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  أن يكون البحث إضاااااامية أصيية أفاااااانصةا يظ الأم ا ال يقي أو الأحديمظا ضااااااين أحع يأم   ال كق والي قية
 .ا قأفمعيةا أو نأ صق بمضميم ويسأأعا  ا قأفمع ال قبظ وال مليظ

  أمعييه لص شق لعى أهة أخقىا أو أم أقضه يظ إحعى ال  مليم  ال صيية.أ  يكون البحث ي شوقا أو أم 
  ف حة بيم يظ ذلك اليقاأع واليالحق. 02أ  نأأموز البحث 
  أن نأبع اليؤلف األفااااااااااااااوع ال صيية اليأ مقا أصنهم يظ إأعاع وكأمبة البحوث والعقاساااااااااااااام  ال صيية بيم يظ ذلك

أبمس اليأب ةا وأ ساانق أقسااميها وات بم  يفاامعق الي صويم  وأو نق ا قالأمعيم لصبحث دأ قي ه ألهعايه والي هأية 
 وا لأزام بمأليم ة ال صيية يظ أهييش اليقاأع واليفمعق.

  إأيملظ الوققة البح ية. يظ %51أّ  أأأموز  سبة ا قأبمس 
  سااااااااااااابة لصيأصة وأأموز إذا كم   الوققة البح ية أفااااااااااااانصة وأأيّنز بملحعا ة وأم قدولهم ين حقا الصأ ة ال صيية   

 إأمعة الفيمغة يظ ال مقا  اليحصوبة. أفحمدهميحصا ين  %51ا قأبمس 
 يع أقأيأااه إلو الص ااة اي أصنزيااة إذا كاامن البحااث دص ااة غنق اي أصنزيااةا يكأااا يظ الوققااة األولو أ وان البحااث 

 أققمم ايلكأقو ظا ن الدقيعيو مال صييةا وأ  موفاااااا أهبملص ة ال قبية )وبملص ة الالأن ية(  البمحث أو البمح ننواساااااام 
إلنهما يع يصخفاااااااااااااانن أن البحث أحعهيم بملص ة ال قبية وا خق بملص ة  ون الأظ ن أي ساااااااااااااام واليؤساااااااااااااا االهواأف

 كصية. 012اي أصنزيةا أصو أن   نأأموزا يأأي نن 
 ( كصيم  أقأا هأمئيًما بميضااااامية لصأفااااا 7-1نقيق كل يصخص بكصيم  ي أمحية دنن ) نف حساااااا  يممJEL ا

 والذي نوضع ب ع الكصيم  الي أمحية لصيصخص بملص ة األأ دية.
 دق ميجبمسأخعام  الوققة البح يةق حقّ أ (MS Word 2016)  ا ويمم لصشقوط الأملية: ييم يوق 

بمل سبة  25ا وحأم 05( حأم Simplified Arabicاليمم   اليكأوبة بملص ة ال قبية: أكأا دخط ) -
 (.Grasدنن األسحقا وأكون ال  موين بملخط ال ميق ) 5ا بيسمية اليفمعق واليقاأعلممئية 

 52ا و50 ( حأمTimes New Romanبمل سااااااااااابة لصيمم   اليكأوبة دص ة أأ دية: أكأا دخط ) -
 .لممئية اليفمعق واليقاأعبمل سبة 

 .5.1ويسمق  5.1ا يينن 0 ا أس ل0.1 إأعاعا  الف حة: أأصو -
 ( ياظ أييع   ميم البحث.Arabic…3-0-5ال قبية )أسأخعم األققمم  -
 البحث ياظ ي أفف أس ل الف حة. ف حم  يكون أققيم  -

  بحقيمة يكون الأهييش(APA) (American psychological Association). 
  ّوه ين األخحمء الص وية وال حوية.نأأكع البمحث ين سالية ل ة البحثا وخص 
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  ضقوقية وأي وققة بح ية   أسأويظ الشقوط الشكصية واليوضوأية أقيض يبمشقة و  كل الشقوط السمبمة الذكق
 أحّوع إلو الصأ ة ال صيية ين أأل أيصية الأحكيم.

  إذا قأ  إعاقة اليأصة أن اليممع يحأمج إلو ب ض الأ عيال  الشاااكصية أموم إعاقة اليأصة دأساااصييه لصبمحث يشااا وأم
 بيالحيم  هنئة الأحكيم.

  ّاليواع الي شوقة يظ اليأصة أن آقاء أفحمدهم يمط.ق أ د 
 .نأوز إأمعة  شق أبحمث اليأصة يظ أي يحدوأة أخقى إ  دإذن كأمدظ ين قئيس أحقيقهم   
 قو ظ:ااااااالكأأقسل اليواع ال صيية إلو أ وان اليأصة اي 

economie@democraticac.de 

mailto:economie@democraticac.de


 

 

 أهداف ومجاالت املجلة
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تنشر املجلة الدراسات والبحوث العلمية والفكرية، التي تتبنى املعايير العلمية الرصينة في مختلف فروع 

فل  ل املعرفة االقتصادية، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية واستشارية 

ترمي املجلة إلى بناء فلاء للحوار العلمي، يكون مفتوحا لك   الكاديميين من الدول العربية والجنبية، كما

 .الباحثين الذين لديهم أعمال بحثية أصيلة من مختلف الجامعات العربية والجنبية

القتصاد الراهنة في ا تتنوع اهتمامات املجلة بشك  يلم طيفا واسعا من القلايا واملواضيع االقتصادية

العالمي، مث : السياسات االقتصادية )النقدية، املالية، التجارية وسياسة الصرف الجنبي(، التنسيق 

الدولي للسياسات االقتصادية الكلية، سياسات واستراتيجيات التنمية وتمويلها في الدول النامية والناشئة، 

لتنويع االقتصادي والبدائ  املمكنة، الزمات )املالية، قلايا الفقر والبطالة والعدالة االجتماعية، ا

، املؤسسات املالية، السواق املالية وإصالح القطاع املالي، التكتالت …(املصرفية، العملة، الديون السيادية

االقتصادية واالندماج في االقتصاد العالمي، املؤسسات املالية الدولية وإصالح النظام النقدي واملالي 

مي، الحروب املالية، استشراف االقتصاد العربي والعالمي وتغير موازين القوة في االقتصاد العالمي، العال

وكاالت التصنيف العاملية، المن الغذائي والطاقوي، الطاقات املتجددة، اقتصاد الخدمات، اقتصاد 

المي، تصاد والتموي  اإلساملعرفة، الشركات متعددة الجنسية ودورها املتعاظم في االقتصاد العالمي، االق

 .االقتصاد والخالق

للفكر االقتصادي السائد والليبرالية الجديدة  ((critical studies تمنح املجلة حيزا مهما للدراسات النقدية

وقلايا العوملة، وتقديم النظريات والفكار والبدائ  الجديدة املطروحة في االقتصاد العالمي. كما ترحب 

 .املؤتمرات والندوات االقتصادية، ومراجعات الكتب االقتصادية الحديثة والتعليق عليهااملجلة بتقارير 
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Abnormal Event Prediction 
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  امللخص:

هذا البحث يركز على دراسة االوضاع االقتصادية 

خالل فترة ما قبل الحدث ومحاولة استخالص 

مؤشرات تدل على وقوعه  بالشكل الذي يساعد 

متخذي القرار على التنبؤ بوقوع الحدث بالتالي اتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لحماية االستثمارات وتوجيهها الى 

ذا تم دراسة االوضاع املالذات االستثمارية اآلمنة , وبه

االقتصادية لالتحاد االوربي بشكل عام وسويسرا 

بهدف معرفة اسباب  2014بشكل خاص خالل العام 

القرار الذي اتخذه البنك املركزي السويسري 

برفع الحد االدنى لتسعيرة اليورو   15/1/2015في

 تحديد املؤشرات الدالة على 
ً
مقابل الفرنك , وايضا

 توجه البنك وموقفه من دعم اليورو.

االضطراب ، الحدث القاطع :الدالةالكلمات 

قرار البنك ، املؤشرات االقتصادية،  االقتصادي

 املركزي السويسري.

 

 

 

Abstract : 

This research focuses on economic situations 

during pre- event existence with an attempt to 

extracting the signs which indicate that event. It 

would be helpful for decision makers to broadcast 

the event so as to take actions necessary for 

preserving investment yields and directing them 

to safekeeping haven. Hence , the EU economic 

situations has been examined in whole and in 

particular to recognize reasons behind the 

decision taken by the Swiss Bank to increase the 

minimum rate of the EURO against CHF and 

determining the Bank's trending indicators and 

relation to EURO 
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  املقدمة:

والشركات والبنوك االستثمارية على التنبؤ بحركة االسواق املالية لتنفيذ قراراتها االستثمارية ووضع خطط  تعتمد املؤسسات

إلدارة املخاطر , وهذا اإلمر يساعد املستثمرين بشكل كبير في الحفاظ على رؤوس اموالهم املستثمرة , وتظهر أهمية التنبؤ 

بر موضوع الدراسة في أبحاث االحداث الغير اعتيادية )الحدث القاطع( وذلك بشكل واضح في االوضاع االستثنائية  والتي تعت

بسبب التأثيرات الهائلة على األسواق املالية والتي قد توصف بالكارثية حيث ان هذه التأثيرات تتسبب بخسائر عالية أو 

ق علمية للتعامل مع مثل هذه بإفالس الشركات في اسواء الحاالت , لذا كان هذا البحث خطوة ضرورية بغرض إيجاد طر 

 إضافة أساليب جديدة وفعالة في إدارة املخاطر .
ً
 االحداث وايضا

في األبحاث السابقة تم التعرف على ظاهرة الحدث القاطع وأبعاده وتأثيراته , وهذا وحده ال يكفي حيث البد من وجود طرق 

بحث عن أي مؤشرات تسبق وقوع األحداث غير االعتيادية , للتنبؤ على مثل هذه االحداث قبل وقوعها , لذا كان البد من ال

 وهذا يعد استكمال لألبحاث السابقة لرفع مستوى الفائدة العلمية والعملية من مخرجات البحوث ككل.

 إشكالية البحث

 هل من املمكن التنبؤ بوقوع الحدث الغير اعتيادي )الحدث القاطع( من خالل مؤشرات تسبق وقوعه؟

 البحثفرضيات 

 يسبق وقوع الحدث القاطع اضطراب اقتصادي. 1.

 االضطرابات االقتصادية تنعكس على املؤشرات النقدية واالقتصادية. 2.

الواقع االقتصادي املضطرب والذي تعكسه املؤشرات يدفع الحكومات والجهات الرسمية نحو خيارات محدودة ملعالجة  3.

 االقتصاد.

 قتصادي واملؤشرات والتوجهات الحكومية يعطي تأكيدات حول وقوع االحداث الغير اعتياديه.الربط بين كل من الواقع اال 4.

 أهداف البحث

 الكشف عن الحركة والتفاعل االقتصادي للفترة التي تسبق الحدث. .1

 دراسة االنعكاسات االقتصادية على املؤشرات العامة مثل الناتج املحلي ومعدل التضخم والبطالة. .2

 ات واملواقف الحكومية نحو التغيرات االقتصادية السابقة للحدث.تحديد االتجاه .3

الكشف عن العالقة والربط بين الوضع االقتصادي , املؤشرات , املواقف الحكومية لغرض ايجاد مؤشرات تنبؤ  .4

 لوقوع الحدث.

 أهمية البحث

 يضيف طريقة في إدارة املخاطر حول التعامل مع األحداث الغير اعتيادية. 1.

 يساعد في تحديد الفترة الزمنية لوقوع األحداث الغير اعتيادية. 2.

 يجنب الشركات واملؤسسات املالية واالستثمارية خسائر كبيرة ناتجة عن وقوع الحدث. 3.

 يمثل إضافة علمية قيمة في مجال االنهيارات بشكل خاص ومجال األسواق املالية بشكل عام. 4.

 منهج البحث 

التحليلي والذي يقوم على قراءة وتحليل الوثائق والسجالت والتقارير املنشورة وتم االعتماد بشكل رئيس ي تم اعتماد املنهج  

, باإلضافة الى ذلك التقارير واألخبار  2014على التقارير السنوية للبنك املركزي االوربي والبنك املركزي السويسري للعام 

 ع االقتصادية العاملية.واملعلومات االقتصادية ملواقع األخبار واملواق
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 حالة الدراسة:

 اقتصاد االتحاد االوربي. 1.

 االقتصاد السويسري. 2.

 عملتي اليورو والفرنك السويسري  3.

 (2008-2014املجال الزمني للدراسة )

 خطة البحث 

 في الجوانب االتية: 2014دراسة االقتصادي لالتحاد االوربي خالل عام 1. 
ً
 وتحديدا

 وربية.أزمة الديون اال  -

 الوضع االقتصادي للدول األعضاء. -

 املؤشرات االقتصادية والنقدية. -

 .2014دراسة الوضع االقتصادي لسويسرا خالل العام 2. 

 دراسة تأثيرات دعم البنك السويسري لليورو.3. 

 استخالص املؤشرات والدالالت لصدور قرار البنك السويسري برفع الدعم عن اليورو. 4.

  15/1/2015قرار البنك السويسري 

فرنك امام وحدة اليورو النقدية ,  1.2في هذا التاريخ أصدر البنك السويسري قرار رفع الدعم عن اليورو والذي يحدد السعر 

وبسبب التأثير الذي نتج عن القرار تم اعتبار هذا الحدث بأنه غير اعتيادي وانطبق عليه شروط الحدث القاطع والذي تم 

 اته في البحث األول من بحوث الحدث القاطع كما هو موضح في الشكل االتي:إثب
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 15/1/2015( انهيار اليورو امام الفرنك 1الشكل )

 
  املصدر: منصةMT4  شركةXM 

 وبناء عليه تم تنفيذ هذه الدراسة كونها البحث الثالث من سلسلة بحوث الحدث القاطع.

 يسبق وقوع الحدث القاطع اضطراب اقتصادي.الفرضية األولى : 

، 2013يوليو  1دولة و أخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في  28االتحاد األوروبي هو جمعية دولية للدول األوروبية يضم 

 ، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ1992تأسس االتحاد بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت املوقعة عام 

 خمسينات القرن املاض ي.

من أهم مبادئ االتحاد األوروبي نقل صالحيات الدول القومية إلى املؤسسات الدولية األوروبية, لكن تظل هذه املؤسسات 

محكومة بمقدار الصالحيات املمنوحة من كل دولة على حدة , لذا ال يمكن اعتبار هذا االتحاد على أنه أتحاد فدرالي حيث أنه 

م سياس ي فريد من نوعه في العالم , ولالتحاد األوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي يتفرد بنظا

األعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري  28دولة من أصل ال 19اليورو الذي تبنت استخدامه 

 1موحدة.

                                                           
  https://lusailnews.net/article/politics/international موقع لوسيل مقالة تولي كروايتا الرئاسة الدورية لالتحاد االوربي 1
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قوي لدفع اقتصاديات دول األعضاء إلى النمو وذلك بسبب التكامل  من حيث املنطق االقتصادي فإن هذا االتحاد يمثل عامل

السياس ي واالقتصادي والتجاري والذي يدار من خالل مؤسسات مشتركة بمستوى عالي من الكفاءة والفاعلية مثل البنك 

 املركزي االوربي .

عاني االتحاد االوربي العديد من املشاكل  في حقيقة األمر أن الواقع قد يكون مغاير للنظريات والتوقعات االقتصادية , فقد

 بعد األزمة العاملية في 
ً
 على العديد من دول األعضاء وعلى االتحاد  2008واألزمات االقتصادية وتحديدا

ً
مما انعكس اقتصاديا

 االوربي نفسه.

ملشاكل والتي ساهمت في تفاقم باإلضافة الى األزمة العاملية والتي تعتبر سبب رئيس ي لالضطراب االقتصادي يوجد العديد من ا

,  2الوضع , من هذه االسباب تفاوت االداء االقتصادي بين دول االعضاء والذي يعتبر أحد اسباب خروج اململكة املتحدة ,

    3وكذلك األزمة املصرفية في بعض دول االتحاد.

حاد , حيث يظن البعض أن جميع دول هذا يقودنا إلى ضرورة تصحيح مفهوم مغلوط حول قوة ومتانة اقتصاديات دول االت

االتحاد تتمتع برفاهية ومستوى اقتصادي عالي , هذا األمر صحيح لبعض الدول مثل اململكة املتحدة واملانيا وسويسرا , ولكن 

مرتفعة ماذا عن الدول االخرى مثل البرتغال وإيرلندا وخاصة إسبانيا؟ الواقع أن هذه البلدان ال تزال تعاني من معدالت بطالة 

 للشك 
ً
للغاية في ظل نمو محتضر, وكما أوضح تقرير املراقبة املالية األخير الصادر عن صندوق النقد الدولي  بما ال يدع مجاال

 .4أن كل هذه البلدان ال تزال تعاني من مشاكل الديون الكبيرة

يث بلغت معدالت البطالة في اليونان وكان لألزمة آثار اقتصادية ضارة وشديدة وأبرز هذه التأثيرات تأثر سوق العمل ح

ووجه اللوم إلى النمو االقتصادي الضعيف ليس فقط ملنطقة اليورو بأكملها بل بالنسبة لالتحاد األوروبي   27%وإسبانيا 

بلد بمنطقة  19من أصل  10بأسره وعلى هذا النحو يمكن القول أنه كان لألزمة تأثير سياس ي كبير على الحكومات الحاكمة في 

اليورو مما أسهم في تحوالت السلطة في اليونان وإيرلندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وبلجيكا 

وجود هذه الحاالت في االتحاد تشكل عبئ على باقي الدول من عدة  5وهولندا وكذلك خارج منطقة اليورو في اململكة املتحدة

ة على دعم اقتصاديات الدول املتضررة وذلك وفق األسس الذي قام عليه االتحاد حيث نواحي , حيث ستجبر الدول القوي

نفذت الدول األوروبية الرائدة سلسلة من تدابير الدعم املالي مثل صندوق اإلنقاذ املالي األوروبي وآلية االستقرار األوروبية كما 

الفائدة وتقديم قروض رخيصة بأكثر من تريليون يورو  ساهم البنك املركزي االوروبي في حل األزمة عن طريق خفض أسعار

قام البنك املركزي االوروبي بتهدئة األسواق  2012سبتمبر  7من أجل الحفاظ على تدفقات األموال بين البنوك االوروبية, ففي 

الدولة أو برنامج التحوط  املالية بإعالن الدعم غير املحدود املجاني لجميع بلدان منطقة اليورو التي تشارك في برنامج إنقاذ

هذه اإلسهامات سواء كانت  6من الدولة ذات السيادة من خالل بعض املحصوالت التي تقلل من املعامالت النقدية املباشرة

منح أو قروض ميسرة تمثل اعباء على االتحاد وباقي الدول ككل في حين أن الدول الداعمة هي بذاتها تعاني من مشاكلها 

ي نحدد االثر علينا أن نفحص الوضع االقتصادي لدولة ذات مستوى اقتصادي عالي , وينبغي ان يكون البحث الخاصة بها ولك

 أبعد من مسألة التقارير واملؤشرات االقتصادية ملعرفة مدى التأثر الحقيقي الذي وصلت إليه الدولة.

                                                           
  .https://www.cnbcarabia.com/newsصفاء النعيمي, أسباب وراء خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي 2

 https://ar.wikipedia.org/wikiأزمة الديون األوروبية 3
 https://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/7/10 كينيث روغوف إرث أزمة الديون األوروبية , موقع الجزيرة االخباري 4

 https://ar.wikipedia.org/wiki أزمة الديون األوروبية 5
 https://ar.wikipedia.org/wiki أزمة الديون األوروبية 6
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 إلى تقرير البروفيسور بإخذ اململكة املتحدة كمثال فإن اململكة عانت من مشاكل في ارتفاع معدال 
ً
ت الفقر وذلك استنادا

فيليب ألستون هو خبير مستقل في قانون حقوق اإلنسان والذي ُعّين في دور غير مدفوع األجر من قبل مجلس حقوق 

 مليون شخص 14حيث يشير التقرير الى أّن خبراء مستقلين يقولون إّن  2014اإلنسان التابع لألمم املتحدة في يونيو/حزيران 

في اململكة املتحدة، أي خمس السكان، يعيشون في فقر، وفًقا إلجراء جديد يأخذ باالعتبار تكاليف مثل اإلسكان ورعاية 

 .7األطفال

 عندما يكون الحديث عن اململكة املتحدة ثاني 
ً
عزيزي القارئ , تمثل هذه املعلومة صدمة شديدة وغير متوقعة  وخصوصا

هذا يبين مدى االضطراب الذي وصل إليه االتحاد ودول االعضاء القوية والضعيفة على حد اقتصاد في االتحاد االوربي , و 

 سواء.

 .2014وحتى سنة الدراسة  2008بهذا نثبت الفرضية األولى بأن منطقة اليورو مرت بحالة اضطراب اقتصادي من 

 تصادية.الفرضية الثانية : االضطرابات االقتصادية تنعكس على املؤشرات النقدية واالق

مالحظة االضطرابات االقتصادية في منطقة الدراسة أمر مهم ملتخصص ي املتابعة والرصد حيث تعتبر جرس انذار مبكر لتغير 

األوضاع غير أنها بحد ذاتها ال تمثل تأكيد كامل , فالتقارير واإلحصائيات والنشرات واألخبار ال تعطي الصورة الكاملة والدليل 

قتصادي لبناء تصوره  وقراره , لهذا السبب توجب على الباحث دراسة املؤشرات االقتصادية االكيد الذي يحتاجه الخبير اال

 والتي من املفترض أن تؤكد نتائج املرحلة السابقة . 

 من أهم املؤشرات املستهدف دراستها والتي تعكس واقع املنطقة كاآلتي:

 معدالت الديون.1. 

 معدالت البطالة. 2.

 معدالت اإلنتاج.3. 

 معدالت التضخم. 4.

: معدالت الديون 
ً
 أوال

من خالل الدراسات واإلحصائيات حول االتحاد االوربي تبين  ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج املحلي اإلجمالي في جميع 

وقد نجمت أزمة منطقة اليورو عن مجموعة من  20148في عام 119.5%إلى  2006في عام  72%أنحاء منطقة اليورو من 

التي شجعت ممارسات  2008-2002امل املعقدة بما في ذلك عوملة التمويل وشروط االئتمان السهلة خالل الفترة العو 

واالختالالت التجارية الدولية و فقاعات العقارات التي  2007-2008اإلقراض واالقتراض عالية املخاطر حيث أن األزمة املالية 

وخيارات السياسة املالية املتعلقة باإليرادات والنفقات  2008-2010لفترة انفجرت منذ ذلك الحين و الركود الكبير في ا

الحكومية والنهج التي تستخدمها الدول إلنقاذ الصناعات املصرفية املضطربة وحملة السندات الخاصة عملت على فرض 

فعيل عمليات القطاع املصرفي أمر .        تسهيل عملية اإلقراض واالقتراض وت 9أعباء الديون الخاصة و الخسائر االجتماعية

ايجابي لدفع االقتصاد نحو النمو , غير أن تراكم الديون وارتفاع معدالتها قد يكون إشارة قوية للتعثر والفشل املصرفي 

                                                           
7 Poverty in the UK is 'systematic' and 'tragic', says UN special rapporteur https://www.bbc.com/news/uk-

48354692   
8 Kräussl, Roman Working Paper The European sovereign debt crisis: What have we learned? Center for 

Financial Studies (CFS), Goethe University Frankfurt 2017 P. 5. 
 https://ar.wikipedia.org/wiki أزمة الديون األوروبية 9
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 في حالة الركود وارتفاع معدالت البطالة , في مثل هذه الحالة فإن الديون املصرفية تصبح سالح ذو حدين , وما يثبت 
ً
خصوصا

.
ً
 خطورة هذا الجانب هو حالة املشاكل االقتصادية االخرى والتي سيتم مناقشتها الحقا

 معدالت البطالة
ً
 ثانيا

هذه اإلحصائيات  9.910%وفي االتحاد االوربي  11.4%بلغت البطالة في منطقة اليورو  2014حسب إحصائيات شهر ديسمبر 

بالرغم من ارتفاعها امللحوظ اال أنها ال تعكس الصورة الكاملة حيث البد من مقارنتها مع السنوات السابقة وهذا ما تم تطبيقه 

 من خالل مؤشر البطالة لالتحاد االوربي في الشكل اآلتي: 

 ( مؤشر البطالة في االتحاد االوربي2الشكل )

 
  املصدر: موقعhttps://textile-future.com/archives/26716 

وهذا  2013من خالل دراسة املؤشر نجد أن معدل البطالة في منطقة اليورو واالتحاد االوربي ككل انخفض منذ منتصف 

 من بداية األزمة في 
ً
 . 2008يعكس التحسن وانخفاض البطالة , غير أن املقارنة يجب أن تكون أبعد من ذلك وتحديدا

كما هو  7.5%و  7%حيث تراوحت بين  2007ذا األساس نجد أن معدالت البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في العام على ه

 2014, وبمقارنة مستوى البطالة في  2013سنوات حتى العام  6موضح في املؤشر أعاله , ثم تلى ذلك ارتفاع متوالي على مدى 

غم من تحسنه خالل السنة وهذا يؤكد ان االتحاد االوربي عانى من مشكلة البطالة مع بداية الفترة نجد أن املعدل مرتفع بالر 

 خالل فترة الدراسة 

 معدالت اإلنتاج
ً
 ثالثا

تراوح  2013وحتى الربع الثاني من العام  2011من خالل إحصائيات الناتج املحلي ملنطقة اليورو تبين وجود تراجع من العام 

كما هو موضح في شكل معدل الناتج املحلي ملنطقة اليورو ثم تحسن الناتج املحلي بشكل جزئي  %0.04-و  %-0.01 ما بين 

ويعزى تحسن معدل الناتج إلى النشاط في بعض دول املنطقة حيث حققت املانيا  0.03%حيث وصل الى  2014خالل العام 

 . 11%0.07نسبة نمو وصلت الى 

                                                           
10 Eurostat news release euro indicators 30 January 2015 p 1 

11 https://www.caixabankresearch.com/node/26990 
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 ( الناتج املحلي ملنطقة اليورو2الشكل )

 
  املصدر: موقعhttps://www.caixabankresearch.com/node/26990 

 هذا االرتفاع ال يمثل تحسن في الناتج املحلي لثالثة أسباب

 . %0.1والبالغ  2011يعتبر تغير جزئي مقارنة بمعدل الناتج في الربع األول من  2014ارتفاع الناتج املحلي في  .1

عض دول املنطقة والذي سبب في تحسن املعدل وال يعكس الحالة الكاملة ارتفاع الناتج املحلي سببه ارتفاع لدى ب .2

 للمنطقة.

باألخذ بعين االعتبار حالة الناتج خالل ثالث سنوات سابقة فإن الناتج يعتبر متدني وال تزال املنطقة في مرحلة تعافي  .3

حيث يعكس حالة عدم   %0.01إلى نسبة  2014ال أكثر , وما يؤيد هذا األمر تراجع الناتج في الربع الثالث من العام 

 استقرار.

: معدالت التضخم :
ً
 رابعا

 ما حيث بلغ املعدل في نهاية  2014و 2013من خالل احصائيات  
ً
مقارنة بمعدل  2014نجد أن معدالت التضخم تراجعت نوعا

 التالية:كما هو موضح في الجداول  85%فبلغ  2012مقارنة بمعدل  2013, أما في نهاية  17-% 2013
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 4102( معدالت التضخم للعام 3الشكل )

 
  املصدر: موقعhttps://www.inflation.eu/inflation-rates/europe/historic-inflation/hicp-inflation-

europe-2014.aspx 

 

 2013( معدالت التضخم للعام 4الشكل )

  املصدر: موقعhttps://www.inflation.eu/inflation-rates/europe/historic-inflation/hicp-inflation-

europe-2014.aspx 

 يظهر تراجع إال أن هذا ال يعكس تحسن في وضع العملة وذلك لعدة أسباب: 2014بالرغم من أن املعدل نهاية 

وهذا يؤكد أن التضخم ضل في  2013تضخم في نهاية ضئيل أمام نسبة ال 2014: حيث أن التراجع في نهاية  تفاوت النسب

 والذي يعتبر مرتفع. 2013مستوى مقارب للعام 
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, وفي نهاية العام كان هناك  6%، ارتفع عدد وقيمة األوراق النقدية باليورو املتداولة بحوالي  2014: في عام  املعروض النقدي

, رفع املعروض النقدي ينبغي أن يكون مبرر ومتزامن مع احتياج االقتصاد  12مليار يورو من األوراق النقدية املتداولة  17.5

 مع ارتفاع معدالت الديون والبطالة وتباطؤ الناتج املحلي يؤكد وجود تغطية عجز مما 
ً
غير أن الرفع في حالة اليورو وخصوصا

 يعني انخفاض القيمة الشرائية لعملة اليورو.

من الشركاء التجاريين  39فض سعر الصرف الفعلي اإلسمي لليورو )كما تم قياسه مقابل انخ 2014: في العام  تراجع العملة

بالقيمة السنوية. ونالحظ هذا التراجع من خالل املقارنة مع العمالت األخرى حيث ضعف اليورو  3.4%الرئيسيين( بنسبة 

( , وانخفض اليورو أيًضا مقابل الجنيه 10.2%-( بما في ذلك الرنمينبي الصيني )12.6%-بقوة مقابل الدوالر األمريكي )

 مقابل الين الياباني )+ 6.8%-اإلسترليني )
ً
( , حدث هذا االرتفاع  بعد أن 0.4%( , وعلى النقيض من ذلك ارتفع اليورو قليال

النقدية  أعلن بنك اليابان أنه سيوسع مشترياته من السندات الحكومية غير املربوطة ويستخدم املزيد من تدابير السياسة

(  خاصة 60%غير القياسية لتحقيق هدف التضخم على املدى املتوسط , كما ارتفع اليورو بقوة مقابل الروبل الروس ي )+ 

بعد أن تبنى بنك روسيا رسمًيا نظام سعر صرف عائم في نوفمبر في بيئة من التوترات الجيوسياسية املستمرة وتراجع أسعار 

د أن اليورو تراجع أمام العمالت العاملية واالكثر أهمية مثل الدوالر والباوند والرنمبي , من خالل هذه النسب نج13الطاقة

 باستثناء الين الياباني ويمكن مالحظة هذا التراجع من الرسم البياني لزوج اليورو دوالر

 EUR/USD( حركة زوج 5الشكل )

  املصدر: منصةMT4  شركةXM 

فرنك وهذا التراجع يبين الضعف  1.2: وصل اليورو إلى مستوى الدعم السويسري واملحدد عند  مستوى الدعم السويسري 

 ( وصول اليورو إلى مستوى الدعم السويسري 6والتراجع الحاصل لليورو كما هو مبين في الشكل التالي: الشكل )

 

                                                           
12 European Central Bank Annual Report 2014  p 75 
13 European Central Bank Annual Report 2014  p 16 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

19 

 ( وصول اليورو إلى مستوى الدعم السويسري 6الشكل )

  املصدر: منصةMT4  شركةXM 

 كما هو مبين في الشكل اآلتي: 2014والجدير بالذكر أن اليورو لم يصل إلى هذا املستوى أمام الفرنك منذ منتصف العام 

 2112( تراجع اليورو أمام الفرنك 7الشكل )

 XMشركة  MT4املصدر: منصة  •

  نجد مما سبق أن الوضع االقتصادي املضطرب في االتحاد االوربي ظهر في معدالت الديون 
ً
والبطالة والناتج املحلي وأيضا

 قيمة اليورو وهذا يثبت الفرضية الثانية بأن االضطرابات االقتصادية تنعكس على املؤشرات النقدية واالقتصادية.
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الفرضية الثالثة: الواقع االقتصادي املضطرب والذي تعكسه املؤشرات يدفع الحكومات والجهات الرسمية نحو خيارات 

 القتصاد.محدودة ملعالجة ا

كان البد ملؤسسات االتحاد االوربي من اتخاذ التدابير الالزمة ملواجهة تدهور االقتصاد في االتحاد , ومن هذه التدابير قرارات 

في محاولة لحفز االقتصاد  0.25%من  0.15%البنك املركزي االوربي حيث خفض البنك املركزي االوروبي معدالت الفائدة إلى 

رو االنزالق في مرحلة االنكماش كما خفض البنك معدالت اإليداع إلى ما دون الصفر وهو ما يعني أن وتجنيب منطقة اليو 

البنوك التجارية سيتعين عليها دفع رسوم مقابل إيداعها لألموال بالبنك املركزي بدال من الحصول على فائدة عليها ويمثل هذا 

 14عمال في محاولة لحفز النمو.االجراء خطوة نحو حفز البنوك على اقراض الشركات واأل 

هذا األمر يمثل النقطة املحورية في البحث , ففي حين أن هذا القرار يبدو سليم من الناحية االقتصادية اال أن له جانب سلبي 

ة للغاية , ألن املستثمرين غيروا تفضيالتهم بسبب تدني أسعار الفائدة , ومن ناحية أخرى حالة عدم اليقين فيما يخص البيئ

االستثمارية في االتحاد , وهذا أدى إلى قيام املستثمرين األوروبيين بالبحث عن مالذ آمن بالتالي زيادة الطلب على العملة 

 15السويسرية. 

 التساؤل الذي يطرح نفسه : ما هو الضرر الذي قد يترتب في زيادة لطلب على العملة السويسرية ؟

ير إلى أن ارتفاع الطلب على عملة ما يؤدي الى ارتفاع سعرها , وهذا يؤدي الى ارتفاع القاعدة االقتصادية في أسعار العمالت تش

قيمة وتكاليف الصادرات املحلية بالتالي انخفاض اإلقبال عليها لذا تسعى البنوك املركزية إلى ضبط سعر العملة بما يتوافق 

السويسري الكثير من الخيارات حيث تمثلت الحلول في  مع حجم الصادرات , وملعالجة هذا الوضع لم يكن امام البنك املركزي 

 16اآلتي:

 إعادة التوازن من خالل استخدام االحتياطات االجنبية . 1.

 التحول الى تعويم العملة.2. 

بالرغم من منطقية هذه الحلول ومالئمتها لواقع املشكلة االقتصادية إال أن ابنك املركزي السويسري واجه عائق تمثل في 

داخلي حول سياسة الذهب , حيث دعا تيار سياس ي إلى رفع احتياطيات الذهب , مما دعا الحكومة السويسرية إلى اقامة توجه 

 استفتاء حول الذهب.

من إجمالي  20%االستفتاء على الذهب السويسري حول ما إذا كان ينبغي على البنك املركزي رفع احتياطات الذهب لتصل إلى 

, وتفضل املبادرة التي يدعمها حزب الشعب السويسري إدراج املزيد من الذهب في البنك، ولكن 7.8%ا االحتياطي البالغ حاليً 

البرملان السويسري والبنك املركزي يعارضان ويقوالن إن املعدن األصفر يفتقر إلى الفعالية كأداة للسياسة النقدية ,  أما من 

ع الذهب والحصول على العمالت لتسهيل التدخل في تداول العمالت جانب البنك الوطني السويسري فيفضل االستمرار في بي

األجنبية ، وهي أداة بالغة األهمية في درء قوة الفرنك املفرطة وربح املعركة ضد االنكماش , هذا يشمل التزام البنك املركزي 

 منذ عام 1.2بدعم اليورو/ الفرنك السويسري ألعلى من 
ً
معنى هذا أن احتمالية تحقق  120117، والذي كان يبلي بالء حسنا

                                                           
14  https://www.bbc.com/arabic/business/2014/06/140605_eu_economy المركزي األوروبي يخفض سعر الفائدة إلى مستوى 

  4102 حزيران/ يونيو  5,  قياسي
15  Journal of Central Banking Theory and Practice, 2018, 1, p48.  p48 Kristin Berthold *, Georg Stadtmann ** 

16 Journal of Central Banking Theory and Practice, 2018, 1, p44.  p48 Kristin Berthold *, Georg Stadtmann** 
17 https://www.cityindex.ae/ar/market-news/analysis/swiss-gold-referendum-and-snb-risk استفتاء الذهب السويسري /

السويسري الوطني البنك ومخاطر  
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نتيجة االستفتاء برفع احتياطي الذهب سيكون عقبة أمام البنك املركزي السويسري حيث سيجبر البنك على توجيه 

 االحتياطيات من العملة األجنبية نحو شراء الذهب وهذا سيعيق عملية تدخل البنك في تصحيح وضع الفرنك.

وكانت النتيجة برفض الناخبون السويسريون باألغلبية خطة إلجبار البنك الوطني  2014/11/30تم عقد االستفتاء في تاريخ 

السويسري على شراء آالف األطنان من الذهب ، مما أعطى البنك الوطني السويسري مساحة اللتقاط األنفاس في الوقت 

وروبي , وقالت الحكومة السويسرية بعد ظهر الذي يحاول فيه حماية الفرنك من حملة تخفيف الكمية من البنك املركزي األ 

من أصوله في  20%من الناخبين في استفتاء يوم األحد رفضوا مقترحات لجعل البنك املركزي يحتفظ بـ  77%يوم األحد إن 

 18املعدن النفيس.

 رضية الثالثة.بعد ظهور نتيجة االستفتاء أصبح املجال التخاذ القرار متاح أمام البنك السويسري , وهذا يثبت الف

الفرضية الرابعة: الربط بين كل من الواقع االقتصادي واملؤشرات والتوجهات الحكومية يعطي تأكيدات حول وقوع 

 االحداث الغير اعتياديه.

إثبات هذه الفرضية يعتمد على التحليل والربط واملنطق االقتصادي وذلك للحصول على نتيجة منطقية أو مؤشر 

 ويسري من تدهور اليورو واألضرار التي لحقت بالفرنك بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام.يوضح موقف البنك الس

 وبالنظر الى نتائج الفرضيات السابقة نجد أن الدالئل ترتبت بشكل منطقي كما هو مبين:

 اضطراب االقتصاد في االتحاد االوربي. -

 حلي.ارتفاع معدالت الديون وتدهور مؤشرات البطالة والتضخم والناتج امل -

 ارتفاع سعر الفرنك السويسري وتضرر اقتصاد سويسرا . -

 استفتاء الذهب السويسري. -

 محدودية الخيارات ملعالجة وضع الفرنك السويسري. -

جميع هذه املؤشرات تؤكد توجه البنك السويسري في اتخاذ موقف تجاه اليورو , وهذا يدعو أي مستثمر أو محلل اقتصادي 

 45صدور قرارات من الجهات الرسمية السويسرية وهذا ما حصل فعال خالل فترة ال تزيد عن  ان يتوقع تنفيذ إجراءات أو

 يوم من نتيجة االستفتاء حول الذهب.

لتأكيد هذا الطرح نفترض وجود شركات استثمارية الحظت مثل هذه املؤشرات أو على األقل شعرت بالخطورة من عالقة 

و بنك حيث قام البنك بزيادة متطلبات الهامش للتداول بالفرنك السويسري وذلك اليورو بالفرنك وهذا ما أكده توجه ساكس

 إلى  25وخفض الرافعة املالية عليه من  %8إلى  %4من  2014في شهر سبتمبر 
ً
ضعف وهو ما خفض الرفع املالي  12.5ضعفا

ظ عمالء "ساكسو بنك" بشكل ملراكز العمالء بشكل طبيعي وبالتالي خفض التأثير لتحرك الفرنك السويسري على محاف

 19جماعي , وسبب هذا التصرف هو اتخاذ البنك إلجراءات تحوطية لتخفيض املخاطر املتوقعة .

 هذا القرار يؤكد إمكانية التنبؤ بتوجه البنك املركزي السويسري وبذلك تم إثبات الفرضية الرابعة.

 نتائج البحث

 ا اثبته الوضع االقتصادي لالتحاد االوربي.يسبق الحدث القاطع اضطرابات اقتصادية وهذا م 1.

 االضطراب االقتصادي تم تأكيده من خالل التغير السلبي ملؤشرات البطالة والديون والتضخم والناتج املحلي. 2.

                                                           
18 https://www.telegraph.co.uk/financeVoters reject plan to force Switzerland to stockpile gold  

19 https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/649264.html ساكسو بنك" يعلن عن تلبيته لمتطلبات رأس المال "

موقع دنيا الوطن  التنظيمية  
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التدهور االقتصادي لالتحاد دفع البنك املركزي االوربي لخفض الفائدة مما انعكس سلبا على قيمة الفرنك  3.

 السويسري.

 تأثر الفرنك دفع البنك املركزي السويسري إلى خيارات معالجة قيمة العملة. 4.

الربط املنطقي لإلحداث واجراءات التحوط من قبل ساكسو بنك اكد توجه البنك املركزي السويسري نحو اتخاذ  5.

 اجراء ضد اليورو.  

 خاتمة

ث القاطع وأثاره على سوق العمالت , األثار بهذا نكون قد أكملنا عملية البحث من ثالث نواحي حول توصيف الحد

 التنبؤ بوقوع الحدث , ولكن هل انتهى االمر عند هذا الحد؟؟! و ماذا عن فترة ما بعد 
ً
املتعلقة باألزواج املرتبطة , وأيضا

 الحدث القاطع ؟؟! 

 لحركة ومتطلبات اال
ٌ
قتصاد , وتكمن املشكلة في تغير بالتأكيد لن تتوقف االسواق املالية وسيعود التعامل مره اخرى تبعا

سلوك وحركة األسعار بحيث يصعب على متعاملي السوق تحديد التوجهات الجديدة , لذلك يتوجب دراسة مدى مقدرة 

 املحللين على تحديد التوجهات في فترة ما بعد الحدث وتوقع حركة السوق , وهذا ما سيتم دراسته في البحث التالي.
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 صيغة مقترحة للتكامل االقتصادي العربي وآثاره االقتصادية املتوقعة

 دراسة نظرية قياسية من خالل نموذج الجاذبية

A suggested formula for Arab economic integration and its expected economic effects 

Standard theory study through the gravitational model 

 عالء زاهد مدني

 جامعة أم القرى بمكة املكرمة  قسم االقتصاد -محاضر بكلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية 

 جمال الحسين بوخاتم

رف واألسواق املاليةقسم املصا -أستاذ مشارك بكلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية   

 جامعة أم القرى بمكة املكرمة

 

 

  امللخص:

مقترحة للتكامل تبنت الدراسة موضوع بناء صيغة 

االقتصادي العربي وبيان آثارها املتوقعة، وهدفت الدراسة إلى 

توضيح األسس التي يمكن تقسيم الدول العربية إلى اقاليم، 

ومن ثم بناء صيغة للتكامل تساهم في انجاح التكامل 

 االقتصادي العربي، واستخدمت الدراسة املنهج القياس ي

اس مدى كفاءة األقاليم وذلك بتطبيق نموذَج الجاذبية لقي

 إلى العربية الدول  لتقسيم القياسية الدراسة املقترحة. وبينت

 بحجم اقتصاد يتأثر البينية التجارة مستوى  أن أقاليم
ً
 إيجابا

  الدولة،
ً
ر التي املسافة مع وسلبيا ِّ

 التصدير تكلفة عن تعب 

  كما بينت .واملواصالت والشحن
ً
 االتفاقيات أن الدراسة أيضا

املغاربي(  واالتحاد الخليجي التعاون  مجلس(القائمة  اإلقليمية

 للدول  يمكن .االوروبي مثل االتحاد املأمولة، تحقق النتيجة لم

 شامل   تكامل   قيام من أسرع بشكل إقليميا تتكامل أن العربية

 اقتصاداتها، في العربية، للتباين الشاسع الدول  لجميع

 القاعدة تنويع على والعمل اإلجمالي املحلي الناتج ومستوى 

 .اإلنتاجية

لتكامل االقتصادي، نموذج الجاذبية، الكلمات الدالة: ا

 االقتصاديات العريبة

 

 

Abstract : 

The aim of this research consists at 

developing and estimating a gravity model in 

order to elaborate a suggested formula of 

Arab economic integration and its expected 

effects. The main important results and 

recommendations are as follows: (𝑖) Arab 

countries suffer from poor productivity due 

to their higher dependence on exporting 

primary goods. They could achieve regional 

economic integration more rapidly than total 

integration; (𝑖𝑖) more effort should be 

directed to explore international markets and 

to determine their needs of goods in order to 

specify the capability to produce them 

domestically while preserving international 

competition; (𝑖𝑖𝑖) national economic sectors 

should be considered as an integrated part of 

the whole growth of countries; and (𝑖𝑣) the 

extraction industry should be reconsidered 

and a reorientation toward heavy industries 

and transforming ones should be considered. 

  

Keywords: Economic integration, Arab 

economies, gravity models  
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 : مقدمة

يعيش العالم عصر التكامل والتجمعات اإلقليمية االقتصادية، بهدف تحقيق التنمية االقتصادية، وتدعيم القطاعات 

الصراعات، واملشاكل االقتصادية التي تعاني منها أغلب الدول، حيث يتم إنشاء التكامل ملجموعة من املختلفة للدولة في ظل 

 جغرافيا، وذات نظم  اقتصادية  متشابهة، أو متقاربة لتسهيل عملية االندماج بين قطاعات الدول 
ً
الدول تكون متجاورة

 الراغبة في الدخول لعالم التكامل االقتصادي.

الدول املتقدمة والدول النامية بالدخول ضمن تكتالت  اقتصادية  لتشكيل قوى اقتصادية عمالقة، وذلك  قامت العديد من

للحفاظ على قوة اقتصادها، وتنميته، وزيادة صالبته في مواجهة األزمات، ومن أهم األمثلة على التكامالت االقتصادية اليوم 

 مريكا الشمالية.االتحاد األوروبي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة أل 

 بأهمية تكامل الدول العربية والتعاون والتنسيق فيما بينها فقد ركزت هذه الدراسة على األسس واملعايير التي تجعل من 
ً
وإيمانا

 املمكن بناء صيغة  مقترحة  للتكامل االقتصادي العربي، وبيان اآلثار االقتصادية املتوقعة منها.

 مشكلة الدراسة

امت الدول االقتصادي من أهم متطلبات العصر اليوم، فهو أساس تنمية املجتمعات والرقي والتقدم، وقد قيعدُّ التكامل 

املأمول.  العربية بالعديد من املحاوالت إلقامة تكامل  اقتصادي عربي بشتى أنواعه وصوره، وكانت جميع املحاوالت دون 

ة للدول العربية.القتصادي العربي وفق اإلمكانيات واملوارد املتاحوتحاول هذه الدراسة ايجاد صيغة مناسبة إلنشاء التكامل ا  

 فرضيات الدراسة

 :ونلخصها في النقاط االتية

يؤدي التكامل االقتصادي العربي إلى زيادة القدرة االنتاجية، وزيادة التنافس بين الدول املتكاملة، وتنويع قواعد  -

 االنتاج للدول.

 مرتبطة بالخصائص االقتصادية الكامنة في كل إقليم من أقاليم الوطن العربي.صيغة التكامل االقتصادي العربي  -

 بعدة معايير وأسس اقتصادية معينة. -
ٌ
 تقسيم الدول العربية إلى مجموعة أقاليم مرتبط

 مع التكامل االقتصادي. -
ً
 الكفاءة االقتصادية تتناسب طرديا

 الدراسة أهمية

 النامية ضمن الدول  من العربية الدول  وتصنف الحاضر، عصرنا في والتقدم التطور  عناصر أهم من االقتصادي التكامل يعد

 :في تكمن الدراسة أهمية فإن وعليه الراهن، االقتصادي للوضع نتيجة

 .االقتصادي التكامل نجاح وأسس معايير دراسة -

 .االقتصادي التكامل إلنشاء املحفزة العربية للدول  املتاحة اإلمكانيات دراسة -
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 .اقتصادية مؤشرات على بناءً  قياسية   ناحية   من املقترح، اإلقليمي االقتصادي التكامل كفاءة مدى بيان -

 الدراسة أهداف

 :يمكن حصرها في النقاط االتية

  العربية الدول  تقسيم أسس بيان -
ً
 .املتاحة واملوارد اإلمكانيات ظل في ومعاييرها إقليميا

 .العربي االقتصادي للتكامل املقترحة األقاليم مزايا وبيان العربية، للدول  االقتصادي الواقع تعرف -

 .التكامل إنجاح في تساهم علمية، ومعاييَر  أسس   وفق العربي، االقتصادي للتكامل صيغة بناء -

 منهجية الدراسة

 اعتمدنا في دراستنا على:

 

جمع بيانات السالسل الزمنية وذلك في مفهوم التكامل وبيان الواقع االقتصادي العربي،و املنهج االستقرائي:  -

 بغرض: استنتاج مؤشرات لتقدير التكامل االقتصادي بين الدول العربية.

وذلك الستخراج املعايير واألسس التي يمكن تقسيم الدول العربية إلى أقاليم، وبيان اآلثار املنهج االستنباطي:  -

 االقتصادية املتوقعة.

ظاهرة التكامل االقتصادي ومبرراته، وبيان كفاءة التقسيم املقترح للدول وذلك في تحليل املنهج الوصفي التحليلي:  -

 العربية.

وذلك في ادوات االقتصاد القياس ي لتقدير التكامل االقتصادي بين الدول العربية بطريقة املنهج القياس ي:  -

 نموذَج ( للبيانات املتوفرة للدول العربية𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎املشاهدات املقطعية عبر الزمن )
ُ
، واستخدمت الدراسة

 الجاذبية في قياس مدى كفاءة األقاليم املقترحة.

 األسس النظرية للتكامل االقتصادي بين الدول  .1

حظي موضوع التكامل االقتصادي بالعديد من النظريات التي فسرت أسباب قيام التكامل بين الدول، وذلك لالستفادة من 

ه النظريات التي فسرت قيام التجارة بين الدول املتكاملة نظرية امليزة النسبية مكاسب التكامل االقتصادي، ومن أهم هذ

بمختلف تطوراتها، والتي تهدف لتفسير قيام التجارة الدولية في الدول املتكاملة، وكذلك نظرية منطقة العمل املثلى، والتي 

 تهدف لتحقيق أسمى مراحل التكامل.

 نظرية امليزة النسبية 1.1
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,𝑆𝑚𝑖𝑡ℎاالقتصادي الكالسيكي آدم سميث )حاول  ( تفسير قيام التجارة الدولية بين الدول في كتابه ثروة األمم، 1776

( لكل دولة، والذي يفترض فيه أن كل دولة يمكن أن 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒والذي استخدم مفهوم امليزة املطلقة )

ة من السلع بتكلفة حقيقية أقل مما ينتجه الشركاء التجاريين، وبالتالي فإن كل دولة تنتج سلعة واحدة على األقل أو مجموع

، والفائض عن الحاجة الداخلية يتم تبادله 1تنتج السلعة التي تتفوق في إنتاجها وتنتج منها كميات أكثر من الحاجة الداخلية

.مع العالم الخارجي، مقابل استيراد السلع التي يكون إنتاجها غير م
ً
 او ال تستطيع إنتاجها مطلقا

ً
 2الئم للدول محليا

,𝑅𝑖𝑐𝑎𝑟𝑑𝑜أجاب دافيد ريكاردو ) ( على التساؤالت التي لم تجب عنها نظرية سميث في التجارة الدولية والتي عرفت 1817

بتكلفة  بنظرية التكاليف النسبية، وملخص هذه النظرية أن تتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تستطيع إنتاجها

، أي 
ً
 عن غيرها من الدول األخرى، وتقوم باستيراد السلع التي تنتجها الدول األخرى بتكلفة منخفضة نسبيا

ً
منخفضة نسبيا

 .3تتمتع في إنتاجها بميزة نسبية

,𝑀𝑖𝑙𝑙)كان لجون ستيورات ميل  التجارة  دوٌر كبيٌر في تحليل قانون النفقات النسبية في عالقته بنسبة التبادل في (1873

الدولية، وبيان أهمية طلب كل من البلدين في تحديد نقطة تستقر عندها نسبة التبادل الدولي. حيث كانت نظرية التكاليف 

النسبية تقوم بصورتها التقليدية التي تعتمد على نظرية العمل في تحديد قيمة التبادل، وقد تم استبعاد هذه النظرية منذ 

ة ال يعتمد على عنصر العمل وحده، وكما أن العنصر غير متجانس، وبالتالي يصعب تحديد قيمها زمن بعيد، ألن إنتاج السلع

,𝐻𝑎𝑏𝑒𝑟𝑙𝑒𝑟. عالج هابرلر )4النسبية  من النفقة املحددة على أساس 1936
ً
( هذه املشكلة بفكرة نفقة االختيار بدال

هو مقدار ما تم تركه في إنتاج السلعة األخرى من أجل العمل، فنفقة االختيار الخاصة بإنتاج قدر معين من سلعة معينة 

 .5انتاج السلعة األولى

𝐻𝑒𝑐𝑘𝑠𝑐ℎ𝑒𝑟أولين ) -فسرت نظرية هكشر  − 𝑂ℎ𝑙𝑖𝑛, ( سبب قيام التجارة الدولية بالتفاوت بين الدول في 1933

تداٌد طبيعيٌّ للتبادل الداخلي، وبالتالي مدى وفرة عناصر اإلنتاج املختلفة، واعتمدت النظرية على أن التجارة الدولية هي ام

 .6فإن األثمان في املجال الدولي تتحدد بنفس املبادئ والقوى التي تتحدد على أساسها في املجال الداخلي

,𝑉𝑒𝑟𝑛𝑜𝑛طور ريمون فرنون )  للميزة النسبية، وافترض فيه أن التقدم التكنولوجي يبدأ بشكل  1966
ً
 ديناميكيا

ً
( نموذجا

. ويمكن أن نشير هنا أن 7في دولة  ما ثم ينتقل في مرة  الحقة  إلى دولة  أخرى، فالدورة اإلنتاجية تختلف من منتج إلى آخر مستمر  

 كل النظريات التي ركزت على 

                                                           
 1 االقتصاد الدولي، مرجع سابق، ص61-61.
 2 رائد فاضل جويد، النظرية الحديثة في التجارة الخارجية، مجلة الدراسات والتاريخية والحضارية، المجلد 5، عدد 61، العراق، 2161، ص621.
 3 انظر: بول سامويلسون و ويليام نورد هاوس، االقتصاد، ترجمة هشام عبدهللا، ط65، الدار األهلية للنشر والتوزيع، عمان، 2116، ص117-111. 

.61-61، ص2166، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة ، 5دومينك سالفاتور، االقتصاد الدولي، سلسة شوم، ترجمة محمد رضا العدل، ط -   
 4 انظر: محمود يونس ، مقدمة في نظرية التجارة الدولية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت.6871، ص12.

.621في التجارة الخارجية، مرجع سابق، صالنظرية الحديثة  -    
 5 انظر: محمد سيد عابد، التجارة الدولية مكتبة االشعاع الفنية، االسكندرية، 6888.ص12.
 6 انظر: زينب حسين عوض هللا، االقتصاد الدولي، العالقات االقتصادية والنقدية الدولية، دار الجامعة الجديدة، االزاريطية، 2111.ص21.
 7 عائشة خلوفي، تأثير التكتالت االقتصادية االقليمية على حركة التجارة الدولية-دراسة حالة االتحاد األوروبي، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، الجزائر.2162.ص61.
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 وجميعها تبين
ً
 لبعض وليست متعارضة

ً
لة ِّ

 وفورات الحجم ومراحل اإلنتاج والتقدم التكنولوجي ودورة حياة املنتج تعدُّ مكم 

 أهمية التجارة الخارجية.

وهناك العديد من النماذج التي توضح مدى كفاءة التجارة الدولية، ومدى كفاءة التكامل اإلقليمي لهذه الدول وقوته، بناًء 

 على نظريات التجارة الخارجية فمن هذه النماذج نموذج التوازن الجزئي ونموذج التوازن العام )ميراج( ونموذج الجاذبية.

 نظرية منطقة العملة املثلى 1.1

,𝑀𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑙أول من وضع األسس الفكرية لنظرية التكامل النقدي االقتصادي روبرت مونديل ) 1961)8  
ً
حيث نشر مقاال

 في مجلة االقتصاد األمريكية بعنوان نظرية مناطق العملة املثلى 
ً
علميا

(𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑦 وتقوم النظرية على أساس املفاضلة بين أسعار الصرف الثابتة ،)

مقابل أسعار الصرف املرنة، ومنطقة العملة هي منطقة جغرافية تتميز بسعر صرف  ثابت  لتجارتها الداخلية ونظام سعر 

( وكينن 𝑀𝑐𝑘𝑖𝑛𝑛𝑜𝑛ناقش عدٌد كبيٌر من االقتصاديين املرموقين أمثال ماكنين ) صرف  مرن  للتجارة مع الخارج.

(𝐾𝑒𝑛𝑒𝑛 
ً
( املواضيع األساسية ملفهوم منطقة العملة وهي ثالث مواضيع أولها األساس الذي تقوم عليه املنطقة املثلى، ثانيا

 في تخفيض التكاليف 
ً
 حاسما

ً
املكاسب والتكاليف التي تترتب على االنضمام لالتحاد النقدي، وأخيرا العوامل التي تلعب دورا

 جة الخلل في ميزان املدفوعات.ومعال

وضعت نظرية منطقة العملة املثلى مجموعة من املعايير للحكم على مدى قابلية اقتصاد دولة ما للدخول ضمن اتحاد نقدي 

وذلك لالستفادة من املكاسب التي يتيحها هذا االنضمام، وتتمثل أهم املعايير في حرية انتقال عوامل االنتاج، االنفتاح 

وطبيعة التخصص، والتشابه في معدالت التضخم، وتشابه الهياكل االقتصادية، وتكامل السياسات االقتصادية،  التجاري،

 وفيما يلي عرض موجز للمعايير:

 حرية انتقال عوامل اإلنتاج: 

,𝑀𝑢𝑛𝑑𝑒𝑙𝑙اقترح مونديل ) العناصر من ( أن تنتقل عوامل االنتاج بين املناطق املختلفة، وذلك النسياب هذه 1961

املناطق ذات املردود املنخفض إلى املناطق ذات املردود املرتفع، وهذا يساعد على منع حدوث مشاكل مدفوعات  ناشئة  عن 

 عن إجراء 
ً
اختالفات  حدية  في مستويات التكاليف واألسعار بين الدول األعضاء في املنطقة، ويعد تدفق عناصر اإلنتاج بديال

 وقابلية 9صرفتعديالت  في أسعار ال
ً
. وأهم ما يميز منطقة العملة املثلى هي قابلية عناصر اإلنتاج الكبيرة على االنتقال داخليا

 
ً
 .10محدودة خارجيا

 االنفتاح التجاري: 

                                                           
 8 حاز مونديل على جائزة نوبل عام 6888م نظير عمله في هذا المجال وحول اقتصاديات أسعار الصرف.
 9 انظر: علي عبدالمنعم السيد، الوحدة النقدية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، ط6، بيروت، 6871، ص61.
 10 المرجع السابق.
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,𝑀𝑐𝐾𝑖𝑛𝑛𝑜𝑛اقترح ماكينون )  آخر الختيار نظام الصرف، وهذا 1963
ً
( في مقال  له بعنوان "مناطق العملة املثلى" معيارا

 أكثر الستخدام األسعار الثابتة (11) عيار يتمثل في درجة انفتاح التجارةامل
ً
، فكلما كان االقتصاد أكثر انفتاحا كان مستعدا

للصرف، ومنها ستزيد املنافع من جراء قيام منطقة عمله مثلى، وتقل الحاجة إلى استخدام السياسات املالية والنقدية 

ينون أن من مصلحة االقتصاد الصغير املنفتح االنضمام إلى منطقة عملة وذلك لكي للحفاظ على التوازن الخارجي. ويرى ماك

 يتجنب تقلبات األسعار النسبية بين السلع القابلة للتجارة والسلع غير قابلة للتجارة.

 طبيعة التخصص: 

,𝐾𝑒𝑛𝑒𝑛يرى االقتصادي كينين ) العملة املثلى، مع تأكيده ( أن معيار تنوع اإلنتاج هو األنسب في تحديد منطقة 1963

ألهمية حرية انتقال عوامل اإلنتاج ودرجة االنفتاح القتصاد ما في تفسير وتحديد منطقة العملة املثلى. إن تنوع إنتاج القطر 

 من حرية العمل، ولتأكيد فكرة كينين أثبت ذل
ً
ك وعدد األقاليم ذات اإلنتاج الواحد التي يحتويها القطر، قد تكون أكثر مالءمة

 :12بثالثة أمور هي

تنوع االقتصاد يسمح بامتصاص الصدمات غير املتماثلة على عكس االقتصاد املركز، والذي يخضع لصدمات  -

 الطلبات الخارجية، وبالتالي عليه تغيير سعر الصرف االسمي لتحقيق االستقرار.

 في االقتصاد املتنوع، وذلك ألن -
ً
االستثمار املحلي في االقتصاد املتنوع  العالقة بين الصادرات واالستثمار ضعيفة جدا

 اإلنتاج يعتمد على الطلب املحلي في األساس، وعلى تشابك القطاعات االقتصادية.

لن يتعرض القطر ذو اإلنتاج املتنوع إلى حدوث البطالة الحادة نتيجة النخفاض في الطلب على صادراته األساسية  -

 كما يحصل مع القطر ذي اإلنتاج الواحد.

 به في معدالت التضخم:التشا

,𝐹𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛𝑔يرى االقتصادي فلمنيج )  بين الدول املنضمة 1971
ً
 ومتقاربا

ً
( أنه عندما يكون معدل التضخم منخفضا

لالتحاد النقدي سينجم عنه استقراٌر نسبٌي في معدالت التبادل، مما يعزز توازن الحساب الجاري، ويقلل من الحاجة إلى آلية 

. أكثر الدراسات الخاصة بتحديد معايير إقامة منطقة عملة مثلى تعدُّ االختالالت 13ستخدامها كأداة توازن سعر صرف اسمي ال 

الخارجية مصدرها األساس ي العوامل االقتصادية الجزئية، ولكن الواقع العملي يخالف بعض هذه الحاالت كأن يكون سبب 

 كالتضخم.
ٌ
 كلية

ٌ
 االختالالت عوامل اقتصادية

 نتيجة اختالف مستويات التطور في إن اختالف 
ً
معدل التضخم بين الدول الطامحة لتشكيل اتحاد نقدي، قد يعود أساسا

اقتصاد الدول أو في تنويع أسواق العمل أو نتيجة الختالف السياسات االقتصادية وتباينها أو نتيجة لعدم تشابه التفضيالت 

 االجتماعية )منحنيات السواء(.

 صادية:تشابه الهياكل االقت

                                                           
11 McKinnon Ronald, "Optimum Currency Areas", American Economic Review 53, (1963), 717-725 
12 Kenen Peter, (1969), "The Optimal Currency Areas: An Eclectic View" in: R.A. Mundell and A.K. Swoboda (eds), Monetary Problems of the 
International Economy (Chicago: The University of Chicago Press). P. 49 
13 Mongelli F.P. (2002) “New Views on the OCA Theory, what is EMU Telling us”, European Central Bank Working Paper Series, n°128, p.10 
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,𝑀𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑙𝑖)يرى االقتصادي مونقل  أن تشابه الهياكل االقتصادية لعدد  من الدول الراغبة في تكوين اتحاد  (1963

 ما تخضع لصدمات  اقتصادية  متماثلة  ومشتركة  )
ً
( في املدى 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠نقدي غالبا

 في تقليل أثر الصدمات غير املتماثلة )القصير واملتوسط، أو س
ً
( وذلك بسبب 𝑎𝑠𝑦𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐 𝑠ℎ𝑜𝑐𝑘𝑠تكون سببا

التغييرات الحاصلة في عوامل العرض والطلب أو أحدهما، فعلى الدول الطامحة لتكوين منطقة عملة مثلى أن تتخذ منهج 

 .14لجة الصدمات وامتصاص آثارهاالسياسة االقتصادية املوحدة وبخاصة السياسة النقدية وذلك ملعا

 :15تكامل السياسات االقتصادية

 في الخصائص االقتصادية ملجموعة من الدول الراغبة في تحقيق منطقة عملة مثلى السياسات 
ً
من العوامل األكثر تأثيرا

 السياسة املالية والنقدية والتجارية، ومدى التنسيق الذي وصلت 
ً
إليه. ظل هذا املعيار من االقتصادية لتلك الدول، وخاصة

 للجدل بين مدرستين فكريتين: املدرسة االقتصادية واملدرسة النقدية. فبينما يرى االقتصادي كونفريد 
ً
أكثر املوضوعات إثارة

ضروري إلنجاح التكامل النقدي؛ ألن التكامل االقتصادي يقود  16هاربرلر )املدرسة االقتصادية( أن توفر شروط معينة

 نحو 
ً
، يرى رواد املدرسة النقدية 17أسعار صرف  ثابتة، وبالتالي إقامة اتحاد نقدي، ومن ثم عملة مشتركةمنطقيا

((𝐹𝑟𝑖𝑒𝑑𝑚𝑎𝑛 & 𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑟𝑡𝑧, أن اإلسراع في إقامة تكامل  نقدي سييهئ الظروف أمام تنسيق مختلف  1973

 السياسات االقتصادية.

صيغ التكامل النقدي ال يمكن أن يتم إال بوجود روابط اقتصادية مميزة تربط بها  أما الواقع العملي يبين أن إنشاء صيغة من

 بين 
ً
 ومتبادال

ً
 قويا

ً
 لتلك العالقات، ولذلك فإن هناك ترابطا

ً
 وتعزيزا

ً
 ببقية دول العالم، ويكون التكامل تقوية

ً
الدول مقارنة

 التكامل النقدي والتكامل االقتصادي.

 التكامل االقتصاديالدراسات السابقة في  2.1

انقسمت الدراسات النظرية للتكامل االقتصادي للدول العربية إلى نوعين، نوٌع يدرس الدول العربية املوجودة ضمن إقليم 

واحد )دول مجلس التعاون الخليجي، اتحاد املغرب العربي(، أو يدرس الدول العربية التي أقامت اتفاقيات خارجية )اتفاقية 

ة تحت مظلة  واحدة )منطقة التجارة الحرة العربية(. وقد ساعدت ، ونوع آ18أغادير( خر يدرس جميع الدول العربية املنضم 

 هذه الدراسات وعلى اختالفها في استخراج معايير لتقسيم الدول ضمن مجموعات. 

الدراسات التي  أما من زاوية االقتصاد القياس ي والتطبيقي فقد حظي موضوع التكامل االقتصادي اإلقليمي بالعديد من

 لتحديد مدى فاعلية التكامل االقليمي وكفاءته أو مدى جدوى قيام تكامل  بين مجموعة من الدول. 
ً
استخدمت نماذج قياسية

تمت هذه الدراسات على أغلب مراحل التكامل ابتداًء من منطقة التفضيل وانتهاًء بمرحلة االتحاد االقتصادي. وتجدر االشارة 

                                                           
 14 المرجع السابق.
 15 عباس بلفاطمي، هل يشكل مجلس التعاون لدول الخليج منطقة مثلى؟ مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، الجزائر، العدد61، 2166، ص51.
16 من هذه الشروط أيضًا اإلر ادة السياسية وتوافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية االتحاد النقدي وتهيئة البنية المتعلقة بنظم المدفوعات والتسوية الالزمة، باإلضافة للمعايير التي سبق ذكرها، 

.61-1ص  
17 Ingram J.C. (1973) “The Case for European Monetary Integration”, Princeton University, Essays in International Finance, n° 98, p.3 
، وكانت خطوًة على المتوسطية الدول العربية ، وعلى المدى القريب إقامة منطقة للتبادل الحر بينسوق عربية مشتركة 18 هي اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام

ة التبادل الحر االوروـ متوسطية. تضم مصر واألردن والمغرب وتونس،المرتبطة بإقامة منطق 2161طريق التحضير الستحقاقات  اقية تنص االتفاقية على اإلعفاء الجمركي لصادرات دول االتف 
11كون المحلي عن بشرط أال تقل نسبة الم السيارات األربع ووارداتها من  %.. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9


 0202 أاير/ مايو عشر احلادي العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

30 

ن النماذج التي استخدمت في قياس كفاءة التكامل أو قياس مدى جدوى قيام تكامل ملجموعة دول ما، الى وجود العديد م

وجميعها تقيس عن طريق التجارة الدولية. ومن النماذج العامة املستخدمة في املحاكاة االقتصادية )نموذج التوازن الجزئي 

 نموذج الجاذبية.ونموذج الجاذبية ونموذج التوازن العام(، ولعل من أكثرها ا
ً
 ستخداما

 نموذج الجاذبية وقياس التكامل االقتصادي 

 في قياس جدوى التبادل التجاري والتعاون االقتصادي بين الدول 
ً
يعد نموذج الجاذبية من أهم الوسائل املستخدمة منهجيا

االجتماعية واالقتصادية وتحديده، مع وجود بعض القصور في النموذج، وهذا شأنه شأن النماذج املستخدمة في العلوم 

 لتقدير بعض الظواهر املعينة.

  وقد حظي نموذج الجاذبية بأهمية بالغـة في أدبيـات االقتـصاد الـدولي خاصـة مـع تزايـد التكـتالت االقتـصادية

 البلدان.الدولية، وقد تم استخدامه من قبل االقتصاديين لتقدير حجم التبادل التجاري وتحليل العالقات الدولية بين 

,𝑇𝑖𝑚𝑏𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛أول من استخدم نموذج الجاذبية في مجال االقتصاد هو تيمبرجن ) ( وبيوهنن 1962

(𝑃𝑜𝑦ℎ𝑜𝑛𝑜𝑛, (، والذين استخدما النموذج في تحليلهما لتدفق التجارة الخارجية بين الدول، ومنذ ذلك الحين 1963

التحليل التجاري الدولي، كما استخدم النموذج في قياس أنواع كثيره تحول النموذج إلى أحد أهم النماذج املستخدمة في 

 للتدفقات بين الدول مثل تدفقات االستثمار الخارجي وتدفقات العمالة والهجرة وغيرها.

,𝐿𝑖𝑛𝑛𝑒𝑚𝑎𝑛تم إضافة بعض التحسينات على النموذج لتطويره على يد االقتصادي لينمان ) ( والذي أضاف 1966

(، 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑒ن إلى النموذج لبيان حجم السوق الحقيقي ودور اقتصاديات الحجم )عامل السكا

,𝐴𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛وأندرسون ) ( الذي قام بأول محاولة اشتقاق للنموذج والذي يفترض اختالف في املنتج، أما 1979

,𝐵𝑒𝑟𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑برجستراند ) 1985 − اكتشاف املحددات النظرية للتجارة البينية باستخدام ( فحاول 1989

 أنموذج الجاذبية في بيئات  مختلفة  من التنافس أو االحتكار.

في الجانب التطبيقي لهذا النموذج تم إضافة العديد من املتغيرات الجديدة سواء املتغيرات التوضيحية أو املتغيرات الوهمية 

 ركة أو الثقافة أو االستعمار... إلخ.مثل اللغة املشتركة أو الحدود املشت

كان هذا النموذج محلَّ انتقاد الكثير من االقتصاديين وذلك الفتقاره إلى األسس النظرية، ويالحظ هنا أن النظرية االقتصادية 

ة الريكاردية للتجارة الدولية نفسها تقوم على أسس  مختلفة  مثل هبات الطبيعة واختالف التقنية وتزايد الغلة في ضوء النظري

ونموذج هيكشر أولين وخلصت العديد من األوراق العلمية إلى أن األسس النظرية للتجارة الدولية تؤدي إلى وجود عالقة 

( صاحب 𝐼𝑠𝑠𝑎𝑐 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛، ويعود هذا النموذج في أصله إلى عالم الفيزياء إسحاق نيوتن  )19تجاذب لتدفقات التجارة

 مع حاصل ضرب كتلة الجسمين،  نظرية الجاذبية األرضية،
ً
والتي تنص على أن الجاذبية بين جسمين يتناسبان طرديا

 مع مربع املسافة بينهما كما يلي:
ً
 ويتناسبان عكسيا

                                                           
  وليد عبد مواله، نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة، جسر التنمية المعهد العربي للتخطيط، العدد 81، الكويت، 19.2161
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𝐹 =  𝐺 
𝑀1𝑀2

𝑅2
 

 حيث أن:

𝐹 ،قوة الجاذبية :𝐺 ،ثابت الجاذبية األرضية :𝑀1 و𝑀2 يمثالن كتلة الجسمين و𝑅2  الجسمين.مربع املسافة بين 

 على حجم اقتصاد 
ً
 نسبيا

ً
 طرديا

ً
 على هذا النموذج فإنه تم استخدام كمية التجارة البينية بين دولتين تعتمد اعتمادا

ً
وقياسا

 على املسافة بين العواصم أو أكبر 
ً
 نسبيا

ً
ل ذلك الدخل املحلي اإلجمالي أو الدخل القومي اإلجمالي، وعكسيا ِّ

 
  منهما ويمث

كل 

 تين كما يأتي:املوانئ للدول

𝑋𝑖𝑗  =  𝛼 
𝐺𝐷𝑃1𝐺𝐷𝑃2

𝐷𝑖𝑗
 

 حيث أن:

𝑋𝑖𝑗:  حجم صادرات الدولة𝑖  الى الدولة𝑗ل كل من ِّ
 
  منهما، ويرمز  𝐺𝐷𝑃2و  𝐺𝐷𝑃1 ، ويمث

 𝐷𝑖𝑗الدخل املحلي اإلجمالي لكل 

 ثابت املعادلة. 𝛼إلى املسافة بين العواصم أو أكبر املواني، 

  التطبيقية التي استخدمت نموذج الجاذبية:أهم الدراسات 

 

 ( 7002دراسة العفيف)في قياس التجارة البينية للدول العربية وتقييمها، حيث استخدم الباحث مواصفات نموذج  20

الجاذبية وأدخل العديد من املتغيرات واملعلمات التفسيرية وفق متطلبات الدراسة. وقد اعتمد الباحث في دراسته على 

وقع الجغرافي والقاعدة اإلنتاجية تقسيم الدول العربية إلى أربع مجموعات فرعية، واستند في التقسيم على امل

واالتفاقيات املبرمة، املجموعة األولى تتكون من ستة دول، وهي تمثل دول مجلس التعاون الخليج العربي، واملجموعة 

الثانية تتكون من خمس دول وهي تمثل دول اتحاد املغرب العربي، واملجموعة الثالثة تتكون من ثالث دول وهي تمثل دول 

عربي )األردن، لبنان، سوريا( واملجموعة الرابعة تتكون من دولتين هما )مصر والسودان(، وقد تم حذف بعض املشرق ال

ر البيانات. وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن التجارة البينية العربية أقل مما 
 
الدول العربية من الدراسة لعدم توف

 في النموذج، حيث  يمكن تعزيز التكام
ً
ل االقتصادي بين الدول من خالل التجارة البينية عن طريق تخفيض كان متوقعا

الفجوة بين الدول في الناتج اإلجمالي، ويتم تخفيض هذه الفجوة عن طريق تنسيق السياسات التجارية بين الدول، بهدف 

 
ً
دول مجلس التعاون  تخفيف التفاوت في الناتج اإلجمالي، وكذلك تشابه اإلنتاج واالعتماد على املواد األولية، وخاصة

ساعد على انخفاض التجارة، وعدم االستقرار السياس ي ألغلب الدول العربية ساهَم بشكل  كبير  في انخفاض التجارة، 

 مشاركة العديد من الدول في اتفاقيات خارجية.
ً
 وأخيرا

                                                           
20 Mohamed Elafif, (2007), Intra-Arab Trade and their Economic Integration, International Economic Conference on Trade and Industry (IECTI) 
Penang, Malaysia. 
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 ( 7002دراسة تركستاني وآخرون)المية، وما فوائده لقياس مدى إمكانية قيام تكامل اقتصادي بين الدول اإلس 21

واملصالح املمكن االستفادة منها، تم ذلك من خالل تحليل إحصائي لبيانات الدول اإلسالمية التي توفرت لديها بيانات 

 نموذج الجاذبية مع إجراء إضافات على املتغيرات التفسيرية واملتغيرات الصورية 
ً
كافية عن التجارة البينية مستخدما

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج؛ منها ضعف البنية األساسية للدول اإلسالمية لتحقيق وفق متطلبات الدراسة. و 

التكامل االقتصادي، وذلك لعدة أسباب أهمها، ضعف القدرات اإلنتاجية وتشابه الهياكل اإلنتاجية وغياب الهياكل 

اسية الضرورية لتحقيق التكامل. واقترح وغياب اإلرادة السي %27التكاملية، وضعف التجارة البينية التي لم تتعدى 

 الباحثون عدة مقترحات أهمها تطوير كافة أشكال العالقات االقتصادية البينية.

