبة فكانت يف أوروبا وآسيا الوسطى حيث قدرت ب  00.2يف
املائة.
الجدول رقم ( :)01نسبة الفقر الريفي من اجمالي الفقر حسب األقاليم
(أقل من  1..0دوالر امريكي يوميا)
معدل الفقر

اإلقليم

معدل الفقر

سنة 1012

سنة 1..0

نسبة الفقر الريفي من
اجمالي الفقر سنة
1012

شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي

05.0

0.3

02.8

اوروبا و آسيا الوسطى

0.9

5.0

00.2

امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

50.0

0.5

05.5

الشرق االوسط و شمال افريقيا

0.0

0

80.8

جنوب آسيا

02.3

50.0

95.3

افريقيا جنوب الصحراء الكبرى

00.3

05.5

83.0

باقي مناطق العالم

5.0

5.2

35.2

المجموع

12..

10

31.1

Sourcce: WorldBank, Poverty Shared Prosperty 2018 :Piecing Together th Poverty
Puzzle,Washington,p:42.

ب .أعداد السكان الريفيين الذين يعيشون في فقر مدقع حسب االقاليم:
قدر عدد السكان الذين يعيشون يف فقدر مدقع سنة  0550حبوايل  230مليون شخص ،من بينهم 098
مليون شخص يعيشون يف مناطق ريفية ،وأكثر األقاليم تضررا بالفقر هي افريقيا جنوب الصحراء اليت استأثرت بأكرب
عدد من الفقراء الريفيني البالغ عددهم حوايل  300.2مليون فقري ،يليها اقليم جنوب آسيا ب  590.0مليون فقري
من سكان الريف ،ويف الشرق األوسط ومشال افريقيا ارتفع عدد الفقراء من  9.0مليون فقري عام  0553إىل 58.0
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مليون فقري يف سنة  ،0550من بينهم  50.2مليون فقري من سكان الريف ،ويرجع هذا االرتفاع اىل اهلشاشة
والصراعات اليت تشهدها املنطقة خاصة يف سوريا و اليمن.
الجدول رقم ( :)01أعداد السكان الريفيين الفقراء حسب األقاليم لسنة ( 1012العدد بالماليين)
اإلقليم

عدد الفقراء الريفيين *

عدد الفقراء سنة

سنة 1012

1012

شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادي

02.0

30.5

اوروبا و آسيا الوسطى

2.5

3.2

امريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

00.9

50.8

الشرق االوسط و مشال افريقيا

58.0

50.2

جنوب آسيا

050.0

590.0

افريقيا جنوب الصحراء الكربى

053.3

300.2

باقي مناطق العامل

2.3

0.0

المجموع

912..

2.3.1

Source: WorldBank, Poverty Shared Prosperty 2018: Piecing Together th Poverty Puzzle,
Washington, P : 42.

*مت حساب عدد الفقراء الريفيني باالعتماد على النسب الواردة يف اجلدول رقم .55

.1استراتيجيات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في محاربة الفقر الريفي:
 .1.1تعريف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية:
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية مؤسسة مالية دولية ،و وكالة متخصصة من وكاالت األمم املتحدة ،مت إنشاؤه
يف عام  5922كإحدى النتائج الرئيسية ملؤمتر األغذية العاملي الذي عقد عام  ،5920حيث اتفق قادة العامل على
"وجوب إنشاء صندوق دويل للتنمية الزراعية على الفور لتمويل مشروعات التنمية الزراعية ."...وقد نىظم املؤمتر يف
أعقاب موجات اجلفاف و اجملاعات الكربى اليت ضربت أجزاءا كثرية من إفريقيا يف أوائل سبعينيات القرن املاضي.
(الزراعية ،اعمل مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية :وأحدث فرقا ،أفريل  ،0550ص )0
يعمل الصندوق على االستثمار يف السكان الريفييني للقضاء على الفقر و اجلوع يف املناطق الريفية يف الدول
النامية ،ويتعاون الصندوق مع فقراء الريف و احلكومات واملؤسسات املالية و اإلمنائية واملنىظمات غري احلكومية
والقطاع اخلاص ،وشركاء آخرين يف تصميم و تنفيذ مشروعات و برامج تتسم باالبتكارية و فعالية التكاليف والقابلية
للتكرار و استدامة األثر( .الزراعية ،التقرير السنوي  ،0553 ،ص.)0
يضم الصندوق يف عضويته  520دولة من البلدان النامية املتوسطة واملرتفعة الدخل من مجيع أقاليم العامل،
والعضوية فيه مفتوحة ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أو أي من وكاالهتا املتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة
الذرية( .الزراعية ،شبكة عاملية من الدول االعضاء امللتزمة).
183

)Journal of International Economy and Globalization (JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)03العدد ( ،2020 ،)02ص191-178 :

ISSN: 2602-7860

 .1.1األهداف االستراتيجية للصندوق:
يعترب االستثمار يف السكان الريفيني لتمكينهم من التغلب على الفقر و حتقيق األمن الغذائي من خالل سبل
عيش تتسم بالرحبية و االستدامة و الصمود اهلدف اإلمنائي الشامل للصندوق ،و يسعى الصندوق لتحقيق هذه الغاية
من خالل ثالثة أهداف إسرتاتيجية مرتابطة بصورة وثيقة تعزز بعضها بعضا (الزراعية ،اإلطار االسرتاتيجي للصندوق
للفرتة  ،0550 ،0500-0550ص  ،)50وتتمثل هذه االهداف فيما يلي:
 زيادة القدرات اإلنتاجية للسكان الريفيني؛ زيادة الفوائد اليت جينيها هؤالء السكان الريفيون من املشاركة يف األسواق؛ تعزيز االستدامة البيئية و الصمود يف وجه تغري املناخ لألنشطة االقتصادية للسكان الريفيني. .1.1استراتيجيات الصندوق في مكافحة الفقر الريفي:

ينتهج الصندوق اسرتاتيجيات متعددة القطاعات تتناول جوانب الضعف االقتصادية واالجتماعية و البيئية اليت
يواجهها فقراء الريف يف حياهتم اليومية ،وتتمثل أهم حماور هذه االسرتاتيجيات فيما يلي :
أ .تمكين فقراء الريف و تعزيز قدراتهم:

يعمل الصندوق على حتقيق التمكني االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي للسكان الريفيني الفقراء ،ويروج
الصندوق للسياسات واالستثمارات اليت تعزز من قدراهتم وسبل عيشهم ،وهذا بالعمل على حتقيق مايلي:
 دعم صغار املزارعني واملزاعيني األسريني الذين ميثلون أغلبية فقراء الريف ،ومتكينهم من احلصول على وصولآمن للموارد الطبيعية ،واملتمثلة يف األرض الزراعية إلنتاج احملاصيل واملياه ألغراض الري وموارد امللكية املشاع
(الغابات ،املراعي ،مصادر املياه ،املوارد السمكية) ،ويتعاون الصندوق مع االئتالف الدويل لألراضي للرتويج
لوصول آمن وحيازة عادلة لألراضي لصاحل الفقراء الريفيني؛
 بناء مهارات ومعارف السكان الريفيني لالستفادة من الفرص االقتصادية املتاحة؛ يويل الصندوق اهتماما بالغا وعناية فائقة لدعم النساء الريفيات ومتكينهن حىت حيضني بفرص متساوية معالرجال للمشاركة واالستفادة من األنشطة اليت ميوهلا الصندوق؛
 توفري اخلدمات املالية الشمولية من خالل املسامهة يف دعم التمويل الريفي ،وتوسيع و تعميق امكانياتوصول السكان الريفيني اىل اخلدمات املالية مبا فيها خدمات اإلدخار والتأمني و االئتمان؛
 تسهيل الوصول اىل التكنولوجيا الزراعية احملسنة لزيادة انتاجية وعوائد املزارعني أصحاب احليازات الصغرية،كما أن تسهيل احلصول على تكنولوجيات اإلتصاالت واملعلومات احلديثة يوفر للمزارعني معلومات حول
أحوال الطقس لضمان قدرة أفضل على التنبؤ باهلطوالت املطرية ،وجاهزية أكرب لألحداث املناخية املتطرفة.
 دعم منىظمات املنتجني الريفيني يف متثيل مصاحل أعضائها ودوائرها اإلنتخابية ،ويف املسامهة يف العملياتالسياساتية والتسيريية ذات الصلة؛ (الزراعية ،اإلطار االسرتاتيجي للصندوق للفرتة ،1012-1012
 ،0550ص )58
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 خلق فرص عمل الئقة يف املناطق الريفية اليت حترتم معايري العمل األساسية وتوفر دخال عادال و ظروف عمل آمنةوصحية؛
 متكني الشعوب األصلية ودعمها من خالل مشروعات تعزز ثقافتها وهويتها ومعرفتها ومواردها الطبيعية وملكيتها.ب .إرساء الشراكات العالمية و القطرية :

يعتمد الصندوق بصورة أساسية على إرساء الشراكات سواء العاملية منها أو القطرية لتحقيق التنسيق بني موارده

اخلاصة وموارد غريه من متويل و معرفة و خربة ،وهذا خللق بيئة أكثر متكينا للسكان الريفيني الفقراء.
ج .تحسين التغذية :

يعاين ما يقرب من ثالثة مليارات شخص على مستوى العامل من سوء جودة النىظم الغذائية ويعاين أكثر من

ملياري شخص من نقص املغذيات الدقيقة .كما يعاين ما يقرب من  00يف املائة من األطفال دون سن اخلامسة من
سوء التغذية املزمن ،وبدون احلصول على أغذية كافية وبأسعار معقولة ،ستىظل األجيال حبيسة الفقر ،وغري قادرة
على االستفادة من فرص التعليم والعمل لتحقيق إمكاناهتا (الزراعية ،احلد من الفقر من خالل األغذية املغذية).
لذلك تعمل برامج الصندوق على الرتويج للتغذية السليمة واملسامهة يف توفري األغذية املغذية و سهولة الوصول إليها
وحتمل أسعارها ،كما تعمل برامج الصندوق على رفع املعرفة التغذوية والتثقيف التغذوي للقضاء على سوء التغذية يف
األوساط الريفية.
د .توفير مشاريع ريفية متنوعة :
يسعى الصندوق إىل استقطاب االستثمارات من القطاعني العام واخلاص خللق أسواق جديدة ملنتجات
املزارعني ،وتوفري اخلدمات املرتبطة هبا مثل :التجهيز ،والتسويق ،والنقل ،وإمدادات املعدات وصيانتها،كما يعمل
الصندوق أيضا على توفري أدوات مالية وغري مالية بديلة لدعم منو املشروعات الريفية املتوسطة والصغرية والصغرى،
وإشراكها بصورة مستدامة يف سالسل القيم الزراعية.
ه .تحسين البنى التحتية الريفية:

يعمل الصندوق بالشراكة مع القطاع العام و القطاع اخلاص على حتسني البين التحتية الرئيسية اليت تربط نىظم
اإلنتاج الريفية وإدارهتا بشكل فعال ،وهذا بالرتكيز على بناء أو إعادة إعمار نىظم الري وإدارة املياه ،وشق الطرقات،
وتوليد الطاقة و رفع سوية مرافق التخزين و املستودعات.
و .مساعدة السكان الريفيين على االستجابة لتغير المناخ:

يتحمل السكان الريفيون الفقراء وطأة تدهور املوارد الطبيعية وتقويض النىظم االيكولوجية بسبب تغري املناخ ،مما

يعمق من انتشار الفقر واجلوع يف األوساط الريفية ،ولإلستجابة لتغري املناخ يساند الصندوق الربامج واألنشطة اليت
تساعد السكان الريفيني على التكيف مع تغري املناخ واحلد من آثاره .ويعد برنامج التأقلم لصاحل زراعة أصحاب
احليازات التابع للصندوق أكرب برنامج عاملي لتكيف املزارعني أصحاب احليازات الصغرية مع تغري املناخ ،كما أن
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الصندوق وكالة منفذة ملرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ ،ومن خالل هذه الربامج يعمل الصندوق مع
شركائه للتوسع يف تطبيق النُهج الناجحة املتعلقة باإلنتاج الزراعي املستدام وسالسل القيمة اخلضراء ،وتبين هذه النُهج
القادرة على الصمود أمام تغري املناخ من خالل إدارة نىظم استخدام األراضي املتنافسة واحلد من الفقر ،وتعزيز التنوع
البيولوجي ،وزيادة الغالت وخفض انبعاثات غازات االحتباس احلراري( .الزراعية ،ضمان االستدامة البيئية وبناء القدرة
على الصمود أمام تغري املناخ)
 .0مساهمات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية :

يساهم الصندوق يف مكافحة الفقر الريفي يف الدول النامية عن طريق اقامة برامج وشركات تدعم وترافق
السكان الريفيني الفقراء ،كما يعمل الصندوق على توفري التمويل الالزم للمشاريع والربامج اليت تساعد على دفع

عجلة النمو االقتصادي يف املناطق الريفية .
 .5.0إقامة البرامج وعقد الشراكات لدعم ومرافقة السكان الريفيين :وتتمثل اهم هذه الربامج و الشراكات
فيما يلي:

أ .برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة:

ميثل برنامج التأقلم لصاحل أصحاب احليازات الصغرية الربنامج الرئيسي للصندوق لتوجيه التمويل املناخي
والبيئي اىل املزارعني أصحاب احليازات الصغرية ،وبفضل اجلهود املشرتكة والدعم الذي حتصل عليه الصندوق من
اجلهات املاحنة ،تلقى الربنامج مسامهات قيمتها  355مليون دوالر امريكي ،وساعد الربنامج مثانية ماليني مزارع يف
 03بلدا على التأقلم مع أثر تغري املناخ وبناء سبل معيشة أكثر قدرة على الصمود( .الزراعية ،شبكة عاملية من الدول
االعضاء امللتزمة).
ب .مرفق مساعدة الشعوب االصلية:
تعترب الشعوب االصلية والقبلية واألقليات العرقية من أفقر الشعوب وأكثرها هتميشا ،وترتكز أغلبية هذه
الشعوب يف املناطق الريفية ،ويصعب إيصال الربامج اإلمنائية إليها ،ولدعم هذه الشعوب ومساندهتا أنشأ الصندوق
الدويل للتنمية الزراعية مرفق مساعدة الشعوب األصلية ،ويعترب هذا املرفق أداة متويلية مبتكرة تساعد الشعوب األصلية
على إجياد حلول للتحديات اليت يواجهوهنا ،ويدعم املرفق املشاريع اليت تصممها وتنفذها جمتمعات السكان األصليني
ومنىظماهتا وذلك من خالل تدعيمها مبنح تصل قيمتها اىل  05الف دوال امريكي( .الزراعية ،مرفق مساعدة الشعوب
األصلية).
ج .مرفق التعاون بين بلدان الجنوب و التعاون الثالثي المشترك بين الصين والصندوق:
انشئ املرفق يف فيفري  ، 0558وهو أول مرفق يف الصندوق مكرس كليا للتعاون بني بلدان اجلنوب و التعاون
الثالثي ،ويهدف هذا املرفق اىل تبادل اخلربات واملعارف واملوارد ،والرتويج للروابط بني األعمال واإلستثمارات عرب
البلدان النامية ،مع هدف واسع يتمثل يف تعزيز اإلنتاجية الزراعية للسكان الفقراء الذين يعيشون يف املناطق الريفية،
وزيادة دخوهلم و حتسني سبل عيشهم.
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د .منصة ادارة المخاطر الزراعية:

مت إنشاء منصة إدارة املخاطر الزراعية يف سنة  0553مببادرة من جمموعة العشرين وبتنسيق من الصندوق

الدويل للتنمية الزراعية ،ومتول املنصة من شراكة متعددة املاحنني بني املفضوية األوروبية والوكالة الفرنسية للتنمية،
والوكالة اإليطالية للتعاون االمنائي ،والصندوق ،والوكالة األملانية للتعاون .تروج املنصة ملنهجية قوية وشاملة لتقييم
املخاطر الزراعية وإدارهتا يف البلدان النامية ،وتقدم أدلة بشأن املخاطر وتوفر أدوات إلدارة املخاطر الزراعية(.الزراعية،
منصة إدارة املخاطر الزراعية)
ه .مرفق الالجئين ،والمهاجرين ،والتهجير القسري ،واالستقرار الريفي:

بات التشريد القسري يف السنوات األخرية مشكلة عاملية ،مدفوعة يف ذلك بالنزاعات والعنف واالضطهاد

وانتهاكات حقوق اإلنسان ،ويتخذ التشريد القسري بعدا ريفيا ،حيث تنتمي أعداد كبرية من املشردين إىل املناطق
الريفية ،ويفضي ذلك اىل تدهور األراضي الزراعية واهنيار إنتاج األغذية يف املناطق اليت نزح عنها أصحاهبا ،ويزيد ذلك
من الضغوط الواقعة على املوارد الطبيعية واألمن الغذائي والنىظم الغذائية يف اجملتمعات احمللية املضيفة .ويف إطار
االستجابة هلذه االزمة أنشأ الصندوق مرفق الالجئني واملهاجرين والتهجري القسري واالستقرار الريفي ،يهدف هذا
املرفق اىل حتقيق ما يلي(الزراعية ،مرفق الالجئني ،واملهاجرين ،والتهجري القسري ،واالستقرار الريفي):
 توفري ما ال يقل عن مليون يوم عمل مؤقت ،وماال يقل عن  05ألف وظيفة؛ إنشاء أكثر من  055مشروع للبنية األساسية اجملتمعية ،مبا يشمل بناء الطرق ،ونىظم الري ،واألسواق؛ حتسني إدارة املوارد الطبيعية؛ تقدمي جمموعة من دورات التدريب املرتبطة بالزراعة؛ زيادة الوصول اىل اخلدمات املالية.و .مرفق ادارة المخاطر الجوية:
هو عبارة عن شراكة بني الصندوق وبرنامج األغذية العاملي ،مت إنشاؤه سنة  ،0558ويدعم املرفق املبادرات
الرامية اىل تعزيز قدرات املزارعني أصحاب احليازات الصغرية على مواجهة الىظروف اجلوية املتطرفة وغريها من خماطر
اإلنتاج الزراعي ،وحيقق املرفق ذلك من خالل دعم إجراء البحوث وتقدمي املساعدة التقنية وبناء القدرات ،وتنفيذ
حلول مبتكرة إلدارة املخاطر.
 .0.0توفير التمويل للبرامج الرامية لمكافحة الفقر الريفي في البلدان النامية:

يتمثل دور الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف توفري التمويل الالزم للربامج و املشاريع اليت من شأهنا املسامهة

يف دفع عجلة النمو االقتصادي ،واحلد من التفاوتات ،وحتسني ظروف معيشة السكان الريفيني الفقراء ،بلغ جمموع
برنامج العمل للصندوق للفرتة  0558-5928حوايل  02.2مليار دوالر ،غطت  5590مشروعا تنمويا يف
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املناطق الريفية حول العامل ،ومتثلت مصادر متويل هذه الربامج يف القروض و املنح املقدمة من طرف الصندوق إضافة
اىل التمويل املشرتك واملسامهات احمللية اليت تقدمها الدول واهليئات واملؤسسات الدولية.
أ .تمويل البرامج و المشاريع االستثمارية الريفية عن طريق قروض و منح الصندوق:

يقدم الصندوق معىظم موارده اىل البلدان ذات الدخل املنخفض بشروط تيسريية للغاية ،وبفرتة سداد مدهتا

 05سنة ،مبا يف ذلك فرتة مساح مدهتا عشر سنوات ،وبرسم خدمة بواقع  5.20باملائة .كما يقدم الصندوق نوعني
من املنح  :املنح العاملية والقطرية واملنح اإلقليمية .تركز املنح القطرية أساسا على تعزيز القدرات يف جمال املؤسسات
والتنفيذ والسياسات ،واإلبتكار يف اجملاالت املواضيعية ،وتستخدم هذه املنح أيضا لتجريب تكنلوجيات ومنهجيات
جديدة ميكن توسيع نطاقها الحقا ،ومتول املنح العاملية واإلقليمية االستجابات االبتكارية للتحديات الريفية و الزراعية
اليت يواجهها عديد من البلدان الشريكة( .الزراعية ،التقرير السنوي ،0552 ،ص  ،)00ويوضح اجلدول رقم 53
إمجايل القروض واملنح املقدمة من طرف الصندوق لتمويل الربامج واملشاريع االستثمارية الريفية خالل الفرتة املمتدة
من سنة  5928اىل غاية .0558
بلغ جمموع الربامج واملشروعات اليت موهلا الصندوق يف سعيه الستئصال الفقر واجلوع يف املناطق الريفية يف
الدول النامية حوايل  5590مشروعا وبرناجما خالل الفرتة املمتدة من سنة  5928اىل غاية  ،0558وبغالف مايل
بلغ  59805.0مليون دوالر أمريكي ،ويتضح من اجلدول أن الصندوق وجه معىظم متويله إلقليم آسيا واحمليط
اهلادي و إفريقيا ،لرتكز معىظم فقراء الريف يف العامل يف هذه االقاليم ،حيث استأثر إقليم آسيا واحمليط اهلادي ب
 0085.0مليون دوالر ،وهو ما يفوق  33يف املائة من إمجايل التمويل املقدم من الصندوق ،فيما حىظيت إفريقيا
الغربية والوسطى وإفريقيا الشرقية واجلنوبية جمتمعتني ب ـ ــ 2909.0 :مليون دوالر  ،وهو ما يقارب  05يف املائة من
جمموع التمويل املقدم من طرف الصندوق
الجدول رقم  :01تمويل الصندوق للبرامج و المشروعات الريفية خالل الفترة 1013-1.93
(المبالغ بماليين الدوالرات)
الفترات

100.-1.93

1011-1010

1012-1011

1019-1012

1013

1013-1.93

افريقيا الغربية و الوسطى
المبلغ االجمالي

1 926.2

592.3

587.1

266.9

372.6

3745.0

عدد البرامج و المشروعات

182

21

18

4

11

236

افريقيا الشرقية و الجنوبية
المبلغ االجمالي

2 087.8

619.9

602.4

505.4

225.6

4 084.5

عدد البرامج و المشروعات

152

17

15

12

4

200

اسيا و المحيط الهادي
المبلغ االجمالي

3 605.4

854.3

1 024.8

675.3

420.4

6 580.2

عدد البرامج و المشروعات

204

26

27

14

6

277
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امريكا الالتينية و الكاريبي
المبلغ االجمالي

1 670.0

272.2

227.7

191.3

77.6

2 438.8

عدد البرامج و المشروعات

139

17

13

11

4

184

الشرق االدنى و شمال افريقيا و اوروبا
المبلغ االجمالي

1 878.5

370.8

349.2

395.9

40.9

2 991.9

عدد البرامج و المشروعات

147

18

15

15

3

198

مجموع التمويل المقدم من الصندوق

11 167.8

2 709.5

2 791.2

2 034.8

1 137.1

19 840.4

مجموع عدد البرامج و المشروعات

824

99

88

56

28

1 095

المصدر :الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي للصندوق  ،1013ص .09

ب .توفير التمويل المشترك الدولي و المساهمات المحلية للبرامج و المشاريع االستثمارية الريفية:

يشمل التمويل املشرتك كال من التمويل متعدد االطراف والتمويل الثنائي ومسامهة املنىظمات غري احلكومية إضافة اىل

مصادر أخرى تتمثل أساسا يف التمويل اجلماعي و التمويل من موارد القطاع اخلاص ،ويبني اجلدول رقم  50إمجايل
التمويل املشرتك و املسامهات احمللية اليت متكن الصندوق من تعبئتها لتمويل املشاريع يف املناطق الريفية.
الجدول رقم  :01التمويل المشترك و المساهمات المحلية للفترة ( 1013-1.93بماليين الدوالرات)
نوع التمويل

1012

1011

1012

1019

1013

-1.93
1013

التمويل المشترك
508

805.2

98.9

588.5

050.3

8950.0

متويل متعدد االطراف

0.0

05.0

00.9

3.5

00.3

5855.2

-

0.5

0.0

5.0

00.0

550.9

585.2

9.8

03.8

505.0

5592.2

اجمالي التمويل المشترك

113.1

1021.2

123.2

11..1

131.1

11330.1

المساهمات المحلية

201

.12.2

1.1.1

92..2

232.9

12093.1

-

 -متويل ثنائي

 منىظمات غري حكومية 5.9-

مصادر اخرى

المصدر :الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،التقرير السنوي للصندوق  ،1013ص .02

بلغ إمجايل التمويل املشرتك الدويل خالل الفرتة  0558-5928ما يفوق  55885مليون دوالر أمريكي،
متكن من خالله الصندوق من تعبئة  5855مليون دوالر امريكي من التمويل الثنائي سامهت فيه الدول األعضاء،
واجلهات الثنائية اخلمس األوىل املشاركة يف التمويل هي فرنسا وإسبانيا وأملانيا وهولندا وبلجيكا اليت قدمت معا أكثر
من  25يف املائة من جمموع التمويل املشرتك الثنائي.كما متكن الصندوق من تعبئة ما يفوق  8950مليون دوالر
أمريكي من التمويل املشرتك متعدد األطراف ،واجلهات املاحنة األربع األوىل هي صندوق األوبك للتنمية الدولية،
ومصرف التنمية اإلفريقي ،والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ( جمموعة البنك الدويل) والصندوق العريب لإلمناء
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اإلقتصادي واإلجتماعي ،فيما قدرت االموال اليت متكن الصندوق من تعبئتها من املسامهات احمللية مبا يعادل
 50528.0مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة املمتدة من سنة  5928اىل غاية سنة .0558
 .2تحليل النتائج:

متثلت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي:

 -5يعترب الفقر يف األساس ظاهرة ريفية ،وهذا الرتفاع نسبة الفقراء الريفيني اىل إمجايل فقراء العامل ،وحسب
إحصائيات سنة  0550قدر عدد السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع (يعيشون على أقل من  5.95دوالر
أمريكي يف اليوم) حبوايل  230مليون شخص 85 ،يف املائة منهم يعيشون املناطق الريفية؛
 -0ينتهج الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اسرتاتيجيات متعددة القطاعات تتناول جوانب الضعف االقتصادية
واالجتماعية و البيئية اليت يواجهها فقراء الريف يف حياهتم اليومية ،وتتمثل أهم حماور ها يف :متكني فقراء الريف
وتعزيز قدراهتم ،إرساء الشراكات القطرية و العاملية ،حتسني التغذية ،توفري مشاريع ريفية متنوعة ،حتسني البىن
التحتية الريفية ،مساعدة السكان الريفيني على االستجابة لتغري املناخ؛
 -3يساهم الصندوق يف احلد من الفقر الريفي يف الدول النامية عن طريق إقامة برامج و شراكات تدعم سكان الريف
يف سعيهم لتحسني ظروف معيشتهم ،كما يساهم الصندوق يف احلد من الفقر الريفي عن طريق توفري التمويل
للربامج واملشاريع الرامية الستئصال الفقر يف املناطق الريفية يف البلدان النامية ،وقد مول الصندوق خالل الفرتة
املمتدة من سنة  5928اىل غاية سنة  0558ما يعادل  5590مشروعا ،وبتكلفة امجالية قدرت ب 02.2
مليار دوالر أمريكي ،واستفاد منها  028مليون شخص من سكان الريف الفقراء.
 .2الخاتمة:

رغم أن معدالت الفقر يف العامل تراجعت بشكل كبري خالل العقدين املاضيني إال أن معدالته يف املناطق

الريفية ظلت جد مرتفعه ،وبلغت نسبة السكان الريفيني الفقراء اىل إمجايل السكان الفقراء يف العامل يف سنة 0550
حوايل  85يف املائة ،وهو ما يدل على ارتباط الفقر يف العامل أساسا بالسكان الريفيني ،ويبذل الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية منذ نشأته سنة  5922جهودا كبرية لتوفري التمويل الالزم للسكان الريفيني من أجل مساعدهتم على
إطالق برامج ومشاريع تساعدهم يف اخلروج من دائرة الفقر ،كما يعتمد الصندوق على اسرتاتيجيات متعددة احملاور
من أجل تعميق مسامهاته يف مكافحة الفقر الريفي ،ورغم هذه اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا الصندوق ملكافحة
الفقر واجلوع يف املناطق الريفية إال النتائج احملققة ما زالت ضعيفة.
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.7قائمة المراجع:

 -1أبو بكر الشريف خوالد ،و نوة ثالجية" .)0552( .التنمية الزراعية و دورها في مكافحة الفقر في بلدان منظمة المؤتمر

اإلسالمي :قراءة في تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  ،" IFADجملة دراسات وأحباث ،جامعة زيان عاشور ،اجلزائر،
.)00(8

 -1الصندوق الدويل للتنمية الزراعية( .أفريل " .)0550اعمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :وأحدث فرقا" .روما.
ايطاليا.
 -1الصندوق الدويل للتنمية الزراعية" .)0550( .اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  ." 1012-1012روما .ايطاليا.
 -1الصندوق الدويل للتنمية الزراعية" .)0553( .التقرير السنوي للصندوق  . "1001روما .ايطاليا.
 -2الصندوق الدويل للتنمية الزراعية" .)0552( .التقرير السنوي للصندوق  ."1019روما .ايطاليا.
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 .1مقدمة :
اجتهت اقتصاديات العامل يف الربع األخري من القر العشرين حنو املزيد من التحرير االقتصادي واالنفتاح يف ظل
تغيري دور الدولة يف الشأ االقتصادي وتقليصه وحتفيز دور القطاع اخلاص ،ويف إطار البحث عن مصادر النمو
االقتصادي والسياسات املعززة له يف املدى الطويل بدنت ننشطة تنمية االستثمار اخلاص تربز على الساحة يف
السنوات األخرية كمكو ضروري لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.
للقطاع اخلاص دورا رئيسيا وحموريا يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل مسامهته الفعالة يف تنشيط
احلياة االقتصادية ومن مث يف رفع معدالت النمو واحلد من الفقر ،غري ن تفعيل دور القطاع اخلاص واالعتماد عليه
كشريك لتنفيذ اخلطط التنموية املربجمة والرفع من مردوديته يتطلب التعرف على جممل العوامل اليت تقف عائقا نمام
تطوير نشاطه ،إل تطوير مكانة ونداء القطاع اخلاص يعترب قضية جد هامة يتوجب ن ترتكز عليها السياسات
االقتصادية مبا ينعكس إجيابا على النشاط االقتصادي.
.0.0إشكالية الدراسة:

انطالقا مما تقدم ميكن طرح اإلشكالية التالية:
ما هي المتغيرات االقتصادية الكلية المؤثرة على االستثمار الخاص في الجزائرخالل الفترة 8102-0991؟
 .8.0أسئلة الدراسة:
تدفعنا اإلشكالية الرئيسية إىل طرح األسئلة الفرعية التالية:
 هل جنحت السياسات واإلجراءات اليت اختذهتا احلكومات اجلزائرية يف تنمية القطاع اخلاص؟ كيف كا تأثري كل من (الناتج الوطين اإلمجايل ،االستثمار العام ،معدل التضخم ،سعر الفائدة احلقيقي ،حجمالقروض املصرفية املمنوحة للقطاع اخلاص ،الدين اخلارجي ،سعر الصرف ،االنفتاح االقتصادي) على االستثمار
اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة 0232-3922؟
 .1.0فرضيات الدراسة:
تستند هذه الدراسة على الفرضيتني التاليتني:
 سياسة االستثمار اليت تبنتها اجلزائر ابتداء من التسعينات من نجل بناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق احلر ،منخالل اإلصالحات االقتصادية اليت اعتمدت آنذا  ،نعطت حيوية للقطاع اخلاص.
 يعترب كل من الناتج الوطين اإلمجايل ،االستثمار العام ،معدل التضخم ،سعر الفائدة احلقيقي ،حجم القروضاملصرفية املمنوحة للقطاع اخلاص ،الدين اخلارجي ،سعر الصرف ،االنفتاح االقتصادي ،متغريات ذات نثر إجيايب على
االستثمار اخلاص خالل الفرتة .0232-3992
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 .1.0منهج الدراسة:
من نجل االجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار مدى صحة الفرضيتني ،نستخدم املنهج الوصفي التحليلي،
لتشخيص وحتليل الظاهرة حمل الدراسة.
.8العوامل المؤثرة على االستثمار الخاص.
نهم العوامل احملددة لنمو االستثمار اخلاص تتمثل يف:
 .0.8الناتج المحلي اإلجمالي.

