




قضایا اقتصادیة معاصرة
الدكتــور ة

" فاطمة الزھراء " رقایقیة



اإلھداء
الحمد � والشكر � تعالى، كما ینبغي لجالل وجھھ وعظیم قدرتھ وسلطانھ الدي ألھمني الطموح
والصبر وسدد خطاي بأن أمن علي بإتمام ھده الدراسة ومن علي بفضلھ ونعمھ التي ال أحصیھا،

والصالة والسالم على سیدنا محمد علیھ ألف صالة وأزكى تسلیم وعلى ألھ وصحبھ أجمعین.
ویطیب لي بعد شكر هللا عز وجل أن أتوجھ بأسمى أیات الشكر والعرفان والتقدیر إلى كل من
ساھم في إبداء النصح والمشورة في مسیرتي العلمیة وإلى الوالدین الكرمین وإلى دار زھران وكل

من ساھم في إتمام ھدا العمل ومحاولة إخراجھ إلى خیر الوجود على أحسن حال.



تقدیم
في إطار الجھود النظریة التي بذلت لمحاولة إرساء معالم بعض القضایا المطروحة بأبعادھا
وتجلیاتھا على الساحة الدولیة واإلقلیمیة البد من اإلشارة إلى أنھ ھناك جھودا مكثفة بذلت
وتنظیرات عدیدة قدمت، إال أن ھده الدراسة تتناول أبرز المواضیع المعاصرة المطروحة لدى
مراكز الدراسات والبحوث، والتي أصبحت تشكل محور إھتمام العدید من الباحثین واألكادمیین في
میادین السیاسة، اإلدارة واإلقتصاد، لذلك فقد ساھمت الدراسة بالنظر لتعدد محاورھا بما تضمنتھ
من ومختلف القضایا إستجابة للتطورات والمستجدات الدولیة من جانب، ونظرا ألن البحث البحث
األكادیمي العربي والذي یجب أن یتكیف مع ما یحدث على الصعید العالمي ال یزال بطيء الخطى

من جانب أخر.
حیث یسعى كل محور لتوضیح بعض المعالم حول تصورات جدیدة لعدة قضایا منھا العولمة وبناء
الدولة والتنمیة من المنظور الكلي والمؤسسة بتعدد أشكالھا وأنواعھا وبإعتبارھا عصب اإلقتصاد،

لذلك یجب أن تحظى بالقدر الكافي من اإلھتمام والدراسات المكثفة وذلك من المنظور الجزئي.
فنأمل أن إصدار ھدا الكتاب سیساعد في إغناء المكتبة العربیة أملین أن یسد ثغرة ولویسیرة في

مكتبتنا الجامعیة. وهللا ولي التوفیق.
(َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخَطأْنَا ) [ البقرة: ٢٨٦]
الباحثة.



الفصل األول



ضوابط االقتصاد اإلسالمي (الالربوي) المنفذ من أزمات النظام
الرأسمالي



بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ َال یُِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِیٍم) (البقرة،276). َدقَاِت َو�َّ بَا َویُْربِي الصَّ ُ الّرِ (یَْمَحُق �َّ

بَا إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِیَن َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرِ كما جاء في قولھ تعالى ( یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آََمنُوا اتَّقُوا �َّ
ِ َوَرُسوِلِھ َوإِْن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْمَواِلُكْم َال تَْظِلُموَن َوَال (278) فَإِْن لَْم تَْفعَلُوا فَأَْذنُوا بَِحْرٍب ِمَن �َّ

تُْظلَُموَن)(البقرة، 279-278).



الملخص

مھما تعددت وتنوعت اإلجراءات العالمیة من خالل الخطط اإلنقاذیة للخروج من تداعیات أزمات
النظام الرأسمالي، إال أنھا اعتبرت كتخذیرا (مسكنا) لألألم ولفترة معینة، على اعتبار أن مسببات
االنھیار تحتاج لتشخیص ومعالجة الجذور ولیس ترقیع األغصان، لتظھر بذلك ضوابط الشریعة
اإلسالمیة السبیل لألمان واالستقرار والمخرج إلصالح النظام المالي العالمي بعد إخفاق النظام

ألربوي والذي أظھر تصدعا في جمیع مرتكزاتھ.
الكلمات المفتاحیة:الربا، االقتصاد اإلسالمي، التحو

المقدمة

جعل هللا سبحانھ وتعالى للبشریة منزلة عظیمة باإلسالم الذي أوحاه إلى رسولھ محمد (صلى هللا
علیھ وسلم) وأنذرنا بھ، كما أن تطبیقھ فیھ إسعاد للبشریة جمعاء بعد أن شقیت وال تزال تشقى
بالتفاف النظم الوضعیة الشیطانیة حول عنقھا، فتطبیقھ یكون بإقامة دولة تحملھ وتطبقھ، دولة
الخالفة الراشدة التي تحیا بھا البشریة حیاة أمنة ومستقرة، على اعتبار أن رجوع فقھ المعامالت

یمثل الجزء العملي لإلسالم في الحیاة وبثوب جدید یتمثل في االقتصاد اإلسالمي.
ومن تحلیل مسببات بعض أزمات النظام الرأسمالي وفي مقدمتھا األزمة المالیة الحالیة من خالل
العدید من الدراسات، یتضح ارتكازھا على قواعد النظام الوضعي الذي یقوم على نظام الفائدة
الربویة لإلقراض واالقتراض، نظام المتاجرة بالدیون، وتدویرھا بفائدة أعلى وأجل أكبر ونظام

المستحدثات المالیة الذي یرتكز على المعامالت الوھمیة المتوقعة والمقامرة والحظ،
وذلك بقیام بعض شركات الوساطة المالیة بالتجارة في الدیون والتعامل بنظام المشتقات المالیة –
Produits financiers dérivés –، فھي ال تسبب تنمیة اقتصادیة حقیقیة، بل ھي وسیلة من
وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع األسعار وتقود إلى أرذل األخالق، كما أنھا تسبب

االنھیار السریع في المؤسسات المالیة التي تتعامل بمثل ھذا النظام،
واستنتاجا من مرجعیة ضوابط النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي یتضح أنھ یستبعد مثل تلك
المعامالت التي كانت السبب الرئیسي في نشوب األزمة الحالیة، والتي تتنافى تماما مع فطرة