 ( 7020دراسة عبد مواله)لتفسير تدفقات التجارة باستخدام نموذج الجاذبية للدول العربية، وقامت الدراسة بتقدير  22

 في االعتبار التكامالت االقتصادية اإلقليمية  21نموذج الجاذبية باستخدام 
ً
 لصادرات الدول العربية، آخذا

ً
 مفسرا

ً
را ِّ
متغي 

حفيز التجارة البينية. وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج الثالث، دول الخليج، واالتحاد املغاربي، واتفاقية أغادير لت

أ النموذج املستخدم بأن   باملسافة، وتنبَّ
ً
 بحجمالنشاط االقتصادي، وسلبا

ً
أهمها: تأثر مستوى الصادرات العربية إيجابا

 في تحفيز التدفقات التجارية، وأن مستوى التجارة داخل منطق
ً
 مهما

ً
ة التجارة الحرة املتغيرات الصورية تأخذ دورا

 العربية الكبرى دون املستوى املأمول، عند مقارنتها باالتفاقيات األخرى حول العالم.

 النموذج القياس ي، طريقة التقدير وأهم النتائج .1

قسمت الدول العربية إلى ثالثة أقاليم عربية بناًء على عدة معايير، ويهدف هذا املبحث لقياس كفاءة التقسيم املقترح للدول 

 لعربية إلى أقاليم، ضمن التكامل اإلقليمي، وذلك باستخدام نموذج الجاذبية.ا

َمت في النموذج بيانات تخص   في سياسات الدول التجارية، كما أن االختالف عبر  22وقد اسُتخدِّ
ً
دولة مما يجعل هناك تباينا

ري، وكذلك متطلبات الدراسة التي تتطلب سنة( يمكن أن تكون لكل سنة  ظروفها التي أثرت على النشاط التجا 72السنوات )

في إجراء التقدير لألخذ في  (𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎)إضافة عدد  من املتغيرات املستقلة األخرى، مما يجعل استخدام طريقة البانل 

 االعتبار هذه االختالفات.

 متغيرات النموذج 1.2

، وتم إدراج عدد من املتغيرات لتحقيق أهداف الدراسة، تم اختيار إجمالي التجارة البينية 
ً
 تابعا

ً
للدول العربية بوصفه متغيرا

املستقلة بوصفها محددات  للتجارة البينية وهي الحجم االقتصادي للدولتين وعدد السكان واملسافة بين العواصم، وتم 

النفط، وعليه يصبح النموذج إضافة متغيرين صوريين وهما الحدود املشتركة بين الدولتين واملتغير الثاني يتمثل في تصدير 

 على النحو اآلتي:

                                                           
  عبد هللا تركستاني وآخرون، جدوى التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية، مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المجلد 61، العدد2، 21.2117

  وليد عبد مواله، نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة، مجلة جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، العدد 81، الكويت، 22.2161
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𝑋 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑐𝑜𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝑝𝑜𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑝𝑜𝑝𝑗𝑡 + 𝛽4𝐷𝑖𝑗𝑡 + 𝛽5𝐷𝑢𝑚1 + 𝛽6𝐷𝑢𝑚2

+ 𝜀𝑡            (1) 

( تمثل الثابت 𝛼واملعلمة ). ( 𝑡)في الفترة الزمنية  (𝑗)مع الدولة  (𝑖)تمثل إجمالي التجارة البينية للدولة العربية  (𝑋)حيث 

 للنموذج.

، وهو مضروب الناتج املحلي اإلجمالي للدولتين (𝑗)والدولة   (𝑖)الحجم االقتصادي للدولة  (𝐸𝑐𝑜𝑠𝑖𝑧𝑒)ويمثل املتغير 

(𝐺𝐷𝑃𝑖 ∗ 𝐺𝐷𝑃𝑗). 

يمثل  (𝐷). واملتغير 𝑗يمثل عدد السكان في الدولة  (𝑃𝑂𝑃𝑗)، واملتغير 𝑖يمثل عدد سكان الدولة  (𝑃𝑂𝑃𝑖)واملتغير 

 املسافة بين عواصم الدولتين.

اذا كان هناك حدود مشتركة بين الدولتين  1يمثل الحدود املشتركة بين الدولتين ويأخذ القيمة  (𝐷𝑢𝑚1)واملتغير الصوري 

 إذا لم يكن هناك حدود مشتركة. 0بينما يأخذ القيمة 

إذا لم تكن  0إذا كانت مصدرة للنفط والقيمة  1يمثل تصدير الدولة للنفط ويأخذ القيمة  (𝐷𝑢𝑛2)واملتغير الصوري 

 مصدرة للنفط.

𝜀𝑡 .توزيعا طبيعيا 
ً
 وموزعا

ً
 يمثل حد الخطأ العشوائي للنموذج ويكون مستقال

 
ً
 ثابتة

ً
باستخدام نموذج اآلثار الثابتة  يتعامل نموذج البانل مع اآلثار املقطعية واآلثار الزمنية إما بوصفها آثارا

(𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠) عشوائية عن طريق نموذج اآلثار العشوائية 
ً
  .23(𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠)، أو بوصفها آثارا

 اإلشارات املتوقعة للمتغيرات التفسيرية: 1.2

 
ً
 طردية

ً
 بين حجم التجارة البينية الكلية )الصادرات + نتائج الدراسات السابقة في أغلبها وجدت أن هناك عالقة

ً
موجبة

الواردات( وحجم االقتصاد الكلي للدولتين )املتغير التفسيري للنموذج(، بمعنى أنه كلما زادت قيمة حجم االقتصاد الكلي 

ي التجارة البينية أكبر من يرتفع حجم التجارة البينية بين الدول، وبالتالي فإن الدول ذات الناتج املحلي الكبر تكون مساهمتها ف

 مساهمة الدول ذات الناتج املحلي الصغير.

بينما عدد السكان سواًء للدول املصدرة أو عدد السكان للدول املستوردة فيعكسان الحجم من الصادرات والواردات مثل 

  منهما موجبة، فكلما زاد عدد السكان في
الدولة املصدرة زادت قدرتها على اإلنتاج  الناتج املحلي اإلجمالي، واإلشارة املتوقعة لكل 

 وبالتالي يزيد التصدير، وزيادة عدد سكان الدول املستوردة يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.

                                                           
 محددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام منهج تحليل البانل، د/عابد العبدلي مجلة دراسات اقتصادية إسالمية، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 23

م ص٠٢٦٢هـ/  ٦٣٤٦ـ( ھ٦( عدد )٦١مجلد )  67 . www.drabid.net/paper5.pdf 
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أما املسافة فهي تعبر عن تكلفة التصدير )االتصاالت والنقل( وبالتالي يتوقع أن يكون املتغير التفسيري ذا عالقة  عكسية  مع 

 تكون التجارة البينية فيها أكبر من الدول بعيدة املسافات.حجم التجا
ً
 رة البينية، فالدول القريبة جغرافيا

 فهذا يدل 
ً
 موجبة

ً
 للنفط( فإنها إذا أعطت إشارة

ً
أما فيما يتعلق باملتغيرات الصورية )الحدود املشتركة وكون الدولة مصدرة

 في التجارة الب
ً
 إيجابيا

ً
 في التجارة البينية.على أن املتغير يعطي دورا

ً
 ينية، أما اإلشارة السالبة فتدل على أنه يسبب تباعدا

 طريقة التقدير  2.2

في القياس تم تقدير جميع النماذج، وباستخدام اختبار  االثار الثابتة واآلثار العشوائية باستخدام اختبار

(𝐻𝑎𝑢𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑠𝑡واتضح من خالل املفاضلة ( تمت املفاضلة بين النموذجين )اآلثار الثاب )تة ونموذج اآلثار العشوائية

𝑃𝑟𝑎𝑖𝑠أن اآلثار الثابتة هي األنسب كما تم استخدام طريقة التقدير املدمج ) −

𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑃𝐶𝑆𝐸𝑠)24 .وتم اعتماد نتائج هذه الطريقة في التحليل 

 نتائج التقدير  3.2

ِّ مجموعة  على حده:وفيما يلي سيتم عرض 
 نتائج كل 

 :)املجموعة األولى )إقليم دول املشرق 

 (:𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠اإلحصاءات الوصفية )

 

 (: االحصاءات الوصفية للمجموعة األولى2الجدول رقم )

 

من 

                                                           
  تستخدم هذه الطريقة لحساب عدم التجانس وتالفي مشكلة االرتباط الذاتي لسلسلة مجمعة.24

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد املشاهدات املتغيرات

 010 22000.24 02021.00 (𝑿 التجارة البينية ) 

حجم االقتصاد 

(𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆) 

010 2.24 2.21 

 iعدد سكان الدولة 

(𝒑𝒐𝒑𝒊) 

010 2.12 2.20 

 jعدد سكان الدولة 

(𝒑𝒐𝒑𝒋) 

010 0.00 7.12 

املسافة بين العواصم 

(𝑫𝒊𝒋) 

010 2042.42 270.24 
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22000.24للمجموعة دول املشرق للتجارة البينية يبلغ )الجدول السابق يتضح أن الوسط الحسابي  ( واالنحراف املعياري  

)02021.00(، وهذا يدل على مدى التباين في البيانات25،  أما حجم االقتصاد فبلغ الوسط الحسابي )2.24( وبانحراف 

(، أما عدد 2.20ف  معياري )( بانحرا2.12(، دل ذلك على تجانس البيانات، وعدد السكان للدول املصدرة )2.21معياري )

(، وهذا يدل على تجانس البيانات، واملسافة بين 7.12( وانحرافها املعياري )0.00سكان الدول املستوردة فوسطها الحسابي )

(، ويدل ذلك على تشتت البيانات وعدم التجانس.270.24( بانحراف  معياري )2042.42العواصم فبلغ الوسط الحسابي )  

 (:𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥الرتباط )مصفوفة معامل ا

(: مصفوفة معامل االرتباط للمجموعة األولى1الجدول رقم )  

𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 𝒑𝒐𝒑𝒊 املتعيرات  𝒑𝒐𝒑𝒋 𝑫𝒊𝒋  

𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 2.0000    

𝒑𝒐𝒑𝒊 0.2722 2.0000   

𝒑𝒐𝒑𝒋 0.4120 - 2.0000  

𝑫𝒊𝒋 0.7414 0.2272 0.0227 2.0000 

 

 قوٌي بين املتغيرات التفسيرية لحج
ٌ
م التجارة البينية.تبين مصفوفة معامل االرتباط للمجموعة األولى بأنه ال يوجد ارتباط  

 اختبار استقرار البيانات )جذر الوحدة لبيانات البانل(:

 فحص جذر الوحدة لبيانات البانل، وقد ظهرت عدة اختبارات لفحص جذر الوحدة ل
ً
بيانات قبل تقدير النموذج يجب أوال

𝐿𝐿𝐶البانل منها: اختبار   ( 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑛, 𝐿𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑢 2002 واختبار )𝐼𝑃𝑆 

(𝐼𝑚, 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑆ℎ𝑖𝑛 2003 واختبار )(𝐻𝑎𝑑𝑟𝑖, 2000)  وتم استخدام  
ً
وهي االختبارات األكثر شيوعا

 ( لتحقق من جذر الوحدة للبيانات26، وكانت النتائج على النحو اآلتي𝐼𝑃𝑆اختبار )

 

 

(: اختبار 0) الجدول رقم 𝐼𝑃𝑆  لجذر الوحدة في املجموعة األولى  

 املتغيرات
Not include time  

Cross-sectional means removed 

  Include time  

Cross-sectional means removed 

𝑳𝒐𝒈 𝑿  -3,1157 

(000002)  

-13,6895 

(000000)  

𝑳𝒐𝒈 𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 -4,6174 -7,7171 

                                                           
  كلما تقارب االنحراف المعياري مع المتوسط الحسابي زادت دقة الرقم، وفي الحالة العكسية يزيد التشتت، وذلك إما لعدم تناسق البيانات أو كونها سلبية25

  فقط.(𝐼𝑃𝑆)( تظهر رسالة توضح أن البيانات تحتاج إلى توازٍن قوي، مما جعل الباحث يقوم بإجراء اختبار 𝐿𝐿𝐶 عند إجراء اختبار )26
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 (000000)  (000000)  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑶𝑷𝒊 
 

-7,8495 

(000000)  

-8,0287 

(000000)  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑶𝑷𝒋 
 

-5,8197 

(0,0000) 

-12,9367 

(0,0000) 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑠 (. ) 

 معنوية؛ أي رفض فرض العدم القائل بوجود جذر وحدة للبيانات املستخدمة. (𝐼𝑃𝑆)( أن اختبار 0) ويتبين من الجدول رقم

 نتائج تقدير النموذج:

 

(: نتائج التقدير القياس ي للمجموعة األولى2الجدول رقم )  

Prais-Winsten 

regression 

(PCSEs) 

Random-

effect GLS 

regression 

Fixed-effect 

(within) 

regression 

 املتغيرات 

-5,042 

(0,000) 

1,923 

(0,697) 

-15,619 

(0,004) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 
 

0,146 

(0,000) 

-0,033 

(0,742) 

-0,587 

(0,580) 

𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑐𝑜𝑆𝑖𝑧𝑒 
 

0,899 

(0,000) 

0,258 

(0,458) 

-1,156 

(0,015) 

𝐿𝑜𝑔 𝑝𝑜𝑝𝑖  

 

0,384 

(0,000) 

0,931 

(0,000) 

2,728 

(0,000) 

𝐿𝑜𝑔 𝑝𝑜𝑝𝑗  

 

-1,376 

(0,000) 

-1,786 

(0,000) 

 𝐿𝑜𝑔 𝐷𝑖𝑗  

 

-0,862 

(0,000) 

-0,876 

(0,188) 

 𝐷𝑢𝑚1  

1,347 

(0,000) 

2,977 

(0,003) 

 𝐷𝑢𝑚2  

-- -- 262,69 

(0,000) 

𝐹 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

794,94 

(0,000) 

94,55 

(0,000) 

-- 𝑊𝑎𝑙𝑑 𝑥2 
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329 329 329 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑏𝑠. 

-- 20,41 

(0,0001) 

𝐻𝑎𝑢𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

                            𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑠 (. ) 

𝑃𝑟𝑎𝑖𝑠من الجدول أعاله نالحظ أن نتائج التقدير ) − 𝑤𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 ة ( بالنسبة للمتغيرات التفسيري

تين موجبة، الرئيسية في نموذج الجاذبية حصلت كلها على اإلشارات املتوقعة، حيث أن إشارة معامل حجم االقتصاد للدول

فإن التجارة  %2بة اذا زاد حجم االقتصاد بنس وبالتالي تثبت العالقة الطردية بين حجم االقتصاد والتجارة البينية بحيث إنه

0.146البينية تزيد بمقدار) كان (، ومع ذلك فإن أثر حجم االقتصاد على التجارة البينية غير مرن0 وبالنسبة لعدد الس%

 موجبة وهذه تعني أن زيادة عدد السكان للدولة املصدرة يساهم في زي
ً
التجارة ادة للدولة املصدرة فقد أظهر املعامل إشارة

لى التجارة البينية البينية )بسبب زيادة القدرة اإلنتاجية وبالتالي التصدير(، ومع ذلك فإن أثر عدد السكان للدول املصدرة ع

وردين غير مرن، أما عدد سكان الدول املستوردة فقد ظهرت إشارة املعامل موجبة وهي تعني أن زيادة عدد السكان املست

ر في عدد السكان ارة البينية وهي ذات أثر غير مرن  على التجارة البينية0 وعند مقارنة املعامل املقدسيؤدي إلى ارتفاع في التج

( اكبر من املعامل املقدر 0.222للدول املصدرة وعدد السكان للدول املستوردة نجد أن املعامل املقدر لسكان الدول املصدرة )

 بنسبة الزيادة في عدد ال ( وهذا يشير إلى أن0.022لسكان الدول املستوردة )
ً
 مقارنة

ٌ
سكان نسبة الزيادة في الواردات قليلة

إلقليم.بالدول املستوردة0 أما زيادة عدد السكان للدول املصدرة فتدفع إلى زيادة  في التصدير الى بقية الدول داخل ا  

تِّ التجارة البينية،  ين العواصم كلمابالنسبة ملتغير املسافة الذي تظهر إشارته سالبة وهي متوقعة فكلما بعدت املسافة ب
َّ
قل

 لبعد املواصالت واالتصاالت التي لها تأثير في التجارة البينية.
ً
 وهو متوقع نظرا

للدول حدوٌد  أما املتغير الصوري الذي يعبر عن الحدود املشتركة فإنه ذو إشارة سالبة متوقعه وهو يدل على أنه إذا لم يكن

 فيما بينها كما في
ٌ
هذا اإلقليم فإنها تسبب في ضعف التجارة البينية بين الدول داخل اإلقليم. مشتركة  

 أن إشارة معاملها موجبة، وهذا يدل على أنه ك
ُ
لما كانت الدول أما بالنسبة إلى املتغير الصوري للدول املصدرة للنفط فُيالحظ

 في زيادة التجارة البينية.
ً
 للبترول كلما كان ذلك سببا

ً
 مصدرة

 الثانية )إقليم دول املغرب(: املجموعة 

 (:𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠اإلحصاءات الوصفية )

(4الجدول رقم )  : االحصاءات الوصفية للمجموعة الثانية   

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد املشاهدات املتغيرات

 770 222.22 010.04 (𝑿 التجارة البينية ) 

االقتصاد )حجم  𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆) 720 2.12 2.27 
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222.22يبلغ )من الجدول السابق يتضح أن الوسط الحسابي ملجموعة دول املغرب للتجارة البينية  ( واالنحراف املعياري يبلغ )  

صاد فبلغ (، ويدل ذلك على عدم تجانس البيانات بسبب زيادة االنحراف املعياري عن املتوسط الحسابين أما حجم االقت010.04

( 2.21(0 مما يدل على عدم تجانس البيانات0 وعدد السكان للدول املصدرة )2.27( بانحراف  معياري )2.12الوسط الحسابي له )

( وانحرافها 2.22(، ودل ذلك على تجانس البيانات0 أما عدد سكان الدول املستوردة فوسطها الحسابي )2.22راف  معياري )بانح

( بانحراف  معياري 2224.72(، ويدل ذلك على تجانس البيانات، واملسافة بين العواصم فبلغ الوسط الحسابي )2.00املعياري )

ت وعدم تجانسها.(، مما يدل على تشتت البيانا2002.24)  

 (:𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥مصفوفة معامل االرتباط )

:(6الجدول رقم ) مصفوفة معامل االرتباط للمجموعة الثانية   

 𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 𝒑𝒐𝒑𝒊  𝒑𝒐𝒑𝒋 𝑫𝒊𝒋  

𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 200000    

𝒑𝒐𝒑𝒊 000421 200000   

𝒑𝒐𝒑𝒋 002412 007002-  200000  

𝑫𝒊𝒋 000220-  000140-  004220-  200000 

تجارة البينية.تبين مصفوفة معامل االرتباط للمجموعة الثانية غياب أي ارتباط قوي بين املتغيرات التفسيرية لحجم ال  

 اختبار استقرار البيانات )جذر الوحدة لبيانات البانل(:

 فحص جذر الوحدة لبيانات 
ً
( لتحقق من جذر الوحدة 𝐼𝑃𝑆البانل، وتم استخدام اختبار )قبل تقدير النموذج يجب أوال

 ، وكانت النتائج على النحو اآلتي:27للبيانات

(: اختبار 2الجدول رقم ) 𝐼𝑃𝑆 لجذر الوحدة للمجموعة الثانية   

 املتغيرات
Not include time  

Cross-sectional means removed 

  Include time  

Cross-sectional means removed 

𝑳𝒐𝒈 𝑿 0.2221 

 (0.1102)  

7.1124-  

 (0.0002)  

𝑳𝒐𝒈 𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 4.2002-  4.0200-  

                                                           
  فقط.(𝐼𝑃𝑆)( تظهر رسالة توضح أن البيانات تحتاج إلى توازن قوي، مما جعل الباحث يقوم بإجراء اختبار 𝐿𝐿𝐶 عند إجراء اختبار )27

iعدد سكان الدولة   ( 𝒑𝒐𝒑𝒊) 720 2.21 2.22 

jعدد سكان الدولة   ( 𝒑𝒐𝒑𝒋) 720 2.22 2.00 

 720 2224.72 2002.24 (𝑫𝒊𝒋املسافة بين العواصم )
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  (0.0000)   (0.0000)  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑶𝑷𝒊 
 

7.0020-  

 (0.0770)  

2.2202-  

 (0.0000)  

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑶𝑷𝒋 
 

2.0041 

(0.02222)  

1.2120-  

(0.0000)  

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑠 (. ) 

 معنوية، أي رفض فرض العدم القائل بوجود جذر وحدة للبيانات. (𝐼𝑃𝑆)ويتبين من الجدول أن اختبار 

 نتائج تقدير النموذج:

، فقد أظهرت جميع 𝐹( نتائج التقدير القياس ي وقد ظهرت النتائج إيجابية، وذلك بالنظر في اختبار 2يعرض الجدول رقم )

التقديرات في الجدول قبول فرض العدم القائل بأن جميع املتغيرات املستقلة لها تؤثر على املتغير التابع )حجم التجارة( وذلك 

 ية.من املعنو  %20عند مستوى معنوية 

 

(2الجدول رقم ) : نتائج التقدير القياس ي للمجموعة الثانية   

Prais-Winsten 

regression 

(PCSEs) 

Random-

effect GLS 

regression 

Fixed-effect 

(within) 

regression 

 املتغيرات 

1.7232 

(0.288) 

8.3476 

(0.481) 

-104.6698 

(0.000) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 
 

0.0233 

(0.386) 

-0.0561 

(0.213) 

-0.0198 

(0.653) 

𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑐𝑜𝑆𝑖𝑧𝑒 
 

-0.0653 

(0.817) 

0.1176 

(0.787) 

7.9435 

(0.010) 

𝐿𝑜𝑔 𝑝𝑜𝑝𝑖  

 

0.3511 

(0.100) 

0.5385 

(0.079) 

-1.3601 

(0.456) 

𝐿𝑜𝑔 𝑝𝑜𝑝𝑗  

 

-0.3050 

(0.005) 

-1.6519 

(0.062) 

 𝐿𝑜𝑔 𝐷𝑖𝑗  

 

-1.7471 

(0.665) 

-0.8433 

(0.424) 

 𝐷𝑢𝑚1  

-0.4123 

(0.532) 

-0.3676 

(0.591) 

 𝐷𝑢𝑚2  
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-- -- 1.22 

(0.0000)  

𝐹 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

230.27 

(0.0000) 

27.30 

(0.0001) 

-- 𝑊𝑎𝑙𝑑 𝑥2 
 

222 181 181 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑏𝑠. 

-- 21,81 

(0,0001) 

𝐻𝑎𝑢𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

                       𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑠 (. ) 
 

نالحظ أن نتائج التقدير بالنسبة للمتغيرات التفسيرية الرئيسية في نموذج الجاذبية حصلت كلها على اإلشارات املتوقعة منها، 

د للدولتين موجبة، وبالتالي ما عدا عدد سكان الدول املصدرة الذي كانت إشارته سالبة، حيث إن إشارة معامل حجم االقتصا

فإن التجارة البينية  %2تثبت العالقة الطردية بين حجم االقتصاد والتجارة البينية بحيث أنه إذا زاد حجم االقتصاد بنسبة 

(، ومع ذلك فإن أثر حجم االقتصاد على التجارة البينية غير مرن، وبالنسبة لعدد السكان للدولة 0.0700تزيد بمقدار )%

، وهذه تعني أن زيادة عدد السكان للدولة املصدرة يساهم في خفض التجارة البينية، املصدر 
ً
 سالبة

ً
ة فقد أظهر املعامل إشارة

(، ومع ذلك فإن أثر عدد 0.014سيؤدي إلى خفض التجارة بمقدار )% %2وبالتالي فإن زيادة عدد سكان الدول املصدرة بنسبة 

نية غير مرن، أما بالنسبة لعدد سكان الدول املستوردة فقد ظهرت إشارة املعامل السكان للدول املصدرة على التجارة البي

موجبة وهي تعني أن زيادة عدد السكان املستوردين سيؤدي إلى ارتفاع  في التجارة البينية، وهي ذات أثر  غير مرن  على التجارة 

 البينية.

ة فكلما بعدت املسافة بين العواصم كلما قلت التجارة البينية، بالنسبة ملتغير املسافة الذي ظهرت إشارته سالبة وهي متوقع

 لبعد املواصالت واالتصاالت والتي لها تأثيٌر في التجارة البينية،
ً
 وهو متوقع نظرا

أما املتغير الصوري الذي يعبر عن الحدود املشتركة فإنه ذو إشارة  سالبة  متوقعة وهو يدل أنه إذا لم تكن الدول على حدود  

 تركة  فيما بينها كما في هذا اإلقليم فإنها تتسبب في ضعف التجارة البينية بين الدول داخل اإلقليم.مش

 
ً
أما بالنسبة إلى املتغير الصوري للدول املصدرة للنفط فإن إشارة املعامل سالبة، وهذا يدل على أنه كلما كانت الدول مصدرة

 في عدم زيادة التجارة ا
ً
لبينية، ألن الدول داخل اإلقليم ليست صناعية وتعتمد على تصدير السلع للبترول كلما كان سببا

 األولية، وهي نتيجة منطقية.

 :)املجموعة الثالثة )إقليم دول الخليج 

 (:𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠اإلحصاءات الوصفية )

(: اإلحصاءات الوصفية للمجموعة الثالثة2الجدول رقم )  
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من الجدول 

السابق يتضح 

أن الوسط 

الحسابي 

ملجموعة دول 

الخليج 

(، ويدل ذلك على تشتت البيانات، أما حجم االقتصاد فبلغ 2222.77واالنحراف املعياري )  )222.44للتجارة البينية يبلغ )

( 1222(، وتعد هذه البيانات غير متجانسة، وعدد السكان للدول املصدرة )2.12( وبانحراف معياري )2.70الوسط الحسابي )

( 2102كان الدول املستوردة فوسطها الحسابي )(، ويدل ذلك على عدم تجانس البيانات، أما عدد س2077وانحراف معياري )

( 174.22(، مما يدل على التشتت وعدم التجانس، واملسافة بين العواصم فبلغ وسطها الحسابي ) 2722وانحرافها املعياري )

 (، وهي تدل على عدم تجانس البيانات وتشتتها.007.02وانحرافها املعياري )

 

 (:𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥مصفوفة معامل االرتباط )

:(9الجدول رقم ) مصفوفة معامل االرتباط للمجموعة الثالثة   

 𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 𝒑𝒐𝒑𝒊  𝒑𝒐𝒑𝒋 𝑫𝒊𝒋  

𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 2.0000    

𝒑𝒐𝒑𝒊 0.2022 2.0000   

𝒑𝒐𝒑𝒋 0.2412 -0.1392 2.0000  

𝑫𝒊𝒋 0.7277 0.2272 0.0227 2.0000 

 

 قوٌي بين املتغيرات التفسيرية لحجم التجارة البينية.تبين 
ٌ
 مصفوفة معامل االرتباط للمجموعة األولى عدم وجود ارتباط

 اختبار استقرار البيانات )جذر الوحدة لبيانات البانل(:

 فحص جذر الوحدة لبيانات البانل، وقد تم استخدام اختبار )
ً
ن جذر الوحدة ( لتحقق م𝐼𝑃𝑆قبل تقدير النموذج يجب أوال

 وكانت النتائج على النحو اآلتي: ،28للبيانات

 

اختبار (: 20الجدول رقم ) 𝐼𝑃𝑆 للمجموعة الثالثة لجذر الوحدة   

                                                           
  فقط.(𝐼𝑃𝑆)( تظهر رسالة توضح أن البياانت حتتاج إىل توازٍن قوي، مما جعل الباحث يقوم إبجراء اختبار 𝐿𝐿𝐶 عند إجراء اختبار )28

 االنحراف املعياري  الوسط الحسابي عدد املشاهدات املتغيرات

 000 222.44 2222.77 (𝑿 التجارة البينية ) 

 010 2.70 2.12 (𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆حجم االقتصاد )

iعدد سكان الدولة   ( 𝒑𝒐𝒑𝒊) 010 12220 20772 

jعدد سكان الدولة   ( 𝒑𝒐𝒑𝒋) 024 21024 27222 

 010 174.22 007.02 (𝑫𝒊𝒋املسافة بين العواصم )
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 املتغيرات

 

include time 

Cross-sectional means removed 

Include time 

Cross-sectional means 

𝑳𝒐𝒈 𝑿 -4.9755 

(0.0000) 

-3.9549 

(0.0000) 

𝑳𝒐𝒈 𝑬𝒄𝒐𝑺𝒊𝒛𝒆 
 

-3.3164 

(0.0005) 

-2.5311 

 (0.0057) 

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑶𝑷𝒊 
 

-14.9975 

(0.0000) 

-8.7218 

(0.0000) 

𝑳𝒐𝒈 𝑷𝑶𝑷𝒋 
 

-14.9975 

(0.0000) 

-8.7218 

(0.0000) 

     𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑠 (. ) 

 معنوية، أي رفض فرض العدم القائل بوجود جذر وحدة للبيانات. (𝐼𝑃𝑆)ويتبين من الجدول أن اختبار 

 نتائج تقدير النموذج:

( نتائج التقدير القياس ي للمجموعة الثالثة وقد ظهرت النتائج إيجابية، وظهرت جميع التقديرات في 22يعرض الجدول رقم )

تأثيٌر على املتغير التابع )حجم التجارة( وذلك عند مستوى  الجدول قبول فرض العدم القائل بأن جميع املتغيرات املستقلة لها

 من املعنوية.  2%

وحيث أن املتغيرات التفسيرية الرئيسية في نموذج الجاذبية حصلت كلها على اإلشارات املتوقعة منها، اذ أن اشارة معامل 

صاد والتجارة البينية بحيث إنه إذا زاد حجم حجم االقتصاد للدولتين موجبة، وبالتالي تثبت العالقة الطردية بين حجم االقت

( ، ومع ذلك فإن أثر حجم االقتصاد على التجارة البينية غير %0.002فإن التجارة البينية تزيد بمقدار ) %2االقتصاد بنسبة 

 تعني أن زيادة عدد السكان للد
ً
 موجبة

ً
ولة املصدرة مرن، وبالنسبة لعدد السكان للدولة املصدرة فقد أظهر املعامل إشارة

يؤدي  %2يساهم في زيادة التجارة البينية )بسبب زيادة القدرة اإلنتاجية وبالتالي التصدير(،حيث إن زيادة عدد السكان بنسبة 

( ، ومع ذلك فإن أثر عدد السكان للدول املصدرة على التجارة البينية غير مرن، أما عدد سكان %0.204الرتفاع التجارة بـ )

 وهي تعني أن زيادة عدد السكان املستوردين سيؤدي إلى ارتفاع  في التجارة  الدول املستوردة
ً
فقد ظهرت إشارة املعامل موجبة

 البينية وهي ذات أثر  مرن  على التجارة البينية.

نية، بالنسبة ملتغير املسافة الذي ظهرت إشارته سالبة وهي متوقعة فكلما بعدت املسافة بين العواصم كلما قلت التجارة البي

 لبعد املواصالت واالتصاالت التي لها تأثيٌر في التجارة البينية.
ً
 وهو متوقع نظرا

أما املتغير الصوري الذي يعبر عن الحدود املشتركة فإنه ذو إشارة  سالبة  متوقعة تدل أنه إذا لم تكن الدول على حدود  

 ارة البينية بين الدول داخل اإلقليم.مشتركة  فيما بينها كما في هذا اإلقليم فإنها تتسبب في ضعف التج
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رة للبترول كلما أما املتغير الصوري للدول املصدرة للنفط فإن إشارة معامله سالبة، وهذا يدل على أنه كلما كانت الدول مصد

 في انخفاض التجارة البينية، وربما يعكس ذلك تشابه الهياكل اإلنتاجية داخل اإلقليم.
ً
 كان ذلك سببا

 

 

رقم )الجدول  11): نتائج التقدير القياس ي للمجموعة الثالثة   

Prais-Winsten 

regression 

(PCSEs) 

Random-

effect GLS 

regression 

Fixed-effect 

(within) 

regression 

 املتغيرات 

-- -20.430 

(0.000) 

-38.56 

(0.000) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 
 

0.337 

(0.097) 

0.764 

(0.006) 

0.731 

(0.085) 

𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑐𝑜𝑆𝑖𝑧𝑒 
 

0.735 

(0.001) 

0.541 

(0.092) 

0.289 

(0.460) 

𝐿𝑜𝑔 𝑝𝑜𝑝𝑖  

 

1.298 

(0.000) 

1.091 

(0.001) 

1.616 

(0.023) 

𝐿𝑜𝑔 𝑝𝑜𝑝𝑗  

 

-2.161 

(0.000) 

-2.255 

(0.000) 

 𝐿𝑜𝑔 𝐷𝑖𝑗  

 

-1.194 

(0.006) 

-1.353 

(0.021) 

 𝐷𝑢𝑚1  

-17.615 

(0.000) 

  𝐷𝑢𝑚2  

-- -- 9.90  

(0.0000) 

𝐹 − 𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

2244.57 

(0.0000) 

241.40  

(0.0000) 

-- 𝑊𝑎𝑙𝑑 𝑥2 
 

288 288 288 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑜𝑏𝑠. 

-- 7.10 

(0.0687) 

𝐻𝑎𝑢𝑠𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑠𝑡 
 

                      𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒𝑠 (. ) 
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ً
قت على إقليم دول املغرب ودول الخليج نالحظ أن املتغير الصوري الذي يقيس كون الدولة مصدرة ِّ

ب 
ُ
في نتائج الدراسة التي ط

 سالبة، وهذا يدل على عدم مساهمة الدول البترولية في تعزيز التجارة البينية، وذلك (𝐷𝑢𝑚2للبترول أم ال 
ً
( يحمل إشارة

تشابه فيما بين الدول حيث معظمها يقوم بإنتاج وتصدير البترول كسلعة أولية، وبالتالي ال يعود لسبب نوعية اإلنتاج امل

 تستفيد الدول املنتجة للبترول من التعامل مع دولة  مشابهة  لها في اإلنتاج والتصدير، مما يقلل من التجارة البينية.

 الصيغة املقترحة للتكامل االقتصادي .2

، فاملنتجات الزراعية في املناطق الحارة تكمل منتجات البالد املعتدلة، العالم العربي بامتداده 
ً
ُل بعضه بعضا ِّ

الواسع يكم 

 في البالد الرطبة، والدول ذات الكثافة في رأس املال بما تملكه من مصادر طاقة يمكنها تحويل 
ً
والبالد الجافة تجد لها سوقا

، واستثمار الثروات ال
ً
ْسَتغل من الدول ذات االمكانيات البسيطة واستثمارها.مشاريعها للدول األقل نموا

ُ
 تي لم ت

 للعمل في الدول التي تفتقر لأليدي العاملة، 
ً
، يمكن أن يجد أهلها مكانا ٌس سكانيٌّ وكذلك بالنسبة للدول التي يوجد بها تكدُّ

ه الظروف االقتصادية. ويعدُّ التكامل وبالتالي فإنه يمكن التكامل فيما بينها، وهو أمٌر تفرضه الشريعة اإلسالمية، وتقتضي

 من العالم اإلسالمي. 
ً
 االقتصادي أحد الحلول ملشاكل العالم العربي، والذي يعدُّ جزءا

 
ً
ة التكامل االقتصادي يساعد على تكوين العالقات املطلوبة بين أفراد األمة في شريعتنا اإلسالمية وتوحيد كلمتهم وجعلها أم 

 هدفها التعاون ع
ً
ِّ والتقوى، وكذلك إعداد جبهة  قوية  اتجاه الدول املنافسة والدول املتقدمة املستغلة للتفكك واحدة

لى البر 

 العربي واستغالل ثرواته، وتقوية املراكز التفاوضية اتجاه العالم.

ق خطط ودراسات إن التدرج في التكامل االقتصادي العربي والتغلب على العقبات التي تواجه الدول العربية يجب أن يكون وف

واقعية ويجب أن تكون هناك اراده سياسية لتحقيق التكامل االقتصادي فال يمكن فصل االرادة السياسية عن تحقيق 

 التكامل.

يمكن بناء صيغة  مقترحة  للتكامل االقتصادي العربي وفق املعطيات التي تم ذكرها في املبحث السابق ويمكن أن تستهدف ما 

 يأتي:

 املوارد الطبيعية واملوارد البشرية.االستفادة من  -

 تحقيق مفهوم تقسيم اإلنتاج والعمل وتخصيصه وتنويعه بين الدول. -

 إزالة العوائق أمام التجارة البينية بين الدول العربية. -

 إزالة العوائق أمام انتقال عناصر اإلنتاج من أيد  عاملة ورؤوس أموال بين الدول املتكاملة. -

  للدول العربية التي تفتقر إليها معظم هذه الدول. تطوير البنية التحتية -

وبعد تقسيم الدول العربية إلى مجموعات إقليمية يمكن بناء الصيغة املقترحة للتكامل االقتصادي العربي على عدة مراحل، 

 يجب تحقيقه وهي كاآلتي:
ٌ
 لكل مرحلة  هدف
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ها على مستوى كل إقليم، بحيث يتم تطوير : تحديد التخصصات االقتصادية وتقسيمها وتطوير املرحلة األولى -

 النشاط االقتصادي الذي يتمتع اإلقليم فيه بميزة نسبية وتنميته. 

: إزالة الحواجز بين دول اإلقليم الواحد في انتقال جميع عناصر اإلنتاج الزراعي والصناعي بين املرحلة الثانية -

 الدول.

 د بيئة  تسمح بوجود عملة  موحدة.: تنسيق السياسات النقدية وإيجااملرحلة الثالثة -

 : قياس مدى كفاءة التكامل االقتصادي العربي في كل إقليم.املرحلة الرابعة -

 : قيام تكامل بين األقاليم املقترحة.املرحلة الخامسة -

 وتم تقسيم املراحل إلى مطالب ضمن هذا املبحث.

  إقليم:تحديد التخصصات االقتصادية وتقسيمها وتطويرها على مستوى كل 

يتميز كل إقليم في إنتاج سلعة  معينة  أو مجموعة  من السلع بناء على امليزة النسبية والتي يمكن أن تستفيد منها عند عرضها 

 على الدول األخرى بحيث تكون بأسعار أقل من نفقات إنتاجها للدول املستوردة.

 من إنتاج للسلع ذات امليزة النسبية. أما داخل اإلقليم فتتخصص كل دولة  من دول اإلقليم بما تتميز به

إن ارتباط الدول داخل اإلقليم الواحد بسياسة  اقتصادية  موحدة  أو متشابهة  يمكن أن يساعد على تأمين ما تحتاج إليه 

مما  الدول من داخل إقليمها مما يساعد على تقليص النفقات الخارجية واستثمار تلك املبالغ في زيادة إنتاج السلع املمكنة،

 يساعد الدول املنتجة على توسيع األسواق الداخلية والخارجية وذلك في ظل اإلتقان والجودة والسعر العادل.

كما أن إمكانية تكامل الدول العربية والتزام كل دولة بأن تتطور في املجال الذي تتميز به أمٌر ضروري، وال ينبغي أن تتنافس 

 على تنويع اإلنتاج وتحسينه وتطويره ورفع مستواه، وهذا الدول داخل اإلقليم فيما بينها، وإنم
ً
ا يجب أن يكون التنافس قائما

 .29بدوره يؤدي الى ارتفاع صادرات الدول وزيادة املنافسة الدولية

ويمكن تحديد تخصصات الدول العربية كلٌّ في مجاله بناًء على امليزة النسبية التي تتمتع بها كلُّ دولة  في أحد املجاالت 

 االقتصادية اآلتية:

 التخصص في املجال الزراعي املتطور، وما يتعلق به من ثروة  سمكية  وحيوانية. -

 التخصص في املجال الصناعي ومشتقاته. -

 ولقد تم مراعاة ذلك عند تقسيم الدول العربية إلى مجموعة اقاليم. -

 لزراعي والصناعي بين الدول:إزالة الحواجز بين دول اإلقليم الواحد في انتقال جميع عناصر اإلنتاج ا 

                                                           
  كما هو موجود في النظرية الكالسيكية الحديثة.29
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من غير املجدي لدولة  ناشئة  أن تنفرد عن غيرها من الدول في التطور والتنمية، وخاصة في ظل التكتالت العمالقة في عالم 

وأصبح من  االقتصاد، وقد ثبت بالبرهان مدى فاعلية التجارب التكاملية، ومدى االستفادة الفعلية منه في أغلب دول التكامل.

 على الدول ذات اإلمكانيات املحدودة أن تتعاون فيما بينها، عن طريق إحدى صيغ التكامل لتصل إلى مرادها، ال
ً
ضروري فعليا

 من تطور  وتقدم  وإيجاد سوق  داخلية وخارجية واسعة.

ة العقبات تستطيع الدول التي ترغب في التكامل أن تستفيد من التجارب السابقة التي خاضت نفس املسار، وذلك ملعرف

واملشاكل التي يمكن أن تواجهها، وعلى الفوائد واملميزات التي يمكن الحصول عليها، فتستفيد من هذه التجارب بعدم الوقوع 

 في نفس املشاكل والعقبات التي حدثت مع الدول املتكاملة األخرى.

هي إزالة الحواجز التي تعيق انسياب عناصر  بالنظر للتجربة األوروبية نجد أن أول خطوة كانت تتناسب مع االتحاد األوروبي

اإلنتاج بين الحدود السياسية لدول االتحاد. بدأت الدول األوروبية تكاملها االقتصادي من نقطة الصفر، فكانت الجماعة 

ا هو توحيد األوروبية للفحم والصلب أولى مراحلها التي انتهت الى االتحاد األوروبي، والسوق املشتركة األوروبية، وكان هدفه

، وتنمية األنشطة االقتصادية داخل حدود الجماعة، واستمرار التنمية بناء على أسس  
ً
السياسات االقتصادية للدول تدريجيا

سليمة  في ظل استقرار حقيقي، وذلك لرفع مستوى املعيشة وزيادة الرفاهية. قامت دول االتحاد االوروبي بإنشاء نظام يكفل 

لحرة داخل السوق، واتباع اإلجراءات الكفيلة بتوحيد هذه السياسات االقتصادية لألعضاء، وعالج أي سريان مبدأ املنافسة ا

 مختلفة األجناس واللغة واألهداف 
ً
اختالل يطرأ على ميزان املدفوعات للدول األعضاء. تعد دول االتحاد االوروبي دوال

 نها.واألنشطة االقتصادية فبدأت بإلغاء الرسوم الجمركية فيما بي

 في ظل تشابه  
ً
هناك الكثير من العوامل التي تساعد الدول العربية بأن تبدأ الخطوة الفعلية األولى ملرحلة التكامل، وخاصة

أمرنا ديننا الحنيف بأن نتعاون فيما بيننا على البر  األجناس واللغة واألهداف، وأهم من ذلك يجمعهم ديٌن واحٌد وهو اإلسالم.

، قال تعالى: }والتقوى، وكل الخير
ً
 إسالميا

ً
ۡهَر ، ويمكن بالتالي عدُّ التكامل مطلبا
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 من التقدم 7{ املائدةش

ً
. وكما أن هذا التعاون الذي أمرنا به املولى عزَّ وجلَّ يجب أن يحقق مستوى عاليا

 لها.
ً
 واالكتفاء الذاتي للدول التي اتخذت هذا الدين دستورا

 ينبغي على الدول العربية تحقيق التعاون املنشود فيما 
ٌ
بينها وفق مراحل، وإنه من األفضل أن تكون هناك اتفاقياٌت إقليمية

تخطط لهذه الدول، لتخفيف القيود على التجارة وللنهوض باقتصادها، في ظل عدم املنافسة في العناصر املميزة لكل دولة  

 .30وبشكل يعود على الدول في اإلقليم بالنفع

 كما تم تقسيمها، وذلك لتحقيق التكامل األسمى وهو التكامل بين األقاليم، 
ً
وفي محل الدراسة تكون هذه االتفاقيات إقليما

{ األنبياء  اْعُبُدونِّ
َ
ْم ف

ُ
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ً
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ُ
ُتك مَّ

ُ
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نَّ  لقول هللا تعالى }إِّ
ً
 .   27تحقيقا

                                                           
  انظر: محمود محمد بابللي، السوق اإلسالمية المشتركة، الرياض، ص 30.617



 0202 أاير/ مايو عشر احلادي العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

47 

الدول الحماية الداخلية، إلنتاجها املحلي من السلع والخدمات األجنبية املماثلة، والتي تكون أقل وهذا ال ينافي بأن تتخذ هذه 

 في االقتصاد املحلي.
ً
 وركودا

ً
 في ظل عدم وجود رسوم جمركية، مما يسبب ضعفا

ً
 سعرا

السلع والخدمات األجنبية  يجب على الدول في اإلقليم أن تقوم بتوحيد التعريفات الجمركية بين الدول األعضاء، وذلك ملنع

من اجتياح االسواق الداخلية لإلقليم، ولكي يتم تحقيق التعاون االقتصادي على أسس علمية صحيحة. إن عملية توحيد 

الرسوم الجمركية بين الدول العربية في اإلقليم بشكل  خاص، ومع بقية األقاليم العربية بشكل  عام، يمكن أن يتم وهي في 

قتصادي، في إدارة الشؤون الداخلية لالقتصاد. إن إقامة الحواجز الجمركية فيما بينها يسبب انكماش حالة استقالل ا

للتجارة البينية، ألن من شروط زيادة حجم التجارة إزالة العوائق التي تعيق التجارة، ويتم ذلك عن طريق االتفاقيات 

 لكل دولة  من خطوات التكامل االقتصادي.الجمركية، وتعد الخطوة الفعلية الثانية بعد تخصيص اإلنتاج 

 ولتحقيق ضمان حرية انتقال املنتجات العربية على حسب تخصص الدول يمكن اقتراح ما يأتي:

يتضمن باإلضافة لحرية انتقال السلع بين الدول توحيد التعريفات الجمركية قيام اتحاٍد جمركي على مستوى كل إقليم 

قليم؛ أي إن عمله يقتصر على تنظيم التبادل التجاري بين دول األعضاء، بما يكفل له الحرية اتجاه الدول غير األعضاء في اإل

التجارية، وتوسيع نطاق السوق، مع تعديل االتفاقيات املشتركة بين دول األقاليم العربية األخرى، بحيث ال تتعارض 

الظروف املتعلقة بتكاليف اإلنتاج للسلع املتشابهة،  مصالحها مع التزام الدول داخل اإلقليم تجاه بعضها. وهذا يتطلب دراسة

التي تنتج في الدول املتكاملة وطبيعة هذه العناصر املكونة لها، وهنا يجب تحديد فترة زمنية يتم العمل على تقارب مستويات 

 االقتصاد لهذه الدول.

ل الفترة املتفق عليها، ويرتبط إلغاء هذه ، حيث يتم إلغاء الرسوم الجمركية خالإلغاء الرسوم الجمركية على مراحليتم 

.
ً
 بمدى توفر وسائل النقل بين الدول املتكاملة إقليميا

ً
 وثيقا

ً
 الرسوم ارتباطا

، والتي يتم في هذه املرحلة إلغاء القيود قيام منطقة التجارة الحرة في حالة تعذر إمكانية قيام اتحاد جمركي في بداية األمر

 بين الدول املشتركة ضمن التكامل مع احتفاظ كل دولة  برسوم  جمركية  اتجاه الدول غير االعضاء.الكمية على تحركات السلع 

وتعد هذه الخطوة من أبسط أنواع التكامل االقتصادي، ويستلزم عدم االستمرار في هذه الخطوة فترة طويلة، حتى يمكن 

 أكبر.
ٌ
 االنتقال إلى االتحاد الجمركي، ملا فيه نفٌع وفائدة

 يق السياسات النقدية وإيجاد بيئٍة تسمح بوجود عملٍة موحدة:تنس 

 في حركة عناصر اإلنتاج املميزة لها، فإنه من األفضل إنشاء ما يسمى بالهيئة العليا لإلقليم، 
ً
إذا حقق كل إقليم عربي انسيابا

لنقدي واملالي بين الدول في أو املجلس االقتصادي اإلقليمي، وذلك للعمل على وضع خطط  مستقبلية  لتوحيد التعامل ا

اإلقليم. يتم وضع السياسات النقدية والضريبية وفق الشريعة اإلسالمية، ويتم التنسيق لسياسات اإلنتاج ملا فيه مصلحة 

للوطن العربي، فذلك بدوره يؤدي إلى عدالة توزيع املكاسب، وتحقيق االستفادة من التكامل بالتوظيف األمثل للموارد 

 املتاحة.
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غي األخذ في االعتبار نظريات منطقة العملة املثلى عند وضع األسس النقدية والضريبية، والعمل على تحقيق املعايير التي ينب

تبين مدى قابلية اقتصاد الدولة لتحقيق االتحاد النقدي، ولعل من أهم هذه املعايير حرية انتقال عناصر اإلنتاج، ومعيار 

ومعيار تشابه معدالت التضخم، وتشابه الهياكل االقتصادية، ومدى تكامل السياسات االنفتاح التجاري، ومعيار التنوع 

 املالية والنقدية.

ويكون من أهداف املجلس االقتصادي أو الهيئة العليا لإلقليم ضمان تنسيق السياسات النقدية واملصرفية املتبعة للدول 

األعضاء، وإعطاء الحرية للتحويل الخارجي، لتشجيع التبادل األعضاء، والعمل على تثبيت أسعار الصرف بين عمالت الدول 

 التجاري لالستثمار وزيادة التخصص. 

للدول األعضاء، لتحسين الوضع االقتصادي مليزان مدفوعاتها أو استخدام االساليب  31يتم تقديم القروض قصيرة االجل

مع الشريعة اإلسالمية، حتى ال تقوم الدول بتخفيض عملتها  االستثمارية، كنظام املشاركة أو غيرها من األنظمة التي ال تتنافى

في سوق سعر الصرف االجنبي، حتى تتمكن من خفض أسعار منتجاتها بالحد الذي يسمح لها من زيادة الصادرات وتقليل 

 .32الواردات

بين الدول التي كانت تضمها شهدت الدول العربية بعض القرارات التي كان من املؤمل ترسيخ املفاهيم املالية وأسس التعامل 

 كما 
ً
جامعة الدول العربية إال أنها تعثرت، ويمكن االستفادة من هذه القرارات في تطبيقها على الدول العربية املتكاملة إقليما

 .33هو مقترح

 قابلية للدخول في اتحاد نقدي، نصل إ
ً
لى نهاية املرحلة إذا تحققت السياسات النقدية املوحدة، وكان للدول املتكاملة إقليميا

 الثالثة من مراحل الصيغة املقترحة للتكامل واالنتقال إلى املرحلة الرابعة. 

 مدى كفاءة التكامل االقتصادي العربي في كل إقليم 

نجحت الدول العربية على مستوى األقاليم لتطبيق املرحلة األولى من مراحل الصيغة املقترحة، وتخصصت كل دولة في إنتاج 

 ملرحلة إزالة الحواجز الجمركية فيما بينها لتيسير حركة انتقال عناصر اإلنتاج، ومن ثم ما تتميز 
ً
به، ثم انتقلت الدول إقليميا

أوجدت نظام مالي ونقدي، يساهم بشكل فعال النسياب الحركة اإلنتاجية، وتوفرت فيها مقومات الوحدة النقدية، حينئذ  

 عض، وفق التقسيم املقترح:تبدأ مرحلة تكامل األقاليم مع بعضها الب

                                                           
  استخدام القروض الحسنة حتى ال يتم إثقال ميزان مدفوعات الدول.31

 32 مرجع سابق محمد عفر، ص ص 621-622.
  لالستزادة مراجعة موقع جامعة الدول العربية.33
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 اإلقليم األول: إقليم دول املشرق العربي

تتميز هذه املجموعة بتحقيق التكامل الزراعي والرعوي فيما بينها، ويمكن أن تنتقل من مجرد دول  مصدرة  للمنتجات 

 منتجاتها بعد التكامل 
ً
 الزراعية قبل قيام التكامل فيما بينها، إلى دول  صناعية  مستخدمة

ً
 من تصديرها سلعا

ً
وتطويرها بدال

 أولية.

 أهم ما يمكن تحقيقه على مستوى اإلقليم:

 التوسع في املزارع وزيادة املنتجات الزراعية. -

 صيانة النمو الزراعي وحمايته وإيجاد الحلول العملية لتالفي حاالت التلف لعدم التأثير حجم اإلنتاج السنوي. -

 على بقية األقاليم العربية. اإلشراف على تصدير وتسويق املنتجات -

 وضع السياسات الزراعية املناسبة وتوافقها مع الشريعة اإلسالمية. -

االستفادة من ثروات العراق في تزويد الدول برؤوس أموال للدول منخفضة رأس املال وذات بيئة زراعية  -

 ممتازة.

يستغل في املساحات الزراعية الكبيرة في السودان، وكمثال بسيط لعملية التكامل داخل اإلقليم فإن رأس املال العراقي 

وإحضار األيدي املدربة والعاملة والخبراء من مصر واألردن ولبنان، سيؤدي الى تطوير الزراعة في السودان، وبعد ذلك يتم 

من تجربة دول االنتقال إلى دولة  أخرى داخل اإلقليم ملساعدتها على النهوض باقتصادها وتنميته، ويمكن هنا االستفادة 

 والتي تمر، على املستوى التحليلي، بثالث مراحل: 34جنوب شرق آسيا في استخدام نموذج األوز الطائر واملرتبط بدورة املنتج

: تبدأ الدولة اآلخذة في النمو باستيراد السلعة من الدولة املتقدمة والقريبة منها )في دراستنا نعدها من دول املرحلة األولى

 املقترح(. داخل اإلقليم

: تحاول الدولة اآلخذة في النمو إنتاج السلعة على أرضها، بتمويل مشترك أو بدون تمويل مشترك من البلد املرحلة الثانية

 املتقدم.

: تبدأ الدولة اآلخذة في النمو بتصدير السلعة إلى الدول املجاورة )في دراستنا يكون التصدير داخل اإلقليم أو املرحلة الثالثة

 عبر منظمة  هرمية  ذات إلى ا
ً
. وبهذا يجري ارتقاء السلم التصنيعي والتكنولوجي تدريجيا

ً
ألقاليم العربية األخرى( األقل تقدما

 الطائر(.  
 طابع  دينامي، من خالل إعادة التقسيم اإلقليمي للعمل فيما بين الدول التي تنتمي إلى أسراب )األوز 

 في الحديد والصلب، ففي بعض هذه الدول أما على املستوى الصناعي فيمكن إنشاء 
ً
العديد من الصناعات املتطورة خصوصا

 توجد أهم الخامات لقيام مثل هذه الصناعات.

                                                           
 34 صاغ نموذج األوز الطائر االقتصادي أكاماتسو الياباني واعتبره نموذجًا لمراحل تطور االقتصاد في البلدان النامية.
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  متين  لجميع الدول 
مما ال شك فيه أن اإلقليم االقتصادي العربي تتوفر فيه كافة األسس الالزمة إلقامة صرح  اقتصادي 

 ويحقق املنافع واملزايا امل
ً
ترتبة على التكامل من كفاءة االستخدام األمثل للموارد وزيادة الدخل الحقيقي وتوزيع الدخل إقليما

 وتحقيق العدالة االجتماعية ورفع مستوى الرفاهية االقتصادية.

يتم ذلك بعد إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول في اإلقليم وانسياب حركة العمالة وعناصر اإلنتاج، ووضع سياسات  

ية  تضمن العدالة بين الدول في توزيع املشاريع واملكاسب والنفقات التكاملية وغيرها، وكل ذلك سيسهم بشكل  فعال  اقتصاد

 في تحقيق مصالح الدول وشعوبها في كافة اإلقليم.

 بناء على املؤشرات التي استخدمت في ا
ً
لدراسة اتضح وعند دراسة مدى إمكانية تقوية التجارة البينية في هذا اإلقليم قياسيا

أن هناك ارتفاع في التجارة البينية لدول اإلقليم املقترح، ويعود ذلك الختالف اإلنتاج، وتقارب الحدود املشتركة والتي تساعد 

 في خفض تكاليف االتصاالت والنقل.

 اإلقليم الثاني: إقليم دول الخليج العربي

 ملرحلة متقدمة من مراحل التكامل،
ً
وجاري إعداد مرحلة  جديدة  وهي االتحاد النقدي، حيث تتميز  وصل هذا اإلقليم فعليا

 في العالم، والدول املتقدمة على 
ً
 مهما

ً
دول الخليج بخاصية رئيسية تكمن في وجود احتياطيات  نفطية  كبيرة، مما يجعلها مركزا

بحانه وتعالى ثم الرؤيا بعيدة وجه الخصوص. كما استطاعت دول الخليج الحفاظ على ثرواتها وخيراتها، بسبب توفيق هللا س

املدى لدى القائمين على هذه الدول، مما أدى الرتفاع السيولة النقدية التي ساعدتها لتكوين استثمارات كبيرة، وتنفيذ عدد 

 من املشاريع الصناعية والزراعية.

 الزراعة في دول الخليج 

للمملكة العربية السعودية،  %20مليون هكتار، منها تقريبا  202.4مساحة األراض ي الزراعية لجميع الدول الخليجية تبلغ 

فقط من املساحة  %2للكويت، والباقي املساحة موزعة على بقية الدول، وتمثل الزراعة لهذا اإلقليم ما يقارب  %20.1و

أهمها الظروف املناخية الكلية. ورغم الجهود املبذولة لالستفادة من األراض ي املتاحة، إال أنها تواجه العديد من املشاكل، و 

 .35والندرة الشديدة للمياه والزحف الصحراوي 

 التكامل الصناعي لدول الخليج 

تتشابه دول الخليج في كثير  من املوارد الطبيعية واالقتصادية )النفط والغاز(، وكذلك في الهياكل اإلنتاجية )االعتماد على 

ج من نقص  في عدد السكان، مما جعلها تعتمد على العمالة املستقدمة وتعاني دول الخلي 36تصدير النفط والغاز كمواد أولية(

                                                           
 35 مرجع سابق، عبدالعليم عبد الرحمن خضير، ص 115 -111.
 36 توجد بعض الصناعات الخفيفة المستخدمة من الموارد الطبيعية واالقتصادية.
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في مختلف املجاالت بشكل  كبير، وذلك من أجل تنفيذ الخطط االقتصادية، ولعل ذلك يكون أحد أسباب اعتماد هذه الدول 

 على تصدير النفط الخام وبعض الخدمات املتعلقة به.

 ملصادر 
ً
الدخل، للحفاظ على أرصدة الدول وممتلكاتها وتنميتها، وتكتسب عملية التنمية تتطلب التنمية الصناعية تنويعا

 كبيرة، لتجميع إمكانيات هذه الدول االقتصادية لتحقيق مزايا التخصص وتقسيم العمل، 
ً
الصناعية بشكل  أساس ي  أهمية

 للموارد املتاحة. مما يساعد بشكل  فعال  في اتساع االسواق، وزيادة حجم اإلنتاج، واالستخدام األمثل

ينبغي على دول الخليج أن تبدأ في عملية التكامل الصناعي، وعدم االعتماد على تصدير املواد الخام، وإشراك القطاع الخاص 

 في هذا املجال، ويمكن توزيع الصناعات بين الدول بناء على عدة أمور:

 تتمتع بها الدولة، أو االشتراك في امليزة النسبية لكل دولة فيما تنتجه، حيث تختص كل دولة بتصنيع 
ٌ
 نسبية

ٌ
ما فيه ميزة

ِّ دولة  نصيبها من الصناعة.
 مشاريع صناعية  متنوعة  يكون لكل 

مساحة األراض ي للمشاريع ويمكن االستفادة من الدول املجاورة في اإلقليم للمشاريع املشتركة، في حال قيام أحد دول الخليج 

احة األراض ي لصغر مساحة الدولة، ويمكن أن تقيم مشروعها على أحد أراض ي الدول في إنتاج صناعات ولكن يمنعها مس

 املتكاملة معها.

 .37يمكن استخدام نموذج األوز الطائر لقيام التنمية الصناعية

فيما  وقد بينت الدراسات القياسية ملعرفة مدى إمكانية إقامة التكامل اإلقليمي أن باستطاعة اإلقليم تنمية التجارة البينية

بين دوله، ولكن يجب مراعاة عدم التنافس في إنتاج السلع والخدمات )تشابه الهياكل االقتصادية(، واالشتراك لتنمية وتقوية 

 اإلنتاج وتطويره.

 اإلقليم الثالث: إقليم دول املغرب

ل دولة على ما يميزها في يتميز هذا اإلقليم بأن له جميع مقومات التكامل، بسبب اختالف الهياكل اإلنتاجية، واعتماد ك

اإلنتاج. كما أن لهذه الدول تشابه في بعض القطاعات، كقطاع الزراعة والسياحة، ويمكن استثمار ذلك في عملية التكامل. 

 من الفوسفات والنفط وغيرها من املعادن، باإلضافة 
ً
، حيث ينتج كميات  كبيرة

ً
ويمكن لهذا اإلقليم أن يتكامل صناعيا

 عية.للمنتجات الزرا

، ولديها دوٌل كثيفة برأس 
ً
تتوفر في هذه الدول األيدي العاملة املدربة، وتوجد املساحات الكبيرة التي يمكن استغاللها صناعيا

 املال.

من ناحية التكامل الزراعي فلدى هذه الدول ما يساعدها لتحقيق ذلك سواًء بالزراعة العادية أو الثروة السمكية أو الثروة 

ولكن ما ينقص هذه الدول هو اإلرادة السياسية والتخطيط العلمي الصحيح، واالستفادة من تجارب الدول الحيوانية، 

 املتكاملة مثل االتحاد األوروبي.

                                                           
 37 سبق اإلشارة إلى هذا الموضوع ص 21.
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وعند دراسة مدى كفاءة التكامل اإلقليمي اتضح أنه باستطاعة اإلقليم تنمية التجارة البينية وزيادتها بناًء على املؤشرات التي 

َمْت  دِّ
ْ
في النموذج القياس ي، والذي بين أنه يمكن تعزيز التجارة البينية ولكن بعد تنويع اإلنتاج، وإقامة املشروعات  اسُتخ

الصناعية، والبعد عن تصدير املواد األولية أو النصف مصنعة، فمن الدراسة تبين أن الدول البترولية ال تميل إلى التجارة 

 رول وتصديره كماد أولية.البينية، وذلك بسبب التشابه في إنتاج البت

 قيام التكامل بين األقاليم 

إنجاز املراحل األربع السابقة من مراحل الصيغة املقترحة للتكامل االقتصادي العربي في جميع مجاالت االقتصاد الضعيفة، 

بين األقاليم العربية وإزالة معوقات التكامل، تكون الدول العربية جاهزة للمرحلة األخيرة وهي مرحلة قيام التكامل الكامل 

 املقترحة، وإزالة الحواجز بين هذه األقاليم، ليصبح وطن واحد متماسك، ويحقق مضمون التكامل االقتصادي الشامل.

يمكن أن يتحقق التكامل الشامل، بشرط أن يكون كل إقليم قد وصل ملرحلة  متقدمة  من مراحل التكامل، كالسوق املشتركة 

النقدي اإلقليمي، ومن بعد تحقيق هذه املراحل املتقدمة من التكامل على مستوى اإلقليم يمكن قيام اإلقليمية، أو االتحاد 

  شامل، بشرط أن يكون وفق دراسات  مشتركة  من جميع األقاليم.
  عربي 

 تكامل  اقتصادي 

 ومما يساعد الوطن العربي إليجاد وتحقيق الصيغة املقترحة:

فيما بين الدول املتقدمة والدول العربية فيما يتعلق باملواد الخام من جهة والسلع تنظيم شروط التبادل التجاري  -

 نصف املصنعة.

 تخفيف األضرار التي تواجهها الدول العربية في الفترة األخيرة نتيجة ارتفاع األسعار للسلع املستوردة. -

 إعطاء األولوية للمنتجات العربية في االستهالك. -

  أعلى لكل إقليم  ينبغي أن يكون هناك مجلٌس مماثل، ولكن على مستوى وكما تم اقتراح إنشاء م -
جلس  اقتصادي 

الوطن العربي، ويكون له الحق في اتخاذ القرارات املناسبة لتجميع األقاليم تحت تكامل  واحد  شامل، وإيجاد الحلول 

 للمعوقات التي تواجه التكامل الشامل.

عد وضع الدراسات والخطط االستراتيجية التي يجب أن يشترك فيها املجالس وال يمكن قيام التكامل الشامل إال ب -

العليا لألقاليم تحت إدارة املجلس األعلى للتكامل الشامل وإشرافه، وكذلك صدق التعاون فيما بين الدول األعضاء 

  ذي مركز  تفاوض ي في العالم.
  قوي 

 ورغبتهم إليجاد نفوذ  عربي 

 الخاتمة والتوصيات .3

هذه الدراسة إلى دراسة إمكانية بناء صيغة مقترحة للتكامل االقتصادي العربي وبيان آثارها االقتصادية املتوقعة. وقد هدفت 

 توصلت للعديد من النتائج، من أهمها:
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يساهم املدخل التجاري في تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي وتطويره، ولكن ينبغي األخذ في االعتبار باملدخل  -

 .اإلنمائي

تعاني الدول العربية من ضعف املستوى اإلنتاجي، وذلك العتمادها على سلع  أولية، وعلى قاعدة إنتاجية واحدة في  -

 الغالب، وانخفاض الجودة لعدم وجود تنافس بين املنتجات.

 بية.غياب اإلرادة السياسية الجادة، وكذلك الخطط التنموية السليمة في جميع محاوالت التكامل بين الدول العر  -

 بحجم اقتصاد  -
ً
بينت الدراسة القياسية لتقسيم الدول العربية إلى أقاليم أن مستوى التجارة البينية يتأثر إيجابا

ر عن تكلفة التصدير والشحن واملواصالت. ِّ
 مع املسافة التي تعب 

ً
 الدولة، وسلبيا

 أن االتفاقيات اإلقليمية القائمة )مجلس التعاون الخليج -
ً
ي واالتحاد املغاربي( لم تحقق النتيجة بينت الدراسة أيضا

 املأمولة، مثل االتحاد االوروبي.

يمكن للدول العربية أن تتكامل إقليميا بشكل أسرع من قيام تكامل  شامل  لجميع الدول العربية، للتباين الشاسع في  -

 اقتصاداتها، ومستوى الناتج املحلي اإلجمالي والعمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية.

 وصت الدراسة بـــ:وأ

 دعوة الدول العربية على العمل إلنشاء صناعات  جديدة، ذات تقنية  تنافس السوق العاملية. -

 العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية. -

اإليمان الصادق بإمكانيات الدول وقدرتها على النهوض، وإدراك أن التخلف الصناعي ليس حالة مؤصلة إنما أوجدتها  -

 ة للدول العربية.الظروف التاريخي

يجب النظر لقطاعات االقتصاد القومي مجتمعة على أنها جزٌء متكامٌل من التنمية الشاملة للدول، وإعادة النظر في  -

 قطاع الصناعة االستخراجية والتوجه إلى الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة.

 والقطاعات األخرى لدعمها وتطويرها.وضع استراتيجيات تنموية لقطاع الزراعة وقطاع الصناعة  -

 بجودة تنافس  -
ً
العمل على دراسة األسواق الدولية ومعرفة احتياجاتها من السلع لتحديد مدى إمكانية إنتاجها محليا

.
ً
 املوجود عامليا

 إشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية املستدامة، والعمل على جذب االستثمارات البينية للدول العربية. -

شاء قاعدة بيانات وإحصاءات دقيقة شاملة تحدث بشكل سنوي لجميع الدول العربية وتشمل أهم املؤشرات إن -

 االقتصادية.

 املراجع العربية



 0202 أاير/ مايو عشر احلادي العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

54 

، الدار األهلية للنشر والتوزيع، 24"، ترجمة هشام عبد هللا، طاالقتصاد. "7002بول، سامويلسون وويليام، نورد هاوس. 

 عمان. 

، الدار الدولية لالستثمارات 4"، سلسة شوم، ترجمة محمد رضا العدل، طاالقتصاد الدولي. "7022دومينك، سالفاتور. 

 الثقافية، القاهرة.

، عدد 4"، مجلة الدراسات والتاريخية والحضارية، املجلد نظرية الحديثة في التجارة الخارجية"ال .7020رائد فاضل، جويد. 

 .202-272، العراق، ص ص 22

. "االقتصاد الدولي: العالقات االقتصادية والنقدية الدولية"، دار الجامعة الجديدة، 7002ض هللا. زينب، حسين عو 

 االزاريطية.

"، دراسة حالة االتحاد األوروبي -تأثير التكتالت االقتصادية االقليمية على حركة التجارة الدولية . "7027عائشة، خلوفي. 

 عباس، الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات 

"، مجلة دراسات اقتصادية محددات التجارة البینیة للدول اإلسالمیة باستخدام منهج تحلیل البانل. "7020عابد، العبدلي. 

 ه. 2، العدد21إسالمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، جدة، املجلد 

"، مجلة جدوى التكامل االقتصادي بين الدول اإلسالمية. "7002حمد باطويح. عبد هللا تركستاني، عبد القادر شاش ي، وم

 .7، العدد22دراسات اقتصادية إسالمية، املجلد 

"، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التيسير، هل يشكل مجلس التعاون لدول الخليج منطقة مثلى؟. "7022عباس، بلفاطمي. 

 .20الجزائر، العدد

 العربية، الوحدة دراسات مركز "،املستقبل واحتماالت العربي االقتصادي االندما أبعاد. "2220هيمي. عبد الحميد، االبرا

 بيروت.

 معالم  .1ط "،االسالمي العالم بلدان بين االقتصادي للتكامل مقترحة صيغة. "2220خضر.  عبد العليم، عبد الرحمن

 جدة والتوزيع، للنشر املعرفة

 لنهضة حضاري  مشروع نحو :بعنوان بحث "،املعاصرة الظروف إطار في االقتصادي التكامل مراحلعبد الرحمن، يسري. "

 . 1420القاهرة، ،11اإلسالمية للشؤون األعلى املجلس مؤتمر في مقدم اإلسالمي، العالم

 ، بيروت.2"، مركز دراسات الوحدة العربية، طالوحدة النقدية العربية. "2221علي، عبد املنعم السيد. 

 "، مكتبة االشعاع الفنية، االسكندرية.التجارة الدولية. "2222محمد سيد، عابد. 

 "، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت.مقدمة في نظرية التجارة الدولية. "2221محمود، يونس. 

لعربي للتخطيط، العدد املعهد ا -"، مجلة جسر التنمية نماذج الجاذبية لتفسير تدفقات التجارة. "7020وليد، عبد مواله. 

 ، الكويت.22

 املراجع االنجليزية



 0202 أاير/ مايو عشر احلادي العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

55 

Ingram, J.C. 1973. "The case for European monetary integration", Princeton University, Essays in International 

Finance, n° 98. 

Kenen, Peter B. 1969. "The optimal currency areas: an eclectic view" in: R.A. 

McKinnon, R. 1963. "Optimum currency areas", American Economic Review, 53(4), 717-725.  

Mohamed, Elafif. 2007. "Intra-Arab trade and their economic integration", International Economic Conference 

on Trade and Industry (IECTI) Penang, Malaysia. 

Mongelli, F.P. 2002. "New views on the OCA theory, what is EMU telling us", European Central Bank Working 

Paper Series, n°138, 1-54. 

Mundell and A.K. Swoboda (Eds), Monetary Problems of the International Economy, Chicago: The University 

of Chicago Press, 41-60. 

Ohlinn, B. 1933. "Interregional and international trade", Cambridge, Harvard University. 

Ohlinn, B. 1933. "Interregional and international trade", Cambridge, Harvard University. 