هنا عالقة ارتباط مباشرة وراسخة بني الناتج واالستثمار ينتج عنها ننه إذا حصلت ني زيادة يف االستثمار من

نجل توسيع الطاقة اإلنتاجية القائمة يكو ذلك نتيجة لتغري يف معدل اإلنتاج وبصورة مستقلة عن املستوى املطلق
لإلنتاج العام ،وبغ النظر عن كو هذا املستوى القائم كبريا نو حمدودا وعليه فإ عملية االنتقال من مستوى إنتاج
عام إىل مستوى آخر نعلى منه يتطلب زيادة يف اإلنفاق االستثماري اهلادف إىل توسيع الطاقة اإلنتاجية القائمة.
ذلك كله أل حجم االستثمار متعلق مبستوى الناتج عن طريق الفائ اإلنتاجي املتاح لالستثمار ،فالزيادة يف الناتج
تعين زيادة يف هذا الفائ  ،األمر الذي يؤدي إىل زيادة يف االستثمار ،وأل الزيادة اليت حتصل يف الفائ نو (الربح)
تدفع اجلهة املستثمرة أل تتوقع مزيدا واستمر ًارا يف تدفق هذا الفائ  ،كما ن الزيادة يف الفائ تعطي املستثمر قدرة
نكرب على التمويل الذايت الذي يؤدي تكاثره إىل استمرار يف تطوير الطاقة اإلنتاجية .وتنشأ من هذا السياق الظاهرة
املعروفة (املسرع) يف االستثمار الذي تتحدد مبوجبه العالقة بني نسبة التغري يف مستوى الدخل نو اإلنتاج العام ومعدل
اإلنفاق االستثماري ،إذ إ التغري (زيادة كا نو نقصانا) يف مستوى الدخل نو اإلنتاج العام يؤدي إىل تغري مواز يف
معدل اإلنفاق االستثماري .وملا كا إنفاق الدخل يتم إما على االستهال وإما على االدخار (الذي يفرتض ن
يتحول مباشرة إىل استثمار) فإ ما ال يتم استهالكه من الدخل يف مدة زمنية معينة يكو مهيأ لالستثمار .فإذا ما
جرى إنفاقه على بناء مصنع جديد مثالً ،فإ هذا اإلنفاق األويل يطلق سلسلة انفاقات الحقة متداخلة .فهو يزيد
نوالً دخل عمال الذين يزيدو إنفاقهم على املشرتيات من جتار التجزئة ،وهؤالء يقومو بزيادة إنفاقهم على
املشرتيات من جتار اجلملة الذين يبادرو إىل زيادة حجم طلباهتم من املصانع اليت تتفاعل وتزيد إنتاجها لتلبية طلباهتم
فتتوسع وتزيد عدد عماهلا وغري ذلك ،وهذا ما يرفع حجم كتلة األجور ويولد مزيدا من الطلب االستهالكي ومن
اإلنفاق االستثماري املقابل فيستمر الدخل الوطين بالتزايد .وإ هذه الصورة هي مبثابة تشبيه للحركة املتتابعة اليت
تتولد عن اإلنفاق االستثماري األصلي واليت تؤلف ظاهرة نخرى من ظواهر االستثمار معروفة» مبضاعف االستثمار
« .إذ ن الزيادة يف اإلنفاق االستثماري ال تزيد جممل الناتج العام مبقدار يساوي حجمها فقط ،بل عدة نضعاف
ذلك .ومع ن القوى الناجتة عن» املسرع«و »املضاعف «تنطلق من اجتهني خمتلفني فإهنا تتفاعل وتصب يف ملتقى
واحد ،فتولد حركة متعاظمة تؤدي إىل تسارع يف منو الدخل الوطين(الناتج) فزيادة اإلنفاق االستثماري تزيد الدخل
القومي بوجه مضاعف كما ن زيادة الدخل القومي تقود إىل الزيادة يف االستثمارات (إذا تالءمت املعطيات
واملتغريات االقتصادية األخرى) والعكس صحيح نيضا .إذ إ تقليص االستثمار يؤدي إىل تباطؤ يف احلركة االقتصادية
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وتراجع يف الدخل القومي كما ن التناقص يف الدخل يقود إىل تد يف حجم االستثمار( .مروة عبد القادر صاحل،
.)0232
 .8.8االستثمار العام )االستثمار الحكومي).

يؤثر اإلنفاق احلكومي االستثماري على االستثمار اخلاص من خالل عدة قنوات (موالي خلضر عبد الرزاق،

بونوة شعيب:)0232-0229 ،
 ميثل اإلنفاق احلكومي نسبة كبرية من اإلنفاق نو الطلب الكلي يف الدول النامية ،وني نقص يف اإلنفاق احلكومينتيجة الخنفاض إيرادات الدولة نو نقص خمطط يف اإلنفاق احلكومي هبدف معاجلة التضخم نو العجز املتنامي يف
املوازنة العامة من شأنه ن يؤثر سلبا على الطلب الكلي يف االقتصاد ،وبالتايل يؤثر سلبا كذلك على توقعات القطاع
اخلاص اجتاه رحبية االستثمارات اجلديدة .والزيادة يف اإلنفاق احلكومي تؤدي بطريقة مباشرة نو بطريقة غري مباشرة
ومن خالل مضاعف اإلنفاق احلكومي إىل زيادة مضاعفة يف الطلب الكلي مما حيفز القطاع اخلاص على زيادة
االستثمار بغية التوسع يف اإلنتاج استجابة لزيادة الطلب الكلي فمن املتوقع إذا ن تكو العالقة موجبة بني اإلنفاق
احلكومي االستثماري واالستثمار اخلاص.
 قد يكو لإلنفاق احلكومي االستثماري على البنية التحتية ،نثر تكاملي موجب على االستثمار اخلاص ،فالكثريمن املشاريع يصبح تنفيذها غري جمد وحيجم القطاع اخلاص عن االستثمار فيها إذا كا على املستثمرين حتمل
تكاليف إضافية إلنشاء الطرق نو توليد الطاقة الكهربائية نو بناء اخلزانات والسدود اليت حيتاجها يف تنفيذ مشاريعهم
اجلديدة ولكن عندما هتتم الدولة باإلنفاق على تلك البىن التحتية يصبح االستثمار يف تلك املشاريع جمديا ويقبل
القطاع اخلاص على تنفيذها.
 العالقة بني اإلنفاق احلكومي االستثماري واالستثمار اخلاص قد تكو عكسية باعتبار ن اإلنفاق احلكومياالستثماري رمبا ينافس االستثمار اخلاص على مصادر التمويل عندما يتم متويل عجز املوازنة العامة بقروض من األفراد
واهليئات نو اجلهاز املصريف ،فزيادة اإلنفاق احلكومي االستثماري يف ظل عجز املوازنة يقلل من األموال املتاحة
إلقراض القطاع اخلاص ،كما ترفع من معدالت الفائدة على القروض فتزيد تكلفة رنس املال للمشاريع االستثمارية مما
يؤثر سلبا على االستثمار اخلاص.
وهكذا جند ن لإلنفاق احلكومي االستثماري آثار تكاملية اجيابية ونخرى تنافسية سلبية على االستثمار اخلاص،
والتأثري الصايف لإلنفاق احلكومي االستثماري على االستثمار اخلاص هو حمصلة القوى املؤثرة يف كل اجتاه.
 .1.8معدل التضخم.
تعترب سالمة األوضاع النقدية واستقرارها من نهم األمور اليت تساعد يف حسن اختاذ القرارات االقتصادية ومفتاح
االستقرار هو حتقيق معدل تضخم منخف الذي يعين نسبة فوائد حقيقية موجبة ،ويعترب املستثمر معدل التضخم
املنخف نساس بناء اقتصاد السوق ،فعندما تزيد معدالت التضخم ينعكس ذلك سلبا على املناخ االستثماري وعلى
القرارات االستثمارية .وقد تتبع حكومة بلد ما سياسة نقدية انكماشية نو توسعية وفقا لطبيعة اختالل الوضع
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االقتصادي للبلد ،ويرتتب على إتباع السياسة النقدية االنكماشية لعالج التضخم وعجز ميزا املدفوعات ،ارتفاع
سعر الفائدة والذي يؤدي إىل اخنفاض االستثمار ،حيث تؤكد النظرية االقتصادية على وجود عالقة عكسية بني سعر
الفائدة والطلب االستثماري نظرا الرتفاع تكلفة احلصول على القروض وبالتايل زيادة تكاليف املشروع واخنفاض
هامش الربح املتوقع ،نما يف حالة إتباع احلكومة سياسة نقدية توسعية لزيادة الطلب الكلي ،فإ الزيادات يف عرض
النقد ستؤدي إىل اخنفاض يف سعر الفائدة وزيادة حجم االئتما  ،وبالتايل تشجيع االستثمار احمللي واألجنيب ،قد
تؤدي هذه الزيادة يف نفس الوقت إىل توسيع حجم السوق ،وزيادة اإلنتاج واالستثمار نتيجة زيادة الطلب على السلع
واخلدمات ،ويتوقف ذلك على مرونة اجلهاز اإلنتاجي وقدرته على االستجابة للزيادات يف الطلب الكلي وإال ندى
ذلك إىل زيادة معدل التضخم( .دالل بن مسينة.)0231 -0230 ،
تثبت العديد من الدراسات بأ ظروف عدم التأكد اليت حتول دو التقدير السليم ملعدالت التضخم يف
االقتصاد تعترب من احملددات الرئيسية للطلب االستثماري .باإلضافة إىل ن معدالت التضخم حتد من ثقة املستثمرين
خاصة فيما يتعلق بالسياسات النقدية واملالية املطبقة (ناجي بن حسني .)0229 ،ني ن ارتفاع مع ّدل التضخم يعرب
عن حالة من ال استقرار ،فالتقلبات الكثري ملع ّدالت التضخم تؤثر سلبا على الرحبية املتوقعة للمستثمرين اخلواص

) .(Innocent bayai,Davis nyangara, 2013فحالة عدم اليقني جتعل الكثري من مؤسسات القطاع اخلاص تعيد
استثماراهتا بعيدا عن تلك اليت تشوهبا املخاطر املرتفعة ،أل االستثمار يف مثل هذه احلاالت ميكن ن يسبب تراجع
يف قيمة هذه االستثمارات( .دمحاين حممد ادريوش)0231 ،
.1.8سعر الفائدة الحقيقي.

تتميز الدول النامية ببع السمات منها عدم اكتمال نسواق رنس املال ،وتشوه األسعار النسبية مثل حتديد
نسعار الفائدة إداريا عند مستوى نقل من املستوى التوازين والتخصيص املباشر لالئتما املتاح من السلطات النقدية،
مما خيف االئتما املتاح للقطاع اخلاص ،وبالتايل ينخف االستثمار .وتلعب السياسة النقدية وخاصة سعر الفائدة
دورا هاما يف إدارة الطلب يف األجل القصري .وقد نكدت بع الدراسات ن اخنفاض سعر الفائدة عن القيمة
التوازنية مبقدار  %3يؤدي إىل اخنفاض معدل النمو االقتصادي مبقدار  0/3ومتارس سياسة سعر الفائدة تأثريها
على معدل النمو االقتصادي ،من خالل تأثريها على حجم االستثمار وإنتاجيته ،حيث يتحدد معدل االستثمار،
ومعدل النمو االقتصادي حبجم املوارد املتاحة لالقرتاض ،واليت تتحدد بسعر الفائدة احلقيقي ،فيؤدي حترير سعر
الفائدة إىل اخنفاض معدل االستثمار املرغوب فيه باعتباره دالة عكسية يف سعر الفائدة ،كما يؤدي إىل زيادة
االستثمار املخطط الذي يرتبط طرديا حبجم املوارد املتاحة لالقرتاض ،كما يؤدي سعر الفائدة احلقيقي السالب لعدم
التخصيص األمثل للموارد املالية .وتؤدي زيادته يف األجل القصري إىل تغيري شكل ومنط االدخار ،من السلع املعمرة
لصاحل األصول املالية فيزداد عرض املوارد املالية املتاحة لتمويل االستثمار ،وترشيد االئتما وبالتايل حترير املوارد املالية
لالستثمار االنتاجي وتقل املنافسة على املوارد املالية املتاحة لتمويل االستثمار الثابت (عمر كباشي ابراهيم،
.)0231
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وتؤثر زيادة سعر الفائدة على قرارات االستثمار اخلاص يف الدول النامية من خالل زيادة التكلفة احلقيقية
لالقرتاض من البنو  ،وزيادة عائد الفرصة البديلة لالحتفاظ باألرباح احملتجزة للمشروعات ،بدل من استثمارها يف
توسيع القاعدة اإلنتاجية .وتؤثر زيادة تكلفة استخدام رنس املال سلبيا على حجم ومستوى االستثمار اخلاص عكس
ما توصل إليه منوذج  Makinon & Showوترجع نمهية العالقة العكسية بني مستويات نسعار الفائدة ،وقرارات
االستثمار اخلاص يف الدول النامية بسبب اعتماد متويل االستثمارات على االقرتاض بشكل نساسي ،عكس الدول
املتقدمة اليت يتوقف فيها متويل االستثمار على التمويل الداخلي ،من خالل األرباح احملتجزة من جانب وعلى التمويل
من خالل بيع حقوق امللكية )السهم من جانب آخر( ني ن عالقة االستثمار بأسعار الفائدة احلقيقية وحبجم
االئتما املتاح له ،وهو ما يصعب تطبيقها يف الدول النامية ،مما يتطلب دراسة نوضاع كل دولة لوحدها (عمر
كباشي ابراهيم. )0231 ،
.5.8حجم االئتمان الممنوح للقطاع الخاص.

يؤثر على استثمارات القطاع اخلاص قيد االئتما (القروض) بسبب ختلف األسواق املالية يف اجلزائر وكذا تراجع
دور الوساطة املالية ،ونظرا لعدم وجود متويل طويل اآلجل وسوق العقود اآلجلة واملستقبلية (دمحاين حممد ادريوش،

ناصور عبد القادر ، )0231 ،وباعتبار ن القروض املصرفية هي املصدر الوحيد لالئتما املتاح لتمويل استثمارات
القطاع اخلاص يطرح العديد من املشاكل ونمهها (برحومة عبد احلميد:)0229 ،
 محدودية التمويل المصرفي من حيث الصيغ واإلجراءات :حيث يتميز التمويل املصريف يف اجلزائر مبحدوديتهالصيغية وتعقيدات إجراءاته ،مما جعل الوساطة املالية غري قادرة على التكيف مع وترية التحوالت اهليكلية على
مستوى االقتصاد الكلي.
 محدودية التمويل المصرفي من حيث التكلفة والضمانات :إ مشكلة الضمانات وتكلفة التمويل قد نضحتاعائقا نمام مرونة تعامل اجلهاز البنكي مع املستثمرين ،مما نثر سلبا على طريقة التمويل وانسيابه باحلجم املناسب ويف
اآلجال املالئمة ،وبالتايل نضحى هذا الوضع عائقا نمام تطور املشروعات.
 محدودية التمويل من حيث األولوية والحجم :الذي يتضح من طرق التمويل املصريف احلالية ن حصةاملشروعات الفردية واملصغرة والصغرية يف تغطية احتياجاهتا التمويلية حمدودة من حيث احلجم والشروط واألولويات،
حيث انعكس ذلك على حرما املشروعات اإلنتاجية ،ويف نفس الوقت عمل على تشجيع ننشطة املضاربة وتوسعت
دائرة املضاربة التجارية على حساب الدائرة اإلنتاجية اليت توفر املزيد من السلع واخلدمات ومناصب الشغل.
.6.8سعر الصرف الحقيقي.
سعر الصرف احلقيقي )الذي يتم قياسه بسعر السلع غري القابلة للتجارة الدولية نسبة إىل سعر السلع القابلة
للتجارة الدولية( يؤثر يف االستثمار اخلاص من خالل قنايت العرض والطلب كما يلي (خليفة نحالم-0232 ،
: )0239
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احلقيقية لثروة القطاع اخلاص وبالتايل اإلنفاق اخلاص من خالل تأثري هذا التخفي على املستوى العام لألسعار
وبالتايل فإ االخنفاض يف االستيعاب احمللي رمبا يدفع الشركات ملراجعة توقعاهتم املستقبلية عن الطلب ومن مث
ختفي استثماراهتم من خالل نثر املعجل.
 -جانب العرض :نظرا أل ختفي

سعر الصرف احلقيقي يرفع من سعر املنتجات القابلة لإلجيار الدويل )معربا عنها

بالعملة احمللية( بالنسبة لسعر املنتجات غري القابلة لالجتار الدويل ،رمبا يشجع ذلك االستثمار يف قطاعات
التجارة الدولية ويثبط من االستثمارات القطاعات احمللية غري القابلة للتجارة الدولية.
 .2.8الديون الخارجية.
يربز كذلك العجز يف احلساب اجلاري كأحد نهم حمددات االستثمار اخلاص يف الدول النامية ،فالديو اخلارجية
تعترب مشكلة مزدوجة التأثري على اقتصاديات الدول النامية ،فهي تعد املصدر األساسي لتمويل استثمارات خطط
التنمية من العمالت األجنبية الالزمة لالسترياد السلع الرنمسالية من آالت ومعدات ومصانع ،فال جدوى من منو
الديو اخلارجية على الدولة إذا ما نحسن استغالل القروض يف مشاريع استثمارية جمدية وداعمة للنمو االقتصادي،
وهي احلالة الغالبة على الدول النامية الفقرية يف املراحل املبكرة لعملية النمو االقتصادي ولكن عندما حيني موعد سداد
نقساط القروض والفوائد عليها فإ ذلك يؤثر سلبا على مناخ االستثمار وميثل نزيفا على املوارد الشحيحة من النقد
األجنيب الذي يتوفر للدولة النامية ،وبذلك تؤثر سلبا على االستثمار اخلاص من خالل عدة قنوات (موالي خلضر
عبد الرزاق ،بونوة شعيب:)0232-0229 ،
 يعتمد حجم الدفعات السنوية خلدمة الديو اخلارجية على نسعار الفائدة السائدة عامليا ،وعلى سعر صرف العملةالوطنية ،ونيضا على معدالت التبادل التجاري فحلول موعد سداد الديو يكو عادة مصحوبا حبالة من عدم
التأكد حول ما ميكن ن تتبناه الدولة من سياسات هتدف إىل توفري األرصدة الكافية من النقد األجنيب سواء
بفرض الضرائب نو الرسوم اجلمركية نو بوضع قيود على تداول النقد األجنيب وما إىل ذلك من اجراءات مما جيعل
لسداد القروض تأثري سلبيا على االستثمار اخلاص.
 بع نرصدة العمالت األجنبية سواء من عائد الصادرات نو من القروض اجلديدة قد يتم ختصيصها لسدادالقروض القائمة بدال عن متويل استثمارات جديدة.
 من شأ العجز الكبري من احلساب اجلاري من الديو اخلارجية ن يفقد الدولة األهلية لالقرتاض من نسواق املالالعاملية األمر الذي يضيق على القطاع اخلاص فرص احلصول على التمويل الالزم لالستثمار ،ويرفع من تكلفة
التمويل اخلارجي ،فيؤثر ذلك سلبا على حجم االستثمارات اجلديدة املمكنة.
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.2.8االنفتاح االقتصادي.
االقتصاد املفتوح ذلك االقتصاد الذي ترتفع فيه نسبة التجارة اخلارجية إىل الناتج احمللي االمجايل ،ويري الكثري من
االقتصاديني ن هنا عالقة اجيابية وثيقة بني حجم التجارة اخلارجية وخاصة الصادرات وبني االستثمار ،ويعزو ذلك
ن ارتفاع حجم التجارة مينح الشركات األجنبية فرصة لإلنتاج والتوزيع يف مناطق جغرافية تتمتع بنشاط متنامي يف
جمال التصدير واالسترياد وحتقيق بالتايل عوائد مرتفعة (حازم بدر اخلطيب.)0222 ،

على الرغم من تأكيد العديد من الدراسات على نمهية االنفتاح االقتصادي يف تطوير النشاط االقتصادي على
املدى الطويل ،إال ن ذلك ال يعين بتاتا عدم وجود تأثريا ت سلبية هلذا التوجه على االقتصاد املعين تربز يف اخلصوص
من خالل التحرير املطلق وغري التدرجيي لعمليات التجارة اخلارجية .إ التأثري السليب لتحرير التجارة اخلارجية يتمثل
غالبا يف عدم قدرة املؤسسات احمللية على التكيف مع اشتداد املنافسة الذي ينتج عن ذلك ،مما يتسبب يف تعرض
العديد من املؤسسات احمللية للتصفية وتراجع احلصة السوقية وبالتايل تراجع الطلب على عنصر العمل واخنفاض
االستهال واالستثمار احمللي .ومن جهة نخرى يعترب االختالل يف عملية توزيع الدخل من بني نهم اآلثار السلبية
لسياسة حترير التجارة اخلارجية ،حيث ينتج عن هذه السياسة زيادة الطلب على العمالة املاهرة مقارنة بالعمالة غري
املاهرة وهو ما يزيد من حجم الفوارق يف الدخل ما بني الفئتني يف االقتصاد املعين ،مما يتسبب يف التأثري سلبا على
حجم الطلب الكلي يف النشاط االقتصادي ومن مث التعرض الختالالت اقتصادية (بودخدخ كرمي-0232 ،
.)0232
.1تحليل تطور حجم االستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة .8102-0991

يعتمد االقتصاد اجلزائري اعتمادا كبريا على قطاع احملروقات ،غري ن السياسية االقتصادية اليت انتهجتها يف
السنوات األخرية قد سامهت يف ظهور القطاع اخلاص يف بع األنشطة االقتصادية .وعلى اعتبار ن الناتج احمللي

اإلمجايل يعد مؤشر اقتصاد ي ذو داللة يف تقييم النمو االقتصادي ،ومنه ستكو مسامهة القطاع اخلاص فيه مبثابة
وسيلة للحكم على مدى مسامهته يف النمو احملقق ،والشكل التايل يوضح ذلك.
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

من الشكل نعاله ميكن تقسيم فرتة الدراسة إىل مرحلتني ،املرحلة األوىل خالل الفرتة ()3999-3992
شهدت هذه الفرتة قيام احلكومة اجلزائرية بعدة إصالحات اقتصادية وإصدار عدة قوانني من نجل إرساء قواعد
جديدة لرتقية وتشجيع االستثمار اخلاص تتماشى والتوجه اجلديد لالقتصاد ،كل هذه اجملهودات كا هلا نثر اجيايب يف
رفع مسامهة االستثمار اخلاص من الناتج احمللي اإلمجايل إذ بلغت نسبة مسامهته يف متوسط هذه الفرتة .% 32.20
واملرحلة الثانية خالل الفرتة ( )0232-0222شهدت هذه الفرتة ارتفاع يف نسب مسامهة االستثمار اخلاص يف
الناتج احمللي اإلمجايل مقارنة بالفرتة السابقة حيث سجلت نكرب نسبة هلذه الفرتة بـ % 12.09سنة 0232وندىن
نسبة بـ ـ ـ ــ%15.76 :سنة  ،2000وهذا التحسن املسجل يرجع إىل الربامج التنموية اليت نفذت خالل الفرتة هذه،
ومنه ميكن القول ن تطور االستثمار اخلاص خالل هذه الفرتة ارتبط باإلنفاق احلكومي لعملية التنمية االقتصادية و
االجتماعية .كما جند ن مسامهته يف النشاط االقتصادي حمدودة ومقتصرة يف قطاعات معينة كالفالحة والبناء
واألشغال العمومية ،النقل واخلدمات ،والتجارة.
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 .1تحليل أثر المتغيرات االقتصادية على االستثمار الخاص في الجزائر خالل الفترة.8102-0991
حتديد نثر املتغريات االقتصادية حمل الدراسة على االستثمار اخلاص يف اجلزائر كما يلي:
 .0.1تأثير الناتج المحلي اإلجمالي على االستثمار الخاص.

الشكل التايل يوضح لنا طبيعة العالقة املوجودة بينهما.

الشكل رقم( :)18عالقة االستثمار الخاص بالناتج المحلي االجمالي في الجزائر خالل الفترة -0991
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

ما ميكن مالحظته من الشكل نعاله هو وجود عالقة طردية ما بني املتغريين يف معظم سنوات الد راسة،
معدالت النمو اليت حققتها اجلزائر يف السنوات األخرية نتيجة ارتفاع ناجتها احمللي كا هلا د ور يف تشجيع القطاع
اخلاص على االستثمار ،على اعتبار ن معدل منو الناتج احمللي االمجايل يعترب من املؤشرات املهمة ملناخ االستثمار
اخلاص يف الدولة ،أل تزايد معدل النمو يدل على زيادة الطلب الكلي مما يشجع املستثمر اخلاص على زيادة حجم
استثماراته.
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 .8.1تأثير االستثمار العام على االستثمار الخاص.

الشكل التايل يوضح لنا طبيعة العالقة املوجودة بينهما.
الشكل رقم( :)11عالقة االستثمار الخاص باالستثمار العام في الجزائر خالل الفترة.8102-0991
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المصدر :احصائيات الديوا الوطين لإلحصاء ،وزارة املالية ،البنك الدويل.

لتحليل العالقة بني االستثمار العام واخلاص نقسم فرتة الدراسة إىل مرحلتني ،املرحلة األوىل خالل فرتة
( )3999-3992سياسة االستثمار اليت انتهجت من طرف السلطة اجلزائرية خالل فرتة التسعينات اليت هتدف من
خالهلا إىل بناء اقتصاد يعتمد على آليات السوق احلر ،عن طريق االصالحات االقتصادية اليت اعتمدت آنذا
بتشريع قوانني لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار واعطائه مكانة هامة يف االقتصاد الوطين ،انعكس ذلك إجيابا
على االستثمار اخلاص حيث سجل نكرب معدالت منو له خالل هذه الفرتة ،يف حني جند ن حجم االستثمار العام
خالل الفرتة نفسها سجل تذبذبا يف قيمته وهذا يرجع إىل انسحاب الدولة من متويل بع االستثمارات .نما الفرتة
( )0232-0222ومع شروع الدولة يف تنفيذ عدة برامج تنموية مسطرة نتيجة انتعاش نسعار النفط وارتفاع ايرادات
اجلبائية سجل القطاع اخلاص ظهور نكرب نتيجة السماح له بتنفيذ مشاريع استثمارية كانت حمتكرة من طرف القطاع
العام ،وانطالق من هذا التحليل تبني بأ العالقة بينهما كانت مزيج بني املزامحة والتكاملية.
 .1.1تأثير معدل التضخم على االستثمار الخاص.
تثبت العديد من الدراسات بأ ظروف عدم التأكد اليت حتول دو التقدير السليم ملعدالت التضخم يف
االقتصاد تعترب من احملددات الرئيسية ملعدل العائد الرنمسايل واالستثماري ،ولتوضيح مدى تأثري التضخم على
االستثمار اخلاص يف اجلزائر خالل فرتة الدراسة نقدم الشكل التايل:
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الشكل رقم( :)11عالقة االستثمار الخاص بمعدل التضخم في الجزائر خالل الفترة .8102-0991
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

ما ميكن مالحظته من الشكل نعاله ن تأثري معدل التضخم على االستثمار اخلاص ميكن تقسيمه إىل مرحلتني،
األوىل خالل الفرتة 3992-3992سجلت هذه الفرتة معدالت تضخم مرتفعة ،ومع هذا فإ االستثمار اخلاص
كا هو األخر مرتفع ،وهذا يرجع إىل ن االستثمار اخلاص يف هذه الفرتة كا نشاطه مرتكزا يف قطاعات النسيج
والتغذية والتجارة ،ومع رفع دعم الدولة عن األسعار ،كا دافعا للقطاع اخلاص على زيادة استثماراهتا من نجل تلبية
احلاجات الضرورية للمجتمع من جهة ،وتعظيم رحبه من جهة نخرى وهو األهم .نما املرحلة الثانية فكانت خالل
الفرتة 0232-3991نين نخذ معدل التضخم تراجع نتيجة استقرار األسعار ،يف حني نخذ االستثمار اخلاص
منحى تصاعدي ،استقرار األسعار خالل هذه الفرتة كا له دور يف زيادة معدل االستثمار اخلاص ،هلذا يعترب
استقرار األسعار عامال مشجعا وجاذبا لالستثمار اخلاص سواء كا حملي نو نجنيب.
.1.1تأثير سعر الفائدة الحقيقي على االستثمار الخاص.

لقد ساهم اخنفاض نسعار الفائدة احلقيقية نتيجة لإلصالحات اليت باشرهتا احلكومة بداية من التسعينات يف
تشجيع الطلب االستثماري للقطاع اخلاص يف اجلزائر ،ولتوضيح ذلك نكثر نقدم الشكل التايل:
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المصدر :احصائيات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

املالحظ من الشكل نعاله ن االخنفاض التدرجيي يف نسعار الفائدة احلقيقية بعد اإلصالحات اليت انتهجتها
احلكومة اجلزائرية ساهم يف تشجيع االستثمار اخلاص ،واملبني من الشكل نعاله ننه كلما اخنف معدل الفائدة
احلقيقي ارتفع حجم االستثمار اخلاص ،نتيجة زيادة تدفق حجم القروض املمنوحة للقطاع اخلاص.
 .5.1تأثير حجم القروض المصرفية على االستثمار الخاص.

ملعرفة تأثر االستثمار اخلاص حبجم القروض اليت استفاد منها نقدم الشكل التايل:
الشكل رقم( :)16عالقة االستثمار الخاص بحجم القروض المصرفية الممنوحة له في الجزائر خالل الفترة
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المصدر :احصائيات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.

نسبة القروض املمنوحة للقطاع اخلاص مل تتجاوز  %22خالل الفرتة املمتدة من3992إىل 0222هذا يعين ن
استثمار القطاع اخلاص كا يعاين خالل هذه الفرتة من صعوبة يف احلصول على التمويل ،وكانت نغلب القروض
توجه إىل مؤسسات القطاع العام ،وابتداء من سنة 0222عرفت القروض املوجه للقطاع اخلاص منحى جديد واليت
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نصبحت متثل النسبة األكرب من إمجايل القروض املوجهة لالقتصاد ولكن ليس بالشيء املطلوب الذي ميليه الواقع
االقتصادي.
.6.1تأثير سعر الصرف الرسمي على االستثمار الخاص.

ميكن مالحظة تأثري تقلبات سعر الصرف يف حجم االستثمار اخلاص من خالل الشكل التايل:

الشكل رقم( :)12عالقة االستثمار الخاص بسعر الصرف الرسمي في الجزائر خالل الفترة .8102-0991
40
35
30
25
20
15
10
5
0

المصدر :احصائيات البنك الدويل.

يف الشكل نعاله يتضح ن االستثمار اخلاص يتأثر باخنفاض وارتفاع قيمة العملة الوطنية ،فاستقرار سعر الصرف
يكو له دور يف زيادة االستثمار اخلاص ،ف ارتفاع سعر الصرف للعملة احمللية بشكل غري مغايل فيه ،يؤدي إىل زيادة
القدرة الشرائية للعملة احمللية ،وبذلك يزداد الطلب يف السوق وهذا مؤشر إلرتفاع هامش األرباح ،باإلضافة إىل
اخنفاض قيمة املواد األولية والسلع املستوردة نصف مصنعة اليت تستعمل يف اإلنتاج ،كل هذا يعد مبثابة حمفز رئيسي
لزيادة املشاريع االستثمارية.
 .2.1تأثير الدين الخارجي على االستثمار الخاص.

يف نغلب األحيا يؤثر الدين اخلارجي تأثريا سلبيا على حجم االستثمار اخلاص .يف احلاالت اليت يرتفع فيها

حجم الدين اخلارجي جند ن القطاع العام يزاحم القطاع اخلاص يف احلصول على التمويل ،كما ننه يف مثل هذه
احلاالت حيدث حتويل لرؤوس نموال القطاع اخلاص حنو اخلارج لتخلص من االلتزامات الضريبية اليت ميكن ن تفرض
يف ظل شح املوارد احمللية وارتفاع حجم الدين اخلارجي ،ويؤثر هذا املؤشر سلبا على املستثمرين يف القطاع اخلاص
بسبب زيادة يف درجة من عدم اليقني (خليفة نحالم .)0239-0232 ،وملعرفة تأثري حجم الدين اخلارجي على
االستثمار اخلاص يف اجلزائر نقدم الشكل التايل:
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.