اإلنسان ومبتغاه الشرعي.
لذلك فقد وجھت الشریعة اإلسالمیة بدائل لمثل تلك النظم فھي استبدلت نظام الفائدة ألربوي
لإلقراض واالقتراض بنظم التمویل واالستثمار المرتكز على آلیة المشاركة والمضاربة والتفاعل
المحكم بین رأس المال والعمل، ضمن قاعدة الغنم والغرم، ھذا كما نھت الشریعة اإلسالمیة عن
كل المعامالت المقلة باألخالق والقیم لقاء االلتزام بالقیم اإلیمانیة، مما یجعل االلتزام بقواعد
االقتصاد اإلسالمي یمثل مطلبا ضروریا إلمكانیة الخروج من األزمة، باعتباره یقوم على القیم
واألخالق والوسطیة والتوازن بین المادیة والروحانیة وتفاعل رأس المال مع العمل بصیغة
متوازنة ویحقق الكفایة والرفاھیة للناس على أساس الحق والعدل ویحقق التنمیة الشاملة
للمجتمعات، وصدق ما قالھ سبحان وتعالى " فأما یأتینكم مني ھدى فمن أتبع ھداي فال یظل وال



یشقى ومن أعرض عن ذكري فأنھ لھ معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى " [سورة طھ اآلیة
َن السََّماِء 123-124-]، كما قال تعالى: (َولَْو أَنَّ أَْھَل القَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْیِھم بََرَكاٍت ّمِ
َواألَْرِض َولَِكن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاُھم بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن) (سورة األعراف اآلیة: 96) وقال تعالى "

یمحق هللا الربا ویربي الصدقات وهللا ال یحب كل كفار أثیم "- [سورة البقرة اآلیة 276-]
لھذا تعتبر ضوابط الشریعة اإلسالمیة والتي تسري على الجمیع دون إستثناء مطلبا للتكیف مع

الوقائع والعصور والبیئات المختلفة.
وعلى ضوء ذلك تتمحور أشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:

- ما منظور اإلقتصاد اإلسالمي والمنظومة المالیة اإلسالمیة ألزمة النظام المالي العالمي؟
- إذا كان التمویل اإلسالمي األكثر نجاعة واستقرارا فكیف یمكن لنظام مالي قائم على انعدام

أسعار الفائدة من خلق الثروة؟
-كیف یمكن رفع التحدیات التي تجابھ المنظومة المالیة اإلسالمیة للعب دور البدیل األمثل وإمكانیة

إصالح النظام المالي والمصرفي العالمي؟
ھذه التساؤالت وغیرھا ستكون محور النقاش في ھذه الدراسة ضمن العناصر التالیة:

1- المنظور اإلسالمي منطلق لترشد الرأسمالیة العالمیة.
2- مبادئ النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي.

3- صیغ التمویل واالستثمار اإلسالمي.
4- ألیة عمل المنظومة المالیة اإلسالمیة.

5- الصناعة المالیة اإلسالمیة آلیة للتحوط وبدیال عن األدوات المالیة الوضعیة.



1-المنظور اإلسالمي منطلق لترشید الرأسمالیة العالمیة

تكتظ الساحة الفكریة بتفسیرات عدیدة لالزمة الحالیة ولوسیلة الخروج منھا، ولعل األكثرھا
سطحیة القائلة بأن المشكالت تكمن في غیاب الرقابة الكافیة على القطاع المالي، لكن مشكلة ذلك
التفسیر أنھ یخلط بین النتیجة والسبب، على اعتبار، أن سیاسة البنك المركزي األمریكي خالل
العقد الماضي، وخاصة بعد أزمة 2001، كانت في جوھرھا محاولة خلق سیولة مالیة، من خالل
تخفیض سعر الفائدة، وضخ األموال وتوسیع دائرة االقتراض إلنقاذ االستھالك األمریكي من

االنكماش مما نتج عنھ تجاوز البنوك والشركات المالیة للضوابط الرقابیة.
إال أن ھناك تفسیر آخر وفقا لرؤیة إسالمیة من خالل تطبیق النظام اإلسالمي البعید عن سعر
الفائدة "ألربوي"، والقائم على معدل الربح كأداة فعالة إلدارة النشاط االقتصادي المعاصر، والذي
یستند إلى القیام باستثمار حقیقي لتوسیع القاعدة اإلنتاجیة، ولیس على أساس استثمار مالي قوامھ

المضاربات، أو المقامرة أو االستغالل أو الفساد...."
فقد كانت الربا" قدیما، وال تزال "الفائدة" في العصر الرأسمالي الحدیث، كارثة للبشریة، باعتبارھا

جزء ال یتجزأ من النظام الرأسمالي القائم على الربح.
وخالل العقود الثالث الماضیة سیطرت أفكار اللیبرالیة الجدیدة، على السیاسات االقتصادیة لغالبیة
دول العالم من خالل تخلي الدولة عن الدور المركزي في االقتصاد وفسح المجال أمام حركة رأس
المال المالي واإلنتاجي ولقد كانت محصلة تطبیق السیاسات اللیبرالیة الجدیدة القتصادیات العالم
الثالث خالل حقبة الثمانینات والتسعینات، تركیز غیر مسبوق لرأس المال والثروة في أیدي قلة من
رجال األعمال المحلیین في شراكة مع الشركات متعددة الجنسیات لقاء اإلفقار الشدید للغالبیة
العظمى من العمال والفالحین، ومع زیادة االندماج في السوق العالمیة واستفحال االعتماد على
االستثمار والتمویل األجنبي والتصدیر أصبحت تلك االقتصادیات معرضة لھزات عنیفة، كلما
تقلب أو تأزم النظام الرأسمالي العالمي، استشھادا بما تعرضت لھ اقتصادیات جنوب شرق آسیا

خالل (1997- 1998) وسرعان ما انتقلت العدوى إلى بقیة الدول.
ولقد أحدثت تلك األزمة أول الشروخ في مدرسة اللیبرالیة الجدیدة،، بالدعوة إلى درجة أكبر من
تدخل الدولة والرقابة على أسواق المال أي إلى "ترشید" الرأسمالیة وجعلھا أقل عرضة لتلك

الھزات العنیفة.
كما جاء الشرخ األكبر في منظومة اللیبرالیة الجدیدة وھیمنتھا مع األزمة العالمیة الحالیة، ورد
فعل كبرى الحكومات الرأسمالیة تجاھھا، فعمق واستفحال األزمة قد أظھر أن ھناك خلال خطیرا
في قلب النظام الرأسمالي، ولقد كان رد فعل الحكومات لألزمة بتأمیم البنوك الكبرى، والتدخل
واسع النطاق في أسواق المال، أكبر اعتراف بفشل سیاسات السوق الحر، فھناك شرخا عمیًقا
یصعب ترمیمھ في جدران الرأسمالیة العالمیة، وفي ھیمنة منظومتھا الفكریة والدعائیة. فالفراغ
الفكري الذي أحدثھ أزمة اللیبرالیة الجدیدة مألت الساحة سریعا باألفكار اإلصالحیة الداعیة إلى
"ترشید" الرأسمالیة وخلق توازن جدید بین دور الدولة ودور السوق والذي یقوم على مضمون
إسالمي، على اعتبار أن مضمون فقھ المعامالت أظھر أن ضوابط النظام االقتصادي اإلسالمي



مطلبا ناجعا وواقیا من حدوث األزمات االقتصادیة خاصة وأن استبعاد الربا في مختلف المعامالت
سبیل إلصالح المنظومة المالیة والمصرفیة العالمیة (1).