 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثقافة والوعي وأثارهما في التنمية االقتصادية

Culture and awareness and their effects on economic development 

     من إعداد: د/ احمد بركات

Ahmed Berkat 

 3التجارية وعلوم التسيير جامعة الجزائر  كلية العلوم االقتصادية والعلوم

aberkatdz@yahoo.fr:  Email 

 

 

  امللخص:

الثقافة والوعي مفهومان مرتبطان بتطور اإلنسان وبطبيعته 

االجتماعية ونشاطه العلمي واإلبداعي منذ القدم، الوعي يظهر 

ممارسة اإلنسان االجتماعي وترابطه ويتطور كجانب من 

القائم ما بينه وبين املوضوع الذي يجري التفاعل معه،   وتفاعله

وهو وثيق الصلة باللغة هذه اآللة التي تستطيع أن تقدم 

اإلمكانيات الهائلة من أجل نقل ثمار نشاطه لألجيال القادمة، 

 من ومعرفته بطبيعة األشياء املحيطة به... وهنا تبرز اللغة 
ً
شكال

 عن تجسده في موضوعات 
ً
أشكال التجسد املادي للوعي فضال

الثقافة فيما يخص العمل وسائر األعمال الفنية األخرى. ويتميز 

الوعي الذاتي للفرد في معرفته لقدراته في اتخاذ القرارات وسلوكه 

العام والخاص، ولم يكن اإلنسان بمعزٍل عن التغيرات املستمرة 

ياة الجماعة املحيطة به، ونالحظ أن طابع على نمط وأسلوب ح

أفكار الناس وتطورهم وتقدمهم مرتبط بمستوى إنتاج الخيرات 

املادية، ومع هذا فإن هناك تعقيدات وتناقضات كبيرة 

بين"الوجود االجتماعي والوعي االجتماعي" وقد لوحظ أن التطور 

يطرة الكبير في الصناعة والتكنيك العلمي واملساعي املستمرة للس

على الطبيعة واكتشاف مصادر جديدة للطاقة وقيام منظومة 

عاملية من االتصاالت الراقية والسريعة باستخدام األقمار 

الصناعية والثورة املعلوماتية، َوَسَعْت النظرة العامة والوعي 

 لدى اإلنسان.

 الوعي.   –الرقي  -الثقافة  -التطور  -التنمية  :الدالةالكلمات 

 

 

 

Abstract : 

Culture and knowledge of concepts related to the evolution of the 

social nature of man and the activity of the scientific and creative 

community since ancient times, shows awareness and develops 

within the framework of social rights and the interdependence of 

the exercise and its interaction that exists between him and the 

subject that interacts with him, which is closely related to the 

language of this machine that can offer tremendous potential for 

the transfer of fruit of activity for future generations, and his 

knowledge from the nature of surrounding things ... and here 

highlights the language as a form of physical incarnation of 

embodied consciousness, as well as in the themes of culture in 

terms of work and other substantive work. It has a self-awareness 

of the individual in his knowledge of his abilities in decision-

making and public and private conduct, and nonhuman was 

isolated from the constant changes in the style and way of life of 

the community that surround it, and note that the nature of 

people's ideas and their development and progression is related to 

the level of production of material goods, but there is the 

complexity and contradictions of a great deal between 'social 

existence and consciousness social "has been observed that the 

great development in industry and scientific technique have 

continued to control the nature and discovery of new energy 

sources and a world-wide system of high-end fast using satellite 

communications and the Information revolution and efforts, 

Broader perspectives and awareness of the human being.. 

Key words: Development - Progress- culture - 

sophistication - awareness. 
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  املقدمة:

 

في ختام العقد العالمي للتنمية الثقافية ال يزال الجدل دائرا حول مدى ارتباط التنمية بالوعي والثقافة، وهذا بالطبع دليل     

عافية ألن الثقافة بقيت لزمن طويل الدائرة األكثر غموضا في تعريفها وتحديد دورها في كل نواحي الحياة ومجاالتها وقد عولنا 

ولة كون الثقافة املصدر لكل تقدم والينبوع لكل ازدهار، وليست بالتالي نتاج أو إفرازات هامشية في هذا البحث على مق

للتنمية. وتجدر اإلشارة إلى أن اإلحاطة بكل جوانب التنمية ألمر معقد بحيث أن مفهومها قد تطور عبر الزمن ليخدم سياسات 

يربطها رباطا وثيقا بالتراث واملاض ي وما يخلف ذلك من صعوبة  استثمارية بحتة. يضاف إلى ذلك أن الحديث عن الثقافة كان

 .في تحديد الزمن التاريخي

بناء على ذلك فقد رأينا أن نبدأ موضوعنا بمعالجة العالقة بين الثقافة والوعي والتنمية لنبين مدى االرتباط العضوي     

تعددة واملسائل املطروحة عند كل من هذه األبعاد. وأخيرا بينهما. أما القسم الثاني من البحث فسيتناول أبعاد التنمية امل

يسلط البحث الضوء على كيفية فعل الثقافة والوعي في التنمية ، منتهين إلى وضع عدد من التوصيات املستمدة من مضمون 

ية، وبالتالي الدراسة، وخالل كل ذلك بينا بكل وضوح ان اإلنسان املثقف هو املصدر وصمام األمان لنجاح عملية التنم

 .لالنتقال من حالة التخلف والالوعي إلى مرحلة االنتماء إلى روح العصر مع كل ما تحمله تلك الروح من قيم روحية وأخالقية

 

  العالقة بين الثقافة والوعي والتنمية

 

يعني الحراثة، ذلك أننا ال نجد في بادئ األمر أية  cultiraانه ملن الطرافة حقا أن نعرف أن األصل الالتيني لكلمة الثقافة     

 عالقة بين التسمية ومضمونها.

إال أننا عند التعمق والوقوف قليال عند ما تعنيه هذه الكلمة الحراثة ومحاولة تتبع ما تؤول إليه، نجد ان الحراثة كعملية     

مما يشير إلى ان املفهوم االشتقاقي للثقافة سيصبح  اجتماعية، مشروطة بممارسة اإلنسان، ومفرزة عن نتاج طبيعة البحث

بما معناه االمتحان والتجربة والعمل، كما تعني هذه الكلمة عند العرب التشذيب والتقويم فتثقيف الرمح تعني صقله 

 وشحذه وتقويمه بالنار.

رض حرثها اإلنسان، والنبات الناتج عنها فالحراثة نتاج لنشاط اإلنسان خالفا لنتاجات الطبيعة وحدها، والتربة املحروثة ا    

 إنما هو نبات حوله عمل اإلنسان ونشاطه الخالق.

ومن هنا جاء مفهوم الثقافة مرتبطا باإلنسان واملجتمع األمر الذي أعطى املبرر القوي العتبارها العالقة املميزة الرئيسية     

 iألسلوب الوجود اإلنساني.

افة والوجود اإلنساني اختالف كبير تتميز به الثقافة عن نتاجات الطبيعة الخالصة، ذلك وفي هذا االرتباط بين الثق    

االختالف الذي يجعل وجودها قرينا باإلنسان وبنشاطه املادي، على الرغم من احتوائها على الجانبين الروحي واملادي لنشاط 
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والروحي باعتبارها مجموعة القيم املادية والروحية التي  اإلنسان وبالتالي كونها مجموعة لنتاجته على هذين الصعيدين املادي

وبالتالي احتوائها على عنصر الذاتية على أساس أن  ii(2تشكل تلك البيئة املادية والروحية التي يعيش ويعمل فيها اإلنسان،)

 والثقافة. الثقافة هو الشرط الضروري لنشاط املجتمع وتطوره لكونه احد مظاهر التفاعل بين اإلنسان iiiتذويت

فالذي يصنع الثقافة ويبدع فيها هو اإلنسان بوحي من ظروفه االجتماعية وحاجاته، اللتين تحددان طابع هذه الثقافة بما     

يجعلها تركيب لوصف جميع منجزات النشاط البشري )نمط الحياة، أساليب التفكير، املوقف من العمل، املوقع من اإلنتاج، 

ر الذي تصبح معه في املقام األول وصفا للناس في أنماط تفكيرهم ومواقفهم ويلوكهم وتصرفهم النشاطات األخرى(، األم

االجتماعي اإلنساني، على ان هذا املجموع من القيم ومنتجات النشاط اإلنساني يصبح قابل لالنتقال إلى األجيال التالية 

هزة للسلوك، بل بشكل خطوط عامة أو مؤشرات واملجتمعات األخرى من قبل املجاميع االجتماعية ليس كموديالت جا

 ومبادئ للنشاط.

ومن هنا كانت الثقافة متميزة على الصعيدين املكاني وألزماني، فلكل مجتمع ثقافة ولكل عصر ثقافة بما يجعلها متأصلة     

األمر الذي يجعله مخلصا  وثيقة االرتباط باإلنسان الذي تبلورت لديه نماذج للتفكير والسلوك تقول بموجبها البيئة وعصره

لها. ال يمكن تغييره بسهولة، بحيث يبدو االنتقال من نمط ثقافي إلى آخر مشروط بمجموعة من التحوالت العميقة والجذرية 

في مجمل السلوك املتأصل، وعلى أساس ذلك أصبحت الثقافة التزاما وموقفا في آن واحد، فهي تعبير عن الواقع وأداة لتغييره 

 أيضا.

ومن هنا تأتي عالقة الثقافة بالنظام االقتصادي واالجتماعي السائد، واملرحلة التي يمر بها هذا النظام، واإليديولوجية التي     

 يتبناها.

إن املبرر الذي يفسر احتواء فلسفة أرسطو واملناخ الثقافي السائد في عصره إلى احتقار العمل اليدوي إنما هو التعبير عن     

 املجتمع اليوناني آنذاك إلى أحرار يتأملون وعبيد يكدحون. واقع انقسام

كما أن السبب وراء انتشار الدعاوي التنافسية اإلنتفاعية في االقتصاد والفردية الفوقية في األدب والفن خالل القرنين     

 الثامن والتاسع عشر، إنما هو االنعكاس الحقيقي لألوضاع الرأسمالية الجديدة.

كذلك فان سيادة روح االلتزام الجماعي في السياسة واالقتصاد والفن في املجتمعات االشتراكية ما هي إال تعبير عن طبيعة     

 العالقات اإلنتاجية الجديدة القائمة على أساس امللكية العامة.

هي التي أدت إلى تقهقر الثقافة وانحطاطها واألمر نفسه يشير إلى أن سيادة اإليديولوجية النازية املستندة على االستثنائية     

انحطاطا فضيعا والى انتشار عبادة القوة الفضة وسيادة األخالق الالانسانية وإيديولوجية وممارسة الكره والحقد على 

 اإلنسان.

وجهات نظر بوصفه انعكاسا للواقع الطبيعي واالجتماعي _ بما يمثل ما لدى الناس من أفكار و  conscienceأما الوعي     

ومفاهيم _ فهو عنصر إلزامي ال غنى عنه في بداية كل نظام اجتماعي، وجزء ضروري من نشاط اإلنسان التاريخي باعتباره 

ميدان أصيل للحياة االقتصادية واالجتماعية، على ان قسما مهما من هذا الوعي أو اإلدراك االجتماعي هو الذي يشكل األداة 

العالقات االجتماعية والنظم ألنه يرتبط مباشرة بأداء املهام االجتماعية التي تجابه املجتمع، وهو الرئيسية لتغيير أو توطيد 
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ما نصطلح عليه باإليديولوجية، فاإلنسان من خالل معطيات الوعي والثقافة يبرهن على الحقيقة املوضوعية ملفاهيمه 

 ية تغيير ظواهر وعمليات الواقع.بواسطة املمارسة باعتبارها النشاط الحس ي الذي يسلكه الناس بغ

على انه ليس للوجود والواقع املوضوعي املتمثل بالنظام االقتصادي االجتماعي دورا فاصال وحاسما في تحديد وعي وثقافة     

العصر وتأثير اتجاهاتهما وتنتهي العملية عند هذا الحد، إنما هناك وحدة ال تنفصم بين الوعي والثقافة من جهة والواقع 

 املوضوعي من جهة أخرى وتأثير التبادل بينهما.

ففي الوقت الذي يقرر هذا الواقع نمطا معينا لوعي وثقافة العصر، يعود هذان املتغيران )الثقافة والوعي( من جديد     

اصر وليد فيصبحان مؤثران فعاالن في تحديد مالمح الواقع، وربما تغيير أبعاده وقوانينه، سواء تعلق األمر بوضعهما املع

 التغييرات الجديدة ام بوضعهما كتراكم تراثي عريق.

فتحقيق األفكار على املستوى العملي يعدل باستمرار هذه األفكار ويصححها ويطورها، وينبغي ملمارسة العملية على     

طا جديدا من الصعيد الواقعي لبعض األفكار أو تأكيدها لها يتكون األساس لظهور أفكار أخرى ال تلبث أن تخلق نم

 ivاملمارسة.

وهكذا تقوم على الدوام عملية تبادل األدوار بين الثقافة والوعي والواقع املوضوعي وبالتالي النظام االقتصادي االجتماعي     

 القائم.

والن الثقافة والوعي يتطوران تاريخيا من خالل املمارسة العملية االجتماعية، ولكونهما يشكالن عنصر من عناصر     

التحوالت في الوقائع االجتماعية والسياسية واالقتصادية، فإنهما يلعبان دورهما كقوة شبه مستقلة )بالرغم من كونهما 

ال من اجل التحول في عملية التنمية االجتماعية الشاملة في مرحلتي البناء وما يرتبطان بتأثير متبادل مع الواقع( في النض

 vقبلها.

فإذا كان الذي يميز الثقافة والوعي في النضال االقتصادي هو روح التضحية واالنضباط واإلمكانات العالية في تحليل     

العناصر الحاسمة التي تميز الثقافة والوعي في مرحلة األحداث واالستفادة منها، فان عناصر موضوعية أخرى تكون في العادة 

البناء االقتصادي، واملتمثل بحسن التحليل االقتصادي واملقدرة على فهم التناقضات االجتماعية، روح التنظيم العملي 

 viوالتقني، واإلخالص للمسؤولية، وما إلى ذلك.

ل الطبيعي االعتيادي إلى التخطيط والتراكم على أساس أن ومن هنا تصبح ثقافة ووعي املنتجين الصناعيين هي السبي    

 viiاملنتجين حين يعون مسؤولياتهم إنما هم ال يحمون وال يدعمون سوى مصالحهم الخاصة.

، وعدم قدرتهما على استيعاب املرحلة التنموية وما تتطلب من مستلزمات، سيؤدي viiiوباملقابل فان قصور الثقافة والوعي    

رقلة التنمية عن طريق تلكؤ التخطيط، وانخفاض معدالت التراكم، وبالتالي جمود وتائر النمو االقتصادي بالضرورة إلى ع

وعجزها عن االستمرار بالتنامي واالرتفاع بسبب العوامل تدعم وتعضد اتجاه قصور الثقافة والوعي وتمثله )كالروح 

ي، وعدم الثقة باملستقبل وضعف الشعور باملسؤولية، والجهل الروتينية، واحترام األوضاع التقليدية، وازدراء العمل اليدو 

 ixبإمكانيات التكنيك(.
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ان الثقافة والوعي في ظروف التنمية االقتصادية واالجتماعية اللذين يحددان القدرة على استيعاب هذه الظروف وهضم     

همية، تلك هي عالقة الفرد بوسائل اإلنتاج في قوانينها وأهدافها ومبادئها، يشكالن األساس في قضية على جانب كبير من األ 

ظل ظروف تصبح فيها هذه الوسائل _ قانونا _ ملكية خاصة أو ملكية عامة للشعب، وهنا البد أن يؤدي أي إغفال لطبيعة 

 هذه العالقة أو تجاهلها إلى تدمير اقتصادي وخسارة فادحة للتنمية والشعب.

قصور الوعي اإلنساني والثقافة االقتصادية في الدول النامية، وتفش ي روح األنانية تشير الدراسات في هذا املجال إلى     

والالمسؤولية، وشيوع الذهنية البيروقراطية التي تسير بحكم املصلحة الخاصة أدى إلى خسائر فادحة تحملها االقتصاد 

 النامي في الدول النامية.

لى إدخال مبدأ اإلرادية الفردية للمنشآت يكمن وراء ضرورة معاكسة امليول ولعل املبرر الرئيس ي الضطرار الدول النامية إ    

البيروقراطية الالمسؤولة وإبطال مفعولها، مما أدى إلى أن يصبح دخول أولئك البيروقراطيين منوطة بانجاز خطة املنشاة 

ية املنتجات، إن لم يكن في التخطيط املالية الش يء الذي يتناقض في أحيان كثيرة مع حاجات تحقيق الخطة املادي، ومع نوع

 xنفسه كوسيلة عليا في البناء التنموي.

وتشير دراسة أخرى في هذا الصدد إلى أن اإلدارات املركزية للصيدليات وبسبب القصور الثقافي وتدني الوعي املسئول حيث     

شاط مختلف الصيدليات، األمر الذي ينتج الروح السائدة هي روح االنتفاع الصرف ال تعرف سوى وجهة نظر واحدة لتقييم ن

عن تبينه أن بعض املنتجات التي ال عالقة لها بالطب والصيدلة تظهر في الصيدليات )كصبغ األحذية وابر التطريز 

 والدبابيس، واملنتجات الكمالية(، في الوقت الذي يبقى املخزون القانوني لألدوية غير مكتمل.

 طة تجر رجال األعمال الذين يحتلون مراكز قيادية إلى طريق االبتزاز وسرق أموال الشعب.وبهذا فان إرادة تحقيق الخ    

كما أن مدراء املصانع الذين تحثهم الدولة بال انقطاع على إنقاص سعر الكلفة املالية ملنتجاتهم مقابل منحهم مكافآت   

على حساب نوعية املنتجات املتزايدة التردي، مناسبة مع هذا التخفيض، يحققون أهدافهم الشخصية هذه بتقليل الكلف 

فضال عن التقارير الكاذبة التي يقدمونها للتوفيق بين متطلبات التخطيط والدفاع عن مصالحهم الخاصة. إلى جانب انه 

ة( يمكننا القول بان معظم اآلالت واملعدات واألجهزة واألدوات تهمل في مستودعات املؤسسات العمومية )في الدول النامي

 طوال سنوات بتآكلها الصدأ في باحات املصانع.

هكذا ومن خالل ما تقدم فإننا نرى ان كل إنسان مرتبط بثقافة معينة تشكل أسلوب تفكيره ونشاطه، وربما تشكل نمطا     

ية التي تفرضها عاما لثقافة األفراد، الثقافة العامة ملجتمع معين، تلك الثقافة التي يمكن تغييرها تبعا للمستلزمات الضرور 

الحاجة الفعلية للتحوالت االقتصادية واالجتماعية عن طريق إجراءات جذرية وعميقة وطويلة األمد، خالفا ملا ترتئيه النظرة 

االنتروبولوجية للثقافة من أن كل ثقافة فريدة وأصيلة وباقية في سياق مئات السنين وانه ال معنى إلجراء مقارنة بين الثقافات 

 واحد للتطور.وبناء خط 

ومن خالل هذا نجد أن لكل عصر ثقافته املميزة التي تنشا عنه وتغير فيه األمر الذي يحتم وجود ثقافة ووعي جديدين في     

ظروف التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة والسريعة ينسجمان تماما مع متطلباتها ويعبران عنها تعبيرا دقيقا، األمر 
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السياسية في بعض الدول النامية )وهي تقود مسيرة التنمية( إلى االهتمام بعالقة الثقافة بالتنمية اهتماما الذي دعا القيادة 

 xiكبيرا.

 الخاتمة   

وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن الثقافة التي تعتمد في التغيير االقتصادي واالجتماعي والحضاري، ينبغي أن ال تكون )ثقافة      

نعزلة والبعيدة عن املجتمع، إنما يستدعي األمر توطيد عالقة الثقافة بالشعبية واالتجاه إلى )الثقافة النخبة( املحتكرة وامل

الشعبية( باعتبارها وسيلة مهمة لتعميم الوعي الجماهيري عن طريق خلق مثقفين متجانسين في بيئاتهم االجتماعية والفكرية، 

 على املستويين الوطني والعربي.

فة التي ال تكون بينها وبين الشعب صلة حية، وتجاوب حي أو قدرة على التأثير وعلى الدفع، وعلى خلق آفاق ذلك أن الثقا    

 جديدة لحركة الجماهير، سوف ال تكون لها إال قيمة نسبية وسطحية بالنسبة لحياة األمة.

إن الثقافة يجب أن ال تنحصر في الفئوية الضيقة )النخبة( الذين يتمتعون بثمار التطور الثقافي واملعرفة البشرية وإنما     

 يجب وضعها في متناول وخدمة األغلبية.

هالكية وخلق إن استغالل املنجزات الثقافية والتأثير الدعائي النفس ي املحصور بالنخبة استخدم للترويج عن البضائع االست    

قيم أخالقية هابطة من أجل غرس وترسيخ النزعة االستهالكية والقيام بتشويه أية قيمة إيجابية تتعارض مع مصالح أسلوب 

بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وانتهاء بالقانون والدفاع عن العالم الحر،  اإلنتاج املحدد بتسميات ومقوالت إنسانية، بدءا

 وقيم األمة.

إن السياسة املوجهة هذه تتجسد في دعوات متماثلة تهدف إلى بث وعي ثقافي مخطط تهدف من خالله إلى تحقيق أهداف     

استغاللية بعيدة املدى يتضادد من ذلك الوعي الثقافي الذي يدرك قيمة ومسؤولية الدفاع عن مصالحه بالوقوف بوجه 

 االستغالل والتسلط.

ى اإلعالم املضاد إلى تشويه الحقائق واختراع مستقبل موهوم بضجيج هذه الدعاية التي تعتمد وتتخذ إجراءات تعتمد عل    

ضخ سياستها اإلعالمية املوجهة في الشبكات والقنوات اإلعالمية املختلفة الحديثة كاإلذاعات وقنوات التلفزة واملجالت 

املخدرات والجريمة املنظمة لتغطي بها مساحات سكانية والكتب والجرائد والسينما وأفالم الفيديو وقضايا العنف والجنس و 

 فحسب وإنما يجري تصديرها إلى بلدان العالم الثالث التي تعاني 
ً
واسعة ليس في البلدان الصناعية املتطورة أو األقل تطورا

ستيراد البضائع من الجوع والبطالة والفقر واألمراض ومن الهيمنة االقتصادية ونهب خيراتها واعتمادها األكبر على ا

 االستهالكية وفقدان الحريات والديمقراطية .

إن استشفاف املستقبل اعتمادا على التطور التاريخي للبشرية يؤكد بأن " الثقافة ستغدو إنسانية الطابع " وهي ليست     

عة التامة إذا لم يخرج محكومة بحقبة زمنية محددة بل مرتبطة بإدراك جملة من الحقائق تؤدي بدورها إلى الحقيقة والقنا

 أصحاب الترسانات النووية عن طورهم بقيام حرب نووية ال تبقي وال تذر.
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إن العمليات املخططة إلعاقة تطور الوعي الطبيعي لألكثرية من البشر تصب في مجرى العداء للديمقراطية وحقوق     

والبلدان األقل تطورا، وهو هدف تسعى من اجل تثبيته  اإلنسان، واستمرار التبعية االقتصادية بالنسبة لدول العالم الثالث

 الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها أمريكا للحفاظ على مصالحها االستغاللية.

إن التغيرات في عاملنا الراهن ستبقى مرهونة بكمية ونوعية الثروة الثقافية والوعي عند الناس وهذا ما يجعلنا نقول بان     

ما ركنين أساسيين من أركان التنمية ونتساءل ماذا يحدث في الدول العربية؟هو العمل على تشويه الوعي الثقافة والوعي ه

 الثقافي. 

أخيرا يمكننا القول بأنه آن األوان الن يكون للثورة إعالمها وثقافتها املعبران عنها تعبيرا دقيقا وصادقا وخالقا وملهما     

 ، ال في الجزائر فقط وإنما في جميع الدول العربية.للجماهير الشعبية والطالئع املثقفة
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 :امللخص

من البديهي أي حزب سياس ي أو مرشح يدرس ويطلع على 

اتجاهات الناخبين الصامتين بعد إلغاء االنتخابات الرئاسية 

وعدم ترشح الرئيس  9182أفريل  81التي كانت مقررة في يوم 

املريض املنتهية عهدته بعد االنتفاضة الشعبية بهدف أوال، 

معرفة الخصائص والسمات التي يتمتع بها حزبهم أو مرشح 

سياس ي معين، وثانيا، ما هي درجة تأثير هذه الخصائص على 

الناخبين قبل وأثناء وبعد الحراك الشعبي في الساحة 

فيها. ألن تحليل االتجاهات على أساس  السياسية التي يعملون 

النماذج املتعدد الخصائص ظل جوهري في معتقدات الفرد، 

ومدى قوتها اتجاه املرشح والقيمة أو األهمية النسبية التي 

يعطيها الناخب ملعتقداته اتجاه املرشح ملختلف األحزاب 

السياسية سواء تلك التي أيدت بشكل قوي ترشيح ومساندة 

نتهية عهدته أو األحزاب املعارضة. ومثل هذه الرئيس امل

الدراسات تفيد رجل التسويق السياس ي في تحديد نقاط القوة 

التي يتمتع بها الحزب أو املرشح من أجل االعتماد عليها في 

الحمالت اإلعالنية السياسية ومعالجة نقاط الضعف التي 

تشكل بطبيعة الحال أهدافا استراتيجية للمنافسين 

ين بما يضمن النجاح في االنتخابات املزمع عقدها في السياسي

 الشهور القليلة املقبلة.

: التسويق السياس ي، النماذج الكمية، الكلمات املفتاحية

الخصائص، نقاط القوة والضعف، الحمالت االنتخابية 

 ،الشخصية السياسية 

 

 

 

Abstract : 

 It is obvious that any political party or candidate 

studying and aware of the trends of the electorate 

after canceling the presidential elections 

scheduled for April 18, 2019 and not to nominate 

the sick president ended his mandate after the 

popular uprising with the first aim, to know the 

characteristics and characteristics of their party or 

political candidate, , What is the degree to which 

these characteristics affect voters before, during 

and after the popular movement in the political 

arena in which they work. Analysis of trends on 

the basis of multi-characteristic models has been 

essential in the beliefs of the individual, the 

strength of the candidate's direction and the value 

or relative importance that the voter gives to his 

beliefs towards the candidate of the various 

political parties, both those who strongly 

supported the nomination and support of the 

outgoing president or the opposition parties. Such 

studies benefit the political marketing man in 

determining the strengths of the party or 

candidate to rely on in political advertising 

campaigns and address weaknesses that are 

naturally strategic goals for political competitors 

to ensure successful elections in the next few 

periods. 

Keywords: political marketing, quantitative 

models, characteristics, strengths and 

weaknesses, election campaigns, political 

personality 
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 املقدمة

على املرشح السياس ي الذي يفكر بترشيح نفسه سواء تحت مؤسسة حزبية أو مرشح حر ،البد أن يعد نفسه جيدا كسلعة 

دراسة سياسية لتحقيق األهداف املتمثلة في جمع أكبر عدد ممكن املؤيدين من خالل رسم السياسات و االستراتيجيات و 

كافة املتغيرات املحلية       و الوطنية و اإلقليمية و الدولية السياسية منها ،االقتصادية و االجتماعية التي قد تؤثر عليه في 

صورة مخاطر أو تهديدات أو إستغالل للفرص املتاحة في السوق السياس ي قبل و أثناء إجراء الحمالت االنتخابية السياسية و 

غير قادر على تقييم خصائصه و سيماته الشخصية و غير الشخصية و قدراته في الدعاية التسويقية و  يكون في نفس الوقت

إمكانياته املالية مما سيواجه منافسة قوية من املرشحين ذي الخصائص والسمات القوية التي تستطيع السيطرة على السوق 

 السياس ي.

أن تكون له دراية كافية و ملما باملتغيرات والعوامل واالستراتيجيات  و عليه كل شخص يفكر في الترشح في املجالس املنتخبة

املؤثرة في العملية االنتخابية و السياسية ككل و تقييم ذاته من حيث نقاط القوة و الضعف حتى تزداد فرصه في الفوز في 

ي التسويق التجاري في القرن املاض ي االنتخابات من خالل االعتماد على آليات واستراتيجيات التسويق التي استخدمت بنجاح ف

 و عليه نطرح اإلشكالية التالية :    

 إشكالية البحث

كيف تؤثر الخصائص والسمات املتوفرة في املرشح السياس ي على موقف وإتجاة الناخبين في صناعة وتسويق املنتجات 

 الرئاسية املقبلة؟السياسية وتحديد نقاط القوة والضعف ملواجهة املنافسة في االنتخابات 

ولحل هذه اإلشكالية قمنا بصياغة فرضيات علمية والتي نسعى عن طريق استخدام بعض النماذج السلوكية والكمية ملعرفة 

موقف الناخبين من الحزب أو املرشحين السياسيين و ذلك لتحديد نقاك القوة والضعف في هذه األحزاب وبالتالي يمكن 

ستراتيجية التسويقية السياسية الواجب إتباعها في الحمالت االنتخابية بما يضمن النجاح في تسليط الضوء على فعالية اإل 

 االنتخابات. ولدراسة هذه اإلشكالية قمنا بصياغة الفرضيات العلمية التالية:    

 الفرضيات العلمية 

 الفرضية األولى

لناخبين لصناعة وتسويق املنتجات السياسية يوجد تأثير للخصائص والسمات التي يتمتع بها املرشح السياس ي على ا

 لتحديد نقاط القوة و الضعف و هذه فرضية مبدئية و 

 الفرضية الثانية

ال يوجد تأثير للخصائص والسمات التي يتمتع بها املرشح السياس ي على الناخبين لصناعة وتسويق املنتجات السياسية 

 ولتحديد نقاط القوة والضعف وهذه فرضية صفرية.

 ضية الثالثة    الفر 

إيجاد العالقة بين الخصائص والسمات املتوفرة في املرشح السياس ي واالعتقادات املتولدة لدى الناخب واملوقف اتجاه 

 الحزب أو املرشح وهذه هي فرضية أساسية لهذ الورقة البحثية.

 :ولدراسة هذه الفرضيات حددنا األهداف التالية
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 أهداف البحث

 تقنيات و استراتيجيات التسويق التجاري في تسويق املرشحين السياسين .استخدام آليات و  -

 تحديد العناصر األساسية ألسلوب التسويق السياس ي   -

 تحديد الخصائص والسمات التي يبحث عنها املستهلك السياس ي ويجب أن تتوفر في املرشح السياس ي -

 لقوة والضعف في األحزاب السياسية.اإلحاطة باألدوات واآلليات الفاعلة في تحديد نقاط ا  -

 كيفية إستخدام النماذج السلوكية و الكمية في تسويق األفكار و البرامج السياسية -

 وللوصول إلى هذه األهداف اتبعنا املناهج العلمية التالية: 

 أوال : املنهج التاريخي 

الواليات املتحدة األمريكية إلى غاية االنتخابات في  8299تطرقنا إلى ظهور وتطور التسويق السياس ي بداية من سنة      

حيث اعتمدنا على هذا املنهج في جمع  9182إلى غاية  8229، وكذلك االنتخابات في الجزائر منذ  9182الرئاسية لسنة 

 ر. املعلومات حول األحداث والوقائع املاضية املتعلقة بالتسويق السياس ي في الواليات املتحدة األمريكية و الجزائ

 ثانيا : املنهج التحليلي 

اعتمدنا على هذا املنهج لحل املشاكل املتعلقة بتأثير الخصائص والسمات املتوفرة في املرشح السياس ي على الناخب      

واملتغيرات والعوامل التي تؤدي إلى تغيير موقف الناخب قبل وأثناء عملية التصويت بالطريقة العلمية خاصة أن هناك 

ودعاية مضادة وحرب نفسية وهو أقوى الطرق التي نستطيع بواسطته اكتشاف وتطوير معارفنا عن التنبؤ    دعاية     

 والتحكم في إجراء االنتخابات السياسية خاصة بعد تأثير الحراك الشعبي على الناخبين والطبقة السياسية ككل.

 ثالثا : منهج دراسة حالة 

رئاسية في الجزائر عن طريق استخدام أسلوب استطالع الرأي قبل موعد قمنا بدراسة موضوع االنتخابات ال     

االنتخابات بهدف معرفة موقف الناخب الجزائري من املرشحين الذين من املحتمل تقديم ترشيحهم ملنصب رئيس 

ت هذه .وقد شمل9182الجمهورية بعد سقوط نظام بوتفليقة وتأثير الحراك الشعبي على العملية السياسية خالل سنة 

دوائر انتخابية. و ذلك  2واليات بـ  12سنة ممثلة لـ  81ناخب ممن تزيد أعمارهم عن  8111الدراسة عينة متكونة من 

 بإستخدام النماذج الرياضية.

 مصادر جمع املعلومات 

 تنقسم مصادر جمع املعلومات التي اعتمدنا عليها في هذا البحث إلى:

األدبيات التي تناولت موضوع التسويق السياس ي في الواليات املتحدة األمريكية، املصادر الثانوية وهي عبارة عن  -

فرنسا والجزائر وذلك لوضع األسس النظرية والعلمية لإلطار النظري لهذه الدراسة وكذلك كيفية إستخدام 

 النماذج السلوكية والكمية التي أستخدمت بنجاح كبير في التسويق التجاري.

ذلك من خالل القيام بتصميم استبيان من خالل أسلوب استطالع الرأي الذي قمنا به في الدوائر املصادر األولية و  -

 .االنتخابية والتي ستغطي الجوانب التي تناولت اإلطار النظري لدراسة الفرضيات التي اعتمدت في هذه الدراسة
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 األساليب اإلحصائية املستخدمة

اعتمدنا على استخدام النماذج السلوكية و الكمية في تسويق املنتجات السياسية ألن فكرة هذه النماذج تستند على 

الخصائص و السمات التي يتمتع بها املرشح أو الحزب بحيث تعتبر القاعدة األساسية في قياس موقف الناخب اتجاه الحزب 

بتطبيق املعادلة التالية:    eFishbein Modèlأو املرشح من خالل نموذج فيشبن 
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 املعادلتين الرياضيتين لتحديد نقاط القوة و الضعف في الحزب أو املرشح:نتائج هذا البحث و كذلك تطبيق 
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 أجزاء: 3وعلى هذا األساس قسمنا هذه الورقة البحثية إلى 

الجزء األول تناولنا فيه بالتفصيل النماذج السلوكية والكمية التي أستخدمت في التسويق التجاري وفي الجزء الثاني 

اذج السلوكية والكمية في صناعة وتسويق املنتجات السياسية واملرشحين تناولنا كيفية تطبيق واستخدام النم

لالنتخابات الرئاسية في الجزائر خالل املرحلة القادمة من خالل دراسة حالة وفي الجزاء الثالث سنحاول تحديد نقاط 

 (9102)بن شيحة صحراوي سنة القوة والضعف في هذه األحزاب واملرشحين 

 I النماذج السلوكية و الكمية و كيفية استخدامها في تسويق الرجل السياس ي : 

I-0 النماذج املتعددة الخصائص 

إن استخدام النماذج السلوكية و الكمية ، أعطت ثمارها ، في مجال التسويق التجاري كالسلع و الخدمات ، ثم فكر          

، عبد السالم أبو قحف ،  Philippe Maarek Serge Albouy   ،Gabriel Thoveron  ، Marie Lora  ،Kotlerبعض العلماء كـ 

)محمد راسم محمد جمال و خيرت معوض عياد في القيام بدراسات تسويقية في مجال األفكار وتسويق املنتجات السياسية

 9111الصميدعي )محمود جاسم و على وجه الخصوص في التسويق السياس ي والتسويق االنتخابي  (9112سعد أبو عامود 

، و ذلك ملعرفة مواقف الناخبين من األحزاب السياسية و املرشحين ، وكذلك تحديد نقاط القوة و الضعف في املنظمات (

السياسية و األحزاب الذين يقدمون مرشحين لإلنتخابات السياسية و على هذا األساس ، سنحاول في هذا القسم إبراز من 

)بن شيحة قمنا بها معرفة موقف الناخبين الجزائريين من األحزاب السياسية و املرشحين خالل الدراسة امليدانية التي 

الذين سيقدمون مرشحين خالل االنتخابات الرئاسية املقبلة بعد إلغاء االنتخابات التي كانت  (9100صحراوي و آخرون سنة 

حت ضغط الحراك الشعبي وكذلك تحديد نقاط وحكاية العهدة الخامسة للرئيس املستقيل ت 9182أفريل  81مقررة في يوم 

القوة و الضعف في هذه األحزاب و املرشحين ملعرفة مدى تأثير املتغيرات و العوامل البيئية املختلفة )الثورة الشعبية 

،إستقالة الرئيس املفترض للعهدة الخامسة ،إستقالة رئيس املجلس الدستوري ،بروز هيئة األركان للجيش الوطني الشعبي 

 كحامية للدستور( على األحزاب السياسية واملرشحين املفترضين وبالتالي على القرارات املتخذة .

و عليه ، ملاذا نستخدم النماذج السلوكية و الكمية في تسويق األفكار السياسية ؟ إن فكرة هذه النماذج تستند على        

حيث تعتبر القاعدة األساسية في قياس موقف الناخب اتجاه الخصائص      و السمات التي يتضمنها املرشح أو الحزب ، ب

و بذلك فإن قياس املوقف يتم على  (9109) فيليب ماريك ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامى سنة الحزب أو املرشح ، 

مجموع هذه أساس متعدد األبعاد يتم من خاللها تحديد الكيفية التي يقيم فيها الناخبين الحزب أو املرشح و بالتالي فإن 

التقييمات املرجحة بالقيمة املعطاة لكل خاصية أو سمة يمثل موقف هذا الناخب اتجاه الحزب أو املرشح السياس ي . و عليه 
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، فإن الهدف من معرفة و اكتشاف هذه اإلجراءات التي يظهر منها موقف الناخب و بالتالي يصدر عنها قرارا محددا يساعد في 

) راسم محمد و ب بإتجاه الحزب أو املرشح السياس ي و بالتالي قرار انتخابه لهذا الحزب أو ذاك تحديد موقف و سلوك الناخ

و عليه كيف إذن يقوم الناخب باتخاذ قرار املفاضلة     و املقارنة و االختيار بين البدائل (. 9112خيرت معوض سنة 

بق اإلشارة إليه ، يمكن اإلستنتاج بأن للناخب نظام املطروحة في السوق السياس ي من أحزاب و مرشحين سياسيين ؟ و مما س

للتقييم يتمثل في إعطاء وزن نسبي لكل خاصية أو سمة من الخصائص أو السمات التي تتوفر لدى كل بديل من البدائل و 

التحديد من أعني بين األحزاب أو املرشحين و التي يتم اإلختيار أو املفاضلة فيما بينهم . إن كل خاصية أو سمة على وجه 

الخصائص التي يوفرها كل بديل تقدم فائدة احتمالية للناخب وبالتالي فإن هذا التقييم سوف يحدد الخصائص أو السمات 

 التي سوف تكون بمثابة معايير اإلختيار.وهذا ما سنحاول إبرازه من خالل دراسة حالة االنتخابات الرئاسية في الجزائر.

 

 I-9 الخصائص  أنواع النماذج املتعددة 

 تنقسم النماذج املتعددة الخصائص من الناحية النظرية والتطبيقية إلى مجموعتين أساسيتين:

بـ ثالثة  prasالنماذج التعويضية والنماذج غير التعويضية. وهناك تقسيمات أخرى حسب بعض الباحثين، حيث جاء براس  -

ماذج املعجمية . وقسم آخر قسمها إلى نوعين النماذج الخطية أنواع من النماذج وهي النماذج الخطية ، نماذج الرضا والن

 والنماذج غير خطية.

I -9-0                النماذج التعويضيةModèles Compensatoires         

على حسب هذه النماذج فإن املنفعة الناتجة من كل فعل أو تصرف يتخذ من قبل املقرر تكون معروضة بعالقة كمية ، و إن 

قيمة هذه العالقة الكمية هي التي تسمح في ترتيب مختلف األفعال و بالتالي فإن جمع املعايير و املحددات سيسمح بترتيب 

املقرر أن يتخذ أي مستوى من القرارات السابقة هو أفضل من غيره و بالتالي يرتب  األفعال بشكل تنازلي إذ يستطيع بموجبها

تلك القرارات حسب أفضلية كل قرار من القرارات املعروضة أو املقدمة أمامه ، هذا يعني باإلمكان تعويض املعيار الضعيف 

، و لتوضيح أكثر وفقا (0222عبد الرزاق سنة )بن حبيب ألحد البدائل بالخصائص األخرى ذات القيمة املرتفعة أو الكبيرة 

لألساس النظري لهذه النماذج إذا كانت في أحد املرشحين السياسيين خاصية أو سمة مقيمة بشكل ضعيف فإنه يمكن أن 

تعوض عن هذه الخاصية بالخصائص األخرى املقيمة بشكل مرتفع و املتوفرة في نفس املرشح و على هذا األساس تسمى هذه 

ذج بالنماذج التعويضية ، ألن وفقا لهذه النماذج بإمكان تعويض الخصائص املتوفرة في املرشح السياس ي والتي قيمت النما

بشكل ضعيف من قبل الناخبين ممكن تعويضها بالخصائص القوية التي تتوفر في نفس املرشح . وعليه تنقسم النماذج 

 ر خطية .التعويضية إلى نوعين : النماذج الخطية و النماذج غي

I -9-0 -0  النماذج الخطية 

النماذج الخطية هي التي تتبع الطريق الخطي في تفضيل للشخص ، بحيث أن قيمة ومستوى املنفعة ألي خاصية تكون 

متناسبة مع إمكانية التعويض بين املستويات املختلفة للخصائص،وعليه فإن اإلشباع القليل من خاصية أو سمة ذات قيمة 

 ن يعوض بإشباع أكبر مقترن بقيمة كبيرة لخاصية أو سمة أخرى بنفس البديل .قليلة يمكن أ

و على هذا األساس ، فإن النماذج الخطية تفترض بأن الشخص سوف يختار البديل الذي يأخذ درجة عالية جدا ، يعني أن 

ختلف عن ترتيب البدائل عندما تأخذ الخصائص أو السمات ترجيحا مختلفة فإن الترتيب الذي تأخذه كل خاصية سوف ي

املعروضة ، و بالتالي فإن البديل األفضل سواء كان سلع أو خدمات أو أفكار سوف يتم اختياره بدالة التقييم املرجح 

 للخصائص أو السمات .
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 و هناك أنواع مختلفة من هذه النماذج :

I -9-0 -0 -0   نموذج فيشبنModel Fishbein 0221  

تكوين و تغيير املوقف و تفسيرها من خالل إيجاد العالقة بين االعتقادات املتولدة لدى الشخص و قام فيشبن بتطوير نظرية 

 املوقف ، حيث اقترح فيشبن نموذجين أساسيين ، األول نموذج لقياس االتجاه الكلي و الثاني لقياس االتجاه املتوقع .   

I -9-0 -0-0-0  نموذج تعددية الخصائص 

 كن قياس االتجاه الكلي للشخص نحو موضوع ما على حسب املعادلة األساسية لهذا النموذج كالتالي : طبقا لهذا النموذج يم
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 حيث أن :

-  JA تعبر عن موقف أو اتجاه الشخص نحو موضوع ما ) سلعة،خدمة،فكرة،مرشح ...الخ : 

- :ia  جانب تقييم الشخص ملدى أهمية كل خاصية من خصائص املوضوع ، أي التقييم االيجابي أو السلبي للخاصية أو

 . iالسمة 

-   :
ijb   قوة االعتقاد و هي العالقة بين املوضوعj  و الخاصيةi  أي احتمالية أن املوضوع .j  مقترن بالخاصيةi  أي احتمال أن

 أم ال .  iتتوفر منه الخاصية 

- N  سلعة،خدمة،فكرة أو مرشح(. : عدد الخصائص أو االعتقادات التي يعتبرها الفرد مهمة و يجب أن تتوفر في موضوع ما ( 

حسب هذا النموذج ، رياضيا ، فإن القاعدة األساسية هي ما يمتلكه املوضوع من خصائص و بالتالي فإنها تشكل نظام  و على

تفضيل الشخص سواء كان مستهلك أو ناخب ، حيث أن الحزب أو املرشح أو السلعة أو الخدمة الذي تمتلك خصائص 

الفرد نحو خاصية لسلعة أو مرشح أو حزب هو ناتج حاصل أفضل من غيره هو املفضل لديه ، و يمكن القول بأن  موقف 

ضرب تقييمه لكل خاصية من خصائص )السلعة ،أو الحزب أو املرشح( في مدى أهمية كل خاصية من الخصائص لذات 

. و هذا يعني أن انخفاض أهمية خاصية من ( 9111)محمود جاسم الصميدعي السلعة أو املرشح أو الحزب بالنسبة له 

يعوضها االرتفاع في أهمية خاصية أخرى ...وهكذا، و يمكن توضيح فكرة هذا النموذج باألرقام فيما بعد من خالل  الخصائص

تطبيق النموذج فعليا.إن فوائد نموذج فيشبن تتمثل في املساعدة في تغيير معتقدات الفرد نحو موضوع ما بإستخدام اإلعالن 

 لك لقيمة الخصائص املرتبطة باملوضوع.املكثف و كذلك تغيير تقييم الفرد أو املسته

I-9-0 -0-0-9  النموذج التنبؤي 

النموذج الثاني لفيشبن يستخدم للتنبؤ بسلوك الفرد أو اتجاهه أو موقفه نحو تصرف معين كالتصويت على مرشح أو حزب 

 مثال ،       و يمكن توضيح هذا النموذج في املعادلة الرياضية التالية :





n

i

iiabjesteA
1

 

A – . التصرف : موقف أو اتجاه الفرد نحو القيام بتصرف ما ، كأن يقوم بالتصويت على مرشح ما 

ib   اعتقاد الفرد بأن التصرف الذي سوف يقدم عليه سوف يحقق بعض النتائج :i . 
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ia  . تقييم الفرد للنتيجة : 

n   .عدد النتائج األساسية أو الهامة : 

و فائدة نتائج هذه البحوث تساعد في اتخاذ القرارات الخاصة بإعداد و تصميم املنتج السياس ي أو السلع  و الترويج السياس ي 

اتجاهات  ، كما تساهم أيضا في التأثير على معايير اختيار األفراد السلع و الخدمات و األفكار إضافة خصائص جديدة ، تغيير

و مواقف األفراد نحو األهمية النسبية لخصائص السلعة أو الخدمة أو الفكرة و أخيرا تغيير إدراك الفرد للسلعة أو الخدمة 

أو الفكرة التي تقدمها املؤسسات سواء كانت إنتاجية أو خدماتيه أو سياسية مقارنة بالتي ينتجها املنافسون لبعض 

 تج أو الخدمة أو الفكرة .الخصائص الهامة املرتبطة باملن

I -9-0 -0 -9  نموذج روزنبركModele Rosenberg 0221  

إن الفرضية األساسية التي يعتمد عليها هذا النموذج هي أن موقف أي شخص اتجاه موضوع ما يتحدد من خالل الهيكل 

اإلدراكي لالعتقادات املحتملة بأن هذا املوضوع سوف يقوده إلى الحاالت املرغوبة أو الحاالت غير املرغوبة . و على هذا األساس 

أهمية القيمة كمصدر للرضا أو  Rosenbergأو سلبي من هذا املوضوع . واستخدم فإن الفرد سوف يكون له موقف ايجابي 

 اإلشباع.

 و املعادلة الرياضية لهذا النموذج هي كالتالي: 
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 حيث أن :

-  A   . هي موقف الفرد من املوضوع : 

- iI        هي إدراك الفرد بأن املوضوع : القيمة املرغوبة أم ال يحتوي على . 

- iV   :. أهمية القيمة بالنسبة للفرد 

- n  . عدد القيم : 

   I -9-0 -0 -3  نموذج آثوالModel Ahtola  

 نموذج يسمى بنموذج القوة املوجهة و حسب آثوال فإن موقف الفرد اتجاه  8291اقترح آثوال سنة 

موضوع ما يكون دالة قوة االعتقاد حول هذا املوضوع و جانب التقييم لهذا االعتقاد و املعادلة الرياضية الخطية لهذا 

 النموذج هي كالتالي : 
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 حيث أن :  

- AK   موقف الفرد اتجاه :K . 

- 
ijkb  قوة االعتقاد باتجاه البديل :K  أي احتمال بأن البديلK  يقدمi  أو يوفرij   أي الخاصية (i  على السلعةj  . ) 

- 
ija   جانب التقييم أي تقييم الفرد : ij  
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- ig   عدد الخصائص التي تحدد املوضوع :j . 

و من خالل هذا النموذج نالحظ أنه ركز على " قوة االعتقاد " التي تتوفر لدى الفرد باتجاه موضوع ما أي مدى اعتقاد 

 هذا املوضوع يوفر الخصائص أو السمات التي يرغب أن يراها فيه.الشخص بأن 

I -9-0 -0 -4   نموذج أندرسونModel anderson  

يستخدم نموذج أندرسون النموذج املعياري املركب للوصول إلى نتائج دقيقة ، إذ يعبر هذا النموذج عن املدخل العقالني 

 لهذا النموذج هي :للمعلومات املختارة بدقة و املعادلة األساسية 

                            
i
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 حيث أن :   

- R  . استجابة علنية أو تقييم املوقف الثابت : 

- C  . الوزن النسبي لجزء املعلومات : 

- IW . قيمة املقياس لجزء املعلومات : 

- iS  . تقييم جزء املعلومات : 

I -9-0 -0 -1 باس و تالرزيك  نموذجModel Bass et Talarzyk  0229 . 

يعتبر هذا النموذج تكييف لنموذج فيشبن في مجال دراسة املستهلك و التسويق بشكل عام . و املعادلة الخطية لهذا النموذج 

 هي: 
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 حيث أن :

- 
jA   موقف الفرد اتجاه املوضوع :j . سواء كان سلعة أو حزب أو مرشح أو فكرة 

- iW   الوزن املرجح النسبي أو أهمية الخاصية :i . بالنسبة لهذا الفرد 

 . jبالنسبة للبديل  i أي التقييم االيجابي أو السلبي للخاصية jتوفره في البديل  iجانب التقييم أو الرأي بأن الخاصية 

- n .)عدد الخصائص الجازمة ) عدد معايير االختيار : 

نالحظ أن هذا النموذج أستند إلى مفهوم الوزن املرجح النسبي أو مفهوم األهمية ، بحيث أن تطبيق هذا النموذج في مجال 

اولة لتكييف نموذج فيشبن في املجال التسويق كانت له نتائج جيدة ، إذ تعزز هذه النتائج الرأي بأن هذا النموذج يعتبر مح

 التسويقي . 

I -9-0 -9   نموذج النماذج غير خطيةModele non – linéaire   

تعتمد هذه النماذج على البديل الذي ال يمكن أن يأخذ تقييما مرتفعا أو عالمة مرتفعة ، إذا كان هذا البديل يحتوي على أحد 

ة ، العالمات التي تقع في أعلى سلم التقييم هي التي تجلب انتباه الفرد الذي الخصائص ذو تقييم ضعيف ذات عالمات ضعيف

يحاول أن يتبع إجراءات متالحمة . وعلى هذا األساس فإن الفرضية هنا هي أن العالمات في أعلى سلم التقييم هي التي تؤثر على 
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سبة للخاصية فإنه كلما كان تقييم هذه الخاصية ذات االختيار و ليس العالمات التي تقع في أسفل سلم التقييم . غير أنه بالن

 قيمة مرتفعة كان تفضيل هذا البديل الذي تتوفر فيه هذه الخاصية .

 و تنقسم النماذج غير خطية إلى نوعين أساسيين : 

  Modele multiplicatifالنموذج املضاعف   -

    Les model basés sur la notion de distanceالنماذج املستندة على مفهوم الفواصل  -

و حسب بعض الدراسات التي أنجزت في املجال التسويقي ، فإن النموذج املضاعف هو أكثر هذه النماذج تطبيقا    و خاصة 

 في مجال دراسة سلوك املستهلك .

I -9-0 -9 -0  نموذج النموذج املضاعفModel multiplicatif Enihorn 1971 

 ق املعادلة الرياضية التالية :هذا النموذج وف Enibornقام  
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 حيث أن : 

 - U . قيمة املنفعة التي توضح قيمة البديل بالنسبة للفرد : 

 -ia  القيمة املعطاة للبديل من قبل الفرد للخاصية :i  

- n   عدد الخصائص الجازمة في إجراءات القرار : 

و بذلك أصبحت املعادلة السابقة على  logبإدخال عدة متغيرات على هذه املعادلة باالعتماد على لوغاريتم  Enibornثم قام  

 الشكل التالي: 
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 حيث أن :                  

- ub  قيمة املنفعة التي توضح قيمة املنتج أو الش يء بالنسبة للفرد :j  

- ia   األهمية امللموسة من قبل الفرد للخاصية :i . 

-  
ijb: . قيمة املنتج أو الش يء على الخاصية حسب ما يراه الفرد في هذا املنتج أو الش يء 

-n   . عدد الخصائص ) معايير االختيار ( التي تؤثر على القرار : 

إن تطبيق هذا النموذج جاء بنتائج مشجعة في الدراسات التسويقية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتحديد موقف األفراد 

 من السلع والخدمات واألفكار واألحزاب واملرشحين. 

 ومن ضمن هذه النماذج ما جاء به البروفيسور بن حبيب عبد الرزاق باملعادلة الرياضية التالية:
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 حيث أن : 

- JA .تمثل درجة األهمية : 

- ia  توتر الحد األدنى : 
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- 
ijb  قوة االعتقاد وهي العالقة بين املوضوع :j  والخاصيةi . (0222)بن حبيب عبد الرزاق سنة 

I -0 -9-9   غير التعويضية النماذج Modele non compensatoires  

إن هذه النماذج تستند إلى أن التقييم السلبي ألي خاصية أو سمة متوفرة في موضوع ما ال يمكن أن يعوض بالتقييم االيجابي 

ء كان ) منتج ، أفكار ، حزب ، مرشح (     و بالتالي فإن املوضوع للخصائص أو السمات األخرى املتوفرة في نفس املوضوع سوا

الذي خاصيته قيمت بشكل سلبي ال يمكن قبوله من قبل الفرد على الرغم من توفر خصائص عالية التقييم فيه . هذه 

ة بين البدائل املتوفرة النماذج تفرض أن هناك عدد من الخصائص أو السمات الجازمة التي تعتبر معايير االختيار   و املفاضل

 أمام املستهلك و تنقسم هذه النماذج إلى ثالثة أقسام رئيسية:

  Modèle lexicographique ou hiérarchie   النماذج املعجمية -

  Modèle conjonctifنماذج املداخل التصغيرية  -

  Modèle disjonctif نماذج املداخل التعظيمية  -

I -9-9 – 0 النماذج املعجمية أو السلميةModèle lexicographique ou hiérarchie  

إن هذه النماذج تجبر الفرد ترتيب للخصائص املهمة املتوفرة في أي بديل األكثر أهمية إلى األقل أهمية ، إن البديل يقيم على    

ضل هذا البديل بغض النظر عن الخصائص املهمة األخرى و الخاصية أو السمة املهمة األولى ، فإذا كان التقييم ايجابيا فيف

في حالة تساوي البديلين مع الخاصية األولى في التقييم إلى الخاصية املهمة الثانية      و هكذا . و تنقسم النماذج املعجمية إلى 

 نوعين رئيسيين :

 . Modèle ordreالنماذج املرتبة  -

  Modèle demi ordreالنماذج شبه مرتبة  -

I -9 -9 -9  النماذج التصغيريةModèle conjonctif 

طبقا لهذا النموذج يتم تقييم كل بديل مع الخاصية أو السمة الجازمة أو ما يسمى بمعيار االختيار األول في حالة تعادل 

الثالث    و هكذا التقييم سوف ينتقل الفرد لتقييم البديل مع الخاصية أو السمة الجازمة ) معيار االختيار الثاني ( و ثم 

 فالبديل الذي يقيم سلبا على أي خاصية جازمة سوف لم يتم اختياره .

I-9 -9 -3   النماذج املداخل التعظيميةModèle disjonctif 

طبقا لهذه النماذج يفرض أن تقييم أي بديل يتم من خالل خاصية أو خاصيتين لها األولوية في األهمية باعتبارهم معايير 

فالبديل الذي يقيم ايجابيا على هذه الخاصية أو الخاصيتين فهو الذي سيتم اختياره عن بقية البدائل األخرى لالختيار ، 

 املتوفرة و املعروضة .  

 الجزء الثاني:كيفية تطبيق واستخدام النماذج السلوكية والكمية في صناعة وتسويق املنتجات السياسية

  II-0  السياسية أحزابا أو مرشحينتحديد موقف الناخبين من املنظمات 

    II-0-0  اختيار و توزيع العينة 

 تم إختيار في هذا االستبيان العينة العشوائية بشكل متوازن و ذلك من أجل أغراض هذا االستبيان ، أي أن احتمالية اختيار

و بن حبيب عبد الرزاق سنة  )بن شيحة صحراوي أي ناخب كانت متناسبة مع عدد الناخبين املسجلين في الدائرة االنتخابية 

سنة وكذلك تم  81، بحيث تم إختيار العينة بناءا على وحدة املعاينة األساسية في هذه الدراسة هو الناخب ما فوق ( 9102

) سعد مظلوم دوائر إنتخابية  12واليات تظم  12ناخب وزعت على  8111الحصول على عينة عشوائية مقدارها 
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ية وذلك حسب التغيير املتوقع لتأييد املرشحين في كل دائرة إنتخابية بعد الثورة الشعبية والحراك تمثل الوال  ( 9112العبدلي

، وكذلك عوامل أخرى كالجهات ، مناطق ساحلية ، هضاب عليا ، و مناطق صحراوية ، اللغة  9182فبراير  99املتواصل منذ 

 عينة الناخبين كاألتي:   و العادات و التقاليد و حتى الظروف املناخية و قد تم توزيع

 ( معلومات عن العينة التي تم التحقيق منها 10جدول رقم ) 

عدد 

ناخبي 

العينة 

 املختارة

عدد تاخبي 

 العينة

الناخبون 

املصوتون يوم 

14/12/9102 

عدد مسجلي 

الوالية إلى 

غاية 

04/12/9102 

عدد 

دوائر 

 العينة

عدد 

البلديات 

 الوالية

عدد 

  السكان

 الوالية

 الوالية
رمز 

 الوالية

 13 تلمسان 242032 53 10 685235 271860 685235 021

 39 البيض 228624 22 01 182752 91842 182752 42

 16 الجزائر 9222042 22 10 1900479 442822 1900479 422

 02 تيزوزو 1127607 67 01 675479 117737 675479 024

 10 أدرار 399714 28 01 234788 122448 234788 10

 12 بشار 270061 21 01 205397 89482 205397 23

 ملجا 11 5963286 248 06 3.224.031 1136191 3.224.031 0111

  جدول من إعداد الباحث

واليات من واليات القطر  12سنة وهي ممثلة لـ  81ناخب ممن تزيد أعمارهم عن  8111تم اختيار العينة املتكونة من    

الجزائري و تم اختيار الواليات املشار إليها أعاله على أساس:الكثافة السكانية ،الثقافة املختلفة لكل والية، اختيارات سياسية 

س جهات مختلفة للوطن) منطقة الغرب، الوسط و الشرق( و هذا يمثل الشمال ، الهضاب معينة من قبل  و كذلك على أسا

العليا و املناطق الجنوبية . وقد تم اختيار عينة كل والية باستخدام الطريقة الحسابية الرياضية املعروفة، والنتائج التالية 

 مبنية على مقابالت أجريت مع عينة عشوائية من الناخبين لكل والية.

خالل مقابلة عينة البحث طلبنا منهم تقييم الخصائص و السمات على حسب سلم ثنائي القطب أي فيه جانب موجب ، 

 نقطة محايدة و جانب سالب كما هو معروف:

 +9  +0 1 - 0 - 9 

 (.9(  و )9و قد تم الحصول على النتائج التالية كما هي مبينة في الجدولين رقمي )         

   (  : أهمية الخصائص أو السمات املفضلة عند الناخب                                                                               9جدول رقم )

 الرقم الخصائص أو السمات التي يمكن أن تتوفر في املرشح  2 + 1 + 0 ـ 1 9ـ املجموع

 8 منصب املرشح في الحزب  981 982 21 218 91 8111

 9 البرنامج السياس ي للمرشح  288 998 8 91 29 8111

 9 السجل املاض ي للمرشح  929 929 9 989 882 8111

 2 صورة الحزب الذي ينتمي إليه املرشح  191 998 89 92 819 8111
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 1 املزايا الشخصية للمرشح  291 922 29 888 99 8111

 2 صورة املرشح أمام الجمهور   911 988 2 289 91 8111

 جدول من إعداد الباحث

ومن أجل تحديد مدى ما يتوفر لدى املرشح السياس ي من خصائص أو سمات وفقا ملا يتوفر فيه، فال بد من القيام بترجيح          

 القيم حسب مقياس ثنائي القطب كما هو مبين في الجدول التالي: 

 الخصائص بالنسبة للناخبتقييم أهمية ( :  3جدول رقم )

 الرقم الخصائص أو السمات التي يمكن أن تتوفر في املرشح  2 + 1 +  0 ـ 1 9ـ املجموع

 8 منصب املرشح في الحزب  620 216 0 401- 56- 379

 9 البرنامج السياس ي للمرشح 1222 221 0 75- 184- 1184

 9 السجل املاض ي للمرشح  534 297 0 313- 232- 286

 2 صورة الحزب الدي ينتمي إليه املرشح  1060 331 0 24- 204- 1163

 1 املزايا الشخصية للمرشح 840 399 0 111- 46- 1082

 2 صورة املرشح  576 211 0 417- 150- 220

 جدول من إعداد الباحث

 ومن خالل األرقام الواردة في هذا الجدول ممكن توضيحها من خالل الرسم البياني التالي

 

 شكل من إعداد الباحث
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الخصائص و السمات الممكن توفرها في المرشح السياسي

التقييم النهائي للخصائص و السمات:  01الشكل رقم 

Série1
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بأن خاصية البرنامج السياس ي للمرشح حصل  (0)والرسم البياني رقم  (3)يالحظ من خالل األرقام الواردة في الجدول رقم 

نقطة معنى هذا بأن هذه الخاصية تحتل أهمية كبرى لدى فئة الناخبين و في املرتبة الثانية  0024على أعلى تقييم حيث بلغ 

نقطة وفي املرتبة الثالثة تأتي  0013تأتي خاصية صورة الحزب الذي ينتمي إليه املرشح حيث حصلت هذه الخاصية على 

لقول بأن هذه الخصائص الثالثة تمثل نقطة. وعليه ،يمكن ا 0129خاصية املزايا الشخصية للمرشح حيث حصلت على 

الخصائص أو السمات األكثر أهمية لدى الناخب الجزائري في اختيار املرشحين لالنتخابات الرئاسية .بينما هناك السمات 

نقطة  921نقطة و خاصية السجل املاض ي للمرشح حصلت على  322املتبقية وهي منصب املرشح في الحزب  التي حصلت على 

نقطة .وبذلك تمثل الخصائص  991املرتبة األخيرة خاصية أو سمة صورة املرشح أمام الجمهور التي حصلت على  و تأتي في

األخيرة أقل قياسا بالخصائص الثالثة األولى ألنها حصلت على أقل تقييم من الخصائص الثالثة األولى وعليه ، ومما سبق 

ة يمكن أن نستنتج بأن املرشح السياس ي الذي تتوفر فيه الخصائص ذكره واستنادا على النقاط التي حصلت عليها كل خاصي

 الثالثة األولى يكون أكثر حضا من بقية املرشحين للفوز بمنصب الرئاسة ألن التقييم بهذه الخصائص أفضل من غيره .

II-0-9    تقييم الخصائص أو السمات التي تتوفر في كل مرشح سياس ي 

من خالل الدراسة امليدانية املتعلقة بجانب تقييم الخصائص التي تتوفر في املرشحين حول االنتخابات الرئاسية املزمع إجراؤها 

في الدائرة اإلنتخابية للمتنافسين فيها هؤالء املرشحين الذين ينتمون إلى ثالثة أحزاب سياسية وقائمة حرة.      9182خالل سنة 

ماي  2مقعد حصلت عليها خالل االنتخابات التشريعية األخيرة ليوم  828ن حزب جبهة التحرير الوطن وهم املرشح : األول م

مقعد املرشح  92مقعد املرشح الثالث من تحالف حركة مجتمع السلم  811املرشح الثاني من التجمع الوطني الديمقراطي، 9189

 9189ماي  12على النتائج الرسمية لالنتخابات التشريعية األخيرة ليوم مقعد. وتم اختيار هذا الترتيب بناء  92الرابع من األحرار،

وهنا يجب القيام بدراسة  (12/11/9102املؤرخة في  34)الجريدة الرسمية العدد املنشورة من طرف املجلس الدستوري 

على نماذج جزئية تدور حول  موقف الناخبين من مرشحهم وبالتالي احتمال فوزه في االنتخابات، تحليال وصفيا وتفسيريا مبني

معرفة موقف الناخب إزاء املرشح لكن هذه املرة تدور حول متغيرات سياسية واجتماعية جديدة على املجتمع الجزائري املتمثلة 

 في الثورة الشعبية للتغيير الكلي للنظام.

II-0-9 -0   األحرار()قائمة  تقييم املرشح الرابع من حيث الخصائص 

 إن تقييم املرشح الرابع حسب الناخبين استنادا إلى الخصائص التي تتوفر فيه كانت منقطة كالتالي:    

 التقييم األولي لخصائص املرشح الرابع(  14جدول رقم )                         

املجمو 

 الخصائص أو السمات التي يمكن أن تتوفر في املرشح 2 + 1 +  0 ـ 1 9ـ ع

الر 

 قم 

 8 منصب املرشح في الحزب  344 400 01 912 99 0111

 9 البرنامج السياس ي للمرشح 249 913 1 040 24 0111

 9 السجل املاض ي للمرشح  412 099 2 920 029 0111

 2 صورة الحزب الدي ينتمي إليه املرشح  492 322 9 022 1 0111

 1 املزايا الشخصية للمرشح 210 324 0 014 91 0111

 2 صورة املرشح  422 922 93 21 001 0111

 ( التقييم النهائي لخصائص للمرشح الرابع2جدول رقم )
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املجمو 

 الخصائص أو السمات التي يمكن أن تتوفر في املرشح 2 + 1 +  0 ـ 1 9ـ ع

الر 

 قم 

242 44-  912-  8 منصب املرشح في الحزب  122 400 1 

0122 012-  040-  9 السياس ي للمرشح البرنامج 0124 913 1 

920 324-  920-  9 السجل املاض ي للمرشح  204 099 1 

0122 09-  022-  2 صورة الحزب الدي ينتمي إليه املرشح  224 322 1 

0939 41-  014-  1 املزايا الشخصية للمرشح 0119 324 1 

204 939-  21-  2 صورة املرشح  224 922 1 

 جدول من إعداد الباحث

II-0-9 -9 التقييم النهائي للخصائص أو السمات للمرشحين األربعة املتنافسين 

 ( التقييم النهائي للخصائص أو السمات للمرشحين األربعة املتنافسين1جدول رقم )

املرشح 

 الرابع

املرشح 

 املترشح األول  املرشح الثاني  الثالث

الخصائص أو السمات التي يمكن أن تتوفر في 

 املرشح

الرق

 م

 0 منصب املرشح في الحزب  12 931 221 242

 9 البرنامج السياس ي للمرشح 024 33 210 0122

 3 السجل املاض ي للمرشح  20 222 310 920

 4 صورة الحزب الدي ينتمي إليه املرشح  1 222 099 0122

 2 املزايا الشخصية للمرشح 010 211 103 0939

 1 صورة املرشح  022 912 423 204
 

 إعداد الباحثجدول من 

II-0-9 -3   النتائج املحققة من تطبيق نموذج فيشبن 

الذي أشرنا إليه سابقا للحصول  Fishbeinو من أجل تحديد موقف الناخبين من املرشحين األربعة نستخدم نموذج فيشبن     

 على قوة اإلعتقاد لدى الناخب وفق املعادلة الرياضية التالية :

                      
ij

n

i

iJ baA 



1

                          

 و بناءا على النتائج التي سبق عرضها في الجداول السابقة الخاصة باملرشحين األربعة تم الحصول على النتائج التالية :

 موقف الناخبين من املرشحين األربعة حسب نموذج فيشبن ( 2جدول رقم ) 

 JAترتيب املترشحين على حسب أعلى قيمة  الحـزب JAقيمة  املترشحين                        

 املرتبة الرابعة جبهة التحرير الوطني 1.42 املرشح األول 

 املرتبة الثالثة التجمع الوطني الديمقراطي 0.21 املرشح الثاني
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 املرتبة الثانية تحالف حركة مجتمع السلم 9.14 الثالثاملرشح 

 املرتبة األولى األحرار  4.42 املرشح الرابع

 جدول من إعداد الباحث

(19الشكل رقم )  

 

 رسم بياني من إعداد الباحث

املحسوبة رياضيا على حسب نموذج فيشبن    و التي  JA( تبين أن قيمة 9وتفسيرا للمعطيات الواردة في هذا الشكل رقم )        

تحدد موقف الناخبين تجاه املرشحين املتنافسين األربعة تعكس بال ريب مدى تقبل كل مرشح بناء على ما يحمل من خصائص 

لى بقية املتنافسين من املرشحين و هذا يعني إحتمال فوزه ع  2.22بـ   JAو سمات، حيث حصل املرشح الرابع على أعلى قيمة 

الثالثة اآلخرين إحتماال كبيرا و يعتبر أقوى املرشحين في الساحة السياسية و بالتالي فإن فوزه يكون أوفر حظا من بقية 

ثم  9.12تساوي   JAاملتنافسين، و بعد املرشح الرابع يأتي املرشح املنافس األقوى الذي يليه و هو املرشح الثالث بقيمة 

أما املرشح الرابع قد ال يشكل أي  8.1مرشح آخر قد يشكل خطورة كبيرة على هذين املرشحين و هو املرشح الثاني بقيمة 

 خطورة على املرشحين الثالثة الذي هو في الحقيقة بعيد عن املنافسة السياسية باملقارنة مع املرشح الرابع.

التحليلية، يمكن إستخدامها في توقع فوز املرشحين سواء كانوا أحزابا سياسية أو أحرار هذا من  من خالل هذه الدراسة          

ناحية ومن ناحية ثانية تعطي مؤشرات كبيرة ومهمة جدا حول ما يتمتع به املرشح من خصائص    وسمات مقبولة لدى 

ي وباملقابل حصر الخصائص والسمات الضعيفة وغير الناخب من أجل التركيز عليها في استراتيجية الدعاية واإلعالن السياس 
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املقبولة من طرف الناخبين والتي يجب معالجتها في الوقت املناسب قبل موعد االنتخابات أو أثناء الحملة االنتخابية أو 

 محاولة تحسين هذه الصفات والخصائص في االنتخابات القادمة.

III -  الضعف في األحزاب السياسية أو املرشحينالجزء الثالث : تحديد نقاط القوة و 

هذة الدراسة تفيد مدير الحملة االنتخابية ملعرفة نقاط القوة و الضعف في الحزب أو املرشح ألي انتخابات سياسية مقرر 

 إجراؤها حسب رأي الناخبين في الدائرة االنتخابية .

أساسا في   تعتبر كمعيار االختيار لدى الناخبين و التي تعتبر متغيرات 2بعد الدراسة امليدانية التي قمنا بها وجدنا أن هناك 

 اختياره لهذا املرشح أو ذاك و هي :

 X1أوال : خاصية البرنامج السياس ي للمرشح و نرمز له بالرمز              

 X2الحزب الذي ينتمي إليه املرشح و نرمز له بالرمز صورة ثانيا : خاصية 

 X3      ثالثا : خاصية املزايا الشخصية للمرشح  و نرمز له بالرمز        

 X 4 رابعا : خاصية منصب املرشح في الحزب و نرمز له بالرمز          

ناخب و الهدف منها معرفة أراء هذه العينة باملرشح حزب أو حر لالنتخابات و  8111و بعد أخذ رأي العينة املتكونة من 

 ى املعادلتين الرياضيتين يمكن تحديد نقاط القوة و الضعف في الحزب أو املرشحاستنادا إل

املعادلة األولى:



n

i N

Xijn
ijX

1

املعادلة الثانية    و                           
N

ijnX

ijX

n

i


 1 

 حيث أن

- ijX  عبارة  عن معدل كل خاصيةi 

- ij  املتغيرj  الذي يستند على الخاصيةi 

- ijX  معدل مجمل الخصائص 

 لكل خاصية و حصلنا على النتائج التالية ijX( يمكن استخراج قيمة 9و من الجدول السابق رقم )

8.812     =   X ijX1     

8.829    =   X jX2          

8.119    =   X ijX3     

1.992    =  X ijX4         

                    ijXو على حسب هذه النتائج ممكن استخراج قيمة  

 ijX  =1.22           
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III -0 تحديد نقاط القوة و الضعف في املرشحين األربعة :                                              

 نقاط قوة وضعف املرشحين األربعة (2جدول رقم )             

  

الخصائص 

 أو السمات

ijX-

ijX 

 0املرشح 

 ijX-ijX املالحظة

 9املرشح 

 ijX-ijX املالحظة

 3املرشح 

-ijX املالحظة

ijX 

 4املرشح 

 املالحظة

0X -0,22 قوة 1.02 ضعف -1.92 ضعف -1.29 ضعف 

X2 1.24-  قوة 1.03 ضعف -1.23 ضعف -1.31 ضعف 

3X -0,22 قوة 1.92 ضعف -1.34 ضعف -1.92 ضعف 

4X 1.22-  ضعف -1.01 ضعف -1.32 ضعف -1.29 ضعف 
 

الباحثجدول من إعداد   

وبناء على هذا الجدول بإمكاننا معرفة نقاط القوة لدى كل مرشح سياس ي والتي قيم عليها بشكل جيد ويمكن االعتماد عليها في 

انجاز إستراتيجية الترويج السياس ي وخاصة أثناء الدعاية السياسية وغيرها من البرامج           واالستراتيجيات التسويقية 

ع نقاط القوة حسب ترتيب قوتها لدى املرشح و هو ما يظهر في الجدول أن املرشحين األحرار لديهم السياسية ، ويمكن وض

خصائص قوية يمكن االعتماد عليها في إنجاز إستراتيجية الترويج السياس ي بينما األحراب الثالثة األخرى لديها خصائص 

م الخروج من الساحة السياسية ألنهم ال يستطيعون ضعيفة وبالتالي عليهم تحسينها قبل موعد االنتخابات وإال مصيره

 مواجهة مرشحين أحرار بخصائص و سمات قوية جدا. 