املالحظ من الشكل نعاله ن ارتفاع حجم اإليرادات البرتولية يف اجلزائر بعد االنتعاش الذي عرفته نسعار البرتول
ما بعد التسعينات ،مكن احلكومة اجلزائرية من ختفي حجم ديوهنا اخلارجية ،وتراجع هذه األخرية كا له دور يف
ارتفاع حجم االستثمار اخلاص نتيجة التمويل الذي منح للقطاع اخلاص خالل نفس الفرتة.
 .2.1تأثير درجة االنفتاح االقتصادي على االستثمار الخاص.
الشكل ندناه يبني لنا تأّثر االستثمار اخلاص باالنفتاح االقتصادي.
الشكل رقم( :)19عالقة االستثمار الخاص باالنفتاح االقتصادي في الجزائر خالل الفترة .8102-0991
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المصدر :احصائيات البنك الدويل.
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ارتفاع الصادرات من احملروقات وكذلك ارتفاع نسبة الواردات من املنتجات األجنبية تشكل عائقا نمام االستثمار
اخلاص املنتج ،نتيجة عدم قدرته على منافسة هذه املنتجات وطنيا ،ما يؤدي إىل عزوف املستثمرين على االستثمار يف
القطاعات املنتجة ،باإلضافة إىل مشكل التعقيدات اإلدارية واملكلفة اليت تواجه املستثمرين يف عملية االسترياد
والتصدير ،األمر الذي ساهم يف منو االقتصاد املوازي وانتشار ثقافة العيش على هوامش قطاع التجارة اخلارجية
)االستهالكية( .
 .5الخاتمة:

ميثل القطاع اخلاص اليوم حمور التنمية االقتصادية واالجتماعية يف معظم بلدا العامل ،نظرا ملا يتمتع به هذا
القطاع من مزايا وإمكانيات كبرية تؤهله للقيام بدور ريادي يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،حيث يعمل
على تسريع النمو وخلق مناصب عمل والتخفيف من معدالت الفقر إضافة إىل تنويع الصادرات وتعزيز قدرهتا على

املنافسة .ومن خالل هذه الدراسة مت التوصل إىل النتائج التالية:
 تسطري احلكومة اجلزائرية لربامج استثمارية ضخمة ،نتيجة حتسن األوضاع املالية للجزائر بداية من سنة ،0222شجع على ولوج القطاع اخلاص يف القطاعات املولدة للقيمة املضافة ،ومسامهته يف حتقيق فوائ مالية من بع
القطاعات يف مقدمتها قطاع الفالحة وقطاع اخلدمات مبختلف ننواعه ،إال ن مسامهته يف اجملهود التنموي للبالد
تبقى ضعيفة ،نتيجة متركزه يف النشاطات سريعة الربح وقليلة املخاطر.
 مت التوصل من خالل الدراسة التحليلية للعوامل االقتصادية احملددة لالستثمار اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة 0232-3992إىل إجياد عالقة طردية بني معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل واالستثمار اخلاص على اعتبار ن
تزايد معدل النمو يدل على زيادة الطلب الكلي مما يؤدي إىل تشجيع املستثمرين على االستثمار ،و تبني كذلك
ن العالقة بني االستثمار اخلاص والعام امتزجت بني املزامحة والتكاملية ،كما دلت نتائج التحليل ن ّ نثر معدل
التضخم على االستثمار اخلاص يف فرتة الدراسة كا موجبا ،وهو ما يفسره نوال حتسن معدالت التضخم يف فرتة
الدراسة ،كما تفسر هذه النتيجة طبيعة توجه القطاع اخلاص حنو قطاعات غري منتجة واليت يستفيد نصحاهبا من
االرتفاع املتواصل لألسعار ،ومن خالل حتديد العالقة مع سعر الفائدة احلقيقي وحجم االئتما املمنوح للقطاع
اخلاص مت اجياد ن اخنفاض سعر الفائدة احلقيقي كا سببا يف حتسن العالقة بني االستثمار اخلاص والقطاع
املصريف وزيادة درجة الثقة بينهما خاصة فيما يتعلق مبنح القروض املوجهة لتمويل املشروعات االستثمارية ،كما
اتضح ن استقرار سعر الصرف انعكس إجيابا على االستثمار اخلاص ،وتراجع حجم املديونية نتيجة ارتفاع
اإليرادات اجلبائية كا له دور يف ارتفاع نصيب االستثمار اخلاص من التمويل املصريف ،والتقليل من مزامحة
القطاع العام له يف احلصول على القروض .كما تبني بأ درجة االنفتاح االقتصادي كا هلا نثر سليب على
االستثمار اخلاص نتيجة غزو السوق الوطنية باملنتجات األجنبية وعدم مقدرة املنتجات الوطنية على منافستها ،ما
يدل على ن سياسة االنفتاح على االقتصاد العاملي يف اجلزائر تتطلب وضع خطة اسرتاتيجية ختدم نهداف
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القطاعات من املنافسة األجنبية

القوية.
 اهلدف من تطوير القطاع اخلاص الوطين هو تغيري بنية االقتصاد اجلزائري وهذا بتنويع اإلنـتاج ،ورفع نسبةالصادرات خارج احملروقات.
على ضوء النتائج املتوصل إليها نقدم التوصيات التالية:
 ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وفعلية تعمل على تطوير القطاع اخلاص املنتج ،ليس فقط كونه مصدرا للنمو علىاملدى البعيد وإمنا نتيجة للعديد من التحديات اليت التواجه املسار التنموي للبالد ،ال سيما هشاشة هيكله
نحادي مصدر الدخل.
 من نجل تنمية القطاع اخلاص باجلزائر ودوام بقاء مسامهته يف تنمية االقتصاد واالرتقاء به إىل مستوى الدول اليتحققت تنميتها عن طريق القطاع اخلاص يتطلب:
 دعم تنمية املنتج احمللي لتعزيز القدرة التنافسية وحتسني جاذبية املنتجات واخلدمات احمللية وحتسني
مستوى اإلنفاق عليها يف خطوة ستسهم يف حتسني ثقة املستهلك باملنتج احمللي مقابل املستورد.

 السهر على تشجيع االستثمار يف القطاعات االقتصادية القابلة للتصدير على الصعيد الدويل.

 توفري التمويل لتحقيق االستثمارات ،فتأكد املستثمر من استمرارية منح االئتما باحلجم املطلوب ويف
الوقت املناسب هي من العوامل األساسية لضما استقرار االستثمارات ومنوها.

 تعزيز الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

 تطوير البينة التحتية الرقمية واملادية لتمكني القطاع اخلاص من العمل بكفاءة عالية.
 تطوير البنية املؤسساتية للدولة اليت تضمن تعزيز ثقة املتعاملني االقتصاديني يف االقتصاد الوطين.
.6قائمة المراجع:
 المراجع باللغة العربية: -االطروحات:

 )0بودخدخ كرمي .)0232-0232( .اتجاه السياسة االقتصادية في تحقي النمو االقتصادي :بين تحفيز الطلب أو تطوير
العرض دراسة حالة الجزائر  ،8101-8110نطروحة دكتوراه غري منشورة يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر.21

 )8خليفة نحالم .)0239-0232( .محددات االستثمار الخاص في الجزائر وآثاره على التنمية االقتصادية دراسة قياسية
 ،8105-0991نطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم التجارية ،جامعة املدية .اجلزائر.

 )1دالل بن مسينة .)0231-0230( .تحليل أثر السياسات االقتصادية على تنمية االستثمارات االجنبية المباشرة في ظل
االصالحات االقتصادية ،دراسة حالة الجزائر ،نطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية ،جامعة بسكرة.

 )1عمر كباشي ابراهيم .)0231( .سلوك استثمار القطاع الخاص في السودان في الفترة( ،)8119-0921نطروحة دكتوراه
يف االقتصاد ،جامعة السودا .
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 )5مروة عبد القادر صاحل .)0232( ،أثر استثمار القطاع الخاص على الناتج المحلي االجمالي-بوالية النيل االبيض
 ،8101-0991نطروحة دكتوراه يف االقتصاد التطبيقي ،جامعة السودا .

 -المقاالت:

 )0برحومة عبد احلميد( .جوا  .)0229 ,الطلب االستثماري للقطاع الخاص الجزائري ،تطوره ومحدداته .جملة العلوم
االنسانية ،حبوث اقتصادية ،جامعة قسنطينة ،ب(.)13

 )8موالي خلضر عبد الرزاق ،بونوة شعيب .)0232-0229( .دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية بالدول النامية-
دراسة حالة الجزائر .-جملة الباحث ،جامعة ورقلة.)1(1 ،

 )1ناجي بن حسني( .جوا  .)0229 ,تحليل وتقييم مناخ االستثمار في الجزائر ،جملة العلوم االنسانية ،حبوث اقتصادية،
جامعة قسنطينة ،ب(.)13
 -المداخالت:

 )0حازم بدر اخلطيب 32-31( .نفريل .)0222 ,مداخلة بعنوا " أهمية االستثمارات االجنبية في التنمية االقتصادية
وانعكاساتها ودورها في دعم المشاريع الصغيرة( حالة دراسية في االردن)" ،مقدمة للملتقى الدويل حول" تأهيل املؤسسات

الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ،جامعة الشلف ،اجلزائر.

 )8دمحاين حممد ادريوش ،ناصور عبد القادر 30-33( .مارس .)0231 ,مداخلة بعنوا " دراسة قياسية لمحددات االستثمار
الخاص في الجزائر باستخدام نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ،مقدمة للملتقى الدويل حول"

تقييم آثار برامج االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة(،)0232-0223
جامعة سطيف ،3اجلزائر.
 -المواقع االلكترونية:

 )0عادل عبد العطيم( .بال تاريخ) .محددات االستثمار الخاص ،المعهد العربي للتخطيط .على املوقع التايل:
. http://iefpedia.com/arab/wp content/uploads/2009/07
 -المراجع باللغة األجنبية:

- Articles.
1) Innocent bayai,Davis nyangara. (2013). an analysis ofdeterminants of private investment
in zimbabwe for the period2009-2011,. international journal of economics and management
scieces , 2(6), p. 20.
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الملخص

األصول البشرية؛

للموارد البشرية دورا مهما يف تطور وجناح املؤسسات االقتصادية لكوهنا تساهم بشكل أساسي يف
 ولقياس تكاليف إختيار وتعيني حماسبة املوارد البشرية؛، ومن أجل حتديد أداة إدارية هتتم بالعاملني كمورد تنظيمي،حتقيق أهدافها
) منافعIAS 19(  يتم ذلك باعتماد حماسبة املوارد البشرية وتطبيق املبادئ اليت،وتدريب وتطوير هذه املوارد واخلروج بقيمتها
، واملتمثلة يف األصول البشرية، ملا مييــزها من خصوصية كوهنا حماسبة تُعىن بنوع خاص من األصول،حتكمها
املوظفني؛
) األصولIAS 38(  فإن هـذه األعباء تكون على،وحبكم أن املؤسسات تنفق أمواال كبرية من أجل تدريب وتأهيل األفراد وغيـرها
وهندف من خالل هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على حماسبة املوارد.شكـل استثـمارات يف املوارد البشرية
.املعنوية
.)IAS(  تقييمها ومعاجلتها من طرف معايري احملاسبة الدولية، وكيفية حتديدها،البشرية من الناحية النظرية
Abstract

Keywords

Human resources play an important role in development and success of economic
institutions as it contributes mainly in achieving their objectives. In order to identify a
managerial tool that cares about employees as an organizational resource and measures
the costs of selection, employment, training and development of these resources and
generating its value, that can be accomplished by adopting human resource accounting
and applying its governed principles, which is characterized by being accounting that is
specialized in specific type of assets, represented in human assets, as long institutions
spend a lot of money to train and qualify individuals, therefore these burdens are in the
form of investments in human resources.
This research aims to highlight the human resource accounting from theoretical
prospective and how it will be determined, evaluated and processed through the
international accounting standards.

Human Assets ;
Human
Resource
Accounting;
Employee
Benefits
(IAS 19);
Intangible
Assets
(IAS 38).
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 .1مقدمة:
إن زيادة احلاجة لالهتمام باملوارد البشرية راجع إىل زيادة الوعي بأمهيتها كأصل من أصول املؤسسة وحاجتها
إىل ابتكارات وطرق جديدة توفر هلا مكانة سوقية ،فاملؤسسة يف ظل العوملة ال تعاين من فقر املعلومات بل تعاين من
صعوبة تشغيلها وحتليلها وتوظيف الكميات الضخمة والفائضة منها بسبب سرعة تغري البيئة التكنولوجية ،مما أدى إىل
تنشيط البحوث والدراسات اهلادفة لتكوين وتطوير املبادئ العلمية والنظم احملاسبية عن االستثمارات البشرية باعتبارها
أصال من أصول املؤسسة وهذا ما يعرف مبحاسبة املوارد البشرية ،اليت أصــبحت حتظى باهتمــام كربى امل ـؤسسات واليت
يقوم تفوقها بالدرجة األوىل على مواردها البشرية املتميزة.
واهلدف األساسي حملاسبة املوارد البشرية تقدمي بيانات عن قيمة املوارد البشرية املوجودة والتكاليف املرتتبة عليها
كأصول هلا قيمتها السوقية اليت تؤثر يف قيمة املؤسسة يف أسواق املال ،وذلك من خالل تقدمي املعلومات والبيانات
الالزمة ملساعدة اإلدارة يف اختاذ القرارات الالزمة فيما خيص القوى العاملة ،كزيادة املهارة واإلنتاجية بتطبيق برامج
لتعليم وتدريب العاملني وغريها.
 .1.1إشكالية الدراسة :ومن خالل ما سبق ميكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للدراسة كما يلي:
"كيف يتم تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية في ظل معايير المحاسبة الدولية؟"
 .2.1أسئلة الدراسة :وسيتم اإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي من خالل النقاط األساسية التالية:
 ماهية حماسبة املوارد البشرية.
 مزايا حماسبة املوارد البشرية وصعوبة تطبيقها يف املؤسسات االقتصادية.
 طرق تقييم وقياس املوارد البشرية.
 حماسبة املوارد البشرية يف ظل معايري احملاسبة الدولية.
 .2محاسبة الموارد البشرية:
.1.2مفهوم محاسبة الموارد البشرية
.1.1.2مراحل تطور محاسبة الموارد البشرية :مر تطور حماسبة املوارد البشرية على جمموعة من املراحل تتمثل فيما
يلي ( :حيياوي ،خان ،6102 ،ص )10-10
المرحلة األولى ( :)1699/1691ومتيزت هذه املرحلة بالدراسات اليت اهتمت بوضع املفاهيم األساسيةللمحاسبة عن املوارد البشرية باستخدام النظريات واملبادئ املتعلقة هبذا املوضوع وكذلك االعتماد على فكرة رأس املال

البشري يف النظرية االقتصادية.
 المرحلة الثانية ( :)1691/1699اهتمت هذه املرحلة بالدراسات اليت اهتمت بوضع مناذج قياس التكلفة وقيمةاملوارد البشرية وأمهها دراسات روجرهري مانسون و ايريك فالمهولتز.

 المرحلة الثالثة ( :)1699/1691متيزت هذه املرحلة باستمرارية البحوث لتطوير املفاهيم والنماذج املستخدمة يفقياس التكلفة وقيمة املوارد البشرية ،كما قامت مجعية احملاسبة األمريكية بتكوين جلنتني للمحاسبة عن املوارد البشرية.
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 المرحلة الرابعة ( :)1691/1699شهدت هذه املرحلة تناقص يف االهتمام سواءا من جانب الباحثني أواملطبقني.
 المرحلة الخامسة ( /1691إلى القرن الواحد والعشرون) :متيزت هذه الفرتة باالهتمام بالنظرية والتطبيقوالرتكيز على دور العنصر البشري يف الزيادة اإلنتاجية وبرزت التجارب الرائدة للشركات األمريكية واليابانية يف هذا

اجملال.
 .2.1.2تعريف محاسبة الموارد البشرية :هناك العديد من التعار يف حملاسبة املوارد البشرية نذكر أمهها:
* " عملية حتديد وقياس وتوصيل املعلومات اخلاصة باملوارد البشرية إىل املستفيد منها ومتخذي القرارات ( ".خالدي،
بوفرح ،6102،ص)006
* "عملية تقدير القيمة املالية للموارد البشرية أفراد ومجاعات يف املؤسسات واجملتمع ومتابعة التغريات اليت تطرأ على
قيمتها مع الوقت ( ".شاهني ،6100 ،ص)622
* " احملاسبة اليت هتتم بقياس القيمة االقتصادية للموارد البشرية من خالل خمتلف العمليات احلسابية املتعلقة بتقييم
تكلفة وأداء املورد البشري وأثرمها على األداء الكلي للمؤسسة يف وسط بيئة األعمال اليت تنشط فيها ( ".أبو بكر،
 ،6102ص.)02

* " جمموعة من املفاهيم واملبادئ واألساليب واإلجراءات اليت حتكم عملية حتديد وقياس البيانات املتعلقة باملوارد
البشرية وتقدميها لإلطراف املستفيدة ( ".حسن ،6102 ،ص .)066

* "عبا رة عن عملية التعرف على املوارد البشرية وقياسها وتوصيل املعلومات املتعلقة هبا إىل املختصني بإصدار
القرارات ،وهي أيضا تتضمن حتديد التكاليف اليت تتحملها املؤسسات مقابل مجع واختبار وتوظيف وتأجري وتدريب
األصول البشرية وقياس قيمتها للمؤسسة ( ".خليش ،مزياين ،6102 ،ص.)206
* " نظام معلومات يوفر املعلومات إىل اإلدارة عن التغري احلاصل يف حجم االستثمار لعنصر املوارد البشرية يف
املؤسسة( ".عبد الستار ،علوان ،6102 ،ص .)016
من خالل التعار يف السابقة ميكن استنتاج التعريف التايل :حماسبة املوارد البشرية هي عملية حتديد قيمة املوارد
البشرية ،من خالل التحديد والقياس والتوصيل للمعلومات اخلاصة باملوارد لألطراف املعنية ،وكذا قياسها قياسا كميا
من خالل أساليب ومناذج القياس وحتديد تكاليف االستقطاب واالختيار واالستخدام والتدريب والتطوير ،وبذلك
حتديد القيمة االقتصادية لألفراد بالنسبة للمؤسسة من خالل حتديد قيمتهم احلقيقية كأصول وصوال إيل معرفة كيفية
معاجلة هذه املوارد.
وحملاسبة املوارد البشرية جمموعة من اخلصائص نذكر منها( :حممد ،عامر ،0820 ،ص )08
 هي نوع من أنواع احملاسبة يعىن فقط باجلانب البشري داخل للمؤسسة أي أن من مميزاهتا أهنا هتتم فقط بكل ماخيص العمال داخل املؤسسة.
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 هلا طابع مادي وطابع غري مادي حيث أنه من املعروف أن احملاسبة مالية كانت أو حتليلية أو غريها ،هتتم باجلانباملادي فقط أما حماسبة املوارد البشرية هتتم باجلانب املادي للعمال ويف نفس الوقت هتتم باجلانب املعنوي حبيث ال
تفصل اجلانب املادي للعامل عن اجلانب املعنوي له.
 تسمح لإلدارة من خالل ما توفره من معلومات ومعطيات بالتخطيط السليم ملواجهة األعباء املتوقعة للعمال داخلاملؤسسة.
 القدرة على التحديد الدقيق لالستثمارات البشرية اليت حتتاج إليها املؤسسة لبناء تنظيماهتا اإلنسانية وبناء هيكلالعمالة.
 تتميز أيضا بقدرهتا على حتديد طرق وكيفية االستفادة وتسيري العنصر البشري داخل املؤسسة. القدرة على حتديد التكلفة احلقيقية للعنصر البشري وبالتايل تسمح باملفاضلة وقياس العائد ومقارنته بالتكلفة.من خالل اخلصائص السابقة جند أن حماسبة املوارد البشرية ،وعلى اعتبار أهنا تعىن بنوع خاص من األصول فإهنا
هتتم باجلانب املادي واجلانب الغري مادي للعنصر البشري.
 .2.1.2أهمية محاسبة الموارد البشرية :ميكن أن نلخص أمهية حماسبة املوارد البشرية يف النقاط التالية( :خالدي،
بوفرج ،6102 ،ص.)000
 ميثل العنصر البشري أحد املوارد اهلامة يف عملية اإلنتاج. زيادة نفقات التعليم والتدريب للمورد البشري خاصة مع زيادة وتعقد األساليب التكنولوجية احلديثة ،لذلك وجباعتبار هذا املورد رأس مال بشري يف املؤسسة.وجيب احملاسبة عنه.
 حاجة املؤسسات إىل معلومات حول االستثمارات املطلوبة يف اكتساب وتدريب املوارد البشرية واخلاصة بإحالهلاكذلك ،وذلك للوصول إىل قرارات سليمة بدرجة كبرية.
 .2.1.2أهداف محاسبة الموارد البشرية :تقوم حماسبة املوارد البشرية على جمموعة من أهداف نذكر أمهها:
(املدهون ،6102 ،ص.)066
 توفري معلومات عن كيفية تنظيم استخدام األصول البشرية للمؤسسة. املساعدة على إصدار قرارات سليمة للمؤسسة مبنية على معلومات دقيقة عن األصول البشرية. إجياد طرق قياسية يعتمد عليها يف معرفة تكلفة املوارد البشرية. مساعدة اإلدارة على التخطيط والرقابة على استخدام املوارد البشرية. وضع التقارير املالية الصحيحة عن نشاط املؤسسة ،وتقييم اإلدارة بطريقة سليمة وأكثر كفاءة. تنظيم وتنسيق استخدام كافة املوارد يف املؤسسة سواء أكانت طبيعية أو مالية أو بشرية. توفر لإلدارة معلومات عن التكاليف الفعلية الستقطاب املوارد البشرية ،وتنميتها سواء بإضافة موارد بشرية جديدةأو تطوير املوارد احلالية.
 املساعدة يف إعداد املوازنة التخطيطية لتكاليف احلصول على املوارد البشرية وتنميتها.213
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كما حددت مجعية احملاسبني األمريكية ثالث أهداف رئيسية حملاسبة املوارد البشرية وهي ( :شاهني،6100 ،
ص .)620
ا -القياس :أي تقدير لتكلفة وقيمة العنصر البشري باستخدام طرق ومناذج ومعايري موضوعية.
ب -التطبيق :تصميم النظام احملاسيب املالئم لالستفادة من املقاييس املوضوعية.
ج -النتائج االجتماعية :تتضمن حتليل أثر حماسبة املوارد البشرية على املنظمات االجتماعية واجتاهات وسلوك
العاملني.

 .2.1.2فروض محاسبة الموارد البشرية :تتمثل أهم الفروض اليت ترتكز عليها حماسبة املوارد البشرية مثلها مثل
إي نوع من احملاسبة فيما يلي( :مهاوات ،جرموين ،6102 ،ص )10
أ -الفرض األول :يعترب العنصر البشري موردا هاما من موارد املؤسسة ،له قيمة اقتصادية مباشرة تتمثل يف اجملهود

والوقت املبذول الجناز األعمال وتقدمي اخلدمات ،وقيمة اقتصادية غري مباشرة تتمثل يف كفاءة استخدام املوارد املادية
والتكنولوجية.
ب -الفرض الثاني :ميكن تطبيق مفهوم "األصول" على العنصر البشري ،حيث يتم تعريفها على أهنا موارد نادرة
يتم احلصول عليها عن طريق معامالت جارية أو ماضية قادرة على إعطاء منافع أو خدمات اقتصادية يف املستقبل،
ميكن تطبيق هذا املفهوم على العنصر البشري إذ يعطي للمؤسسة منافع اقتصادية وميكن تقدير قيمته.

ج -الفرض الثالث :إن استخدام األصول البشرية يتضمن تكلفة اقتصادية تتحملها املؤسسة مقابل حصوهلا على

منافع وخدمات وهذه األخرية بطبيعتها ميكن قياسها ووضعها يف صورة نقدية تظهر يف احلسابات اخلتامية حىت وان
حدث تغريات يف هذه األصول كالعمل أو اإلحالة إىل التقاعد مثال ،فان الكشوف احملاسبية تستطيع إظهارها يف
تكاليف التحليل.
د -الفرض الرابع :تتأثر قيمة األصول البشرية بال نمط القيادي لإلدارة ،إي أن الطريقة اليت تتبعها اإلدارة يف التعامل
مع العاملني تؤثر على قيمة العنصر البشري ارتفاعا أو اخنفاضا أو ثباتا.

ه -الفرض الخامس :تعد املعلومات اخلاصة مبحاسبة املوارد البشرية يف جانب تكلفة وقيمة املوارد البشرية ضرورية

لفعالية وكفاءة إدارة املؤسسة يف عمليات التخطيط الختيار وتوظيف وتنمية املوارد البشرية.
 .2.2مزايا محاسبة الموارد البشرية وصعوبة تطبيقها في المؤسسات االقتصادية

.1.2.2مزايا محاسبة الموارد البشرية :حتقق حماسبة املوارد البشرية عدة مزايا مؤسسة نذكر أمهها(:مزياين،
 ،6102ص .)20
 -تقدير االستثمارات اليت توجهها املؤسسة لبناء تنظيمها اإلنساين.

 عدم حتميل حسابات النتيجة بكافة املصاريف املرتبطة باملوارد البشرية اليت ال تستهلك خالل الفرتة املالية احلاليةمما يرتتب عليه زيادة اإلرباح.
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 إن استحداث أصول جديدة هي األصول البشرية يرتتب عليه تضخم املركز املايل للمؤسسة ،وهذا يوحي بزيادةثقلها يف السوق.
 إظهار اجيابيات يف مجيع نسب التحليل املايل الذي ميثل فيها البسط النتيجة الصافية أو أصول املؤسسة مثلاملردودية االقتصادية أو املالية.
 تساعد حماسبة املوارد البشرية املؤسسة على القيام مبسؤوليتها االجتماعية وذلك عن طريق وضع أهداف لتنميةاملوارد البشرية إىل جانب األهداف اإلنتاجية.
 تسهم حماسب املوارد البشرية يف حتويل النظرة إىل العاملني على أهنم أعباء إىل اعتبارهم أصوال ،ومن مث تزيد اإلدارةاهتمامها بتطوير املوارد البشرية.
 .2.2.2صعوبات تطبيق محاسبة الموارد البشرية :إن اعتبار املوارد البشرية أصال من األصول مسالة تواجه

بصعوبات كثرية وأهم هذه الصعوبات( :راضي ،6100 ،ص )022
 إن املؤسسات أو املؤسسات ليس هلا حق ملكية قانوين على املوارد البشرية كي تربر معاملتها كأصل من األصول. نظرا حلالة عدم التأكد فيم ا يتعلق مبستقبل املؤسسة يصبح من الصعب قياس املنافع أو اخلدمات املستقبلية منمواردها البشرية ،كما إن للموارد البشرية احلرية الطبيعية يف النقل أو ترك العمل ألي سبب من األسباب.
 صعوبة توفري عنصر املوضوعية يف قياس تكلفة املوارد البشرية ،الن ذلك يتطلب اعتماد طرق وأساليب رياضيةمعقدة قد يصعب الوصول إليها.
 ارتفاع معدل دوران املوظفني ،مما جيعل من الصعب تقدير أعمارهم اإلنتاجية اليت تلزم رمسلة واستنفاذ نفقاهتم. إن قياس قيمة اإلنسان وعرضها يف القوائم املالية هو حبد ذاته أمر غري مستساغ من الناحية اإلنسانية ،فضال عنوجود ذاتية يف عملية القياس قد تؤدي إىل البغضاء بني املوظفني وتواجه بعدوانية وكره.
 .2العنوان الرئيسي الثاني:
 .1.2طرق تقييم وقياس الموارد البشرية
هناك اجتاهني لقياس املوارد البشرية ،حيث االجتاه األول يعتمد على التكلفة والثاين على القيمة مها كالتايل:
 طرق تقييم وقياس الموارد البشرية التي تعتمد على التكلفة :وتتمثل فيما يلي:
أ -التكلفة التاريخية :هتدف هذه الطريقة إىل معرفة قيمة األصل عن طريق إثبات كل ما يتحمله املشروع يف سبيل
اقتناء هذا األصل وإعداده حبيث يكون صاحل لالستخدام يف املؤسسة ،وبتطبيق ذلك على األصول البشرية تعبري عن

قيمة هذه األصول ،وتتميز هذه الطريقة باملوضوعية ومسايرهتا للعرف والتطبيق احملاسيب ،حيث تعترب مصاريف اختيار
وتوظيف وتدريب العاملني مصاريف رأمسالية ،جيرى رمسلتها على فرتات استخدامها وبالتايل يتعني إهالكها على العمر
اإلنتاجي لألصول البشرية ،أو االستغناء عن العاملني قبل انتهاء حياهتم اإلنتاجية املقدرة ،يعترب الرصيد املتبقي
خسارة ،وممكن أن يكون الرصيد املتبقي رحبا يف حالة انتقاله مبقابل مادي( .الشريف ،6100 ،ص )01
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ب -التكلفة االستبدالية :وتسمى أيضا طريقة تكلفة إحالل املوارد البشرية ،ميكن تعريف تكلفة اإلحالل على أهنا
التضحية اليت ستتحملها املؤسسة اليوم إلحالل موارد بشرية بدال من املوجود اآلن ،حبيث يكون البديل قادرا على
تقدمي نفس اجملموعة من اخلدمات اليت يقوم هبا الفرد الذي يشغل هذه الوظيفة( .مزياين ،بو الذهب ،6102 ،ص)01
ج -تكلفة الفرصة البديلة (الضائعة) :تتمثل هذه الطريقة يف إمجايل التدفقات النقدية اليت يتم التضحية هبا يف
سبيل توجيه مورد ما من استعمال إىل استعمال آخر بديل وبالنسبة للموارد البشرية فان تكلفة الفرصة الضائعة هي
القيمة الضائعة لتخصيص شخص يف وظيفة معينة دون األخرى ،وتساعد هذه الطريقة على التوزيع للموارد البشرية
على االستخدامات البديلة كذلك تضع األساس الكمي لتخطيط وتنمية املوارد البشرية( .أمحد عبيد ،6106 ،ص

)620

 .2.2طرق تقييم وقياس الموارد البشرية التي تعتمد على القيمة االقتصادية :من أهم الطرق اليت تعتمد على
القيمة االقتصادية لقياس وتقييم املورد البشري جند ( :سعيدي ،عمارة ،6102 ،ص )26
ا -طريقة الشهرة غير المشتراة :يتم تقييم املوارد البشرية باالعتماد على خصم األرباح غري العادية للمؤسسة ،حيث
يتم الربط بني مقومات تكوين شهرة احملل مثل املوظفني اجليدين والسمعة احلسنة للمؤسسة وبني قيمة املوارد البشرية

وفق الصيغة التالية:
شهرة المحل  (Xتكاليف تكوين الموارد البشرية /إجمالي قيمة األصول)
ب -طريقة القيمة الحالية لإليرادات المستقبلية :يتم تقييم املوارد البشرية باالعتماد على الصيغة التالية:

حيث أن:


)

(  :Eهي القيمة املتوقعة لرأس املال البشري لشخص عمره Yسنة.

 :T سن التقاعد.
 :Py(t) احتمال موت الشخص ويالحظ انه لكي يكون هذا املفهوم مفيدا ملؤسسة معينة فان مصطلح املوت
جيب أن يتضمن إمكانية إن الشخص سيرتك املؤسسة ألي سبب مثل االستقالة أو التقاعد.
 :Ii اإليرادات املتوقعة للشخص يف فرتة .I
 :Y معدل خصم معني للشخص.