كما أن ھذه األزمة تمثل فرصة ذھبیة للقطاع المالي اإلسالمي، خاصة في ظل دخول سوق
اإلقراض العالمیة في حقبة جدیدة على اعتبار ”أن المنتجات المالیة اإلسالمیة تتجنب تماما
المضاربات وھو ما یبحث عنھ المستثمرین في الفترة الحالیة خاصة بعد تراجع البورصات
العالمیة في أعقاب األزمة االئتمانیة“ وان ”العاملین في القطاع المالي اإلسالمي یساھمون في تأكید
الثقة بقوة واستدامة النموذج المالي اإلسالمي حتى أن البعض یلمح إلى أن المنتجات اإلسالمیة

تعتبر مالذا آمنا خالل األوقات الصعبة التي تشھدھا أسواق المال.



2- مبادئ النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي

تتسم الشریعة اإلسالمیة بضوابطھا الساریة التطبیق على الجمیع فیھا الثابت والمتغیر، فالثابت
یتضمن نصوصا محكمة قطعیة الثبوت والداللة ال مجال لالجتھاد فیھا، كما تشتمل على الثوابت
الفكریة والشعوریة والتطبیقیة لألمة لتجعلھا كأمة واحدة في التوجھ والغایة والفكرة(2).، أما
المتغیر في ضوابط الشریعة اإلسالمیة فھي غیر محدودة لكنھا تعطي للشریعة اإلسالمیة مرونة
أكثر للتأقلم مع المستجدات المختلفة. وأحكامھا استبعدت دائرة الممنوع وأبقت دائرة المشروع

متوفرة للجھد البشري للقیام باالبتكار والتجدید.
وبذلك یقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي على مجموعة من المبادئ واألسس التي تحقق لھ
األمن واألمان واالستقرار وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعیة التي تقوم على نظام الفائدة

والمشتقات المالیة ومن أھم ھذه القواعد ما یلي-
- االرتكاز على منظومة من القیم والمثل واألخالق (األمانة والمصداقیة والشفافیة والبینة والتیسیر
والتعاون والتكامل والتضامن....)، وتعتبر ھذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الضمان
واالستقرار لكافة المتعاملین وتضبط سلوكیاتھم سواء في حالة الرواج والكساد وفى حالة
االستقرار أو في حالة األزمة(3)، خاصة وأن الشریعة اإلسالمیة تحرم المعامالت المالیة
واالقتصادیة التي تعتمد على الكذب والمقامرة، التدلیس والغرر، الجھالة واالحتكار، االستغالل

والظلم..... التي ترخصھا الرأسمالیة تحت شعار – حریة الملكیة -
- قیامھ على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي لألموال والموجودات -
حرمت الشریعة اإلسالمیة كل عقود التمویل باالستثمار القائمة على التمویل بالقروض بفائدة،
وكذلك نظام المشتقات المالیة التي تقوم على معامالت وھمیة یسودھا الغرر والجھالة، التي تقوم
على الغرر والجھالة والمقامرة المحرمة شرعا، والتي تعتبر من األسباب الرئیسیة لألزمة المالیة

العالمیة الحالیة.
- حرمت الشریعة اإلسالمیة كافة صور وصیغ وأشكال بیع الدین بالدین(4).

- یقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي على مبدأ التیسیر على المقترض الذي یعجز عن
تسدید دینھ، كما جاء في قولھ تعالى (وإذا كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة وأن تصدقوا خیر لكم

أن كنتم تعلمون( [سورة البقرة اآلیة 280].



3- صیغ التمویل واالستثمار اإلسالمي

تتسم صور التمویل واالستثمار اإلسالمي وآلیات تدویر األموال في االقتصاد اإلسالمي بالعمومیة
والتعدد التي تغطي معظم جوانب النشاط االقتصادي وتستطیع احتواء متطلبات مختلف المتعاملین
في مختلف مجاالت العمل، كما تقدم نموذجا واقعیا لمدى مقدرة المنظومة المالیة والمصرفیة
اإلسالمیة على مجابھة مختلف التحدیات دون فقدانھا لمبدئھا الفكري والعقائدي، كما تساھم وبشكل

فعال وبتعدد آلیاتھا في تقدیم البدیل للنظام ألربوي.و تتضمن صور التمویل التالیة:
1-3- المضاربة: (المقارضة) (5):

من خالل السعي في طلب الرزق كما جاء في قولھ تعالى " وآخرون یضربون في األرض یبتغون
من فضل هللا"- سورة المزمل – اآلیة 20- وتعتبر المضاربة من األدوات الفعالة في استخدام
األموال لدى المصارف اإلسالمیة بتقدیم التمویل الالزم لكل راغب في العمل ولمن یمتلك الخبرة
والمھارة لكن تنقصھ األموال الالزمة لتجسید أفكاره ومھاراتھ على اعتبار أن المقارضة عقد
(مشاركة) بین طرفین أحدھما بمالھ واألخر بجھده وخبرتھ وینجم عنھا الغنم والغرم للطرفین
فالعائد یوزع حسب النسب المتفق علیھا وعند الخسارة یتحمل المصرف الخسارة المالیة والعمیل

المضارب یخسر جھده وعملھ.
2-3-المشاركة: (6)

ویعتبر أسلوبا فعاال ومتمیزا من خالل تقدیم المصرف اإلسالمي حصة من التمویل الالزم (دون
فائدة أو عائد ثابت) لتنفیذ أحد المشاریع أو الصفقات للعمیل (طالب التمویل) الذي یقدم الحصة
الباقیة في إطار عقد یجمع بین الطرفین، فالمصرف یشارك في الناتج الصافي المحتمل من عملیة
المشاركة سواء كان ربحا أو خسارة استنادا إلى أسس عادلة ونسب توزیعیة یتم االتفاق علیھا بین

الطرفین.
2-3- بیع المرابحة (7):