III – 9  األحزاب السياسية و املرشحين و نتائج االستطالع 

شعبي بالنسبة لجبهة التحرير الوطني فإن نتائج االستطالع جاءت مغايرة تماما لنتائج االنتخابات الرسمية األخيرة للمجلس ال

بينما حصلت على املرتبة الرابعة  12/11/9189الوطني، بحيث حصلت الجبهة على املرتبة األولى في االنتخابات التشريعية ليوم 

هذا ما يميز وضع جبهة  AJنقطة وهي قيمة  1.22واألخيرة عند إجراء استطالع الرأي العام وتطبيق نموذج فيشبن فقط بـ 

وتدهور أدائها عبر مراحل مختلفة خاصة بعد قبولها       8222التحرير الوطني و حجم وعمق التغيرات في شعبيتها منذ سنة 

سنوات وترشيح عبد  81دخول في لعبة التحالف االستراتيجي مع التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم مدة 

ات متتالية على الرغم من مرضه الواضح وتراجع شعبيته وأصبحت املتهمة رقم واحد في تدهور األوضاع العزيز بوتفليقة لعهد

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في الجزائر على هذا األساس يبدوا أن املجتمع الجزائري عازم على مقاطعة هذا الحزب 

 املسيرات املختلفة للحراك الشعبي. وهذا يظهر من خالل الشعارات و الهتافات بحل هذا الحزب في

تساوي  AJأما التجمع الوطني الديمقراطي حصل على املرتبة الثالثة عند إجراء إستطالع الرأي حول االنتخابات املقبلة بقيمة 

يز وضعية نقطة بخالف املرتبة الثانية التي حصل عليها في االنتخابات الرسمية األخيرة للمجلس الشعبي الوطني وهذا ما يم 8.1

الحزب وحجم املخاطر والتهديدات التي تحيط به خاصة من جانب صورة األمين العام للحزب الذي أثر نوعا ما على شعبيته 
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والذي يحكم البالد منذ االستقالل وهذا ما ترك صورة سيئة جدا لدى املناضلين وكذلك  18وكذلك تحالفه مع املتهم رقم 

 الرأي العام املحلي والدولي.

 9.12تساوي  AJتحالف حركة مجتمع السلم حصلت على املرتبة الثانية بعد األحرار عند إجراء إستطالع الرأي بقيمة  أما

وما يميز وضع تحالف حركة مجتمع  9189ماي  12نقطة بخالف املرتبة الثالثة التي حصلت عليها في االنتخابات الرسمية ليوم 

لسنوات األخيرة التي تلت مجيء أبو جرة سلطاني و عبد الرزاق مقري واعتمادها السلم هو عمق التغيرات في شعبيتها خالل ا

سياسة التحالفات االستراتيجية مع جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كانت شعبية الحركة معرضة 

 للتغيرات بشكل سريع بدليل تراجع فوز الحركة في عدد من الدوائر االنتخابية.

نقطة عند إستطالع الرأي بينما حصلوا على املرتبة  2.22تساوي  AJيخص األحرار حصلوا على املرتبة األولى بقيمة أما فيما 

الرابعة في االنتخابات الرسمية األخيرة واملالحظة التي يمكن التركيز عليها هنا أن الناخب الجزائري أخذ االستمرار في منطق 

لسياسية وخاصة أحزاب التحالف وتفضيل القوائم الحرة حتى في االنتخابات السابقة املقاطعة والتصويت العقابي لألحزاب ا

لو تركوا حرية تامة لترشيح القوائم الحرة لكانت املفاجئة ألن يبدوا أنه كان هناك تشديد الخناق على القوائم الحرة ورفض 

ا في كل الدوائر االنتخابية بينما يقتصر الترشح بدون سبب معلل و سبب آخر وجيه هو أن أحزاب التحالف تقدم مرشحيه

 األحرار على دوائر محدودة جدا. 

ونتائج     19/12/9189وفي األخير، وفي حالة إجراء مقارنة بين االنتخابات الرسمية التي قدمها املجلس الدستوري يوم 

عا ما في مصداقية النتائج الرسمية إستطالع الرأي العام للمجتمع الجزائري فمن املمكن أن نستخلص أن االستطالع شكك نو 

والسؤال املحرج والذي يحق لنا أن نطرحه هو كيف ستكون االنتخابات الرئاسية املقبلة في التي أعلنها املجلس الدستوري، 

 ظل هذا املعترك امللتهب والدياجير الغامضة والطالسم املضببة لحماية الشرعية والديمقراطية في الجزائر؟

 الخاتمة 

والظروف الحالية التي تمر   12/11/9189بناء على نتائج االستطالع و النتائج الرسمية لالنتخابات التشريعية التي جرت يوم  

من ثورة شعبية عارمة في كل الدوائر االنتخابية يمكن القول بأن البيئة السياسية في الجزائر  9182فبراير  99بها الجزائر منذ 

الستعمال أساليب و تقنيات التسويق السياس ي ، ألن السوق السياس ي في الجزائر محكوم من قبل غير مستقرة و غير مهيأة 

حزب واحد        و يطرح خطابا سياسيا واحدا و يمرر رسائل سياسية واحدة         و اعتماده على بناء صور ذهنية ذات توجه 

ف إلى ذلك أن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني واحد ال تهتم في أغلب األحيان برغبات و حاجات الناخبين، يضا

الديمقراطي و حركة مجتمع السلم األحزاب الوحيدة القادرة على االستثمار في السوق السياس ي باستخدام وسائل و مقرات 

الكوادر األخرى.  من املوارد املالية التابعة للدولة،       و باستخدام كذلك موارد بشرية عامة تختلف عنعامة و بتمويل 

الخاصة قنوات التلفزيونية العامة و يالحظ من خالل الحمالت املنبثة عبر وسائل اإلعالم و على وجه الخصوص اإلذاعات و الو 

أظهرت أهم التحديات و املشكالت التي تمثل حلول إلشباع حاجات و رغبات الناخبين و بالتالي املواطن الجزائري ، بحيث 

م مناقشة قضايا جوهرية جماهيرية كقضايا انخفاض مستوى الدخل واألجور والتأمينات االجتماعية تتجاهل وسائل اإلعال 

 لألجراء ، أسباب التطرف الديني ، مشكالت تدني املستوى التعليمي وانهيار القيم األخالقية. 

 

 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

82 

 املراجع باللغة العربية 

 أوال : الكتب

 242-241ألردن عمان ، دار زهران للنشر و التوزيع ص التسويق السياس ي ا  9111محمود جاسم الصميدي 

التسويق السياس ي األردن عمان دار كنوز املعرفة العلمية  9188صحراوي بن شيحة ،فريد كورتل ،بن حبيب عبد الرزاق 

 37-35ص 

دار الفجر الحملة اإلعالمية و التسويق السياس ي القاهرة مصر  9189فيليب مآريك ترجمة عبد الحكم أحمد الخزامى 

 811-812  ص

التسويق السياس ي و االعالم اإلصالح السياس ي في مصر القاهرة مصر  9111راسم محمد الجمال و خيرت معوض عياد 

 21-21الدار املصرية اللبنانية ص 

التسويق السياس ي و إدارة الحمالت االنتخابية مصر اإلسكندرية منشأة املعارف جالل  9111محمد سعد أبو عامود 

 12-19ى و شركاه ص حز 

 892-899االنتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها دراسة مقارنة عمان األردن دار دجلة ص  9112سعد مظلوم العبدلي 

التفاوض تخطيط الحمالت لبنان بيروت الدار –بناء املهارات التسويقية في فن البيع  9119عبد السالم أبو قحف 

 11-22الجامعية ص 

التسويق السياس ي ،الطريق للتفوق في التمثيل السياس ي دراسة واقعية من املنظور  9112محمد محمد إبراهيم 

 829-829التسويقي اإلسكندرية مصر الدار الجامعية ص 

سوسيولوجيا االتصال و اإلعالم ، النشأة التطورية و االتجاهات الحديثة دار  9112عبد هللا محمد عبد الرحمان 

 املعرفة الجامعية 

 ملجالت و الرسائلثانيا :ا

الديمقراطية املفروضة و الديمقراطية املختارة ، الخيارات العربية الراهنة في االنتقال إلى  9119برهان غليون 

 912العدد  9119الديمقراطية املستقبل العربي 

صناعة  كيفية إستخدام النماذج الكمية و السلوكية في تسويق  و 9189صحراوي بن شيحة و بن حبيب عبد الرزاق 

 811-891ص  88املنتجات السياسية مجلة أداء املؤسسات الجزائرية العدد 

 92التسويق السياس ي في الجماعات املحلية دراسة حالة االنتخابات املحلية في الجزائر ليوم  9119صحراوي بن شيحة 

 .9119نوفمبر 

املراجع باللغة األجنبية       

1 : Ouvrages 

MAAREK, Philippe 2001  Communication et Marketing de l’homme Politique  Litec. P  47-48 

MARIE Lora,2006  Marketing Politique : Mode d’Emploi  Groupe Studyrama P 97-98 

SERGE ALBOUY ,1974  Marketing et Communication Politique  Paris L’harmattan. P 150-153 

GUIDARELLI L,2001  Comment  communiquer pour vendre » édition de vecchi s.a  



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

83 

KOTLER PHILIPPE 2005 Le marketing selon kotler ou comment créer, conquérir et dominer un marché, 

paris village mondial .76-77 

      2 : Articles et publications 

      Benhabib Abderrazak,1995  Instrument d’analyse appliqués en marketing : exemple de  

      Modèles multi attributs » revue ENSAG 1995 

3 : Sources Internet 

 

      https://www.ifes.org/who-we-are/experts 

      https://www.ifes.org/issues/electoral-management 

https://www.ipsos.com/fr-fr/sondages 

https://opinionpublique.wordpress.com/2015/12/07/estimations-instituts-sondages-        

regionales-erreurs-fn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifes.org/who-we-are/experts
https://www.ifes.org/issues/electoral-management
https://www.ipsos.com/fr-fr/sondages
https://opinionpublique.wordpress.com/2015/12/07/estimations-instituts-sondages-%20%20%20%20%20%20%20%20regionales-erreurs-fn/
https://opinionpublique.wordpress.com/2015/12/07/estimations-instituts-sondages-%20%20%20%20%20%20%20%20regionales-erreurs-fn/


0202المجلة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد الحادي عشر أيار/ مايو   
 

     

 84 [Date] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأمين املصغر كآلية ملكافحة الفقر مع دراسة مقارنة بين آسيا وأفريقيا

Micro-insurance as a mechanism to combat poverty with a comparative study between Asia and 

Africa 

 د.منال بن شيخ       

 الجزائر   -1-جامعة فرحات عباس سطيف 

        manoula1988@yahoo.fr 

 

 

 امللخص:

يعتبر التأمين املصغر أو كما يعرف بتأمين الفقراء من أهم       

اآلليات التي تسمح بمكافحة الفقر من خالل مساعدة الفقراء 

واألسر ذوي الدخل املحدود عن طريق توفير منتجات مختلفة 

 تتالئم وظروف هذه الفئة من املجتمع.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز دور التأمين املصغر         

في مكافحة الفقر من خالل التطرق إلى املختلف العناصر 

املرتبطة بالتأمين املصغر ومختلف منتجاته مع اإلشارة إلى 

الفقر وأسباب انتشاره ثم دراسة تطور التأمين املصغر في 

ض مقارنة لتطوره في آسيا مع التركيز على الهند ومحاولة عر 

 آسيا وإفريقيا. 

ومن أهم النتائج املتوصل إليها أن التأمين املصغر يساهم        

حماية مصدر دخل في التقليل من ظاهرة الفقر من خالل 

 يسهل عند حاالت الوفاة كماأو  الفقراء عند التعرض للمرض

الـدول حماية القطاع الزراعي في و  الحصول على الـمـوارد املالية

النامية وخفض تكاليف األخطار والصدمات لكن رغم هذا 

يبقى االقبال على التأمين املصغر جد محتشم خاصة في القارة 

 اإلفريقية والتي تضم عدد هائل من الفقراء.

 الكلمات املفتاحية:

 التأمين، التأمين املصغر؛ الفقر

 

Abstract 

             Micro- insurance is also one of the 

most important mechanisms for combating 

poverty by helping the poor and low-income 

families by providing different products that 

suit the conditions of this group of society. 

      This paper aims to highlight the role of 

microinsurance in the fight against poverty 

by addressing the various elements 

associated with microinsurance and its 

various products with reference to poverty 

and the causes of its spread, and then 

examine the development of microinsurance 

in Asia with a focus on India and try to show 

a comparative development in Asia and 

Africa. 

       One of the most important findings is 

that microinsurance contributes to reducing 

poverty by protecting the income source of 

the poor when exposed to disease or death. It 

also facilitates access to financial resources, 

protecting the agricultural sector in 

developing countries and reducing the costs 

of risks and shocks. The mini is very modest 

especially on the African continent, which 

has a huge number of poor people. 

key words: Insurance; micro-insurance; 

poverty. 
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 مقدمة

يحتل التأمين أهمية كبرى في حياة األفراد واملجتمعات حيث أصبح يمثل  ضرورة اجتماعية وحاجة اقتصادية في نفس       

الوقت، وذلك باعتباره أداة أمان لتغطية الخسائر الناتجة عن املخاطر والحوادث وإعادة تشكيل رؤوس األموال والتي 

االقتصاد وإعطاء الثقة والطمأنينة لألفراد واملؤسسات واملشاريع  تمكن من انعاش حركة التنمية واستمرارية نمو

بمختلف أنواعها وأحجامها سواء كانت كبيرة متوسطة أو صغيرة هذه األخيرة والتي أصبحت تشكل فئة معتبرة داخل 

والتي تكون في  املجتمعات حيث أن املشاريع الصغيرة باتت تحظى باهتمام كبير من حيث تمويلها ومن حيث التأمين عليها

الغالب تابعة ألفراد بسطاء وفقراء، ويكن أن يواجه هؤالء الفقراء أزمات طاحنة إذا ما تعرضوا ألزمة معينة أو حادث ما؛ 

كتوقف املشروع وتحمل الخسائر نظرا لقلة مواردهم املالية، ولهذا يمكن أن يمثل التأمين وإن كان على مبالغ صغيرة نوع 

 نة للفقراء.من الحماية والطمأني

وعليه يحقق التأمين املصغر فوائد عديدة للفقراء ولالقتصاد في نفس الوقت؛ حيث يسمح بتوفير الحماية لفئة مهمة      

داخل املجتمعات وهي فئة الفقراء كما يسمح بمكافحة الفقر باالعتماد على منتجاته املختلفة املوجهة أصال للفقراء، وقد 

آلونة األخيرة وشهد اقبال معتبر نظرا لفعاليته في مكافحة الفقر خاصة في الدول اآلسوية تطور التأمين املصغر في ا

 كالهند...

ما مدى مساهمة التأمين املصغر في مكافحة ظاهرة ومن خالل ما سبق يمكن طرح السؤال الرئيس ي واملتمثل في :       

 ؟الفقر

 تتفرع عنه التساؤالت التالية:

 ر وما هي عناصره ومختلف منتجاته؟ما مفهوم التأمين املصغ -

 ما هي أسباب انتشار الفقر في مختلف دول العالم؟ -

 كيف يساهم التأمين املصغر في مكافحة الفقر؟ -

 ما هي معدالت تطور التأمين املصغر في إفريقيا مقارنة بآسيا؟ -

 إلى ثالثة محاور، وهي ولإلجابة عن األسئلة السابقة واالإملام بكافة جوانب املوضوع تم تقسيم هذه الدراسة

وتطرقنا فيه إلى تعريف التأمين التقليدي ومختلف عناصره ثم عرضنا مفهوم التأمين ماهية التامين املصغر :  -

 املصغر من خالل التعرف عليه وعلى عناصره وأهم منتجاته؛

ل العالم وكيف تم عرض مفهوم الفقر  واألسباب املؤدية إلى انتشاره في مختلف دو  الفقر وأسباب انتشاره: -

 يساهم التأمين املصغر من التقليل من ظاهرة الفقر ومساعدة الفقراء وذوي الدخل املحدود؛

تم عرض انتشار التأمين املصغر في مختلف مناطق العالم ومعدالت التغطية في  تطور التامين املصغر: -

 مختلف القارات مع التركيز على القارة اإلفريقية واآلسيوية.

 التأمين املصغر أوال: ماهية

قبل التطرق ملفهوم التأمين التكافلي ومختلف الجوانب املرتبطة به سنعرض أوال مفهوم التأمين التقليدي وعناصره 

 األساسية

والتي  (Securus) يرجع أصل مصطلح التأمين في تداوالته الغربية إلى اللفظة اليونانية مفهوم التأمين التقليدي:  -1

 la) (la securité) والتي تعني األمن Assuratio ية النفس وزوال الخوف، وانبثقت عنها كلمةتعني في مدلولها طمأنين

garantie)التأكد ، (la certitude)التأمين  ،........(l’assurance   

 :فيما يلي عرض لبعض تعاريف التأمين تعريف التأمين التقليدي: -1-1
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يؤدي إلى املؤمن له أو إلى املستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا التأمين عقد يلتزم املؤمن بمقتضاه بأن " -

من املال، أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر املبين بالعقد وذلك في مقابل 

 1(34؛ ص 1991)أبو النجا؛  . "قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن

عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو املستأمن نظير دفع مبلغ معين وهو القسط على تعهد لصالحه أو " -

لصالح غيره في حالة تحقيق الخطر، من الطرف اآلخر، وهو املؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة املخاطر ويجري 

  "p111) ;1996 (Sainrapt2 ;املقاصة بينها وفقا لقوانين اإلحصاء

يتضح من خالل التعريفين السابقين أن التأمين عقد بين طرفين هما شركة التأمين واملؤمن له حيث يلتزم هذا األخير 

بدفع أقساط للشركة مقابل تعهدها بدفع التعويض في حالة وقوع الضرر، وعليه فالتأمين يوفر الحماية واالستقرار 

 لألفراد والشركات مما ينعكس على االقتصاد ككل.

  .تتمثل هذه العناصر في الخطر؛ القسط؛ ومبلغ التأمين عناصر التأمين: -1-1

الخطر يعرف الخطر على أنه " ضرر متوقع الحدوث،  مبني على االحتماالت التي تتفاوت فيما بينها، بين احتماالت -

قة؛ التصادم..." )املصري؛ متعلقة باألشخاص مثل:الوفاة، املرض، العجز...؛ أو احتماالت متعلقة باملمتلكات مثل:السر 

. إذن الخطر هو احتمال وقوع حدث معين مستقل عن إرادة الطرفين، والذي يمكن أن يسبب خسارة 3(11؛ ص1999

مادية أو ضرر معين. ومن خالل تعريف الخطر يمكن استخالص الشروط الواجب توافرها في الخطر القابل للتأمين، 

 :ومن هذه الشروط نذكر ما يلي

 ن الخطر حادثا احتماليا؛أن يكو -

  أ ن يكون الخطر مستقال عن إرادة الطرفين؛-

 أن يكون الخطر موضوع التامين مشروعا قانونيا؛-

 .يجب أن يكون الخطر املؤمن ضده مستقبلي -

القسط: هو ذلك املبلغ من املال الذي يدفعه املؤمن له؛ مقابل تعهد املؤمن بتغطية الخطر؛ وقد يكون القسط ثابتا  -

. ويكون متغيرا في نظام التأمين التبادلي حيث يجوز لهيئة أو 4( 32؛ ص1002وقد يكون متغيرا في بعض الحاالت )معراج؛ 

ذي يكون قد دفع عند إبرام العقد، ويكون ثابتا في جميع عمليات التأمين مؤسسة التأمين طلب مبالغ إضافية لالشتراك ال

 :التجارية. ومن الشروط الواجب توافرها في قسط التأمين

  أن يكون هذا القسط املستوفى من املؤمن له كافيا لتغطية االلتزامات واملصاريف؛-

 أن يكون قسط التأمين املستوفى عادال ومتناسقا؛-

 .لتأمين منافساأن يكون قسط ا-

مبلغ التأمين: وهو ذلك املبلغ من املال الذي يلتزم املؤمن بأدائه عند تحقق الخطر للمؤمن له أو املستفيد أو غيره، وهو -

؛ 1002يمثل في الواقع مقابل التزام املؤمن له بدفع القسط؛ ويرتبط به ارتباطا كليا بالزيادة أو النقصان )سالم؛ مرس ي؛

 القسط ارتفع معه مبلغ التأمين، بحيث يختلف بالنسبة للتأمين على األشخاص والتأمين على األضرار.وكلما زاد 5( 12ص

ارتبط مفهوم التأمين املصغر بمفهوم آخر وهو التمويل املصغر حيث يعرف التمويل املصغر  مفهوم التأمين املصغر: -1

ض مصغرة لألسر الفقيرة التي ليس بإمكانها اللجوء إلى "كمجموعة من األجهزة واألنظمة التمويلية التي تسمح بتقديم قرو 

املؤسسات التمويلية التقليدية بغرض مساعدتها على قيادة األنشطة اإلنتاجية واملدرة للدخل مما يفتح لهم مجال تطوير 

حاب (، وبالتالي يمكن القول أن التمويل املصغر موجه للفقراء وأص4؛ ص"1013)مليزي؛ 6مؤسساتهم الصغيرة جدا"

 املشاريع الخاصة الذين ال يقدرون على االستفادة من الخدمات املالية املمنوحة من طر ف البنوك التجارية.

 فيما يلي عرض لبعض تعاريف التأمين املصغر: تعريف التأمين املصغر: 1-1
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تتناسب واحتمال أنه حماية ذوي الدخول املنخفضة ضد مخاطر محددة مقابل دفع أقساط تأمينية منتظمة : " 1تعريف

 ).p 13 ; 2006 churchil;) 7وقوع هذه املخاطر وتكلفتها"

لتأمين املصغر هو مثل أي تأمين آخر من حيث أنه يوفر الحماية و الحيطة ضد الخسائر؛ إال أنه يختلف من ا : "2تعريف

مجموعة مختلفة من املعامالت حيث السوق املستهدفة: األفراد ذوي الدخول املنخفض. وعلى هذا النحو، فإنه يتطلب 

 (14.)مليزي؛ ص8في الطريقة التي يتم بها تنمية وتطوير املنتجات، تسويقها، تسعريها وبيعها"

هو التأمين املصمم لحماية الفقراء وأصحاب الدخل املنخفض من املخاطر، والذي يجب أن يقوم على  : " 3تعريف 

يه، فمعظم برامج الحماية االجتماعية ال تعتبر تأمين مصغر، حيث ّ إن مبادئ وممارسات تأمينية مقبولة بشكل عام. وعل

هذه البرامج يتم تمويلها ً غالبا عن طريق الضرائب، وليس عن طريق األقساط التي يجب أن يدفعها املشتركون املؤمن 

 (11؛ ص1012.)قسول؛9عليهم"

أمين التقليدية حيث يشتركان من حيث الفكرة من خالل التعاريف السابقة نستنج أن التأمين املصغر هو نفسه الت

والهدف واملبادئ حيث يسعى كل منهما لتوفير الحماية من األخطار وتعويض األضرار، ولكن التأمين املصغر يختلف من 

 حيث الفئة املستهدفة إذ أنه مصمم لحماية الفقراء وذوي الدخل املحدود.

 (  p 02) ;2010 amit;10غر على العناصر الرئيسية التالية: : يقوم التأمين املصعناصر التأمين املصغر 2-2

مقابل  أي يخضع لنفس مبادئ التأمين التقليدي و تفرض دفع أقساط من طرف حملة وثائق التأمين مبادئ التأمين: -

 تعهد شركة التأمين بالتعويض في حالة تحقق الخطر املؤمن منه؛

يركز التأمين املصغر على فئة األفراد ذوي الدخل املنخفض وغير املستقرة، وبالتالي تجميع أكبر  إمكانية الوصول إليه: -

عدد ممكن من األخطار على غرار شركات التأمين التقليدي التي تسعى إلى إقصاء األخطار العالية، هذا مما يوسع نطاق 

 ر عدد ممكن من األفراد؛التأمين إلى شرائح املجتمع املعزولة ويوفر تغطية تأمينية ألكب

تتميز األقساط والتغطية التأمينية باملحدودية، وهذا حتى تبقى أسعار املنتجات معقولة وفي متناول الفئة  التكاليف:-

 ؛املستهدفة، فاالعانات املمنوحة من طرف الحكومة ووكاالت التنمية تسمح بالحفاظ على هذه امليزة

فة غير متجانسة، فيجب أن تكيف منتجات التأمين املصغر مع متطلبات املجتمع نظرا لكون الفئة املستهد املرونة: -

 بشكل فعال تتناسب ومواقع الهشاشة لدى األفراد ذوي الدخل املنخفض؛

أعلن املدير العام ألحد أكبر شركات التأمين في الواليات املتحدة أنه ال يفهم وثيقة التأمين الخاصة بشركته  البساطة: -

ة، وبالتالي يجب أن يتميز الهيكل التنظيمي للتأمين املصغر بالبساطة التامة من حيث املنتجات، شروط ألنها معقد

 .االكتتاب، تحصيل األقساط و توضيح سياسة سريان وثائق التأمين

 ويمكن تلخيص عناصر التأمين املصغر في الشكل اآلتي:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0202المجلة الدولية للدراسات االقتصادية                                العدد الحادي عشر أيار/ مايو   
 

     

 88 [Date] 

 

 ( عناصر التأمين املصغر1الشكل رقم )

 
 املصدر: من إعداد الباحثة

يوجد العديد من منتجات التأمين املصغر كما تتفرع عن كل منتج منتجات ثانوية ولكل منتجات التأمين املصغر:  2-3

 منها أهمية خاصة، وفق ما يوضحه الجدول املوالي:

 ( منتجات التأمين املصغر1الجدول رقم )

 األهمية املنتجات الفرعية املنتجات

االستشفاء، الرعاية األولية،  التأمين على الصحة 

 األمراض الخطرة

 :مي املؤمن في حالة املرض و االصابات الجسمانيةتح

 تغطية عادة ما تكون محدودة باالستشفاء

التأمين على الحياة/ 

 ائتمان

 :ألمواله في حالة وفاة املقرضتحمي خسارة املقرض  ) حماية الحياة ) مرتبط بالقرض

 مبلغ محدد

التأمين على 

 الحياة/حماية

تعويضات مالية للمستفيدين في حالة  وفاة مؤقت؛ جنازة؛ حوادث؛ عجز

 وفاة/حادث/عجز املؤمن

التأمين على الحياة 

 /ادخار

 مزج الحماية باالدخار: تعبئة اإلدخار املؤمن تغطية مختلطة؛ أرباح؛ استثمارات

التـأمين 

 الزراعي/مؤشر

تأمين املحاصيل؛ ماشية وتغطية 

 بمؤشر

يحمي املداخيل/املردود الزراعي في حالة الكوارث 

 الطبيعية

التأمين على 

 املمتلكات

عادة مرتبطة بالقرض: يحمي املستفيد من خسارة  سكنات/أصول تجارية

 األصول 

التأمين املصغر 

 التكافلي

تأمين يتناسب مع الشريعة اإلسالمية لألسر  يوفر تكافل عائلي وتكافل شامل

 املسلمة ذات الدخل الضعيف

 التأمين المصغر

 مبادئ التأمين

 حماية الفقراء وذوي الدخل الضعيف

 إمكانية الوصول المرونة التكاليف البساطة
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التأمين املصغر 

 املركب

حزمة من منتجات التأمين املختلفة 

مثل التأمين على الحياة والصحة 

 واملمتلكات

تستطيع األسر الفقيرة الحصول على خدمات تأمينية 

 أكثر وتدخر تكاليف املعامالت.

 الباحثة باالعتماد على:املصدر من إعداد 

مليزي محمد األمين؛ دور التأمين املصغر في تنمية القطاع الزراعي؛ مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ؛  -

 31؛ ص  1012-1013؛  -1-جامعة فرحات عباس سطيف

الفقر املدقع  أمين قسول؛ التأمين األصغر كآلية لتحقيق أول األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة في ّ الحد من -

 13 ؛ ص1012؛ 21والجوع في البلدان النامية؛ مجلة بحوث اقتصادية عربية؛ العدد 

 منقبل توفير خدمة التأمين املصغر على نطاق واسع، يجب التغلب على عدد  معوقات سوق التأمين املصغر: 1-3

الخدمة وبعضها عيوب في الخدمات  ت أوال. تتمثل بعض ھذه املعوقات في قيود خارجية ومعوقات على توصيلااملعوق

التأمينية الحالية وبعضها يتعلق بنظرة الناس إلى التأمين بصفة عامة وأخيرا بعض منھا يتعلق بلوائح التأمينات أو غيابها. 

 (04؛ص 1002)روث؛  11  :مثال ذلك

لرعاية الصحية في أفقر إن الحالة املادية واالدارية املتدنية لكثير من مؤسسات ا التأمين املصغر على الصحة: -

 ؛دول العالم تجعل جودة الرعاية الصحية وإدارة برامج التأمين على الصحة أمرا صعبا للغاية

معظم الخدمات التأمينية الحالية متدنية الجودة حيث الغالبية العظمى منھا  التأمين املصغر على الحياة: -

حياة( ومصممة لحماية املؤسسة املقرضة في حالة وفاة يرتبط ببرامج وخطط االئتمان )التأمين االئتماني على ال

املقترض، ھناك حاجة لتوفير خدمات ذات جودة أفضل تساعد األسر مساعدة فعلية بتوفير غطاء تأميني 

 ؛مستمر بعد وفاة رب األسرة

وثيقة حب امن الصعب الرقابة والسيطرة على التزوير الذي قد يقوم به ص التأمين املصغر على املمتلكات: -

خاصة بالنظر إلى  (التأمين وأيضا على املخاطر األدبية )امليل إلى عدم االكتراث كثيرا باملمتلكات املؤمن عليها

 ؛هامش الربح البسيط

قد تكون هذه الجهات هي أكبر معوقات تقديم خدمات التأمين املصغر. فغالبا ال ترى  جهات تقديم الخدمة: -

مين املصغر أو تدرك الفوائد الثانوية له مثال أص املتاحة في مجال التر لفمؤسسات تقديم الخدمة التأمينية ا

ذلك أن التأمين املصغر يمكن أن يجعل عمالئهم أكثر استقرارا من الناحية املالية ، فبدل من ھذا تميل ھذه 

اية املحافظ الجهات إلى التركيز فقط على الفوائد التي يحققها التأمين لهم ) مثال من خالل العموالت أو حم

 ؛املالية

إن عدم قدرة الفقراء على الحصول على التأمين يضعهم في دائرة مفرغة حيث أن ذلك يؤدي  معوقات السوق:  -

إلى فهم محدود أو تبني مواقف سلبية. وھناك حاجة ماسة لبذل املزيد من الجهد لتحسين صورة التأمين بصفة 

ودي الدخل وأن تدرك أن السوق دغلب على نمطية سوق محعامة ويتعين على مؤسسات التمويل التجارية الت

 ؛مربح وجدير بالثقة في نفس الوقت كما حدث في صناعة االقراض املصغر

يمكن أن تمثل الجهات املختصة بإصدار لوائح التأمينات حجر عثرة في طريق  املعوقات التنظيمية )اللوائح(: -

ة للتأمين املصغر ـ على سبيل املثال سهولة اللغة التي تكتب بها التأمين املصغر ألنها ال تعبر عن احتياجات محدد

وثيقة التأمين واملستندات األخرى. غير أن التأمين املصغر يحتاج للوائح ألنه من الخطر أن يتم التأمين على 
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العمالء من جانب مؤسسات تأمينية ال تخضع للوائح وتتحمل مخاطر التأمين بدون وجود احتياطي أو بدون 

 . ةعادة التأمين. وقد أدى ذلك في كثير من األحيان إلى ضياع األقساط التأمينيإ

 ثانيا: الفقر وأسباب انتشاره

 بأنه عبارة عن عدم القدرة على الحصول على تعريف الفقر : -1
ً
 بأنه الحاجة والعوز، ويعرف اصطالحا

ً
ُيعرف الفقر لغة

 عدم الحصول على الحرّية اإلنسانية احتياجات الحياة األساسّية كالسكن والطعام واملل
ً
بس والتعليم والصحة، وأيضا

واملشاركة والعدالة، اما الفقر على مستوى الدول، فهو يعني غياب التنمية بمفهومها االقتصادي واالجتماعي والسياس ي 

عف التدريب والثقافي، وقد يصحب ذلك وجود التضخم املتنامي وضعف االستثمار في املجاالت املختلفة، وكذلك ض

وعدم التأهيل. والفقر من جانب آخر، هو عدم مقدرة املستضعفين على انتزاع حقوقهم من االغنياء واملحتكرين لالموال 

ومصادر االنتاج والثروة، بحيث يصبح غيرهم رقيقا تحت رحمة االقوياء من اهل الغنى، وبالتالي يصبح املجتمع طبقتين 

 .12لفقراء للثورة وانتزاع حقوقهم بقوة الساعدويغيب السالم االجتماعي ويتهيأ ا

م  1992كما عرف البيان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الذي عقدته األمم املتحدة حول التنمية االجتماعية في  عام 

مفهوم الفقر على أنه "االفتقار إلى الدخل املادي و موارد االنتاج الكافية لضمان إشباع الحاجات األساسية و الضرورية 

سوء التغذية و الحرمان من الخدمات األساسية كالصحة و التعليم و عدم  ملواجهة متطلبات الحياة و تجنب الجوع و

 و السياسية الحصول على مصادر املياه النقية و السكن املالئم إضافة إلى عدم املشاركة في صنع القرار في الحياة املدنية 

ديد مستوى أدنى للمعيشة يعتبر م فإن تعريف الفقر يتطلب تح 1001و طبقا للتقرير االقتصادي العربي املوحد لعام  

من ال يحصل عليه من ضمن الفقراء و يسمى هذا املستوى األدنى من املعيشة "خط الفقر "، و الهدف من تحديد هذا 

يستطيعون مقابلة احتياجاتهم األساسية ،و يقدر على أساس مفهوم الدخل أو  ال الخط هو التعرف على األفراد الذين

 (.421؛ ص1013قادة؛ ) 13االنفاق االستهالكي

باختصار شديد يمكن إدراج أهم أسباب الفقر تبعا ألسباب أو أبعاد رئيسية وهي إما  أسباب انتشار ظاهرة الفقر: -2

)قويدقرين؛ 14بعد سياس ي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتعتبر تلك األبعاد ذات تأثري قوي على الفرد واملجتمع ككل؛ وهي:

 (11؛ص 1013

: من هذا البعد نجد أن التوزيع الجغرافي لبعض البلدان قد يؤثر على مستوى املعيشة بالنسبة ياس يالبعد الس -2-1 

 ألفراد املجتمع وذلك بسبب قلة املوارد املتاحة لألفراد وبالتالي يؤثر على مستوى املعيشة نظرا لسوء التوزيع الجغرافي،

عله يعيش في مستوى أدنى للمعيشة وذلك ألن الحروب أضف إلى ذلك الحرب التي تؤثر على مستوى معيشة الفرد وتج

تؤثر على النشاط االقتصادي وعلى املوارد املوجودة، والحصار الذي يفرض على أي بلد سيؤثر على األفراد أيضا ألنه 

يصلوا إلى  يوقف أي نشاط أو استثمار وبالتالي ال يجد أفراد املجتمع أمامهم إال املوارد املتاحة لهم واملحدودة وبالتالي

باإلضافة إلى أن إتباع سياسة  .)وامللبس –كاملأكل (مرحلة الفقر املطلق وهي عدم القدرة على إشباع الحاجات األولية 

معينة و مجحفة في بعض املجتمعات تكون السبب في انتشار ظاهرة الفقر خالل امتالك بعض من أفراد املجتمع ذوي 

 ن البعض اآلخر؛السلطة والجاه معظم ثروات املجتمع دو 

يظهر من خالل بعض األزمات االقتصادية في بعض املجتمعات التأثير املباشر على املجتمع  البعد االقتصادي : 2-2

 وأفراد ملجتمع مثل:

 عدم االستفادة من املوارد التي تساعد على رفع املستوى االقتصادي للبلد أو املجتمع؛-

 في بعض املجتمعات إن التطورات االقتصادية مثل والعوملة -
ً
 اقتصاديا

ً
والخوصصة والتمويل االقتصادي ال يعتبر نجاحا

 يعمق و يوسع هوة الفقر؛
ً
 بقدر ما هو سببا
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األنهار) استغالال عقالنيا يكون فيه بالتالي  -الزراعة  -عدم استغالل املوارد الطبيعية املوجودة في املجتمع مثل البترول -

 كثر من اإلنتاج؛معدل استهالك أفراد املجتمع أ

 عدم االهتمام بإنشاء أنشطة جديدة داخل املجتمع للزيادة من دخل املجتمع وأفراده و تحسين مستوى ثروة األمة؛-

عدم االهتمام بتكوين عالقات جيدة مع العالم الخارجي للمجتمع لتبادل األنشطة التجارية بين املجتمعات وبعضها -

 البعض؛

: ويظهر من خالل ثقافة املجتمع واملبادئ التي يقوم عليها هل هي املساواة أم الالمساواة بين أفراد  البعد االجتماعي 1-4

  :املجتمع

كعدم تقديم الخدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل بالنسبة ألفراد املجتمع والتي تعتبر من أهم األسباب -

 املؤدية لظهور الفقر؛

 ي والتمايز بين الطبقات الذي يؤدي إلى عدم وجود مشاركة فعالة بين أفراد املجتمع؛ظهور النظام الطبق - .

 .عدم االهتمام بالتنمية الثقافية بالنسبة ألفراد املجتمع قد يكون ضمن األسباب املؤدية لظهور الفقر - . 

ـدا في العمل التنموي أن يساهم يمكن للتأمين املصغر والذي يعد مجاال جـديدور التأمين املصغر في مواجهة الفقر: -3

بشكل كبير في ّالحد من الفقر املدقع والجوع بين األسر الفقيرة عن طريق توفير خاصية تقاسم التكاليف الباهظة 

 (13)قسول؛ ص:15لألحداث غير املتوقعة بين العديد من األسر الفقيرة، حيث يمكن للتأمين األصغر العمل على

 ؛ند التعرض للمرضحماية مصدر دخل الفقراء ع -

 ؛حماية الفقراء عند حاالت الوفاة - 

 حماية األصول اإلنتاجية للفقراء عند الطوارئ واألزمات؛ -

 تسهيل الحصول على الـمـوارد املالية؛  -

 تغيير السلوك االستثماري للفقراء وزيــادة دخولهم؛-

 حماية القطاع الزراعي في الـدول النامية؛ -

 .األخطار والصدماتخفض تكاليف -

 ثالثا: تطور التأمين املصغر في إفريقيا وآسيا

 التأمين املصغر في العالم -1

يمثل الجدول املوالي توزيع وثائق التأمين املصغر عامليا لسنة معدل التغطية بالتأمين املصغر عامليا:  -1-1

 ومعدل التغطية حسب عدد السكان: 1013

 2112املصغر ومعدل التغطية عامليا لسنة ( توزيع وثائق التأمين 2الجدول رقم )

التطور  السكان مليون/%

 السنوي 

نسبة السكان 

 عامليا

عدد وثائق 

 التأمين املصغر

معدل التغطية 

 بالتأمين املصغر

 9.402 300 20.0 1.04 3191.2 آسيا

 1.109 20 1.2 1.11 212.2 أمريكا الالتينية

 1.121 13 12.2 1.32 1110.2 أفريقيا

 / / 10.3 0.01 231.2 أوروبا

 / / 3.2 0.12 442.3 أمريكا الشمالية

 2.211 323 100 1.12 2121.1 العالم

Source : www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=9765&fg=1 

http://www.institutdesactuaires.com/global/gene/link.php?doc_id=9765&fg=1
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن معدل التغطية بالتأمين املصغر ضعيف جدا عامليا رغم انتشار الفقراء وذوي        

هذا يدل على عدم  عامليا  % 2.2الدخل املحدود بشكل واسع عبر مختلف مناطق العالم؛ حيث قدرت نسبته بحوالي 

االهتمام بهذا القطاع رغم أهميته الكبيرة في مساعدة الفقراء وإعانتهم وحمايتهم من األخطار باإلضافة إلى إعادة تشكيل 

رؤوس األموال. كما نالحظ أن قارة آسيا تحتل املرتبة األولى عامليا من حيث عدد وثائق التأمين املصغر حيث بلغ عددها 

ولكنها تبقى أيضا نسبة ضعيفة مقارنة بعدد السكان وبعدد الفقراء، أما  %9.4وبمعدل تغطية بلغ  1013وثيقة سنة  300

 .13حيث قدر عدد وثائق بــــ % 1.1القارة األفريقية فلم يتعدى معدل التغطية عن طريق التأمين املصغر نسبة 

يمثل الشكل املوالي خريطة النتشار التأمين املصغر عبر مختلف  توزيع انشار التأمين املصغر عامليا: -1-2

 :1013مناطق العالم لسنة 

 ( خريطة النتشار التأمين املصغر عامليا2الشكل رقم )

 
source : www.slideshare.net/Herrndorf/an-introduction-to-microinsurances 

يمثل الشكل أعاله انتشار التأمين املصغر حسب مقدمي هذه الخدمة حيث نالحظ انتشار واسع للتأمين املصغر في قارة 

يقدمون خدمة التأمين املصغر، أما قارة  20-11ووجود معدل أقل قليال ما بين  10-1آسيا حيث كان أعلى انتشار ما بين 

 مع وجود مناطق كثيرة ال تحتوي على هذه الخدمة أصال. 10-1للمقدمين مابين  أفريقيا فنالحظ انتشار قليل

يوضح الشكل املوالي توزيع التأمين املصغر عبر مختلف مناطق العالم من توزيع التأمين املصغر  حسب األقساط:  1-3

 :1013خالل األقساط  املحصلة لسنة 

 املحصلة )ألف دوالر(( توزيع التأمين املصغر حسب األقساط 3الشكل رقم)

 
Source : www.lafabriquedassurance.org/publications/LIVREBLANC.pdf 

http://www.lafabriquedassurance.org/publications/LIVREBLANC.pdf
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أعاله أن إجمالي األقساط املحصلة من التأمين املصغر في آسيا تفوق األقساط املحصلة في نالحظ من خالل الشكل  

قارة أفريقيا، كما نالحظ أن أقساط الحياة تفوق أقساط غير الحياة )املمتلكات والزراعة( في كال القارتين وهذا يدل 

لتي تضمن العيش الكريم لألسر وتوفر حلول عل اهتمام الفقراء وذوي الدخل املحدود باملنتجات املتعلقة بالحياة وا

 مالية أثناء األزمات أو الوفاة أو العجز.

 التأمين املصغر في قارة أفريقيا -2

( معدل التغطية باالستخدام التأمين 3يمثل الشكل رقم )معدل التغطية بالتأمين املصغر في قارة أفريقيا:  -2-1

 :1013املصغر في مختلف بلدان القارة االفريقية لعام 

 ( معدل التغطية بالتأمين املصغر في أفريقيا2الشكل رقم )

 
microassurance-https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la- املصدر: املوقع االلكتروني

as/p-petits-a-progresse 

 %3.3مقابل  1013سنة  %2.3نالحظ من خالل الشكل أعاله ان معدل التغطية باستخدام التأمين املصغر بلغ نسبة        

فقط خالل ثالث سنوات وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمعدالت الفقر املنتشرة في  %1.0أي بزيادة قدرت بـــ  1011سنة 

وهي  %23.0تغطية مرتفعة في أفريقيا الجنوبية حيث بلغت نسبة مختلف البلدان األفريقية، كما نالحظ ان معدالت ال

وزامبيا  %19.2باستثناء غانا بنسبة  %10.0نسبة معتبرة وكبيرة مقارنة بالبلدان األخرى والتي لم تتعدى فيها النسبة 

ـــ %11.3وسوازيلندا بنسبة  %11.1بنسبة  ا تحتل املرتبة األولى ، ويجب اإلشارة إلى أن جنوب أفريقي%12.1و وناميبيا بــ

 إفريقيا فيما يخص تطور قطاع التأمين وهذا بدوره انعكس على كافة منتجات التأمين بما في ذلك التأمين املصغر.

في تونس؛ املغرب  0.4و 1.4و 1.1أما معدل التغطية في مناطق شمال إفريقيا فيبقى ضعيف جدا حيث بلغ نسبة     

على عدم االهتمام بالتأمين املصغر كآلية فعالة ملكافحة الفقر حيث لم يحظى باالهتمام والجزائر على التوالي وهذا يدل 

املناسب، كما أن ضعف قطاع التأمين في هذه البلدان انعكس بدوره على قطاع التأمين املصغر باإلضافة إلى انتشار 

 البروقراطية والفساد في هذه البلدان.

يمثل الشكل املوالي توزيع التأمين املصغر في أفريقيا حسب توزيع التأمين املصغر  حسب املنتجات في أفريقيا:  -2-2

 :1013املنتجات وميلغ املحصل من كل منتج لسنة 

 

 

 

 

 

https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-microassurance-progresse-a-petits-pas/
https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-microassurance-progresse-a-petits-pas/
https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-microassurance-progresse-a-petits-pas/
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 ( توزيع التأمين املصغر في أفريقيا حسب املنتجات5الشكل رقم )

 
microassurance-https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-املصدر: املوقع االلكتروني 

pas/-petits-a-progresse 

مليون شخص، تعود  21.9نالحظ من خالل الشكل أعاله عدد األشخاص املؤمنين تحت غطاء التأمين املصغر بلغ       

مليون 12.3مليون شخص يليها منتج تأمين القرض بنسبة  32.2أكبر نسبة للتامين على الحياة حيث بلغ عدد املؤمنين 

مليون شخص أما التأمين املصغر  14.1على الحوادث حوالي شخص في حين بلغ عدد املؤمنين بوثيقة التأمين املصغر 

مليون اما التأمين  3.2مليون مؤمن في حين بلغ عدد املؤمنين على املمتلكات بواسطة التأمين املصغر  1.3الصحي فقد بلغ 

 مليون شخص. 1.1الزراعي املصغر فلم يتعدى عدد املؤمنين 

 التأمين املصغر في قارة آسيا: -3

يمثل  الشكل املوالي  أكبر عشر   بلدان  تستخدم التأمين  شر بلدان تستخدم التامين املصغر في أسيا:   أكبر ع -4-1

 : 1013املصغر في قارة آسيا خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-microassurance-progresse-a-petits-pas/
https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-microassurance-progresse-a-petits-pas/
https://www.jeuneafrique.com/mag/303289/economie/la-microassurance-progresse-a-petits-pas/
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( أكبر عشر بلدان تستخدم التامين املصغر في آسيا6الشكل رقم )
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draminda-1-www.slideshare.net/icmifmicroinsurance/session:  Source 

نالحظ من خالل الشكل أعاله أن الهند تحتل املرتبة األولى على مستوى القارة اآلسياوية من حيث استخدامها للتأمين      

حيث وصل  10ى فيها املعدل كمعدل تغطية وبأعلى معدل وبفارق كبير مقارنة بباقي الدول التي لم يتعد 111.1املصغر بمعدل 

في تايالندا ويستمر هذا املعدل باالنخفاض في باقي البلدان حيث  9.4في بنغالدش و 9.3بالصين و 11.9بالفيليبين و  19.9إلى 

 في كل من باكستان؛ إندونيسيا؛  ماليزيا؛ نيبال وكومبوديا على التوالي. 4؛0؛ 1.1؛ 1.4؛ 1.2، 2.4سجل 

يمثل الشكل اآلتي معدل التغطية عم طريق التأمين املصغر ستخدام التأمين املصغر في قارة آسيا: معدل التغطية با -4-2

 1013في مختلف البلدان اآلسيوية لسنة 

 

 

 

http://www.slideshare.net/icmifmicroinsurance/session-1-draminda
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 ( معدل تغطية التأمين املصغر في آسيا7الشكل رقم )

 
Source : /docplayer.fr/16732728-Etat-des-lieux-de-la-micro-assurance-le-paysage-mondial-de-la-micro-

assurance-rendez-vous-de-l-assurance-a-casablanca-16-avril-2015-16-4.html 

حيث عملت الهند على نالحظ من خالل الشكل أعاله انتشار التأمين املصغر في الهند بشكل واضح مقارنة بالدول األخرى، 

في املئة من عدد السكان.  31ليون فقير في البالد، يمثلون نحو م 200إطالق أكبر برنامج تأمين صحي في العالم يغطي نحو 

دوالر( إلى كل عائلة فقيرة  2900ألف روبية ) 200، يقدم تغطية طبية بقيمة «مودي كير»والبرنامج الذي أطلق عليه اسم 

 من بين وتم زيادة التمويل بطريقة متدّرجة وفق الحاجة. ووفق  .لعالج األمراض الخطيرة التي قد تصيبها
ً
الخطة، يمكن أربعة

هنود االستفادة من رعاية ثانية أو ثالثة في مستشفيات حكومية، أو رعاية خاصة ضمن حدود التأمين املسموح بها لكل  10كل 

 في الهند 
ً
املئة  في 1.2في املئة من إجمالي الناتج املحلي، ومن املتوقع أن ترتفع إلى  1.12أسرة. وتمثل موازنة الصحة العامة حاليا

كما نالحظ انتشار التأمين املصغر في باقي الدول اآلسيوية لكن بنسبة أقل بكثير من الهند والتي تعتبر رائدة  .1012بحلول عام 

 في هذا املجال.
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 الخاتمة:

يعتبر التأمين من أهم الوسائل التي تحمي األفراد واملؤسسات والحكومات من مختلف املخاطر واألزمات حيث يعمل على       

توفير االطمئنان واالستقرار وإعادة خلق الثروة في حالة تحقق الضرر، كما ينطوي التأمين املخصص على نفس الفكرة 

وهم الفقراء واألسر ذات الدخل املحدود حيث يوفر  لهذه الفئة مجموعة والهدف لكنه موجه لفئة محددة من أفراد املجتمع 

من املنتجات سواء تأمين مصغر على الحياة أو الصحي أو على املمتلكات أو الزراعي الحماية والرعاية ومصادر تمويل جديدة 

اة األساسّية كالسكن والطعام عدم القدرة على الحصول على احتياجات الحيتتالئم وظروف الفقراء حيث يؤدي الفقر إلى 

 عدم الحصول على الحرّية اإلنسانية واملشاركة والعدالة، وبالتالي ينجر عنه غياب التنمية 
ً
وامللبس والتعليم والصحة، وأيضا

 بمفهومها االقتصادي واالجتماعي والسياس ي والثقافي.

ة الفقر ومساعدة الفقراء مما ينعكس بدوره على ولكن رغم األهمية التي يحظى بها التأمين املصغر في مجال مكافح    

االقتصاد ككل، رغم هذا نالحظ عدم انتشار هذا النوع من التأمين مع انتشار واسع لظاهرة الفقر في مختلف بلدان العالم 

آلونة األخيرة بدأ بما في ذلك القارة األفريقية التي تحتوي مجموعة كبيرة من الفقراء ونفس الش ئ بالنسبة لقارة آسيا، ولكن في ا

االهتمام بالتأمين املصغر وبدأت تظهر فعاليته خاصة في البلدان األسوية ونخص بالذكر الهند حيث انتشر فيها بشكل واسع 

 عكس البلدان األفريقية والتي لم تهتم بهذا املنتج رغم انتشار فئة كبيرة من الفراء في هذه البلدان.

 صغر ألية فعالة ملكافحة الفقر من خالل حماية مصدر دخل الفقراء عند التعرض للمرضوبالتالي يعتبر التأمين امل      

تغيير السلوك االستثماري للفقراء وزيــادة دخولهم؛ و  تسهيل الحصول على الـمـوارد املالية؛  باإلضافة إلى حاالت الوفاةو 

قيود الخارجية عدة معوقات لعل أهمها ال لكن في املقابل يواجه التأمين  املصغر وخفض تكاليف األخطار والصدمات

ومعوقات على توصيل الخدمة وبعضها عيوب في الخدمات التأمينية الحالية وبعضها يتعلق بنظرة الناس إلى التأمين بصفة 

 عامة وأخيرا بعض منھا يتعلق بلوائح التأمينات أو غيابها. 
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 إستراتيجية التسويق ودورها في تعظيم املبيعات

حالة دراسية -مجلة الحكمة  

Marketing strategy and its role in maximizing sales 

Wisdom Magazine- Case study 
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 الدعميسمية معن عبد الحسين 

Sumaya Maan Abd Al-Hussein Aldaame 

 مكان العمل: بيت الحكمة
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 امللخص :

هدفت الدراسة أعاله الى تسليط الضوء على 

اهمية استراتيجية التسويق ودورها الحيوي في زيادة املبيعات 

بما يضمن خلق الوالء واالنتماء للمنظمة من قبل املستهلكين 

 
ً
والعمالء عن طريق تحسين الصورة الذهنية لهم. وتحقيقا

ألهداف الدراسة، تم تبني املنهج الوصفي والتحليلي، 

ستبانة اانت اداة ريسسية لمم  ااابات افراد العينة البال  واال 

 من قراء  ومشتري مجلة الحكمة لبيان 04عددهم )
ً
( فردا

االسباب التي ادت الى قلة االقبال عليها، فتوصلت الدراسة إلى 

نتيجة مفادها في ان السبب الذي ادى إلى قلة اإلقبال عليها هو 

املنتج، فكثير من رواد بسبب ضعف المانب التسويقي لهذا 

املؤسسة ال يعلمون بواود هذه النوع من املنتجات، وبناًء عليه 

تشكيل أبواب ثابتة تم وض  مجموعة توصيات نذكر منها، 

للتعريف عن اململة في املمالت الصادرة  عن املؤسسة، محاولة 

تخصيص فقرة للترويج عن املنتج واخر إصداراته في األنشطة 

 تبناها املنظمة قيد البحث..التي ت العلمية

التسويق، استراتيجية التسويق، التسويق  الكلمات املفتاحية:

 القطاع السوقي، التجارة االلكترونية.االلكتروني،  

 

 

 

Abstract : 

The above study aimed to shed light on the 

importance of marketing strategy and its vital role 

in increasing sales to ensure loyalty and belonging 

to the organization created by consumers and 

customers by improving their mental image. To 

achieve the aims of the study ,The descriptive and 

analytical method was adopted, and the 

questionnaire was a main tool for collecting the 

answers of the sample members (40) from readers 

and buyers of Al-Hikma magazine .To show the 

reasons that led to the lack of demand for it, the 

study reached the conclusion that the reason that 

led to the lack of demand for it is because of the 

weak marketing side of this product ,Many of the 

Foundation’s pioneers are unaware of the 

existence of these types of products, and 

accordingly a set of recommendations has been 

put in place, forming stable sections to introduce 

the magazine in the magazines issued by the 

Foundation, trying to allocate a paragraph to 

promote the product and its latest releases in the 

scientific activities adopted by the organization in 

question. 

 

Key words: Marketing, Marketing Strategy, E-

Marketing, Market segment, Electronic trade.  
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 املقدمة:

التعقيد في عصر العوملة الذي صاحبه التطور العلمي والتكنولوجي أصبحت منظمات األعمال تعمل في بسئة شديدة 

 عليها في ظل هذه النوع من البسئات التي تتصف 
ً
وسريعة التغيير مما اعلها في حالة حرب تنافسية شديدة القوى، فكان لزاما

بعدم التأكد ان تنتهج نظام استراتيجي سليم يسير وفق منهج علمي مدروس، تستطي  ان تسوق به ملنتجاتها وخدماتها بطريقة 

 عن التخبط و 
ً
العشوايية، وتنتهج بذلك أساليب وطرق ريادية تحااي حركة التواصل العلمي واملعرفي الذي صحيحة بعيدا

 يحدد بدوره احتيااات ورغبات أفراد املمتم  وتواهاته املختلفة في الحياة العامة.

التي تتبناها بناًء عليه تناولت دراستنا اهمية استراتيجية التسويق ودورها في تعزيز عملية البي  والترويج للمنتجات 

املنظمة بما يحقق بدوره تقدما ملحوظا في ميادين اعمالها اافة على املديين القريب والبعيد، فكانت هدف الدراسة هو 

محاولة اذب اهتمام منظمات االعمال على ضرورة تبني منهمية اعمال مدروسة للترويج عن منتجاتها والتسويق لها، بما 

 الشكل الذي يعزز من القيمة اإلنتااية لها. يحقق زيادة ملحوظة ملبيعاتها ب

 الدراسات السابقة:

املوسععععععومة الدور االسععععععتراتيجية التسععععععويقية فععععععي ر عععععع  الح ععععععة التسععععععويقية  9002سعععععععدد اوليععععععد د هدددددددفت دراسددددددة 

 ، الى تسليط الضوء على اهميدة االسدتراتيجية التسدويقية، ومعرفدةللمؤسسة الخدميةد دراسة حالة موبيليسد وكالة ورقلة(

فدددي تطبيقهدددا   -وهددي شدددركة اتصدداالت مقرهدددا المزايددر –مدددى نجاحهدددا فددي املؤسسدددة الخدميددة ومدددا مدددى اعتمددداد مؤسسددة مدددوبيلس  

لبرامجها على االستراتيجية التسويقية، ولإلاابة على هذه التساؤالت تم استخدام املنهج الوصدفي التحليلدي فدي الماندب النظدري 

إلحصددا ي لتحليددل  راء مددوظفي مؤسسددة مددوبيلس ، حيددث توصددلت الدراسددة الددى مجموعددة للبحددث، وتددم اعتمدداد املددنهج التحليلددي ا

. نجدداا االسددتراتيجية 2. االسددتراتيجية تعمددل علددى تطددوير رؤيددا ورسددالة املنظمددة واالهددداف املطلددوب تحقيقهددا. 1اسددتنتااات منهددا  

 مل في عناصر املزيج التسويقي وغيرها.التسويقية في املؤسسة الخدمية من عدمه يعتمد على تأثر الحصة السوقية والتكا

االسععتراتيجيات التسععويقية وا دهععا فععي  كانععت نعاععوان ال 9002نععورد م عععفد عبععدي و عطععيد العععاهد احمععد م مععد د امددا دراسددة 

، هددددفت الدددى اختبدددار ثدددأثير اسدددتراتيجيات (ت قيعععق امليعععني التاا سعععية : دراسعععة حالعععة اللعععدالة السعععودانية ل ت عععاالت ا حعععدودي

علددى امليددلة التنافسدديةك حيددث اددان املسددتهدف مددن هددذا البحددث الشددركة السددودانية لالتصدداالت زيددن، و غيددة التوصددل الددى  التسددويق

النتايج املنشودة استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليليك حيث اانت االستبانة ادأة ريسسية لمم  البيانات من عيندة غيدر 

(. واظهددددرت النتددددايج واددددود عالقددددة بددددين االسددددتراتيجيات التسددددويقية وامليددددلة %69) ( اسددددتبانة بنسددددبة اسددددترداد04احتماليدددة وزعددددت )

ك وتوصددلت الدراسددة الدددى عدددة توصدديات منهددا العمدددل علددي زيددادة الحمدددالت واالنشددطة الترويجيددة مدددن 
ً
 ازييدددا

ً
التنافسدديةك ولكددن تددأثيرا

قدددمها الشدددرااتك زيددادة اهتمددام ادارة املنظمدددة اعالنددات تلفزيونيددة وفددى الطدددرق العامددة التددي توزدددا انددواع ومميددلات البضدددا   التدد  ت

 .بتخطيط السوق وادارة معلومات السوق وإعطاءها األهمية املناسبة من اال تحقيق امليلة التنافسية

بدان هنداع عالقدة وازدحة بدين نشداو التسدويق االسدتراتيجي وامليدلة  ما تم االسعتفادي معن الدراسعات السعابقة املعدوععة اعع  :

التنافسددية وهددو هدددف اساعدداي تسددهى اليدده ااهدددة اددل منظمددات االعمددال، فالعمددل علددى صددياغة إسددتراتيجية تسددويقية يعنددي بددان 

مدددددن التعريدددددف املنظمددددة ترسدددددم لنفسددددها ميدددددلة تنافسددددية وأن التطبيدددددق الفعلدددددي النددددا ا السدددددتراتيجية التسددددويق سددددديمكن املؤسسددددة 

بمنتجاتها وعالمتها التجارية، بمدا يخلدق الدوالء واالنتمداء لهدا فدي وسدط مجتمد  تتغيدر ميولده ورغباتده بدين حدين واخدرى، فمدن واهدة 

 نظرنا بأن الوالء للعالمة التجارية هو اكبر وأعظم نجاا يمكن تحققه املنظمة في مسيرتها املهنية.

مدن إههدا تعرضدت الدى عناصدر االسدتراتيجية التسدويقية مدن اواندب عددة منهدا مدا يركددز معا مميعن دراسعتاا ععن الدراسعات السعابقة: 

على معايير اختيار االستراتيجية التسويقية املناسبة، و خر يركز على عرض ألحدد  أسداليب التسدويق املتبعدة فدي وقتندا الحدالي، 
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 للمن
ً
 علدددى اسدددباب قلدددة فضدددال عدددن ملدددك قامدددت الباحثدددة بعمدددل دراسدددة تحليليدددة عدددن مندددتج يعدددد اساسددديا

ً
ظمدددة قيدددد البحدددث، وقوفدددا

 بإيقاف العمل به بشكل هها ي.
ً
 االقبال عليه الذي أوصل املؤسسة ان تتخذ قرارا

تتركددز فددي بيددان دور االسددتراتيجية التسددويقية فددي دعددم العمليددة اإلنتاايددة للمنظمددة نحددو زيددادة مبيعاتهددا بمددا  ملععكلة الب عع : .1

االسباب التي أودت الى قلة االقبال على شراء مجلة الحكمة الذي سدبب بددوره خسداير  ومعرفةد يعزز من القيمة االنتااية لها

 مالية ومادية انعك  بشكل سلبي على املنظمة املبحوثة.

فمددا نالحظدده فددي إن الكثيددر مددن منظمددات االعمددال قددد سددقطت مددن القمددة وتعرضددت لخسدداير فادحددة بسددبب عدددم تبنيهددا لقددرارات 

لدراسددة السددوق واملسددتهلك دراسددة مستفيضددة بمددا يعددزز مددن موقفهددا وادادهددا علددى املدددى البعيددد،  اسددتراتيجية تسددويقية ممنهمددة

مليدون دوالر لصدناعة سديارة فدورد، التددي  044وخيدر مثدال علدى ملدك شدركة "فدورد" األمريكيدة لصددناعة السديارات خصصدت مبلد  

رحت في األسواق عام 
ُ
فق م  رغبتهم في سوق السيارات فيما يتعلق بالسعر ، ولكن األمريكيين لم يشتروها ألهها لم تتوا1601ط

مقارنددة بإمكانياتهددا، ممددا اضددطرت الشددركة الددى نددحاها معرضددة نفسدددها الددى خسدداير فادحددة،  فلددو ان هددذه الشددركة درسددت حاادددة 

اين املستهلك في السوق الذي ترغب الدخول اليه السدتطاعت ان تحددد سياسدة التسدعير املناسدبة التدي تسدتطي  ان تجدذب الزبد

اليها بما يحقق لها قوة شرايية تغطي فيهدا تكداليف انتداص وصدناعة سديارتها، لكنهدا دخلدت ببضداعتها امدال ان يحالفهدا الحد  فدي ان 

 !!يشتري الزباين االمريكين سياراتها الفارهة، لكن النتيجة اانت صادمة

املبيعدددات بمدددا يعدددزز املوقدددف التناف ددداي  بنددداء عليددده تبندددت الباحثدددة موضدددوع اإلسدددتراتيجية التسدددويقية ودورهدددا فدددي تعظددديم  

  ملنظمات األعمال في ظل بسئة تتسم بالتغيير وعدم التأكد عبر االاابة على التساؤالت اآلتية 

 ماهي معايير اختيار االستراتيجية التسويقية؟   .1

 ماهي الطرق التي يمكن اتباعها في التسويق النا ا؟.  .2

 طلب على مجلة الحكمة؟.ماهي األسباب التي ادت الى قلة اقبال ال .3

إلى اذب االهتمام على ضرورة اتباع منهج علمي مدروس في التسويق والترويج للمنتجات والخدمات التي  هدف الب  : .0

 عن التخبط والعشوايية، الن عملية البي  والشراء للمنتجات وحدها ال تكفي، ما لم تستثمر املنظمة 
ً
تقدمها املنظمة بعيدا

ة واالدارية في مجال وض  خطة مدروسة تعزز بدورها القيمة االنتااية ملخرااتها، بما يحقق امليلة اافة اهودها العلمي

 التنافسية العمالها في بسئة تتصف بالتغير والتعقيد وعدم التأكد.

 تتركز أهمية البحث في اآلتي اهمية الب  :  .2

 اإلنتااية للمنظمة بما يعزز من األداء التناف اي لها.تسليط الضوء على دور اإلستراتيجية التسويقية في دعم المهود  .1

أما أهميته على مستوى املنظمة املبحوثة فأردنا ان نبين دور إستراتيجية التسويق في دعم مجلة الحكمة قيد الدراسة بما  .2

 يضمن الزيادة في مبيعاته بغية نقلها من مرحلة التدهور الى مرحلة النمو ومن ثم النضوص.

بات العربية بهذه النوع من الدراسات على الرغم من إن الكثير من الباحثين قد تناولوا دراسة هذه النوع من إثراء املكت .3

املواضي ، لكنها بشكل وبآخر ستعد رصيدا غني باملعلومات المديدة نتمن  ان تشكل زادا معرفيا للباحثين واملهتمين بهذا 

 املمال.

 م علحات الب  : .3

 وقبل ال شايء، التسويق
ً
 إلى تلك االحتيااات ، تقوم الشراات    هو قيام الشراات بتقييم احتيااات املستهلكين أوال

ً
واستنادا

باتخام القرارات من أال تلبية احتيااات املستهلكين، أفضل من منافسيها، والشراات التي تحمل هذه الفلسفة تعتقد أن 

 (.Martin 2016,هم مورد مالي لها )املستهلكين هم القوى املحركة ألعمالهم وا
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هو التعامل املباشر م  العميل بهدف بي  السلعة أو املنتج والحصول على مقابل مادي مباشر دون التطرق آلليات املبيعات: 

 (.2419التسويق ودراسات الممهور ومتطلباته ومشكالت املنتج )منة، 

التخطيط املسبق لكافة اإلاراءات الترويجية للعالمة التجارية، منَتج أو خدمة ومتابعة نتايج هذه  هي استراتيجية التسويق:

 . (Santos  ،2017)اإلاراءات لفهم الموانب التي يجب املحافظة عليها والموانب التي يمكن تحسينها 

 

 التعديفات اإلجدائية للب  : .4

شطة التي تسهم في التعريف باملنتج الذي يحقق من رغبات العمالء ويلبي مجموعة من اإلاراءات والعلميات واألنالتسويق: 

 حاااتهم، من حيث اودة املنتج ، شكل املنتج، سعر املنتج، ومنافذ التوزي  ... 

 هي السل  املعروضة في املحال التجارية والتي ال يمكن اقتنادها او الحصول عليها اال مقابل مردود مالي.املبيعات: 

صاغ  وفق منهج علمي مدروس تتضمن مشاري  وبرامج ارشادية مواهة نحو  االستراتيجية التسويقية:
ُ
هي خطة تسويقية ت

اختيار قطاع سوقي معين او عدة قطاعات ترغب املنظمة الدخول واملنافسة فيه، ووفقا لذلك القطاع يتم تحديد حااات 

 املنتج واودته ومستوى الكفاءة وعوامل ديموغرافية أخرى. املستهلك ورغباته من حيث نوع الخدمة املقدمة وسعر

 حدود الب  :

  2416/ 2412 الزمانية:

 العراق، بغداد، بست الحكمة. املكانية :

 قراء مجلة الحكمة من رواد املؤسسة واملثقفين. البلدية: 

مدددا يغطددي مددن تكددداليف انتااهددا ويدددر لهدددا عددن الخطددة االسدددتراتيجية التسددويقية ودورهددا فدددي زيددادة مبيعددات املنظمددة ب املوعععوعية: 

 ارباحا وإيرادات تضمن بقاء املنظمة واستقرارها في سوق االعمال التناف اي.

 اليف تخعط لوع  إستراتيجية التسويق؟ انيا: 

يستمد التسويق أهميته من خالل اإلستراتيجية التسويقية التي تعّد األداة الفعالة في موااهة تحديات بسئة األعمال، 

ى اانددب تفعيلهددا للفددرئ البيتيددة املتاحددة وإسددهامها ضددمن اإلسددتراتيجية الكليددة فددي تحقيددق امليددلة التنافسددية للمؤسسددة )باللددي، إلدد

(، ففددي اميدد  القطاعددات تبحددث املؤسسددات عددن طددرق للكشددف عددن محيطهددا وتبحددث عددن الوسددايل لتدددعيم مصددادر 141  2442

فتسدهى بددورها ااهددة الدى وضد  سياسدات و تصدميم اسدتراتيجيات مبنيدة  معلوماتهدا وتددعيم قددرتها علدى الددفاع وعلدى الهمدوم،

قبدددل (، و 1  2413علددى تحليدددل معمددق للبسئدددة الداخليددة والخارايدددة ومددا تحويددده مدددن نقدداو قدددوة وضددعف وفدددرئ وتحددديات ) سدددعد، 

مدل املنظمدة مد  السدوق الحديث عن  لية وض  استراتيجية التسويق، نود بيان أنواع تلك االستراتيجيات التي تحددد بددورها تعا

 التي ترغب الدخول إليه وااآلتي  

وفقا لهذه االستراتيجية تتعامل املنظمة م  السوق على أنه سوق واحد وكبير تركز اوال: استراتيجية التسويق غير املتمامز: 

اه الى أكبر عدد ممكن من فيه على الحااات املشتركة لكل املستهلكين فيه، فيتم تنمية املنتجات والبرامج التسويقية لكي تو 

 املشترين فيه. 

: استراتيجية التسويق املتمامز: 
ً
 لهذه االستراتيجية على إدراكها لواود حااات مختلفة للمستهلكين  انيا

ً
تعتمد املنظمة وفقا

يقي املاليم وبناًء عليه تقوم على تقسيم السوق الى عدد من القطاعات السوقية، فتعمل على تصميم املنتج والبرنامج التسو 

 منها لتحقيق زيادة في املبيعات. 
ً
 للقطاع سعيا
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: استراتيجية التسويق املدالزي: 
ً
بناًء عليها تهدف املنظمة التعامل م  قطاع سوقي صغير ومحدود لبيد  منتجاتهدا، وتناسدب رانعا

 . (106  2412هذه االستراتيجية املنظمات مات الحمم الصغير )السيد، 

 لية وض  اإلستراتيجية التسويقية  يجب ان تتضمن الطريقة التي من خاللهدا يدتم التوصدل إلدى ضمن هذا اإلطار فإن 

األهددداف التسددويقية علددى املدددى الطويددل والقصددير، بمددا يضددمن االسددتخدام األمثددل لتراكيددب مختلفددة للمددزيج التسددويقي، الشددكل 

 . أدناه يوزا بطريقة مبسطة خطوات وض  االستراتيجية التسويقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسة حالة سعدد اوليد د دور االستراتيجية التسويقية في ر   الح ة التسويقية للمؤسسة الخدميةد در امل در/ 

ادمة موبيليسد وكالة ورقلةد رسالة ماجستير منلوري عطى االنترنتد جامعة قاصد  مدباجد كلية العلوم االقت 

.00د ص 9003والتجارية وعلوم التيسيرد   

 

 

 صفحة السابقة يوزا الموانب املعتمدة في عملية وض  الخطة التسويقية والتي يمكن بياهها باالتي الشكل في 

: الجانب التخعيعي : ويتضمن   ث خعوات: الخعوي األولى: الت ليل املوقفي :
ً
ويتمثل تحليل معمق للبسئة الداخلية  وال

 SOWC (.. وهذا النوع من التحليل يتمثل في14  2413ي، والخاراية وما تحويه من نقاو قوة وضعف وفرئ وتحديات )أوليد

إم تعد مصفوفة سواع أنمومص تحليل نا ا يعطي املؤسسة صورة ااملة ملا تحويه بسئتها الداخلية من نقاو قوة وضعف ، (1)

                                                           
التي  Threats( وهي التسمية االصلية لها، فبدال من كلمة )تهديدات SWOT( بدال من )SWOCالى تسميتها بمصفوفة ) الباحثة ارتأت (1

والتحدي عكس ما يعطيه معنى ، فهذه االخيرة تعطي حافز ايجابي بالمنافسة -Cahling Cتحديات  تم استبدالها الى Tيرمز لها بالحرف 

، للبيئة الداخلية طريقة تحليليّة تساعد على تحديد النقاط الخاصة بالضعف والقّوة SOWT :(، ومصفوفة 8102التهديدات، )الباحثة،  كلمة

عدّ من النُُظم المهمة إلعداد وتصميم ت، والخارجية المنظماتبيئة وإدراك نوعية التهديدات وطبيعة الفرص الُمتاحة والُمؤثّرة في 

أربع كلمات في اللغة اإلنجليزيّة، وهي العناصر إلى   (SWOT)تُمثّل الحروف اإلنجليزيّة  ، واالستراتيجيّات الخاصة بقطاع األعمال

( Wالى نقاط القوة، والحرف ) rengthsSt (Sالحرف ) يرمزحيث  األساسيّة والرئيسيّة التي يعتمد عليها هذا التحليل



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

105 

أساس منطقي دون  من اتخام القرار االستراتيجي علىوما تحويه بسئتها الخاراية من فرئ وتحديات لتمكنها في ههاية املطاف 

 (.20  2412االعتماد على مجرد الحدس والتخمين )عبد الحسين، 

الى مجموعة قطاعات او  تجزئة السوق:. 1وتتمثل بعدد من املتغيرات،  املاتج: -الخعوي الثانية: الترالين عطى السوق 

وتتمثددل بالخصددايص واملواصددفات  التمععامز:. نقععا  9اسدواق بشددكل يسددهل للمنظمددة التوادده التدددقيق نحددو االسددواق املسددتهدفة. 

للمنتجات التي ترغب املنظمة الدخول بهدا فدي القطاعدات املسدتهدفة ومدا مددى اختالفهدا وتميلهدا عدن بقيدة املنتجدات املنافسدة لهدا 

ه وواليده ويتمثدل بالصدورة الذهنيدة التدي يمتلكهدا املسدتهلك حدول منتجدات املنظمدة ومددى قبولد . مكانعة املاعتج:3 في نف  القطاع.