 .2.2محاسبة الموارد البشرية في ظل معايير المحاسبة الدولية :ال يوجد يف الوقت الراهن معيار حماسيب شامل
ملعاجلة قضية رأس املال البشري والفقرات املتعلقة به سواء يف معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية أو يف غريها من
املعايري احملاسبية كاملعايري الصادرة عن جملس معايري احملاسبة املالية األمريكي وقد تناول اجمللس املذكور جزءا من قضية
اإلفصاح عن املوارد البشرية من خالل تشجيع املؤسسات على اإلفصاح الطوعي عن املعلومات املتعلقة هبذه املوارد،
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أما معايري احملاسبة واإلبالغ املايل الدولية فتفتقر إىل معيار خاص باملوارد البشرية ،علما بأن هذه املعايري قد تطرقت
إىل األصول غري امللموسة وكذلك بعض اجلزئيات ذات العالقة باملوارد البشرية من خالل معيار احملاسبة الدويل رقم
 08املتعلق مبنافع املوظفني ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم  02املتعلق باألصول غري امللموسة ،ومعيار احملاسبة الدويل رقم
 62املتعلق باحملاسبة واإلبالغ عن خطط املنافع احملددة (خطط منافع التقاعد) ،إال أن دراستنا ستقتصر على املعيارين
احملاسبني الدوليني رقم  08ورقم .02
 .1.2.2األصول البشرية في ظل المعايير المحاسبية :تعتمد احملاسبة على جمموعة مع املعايري اليت جيب توفرها يف

املورد حىت يتم اعتباره كأصل وهذه املعايري مميزة لألصل ،وفيما يلي سوف نرى مدى انطباق هذه املعايري على
األصول البشرية.
أ -معيار الملكية :حىت يعترب املورد "أصل" تابع للمؤسسة فانه جيب أن تكون للمؤسسة خاصية ملكية هذا املورد
ومبعىن أخر كما ورد يف املع ايري احملاسبية الدولية تفرض على املؤسسة السيطرة على األصل إذا كانت متتلك سلطة
للحصول على املنافع االقتصادية ،وتستطيع احلد من إمكانية اآلخرين هلذه املنافع وهذه السيطرة تنبع عادة من

احلقوق القانونية( :الشريف ،6100 ،ص.)60
 إن ملكية املؤسسة لألصل البشري تتحدد من خالل العقد الذي يربط بني املؤسسة واملورد البشري والذي يلزمهبالبقاء يف املؤسسة ما دام العقد قائما.
 إضافة إىل ذلك أن قيام املؤسسة باستبدال األص ـ ـ ــول عند احلـاجة ،وامتــالك املؤس ــسة هلذه السلطة يثبت سيطرهتاعلى هذا األصل.
وحىت يتحقق معيار امللكية فانه البد من توافر شروط امللكية واملتمثلة يف( :رمضان ،0882،ص )621، 628
 حيازة األصل :يعترب املورد البشري أصل للمؤسسة لفرتة حمددة أو غري حمددة وذلك من خالل التعاقد القائم بنياملورد البشري واملؤسسة الذي مبوجبه يكون للمؤسسة احلق يف االنتفاع واالستخدام بناءا على هذا التعاقد.
القدرة على التصرف في األصل :ميثل هذا الشرط حق املؤسسة للتصرف يف مواردها مبا حيقق اهلدف الذياستخدم من أجله هذا املورد وفيما خيص املوارد البشرية فانه تعامل بصفة خاصة العتبار األصل البشري مورد من نوع
خاص ،فمثال التخلي عنه يكون عن طريق التسريح أو االستغناء مقابل تعويض معني ضمن شروط.
 -الرقابة على األصل :يعين هذا العنصر قدرة املؤسسة على التحكم والسيطرة الكلية أو اجلزئية من اخلدمات

املستقبلية ،ويف الغالب ُمينح ذلك للمؤسسة من خالل عنصر امللكية واليت تستدعي خضوع املورد للرقابة الكاملة اليت

تنب ع أساسا من امتالك وحيازة األصل واحلق يف الرقابة يكون لصاحب األصل أو املالك وبالنسبة للموارد البشرية يتم
مبوجب العقد الذي يربط الفرد باملؤسسة وبالتايل يعترب شكل من أشكال اخلضوع لرقابة املؤسسة وعدم اإلخالل
بشروط العقد.
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ب -معيار المقدرة على سداد الديون :يعترب هذا املعيار أحد الفروض األساسية الستمرار املؤسسة ،يتحقق ذلك
من خالل عوامل اإلنتاج املختلفة ،ومن بني عوامل اإلنتاج عنصر العمل الذي يكون ناجتا عن املوارد البشرية،
وانطالقا من ذلك تعترب املوارد البشرية عامل مساعد على سداد ديون املؤسسة.)Eric Flamhotzz.1971. p40).
ج .معيار الخدمات المستقبلية :وذلك يتطلب أمور ثالثة وهي:
 أن يكون هناك توقع ملنافع اقتصادية مستقبلية ،وذلك من خالل مقدرهتا اإلنتاجية. إمكانية قياس هذه املنافع وتكمن الصعوبة يف اجلزء اخلاص باملوارد البشرية عن اجلزء اخلاص باملوارد املادية. أن يكون للمؤسسة احلق يف استالم هذه املنافع وهذا يرتبط بامللكية القانونية.عنصر العمل هو عنصر أساسي ،ومعيار اخلدمات املستقبلية يتمثل يف اخلدمات واملنافع املتوقعة من املوارد
البشرية ،ألهنا هي اليت تعترب األصل واليت ميكن حتديدها وقياسها وليس اإلنسان يف حد ذاته ،وعليه فاملؤسسة هلا
احلق يف احلصول على املنافع واخلدمات اليت يقدمها املورد البشري مبوجب العقد الذي يربطهما وجند أن هذا الشرط
يظهر بصورة أكرب يف املؤسسات والنوادي الرياضية من خالل عالقة الرياضي مع هذا النادي أو املؤسسة والعقد املربم
ملدة حمدودة مقابل تقدمي هذا الرياضي خدمات مستقبلية للجهة اليت يربطه هبا العقد املربم.
د -معيار المقدرة اإلنتاجية:إن إنتاج السلع واخلدمات والوحدات املختلفة من طرف املوارد البشرية انطالقا من
التزامها بأداء العمل املطلوب منها ،وبالتايل فاملوارد البشرية تساهم يف مدخالت العملية اإلنتاجية ،وبالتايل فهي
بذلك تعرب عن مقدرهتا اإلنتاجية ومسامهتها يف تعظيم الربح للمؤسسة ( .رمضان ،0882،ص .)621
 .2.2.2األصول البشرية في ظل المبادئ المحاسبية :متثل املبادئ احملاسبية املرجع العلمي الذي يتم الرجوع إليه
يف اختاذ خمتلف اإلجراءات والسياسات واملفاهيم احملاسبية ،ويف حال اعتماد املوارد البشرية كأصول يف املؤسسة فال بد
من معرفة جتاوب هذه األخرية وتفاعلها مع هذه املبادئ يف ظل اعتبارها أصال مهما يف املؤسسة.
ا -مبدأ مقابلة المصروفات باإليرادات :يقصد هبذا املبدأ مقابلة املصروفات اليت ختص فرتة معينة باإليرادات اليت

حتق قت خالل هذه الفرتة ،ومبا أن املورد البشري من املفرتض أن يكون متواجدا يف املؤسسة لفرتات قادمة أي ألكثر
من فرتة مالية واحدة ،واملؤسسة تقوم باإلنفاق على هذه املوارد كنفقات االكتساب واالستدعاء والتطوير وغريها،
وهذه النفقات تعترب نفقات عن أصل من أصول املؤسسة تطبق عليها أسس اإلهالك مثل سائر األصول املادية
األخرى ،األمر الذي يعد منسجما مع مبدأ مقابلة املصروفات باإليرادات( .الشريف ،6100 ،ص .)62
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :إن املؤسسة ومن أجل حتسني أدائها ورفع مستواها
تسعى لتحقيق مستوى إنتاجية أكرب وأفضل ،وبذلك حتقق اإليرادات املرغوب فيها وذلك باالعتماد على مواردها
البشرية اليت كلما أنفقت عليها لتطويرها كلما زادت إنتاجيتها ،وحققت املستوى املطلوب من اإليرادات ومعاملة هذه
النفقات كعبء فقط قد يقلل من أدائها وبالتايل ختفيض عائد املؤسسة ألن العنصر البشري له تأثري فعال على حياة
املؤسسة.
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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ب -مبدأ اإلفصا والعالنية :يتطلب هذا املبدأ وجوب اإلفصاح الكامل عن احلقائق املالية يف القوائم املالية للفئات
املختلفة واملهتمة بأنشطة املؤسسات ،ويعرف اإلفصاح بأنه ":ضرورة احتواء القوائم املالية الدورية على البيانات الالزمة
إلعطاء القارئ صورة واضحة لتنمية أعمال املؤسسة عن الفرتة ومركزها املايل يف هناية الفرتة( ".سالمة،0888 ،
ص.)662
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :من املالحظ أن القـ ـ ـ ـوائم املالـ ــية للمؤسـ ــسات ال حتتوي
تعرب ع ن ق ـ ــيمة املوارد البـ ـشـ ـ ـرية يف املؤسسة وبالتايل فالتقارير املالية ال تعكس الصورة احلقيقية
على اإلفصاحات اليت ر
للمؤسسة ،على خالف ما يتم إظهاره يف حساب النتائج من أجور ومرتبات ،وبذلك فإن حماسبة املوارد البشرية ال
تتعارض مع هذا املبدأ بل إهنا جتعل من تقرير املؤسسة أكثر مشولية وأكثر دقة والتزاما هبذا املبدأ ألن اإلفصاح على
أصول املؤسسة البشرية قد يغري يف قرارات مستعملي التقارير املالية للمؤسسة بصورة كبرية.
ج -مبدأ الموضوعية :يقصد هبذا املبدأ التأكد بأي وسيلة مادية من حدوث الواقعة املالية ،وقد اعتربت املستندات
احملاسبية د ليال ماديا كافيا لذلك كربهان مكتوب يؤيد حدوث الواقعة ،واملوضوعية يف احملاسبة تعين عدم التحيز يف

القياس( .رضوان ،6110 ،ص .)002
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :يف ظاهر األمر يبدو أن مبدأ املوضوعية متناقض نوعا ما
مع حماسبة املوارد البشرية ولكن إذا اتصفت أساليب قياس رأس املال البشري باملوضوعية فإهنا ستتوافق مع هذا املبدأ،
وليست كل املقاييس تتصف بذلك ،ولكن توجد أساليب بدرجة كبرية من الدقة ،وإن إضافة بيانات خاصة باألصول
البشرية قد تكون أقل دقة ولكنها تكون ذات فائدة وداللة كبرية.
وبذلك فمبدأ امل وضوعية ليس متناقضا متاما مع حماسبة املوارد البشرية ،ولكن إضافة بند يف القوائم املالية للموارد
البشرية ال يفقد البيانات احملاسبية موضوعيتها.
د -مبدأ األهمية النسبية :ويقصد به إعطاء أكرب أمهية للعناصر األساسية اليت تكون ذات تأثري أكرب من غريها على
القوائم املالية املختلفة ( .احليايل ،6112 ،ص .)26

* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية :إن إنفاق املؤسسة على عمليات االكتساب والتنمية
واإلحالل ملـ ـ ـواردها البــشرية يعد إنفاقا كبريا خاصـ ـ ــة يف املؤسسات املتقدمة واحلديثة ،وعليه فهذه النفقات متتد لفرتات
قادمة مقابل انتظار حتقيق املؤسسة لعوائد مقابل هذا اإلنفاق وبالتايل جيب رمسلتها ،وإن إمهال هذا األمر يعترب إمهال
جلهود املؤسسة يف تطوير مواردها البشرية فهذا يعترب جتاهل هلذا املبدأ وعدم تطبيقه ،ويف األخري ميكن القول أن هذا
املبدأ ال يتعارض وحماسبة املوارد البشرية.
ه -مبدأ تحقق اإليراد :عرفت هيئة املعايري احملاسبية الــدولية اإليرادات أنــها ":تدفقات داخل ــة للــوحدة احمل ــاسبية أو
أي زيادة يف أصوهلا أو تسديد اللتزاماهتا أو كالمها معا( ".احليايل ،6112 ،ص .)21
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ويعنــي حتقـ ــق اإليراد توقيـت االعرتاف باإليراد أي حتـديد النقطة الزمنيـة الت ــي يتم عنـدها االعرتاف بإيـ ـراد ف ــي
الس ـجالت ،ولتح ـ ــقيق اإلي ـ ـراد شرطيـن هـ ــما االكتـساب أي اكتمال عمــلية توليــد اإليراد أو اقتـرابه من االكتمال
وشرط التحقق أو القابلية للتحقق مبعىن حتويل األصول غري النقدية إىل أصول نقدية وما هو يف حكمها.
* التأكد من مدى تطابق هذا المبدأ مع األصول البشرية:
 إن إيرادات املؤسسة تتحقق من خالل كفاءة أصوهلا البشرية ومقدرهتا على حتقيق إنتاجية عالية وترقى لتطلعاتاجلميع ،فاملؤسسة تصنع الفارق من خالل االستثمار يف مواردها البشرية وما تتصف به من مهارات وكفاءات،
وبالتايل فالعنصر البشري ليس بساهم فقط يف حتقيق اإليراد بل إنه العامل الذي حيدث نقطة التميز والتغيري يف
إيرادات املؤسسة.
 وعليه فإن هذا املبدأ يتطابق وحماسبة األصول البشرية بل إن عدم االنتباه له يف هذه الناحية يعترب انتقاص ألهمأصول املؤسسة.
 .2.2.2محاسبة الموارد البشرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  29األصول المعنوية :تطرق هذا املعيار
ملوضوع حماسبة املوارد البشرية باعتبارها أصل معنوي صعب تقييمه من خالل ما يلي:
ا -رسملة الموارد البشرية :املعيار الرئيسي للتفرقة بني األصل واملصروف هو اخلدمات املتوقعة من النفقة يف
املستقبل ،فالتكلفة جيب أن تعاجل كمصروف يف الفرتة اليت تتحقق فيها منافعها ،ومن مث فإذا كانت منافع التكلفة
تتعلق أو تفيد عدة سنوات فأهنا جيب أن تعاجل كأصل ،ويتم إثبات كل األعباء اليت تتحملها املؤسسة من اجل
احلصول على املورد البشري واعتبارها جزء من تكلفة املورد البشري بعد إثباهتا ،ويتم توزيعها على جمموعة من
السنوات شأهنا شأن األصول الثابتة ومن هذه املصاريف( :وصفي ،6110 ،ص.)20
 مصاريف اإلعالن للحصول على املورد البشري. مصاريف احلصول على العنصر البشري وتطوير كفاءته مثل التدريب والبعثات والدورات. مصارف تتعلق باخلرباء للحصول على العنصر البشري ،مثل مصاريف نقلهم واملكافآت املمنوحة هلم ومصاريفاملقابلة واالختبارات.
ب -إطفاء الموارد البشرية :إن وجود عدة طرق لتقييم املوارد البشرية يتطلب بالضرورة إجياد وسيلة لتوزيع تكلفة
األ صول البشرية على الفرتات الزمنية باستخدام معدل مناسب ،وميكن الوصول لقيمة التخفيض يف املوارد البشرية
بالتفرقة بني تكلفة االقتناء وتكاليف التدريب على النحو التايل( :قورين ،6100 ،ص .)008
 إطفاء (إستنفاذ) تكلفة االقتناء :يتم ذلك من خالل فرتة بقاء الفرد يف املؤسسة اليت تساوي وقت تلك اخلدمةالطبيعي (من اإلحالة للتقاعد) مطروحا منه عمر الفرد وقت التحاقه بالعمل يف املؤسسة ،لذلك يقدم النموذج األيت
لقياس اإلطفاء السنوي لتكلفة االقتناء.
حيث  = ta :قسط اإلطفاء السنوي.

 = Cتكلفة اقتناء األفراد.

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 =Nالفرتة الزمنية املتوقع خالهلا تقدمي الفرد خدماته للمؤسسة.
 -إطفاء تكاليف التدريب والتنمية :يتم ذلك على مدة فرتة االستفادة املتوقعة عن برامج التدريب والتنمية للموارد

البشرية وهي عادة اقل من الفرتة املتوقعة لبقاء الفرد يف خدمة املؤسسة ،ويقدم النموذج التايل لقياس اإلطفاء السنوي
هلذه التكاليف:
 :rاملعدل املستخدم خالل الفرتة.
حيث :Ta :إطفاء العنصر البشري: Cd .تكلفة األصل البشري.
 :S Nالعمر اإلنتاجي األصل البشري واملتمثل يف مدة العقد مع املؤسسة.
ج -المعالجة المحاسبة لألصول البشرية:
تتم املعاجلة احملاسبية بعد رمسلة املصاريف الالزمة للحصول على املوارد البشرية ،وعلى ضوء ذلك ووفقا للمعيار
احملاسيب " IAS :"02فإن املعاجلة احملاسبية لألصول البشرية ميكن أن تتم وفق القيود التالية( 1 :اهلامشي ،عبود،
 ،6102ص )01،00
 تكلفة الحصول على المورد البشري :أين يعامل املورد البشري كأصل يزيد يف جانبه األمين (املدين).
* القيد :من حـ ـ ـ ــ /املوارد البشرية
إىل حـ ـ ــ/النقدية

 إطفاء تكاليف المورد البشري :قسط اإلطفاء هو التخصيص املنتظم للمبلغ القابل الستهالك األصل غري
امللموس على مدى عمره اإلنتاجي ،ويكون وفق القيد التايل:
* القيد :من حـ ـ ــ /إطفاء تكاليف املورد البشري
إىل حـ ـ ـ ــ/املورد البشري
 االستغناء عن المورد البشري :قد يتم االستغناء عن املورد البشري لقاء مقابل مايل كما هو احلال يف األندية
الرياضية فتكون املعاجلة احملاسبية على النحو التايل:
* مكاسب ( خسائر) االستغناء = مبلغ االنتقال أو البيع -القيمة الدفرتية لألصل البشري.

* القيمة الدفرتية لألصل البشري= تكلفة احلصول على العنصر البشري -جمموع اإلطفاء السنوي.
* القيود يف حالة الربح= من حـ/النقدية
إىل حـ ـ ـ ــ/املوارد البشرية
حـ ـ ــ/مكاسب االستغناء عن املوارد البشرية
*القيود يف حالة اخلسارة  :من ح ــ/النقدية
حـ ــ/خسائر االستغناء عن املورد البشري
إىل ح ـ ــ/املوارد البشرية
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 وفاة المورد البشري :حيث حتديد قيمة خسارة الوفاة و املتمثلة بالقيمة الدفرتية لألصل البشري على النحو
التايل:
* اخلسائر = تكلفة احلصول على العنصر البشري – جمموع اإلطفاء السنوي.
* القيد :من حـ ــ/خسائر املوارد البشرية
ح ـ ــ/املوارد البشرية
مما سبق ذكره فإن املعيار احملاسيب رقم " "02يعد نقطة حتول هامة يف الفكر احملاسيب والذي يتجه حنو قياس القيمة
االقتصادية لرأس املال البشري حبيث يساهم يف تسهيل املعاجلة احملاسبية لرأس املال البشري ويظهر ذلك من خالل
العناصر اآلتية:
 االعرتاف برأس املال البشري كأصل من أصول املؤسسة ،مما يسهل على املؤسسة عملية معاجلته وبالتايل إمكانيةإظهاره يف ميزانيتها.
 التأكد ولو بشكل نسيب أن رأس املال البشري له قدرة على تقدمي منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة. إمكانية قياس تكاليف رأس املال البشري بشكل موثوق فيه. حل مشكلة ملكية رأس املال البشري ،مما ميكن تسجيله يف جانب أصول املؤسسة الن املبادئ اجلديدة تسمحبإدراج عناصر ال متلكها املؤسسة يف أصوهلا ،بل يكفي أهنا تستخدمها يف نشاطها ،وذلك تطبيقا ملبدأ أسبقية الواقع
االقتصادي على الشكل القانوين.
 .2.2.2محاسبة الموارد البشرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  16منافع الموظفين :يوضح هذا املعيار

كافة أشكال التعويضات اليت متنحها املؤسسة ملوظفيها مقابل اخلدمة اليت يقدمها املوظفون ،وتتمثل هذه املنافع
وحبسب املعيار احملاسيب الدويل رقم  08يف عدة أنواع سيتم التطرق ملفهومها ومعاجلتها احملاسبية من حيث االعرتاف،
القياس واإلفصاح:
أ -منافع الموظفين قصيرة األجل :هي مناف ع املوظفني النقدية وغري النقدية (عدا عن منافع هناية اخلدمة ومنافع
التعويضات يف صورة حقوق ملكية) اليت تصبح مستحقة بكاملها خالل اثين عشر شهراً بعد هناية الفرتة اليت يقوم
خالهلا املوظفون بتقدمي اخلدمة ومن أمثلتها :الرواتب واألجور ،املسامهات يف الضمان اإلجتماعي ،املكافآت
واألرباح ،العناية الطبية ،وإجازات السنوية واملرضية املدفوعة األجر  ...إخل ،حيث جيب تسجيل هذه املنافع (املزايا)
كأعباء بالنسبة للمؤسسة خالل السنة اليت مت فيها تقدمي هذه املزايا( .العرايب ،6100 ،ص )22 ،22
وبالتايل على املؤسسة االعرتاف باملبلغ على أنه:
 تكلفة (مصروف) :إال إذا تطلب أو مسح معيار دويل آخر بإدخال املزايا يف تكلفة األصل مثل خمزوناتواستثمارات مادية.

 مصروف مستحق :بعد خصم أي مبلغ مث دفعه ،وإذا زاد املبلغ عن الذي مت دفعه عن املبلغ غري املخصوم للمنافعجيب علي املؤسسة االعرتاف بتلك الزيادة على أهنا أصل (مصروف مدفوع مسبقا).
مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG

222

محاسبة الموارد البشرية وفقا لمعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات االقتصادية

ص222 -210 :

أما فيما خيص حماسبة منافع املوظفني قصرية األجل ال تتطلب افرتاضات اكتوارية لقياس االلتزام أو التكاليف ويتم
قياس التزامات منافع هذا النوع من املنافع بدون خصم قيمتها مبعدل خصم معني وبالتايل ال تظهر بالقيمة احلالية،
ومنافع ا ملوظفني قصرية األجل تعترب مصاريف ضمن قائمة الدخل وجيب على املؤسسة االعرتاف مببالغها غري املدفوعة
واليت يتوقع أن تدفع مقابل تلك اخلدمة كمصاريف مستحقة الدفع (مطلوبات)( .بوادي ،االغواط،6100 ،
ص)20
ب -المنافع لما بعد انتهاء الخدمة :هي منافع املوظفني الواجب تأديتها للموظفني بعد انتهاء فرتة اخلدمة أي
تكون مستحقة بعد إكمال فرتة اخلدمة وهي ترتيبات رمسية وغري رمسية تقوم املؤسسة مبوجبها بتقدمي منافع بعد انتهاء
فرتة اخلدمة ملوظف واحد أو أكثر (عدا عن منافع هناية اخلدمة ومنافع التعويضات يف صورة حقوق ملكية) ومن

أمثلتها :منافع التقاعد ،التأمني على احلياة والعناية الطبية بعد انتهاء اخلدمة ،وميكن التمييز بني نوعني من خطط
املنافع ملا بعد انتهاء اخلدمة( :أبو نصار ،محيدات ،6100 ،ص )602 ،600
 خطط المساهمات المح ّددة :هي مسامهات تستند على القوانني اخلاصة بكل دولة ،حبيث تدفع املؤسسةمسامهات ثابتة إىل وحدة منفصلة (الصندوق) ،وال يكون عليها أي التزام قانوين أو ضمين بدفع مسامهات أخرى إذا
مل يوجد بالصندوق أصول كافية لدفع مزايا العاملني املتصلة خبدمة املوظفني يف الفرتات اجلارية والسابقة ،وينبغي على
املؤسسة االعرتاف باملسامهات يف خطط مسامهات احمل رددة اليت يكون املوظف قد قدم خدمة منها مقابل تلك
املسامهات.
 -خطط المنافع المحددة :هي مسامهات تكون يف صورة مدفوعات نقدية مثل التقاعد أو عينية مثل مزايا طبية

 ...اخل ،حبيث تقوم املؤسسة بدفع مسامهات ثابتة إىل وحدة منفصلة (الصندوق) ،ولكن عليها دفع مسامهات
إضافية إذا مل يوجد بالصندوق أصول كافية لدفع مزايا املوظفني ،وبالتايل فهي اليت تتحمل املخاطر التنبؤية االكتوارية
"  "Actuarielواملخاطر االستثمارية وليس املوظف.
ويشرتط املعيار احملاسيب رقم ) )19أن ال تكون املؤسسة مسؤولة فقط عن التزامها القانوين ،ولكن عن أي
التزام ضمين ناتج عن ممارسات املؤسسة.
أما فيما يتعلق حماسبية خطط املسامهات احمل رددة يتم بتحديد التزام املؤسسة لكل فرتة من خالل املبلغ الواجب

املسامهة به يف الربنامج أو اخلطة لكل فرتة وقد حيدد االلتزام بناءا على معادلة تستخدم تعويضات املوظفني كأساس
الحتساب تلك االلتزامات ،أما معاجلة خطط املنافع احملددة متتاز بنوع من التعقيد وهذا للطبيعة االفرتاضية اليت يقدر
من خالهلا هذا االلتزام ،حيث أن القيمة اليت سيتم االعرتاف هبا يف امليزانية على شكل مؤونات للمعاشات
وااللتزامات املماثلة ،متثل القيمة احلالية اللتزام امل نافع احملددة ،أي أن القيمة احملينة للدفعات املستقبلية املتوقعة الالزمة
لسداد االلتزام الناتج عن خدمة املستخدمني يف الفرتة احلالية والفرتات املستقبلية ،وهي عرضة للتعديل بسبب الفروق
اليت ستظهر بني االفرتاضات والنسب الواقعة فعال ،ويتم االعرتاف هبا يف شكل مكاسب أو خسائر ،وحتسب قيمة
خطط املنافع احملددة بالعالقة التالية( :لقليطي ،منصر ،6102 ،ص .)02،02
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قيمة االلتزام = المنافع المجمعة من طرف الموظف  xإحتمال دفع المؤسسة لهذه المنافع  xمعدل التحيين

حيث:

المنافع المجمعة من طرف الموظف = المكافأة عن كل سنة خدمة  xعدد سنوات الخدمة

و:
 معدل التحيين  :عادة ما يكون مساوي ملعدل الفائدة السائد يف السوق املايل وسوق االقرتاض ،ويف غياب سوقمايل نشط ميكن استعمال معدل التضخم السائد يف البلد أو معدل سندات اخلزينة احلكومية.
 المكافأة :عن كل سنة خدمة هي مكافأة متنحها املؤسسة للموظف ،وقد تكون على شكل نسبة مئوية من األجرالسنوي أو أجرة شهر إضايف لكل سنة ،حيث ختتلف طريقة حساباهتا من مؤسسة ألخرى ،ويسمى األجر الذي
متنح منه هذه املكافأة باألجر الرجعي.

األجر المرجعي = األجر الحالي  xنسبة تطور األجور إلى غاية السنة األخيرة للخدمة

و

إحتمال دفع المؤسسة لمنافع الموظف = إحتمال بقاء الموظف على قيد الحياة  xإحتمال بقاء الموظف في المؤسسة

حيث:
 إحتمال بقاء الموظف على قيد الحياة :عادة تستعمل نسبة الوفيات الستخراج وهي -0( :نسبة الوفيات). إحتمال بقاء الموظف في المؤسسة :عادة تستعمل نسبة دوران العمال يف املؤسسة الستخراج وهي -0( :نسبةدوران العمال).