فھي صیغة مفاعلھ من الربح تتضمن بیع السلعة بسعر التكلفة مضافا لھ ھامش الربح مما یعني
إشراك البائع والمشتري في قبول األرباح بالقدر المحدد كما أن المرابحة تعتبر من أنواع –"بیوع
األمانة –" تستند إلى الثقة بین المبایعین من خالل صدق البائع في اإلفصاح عن ثمن السلعة

ومقدار ربحھ فیھا.
3-3-المتاجرة: (8)

و ذلك بممارسة المصرف للنشاط التجاري بشراء السلعة وإعادة بیعھا بھدف الحصول على ربح
حالل ناتج عن الفرق بین سعر البیع وتكلفة الشراء من خالل تدویر المال في العملیة اإلنتاجیة
لتغطیة متطلبات أفراد المجتمع من مختلف السلع الحالل كما قد یترتب عن المتاجرة خسارة

للمخاطر المترتبة من ظروف عملیات الشراء، التخزین، النقل، التسویق........إلخ
4-3- البیع ألجل: (البیع بالتقسیط) (9):

من خالل تسلیم البائع للسلعة المتفق علیھا إلى المشتري لقاء تأجیل تسدید سعر البیع الكلي إلى
وقت أجل معلوم سواء كان التأجیل للسعر كامال أو جزء منھ والبیع ألجل في المعامالت
المصرفیة تستند إلى قیام المصرف اإلسالمي بحیازة المعدات والتجھیزات الضروریة لمشروع



معین ثم یعاد بیعھا للمستفید بسعر أعلى یتم االتفاق علیھ بین الطرفین، كما قد یتم الوفاء بسعر
البیع على أقساط متساویة لقاء حصول المصرف على عمولة بنسبة مئویة سنویا حسب طبیعة

المشروع والوضع االقتصادي للمستفید.
5-3- اإلیجارة (10):

وھي عقد بین طرفین،- المصرف- الذي یحتفظ بحق ملكیة األصل الرأسمالي المؤجر و–
المستأجر- المنتفع من األصل باستخدامھ في عملیة إنتاج السلع وتقدیم الخدمات لقاء دفع مبلغ
اإلیجار المتفق علیھ دوریا، ویعتبر ھذا الشكل من أھم األنشطة التجاریة وأحد أھم الصور

التمویلیة التي تم تكییفھا شرعا في المعامالت المصرفیة الحالیة.
6-3- بیع السلم:(بیع أجل بعاجل) (11):

ویتضمن شراء سلعة ما بثمن مدفوع في الحاضر مقابل تأجیل تسلیمھا، كما أنھ أسلوب مشرع في
الكتاب والسنة كما جاء في قولھ تعالى –" یا أیھا الذین أمنوا إذا تداینتم بدین ألجل مسمى فأكتبوه
– سورة البقرة – األیة 282-، ویمكن االستفادة من بیع السلم في المعامالت المالیة الحدیثة بقیام
المصرف اإلسالمي كممول بتغطیة نفقات عملیة اإلنتاج وتحسین ظروفھ بدل لجوء العمیل
للمصرف ألربوي، ومن خالل تلك العملیة یتمكن المصرف اإلسالمي من تحقیق األرباح بتشغیل
األموال والمشاركة في رفع مستوى الناتج المحلي اإلجمالي، مع توفیر التمویل الالزم لطالبھ

استنادا لألحكام الشرعیة وضمان الحصول على السلعة في الوقت المناسب وبسعر مناسب.
7-3-اإلستصناع (12):

وھو عقد یتعھد بموجبھ أحد األطراف باإلنتاج وفقا لمواصفات متفق علیھا وسعر وتاریخ سلیم
محددین وتقدیمھ لطالبھ كما یمكن في أسلوب األستصناع أن یعھد الطرف المتعھد بتنفیذ العمل أو
جزء منھ إلى جھات أخرى تحت مسؤولیتھ وإشرافھ، ویھدف أسلوب التمویل ھذا إلى دعم جھود
التنمیة الصناعیة وزیادة المقدرة الصناعیة ومنھ المساھمة في دعم واستغالل المواھب والمقدرات

في عملیة اإلنتاج.
8-3- المزارعة (13):

عقد مشاركة بین طرفین، -المصرف اإلسالمي- مقدم التمویل الالزم للمزارعة و-صاحب األرض
- الذي یحتاج للتمویل، والمزارعة مشاركة حقیقیة حسب أحكام الشریعة اإلسالمیة یتم اقتسام
العوائد بالتعادل وفي حالة عدم إعطاء األرض محصوال لسبب ما تتحمل جمیع األطراف الخسائر.

9-3- المساقاة (14):
وھي صورة متخصصة من المشاركة في القطاع الزراعي بین طرفین -المصرف اإلسالمي
-الذي یلعب دور الممول لمشاریع الري واستصالح األراضي لزراعتھا وتطویرھا باالستعانة
بالتكنولوجیا المتطورة ومن ثمة إدارتھا على مبدأ الربحیة التجاریة وبین طرف أخر طالب التمویل

یمتلك أرضا ویرید تطوریھا وزراعتھا.



4- آلیة عمل المنظومة المالیة اإلسالمیة

فھي تستبعد المتاجرة بالدیون والتعامل بالربا إیداعا وإقراضا قبوال أوخصما أخذا أو عطاء بطریقة
مباشرة أو غیر مباشرة استنادا بھدي القرآن الكریم كقولھ تعالى: (وأحل هللا البیع وحرم الربا( [–
سورة البقرة 275-] وقولھ كذلك: (یا أیھا الذین أمنوا ال تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا هللا
لعلكم تفلحون( [سورة أل عمران 130- ]، لتصبح بذلك العالقة القائمة بین المنظومة المالیة

والمودع ال تعتمد على أساس عالقة دائن ومدین وإنما على عالقة مشاركة ومتاجرة.
ولیس معنى تحریم الربا أن المنظومة المالیة اإلسالمیة (المصرفیة وغیر المصرفیة) ال تسعى
لتحقیق الربح، بل تعمل على تجسیده وزیادتھ، في إطار ضوابط إسالمیة محددة، لذلك فھي تتسم

بالسمات التالیة:
1-4- االلتزام بضوابط الشریعة اإلسالمیة في معامالتھا المالیة (15):

وذلك بتمویل األنشطة المشروعة المحلة، واستبعاد تلك التي تدخل ضمن إطار التحریم والملحقة
بأضرار اجتماعیة (كصناعة الخمور المحذرات، الصناعات المتعلقة بتربیة وذبح لحوم الخنازیر
ومواد القمار واألنشطة المترتبة عن معامالت الغش والربا، االحتكار، االستغالل..........)، لذلك
تنطلق المنظومة المالیة اإلسالمیة في عملیاتھا اإلسالمیة من أركان وقواعد االقتصاد اإلسالمي

لتشمل:
-الملكیة المزدوجة (العامة والخاصة) والحریة االقتصادیة المقیدة.