 للمنتج وما يحمله من تصورات مهنية حول اودة وكفاء املنتجات. 

 وتتعلق  :املاتج اوال: إستراتيجية وتتمثل بأنشطة البرنامج التسويقي وااالتي  الخعوي الثالثة: البرنامج التسويقي:

 التعبئة، التجارية، وعالمته خدامهللمنتج من حيث المودة والكفاءة والفايدة التي تعود من است الخصايص املتميلة بتحديد

وتتمثل بقوايم االسعار، الخصومات، شروو الدف ...  انيا: استراتيجية التسعير: املرافقة ما بعد البي .  التغليف، والخدمات

وتتركز ببيان طرق التعامل م  عناصر املزيج الترويجي واملتمثل باإلعالن، البي  الشخصاي، املبيعات،   الثا: استراتيجية الترويج:

العالقات العامة الدعاية..الخ وكيف يمكن ان تخلق تأثيرا على املستهلك، وبما يصب في تحقيق األهداف التسويقية التي رسمتها 

 املنظمة. 

: الجانب التافيذ  ويتضمن   ث 
ً
وتنصب على املوارد املالية التي يمكن استثمارها في   املوارد املت ققة:خعوات: اوال:  انيا

وهو ضرورة ملحة   انيا: ت ميم التاظيم التسويقي:مجال تحقيق االفكار التي تطرحها الخطة االستراتيجية موض  التنفيذ. 

يق صياغة الخطة التسويقية ووض  االولويات لتنفيذ البرنامج التسويقي على اتم واه فعن طريقه تستطي  إدارة التسو 

بموابه تحدد املنظمة املدة الزمنية الحراة  رانعا: جدول التعويد:والبرامج والخطط قصيرة االال الالزمة للتنفيذ ...الخ.  

: إنجاز البرامج التسويقية:الالزمة لعملية التنفيذ لكل برنامج من البرامج التسويقية املوضوعة. 
ً
ى الخطة تبق خامسا

التسويقية حبرا على ورق ما لم تتضمن تفاصيل دقيقة  من حيث إعداد وكتابة ال ما يتعلق باألسواق املستهدفة والخصايص 

 املميلة للزبون.

: الجانب الدقابي:
ً
يتمثل في السهي لمعل اإلستراتيجية التسويقية تسير في االتجاه الصحيح املخطط لها  وهذا ال يمكن   الثا

  فكما هو متعارف عليه اثناء وض  الخطة مقارنة الاتائج م  الخعط لت دمد االن داف االول:تحقيقه اال من اانبين 

عليه بالفجوة التخطيطية وتمثل الفرق السالب بين  موض  التنفيذ توااهها بعض املعوقات او االنحرافات وهو ما يطلق

 لها. 
ً
والثاني: اتخاذ الفعل املخطط واملنفذ، فيكون هنا من مسؤولية ادارة التسويق معالمة تلك االنحرافات واقتراا حلوال

ملستوى املطلوب لواود عندما يتم التقييم للبرنامج التسويقي اإلستراتيجي  قد يكون األداء املتحقق لم يبل  ا لتصحيح الخعأ:

أخطاء قد حصلت أثناء عملية التنفيذ، وهنا يكون من وااب اإلدارة التسويقية إاراء الرقابة الوقايية التي تحول دون 

 لحدو  أي تلكؤ في العمل )أوليدي، 
ً
 (.13الى  11  2413حصول الخطأ وملك تجنبا

                                                                                                                                                                                            

Weaknesses   والحرف  للمنظمة، ضمن البيئة الداخليةالواقعة الى نقاط الضعف(O)Opportunities   والحرف الى الفرص ،
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 على ما تقدم ينبغي ملنظمات األعمال حت  تصل الى
ً
تنفيذ استراتيجي فعال ان تض  أمام أعينها التقدم  وتأسسسا

التكنولوجي السري  واالختراعات العلمية والتغيرات املستمرة، اي تستطي  بدورها ان ترسم سياسات إستراتيجية تسويقية 

ن في املستقبل تتمكن من خاللها التكيف والتأقلم في ظل بسئة عامة ديناميكية بما يضمن لها االستمرار والبقاء بشكل متواز 

(، فاالستراتيجية التسويقية منهج مهم يساعد على إنتقاء أفضل الخيارات 192،193  2411البعيد )العنلي واملاادي، 

اإلستراتيجية ملنظمات األعمال وهذا طبعا ال يمكن أن يكون اال باالعتماد على تخطيط شامل وعميق وعلى بحو  تسويقية 

سوقية فعالة تساهم بشكل وبآخر في تفعيل وترشيد القرارات التسويقية للمؤسسة من  دقيقة ونظام تسويقي مرن وتجزية

 (. 06 - 02  2444برنامج العمل املاليم، وكذا في تحقيق امليلة التنافسية للمؤسسة بشكل عام )الصميدعي، خالل تحديد 

 لدور إدارة التسويق في وض  الخطة االستراتيجية التسويقية فانه ين
ً
بغي عليها ان تؤس  وحدة خاصة تحوي وتعزيزا

في ال مرحلة من مراحل تنفيذ  معلومات وبيانات تعزز من صياغتها للخطة التسويقية، فهي بحااة الى تلك املعلومات

االستراتيجية التسويقية، ملساعدتها على اتخام القرارات التسويقية املتعلقة بالسعر واالعالن والتوزي  والبي ..، وبفضلها 

 تستطي  ادارة التسويق تقييم قراراتها والنتايج املتوصلة اليها بكفاءة وفاعلية عاليتين.  ايضا

 

  الثا: معامير اختيار استراتيجية التسويق املااسبة 

من البديهي القول انه ال يمكن تحديد استراتيجية تسويقية دقيقة فلكل منظمة نظام إنتاجي خائ بها يختلف 

بإختالف بسئتها وسياساتها وقيمها عن املنظمات األخرى وان تشابهت مخرااتها، ولكن م  ملك باإلمكان التطرق الى معايير 

 (. 2412كمقياس في االختيار االستراتيجي لها )الباحثة،  اختيار االستراتيجية التسويقية التي يمكن اعتمادها

نتيجة تزايد عدد العمالء واحتياااتهم ومتطلباتهم التي تختلف من حين الى  خر، أصبحت الخيارات  اوال: القعاع السوقي:

 بال  األهمية في أي خطة أعمال أو 
ً
تسويق ترغب املنظمة التنافسية للمنظمة متاحة بشكل اكبر، وأصبحت تجزية السوق أمرا

، وفي سبيل صياغة خطة استراتيجية تسويقية قويمة ينبغي على ادارة التسويق ان تقوم (Bhasin ،2018التخطيط له )

بتحديد الفرئ التسويقية التي تتناسب م  أهداف وموارد املنظمة، وبما يؤدي الى استغالل مصادر القوة لديها، ثم تبدأ بعد 

لقطاع السوقي الذي ستناف  فيه، وهنا تركز املؤسسة اهودها التسويقية في اختيار قطاع سوقي ملك عملها في اختيار ا

(، 110-110  2446واحد، فتقوم بتصميم مزيج تسويقي واحد ملمموعة املستهلكين املتشابهين بحاااتهم ورغباتهم )الضمور، 

طوير مزيج تسويقي يتناسب م  احتيااات ورغبات او قد تقوم باختيار اكثر من قطاع سوقي فتواه اهودها الى تصميم وت

 ال قطاع على حدة.

وهنا تكمن قدرة املنظمة في اختيار االستراتيجية التي تمكنها من املنافسة بفعالية في القطاع السوقي الذي قامت   

جاا اكبر البد ان تمتلك باختياره، عن طريق خلق دراة عالية من التوافق والتطابق بين الفرئ واملوارد املتاحة، ولضمان ن

املنظمة ميلة تنافسية تستطي  اذب املستهلكين اليها، بالشكل الذي يقودها الى تحقيق األهداف اإلستراتيجية التسويقية 

 (. 102،106  ئ 2412املخطط لها )السيد، 

يسم  حاليا )بإدارة والختيار القطاع السوقي املناسب تستطي  املنظمة االستعانة بوحدة البحو  والتنمية أو ما 

المودة والتطوير املؤس اي(، لدراسة القطاعات السوقية التي تستطي  الدخول إليها، ام ان هذه النوع من الوحدات تؤدي 

دورا حيويا في ااراء دراسة تحليلية شاملة للقطاعات السوقية التي تتناسب م  اإلمكانات واملوارد املتاحة للمنظمة، وهذه 

ان تحقق أهدافها اال من خالل نزول افراد وحدة البحو  والتنمية أو التطوير املؤس اي الى امليدان للنظر الدراسة ال يمكن 

 (.2412عن قرب ملعرفة ما يجب وما اليجب عمله )الباحثة، 
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مكن من التفكير ثانيا  املوقف املالي للشركة  األمر األكثر أهمية في اختيار االستراتيجية التسويقية املناسبة ملنتجك هو أنك تت

 إلى العميل املستهدف، 
ً
، وتأثير عاٍل، والتي تعد إبداعية ومواهة حقا

ً
في االستراتيجيات التي تتمت  بتكلفة منخفضة ادا

(Santos  ،2017) ، فدراسة العالقات بين مختلف امليلانيات العمومية للشركة وعوامل بيان الدخل ، مثل أصولها ، وديوهها ،

جودة ف .Investor words (2(N.H),)ريفها، وصافي أرباحها وحقوقها، يقدم ملحة عن صحة الشركة املالية وإيراداتها، ومصا

املركز املالي للشركة يقاس باألداء الذي تتخذه في القوايم املالية لها، وملك ببيان التدفق النقدي من األرباا املتنامية مقابل 

  Wilkinson,.. )واملطلوبات ونسبة حقوق املالك املتحققة في امليلانية العموميةورصيد املواودات  الخساير املتحققة،

 من االسئلة املستخدمة في تحليل املوقف املالي للشراات هي االتي  ,، 2013)

 ماهي املعايير التي تم وضعها لقياس االداء املالي للشركة؟ .1

 الية التي تبدو اعلى او اقل من الالزم.هل يؤدي التحليل املالي الراعاي الى اكتشاف بعض البنود امل .2

 هل يظهر التحليل املالي االفقي بعض االتجاهات التي يجب ان ههتم بها؟ .3

 هل الخطط املالية للوحدات التابعة للشركة تتماشاي م  الخطة املالية العامة للمنظمة ككل؟. .0

 بالتخطيط ألنشطة املنظمة؟هل يتم استخدام التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية في القيام  .0

 (.100-100  2412هل يتم اعداد التقارير بشكل دوري، وهل يتم االستفادة منها؟.. )السيد،  .9

التأكد من املسايل تلك، اي تتمكن في ههاية االمر من إاراء مناقالت هامة في امليلانية  بناًء عليه ينبغي إلدارة التسويق

بهدف تقليص بعض املماالت االستثمارية التي لم يعد هناع مبرر لواودها والتوس  في مجاالت اخرى، والتخلص من 

تراتيجية التسويقية تكمن في ربطها بميلانية النشاطات التي ال مبرر لها وتمويل النشاطات التي تضمن النجاا. ففعالية االس

الشركة بالشكل الذي يضمن االستعداد والرغبة في اعادة تخصيص وتوزي  املوارد واألوليات لإلستراتيجية التي تم وضعها 

 )ابو المدايل، 
ً
 (.02-01  2446مجددا

عزيز ميلانيتها املالية، فاختيار وم  هذا إما أرادت الشركة النجاا والتفوق في اعمالها، أن تعمل ااهدة في ت

االستراتيجية التي ال تكلف الشركة كثيرا يعد امرا في غاية االهمية، لكن هذا ال يعني ان املنظمة في مرحلة التنفيذ ستحاف  

ق على مركزها املالي ضمن املستوى الذي قامت بتحديده، ال بل يجب ان  تتوق  حدو  مخاطر او تلكؤات اثناء عملية التطبي

 عليها ان تقوم بتخصيص ميلانية طوارئ خاصة بتنفيذ االستراتيجية تحسبا لحدو  امر طارئ لم 
ً
الفعلي لها، لذا اان لزاما

 يكن بالحسبان، وهذا بحد ماته يضمن للشركة ان تسير في مسار تنفيذ خطتها بكفاءة وفاعلية من دون أي معوقات.

: ةخ ععععية العميععععل الامعععععي:
ً
ثرات الداخليددددة والخارايددددة للعميددددل يددددؤدي دورا مهمددددا فددددي اختيددددار اسددددتراتيجية إن دراسددددة املددددؤ   الثععععا

التسددددويق املناسددددبة، فاملنظمددددة تبنددددي معظددددم قراراتهددددا االنتاايددددة لتلبيددددة االحتيااددددات بمواصددددفات معينددددة تاليددددم حااددددات العنصددددر 

علددددى أسدددداس أنمدددداو ة السدددكان وتقدددوم حينهددددا ادارة التسددددويق بتجزيدددد (،142،146  2441البشدددري بمختلددددف مسددددتوياته )املعايطددددة، 

سلوكياتهم فعلى سبيل املثال ، يفضل الشباب دايًما دوف كصابون، بسنما يستخدم عشاق الرياضة اليف بوي. هذا مثال علدى 

 .(Bhasin ،2018 التجزية القايمة على السلوع، وبناًء على سلوع الفرد، يتم تسويق املنتج )

وبهذا، تقوم الكثير من الشراات لغرض فهم رغبات واعتراضات املشترين بإعداد كيان وحيد ومميل للمشتري والذي  

وهي شخصية خيالّية تساعد على اتخام القرارات التسويقّية التي تبني  ،شخصّية العميل النمطية، أو أفاتار  Persona يدعى

ل كيان 
ّ
زبون ما، وإعداد شخصية هذا النوع من العمالء يقوم على امتالع فكرة على اساسها استراتيجية التسويق وتمث

                                                           
)2 )NH : ،هذا الرمز يعني بدون تاريخNo History  
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وازحة عن زباينك املحتملين وعن مجاالت اهتماماتهم وما يبحثون عنه، وفي إطار التفاعل م  الشخصيات النمطية تلك، 

 (.Santos  ،2017) م الرا عةتتمكن أدارة املنظمة من التفكير في أدوات وتصميم أكثر اامبية من أالهم مثل األلوان والرسو 

وإن من يتعامل م   إن ازء مهم من عمل محترفي البي  هو تحديد نوع شخصيه العميل ليتمكن من التعامل معه،

 في التعامل  مختلف األشخائ لفترات طويلة وبانتظامك يعلموا إن ال شايء يفيد طوال الوقت م  اختالف األفراد،
ً
ولتكون فعاال

تخاطب الشخصيات املختلفة لكل فرد بطريقه مختلفة، وهذا بدوره سيمكنك من تصني  املنتجات التي م  اآلخرين يجب أن 

تناسب الشخصيات املختلفة للمشترين الذين تتعامل معهم وبالتالي سيؤدي ملك الى تحقيق االهداف االستراتيجية 

 )املاسية لخدمات التسويق االلكترونى  
ً
 (.2410التسويقية التي تم وضعها مسبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امل در/ من إعداد الباحثة

 

الصورة أعاله تمثل الرؤية الشاملة التي تحدد تكوين شخصية العميل النمطي من خالل طرا مجموعة أسئلة حول 

عاما  20شخصية عميل معين، شخصية تمثيلية، اأن يتم على سبيل التمثيل اختيار شاب يدعى احمد يبل  من العمر 

 

 المعلومات الشخصية للعميل النمطي:

 العمر -

 اين يعيش -

 ماهي وظيفته -

 تحصيله الدراسي -

 حالته المادية -

 طبيعة شخصيته -

 

 

ماذا يريد؟ ماهي المنتجات التي تحقق 

رضاه؟ ماهي االهداف التي يرغب الوصول 

اليها من خالل اقتناءه للسلعة؟ ماهي 

ينجذب اليها؟الماركات التجارية التي   
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، ويعمل كمحاسب في شركة لتصني  الحلويات، من تحصيله العلمي بكالوريوس محاسبة، يعسش في منطقة متوسطة الحال

خالل هذه الشخصية نستطي  تحديد ما الذي يرغب به هذا النوع من العمالء وما هي أهدافه الوادانية التي على أساسها 

نهمية التي يقتني مشترياته ويحقق بها رغباته وسعادته املنشودة، هذه األسئلة وغيرها تستطي  إدارة املنظمة ان تبني عليها امل

 يتم من خاللها وض  اإلستراتيجية التسويقية التي تنجا في اذب هذا النوع من الزباين.

وتضيف الباحثة بدورها، انه يمكن االستعانة بمجموعة شخصيات حقيقية من الزباين،، من خالل طرا مجموعة 

الشركة نفسها،، وماهي مقترحاتهم التطويرية  اسألة، ملعرفة ماهي احتياااتهم التي يرغبون الوصول اليها من خالل منتجات

بشأهها،، وماهي مميلات وعيوب املنتجات التي تقدمها الشركة،، ومدى رضاهم عن الخدمة املقدمة اليهم،، هذه األسئلة 

ق وغيرها تستطي  املنظمة عن طريقها وض  خطة إستراتيجية تسويقية تلبي بها احتيااات الزبون املستهدف،، وبالتالي تحق

 األهداف التسويقية التي تطمح في الوصول اليها.

: التجاري االلكترونية 
ً
أن التحدي األكبر الذي يوااه الشراات في الوقت الحاضر، هو دمج استراتيجية التسويق عبر  :(3ال رانعا

ر اإلنترنت كيان اإلنترنت م  استراتيجية التسويق الشاملة، و السبب الريس اي لهذا التحدي هو عملية الفكر الذي تعتب

فاإلنترنت أصبحت ، مستقل، فالعديد من املنظمات لم تبذل اهدا لمعل اإلنترنت وظيفة من الوظايف الهامة فى املنظمة

(، فاالعتقاد السايد لدى البعض في ان التجارة االلكترونية هي مجرد 2411شريك اديد للعديد من املنظمات )وايل، 

الحصول على موق  على شبكة االنترنت هو اعتقاد خاطئ تماما، الن مفهوم التجارة االلكترونية اوس  من ملك، فهي لسست 

معلوماتي متكامل يتيح فرصة انجاز العمليات التجارية بين االطراف املتعاملة عن طريق موق  اعالمي فحسب بل هي نظام 

يعني التفكير بالتغيير، والتفكير بالتغيير هو الخطوة االولى نحو النجاا والتفوق االنترنت، وان التفكير بالتجارة االلكترونية 

لسوق حت  يصل إلى نطاق دولي وعالمي وعملت على تخفيض كنت من توسي  ا(. فالتجارة االلكترونية م9  2411)املغر ي، 

 ملا 
ً
تكاليف انشاء ومعالمة وتوزي  وحف  واسترااع املعلومات اإللكترونية ومكنت ايضا الشراات من تصني  منتجاتها وفقا

رونية من الوقت يرغبه املشتري، األمر الذي يجعل لتلك الشركة األفضلية بين الشراات األخرى كما وقللت التجارة اإللكت

   .(2410الفاصل بين دف  املال والحصول على املنتجات والخدمات )الشوابكة، 

وبهذا فأن تبني استراتيجية التسويق االلكتروني يؤدي الى تقليل تكاليف انشاء ومعالمة وتوزي  وتخزين واسترااع 

ال الى االسواق العاملية وبتكلفة قليلة، اضافة الى املعلومات املخزنة في وثايق رقمية، ويسهل من وصول نشاطات شراات األعم

 (. 13  2412دورها في توسي  قاعدتها من الزباين واملوردين والشرااء التجاريين في أي مكان حول العالم )برهان و خطاب، 

                                                           
هو مصطلح يطلق على التجارة التي تعتمد في اعمالها على نظام معلوماتي أدواته كلها الكترونية تتمثل في  التجارة االلكترونية:( 3)

الحاسب االلي وملحقاته كشبكة االنترنت، الهاتف والفاكس والتلكس وغيرها، من التقنيات التي تلعب دورا مؤثرا في نشاط التجارة. حتى 
ع من التجارة تتم بطريقة الكترونية وذلك عن طريق التحويالت االلكترونية للنقود و التسوق وبطاقات سداد الدين او الوفاء مقابل هذه النو

 الدفع واالئتمان.
 .7، ص7102المصدر/ المغربي، محمد الفاتح محمود بشير، التجارة االلكترونية في الوطن العربي، المكتبة العصرية، 

 
 آلية وضع استراتيجية التسويق االلكترونية باحترافيةللمزيد/ أنظر الى الموقع أدناه الذي يوضح 

http://tawasulforum.org/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D
8%AC%D9%8A%D8%A9-sostac-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%AE%D8%B7%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82/?gclid=Cj0KCQjwiJncBRC1

ARIsAOvG-a5-9zVGpazE2oWyGzNEf0-
InqV9MpNBSFM3VsiGi5feO_mFNRrzbpkaAqnVEALw_wcB 
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حول املنتج  ومن األهمية بمكان التاكيد، على إن نجاا استراتيجية التسويق االلكتروني يكمن في التركيل في االعالن

وعلى املزايا واملناف  التي يبحث املستفيد عنها ، ولس  املزايا واملناف  التي تعمب بها املؤسسة ماتها، وملك لضمان الحصول 

(، بان هناع عشر استراتيجيات تسويق 2412(، ويرى )ماثيوس، 64 -20  2414على تأثير أكبر على مهن املستفيد، )العالق، 

 لزيادة املبيعات يمكن بياهها باالتي  الكتروني هي االفضل

هذا املنتج أفضل من  قدم منتج مميل )أو خدمة را عة( له ثقله يعطي نتايج أفضل في التسويق واملبيعات، بحيث يكون  .1

ودع اإلعالنات املقنعة تدعمه، واترع استخدام املستهلك له هو الذي يؤكد ال ما سبقه من معايير معلنة منتجات املنافسين، 

 لمودة، وحينها سوف يكون هذا هو نجاحك التسويقي األكبر.ل

( عن طريق اعل موقعك CROأو كما ُيطلق عليه معدل ) Conversion Rate Optimization )4)ل تهيئة معدل التحو  .2

، وأسهل في اإلبحار والتصفح 
ً
اإللكتروني يولد الكثير من النتايج اإليجابية )صفقات ومبيعات( عن طريق اعله أكثر إقناعا

تعتبر االستراتيجية األسهل واألسرع لزيادة الصفقات  CROللزوار، لكي يستطي  أكثرهم العثور على ما يبحثون عنه،  فالد 

 تية من موقعك على اإلنترنت من دون إنفاق رزمة من النقود.واملبيعات اآل

قم بتكوين اميل يتضمن نشرة بريدية اخبارية ومعلومات شيقة يتم ارسالها الى الزباين بشكل منتظم اي تكون على  .3

أهها تكلف ال  اتصال دايم معهم ، وهي على األر ا تعّد أفضل طريقة الستبقاء العمالء املهتمين بما تعرض، واألامل من ملك

 مقارنة بتكلفة البلن  الخاصة بك
ً
 تغعي ”تثقيفية رسالة“ بإرسال قم قليلة اسابي  او  اسبوعين كل لذلك دشايء تقريبا

 والعدوض ا جانيةد والهداما واألخبارد والا ائحد املفيديد املقاالت نعض الذلك وت و   امللتراليند لدى االهتمام جوانب

 الخاصة.

قم بتأاير خدمات إحدى شراات التسويق اإللكتروني والعالقات العامة إم من املمكن أن يعزز ملك من البلن  الخائ  .0

 وع  طديق عن لكد اللعبية القاعدي توسي  في متمثل العامة الع قات وكالة  دور بك، وكذلك الربحية وتعميق الرؤية، 

مما سيليد ملك من  دلك املستهدف السوق  عليها معل  التي اإلع م سائلو  في املؤ دي ومقاالتك الصحفية وبياناتك اخبارك

 مصداقيتك، ويدعم وضوا رؤيتك في السوق، وبالتالي تزيد مبيعاتك بشكل تلقا ي.

بحيث يحتل الصفحة االولى لها و يحصل  Search Engine Optimization (SEO)(5)قم بتهيئة موقعك ملحراات البحث  .0

يأخذ  SEOعلى ترتسب بارز في الكلمات املفتاحية/الممل البحثية التي لها عالقة باملنتج/الخدمة،  بصفة عامة فإن السيو 

 الكثير من الوقت والمهد، ولكنه ايد وقيم على املدى البعيد، ألنه يقدم لك زوار عالّي المودة طوال الوقت.

                                                           
: تحويل الزّوار إلى زبائن، على سبيل الِمثال: "زائر شاهد موقع   Conversion Rate Optimizationيقصد بمعدل التحول 4

وهناك نوع تجارة إلكترونية فقرر ِشراء ُمنتج ُمعين" فهنا قد تحّول الزائر العادي إلى زبون للموقع، وهذا من نوعية التحويالت القوية، 
االشتراك في  عن طريقزبونًا، آخر من التحويالت وهو التحويل المتوسط، وهو أن يتحول الزائر إلى ِشبه زبون أو احتمالية أن يُصبح

 .القائمة البريدية وليس فقط قراءة المحتوى أو تصفح الموقع بشكل عابر
 الموقع أدناه يوضح طريقة احتساب معدل التحول.

  Conversion Rate حساب معدل التحويل 7102سام الدين، المصدر/ محيسن، ح
https://academy.hsoub.com/marketing/performance-

marketing/analytics/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-
%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-conversion-rate-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-r8/ 
 ،  مع طريقة تفعيله..SEOالموقعين أدناه يعرضان بشكل مفصل ماذا يعني محرك البحث  5
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التي تظهر في النتايج األولى من محراات  PPCأو  Click-Per-Pay)6)الحمالت اإلعالنية حيث الدف  بالنقرة قم بتفعيل  .9

 للمال، وأفضلهم، ألن حمالت الد 
ً
تسمح لك بوض   PPCالبحث، حيث تعتبر من أكثر املنافذ اإلعالنية املستهدفة إنفاقا

إعالناتك مباشرة في املكان الذي يصعب الوصول إليه، للعمالء الذين يبحثون عن املنتج/ الخدمة الخاصين بك، في التو 

 واللحظة.

قم بتقديم محتوى مجاني، مصادر مجانية، أدوات تفاعلية مجانية في موقعك، لمذب السوق املستهدف، وهذا بحد ماته  .1

لزيادة صفقاتك ومبيعاتك، فكلما اان موقعك تفاعلي نشط م  الزوار، الما زاد إشباعهم وخبرتهم من  يعتبر استراتيجية را عة

 موقعك، والما زاد اعتماد الزوار على عليه، ثم يتحول موقعك بعد فترة إلى مصدر ريس اي لقطاع معين من املعلومات.

أمام الممهور الذي يناقش املواضي  املتعلقة  تبن  ميلة الشبكات االاتماعية على اإلنترنت فهي تضعك في الصورة .2

بخبراتك، وكذلك املنتجات والخدمات املرتبطة بك. ففي الواق ، لقد أصبحت الشبكات االاتماعية هي الوسيلة األقوى 

لوضعك أمام امهورع على اإلنترنت، وقد اعلت تقنيات عاملية مثل تويتر وفسسبوع وانستغرام وغيرها هذا األمر شديد 

 هولة.الس

أفيليت( فهم أقل العمالء تكلفة، وأعالهم ربحية، وأكثرهم  -)التسويق بالعمولة ( 7)قم بتكوين قاعدة من العمالء بنظام  .6

والًء، ومصدر غني بالنتايج واملبيعات، ألي بزن  اديد تعمل به، فهم يكونوا أسرع في الشراء، وأقل عرضة للتفاوض، يشترون 

 تلقا ي بالتسويق للبلن  الخائ بك. بكميات أكبر، ويقومون بشكل 

واخيرا قم بعمل احصايية حول االعالنات التي تجني منها ارباحا واالعالنات التي تضي  هباءا اي تستطي  شطاها من ادول  .14

تسهل لك التعرف على الحمالت  Google Adwords Conversion Trackerو Web Analytics( 8)اعمالك، فم  أدوات مثل 

اإلعالنية التي تعمل والتي ال تعمل، ومن تهيئة املوق  إلنتاص املزيد من الحمالت االعالنية النا حة التي تتناسب م  ميلانستك 

 وتجلب لك أكبر عدد ممكن من الزوار .

ادارة التسويق في الحصول على ومن المدير القول أن نجاا استراتيجية التسويق االلكترونية تكمن في قدرة  

الحصول على حقايق  التي تمكنها منمعلومات متجددة ومناسبة تواكب التغيير التكنولوجي في عالم التسويق االلكتروني، و 

عن التغيرات واالحدا  الدقيقة واملهمة، وتقدم معلومات متكاملة عن الوض  االقتصادي واالسواق املختلفة موضوعية 

(، وهذا بدوره يتطلب واود 111-119  2446هيل عملية تقييم االداء وفي اتخام قرارات ايدة ) الضمور، وملك من اال تس

                                                                                                                                                                                            
(seo-is-stars.com/what-https://www.seo/و ) (-e-10-wd.com/wd/2012/11/30/top-https://www.tech

marketing-strategies-increase-sales)/ 
6) PPC  اختصار لكلمةclick-per-Payعن كل مرة يتم النقر فيها  على االنترنت حين يدفع المعلنون المال التسويق : وهو نوع من

 هذه الزيارات.” ربح“على اعالناتهم او هو ببساطة نوع من شراء الزيارات لموقعك، بغض النظر عن محاولة 
تعلم اساسيات التسويق بالدفع عن كل نقرة، مقالة منشورة على موقع ، «««  PPCما هو المصدر/ كادوريا، حمزة، 

Matrix219.com، ت عن ولمزيد من المعلوماPPC  قم بزيارة هذا الموقع 
https://www.matrix219.com/eg/2016/10/14/ppc/ 

مكافأة   بالعمولة  هو نشاط تسويقي في نوع من األعمال يقوم فيه صاحب العمل بإعطاء المسوق/المسوقين“أفيليت:  -التسويق بالعمولة 7
المفهوم األساسي الذي يعتمد عليه التسويق ف .”المسوق الشخصية عن كل زائر أو عميل يقوم بالشراء من موقع صاحب العمل، بجهود
 .بالعمولة هو أنك تحصل على عمولتك حينما تحصل بالفعل عملية البيع

 وكيف تبدأ به؟ Affiliate Marketing التسويق بالعمولةالمصدر/ ماثيوس، يوسف، ماهو 
  أدناهزيارة الموقع ب قم وللمزيد من المعلومات 

https://www.tech-wd.com/wd/2012/11/18/affiliate-marketing/ 
google-use-to-https://www.monsterinsights.com/how-ك بزيارة هذا الموقع حللمزيد من الممعلومات أنص  8

analytics-for-adwords-conversion-tracking/ 

https://www.seo-stars.com/what-is-seo/
https://www.matrix219.com/eg/category/e-marketing/
https://www.matrix219.com/eg/category/e-marketing/
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كفاءات بشرية مولعة في عمليات البرمجة واالستخدام الاللكتروني لصفحات االنترنت ألن هذه النوع من الكفاءات ستكون 

وسيمتلك ملك املورد رؤيا فنية فريدة، في تصميم املوق  وفي  ضالعة في تصميم املوق  الذي ستتاار به املؤسسة ملنتجاتها،

االعالن عن املنتجات والخدمات املعروضة للشركة بطريقة تجذب اكبر عدد ممكن من املشاهدات، وياحبذا لو تمتلك 

مثل هكذا  املنظمة مثل هكذا كفاءات النه سيعد مورد متاا ثمين تستطي  ان تناف  به الشراات االخرى التي تفتقر إلى

مهارات، وال اعتقد ان أي مؤسسة ممكن أن تخلوا من هذه النوع من الشخصيات، وان خليت فيجب ان تهيأ عنصر بشري 

 اي 
ً
من العاملين لديها ممن يمتلكوا هذه املهارات او ممن مولعين في استخدام الحاسوب واالنترنت وتدرياهم تدريبا مكثفا

اال فان خلو منظمات االعمال من مثل هكذا شخصيات يعني وقوعها فريسة دوامة تستطي  االستفادة منهم مستقبال، و 

 (.2412التغيرات البيتية املتسارعة في عاملنا اليوم )الباحثة، 

 

 :وماتجاتك اليف تاجح في التسويق لخدماتك

علدددى تعريدددف مهمددا تكدددن ادددودة منتجاتددك وخددددماتك ومهمدددا يصددل مسدددتوى مهارتدددك و إتقانددك لعملدددك، ان لدددم تكددن قدددادرا 

أكبر قدر من الناس بما تصنعه أو تقدمه، فال أحد سسشدتري مندك وبالتدالي لدس  بإمكاندك النجداا فدي مجدال إدارة األعمدال الدذي 

(، فاملنافسدددة فدددي القطدداع التسدددويقي سدددواء الهدددادف للدددربح أو غيدددر الهدددادف هدددو 2412يعددرف الكثيدددر مدددن املنافسدددة )مدوندددة املقددداول، 

اهلدده، فالهدددف النهددا ي للمؤسسددات بكافددة أنواعهددا هددو التددأثير علددى سددلوع املسددتهلك، ولهددذا يكددون مددن شددايء اليمكددن إنكدداره أو تج

ويق فتسد (،161  2446مسؤولية إدارة التسويق أن تكون قادرة على احتالل املكانة الذهنية األولى في مهن املسدتهلك )الضدمور، 

لبيد ، ومدن دوههمدا ال يمكدن ألي مقاولدة أن تبيد  منتجاتهدا أو تجندي الخدمات واملنتجات هي حلقدة الوصدل بدين اإلنتداص و عمليدات ا

 منها )مدونة املقاول، 
ً
  (.2412أرباحا

بناًء عليه نرتأي الى تقديم عرض مواز عن البعض من سياسات التسويق املتبعة ألشهر الشراات حول العالم وهي 

 تكنولوجي ومعلوماتي ال يمكن ان يقف ضمن نقطة معينة  للوقوف على سر نجاحها في عالم يطغي عليه تسارع( apple)شركة 

تتضمن هذه االستراتيجية في مضموهها خداعا للمشتري من الطبقة األرقى ااتماعيا، حيث يظن  استراتيجية الد اهية: .1

، لتكلفته العالية ومحدوديته في االسواق، لكن في 
ً
الزبون من هذا النوع بان هذا النوع من املنتجات مصمم له خصيصا

ايضا، وهذا ما نجحت به، حيث اصبحت افراد  االساس اان هدف  بل هو ان يكون اقتناءه تحت متناول الطبقات املتوسطة

الطبقة املتوسطة ينهالون على شراءه على الرغم من تكلفته العالية، رغبة منهم في تحسين صورتهم امام املمتم  في إههم 

 علي شراء منتج يدل علي ثراء صاحبه في اتباعه أحد  الصيحات و أغالها. أي اعتمدت  بل بشكل أساعاي يمتلكون ح  راقي

فسستخدمه  على املشاعر .. فهي تبي  للعميل منتج يعطيه الحق في التباهي بمظهره والترويج عن ما يشعر به )ترويج املشاعر(،

 .(2419)هويدي، إلظهار ثقته و مستواه الراقي، و إظهار مدى استمتاعه بالحياة 

لة تواصل تكنولوجي فقط، وبهذا استطاعت باعت للعمالء خدمة )التباهي و األناقة( و لم تب  لهم وسي Apple ببساطة 

 .(2419)هويدي،   !والطبقة املتوسطة في نف  الوقت سوق الطبقة الراقيةطبقا لهذه االستراتيجية كسب الشركة 

االستراتيجية من تبينها طرق في التسويق ابداعية يتلخص مفهوم هذه  او التسويق العكس ي: للتسويق املضاد 24ع قانون ال. 2

( قانون عبقري للتسويق معظمها ضد املنطق 20معظمها غير منطقي، لكن شركة ابل بموااها استطاعت ان تكون ) قد يكون 

التسويقي مما شكلت السر وراء تسميل أعلى نسب مبيعات في التاريخ و سبب في ارتفاع القيمة السوقية للعديد من البراندز 

 .(2419)هويدي،  لخرواها عن املألوف
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بمواب هذا املفهوم تسهى شركة  بل الى تحسين الصورة الذهنية للعميل  ُمقاَرن: ال  ماتجك .. Positioning لعا امد  انس ى. 3

حيث تسهى الى اقناع العميل بشراء املنتج واتخام قرار الشراء عدة مرات و من خالل ما تتمت  به من ميلة تنافسية فريدة، 

لس  مرة واحدة فقط .. فسسيطر على سلوكه و يجعل املنتج هو املفضل الي قلبه، مما ترزع في صورة الزبون الرغبة في تجربة 

فيصبح اسم املنتج لديه هو الصفة وامليلة  هذا املنتج لشعوره بأنه سوف يعطيه التميل واملثالية لن يعسشها م  أي منتج  خر،

 .(2419)هويدي، التنافسية التي يصعب مقارنته م  املنافسين اآلخرين .. ااسم العب كرة مشهور له معمبسنه املتعصبين 

 ىاألرق بأهها عليها يعرف لكن يدويا، املصنعة املنتجات هنا، بالعيوب يقصد جدمدي؟ روح ل ا  كا ية عيوب ملاتجكهل . 0

 ألغني الطبقات في العالم من أاود الخامات.... و يلزم تصنيعها الرعاية الكاملة  فتكون  أناقة، واألكثر
ً
مصنوعة خصيصا

 ألالك فقط وعلي يد أمهر مصممين  .والدقة املتناهية
ً
على سبيل املثال إما أخبروع بأن ساعة اليد هذه صنعت خصيصا

 و ثمينة، 3سايية هذه لم يصن  منها سوي أو أن حقيبة اليد الن في العالم، الساعات
ً
ستقتن  فورا  قط  من الود نادرة ادا

 .(2419)هويدي، بقيمة هذا املنتج وأهمية اقتناءه والتظاهر به 

تصميم منتج يحمل هوية مختلفة مميلة وشخصية ااملة تستحق الوصف، بحيث وبهذا يكمن القصد وفق هذه السياسة إلى 

يدف  عمالء اي فون بأن يكونوا أكثر العمالء معرفة بمعلومات عن منتجهم بشكل يدفعهم الى التفاخر به او الدفاع عنه 

 .(2419)هويدي، وسط مجتمعهم كما يفعل مستخدمي االيفون 

التي تتبعها شركة  بل، فأهها تعمل على صناعة منتجات  Luxuryوفق مبدأ الد    ! ن هو  تفعله ما .. العم ء بدغبات تهتم ال  .0

 منها بان العمالء إما توق  شكل املنتج قبل نزوله فاهها بذلك لن تاهرهم لذا فهي تعمل على 
ً
لم يتخيل المماهير واودها  إيمانا

 بل ال تعير إهتماما ملشكلة العميل وما يعاني منه ال بالعك  هي  مفاائة عمالدها بما هو أفضل، لكن هذا ال يعني ان شركة

و ويفوق الوصف، تصنعه هو إبداع  تسمعهم وتسمل شكواهم، و لكن ال تسم  منهم حلوال، اوهها تقليدية ايمانا منها بأن ما

 .(2419)هويدي، بالفن !  Luxuryالد   لهذا يصنف املسوقين منتجات

من دون أي بحث  وفق هذا املبدأ قام ستيف اوبز مؤس  شركة  بل الى خوض تجربة االيفون وتصنيعه :. ال تختبر ماتجك6

تسويقي، حيث قام باقتباس بحث لشركة نوكيا عن هاتفها االول الذي يعمل باللم  ألول مرة في العالم، والذي اان يتضمن 

ه، فقام اوبز من خالل هذا البحث بصناعة منتجه معلومات عن مدى رضا العمالء لهذا املنتج و رادهم املعروضة حول

التنفيذية من دون ان يعير إهتماما بآراء العمالء املدونة في البحث كما   Nokia الخائ ولكن أضاف له وعدل ال أخطاء

 و عيدة عن املألوف، وهذا ما 
ً
فعلت نوكيا ، إمن الفرق هنا اان في طريقة تنفيذ األفكار املعروضة ولكن بطريقة أكثر إبداعا

 .(2419، )هويدي، أسماه ستيف فيما بعد بد )السرقة املشروعة(

من األهداف األساسية في التسويق التقليدي هي زيادة عدد الوحدات التي تضخها الشركة في  :العلب ياديلز  تستجيب ال  .1

منافذ البي  الكبيرة في حالة زيادة الطلب عليها  لتظهر للعميل كثيرا في منافذ البي  املتعددة فيظن اهها رايجة فتكسب قبوله و 

لدى  بل إما زاد الطلب على املنتج فلن يزيد العرض وملك لكي يتلهف املشتري    .. Luxuryالأما في سياسة  .اعمابه فسشتريها

 من كمية توافره في األسواق التي تجعله واثق من إمكانية شراءه في أي وقت
ً
 .إلي موعد نزوله بدال

 والذي نراه علي مواق  التواصل االاتما
ً
عي في يوم اصدار ابل ملنتجها كم فكما هو معلوم أن منافذ بي  أي فون محدودة ادا

إلي ارتفاع نسبة تردد االستهالع وهو )عدد   بل و لذلك تهدف .الصفوف و التجمعات لشراءه واأنه احتفال أو عيد سنوي 

مرات شراء املنتج من عميل واحد( .. و لس  هدفها الحمم السنوي و عدد العمالء المدد .. فهامش صغير من العمالء .. يأتي 

 .(2419)هويدي،  .كبيرة بمكاسب
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فالذي يجعل الناس حريصين في الحصول على أحد  أاهزة أبل، كما يظن الخبراء على الرغم من واود منافسين لها مثل 

. هو بسبب اهتمامها بالتسويق في املقام األول، 
ً
 من  فهي غوغل التي تصن  منتجات مماثلة أيضا

ً
 قويا

ً
اعلت من التسويق ازءا

ي االبتكار، ولهذا فهي تؤس  معايير نوعية في تصميم وتطوير سياسات استراتيجية عالية في التسويق قبل استراتيجيتها ف

 .(2419إطالق منتجاتها المديدة )فريق فور  ، 

قددد يترا ددي لددذهن القددارئ، مددا املغددزى الددذي أراد الباحددث الوصددول اليدده مددن مكددره لسياسددة التسددويق املتبعددة لشددركة  بددل 

 لاللكترونيات، على الرغم من إن الحالة الدراسية ملوضوع مدار البحث هي مجلة علمية اااديمية بحتة؟وهي شركة منتجة 

مددا اردنددا بياندده مددن عرضددنا لسياسددة ابددل فددي التسددويق، هددو البحددث فددي مغددزى هددذه السياسددة والغددرض مددن تبنيهددا، فالددذي 

 ية لعمالدهددددا للوقددددوف علددددى طريقددددة تفكيددددرهماسددددتنتجناه مددددن إن  بددددل وظفددددت مسدددداعيها فددددي دراسددددة سدددديكولواية الددددنف  البشددددر 

وهددذا اليددايء اعلهددا تفددرض سدديطرتها علددى عمالدهددا، او بمعندد  ادق تسددتحوم علدديهم بطريقددة ال للتنبددؤ والددتحكم فيهددا،  وسددلوكياتهم

 تشعرهم باالهانة او االستعباد لها.

هددو مددن يخضدد  لهددم ولرغبدداتهم مددن هددم يتظدداهرون بددأههم مهتمددين كثيددرا بعمالدهددم وبرغبدداتهم.. لكددن فددي الحقيقددة العميددل 

دون شددددعور مندددده، ناهيددددك عددددن سياسددددتها فددددي االطددددالع علددددى نقدددداو الضددددعف والتحددددديات التددددي تواادددده نظرادهددددا مددددن الشددددراات األخددددرى 

 وكيفية تجناها في املنتجات التي تصنعها، كما حد  م  شركة نوكيا.

ن )الكتدددب واملمدددالت(، فددديمكن ملدددك مدددن خدددالل لدددو اردندددا ان نطدددوع هدددذه السياسدددة علدددى املنتجدددات العلميدددة األااديميدددة مددد

محاولة إدارة التسويق ابتكار سياسات استراتيجية مدروسة في التسويق البراز القيمة العلمية واالاتماعية للمنتجات من هذا 

 النوع، عن طريق ابتكار افكار وطرق ريادية تعطي مفعولها في خلق حالة من التركيل على املنتج العلمي املسوق.

ن يتم تبني املة او المة معينة تبقى عالقة في األمهان، الما مرت على مسام  الزبون ترا ى أمامه املنتج ماته، علدى اأ

سدددبيل املثدددال اململدددة العلميدددة قيدددد الدراسدددة )مجلدددة الحكمدددة( باإلمكدددان اسدددتنباو المدددة تعدددسش فدددي مهدددن املسدددتهلك يدددتم إدخالهدددا فدددي 

ددددذكر هددددذه الكلمددددة يترا ددددي علددددى مهددددن املسددددتهلك مجلددددة الحكمددددة. وهددددذه املددددة او مشددددهد اعالمددددي يعكدددد  معناهددددا الحقي
ُ
قددددي فكلمددددا ت

الطريقدة بحددد ماتهددا تخلددق حالددة مددن التفددرد والتميددل للمنددتج ماتدده فكلمددا سددهى املسددوق االسددتراتيجي النددا ا  ابتكددار طددرق رياديددة او 

يدده المددا نجحددت مسدداعيه فددي إنجدداا الخطددة سددلوكيات معينددة فددي التعامددل مدد  املنددتج المددا اسددتطاع  االسددتحوام علددى مشدداعر عمال 

 االستراتيجية التسويقية. 

فال يجب ان توظف اإلدارة التسويقية مسداعيها فدي أن تكدون منتجدات املؤسسدة هدي األفضدل فدي األسدواق، بدل هدي األولدى 

 كار أخرى..على اإلطالق، فالتسويق بمفهومه الحقيقي ال يعني صراع منتجات م  منتجات اخرى، بل صراع أفكار م  أف

 

 طريقة يمكن استخدامها في التسويق إخترنا منها اآلتي  50، فيعرض لنا في مقالته Mikemichalowicz,2013)أما )

ن واس  البصيرة واس  موق  الكتروني لك على صفحات االنترنت والتواصل االاتماعي إم من شأنه هذا ان يزيد  .1
ُ
ك

 بك. قاعدتك من العمالء وفي مات الوقت يعرف الناس

لممهورع بمعرفة خبراتك من خالل التحد  أمام واسمح احرئ على تبادل الخبرات م  االخرين من دون قيود،  .2

 الممهور وااعل من السهل على األشخائ أن يربطوع وعملك بالتميل والخبرة في مجال عملك.

احرئ قدر اإلمكان على توسي  قاعدة عماليك، وباالخص العمالء من اصحاب النفوم والقوة ممن يمتلكون صاع طويل  .3

من الخبرات واملهارات في مجال اعمالهم، وناقش معهم خططك واهدافك املستقبلية، واطلب نصيحتهم، ستندهش حينها من 

 افكارهم وحلولهم املبتكرة التي لم تخطر على بالك. 
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اهد على مساعدة االخرين من اصدقايك وزماليك ومعارفك ايا اان وقدم لهم نصايحك في التجارة واالعمال او حت  على ا .0

 مستوى حياتهم الشخصية ، ألنك في يوم ما ستحتاص اليهم.

م استم  كثيرا الى ما يقوله راال االعمال عن مشاالهم التسويقية واالحباطات التي يوااهوهها في مجال اعماله .0

 التسويقية، واستفد منها كتجارب شخصية تستطي  تجناها في مجال اعمالك.

استثمر موقعك التجاري على الفس  بوع من خالل استخدام اصدقايك الذين ممكن ان يكونوا اعظم ادواتك  .9

( %14) التسويقية، لكي يسوقوا ملنتجك وعالمتك التجارية الصدقاء اصدقادهم، وشمعم على ملك بمنحهم خصما مقداره

 .NOTESعلى سبيل املثال لتحفيلهم باستخدام تطبيق 

1.  
ً
احرئ على تقديم الهدايا الى عماليك من حين الى اخر، ام من شانه هذا ان يزيد من والدهم واهتمامهم بك، واعمل أيضا

اعدات او الهدايا في على تقديم املساعدات الخيرية عن طريق التبرع بمنتجاتك الى اهات راعية لذلك، وحاول تقديم تلك املس

مغلف او اكياس تذكر فيها اسمك وإسم شركتك واملزايا التي تتمت  بها ووسايل التواصل معها، وبهذا تستطي  ان تضرب 

 عصفورين بحمر، أولهما تزيد من والء عماليك لك، والثاني مساعدتك لآلخرين.

ت  بها، وما هي استخداماته املتعددة وماهي اساليب روص ملنتجك بتعريف مستهلكيه عن مستوى المودة والكفاءة التي يتم .2

الحفاظ عليه الطول فترة ممكنة، وبهذه الطريقة تستطي  ان تعك  خبرتك باملنتج الذي تقوم بتصنيعه ومدى إحاطتك 

 بكافة املعلومات املتعلقة به. 

استطاع منتجك ان يحلها  انشأ سسناريو مثالي عن منتجك يتضمن قصة حول مشكلة معينة يوااهها شخصا ما، وكيف .6

محققا السعادة له، او حاول ان تعرض قصة واقعية ألحد زباينك عن كيفية استخدامه ملنتجاتك وكيف استطاعت ان تحل 

 له مشكلة اان يعاني منها، ام تعّد هذه الطريقة من الطرق املضمونة والنا حة في الترويج عن منتجاتك والتسويق لها.

وقدم لهم املكافآت والحوافز الشخصية، وقدم لهم املساعدات قدر االمكان حت  على مجال  اعتني بموظفينك كثيرا، .14

حياتهم الشخصية، الن ملك سيولد لديهم االنتماء والوالء لشركتك، وسيصمدون في حالة تعرض الشركة الى انتكاسات او 

 العمل مرة  خرى و شكل أفضل.خساير، وسيعملون ااهدا على تقديم املساعدة لك في ارااع الحياة الى نظام 

ويمكن للباحثة ان تضيف طريقة اخرى للتسويق غير ما عرض اعاله، وهي تكوين قايمة تتضمن مجموعة من اسماء 

وعناوين الشخصيات التي من املمكن ان تستفيد من منتجاتك للتواصل املستمر معهم، ال بل لغير املستفيدين ايضا للترويج 

الء بالترويج عن منتجك بقصد او بغير قصد ملعارفهم واقاربهم ال باالمكان ان يتحولوا هم انفسهم عن منتجاتك ام سيقوم هؤ 

 الى عمالء، وبهذا سوف ستتمكن من توسي  قاعدة عماليك وبذات الوقت تتجه مبيعاتك نحو الزيادة.

نظري البسيطة ارى ان اما طريقة التواصل فهي متعددة فباإلمكان ان تكون تكنولواية او تقليدية، ومن واهة 

الطرق التقليدية في التواصل واقصد بنوع التواصل هنا اان يرسل الى العميل بطاقة معايدة ورقية في املناسبات العامة او 

بطاقة دعوة لحضور حفل مجاني، او اأن يقوم املسوق بتوزي  بطاقته الى معارفه اافة وان اان هؤالء األشخائ هم الحالق 

صالون او با   املالب  وغيرهم ممن يتعامل معهم .. الن هذا النوع من التواصل له نكهة خاصة وما وق  الذي او صاحب ال

اميل على النف ، فمها وصلنا مراحل في التطور العلمي والتكنولوجي تبقى الطريقة التقليدية في التواصل لها امالية  خامة 

 اعية، على مستوى الفرد واملمتم . وتؤدي دورا ايجابيا في مضمار تحسين العالقات االاتم

 اإلطار العمطي للدراسة

 ويضم عرض وتحليل مواصفات العينة ومستوى متغيرات الدراسة، وتشخيص واقعها.
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: عدض وت ليل مواصفات العياة التجديبية ومتغيرات الدراسة
ً
 اوال

عينة، نتناول فيها مسوغات اختيار مجتم  (  04تعرض هذه الفقرة مواصفات العينة التجريبية للدراسة البالغة و)     

 الدراسة وعينتها، وخصايصها، ااآلتي 

مبررات اختيار مجتم  و عياة الدراسة:  -ا  

 مددن قددراء مجلددة الحكمددة األعددداد االخيددرة منهددا )94بلدد  مجتمدد  العينددة للدراسددة )   
ً
(،، التددي تددم 2410، 2412،1413( فددردا

فيهددددا الوقددددوف علددددى أسددددباب قلددددة اإلقبددددال عليهددددا ، وبهددددذا توزعددددت عينددددة الدراسددددة لتشددددمل اختيارهددددا إلاددددراء هددددذه الدراسددددة مرتددددأين 

البددددداحثين العددددداملين فددددددي بسدددددت الحكمددددددة واملتعددددداملين معهدددددا مددددددن املثقفدددددين واألادددددداديميين ، مدددددن حملدددددة الشددددددهادات العليدددددا املااسددددددتير 

 والدكتوراه إضافة إلى حملة شهادة البكالوريوس من طالب العلم. 

( منهددا اوههددا غيددر صددالحة للتحليددل اإلحصددا ي ، واعتمددد 0( ، تددم اسددتبعاد )00( اسددتبانه أسددتلمت  منهددا )94وقددد وّزعددت )

 ( أر عون استبانه فقط، لصالحيتها للتحليل.04منها )

 خ ائص عياة الدراسة:  -ب

سة ترمي هذه الفقرة إلى توضيح خصايص املبحوثين في بست الحكمة، ونسبة ال منهما من مجموع عينة الدرا

 من حملة الشهادات المامعية العليا واألولية يتوزعون بين باحثين، وطالب علم، وأساتذة اامعات 04والبالغة )
ً
( منتسبا

 ( 1وتدريسيين وغيرهم من العاملين في املؤسسة واملتعاملين معها، وكما هو موزا في المدول رقم )

( الخائ بعينة الدراسة إلى أن نسبة الذاور تتعدى نسبة اإلنا  في العينة املختارة، إم بل  1يشير المدول رقم ) الجنس: .1

 وبنسبة )26عدد الذاور )
ً
 ( .%21( وبنسبة )%11( ، فيما بلغت أعداد اإلنا  )%13( فردا

 

 

 

(0جدول رقم ال  

 النسبة التكدار الجنس

 %33 92 ذالد

 %93 00 انثى

 %000 40 ا جموع

 توزي  ا داد العياة حسب الجنس

 

 

 العمد: .9

( كما مبين في الشكل %0ك02( حازت على أعلى النسب إم بلغت )00-33(، إلى أن الفئة العمرية )2يالح  من المدول رقم )

( ، وااءت الفئات العمرية %0فأكثر( بنسبة ) 96(، وااءت فئة )%22.0( وبنسة )09 – 00( ، تلتها الفئة العمرية )0رقم ) 

( على التوالي ، وتدل هذه النسب إلى توافر توليفة ايدة من الشباب وأصحاب %24( و )%14( بنسبة )92-01( و )32 -21)
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الخبرة في العينة املختارة مما يعطي قوة للبحث من حيث أخذ  راء أغلب الفئات العمرية من الباحثين من حملة الشهادات 

 المامعية العليا واالولية.

(9جدول رقم ال  

 النسبة التكدار الفئات العمدية

90 – 39 4 00% 

33- 44 03 49.2% 

42- 26 2 9922% 

23- 66 6 90% 

 %2 9  أالثر 62

 %000 40 ا جموع

 توزي  ا داد العياة حسب الفئة العمدية

 

 حسب املؤهل العلمي : .3

ملة ( بأّن النسبة الكبيرة من املبحوثين ممن ااابوا على االستبانة اانوا من ح3نالح  من خالل المدول رقم )

( ، %30(، ثم تلتها الفئة الثانية من حملة شهادة الدكتوراه وبنسة )%01.0المامعية االولية "البكالوريوس" وبنسبة )الشهادة 

. وهذا بحد ماته شكّل توليفة ايدة من من مختلف الشهادات العلميةد  ( فقط%10وبلغت نسبة شهادة املااستير )  

(3جدول رقم ال  

 

 

 

 

توزي  

ا داد 

العياة 

 حسب املؤهل العلمي

 

  انيا: تشخيص واق  متغيرات الدراسة في املاظمة املب و ة

 لهذه الفقرة تشخيص واق  وأهمية متغيرات الدراسة الريسسة      
ً
بأبعادها الفرعية من خالل إاابات أفراد العينة نحاول وفقا

 املدروسة عن فقرات االستبانة وملك باستعمال معدالت التكرار والنسب املئوية لكل منهما.

 تشخيص اهمية انعاد املادي العلمية للب وث املنلوري :

 ا إلى إاابات العينة التجريبية للدراسة  فيما يأتي تشخيص لواق  املتغيرات التي تم تبنيها في املمتم  املبحو  استناد     

(0جدول رقم ال  

التوزيعات التكدارية والنسب املئوية إلجابات العياة " الخاصة باملتغير األول    

 النسبة التكدار املؤهل العلمي

 %32 04 دالتورا 

 %02 6 ماجستير

 %43.2 02 بكالوريوس

 %9.2 0 دبلوم

 %000 40 ا جموع
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" املادي العلمية للب وث املنلوري "    

 الفقدات
 غير مقبول  مقبول  متوسط جيد جيد جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

استيفاء اللدو  العلمية 

 للب وث املنلوري
12 30 21 52. 5 5 12.5 2 0.5 0 0 

األصالة والقيمة العلمية 

 للب وث املنلوري
7 17.5 24 0.6 6 1.5 2 5 1 2.5 

استيعاب ملخ ات الب وث 

 للفكدي األساسية للب  
9 22.5 19 47.5 11 27.5 1 0.25 0 0 

 7.5 3 7.5 3 17.5 7 4.75 19 0.2 8 الس مة اللغوية

 

املعععادي العلميعععة ( الدددى معددددل تكدددرار ونسدددب ااابدددات العيندددة املختدددارة لفقدددرات املتغيدددر األول وهدددو  )1المددددول رقدددم )يشدددير 

( بعبدارات )ايدد 0_1(، الذي تضمن ار   فقرات على وفق مقياس ليكرت الخماعاي ضدمن االوزان املدذاورة )للب وث املنلوري

 _ ايددددد _ متوسددددط_ مقبددددول_ غيددددر مقبددددول(،
ً
يدددد  فقددددرات املتغيددددر املددددذاور علددددى معدددددل تكددددرار اعلددددى مددددن الوسددددط إم حددددازت ام ادددددا

الفرضددداي، وهدددو يعطدددي واعدددز ايجدددا ي بجدددودة املدددادة العلميدددة للبحدددو  املنشدددورة مدددن حيدددث أصدددالتها واسدددتيفادها للشدددروو العلميدددة 

 الالزمة.

 

 

 

 

 

(9جدول رقم ال  

الثانيالتوزيعات التكدارية والنسب املئوية إلجابات العياة " الخاصة باملتغير   

" الت ميم والتافيذ االلكتروني للمجلة "    

 الفقدات
 
ً
 غير مقبول  مقبول  متوسط جيد جيد جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 7.5 3 7.5 3 0.1 4 35 14 40 16 قياس ا جلة

 7.5 3 5 2 15 6 40 16 32.5 13 اإلخداج الفني لغ ف ا جلة

 10 4 7.5 3 15 6 37.5 15 30 12 اإلخداج الفني لب وث ا جلة

 1.75 7 7.5 3 2.25 9 30 12 2.25 9ة تأ ير ال ور عطى القيمة العلمي
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 للمجلة

 

الالت عععععميم ( الدددددى معددددددل تكدددددرار ونسدددددب إاابدددددات العيندددددة املختدددددارة لفقدددددرات املتغيدددددر الثددددداني وهدددددو  2يشدددددير المددددددول رقدددددم )

، ام حدددازت اميدد  فقدددرات هددذا املتغيدددر علددى اعلدددى معدددل تكدددرار محصددور بدددين الميددد والميدددد  والتافيععذ االلكترونعععي للمجلععة(

، وهدددو مؤشدددر ايجدددا ي يدددل علدددى أن التصدددميم والتنفيدددذ االلكترونددي للمجلدددة مدددن حيدددث اإلخددراص الفندددي للغدددالف والتنفيدددذ 
ً
ادددا

 لعينة املمتم  املختارة.
ً
 وملفتا

ً
 ايدا

ً
ل انطباعا

ّ
 االلكتروني، قد شك

(3م الجدول رق  

 التوزيعات التكدارية والنسب املئوية إلجابات العياة " الخاصة باملتغير الثال 

" تسويق ا جلة "    

 الفقدات
 
ً
 غير مقبول  مقبول  متوسط جيد جيد جدا

 % ت % ت % ت % ت % ت

 5 2 20 8 22.5 9 25 10 27.5 11 ماا ذ البي 

 22.5 9 20 8 38 15 18 7 2.5 1 الترويج اإلع مي للمجلة

 27.5 11 12.5 5 17.5 7 12.5 5 30 12 سعد ا جلة

 42.5 17 17.5 7 17.5 7 10 4 12.5 5 انتظام صدور ا جلة

 

ال وهددو التوزيعععات التكداريععة والنسععب املئويععة إلجابععات العياععة " الخاصععة بععاملتغير الثالعع  ( الددى 3يشددير المدددول رقددم )

( دراات، إم حازت الفقرة األولى للمتغير املذاور على دراة ايد ادا بأعلى نسدبة إاابدة 0ملقياس مؤلف من ) تسويق ا جلة(د

(، فدددي حدددين ندددرى ان التدددرويج اإلعالمدددي للمجلدددة وهدددو %20( يليددده درادددة ايدددد بمعددددل تكدددرار )%0ك21وبمعددددل تكدددرار بلغدددت قيمتددده )

(، يليددده درادددة مقبدددول بقيمدددة %32رضددداي بمعددددل تكدددرار بلغدددت قيمتددده )الفقدددرة الثانيدددة للمتغيدددر املدددذاور، واقددد  ضدددمن الوسدددط الف

 بعمليدددة التسدددويق اإلعالمدددي للمجلدددة، فدددي حدددين إن 24%)
ً
 كبيدددرا

ً
(، بهدددذا نسدددتنتج بدددان العيندددة املختدددارة تدددرى بأنددده لدددس  هنددداع اهتمامدددا

ن وفدي الوقدت نفسده زيدادة عددد أصدبحت لهدا أهميدة كبيدرة اوههدا تسدهم فدي زيدادة عددد املسدتهلكيعمليدة التسدويق فدي وقتندا الحاضدر 

ددن املؤسسددة مددن زيددادة اإلنتدداص وبالتددالي انخفدداض تكلفتدده بمددا يسددمح لهددذه املنتجددات بددان تكددون متددوفرة 
ّ
الوحدددات املباعددة بمددا يمك

 ألكبر عدد ممكن من الناس.

علدددى معدددل إاابدددات ضدددعيف، إم  انتظعععام صعععدور ا جلعععةكددذلك حدددازت الفقددرة الرابعدددة للمتغيدددر نفسدده والتدددي ااندددت عددن 

(، يليده دراددة متوسددط ومقبدول بمعدددل التكدرار نفسدده بقيمددة %0ك02حدازت دراددة غيدر مقبددول بدأعلى معدددل إاابددة بلغدت قيمتدده )

(، وهدذا قددد يعددود سددببه الددى عدددم تدوافر فريددق عمددل متكامددل تكددون مددن مهامده وضدد   ليددات لإلشددراف والرقابددة علددى عمليددة %0ك11)

ة حسب الوقت والتاريخ املحددين، فالتوقيت في وقتنا الحاضر اصبح سمة من سمات المدودة الشداملة فدي انتظام صدور اململ

 تحقيق الرضا للزبون.

 استنتااات
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الاملعععععادي العلميعععععة للب ععععوث املنلعععععوري والالت عععععميم والتافيعععععذ أظهددددرت نتدددددايج التحليددددل اإلحصدددددا ي للمتغيددددرات املختدددددارة 

عاليدة محصدورة بددين )ايدد، ايدد اددا( وهددو مؤشدر ايجدا ي  يددل علددى  (9)الخماعدايحسدب مقيدداس ليكدرت االلكترونعي للمجلعة(د 

 اودة املادة العلمية للبحو  املنشورة في اململة، وكذلك اإلخراص الفني لها. 

فقد أظهرت نتايج التحليل اإلحصا ي لبعض من فقراتده والتدي ااندت  التسويق ا جلة(اما املتغير الثالث للدراسة وهو 

، ضددعيف فددي حددين الفقددرات االخددرى التابعددة لدده، حصددلت علددى مسددتوى إاابددات والتععرويج اإلع مععي ، صععدور ا جلععةانتظععام عددن 

عاليددة محصددورة بددين )ايددد، ايددد ادددا( بندداًء عليدده ارتأينددا الددى وضدد  مجموعددة مقترحددات تطويريددة بخصددوئ الفقددرتين املددذاورتين 

 للمتغير الثالث وااآلتي  

 ة نقترح اآلتي:اوال: بخ وص انتظام صدور ا جل

 من أر عة إعداد. .0
ً
 ان يكون إصدار اململة نصف سنوي اي عددين في السنة بدال

يفضل أن تصدر اململة بحلة فنية اديدة تتميل فيها عن بقية املمالت الصادرة عن بست الحكمة اوهها مجلة ريسسة،  .9

 .يتولى إدارتها واإلشراف عليها اادر فني وبتخصيص مالي ثابت

 ان مكون اإلخداج الفني الجدمد للمجلة باآلتي: وبهذا نقترح

 ونصف سم. 11سم وعرض  20ان تكون اململة بطول  .أ

 بني اللون وهو املستخدم في مجلة املستقبل العر ي. 14إلى  24نوعية الورق بالاي وزن  .ب

 ملة املذاورة أعاله.ان تكون ملخصات البحو  املنشورة في نف  قايمة املحتويات الخاصة باململة كما هو معمول في امل .ت

ان تقسم اململة على عدد من الحقول ال حقل يتضمن اختصائ معين من البحو ، على سبيل التمثيل حقل خائ  . 

بالبحو  الهندسية، حقل خائ بالبحو  الطبية، حقل البحو  األدبية وهكذا. ويفضل ان يستثن  من النشر البحو  

ام خاصة في بست الحكمة، اي تأخذ اململة مساحة اوس  في نشر البحو  مات االختصاصات العلمية التي يتوااد لها اقس

 والدراسات بمختلف االختصاصات العلمية األدبية والفنية. 

: بخ وص الترويج اإلع مي للمجلة نقترح اآلتي:
ً
  انيا

 أو الصحف الخاراية .تشكيل أبواب ثابتة للتعريف عن اململة في املمالت الصادرة عن االقسام العلمية في بست الحكمة  .0

تخصيص فقرة للترويج عن اململة واخر اصداراتها في االنشطة العلمية التي تعقد في املؤسسة عن طريق الداتا شو او أية  .7

 وسيلة اخرى. 

ان تسدداهم االقسددام العلميددة فددي املؤسسددة بتقددديمها اإهددداءت اثندداء عقددد االنشددطة العلميددة الخاصددة بهددا، سددواًء أاددان ملددك  .3

 ؤسسة او خاراها.  داخل امل

 تزويد املكتبات املتعاقد معها بنسخة مجانية من اململة للترويج عنها.  .4

 الترويج عن طريق معارض البي  ببوستر تعريفي او لوحة الكترونية عن  خر إصدارات  اململة. .2

التواصدددددل  تخصدددديص مسددددداحة للتدددددرويج فددددي املوقددددد  الرسدددددمي لبسددددت الحكمدددددة، مددددد  االسددددتفادة مدددددن مواقددددد  االنترنددددت وصدددددفحات .6

 االاتماعي املمانية.
                                                           

 مقياس ليكرت: وهو اسلوب لقياس السلوكيات والتفضيالت استنبطه عالم النفس رينيس ليكرت يستعمل لالستبيانات وبخاصة في مجال 9

كرت االحصاء، ويستخدم لقياس ردود تدل على درجة الرضا أو عدمه ضمن عبارات باوزان معينة، والمقياس الشائع االستخدام هو لي
وهي  متوسط_ مقبول_ غير مقبول(، )جيد جداً _ جيد _من  المذكورة عباراتالذي تضمن ال( 5_0ذكورة )مال لألوزانالخماسي  

 المستخدمة للدراسة او قد تأخذ عبارات بصيغة )اتفق تماما، اتفق، محايد، ال اتفق، ال اتفق تماما(، وغيرها.

 المصدر/ ويكبيديا الموسوعة الحرة.
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 زيادة عدد املوزعين للمجلة بما ُيتيح فرصة أكبر للعرض والبي . .2

للترويج عن اململة و خر  مهمتها إعداد الخطط والسياسات التسويقية الالزمةإمكانية استحدا  وحدة خاصة للتسويق  .8
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 التغيير في نماذج حساب التكاليف: من نموذج التكاليف على أساس النشاط إلى نموذج التكاليف 

 على أساس النشاط املرتكز على األداء

Changing in Cost Accounting Models: from Activity-Based Costing model  

to Performance Focused Activity Based Costing model 
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  امللخص:

هدف هذا البحث إلى مقارنة ثالثة أجيال لنظام 

التكاليف على أساس النشاط، والتي ظهرت وتطورت 

خالل عقدين من الزمن. وقد حاولنا معرفة مدى 

و  (TDABC)، (ABC)مساهمة املقاربات الثالث: 

(PFABC)  في تجاوز املشاكل املرتبطة بحساب 
ً
فعال

التكاليف على مستوى محاسبة التسيير )اإلدارية(. 

وأيضا مدى مساهمة كل طريقة في تجاوز وحل 

املشاكل املرتبطة بسابقتها )أو بسابقاتها(؟ وقد 

توصلنا إلى أن املقاربات الثالث تندرج في سياق 

ولكن أيضا حاولت جميعها "نظرية نشر االبتكار"، 

تجاوز املعوقات العملية مثل: تعدد مسببات التكلفة، 

 إشكالية قياس الوقت كمسبب تكلفة وحيد.

أداء، تكلفة، مسبب التكلفة،  الكلمات املفتاحية:

  .نشاط، نماذج التكلفة، وقت

 JEL :M410تصنيف 

 

 

 

Abstract : 

          The objective of this research is to compare 

three generations of the Activity-Based Costing 

system, which appeared and evolved within two 

decades. We have tried to figure out the contribution 

of the three approaches: (ABC), (TDABC) and (PFABC) 

in overcoming the problems associated with 

calculating costs at the management accounting. Also, 

how does each method contribute to overcoming and 

resolving the problems associated with its predecessor 

(or its predecessors)?  

         We have come to the conclusion that the three 

approaches fall within the context of the "innovation 

Diffusion Theory”, but they have all tried to overcome 

practical constraints such as: Multiple cost-drivers, 

problematic time measurement as a single-cost driver. 

Key Words: performance, cost, cost-driver, activity, 

cost models, time.      

JEL Classification : M410 
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 مقدمة:  .1

الذي ُيحقق استمرارية املؤسسة وديمومتها، وبالتالي ال يمكن االستغناء عنه خاصة ُيعدُّ نظام التكاليف، ذلك النظام 

في املؤسسات الصناعّية، وتتوقف جودة نظام التكاليف على عاملين اثنين: تكلفة تطبيقه )أقل ما يمكن(، وقدرته على تحديد 

   التكاليف بدقة.

طع البحث في مجال نماذج أو طرق التكاليف في محاسبة (، ق9008وحتى سنة  8811فترة زمنية قياسية )منذ فخالل 

التسيير )اإلدارية( شوطا معتبرا، وذلك بظهور ثالثة طرق )أجيال( أّسست لتحول كبير ملفهوم التكلفة املبني على النشاط 

 واألداء.

فة بشأن وفي الوقت الحاضر، نجد أدبيات محاسبة التسيير )اإلدارية( حافلة بالنقاشات والدراسات املختل

ــــ  املساهمات السابقة، ومختلف الجوانب، واالفتراضات، والقيود، وعمليات املسح العلمي السائدة والتحقيقات ذات الصلة بــ

(ABC)  و(TDABC). 

ولعل اإلشكالية التي واجهت الباحثين في محاسبة التسيير )اإلدارية( في البدايات )قبل ظهور نظام التكاليف على 

( هو البحث عن نظام آخر لتوزيع األعباء غير املباشرة والذي يضمن التحكم أكثر في هاته التكاليف (ABC)أساس النشاط 

 وُيحّدد املسؤوليات. 

فاألنظمة التقليدية ظلت تستخدم مفاتيح توزيع )معدالت تحميل( كمية من مثل: ساعات تشغيل اآلالت أو ساعات 

النسبية لعنصر العمل املباشر ومن ثمة التكاليف املباشرة بشكل عام بسبب العمل املباشر للعامل )رغم تراجع األهمية 

حلول املكننة واألتمتة(، فأصبحت مسألة توزيع األعباء غير املباشرة غاية في األهمية ومركز اهتمام الباحثين في مجال 

 محاسبة التسيير. 