 منافع الموظفين طويلة األجل :وهي املنافع عدا منافع ما بعد هناية اخلدمة ،ومنافع هناية اخلدمة ،ومنافعالتعويضات يف صورة حقوق ملكية ،اليت ال تصبح مستحقة بكاملها خالل  06شهرا بعد هناية الفرتة اليت يقدم فيها
املوظفون خدماهتم ،مثل العطل طويلة األجل املدفوعة األجر ،منافع العجز طويل األجل ،مزايا املناسبات ومزايا اخلربة
وكذا منافع املشاركة يف األرباح املؤجلة ( .أبو نصار ،محيدات ،6100 ،ص )608،662
وخبصوص املعاجلة احملاسبية ،فال يكون قياس منافع املوظفني األخرى طويلة األجل عادة خاضعا لنفس الدرجة من
عدم التأكد مثل قياس مزايا ما بعد انتهاء اخلدمة ،عالوة على ذلك قلرما يتسبب إدخال مزايا املستخدمني األخرى
طويلة األجل أو التغريات فيها يف مبلغ مادي لتكلفة اخلدمة السابقة ،وهلذه األسباب يتطلب هذا املعيار أسلوبا
مبسطا حملاسبة مزايا املستخدمني األخرى طويلة األجل ،وخيتلف هذا األسلوب عن حماسبة مزايا املستخدمني ملا بعد
انتهاء اخلدمة يف نقطتني مها:
 االعرتاف باملكاسب واخلسائر التنبؤية فورا ،أي ال تطبق طريقة الكوريدور (.)Corridor االعرتاف بتكلفة اخلدمة السابقة بكاملها فورا.وهناك نوعني آخرين للمنافع املستخدمني ويتمثالن فيما يلي(:منصة التعلم عن بعد،6102،6102 ،
ص )10،10
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 منافع نهاية الخدمة :هي منافع املوظفني املستحقة نتيجة لقرار املؤسسة بإهناء خدمة موظف قبل تاريخ التقاعدالعادي أو قرار املوظف بقبول ترك العمل االختياري مقابل هذه املنافع ،واحلدث الذي يتسبب يف نشوء التزام هو
إهناء اخلدمة وليس خدمة املوظف ،ولذلك جيب أن تعرتف املؤسسة مبزايا هناية اخلدمة فقط عندما تكون املؤسسة
ملتزمة بواحد مما يلي:
 إهناء خدمة املوظف أو جمموعة املوظفني قبل تاريخ التقاعد العادي. تقدمي منافع هناية اخلدمة نتيجة لعرض يق ردم لتشجيع ترك العمل االختياري.أما خبصوص املعاجلة احملاسبية هلذا النوع من املنافع ،فيتناول معيار احملاسيب الدويل رقم  19منافع هناية اخلدمة
بشكل منفصل عن منافع املوظفني األخرى ،ألن احلدث املتسبب يف االلتزام هو انتهاء خدمة املوظفني وليس
خدمتهم نفسها.
جيب على املؤسسة االعرتاف مبنافع هناية اخلدمة على أهنا مصروف وتكاليف (أي ال توفر للمؤسسة مزايا
اقتصادية مستقبلية) ،حبيث تكون املؤسسة ملتزمة بشكل ظاهر بإهناء اخلدمة فقط عندما يكون املؤسسة خطة رمسية
مفصلة إلهناء اخلدمة وال يوجد إحتمال فعلي باالنسحاب ،وجيب أن تشمل اخلطة املفصلة كحد أدىن ما يلي:
 موقع وعمل املوظفني الذين سيتم إهناء خدماهتم وعددهم التقرييب. مزايا هناية اخلدمة لكل فئة أو عمل وظيفي. الوقت الذي سيتم به تنفيذ اخلطة ،وجيب أن يبدأ التنفيذ يف أسرع وقت ممكن ،كما جيب أن تكون الفرتة الزمنيةإلكمال اإلجناز ليست طويلة بالقدر الذي حيتمل خالله إجراء تغيريات مادية يف اخلطة .تستحق بعض منافع هناية
اخلدمة بعد أكثر من  06شهرا من تاريخ امليزانية ،لذا جيب خصمها باستخدام سعر اخلصم ،حبيث يكون ودفع هذه
املزايا مؤكدا (مع مراعاة أية متطلبات استحقاق أوحد أدىن من متطلبات اخلدمة) إال أن توقيت دفعها غري مؤكد،
بالرغم من أن هذه املنافع توصف يف بعض البلدان بتعويضات هناية اخلدمة إال أهنا منافع ملا بعد انتهاء اخلدمة،
وتعاملها املؤسسة حماسبيا على أهنا منافع ملا بعد انتهاء اخلدمة ،وبعض املنشآت تقدم مستوى من املنافع مقابل ترك
اخلدمة االختياري بنا ء على طلب املوظف (يف جوهرها منفعة ملا بعد انتهاء اخلدمة) أقل من مزايا ترك اخلدمة
االختياري بناء على طلب املؤسسة ،واملنفعة اإلضافية املستحقة على ترك اخلدمة االختياري هي منفعة هناية اخلدمة.
ويف حالة العرض الذي يتم لتشجيع ترك االختياري للخدمة ،جيب أن يكون قياس مزايا هناية اخلدمة بناء على
عدد املستخدمني الذين يتوقع قبوهلم للعرض.
 منافع حقوق الملكية :هي منافع يكون مبوجبها احلق للموظف استالم أدوات مالية متعلقة باألموال اخلاصةالصادرة عن املؤسسة ،أو دفعات نقدية من املؤسسة للموظفني على أساس السعر التنبؤي هلذه األدوات املالية.
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 .2الخاتمة:
من خالل ما سبق ميكن القول أن املؤسسة تتحمل تكاليف العمال االجتماعية املتمثلة يف كل أنواع املنافع
املادية ،ومعاجلتها احملاسبية تكون يف فرتة نشاط العامل (أدائه للخدمة) وليس أثناء دفعها هلم كما ألزم املؤسسات ،يف
حالة تبنيها خلطط املنافع احملددة ،بتكوين مؤونة ملختلف التزاماهتا اليت تتجاوز اثنيت عشر ( )06شهرا على
استحقاقها مقابل اخلدمات اليت قدمها العمال واليت سوف يقدموهنا مستقبال ،مع اإلفصاح عنها يف امليزانية ،كما يتم
حتديد هذه املؤونة باستعمال القيمة احلالية اللتزام املؤسسة باستعمال افرتاضات حسابية وطرق تنبؤية االكتوارية مع
إجراء تعديالت عليها يف كل سنة.
أما يف حالة تبنيها خلطط ملسامهات حمددة ،فاملؤسسات يف هذه احلالة ليست ملزمة على أن تعرتف هبا كدين
يف خصوم امليزانية ،بل هي ملزمة بدفع مسامهات إىل وحدة منفصلة لتغطية هذه املزايا فقط ،حبيث تعترب كتكاليف
جارية لالستغالل.
 النتائج :من خالل ما سبق مت التوصل إىل النتائج التالية:
 إمكانية تطبيق جزء كبري من خصائص األصول على املوارد البشرية.
 هتدف حماسبة املوارد البشرية بشكل عام إىل تقدمي املعلومات الضرورية اليت تساعد املؤسسة على استقطاب
وتوظيف وتطوير املوارد البشرية جملموعة ذات الكفاءة العالية اليت حتقق أهداف املؤسسة.
 توجد جمموعة مناذج لقياس املوارد البشرية تسمح للمؤسسة بتحديد قيمة مواردها البشرية ومنها من تقوم على
أساس العائد أي مدى مسامهة العامل يف حتقيق أرباح املؤسسة ،ويتم اعتبار الفرد هنا كأحد اصوهلا وحماولة حتديد
املنافع اليت ميكن احلصول عليها من هذا األصل ،ومناذج تقوم على أساس التكلفة تعتمد على التكاليف اخلاصة
باملوظفني واليت تتحملها املؤسسة ،واملتمثلة بتكاليف التوظيف وتكاليف التدريب والتطوير وتكاليف احملافظة على
املوارد البشرية.
 تساهم حماسبة املوارد البشرية يف قياس وتقييم كفاءة وفعالية استخدام العنصر البشري ،فهي تقدم املعلومات عن
تكلفة وقيمة كل فرد يف املؤسسة.
 هناك جمموعة من املعايري اليت جيب توفرها يف العنصر البشري حىت ميكن اعتباره أصال.
 تعامل املصاريف اخلاصة بامل وارد البشرية اليت يتوقع منها النفع خالل سنة واحدة يف حماسبة املوارد البشرية على
أهنا مصاريف جارية حتمل يف الدورة اخلاصة هبا.
 كما أنه يف حماسبة املوارد البشرية يتم رمسلة مجيع التكاليف اليت ختص املوارد البشرية واليت يتوقع منها عوائد
مستقبلية يف الفرتات املالية املستقبلية وإضافتها لقيمة االستثمارات املبدئية للموارد البشرية
 إن احملددات احملاسبية عن املوارد البشرية تكشف عدم وجود تعريف حماسيب للموارد البشرية ومعيار حماسيب معتمد
يف اإلطار الفكري للمحاسبة ،وعدم متاثل وتطابق املقاييس والقواعد ذات العالقة باملوارد البشرية ،وصعوبة حتديد
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اخلواص الرياضية لبعض فئات املوارد البشرية ،وإحتمال ظهور حاالت حتيز القائم بالقياس فضال عن اعتماد أساليب
قياس حتكمية عند اإلفصاح.
 أيضا احملددات احملاسبية عن املوارد البشرية املتعلقة بالتطبيق احملاسيب تكشف عن اتساع األفكار اليت تنادي بعدم
رمسلة املوارد البشرية بني احملاسبني ،وارتباط غالبية اإلنفاق على املورد البشرية مبنافع تتحقق يف نفس سنة اإلنفاق،
وصعوبة فصل اإلنفاق على املوارد البشرية إىل إيرادي ورأمسايل ،وصعوبة حتديد فرتة إطفاء اإلنفاق الرأمسايل ،وإن
اإلفصاح احملاسيب عن املوارد البشرية قد يؤدي حلاالت إدارة األرباح وتطبيقات احملاسبة اإلبداعية ،وصعوبة التقدير
املوضوعي للموارد البشرية اليت ال ترتبط باإلنفاق الفعلي ،وضعف املعاجلة احملاسبية املعتمدة حاليا يف معايري احملاسبة
الدولية واحمللية املتعلقة باملوارد البشرية فضال عن حتكم مبدأ التحفظ باإلفصاح احملاسيب بشكل عام واملوارد البشرية
بشكل خاص حلماية احملاسب من املساءلة.
 من الصعوبات اليت تواجه اإلدارة واملتعلقة باملوارد البشرية إحتمال عدم استمرارية عمل املوارد البشرية ،وعدم
سالمة شروط التعاقد والتعيني ،وعدم رغبة اإلدارة بالتوسع يف اإلفصاح عن املوارد البشرية ألنه قد يضر باملوقع
التنافسي للمؤسسة ،وعدم قبول الدوائر الضريبية فكرة رمسلة املوارد البشرية أو إعادة تقييمها.
 التوصيات :من خالل هذه الورقة البحثية ميكن اقرتاح بعض التوصيات املتمثلة فيما يلي:
 ضرورة إظهار تكلفة وقيمة املوارد البشرية يف القوائم املالية باملؤسسة حىت يتمكن املهتمني باختاذ قراراهتم املناسبة.
 تدريب العاملني واحملاسبني يف املؤسسات على استخدام خمتلف األساليب اليت تساهم يف حتقيق مبادئ حماسبة
املوارد البشرية وذلك بتنظيم دورات تدريبية على استخدام وتطبيق هذه األساليب وذلك من أجل تنمية مهاراهتم.
 من األفضل تطبيق حماسبة املوارد البشرية وإجبار املؤسسات على ذلك ألهنا جتنب املؤسسة الكثري من األخطار
اخلاصة عند إجراءات اإلخضاع والقياس احملاسيب.
 تطوير النظم اإللكرتونية احملوسبة والربامج اإلحصائية ،وتصميم نظم حماسبية متخصصة للمحاسبة عن املوارد
البشرية تشمل أسس ومعايري حتد من الصعوبات واملعوقات اليت تواجه املؤسسات االقتصادية عند تطبيق حماسبة املوارد
البشرية ،ونظرا لصعوبة احلصول على بيانات كافية ،لكون حتتاج إىل جهد ووقت يف إعدادها.
 أن تقوم اجلهات املختصة بوضع املعايري احملاسبة مثال (جملس معايري احملاسبة الدولية) واجملاميع املهنية األخرى
بوضع معيار حماسيب خاص باملعاجلة احملاسبية للموارد البشرية يف نواحي القياس واإلفصاح ،أو على األقل تضمني
خاصا ملعاجلة املوارد البشرية
معيار احملاسيب الدويل رقم ( )02املختص باملوجودات غري امللموسة واملطبق حاليًا ،فصال ً
باعتبارها من املكونات اهلامة لتلك املوجودات وذلك على غرار ما يتضمنه ذلك املعيار من مواد خاصة ملعاجلة
الشهرة ،ونفقات البحث والتطوير وغريها.
 تنظيم املؤمترات والندوات وعقد ورش العمل من قبل اهليئات املعنية كنقابات احملاسبني و املراجعني ،ملناقشة دور
وأمهية حماسبة املوارد البشرية واإلفصاح الطوعي عنها ،يف النظام اإلداري ،املايل ،االقتصادي ،االجتماعي وعلى كافة
األصعدة.
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الملخص

العوملة؛
تدخل الدولة؛
كورونا؛
.أوبئة

 حتديا كبريا للدول والكيانات االقتصادية ملا له من آثار على مجيع جوانب51 شكلت أزمة مرض كوفيد
 تدخل الدولة يف: على جانبني مهمني51  يهدف هذا البحث إىل دراسة أثر أزمة مرض كوفيد،احلياة
 ونظام العوملة حيث تسعى الدراسة إىل البحث يف مظاهر تدخل الدولة يف ظل تأثريات فريوس،االقتصاد
.كورونا كما حتاول الدراسة التوقف عند آثار اجلائحة على العوملة
واستخدم الباحث املنهج االستقرائي لالطالع على عدد كبري من البيانات اإلحصائية والتقارير
والدراسات الدولية وكذلك املنهج التحليلي لتقدمي استشراف ألثر هذه اجلائحة على مستقبل العوملة وتدخل
 وخلصت الدراسة إىل أن مثة تأثريات اقتصادية واجتماعية جلائحة كورونا منها.الدولة يف عامل ما بعد كورونا
أن الدولة ستصبح أكثر تدخال يف النظام االقتصادي كما أن نظام العوملة سيكون أكثر حتفظا بعد انكفاء
.الدول على الذات
Abstract

The crisis of Covid 19 is a major challenge for countries and economic entities
because of its effects in all aspects of life. This research aims to study the impact of the
Covid 19 disease on two important aspects of the state’s intervention in the economy,
and the system of globalization where the study aimed to research the aspects of state
intervention in light of The effects of the Corona virus, as studied when the effects of
the pandemic on globalization.
The researcher used the inductive method to view a large number of statistical data,
reports and international studies, as well as the analytical approach to provide foresight
of the impact of this pandemic on the future of globalization and the state’s
intervention in the post-Corona world. The study concluded that there are economic
and social impacts of the Corona pandemic, including that the state will become more
intrusive in the economic system, and that the globalization system will be more
conservative after countries retreat to self.

Keywords

Globalization;
State
Intervention;
Corona;
Pandemic.

JEL Classification Codes : F60 ; I28 .

afayh0011@yahoo.com : اإليميل،  أمحد فاي ارهر: المؤلف المرسل
230

(JIEG) مجلة االقتصاد الدولي والعولمة

أزمة فايروس كورونا :العولمة و دور جديد للدولة اقتصاديا

ص274 -230 :

 .1مقدمة:
أدى انتشار وباء مرض كوفيد  51الذي تسبب به فريوس كورونا املستجد إىل أزمات اقتصادية واجتماعية
وحىت سياسية متعددة ،وتسببت حالة اإلغالق الكبري اليت عمت األسواق نتيجة انتشار هذا الوباء ورغبة الدول باحلد
من انتشاره والسيطرة على الوضع الصحي بالبالد تسببت خبسائر اقتصادية كبرية وتراجع اإلنتاج وتقلص كبري للسيولة
املتاحة األمر الذي استدعى تدخال اقتصاديا للدول ملعاجلة اآلثار الناجتة عن هذه اجلائحة كما أدى استشراء الوباء
إىل هتيؤ ظروف عاملية جديدة أخذت بالتشكل لعوملة جديدة ذات طابع خمتلف خاصة مع التحوالت االقتصادية
واالجتماعية اليت نتجت عن هذا الوضع.
ولقد برزت مظاهر تدخل اقتصادي جديد للدول لتخفيف أثر هذا الوباء على جمريات احلياة وخاصة اجملال
االقتصاد ،كما طفت ظواهر مرتبطة بالعوملة ،اعتربت مناقضة رها.
 .1.1إشكالية الدراسة:

وملا كانت أزمة اإلغالق الكبري اليت سببها انتشار فايروس كورونا حدثا جلال غالبا ما سيتمخض عنه حتوالت

اقتصادية كربى يف األنظمة والسياسات االقتصادية فإن هذا البحث يرصد بعض هذه التحوالت من مظاهر التدخل
االقتصادي للدول لتخفيف أثر هذه اجلائحة على االقتصاد ،كما ترصد عددا من التحوالت اليت اعتربت ردة عن
العوملة ،كما استشرفت الدراسة حالة ما بعد كورونا على العوملة وتدخل الدولة.
 .1.1أسئلة الدراسة:
وعملت الدراسة على اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما مظاهر تدخل الدولة اقتصاديا يف ظل انتشار مرض كوفيد  51الذي سببه فريوس كورونا؟ ما اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا على العوملة؟ ما أبرز التحوالت االقتصادية اليت ستخلفها أزمة اإلغالق الكبري فيما يتعلق بالعوملة وتدخل الدولة يف االقتصاد؟ .1.1فرضيات الدراسة:
 مثة مظاهر عديدة لتدخل الدولة اقتصاديا يف ظل مرض كوفيد .51 هناك آثار اقتصادية جلائحة كورونا على العوملة. ستؤدي أزمة اإلغالق الكبري إىل حتوالت اقتصادية تتعلق بالعوملة وتدخل الدولة اقتصاديا. .1.1أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل ما يأيت:

 بيان إجراءات الدولة وقراراهتا اليت اعتربت تدخال يف االقتصاد يف ظل انتشار مرض كوفيد .51 إبراز اآلثار االقتصادية جلائحة كورونا على العوملة. بيان التحوالت االقتصادية اليت ستسببها أزمة اإلغالق الكبري فيما يتعلق بالعوملة وتدخل الدولة اقتصاديا.231
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 .1.1منهج الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث املنهج العلمي اآليت:
إ ستخدم الباحث املنهج االستقرائي لالطالع على عدد كبري من البيانات اإلحصائية والتقارير والدراسات الدولية
فيما خيص باألثر االقتصادي ملرض كوفيد  51وما تسببه من حالة اإلغالق الكبري اليت خلفت أزمات اقتصادية
متعددة ،واملنهج التحليلي لتحليل تدخل الدولة يف االقتصاد وكذلك تقدمي استشراف ألثر هذه اجلائحة على مستقبل
العوملة وتدخل الدولة اقتصاديا يف عامل ما بعد كورونا.
 .1.1تقسيمات الدراسة:
وحتقيقا لألهداف الدراسة تناول الباحث املوضوع من حماور عدة هي:
 مفهوم مرض كوفيد  51وطرق مواجهته: العوملة والتدخل االقتصادي وسط األزمة: أزمة اإلغالق الكبري واآلثار االقتصادية: فشل العوملة أو عوملة جديدة: آفاق التدخل احلكومي يف االقتصاد: دور الدولة ما بعد كورونا: .1مفهوم مرض كوفيد  11وطرق مواجهته:
 .1.1ماهية مرض كوفيد  11فايروس كورونا
ظهر مرض كوفيد  51الذي يسببه فريوس كورونا كحاالت عدوى للبشر يف مدينة ووهان الصينية يف أواخر
عام  0451وحتديدا يف شهر ديسمرب ،وسرعان ما امتدت عدواه إىل معظم دول العامل مسببا بإصابة وعدوى املاليني
ووفاة آالف البشر ،ويعتقد أن منشأ فريوس كورونا حيواين طبيعي واألكثر حتديدا اخلفافيش ،حيث يتسب املرض
بالتأثري على اجلهاز التنفسي وضيق نفس وإعياء ،وختتلف حدته من شخص آلخر حيث ت يد مع أصحاب األمراض
امل منة وكبار السن خاصة ذوي املناعة األقل ،كما تت ايد حدة اخلطورة مع األشخاص الذين يعانون مشاكل طبية
أصالً ،مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والرئتني ،أو داء السكري ،أو السرطان ،وتعد احلمى واإلرهاق والعب
والرشح واحتقان األنف واإلسهال وآالم احللق أبرز األعراض ،إال أهنا تتفاوت بني الناس ،وقد تتطور األمور إىل
مشاكل تنفسية والتهابات باجلهاز التنفسي تودي حبياة اإلنسان املصاب( .منظمة الصحة العاملية)0404 ،
وعلى الرغم من عدم اكتشاف لقاح أو عالج أو أدوية حىت إعداد هذه الدراسة إىل أن نسبة الوفيات تقدر
حبدود  %0.1 - %5.1من أعداد املصابني ،وقد تباينت الدراسات بشكل كبري حول طرق العدوى مبرض كوفيد
 51إال أن الثابت أن ال رذاذ أو القطريات الصغرية املتطايرة من أنف املصاب أو فمه حني سعاله أو حينما يعطس هو
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ما ميكن للمرض أن ينتقل من شخص إىل شخص ،ويعد فريوس كورونا املكتشف السبب املباشر ملرض كوفيد51-
حيث إنه فصيلة كبرية من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان واإلنسان( .منظمة الصحة العاملية)0404 ،
 .1.1اتجاهات الدول بمواجهة المرض:

ونظرا للتسارع الكبري يف انتشار فريوس كورونا ابتداء من الصني وامتدادا إىل أغلب دول العامل بتفاوت بدرجة

تأثريها إصابات ووفيات ،فقد قامت الدول بتشكيل خاليا أزمة أو جمالس أوبئة أو جلان متخصصة أو هيئات أو
جمالس هبدف التعامل املرك ي مع اجلائحة ،ولقد رفعت الدول شعارات التباعد االجتماعي وختفيف االحتكاك
وإغالق املؤسسات والبقاء بالبيت وشددت على التدابري الصحية وجتنب بعض العادات والتقاليد املرتبطة باملخالطة
والتواصل املباشر مع اآلخرين وما يعرف بالع ل الذايت واحلجر الصحي ،ولقد اجتهت الدول مبواجهة املرض والتعامل
معه باجتاهات خمتلفة :فقد سارت كثري من الدول الغربية يف اجتاه ما يطلق عليه مناعة القطيع حيث يتعايش الناس مع
انتشار املرض فيصاب من يصاب فيتعاىف بعضهم وميوت آخرون مث تتشكل مناعة جمتمعية مع مرور ال من دون تعطيل
احلياة بشكل كامل ،وأمام استشراء املرض واخرتاقه احلدود تعرضت هذه الدول النتقادات حادة من جهات طبية
وحقوقية نتيجة التصرحيات اليت عرب هبا املسؤولون عن أمهية االقتصاد وضرورة التعايش مع املرض يف ضوء ارتفاع
اإلصابات وال يادة املضطردة لإلصابات والوفيات.
وقد فضلت دول أخرى القيام بتعطيل أغلب مناحي احلياة هبدف حماصرة املرض وقد فرضت السلطات
حظر للتجول وحدت من احلريات الشخصية سفرا وجتوال وممارسة األنشطة االجتماعية املعتادة ،وقد تفاوتت نسب
النجاح بني الدول يف حماصرة املرض واحلد من نسب انتشاره وتقليل أعداد الوفيات واإلصابات إال أن الضجر بدأ
يتسلل للمجتمعات نتيجة طول فرتة اإلغالق واحلجر الصحي مع تعطل كثري من القطاعات االقتصادية واالجتماعية
وهو ما أدى إىل تراجع حاد باملؤشرات االقتصادية وت ايد نسب البطالة.
وقد حاولت دول أخرى اجلمع بني األمرين مبعىن انفتاح معقول مع االلت ام باألسس الصحية وتعطيل بعض
القطاعات اليت تسبب احتكاكات مباشرة وبالتايل انتشار املرض.
وعلى أية حال فإن تراجعا حادا نتج عن هذه التدابري الصحية واإلغالقات وعمليات احلجر الصحي
وتعطيل قطاعات متعددة منها التعليم والرتفيه والرياضة واملنشآت السياحية األمر الذي أثر على األوضاع االقتصادية
واالجتماعية بل وامتد تأثريها إىل اجلانب السياسي.
 .1العولمة والتدخل االقتصادي وسط األزمة:

قامت االقتصادات الصناعية احلديثة على قيم الليربالية والدميقراطية والعوملة واالنفتاح االقتصادي واحلريات

العامة مبا فيها احلرية االقتصادية والنشاط االقتصادي واستخدام التكنولوجيا واالتصاالت واآللة احلديثة واحلدود
املفتوحة ،وأرست معامل كسر احلواج اليت حتول دون حرية التجارة ووصول البضائع ملستهلكيها.
وعلى الرغم من اجلدل املتجدد حول دور الدولة يف االقتصاد خاصة بعد الكساد الكبري  5101يف القرن
املاضي ،وأزمة الديون :األزمة االقتصادية العاملية احلديثة يف  0442من هذا القرن فعلى الرغم من اجلدل حول الدور
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الذي قد تلعبه الدول يف حتفي النشاط االقتصادي وزيادة الطلب وضبط مسارات النشاط االقتصادي للحيلولة دون
فشل السوق يف مرحلة ما ،إال أن أزمة اإلغالق الكبري االقتصادية احلالية اليت تسبب هبا انتشار فريوس كورونا املسبب
ملرض كوفيد  51أدى إىل عودة اجلدل مرة أخرى حول ما إذا كانت مبادئ العوملة قد أخذت تتالشى أو أهنا وقفت
عاج ة أمام الواقع االقتصادي اجلديد أثناء تفشي كورونا أو أن مثة أفق لعوملة جديدة تلوح ملا بعد كورونا ،ويف نفس
الوقت فإن مثة جدل حول أدوار الدولة االقتصادية ما بني داع حلرية اقتصادية مفتوحة ومتحللة من التدخل احلكومي
إال من واجباته الدفاعية واألمنية التقليدية والتنظيمية وما بني داع لتدخل من قبل الدولة لتحفي الطلب وزيادة
االستهالك ومعاجلة التباطؤ يف النمو االقتصادي عند وجود وضع اقتصادي صعب ،إال أن الظرف الطارئ الذي
فرضته جائحة مرض كورونا كوفيد  ، 51والت ايد املستمر يف أعداد املصابني والضحايا حيث وصلت أعداد املصابني
بالفايروس حىت إعداد هذه الدراسة حنو  0ماليني مصاب وما يقارب  074ألف وفاة يف العامل يف ت ايد يومي كبري.
) ، (Johns Hopkins University, 2020هذا الظرف الطارئ أل م كثري من احلكومات للتدخل يف مجيع الشأن
العام اقتصاديا وسياسيا وأمنيا على حنو غري مسبوق يف العصر احلديث وبتفاوت بالطبع إال أن السمة العامة كان
التدخل االقتصادي.
ومن جهة أخرى فقد أدى هذا الظرف الطارئ من انتشار الوباء وتعميم اإلغالق الكبري إىل حالة اختبار
حقيقي ألفكار العوملة ومبادئها ،فقد مت خرق منظومة العوملة بإغالق احلدود وتعطل حركة النقل واملواصالت
وصعوبات متعلقة باالتصاالت وشبكات النت نتيجة االعتماد الكبري عليها ،وكذلك تضييق مسارات التصدير
وتعطل خطوط إنتاج وتوقف كثري من املصانع وخرق كبري يف سالسل الت ويد مما أنشأ حواج طاملا سعت العوملة
لكسرها وتيسري وصول السلع واخلدمات واملنتجات لطالبيها.
وبناء عليه وأمام استمرار اجلائحة ووضع الدول للتدابري الصحية والقيود واإلجراءات لتجنب العدوى
وملواجهة املرض تشكلت إجراءات جديدة للحكومات فيما يتعلق بالعوملة وتدخل الدولة مبا قد يعد خروجا عن
أدبيات احلرية االقتصادية وهنج العوملة ،وتلخصت اإلجراءات فيما يأيت:
 مرك ية العالج :حيث فرضت احلكومات رؤاها يف أساليب عالج مرض كوفيد  51وطرق ممارسته واملراك املعتمدةله وجمانيته ،بل وفرضت بروتوكوال معينا للعالج وهو ما أخرج القطاع اخلاص من هذه اخلدمة ج ئيا سواء ما يتعلق
باملراك الصحية أو شركات التأمني الصحي.
 توقف سالسل الت ويد :حيث توقفت سالسل الت ويد للبضائع والسلع لفرتات نتيجة توقف عمليات الشحن جواوبرا وحبرا باإلضافة إىل قيود وضعتها السلطات ضمن تدابريها الصحية.
 إغالق األسواق التجارية :أغلقت الدول مراك التسوق واحملال التجارية واألسواق الكبرية من موالت ومعارضجتارية وغريها مما تسبب يف مشاكل متعلقة بتصريف املنتجات وزيادة العرض وقلة الطلب.
 تقييد عمل القطاعات االقتصادية :ضمن إجراءاهتا للحد من انتشار الوباء سارعت الدول لعمليات غلق العديدمن القطاعات التجارية واالقتصادية واخلدمية مما ترك أثره على النشاط االقتصادي.
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 تقييد احلركة بني املدن :حيث ق يدت كثري من الدول حركة مواطنيها داخليا سواء بعمليات إغالق املناطق أو املدنووضع قيود مشددة على الدخول واخلروج منها للحد من تفشي املرض.
 إغالق احلدود :حيث قامت احلكومات بإغالق املعابر واحلدود واملنافذ البحرية واجلوية والربية أمام حركة املسافرينٍ
ومشاف وحجر صحي قد تعج عنه إمكانيات
ذهابا وإيابا ملنع انتقال العدوى وحلاجة القادمني اجلدد لفحوصات
الدول.
 إغالق املصاحل احلكومية :حيث قامت الدول بتعطيل العمل احلكومي البريوقراطي حيث ميثل موظفو الدولة ج ءامهما من القوى العاملة خاصة يف دول الشرق األوسط؛ فتعطيل املؤسسات العامة قلل من احلركة والتخالط بني الناس
وتقليل حركة الشوارع والنقل العام مما يقلل من االحتكاك وبالتايل احلد من نقل العدوى.
 توقف وسائط النقل الربي والبحري واجلوي يف العديد من املدن واملناطق لتقليل حركة األفراد وبالتايل احلد منانتشار العدوى أو جعل االنتقال بينها بتصريح خاص.
 توقف حركة الطريان :حيث أوقفت الدول حركة الطريان وأغلقت املطارات وبالتايل حد من التنقل بني الدول وهذاأدى إىل توقف النشاط السياحي كما أدى إىل توقف عمليات الشحن اجلوي.
 إغالق املصانع :حيث أدت التدابري الصحية للجهات املختصة بإغالق كثري من املصانع منعا لتفشي العدوى ،كماأن تعطل حركة التنقل نتيجة توقف املواصالت العامة أدت إىل عدم قدرة املصانع على اإلنتاج نتيجة عدم قدرة
العمالة للوصول إىل أماكن عملهم.
 توقف األسواق املالية :فقد أصدرت دول قرارات بوقف التداول يف األسواق املالية من أسهم وسندات نظرالالخنفاضات احلادة اليت شهدهتا األسواق مع التصاعد املستمر لتفشي املرض.
 وضع قيود على تبادل العمالت :حيث قامت دول بوضع قيود على صرف وتبادل عمالهتا خشية اخنفاضها احلادمع أجواء عدم االستقرار االقتصادي السائدة يف األسواق.
 منع تصدير سلع غذائية وطبية :حيث أصدرت السلطات يف غري دولة منع تصدير منتجات طبية وغذائية هبدفإتاحتها للمواطنني وهذا يعد سابقة خاصة يف بعض الدول الغربية.
 تسعري املنتجات :حيث قامت حكومات بتسعري منتجات وخدمات هبدف احلد من احتكارها ومنع املغاالة يفأسعارها أمام الطلب الكبري عليها مع نقص العرض يف السوق خاصة السلع واألدوات الطبية والسلع الغذائية
األساسية.
 اخنفاض أسعار النفط بشكل غري مسبوق نتيجة تعطل حركة النقل وحركة املصانع مما أدى إىل تكبد الدول النفطيةخسائر كبرية ،فقد تراجعت أسعار النفط منذ يناير  ،0404ووصلت إىل مستوى تارخيي ٍ
متدن يف أبريل وجرى
تداول بعض اخلامات القياسية عند مستويات سلبية ،ويُع ى هذا الرتاجع إىل هبوط حاد للطلب ،وبسبب اجلهود
الرامية للحد من تفشي اجلائحة واليت قيَّدت معظم أنشطة السفر ،ومن املتوقع أن يهبط الطلب على النفط على حنو
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مل يسبق له مثيل مبقدار  1.0ماليني برميل يوميا هذا العام عن مستواه يف  0451الذي بلغ  544مليون برميل
يوميا ،كذلك من املتوقع أن تبلغ أسعار النفط يف املتوسط  01دوالرا للربميل يف عام  ،0404برتاجع نسبته %00
عن املتوسط يف  0451الذي بلغ  05دوالرا للربميل ،ويبني الشكل البياين ( )5نسبة االخنفاض القياسي بالطلب
على النفط مقارنة مع الركودات العاملية السابقة للنفط( .البنك الدويل)0404 ،
الشكل رقم ( :)1انخفاض الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا مقارنة مع الركودات العالمية السابقة

المصدر :وكالة الطاقة الدولية والبنك الدويل (األرقام بنسبة مئوية)

 .1أزمة اإلغالق الكبير واآلثار االقتصادية:

أدت حالة إغالق األسواق والقطاعات االقتصادية بسبب جائحة فريوس كورونا وانتشار املرض يف العامل إىل

أزمة اقتصادية أطلق عليها أزمة اإلغالق الكبري وميكن تعريفها بأهنا :األزمة اليت نتجت عن إغالق األسواق وتوقف
القطاعات االقتصادية والنشاط االقتصادي وانقطاع سلسلة الت ويد بسبب انتشار مرض كوفيد  51الناتج عن فريوس
كورونا مع هناية عام  0451واستشرى يف عام  ،0404مما أدى إىل قلة يف الطلب وشح يف السيولة وزيادة عرض
السلع وقيود على تصريف اإلنتاج بسبب اإلجراءات والتدابري اليت قامت هبا الدول ملنع انتشار الوباء.
وتعاظمت األزمة حيث أطلق مسؤولون أمميون حتذيرات متتالية لألثر السليب الكبري على األسواق فقد
وصفت مديرة صندوق النقد الدويل (غورغييفا )0404 ،هذه األزمة بأهنا أزمة عاملية منقطعة النظري وأكثر تعقيدا،
ومقرتنة بصدمات مرتابطة للصحة العامة واالقتصاد أدت إىل تغري يف منط احلياة إىل حالة أشبه بالتوقف التام؛ وحييط
هبا قدر أكرب من عدم اليقني ،ألن اجلميع ال يدرك إال بشكل متدرج كيفية التعامل مع هذا الفريوس اجلديد واحتوائه
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بشكل فعال ؛ فاجلوائح ال تبايل للحدود بني البلدان ،وال ما تسببه من صدمات اقتصادية ،وتوقعت تقارير صندوق
النقد الدويل تراجع النشاط االقتصادي العاملي بدرجة مل تشهد منذ سنوات الكساد الكبري.
أما إدارة البحوث بصندوق النقد الدويل فرأت إهنا أزمة عاملية حبق ،ألنه للمرة األوىل منذ "الكساد الكبري"
يصيب الركود كال من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،فمن املتوقع أن يبلغ
النمو يف االقتصادات املتقدمة  %0,5-هذا العام ،كذلك يُتوقع القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

ذات مستويات النمو األ على بكثري من االقتصادات املتقدمة أن تتحول إىل معدالت منو سالبة تبلغ  %5,4-يف
عام  0404و  %0,0-إذا استُثنيت الصني ،ومن املتوقع أن ينكمش متوسط دخل الفرد يف أكثر من  574بلدا.
كذلك تشري التوقعات إىل حتقيق ٍ
تعاف ج ئي يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات
النامية يف عام ( .0405غوبيناث)0404 ،
ومن املرجح حبسب (تقرير آفاق االقتصاد العاملي" )0404 ،أن مير االقتصاد العاملي هذا العام بأسوأ ركود
تَ َعَّرض له منذ سنوات "الكساد الكبري" ،متجاوزا يف ذلك كل تداعيات األزمة املالية العاملية منذ حنو  54سنوات،
فمن املتوقع أن يتسبب "اإلغالق العام الكبري" ،يف انكما النمو العاملي بشدة ،حيث يصبح النمو أعلى من
معدالت االجتاه العام ،ولكن مستوى إمجايل الناتج احمللي سيظل أدىن من االجتاه العام يف فرتة ما قبل الفريوس ،مع
قدر كبري من عدم اليقني حول مدى قوة التعايف ،ومن األرجح أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثري ،وسيحدث هذا إذا
استمرت اجلائحة وإجراءات االحتواء مدة أطول ،أو وقع ضرر أكثر حدة على اقتصادات األسواق الصاعدة
واالقتصادات النامية ،أو استمر تشديد األوضاع املالية ،أو إذا ظهرت آثار غائرة واسعة النطاق بسبب إغالق
الشركات واستمرار البطالة".
وقال (تقرير آفاق االقتصاد العاملي )0404 ،الصادر عن صندوق النقد الدويل إنه سيكون جلائحة كوفيد
 51تأثري حاد على النمو يف كل املناطق حيث سيصل الرتاجع إىل ما نسبته  %0.5-يف االقتصادات املتقدمة عام
 0404للتأثريات املتوقعة جلائحة كوفيد ، 51-أما النمو العاملي فسيرتاجع إىل  .%0-انظر جدول ( )5الذي
يوضح أثر مرض كوفيد  51على منو االقتصادي العاملي.
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الجدول رقم ( :)1أثر مرض كوفيد 11-على نمو االقتصادي العالمي