- التمسك بقاعدة الحالل والحرام في الشریعة اإلسالمیة وبقیة األحكام اإلسالمیة، وتحریم التعامل
بالمزایا لتشمل تلك القواعد (16):

*- قاعدة الغنم بالغرم (الربح والخسارة)
*-قاعدة االستخالف في المال (المال مال هللا والبشر مستخلف فیھ)

*-قاعدة المصلحة العامة وتحددھا الحكومة والبنك المركزي
*-قاعدة ترتیب األولویات حسب مقاصد الشریعة اإلسالمیة

*-قاعدة الخراج بالضمان (أي أن من یضمن أصل شيء جاز لھ الحصول على ما تولد منھ على
اعتبار أن الخراج غنم والضمان غرم).

2-4- تنمیة المال المتاح بالتداول واستبعاد االكتناز:
وذلك باختیار أفضل السبل الشرعیة لتخصیصھ وإدارتھ بما یسمح بتعظیم اإلنتاجیة االقتصادیة
وزیادة الرفاھیة االجتماعیة، على اعتبار أن تجمید األموال باالكتناز یعتبر من الجرائم االقتصادیة
من المنظور االقتصادي اإلسالمي، وذلك بتعطیل عجلة النمو االقتصادي للبلد وإلحاق الضرر
بالقوى اإلنتاجیة واالستھالكیة في المجتمع (17)، كما جاء في قولھ عز وجل- ( والذین یكنزون
الذھب والفضة وال ینفقونھا في سبیل هللا فبشرھم بعذاب ألیم یوم یحمى علیھا في نار جھنم فتكوى

بھا جباھھم وجنوبھم وظھورھم، ھذا ما كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) [التوبة،34]
3-4- االلتزام بتحقیق التكافل والتضامن االجتماعي:

باعتبارھا إحدى أھم الخصائص التي تمیز أعمال المنظومة المالیة اإلسالمیة، من خالل تمویل
األنشطة االجتماعیة الھادفة إلى تكثیف وتدعیم مضمون التعاون والمشاركة بین جمیع شرائح



المجتمع (كتعبئة وتوزیع الزكاة، تقدیم القروض الحسنة، المساھمة في أنشاء المشاریع االجتماعیة)
(18)، لتحقیق التوازن في المجتمع اإلنساني وتحقیق العدالة االجتماعیة، من خالل تضییق فجوة

الفوارق بین دخول المواطنین.
4-4- تحقیق تنمیة شاملة:

حیث تلتزم المنظومة المالیة اإلسالمیة بتخصیص مواردھا في أنشطة إنتاجیة، عالوة عن استبعاد
التعامل بالربا استنادا لطبیعتھا الملتزمة بأحكام الشریعة اإلسالمیة، كما أنھا تزاوج بین التنمیة

االقتصادیة واالجتماعیة باعتبارھا تنطلق من منطلق إسالمي فھي تنشط في مجالین:
*- القیام باالستثمار المباشر من خالل عملیة المتاجرة.

*-القیام باالستثمار غیر المباشر وذلك من خالل مختلف صور التمویل اإلسالمي (19)(عقد
المضاربة، عقد اإلجارة، عقد المشاركة، عقد المزارع، بیع المرابحة، عقد المساقاة، بیع المرابحة
لألمر بالشراء، عقد المتاجر، بیع السلم، البیع األیجاري، عقد األستصناع، القرض الحسن، عقد

المقاولة)



5- الصناعة المالیة اإلسالمیة آلیة للتحوط وبدیال عن األدوات المالیة الوضعیة

انصرف االھتمام في العقود الثالثة الماضیة وبجدیة عجیبة إلى استحداث سیل من المنتجات التي
تحتمل الغرض التحوطي وتّسوق تحت شعاره، لكنھا واقعیا متجھة للغرض ألمضاربي، وذلك عبر
تصنیع الغرر والمقامرة والربا في تولیفات جدیدة وأجیال مستحدثة من منتجات مالیة مزعومة ال
تعدو أن تكون تشقیقات جدیدة للثالوث القدیم- الربا والمیسر والغرر- بأسماء جدیدة- بیوع خیارات

وعقود مستقبلیات-.
ولذلك فقد بني النظام المالي المعاصر على عقیدة فاسدة مالیا قبل أن تكون فاسدة شرعیا من خالل
السعي إلى فك االرتباط بین مغانم االستثمار ومغارمھ (مخاطرتھ)، وسماحھا بنقل ھذه المخاطرة
إلى الغیر عبر صنوف المشتقات، ونظرا إلى أن صناعة الصیرفة اإلسالمیة تعمل في نفس
المحیط والظروف التي تعمل بھا الصیرفة التقلیدیة، وتتعرض لنفس المخاطر التي تتعرض لھا من
حیث تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف، فإن عدم وجود أدوات مشتقات مالیة مناسبة لھا سیؤدي
إلى تعرض المؤسسات المالیة اإلسالمیة إلى ھذه المخاطر، مما سیدفع بھا إلى تجنب الدخول في
المعامالت المالیة، التي تشتمل على ھذه المخاطر، وبالتالي تقلیص دور المؤسسات المالیة
اإلسالمیة االقتصادیة، كما انھ سیقلل من كفاءة إدارتھا ألصولھا وخصومھا ویرفع من تكلفتھا
المالیة، لذا وجب النظر في البدائل الشرعیة الممكنة لتلك األدوات، من خالل ابتكار الحلول المالیة

وتنمیطھا في منتجات تحقق األغراض المالیة مع السالمة الشرعیة،
لیبرز بذلك أھمیة استبدال اسم المشتقات اإلسالمیة بـ '' بآلیات التحوط اإلسالمي"- وذلك من خالل
خطوات تبدأ بدراسة العقود التقلیدیة المستخدمة في التحوط كالعقود اآلجلة والمستقبلیات
والخیارات والمقایضات. ثم وضع بدائل إسالمیة لتلك العقود مبنیة على عقود السلم وخیارات
الرضي أو استحداث عقود جدیدة لتحقیق غرض التحوط وإدارة المخاطر. وتأتي بعد ذلك مرحلة
وضع التنظیمات والترتیبات الالزمة لتحقیق الضوابط اإلسالمیة في المعامالت، ووضع نماذج
ریاضیة دینامیكیة لتقییم وتسعیر تلك المنتجات، ثًم استكتاب متخصصین في المشتقات واالستعانة
بمؤسسات مالیة متخصصة كوكاالت التصنیف االئتماني في وضع أسس تقییم وتسعیر تلك