عتبرت ثورة في (ABC)وقد قاد البحث إلى التوصل إلى طريقة 
ُ
حقل محاسبة التسيير ألنها غّيرت النظرة  التي أ

الكالسيكية للمؤسسة باعتبارها مجموعة من األقسام أو مراكز للتكلفة؛ وأصبح ُينظُر للمؤسسة على أنها مجموعة كبيرة من 

اإلضافة األنشطة )التي تنقسم بدورها إلى مجموعة من املهام(. فكانت فكرة "النشاط" هي الفكرة الرئيسية في هذه الطريقة، ب

وّزع على أساسه األعباء غير املباشرة على مختلف األنشطة. 
ُ
 إلى مفهوم "مسبب التكلفة"، وهو املقياس الذي ت

ولكن بعد تطبيق هاته الطريقة، ُوّجهت إليها العديد من االنتقادات في مقدمتها التكلفة املرتفعة لتطبيقها، األمر 

 بطريقة "التكاليف على أساس النشاط املوجه الذي دفع بأصحابها إلى املسارعة بتحيينها 
ُ
عرف

ُ
بإصدار نسخة معّدلة والتي ت

بالوقت"، وقد تعرضت هي األخرى لعدد من االنتقادات كاقتصار تطبيق هاته الطريقة على املؤسسات التي يمكن قياس 

حتكام أحيانا للتقدير نشاطها بالوقت "كمسبب تكلفة" وحيد، باإلضافة إلى صعوبة قياس الوقت من نشاط آلخر واال 

 الشخص ي. 
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 من االنتقادات املوجهة لكال الطريقتين، ظهرت في سنة 
ً
 .Namazi, 2009, pp)طريقة )نسخة( ثالثة  9008وانطالقا

ركز على أيضا على مفهوم األداء ببعديه )الكفاءة والفعالية(، ومن ثمة حساب  (34-46
ُ
تنطلق من مفهوم "النشاط"، وت

 نشاط.االنحرافات على ال

هل ساهمت وانطالقا من استعراض هاته األجيال الثالث لنظام التكاليف على أساس النشاط، نطرح السؤال اآلتي: 

كل هاته الطرق فعال في تجاوز املشاكل املرتبطة بحساب التكاليف على مستوى محاسبة التسيير )اإلدارية(؟ وهل 

قتها )أو بسابقاتها(؟ أم أن ظهور الطرق الثالث يندرج في إطار ما ساهمت كل طريقة في تجاوز وحل املشاكل املرتبطة بساب

؟ 
ّ
 ُعرف "بنظرية نشر االبتكار" ليس إال

ساؤالت سوف نستعرض اإلطار املفاهيمي والفكري ومنطلقات كل طريقة وأسباب وظروف 
ّ
ولإلجابة على هاته الت

 خالص أهم اإلضافات النظرية والعملية لهاته املقاربات الثالث.  ظهورها ومزاياها وكذا االنتقادات املوجهة إليها. وصوال إلى است

 املفاهيم األساسية ذات العالقة بالبحث: .2

بالّنظر لخصوصية املوضوع، حيث نجد إشكالية ترجمة املفاهيم تطرح نفسها بقوة، سوف نعرض ألهم املفاهيم 

 املستخدمة في هذا البحث:

وتمثل مجموع األعباء مباشرة وغير مباشرة واملدمجة في تكلفة "موضوع تكلفة : (le coût complet)التكلفة الكلية  -

 وقاعدة لتسعير "موضوعات التكلفة".
ً
 ما"، وتمثل هاته التكلفة الكلية أساسا

 : يمثل املنتوج املادي النهائي أو الخدمة املقدمة للزبون.(l’objet de coût)موضوع التكلفة  -

: مسبب أو محدد التكلفة هو العامل الذي يترتب على وجوده حدوث (indicateurs de coûts)مسببات التكلفة  -

التكلفة، ويمثل السبب األساس ي ملستوى أو حجم النشاط. وتحليل مسببات التكلفة هو التحليل الذي يتناول تحديد سبب 

 حدوث التكاليف مع مراعاة أن مسبب التكلفة يحدث قبل النشاط ذاته. 

تعريف النشاط: نشاط عنصر من عناصر العمل التي يتعين القيام بها إلنجاز مشروع؛ إنها العملية التي تتطلب  -

 .(Jones and Dugdale, 2002, pp. 121-163)الوقت واملوارد املرتبطة بها 

 أو التقليدي (ABC)الجيل األول: نظام التكاليف على أساس األنشطة  .2

في األصل هو نظام حديث للتكلفة مبنى على أساس  (ABC)التكاليف على أساس األنشطة  بداية نشير إلى أن نظام

توزيع األعباء غير املباشرة على األنشطة )من منظور أن املؤسسة باملفهوم الحديث هي مجموعة كبيرة من األنشطة وليس 

 من توزيعها على األقسام.  
ً
 الوظائف( بدال

أنظمة التكاليف كثيرا، وظلت دون تغييرات جوهرية رغم التطورات التكنولوجية  فمنذ الثورة الصناعية، لم تتغير

الكبيرة التي عرفها العالم والتي أدت بدورها لتطور كبير في العمليات اإلنتاجية. ففي العقد الثامن من القرن العشرين بدت 
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املؤسسة. وتميزت تلك الفترة وما قبلها بتنامي  أنظمة التكاليف التقليدية عاجزة على تلبية حاجات متخذي القرار على مستوى 

 من التكاليف الكلية للمؤسسات االقتصادية.
ً
شكل جزءا مهما

ُ
 األعباء غير املباشرة، والتي أصبحت ت

وفي نهاية السبعينيات من القرن املاض ي، مرت الواليات املتحدة األمريكية بأزمة سياسية وأخالقية واقتصادية. 

وتيزمي" أو  (Le Fordiste)أو  فالنموذج "الفوردي"  أمام )ولفائدة( النموذج "الّتيُّ
ً
للصناعة  (Le Toyotisme)عرف تراجعا

اليابانية. فقد تم تسليط الضوء على خلق القيمة للزبون وللمساهم كما ُوّجهت االنتقادات لطرق حساب التكاليف املستعملة 

أزمة الصناعة األمريكية مصدرها إهمال املسيرين ملتابعة األعباء غير في البيئة األمريكية. وقد ذهب البعض إلى القول بأن 

املباشرة، وسوء اإلنفاق. فالنفقات تستنزف سعر التكلفة مقارنة باملنتجات اليابانية. في حين، أن النفقات املسيرة جيدا، 

 للمؤسسات الحديثة.   (Facteurs Clés de Succès)سوف تشكل عوامل مفتاح نجاح 

لرجوع لتاريخ املحاسبة يتبين لنا أن طرق حساب التكاليف املستخدمة في الواليات املتحدة األمريكية تم صقلها إنه با

في بداية عشرينيات القرن العشرين في محيط )تايلوري( والذي يبحث عن تخفيض أعباء اليد العاملة املباشرة املهيمنة في 

من أجل هدف واحد وهو  (arbitrairement)ة كانت توزع بكيفية اعتباطية هيكلة سعر التكلفة. بينما األعباء غير املباشر 

 الوصول إلى تطابق مع املبالغ اإلجمالية للمحاسبة املالية.

ّتاب املحاسبة على العالقة بين النشاط والتكلفة. 
ُ
في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن املاض ي، ركز ك

لقصور املالحظ في نظم املحاسبة في إعطاء معلومات دقيقه عن التكلفة، ركزت هذه العالقة ولكن في الثمانينيات، وبسبب ا

 واستند هذا االعتبار أساسا إلى ثالثة هياكل أساسيه: على املزيد من املراكز الجامعية واملهنية.

اليابان إلدخال التكنولوجيا وكان الهيكل األول هو التغيير الجديد في العالم الذي حدث في بلدان مختلفة وخاصة  -

 الحديثة واآلالت اإلنتاجية الجديدة.

وكان الهيكل الثاني في الثمانينيات، مع تغير الفلسفة املفاهيمية للكثير من مديري الشركات، إضافة إلى اإلنتاجية،  -

كيد على مراقبه جودة املنتجات واملنافسة على الصعيد العالمي، ونمو رضا العمالء، وأصبح الهدف األساس ي للمديرين هو التأ

 وخفض التكاليف.

ّتاب املحاسبة عملوا على شرح حالة اإلنتاج الجديد، واألدوار التكنولوجية  -
ُ
وكان الهيكل الثالث أن بعض ك

املختلفة، ووجهات النظر الجديدة للمدير. وزعموا أّن النظم التقليدية للمحاسبة الصناعية ليست مسؤولة فقط عن 

املديرين وإنما أيضا املعلومات التي حصلوا عليها تؤدي إلى اتخاذ املديرين لقرارات خاطئة. ونتيجة لذلك، حاول احتياجات 

ّتاب إدخال نظام جديد يسمى التكاليف على أساس األنشطة.
ُ
 هؤالء الك

د املؤسسات من خالل العدي (Chea, 2011, pp. 3-10)في منتصف الثمانينيات من القرن املاض ي  (ABC)ظهر نموذج 

لت موضوعات لدراسة حاالت في
ّ
 John Deere)ومن أمثلتها على وجه الخصوص  (Harvard Business School)التي شك

Component Works (A) and (B), Siemens EMW (A) and Kanthal (A)) من 
ً
 ,Cooper, Kaplan)، ومن خالل مقاالت كال

Johnson) باإلضافة إلى كتاب ،(Kaplan and Johnson, 1987) . 
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وهذا النموذج هو عبارة عن طريقة لحساب التكاليف الكلية والتي تقيس استهالك املوارد من طرف األنشطة، هاته 

: املنتجات، الطلبيات أو الزبائن. وهي تستند (les objets de coûts)األخيرة املستهلكة بدورها من طرف "موضوعات التكلفة"

مة الني تقول: "مو 
ّ
 ضوعات التكلفة تستهلك أنشطة واألنشطة تستهلك املوارد من خالل مسببات تكلفة"   إلى املسل

موضوع  (ABC) التكاليف على أساس األنشطة فمنذ ظهوره في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين، كان نظام

 على مستوى الخطاب. فاملهمة الرئيسية 
ً
إلدارة املؤسسة تتمثل في العديد من الخالفات فيما يتعلق بخصائصه، وتحديدا

السعي لتحقيق أفضل النتائج املالية املمكنة باستخدام موارد املؤسسة. ومن األدوات الهامة جدا التي يمكن أن تستخدمها 

اإلدارة محاسبة التكاليف. وتاريخيا، تم ذلك باستخدام أنظمه التكلفة املعيارية. ولكن خالل ثمانينيات القرن املاض ي، ظهر 

، الذي صاحبه بعض الجدل حول ما إذا كان األمر يتعلق بطريقة جديدة أم ال؟ أحد األسباب التي (ABC)الجديد  النموذج

اللذان انتقدا من خالله أنظمة التكاليف  (Kaplan and Johnson, 1987)أدت لظهور هذه الطريقة الجديدة هو كتاب 

في منتصف الثمانينات. وأحد  (Kaplan)قة إلى املقاالت التي كتبها التقليدية. مع ذلك، فإنه يمكن عزو مصدر ظهور هاته الطري

 .(Cooper and Kaplan, 1988, pp. 96-103)األسباب املبررة لفقدان األهمية هو التغير في أساليب اإلنتاج 

وبالعودة إلى أصل هذا النظام، نجد بعض طرق حساب التكاليف التي استعملت من طرف املؤسسات األمريكية في 

قد طورت نظرية مماثلة في سنوات  (Staubus)مثال؛ نجد مؤسسة  (General Electric)سنوات الستينيات من القرن املاض ي 

ــــ ، فإن التاريخ(Jones et Dugdale)السبعينيات. ولكن حسب  ـــ ــ ، السنة التي ُعّين فيها 8811بدأ في سنة  (ABC)الفعلي لـ

(Robert Kaplan)  "أستاذ للمحاسبة في جامعة "هارفارد 

لوا ما يسمى بفريق )هارفارد( والذين اهتموا بمسألة 
ّ
في ذلك الوقت، وعلى غرار العديد من الباحثين الذين شك

الياباني وبمسألة الضغوطات التي تعرضت لها املؤسسات األمريكية بفعل محيط التراجع لالقتصاد األمريكي أمام االقتصاد 

سم بتحول كبير )العوملة، ثورة املعلومات، املنافسة الشديدة، عدم االستقرار(، نشر 
ّ
أيضا العديد من املقاالت  (Kaplan)ات

ية( التقليدية. واألهمية التي أعطاها هذا أين وّجه انتقاداته ملحاسبة التسيير )اإلدار (Kaplan, 1984)حول هذا املوضوع 

الباحث إلى البحث امليداني جعلته على هامش التيار الكمي الذي سيطر في تلك الحقبة )ثمانينيات القرن املاض ي( في األوساط 

 العلمية األمريكية.   

ه  (ABC)ُيعّرف نظام 
ّ
، املوارد وتكلفة موضوعات أداة إلدارة الجودة الشاملة للتكلفة وقياس أداء األنشطةعلى أن

 . (Chea, 2011, p. 3) التكلفة )أي، املنتجات والخدمات(

  (Huang, 1999, pp. 21-27) على االفتراضات اآلتية: (ABC)وقد تم تصميم نظام 

 األنشطة تستهلك املوارد -8

 الخدمات والعمالء يستهلكون األنشطة -9

 اإلنفاقالنظام يركز على االستهالك بدال من  -3
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 لكل مورد من املوارد املستهلكة "مسبب" مختلف عن اآلخر -1

 األنشطة املستخدمة في املنتجات والخدمات متعددة ويمكن تجميعها.  -5

 يوجد تجانس بين مختلف مجمعات التكلفة -6

 التكاليف في تلك املجمعات في حالة تغير دائمة. -7

 

 :   (ABC)ألنشطة مراحل تطبيق نظام التكاليف على أساس ا 1.2

 بالخطوات اآلتية: (ABC)عمليا يمر تطبيق نظام 

 تحديد األنشطة  -8

 تحديد مسببات التكلفة -9

 تخصيص تكاليف املوارد إلى األنشطة -3

 تخصيص تكاليف األنشطة إلى املنتجات -1

 حساب التكلفة الوحدوية للمنتوج  -5

 أم ال؟، واملالحظ أن  (ABC)كاليف على أساس األنشطة وُيطرح التساؤل أحيانا حول إذا ما كان نظام الت 
ً
يمثل ابتكارا

 من نظرية االبتكار والتسويق معا وفي آن واحد، ونجد اإلجابة عن هذا 
ً
املنهجية التي تم إتباعها نجدها قد استعارت كال

طرف الفرد أو من طرف أحد : "االبتكار هو فكرة، ُممارسة أو ش يء يتم إدراكه على أنه جديد من (Rogers)لتساؤل عند 

 . (Rogers, 2003, p. 12)الفاعلين وُيحتمل تبنيه( 

، وهو ثمرة اإلجراءات 8811و 8817ابتكار ولد بين عامي عبارة عن  (ABC) إن نظام التكاليف على أساس األنشطة

في عملية نشر هاته الطريقة، وتطوير الهياكل األساسية  "(CAM-I)"شبكـة مع  "شبكة جامعة هارفارد"املتوازية لكل من 

، تفككت الشبكتين. وفيما بعد، في نهاية سنوات 8889سنة  دواستراتيجيات االتصال املوضوعة قيد التنفيذ. وبع

في  في مرحلة النضج: وعملية انتشاره لقيت حالة من الركود والنتائج املرجوة منه أصبحت (ABC)التسعينيات، دخل نظام 

انخفاض. وبسبب هاذين العاملين، أصبحت هاته الطريقة موضوع إستراتيجية حقيقية للتنويع. وهكذا ظهرت ثالث طرق 

، تم تطوير كل واحدة منها من طرف واحد من أعضاء الشبكات (Time driven ABC, Feature costing et MBA)"مشتقة" 

بعت منطق تسويقي  (ABC)ظهور، ونشر وكذا التطورات التي صاحبت األصلية بالتعاون مع استشاريين. وهناك من يرى أن 
ّ
ات

 .(Zelinschi, 2009, p. 1)باألساس 
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ختصرة 
ُ
يبقى مثير لالهتمام؛ فما نسميه  (ABC)لنظام التكاليف على أساس األنشطة  (le sigle)إن تاريخ الحروف امل

  (three letter acronym)في اللغة االنجليزية 
ً
، أي "الثالث أحرف لالسم املختصر"، سهلة الّتذكر وموحية (TLA)أو اختصارا

ـــــ8817أو ذات داللة. ففي كتابهما سنة ) ، (Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting)( املوسوم بــ

 من 
ً
بتعيين وتسمية الطريقة الجديدة ملحاسبة التسيير )اإلدارية( اللذان قاما باقتراحها  (Johnson et Kaplan)لم يقم كال

 من 8811آنذاك. وفي أفريل 
ً
، وفي شهر (transaction costing)بتسميتها بـ"تكلفة املعامالت" أو  (Cooper et Kaplan)، قام كال

. لكن (activity-based costing)يف على أساس النشاط" مفهوم "حساب التكال (Johnson)جوان من نفس السنة أدخل 

األمريكية املختصة  (John Deere)ظهر ألول مرة في دراسة حالة مؤسسة  (ABC)فإن االختصار  (Jones et Dugdale)حسب 

 : ABC)ته عنوان ألحد مقاال (Cooper)، جعل منها 8818. وفي شهر أكتوبر 8817في صناعة العتاد الفالحي، واملنشورة سنة 

key to future costs)   . 

. (Namazi, 2016b, p. 1015)عبر نظرية "نشر االبتكارات"  (TDABC) وفيما بعد ،(ABC)يمكن وصف ظهور إذن 

شر هو بعث فكرة جديدة أو أسلوب مبتكر وسط الناس أو أفراد املجتمع.   فال
ّ
 ن

     :(ABC)صعوبات تنفيذ طريقة التكاليف على أساس األنشطة  2.2

في الحقيقة، رغم املزايا الهامة لهاته الطريقة، فإن الكثير من املؤسسات وجدت صعوبات ومشاكل عند استعمالها، 

 ,Bruggeman, Everaert and Levant) خصوصا بالنسبة لألنشطة املعقدة. األسباب األربع الرئيسية لهاته املشاكل تتمثل في:

2005, p. 3) (8( ،تعّقد النماذج بحيث تبقى األهمية غير مؤكدة )الوقت 1( و )3( أخطاء القياس الخاصة باألنشطة، )9 )

 الخاص بتنفيذ الطريقة وصعوبات تحيين هذا النظام الخاص بحساب التكاليف. 

 les erreurs de)تم تصميمه من أجل تخفيض أخطاء التخصيص  (ABC)إن نظام التكاليف على أساس األنشطة 

spécification)  التي نالحظها عند بناء وتصميم نماذج التكاليف الكلية. هاته األخطاء تظهر عند استعمال مسببات

(indicateurs)  حجمية للتكلفة )الحصة، الزمن، كمية املواد...(، إذا ما تم توليد هاته التكاليف من طرف أنشطة غير حجمية

م من اجل التقليل من أخطاء التجميع. وسوف تكون هناك دقة أكثر عندما يكون يتوفر في الواقع. أيضا، تم تصميم هذا النظا

 املزيد من مراكز التحليل ومسببات التكلفة من اجل متابعة استهالك املوارد من طرف املنتجات والخدمات.

ه ال يتطابق مع املبادئ وباإلضافة إلى انتقاد التكلفة املرتفعة لهاته الطريقة، يوجه االنتقاد إليها أيضا على ان

، ذلك أنها تعتمد على تخصيص بعض األعباء خارج اإلنتاج مثل مصاريف البحث (GAAP) املحاسبية املقبولة قبوال عموما 

 والتطوير على املنتجات، باإلضافة إلى أن بيانات هاته الطريقة غير موضوعية ويصعب التحقق منها وقد تكون غير مالئمة

(Kaplan and Anderson, 2007, p. 10).  

بعد عشر سنوات من ظهوره: "وعلى الرغم من  (ABC)إلى حد االستغراب من عدم قبول نظام  (Kaplan)ويذهب 

فْت  القيمة املغرية لهذا االقتراح، فإنه لم يحظ بقبول عالمي. وفي دراسة استقصائية سنوية العتماد أدوات اإلدارة، ُصّنِّ

http://www.hbs.edu/faculty/product/8857
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(ABC)  فقط كمعدل قبول. لنظام يعطي الشركات نظرة ثاقبة عن التكلفة والربحية من  % 50تحت املتوسط، باعتماد

  (Kaplan and Anderson, 2007, p. 10)املنتجات والعمليات والخدمات، والعمالء..." 

  (ABC)فإن "مفارقة هذا النظام" سببها العوامل املفاهيمية، بمعنى تلك املتأصلة في مفهوم  (Kaplan)لكن بالنسبة لـ

 .(TD-ABC). الجيل الثاني: نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت 3

 من 
َ
على أساس األنشطة املوجه بالوقت  نظام التكاليف (Robert S. Kaplan and Steven R. Anderson) يصف كال

(TDABC)  تحت عنوان فرعي"(TDABC) "لحسن الحظ، يوجد اآلن حل لجميع هذه املشاكل أنيقة، مقاربة أكثر دقة" :

على  التقليدية. وقد وضعنا مؤخرا، واختبرنا، ونفذنا مقاربة جديدة والتي نسميها نظام التكاليف (ABC)املرتبطة بمقاربة 

قوى مثال نادر لوجبة غداء مجانية؛ أبسط وأرخص وأ (TDABC)أساس األنشطة املوجه بالوقت. كما أننا سوف نثبت أن 

 . (Kaplan and Anderson, 2007, pp. 17-18)التقليدية"  (ABC)بكثير من مقاربة 

يتميز بعدد  (TD-ABC)نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت فإن  (Kaplan and Anderson)وحسب  

  (Kaplan and Anderson, 2007, pp. 24-25) من امليزات:

 دقيقأسهل وأسرع لبناء نموذج  -8

ونظم أدارة العالقة مع العمالء )وهذا يجعل  (ERP)دمج جيدا مع البيانات املتاحة اآلن من نظم تخطيط املوارد املؤسسية يُ  -9

 النظام أكثر ديناميكية(

 يدفع تكاليف املعامالت واألوامر باستخدام خصائص محددة لألوامر والعمليات واملوردين والعمالء -3

 رات( أفضل العمليات الحديثةو من اجل اقتناص اقتصاديات )وفو  يمكن تشغيله شهريا -1

 يوفر وينمح رؤية لكفاءة العمليات والستعمال القدرات -5

توقع كميات  بالتخطيط من خالل املوازنة لقدرة املوارد علي أساس مؤسساتالتنبؤ باالحتياجات من املوارد، والسماح لل -6

 الطلبيات ودرجة التعقيد

 ق مع النموذج الحالي باستخدام البرمجيات وتكنولوجيا بنوك املعلومات بسهولهانه يتواف -7

 من املمكن الحفاظ على نموذج سريع واقل تكلفه. -1

 يوفر معلومات واضحة للمستخدمين في تحديد السبب الرئيس ي للمشكالت -8

بالعمالء، واملنتجات، والوحدات،  أنه يستخدم في كل صناعه أو شركه مع درجات مختلفة من التعقيد فيما يتعلق -80

 والعمليات.
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 ,Bruggeman) :( مراحل06إلى ستة ) (TD-ABC)ويمكن تقسيم نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت 

Everaert and Levant, 2005, pp. 6-10) 

 تحديد مختلف مجموعات املوارد التي تسهم في نشاط ما. -8

 مجموعة املوارد.تقدير التكلفة لكل  -9

 تقدير القدرة )النشاط( العادية لكل مجموعة من املوارد من حيث ساعات العمل. -3

حساب تكلفة الوحدة لكل مجموعة من املوارد بقسمة إجمالي التكاليف لهذه املجموعات على قدرتها العادية بساعات  -1

 العمل.

 إلى مسببات الوقت وخصائص العمل. لكل نشاط من األنشطة، تحديد الفترة الزمنية الالزمة -5
ً
 استنادا

 ضرب التكاليف الوحدوية للموارد بالوقت املطلوب إلنجاز النشاط. -6

وقد تعرض هذا النظام أيضا إلى مجموعة من االنتقادات، بالرغم من إمكانية تطبيقه في مختلف الصناعات، لكن 

بالوقت باعتباره "مسبب أو محرك التكلفة" الوحيد. باإلضافة إلى هذا التطبيق يبقى مقتصرا على الحاالت التي يمكن قياسها 

 املشاكل املتعلقة بقياس الوقت، حيث تخضع عملية قياس الوقت املطلوب لكل نشاط للتقدير الشخص ي أو الذاتي.

 ,Namazi) وعالوة على ذلك، يعاني نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت من أوجه القصور التالية:

2016b, p. 1017) 

 عدم تحديد األنشطة املختلفة في الخطوة األولى من التنفيذ؛ -8

 مشاكل مرتبطة بتحديد معدل تكاليف القدرة العملية؛ -9

 تطبيق معدل وحيد لتكاليف القدرات؛ -3

 تقدير وقت املسيرين لكل نشاط؛ -1

 تحديد القدرة غير املستخدمة -5

 عدم دقة البيانات،  -6

 معوقات ترتبط بتطبيق القرارات التسييرية   -7

 .(PFABC). الجيل الثالث: نظام التكاليف على أساس األنشطة املرتكز على األداء 4
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تحت تسمية "األداء املركز على التكاليف على  (ABC)الجيل الثالث من  9008سنة  (Namazi)عرض "نامازي" 

ز بشكل  (ABC)هذا النظام، بخالف . (-Performance Focused Activity Based Costing -PFABC)أساس النشاط" أو
ّ
ُيرك

  (time driver)كبير على "الوقت كموجه" 

، مع اختيار "مسببات تكلفة مختلفة"، وأْوجد قدرا أكبر من املرونة في تخصيص التكاليف لألنشطة التي يتم إنشاؤها داخل 

 املؤسسة.

ونظام اإلدارة على  (ABC)ط نظامين هما: نظام التكاليف على أساس األنشطة  هو نقطة ارتبا (PFABC)إن نظام 

حيث يخلط بين تعيين التكاليف غير املباشرة على املنتجات والخدمات، وبين قياس أداء األقسام  ، (ABM)أساس النشاط 

 بصورة مستقلة عن بعضها وإيجاد إنحرافات املعدل والكفاءة وحجم اإلنتاج.

، فإن هذا النظام يحقق ثالث مزايا وهي: مراقبة األداء، حل بعض مشكالت تخصيص التكاليف (Namazi)وحسب 

  TDABC). (Namazi, 2009, p. 36)و (ABC)، كما انه ُيسّهل عمل نظامي (TDABC)في نظام 

ينبغي للمديرين أن ُيديروا بشكل دائم نظامين محاسبيين منفصلين. واحد لتحديد نفقات املنتجات واآلخر للرقابة 

وتقييم األداء. واإلبقاء على هذين النظامين يجعل اإلدارة ملواجهة نفقات عالية وكذا العديد من املشاكل. إلزالة هذه املشكلة، 

 . (PFABC)اليف على أساس األنشطة املرتكز على األداء تم اقتراح نظام موحد يسمى نظام التك

  (Namazi, 2009, pp. 34-46) ( مراحل وهي:08ويمر نظام التكاليف على أساس األنشطة املرتكز على األداء بتسعة )

 املرحلة األولى: تحديد األنشطة الرئيسية:

التقليدية والتي تم إهمالها في  (ABC)ساس األنشطة هاته املرحلة هي مماثلة للمرحلة األولى من نظام التكاليف على أ 

 . هذه املرحلة ضرورية لسببين: (TDABC)نظام التكاليف على أساس األنشطة املوجه بالوقت 

 طبيعة وسلوك التكاليف لكل نشاط تختلف عادة عن غيرها من األنشطة.   -8

 مواصلة عملية اإلنتاج اإلداري.اإلبقاء عليها من اجل التي ينبغي و  (ABC)أنها واحدة من املكونات الرئيسية لنظام  -9

 املرحلة الثانية: تحديد املوارد الفعلية الالزمة لكل نشاط من األنشطة

الذين يديرون نشاطا مصمما يمكنهم التعرف على نوع وكمية املوارد الالزمة لكل نشاط على أساس السلوك  العمال

البيانات املحاسبية. وقد تتضمن املوارد الوقت، كمية املواد املباشرة، أو غيرها من أو أنظمة بيانات الشركات، خاصة نظام 

التدابير املناسبة. ولكن يجب أن يكون للمورد عالقة أكيدة بالتكلفة. وهذا يخلق قدر كبير من الليونة في اختيار قدرة مختلف 

يقي للموارد التي أدت ملسألة التكلفة فيما يتعلق باملوارد: املوارد الفعالة املختلفة. وتشمل هذه املرحلة تحديد السلوك الحق

املوارد املرنة واملوارد املوعود بها. املوارد املرنة لها سلوكيات مثل التكاليف املتغيرة واملوارد املوعود بها لها سلوكيات مثل 

 التكاليف الثابتة.
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 املرحلة الثالثة: تحديد املعدل الفعلي ملورد كل نشاط

لكن في  وفقا للنسبة املئوية للوقت لكل نشاط منجز من طرف األفراد. (ABC)ملعدل الفعلي لكل نشاط في يتحدد ا

يتم تحديد معدل تكلفة عملية واحد فقط لكل األجزاء وذلك بقسمة تكلفة القدرة الكلية املستعملة بالنسبة  (TDABC)نظام 

، يتم تحديد املعدالت الفعلية للتكاليف بشكل (PFABC)ي نظام للقدرة العملية للموارد املستعملة، على أساس الزمن. وف

 إلى برامج مختلفة من خالل نظم البيانات الحالية وفقا 
ً
منفصل لكل نشاط من األنشطة التي تقوم به الشركة استنادا

 للبيانات الفعلية، وأخذا باالعتبار موارد وسلوكيات تكاليفه. 

 اط من األنشطةاملرحلة الرابعة: تحديد تكلفة كل نش

يتم تحديد تكلفة كل نشاط من األنشطة أخذا بعين االعتبار سلوك تكلفة املورد. عندما يكون  (PFABC)وفي نظام 

حسب تكلفة عوامل املدخالت بضرب املوارد الفعلية املستخدمة في كل نشاط بالسعر 
ُ
املورد عبارة عن تكاليف متغيرة، ت

 الفعلي للموارد املستخدمة.

 نشاط الفعلي = السعر الفعلي للموارد املستخدمة * املوارد الفعلية املستخدمةتكلفة ال

 املرحلة الخامسة: حساب املعدل القياس ي )املعياري( للنشاط

عدُّ خطوة أساسية في (TDABC)وال توجد في نظام  (ABC)نشير إلى أن هاته الخطوة غير موجودة في نظام 
ُ
، لكنها ت

. ففي هاته الخطوة نقوم بتقدير املعدل املعياري لكل نشاط. ويمكن تقديره باستخدام العديد (PFABC)عملية تنفيذ نظام 

من التقنيات من مثل: املؤشرات الداخلية والخارجية، آلية السوق، استخدام الطرق اإلحصائية كتحليل االنحدار والسالسل 

 الزمنية، تقنية قياس العمل...الخ.  

 حراف على سعر النشاط:املرحلة السادسة: حساب اإلن

، حيث يتم تحديد إنحراف (TDABC)وال توجد في نظام  (ABC)نشير أيضا إلى أن هاته الخطوة غير موجودة في نظام 

ومن ثم ضربها بالسعر املعياري من املوارد املستهلكة، وطرح   سعر النشاط من خالل حساب املوارد الفعلية املكتسبة للنشاط

علية للنشاط وذلك للحصول على إنحراف السعر للموارد املرنة. ويتم تحديد إنحراف السعر بالنسبة الناتج من التكلفة الف

 ، حيث: (Le budget flexible) املوازنة املرنةمع  (coûts réels)التكاليف الفعلية للموارد املرنة من خالل مقارنة 

 اإلنحراف محّبذ  (CR)التكاليف الفعلية  > (BF)املوازنة املرنة 

 اإلنحراف غير محّبذ  (CR)التكاليف الفعلية  < (BF)املوازنة املرنة 

ذة
ّ
 املرحلة السابعة: حساب تكلفة األنشطة املنف

يأخذ بعين االعتبار  (PFABC)، مع فارق أن نظام (TDABC)نشير إلى أن هذه الخطوة مشابهة في تطبيقها لنظام 

 .(ressources engagées)أو موارد إلزامية  (ressources flexibles)ستهلكة هل هي موارد مرنة أمرين هامين: سلوك املوارد امل
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 : ويتم حساب تكلفة املوارد املرنة املنفذة كما يلي

 السعر املعياري للمورد xالعمل الفعلي املقدم(  xتكلفة املوارد املرنة املنفذة = )املورد املعياري املكتسب 

 حساب قيمة إنحراف الكمية املرحلة الثامنة:

. وإنحراف الكمية (TDABC)وال يوجد في نظام  (ABC)وهذا اإلنحراف أيضا جديد، بمعنى أنه غير موجود في نظام 

يقيس األداء من منظور الكفاءة، ومن خالله يتبين لنا هل تم استخدام أكثر من الكمية املعيارية للموارد في اإلنتاج الفعلي 

 ressources)املوارد املنفذة ينة أم ال؟ ويتم تحديد إنحراف الكمية بالنسبة للموارد املرنة من خالل مقارنة ملنتج أو خدمة مع

engagées)  املوازنة املرنةمع (Le budget flexible):حيث ، 

 غير محّبذ، أداء سلبي. اإلنحراف  (RE)املوارد املنفذة  > (BF)املوازنة املرنة 

 اإلنحراف محّبذ، أداء ايجابي.  (RE)املوارد املنفذة  < (BF)املوازنة املرنة 

 املرحلة التاسعة: حساب إنتاجية )ربحية( كل نشاط

ننتهي في هاته املرحلة األخيرة عند قياس اإلنتاجية لكل نشاط، وهو ما لم تقدمه النماذج السابقة. وألن اإلنتاجية 

قاس من خالل ُمؤشري الفعالية والكفاءة، فإن:
ُ
 ت

.
ً
 إنحراف الفعالية يقيس مدى تحقيق األهداف املسطرة سلفا

 إنحراف الكفاءة يقيس مدى استخدام املوارد بكفاءة، أي بدون تبذير.

 . خاتمة:5

 مما تقّدم نخلص إلى النتائج اآلتية:

قيق وعادل )في هناك إجماع على أن النظام التقليدي لحساب التكاليف اثبت فشله في تحديد التكاليف الكلية بشكل د -8

 حالة تعدد املنتجات(، العتماد هذا النظام في توزيع األعباء غير املباشرة على املنتجات على مفاتيح توزيع كمية.

ــــ -9 ـــ ــ   . كانت والدتها ونشأتها واستمراريتها وتراجعها نتيجة ملتطلبات بيئة األعمال (ABC)أن األجيال الثالث لــ

في البداية سمح للمؤسسات من تحقيق ميزة تنافسية من خالل التركيز على العمالء الذين يحققون  (ABC)أن تطبيق نظام  -3

 أعلى مردودية.

 املباشرة غير التكاليف فيها يصلح تطبيقه في كل املؤسسات وخاصة في تلك التي تشكل (ABC)أن الدراسات أثبتت أن نظام  -1

 .التكاليف إجمالي من كبيرة الثابتة منها نسبة خاصة

 .(ABC)أن استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف ساهم في ظهور األجيال الثالث لنظام  -5
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ف ومعقد وصعب التحديث  (ABC)أن نظام  -6
ّ
 مكل

 ُيهمل الطاقة غير املستعملة  (ABC)أن نظام  -7

ه لهما ارتبط بقصورهما على توفير ، إال أن االنتقاد الذي وج(TDABC)و  (ABC)رغم املزايا العديدة التي قدمها نظامي:  -1

 قواعد بيانات لقياس األداء من خالل مؤشري: الكفاءة والفعالية.

على الصناعات املختلفة، فإن تطبيقه يقتصر على الحاالت التي يمكن   (TDABC)انه على الرغم من إمكانية تطبيق نظام  -8

 استخدام "الوقت" كمسبب تكلفة وحيد.

أن العالقة بين األنشطة واملوارد املستهلكة خطية ومطلقة وتتميز بالتأكد التام. لكن، في الواقع  (TDABC)يفترض نظام  -80

، وتحديد الربحية، والقرارات املتعلقة باالستثمار، ودورة حياة املنتوج (C-V-P)العديد من القرارات اإلدارية من مثل تحليل 

 .Namazi, 2016a, p)ن العالقة السائدة غير خطية، غامضة، وغير مؤكدة وقد تكو  يتم اتخاذها في ظل ظروف عد التأكد.

473) . 

، ورغم االنتقادات التي يوجهها مبتكر هذا النظام للنظامين أو الجيلين السابقين وخاصة (PFABC)بالنسبة لنظام  -88

اآلن لم يتم تناول هذا النظام  ، فإن التطبيقات العملية هي التي ستوضح املشاكل املتعلقة بتطبيقه. وحتى(TDABC)لـ

قدم إحصائيات عن استخداماته. وفي نظرنا أن والدة نظام 
ُ
في البيئة  (TDABC)بنسختيه األولى واملعّدلة  (ABC)باالنتقاد، ولم ت

النظام.  األمريكية تحديدا والتطبيقات العملية التي صاحبته، ساهم في إثراء وثراء الحقل البحثي باألبحاث األكاديمية عن هذا

بينما والدة النسخة الثالثة في بيئة مخالفة جعلت النقاش بخصوصها محتشما جدا رغم مرور عشر سنوات تقريبا عن صدور 

 .(NAMAZI)مقال 

أن املقاربات الثالث ساهمت في تجاوز الكثير من املعوقات ذات العالقة بحساب التكاليف )توزيع األعباء غير املباشرة(.  -89

، كتجاوز وحاولت كل 
ً
مقاربة تجاوز املشاكل املرتبطة بتطبيق سابقتها )سابقاتها(، وقدمت جميعها إطارا نظريا ومفاهيميا هاما

 ربط النظام 
ً
مفهوم مراكز التكلفة، وصوال إلى مفهوم النشاط، ومسببات التكلفة، والوقت كمسبب وحيد للتكلفة، وأخيرا

ية وحساب االنحرافات على النشاط. ولكن على املستوى التطبيقي تبقى بمفهوم األداء من خالل قياس الكفاءة والفعال

مشكلة قواعد البيانات وتكلفة انجاز وصيانة وتحديث هاته القواعد، في نظرنا هي القاسم املشترك بين هاته املساهمات 

 الثالث. 

 االبتكارات". يمكن القول أخيرا أن املقاربات الثالث تندرج في إطار ما ُيعرف بـ"نظرية نشر -83

 . قائمة املراجع:6

  Bruggeman. Werner, Everaert. Patricia, Levant. Yves., La contribution d’une nouvelle méthode à la 

modélisation des coûts: le Time-Driven ABC Le cas d’une société de négoce. Comptabilité et 

Connaissances, May 2005, France, pp.CD-Rom, 2005. <halshs-00581135>, pp. 6- PAGE   10 . 
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  امللخص:

تسعى هذه املقالة إلى تقييم التجربة املاليزية في التعامل مع 

التعارض بين القوانين الوطنية املطبقة واملعايير الشرعية 

عبر استخدام املنهج  املفروضة على البنوك اإلسالمية.

التحليلي والوصفي تمكنت املقالة من تحديد ثالث مقاربات 

مستخدمة عاملًيا للتعامل مع هذا النوع من املشاكل. قام 

الباحثون بعد ذلك بدراسة مراحل تطور الهيكل القانوني 

املاليزي ليتقبل املتطلبات الشرعية لعمل البنوك اإلسالمية. 

لك دور البنك املركزي ومجلسه ثم أبرز الباحثون بعد ذ

االستشاري في تالفي االختالالت القانونية والقضائية التي قد 

تعيق عمل املؤسسات املالية اإلسالمية. بعد ذلك حدد 

الباحثون القوانين التي يمكن أن تتعارض مع عمل البنوك 

اإلسالمية وكيف تم تعديلها لتصبح أكثر توافًقا مع السعي 

الصناعة املالية اإلسالمية. خلص الباحثون الحكومي لتطوير 

إلى أن الدور الحكومي يبقى مركزًيا في دعم الصناعة املالية 

اإلسالمية وفي ماليزيا كان دور البنك املركزي أحد أكثر العوامل 

 التي ساهمت في تطور البنوك اإلسالمية واستقرارها.

 

املعايير الشرعية،  ماليزيا،الكلمات املفتاحية: القانون، 

 البنوك اإلسالمية، املجلس االستشاري الشرعي.

 

 

 

Abstract 

 This paper sought to assess the 

Malaysian experience in dealing with the 

conflicts between applicable laws and 

Shari’ah standards. Adopting the 

methodology of qualitative document 

analysis, it has identified three main 

approaches adopted globally in dealing 

with the aforementioned problem. The 

paper studied the evolution of Malaysian 

legal structure to accommodate Shari’ah 

standards in the prevailing legal system. 

Then, Researchers highlighted the role of 

Bank Negara and its Sharia’h Advisory 

Council in reducing areas of conflicts 

between Shari’ah standards and existing 

legal and judiciary system by amending 

the laws to be more compatible with the 

national policy of Islamic finance 

development. The research concludes 

that the government role remains crucial 

in maintaining the growth of Islamic 

banking sector and its stability. 

Keywords: Malaysia; Law; Shari’ah 

Standards; Islamic Banks; Shari’ah 

Advisory Council. 
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 تمهيد:

 

منذ نشأة مؤسسات التمويل اإلسالمية إلى اليوم مازال نمو قطاع التمويل اإلسالمي يحقق أرقاما غير مسبوقة وتظهر معه 

تحت إدارة املؤسسات املالية اإلسالمية تريليوني دوالر منتجات تمويلية جديدة ويدخل أسواقا جديدة حتى بلغ حجم األصول 

هذا النمو لم يكن بال عقبات سواء منها االقتصادية أو تلك املتعلقة بأمور أخري مثل املشاكل القانونية والتحاكم إلى  1أمريكي.

 إلي حدوث شكوك لدى امل
ً
ستثمرين تجاه الخطر القانوني القوانين الوضعية واملحاكم املدنية. وقد تؤدي هذه العملية أحيانا

في الساحة العملية،  وقد تؤدي إلى تقليل امليزات التنافسية التي تقدمها مؤسسات التمويل  املتوقع عند حصول املنازعات

اإلسالمية من ناحية املخاطرة ومن ناحية التكاليف؛ وأيضا زيادة التكاليف على مشغلي املؤسسات املالية اإلسالمية حيث 

اللجوء إلى حلول قانونية غير مألوفة لتجاوز شكوك املستثمرين وطمأنة األسواق إلى سالمة املنتجات من العيوب يلزمهم 

 تأهيال كافيا فيما يتعلق بهذا الجانب. -في أغلبها  -القانونية فضال عن التكاليف الناتجة عن تدريب اليد العاملة التي لم تتلق 

 من هذه الطرق الثالثة: بالنسبة لالتجاهات التقنينية، تتبع
ً
 الدول عند تقنين التمويل اإلسالمي عامة، واحدة

تغيير القوانين كلها بحيث ال تقبل إال املؤسسات املالية اإلسالمية وهو النموذج الذي اتبعته دول مثل السودان، وتصدر 

 القوانين متطابقة مع الشريعة اإلسالمية 

يل إسالمي بحيث تسمح بعمل نظامين للتمويل واحد تقليدي واآلخر إسالمي إصدار قوانين خاصة بمؤسسات بقطاع التمو 

 وهو النموذج الذي اتبعته دول كماليزيا وبعض دول الخليج.

ج_ تعديل القوانين املعمول بها تعديال طفيفا بحيث تسمح بعمل مؤسسات التمويل اإلسالمية وهو النموذج الذي تتبعه غالبا 

 سنغافورة واليابان واململكة املتحدة.الدول غير اإلسالمية مثل 

 وال  -د
ً
نموذج في الدول التي بدأت مؤسسات التمويل اإلسالمية تظهر فيها حديثا دون أن تتدخل الحكومة في عملها ال إيجابا

، حيث تبحث املؤسسات املالية اإلسالمية عن مخارج قانونية في القوانين املعمول بها لتتمكن من العمل دون أن
ً
تعارض  سلبا

 القوانين القائمة.

تتضح إمكانية حدوث التعارض بين القوانين املطبقة واملعايير الشرعية في االتجاهين األول والثاني. فال بد من البحث عن حل 

.
ً
 تطبيقيا

ً
 ممكنا

ً
 للتقليل من هذا التعارض إن لم يكن القضاء عليه كليا

 التجربة املاليزية في التعامل مع هذه املشكلة.وكان الغرض من هذا البحث الصغير، إلقاء الضوء على 

: نبذة عن نشأة التمويل اإلسالمي في ماليزيا:
ً
 أوال

( وهو صندوق ادخار Lembaga Urusan dan Tabung Hajiبدأ تطبيق املالية اإلسالمية في ماليزيا مع إنشاء صندوق الحج )

 إلى حل املشكلة التي كانت تظهر أنشأته الحكومة املاليزية ملساعدة املواطنين املسلمين عل
ً
ى االدخار لتمويل رحلة الحج، سعيا

عند رغبة املسلمين في الحج عندما كان بعضهم يضطر إلى بيع أراضيهم لغير املسلمين أو التخلي عن مدخراتهم التي تمكنوا من 

؛ فقد مكن املسلمين من االدخار مراكمتها طوال سني أعمارهم ليتمكنوا من الحج. صندوق الحج كان أداة فعالة من جهتين

 عن 
ً
لرحلة الحج دون اللجوء الى املؤسسات الربوية، وساهم في إدخال كم هائل من املدخرات إلى الدورة االقتصادية، فضال

املحافظة على األصول القيمة التي يملكها املسلمون من االنتقال الى أيد أخرى. تمكن الصندوق من زيادة عملياته بشكل كبير 

عام  $00111ن خالل التعاون مع شبكة البريد ومع بنكين إسالميين محليين فنمت األصول التي تحت إدارة الصندوق من م

                                                           
1 Global Islamic Financial Report( GIFR)6102 ، 
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ة والعقارية وتكنولوجيا تتنوع العمليات االستثمارية للصندوق بين املشاريع الزراعي   .61092عام  مليارا  17.3$إلى 0691

حصة أغلبية في بنك "إسالم ماليزيا" وشركة "تكافل ماليزيا" ويساهم في صندوق املعلومات واملؤسسات املالية حيث يملك 

 3البنية التحتية للبنك اإلسالمي للتنمية.

وبعد نجاح الصندوق ونشأة البنوك اإلسالمية في البالد العربية مثل بنك دبي اإلسالمي وبنك فيصل اإلسالمي، بدأ السعي 

نشأ 0691فعل أصدرت الحكومة قانون البنك اإلسالمي سنة الحكومي إلى إنشاء بنك إسالمي، وبال
ٌ
، ومن خالل هذا القانون أ

في نفس السنة. وجديرا بالذكر هنا، كما ترون أن املبادرة في إنشاء البنك اإلسالمي تأتي من قبل  -بنك إسالم–أول بنك إسالمي 

 التمويل اإلسالمي بدعم حكومي كبير ـ الحكومة، وهو األمر الذي يميز كثيرا التجربة املاليزية حيث يتمتع 

 

سنوات، وذلك قبل إصدار قرار البنك  01وظل البنك اإلسالمي البنك الوحيد الذي يتعامل وفقا للشريعة اإلسالمية ملدة 

 املركزي بالسماح بفتح النوافذ اإلسالمية في البنوك التقليدية بداية عقد التسعينات.

املراحل التي مر بها تقنين التمويل اإلسالمي، والعقبات التي واجهت املؤسسات املالية في املباحث الالحقة سوف ندرس 

 اإلسالمية، وكيف تمكنت من تجاوزها، ودور الهيئة الشرعية للبنك املركزي في ذلك.

: مراحل تقنين التمويل اإلسالمي في ماليزيا:
ً
 ثانيا

 :0661إلى  0691مرحلة بنك إسالم منذ 

 بالبنوك اإلسالمية )مع نشأة البنك 
ً
 خاصا

ً
 Islamicاإلسالمي األول في ماليزيا بنك إسالم ماليزيا أقر املشرع املاليزي قانونا

Banking Act 1983تمتع البنك في هذه 4( تميز هذا القانون بأنه قصر أعمال التمويل على البنوك اإلسالمية املرخص لها .

من زيادة حجم شبكته وتقديم خدمات أوسع للعموم. وفي هذا الوقت لم  الفترة باحتكار دامت مدته عشر سنوات ليتمكن

 تكن توجد هيئة شرعية عليا في البالد، بل كانت توجد الهيئة الشرعية لبنك إسالم وحدها.

 :6111إلى  0661منذ  (SAC)مرحلة النوافذ اإلسالمية وإنشاء املجلس االستشاري الشرعي 

ام مالي إسالمي متكامل، يكون بزيادة عدد الالعبين وتنويع أعمالهم، وهو ما هدف إليه الحظت الحكومة آنذاك أن إنشاء نظ

البنك املركزي عندما سمح للبنوك التقليدية بفتح نوافذ إسالمية، وسمح بإنشاء بنوك أخرى إسالمية كاملة. هدف هذا 

وبالفعل أنشأت نوافذ إسالمية في  نبا إلى جنب.التغيير إلى تعزيز توجه البالد نحو تشغيل نظامين ماليين إسالمي وتقليدي ج

( وتم تأسيس ثاني بنك إسالمي كامل هو بنك معامالت. وتم Affinbank( و )Maybankكبريات بنوك البالد مثل ماي بنك )

 ايضا في هذه الفترة إنشاء سوق النقد اإلسالمية لتعزيز التعامل بين البنوك والنوافذ اإلسالمية.

. قبل إنشاء املجلس كانت 0661عام  (Sharia'ah Advisory Council)رة بإنشاء املجلس االستشاري الشرعي تميزت هذه الفت 

، لم تكن الحاجة داعية إلى إنشاء 
ً
املؤسسات املالية تعين هيئاتها الشرعية الخاصة، وحيث إن عدد املؤسسات كان محدودا

ذ اإلسالمية برزت الحاجة إلى توحيد العمل بين املجالس الشرعية مجلس شرعي مركزي. ولكن بعد ازدياد عدد البنوك والنواف

 لالضطراب الذي قد يسببه تعدد الفتاوى في مسائل متشابهة
ً
. مع إنشاء املجلس أصبحت جميع املنتجات التي 5املختلفة، دفعا

                                                           
2  https://www.tabunghaji.gov.my/index.php/en/savings/general-info/data-statistic (Tabung Haji, 2018) 

3  Tabung Haji as an Islamic Financial Institution for Sustainable Economic Development (Ishak, 2011) 
4  Islamic Banking Act (Bank Negara Malaysia, 1983) 

5  The Shari'ah Advisory Council's role in Resolving Banking Disputes in Malaysia: a Model to Follow (Mohamad & 
Trakic, 2012)   

https://www.tabunghaji.gov.my/index.php/en/savings/general-info/data-statistic
https://www.tabunghaji.gov.my/index.php/en/savings/general-info/data-statistic
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املصدر، ومرحلة لدى املجلس  تسعى البنوك إلى عرضها تمر بمرحلتين قبل أن يتم إقرارها؛ مرحلة في الهيئة الشرعية للبنك

  االستشاري للبنك املركزي.  بهذه الطريقة تم ضمان اتساق العمل في القطاع البنكي اإلسالمي.

 6116عام  Central Bank of Malaysia Actقبل تعديل قانون البنك املركزي املاليزي   6116إلي عام  6111مرحلة ما بين عام 

رت حجم الصعوبات التي يمكن أن تواجهها املحاكم في القضايا املتعلقة بالتمويل اإلسالمي، بعد ظهور بعض الحاالت التي أظه

 لحقوق 
ً
سعت السلطات املاليزية إلى توحيد املرجعية القانونية فيما يتعلق باملنازعات املتعلقة بالتمويل اإلسالمي حفظا

 لالضطرابات التي قد تثيرها
ً
 ملثل هذه  املؤسسات املالية اإلسالمية وتجنبا

ً
بعض القضايا التي تستغل الثغرات القانونية. تجنبا

الحاالت، أخذت محاوالت توحيد املرجعية فيما يتعلق باملنازعات املتعلقة باملؤسسات املالية اإلسالمية مراحل مختلفة؛ كان 

 ( بالحكم في القضايا اcivil courtأولها إنشاء قسم املعامالت امللحق باملحكمة املدنية )
ً
لتي تكون مؤسسة مالية إسالمية طرفا

 فيها.

بعد ذلك أوصت دراسة أعدها قاض في محكمة االستئناف بجعل املجلس االستشاري الشرعي للبنك املركزي الهيئة صاحبة 

 6111 . وبالفعل صدر تعديل لقانون البنك املركزي املاليزي عام6املرجعية في قضايا التحكيم والقضايا التي ترفع أمام املحاكم

 فيه "أي بنك إسالمي أو شركة 
ً
ينص على أن املجلس هو املرجع عند التثبت في املسائل الشرعية في القضايا التي يكون طرفا

تكافل )تأمين إسالمي( أو شركة تمويل إسالمي أو شركة تطوير مالي إسالمية أو أي عمل تجاري مبني على الشريعة ويخضع 

هذا التعديل ال يقض ي بإلزام املحاكم املدنية بتطبيق استشارات املجلس االستشاري الشرعي  . إال أن7لرقابة البنك املركزي"

، فكان لدى القضاة الحرية في عدم االلتزام برأي املجلس وبناء قراراتهم على اجتهاداتهم 8بينما ألزم به املحكمين التجاريين

 الخاصة. 

 6116عام  Central Bank of Malaysia Actيزي مرحلة ما بعد التعديل لقانون البنك املركزي املال

أكدت موقع املجلس كهيئة استشارية، إال أن قراراتها ليست ملزمة للمحاكم وهو األمر الذي أبقى  6111رغم أن تعديالت 

عام املؤسسات املالية عرضة لعدم اليقين في حالة املنازعات القضائية. مع صدور قانون جديد للسلطة النقدية في البالد 

أكد القانون الجديد موقع املجلس الشرعي كمرجعية إلزامية في جميع القضايا املتعلقة بالتمويل اإلسالمي أو بأي  6116

 مؤسسة يشرف عليها البنك املركزي.

ق ينص القانون الجديد للبنك املركزي على أنه عند رجوع القضاة واملحكمين إلى املجلس االستشاري الشرعي في أي قضايا تتعل

 بالتمويل االسالمي عند ظهور أسئلة شرعية ينبغي على املحكمة أو املحكم التجاري أن:

 "يأخذ بعين االعتبار أي قرارات منشورة للمجلس االستشاري الشرعي أو

 أن يرجع بهذه األسئلة إلى املجلس الستصدار قرار.

 9وأي قرار صادر في هذه األحوال ملزم للقضاة واملحكمين التجاريين."

 بهذه الطريقة ضمن املشرع املاليزي أن ال تصدر قرارات عن املحاكم معارضة لألحكام الشرعية املعمول بها.

 

                                                           
6   The Shari'ah Advisory Council's role in Resolving Banking Disputes in Malaysia: a Model to Follow (Mohamad & 

Trakic, 2012)   
7 Central Bank of Malaysia Act 1958 p 15 (Government of Malaysia, 2008) 

 
9 Central Bank of Malaysia Act 1958 p 56 (Government of Malaysia, 2008) 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

142 

: قانون الخدمات املالية اإلسالمية )
ً
 ( والحوكمة الشرعيةIFSA 2013ثالثا

لتنظيم القطاع املالي في البالد، قانونان  6101بهدف تطوير نظام مالي إسالمي ال يقل كفاءة عن نظيره التقليدي، َصدر في عام 

أحدهما لتنظيم القطاع املالي التقليدي واآلخر لتنظيم القطاع املالي اإلسالمي. وجاء هذا القانون الجديد و املسمى بقانون 

 -اإلسالمي املتعلق باملصرفية اإلسالمية والتأمين –الخدمات املالية اإلسالمية ليجمع كل القوانين املتعلقة بالتمويل اإلسالمي 

تحت قانون موحد، فقد جمع كل القوانين املتعلقة بالبنوك اإلسالمية وشركات التكافل وأنظمة الدفع وما شاكلها من 

 . 10املؤسسات ومراقبة سوق املال وسوق العمالت األجنبية اإلسالمية

 

 : 11التالية وينظم قانون الخدمات املالية اإلسالمية الجديد مبادئ الحوكمة الشرعية في النقاط 

( على أنه ينبغي على املؤسسات املالية اإلسالمية أن تسعى إلى IFSA 2013ينص قانون الخدمات املالية اإلسالمية الجديد )

. وينص 
ً
 وتطبيقيا

ً
ضمان التزام باألحكام الشرعية في أهدافها وكل إجراءاتها اإلدارية والتشغيلية وكل منتجاتها ونشاطاتها نظريا

 ام الشرعية في هذا السياق تحددها قرارات املجلس االستشاري الشرعي. على أن األحك

جعل الحوكمة الشرعية ملزمة بقوة القانون واملعاقبة على عدم االلتزام باملتطلبات الشرعية بالسجن مدة ال تزيد على عشر 

، بعد أن كانت ال تتجاوز أو كل12ماليين دوالر( 9.1مليون رينجيت )تعادل  60سنوات أو غرامة مالية ال تزيد على 
ً
 61يهما معا

 دوالر( في القانون السابق 0111ألف رينجيت )تعادل 

 للمعايير التي يضعها البنك املركزي، ينبغي لكل مؤسسة تعيين هيئة شرعية داخلية تتأكد من 
ً
بعد التأكد من كفاءتهم طبقا

مكن تعيين أي عضو في هذه الهيئة أو إقالته منها إال بعد التزام املؤسسة في إجراءاتها ونشاطاتها باألحكام الشرعية وال ي

الحصول على إذن خطي من البنك املركزي. ويحق لهذه الهيئة الشرعية الحصول من إدارة املؤسسة على كل الوثائق 

لحفاظ على واملعلومات التي تطلبها، وينبغي أن تكون هذه املعلومات دقيقة وكاملة وغير مضللة، وينبغي على عضو الهيئة ا

 سرية الوثائق املسلمة له وعدم إفشائها إال في حدود القانون.

بوجود مخالفة فإنه ينبغي عليها إعالم البنك املركزي مباشرة وإيقاف كل األعمال املرتبطة باملخالفة  إذا علمت مؤسسة

 إلى البنك املركزي لتصحيح املخالفة.
ً
 وتقديم خطة خالل ثالثين يوما

زي معايير الحوكمة الشرعية املتعلقة بدور مجالس اإلدارة والهيئات الشرعية. وكذلك معايير تقييم أهلية يضع البنك املرك

 أعضاء الهيئات الشرعية، ومعايير تجريدهم من األهلية، واملعايير املتعلقة باإلدارات الداخلية لاللتزام الشرعي. 

تعيين شخصية خارجية لالطالع بالرقابة الخارجية على االلتزام يعين البنك في األحوال التي يراها أو يطلب من املؤسسة 

الشرعي، وال تعتبر هذه الشخصية مخلة بواجب السرية إذا أفشت معلومات املؤسسة للبنك، وتقع كل تكاليفها وتعويضاتها 

 على عاتق املؤسسة.

ستشارة املجلس االستشاري. ويصدر البنك ينص القانون على أن البنك املركزي يملك صالحية وضع معايير شرعية بناء على ا

 كذلك مذكرات إرشادية تطبيقية.

تهدف املعايير الشرعية التي يصدرها البنك إلى تحقيق االلتزام الشرعي في كل املراحل لتي يمر بها املنتج حتى يصل إلى العميل 

(end-to-endوقد أصدر البنك في هذا اإلطار معايير شرعية عديدة من بينها م .) ،عايير للرهن والقرض واملشاركة واملضاربة

                                                           
10  Islamic Financial Services Act 2013 P. 1(BNM, 2013)  

11 Islamic Financial Services Act 2013 PP 39-43 
12  Islamic Financial Services Act 2013 (BNM, 2013) ،The Islamic Financial Services Act 2013: 

An Overview and Appraisal (Yaacob, 2013) 
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وثمانية مسودات في الهبة والعينة والوكالة والكفالة والوديعة والوعد والتورق والصرف، ومذكرات إرشادية في البيع وإعادة 

  13الشراء واملشاركة واملضاربة وغيرها.

راكز التحكيم وغيرها يمكنها أن تقلل من املخالفات وهذه املعايير بصفتها ملزمة للجميع، بما فيهم املصرفيون واملحاكم وم

 الشرعية في إصدار املنتجات وعرضها للسوق، وأيضا في التقاض ي في املحاكم املدنية. 

 

: دور املجلس االستشاري الشرعي:
ً
 رابعا

 عن دوره في فض املنازعات الذي عززه قانون البنك املركزي 
ً
 عليها القانون هي:  يتمتع املجلس بأدوار أخرى نص 6116فضال

 بذلك.
ً
 إصدار القرارات املتعلقة باألحكام الشرعية في التمويل اإلسالمي عند تلقيها طلبا

 إصدار االستشارات للبنك املركزي فيما يتعلق بالقضايا الشرعية في التمويل اإلسالمي في نشاطات البنك وعملياته.

 ي شخصية أخرى فيما ينص عليه أي قانون مكتوب.تقديم االستشارة للمؤسسات املالية اإلسالمية أو أ

  14أي أعمال أخرى يقررها البنك املركزي.

( حيث يلزم البنك املركزي أن يستشير املجلس في كل 0هذه األدوار االستشارية التي منحت للمجلس إلزامية من ثالثة جهات؛ )

الية تحت إشراف البنك املركزي أن تقدم بالطلب ( وأيضا يجب علي كل املؤسسات امل6مسألة تتعلق باألحكام الشرعية، )

( كما يلزم املحكمين التجاريين والقضاة أن يرجعوا إلي 1باملوافقة من البنك املركزي علي جميع منتجاتها املعروضة في السوق، )

 عليهم.
ً
  15املجلس الشرعي في القضايا التي نظروا فيها وكل رأي شرعي قدمه املجلس يكون ملزما

 خامًسا: العالقة بين املصرفية اإلسالمية والقضاء:

 عن أحكام  -ينبغي على البنوك اإلسالمية املاليزية االلتزام في أعمالها سواء منها تلك اإلدارية أو التشغيلية أو التجارية  -أ
ً
فضال

 ) -الشريعة 
ً
 بقانون الخدمات املالية اإلسالمية املذكور آنفا

ً
( Islamic Financial Services Act 2013بقوانين متعددة بدءا

 بقانون العقود املاليزي )
ً
( وقانون البيع National Land Code 1965( وقانون األراض ي الوطني )Contracts Act 1950مرورا

( وغيرها من القوانين. إضافة إلى ذلك، عند املنازعات والدعاوى القضائية يجب على Hire Purchase Act 1967واإلجارة )

بنوك اإلسالمية االلتزام بالقوانين اإلجرائية قبل البدء بأي أعمال قضائية في املحاكم، وذلك ألن الدستور االتحادي ينص ال

على أن القضايا املالية والتجارية والصناعية تقع تحت اختصاص املحاكم املدنية ال املحاكم الشرعية، وهو ما يمثل إشكالية 

لمين، حيث ال يوجد في القانون الدستوري ما يمنع تعيين قضاة غير مسلمين وجهة القضاة من جهتين؛ جهة القضاة غير املس

 في املعامالت اإلسالمية إذ أنه حتى لو كان الواقع أنه لم يجلس إلى اآلن قاٍض غير مسلم للحكم في 
ً
 كافيا

ً
الذين لم يتلقوا تأهيال

 قضايا تتعلق باملعامالت اإلسالمية، إال أنه يوجد قضاة م
ً
سلمون ربما يجدون صعوبة في تقييم قضايا التمويل اإلسالمي أخذا

 -باالعتبار الطبيعة الخاصة للتمويل اإلسالمي وحداثته 
ً
في املجال القضائي إذ ال يتمتع بسجل كاف من القضايا مقارنة  -نسبيا

  16مع نظيره التقليدي.

 ب_ قسم املعامالت:

 لهذه اإلشكاليات أوصت الخطة العشر 
ً
ية لتطوير الصيرفة اإلسالمية بإنشاء "قسم للمعامالت" تحت املحكمة املدنية تجنبا

كجزء من الغرفة التجارية في املحكمة  6116وبالفعل أنشأت املحكمة عام  تختص بنظر القضايا املتعلقة بالتمويل اإلسالمي.

                                                           
13 https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_banking (BNM, n.d.) 

14 Central Bank of Malaysia Act 2009 P. 49 (Bank Negara Malaysia, 2009) 
  السابق ص 26 15

16  Islamic Banking in Malaysia: Cases and Commentaries.  

https://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_policy&pg=en_policy_banking
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 لاللتزام بأ 17العليا في كواالملبور.
ً
 كافيا

ً
حكام الشريعة وهو ما فرض إلزامية الرجوع إلى لكن وجود هذه املحكمة ليس ضامنا

 املجلس االستشاري وجعله صاحب الحق في اإلجابة عن القضايا الشرعية التي سبق الحديث عنها. 

 من القوانين ال 
ً
رغم التفريق الواضح بين قانون الخدمات املالية اإلسالمية وقانون الخدمات املالية التقليدية، إال أن كثيرا

 تنطبق على البنوك اإلسالمية كما تنطبق على البنوك التقليدية. فيما يلي سندرس بعض القوانين املشتركة بين النظامين.تزال 

 

 (:National Land Code 1965قانون األراض ي الوطني )

 هذا القانون يجمع كل القوانين التي تخص األراض ي وتسجيل ملكيتها وجمع أرباحها في جميع الواليات.

ود البيع بثمن آجل التي كانت تستخدم بكثرة في تمويل شراء املنازل ينطبق قانون األراض ي على البنوك اإلسالمية كما في عق

 من ناحية إيداع ملكية العقار لدى البنك فينطبق على هذا اإليداع أو )الرهن( 
ً
ينطبق على البنوك التقليدية، خصوصا

للبنك عند التأخر في السداد الطلب من املحكمة إصدار أمر بالبيع وتحكم األحكام التي نص عليها هذا القانون إذ يحق 

 للقانون. جدير بالذكر أن البنوك ال تملك أصل العقار )
ً
( بل Registered Proprietorshipاملحكمة بإصدار أمر بالبيع تبعا

 من القيود علBeneficial ownershipتملك فقط ملكية نفعية )
ً
 ى امللكية العقارية.( وهو ما يجنبها كثرا

 (: Contracts Act 1950قانون العقود )

ينظم هذا القانون الشروط واألحكام في العقود وفي حال مخالفة أحد الطرفين فإن التعويض الذي يستحقه هو التعويض 

تحكمه  الذي يمنحه هذا القانون سواء كانت العملية إسالمية أو تقليدية وحيث يوجد ضامن للعقد فإن هذا الضامن

نصوص قانون العقود. كذلك يحكم العمل بهذا القانون العيوب التي قد تحدث في بعض عقود التمويل اإلسالمي فيرشد 

 املحاكم في كيفية تكييف العقد املعيب للحفاظ على حقوق املتعاقدين.

 (:Hire Purchase Act 1967قانون البيع واإلجارة )

 قضايا ا
ً
لبيع بثمن آجل ـ يلجأ إلى هذا القانون في تحديد حقوق الطرفين والتزاماتهما. وفي قضايا في كثير من القضايا ـ خصوصا

 البيع بثمن آجل املنشورة يستشهد املدعي واملدعى عليه واملحكمة جميعا بهذا القانون لدعم أقوالهم. 

 (:Rules of Court 2012أحكام املحكمة )

 Subordinate Courts Rules( ومحاكم الدرجات األدنى )High Court 1980هذا النص هو جمع ألحكام املحكمة العليا )

( تعني الربا Interest(. في إحدى القضايا دفع العارض بأن قرار املحكمة العليا ال ينطبق على القضية ألن كلمة الفائدة )1980

كام املحاكم األدنى درجة أشار إلى أن وهو مخالف ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تحكم املعاملة بين الطرفين. لكن بعض أح

التأخير في دفع املبلغ املستحق يؤهل الدائن للحصول على تعويض عن التأخر في الدفع، واستشهد الحكم بقرار صادر عن 

 بوجود البنوك اإلسالمية واختالف أحكامها عن البنوك التقليدية.
ً
 قانونيا

ً
 املجلس الشرعي االستشاري وقد مثل هذا اعترافا

 (:Stamp Duty Act 1949قانون ضريبة الختم )

تبرز أهمية هذا القانون في عقود البيع بثمن آجل حيث كان ينبغي على عميل البنك اإلسالمي دفع الضريبة مرتين؛ مرة عند 

سالمية مقارنة بيع العميل العقار للبنك ومرة عند بيع البنك العقار للعميل وهو ما زاد تكاليف التمويل على عمالء البنوك اإل 

تعدل القانون ليكون أكثر مساواة بين التمويل  6116و 6111بنظيراتها التقليدية لذلك صدرت أوامر تعدل القانون بين عامي 

 اإلسالمي والتمويل التقليدي.

                                                           
17 The Establishment of Muamalah Court in Malaysia: an Overview of Issues and Challenges (Hussain, 2011) P. 
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 (:Real Property Gains Taxقانون ضريبة األرباح العقارية )

ع األصول العقارية، وهو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. في تمويل يفرض هذا القانون ضريبة على الربح املتحصل من بي

تحت قانون ضريبة الدخل  شراء املساكن، ستكون البنوك اإلسالمية مطالبة بدفع الضريبة العقارية وضريبة الدخل

(Income Tax Act 1967للبنك ال 
ً
تقليدي، وهو ما يؤدي إلى (، ألن البنك اإلسالمي يشتري املنزل أثناء عملية التمويل خالفا

ارتفاع أسعار التمويل اإلسالمي مقارنة بالتقليدي لذلك تم تعديل القانون ليستثني عمليات التمويل اإلسالمي من ضرائب 

  18األرباح العقارية.

جرائية أو رغم ذلك تجدر االشارة إلى أن هذه القوانين ال تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ألنها في أغلبها قوانين إ

 تنظيمية.

 الخاتمة:

تطلب الوصول إلى هذه املرحلة من البنوك اإلسالمية في ماليزيا، تخطي عقبات ومراحل كثيرة على مدى ما يقرب من أربعة 

عقود. وقد ساهم في تحقيق هذا النجاح تعاون األطراف املتعددة، وأبرزها الحكومة املاليزية، خاصة في تعديل القوانين 

 تطبيقات املصرفية اإلسالمية.لتسهيل 

عد من بين الصعوبات التي واجهتها البنوك اإلسالمية حيث كانت بعض القوانين غير داعمة للبنوك 
ُ
كانت العقبات القانونية ت

 إضافية على عمليات املصرفية اإلسالمية، إال أن هذه القوانين تم تعديلها لتكون أكثر 
ً
اإلسالمية فكان بعضها يفرض رسوما

 مع متطلبات املصرفية اإلسالمية. كذلك وجوب عرض قضايا التمويل اإلسالمي أمام املحاكم املدنية الذي فرضه تو 
ً
افقا

الدستور أدى إلى أن قضايا املصرفية اإلسالمية تعرض على املحاكم والقضاة الذين ليس لديهم العلم بأصول العلم الشرعي 

ية التي تختلف عن التمويل التقليدي. بالرغم من ذلك، تم تجنب إحداث ضرر الذي هو الدعامة األساسية للمصرفية اإلسالم

بالصناعة من الناحية القضائية عبر مقاربة من جهتين؛ إنشاء غرفة مختصة بالنظر في قضايا التمويل اإلسالمي في املحاكم 

ية التي تظهر عند التقاض ي. كل هذه املدنية، وجعل املجلس االستشاري الشرعي مرجعية واجبة وملزمة في كل األسئلة الشرع

اإلجراءات كان هدفها الحفاظ على االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وهو أمر تم تعزيزه من جهتين؛ من خالل إصدار قانون 

املالية جديد متكامل للخدمات املالية اإلسالمية ومن خالل تولي البنك املركزي إصدار املعايير الشرعية امللزمة لكل املؤسسات 

 اإلسالمية والتي يتعرض مخالفها للعقوبة فتم بذلك تحقيق االلتزام باألحكام الشرعية املعمول بها قبل التقاض ي وبعده.

                                                           
ممتم اقتبرسمتثريممنممعلموذهم الق  اننيمهمدىمعالقهترمابلبن كم الإسالميةممنمتار م ادلتا  ة.م س ينمحسنمه ادلتا  مه محدمعزمرنمعامثنمه ادلتا  ةمن  ليم امتخار مهو متار ملخص مه مم 18

  القضرايم اليتماكنتم البن كم الإسالميةمه طر افًرمفهير.
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 اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد الكلي في البنيان االقتصادي 

)
ً
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  امللخص:

اإلصالحات الهيكلية لالقتصاد الكلي في  تتناول هذه الدراسة 

( بغرض زيادة 
ً
البنيان االقتصادي )الخصخصة نموذجا

مستويات مساهمة القطـاع الخاص في النشاط االقتصادي 

 لتحقيق األهداف االقتصادية املنشودة.

هدفت الدراسة لتسليط الضوء على اإلصالحات   

على أهم هذه  الهيكلية التي تمت في بنية االقتصاد، والتعرف

 من النتائج، 
ً
اإلصالحات. وقد افرزت هذه الدراسة عددا

أبرزها: تختلف األهداف والسياسيات التي تتبناها الدول من 

تطبيق سياسة الخصخصة بغية التغلب على دوافعها 

االقتصادية والسياسية في الدول الرأسمالية عنها في الدول 

 
ً
خطورة  النامية، ومن دولة نامية إلى أخرى. أيضا

مقايضة  الدين الخارجي بملكية املشروعات الوطنية يكون 

 ذلك ًغالبا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منها البلد.

ومن خالل النتائج السابقة، توصلت الدراسة لعدد من           

التوصيات، منها: ضرورة تبني خطط قومية لتنويع الهياكل 

ت تستهدف زيادة التنويع االقتصادية للدول وفق استراتيجيا

تشجيع القطاع الخاص على انتهاج سياسة  االقتصادي. كذلك

واضحة في التوظيف وذلك بتقديم خصومات ضريبية ومزايا 

استثمارية للمؤسسات الخاصة التي توفر فرص عمالة 

 حقيقية تتناسب مع نشاطها االقتصادي.

كلي، د الاالصالحات الهيكلية، االقتصاالكلمات املفتاحية: 

.البنيان االقتصادي، الخصخصة  

 

 

 

Abstract: 
This study deals with the structural reforms and 

macroeconomic Policies in the economic 

structure (Privatization as a model) to increase 

the levels of the contribution of the Private Sector 

in economic activity to achieve desired economic 

objectives.  

            The study aimed to shed light on the 

economic reforms in the structure of the 

economy, and to identify the most important 

economic reforms. This study has yielded a 

number of results, the most prominent: different 

objectives and policies adopted by States from 

the application of the privatization policy in order 

to overcome the economic and political motives 

in the capitalist countries in the developing 

countries. 

             It is during the previous results, the study 

made a number of recommendations, including: 

The need to adopt national plans to diversify the 

economic structures of the according to strategies 

to increase economic diversification. Also 

encourage the private sector to adopt a clear 

policy in employment by providing investment 

tax credits and benefits of private institutions that 

provide genuine employment opportunities 

commensurate with their economic activity. 

 

Key words: structural reforms, macroeconomics, 

economic architecture, privatization. 
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 مقدمة:

نتيجة تزايد حدة األزمات االقتصادية التي تعاني منها بعض الدول وخاصة أزمة املديونية، وعجزها عن خدمة   

الدين الخارجي واضطرارها االستعانة باملؤسسات الدولية ملساعدتها في مواجهة املشاكل. ومن أجل دعم ميزان مدفعاتها 

، قام صندوق النقد الدولي بفرض شر 
ً
وط قاسية على هذه الدول، وتعرف هذه الشروط ببرامج اإلصالح ومساعدتها ماليا

 االقتصادي. ومن هذه الشروط خصخصة املشروعات العامة.

على الرغم من أن بعض الدول النامية بدأت بانتهاج الخصخصة منذ فترة وعقب سيطرة القطاع العام على  مشكلة الدراسة:

بقيت إلى اآلن دون  -التي توصل الخصخصة إلى أهدافها -إال أن آليات التنفيذمجمل النشاط االقتصادي واألداء غير املرض ي 

 الطموح

 : تنبع أهمية الدراسة في كونها توضح مدى تأثير سياسات االصالح الهيكلي على البنيان االقتصادي للدولة.أهمية الدراسة

 :تهدف الدراسة الى اآلتيأهداف الدراسة: 

اإلصالحات االقتصادية وذلك من خالل ما تناوله املفكرون في فلسفتهم االقتصادية عبر تسليط الضوء بداية على مفهوم 

 مختلف املدارس.