المصدر :صندوق النقد الدويل ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي 0404

يف حني أن تقري ر وكال ة أونكت اد (مؤمت ر األم م املتح دة للتج ارة والتنمي ة) يتوقع أن األزم ة ال ت ي تسبب هبا
كورونا ستؤدي إىل ركود يف االقتصاد العاملي ،وهو ما سيتسبب يف اخنفاض النمو السنوي العاملي رهذا العامل بنسة
 ،%0.1وق د يس وء الوض ع إىل درج ة تس جيل عج يف الدخ ل العامل ي بقيم ة  0444مليار دوالر وذلك يعين
اهنيار االقتصاد العامل ي ككل ،فيم ا يش به الكس اد الكبي ر ال ذي أعق ب األزم ة االقتصادي ة لع ام  5101من القرن
املاضي ،خصوصا أن االقتص اد العامل ي مل يتع اف بعد من تأثريات األزم ة املالي ة ال ي حدث ت يف عام  0442نتيج ة
للهشاش ة املالي ة للنظ ام االقتصاد العامل ي ( .مرك الفكر االسرتاتيجي)0404 ،
وقد اختذت البنوك املرك ية على مستوى العامل إجراءات جريئة وحامسة عن طريق تيسري السياسة النقدية،
وشراء جمموعة متنوعة من األصول ،وتوفري السيولة للنظام املايل سعيا لتخفيف حدة تشديد األوضاع املالية واحلفاظ
على تدفق االئتمان إىل االقتصاد ،ونظرا ألن أسعار الفائدة األساسية أصبحت اآلن قريبة من الصفر أو أدىن منه يف
كثري من االقتصادات املتقدمة الكربى ،فإن اإلجراءات غري التقليدية واإلرشادات االستشرافية حول مسار السياسة
املتوقع بدأت تشكل األدوات األساسية رهذه البنوك املرك ية يف الفرتة املقبلة ،وقد تتخذ البنوك املرك ية إجراءات أخرى
لدعم االقتصاد يف هذه الفرتة العصيبة( .تقرير االستقرار املايل العاملي.)0404 ،
وقد أثرت جائحة كورونا ) )COVID-19على الطلب واملعروض من السلع األولية :إذ كانت رها تداعيات
مباشرة جراء اإلغالقات وتعطل سالسل التوريد ،وتداعيات غري مباشرة نامجة عن توقُّف النمو االقتصادي ،وكانت
اآلثار والتداعيات بالفعل بالغة الشدة ،السيما على السلع األولية املتصلة بقطاع النقل ،مع أن معظم أسواق املواد
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الغذائي ة تشهد وفرة يف إمدادات املعروض ،فإن املخاوف على األمن الغذائي اشتدت ،إذ أعلنت بلدان فرض قيود
على التجارة واخنرطت يف ممارسات الشراء املفرط ،وستكون اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان النامية اليت تعتمد
على السلع األولية من بني أشد البلدان عرض ًة لآلثار االقتصادية للجائحة ،وعالوًة على اخلسائر الصحية والبشرية
اليت قد تتعرض رها هذه البلدان ،فإن آثار الركود االقتصادي العاملي ،وتراجع الطلب على الصادرات ،وتعطل سالسل
التوريد ستضر كلها باقتصادات هذه البلدان( .البنك الدويل)0404 ،
 .1فشل العولمة أو عولمة جديدة:

أدى انتشار فريوس كورونا إىل تبين الدول تدابري صحية مشددة ،ويف الوقت نفسه وضعت السلطات
سياسات اقتصادية ومالية ونقدية خمتلفة لتعاجل الوضع القائم الناجم عن حالة االنكما اليت أصابت األسواق ،كما

أدت حالة عدم اليقني ونقص تدفق السيولة إىل األسواق إىل اختاذ الدول سياسات حازمة يف عدد امللفات االقتصادية
منها النظر إىل الداخل ومنع تصدير بعض السلع وتوقف سالسل الت ويد نتيجة انقطاع خطوط النقل والشحن
وإغالق احلدود بني الدول وتسعري بعض املنتجات ،هذا كله أدى إىل وصف بعض الكتاب ما جيرى أنه ارت داد
العومل ة ( )Deglobalizationكما وصفها (يونس ،0404 ،صفحة  )1أو كما وصفه (صالح ،0404 ،الصفحات
 )57-50بأنه نشوء منوذج جديد للعوملة ميكن تسميته عوملة التباعد الدويل ،وقد برزت عدة مصطلحات للتعبري
على اهتام العوملة باملسؤولية عن تفاقم كورونا ووصفوها بالعوملة السلبية ( )Negative Globalizationاليت ترك على
سلبياهتا ،والعوملة ارهشة ( )Fragile Globalizationبضعفها عن مواجهة األزمات والكوارث ،وكذلك ضعف
اعتمادية العوملة ( )Unreliable Globalizationبسبب اضطرار الدول باالعتماد على غريها لتأمني احتياجاهتا
األساسية( .يونس ،0404 ،صفحة )1
من ناحية أخرى يرى (الرداوي )0404 ،أن من تأثريات وباء كورونا املستجد احملتملة ،ما يسميه "فشل
العوملة" ،معل ًال ذلك ب "جناح الفريوس يف عبور احلدود الوطنية للدول يف مقابل فشل الكمامات الطبية يف ذلك".

ويف احلقيقة فقد فرض تفشي ف ي روس كورون ا تبن ي إج راءات لوق ف التدفق ات الضخم ة العاب رة للح دود
بص ورة غ ي ر مس بوقة ،وتفكيك شبكات االتصال العابر لألقاليم حيث جذبت األزمة االنتباه اىل ال وايا املظلمة للعوملة
وارتباطها بتهديدات مثل تفشي األوبئة العابرة للحدود والتلوث البيئي واالحتباس احلراري واجلرمية املنظمة والتهديدات
السيربانية اليت هتدد تدفقات املعلومات الكثيفة ،ومل جتد دول العامل سبيال ملواجهة انتشار فريوس كورونا سوى إغالق
احلدود ووقف الطريان واعالن حالة الطوارئ ووقف تصدير املنتجات الطبية الالزمة ملواجهة األزمة ومجيعها تناقض
العوملة وتدفع بالتجارة املضادة (يونس ،0404 ،صفحة )1
وكان من الالفت شعور املسؤولني باخلطر الذي يداهم العوملة نتيجة إغالق احلدود بعد تفشي الفريوس
حيث طالب عدد من املسؤولني يف أوروبا بفتح احلدود بعد أسابيع من إغالقها على الرغم من أن خطر املرض ما زال
يداهم البلدان ،فقد دعا رئيس الربملان الفرنسي ونظريه األملاين يف  0404/1/00إىل فتح احلدود بني الدول األوروبية
بأسرع وقت ممكن ،واعترب الفرنسي ريشار فريان واألملاين وولفغانغ شوبل يف إعالن مشرتك أنه "على فرنسا وأملانيا
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العمل لصاحل إعادة فورية حلرية احلركة داخل فضاء شينغني حني تتوفر الظروف املناسبة لذلك ".وأكدا يف الوثيقة
"كان إلغالق احلدود الفرنسية-األملانية أصالً نتائج قوية ،تتعدى املنطقة احلدودية وتلقي بثقلها خصوصا على تصور
العالقة الفرنسية-األملانية"( .وكالة فرانس برس)0404 ،
وأمام هذا الوضع واملظاهر غري املسبوقة واليت تناقض فلسفة العوملة فقد طرأت عدد من التوقعات على
مستقبل العوملة ،يسرد الباحث عددا منها:
 .1.1العولمة باقية لكنها ستتبدل:

يف املسار األول املتوقع قد يقال إن العوملة لن تنتهي ولكنها ستتبدل" ،فهناك كثريون ممن يتوقعون انتهاء
العوملة ،باعتبار أن دول العامل بدأت باالنكفاء على نفسها بدالً من انفتاحها على العامل ،وال شك أن العوملة مبفهوم
سيطرة اقتصاديات السوق احلرة قد انتهت إىل غري رجعة ،بل إن هناية اقتصاديات السوق احلرة مل ِ
تنته على يد كورونا
فحسب ،وإمنا بدأت باألفول بعد األزمة املالية العاملية عام  ،2008لكن الثورة املعرفية وثورة التكنولوجيا ربطت العامل
بشكل ال ميكن تفكيكه ،وإمنا من الضروري أن متتد وتتبدل العوملة لتشمل التعاون يف جماالت كالوقاية الصحية
ومكافحة األوبئة ،وأن ختصص املوارد الكافية لذلك بدالً من ختصيصها جملاالت كالتسلح مثالً ،مل خيلق فريوس كورونا

بسبب العوملة ،لكن العوملة هي من ستنجح يف حماربته من خالل بلورة رؤية فاعلة ،مبنية على انعدام األنانية والتفاف
األفراد حنو العمل اجلماعي وتشارك املعلومة واملعرفة ،متاماً كما جنحت يف اخلروج من أزمات مشاهبة شهدناها يف
العقود املاضية( ".املعشر)0404 ،
 .1.1ارتداد العولمة نحو الداخل:

يف املسار الثاين قد يكون هناك ارتدادا إىل الداخل خاصة مع التوقع "أن يصب ح مصري العوملة موضع ج دل
واس ع النط اق ،يف ظل االجتاه ات املض ادة للعومل ة الت ي فرضته ا س ياقات انتش ار الفي روس ،وإثب ات م دى
هشاش تها ،وع دم القابلي ة ل العت ماد عليه ا ،وه و م ا س ي يد الضغ ط باجت اه االرت داد للداخ ل وحتجي م االندم اج يف
النظ ام العامل ي ،ويتص ل ذل ك باجتاه ات س ابقة عل ى أزم ة كورون ا لتحجي م م د العومل ة وف رض احلمائي ة االقتصادي ة
وإغ الق احل دود أم ام تدفق ات ارهج رة والالجئني وتقيي د التدفق ات العاب رة للح دود م ع صع ود التي ارات اليميني ة
والش عبوية خ ال األع وام املاضي ة( .يونس ،0404 ،صفحة )50

 .1.1عولمة التباعد الدولي:

القيود اليت فرضتها الدول على التعامالت التجارية نتيجة انتشار الوباء ستفرض منوذجا جديدا للعوملة أطلق
عليه (صالح ،0404 ،الصفحات  )57-50عوملة التباعد الدويل :مبعىن سيكون منوذجا ذا طابع حملي حيافظ على
قدر من الرتابط مع العامل لكنه سيبقى على مسافة فاصلة.
ف إن جمم ل التغي رات احلاصل ة ستحد بالتأكي د من حرك ة التنق ل املادي ب ني ال دول خصوصا م ا يتعل ق حبرك ة
الب شر باعتباره ا الس بب الرئي س النتش ار كورون ا هب ذه السرع ة ،ك ما س تعيد تل ك التغي رات توزي ع سالس ل
اإلم دادات ،ع رب صياغ ة من وذج جدي د لتخصي ص اإلنت اج ب ني ال دول ،مب ا يقل ل االنكش اف ع لى الع امل اخلارج ي،
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وجين ب نق اط الضع ف يف السالسل القائمة حاليا وهو ما سيعيد صياغة مفهوم العالقات االقتصادية بني الدول
حيث سيكون تركي احلكومات منصبا على اقتصاداهتا الوطنية أوال مع قدر من العالقات مع العامل اخلارجي حيث
تكون العالقات متارس بشكل غري مادي وكذلك التوسع يف جتارة اخلدمات ونقل التكنولوجيا واستقدام املعرفة من
اخلارج( .صالح ،0404 ،الصفحات )57-50
 .1.1فشل العولمة:
يرى بعض الكتاب أن مآالت أزمة مرض كوفيد  51ستكون فشل للعوملة خاصة مع إغالق احلدود وانقطاع
سالسل الت ويد وامتناع دول عن تصدير بعض املنتجات واحتكارات لسلع واستئثار مبواد غذائية وطبية.
ويرى (الرداوي )0404 ،أنه على الرغم من أن األوبئة ال تفضي بالضرورة إىل تغيريات جذرية يف السياسة
واالجتماع واالقتصاد ،فالتغيريات احلامسة تتوقف باإلضافة إىل األوبئة على اكتشاف تكنولوجي حاسم يؤدي إىل
تبديل موازين القوى يف العامل إال أنه ميكن القول أن العوملة فشلت؛ فالوباء جيتاز احلدود والكمامات ال جتتاز ،ويرجح
تبدل يف عالقات الدول وتغريات داخل األنظمة الدميقراطية ستظهر يف م يد من التشدد املدفوع بالسالمة العامة،
ويتنبئ بأنه سيكون هناك فرص تارخيية لدول صاعدة مثل ارهند وتركيا والربازيل واندونيسيا ومالي يا ألن تأخذ دورا
بالتبادل التجاري العاملي ،وكذلك نشوء جتمعات اقليمية جديدة تبادل سالسل االنتاج بينها مع انتقال مراك العامل
االقتصادية.
 .1آفاق التدخل الحكومي في االقتصاد
من القضايا اليت ثارت نتيجة تفشي مرض كوفيد  51قضية دور الدولة يف احلياة االقتصادية ،فقد فرضت
عملية مكافحة املرض واقعا جديدا على املستويات الصحية واالقتصادية بل يف كل اجملاالت ،فعلى املستوى الصحي
تصدت املشايف العامة للمرض وعاد دورها يف خدمة املواطنني خاصة يف عالج الفريوس وكأماكن للحجر الصحي
وإجراء الفحوصات وبشكل جماين ،كما أن وزارات املالية واملؤسسات العامة املعنية بالقطاع االقتصادي عاد دورها يف
توجيه االقتصاد مبا خيدم املرحلة ،وتصدت البنوك املرك ية للجائحة من خالل سلسلة من القرارات لتوفري السيولة
للقطاعات ومتويل املشروعات الصغرى وختفيض الفوائد.
وبدأت احلكومات تطبيق سياسات مالية واقتصادية يف خمتلف أحناء العامل ويشري (تقرير االستقرار املايل
العاملي )0404 ،إىل أن هذه احل م تتضمن الدعم املايل اليت أعلنتها احلكومات يف البلدان املختلفة ،ووصف
اإلجراءات املالية املوجهة الكبرية واملؤقتة اليت تُطبَّق يف الوقت املناسب بأهنا أمر ضروري لضمان أال يؤدي وقف
النشاط املؤقت إىل أضرار أكثر دواما يف القدرات اإلنتاجية لالقتصاد ويف اجملتمع ككل.
وقد برزت بعض اإلشكاالت املرتبط ة بتعاط ي ال دول م ع جائح ة كورون ا منها ق درة ال دول ع ى املواءم ة ب ي ن
متطلب ات احلف اظ ع ى حري ات األف راد وتع ي دور املراقب ة بداف ع محاي ة األم ن القوم ي ،واحلف اظ ع ل ى االس تقرار جنبا
إىل جن ب م ع اإلش كالية املتعلق ة بتغلغ ل الدول ة ع ل ى املس توى االقتص ادي بش كل أك ب ر ،وم ا يرتب ط بذلك من
انعكاسات مجة ع لى االقتص ادات الوطني ة( .حسن ،0404 ،صفحة )57
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وتشري تقارير دولية أنه على مدار العقد املاضي ،تضاعفت أمهية املؤسسات اململوكة للدولة بني مؤسسات
العامل الكربى؛ فقد أصبحت أصورها البالغة  01تريليون دوالر أمريكي تشكل اآلن  %04من جمموع األصول.
واملؤسسات اململوكة للدولة موجودة يف كل بلد يف العامل تقريبا – حيث يصل عددها إىل اآلالف يف بلدان مثل أملانيا
وإيطاليا وروسيا ،وقد جاء منو املؤسسات اململوكة للدولة على الساحة العاملية يف اآلونة األخرية كنتيجة أساسية
لصعود االقتصاد الصيين –حيث ال ي ال رهذه املؤسسات دور كبري– إىل جانب اقتصادات األسواق الصاعدة
األخرى ،وغالبا ما تقدم املؤسسات اململوكة للدولة خدمات أساسية كمياه الشرب ،واحلافالت اليت يركبها الناس،
والكهرباء الالزمة يف حياهتم اليومية وعلى غرار البنوك العامة ،مثل املؤسسات اململوكة للدولة مصادر مهمة لالقرتاض
بالنسبة لألسر وامل ارعني واألعمال الصغرية ،وخاصة يف األسواق الصاعدة( .تقرير الراصد املايل)0404 ،
أما الالفت باألمر فتكرار دعوات املؤسسات الدولية على تدخل أكرب للدولة يف االقتصاد أثناء جائحة
ك ورونا بعد أن كانت التوصية املتكررة رها للبلدان النامية القيام خبصخصة املؤسسات العامة وتشجيع القطاع اخلاص
تتحمل األعباء النامجة عن
ورفع يد الدولة عن االقتصاد ،من ذلك دعوة (البنك الدويل )0404 ،احلكومات إىل أن َّ
كثري من اخلسائر ،وقد يتطلب التغلب على اخلسائر أن متتلك حصصا يف مؤسسات القطاع املايل ،ومصادر التوظيف
املهمة إسرتاتيجيا من خالل إعادة رمسلتها  ،وستكون هذه املساندة حيوية للحفاظ على الوظائف وهتيئة الظروف
للتعايف ،غري أنه جيب أن تكون هذه اإلجراءات شفافة ،وينبغي وضع ترتيبات قوية إلدارة األصول اليت جرى احلصول
عليها حديثا ،واالقتداء بأفضل مناذج صناديق الثروة السيادية وشركات إدارة األصول.
وحض تقرير دويل (تقرير الراصد املايل )0404 ،املؤسسات اململوكة للدولة على املساعدة يف مكافحة
أزمات كهذه اجلائحة وتع ي أهداف التنمية ،وقال إهنا ميكن اإلسهام بذلك إذا كانت ختضع ملستوى جيد من
احلوكمة وتتمتع بأوضاع مالية سليمة ،غري أن حتقيق هذه األهداف يتطلب امل يد من اإلصالحات يف كثري من
البلدان ،وإال فإن التكاليف اليت يتحملها اجملتمع واالقتصاد ميكن أن تكون كبرية.
وحث (أزعور )0404 ،إىل تقدمي احلكومات الدعم املايل املؤقت من إجراءات تكفل توفري دعم يوجه
بدقة إىل األسر والشركات املتضررة ،وينبغي أن يهدف هذا الدعم إىل مساعدة العمالة والشركات على جتاوز توقف
النشاط االقتصادي بشكل كبري ،وتقدمي البنوك املرك ية السيولة للبنوك وخاصة تلك اليت تقرض املشروعات الصغرية
واملتوسط ،وإعادة هيكلة الديون املتعثرة حبذر دون التأثري على قواعد تصنيف القروض ورصد خمصصاهتا.
 .7دور الدولة ما بعد أزمة كورونا:

يشري تقرير أممي إىل أنه من املتوقع أن تنخفض التحويالت العاملية على حنو حاد حبوايل  %04يف 0404
بسبب األزمة االقتصادية النامجة عن جائحة كورونا وتدابري اإلغالق ،ويرجع االخنفاض املتوقع ،الذي سيكون أكرب

تعرضا
اخنفاض يف التاريخ احلديث ،إىل اخنفاض أجور ومعدالت توظيف العمالة املهاجرة ،وهي الشرحية األكثر ً
لفقدان الوظائف واألجور يف أي أزمة اقتصادية يف البلد املضيف ،ومن املتوقع أن تنخفض التحويالت إىل البلدان
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املنخفضة واملتوسطة الدخل بنسبة  %51.7لتصل إىل  001مليار دوالر ،مما ميثل خسارة يف املوارد املالية األساسية
لألسر املعيشية الضعيفة واألوىل بالرعاية( .تقرير البنك الدويل ،)0404 ،وهذا بال تأكيد يرتب مهاما أساسية للدولة.
إن الدول ة الوطني ة يف مرحل ة "م ا بع د كورون ا" م ن املرج ح أن ختتل ف ع ما كان ت علي ه يف الس ابق ،م ع
تباين التأثريات احملتملة وفقا خلصوصي ة وطبيع ة كل نظ ام س ياسي والبيئ ة الت ي يتفاع ل هب ا ،وم ع ش يوع حال ة عدم
اليقني إزاء التط ورات املرتبط ة باملرحل ة الالحق ة ،خاص ة وأن تفشي الفريوس ما زال قائما ومل ينته بعد ،ف إن كل
التط ورات قائم ة وحمتمل ة حت ى يت م القض اء بش كل كام ل ع ل ى الفي روس ،وهذا من شأنه أن ميث ل ق وة دف ع باجت اه
تع ي أدوار الدول ة بش كل أكرب ،خاص ة وأن أغلب االختصاص ات اليت اكتس بتها الدول ة خ الل مرحل ة ف ريوس
كورون ا ق د ال تتخ لى عنه ا ،السيما يف الدول األكثر تضررا من تداعيات اجلائحة( .حسن ،0404 ،صفحة )04
ويرى (املعشر ) 0404 ،أن أزمة كورونا قد أثبتت أن الدول اليت لديها نظم حوكمة فاعلة هي األقدر على
مواجهة األزمات والتغلب عليها ،وال تستطيع دول العامل أمجع ،وال يستطيع العامل العريب حتديداً ،جتاهل دور نظم
احلوكمة يف بناء األرضية املناسبة ملستقبل واعد ،وال يستطيع أحد أن يع ل تطوير نظم صحية فاعلة ،مثالً عن تطوير
نظم حوكمة فاعلة يف باقي اجملاالت ،فاحلوكمة ال ميكن جت ئتها بعد اليوم ،واألخطار احملدقة بالعامل تتطلب معاجلات
كلية تنال اجملاالت كافة ،وإن أزمة «كورونا» ميكن أن تكون حاف اً لبداية جديدة تبين نظم حوكمة خمتلفة يف اجملاالت
كافة ،قادرة على التعامل مع حتديات القرن احلادي والعشرين.
أما (مح اوي )0404 ،فريى أن هذه حلظة لعودة الدولة وللحكومات املتدخلة بعمق وقوة يف إدارة الشأن
العام ،من الصحة إىل االقتصاد ،وسيكون رهذه اللحظة املرشحة لالمتداد ال مين تداعيات سياسية واسعة ،فكما
تكتشف اجملتمعات الغربية أن الرأمسالية العنيفة وعلى الرغم من التنظيم الدميقراطي وحكم القانون السائدين سترتك
املواطنني مبفردهم يف مواجهة األزمات االقتصادية واملالية اخلانقة وأن سبل اإلنقاذ من االهنيار والركود والكساد دوما
ستعود إىل الدولة ،تكتشف اجملتمعات يف الشرق األورويب واآلسيوي واألوسط أن الدولة وعلى الرغم من غياب
الدميقراطية وضعف حكم القانون تظل الفاعل اجملتمعي األكثر قدرة على مواجهة األزمات الكربى وتقدمي مظالت
األمان املطلوبة لتجاوز األخطار احملدقة باملواطنني صحيا واقتصاديا.
واجلدي د ه ذه امل رة حبسب (صالح ،0404 ،صفحة  )1ه و أن التغي ر احملتم ل ل ن يك ون متعلقا فق ط
بإع ادة صياغ ة العالق ات االقتصادي ة بني الدول وآلي ات تس ريها؛ لكن ه أيضا س يدفع حن و دور اقتص ادي أك ب ر
للدول ة ،فق د تضط ر احلكوم ات يف بع ض الدول إىل شراء بع ض األص ول وال شركات اخلاص ة ،س واء بش كل مب اشر
أو م ن خ الل شركات قابض ة تابع ة ره ا ،وذل ك بس بب تع رض الكث ر م ن ال شركات اخلاص ة لإلف الس ،األم ر ال ذي
يه دد اس تقرار االقتص اد ال كلي ،ويدف ع حن و تفاق م أزم ات البطال ة والفق ر.
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ويف سبيل تفعيل املؤسسات العامة اململوكة للدولة اقرتحت مؤسسات دولية (تقرير الراصد املايل)0404 ،
ما يأيت:
الدمج الكامل لكل املؤسسات اململوكة للدولة يف حسابات املالية العامة فهذا يسمح للحكومات واجلمهور
بتقييم أفضل ألثر عمليات املؤسسات اململوكة للدولة.
تقدمي احلواف الصحيحة :ينبغي أن تكون املؤسسات اململوكة للدولة قادرة على حتديد األسعار املعربة عن
التكاليف وينبغي تعويضها عن الصالحيات املوكلة إليها (كتعميم توفري املياه والكهرباء).
اإلشراف املايل واحلوكمة :مجع املعلومات عن كل املؤسسات اململوكة للدولة وحتديد صالحيات واضحة رها.
شفافية أداء املؤسسات اململوكة للدولة وعالقة هذه املؤسسات باحلكومات :مما ميكن أن يساعد يف هذا
اخلصوص وضع تقرير سنوي حيلل األداء الكلي والفردي رها.
ويرى (أزعور )0404 ،أنه عندما تبدأ األزمة املباشرة اليت سببها فريوس كورونا يف التالشي ،ميكن النظر يف
اختاذ تدابري ذات طبيعة تقليدية أكثر على مستوى املالية العامة لدعم االقتصاد ،مثل بدء اإلنفاق على البنية التحتية
من جديد ،وإن كان احلي املايل قد أخذ يتقلص بشكل كبري على مدار العقد املاضي ،ونظرا لطبيعة املرحلة الراهنة من
تباطؤ النشاط االقتصادي ،فمحاولة حف االقتصاد يف هذا الوقت من غري املرجح أن يُكتب رها النجاح ورمبا أدت إىل
خماطر القضاء على احلي املايل احملدود الذي ال ي ال متوافرا.
وحث تقرير دويل االقتصادات املتقدمة اليت متتلك احلي املايل الكايف ،على تنفيذ امل يد من املشروعات
االستثمارية ألنه جمدي؛ ألن قيمة األصول الناجتة عن هذه املشروعات من املرجح أن تتجاوز االلت امات املصاحبة رها،
مما يع ز القيمة الصافية للقطاع العام ،وحني يكون احلي املايل حمدودا ،فمن املالئم إعادة توجيه اإليرادات والنفقات
ل يادة االستثمار يف النظم الصحية ،والبنية التحتية ،والبشر ،ويف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ،وسيؤدي
حتسني نظم إعانات البطالة وشبكات األمان االجتماعي ،إىل محاية دخول األسر من الصدمات املعاكسة وتع ي
القدرة على الصمود يف مواجهة األوبئة( .تقرير الراصد املايل)0404 ،
 .8الخاتمة:

بعد استعراض لإلجراءات اليت انتهجتها الدول خالل أزمة اإلغالق الكبري الناجتة عن التدابري الوقائية لوباء