المنتجات.
فمثال یتم استخدام عقد العربون محل خیار الشراء أو عقد السلم للتحوط من تقلب سعر السلع
وبعض األوراق المالیة، كما یتم استخدام الوعد الملزم بالبیع أو الشراء للتحوط من تقلب سعر
الصرف، ومن جھة أخرى یمكن القیام بمبادلة عملتین مختلفتین عن طریق إجراء عقدي مرابحة

.(titrisation)) (20)،متقابلین ینتھیان بالتوریق
فمثال بنك لدیھ ثالثون ملیون دینار یرید مبادلتھا بملیون أورو، لمدة ثالثة أشھر، ولدیھ التزاما بعد
ثالثة أشھر بھذا المبلغ، وفي نفس الوقت ال یرید االحتفاظ بھ إلى ذلك التاریخ، بل یرید استبدالھ
باألورو، والبنك اآلخر لدیھ ملیون أورو، ولكن سعر المرابحة في ھذا الوقت على الدینار أعلى
من األورو، لكنھ ال یرید فقدان األورو والدخول في مخاطر الصرف، فھنا یقوم البنكان بإجراء
عقد مرابحة على سلعة ما بالدینار، مع وعد من الطرف اآلخر بإجراء عقد مرابحة باألورو، وبعد



استكمال العقدین یقوم كل طرف ببیع سلعتھ في السوق الدولیة مرة أخرى، ومنھ االستفادة من
ثمنھا، وعند تاریخ االستحقاق یقوم كل طرف بسداد التزاماتھ بنفس عملة المرابحة.

وعلى ضوء ذلك تجدر اإلشارة إلى وجود عدة مبادرات في السیاق ذاتھ، ففي مالیزیا والسودان
مثال فقد تم المصادقة عل اتفاق حول توثیق المشتقات المالیة اإلسالمیة سنة 2006 بدعم من
المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة اإلسالمیة والتقلیدیة، وفي مشروع تعاون في
البحرین بین السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة –IIFM-و جمعیة أسواق رؤوس األموال العالمیة –
ICMA-تم االتفاق على اعتماد مذكرة توثیق معاییر وبروتوكوالت اتفاق رئیسي للمشتقات المالیة

اإلسالمیة (21)
ولكن الوصول لھذه الحلول یحتاج إلى المزاوجة بین الخبرة العملیة، والدرایة الفقھیة التي ترتكز

على األسس التالیة
*- مبدأ التوازن:

من خالل التوازن بین مختلف الحوافز اإلنسانیة، منھا المصالح الشخصیة واالجتماعیة وتحقیق
الربح، وما یتعلق باألعمال الخیریة والتعاون، فالشریعة اإلسالمیة نجحت في تحقیق التوازن بین

مختلف الحاجات والرغبات ووضعت الكل في اإلطار المناسب.
*- مبدأ التكامل:

من خالل التكامل بین المصالح الشخصیة مع االعتبارات الموضوعیة، بین تفضیالت الزمن
والمخاطرة وبین تولید الثروة الحقیقیة.

*- مبدأ الحالّل:
وبناء على ذلك فقاعدة الحالل ھي األساس لالبتكار المالي، لكن بشرط أن یلتزم ھذا االبتكار في
حدود دائرة الحالل التي لھا حدود واسعة، وأن یبتعد عن دائرة المحظور أو الحرام المحصور في

حدود ضیقة مقارنة مع دائرة الحالل الواسعة.
*- مبدأ المالئمة:

من خالل تناسب العقد مع الھدف المقصود منھ، بحیث القصد مناسبا للنتیجة المطلوبة مع الھدف
المقصود منھ، وھذا مدلول القاعدة الفقھیة ” العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني ".



الخاتمة

استنادا للعرض السابق تعد قواعد وضوابط االستثمار والتمویل اإلسالمي، المستنبط من أحكام
ً ومبادئ الشریعة اإلسالمیة المنفذ والمخرج من األزمات المالیة للنظام الرأسمالي ومكّمالً عملیا
ً للتمویل التقلیدي، وقد أبدى التمویل اإلسالمي حتى اآلن مقاومة كبیرة لألزمات المالیة وموثوقا
والمصرفیة، وذلك نتیجة لترتیبات مشاركة المخاطر والتركیز على الممارسات األخالقیة في
االستثمار. ویتعین على مؤسسات التمویل اإلسالمي مواصلة تحسین حوكمة الشركات لدیھا من
خالل التركیز تحدیداً على حقوق اإلفصاح ألصحاب الحسابات االستثماریة، ودور الھیئات

التشریعیة ودمجھا ضمن ھیكلیة حوكمة الشركات في المؤسسات المالیة اإلسالمیة،



الفصل الثاني



المقاولة من الباطن اختیار إستراتیجي لدعم المؤسسات الصغیرة
والمتوسطة،

دراسة مقارنة لبعض التجارب وواقع الجزائر



الملخص

تعتبر إستراتیجیة المقاولة من الباطن أرقى أشكال التعاون وأمثل خیار لتكثیف نسیج المؤسسات
الصغیرة والمتوسطة وبالتالي النھوض بالتنمیة االقتصادیة للبلد.

و على ضوء دراستنا نسعى إلى تسلیط الضوء على أھم التجارب العالمیة باعتبارھا كنماذج رائدة
قي التقدم والتطبیق الناجح لقواعد ترقیة القطاع الصناعي واالقتصادي وذلك لنقل وتوطین

الجوانب المالئمة واإلیجابیة في الجزائر.
الكلمات المفتاحیة: المقاولة من الباطن، التعاقد الصناعي، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

المقدمة

تعتبر إستراتیجیة المقاولة من الباطن أحد األسالیب الضروریة للتغذیة وضمان االحتیاجات
التموینیة من المواد األولیة والمكونات المتاحة في السوق، وبذلك فھي تمثل أرقى أشكال المساھمة
في دفع عجلة التنمیة االقتصادیة من خالل االستخدام األمثل للمواد المتاحة ونجاعتھا في تنظیم

اإلنتاج الصناعي.
وتنفذ إستراتیجیة المقاولة من الباطن في ظل ما ھو متاح من صناعات ومنتجات في إطار الجدوى