 التعرف على أهم اإلصالحات االقتصادية من وجهة نظر املؤسسات املالية الدولية 

 .توضيح مفهوم الخصخصة ومبرراتها وأهدافها واشكالها وأساليبها 

  األساسية لقضايا الخصخصة، مع بيان كيفية االستفادة منها.تحديد أهم عوامل النجاح 

ان الخصخصة سياسة اقتصادية تحمل بين ثناياها الكثير من االثار االيجابية والتي يمكن تعزيزها،  فرضيات الدراسة:

 معينة يمكن معالجتها إذا طبقت وفق برنامج علمي مدروس.
ً
 وعيوبا

دام املنهج التاريخي املعتمد على األحداث التي وقعت في املاض ي، وتحليلها، وفهمها، : اعتمدت الدراسة استخمنهجية الدراسة

وتفسيرها على أسس منطقية. إضافة للمنهج الوصفي لوصف موضوع الدراسة بطريق منهجية علمية صحيحة، للتوصل إلى 

 نتائج عملية وبطريقة موضوعية تنسجم مع املعطيات الصحيحة للظاهرة.

 تم تقسيم الدراسة الى ثالثة محاور سة: تقسيمات الدرا

 اإلطار النظري لسياسات اإلصالح االقتصادي.املحور األول:      

 : مفهوم الخصخصة واألسس النظرية التي تقوم عليهااملحور الثاني

 العوامل والركائز التي يجب أن تستند عليها الخصخصة

 أشكال وأساليب الخصخصة

 أساليب وطرق إعادة تقييم األصول 

 معوقات نقل امللكية من العام إلى الخاص

 األثار االقتصادية لتطبيق الخصخصة املحور الثالث:

 املحور األول: اإلطار النظري لسياسات اإلصالح االقتصادي 

نفذ في 
ُ
املدى القصير واملتوسط تمثل برامج اإلصالح االقتصادي حزمة متكاملة من سياسات إصالح االقتصاد الكلي ت

 والطويل. تتضمن تلك البرامج عدد من السياسات التي تستهدف إدارة كل من جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي. وتشتمل
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 Policiesهذه البرامج على نوعين من سياسات اإلصالح، يتمثل األول في سياسات التثبيت أو االستقرار االقتصادي 

Stabilization Economicيما يتمثل الثاني في سياسات التكيف الهيكلي.، ف 

 أوال: مفهوم اإلصالح الهيكلي:

تبنت معظم دول العالم مجموعة من اإلصالحات االقتصادية التي تنوعت ما بين إصالحات استقرار االقتصاد الكلي وحزم 

الت االقتصادية. حي  قامت أخرى لإلصالحات الهيكلية واملؤسسية بهدف دفع النشاط االقتصادي والقضاء على االختال

العديد من هذه البلدان بمواصلة تنفيذ برامج التصحيح االقتصادي واإلصالح الهيكلي بهدف تحقيق التوازنات االقتصادية 

الداخلية والخارجية من خالل تنفيذ سياسات االستقرار وإصالح األوضاع االقتصادية الكلية وتحسين كفاءة استخدام 

 تجارة ودعم القطاع املالي بمساندة عدد من املؤسسات الدولية.املوارد وتحرير ال

: دوافع ومبررات اإلصالح االقتصادي:
ً
 ثانيا

من املهم الوقوف على مبررات اإلصالح بما يعني طبيعة التحديات االقتصادية القائمة والدوافع وراء تبني عدد من الدول 

املختلفة فرغم اختالف االهمية النسبية لهذه املبررات أو الدوافع على لسياسات مختلفة لإلصالح االقتصادي عبر السنوات 

مدار الفترة أو ما بين دولة وأخرى، فان هناك عدد من الدوافع أو مبررات اإلصالح التي تعتبر إلى حد كبير مشتركة ما بين عدد 

 من الدول. وتشتمل هذه املبررات/الدوافع في:

 Stability Macroeconomic Achievingتحقيق االستقرار االقتصادي.  .1

 .Reaching Growth Sustainable and Inclusive الوصول إلى النمو الشامل والتشغيل .2

 Versification.  Economic تنويع هياكل االقتصادات .3

 .Enhancing Productivity and Competitiveness تعزيز اإلنتاج والتنافسية .4

: املرجعية النظرية لسياسات 
ً
 اإلصالح االقتصادي: ثالثا

 في اختالل التوازن الداخلي 
ً
تتبّنى الكثير من البلدان من حين إلى آخر برامج ملواجهة االختالالت الهيكلية املتمثلة عموما

والتوازن الخارجي وذلك لدعم اإلصالحات الهيكلية املتمثلة في السياسات واإلجراءات الهادفة إلى رفع الطاقة اإلنتاجية ودرجة 

 نة االقتصاد.مرو 

 .اإلصالح االقتصادي في النظرية االقتصادية

 أّنها تختلف على أسباب عدم  إن
ّ
 حول مفهوم اإلصالح االقتصادي، إال

ً
مدارس الفكر االقتصادي وإن كانت ال تختلف كثيرا

بعض هذه املدارس تختلف على نوع السياسات الالزمة لتحقيق هذا اإلصالح. وسوف نتناول  االستقرار االقتصادي، ومن ثم

 :باختصار

: يبني الفكر التقليدي على فروض التشغيل الكامل من خالل التفاعل الحر بين العرض والطلب املدرسة التقليدية .1

التقلبات التي تحدث في النشاط  وتصوره بعدم وجود بطالة على مستوى النشاط االقتصادي ككل، وبالتالي يرون أن

تتالش ى في األجل الطويل وذلك وفق عوامل االستقرار الذاتية الكامنة في الجهاز  االقتصادي في األجل القصير سوف

 التقلبات قصيرة األجل ترجع من وجه نظر التقليديين إلى عدة عوامل منها: االقتصادي، وهذه

 .تدخل الحكومة في النشاط االقتصادي 

 .جمود األجور واألسعار نتيجة ظهور االحتكار 

 بين العناصر املختلفة للنظام والتناقض بين اإلنتاج واالستهالك. عدم االنسجام والتجانس 
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طول فترات الكساد االقتصادي وخاصة في مرحلة الثالثينات من القرن العشرين جاءت مغايرة بحكم  بيد أن  

وهذا كشف التقليديين وترتب على ذلك انخفاض كبير في حجم اإلنتاج ومعدل االستثمار، وظهور البطالة على نطاق واسع، 

  (.2002عن ضعف الفروض التي بني عليها الفكر االقتصادي الكالسيكي. )بن شهرة:

بعد ان عجزت املدرسة التقليدية في تغيير األزمة  '' : برزت املدرسة الكينزية بقيادة البريطاني '' كينزاملدرسة الكينزية  .2

 لعشرين، وعدم إيجاد حلول لها.االقتصادية التي أصابت العالم في سنوات الثالثينات من القرن ا

ي لتحقيق االستقرار االقتصادي، ومنه املقاربة التي  
ّ
 على سياسات الطلب الكل

ً
وتركز املدرسة الكينزية أساسا

السياسات املالية  ذلك أن .يقدمها ملعالجة مشكلتي البطالة والتضخم تكمن في تطبيق سياسات مالية ونقدية توسعية

ي وزيادة مستوى التوظيف. والنقدية التوسعية تؤد
ّ
ي الفعال ومنه زيادة حجم الناتج املحل

ّ
ي إلى زيادة حجم الطلب الكل

ل  ويعترف الكينزيون أن
ّ
ي تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، لكّنهم يسارعون إلى القول إن ذلك ال يمث

ّ
زيادة حجم الطلب الكل

 في حالة عدم التوظيف الكامل للموارد )االقد
ً
 كبيرا

ً
 (.1991ي: عائقا

 لتفسير تغلب النشاط املدرسة النقدية .3
ً
 رئيسيا

ً
: عرفت بمدرسة شيكاغو، حي  تّتخذ من تغلب كمية النقود سببا

ق بالسياسة النقدية، املرونة واالستقرار االقتصادي إلى عدة 
ّ
االقتصادي ويّتخذ موقف مدرسة شيكاغو فيما يتعل

 فرضيات، أهمها:

  .إن االقتصاد الحر لديه عوامل استقرار ذاتية تضعف تيار عدم االستقرار االقتصادي 

 ضعف السياسة النقدية التوسعية في تخفيض معدل البطالة بشكل دائم في اآلجال الطويل 

 .الهدف األول لتحقيق االستقرار هو تحقيق االستقرار في األسعار 

  عات هي مجرد ظواهر نقدية.إن التضخم واالنكماش واختالل ميزان املدفو 

 .م في كمية النقود من قبل السلطات النقدية
ّ
 التحك

 من املنهج  وبالتالي نستخلص أن .وتفسير مدرسة شيكاغو لعدم االستقرار االقتصادي يرجع في التقلبات في عرض النقود
ّ
كال

واحد بالرغم من تباعد مدة وجودهما التقليدي ومنهج مدرسة شيكاغو قد تناوال موضوع االستقرار االقتصادي من منظور 

 (. 2002)بن شهرة: 

 لتفسير املدرسة النقدية فيما يخص األزمة االقتصادية التي املدرسة الهيكلية. 4
ً
 تماما

ً
 مغايرا

ً
: تقدم املدرسة الهيكلية تفسيرا

ي وما ينجم عنه هزت اقتصاديات الدول النامية. فاألزمة وفق منظور هذه املدرسة ال ترجع إلى وجود فائض في 
ّ
الطلب الكل

ما تعود األزمة إلى وجود ضعف
ّ
ومن ثم رؤية املدرسة  .من عجز ميزان املدفوعات وارتفاع معدالت البطالة والتضخم، وإن

الهيكلية لتحقيق االستقرار االقتصادي تبنى على تدخل الحكومات إلزالة أسباب االختناقات السابقة وزيادة االستثمار، 

 اقتصادية توسعية. أي تبنى سياسة

: أنواع برامج اإلصالح االقتصادي
ً
 :رابعا

تسعى اإلجراءات التي يقوم بها صندوق النقد الدولي إلى سيادة التوازن االقتصادي العام في إطار استحداث وتسريع معدالت 

ر املهام الوظيفة لكل النمو االقتصادي وتوزعت متضمنات اإلصالح االقتصادي بين صندوق النقد والبنك الدوليان في إطا

 .منها
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تضمن عادة حزمة من اإلجراءات التي تستهدف تحقيق التوازن ما بين جانبي الطلب الكلي والعرض : التثبيت االقتصادي.1

الكلي بهدف القضاء على االختالالت االقتصادية القائمة من خالل االتجاه إلى خفض مستويات الطلب الكلي مع توجه 

 (. 2002ة وسياسات سعر الصرف )راشد: نحو إعمال أليات السوق وذلك باستخدام كل من السياسات املالية والنقدي

وعلى أية حال، فإن برنامج التثبيت تحتوي على مجموعة من السياسات النقدية واملالية التي تستهدف القضاء على     

التضخم الذي يؤثر على ميزان املدفوعات وبالتالي على امليل لالستدانة، وتحقيق هذا الهدف يقاس في رأي الصندوق بما 

لبلد من خفض في العجز باملوازنة العامة للدولة، ومن زيادة في االحتياطات النقدية ومن فائض في ميزان املدفوعات، تحققه ا

 (.1993حتى ولو تم ذلك على حساب وقف التنمية وزيادة معدل البطالة وزيادة تدهور مستوي معيشة املواطنين )االهواني: 

تتضمن هذه السياسات عدد من التدابير التي تستهدف تعبئة  Adjustment Structural التصحيح أو التكييف الهيكلي .2

املوارد املحلية عن طريق السياسات املالية والنقدية واالئتمانية وإصالح هيكل الحوافز االقتصادي، وتحسين كفاءة 

ي أسواق السلع تخصيص املوارد بين القطاعين العام والخاص، وتحرير سعر صرف العملة املحلية وإزالة القيود ف

واملنتجات وزيادة مستويات كفاءة الجهاز اإلداري للدولة، والتوسع في منح الحوافز والتسهيالت للقطاع الخاص 

 .(2002ولالستثمار األجنبي املباشر )املسافر: 

كية واألخذ ويستند خبراء البنك الدولي في تفسير برامج التعديل الهيكلي إلى مفاهيم النظرية االقتصادية النيوكالسي

د ضرورة استخدام 
ّ
بعين االعتبار املدة الزمنية إما املتوسطة أو الطويلة وتعني البرامج املذكورة بجوانب العرض التي تؤك

املوارد املحدودة والقابلة لالستثمار بصورة كفؤة من خالل انتقاء فرص االستثمار التي تتمّتع ارتفاع معدل عائدها وهو األمر 

 سريع النمو االقتصادي في القطاعات اإلنتاجية املختلفة )النجيفي: د. ت(.الذي يؤدي إلى ت

 

: متطلبات برامج اإلصالح االقتصادي: 
ً
 خامسا

 تحقيق التوازن في ميزان املدفوعات ودعم آليات اقتصاد السوق وإزالة عوائق حركية رؤوس 
ً
تستهدف هذه املتطلبات أساسا

ي السوق الدولي من خالل تقلص دور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية. ومن األموال والسلع والعناصر اإلنتاجية ف

 هذه املتطلبات:

سعيا منه إلى تحقيق وضع قابل لنمو  : من أهم األهداف التي تبناها صندوق النقد الدوليتخفيف العجز في املوازنة العامة.1

إلى معدل التضخم املرتفع الذي يرجه بدوره إلى الزيادة الكبيرة عجز ميزان املدفوعات يرجع أساسا  ميزان املدفوعات ألن

في حجم اإلنفاق العام عن اإليرادات العامة، وهو ما يؤدي إلى وجود عجز كبير في امليزانية العامة للدولة )عبد الحميد: 

2000.) 

تالل بين الطلب الكلي والعرض الكلي. اختالل ميزان املدفوعات يعكس االخ : ال شك أنتحقيق التوازن في ميزان املدفوعات.2

اإلفراط في الطلب الناتج عن العجز في امليزانية العامة للدولة بسبب عجز القطاع العام  ويرى صندوق النقد الدولي أن

 (.1992املالي وعجز املؤسسات اإلنتاجية والخدماتية التابعة للقطاع العام )عبد الخالق: 

من خالل وضع برنامج بسيط عام مطلوب تنفيذه عامليا مهما  الت النمو االقتصادي:دعم اقتصاد السوق وزيادة معد.3

االختالالت التي  تنفيذه على مجموعة من الدول النامية، حي  اكتشف الصندوق أن اختلفت ظروف مكان تطبيقه ويتم

ها إلى مدة أطول. هذه االختالالت لها جذور هيكل تواجه هذه الدول ليست مجرد تشوهات مالية ونقدية بل إن
ّ
 ية يحتاج حل

 املحور الثاني: مفهوم الخصخصة
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في العالم، بمعنى قيام شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة  Privatizationأول عملية للخصخصة يرجع تاريخ 

 .(2010)رزق: م 1171حكومية، يرجع إلى سماح بلدية   نيويورك لشركة خاصة بأن تقوم بأعمال نظافة شوارع املدينة عام 

أما في عصرنا الراهن فتعتبر بريطانيا الدولة الرائدة في تطبيق اسلوب الخصخصة وذلك في بداية الثمانينيات في 

حي  تبنت حكومة تاتشر برنامج خصخصة 1979القرن املا ض ي عندما تسلم حزب املحافظين الحكم بعد انتخابات عام 

يخية سرعان ما تبنته معظم دول العالم واخذت به مختلف املشروعات واملرافق العامة وشكل هذا البرنامج بداية تار 

 .(2002)القطب: األنظمة السياسية 

وفي إلتفاتة مهمة، ينقل الدكتور عبده محمد فاضل: )إن ابن خلدون املفكر اإلسالمي هو الذي فكر في تطبيق 

ميالدية عن  1377ن منذ العام سياسة الخصخصة التي تهدف إلى التحول نحو نمط اإلنتاج الخاص، فقد تحدث أبن خلدو 

أهمية اضطالع القطاع الخاص باإلنتاج. وهي فكرة تدل على عمق فهم ابن خلدون، وإدراكه في وقت مبكر ألهمية القطاع 

 .(2004)الربيعي: الخاص وسالمة أدائه وكفاءة أساليبه( 

وهكذا فقد ظهرت مصطلحات عديدة في اآلونة األخيرة للتعبير عن عملية تحويل بعض الوحدات اإلنتاجية من   

نطاق القطاع العام إلى نطاق القطاع الخاص، من أبرزها الخصخصة، التخصيص، التخصصية، الخوصصة، األهلنة، 

 في االستخدام التفريد ونزع امللكية العامة وغيرها. ولكن من أكثر هذه املصطلحات
ً
، Privatizationتعبير الخصخصة  شيوعا

 ولكننا نستطيع أن نميز ثالثة مفاهيم وهي:

  أوسع.  :األول 
ً
 تحرير النشاط االقتصادي واملالي، وإعطاء القطاع الخاص مجاال

 شطة املنشآت الثاني: عالقة تعاقدية بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك بإدخال الخبرة اإلدارية لهذا القطاع في أن

 لطريقة سير املنشأة الخاصة.
ً
 العامة وإدارتها وفقا

 : تحويل امللكية من الدولة إلى القطاع الخاص. الثال 

ى وهنـا يجـب علـى أية دولـة ان تحـدد املفهـوم الـذي سـتتبعه حتـى یمكـن ان تكـون الخطــوات التنفیذیــة التــي ســتقوم بهــا علــ        

ا املفهــوم... بمعنــى ان تكــون الخطو ات التنفيذية مؤدیـة الـى تنفیـذ املفهـوم او الهـدف مـن الخصخصـة ولـیس مفهومـا هــدى هــذ

 .(1999)العبد هللا: وهـدفا اخـر 

: تعريف الخصخصة: 
ً
وتضاربت املعاني من كاتب إلى آخر  (Privatization) تعددت التعريفات التي قدمت للخصخصةأوال

وفي الدول العربية لم يتفق الكتاب والباحثون العرب على مصطلح عربي وحيد   .نظرة كل كاتب من زاويته وأوضاع بلده حسب

وقد آثر الباح  استخدام مصطلح الخصخصة كونه أكثر انتشارا واستخداما في األدبيات  .(Privatization) يرادف كلمة

 االقتصادية.

دور معظمها حول فكرة التحول من العام إلى الخاص باختالف أساليب وطرق لقد ظهرت تعريفات كثيرة للخصخصة ت

 هذا التحول، وفيما يلي استعراض ملجموعة من التعريفات:

زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية األنشطة واألصول التي  (ويعرف البنك الدولي الخصخصة بأنها تعني:)          

 .)) تلكهاتسيطر عليها الحكومة أو تم

الخصخصة جزء من عملية اإلصالحات الهيكلية  ((وفي تعريف آخر ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية)االنكتاد(           

للقطاع العام في البنيان االقتصادي، وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن األنشطة التي يمكن للقطاع الخاص 

 .)) عام رفع الكفاءة االقتصادية القيام بها، مستهدفة بوجه
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التصرف في املؤسسات العامة سواء ببيع األسهم التي تملكها الدولة في راس املال أو  ((ويرى البعض أن الخصخصة تعني          

بيع العناصر املنتجة من عقارات وتجهيزات التي تملكها هذه املؤسسات((. وينصرف هذا املفهوم إلى خصخصة امللكية عن 

طريق نقل ملكية األسهم أو األصول فقط، سواء كان بيع كلي أو جزئي عن طريق طرح األسهم لالكتتاب العام أو أحد أساليب 

 (.1922)بو عواجة:  نقل امللكية

 عرفت بأنها            
ً
يتولى تحويل املشروعات التي تملكها الدولة أو التي تملكتها عن طريق التأميم إلى القطاع الخاص ل ((أيضا

وينصرف هذا التعريف إلى شراء القطاع الخاص للمشروعات وتحويل امللكية من يد )) .أمرها كلية أو ليشارك الدولة فيها

الدولة إلى القطاع الخاص أو مشاركته في جزء من ملكية املشروع عن طريق عقود اإلدارة أو عقود التأجير أو املقاولة أو 

  .(1990)زايد:  بدال من القطاع العام مع احتفاظ الدولة بملكية املشروعاملناقصة يقوم بها القطاع الخاص 

وذكر البعض اآلخر بأنه يجب أال تقتصر الخصخصة في بيع مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص ولكن من اجل            

 :تحقيق أهداف التنمية يجب أن تتسع لتشمل مفاهيم أخرى أهمها

تحويل ملكية القطاع العام إلى القطاع الخاص سواء عن طريق بيع أسهم مؤسساته للجمهور أو لشركات أو مؤسسات   .1

 .منتقاة

إزالة احتكار القطاع العام إلنتاج سلعة أو لتوفير خدمة معينة، عن طريق تشجيع القطاع الخاص للدخول في املنافسة مع  .2

 .والخدمات القطاع العام في توفير مثل هذه السلع

 .(2004)موس ى: عرض بعض األنشطة التي يقوم بها القطاع العام للقطاع الخاص من خالل املناقصة أو املقاولة  .3

واستخدم البعض عبارات أخرى تحمل معنى هذا املصطلح مثل توسيع امللكية، التخلص من الوحدات الخاسرة، 

 
ً
 .(2003)ماهر: عكس التأميم  التخلص من النظام االشتراكي، كما يعني املصطلح أيضا

وكيفية  اإلنتاج سقوف لتحديد السوق  اقتصاد بآليات للعمل العودة مجرد بأنها آخرون اقتصاديون  يرى  بينما

 املفكرون عليها تعارف التي االقتصادية الصيغة في هو الحال كما الخاص، للقطاع االعتبار إعادة دون  األرباح وتحفيز التوزيع

 .(2002)االبرش: املاركسية  باملفاهيم أخذت التي الدول  مجموعة بلدان وسائر والصين الشرقية أوروبا دول  في

وفي تلخيص مهم ملفاهيم الخصخصة املتعددة، يحاول الدكتور أحمد منير النجار جمعها: ب ))التوسع التدريجي 

لنشاطات إنتاج الخدمة العامة للقطاع  في امللكية الخاصة، أو التخلص من املؤسسات الحكومية الخاسرة، أو تحويل دائم

الخاص، أو هي نقل ملكية وإدارة نشاط اقتصادي من القطاع العالم إلى الخاص، أو هي سياسات متكاملة تعتمد على آليات 

ويبدوا ان هذا هو التعريف الراجح ملا تضمنه من شمولية في الطرح شمل كل تفصيالت   .(2001)النجار:  السوق واملنافسة((

 ملية الخصخصة.ع

: دوافع الخصخصة: 
ً
هناك الكثير من املبررات التي يطرحها الكتاب واملتخصصون في االقتصاد لتبني الخصخصة ثانيا

 كمنهج وأسلوب لتجاوز العديد من املشاكل االقتصادية. ويمكن تلخيص الدوافع واألسباب كما يلي:

 ميزانياتها.تراكم املديونيات الخارجية للدول املدينة والعجز في  .1

 الضغط الذي يمارسه صندوق النقد والبنك الدوليين واملؤسسات املالية األخرى. .2

 التدني املتواصل في أداء املشروعات العامة وتدهور أوضاعها ومستوى خدماتها. .3

 تضاؤل قدرة الحكومات على التوسع في االستثمار ومواكبة التكنولوجيا الحديثة. .4

 االقتصادي وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات.التوجه نحو العوملة والتحرر  .5

وهناك دافع قد ال يقل أهمية عن الدوافع األخرى وهو الدافع األيديولوجي، فهناك رغبة عارمة لدى دول النظام           
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ير صالحها. ألن ذلك الرأسمالي بتعميم كل مبادئه وتنظيماته على كل دول العالم، سواء كان ذلك في صالح هذه الدول أو في غ

يتيح لها االستحواذ على العديد من الشركات واملؤسسات الوطنية أو املشاركة فيها غير عابئة بما يكون لذلك من أثر على 

 .(2003)دنيا: االقتصاد القومي 

 باإلضافة الى ذلك، فأنها تتضمن أيضا دوافعا سياسية، منها، إحداث تغييرات في التوازنات السياسية، ففي

البلدان الرأسـمالية تحـدث تغيرات لصالح األحزاب اليمينية املحافظة، بينما في الدول املتخلفة تخفي في طياتها محاولة التـأثير 

علـى التنظيمات السياسية التي فضلت الخيارات االشتراكية. وتؤدي الضغوط الخارجية التي يمارسها صندوق النقد الدولي 

 فـي مراحل سياسات الخصخصة في كثير من والبنك الدولي لإلنشاء وال
ً
تعمير ووكالة التنمية الدولية األمريكيـة دورا رئيـسا

 ..(2001)الشحات: البلدان املتخلفة لصالح رأس املال الدولي ومحاولتها تحويل العالم إلى سوق واحد 

: أهداف الخصخصة: 
ً
 الخصخصة تنشده الذي الهدف ويعتبر وأخرى، دولة بين وتتنوع الخصخصة أهداف تتعددثالثا

  مجموعات: أربع في األهداف تحديد يمكن لذلك البرنامج، لنجاح األساس

 االقتصادية: : األهداف3-1

 .االقتصادي واملنافسة النمو لتعزيز اإلنتاجية وزيادة االقتصادية الكفاءة تحسين .1

 .املنافسة أساس على سوقي اقتصاد إلى املركزي  االقتصاد املخطط تحويل .2

 .العاملة واأليدي األموال رؤوس وحرية التجارة تحرير .3

 .النشاطات بعض من تدريجيا الدولة وانسحاب والخاص العام القطاع بين األدوار توزيع إعادة .4

بأن رفع وتحسين الكفاءة االقتصادية، وإطالق ديناميكية النمو في االقتصاد،  (ويكاد يجمع أغلب الباحثين  

، حي  تتحقق ِهذه األهداف عن (2001)املتوكل:  النقاط األبرز على مستوى األهداف االقتصادية(وتوفير فرص العمل، هي 

 طريق اجتذاب رأس املال( املحلي، األجنبي( إضافة للتقنيات الحديثة، وتطوير الكفاءات اإلدارية والتنظيمية والتسويقية.

 : املالية : األهداف3-2

 للمشروعات ومتزايد مستمر دعم صورة في للموازنة املستمر اإلسراف في املتمثلة العامة املوازنة أعباء من تخفيض .1

ال شك في أن توقف الدولة عن الدعم املقدم للشركات العامة  .واملساعدات املنح تقديم طريق عن والخاسرة العامة

الخاسرة يجنب املوازنة العامة للدولة من تحمل تلك األعباء عند نقلها إلى القطاع الخاص وتحصل الدولة على موارد من 

 .(2000)شريم:  بيعها، وكذا تحصيل ضرائب على أرباح هذه الشركات التي تم خصخصتها

 خصخصتها. الشركات على الضرائب خالل من الدولة تإيرادا . زيادة2

 .العام الدين بخدمات واملرتبطة املستمرة املالية األعباء وتخفيض العام الدين تخفيض .3

 .التضخم إلى تقود التي املتداولة السيولة من جزء امتصاص .4

. النهوض باألسواق املالية وتسهيل تدفق رأس املال األجنبي وتعبئة املدخرات املحلية لرفع عجلة التنمية، وسد احتياجات 5

 .(2001)أحمد: الدولة )لتغطية عجز املوازنة العامة( واملشروعات من رؤوس األموال الالزمة. 

 األجنبي. االستثمار انسيابية . تعزيز1

 

 السياسية: : األهداف3-3

  والسياسيين. الحكوميين املسؤولين قبل من العام املال واستغالل الفساد ممارسة فرص من الحد .1

  مصالحة وطنية. إلى تأميمها يؤدي سبق التي الخاص القطاع إلى واألصول  امللكيات إعادة .2
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 والشعور  املواطنين عن القيود ورفع السياس ي الحقل في الليبرالية الديمقراطية توفير الرأسمالي النظام يتضمن .3

 .القرارات صنع في باملشاركة

 االجتماعية: : األهداف3-4

 .الرفاهية من أعلى مستويات وتحقيق املعيشة مستوى  رفع .1

 باألفراد. الحكومية األجهزة لعالقة اإلدارية القضايا معالجة .2

 املجاالت كافة في الدخول  على الخاص القطاع تشجيع خالل من املنافسة زيادة بهدف امللكية قاعدة وتنويع توسيع .3

 .(2005)الجلبي: االقتصادية، 

 األسس النظرية للخصخصة

تستمد الخصخصة مبرراتـها من النظرية االقتصادية السائدة )الليبرالية الجديدة( التي من فروضها األساسية )نظرية  .1

 املستهلك ونظرية املنتج(. 

بالفكر السائد في الغرب الرأسمالي والشرق االشتراكي، وغابت في كال النموذجين تأثر الفكر التنموي للبلدان النامية  .2

 استراتيجية التنمية الشاملة بمفهومها الحدي ، وساد املفهوم التقليدي للتنمية.

الدول النامية التي تعاني من التخلف وتواجه أزمات اقتصادية متعددة وتسعى جادة للحصول على مساعدات املؤسسات  .3

 في رأيها لكل زمان املا
ً
 صالحا

ً
عد من قبل تلك املؤسسات نموذجا

ُ
لية الدولية التزمت بمقتضاها ببرنامج )اإلصالح الهيكلي( امل

 
ً
ومكان. واملحور الرئيس ي في برنامج التعديل الهيكلي هذا هو نقل امللكية من العام إلى الخاص وأصبحت الخصخصة محورا

 .(1999)مرزوق: لعملية إعادة الهيكلة 

 العوامل والركائز التي يجب أن تستند عليها الخصخصة

من املعروف أن الخصخصة ال تمثل غاية في حد ذاتـها وإنما هي وسيلة لتحقيق غايات، ولتحقيق هذه الغايات 

ينبغي أن تستند سياسة الخصخصة على مقومات وركائز اقتصادية وإدارية ومؤسسية تشريعية تمكن من تكيفها بما 

 :(1991)سالم:  ع ظروف الواقع الذي تطبق فيه. من هذه العوامل والركائزيتناسب م

: تكامل السياسة التخصصية مع سياسات اإلصالح االقتصادي.
ً
 أوال

: بلورة سياسة واضحة تستند إلى فحص وتقييم املجاالت املختلفة من األنشطة التي تمارسها الدولة والتي يمكن 
ً
ثانيا

 عليها. تطبيق السياسة التخصصية 

: تصحيح أوضاع املشروعات العامة املقرر تخصيصها من خالل معالجة االختالل في الهيكل التمويلي، الصيانة أو 
ً
ثالثا

 الحتماالت فشل أو انـهيار هذه املشروعات  -تصفية املشروعات التي تعتبر في حالة إفالس واقعي أو دمج البعض اآلخر
ً
منعا

 بعد تخصيصها.

: عالج مشك
ً
الت تقييم املشروعات املطروحة للبيع ومعالجة االختالل في القيمة الدفترية التاريخية لألصول عن رابعا

 قيمتها السوقية.

: سالمة معايير اختيار املشروعات واألنشطة التي سيتم تخصيصها.
ً
 خامسا

: توسيع وتنويع قاعدة امللكية.
ً
 سادسا

: تطوير مؤسسات القطاع املالي واملصرفي 
ً
 سابعا

: تطوير التشريعات، وهو أحد الركائز الرئيسية للخصخصة.
ً
 ثامنا
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 أشكال وأساليب الخصخصة

قبل الخوض في األسلوب املفضل للقيام بعملية تحويل القطاع العام إلى القطاع الخاص يتوجب على املعنيين االهتمام 

 بأمرين:

 التحويل. : هو تحديد القطاعات أو املجاالت التي سيتم شمولها بعمليةاألول 

 : تحديد سرعة عملية التحول نحو القطاع الخاص.الثاني

 بالنسبة للموضوع األول تنقسم اآلراء في هذا املجال إلى قسمين:

: عدم استثناء أي قطاع من القطاعات االقتصادية من عملية الخصخصة، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى االتجاه األول 

إنما تخضع لنفس الظروف والعوامل الدافعة للخصخصة، وأن بقائها بيد القطاع القول بأن كل القطاعات االقتصادية 

 العام سوف يفرغ العملية من معناها.

: استثناء قطاعي الخدمات األساسية من عملية الخصخصة... ويرجع هذا الفريق األسباب التي تدعو إلى ذلك االتجاه الثاني

 لالستقالل السياس ي إلى ارتباط هذه القطاعات بحياة املواطنين. ك
ً
ما أن املوارد الطبيعية يجب أن تبقى مملوكة للدولة ضمانا

 واالقتصادي للبلد.

 أما ما يتعلق باملوضوع الثاني املتعلق بمدى سرعة عملية الخصخصة، انقسمت اآلراء إلى ثالثة اتجاهات كاآلتي:

  )أسلوب الصدمة(: ويتم اإلعالن عن التنفيذ الفوري الخصخصة الفورية .1
ً
لبرنامج الخصخصة خالل فترة قصيرة نسبيا

 للقطاعات واألسلوب املتبع 
ً
)سنة واحدة(، وهنا يجب األخذ باالعتبار ضرورة وجود خطط محددة موضوعة مسبقا

 للخصخصة.

( سنوات بحي  يتم 5-3: وهنا يتم الشروع بعملية الخصخصة بصورة تدريجية قد تستمر من )الخصخصة املتدرجة .2

 وذلك للسماح بالتكيف االقتصادي واالجتماعي لعملية تحويل جزء من 
ً
القطاعات خالل فترات متباعدة نسبيا

 الخصخصة ونتائجها املتوقعة.

: وهنا يتم اختيار القطاعات االقتصادية التي سيتم تحويلها للقطاع الخاص والشروع بتحويلها خصخصة املرة الواحدة .3

 إذا كانت هذه القطاعات 
ً
 على االقتصاد املحلي وشرائح دفعة واحدة خصوصا

ً
 كبيرا

ً
صغيرة وهامشية وال تمتلك تأثيرا

( سنة، وهي 15-10عريضة من املواطنين، أما إذا كانت هذه القطاعات كبيرة ومهمة فإن العملية قد تستغرق ما بين )

خرج الخصخصة من إطارها االقتصادي الصحيح وعادة ما تكون هذه العملية نتيجة لضغو 
ُ
 ط خارجية.عملية قد ت

 مختلفة حسب الظروف الخاصة التي تمر بها الدول املعنية، وحسب املرحلة التي 
ً
وعموما تأخذ عملية الخصخصة أشكاال

 قطعتها في عملية إعادة الهيكلة، ومستوى املقاومة التي تبديها القوى املناهضة للخصخصة، ومن هذه األشكال:

  :تخصيص اإلدارة (1)
ً
بافتراض أن درجة الكفاءة االقتصادية ال ترتبط بملكية املؤسسات واإلدارات العامة بل بإدارتها وفقا

 للطريقة املتبعة في القطاع الخاص وتتضمن االتي:

عقود االدارة: وهي العقود التي تبرمها الحكومة أو الجهة مع املؤسسات واألفراد املحليين واألجانب إلدارة املنشأة  1-1

 .(1995)الهندي: عامة، لقاء أجور محددة أو نسبة من العائدات، أو حصة من رأس مال املنشأة ال

يتيح للسلطات مراقبة سير العمل واكتساب العاملين في الشركة الخبرة  :ويبين الدكتور فاضل ميزات هذا األسلوب بأنه

، وهي خبرة تتناسب مع حرص األفراد والرغبة في اكتسابها اإلدارية والفنية التي تؤهلهم الضطالع باملسؤولية بعد انتهاء العقد

 .(2004)الربيعي، مرجع سبق ذكره: .حال مدة العقد



 0202 مايو أاير/ احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

157 

تتيح عقود التأجير استثمار املوارد واألصول من قبل القطاع الخاص لقاء رسوم أو أجور محددة من قبل  :التأجير 1-2

ويتميز عقد  العاملين واستبدال عناصر اإلدارة العامة بعناصره. الدولة، وفي هذه الحالة قد يطالب املستأجر بتخفيض عدد

كونه يضمن للحكومة مبلغا ًثابتا دون مخاطر، كما يعد من الناحية املالية أنفع من لجوء الحكومة  :التأجير بعدة مزايا هي

 بقاء ملكية األصول بيد الحكومة وضمان سالمة املؤسسة واملشروع من يد األجنبي.  باإلضافة الى .لالقتراض

ومن الجدير بالذكر أن هذا األسلوب يطبق عادة على األصول الثابتة الضخمة وذات األهمية الكبيرة، كأن يكون ميناء             

 .بحري أو مطار أو ما شابه ذلك

ويتم ذلك من خالل فتح باب املساهمة في رأس مال تركة بين القطاع العام والخاص(: )تحويل مشروعات مش البيع الجزئي (2)

ويالِحظ في هذه الطريقة للخصخصة، أن الحكومة ال تتصرف في ملكيتها الحالية للشركة، بل تزيد  .الشركة للقطاع الخاص

أن هذا  .لحالة شركة أو مؤسسة مشتركةمن امللكية في الشركة وهذا يؤدي إلى التخفيف من مركز ملكيتها، وتسمى هذِه ا

 :(2001)أحمد، مرجع سبق ذكره:األسلوب ال يخلو من عيوب، رغم ما فيه من مميزات، فمن عيوب هذا األسلوب 

 .التردد والخلوف من عدم مصداقية الحكومة في بعض املعلومات الخاصة بالشركة .1

 از بالروتين اإلداري وتعقيداته.. تردد رأس املال الخاص وتخوفه من الشراكة كونها تمت2

 أما بالنسبة للمميزات فهي كثيرة وتفوق العيوب والسلبيات، وهي:

 .. تحسين األداء وإدارة الركلة وفق أسس املشروع الخاص واألسس االقتصادية1

 .. يؤهل الشركة ويسهل تحويلها بالكامل للقطاع الخاص بعد تحسن الوضع اإلداري واملالي2   

 .زيادة عوائد الدولة واملشاركين في الشركة نتيجة اشتراك القطاع الخاص .3   

، وهذا يحقق مصلحة مشتركة للدولة واملؤسسة   4.
ً
 .ارتفاع ثمن املؤسسة عند البيع مستقبال

 لهذه األساليب: : هناك ثالثة أساليب لتمليك العاملين في رأسمال املنشأة. وفيما يلي توضيحنقل امللكية إلى اإلدارة والعمال( 3)

ويقصد به إصدار املنشأة لوثيقة باسم كل عضو من أعضاء اإلدارة، وتعطيه الحق في شراء حصة من  :اختيار األسهم 3-1

 أسهم رأسمال املنشأة في تاريخ الحق وبسعر يحدد في الوثيقة عادة يكون أقل من أسعار األسهم املطروحة لالكتتاب.

كية املنشأة: وفيها تقوم وحدة تنظيمية مختصة نيابة عن العاملين )قد تكون نقابة خطة مشاركة العاملين في مل 3-2

العمال( بالحصول على قرض طويل األجل بهدف استخدام حصيلته لتمويل شراء جزء من األسهم العادية أو حصة في 

 رأسمال الشركة التي يعملون فيها. 

مقترضة: فيتم ذلك بشكل ينتهي إلى أن تكون نسبة القروض إلى حقوق  شراء اإلدارة أو العاملين أسهم املنشأة بأموال 3-3

(، وفي الحاالت التي تنتهي الشركة بأن %2(. بل في بعض الحاالت لم تتجاوز نسبة حقوق امللكية إلى رأس املال )1/5امللكية )

 يديرها مالكها الجدد. تكون مملوكة لعدد محدود من املساهمين، فحينئٍذ تتحول من شركة مساهمة إلى شركة خاصة

ومن املال ِحظ على هذه العملية، صعوبة تحويل سلوك العمال إلى مالكين بين عشية وضحاها مما يتطلب وقتا 

 :للتكييف والتطوير. ونستطيع أن نجمل أهم مميزات هذه العملية بالتالي

 .تجنب الدولة املصادمات مع العمال والرافضين لعملية الخصخصة -1

 .تخوف بين العمال ويغرس في نفوسهم الطمأنينةيزيل ال -2

 هذا األسلوب يوفر األسهم لثالث فئات هي )املديرين، املستثمرين، العمال(. -3

يقصد به قيام الحكومة بطرح كل أسهم رأسمال املنشأة وبيعها للجمهور من خالل سوق )االكتتاب(:  الطرح العام لألسهم( 4)

توسيع امللكية  األسلوب بأنه سريع وغير مكلف للبيع بالنسبة للحكومة، ويساعد على تحقيق هدفاألوراق املالية. ويتميز هذا 
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مع السيطرة على الجزء الذي ترغب الحكومة في االحتفاظ به من األسهم، كما يؤدي إلى البيع بأسعار أعلى بكثير من القيمة 

كما أنه أكثر تأخيرا ملشكلة العمالة الزائدة،   .بسعر منخفض الدفترية، وهو أقل إثارة لالنتقادات التي قد تنجم بسبب البيع

باإلضافة لقدرته على التغلب على مشكلة تقييم املشروعات وتوسيع  ويولد إيرادات للعديد من املؤسسات املالية األخرى. 

 .(2003عفيفي: نطاق امللكية واملنافسة )

 لنقل امللكية، وتأخذ عملية البيع املباشر عدة : تعد عملية البيع املباشر أكثر الالبيع املباشر( 5)
ً
 واستخداما

ً
طرق انتشارا

 أشكال من أهمها:

استدراج العروض: تستخدم هذه الطريقة في بيع املنشآت الهامة واالستراتيجية، والتي تطلب إدارتها مواصفات  5-1 

يقة تفتقد للشفافية الكافية، وتؤدي في حاالت خاصة وقدرات تمويلية، وخبرات في املجال الذي تعمل فيه. إال أن هذه الطر 

 الفساد اإلداري، باإلضافة إلى تمركز الثروة، وتشكيل احتكارات خاصة.

املزاد العلني: تتيح هذه الطريقة فرصة أكبر من الشفافية، إال أنها ال تمنع أشكال التواطؤ بين املشتركين لتخفيض  5-2

تمركز الثروة، والسيطرة من قبل جماعة من املتمولين على حساب مفهوم توسيع قيمة األصول، كما أنها قد تكون وسيلة ل

 امللكية الذي تروج له الخصخصة.

البيع عن طريق السوق املالية: وذلك عن طريق طرح أسهم املنشأة املراد بيعها في السوق املالية، وتتطلب هذه  5-3

 م أوضاع املنشآت املطروحة للبيع.الطريقة   وجود سوق مالية نشطة وشفافية عالية في تقيي

ومن الناحية النظرية، تتيح األسواق املالية إمكانية مشاركة صغار املدخرين واألفراد في ملكية هذِه املنشآت. إال أن     

 الناحية العملية تثبت خالف ذلك، حي  يقوم كّبار املمولين الذين يحصلون على الحزمة األكبر من األسهم باالستيالء على

 مجالس إدارتها.

البيع بالتراض ي: ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة عند بيع منشآت استراتيجية وهامة في قطاع الخدمات العامة أو  5-4

 الصناعات االستراتيجية، حي  أهلية املستثمر الجديد وقدرته على التطوير والتحدي  شرط أساس ي في عملية نقل امللكية. 

اء الديون الخارجية: بهدف التخلص من األعباء املترتبة على الديون الخارجية، ولكن حق بيع األصول املحلية لق 5-5

 على حصيلة القطع األجنبي، عدا ما 
ً
املستثمر الجديد في إخراج األرباح وحصيلة بيع هذه األصول من شأنه أن يشكل ضغطا

  .(2011العبيدي: )يحمله ذلك من خطر زيادة نفوذ رأس املال األجنبي في االقتصاد الوطني 

 أساليب وطرق إعادة تقييم األصول 

أصبحت عملية تحديد القيمة املناسبة لهذه املنشآت من األمور الحيوية وامللحة وبخاصة انها ملك لكل مواطني الدولة. ولهذا 

اللجوء الى التقدير والتنبؤ، فان تحديد قيمتها ليس باألمر السهل، وتواجه الكثير من املصاعب، وتتطلب في الكثير من األحيان 

، وكذلك الظروف التي عليها هذه املنشآت االقتصادية، 
ً
 حادا

ً
وهي أمور يمكن ان تتفاوت فيها وجهات النظر املختلفة تفاتا

 :(1997: ولكن يمكن اجمال ذلك في االتي )املركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط

: مفهوم األصول والخصوم و 
ً
تنطوي عملية تقييم أي منشاة اقتصادية على قائمة حصر وتقدير لقيمة إعادة التقييم: أوال

أصول وخصوم تلك املشاة بهدف الوصول الى صافي قيمة هذه األصول بغض النظر عن الطريقة التي يمكن اتباعها لتقدير 

املنشاة كوحدة اقتصادية واحدة. ويمكن تلك القيمة. ويتمثل الفرق املوجب بين قيمة األصول والخصوم في صافي قيمة تلك 

 اجمال اهم األسس التي يستند عليها في تقييم وتقدير قيمة املنشاة العاملة في االتي:

 .التكلفة كأساس القيمة.1

 .السعر كأسا القيمة.2
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 .املقدرة على تحقيق الربحية كأساس للقيمة.3

: معايير التقييم: 
ً
 االقتصادية والوصول الى صافي قيمة املنشأة الى معيارين أساسيين:تستند عملية تقييم املنشآت ثانيا

ويتمثل في الفرق بين أصول املنشاة االقتصادية وما عليها من التزامات تجاه الغير باستثناء  . صافي قيمة راس املال املستثمر:1

 املالك. 

. قيمة صافي ما تحققه املنشاة من أرباح: يتم تحديد صافي الربح والوصول اليه من خالل الحسابات الختامية، حي  يعتبر 2

 .
ً
 حساب العمليات الجارية الحساب الختامي األساس ي في وحدات القطاع العام وفق طرق املحاسبية معتمدة مسبقا

ساب الختامي بصورة او بأخرى مع التعرف الى اتجاه تطور عناصر وألغراض إعادة التقييم، فانه يمكن اعداد الح  

 اإليرادات واملصروفات املختلفة والوصول الى صافي األرباح املتوقع ان تحققها املنشاة على مدى سنوات العمر املتوقع لها.

: طرق إعادة التقييم: 
ً
 لطبيعة هذه املنشاة، وشكلها  تتنوع الطرق املستخدمة في تقييم املنشأة االقتصادية القائمةثالثا

ً
وفقا

القانوني، ونوع نشاطها والهدف من عملية التقييم ذاتها، ونوعية األصول التي تمتلكها، باإلضافة الى كفاءة الجهاز الفني 

ا تأثيرها واإلداري للمنشأة وعالقاتها ومعامالتها مع الغير، وكذلك األوضاع االقتصادية السائدة، وغير ذلك من العوامل التي له

 في عملية التقييم.

باإلضافة الى ما سبق، فهناك العديد من املشاكل العملية والتطبيقية التي تختلف من منشأة الى أخرى ولها تأثيرها    

في عملية إعادة التقييم، االمر الذي تكاد تكون معه أي عملية تقييم ألي منشأة بمثابة عملية مختلفة عن غيرها. ومع هذا، 

 سس التي يستند اليها في التقييم واحدة، ويبقى اسلوب هو نفسه والطرق املستخدم هي نفسها.فان األ 

 معوقات نقل امللكية من العام إلى الخاص:

ليس ثمة خالف في أن عملية الخصخصة ليست باألمر اليسير وال يمكن إنجازها في عجالة، مهما بلغ مستوى التقدم 

اإلداري، فهي عملية معقدة وذات أبعاد وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية، وتشريعية االقتصادي واالجتماعي أو التطور 

 وتعترضها معوقات كثر، منها:

1. .
ً
 ضعف مستوى تطور القوى املنتجة والقطاع الخاص عموما

ضعف ومحدودية السوق املالية املحلية وهذا الضعف في السوق املالية ال يوفر الشفافية املطلوبة وال يحقق الغرض   .2

من عملية البيع للمؤسسات العامة )خصخصتها( وخاصة إذا كان املطلوب توسيع قاعدة امللكية حي  ال تمتلك غالبية 

 السكان أرصدة ادخارية.

 ملترتبة على الخصخصة، حي  معيار الكلفة/املنفعة غير مالئم.التكاليف املالية الكبيرة ا .3

مقاومة العمال وبعض اإلدارات حي  يتعرض العمال بشكل مباشر لآلثار السلبية للخصخصة حي  تكون أولى  .4

 اإلجراءات تسريح العمال، وهذه تشكل عقبة أمام الخصخصة.

 مراحل الخصخصة:

في حجمها، واألسلوب الذي ستنفذ من خالله، وكذلك املدة التي  بالرغم من أن عمليات الخصخصة قد تختلف  

بأن أية عملية خصخصة يجب أن تتضمن املراحل التالية  -باختصار –يستغرقها تنفيذ العملية، فإنه يمكن القول 

 :(1994)حافظ: و (2011)املشاقبة: 

 املرحلة األولى: مرحلة اإلعداد للخصخصة وتتضمن اآلتي:

 االقتصادي للدولة ومؤسساتها ودرجة تدخلها في النشاط االقتصادي.تحديد الدور  .1

 تحديد األنشطة واملجاالت التي يمكن خصخصتها وتلك التي ترى الحكومة ضرورة استمرارها.  .2
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 وضع املعايير الختيار املنشأة التي ستتم خصخصتها. .3

 تحديد نوع املستثمرين من جهة كونهم وطنيين أو أجانب. .4

 ارهم ومعايير املفاضلة بينهم.تحديد طرق اختي .5

 وضع السياسات الكلية التي يجب انتهاجها لخلق مناخ مالئم لبرنامج الخصخصة. .1

 وضع األطر التشريعية واملبادئ القانونية العامة الالزمة لبرنامج الخصخصة. .7

 وضع خطة إعالمية للتعريف بالخصخصة .2

 املرحلة الثانية: مرحلة تنظيم وتنفيذ الخصخصة، وتتضمن:

 تصنيف وتأهيل املنشأة العامة للخصخصة. .1

 تحديد أساليب الخصخصة. .2

 تحديد القيمة السوقية الحالية للمنشأة املراد بيعها أو قيمة السهم الذي سيطرح في سوق األوراق املالية. .3

 املرحلة الثالثة: الرقابة والتقييم واملتابعة وتتمثل أهميتها في:

 التأكد من سالمة التطبيق والتنفيذ. .1

 تقويم االنحراف وتصحيح االخطاء. .2

 املحور الثالث: األثار االقتصادية لتطبيق الخصخصة

لكل أسلوب أو نهج أو فكرة جديدة تظهر إلى حيز التطبيق الفعلي في االقتصاد، البد لها أن تحدث آثارا اقتصادية وسياسية 

د أن تأخذ جوانب إيجابية وجوانب سلبية، وهو ما واجتماعية ومالية. وهذه اآلثار ذات أبعاد متعددة، وهي في كل ذلك الب

جعل الدول تتخذ سياسات اقتصادية بهدف التأثير على هذه النتائج لغرض االستفادة الكبيرة من إيجابياتها، وتعظيم 

واملجتمع  فوائدها على املسار االقتصادي واالجتماعي والسياس ي واملالي، والتقليل ما أمكن من سلبياتها لغرض إبعاد االقتصاد

 واالستقرار السياس ي عن نتائجها ومخاطرها.

وعلى أية حال، فإن النتائج اإليجابية والسلبية بدأت تتبولر أكثر فأكثر، وإن الحقبة املاضية لعملية التطبيق     

الفعلي للخصخصة قد أعطت وضوحا أكثر آلثار الخصخصة بشقيها اإليجابي والسلبي في الدول التي طبقتها، وحتى نتمكن من 

 ظهرت على اقتصاديات الدول التي طبقتها والتي يمكن أن نحصرها في اآلتي:الترجيح بين األثار اإليجابية والسلبية التي 

: أثر الخصخصة على الكفاءة االقتصادية وتحقيق اقص ى ربح
ً
 أوال

تقوم العملية اإلنتاجية في القطاع الخاص بهدف تحقيق أقص ى ربح ممكن، وهذا ال يتأتى إال إذا اتجهت اإلدارة إلى التقليل  .1

افة إلى التخطيط والتنظيم والتنسيق بين كل من املدخالت والعمليات اإلنتاجية وإدخال التكنولوجيا من التكلفة، باإلض

 الحديثة.

أن نسبة عالية من املشروعات التي تم خصخصتها أصبحت أكثر كفاءة وربحية عما كانت عليه في القطاع العام، وأن  .2

 ن من معدالت سالبة إلى معدالت موجبة.معدالت النمو قد ارتفعت بل إنها قد تحولت في بعض البلدا

ومن أجل تحقيق هذه املزايا، يشترط إقامة توازن مبني على االستقرار بين العرض والطلب، بحي  يكون الثمن    

عادال مقابل سلعة مناسبة، وبذلك تتحقق مصلحة املستهلكين واملنتجين مًعا. وتكمن أهمية املنافسة في إنها تولد التباري بين 

نتجين، األمر الذي يرغمهم )كراغبين في تعظيم األرباح( على االستجابة لحاجات املستهلك بأقل تكلفة. ألنهم إن لم يفعلوا امل

 عنهم
ً
  .ذلك، فإن شخصا فإن شخصا آخر سوف يستجيب بدال
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أنه من أبرز األخطار التي تمثلها الخصخصة لهدف تحسين الكفاءة في النظام  لكن في الجانب اآلخر، نجد  

االحتكارات الخاصة محل االحتكارات العامة وذلك في حال غياب املنافسة، حي  تمهد عملية الخصخصة االقتصادي إحالل 

الناس، كما ان تطبيق لقيام احتكارات خاصة تتحكم بأسعار بعض السلع والخدمات الحيوية التي تمس صميم حاجات 

عروض البيع بشركات احتكارية، تحت دعاوى كثيرة منها املواصفات والخبرات الفنية. وما  -قد تحصر  -سياسة الخصخصة 

 .(2011)العبيد، مرجع سبق ذكره: إلى ذلك، مما يعني إلغاء املنافسة

: أثر الخصخصة على التوسع امللكية في املجتمع واملساهمة في راس 
ً
 املال االجتماعيثانيا

من الفوائد التي تعزى إلى عملية الخصخصة توسيع قاعدة امللكية في املجتمع، وبالتالي مساهمة وإشراف من قبل شرائح  .1

 واسعة من املجتمع في رأس املال االجتماعي.

 وهذا غير متوفر في  .2
ً
معظم الدول تبين الوقائع عدم تحقق هذا االفتراض حي  يفترض وجود ادخار عائلي كبير نسبيا

النامية، باإلضافة إلى أن اإلجراءات األخرى املصاحبة لعملية إعادة الهيكلة تؤثر على دخول ومستوى معيشة ليس العمال 

 ما يكون العمال غير مهتمين بامللكية.
ً
 الفئات الوسطى األقدر على االدخار وغالبا

ً
 فقط، وإنما أيضا

، هو حق املشاركة في عضوية مجلس اإلدارة حي  ال يكتسب حملة األسهم الجانب املهم في عملية توسيع قاعدة امللكية .3

 ال يستطيع صغار املساهمين تشكيل كتلة مناسبة من %10هذا الحق إال بعد تملكهم نسبة )
ً
( من إجمالي األسهم، وغالبا

نشأة. إذن ليس هناك ما األسهم للتمثل في عضوية مجلس اإلدارة وبذلك يفقدون حقهم في التوجيه واإلشراف على عمل امل

 يؤكد توسع قاعدة امللكية، بل على العكس تم استبدال امللكية العامة بملكية عدد محدود من األفراد.

االعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير يؤدي إلى انكشاف خارجي أوسع قد يؤدي بدوره إلى زيادة السيطرة األجنبية على  .4

 االقتصاد الوطني.

 للسيادة زيادة نفوذ رأس ا .5
ً
 وتهديدا

ً
ملال األجنبي وخاصة في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة يشكل مساسا

 الوطنية. 

: أثر الخصخصة على املوازنة العامة بزيادة اإليرادات وتقليص النفقات
ً
 ثالثا

 
ً
 للموازنة العامة كانت أولى املشروعات التي تم نقل ملكيتها هي املشروعات العامة الرابحة والتي تحقق دخال

ً
 ثابتا

ً
وإيرادا

للدولة، أما املشروعات الخاسرة فقد امتصت إعادة هيكلتها ما حققته عملية البيع من إيرادات، وفي حاالت أخرى أطلقت 

حرية تسعير السلع والخدمات املقدمة من قبل هذه املنشآت، وبالتالي كان التخلص من الخسارة وتحسين الريعية من خالل 

سعار، أو تسريح العمال الفائضين، أو من خالل إلغاء بعض القيود والضوابط لتشغيلها واستثمارها، وهي أمور ال زيادة األ 

 :(2004)الربيعي، مرجع سبق ذكره:وتظهر آثار الخصخصة على املوازنة العامة للدولة إيجابيا في االتي تتعلق مباشرة بامللكية. 

 كانت تقدمه الدولة للمشروعات الخاسرة سنويا.خفض املديونية بمقدار الدعم الذي  .1

 . تحسن وضع املوازنة بعد عملية الخصخصة من جراء اإلقالل من املديونية وفوائدها. 2

 .التخلص من املديونية القائمة أو تخفيضها نتيجة تسديد الديون من متحصالت بيع املشروعات .3

رة تمويلية تستطيع معه إقراض بعض املشروعات لغرض دعم متحصالت بيع املشروعات سوف يولد لدى الدولة قد .4

 مراكزها املالية وتحسين أوضاعها.

 ستزيد حصيلة الدولة من الضرائب من املشروعات التي تم تحسين أوضاعها نتيجة زيادة أرباحها ودخول العاملين فيه. .5

قليص العجز في املوازنة في أغلب الدول من خالل ال يوجد دليل على هذا التحسن املزعوم، إذ تم تلكن في الجانب االخر، 

 الضغوط املباشرة على األجور واإلنفاق العام والدعم للسلع األساسية. 
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 من اآلثار السلبية لعملية الخصخصة على املالية العامة هو الفائض املفقود على املوازنة نتيجة بيع الشركات          
ً
أيضا

 واملشروعات العامة الرابحة.

كما أنها ستؤدي إلى تحويل ادخارات املواطنين املوظفة في سندات الخزينة، وإعادة توجيهها نحو البورصة. أي أن     

 مباشرا في الدورة 
ً
االدخارات ستبقى داخل محفظة األوراق املالية لتتحول من سندات إلى أسهم دون أن تلعب دورا

 .(2011)العبيدي: مرجع سبق ذكره:االقتصادية 

: أثر الخصخصة على توسيع حجم القطاع الخاص واعتماده في النمو والتنمية االقتصاديةرابع
ً
 ا

من املبررات التي تقدم للخصخصة، ضرورة إفساح املجال للقطاع الخاص القادر على تعبئة املوارد واالستغالل األمثل  .1

 لها.

 العتماد الكثير من الدول النامية على التخطيط املركزي  .2
ً
الحكومي وامللكية العامة لوسائل اإلنتاج، ظهر ما يسمى نظرا

باالقتصاد الخفي أو اقتصاد الظل الذي له آثار سيئة كثيرة، والخصخصة قد تكون وسيلة لحصر هذه الظاهرة في أضيق 

 الحدود.

 في انحسار الفئة الوسطى وهي الفئة  .3
ً
 أساسيا

ً
األكثر قدرة على تحريض إن التراجع في دور الدولة والقطاع العام، يلعب دورا

  النمو والتطور.

، أال  .4
ً
 مزدوجا

ً
سياسات برامج التثبيت الهيكلي التي تم تطبيقها في الدول النامية هي سياسات كان الغرض املباشر منها غرضا

بع، وهذا ش يء مختلف عن التنمية بالط –وهو زيادة قدرة الدول النامية على الوفاء بديونها املستحقة للدول املتقدمة 

 حي  يكون التركيز على االنضباط املالي وإعادة توجيه املوارد لخدمة الديون حتى ولو تعارض ذلك مع متطلبات التنمية. 

 خامسا: أثر الخصخصة على العمالة وتخفيض البطالة:

  للخصخصة، االجتماعية املشاكل أهم من العمالة على الخصخصة تأثير يعد
 
 داخلية سياسية عواقب إلى ذلك يؤدي إذ

  يأخذ أن   يجب الخصخصة ظل في العمالة قضايا فإن  معالجة لذا كثيرة، وقالقل اضطرابات عن تنتج وخيمة
ً
  قدرا

ً
 من كبيرا

 مع تزامنت العمالة لحماية برامج الحكومات أعدت عديدة دول  وفي  .برامج الخصخصة تنفيذ عن املسئولين قبل من االهتمام

  .الخصخصة برامج

 املراد فيها الشركة تعمل التي الصناعة وأخري، فطبيعة صناعة بين العمالة على الخصخصة أثر ويتفاوت  

 أمر املستقبل التوظيف في من املزيد كان باستمرار، تنمو صناعة في تعمل كانت فإذا العمالة على تأثيرها لها خصخصتها

 فيها. مستمر إلى خفض يؤدي فهذا املستمر التكنولوجي والتطور  بالتغيير تتميز صناعة في تعمل كانت وإذا مطلوب،

  ذلك، ومع          
ً
 يصاحبها ومع ما ذلك( بعد وإما لها، اإلعداد خالل الخصخصة )إما مع تنخفض العمالة أن يالحظ ما كثيرا

 .(2000)االسكوا: الدولة  تملكها التي املؤسسات من العديد في العمالي االكتظاظ بسبب هيكلة إعادة من

رة الحكومات اتخذت إذا وتنخفض اثارها    ِ
ّ
 اإلصالحات على والعمال العمالية االتحادات الطالع إجراءات مبك

 في االندماج إلعادة ومحدد مستهدف أساس على العمال الهيكلة، ومساعدة إلعادة خيارات قائمة وإعداد فيها، وإشراكهم

  أخرى  ناحية العقبات، ومن وإزالة العمل، سوق 
ً
 على بالحصول  الخصخصة الشركات مع الباقون  العمال استفاد ما كثيرا

 املهنية. الحياة في للتقدم أفضل وإمكانيات محسن، وتدريب الشركة، في وأسهم أفضل، رواتب وظائف ذات

 حيادي تأثير يكون للخصخصة أن املمكن من أنه لوحظ فقد واضح، غير العاملة اليد على أن  أثرها من الرغم وعلى  

 إلى باإلضافة اجتماعي أمان وافية، وشبكات عمالية بسياسة الخصخصة تقرن  الحكومات دامت وما .العمالة على إيجابي أو
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)شحادة:  العاملة اليد على إيجابي أثر لها فإن  الخصخصة فيها، يعملون  التي الشركات ألسهم املوظفين تمليك مشاريع تطبيق

2002). 

 

بعد ان تم التعرف على مفهوم اإلصالح الهيكلي ودوافع ومبرراته وأنواعه ومتطلباته وبيان املرجعية النظرية خاتمة الدراسة: 

التي يستند عليها، وبنهاية تجوالنا مع الخصخصة ومفهومها ونشأتها ودوافعها وأهدافها ومعوقاتها وأشكالها وبيان األسس 

وأثارها االقتصادية ) واإليجابية والسلبية منها( على مختلف النواحي، تبين لنا أن النظرية والعوامل والركائز التي تنسند عليها ، 

هذه العملية معنية بظروف املكان والزمان التي تنشأ فيه، فقد تصلح في بيئة ما وقد ال تصلح في بيئة أخرى، وقد تصلح في 

 على ذلك تم ك كله للظروف واملتغيرات. وقت ما في بيئة ما، وقد ال تصلح في البيئة نفسلها بوقت آخر، ومرجع ذل
ً
وبناءا

 التوصل الى النتائج التالية:

تختلف األهداف والسياسيات التي تتبناها الدول من تطبيق سياسة الخصخصة بغية التغلب على دوافعها االقتصادية  .1

تعد الخصخصة غاية في ذاتها بقدر ما والسياسية في الدول الرأسمالية عنها في الدول النامية، ومن دولة نامية إلى أخرى، فلم 

 هي أداة من برنامج شامل لإلصالح االقتصادي. 

 يتوقف أثر الخصخصة على العمالة إلى حد ما على أسلوب الخصخصة الذي تم اختياره. .2

ا خطورة مقايضة  الدين الخارجي بملكية املشروعات الوطنية يكون ذلك ًغالبا في ضوء امتيازات وضمانات سيتضرر منه .3

البلد مثل حرية تحديد األسعار واألجور، ونوعية التقنية املستخدمة، واإلعفاءات الجمركية والضريبية، األمر الذي يتعارض 

 مع السياسات القومية للدول.

التدرج الزمني في إتمام عملية الخصخصة يفض ي إلى نتائج إيجابية، وفي املقابل التسرع يؤدي إلى كثير من الفشل في  .4

 هدف املعلن من الخصخصة.تحقيق ال

نقل ملكية القطاع العام إلى الخاص بأي أسلوب كان يستلزم بالضرورة تقييم أصول وخصوم املنشأة محل التقييم،  .5

 لتسعير حقوق ملكيتها، وتقدير قيمتها املبدئية أو االسترشادية، والذي 
ً
 لوجود عوامل متعددة تتأثر بها القيمة، تمهيدا

ً
نظرا

 مات نجاح الخصخصة.يعد ذلك أحد مقو 

أدت الخصخصة الى ارتفاع الكفاءة االقتصادية والتخصيص األمثل للموارد االقتصادية وارتفاع الطاقات التشغيلية في  .1

 الوحدات التي تمت إعادة هيكلتها.

ساهمت الخصخصة في تخفيض األعباء على املوازنة العامة، وذلك بتجنب تحمل الدولة لعبء املؤسسات الخاسرة  .7

 ستمرار في دعمها. وفي نفس الوقت وزيادة إيرادات الدولة من خالل الضرائب املفروضة على الشركات بعد خصخصتها.واال 

 )في معظم الدول النامية(، كما أن اإلجراءات املصاحبة لعملية إعادة الهيكلة تؤثر  .2
ً
عدم وجود ادخار عائلي كبير نسبيا

 على االدخار. على دخول ومستوى معيشة الفئات الوسطى األقدر

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من النتائج سالفة الذكر، يورد الباح  بعض التوصيات:التوصيات: 

ضرورة تبني خطط قومية لتنويع الهياكل االقتصادية وفق استراتيجيات تستهدف زيادة التنويع االقتصادي، مع التأكيد  .1

نفذ بشكل مستمر ووفق أهداف معينة. 
ُ
 أن هذه إصالحات البد من أن ت

البيئة املواتية  دعم دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي عبر مواصلة االصالحات املؤسسية الهادفة إلى تهيئة .2

 لنمو أنشطة القطاع الخاص لجذب االستثمارات الالزمة.
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إعداد برنامج علمي مدروس ومتكامل بواسطة خبرات وكفاءات مؤهلة في كافة التخصصات وفقا ملعايير دولية معترف  .3

 بها، بما يحقق مصالح الحكومة وكافة األطراف املتأثرة بالخصخصة. 

ت االقتصادية املراد خصصتها، إعادة هيكلة املنشآت الخاسرة لتحسين وتطوير هياكلها أن تسبق عملية تقييم الوحدا .4

املالية وإمكانياتها الداخلية، والعمل على إبقاء املنشآت الناجحة واملتعلقة بالخدمات األساسية املتعلقة بحياة املواطنين بيد 

 الدولة.

بالقطاع الخاص للمشاركة الجادة في ممارسة األنشطة اإلنتاجية  العمل على توفير املناخ االستثماري املحفز الذي يدفع .5

 إلى جنب مع القطاع العام، في ظل سياسة مستقرة وتشريعات تبسط القواعد والتعليمات، وتزيل القيود 
ً
والخدمية جنبا

 واملعامالت، وبما يحقق جو املنافسة الحرة

ف وذلك بتقديم خصومات ضريبية ومزايا استثمارية تشجيع القطاع الخاص على انتهاج سياسة واضحة في التوظي .1

 للمؤسسات الخاصة التي توفر فرص عمالة حقيقية تتناسب مع نشاطها االقتصادي.

تطبيق الخصخصة بنظام التعاقد الذي يشمل عقود التأجير وعقود اإلدارة وكذلك نظام التحويل إلى مشروعات  .7

ظا على مواردها وثرواتها الوطنية من جانب، وإعادة تنمية واستثمار مشتركة. وبذلك تضمن الدولة أصول ممتلكاتها حفا

 املوارد املعطلة عن االستثمار الحقيقي من جانب ٍثان، وضمان وتأمين حقوق أجيالها القادمة من جانب ثال .

، بما يدعم ضرورة قيام الدولة بدعم وحماية اإلنتاج الوطني من القطاع العام والخاص من توفير مواد أولية وغيرها .2

 العملية التنموية بالبلد بشكل عام.

 قائمة املراجع:

بن شهرة: مدني، "سياسات اإلصالح االقتصادي في الجزائر ومؤسسات املالية الدولية"، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر،  .1

 .1(، )د. ط(. ص 2002)

واشكاليات التطبيق"، مجلة الدراسات االجتماعية، العدد االقدي: محمد احمد، "سياسات االستقرار بين الطموح النظري  .2

 .21(، ص 1991األول، جامعة العلوم والتكنلوجيا، اليمن، )

 .33بن شهرة، مدني، مرجع سبق ذكره، ص  .3

 . 11(، )د. ط(، ص 2002راشد: عبد املجيد،" سياسة التثبيت والتكييف الهيكلي"، مجلة الركن األخضر، الكويت، ) .4

نجالء، "سياسات التكييف واإلصالح الهيكلي وأثرها على التعطل في مصر"، بح  مشارك في أعمال الندوة التي نظمتها  األهواني: .5

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا( ومنظمة العمل العربي تحت عنوان )التعطل في دول االسكوا(، األمم املتحدة، 

 .102، ص(1993مريكية )نيويورك، الواليات املتحدة اال 

( 1(، )ط 2002هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب"، بيت الحكمة، العراق، ) -املسافر: محمود خالد، "العوملة االقتصادية .1

 .155ص 

النجيفي: سالم توفيق، "سياسات التنمية االقتصادية والتكييف الهيكلي وازمة التكامل االقتصادي العربي"، ترجمة: حميد  .7

 .21(، ص1ميلي، بيت الحكمة، العراق، )د. ت(، )طالج

عبد الحميد: عبد الستار عبد الحميد "تقييم سياسات صندوق النقد الدولي في مصر"، املركز األكاديمي للدراسات االستراتيجية،  .2

 .50(، )د. ط(، ص2000مصر، )

(، 1( )ط1992ملتكافئ"، مصر، دار النهضة العربية، مصر، )عبد الخالق: جودة،" االقتصاد الوطني من املزايا النسبية الى التبادل ا .9
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 .132ص

 .219(، ص1(، )ط2010رزق: عادل )دكتور(،" إدارة االزمات العاملية"، مجموعة النيل العربية مصر، ) .10

املرفق تفويض – BOT – الشركات املختلطة –االمتياز  –القطب: مروان محي الدين )دكتور(، "طرق خصخصة املرافق العامة  .11

 .252(، ص3(، )ط 2002دراسة مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ) –العام 
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  امللخص:

إن املتأمل اليوم مع مطلع األلفية الثالثة في السياسات التربوية التي 

الجزائر في ظل تنتهجها املؤسسات التعليمية الخاصة ، في 

اإلصالحات اإلقتصادية تحوالت  الهامة بإنتقالها من اإلقتصاد 

اإلشتراكي إلى إقتصاد السوق ، الذي كان له أثار بارزة على عالقة 

ة  ذات الطابع البيداغوجي و التعليمي بمختلف املؤسسات التربوي

املؤسسات اإلقتصادية املحلية و الخارجية  فأصبحت هذه 

 املؤسسات تسلك النموذج العالمي الدولي من أجل مواكبة العصر .

فالعالقات العامة مع ظهور األلفية الثالثة كانت سببا في ظهور ما 

، فأصبحت العالقات يعرف بالتكتل اإلقليمي الدولي و اإلقتصادي 

العامة اليوم لغة الدول املتقدمة ، و إهتم بها مختلف املختصين في 

جميع املجاالت ، خاصة الباحثين في مجال التربية في بناء سلوك 

األفراد ال على املستوى ما تخطط له الدولة املغلقة على إقليمها ، 

 من تربية تتماش ى و قيم ثقافتها و سياستها .

وظيفة  بين  املؤسسات التربوية و العالقات العامة تعد العالقة

إدارية تقوم بتقويم إتجاهات الجمهور و ربط سياساتها املنظمة مع 

األساليب و  الجمهور ،  م و تنفيذ البرامج التي تكسب ثقةالصالح العا

التي تستخدمها بشكل سريع ، حيث أصبحت على درجة عالية من 

دارة في املؤسسات التعليمية الكفاءة ، و منه نشأ إحساس اإل 

الخاصة بمدى أهمية العالقات العامة نظرا لزيادة ظهور التنافس 

بين املنشأت التعليمية خاصة مع التحوالت اإلقتصادية   و زيادة 

الطلب على املعلومات و الحقائق و البيانات من جانب أفراد املجتمع 

 تربوي .حول مدى فعالية هذه املؤسسات الخاصة في املجال ال

: العالقات العامة ، اإلصالحات اإلقتصادية ،  الكلمات املفتاحية

 الخوصصة ،  التعليم الخاص

 

 

 

 

Abstract : 

Today, at the beginning of the third millennium, the 

contemplative of the educational policies pursued by private 

educational institutions in Algeria in light of economic 

reforms are important shifts in their transition from the 

socialist economy to the market economy, which had 

significant implications for the relationship of educational 

institutions of pedagogical and educational nature with 

various local economic institutions And external, these 

institutions have followed the international international 

model in order to keep pace with the times. 

Public relations with the emergence of the third millennium 

was a reason for the emergence of what is known as the 

international and economic regional bloc, so public relations 

today have become the language of developed countries, and 

various specialists in all fields have interested in them, 

especially researchers in the field of education in building the 

behavior of individuals, not at the level of what is planned 

The closed state on its territory, from education in line with 

the values of its culture and politics. 

The relationship between educational institutions and public 

relations, as the latter is an administrative function that 

evaluates the trends of the public and links its organized 

policies with the public good and the implementation of 

programs that gain the trust and support of the public, and the 

methods that use them quickly, as it has become a high degree 

of Efficiency, and from this arose a sense of management in 

private educational institutions of the importance and benefit 

of public relations from an organizational point of view due to 

the increased emergence of competition between educational 

facilities, especially with economic transformations and 

increased demand for information, facts and data by members 

of society about the effectiveness of these private institutions 

In the educational field. 