كوفيد  51وبالنظر إىل ردود الفعل والتأثريات االقتصادية فإن أي استشراف مستقبلي ملآالت األمور ملا بعد كورونا
تضبطه عدد من احملددات هي:
 مدى قدرة الشعوب على التنازل عن حرياهتا خاصة يف اجملتمعات الغربية. مدى تقبل القطاع اخلاص لفكرة ملء اإلدارة احلكومية للفراغ الذي تركه نتيجة اإلغالق الكبري وانسحابه من بعضالقطاعات االستثمارية خاصة يف ميدان الصحة والسلع األساسية.
 ابتعاد الدول الكربى عن سياسة املناكفات االقتصادية والسياسية واحنصار نفوذها إىل الداخل.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 تنازل أفراد اجملتمع عن رفاهيتهم اليت اعتادوا عليها. املدى ال مين الكتشاف عالجات ولقاحات للفريوس.ويخلص الباحث في هذا اإلطار إلى ما يأتي:
 إن تغيريا جذريا على املدى ال مين القصري رمبا لن حيدث خاصة مع االحنسار التدرجيي ألعداد املتوفني والسيطرةعلى أعداد املصابني ،إال أن احلكومات اكتسبت بعض النفوذ االقتصادي والسياسي وهذا ما ال يدعها تتنازل عنه
بسهولة خاصة مع تسييس احلدث من قبل السياسيني يف البلدان الغربية.
 على املدى ال مين البعيد ستعمل بعض الدول املتقدمة على استثمار ما حدث لتوجيه عجلة اإلنتاج حنو اإلنتاجالغذائي الذي ي يد من األمن الغذائي ،وسيتنافس املرشحون يف االنتخابات التشريعية على طرح خطط تتضمن حلول
واقرتاحات وبدائل وفرص للتكنولوجيا وعلم امليكروبات والبيولوجيا واخلدمات االلكرتونية وعلوم السيطرة الوبائية.
 اقتصاديا ستصبح الدولة أكثر تدخال يف الشأن الطيب وقنوات تأمني السلع االسرتاتيجية ،ورمبا ستعمل آثار اجلائحةالنفسية والصحية على خفض األفراد لتوقعاهتم يف جمال الرفاهية ومييلوا إىل سلوك ادخاري حيميهم من ظروف مماثلة.
 من املتوقع أن تعمل الدول على تأمني سالسل ت ويد إنتاج آمنة غري تقليدية ،حيث ستتجنب بعض الدول اليتتنافسها عامليا أو إقليميا.
 أما القطاع اخلاص فسيعاين من نقص السيولة وخسائر اإلغالق الكبري اليت حدثت ورمبا حيتاج لبضع سنوات حىتيتعاىف مع الدعم احلكومي املوجه.
 رمبا ستعاين بعض التجمعات واالحتادات الدولية من تشظي معنوي وال نقول انفصاالت أو تفتت كامل إمنا ضعفالتأثري نتيجة حالة عدم الثقة اليت اجتاحت هذه الكيانات نتيجة االنكفاء على الذات وعدم تقدمي سبل املساعدة يف
وقت الذروة.
 بالتأكيد سيشهد العامل م يدا من التنافس احملموم بني الغرميني الصني وأمريكا خاصة يف السيطرة على األسواقوالعمالت واجلانب التكنولوجي وحروب اجلمارك.
 أما املنظمات الدولية كمنظمة الصحة الدولية ومنظمة التجارة العاملية فستعاين نتيجة الشعور الدويل العام بالقصورمن توجيه التحذيرات املناسبة قبل األزمة باإلضافة حملاولة دول تسييس نطاق عملها وجعلها توجه التهم رهذا الطرف
أو ذاك بالتسبب بالفريوس ،كما أن استخدام أداة قطع املخصصات السنوية أو املساعدات عنها ستكون حاضرة
إلمالتها حنو سياسات هذا الطرف أو ذاك.
 يف املدى القصري ال يتوقع حدوث تغيريات جوهرية يف املسارات الدولية أو احمللية سواء على صعيد اقتصاد السوقمبفهومه الشامل أو تدخل الدولة أو نطاقات العوملة إال أن األمور ستصبح أكثر تعقيدا يف غضون ثالث سنوات
لتتشكل مرحلة اقتصادية متيل إىل االنكفاء حنو الداخل بشكل متعاظم واحلد من نطاقات العوملة الكاملة لتصبح
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ضمن إطارات القنوات املالئمة اليت جتد فيها الدول منافذ مناسبة رها كما أن سالسل ت ويد جديدة للبضائع والسلع
ستتشكل آخذة بعني االعتبار ما حدث من تنافس على األغذية وإغالق احلدود واحتكارات األدوات الطبية.
 كما أن نطاق التحويالت املالية رمبا سيصبح بأشكال جديدة وآليات ختدم أطراف دون أخرى. كما أن الدول ستجد ضالتها باالعتماد على نفسها يف جماالت الصحة والغذاء أو على األقل ان يكونا حتتأعينها ورعايتها.
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En raison de ce retard, le gouvernement est invité à revoir sa stratégie s’il veut
vraiment développer et engager un processus pour la transformation numérique de
l’économie algérienne. Il apparaît alors, de plus en plus impérieux d’accompagner
sa stratégie par des réformes dans la sphère économique, sociale et institutionnelle
du pays, entre autres :
- Avec l’épuisement des ressources, l’État ne peut plus continuer à financer seule
ce chantier. L’alternative qui s’impose en est l’implication des industriels
privés, détenteurs de capitaux et ultimes bénéficiaires de toute modernisation
(Lounes, 2018).
- Re-concrétiser le projet de création du ministère spécialisé dans la réforme de
la fonction publique pour remédier aux problèmes de bureaucratie et mettre fin
à la corruption qui entrave notre économie.
- La sensibilisation du citoyen et sa responsabilisation où il deviendrait partie
prenante ;
- La formation du personnel des administrations publiques, pour les aider à
maîtriser les nouvelles techniques numériques ;
- Les tribunaux doivent être autorisés à passer en revue les transactions
électroniques et à recevoir les preuves électroniques ;
- Mettre en place un cadre juridique permettant la sécurité des données
personnelles contre les escroqueries numériques et les piratages ;
- La réduction des tarifs des forfaits internet par rapport au pouvoir d’achat de la
moyenne de la population ;
- Généraliser la numérisation à tous les secteurs ; toutes les institutions devraient
être en mode interactif.
6.Références:
1. Bal,A.(2005).L’administration électronique. Revue française d’administration publique,
n°110, France, p13.
2. Benghozi,J.P, Flichy, P & Iribarne, A. (2000). Internet en entreprise. Ed Hermes, vol.18
n°104, Paris, 2000, p02.
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algérienne n’a pas encore mis à jour ses lois pour réglementer les nouvelles
activités liées au numérique. A part la loi relative à la prévention et à la lutte
contre les infractions liées aux TIC (cybercriminalité) et celle adoptée début
2015 fixant les règles générales relatives à la signature et la certification
électroniques, les autres projets de loi annoncés par le gouvernement n’ont pas
encore vu le jour. C’est le cas de la sécurité des informations permettant de
préserver les données privées et personnelles, le commerce électronique, le
paiement électronique, le Cloud, ….qui ne sont toujours pas prises en compte
dans la législation algérienne. Il s’agit d’une protection contre toute atteinte à la
confidentialité, à la divulgation ou au détournement à d’autres fins que celles
pour lesquelles elles ont été enregistrées. (Merzak, 2016)
- Déficit dans la formation aux nouvelles compétences administratives comme la
maîtrise des ressources réseaux, la gestion des configurations, la gestion
stratégique, la gestion par projet ou les démarches qualité ou encore l’utilisation
des nouveaux logiciels d’où la difficulté du personnel travaillant à suivre
l’évolution de l’administration et à répondre aux besoins et problèmes du
citoyen notamment des correctifs ou des systèmes informatiques et services en
ligne qui bloquent ;
- L’ignorance d’une certaine catégorie de citoyens d’où la difficulté d’adaptation
aux nouvelles technologies ;
- Le manque d’intégration et d’incitation du citoyen à participer aux cotés du
service public ; Leur responsabilisation et collaboration induirait une confiance
accrue entre ces acteurs et les institutions publics.
- L’autre raison serait qu’au moment où le programme avait été lancé, tous les
secteurs et ministères devaient se lancer en même temps chose qui n’a pas été
faite comme c’est le cas du secteur de la santé, ce qui induit des surcoûts et les
pertes de temps et d’énergie.
5.Conclusion:
La digitalisation des services publics en Algérie a introduit des changements
importants et continue à mener le secteur public vers une ère numérique. A ce jour,
un certain nombre de projets ont été lancés au niveau de l’administration
algérienne dans le cadre de l’e-gouvernement et nous assistons à l’émergence de
prestations efficaces et de meilleures qualités avec des procédures simples et de
moindres coûts ; Mais beaucoup de chantiers restent inachevés ou pas encore
entamés. En effet, Rien qu’en comparaison avec nos voisins directs, l’Algérie fait
figure de dernier de la classe. Les niveaux de prestations des secteurs sensibles (la
santé, les finances, l’enseignement supérieur, l’éducation, ...) demeurent en deçà
des niveaux escomptés. En particulier les services destinés à faciliter la création
d’entreprise ou ceux lui permettant d’exécuter ses opérations courantes telles que
la déclaration de ses impôts ou le paiement de ses factures. Dans la rubrique
«facilités des affaires», relatif au classement « Doing Business » l’Algérie occupe
le 166e rang en 2018. (www.algérie1.com). L’e-gouvernement implique une
profonde refonte de la structure et du fonctionnement des administrations. (BAL,
2005).
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Tableau N°5: Comparaison du forfait internet au salaire mensuel minimum
(2018)
Taux

Algérie

Egypte

Tunisie

Maroc

Prix d’un forfait
internet mobile de 1 Go

5,5%

2,3%

2,1%

0,4%

Coût internet fixe à 20
Mbps

21%

2,9%

4,5%

-

Source: Etablit par nos soins à partir des données de l’UNDP United Nations E-Gouvernement
Survey 2018

Ces tarifs d’accès à l’internet mobile et fixe de plus en plus chers ne
s’expliquent pas par le cout élevé de la connexion, qui diminue de jour en jour sur
le marché international en raison des évolutions technologiques, mais plutôt par la
forte demande qui augmente de 50 à 60% par an depuis 2011 et que les opérateurs
locaux n’arrivent pas à satisfaire (Kahlane, 2017).
Tableau N°6: Comparaison selon le e-participation citoyen (EPI) en 2018

EPI

Corée du
Sud

Tunisie

Maroc

Egypte

Algérie

1,00

0,79

0,77

0,53

0,21

Source : Etablit par nos soins à partir des données l’UNDP United Nations E-Gouvernement
Survey 2018.

La participation en ligne EPI consiste à favoriser l'engagement des citoyens et
à les amener à une gouvernance participative au moyen des technologies de
l'information et de la communication (TIC). Le EPI pour l’Algérie reste faible par
rapport notamment à ses voisins.
4.Les résultats:
La modernisation de l’administration algérienne publique par l’utilisation des
supports technologiques a eu pour mérite la dématérialisation des documents
administratifs pour une meilleure prise en charge des besoins du citoyen. Ainsi, et
selon les résultats de cette étude, l’Algérie semble aller dans le sens de la
dynamique dans laquelle elle s’est inscrite c'est-à-dire l’utilisation du numérique
dans la gestion du service public ce qui affirme notre première hypothèse. Cela
s’explique en grande partie par ce saut appréciable dans le classement de 20 places
en 2 ans, même si l’EGDI reste faible par rapport essentiellement à nos voisins. En
effet, ce score ne doit pas nous faire oublier d’où vient le pays et surtout comment
il se compare aux autres et en particulier à ceux qui lui sont comparables.
Cependant, cette nouvelle politique connait des entraves quand à son utilisation et
sa généralisation, entre autre :
- D’abords la crise, que traverse le pays et l’épuisement des ressources dû
notamment à l’effondrement des prix du pétrole.
- La bureaucratie et la lourdeur des procédures d’exécution du programme.
- La numérisation est appréhendée en étant considérée comme une source de
risques quant à la sécurisation des flux des données stockées. En outre l’Algérie
connait un grand vide juridique dans le domaine des TIC, la législation
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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D’après le tableau (03), les bonnes performances algériennes relatives à cet
EGDI sont essentiellement dues à un bon indice de capital humain (HCI) de 0.66
qui la classe dans le groupe des « hauts niveaux », même si peu d’efforts ont été
réalisés ces deux dernières années puisque l’Algérie a conservé sa 118ème place.
Ce score, qui prouve bien la capacité du pays quand à sa prise en charge des
personnes, le classe bien mieux que le Maroc, et pratiquement en ex æquo avec la
Tunisie et l’Egypte.
Par ailleurs, l’indice des infrastructures télécoms (TII) est de 0.39, puisqu’il la
classe dans le groupe des « moyen niveau ». Ce score est certes moyen, grâce au
déploiement continu de la fibre optique et une bonne télédensité mobile entre autre,
mais bien meilleur que celui du Maroc et de l’Egypte.
Par contre, concernant l’indice des services en ligne (OSI), notre pays fait un très
mauvais score de 0.21, malgré sa progression de 10 places par rapport à 2016, ce
qui est à l’origine de notre mauvais classement. Ce qui le classe dans le groupe
«bas niveau» de l’EGDI. Nous remarquons que le plus mauvais de nos voisins,
avec un OSI de 0.63, fait exactement trois fois mieux que nous.
Rappelons que les 196 pays qui apparaissent dans l’EGDI sont classés par
l’UNDESA (le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU) en
quatre groupes selon leur score : le «très haut niveau» quand le score va de 0.75 à
1.00, le «haut niveau» de 0.50 à 0.75, le «moyen niveau» de 0.25 à 0.50 et enfin le
«bas niveau» pour les pays dont l’EGDI est moins de 0.25. L’Algérie a encore
beaucoup d’efforts à faire pour quitter le groupe «moyen niveau» qu’elle occupe
actuellement avec le score de 0.42 (voir tableau 04).
Tableau N°4: Comparaison selon l’indice de développement de l’EGouvernement (2018)
EGDI

Corée du sud

Tunisie

Maroc

Algérie

0,9010

0,6254

0,5214

0,4227

Source: Etablit par nos soins à partir des données de l’UNDP United Nations E-gouvernement
Survey 2018

Malgré l’amélioration du classement en matière d’indice de développement
de l’E-Gouvernement en 2018 par rapport aux exercices précédents, l’Algérie
affiche un EGDI de 0.4227, un score inférieur à la moyenne mondiale (0.55) et
reste bien derrière ses voisins le Maroc et la Tunisie avec un score de 0.6254 et
0.5214 respectivement.
Ce faible résultat est dû à plusieurs facteurs notamment le faible investissement
dans le capital humain et le manque de formation mais également et
principalement à la cherté de l’accès à l’Internet mobile et fixe, comparativement
au pouvoir d’achat d’un consommateur moyen selon le tableau ci-dessous.
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Le classement international de l’Algérie au niveau de l’indice des Nations
Unies pour l’administration électronique (EGDI) constate une nette amélioration.
Le pays est classé au 130ème rang en 2018, il a gagné 20 places dans le domaine de
l’administration électronique par rapport à 2016 et 02 places par rapport à 2012. Ce
classement international tient compte de trois critères : l’infrastructure et les
réseaux des télécommunications, le capital humain et les services en ligne
accessibles aux citoyens (e-gov, e-participation, open gouvernement data, etc.)
Tableau N°2: Evolution des indices de l’EGDI
Indices

2016

2018

Evolution

Indice infrastructures télécom
(TII)

135e

102e

33

Indice services en ligne (OSI)

181e

171e

10

Indice capital humain (HCI)

118e

118e

0

Source: Etablit par nos soins à partir des données de l’UNDP United Nations E-gouvernement
Survey 2016 – 2018

Cette progression, qui souligne les efforts de l’Algérie est due principalement
à l’évolution positive de deux indices ; l’indice des investissements en matière
d’infrastructures de télécommunications (TII) soit une progression de 33 places par
rapport à l’exercice 2016 et l’indice des services en ligne (OSI) soit une
progression de 10 places.
Concernant les Indicateurs de l’infrastructure de base ; année 2017
- Fibre optique : 81 872 kms contre 60800 en 2013
- Communes raccordées à la fibre optique : 1541contre 1081 en 2013
- Bande passante internet nationale en Mbit/s :801 000 contre 172021 ;
- Bande passante internet internationale en Mbit/s :810160contre 166448 en 2013 ;
- Lancement de la 3G en 2014 : 8000 000 d’abonnés ;
- Lancement de la 4G en 2016 : 26 000000 d’abonnés et 31 000000 en 2018 ;
- Taux de pénétration : 90,62% en 2018.
Concernant l’investissement dans le capital humain (HCI), l’Algérie conserve sa
118ème position. A cet effet, une priorité importante doit être accordée au
développement humain ; au recyclage de toute personne opérationnelle mais aussi
une modernisation du système éducatif. (Lamiri, 2013).
Tableau N°3:Comparaison selon les critères de l’indice de développement de
l’E-gouvernement (2018).
Critères d’EGDI

Algérie

Maroc

Tunisie

Egypte

Indice infrastructures télécom (TII)

0,39

0,36

-

0,32

Indice des services en ligne (OSI)

0,21

0,68

0,63

0,65

Indice capital humain (HCI)

0,66

0,52

0,66

0,60

Source: Etablit par nos soins à partir des données de l’UNDP United Nations E-gouvernement
Survey 2018
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rares organismes d’archives tels que les archives nationales de la wilaya d’Alger et
d’Oran ont déjà entrepris un premier pas vers ce procédé.
Toujours dans un souci de répondre au mieux aux attentes du citoyen
algérien, une centaine de milliers de paiements électroniques de transactions
commerciales s’effectuent quotidiennement même si le règlement par cash
continue à prédominer. Ces e-paiements se font à travers les 18 web marchands
existants pour le règlement des factures d’eau, d’électricité et de gaz, certains
services d’assurance notamment l’assurance voyage ou le paiement en ligne des
services d’Air Algérie via la carte monétique d’Algérie Poste (Edahabia). D’autres
s’effectuent à travers les terminaux de paiements électroniques (TPE) auprès des
commerces qui en possèdent.
Cependant, la numérisation du secteur de la santé, en cours de réalisation, est
axée essentiellement sur la prise en charge informatisée du patient dans les
structures de santé de proximité, notamment à travers : La création d’un carnet de
vaccination électronique par enfant ; le suivi des actes vaccinaux au niveau
national ; l’envoie électronique des rappels de rendez-vous.
3.2.Etat des lieux de l’économie numérique en Algérie
L’appréciation mondiale de la position de l’Algérie dans l’économie
numérique est perceptible à travers les quatre indices ci-après (Conseil de la
concurrence, 2019) :
- L’indice de compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index) : 86eme
/140 : C’est le classement de l’Algérie au GCI de 2018 : Stable par rapport à
2017.
- L’indice de Développement des TIC (ICT Development Index) : 102eme
/176 : C’est le classement de l’Algérie à l’IDI de 2017 : Gain de 4 places sur
2016 (10 places sur 2015) 9/25.
- Indice de Maturité Numérique (Network Readiness Index) :117eme /139
c’est le classement de l’Algérie au NRI de 2016 : Gain de 3 places sur 2015.
- L’indice de Développement due-gouvernement, EGDI 2018 :130eme /193
C’est le classement de l’Algérie dans l’EGDI de 2018 : Gain de 20 places sur
193.
Tableau N°1: Classement selon l’indice des nations unies pour l’eadministration (2012 – 2018)
Pays

2012

2014

2016

2018

Danemark

-

-

-

1e

Australie

-

-

-

2e

Corée du Sud

-

-

-

3e

Tunisie

103e

75e

72e

80e

Maroc

120e

82e

85e

110e

Algérie

132e

136e

150e

130e

Source: UNDP United Nations E-Government Survey 2012 – 2018
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de mesures ont été prises par les autorités publiques dans le cadre de l’EGouvernement, à citer notamment :
La dématérialisation des documents administratifs de l’état civil ce qui permet
au citoyen d’obtenir instantanément ses documents à partir de n’importe quelle
commune ou antenne administrative, de suivre en ligne l’état d’avancement de
leurs dossiers. Ceci permet ainsi de lutter contre les problèmes liés à la
bureaucratie tels que les pertes de temps, le gaspillage, les désagréments au citoyen
et les pratiques de corruption. Ainsi la délivrance, par exemple, des documents
administratifs tels que le passeport biométrique, la carte d’identité biométrique, le
permis de conduire et la carte grise est désormais possible via le portail
électronique El Mouwatin (e-portail). Actuellement 265 formulaires en ligne ont
été lancé et 29 procédures soit un taux de réalisation du plan initial (447 services)
estimé à 65,77 %. Le nombre de sites web institutionnels, ministères et organismes
rattachés est de 587 sites (www.mpttn.gov.dz).
De même pour d’autres administrations telles que la justice qui a mit en ligne bon
nombre de ses services par l’exploitation optimale des TIC. On cite :
- Le retrait du casier judiciaire et du certificat de nationalité algérienne et
cela depuis la centralisation de la base de données en 2014 ;
- Le retrait de la copie ordinaire des jugements via l’internet au profit des
avocats ;
- Le renseignement et le suivi du cours des affaires via e- portail de la
justice ;
- La visioconférence qui permet d’organiser des procès à distance évitant
le transport du détenu ou d’un témoin, des parties civils ou d’experts à
distance ;
- L’adoption de la technique du bracelet électronique lancé depuis
novembre 2017 comme un nouveau système de surveillance électronique.
La CNAS, également, grâce au portail mis à la disposition des assurés, ces
derniers peuvent remplir leurs formulaires de déclaration de cotisation depuis chez
eux ou leurs bureaux. Ainsi, cette méthode met fin aux longues chaînes et pertes de
temps d'il y a quelques années. Sans oublier d’évoquer la création de la carte
CHIFA et ses mérites.
De même que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique qui a axée ses efforts sur la création de plateforme numérique
d’enseignement à distance (Moodle), la numérisation des formalités d’inscriptions
ou la recherche bibliographique. Ce secteur, a pu économiser annuellement 70
millions de DA en supports papiers grâce à l’informatisation des inscriptions des
étudiants.
Sans oublier le secteur de l’habitat qui s’est tourné vers le numérique pour son
programme de 2013. Plus de 300 000 citoyens inscrits avec un gain de temps et
d’argent et bien loin de la catastrophe administrative qu’avait engendré le même
programme en 2001, lorsque les pauvres citoyens avaient dû prendre des congés
pour souscrire au programme.
Les archives n’ont pas pu eux non plus échapper à cette ère numérique ; aux
avantages qu’il présente et à l’impact qu’il a sur l’accès à l’information. Quelques
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, le travail sera structuré comme
suit:
Dans un premier lieu, les actions mises en place par l’Etat et les efforts
consentis pour améliorer les prestations et simplifier les procédures administratives
seront abordées.
Ensuite, sera présenté, à travers quelques indices de
développement, la place de l’Algérie dans l’administration électronique en
comparaison avec d’autres pays. Enfin, les entraves ralentissant l’aboutissement du
processus de numérisation seront citées avec pour terminer quelques suggestions
solutions pour y remédier.
2.Le cadre conceptuel de l’étude
Pour une meilleure appréhension de l’étude nous avons choisie de définir
quelques notions utiles :
2.1.Le service public
Selon le droit de l’administration française le service public est défini comme
une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne publique en vue
d'un intérêt public.
2.2.Les technologies de l'information et de la communication (TIC)
Les définitions du terme TIC sont différentes selon les sources ainsi, d’après
CHARPENTIER : « Les TIC sont un ensemble de technologies utilisées pour
traiter, modifier et échanger de l'information, plus spécifiquement des données
numérisées (Ngassi Ngakegni , 2010).
2.3.La numérisation :
Dans les années 1990, les experts parlaient des Nouvelles technologies de
l’information et de la communication (NTIC). Aujourd’hui, la numérisation
désigne les transformations qui s’annoncent avec le développement des
technologies1. Il est alors vital d’associer les spécificités numériques au concept
pluriel de civilisation.
2.4.L’administration électronique :
La banque mondiale définit la « e-administration » par l’utilisation par les
organismes publics des technologies de l’information qui peuvent servir à diverses
fins : (Commission économique pour l’Afrique, 2014)
- meilleure prestation des services administratifs aux citoyens,
- meilleures interactions avec les entreprises et les industries,
- l’autonomisation des citoyens à travers l’accès à l’information,
- une gestion plus efficace de l’administration.
Les avantages qui en découlent comprennent la baisse de la corruption,
l’augmentation de la transparence, une plus grande commodité, l’augmentation du
revenu et/ou la réduction des coûts.
3.L’administration numérique en Algérie :
3.1.Les efforts consentis par l’Etat algérien en vu de moderniser la gestion des
services publics
Dans le but d’améliorer les prestations, simplifier les procédures
administratives et rapprocher l’administration du citoyen (Fortas, 2017), une série
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1.Introduction:
Aujourd’hui, la transition numérique, révolution d’un nouveau genre,
entraîne de nombreux effets sur les pratiques managerielles d’un pays créant un
défi à l’administration public qui doit s’adapter en permanence à un mode de vie et
de travail des citoyens, radicalement transformé à travers l’emploi systématique
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (Benghozi et
al., 2000).
A cet effet, la modernisation de l’administration a pour effet de gagner en
efficacité dans la fourniture de services publics aux professionnels et aux
particuliers, notamment (www.ena.dz) améliorer et satisfaire la demande du client ;
promouvoir une administration de proximité ; participer à l’amélioration du
développement local ; construire un socle solide pour la e-administration et
permettre une ouverture des systèmes d’information à d’autres institutions
gouvernementales en toute sécurité.
Vue l’importance de ce thème de par sa modernité, puisque considéré comme
l’un des plus récents sur la scène régionale et internationale, et de par son rôle
gouvernemental ayant un impact significatif dans la vie des citoyens, nous nous
sommes particulièrement intéressés à cette étude. Et comme chaque étude moderne
doit avoir des modèles antérieurs, qui peuvent différer par leur contenu et la forme
mais n’excluent pas l’existence d’éléments tribaux similaires pouvant leur être
compatibles, nous pouvons citer entre autres :
- L’étude du Centre d’études de marché mondial sous la direction du Pr
Darrell M. West qui a porté sur le sujet de l’administration électronique à
travers une enquête mondiale sur les projets d’e-gouvernement
(électronique) son principal résultat est qu’il existe une grande disparité du
e-gouvernement dans les pays du monde selon le système politique
entrepris,
- L’étude teeter- Hart sur l’e-gouvernement aux États-Unis d'Amérique, qui a
montré l’impact positif de l’introduction des pratiques du e-gouvernement
sur le développement qualitatif dans les fonctions de l'administration
publique,
- Le rapport des Nations-Unis (2008) qui dans un contexte de gouvernement
électronique, a montré que la qualité des services publics dépend plus que
jamais de la performance de l’administration électronique.
Pour mettre en lumière cette approche numérique de la gestion du service
public cette étude, à travers du démarche descriptive de nature quantitative, tente
de répondre à la question suivante : « Quels sont les effets de la numérisation de
l’administration dans la gestion du service public en Algérie ?
Ainsi, l’objectif escompté serait de connaître l'état des lieux de l'Algérie
dans le cadre du programme de modernisation de l'administration et du service
public.
Répondre à cette question c’est tenter de vérifier l’hypothèse suivante:
L’Algérie marque de bonnes performances dans la modernisation et numérisation
de la gestion du service public ;
( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)
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Abstract

Keywords

Considérant que l'amélioration et la modernisation de la service publique en
Algérie sont devenus un impératif, le gouvernement algérien tente depuis plus de dix
ans d'activer la stratégie de e-management.
Dans cette étude, nous avons tenté de mettre en lumière la numérisation de
l'administration comme l'une des étapes les plus importantes de l'amélioration de la
fonction publique en Algérie, en répondant à la question suivante: Quels sont les effets
L'administration
de la numérisation de l'administration sur la gestion de la fonction publique en Algérie?
public;
Nous avons évalué l'état des progrès de l'Algérie dans la numérisation de
Numérisation;
l'administration et examiné les mesures prises dans ce domaine, en mettant en évidence
Service public.
les différentes difficultés et défis auxquels elle était confrontée, ainsi que ses faiblesses
et ses points forts.
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الملخص

الكلمات المفاتحية

 فإن احلكومة ازجاار رة،باعتبار أن حتيس ن تطوور ادخدمة العمومية  ي ازجاار أحى ح ترة بابد منها
. حتاتل منذ أكث من عش سنوات طفعيل إسرتاطيجية اإلدارة ابالكرتتنية
اإلدارة العمومية؛
حاتلنا  ي هذه الدراسة طيسليط الضوء عل رقمنة اإلدارة باعتبارها من أهم خووات حتيس ن ادخدمة
رقمنة؛
 ما هي آثار رقمنة اإلدارة  ي طيسيري ادخدمة: من خالل اإلجابة عل التيساؤل التايل، العمومية  ي ازجاار
 تطو قنا إىل اإلج اءات املتخذة  ي هذا، العمومية  ي ازجاار ؟ تقد قمنا بتقييم حالة طقدم ازجاار  ي رقمنة اإلدارة.خدمة عمومية
. تنقاط حعفها تقوهتا، تإب از خمتلف الصعوبات تالتىدرات اليت تاجهتها، اجملال
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valorisée par les acteurs du secteur privé algérien en soutenant leur réflexion puis
la définition d’une stratégie de l’action.
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Il n’y a pas eu de recherche de formes non conventionnelles de garanties
pouvant être fournies par les bénéficiaires et impliquant leur prise de responsabilité
dans le microcrédit.
La stratégie du microcrédit s’inscrit dans une logique de service public et seuls les
dispositifs microcrédit, le réalisent avec le concours des banques. Dans ce
contexte, il n’est pas surprenant que les bénéficiaires ne remboursent pas, car leur
perception repose sur le sentiment que cet argent de l’État leur est dû.
6. Conclusion
L’Algérie a encouragé les populations affectées à se prendre en charge à
travers l’octroi d’aides à la création de petites activités. Cela est possible par la
mise en place des différents dispositifs de microcrédit tels que : ANSEJ, ANGEM,
CNAC, qui ont contribué à la création d’activités productives, ainsi que, la
réduction du chômage.
Les dispositifs varient en termes de montant de crédit, de population cible et
d'objectif social visé par l'État, mais fonctionnent tous selon le même type
d’organisation. Ils comportent un accompagnement de l'emprunteur, un prêt à taux
bonifié et des exonérations fiscales, notamment en faveur du créateur d'entreprise.
Cependant, le secteur de la microfinance en Algérie est parmi les plus faibles
de toute la région MENA, avec moins de 1 % du crédit bancaire, en comparaison
avec plus de 5 % en Europe de l’Est et en Asie centrale ainsi qu’en Asie du Sud-est
(OCDE, 2014).
En Algérie, les institutions de microfinance sont surtout des institutions
publiques fournissant une gamme limitée de produits de microfinance, ciblant
généralement les femmes et les jeunes, tandis que la participation directe des
banques commerciales est encore très limitée.
Le secteur a connu quelques progrès, en particulier du point de vue de sa
diffusion à l’ensemble du territoire algérien – on compte désormais un bureau dans
chaque wilaya pour chacun des trois principaux acteurs du secteur. L’une d’elles,
l’ANSEJ, l’institution la plus importante de microfinance. L’ANGEM, un autre
organisme gouvernemental spécialisé, a proposé des microcrédits à près d’un
demi-million de clients, 60 % d’entre eux étant des femmes. La Caisse nationale
d’assurance-chômage (CNAC) propose également des microcrédits pour les
chômeurs, mais seulement avec l’implication des banques d’État dans les prêts. Par
conséquent, les infrastructures de microfinance décrits restent financées par l’État,
et ceci sans aucun cadre juridique et réglementaire spécifique, ce qui empêche le
secteur de s’étendre, mais aussi d’élargir la gamme de produits qui pourrait être
offerte.
De l’avis de Fournier (2003), il y a lieu de s’imprégner des expériences des
autres pays en matière d’institutions de microfinance pour comprendre, analyser et
capitaliser les enseignements. La connaissance acquise auprès des autres peut être
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C’est pourquoi la Touiza a tracé un objectif prioritaire qui est la formation de son
personnel appelé à gérer ces projets et assumer les tâches de formation,
d’accompagnement, de conseil et du suivi des entrepreneurs bénéficiaires de ses
activités.
Le public cible est constitué d’individus motivés, possédant un savoir-faire et
des compétences, qui néanmoins ne suffisent pas à concrétiser leurs souhaits.
5. Les contraintes de la microfinance en Algérie
L’expérience du microcrédit en Algérie fait apparaître des obstacles à son
développement :
Selon (Fournier, 2003), les dispositifs de microcrédit existants sont peu accessibles
et obéissent à une logique de distribution, sans accompagnement. En effet, les
dispositifs existants apparaissent, selon l’expérience acquise, peu accessibles en
raison souvent d’importants délais de traitement des dossiers (procédures lourdes,
longues, privilèges accordés à quelques-uns) et d’un manque d’intérêt du banquier.
De plus, ces dispositifs ne sont pas adaptés et ne pas donnent de place à une
préparation des populations bénéficiaires à gérer leur microcrédit (faible niveau
d’information initiale, pas d’accompagnement après l’obtention). Cela ne fait que
renforcer une perception des bénéficiaires par rapport à l’argent de l’État qui leur
est dû sans obligation de remboursement
Suite à l’inexistence d’une législation spécifique : La loi sur la monnaie et le
crédit ne permet pas d’établir des Institutions de Microfinance spécialisées dans la
gestion du microcrédit et de manière plus générale, des services financiers aux
populations non bancarisées.
L’Algérie paraît isolée dans la sous-région par rapport aux évolutions du
microcrédit et de la microfinance dans les pays voisins. L’acquisition d’une
connaissance des expériences des pays voisins en matière de microfinance est un
obstacle à lever. En effet, le secteur de la microfinance en Algérie est parmi les
plus faibles de toute la région MENA, avec moins de 1 % du crédit bancaire, en
comparaison avec plus de 5 % en Europe de l’Est et en Asie centrale ainsi qu’en
Asie du Sud-est (OCDE, 2014).
La loi sur la monnaie et le crédit ne permet pas à d’autres opérateurs que les
banques et établissements financiers de consentir des crédits. Fournier (2003)
soutient que la capacité des banques à réaliser une grande masse de microcrédit
relève de l’impossibilité et le système actuel a montré très vite ses limites en raison
de la faible capacité de traitement des dossiers de microcrédit et de la lenteur des
procédures.
De l’avis des banques, le fonds de garantie est considéré comme trop rigide
dans ses procédures. Il comporte une modalité inadaptée, celle du paiement par les
bénéficiaires d’une prime de risque annuelle de 1 % qui n’est pas réalisée par ces
bénéficiaires après l’obtention du microcrédit, ce qui devrait entraîner la perte de la
garantie du fonds pour les banques.
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Or, les contraintes financières constituent l’un des obstacles à la création et à
la croissance de la micro et petite entreprise dans le contexte algérien.
Actuellement, il est reconnu que le secteur de la microfinance, mis à part
les avantages liés à sa proximité et à sa décentralisation(Smahi, 2010), est un
potentiel considérable pour la création et développement d’entreprises, en
particulier dans les groupes les plus vulnérables, tels que les jeunes et les femmes
(OCDE, 2014).
En Algérie, les institutions de microfinance sont des institutions étatiques, les
pouvoirs publics accordent leur appui sous diverses formes (Kadi, 2013) : au plan
financier, fiscal, foncier. Ces organismes ont connu un progrès, en particulier du
point de vue de la diffusion à l’ensemble du territoire algérien, on compte
désormais un bureau dans chaque wilaya pour chacun des trois principaux acteurs
du secteur (OCDE, 2014).
4.4. L’association TOUIZA
L’association TOUIZA a été créée en 1989 en s’inspirant d’une pratique
ancestrale d’entraide et de solidarité qui consiste à mettre en commun les efforts
des membres d’une même communauté pour des travaux d’intérêt général.
L’ambition de la Touiza est de valoriser cette tradition pour l’adapter à notre
temps, en imaginant de nouvelles formes d’expression des élans de solidarité au
regard des besoins actuels, et notamment en direction des catégories sociales
démunies (Boudedja, 2007).
Elle est organisée en trois pôles d'activités : Touiza Animation Jeunesse,
Touiza Développement et Touiza formation et étude. Le mouvement compte aussi
depuis 1995 Touiza Solidarité (France) et depuis 1996 Touiza Solidaridad
(Espagne). Touiza a développé 26 partenariats avec des organismes publics et
privés étrangers et travaille avec les pouvoirs publics (CGAP, 2006).
Touiza-développement est une structure de l’association Touiza chargée de
promouvoir des actions de solidarité adaptées aux réalités et aux attentes
caractérisant le contexte économique et social actuel. Dans cette perspective, la
solidarité trouve à s’exprimer notamment dans l’aide à la création d’emplois, au
profit de jeunes et des femmes en particulier, à la faveur de projets cherchant à la
fois la mobilisation des potentialités locales, le développement du sens de la
responsabilité et la création de richesses par l’éclosion d’activités multiples de
production de biens ou services. Dans le domaine de l’insertion par l’économique,
Touiza développe des microprojets en faveur de personnes qui possèdent un
potentiel professionnel tout en étant dépourvues de moyens financiers. Un
programme se propose de permettre à des jeunes et des femmes défavorisés de
démarrer un métier et d’aller vers une micro activité voire une micro-entreprise
dans les domaines de production ou de services.
La Touiza part du constat que les moyens financiers ne sont pas le seul
handicap qui entrave le lancement de l’activité. La formation, l’orientation,
l’accompagnement, le conseil et le suivi constituent des étapes incontournables à
franchir qui sont à même d’assurer la survie et la pérennité des activités créées.
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Tableau N°8. Les crédits octroyés dans le cadre du dispositif ANGEM
par secteur d’activité (cumul au 30/09/2019)
Secteur d’activité
Agriculture
TPI
BTP
Services
Artisanat
Commerce
Pêche
Total

Nb de prêts
octroyés

Part en %

122 130
350 797
76 905
178 598
156 583
4 069
846
889 928

13,72%
39,42%
8,64%
20,06%
17,60%
0,46%
0,10%
100 %

Source : www.angem.dz.org (2019).