االقتصادیة والمالیة باعتبارھا العامل الجوھري إلقامة المشاریع.
ومن منطلق أن التوازنات االقتصادیة للدول تعتمد على مدى قدرتھا على المنافسة العالمیة من
خالل دعامتھا االقتصادیة األساسیة التي تتضمن الجھاز اإلنتاجي الذي أصبح یأخذ في تركیبتھ
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -PME إن كانت من التابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص
باعتبارھا القائد الصناعي الیوم تطلب األمر تطویر مكانتھ ودوره للقیام بدور المجھز لمتطلبات
المؤسسات الكبیرة، ولذلك تلعب إستراتیجیة المقاولة من الباطن التي اعتمدتھا معظم المؤسسات
الصناعیة في جل الدول دورا جوھریا فمن خاللھا تمكنت من تنمیة وترقیة منتجاتھا والرفع من
میزتھا التنافسیة محلیا ودولیا واستفادة من التجارب الناجحة في ھذا المجال استوعبت معظم الدول
العربیة ومن بینھا الجزائر أھمیة األسلوب في تدعیم عالقات والترابط بین مؤسسات القطاع

الصناعي.
وعلى ضوء ذلك یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة فیما یلي:

1. ما ھو دور ومكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟ وما ھي أھم المثبطات التي تعترضھا في
الجزائر؟

2. إلى أي مدى یمكن إلستراتیجیة المقاولة من الباطن (التعاقد الصناعي) أن تساھم في تعزیز
مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (PME)؟ وما مدى مساھمتھا في عملیة التنمیة االقتصادیة

في إطار المستجدات الدولیة؟
و لمحاولة اإلجابة على تلك التساؤالت وغیرھا فقدتم تفریع الورقة البحثیة إلى العناصر التالیة:

1)-مضمون إستراتیجیة المقاولة من الباطن.
2-محددا ظھور إستراتیجیة المقاولة من الباطن.



3- أھم صور إستراتیجیة المقاولة من الباطن.
1-3)- مقاولة طاقة اإلنتاج.
2-3- مقاولة االختصاص.

3-3- المقاولة الوطنیة.
4-3- المقاولة الدولیة.

4- أھمیة إستراتیجیة المقاولة من الباطن.
5-بعض التجارب األجنبیة الناجحة في المقاولة من الباطن.

1-5-التجربة األمریكیة.
2-5-التجربة الفرنسیة.
3-5- التجربة الیابانیة.

6-واقع إستراتیجیة المقاولة من الباطن ومكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر.



1-مضمون إستراتیجیة المقاولة من الباطن

تناول عدة اقتصادیین مسألة (المقاولة)، ومن بینھم
(Say, Cantillon,Shumpeter) و(Peter Drucker) الذي یعد أول من أشار إلى تحول
االقتصادیات الحدیثة من اقتصاد تسییر (économie de management) إلى اقتصاد
A.Sallez, PYVES) كما كان(1) لـ (économie d'entrepreneurs) مقاولین
Barreyre, Houssiaux) دور بارزا في ترقیة الفكر المقاولي والتنظیمي من خالل دوره في
تنمیة عالقات التعاون والتشابك، تخصیص الموارد وترقیة المقدرة. التنافسیة للمؤسسات(2)، إال
أنھم لم یتوصلوا إلى مفھوم موحد حول مصطلح المقاولة، فبعضھم اعتمد مصطلح – التعاقد من
الباطن في - " العالقات التعاونیة التكاملیة التي تنشأ بین مؤسستین أو أكثر خالل مراحل العملیة
اإلنتاجیة، كما أنھا أحد أسالیب التغذیة المتبادلة بین المؤسسات القائمة إما بشكل رأسي أو أفقي
وتتشابك منتجاتھا بارتباطات أمامیة أو خلفیة في قطاع ما، فبموجبھا تقوم المؤسسة المقدمة
لألعمال (Donneur d'ordre) بتكلیف مؤسسة أو أكثر (منفذة، مجھزة، مناولة لألعمال)
(Sous-Traitant) متخصصة بتنفیذ مرحلة أو أكثر من عملیات اإلنتاج أو الخدمات حسب
معاییر وخصائص فنیة تحددھا المؤسسات الزبونیة (اآلمرة) وطبقا لعقد محدد مسبقا وملزم

للطرفین " (3)



2-محددا ظھور إستراتیجیة المقاولة من الباطن

ساھمت حركة التصنیع الحدیثة في تطور وتنوع النشاط الصناعي، من خالل إدخال فروع
صناعیة جدیدة شجعت الطلب على السلع والمنتجات الوسیطة، كما كانت دافعا لظھور نشاطات
جدیدة انتشرت معھا النشاطات التكاملیة والتعاون بین المؤسسات عن طریق الصناعات الصغیرة
والمتوسطة والتي كان لھا دورا بارزا بمساھمتھا الفاعلة في تغطیة الطلب المتزاید على مختلف
أجزاء ومكونات المنتجات، كما كانت مصـدر المبادرة بالتحفیز على انتشار شریحة من المقاولین

الصغار المستقلین.
ولقد كان ألزمة السبعینات (أزمة الطاقة) وما ترتب عنھا من غلق المصانع وانتشار البطالة أثر
كبیر ومباشر في ترقیة روح المبادرة والتقاول في الدول المتقدمة، وعموما ترجع أسباب اللجوء

إلیھ إلى جملة من االعتبارات(4)
* احتدام التزاحم، ومع التطور التقني الذي جعل األنظمة المعاصرة والتي تتسم بالمرونة وتعقید
العملیة اإلنتاجیة حفز بعض المؤسسات باللجوء إلى مؤسسات أخرى تتوفر على تجھیزات

ومھارات متخصصة ترفع من جودة المنتوج المطلوب وبأسعار مناسبة
* الرغبة في تحقیق وفرات اقتصادیة وتتضمن وفرات اإلنتاج التي تزید بزیادة حجم المؤسسة مع
توسیع نطاق توزیع التكالیف الثابتة سیما ما تعلق منھا بالدراسات واألبحاث، دراسات السوق ذات

المردودیة األعلى.
* السعي إلى تحقیق حجم أمثل من خالل االستغالل المعتبر للتكنولوجیا في مجال اإلعالم

واالتصال لتسھیل التوغل في السوق وبالتالي تحقیق میزة تنافسیة،



3- أھم صور إستراتیجیة المقاولة من الباطن

تتحدد وتتنوع صور المقاولة التي تتمیز بالمرونة والقدرة على التكیف مع متطلبات السوق حسب
اإلستراتیجیة المعتمدة من طرف المؤسسة ومستوى ونوع النشاط الذي تسعى إلى تحقیقھ وبذلك

یمكن التمییز بین:
1-3- مقاولة طاقة اإلنتاج: (5)