Key words: public relations, economic reforms, 

privatization, private education 

 

 

 

 

 

 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

168 

  املقدمة:

 

 مقدمة 

إن من مظاهر أزمة التعليم في عاملنا املعاصر هي كيف يستطيع التعليم أن يفي بحاجات و متطلبات املجتمع نحو التنمية و 

و كذا حاجات و متطلبات األفراد الراغبين في العلم و املعرفة في ظل أليات السوق و من ثمة إعتبار التعليم سلعة  التقدم ،

 من السلع التي تخضع لقوانين العرض و الطلب .

د اإلنتاج املعرفي و إن التغييرات اإلقتصادية لها تأثير كبير في العملية التعليمة من خالل ثورة العلم            و املعلومات و تزاي

الجزائر تموج بالعديد من التحوالت و التغيرات التي لها تأثيرات قوية في األلفية الثالثة ، منه ثورة املعلومات و التقنيات و 

 التطورات اإلقتصادية ، حيث إنتقل هذا التأثير إلى األخالق و األفكار و القيم داخل املؤسسات التعليمية .

ات العامة داخل املؤسسات التعليمية الخاصة أصبح ضرورة باإلرتقاء بالتعليم الخاص في ظل هذه فاإلهتمام بالعالق

التحوالت ، فعاملية املناهج األكاديمية أصبحت جزءا من التقدم املطلوب لتطوير املناهج ، فالبرامج التعليمية و هذا مرتبط 

جزئي من نسق عام هو النسق املجتمعي ، و بالتالي فإنها تتأثر مما بثورة اإلتصاالت الحديثة بإعتبار العملية التعليمية نسق 

يحدث في النسق العام و اإلنسان و الجزئية الفرعية األخرى من سياسة و ثقافة و إقتصاد   و غيرها و يتفاعل معها و يؤثر 

 فيها و يتأثر بها .

 أوال : تحديد املفاهيم 

 مفهوم العالقات العامة  -1

إن جوهر العالقات العامة يقوم على التفاهم اإلنساني و إقامة الصالت الحسنة بين أطراف لها مصالح مشتركة بين أية 

مؤسسة ، تعليمية كانت تجارية أو صناعية أو خدماتية أو إجتماعية أو سياسية ، و بين جمهور تلك املؤسسة كعالقة شركات 

 لى طائراتها .الخطوط الجوية مثال مع جمهور املسافرين ع

و من ثم فإن العالقات العامة هي تلك الجوانب من سلوك املؤسسة التي يكون لها أثار إجتماعية ، بهدف رعاية الروابط 

أنشطتها و أنواعه  اإلنسانية السليمة في املجتمع ، و كسب تأييد الجمهور   و ضمان التفاهم التام بين املؤسسات على إختالف

، كما يمكن القول أن نشاط العالقات العامة يهتم بالكشف عن األسس و املبادئ التي تساعد على إقامة الروابط املادية و 

 iالسليمة بين فئات الجماهير من ناحية و تلك املؤسسات من ناحية أخري .

هم املتبادل بين الطرفين  املؤسسة و جمهرها بين أية فالعالقات العامة هي النشاط الذي يقوم على توطيد الثقة و التفا

مؤسسة بإختالف أنواعها سواء كانت حكومية أو خاصة تجارية أو سياسية ، ثقافية أو تربوية من جهة و بين فئات الجماهير  

 ام من جهة أخرى .ذات العالقة مع تلك املؤسسة سواء كانوا عاملين أو مساهمين أو أفراد املجتمع املحيط باملؤسسة بشكل ع

و منه فإن العالقات العامة " هي حلقة الوصل بين املؤسسة و الجمهور فاملؤسسات اليوم تبذل كل جهدها لتكون سمعتها 

 iiجيدة لدى جمهورها و لكسب رضاه و تعاونه معها ." 

خاللها املؤسسة العامة إلى  و عليه يمكن القول أن " العالقات العامة هي وظيفة إدارية ذات طابع خاص و ومستمر تهدف من

كسب تفاهم و تعاطف و تأييد أولئك الذين تهتم بهم  و ذلك عن طريق تقييم الرأي العام املتعلق بها من أجل ربط سياستها و 
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إجراءاتها قدر اإلمكان لتحقيق التعاون املستمر و مقابلة املصالح العامة ، بدرجة أكفأ عن طريق املعلومات املخططة و 

 و منه فإن :   iiiكثرتها

العالقات العامة من بين الوظائف اإلدارية، التي تسعى لكسب تأييد الجماهير           و ثقتهم و عمل العالقات العامة ليس  -

 مؤقتا بل هو عملية مستمرة ، باستمرار املؤسسة . 

 عها. قياس الرأي العام ألجل ضمان توازن برامجها و سياستها مع الجماهير املتعاملة م -

إن العالقات العامة هي الجهود اإلدارية املرسومة و املستمرة ، التي تهدف إلى إقامة       و تدعيم تفاهم متبادل بين املؤسسة و 

جماهيرها ، و هي عملية مستمرة ، تستخدم وسائل اإلتصال و البحوث اإلجتماعية للوصول إلى خطط تحقيق التفاهم و 

 يرها حتى تعم الفائدة .التكيف بين املؤسسات و جماه

 * العالقات العامة و املؤسسات التجارية 

تتمثل في عالقات املنتج مع كل من املستهلك و العالقات العامة في األسواق و التجارة   و هي األدب في املعاملة ، و إنما تعني 

صدق ، حتى يصبح رضا العميل عن املؤسسة و الخدمة الحقيقية  للعميل القائمة على العالقة املتبادلة املنفعة باألمانة و ال

 ثقته فيها ناتجة عن إقتناع .

" تساعد العالقات العامة في عملية التسويق بغرس إتجاهات الزبائن اإليجابية نحو املؤسسة و تساعد بتشجيع قيام عالقات 

، و تقوم بتأييد الصورة اإليجابية إيجابية بين املوظفين و اإلدارة و العمل واسطة بين املؤسسة و املشرعين الحكوميين 

 ivللمؤسسة في مجتمعنا .

حيث تعمل العالقات العامة على تحقيق العمل املشترك بين اإلدارة و العاملين ، حيث يفرض على املختصين في العالقات 

العامة في املؤسسات التجارية املشاركة في تقييم النتائج التي تم التوصل إليها في السوق ، و هذه حقيقة هامة للمؤسسات ذات 

ول تسويق البضائع و الخدمات ، من أجل زيادة األرباح      و التوسع ملناطق أوسع و لهذا الطابع التجاري ، و الحديث يجري ح

توظف العالقات العامة من أجل تسويق البضائع           و املنتجات و الخدمات و األفكار و املشاريع ، بإدخال كعنصر من 

ملعينة و تسريع تسويق خدماتها ، و في هذه الحالة معرفة عناصر التسويق     و كوسيلة فعالة لخلق أراء إيجابية عن الجهة ا

 صدى املؤسسة لقياس التأثير الفعلي على األوساط الداخلية و الخارجية للجهات املعينة 

 

 مفهوم التعليم الخاص  -2

ية ، التعليم الخاص هو نظام تعليمي مستقل عن القطاع العمومي و هو غير مجاني بصورة خاصة في املجتمعات الرأسمال

وتختلف درجة استقاللية هذا النوع من التعليم من دولة إلى أخرى و هذا حسب السياسة التربوية للمجتمع بحيث نجد هناك 

من يشرف على هذا النوع من التعليم لرقابة الدولة بصفة عامة و مراقبة من طرف وزارة التربية و التعليم من حيث قانونية 

 لوبة . هذه املدارس خضوعها للشروط املط

" يشمل جميع املؤسسات التربوية األهلية و الخاصة التي تتميز بإستقاللها اإلداري و املالي ، و يضاف إلى ذلك أن هذه املدارس 

تحظى بإستقالل نسبي كبير فيما يتعلق بسياساتها التربوية و برامجها التعليمية و تكون هذه املدارس تابعة لهيئات أهلية ، أو 
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محلية أو أجنبية أو أفراد من القطاع الخاص يتولون اإلنفاق عليها من أموالهم أو من األقساط املدرسية أو جمعيات خيرية 

 vمن الهبات و التبرعات املرتبطة بها و إدارتها و اإلشراف عليها ." 

ى جهد تربوي و املدرسة الخاصة في الجزائر عبارة عن مؤسسة تعليمية مستقلة ماديا و تسير من طرف الخواص، قائمة عل

علمي خاص، تزاول نشاطها بصفة قانونية وتحت وصاية وزارة التربية و التعليم ، تمول من طرف أموال التالميذ امللتحقين بها 

. 

وهدف التعليم الخاص تغيير املجتمع بطريقة موجهة و التطلع للدراسة التحليلية للقوى الثقافية بهدف الوصول إلى جوانب 

ف بين األنظمة التعليمية بين مختلف دول العالم بإعتبار " أن املدرسة ال بد أن تتالءم مع التغيرات الثقافية التشابه و االختال 

السريعة و أن توجه كل عنايتها في الوقت ذاته لتحقيق حاجات و ميول و قدرات األفراد ، و على هذا يجب أن تنظم العملية 

 viلشخصية كل فرد" التربوية كلها بالطريقة التي تضمن أقص ى نمو

املدرسة الخاصة هي مؤسسة تعليمية تتبع نظام تعليمي اقتضته ظروف املجتمعات املعاصرة في ظل العوملة و إنفتاح السوق ، 

 فهي مؤسسة للتربية و التعليم ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص و تقدم تعليما بمقابل مبالغ مالية.

 مفهوم الخوصصة : -3

وكان يرى أن الدولة مشغل غير ناجح ، وقد سبقه ابن خلددون إذ قدال:    -الخصخصة –أول من استعمل مصطلح الخوصصة 

" فدي املعداجم الغربيدة أول مدرة  privatisationولقدد ظهدرت كلمدة  "  vii"إذا تعداطى الحداكم التجدارة فسدد الحكدم وفسددت التجدارة"

وقدد اسدتخدمت هدذه الكلمدة فدي  ورية في التاريخ الحديث للسياسة االقتصادية،وقد كانت من أكثر املصطلحات الث ،3891عام 

االنجليزيددة لتشددير إلددى تقلدديص دور الدولددة فددي االقتصدداد وزيددادة دور القطدداع الخاص.أمددا اصددطالحا فيختلددف مفهددوم الخوصصددة 

 ، وحسب ظروف البلد الذي تطبق فيه .والدوافع التي تكمن وراءها باختالف األشكال التي تتخذها، واألهداف التي ترمي إليها،

فتعدرف الخوصصددة علددى أنهددا: "توسدديع امللكيددة الخاصددة وإعطدداء القطدداع  الخدداص دورا متزايدددا ضددمن النشدداط االقتصددادي ، مددن 

 ؛  أي التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام لصالح القطاع الخاص. viiiخالل تصفية القطاع العام كليا أو جزئيا"

يضددا علددى أنهددا: "إدارة املؤسسددات علددى أسدداس تجدداري مددن خددالل نقددل ملكيتهددا كليددا أو جزئيددا للقطدداع الخدداص ، أو تددأجير و تعددرف أ

فالخوصصدددة تعنددددي : "زيددددادة فاعليددددة ودور قدددوى السددددوق، مددددن خددددالل  ixخددددمات إداريددددة محترفددددة تضدددطلع بمهمددددة تسدددديير املؤسسددددة"

  xمية وتحويلها إلى حوافز للقطاع الخاص"التحرر من القيود التي تتعلق بالكفاءة املؤسسات العمو 

كما أنها تعبدر علدى رةيدة متكاملدة لكيفيدة إدارة االقتصداد الدوطني بكفداءة وبفاعليدة أحسدن ووفقدا ألسداليب مختلفدة تتحددد وفقدا  

 لحالة كل مؤسسة يراد خوصصتها، وتتماش ى مع األهداف املسطرة .

على أنها :"كل صفقة تتجسد في نقل امللكية إلى أشخاص  31في املادة  34أما املشرع الجزائري فقد عرفها في القانون رقم

طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير املؤسسات العمومية، وتشمل هذه امللكية كل رأس مال 

، وذلك املؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو تحوزه عن طريق األشخاص املعنويين الخاضعين للقانون العام

.           من خالل التعارف السابقة، يتضح أن    xiعن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب"

الخوصصة ليست هدفا في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لتحسين األداء والكفاءة االقتصادية لالقتصاد الوطني عن طريق 
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سياسة اقتصادية تهدف إلى تحسين أداء املؤسسات  تحسين كفاءة املؤسسة، وبالتالي الخوصصة ماهية إال

االقتصادية، وذلك من خالل إدارة املؤسسات على أساس تجاري و تفعيل قوى السوق، ونقل ملكية املؤسسة كليا  أو 

 جزئيا إلى القطاع الخاص ويتم ذلك وفقا ألساليب مختلفة تتحدد حسب حالة كل مؤسسة.

األداء دالة تابعة للعديد من املتغيرات والعوامل ء ال هدفا في حد ذاتها و باعتبار باعتبار الخوصصة وسيلة لرفع األدا

التي تؤثر فيه سلبا أو إيجابا وهذه العوامل ذات مصادر متعددة ومتشابكة، وكلها أو أغلبها ترتبط بنشاط العامل 

ييرات الحاصلة في محيطه سواء تأثيرا ومحيطه الثقافي، االجتماعي، االقتصادي، لذلك فأداء املؤسسة يتأثر بكافة التغ

إيجابيا أو سلبيا وفي ظل عملية خوصصة املؤسسة تحدث العديد من التغييرات التنظيمية والتي من شأنها أن تؤثر 

على أداء املؤسسة، ولعل من بين أهم هذه التغييرات حدوث تغيير في القيادة التغيير في ثقافة املؤسسة ، التغيير في 

يضات بما يناسب سياسة السوق املفتوحة، إدخال تكنولوجيا وآالت جديدة في املؤسسة، وإعادة هيكلة سياسة التعو 

العمالة وتخفيضها، لذلك فأغلب املؤسسات التي تمت خوصصتها قامت بتغيير هذه املتغيرات ولكن تغييرا تدريجا 

 يراعي مالئمة املتغيرات السابقة مع أهداف عملية الخوصصة.

 إلقتصادية اإلصالحات ا

إن الخوصصة ليست هدف في حد ذاتها ، إنما هي وسيلة لتحسين األداء و الكفاءة اإلقتصادية لالقتصاد الوطني عن طريق 

، و ذلك من خالل  تحسين كفاءة املؤسسة ، و عليه ما هي إال سياسة إقتصادية تهدف إلى تحسين أداء املؤسسات اإلقتصادية

 إدارة املؤسسات في الجزائر على أساس تفعيل قوى السوق 

على أنها  كل  31في املادة  34و نقل ملكية املؤسسة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص حيث عرفها املشرع الجزائري في القانون 

الخاص من غير املؤسسات العمومية ، و صفقة تتجسد في نقل امللكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون 

تشمل هذه امللكية كل رأس مال املؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو تحوزه عن طريق األشخاص املعنويين 

الخاضعين للقانون العام و ذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص إجتماعية أو إكتتاب  و نتيجة املشاكل التي عرفها 

زائري عزمت السلطات الجزائرية على إنتهاج سياسة اإلصالح اإلقتصادي ، و ذلك من خالل إتباع عدة مراحل اإلقتصاد الج

من اإلصالحات االقتصادية التي إنطلقت منذ الثمانينات إلسترجاع فعالية املؤسسة العمومية و من أهم اإلصالحات 

 1اإلقتصادية التي عرفتها املؤسسة العمومية نذكر منها :

 :إعادة الهيكلة – 1

إن اإلصالحات اإلقتصادية املطبقة في الجزائر كانت أول ما تستهدفه هو املؤسسة العمومية ، إذ كان لطبيعة التنظيم الذي 

عرفته املؤسسات العمومية أحد األسباب األساسية في عدم الفعالية و كفاءة القطاع العمومي ، بالتالي إتجهت الدولة إلى 

 اإلصالحات التي تمكنها من الوصول إلى وضع مقبول إصطدمت املؤسسة العمومية بعدة مشاكل منها : إعادة النظر في سبل

مركز القرار، أي أن أخذ القرار داخل املؤسسة ال يعتمد على إستراتيجية مستمرة مما تسبب في وصول معلومات بشكل 

 املؤسسات متأخر، و كذلك إلى سوء التبعية بين الهيئات املركزية و إدارة هذه 

 سوء التسيير اإلداري و املالي و إزدواجية مهام املؤسسة ، إقتصادية و إجتماعية . -
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فجاءت عملية إعادة الهيكلة التي تهدف الدولة من خاللها إلى تحسين ظروف اإلقتصاد الوطني و ضمان تطبيق الفعلي ملبادئ 

 الالمركزية .

 و ذلك بالتحكم في جهاز اإلنتاج . تدعيم فعالية املؤسسات العمومية اإلقتصادية –

فقامت املؤسسة الجزائرية بإحداث تغييرات داخلية بعد اإلحساس بالضرورة و الحاجة لذلك ، فأصبح من املتطلبات 

األساسية للمؤسسات الحديثة البحث عن الوسائل و السبل التي من خاللها تتمكن تحسين أدائها و رفع كفاءتها ، حتى تتأقلم 

بات التي تفرضها الظروف و املتمثلة في  الخوصصة و إعادة الهيكلة حيث تعمل الخوصصة على إحداث تغييرات مع املتطل

جذرية في املؤسسة ، و خاصة إذا قامت بعملية إعادة الهيكلة التي تعرف على أنها " مجموعة من اإلستراتيجيات و الخطط و 

 .                                                    2سين كفاءة األداء " السياسات التي تضعها اإلدارة لتخفيض التكاليف و تح

 و تأخذ عملية إعادة الهيكلة أشكاال مختلفة تتمثل في مايلي :

: تتمثل في التغيرات الجوهرية في األنظمة اإلدارية و التنظيمية  و ذلك لغرض تحسين األداء اإلداري  أ/ إعادة الهيكلة اإلدارية

 تنظيمي و تحديد الحجم األمثل للعاملين و إستخدام أفضل للموارد البشرية و ال

 و هي بذلك تشمل :

: و هي عبارة عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمؤسسة ، من أجل تحقيق أداء أفضل  إعادة الهيكلة التنظيمية* 

 للوظائف و إستخدام السلطات .

بارة عن إعادة تصميم هيكل العاملين باملؤسسة  حيث تشتمل على عدة ممارسات : و هي ع إعادة هيكلة املوارد البشرية

تهدف  ب/ إعادة الهيكلة املالية : كإعادة تصميم الوظائف و اإلستغناء على بعض الوظائف  و إعادة هيكلة املوارد البشرية

 3إعادة الهيكلة املالية إلى: 

 لتسيير للتحكم في األعباء القيام بإصالحات تنظيمية و إصالحات -

 القيام بإجراء تحسينات على مستوى إنتاجية العمل ، بإعطاء األولوية للمناصب املرتبطة باإلنتاج املباشر  -

 القيام بتسوية كل حقوق املؤسسات  -

 تغيير أشكال تمويل االستثمارات -

رأس املال     و مكوناته من اجل أداء مالي و ربحية  :  و هي عبارة عن تغييرات تدخل على هيكل إعادة هيكلة رأس املال -ب

 أفضل.

إعادة هيكلة محفظة االستثمار: وهي عبارة عن تغييرات في استثمارات و أصول ثابتة      و متداولة لفرض توظيف أموال 

 املؤسسة في شكل أفضل.

 : استقاللية املؤسسات العمومية
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املالي املسجل لدى املؤسسات العمومية لتشرع في تطبيق إصالحات اقتصادية ملواجهة النتائج السلبية الناتجة عن العجز 

ثانية في تحويل عدد معين من املؤسسات العمومية إلى مؤسسات اقتصادية حيث من خاللها طبعت سياسة استقاللية 

ترتبط بكل من املحيط و  املؤسسات العمومية ، تتمثل أساسا في حرية اتخاذ  القرارات ، و ذلك باعتبار جمع األخطار التي

 املستقبل .

الوطني من خالل  فإعادة الهيكلة العضوية و املالية للمؤسسة العمومية ، كانت تهدف من حيث املبدأ إلى تطوير اإلقتصاد

تحسين القطاع اإلنتاجي عن طريق الرفع من معدالت املردودية و اإلنتاجية من خالل كل اإلجراءات املتخذة و توفير املوارد 

 البشرية و املالية .                                                      

إقتصاد مفتوح على العالم فبدأ التحضير إلقتصاد السوق و من هنا بدأت التمهيدات إلدخال املؤسسات العمومية ضمن 

عن طريق تغيير القوانين و التخلي عن النظام اإلشتراكي بالتخلي عن أمالك الدولة لصالح املواطنين ، و إصدار بعض القوانين 

....( و ذلك بفتح املجال  املهمة التي تحدد مستقبل املؤسسة العمومية و االقتصادية و اإلجتماعية ) السكن ، الصحة ، النقل

 على القطاع الخاص .

و الخوصصة هي إنتقال ملكية املؤسسة العمومية لشخص من أشخاص القانون العام إلى شخص من أشخاص القانون 

الخاص ، و يتم االنتقال عن طريق البيع أو التنازل عن أصول املؤسسة أو جزء منها ، مفهوم مرتبط بشكل كبير بمفهوم تقليل 

 مالة. الع

 

  العالقات العامة في املؤسسات التعليمية  -ثانيا

بعد دخول الواليات املتحدة األمريكية الحرب العاملية األولى زاد إهتمام الحكومات بالعالقات العامة ، و بدأت تأخذ هذه 

قع املحيط و بدأ التبادل األخيرة دور مهم في الجهات الربحية و غير الربحية بإعطاء متخذ القرار معلومات صحيحة عن الوا

املشترك بين املنظمات    و جمهورها . إن الجزائر كغيرها من الدول تستثمر أموال طائلة في التربية و التعليم        و يظهر ذلك 

بوضوح على مستوى األفراد و املؤسسات و الدولة . لكن املؤسسات التعليمية تواجه اليوم عددا من املتغيرات البيئية و 

تحديات الصعبة ، بحيث أصبحت هذه التنظيمات بحاجة إلى إدارة ذات جودة صارمة و ذات تخصص في مجال عملها و ال

متطلعة في الوقت نفسه إلى املستقبل أكثر من أي وقت مض ى مما يتطلب إعادة النظر و التفكير بصورة عميقة في كيفية 

رئيس ي لهذه الوظيفة على تقديم و عرض املؤسسة للسوق فحسب بل إدارة تسيير املؤسسة التعليمية ، و ال يقتصر الدور ال

يتعدى إلى العمل على التأسيس ملفهوم العالقات العامة داخل املؤسسة التعليمية ، و تحديد واجبات العالقات العامة و 

يث تحسين أدائها إقرار الكيفية التي يمكن من خاللها املساهمة على الصعيد العملي في مواجهة تحديات املؤسسة من ح

 املؤسس ي من ناحية و على مستوى إشباع حاجات املستهلكين املتزايدة بتقديم مخرجات ذات جودة عالية من ناحية أخرى .

لكن بعد تبني املنافسة و آليات السوق ، وجدت املؤسسات التعليمية الجزائرية نفسها مجبرة على مواجهة تحديات البيئة 

بفتح املجال أمام الخواص لإلستثمار في التربية و التعليم ، و ظهور مؤسسات التعليم الخاصة مع  الخارجية الجديدة ، و ذلك

بداية األلفيات ، و عليه كان لزاما على هذه املؤسسات التعليمية الخاصة و من أجل ضمان اإلستمرار و املنافسة       و 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

174 

ملخرجاتها  و ال يتوقع أن يحدث هذا بشكل تلقائي في بيئة خارجية تحقيق الربح و التوافق و اإلنسجام بينها و بين ملستهلكين 

بالغة التعقيد  بل يجب التخطيط له ، و هذا هو جوهر وظيفة العالقات العامة باألساس في عمليات البحث و الدراسة و 

و إستمرارها  و ذلك من  التخطيط و التقويم لكل ما يحيط باملؤسسة التعليمية الخاصة ، بدقة أكثر لكي تحافظ على بقائها

 أجل تصحيح و تغيير إتجاهات أولياء التالميذ و نظرتهم حولها .

 التوجه نحو إقتصاد السوق و رهانات املنافسة 

التنظيم اإلداري باملؤسسات التعليمية ، عن  لقد أدى اإلختالل الوظيفي بين الرقابة و إستقاللية املؤسسات إلى إنحراف

نموذجه املثالي األمر الذي دفع بصانعي القرار إلى إخضاع هذه املؤسسات إلى املنافسة و إقتصاد السوق ، حيث يعتبر رفع 

اح على املستوى الفردي          و املؤسستي و تحقيق الكفاءة و الفعالية ، من أهم الحجج التي يستخدمها مؤيدو اإلنفت

املنافسة و إقتصاد السوق ، إضافة إلى ما أصبح يتعرض له سوق العمل في الجزائر  بإستمرار لتحديات ناجمة عن متطلبات 

العوملة ، يما يتعلق باإلنفتاح اإلقتصادي و تراجع تدخل الدولة في جميع املجاالت بما في ذلك قطاع التربية و التعليم ، األمر 

غيير أنماط اإلدارة و التسيير و ذلك من أجل التجاوب مع معايير املنافسة  إقتصاد السوق " إن الذي يستدعي تنمية و ت

املسألة هنا هي مسألة إدراك طبيعة التحديات التي تفرضها العوملة بمختلف مظاهرها و هياكلها ، و من ثم إدراك طبيعة 

اإلستراتيجيات الفعالة التي من شأنها تأهيل املؤسسة الوسائل الكفيلة بمواجهة فعالة لهذه التحديات ، و ذلك بإعداد 

 4الجزائرية نحو املنافسة وفق املستجدات األخيرة بأحسن كيفية " .

يمتاز هذا العصر بسمات و مالمح خاصة  و أليات و معايير جديدة تختلف جذريا عن العصور السابقة ، و منه تشكل 

ة شديدة املنافسة بإعتبار أن املؤسسة تعمل ضمن نسق مفتوح ،" و بما أن العوامل البيئية و خاصة التنظيمية بيئة عملي

هذه العوامل سريعة التغيير و بطريقة غير متوقعة ، فإن املؤسسات بحاجة إلى اإلستجابة و بشكل متكرر      و سريع 

بإجراءات مبكرة تسمى للتصدي للمشكالت و إقتناص الفرص ، و عليها أن تعمل تحت ضغوط متزايدة ، ضغوطات األعمال 

 xiiبنشاطات اإلستجابة الحاسمة  و إن ما يدعم هذه اإلستجابة هي املعلومات 

و من هذا املنطلق و تماشيا مع التحوالت اإلقتصادية   و السياسية و اإلجتماعية و الثقافية و التكنولوجية ، تأكدت أهمية 

الالمادي القائم أساسا على نوعية و خصائص املورد البشري " ويرى العديد من املفكرين أمثال بورتر  التركيز على اإلستثمار

porter   و هاملHamel  بأن امليزة التنافسية للمؤسسة تحقق من خالل األفراد العاملين فيها ، و أن الفارق الرئيس بين ،

العامل باملؤسسة      و بالتالي فإن وضع التخطيط اإلستراتيجي األداء الجيد و األداء الضعيف هو حدود الطاقم البشري 

للمؤسسة يتطلب وضع إستراتيجيات للموارد البشرية من حيث عمليات التخطيط و اإلستقطاب   و اإلختيار و التدريب و 

العالقات العامة  حيث يتطلب ذلك مورد بشري يتسم باملرونة و القدرة على التكيف في إطار تقويم األداء    و  الحوافز

للمؤسسة و يمتلك قاعدة عريضة من املعارف و املهارات ملواكبة التطور الحاصل في سوق العمل و التواةم مع حاجات البيئة 

الخارجية للمؤسسات التعليمية الخاصة . لقد تجلى تفعيل التوجه نحو إقتصاد السوق إلى إنفتاح السوق الجزائرية على 
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ه املنافسة التي تسعى دوما إلى تبني تقنيات و أساليب إنتاجية جديدة تتميز بكفاءة عالية و أداء متميز ، املنافسة األجنبية هات

و ذلك من أجل الهيمنة على السوق ، و هو األمر الذي أثر على أداء املؤسسة العمومية الجزائرية ، الذي يتسم أصال 

ع جديد كشف إلى حد بعيد عن أزمتها البنيوية ، و عجز املشرفين بالضعف و التدني ، ما وضع املؤسسة الجزائرية أمام واق

 عليها عن تأسيس لرةية إستراتيجية متكاملة ، تستند إلى فلسفة واضحة و محددة تساهم في تطوير كفاءة و فعالية املؤسسة

 املؤسسة التعليمية الخاصة في ظل إنفتاح السوق  -ثالثا

ة التي تواجهه املؤسسة الجزائرية سواء إقتصادية أو تعليمية  هي كيفية أداء ثم أمام هذا الواقع أضحت املشكلة األساسي

تقديم مخرجاتها للبيئة الخارجية ، في عالم متطور و سريع يسوده التنافس الشديد من أجل الهيمنة على السوق و إكتساب 

لعمومية االقتصادية ، التي بمقتض ى هذا مواقع جديدة ، فقد أدخل القانون الخوصصة إلى عملية إدارة و تسيير الشركات ا

القانون أصبحت شركات خاصة تستهدف الربح وتعمل بموجب القانون التجاري ، وذلك أسوة و تقليدا لشركات  و مؤسسات 

 القطاع الخاص . 

رسم و تكمن أهمية هذا القانون كونه يعطي الجمعية العامة العمومية ، صالحيات واسعة واستقاللية شبه كاملة في 

إستراتيجية و مخطط عمل املؤسسة العمومية االقتصادية  وذلك على مستوى عالقاتها املالية ، مع البنوك و سياستها 

منها دون الرجوع إلى  % 05التسويقية و أصبح بإمكان الجمعية العامة تصفية الشركة أو فتح رأس مالها ، و خوصصة 

 ى قرارات الجمعية العامة حال صدورها الجهات املختصة بها  و تكون الدولة موافقة عل

إن هدف الدولة من خالل إصدار هذا القانون الذي يعمل على خوصصة تسيير وإدارة رةوس األموال التجارية للدولة ، 

وإضفاء املرونة املالية و اإلدارية على عمل الشركات العمومية االقتصادية في سياسات فتح رأس املال و إقامة شراكات مع 

 تثمرين األجانب و الشركات العاملية .                      املس

ومنه تتشكل هذه الفئة من الشركات و املؤسسات العمومية ،  ملا تتمتع من استقاللية في اإلدارة   و التسيير ، املجال األول   

ة ستطرح هذه الشركات للبيع للخوصصة ، فهي تحتل األولوية في برنامج الحكومة  على هذا الصعيد  مع العلم أن الدول

للقطاع الخاص ، كما هي دون إعادة هيكلتها و تحديثها  و لو اقتض ى األمر ، بيعها بأسعار متدنية ، األمر الذي يجعل هذه 

 الشركات العمومية االقتصادية  شركات جاذبة لالستثمار باختالف جنسيته .

 

املنافسة و إقتصاد السوق بتغيير إستراتيجياته و رسالتها ، بناءا على و عليه أصبح على املؤسسة التعليمية الخاصة ، في ظل 

ما تم إكتشافه من تغيرات هامة خاصة التغييرات املستمرة  في النواحي اإلقتصادية و اإلجتماعية  و التكنولوجية ، و التي جب 

ير على البيئة الخارجية   و ذلك باإلهتمام أن تكون من أولوياتها ، بحيث تكون قادرة على التأقلم و التكيف معها ، و التأث

بفعالية العالقات العامة داخل املؤسسة التعليمية الخاصة  و بعملية األداء الفردي و املؤسستي ببعديها األول الذي يخص 

 تحديد الهداف و إمكانية تحقيقها و الثاني يتعلق باإلستغالل األمثل لجميع املوارد البشرية و التقنية .

و هذا يعني أن املؤسسة التعليمية الخاصة  ال يمكنها البقاء و اإلستمرار دون مراعاة عوامل البيئة الخارجية ، حيث تعمل على 

إشباع حاجات هذه البيئة من خدمات تربوية و تعليمية  أما البيئة فتخدم املؤسسة ألنها توفر لها املدخالت األساسية من 
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ذا مرهون بمدى اإلعتماد على وظيفة العالقات العامة ، ملا لها من دور في التكوين    و الترويج موارد بشرية و مالية      و ه

 لعالقات إيجابية مع أولياء التالميذ و املستهلكين  و تحقيق الربح للمؤسسة التعليمية الخاصة .

 دور العالقات العامة في الترويج للؤسسات التعليمية الخاصة   -1

امة على توطيد الروابط املؤسسات التعليمية ا و جماهيرها ، بإستخدام أنماط مختلفة من قنوات تنطوي العالقات الع

اإلتصال و أدواتها ، و يعني قيام املوارد البشرية العاملة في ميدان العالقات اإلنسانية بالعمل جنبا إلى جنب مع العاملين في 

ير في وسائل اإلعالم املطبوعة ، أو عبر قنوات السمعي البصري  و قد مجال اإلعالم بهدف بلورة صورة مناسبة عبر نشر التقار 

 إتسع الدور الذي تكتسيه العالقات العامة في املؤسسات التعليمية و تشمل األتي:

تأصيل الوعي و رسم صورة مناسبة للمؤسسة التعليمية، من خالل نشر تقارير أو مقاالت في وسائل اإلعالم ذات الصلة ، و  -

 عة الدقيقة ملا يصدر عن القنوات اإلعالمية املتعددة  و كذلك الجمهور من تعليقات تخص املدرسة الخاصة املتاب

تعكف العالقات العامة إعداد برامج تجاه منتسبي املدارس الخاصة ، لتقوية العالقات فيما بينهم و بين إدارة املدرسة ، و  -

لتنعكس هذه العالقة الجيدة على التالميذ و يكون التعامل بروح الود و ذلك لكسب رضا املوظف و رفع من روحهم املعنوية 

 التفاهم .

تسعى إلى برمجة برامج ترفيهية و ثقافية و رياضية للتالميذ في جميع املراحل  مع عقد جلسات و ندوات مع أولياء التالميذ و  -

للتالميذ ، و التوصل إلى ما يرض ي التلميذ وفق األنظمة و  إدارة املدرسة ملناقشة النواحي التعليمية و التربوية    و النفسية

اللوائح و معالجة أي مشكالت تقابل التالميذ ، و تقوية الصلة مع أولياء األمور و املؤسسة الخاصة و األخذ بأرائهم من أجل 

 تحسين العملية التعليمية و التربوية للرفع من مستوى أداء املعلمين .

 ملدرسة الخاصة العالقات العامة في ا

هناك نوع من " البرامج  و هي البرامج  من بين أهم البرامج التي تعدها إدارة العالقات العامة و التي تتوافق مع كل الظروف ،

الخاصة برفع الروح املعنوية بين الجمهور النوعي        و مخاطبة أي  نوع من أنواعه ، بحيث يعرف كل فرد واجبه و يدرك 

عيم أهدافه كل نشاط يقوم به و يطلق عليه البرنامج املعرفي ، و هناك نوع من البرنامج التنظيمي هو الخاص  بتعزيز و تد

 األهداف التنظيمية و يتضمن تاريخ املؤسسة ، و إنجازاتها و العاملين بها         و سياساتها و مشروعاته التي تخططها

إن الجهود املبذولة في مجال العالقات العامة تنصب في إقامة سمعة طيبة بين املؤسسة  و إستمرار التأمل مع تلك الجماهير 

امج العالقات العامة في املؤسسة التعليمية الخاصة هو توطيد سمعة املؤسسة بإعتبار " أن من ناحية أخرى ، فالهدف من بر 

السمعة الطيبة هي أحد الدعائم األساسية التي يقوم عليها كيان املؤسسة ، فالصورة املشرقة للمؤسسة هي التي تخلق املناخ 

لعمل فيها و سعادة العاملين باإلنتماء إليها ، و بذلك املناسب إلقبال الجمهور على التعامل معها و جذب أفضل العناصر ل

 يزداد نجاحها و تنمو أنشطتها و تصبح قادرة على مواجهة أية منافسة حالية كانت أو مرتقبة

 برامج العالقات العامة في املؤسسة التعليمية الخاصة
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معة املؤسسة و هما البناء و التصحيح " و تعني إن برامج العالقات العامة تقوم بوظيفتين أساسيتين من أجل  بناء و تعزيز س

وظيفة البناء خلق سمعة طيبة للمؤسسة  و دعم ثقة الجمهور فيها  و كفالة إيمانه و إقتناعه برسالتها  و أهدافها و كفاءتها و 

ة من وسائل إيجابية برامجها          و إنجازاتها  و املحافظة على عالقات و صالت قوية عن طريق ما تقدمه العالقات العام

 بناءة  

و تهتم وظيفة التصحيح  بتصحيح الصورة النسبية للمؤسسة لدى جماهيرها و هي الصورة التي تكون قد تكونت بسبب 

سلوكيات غير سليمة أو معلومات خاطئة ، و هنا تحرص هذه الوظيفة على إعادة ثقة الجمهور باملؤسسة ، كما تشمل هذه 

في وضع و تنفيذ إستجابات بناءة للقضايا املختلفة  و هذا فضال عن الرد على ما يوجه للمؤسسة من  الوظيفة معاونة اإلدارة

 .قة الجمهور في املؤسسة التعليميةإنتقادات أو إعتراضات أو دعايات كاذبة أو إشاعات مغرضة تزعزع من ث

تعتمد إدارة املؤسسات الخاصة بصورة أساسية على قدرتها في مواكبة التطورات العلمية     و العملية و اإلصالحات 

اإلقتصادية التي تشكل تحديا عصريا ملؤسسات الناجحة ، األمر الذي يتطلب من املؤسسة التعليمية الخاصة على إثبات 

 املتغيرة بإستمرار  قدرتها و مالءمتها للتغيرات البيئية املتقلبة و

" إن العالقات العامة يجب أن تقوم على قواعد و أسس إجتماعية  من أجل تحقيق عنصر التماسك و التضامن بين 

املؤسسة و الجمهور  و لتحقيق أهداف إجتماعية عن طريق قيامها بتدريب الجمهور الداخلي للمؤسسة على تحمل املسؤولية 

بإمكاناتها و سياستها و مسؤولياتها و بالعقبات و الصعاب التي تواجهها ، و بما يجب عليهم اإلجتماعية ، عن طريق تعريفهم 

من تأييد و مشاركة في تحمل هذه املسؤوليات للمساهمة في تأدية رسالتها  و عن طرق نظرتها الشاملة لألفراد العاملين فيها 

 xiiiعلى أساس أنهم يعيشون في ظروف إجتماعية مشتركة".

برامج العالقات العامة في املؤسسات التعليمية الخاصة هي القيام بإعالم املجتمع املحلي ، بسياستها و عملياتها و  و منه فإن

 أهدافها مع إقامة الندوات و اإلحتفاالت          و اإلشهارات و حسن اإلستقبال ألبناء املجتمع املحيط بهذه املؤسسات .

وسائل اإلعالم على أساس من الصدق و الدقة ، في إعطاء املعلومات و ذلك حتى كما من الضروري أن تبني العالقات مع 

تستطيع املؤسسة أن تحصل على ثقتهم و تعاونهم الدائم مما يؤدي إلى وقوفهم بجانب املؤسسة في أوقات األزمات ، و سرعة 

تهم في زيادة مصداقية املؤسسة بين تفهمهم لهذه األزمات وقت وقوعها ، و يمكن تلخيصها توقعات وسائل اإلعالم و رغبا

اإلعالميين، و تعتبر املؤسسات التعليمية الخاصة مؤسسات تربوية و تجارية  و من الضروري أن تبقى هذه املؤسسات على 

    إتصال مع مجتمعها و جمهورها و تطبيقات العالقات العامة  تكون على مستوى عال من الكفاءة من أجل إطالع أولياء األمور     

 و املستهلكين  بأهمية و دور هذه املؤسسات في املجتمع . 

 خاتمة 

شغلت الخوصصة كمفهوم قانوني إقتصادي أو سوسيولوجي بكل جوانبها القانونية و اإلقتصادية و اإلجتماعية التي تمس 

كم إرتباطها بالتنمية ، و في اإلقتصاد القومي و تنعكس سواء بالسلبية أو اإليجابية على املؤسسات العمومية اإلقتصادية بح

هذا السياق كانت اإلصالحات التي باشرتها الدولة على الصعيد اإلقتصادي و من خالل فتح املجال أمام اإلقتصاد الوطني 



 0202 أاير/ مايو احلادي عشر العدد                                االقتصادية للدراسات الدولية اجمللة

 

     
 

ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   
 

178 

لإلندماج في إقتصاد السوق ، و كان من الضروري عملية إدماج املؤسسات فيما تتجه إليه عملية الخوصصة كإحدى املراحل 

ا املؤسسة العمومية اإلقتصادية ، و كان لزاما إعادة النظر في كيفيات إعادة تفعيل العالقات العامة في املؤسسة التي تمر به

العمومية اإلقتصادية و طبيعة هيكلتها و أهدافها إلحداث تغييرات متتالية تعمل على تحرير اإلقتصاد العالمي و من ثمة 

الغة في البناء التنظيمي للمؤسسة ، بحيث تصبح العالقات بين جماعات العمل عالقات العمل في املدارس الخاصة ذا أهمية ب

و اإلدارة التي تحتكم ألطر تسييرية و تنظيمية في ظل التغيرات اإلقتصادية نظرا لتغير أساليب امللكية و التسيير ، فاإلدارة و 

املؤسساتي يشهد تحديا حقيقيا يطبعه تميز  طبيعة اإلشراف و مراكز إتخاذ القرارات و من ثمة يصبح الواقع اإلقتصادي

 الخصوصية اإلجتماعية و اإلقتصادية و التاريخية للمجتمع الجزائري و مؤسساته .

و عليه تم التركيز على تجربة تحول املدرسة نحو الخوصصة كأحدى املحطات اإلقتصادية لتفعيل دور املدرسة و فقا 

 .ملتطلبات اإلصالحات اإلقتصادية و الخوصة 
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 ملخص

يهدف هذا الدليل إلى تزويد املؤسسات بأهم املالمح 

يمكن االعتماد عليها من أجل وضع  الرئيسية التي

خطة الستمرار األعمال داخل املؤسسة، حدد هذا 

الدليل أهم االختالفات بين الخطة التقليدية 

الستمرار األعمال وبين خطط استمرارية األعمال 

 خالل تفش ي الوباء، يساعد هذا الدليل املؤسسة على

وضع وإصدار و تقليل املخاطر الصحية للموظفين،

ات خاصة بالخطط البديلة في حالة غياب أو تعليم

عزل أو إصابة أحد املوظفين، ضمان ترتيبات بديلة 

مع املوردين والعمالء بحيث تتمكن املؤسسة  من 

 االستمرار بالقيام باألعمال الخاصة بها.

حدد هذا الدليل اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها 

حتملة املؤسسات املالية لتقليل اآلثار السلبية امل

للوباء، بحيث يجب أن تتناول خطة )خطط( 

استمرارية العمل للمؤسسة األوبئة برنامًجا وقائًيا ، 

وإستراتيجية موثقة تم تطويرها لتصل إلى مراحل 

تفش ي الوباء، وإطار شامل لضمان استمرارية 

العمليات الحرجة، وبرنامج اختبار، وبرنامج إشرافي 

جب أن يكون لضمان مراجعة الخطة وتحديثها. ي

الجزء الوبائي من الخطة مرًنا بما يكفي للتعامل مع 

مجموعة واسعة من اآلثار املحتملة التي يمكن أن 

تنتج عن الوباء، وأن يعكس أيًضا حجم املؤسسة 

 وتعقيدها وأنشطتها التجارية.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Abstract  

This guide tried to provide the 

corporation with the most important 

features that can be relied upon in order 

to develop a business continuity plan . 

This guide identified the differences 

between the traditional business 

continuity plan and business continuity 

plans during an pandemic, also it helps 

the corporation reducing health risks of 

employees, determine alternative plans in 

the event of the absence, isolation or 

injury of a staff , ensuring alternative 

arrangements with suppliers and 

customers so that the corporation can 

continue to carry out its own business. 

This guidance identifies actions that 

financial institutions should take to 

minimize the potential adverse effects of 

a pandemic. Specifically, the institution’s 

business continuity plan(s) (BCP) should 

address pandemics and provide for a 

preventive program, a documented 

strategy scaled to the stages of a 

pandemic outbreak, a comprehensive 

framework to ensure the continuance of 

critical operations, a testing program, and 

an oversight program to ensure that the 

plan is reviewed and updated. The 

pandemic segment of the BCP must be 

sufficiently flexible to address a wide 

range of possible effects that could result 

from a pandemic, and also be reflective 

of the institution’s size, complexity, and 

business activities 

 

 

 

 



  
 

                                                

 
ا برلين الماني –المركز الديمقراطي العربي   

 

183 

 األعمال في ظل انتشار فيروس كورونادليل إلعداد خطة الستمرارية 

تقوم املؤسسات والشركات بإعداد خطة الستمرارية األعمال ملعالجة خطر تفش ي وباء فيروس كورونا وتأثيره املحتمل علي 

استمرار العمل داخل أي املؤسسة، يحدد هذا الدليل اإلجراءات التي ينبغي أن تتخذها أي مؤسسة لتقليل اآلثار الضارة 

خطة استمرارية العمل للمؤسسة الخاصة بالوباء برنامًجا وقائًيا، وإستراتيجية  املحتملة للوباء على أداء املؤسسة. تتناول 

موثقة يتم تطويرها لتصل إلى احتمالية تفش ي الوباء في كافة أرجاء الدولة، وتحديد إطار شامل لضمان استمرارية 

بما يكفي للتعامل مع مجموعة العمليات الحرجة،  مع املراجعة الدائمة للخطة وتحدياتها، ويجب أن تكون الخطة مرنة 

 واسعة من اآلثار املحتملة التي يمكن أن تنتج عن الوباء. 

إن وجود خطة الستمرارية األعمال في املؤسسة يزيد من قدرتها على التعامل مع أزمة فرض حالة الطوارئ في الدولة نتيجة 

الخاصة بفرض حالة الطوارئ وأيضا لتعليمات النتشار فيروس كورونا، وتراعي الخطة التعليمات الصادرة من الحكومة 

 وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية.

وفي هذا السياق يجب تحديد املخاطر التشغيلية الرئيسية لألعمال، باإلضافة إلى الخطوات التي يجب على املؤسسة 

إجراء التغييرات التي تراها  ، ويحق للمؤسسةCOVID-19اتخاذها لالستعداد وتقليل تعطيل األعمال الناتج عن انتشار 

مناسبة لتواكب التغييرات والتعليمات الصادرة عن الحكومة نظرا للتطورات اليومية لحالة الطوارئ، وعليه فإن اعتماد 

نهج تحديد املخاطر في املؤسسة يساعدها على املحافظة على أهم أصولها وهي: املوظفين، املعلومات، التدفق النقدي 

 لى مستويات االستعداد للتهديدات الصحية املحتملة وغيرها.وبالتالي خلق أع

 يساعد هذا الدليل املؤسسة على:

 تقليل املخاطر الصحية للموظفين. .أ

 وضع الخطط البديلة في حالة غياب أو عزل أو إصابة أحد املوظفين. .ب

 م باألعمال الخاصة بها.ضمان ترتيبات بديلة مع املوردين والعمالء بحيث تتمكن املؤسسة  من االستمرار بالقيا .ت
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 تمهيد 

يتم تعريف األوبئة على أنها تفش ي مرض ما وينتشر في منطقة جغرافية واسعة ويؤثر على نسبة عالية بشكل استثنائي من 

السكان وربما في جميع أنحاء العالم، ولقد حدثت العديد من األوبئة عبر التاريخ ويتوقع الخبراء أن العالم سيشهد تفش ي 

 واحد على األقل في هذا القرن.وباء 

انه من غير املعروف ما إذا كان تفش ي األمراض املعدية سيؤدي إلى إعالنه كوباء عالمي من قبل منظمة الصحة العاملية، 

فسرعة انتشار الفيروس أو األمراض املعدية في العالم ومدى تأثيره على مختلف مناحي الحياة هو من يحدد إعالنه كوباء 

مر الذي ييير مخاوف كبيرة من حيث انتشاره السرعع بين الششر، كما يمكن أن يكون له ثثاره االقتصادية عالمي، األ 

 السلبية على املستويين املحلي والدولي. ولذلك يجب على املؤسسات أن ترسم خطة تصف كيفية إدارتها لهذه األزمة.

 

 يط ملواجهة األوبئة االختالفات بين تخطيط استمرارية األعمال التقليدية والتخط

  هناك اختالفات واضحة بين التخطيط لتحدي الوباء والتخطيط الستمرارية األعمال التقليدية، عند تطوير

 تأثير مختلف الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من صنع 
ً
خطط استمرارية العمل تدرس إدارة املؤسسة عادة

داء املؤسسة، وهناك كوارث يمكن للمؤسسة التنبؤ بها اإلنسان التي قد تختلف في شدتها وتأثيرها على أ

وهناك كوارث أخرى يصعب التنبؤ بها وبحدتها، لكنها عادة ما تكون قصيرة املدى أو محدودة النطاق. في معظم 

الحاالت فان هذه الكوارث لن يكون لها تأثير كبير إال على منطقة جغرافية معينة، ويمكن العمل على معالجتها 

ف من التهديدات املرافقة لها من خالل التركيز على املرونة في إعداد خطة التعافي من الكوارث وخطة والتخفي

 استمرارية األعمال مرنة.

  أما التخطيط ملواجهة  تفش ي الوباء فيميل أحد التحديات الفريدة للمؤسسة على عكس الكوارث الطبيعية أو

ح له بسشب اختالف البقعة املنتشرة له في كافة أرجاء العالم التقنية، حيث انه من الصعب تحديد األثر الجان

والفترة الزمنية التي ال يمكن التنبؤ بها، وصعوبة التنبؤ بانتهائها، وذلك ألن الحدث الوبائي سيكون واسع 

االنتشار ويهدد ليس فقط منطقة جغرافية محدودة ولكن يحتمل أن تكون قارة بأكملها، كما أنه إذا ما انتشر 

ي منطقة معينة فانه سيؤدي إلى انتشاره في كافة املناطق ويكون هناك صعوبة في تجنبه وبالتالي شلل تام في ف

جميع مرافق الدولة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الكوارث واالضطرابات التقليدية عادة ما يكون لها فترات زمنية 

كل منها شهرين إلى ثالثة أشهر. وبالتالي، ال محدودة، أما األوبئة تحدث بشكل عام في موجات متعددة، تستمر 

 يوجد فرد أو منظمة في مأمن من اآلثار الضارة التي قد تنتج عن الوباء. 

  إن التحدي األكثر أهمية واملحتمل من هذا الحدث الوبائي الحاد الذي قد تواجهه املؤسسة هو نقص

مليل هذا الحدث، بحيث يجب أن تكون  املوظفين بسشب الغياب، لذلك تبرز الحاجة إلى التخطيط الجيد

خطط الوباء مرنة بما فيه الكفاية للتعامل بفعالية مع مجموعة واسعة من اآلثار املحتملة التي يمكن أن تنتج 

 عن الوباء، كما يجب أن تعكس خطط الوباء حجم املؤسسة وأنشطتها. 

 لتحديد وترتيب أولويات املؤسسة واهم  باإلضافة إلى ذلك يتطلب التخطيط ملواجهة الوباء إجراءات إضافية

 املوظفين املسئولين عن القيام بأهم أعمال املؤسسة.

 

 ملواجهة التحديات التي يشكلها الوباء، يجب أن تشمل خطة العمل األساسية للمؤسسة على ما يلي:
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ذلك: مراقبة درجة  إعداد برنامج وقائي لتقليل احتمالية تأثر عمليات املؤسسة بشكل كبير من الوباء، بما في .1

 التفش ي املتوقعة للوباء، باإلضافة إلى توفير أدوات النظافة املناسبة للموظفين.

إعداد إستراتيجية تنص على توسيع نطاق جهود مكافحة املؤسسة للوباء بحيث تكون متسقة مع تأثيرات   .2

لخطط التي تصف كيفية التعافي مرحلة معينة من تفش ي الوباء، ومتابعة كافة التطورات املرافقة له، وتحديد ا

 من هذه األزمة واالستعدادات املناسبة ألي موجة )موجات( تالية. 

وضع إطار مفصل وشامل لكافة األنظمة واإلجراءات التي تمكن املؤسسة بالقدرة على مواصلة عملياتها في حال  .3

ات تقليل االتصال باملوظفين تغيب عدد كبير من موظفي املؤسسة لفترات طويلة، يمكن أن تشمل هذه اإلجراء

 أو العمل وإعداد إجراءات الزوار وتحديد ما إذا كان يجب تطبيق قيود على دخول الزوار إلى املرافق. 

تحديد برنامج اختبار للتأكد من أن ممارسات وقدرات التخطيط الوبائي للمؤسسة فعالة وسيسمح باستمرار  .4

 العمل.

 

 العليامسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة 

  كما هو الحال مع أي خطة استمرارية األعمال ال ينبغي النظر إلى الخطة على أنه مجرد مشكلة في تكنولوجيا

 (، بل على أنه خطر كبير على املؤسسة بأكملها.ITاملعلومات )

 مجلس اإلدارة في املؤسسة مسئول عن اإلشراف على تطوير خطة ملواجهة الوباء ويجب على مجلس اإلدارة أو 

اللجنة التابعة له أيًضا املوافقة على الخطة املكتوبة للمؤسسة والتأكد من أن اإلدارة العليا تستيمر موارد 

كافية في التخطيط واملراقبة واختبار الخطة النهائية، ويجب أن تشمل أنشطة التخطيط الوبائي جميع 

ة والقانونية ووظائف دعم تكنولوجيا املجاالت الوظيفية، بما في ذلك الوظائف اإلدارية واملوارد الششري

 املعلومات. 

  اإلدارة العليا مسئولة عن تطوير خطة ملواجهة الوباء وترجمة الخطة إلى سياسات وعمليات وإجراءات

محددة. اإلدارة العليا مسئولة أيًضا عن نشر الخطة للموظفين في املؤسسة لضمان الفهم املستمر للعناصر 

هم املوظفين لدورهم ومسؤولياتهم في االستجابة لهذه األزمة. أخيًرا، اإلدارة العليا الرئيسية للخطة ولضمان ف

 مسئولة عن التأكد من أن الخطة يتم اختبارها بانتظام.

 

 إضافة مخاطر الوباء إلى تحليل املخاطر في املؤسسة:

، هذا التحليل الذي يجب أن يشمل يجب أن تكون التأثيرات املحتملة للوباء جزًءا من التحليل العام ملخاطر املؤسسة

 على ما يلي:

 تحديد األثر املحتمل للوباء على األعمال األساسية للمؤسسة؛ .1

 تحديد املتطلبات القانونية والتنظيمية لوظائف وعمليات املؤسسة؛ .2

 وضع ترتيبات احتياطية للتخفيف من أي مخاطر محتملة؛ .3

ساسية للمؤسسة تعقيًدا إضافًيا حيث قد ال تكون هناك ثليات يتضمن إضافة تأثير مخاطر األوبئة لخطة العمل األ 

وأساليب االستجابة كتلك املوجودة في حالة خطة استمرارية العمال التقليدية للكوارث أو الطوارئ. على سشيل امليال، قد 

 أثناء كارثة طبيعية أو حالة طوا
ً
ستخدم عادة

ُ
رئ أخرى هو طريقة مناسبة ال يكون إمكانية نقل املوظفين إلى منشأة بديلة ت

 أو مجدية ملواصلة العمليات في ظل أزمة الوباء.
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يجب أن تتضمن قضايا الوباء التي تم بحثها في تحليل األثر أيًضا توقع التغيب عن املوظفين والنظر في قضايا رعاية 

. في حالة الوباء الشديد، األسرة التي قد تؤثر على العمل، حيث أن معدالت التغيب ستعتمد على شدة انتشار الوباء

الغياب الذي يعزى إلى املرض، قد تصل الحاجة إلى رعاية أفراد األسرة املرض ى والخوف من العدوى خالل أسابيع الذروة 

من تفش ي الوباء، مع انخفاض معدالت الغياب خالل األسابيع التي تسبق الذروة وبعدها. من املحتمل أن تؤدي بعض 

ميل إغالق املدارس أو عزل بعض إفراد العائلة أو إيقاف املواصالت العامة( إلى زيادة معدل تدابير الصحة العامة )

 التغيب.

 

 

 

 

 تقييم وإدارة املخاطر

إن عملية تقييم املخاطر في املؤسسة أمر بالغ األهمية ولها تأثير كبير على ما إذا كانت جهود إدارة استمرارية األعمال 

 ستنجح أم ال.

 ما يلي:-الخاصة بتخطيط الوباء-تشمل خطوات تقييم وإدارة املخاطر  

إعطاء األولوية لألعمال داخل املؤسسة التي تعتبر األكثر عرضة للتأثر باألزمة الناتجة عن الوباء، وذلك وفقا  .1

 لتقديرات املؤسسة؛

إضافته للتخفيف من حدة إجراء "تحليل الفجوة" ملقارنة السياسات واإلجراءات القائمة مع ما هو مطلوب  .2

 االضطرابات املحتملة الناتجة عن الوباء؛

 مراجعة خطة الوباء من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة منها واإلدارة العليا سنوًيا على األقل.  .3

 شرح ونشر الخطة والوضع الحالي للوباء للموظفين. .4

ة. ويجب على أصحاب العمل إجراء مسحا يجب تحديد اآلثار املحتملة لالنقطاع الخارجي على العمليات التجاري .5

 لتقييم املخاطر مع املوظفين وتقييم سيناريوهات الكوارث بناًء على االحتماالت واملخاطر.

 

 تشمل إجراءات تقييم وإدارة املخاطر الناشئة املجاالت التالية:

 إدارة املوارد الششرية. .1

 تكنولوجيا املعلومات.  .2

 األعمال اليومية. .3

 هات الخارجية. التواصل مع الج .4

 

 وعليه يمكن اتخاذ الخطوات التالية لضمان التحضير املناسب الستمرارية العمل

 أوال: إدارة املوارد البشرية

إن املوظفين هم أهم األصول لدى املؤسسة لذلك يجب املحافظة على سالمتهم الصحية وبقاؤهم في أمان، لذلك 

 يجب إتباع اإلجراءات التالية:
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بداية يجب تشكيل فريق للمباشرة بإعداد خطة الستمرارية األعمال، وتقوم إدارة املوارد الششرية بعد إعداد  .أ

 الخطة بالتأكد من مدى معرفة املوظفين بخطط استمرارية العمل واالمتيال لها خالل هذه الفترة. 

 

 صناع القرار واملديرين الرئيسيين. وضع خطة الستمرارية العمل خاصة باملدراء في حالة غياب او إصابة او حجر .ب

إعادة النظر في ترتيبات العمل لتصبح أكثر مرونة النظر للموظفين املعرضين ملخاطر اإلصابة عالية، وكذلك  .ت

(، على سشيل nCoVاملوظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في املنزل ألسباب أخرى تتعلق بفيروس كورونا الجديد )

األسرة الذين سافروا إلى البلدان أو املناطق املتأثرة بالفيروس أو األمهات اللواتي سوف امليال لرعاية أفراد 

 يبقين في املنزل لرعاية أبناؤهم بحيث يتم دراسة كل حالة على حدا.

 مراجعة سياسة املوظفين من حيث اإلجازات السنوية واملرضية وسياسة السفر واالجتماعات. .ث

لتزام بجميع التعليمات الصحية وتعليمات السفر الصادرة عن وزارة الصحة، إصدار تعليمات بشأن ضرورة اال .ج

والحكومة. على سشيل امليال، تأجيل السفر إلى الدول املصابة، واملتابعة الدورية لقائمة هذه الدول الصادرة عن 

 وزارة الصحة.

د املوظفين باألعراض، االمتيال لجميع أوامر الحجر الصحي الصادرة عن وزارة الصحة في حالة شعور أح .ح

واتخاذ جميع التدابير املنصوص عليها من قبل وزارة الصحة خالل فترة الحجر الصحي. على سشيل امليال، سيتم 

يوًما في حال حدوث أعراض الفيروس بناًء على توصيات وزارة الصحة. يجب أال  14عزل جميع املوظفين خالل 

 موقعهم املخصص ألي سشب.  يغادر املوظفون املوجودون تحت الحجر الصحي

يجب على إدارة املوارد الششرية التأكد من بقاء املوظفين املحجورين بعيًدا عن مكان العمل خالل فترة الحجر  .خ

يوًما، لكن يجوز ألصحاب العمل اعتماد ترتيبات عمل مرنة، ميل االتصال عن ُبعد وعقد  14الذي يستمر ملدة 

 ين بالعمل من املنزل. املؤتمرات عن ُبعد، للسماح للموظف

إذا لم يكن العمل عن ُبعد أو العمل عن ُبعد ممكًنا، فيمكن إلدارة املؤسسة االجتماع مع فريق خطة استمرارية  .د

 األعمال التخاذ القرار املناسب مليل هذه الحاالت.

ؤولياتهم )على تحديد املوظفين االحتياطيين للوظائف الرئيسية في حالة مرضهم أو عدم قدرتهم على تنفيذ مس .ذ

 سشيل امليال املالية، املدير، االستيمار(.

 تنسيق األدوار واملسؤوليات الداخلية أثناء تفش ي املرض. .ر

 مراجعة سياسات التأمين الصحي املوظفين، ما إذا كان املصاب سيشمله التأمين الصحي ام ال. .ز

حفاظ على النظافة العامة للحفاظ من الضروري ان يكون املوظفين على معرفة تامة ما يجب عليه من حيث ال .س

 على صحته وصحة من حوله.

 القيام بتعقيم املكاتب والهواتف وكافة األسطح في املؤسسة. .ش

مساكن مؤقتة. إذا كان املوظفون مطلوبين في مكتب مؤقت، فيجب اتخاذ ترتيبات للمعيشة املؤقتة، إلى جانب  .ص

 وسائل نقل بديلة من وإلى املكتب املؤقت.

 توفير مكان بديل للدوام إذا أمكن ذلك.العمل على  .ض

تحديد اآلثار املحتملة لالنقطاع الخارجي على العمليات التجارية. ويجب على أصحاب العمل إجراء مسحا  .ط

 لتقييم املخاطر مع املوظفين وتقييم سيناريوهات الكوارث بناًء على االحتماالت واملخاطر.
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ليات التي تعتبر ضرورية لدفع أجور املوظفين والوفاء يجب أن يحدد أعضاء فريق كشوف املرتبات العم .ظ

بااللتزامات املتعلقة بالضرائب واإليداع. يجب على الفريق إجراء تحليال لسير العمل لتحديد احتياجات 

 التوظيف وتقييم مخاطر الفشل في إكمال املهام

 ثانيا: تكنولوجيا املعلومات

 ملواجهة أي طارئ ثخذين بعين االعتبار ما يلي:على إدارة تكنولوجيا املعلومات أن تعد خطة 

التأكد من أن البنية التحية لتكنولوجيا املعلومات في املؤسسة لديها القدرة بالفعل على دعم خاصية العمل عن  .أ

مرخص لتمكين املوظفين من استمرارية العمل، سيتيح هذا للموظفين الوصول إلى محركات  VPNبعد من خالل

صة بهم من املنزل وكذلك تسجيل الدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في العمل من أقراص الشبكة الخا

 املنزل.

 التأكد من أن املوظفين لديهم القدرة على العمل من املنزل. .ب

التأكد من أن املوظفين لديهم أجهزة الكمبيوتر واالتصاالت السلكية والالسلكية أو قدرات النطاق العريض   .ت

 جيدة؟

ى إعداد سياسات خصوصية البيانات الخاصة باملؤسسة وباملوظفين بحيث تتوافق مع املعايير العمل عل  .ث

 الدولية.

تحديد صالحيات استخدام املوظفون لحساباتهم عن بعد بصورة ثمنة بحيث يضمن سالمة قواعد بيانات  .ج

 املؤسسة.

 عمال.إنشاء خطة اتصال داخلية بحيث تكون هذه الخطة جزءا من خطة استمرارية األ  .ح

توفير التحدييات الالزمة للموظفين، وتخصيص موظف للدعم الفني الكترونيا ليقوم بتقديم الدعم الفني في  .خ

 حال حدوث أي عطل خاصة فيما يتعلق بالبرامج املحاسشية.

 تحديد اإلجراءات التي يجب على املوظفين إتباعها. .د

 .Employee Intranetة في استخدام تطبيقات زيادة استخدام الفيديو أو البرامج الهاتفية الرقمية وزياد .ذ

لربط املوظفين الذين لديهم أعمال مشتركة ليتسنى لهم مناقشة  team chatالعمل على إنشاء ما يسمي  .ر

 أعمالهم.

ملفات النسخ االحتياطي. تعد القدرة على الوصول إلى ملفات كشوف املرتبات االحتياطية ومعلومات املوظف  .ز

االسترداد. يجب تخزين هذه امللفات بعيًدا عن املنشآت الرئيسية لصاحب العمل للتأكد  جزًءا أساسًيا من خطة

من إمكانية الوصول إليها بعد وقوع كارثة. قد يكون نظام تخزين البيانات املستند إلى مجموعة النظراء مفيًدا 

 من تخزينها على القرص ملعدي كشوف املرتبات بعد وقوع كارثة. تخزن النظم البرامج والبيانات عبر اإلنت
ً
رنت بدال

 الصلب لجهاز الكمبيوتر، مما يجعل املعلومات متاحة خارج مقر املؤسسة.

 

 ثالثا: األعمال اليومية

 يجب تحديد األعمال الهامة )األنشطة ذات األولوية( واملوظفين األساسيين، ومراعاة ما يلي:

الفريق أ والفريق ب( الذين يمكن نشرهم في جداول عمل إعداد فرق بديلة من املوظفين )على سشيل امليال،  .أ

مختلفة )على سشيل امليال، الفريق أ يعمل في املكتب ألسابيع بديلة، بينما يعمل فريق العمل عن بعد والعكس(، 

 ويجب فصل الفرق مادًيا لتجنب خطر العدوى فيما بينهم.
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 ملتابعة.وضع الخطط املتعلقة بفحص الزائرين واملوظفين وإجراءات ا .ب

 تطوير عملية مراقبة قوية ملرض املوظف لتحديد وإدارة املوظفين غير الصحيين .ت

ضمان اإلمداد الكافي بمعدات الحماية الشخصية املناسبة واملعدات الطبية )ميل موازين الحرارة والقفازات التي  .ث

 واملطهرات(. N-95يمكن التخلص منها واألقنعة الجراحية وأقنعة 

ة إجراء مسح لتقييم املخاطر مع املوظفين وتقييم سيناريوهات الكوارث بناًء على االحتماالت يجب على اإلدار  .ج

 واملخاطر.

 

 رابعا: التواصل مع الجهات الخارجية 

 تحديد العمالء األساسيين والتأكد من وجود الخطط لتلبية احتياجات العمالء في حال إغالق أحد املوردين. .أ

 مل على التعقيم املستمر.في حال استالم طلبية يجب الع .ب

 وضع خطط بديلة في حالة تفش ي املرض وتحديد قائمة أخرى للموردين. .ت

قد يعرض -بما في ذلك مقدمو الخدمات واملوارد األساسين-إن االتصال والتنسيق املفتوحين مع أطراف الخارجية .ث

طراف الخارجية، خاصة فيما املؤسسة وموظفيها لخطر العدوى، لذلك على املؤسسة تنسيق طريقة التواصل مع األ 

 يتعلق بخدمة تقديم الدعم والصيانة للخدمات في املؤسسة أثناء الوباء. 

تتطلب خطة استمرارية األعمال الخاصة بالوباء ضمان وجود احتياطي كاف من اإلمدادات األساسية وإدارة  .ج

 العمل من املنازل.  استباقية لصيانة املعدات لضمان االستدامة أثناء انقطاع العمل في حال فرض

يجب تحديد طريقة للتواصل مع املؤسسات األخرى من اجل تسهيل الحصول على املعلومات بحيث يضمن طريقة  .ح

 ثمنة للتواصل بدون اللقاءات لتجنب العدوى.

 

 مراقبة املخاطر واالختبار

  مع استمرار تطور املعلومات من الخبراء الطبيين والحكوميين حول أسباب الوباء وثثاره، يجب أن تكون خطة

املؤسسة للوباء مرنة بما يكفي لتضمين املعلومات الجديدة ونهج التخفيف من املخاطر. ونتيجة لذلك، فإن 

 رصد املخاطر واختبار خطة الوباء مهم لعملية التخطيط الشاملة. 

 يل أحد التحديات الرئيسية لإلدارة في تطوير برنامج اختبار يوفر درجة عالية من التأكيد على سالمة يتم

 األعمال الهامة، بما في ذلك دعم البنية التحتية واألنظمة مراقبة املخاطر واالختبار.

 

 هم أن ترصد اإلدارة قد تحتاج اإلدارة إلى التصرف بسرعة لتنفيذ عناصر خطط االستجابة للوباء. لذلك، من امل

مصادر األخبار الوبائية الوطنية والدولية لكي تكون على دراية بحدوث تفش ي محتمل. يجب أن تراقب اإلدارة 

مواقع الويب املخصصة لقضايا الرعاية الصحية الوطنية، وتحديد نقاط االتصال الرئيسية ملنظمات الرعاية 

 ؤسسة املالية منها في حالة حدوث وباء.الصحية والطوارئ، وتقييم اآلثار املحتملة للم

  يجب على اإلدارة أيًضا إبالغ املوظفين ومقدمي الخدمات الرئيسيين باإلجراءات التي تخطط التخاذها في نقاط

 بدء محددة
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 مثال

اإلطار  املراجعة

 الزمني

الجهة 

 املسؤولة

 املؤشر السياسات

     إصدار تعليمات تستهدف حماية

مع اإلجراءات املوظفين تماشًيا 

االحترازية التي تقوم بها الدولة 

ملكافحة فيروس كورونا، وتراعي ما 

 يلي:

تطهير وتعقيم املقر بالكامل بما  .1

فيه كافة بتعقيم املكاتب والهواتف 

 وكافة االسطح في املؤسسة

في حال إصابة أي موظف يتم  .2

حصر جميع املوظفين الذين 

تعاملوا او اختلطوا باملصاب 

 من ومنحهم إجا
ً
زات فورية اعتبارا

اليوم للقيام بإجراءات الحجر 

 املنزلي املتعارف عليها. 

إخطار جميع العمالء الذين  .3

اختلط بهم الزميل املصاب لكي 

 يتخذوا نفس االحتياطات

تطبيق قرار تناوب املوظفين في  .4

 %55إدارات البنك بحيث يحضر 

طلة مدفوعة -منهم ملدة أسبوعين 

ضمن بالتبادل وذلك -األجر

إجراءات الوقاية من فيروس 

 كورونا املستجد 

يتم ابالغ املؤسسة في حال إصابة  .5

أحد افراد االسرة، وتقوم املؤسسة 

بإعطاء املوظف عطلة وحجره 

 يوم. 14منزليا لفترة 

تحديد املوظفين االحتياطيين  .6

للوظائف الرئيسية في حالة 

مرضهم أو عدم قدرتهم على تنفيذ 

امليال  مسؤولياتهم )على سشيل

إصابة أحد 

املوظفين،إصابة أي 

شخص تم التعامل معه 

من قبل موظفي 

املؤسسة،إصابة أحد 

 افراد اسرة املوظف
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 املالية، املدير، االستيمار(.

تنسيق األدوار واملسؤوليات  .7

 الداخلية أثناء تفش ي املرض

مرونة في دوام السيدات الذين  .8

لديهم أطفال، والحوامل وأصحاب 

األمراض املزمنة ميل الضغط 

 والسكر وأمراض القلب

نشر الوعي بين املوظفين  .9

 باملؤسسة مع مراعاة: 

الكفوف استخدام املوظفين  .أ

الواقية عند التعامل 

 معاآلخرين

توفير املطهرات ووضع ثلية  .ب

 للتعقيم والتطهير املستمر

 منع التجمعات .ت

ضمان اإلمداد الكافي بمعدات  .ث

الحماية الشخصية املناسبة 

واملعدات الطبية )ميل موازين 

الحرارة والقفازات التي يمكن 

التخلص منها واألقنعة 

 N-95الجراحية وأقنعة 

 واملطهرات(

جعل البصمة على الوجه بدال  .ج

 من اليد

توفير أجهزة ومعدات للكشف  .ح

 املبكر عن الفيروس

 

فحص كافة الزائرين  .1   

واملوظفين والزامهم على 

 التعقيم قبل الدخول 

العمالء األساسيين تحديد  .2

والتأكد من وجود الخطط 

لتلبية احتياجات العمالء في 

 حال اغالق أحد املوردين.

التعامل مع الجهات 

الخارجية )الزبائن، 

 املوردين، .....
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في حال استالم طلبية يجب  .3

 العمل على التعقيم املستمر.

وضع خطط بديلة في حالة  .4

تفش ي املرض لدى املوردين 

وتحديد قائمة أخرى 

 للموردين.

في حالة اكتشاف إصابة احد  .5

ر املؤسسة الزوار والذي زا

تقوم املؤسسة بإبالغ الجهات    

املختصة وتعقيم املؤسسة 

وحجر من تعامل مع هذا 

الشخص من املوظفين 

 وارسالهم للفحص.

إن االتصال والتنسيق  .6

املفتوحين مع أطراف 

بما في ذلك مقدمو -الخارجية

-الخدمات واملوارد األساسيون 

قد يعرض املؤسسة وموظفيها 

 لخطر العدوى، لذلك على

املؤسسة تنسيق طريقة 

التواصل مع األطراف 

الخارجية، خاصة فيما يتعلق 

بخدمة تقديم الدعم 

والصيانة للخدمات في 

املؤسسة أثناء الوباء، أي 

يمكن للمؤسسة ان تستقبل 

املوردين في غير أوقات العمل 

الرسمية بالتنسيق مع موظف 

األمن ومن ثم قيامه بتعقيم 

 املواد وتعقيم املوردين. 

ضمان وجود احتياطي كاف  .7

من اإلمدادات األساسية 

وإدارة استباقية لصيانة 

املعدات لضمان االستدامة 
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أثناء انقطاع العمل في حال 

 فرض العمل من املنازل. 

يجب تحديد طريقة للتواصل  .8

مع املؤسسات األخرى كالبنوك 

وسلطة النقد من اجل تسهيل 

الحصول على املعلومات 

ة بحيث يضمن طريقة ثمن

للتواصل بدون اللقاءات 

 لتجنب العدوى.
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