Par secteur d’activité, les TPI (très petites industries), les services, l’artisanat
et l’agriculture sont les secteurs ayant bénéficié de la majorité des prêts octroyés
avec 91% du total. Les institutions de microfinance en Algérie ne jouent pas
pleinement le rôle de faciliter l’accès au financement pour la création et
développement des entreprises de petite taille. Toutes ces entités sont fortement
subventionnées et fonctionnent en partie en coopération avec les banques
publiques, laissant ainsi peu de place aux fournisseurs de micro financement
classiques ou les banques privées. Ces programmes de prêts et de formation ont
nettement augmenté depuis 2011, mais un certain nombre de problèmes sont
apparus (Rapport FMI n°14-161 de juin 2014): leur croissance rapide a mis en
lumière certaines tensions au niveau de la gestion. En outre, les taux d’intérêt
fortement subventionnés et l’apport personnel limité des bénéficiaires ont suscité
des doutes quant à la qualité du portefeuille d’activités de ces organismes. Ces
activités ne comportent pas a priori de risque de passif éventuel de la part des
bénéficiaires – l’État ne verse explicitement que la subvention –, mais il est
important que les autorités surveillent ce type de prêts, qui pourraient être plus
risqués que d’autres formes de prêts.
Les organismes responsables des différents dispositifs n’évaluent pas les
projets qui leur sont présentés avec l’intérêt qui leur est dû. En général, ils ne
procèdent pas à des études technico-économiques sérieuses et se contentent
d’assurer l’opération de routine de l’identification du demandeur et de son projet.
L’appréciation de la rentabilité de l’investissement, qui doit être l’élément essentiel
du dossier dans la mesure où c’est elle qui est censée motiver la décision de
l’accord d’un crédit, est réduite à sa plus simple expression. Une présentation de
l’activité projetée par le candidat promoteur suffit pour obtenir une attestation
d’éligibilité au crédit. L’étude du dossier par l’agence se résume ainsi à une simple
vérification des pièces d’état civil, ce qui réduit la délivrance de l’attestation de
conformité à une formalité. Ce manquement grave entache également les autres
dispositifs, en particulier, celui de l’ANGEM. Il n’est pas étonnant dans ces
conditions que les banques rejettent la majorité des projets qui leur sont présentés
pour financement.
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Trois types de financements existent au sein de l’ANGEM : le premier type
fait intervenir seulement l’ANGEM et le promoteur (l’ANGEM intervient par le
prêt non rémunéré PNR), le second fait intervenir la banque et le promoteur, quant
au troisième il fait intervenir l’ANGEM, le promoteur et la banque. Les montants
de crédit sont très variables et parfois à la limite de la microfinance : les prêts de
l'ANGEM démarrent à moins de 30 000 DA jusqu'à 400 000 DA.
Ce dispositif offre trois formules de financement : le financement pour achat
de matière première avec un prêt non rémunéré PNR (Angem-Promoteur), le
financement mixte (Banque-Promoteur) et le financement triangulaire (AngemPromoteur-Banque) :
Tableau N°5. Les trois formules de financement de l’ANGEM
Taille du projet

Profil du
promoteur

Apport
personnel

Crédit
bancaire

P.N.
R

Taux
d’intérêt (*)

Inférieur à
100000 DA

Tout profil

0%

-

100
%

Sans intérêt

Ne dépasse pas
250 000 DA

Tout profil

0%

-

100
%

Sans intérêt

Ne dépasse pas
1 000 000 DA

Tout profil

1%

70 %

29
%

Bonifié à 100
%

Source : www.angem.dz.org

L’Agence est représentée par un réseau de 49 Coordinations de Wilayas
appuyées par des cellules d’accompagnement mises en place pour accueillir,
informer et aider les candidats au micro crédit à concrétiser leur projet.
Tableau N°6. Les crédits octroyés dans le cadre du dispositif ANGEM
par type de financement (Statistiques cumulées au 30/09/2019
Type de financement
Financement achat de matières
premières
Financement triangulaire
« ANGEM-Banque-Promoteur »
Total

Nombre
d’emplois
créés
1 189 014

Nombre
de crédits

Part par
programme

804 609

90,41 %

85 319

9,59 %

129 199

889 928

100 %

1 318 213

Source : www.angem.dz.org (2019).

Tableau N°7. Les crédits octroyés dans le cadre du dispositif ANGEM
par genre (Statistiques cumulées au 30/09/2019
Genre
Femmes
Hommes
Total

Nombre de crédits
564 059
325 869
889 928

Part en %
63,38 %
36,62 %
100 %

Source : www.angem.dz.org (2019).
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établissements financiers aux promoteurs. Elle a signé des conventions avec 5
banques publiques.
Le tableau suivant montre la contribution du dispositif CNAC au financement
de la création et développement des micro-entreprises en Algérie.
Tableau 4 : Les projets financés dans le cadre du dispositif CNAC par
secteur d’activité (cumul au 31/12/2016)
Secteur d’activité

Transport de
Marchandises
Services
Agriculture
Transport de
voyageurs
Artisanat
Industrie
BTP
Professions libérales
Maintenance
Pêche
Hydraulique
Total

Nb de
projets
financés
45844
30111
17513
12191
11886
10740
8080
831
795
404
321
138716

%

Impact
emplois

33,05
21,71
12,63
8,79
8,57
7,74
5,82
0,6
0,57
0,29
0,23
100

69662
63430
42322
18483
31222
31317
25992
1813
1910
1462
1108
288721

Montant du
financement en
Millions de DA
118366,73
106551,9
68610,87
28844,08
37029,45
47963,17
32164,07
2970,57
2249,56
2784,59
2261,61
449796,6

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique N°30, Edition
Mai 2017.

D’après le tableau ci-dessus, l’activité Transport de marchandises, est la plus
attractive pour les porteurs de projets accompagnés par la CNAC depuis le
lancement de ce dispositif (avec 45844 projets) suivi du secteur des services avec
30111 projets, puis le secteur de l’agriculture avec 17513 projets financés.
4.3. L’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit (ANGEM)
Le microcrédit a été introduit par l'État à la fin des années 90 parallèlement à
d’autres actions socio-économiques d’accompagnement de l’économie en
transition. Mis en œuvre à l'origine par l'Agence de Développement Social (ADS),
il était considéré comme un outil de traitement social de la pauvreté et de soutien
aux petites activités économiques (auto-emploi, travail à domicile, activités
artisanales et de services, …). Ce volet crédit ayant connu quelques difficultés dans
sa phase de démarrage dans le cadre du dispositif ADS, des modifications dans les
méthodes d'intervention ont été opérées avec un transfert du portefeuille de l'ADS
vers l'ANGEM.
L’ANGEM est créée par décret exécutif n° 04-14 du 22 janvier 2004. Il est
l’un des instruments de réalisation de la politique de l’État en matière de lutte
contre le chômage. Afin de soutenir l’action sociale de ce dispositif, l’État a créé,
par décrets exécutifs n° 04-16 et n° 05-02 respectivement du 22/01/2004 et du
03/01/2005, le fonds de garantie mutuel des micros crédits chargé de garantir à
hauteur de 85% les crédits accordés par les banques aux promoteurs initiant des
projets dont le coût varie entre 100 000 DA et 400 000 DA.
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Selon le tableau ci-dessus, le secteur des services est le secteur le plus attractif
pour les porteurs de projets accompagnés par l’ANSEJ depuis le lancement de ce
dispositif (avec 105 754 projets) suivi du secteur de transport des marchandises
avec 56530 projets, puis le secteur de l’agriculture avec 53488 projets financés.
Les wilayas dominantes en termes de nombre de projets financés par l’ANSEJ sont
: Béjaïa,
Tlemcen, Oran, Tipaza, et Tizi-Ouzou.
4.2. La Caisse Nationale d’Allocation Chômage (CNAC)
La Caisse nationale d’assurance-chômage(CNAC) propose également des
microcrédits pour les chômeurs, mais seulement avec l’implication des banques
d’État dans les prêts. Le dispositif CNAC est créé2en 2003 dans le but de soutenir
la création d’activités pour les chômeurs promoteurs âgés de 35 ans et plus. Les
jeunes chômeurs ayant obtenu l’accord favorable de la part du Comité de Sélection
et de Validation (CSV) de la CNAC et de la banque partenaire sollicitée pour le
financement du projet concerné peuvent prétendre à un prêt non rémunéré.
L'unique mode de financement proposé par la CNAC est de type triangulaire. Il
recouvre en grande partie l'acquisition du matériel et équipement et matériel
neuf.
- Le seuil maximum des investissements est fixé à dix (10) millions de dinars.
- La contribution du promoteur :
Le seuil minimum de fonds propres (apport personnel) dépend du montant de
l’investissement. Il est fixé selon les niveaux suivants :
- Niveau 1 : 5%du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est égal ou
inférieur à cinq (5) millions de dinars ;
- Niveau 2 : 10%du montant global de l’investissement lorsque celui-ci est
supérieur à cinq (5) millions de dinars et inférieur ou égal à dix (10)
millions de dinars.
Le seuil minimum du niveau 2 est fixé à 8% lorsque les investissements sont
réalisés en zones spécifiques et dans les wilayas du sud et des hauts plateaux. Les
fonds propres sont apportés en numéraire ou en nature.
Quant au montant du crédit bancaire, il ne doit pas dépasser 70% du coût
global de l’investissement et 72% dans les zones spécifiques. Ces prêts sont
éligibles à une bonification des taux d’intérêts sur les crédits d’investissements
avec 75% dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de l’hydraulique (90%
dans les zones spécifiques) et 70% dans les autres secteurs d’activités (75 % dans
les zones spécifiques). Pour la garantie des crédits, le promoteur est tenu d’adhérer
au fonds de garantie contre le risque qui est domicilié auprès de la CNAC. Ce
fonds a pour objet de garantir les crédits consentis par les banques et
2

Créé par décret présidentiel n° 03-514 du 30/12/2003.

10

( مجلة االقتصاد الدولي والعولمةJIEG)

JIEG: Vol (03), No (02), 2020, PP : 01-18

ISSN: 2602-7860

- l’application d’un taux réduit de cotisation patronale de 7% au titre des
rémunérations versées aux salariés de la micro entreprise (Boukhari, 2009).
Tableau N°2. Montage financier sous la formule du financement
triangulaire
Montant de
l’investissement
Jusqu’à
2 000000 DA

Montant de
l’investissement

Crédit
sans
intérêt
(ANSEJ)
25 %

Crédit
sans
intérêt
(ANSEJ)
20 %

Niveau 1
Apport personnel

Crédit bancaire

Autres
Zones
Zones
Autres
zones spécifiques spécifiques zones
5%
5%
70 %
70 %
Niveau 2
Apport personnel
Crédit bancaire

De 2.000.001
Autres
Zones
Zones
Autres
DA à
zones spécifiques spécifiques zones
10 000000 DA
10 %
8%
70 %
72 %
Source : Document ANSEJ.

Entre 1996 et 2012, l’ANSEJ a financé 223437 projets pour 564721 emplois
créés bien en dessous du nombre d’emplois prévu pour ces projets financés
(OCDE, 2014a).Et depuis sa mise en œuvre à fin Décembre 2016, le dispositif
ANSEJ a permis d’accompagner 367980 entrepreneurs ayant permis la création de
878264 postes d’emploi, comme l’indique le tableau suivant :
Tableau N°3. Les projets financés dans le cadre de l’ANSEJ par secteur
d’activité (cumul au 31/12/2016)
Secteur d’activité

Nb de
projets
financés

%

Emplois
créés

Montant
d’investissement
en Millions de DA

Services
Transport marchandise
Agriculture
Artisanat
BTPH
Industrie
Transport voyageurs
Transport frigorifique
Professions libérales
Maintenance
Pêche
Hydraulique
Total

105754
56530
53488
42621
32284
24547
18985
13385
9456
9359
1127
544
367980

28,7
15,4
14,5
11,6
8,8
6,7
5,2
3,6
2,6
2,5
0,3
0,1
100

245959
96237
126478
125520
94457
71442
43679
24132
21330
21474
5536
2020
878264

338511,31
145557,15
193249,46
109526,1
127727,7
111185,15
46624,69
33760,56
22214,71
23650,77
7467,97
3190,80
1 156666,45

Source : Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique N°30, Edition
Mai 2017.
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Quant aux emplois, il s’agit du financement des actions de soutien à l’emploi
des jeunes, l’octroi de prêts rémunérés consentis aux jeunes promoteurs en vue de
compléter le niveau de fonds propres pour qu’il soit éligible au prêt bancaire, les
garanties à délivrer aux banques et aux établissements financiers et enfin les frais
de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment
ceux liés au fonctionnement de l’organisme national.
Le dispositif de l’ANSEJ peut concerner deux types d’investissement : celui
de la création ou de l’extension de projets. Pour le financement mixte dont la prise
en charge se fait conjointement par l’initiateur du projet et par l’ANSEJ, cette aide
prend la forme d’un crédit sans intérêt complétant l’apport financier personnel de
l’investisseur.
Le montage financier dans la formule de financement mixte est constitué de :
- L’apport personnel des jeunes promoteurs qui varie selon le niveau de
l’investissement ;
- Le crédit sans intérêt de l’ANSEJ, qui varie selon le niveau de l’investissement.
Tableau N°1. Montage financier sous la formule du financement mixte
Montant de
l’investissement
Jusqu’à
2 000000 DA

Niveau 1
Crédit sans intérêt (ANSEJ)
25 %

Niveau 2
Montant de
Crédit sans intérêt (ANSEJ)
l’investissement
De
2 000001 DA à
20%
10 000000 DA
Source : Document ANSEJ.

Apport
personnel
75 %

Apport
personnel
80%

Quant au financement triangulaire qui implique conjointement l’ANSEJ, la
banque, le promoteur : les aides prennent la forme de :
- L’octroi d’un prêt non rémunéré (Crédit sans intérêt) calculé en fonction du projet
d’investissement ;
- Bonification des taux d’intérêt, c’est-à-dire, que l’ANSEJ prend en charge une
partie des intérêts des crédits accordés par la banque. Le niveau de la bonification
des taux d’intérêt varie selon la nature et la localisation de l’activité (zone
spécifique ou non).
- la franchise TVA ;
- un taux déduit de 5% sur les droits de douane pour les biens d'équipements
importés entrant directement dans la réalisation de l’investissement ; l’exemption
du droit de mutation à titre onéreux au taux de 4% pour les acquisitions
immobilières ;
- l’exonération de la taxe foncière pour une durée de 03 ans à compter la date
d'achèvement de la construction ;
- l’exonération de la TAP, IBS, VF et l’IRG pendant trois ans ;
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l’autonomie des femmes. En effet, elle leur permet d’augmenter leur contribution
aux revenus du ménage.
En Algérie, l’étude réalisée par (Smahi, Maliki et Arif, 2011) sur la
population de Tlemcen a permis de constater que l’accès au service financier du
microcrédit couvre une population assez importante, notamment la participation de
la femme dans la création des petites activités génératrices de revenus.
Par ailleurs, chez les ménages bénéficiant de services de microcrédit, l’on
constate généralement que les enfants fréquentent davantage l’école et qu’ils
disposent de matériel scolaire. Grâce à leur participation à des programmes de
crédit et d’épargne, de nombreuses familles peuvent désormais scolariser plusieurs
enfants en même temps, et le taux d’abandon scolaire a baissé dans les dernières
années du cycle primaire (Banque Européenne d’Investissement, 2008).
4. Le paysage de la microfinance en Algérie
Les institutions de microfinance1sont particulièrement importantes en raison
de leur proximité avec les emprunteurs, ce qui en fait un outil utile pour la création
et développement d’entreprises, en particulier dans les groupes les plus
vulnérables, tels que les jeunes et les femmes (OCDE, 2014). En Algérie, les
institutions de microfinance sont des institutions étatiques, les pouvoirs publics
accordent leur appui sous diverses formes (Kadi, 2013) : au plan financier, fiscal,
foncier.
Ces organismes ont connu un progrès, en particulier du point de vue de la
diffusion à l’ensemble du territoire algérien, on compte désormais un bureau dans
chaque wilaya pour chacun des trois principaux acteurs du secteur (OCDE, 2014).
4.1. L’Agence Nationale pour le Soutien à l’Emploi des Jeunes (ANSEJ)
Créée en 1996, l’ANSEJ est une institution publique chargée de
l’encouragement, du soutien et de l’accompagnement des jeunes chômeurs âgés de
18 à 35 ans porteurs de projets de création d'entreprise. La mise en place de
l’ANSEJ est venue comme alternative aux deux dispositifs qui ont connu un échec
et qui sont le dispositif d’insertion professionnelle (DIP) créé en 1990 et le
programme d’emploi de jeunes (PEJ) mis en application en 1988. Cet organisme
avait pour but d’aider à la création d’entreprises rentables créatrices d’emplois. Les
ressources de l’ANSEJ se composent des dotations du budget de l’État, le produit
des taxes spécifiques instituées par les lois de finances, une partie de solde du
compte d’affectation spéciale n° 302.049 intitulé Fonds National pour la
Promotion de l’Emploi, le produit des remboursements de prêts non rémunérés
consentis aux jeunes promoteurs et enfin toutes les autres ressources ou
contributions.

1

Les institutions de microfinance en Algérie sont des institutions étatiques, alors que dans les autres pays du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, les activités de microfinance sont gérées par des ONG ou des institutions
financières indépendantes.
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majoritairement les agents exclus du système financier, elles encourent plus de
risques que les banques commerciales traditionnelles.
Enfin, les banques spécialisées en microfinance offrent un retour sur
investissement plus élevé que les autres IMF, et sont parfois accusées d'exploiter
les agents les plus pauvres.
3. Les objectifs de la microfinance
La microfinance, cet instrument qui est destiné essentiellement aux pauvres
pour les aider à faire face à leurs problèmes, envisage la réalisation d’un ensemble
d’objectifs qui contribueront au développement économique et social.
D’abord, la microfinance vise à lutter contre le chômage en octroyant des
microcrédits à toute personne qui a décidé d’entreprendre et de créer son propre
emploi, permettant non seulement de générer des revenus mais aussi de créer des
postes d’emploi à d’autres personnes réduisant ainsi le chômage.
Ainsi, la microfinance permet aux pauvres qui ne manquant pas de volonté et
d’aptitude de créer leurs activités indépendantes en leur prêtant une petite somme
d’argent, en les accompagnants dans leur démarche d’entrepreneurs et en faisant
confiance en leur solvabilité et leur énergie.
La microfinance permet la réintégration des exclus du système bancaire classique.
En Algérie une étude sur l’impact de la micro finance sur le niveau de vie des
ménages en prenant en compte une partie qui comporte trois questions sur
l’inclusion financière révèle un impact positif sur le taux de bancarisation, le taux
d’épargne et implicitement sur l’indicateur d’inclusion financière (Hadefi et
Bensaid, 2019).
La microfinance joue également un rôle important dans la lutte contre la
pauvreté. Dans la plupart des pays, les pauvres n’ont pratiquement pas accès aux
services financiers formels. Un prêt de faible montant peut aider à briser le cycle
de la pauvreté si ce montant est investi au sein d’une activité économique générant
une augmentation de revenu. De la même façon, la possibilité de placer ses
économies en lieu sûr permet aux pauvres de se prémunir à l’endroit des crises
imprévues, telles qu’une maladie ou une mauvaise récolte, qui pourraient
facilement les faire basculer dans la misère. Les enquêtes effectuées auprès de
clients de la microfinance ont montré des impacts positifs (Sananikone , 2002).
La microfinance est largement reconnue pour son rôle dans le renforcement
de l’autonomie des femmes. Elle contribue à l’insertion des femmes dans la vie
active et l’économie marchande en leur donnant la possibilité d’emprunter,
d’épargner et de gagner un revenu, d’accroître la valeur de leurs actifs et de
prendre en connaissance de cause les décisions qui affectent leur vie.
Les études effectuées indiquent que cette émancipation prend différents aspects :
Les clients de la microfinance sont, dans leur immense majorité, des femmes. La
microfinance est largement reconnue pour son rôle dans le renforcement de
6
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étroitement les activités financières de détail. Mais elle constitue également un
champ mondialisé, impulsé et animé par dives acteurs transnationaux : ONG,
agences de coopération, investisseurs, IFI, etc.
On peut distinguer trois grands modèles d’IMF : le modèle associatif (dont les
ONG sont un cas particulier), le modèle des coopératives et des mutuelles et le
modèle des banques de microfinance.
2.3.1. Le modèle des coopératives et des mutuelles
Les IMF de type sont fondées sur les principes de coopération qui animent
les membres ou sociétaires d'une société mutualiste ou d'une coopérative. Elles
prennent la forme de caisses mutuelles et de caisses populaires, ou d'un modèle
dérivé : les caisses villageoises.
La différence entre les caisses mutuelles et les caisses populaires, est que dans
une caisse mutuelle, les revenus sont intégralement mis en réserve, alors que dans
une caisse populaire une partie est rendue aux sociétaires, en proportion des
intérêts payés sur leurs emprunts.
2.3.2. Le modèle des associations et ONG
Comme toutes les associations, l'objet social des IMF de ce modèle ne doit
être ni commercial, ni lucratif. Une association à but non lucratif permet de
produire des biens et services destinés aux futurs membres, ou plus généralement,
à la collectivité. Elle peut rémunérer ses salariés et développer des activités
commerciales compatibles avec son objectif, mais l’objectif d’enrichissement lui
est interdit. Les bénéfices tirés des activités commerciales doivent rester au sein de
l’association.
Les IMF associatives n’ont pas le droit de collecter l’épargne publique et de
recevoir des dépôts. Elles ne peuvent pas avoir accès au crédit bancaire ou faire
appel à des investisseurs. De ce fait, le financement des IMF associatives ne peut
être constitué que de donations, de bénéfices des activités commerciales ou de
cotisations des membres.
2.3.3. Le modèle des banques
Certaines IMF prennent la forme de banques commerciales mais les
conditions imposées (capital minimum, normes prudentielles,...) par les autorités
sont hors de portée de la majorité des IMF. Certains pouvoirs publics contournent
ces difficultés, en mettant en place un cadre légal spécifique, le statut de banque de
microfinance, dont les conditions sont moins contraignantes, mais avec interdiction
d’effectuer certaines opérations financières.
Toutefois, les IMF/banques et les banques de microfinance se distinguent des
banques commerciales traditionnelles dont l'objet est purement lucratif. En effet,
les IMF de cette catégorie poursuivent un double objectif : la rentabilité financière,
et l'amélioration de l'accès des populations exclues à la finance et de leur bien-être
social comme mission sociale. De ce fait, en servant exclusivement ou
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ou lui faire prendre de l’expansion, mais incapable d’obtenir un prêt auprès d’une
banque parce qu’ils sont considérés comme non solvables.
Arrassen (2013) soutient que le microcrédit est une innovation financière dans
la mesure où il combine les procédures formelles et informelles permettant à la
frange la plus pauvre de la population, d’avoir accès aux produits financiers de
base. Avec le temps et le développement de ce secteur particulier partout dans le
monde, la microfinance s'est élargie pour inclure désormais une gamme de services
plus large (crédit, épargne, assurance, transfert d'argent etc.) et aussi une clientèle
plus étendue. La microfinance ne se limite donc plus aujourd'hui à l'octroi de
microcrédit aux pauvres mais bien à la fourniture d'un ensemble de produits
financiers à tous ceux qui sont exclus du système financier classique ou formel.
Précisons que le microcrédit se décline sous différente forme. On y retrouve
un microcrédit de type « entrepreneurial », destiné aux exclus du crédit classique
désirant financer des entreprises de petite taille vouées à un certain développement
(essentiellement le microcrédit professionnel), et un microcrédit de type « insertion
sociale » dont le but est d’aider les pauvres et autres exclus sociaux à améliorer
leur condition socio-économique (microcrédit personnel et microcrédit
professionnel) (Kamaha, 2018).
2.3. Les institutions de microfinance IMF
Une IMF est une organisation qui offre des services financiers et non
financiers à des individus à faibles revenus et/ou exclus du système financier
formel. Ce terme renvoie à une grande variété d’organisations, diverses par leur
taille, leur degré de structuration et leur statut juridique (ONG, association,
mutuelle/coopérative d’épargne et de crédit, société anonyme, banque,
établissement financier, etc.).
De nombreuses IMF poursuivent un programme social ou adoptent une
approche à double résultat qui tente d’associer des objectifs sociaux et
commerciaux (BIT, 2015). Ces organisations sont souvent à la recherche de
nouveaux outils et méthodes leur permettant d’améliorer leur impact social,
notamment depuis qu’une étude récente remet en question les bénéfices de la
microfinance. Il est possible que ces interventions améliorent les objectifs
commerciaux des entreprises, ce qui serait profitable aux IMF, même en l’absence
d’un programme social.
Le terme IMF exclut les banques traditionnelles même si celles-ci peuvent
fournir des produits de microfinance. En revanche, il regroupe toutes les
institutions distribuant des produits de microfinance partageant une mission sociale
: lutte contre la pauvreté, amélioration du bien-être social des bénéficiaires ou tout
simplement de l'accès à la finance des agents exclus du système financier formel.
Bédécarrats (2012) soutient que la microfinance s’inscrit avant tout au plan
local. Elle est aussi fortement contrôlée au niveau national, les autorités encadrent
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ainsi que l’office national des statistiques (ONS). Nous avons, par la suite,
procédé à la conjugaison du cadre théorique et de l’analyse statique, ce qui
nous a permis de tirer les conclusions sur les institutions de microfinance en
Algérie.
2. Concepts et définitions
Le concept de la microfinance est plutôt méconnu, car confondu, dans la plupart
du temps, avec celui du microcrédit. L’important sera ici d’expliciter au mieux
cette notion en commençant évidemment par le modèle de base qui n’ai rien
d’autre que celui du professeur Muhammad Yunus.
2.1. La microfinance
Le concept moderne de micro finance a émergé dans les années 70 lorsque
Muhammad Yunus a créé la Grameen Bank, une institution qui a été à la fois
l'étincelle et le modèle pour de nombreuses autres institutions d’inclusion
financière. Pourtant, depuis sa création, beaucoup ont commencé à critiquer le fait
que la micro finance réussisse ou non à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés.
Les institutions de micro finance prétendent donner aux pauvres un moyen pour
sortir de la pauvreté en leur fournissant simplement des capitaux qu'ils n'auraient
peut-être pas pu obtenir autrement. En outre, d’autres institutions prétendent être
un outil puissant pour l’inclusion financière, cet objectif a également été remis en
question. (Hadefi et Bensaid, 2019).
Les définitions attribuées à la microfinance se différencient selon que l'on désire
mettre l'accent sur son aspect économique, financier ou social .
Selon Boyé et al. (2006), « La microfinance peut se définir comme l’ensemble
de services financiers et non financiers diversifiés et qui sont adaptés aux besoins
des individus qui n’ont pas accès aux institutions financières classiques ».
Autrement dit, elle englobe l'ensemble des services financiers, autant les prêts, les
dépôts, les assurances, les épargnes ainsi que les transferts de fonds.
D'une manière plus générale, la microfinance se rapporte à toute activité liée aux
services financiers et sociaux « de petite taille » dans le domaine de l’épargne, du
crédit, des transferts et des assurances aux micro-entrepreneurs et aux personnes
exclues financièrement (ou bénéficiant de faibles revenus). Ces services permettent
à leurs bénéficiaires de protéger leur famille contre les risques financiers et
d’investir dans des initiatives économiques nouvelles ou déjà existantes. Ils sont
proposés par des institutions spécialisées pouvant être classées en institutions
bancaires (banques coopératives, commerciales, de microfinance ou d’épargne) et
en établissements non bancaires (coopératives financières, organisations sans but
lucratif et ONG.
2.2. Le microcrédit
Pour beaucoup de personnes et pour le grand public en particulier, la
microfinance se confond avec le microcrédit. Or que ce dernier ne constitue qu’un
produit parmi ceux offerts par les institutions de microfinance.
Selon la Banque Mondiale, le microcrédit désigne les dispositifs permettant
d'offrir des prêts de faible valeur pour aider les gens pauvres qui veulent mener des
activités productives ou génératrices de revenus en démarrant une petite entreprise
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1. Introduction
Lancer sa propre entreprise, créer son propre emploi, et en vivre durablement,
telle est l’ambition de nombreuses personne à travers le monde. Mais pour ces
personnes sans ressources, le manque d’épargne et de capital rend difficile ce type
d’initiatives. De plus, dans l’incapacité de fournir les garanties, les personnes
démunies se voient refuser tout accès au crédit (Hamed, 2004). Dans ce sens la
microfinance s’inscrit comme un outil de développement parmi d’autre de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion des personnes défavorisés.
De ce point de vue, la microfinance est un outil de premier plan. Les
innovations financières liées à la microfinance permettent de jeter un pont entre
des pratiques économiques et financières informelles et le système financier
formel. L’idée que la microfinance jouerait un rôle positif sur l’économie est
attrayante et a conduit de nombreux acteurs de la société civile et du gouvernement
à consacrer des sommes d’argent importantes à son développement.
Les études menées dans le domaine de la microfinance, entre autres le
microcrédit, révèlent en général un consensus sur l’existence d’un impact positif
généré par le microcrédit. Dans certaines recherches réalisées dans des pays en
voie de développement l’impact du micro crédit était significatif sur la réduction
de la pauvreté. Dans d’autres études l’impact était enregistré dans l’amélioration
des conditions de vies des ménages étudiées, le microcrédit selon certaines
recherches a permis l’autonomisation des femmes et l’amélioration de leur statut
social. Par contre, Dambricourt (2012) soutient qu’il n’existe pas véritablement
d’études scientifiques exhaustives qui nous permettent d’émettre une appréciation
tangible de l’impact de la microfinance sur la croissance et la pauvreté.
La littérature empirique s’est surtout attelée à évaluer l’impact de la
microfinance sur le bien-être social des bénéficiaires à travers des études
expérimentales. Ces travaux mesurent l’impact de la microfinance sur la
consommation, l’investissement, l’éducation, la santé et l’autonomisation des
femmes. D’autres évaluations semi-expérimentales s’appuyant sur l’étude des
scores, ont eu pour objectif la mesure des progrès réalisés en termes de réduction
de la pauvreté.
Depuis 2010, le Baromètre de la Microfinance analyse les chiffres clés de
l’inclusion financière dans le monde, grâce aux chiffres du MIX Market sur le
marché de la microfinance mondiale. En 2018, ce sont 139,9 millions
d’emprunteurs qui ont bénéficié des services des IMF. Parmi ceux-ci, on compte
80% de femmes et 65% d’emprunteurs ruraux. Avec un portefeuille de crédit
estimé à 124,1 milliards de dollars, les IMF enregistrent en 2018 une nouvelle
année de croissance .
Le présent travail tente d’évaluer l’efficacité de la microfinance en Algérie
dans sa contribution au développement local et de l’entreprenariat. Nous avons
procédé à la collecte des données statistiques et des informations récentes
auprès des organismes concernés, à savoir l’ANSEJ, la CNAC et l’ANGEM
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