وانتشرت في فترة السبعینات، حیث تتعاقد المؤسسات المكلفة باألعمال (تعاقد ظرفي مؤقت) مع
مؤسسات مقاولة متخصصة لمواجھة ارتفاع مؤقت في الطلب أو بسبب طلب في أصل أجھزتھا،
أو التعاقد (عقود طویلة المدى) بھدف االحتفاظ بطاقة إنتاجیة مرتفعة توفرھا لھا المؤسسات

المقاولة للرفع من القدرة التنافسیة التي كانت تقوم على السعر والكمیة.
2-3- مقاولة االختصاص: (6)

وظھرت خالل فترة الثمانینات، حیث تلجأ المؤسسات اآلمرة باألعمال إلى التعاقد مع مؤسسات
منفذة متخصصة لتوفیر الطلبات التي تنعدم عندھا اإلنتاج منتوج ما وبالتالي مواجھة الطلب علیھ
في السوق ومن ثم تحقیق میزة تنافسیة التي كانت مبینة على السعر وجودة المنتوج ومدى اعتماده

على المقاییس والمواصفات العالمیة.
3-3- المقاولة الوطنیة: (7)

حیث تتمیز المؤسسات المتعاقدة (اآلمرة والمغذیة لألعمال) بنفس الجنسیة (تنتمیان إلى دولة
واحدة).

4-3- المقاولة الدولیة (8):
وفیھا تتباین جنسیة المؤسسات المتعاقدة بغض النظر عن المكان الذي تمارس فیھ نشاطھا وعادة

ما یكون المقاول فرع تابع للمؤسسة األم التي تعطي لھ األوامر.
ومع التطورات المتالحقة توجھت معظم المؤسسات إلى اعتماد المناھج الیابانیة التدبیر وتحدیدا في
القطاع الصناعي مع إعادة تنظیم العالقات الصناعیة وظھور مستویات مختلفة للمقاولة، حیث
أصبح وعي تام بإلزامیة اللجوء إلى ھذا األسلوب بسبب انعدام توفر الكفاءات والتقنیات الالزمة
وارتفاع التكالیف اإلنتاجیة، أي أن المقاول أصبح الشریك المزود بكل المكونات واألجزاء التي

تدمج في المنتوج النھائي مع تأمین الجودة لتتكفل المؤسسات اآلمرة بالتسویق.



4- أھمیة إستراتیجیة المقاولة من الباطن

حیث بینت التجارب الناجحة في معظم الدول المتقدمة أھمیتھا باعتبارھا من أھم االستراتیجیات
في تحقیق التنمیة الصناعیة فلقد مثلت أكثر من (15 %) من اإلنتاج الصناعي في اإلتحاد
األوروبي وحوالي (35 %) في و.م.أ وتقریبـــا (56 %) (9) في الیابان، كما ساعدت معظم

المؤسسات التي عملت بھذا األسلوب من:
-خلق نسیج صناعي متنوع ومتطور وبالتالي تجاوز مشكلة عدم القدرة على تلبیة جمیع متطلبات

السوق من خالل تحفیز التعاون والتشابك بین األطراف المتعاقدة وترقیة العالقة إلى شراكة.
* المساھمة في خلق فرص عمل جدیدة بإنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة (PME) للقیام بدور

المقاول وبالتالي التخفیض من المشاكل االجتماعیة.
* التحفیز على أسلوب تقسیم العمل وبالتالي التخصص للرفع من نوعیة المنتوج كما ونوعا مع
خدمات تسویق منتجات المؤسسات المقاولة والحصول على مصدر تمویلي جدید غیر المؤسسات

المالیة..
* تحقیق وفرات الحجم (Les économies d'échelle) من خالل إنتاج المقاول بأحجام
كبیرة ألنھ یعمل لعدد كبیر من المؤسسات وما یترتب عنھ تخفیض تكالیف المرحلة اإلنتاجیة ومن

ثم تخفیض األسعار مما یمكن المؤسسات اآلمرة من اكتساب میزة تنافسیة في السعر.
إال أن ذلك ال یمنع من وجود بعض االعتبارات تقلل من اھمیة تلك اإلستراتیجیة، فبسبب عدم
ثبات ودیمومة العالقة بین المؤسسات المتعاقدة لخصائص أسلوب المقاولة من الباطن الذي یتمیز
بالمرونة یمكن أن یتوقف نشاط المؤسسات المقاولة نظرا لعدم ثبات الطلب علیھا وما على ما
تقدمھ، من جھة أخرى إذا كانت ھذه األخیرة محتكرة للنشاط الذي تمارسھ فیمكنھا التحكم في
السعر، ھذا باإلضافة إذا كانت غیر متخصصة سواء من جھة استعمال التقنیات والتكنولوجیا أو
من جھة الید العاملة الماھرة والمتخصصة، سیكلفھا ذلك أعباء إضافیة للتدریب المیداني والتكوین
ومن جھتھا یمكن للمؤسسات اآلمرة تحمل أعباء إضافیة في وضع آلیات رقابیة للتأكد من مطابقة

المنتوج للمواصفات المحددة في العقد نظرا لحداثة العالقة وعدم الثقة بین األطراف المتعاقدة

5-بعض التجارب األجنبیة الناجحة في المقاولة من الباطن

بھدف التعرف على بعض التجارب العالمیة الناجحة في مجال المقاولة من الباطن یتطلب التركیز
على أھمھا والتي تمیزت عن غیرھا من الدول للسماح بفتح آفاق واعدة ونقل وتوطین الجوانب
المالئمة في دول أخرى، لذلك ظلت (التجارب الناجحة) تؤخذ كنماذج رائدة في التقدم والتطبیق
الناجح لمبادئ وأسالیب ترقیة القطاع الصناعي والدفع في معدل مساھمتھ في تحقیق األھداف

االقتصادیة واالجتماعیة الرتكازھا على روح المؤسسة، االبتكار والتجدید.
1-5-التجربة األمریكیة:

تلعب المؤسسات الكبیرة في و.م.أ دورا جوھریا في تحقیق التنمیة الصناعیة وترقیة أسلوب
المقاولة من خالل اعتماد آلیة التنازل (التفریج) عن جمیع األنشطة الفرعیة لمؤسسات متخصصة



مع االحتفاظ بالوظائف األساسیة، بحثا عن تكالیف اإلنتاج المنخفضة، تحسین المردودیة وتعزیز
القدرة التنافسیة، ولقد عرف أسلوب المناولة اإلنتاج انتشارا كبیرا في م.م.أ (وتحدیدا بكندا)
وخصوصا في قطاع السیارات، حیث تركز شركة (Ford-motor) استثماراتھا على مرحلتي
التجمیع والتسویق وتمنع الشركات المتعاقدة معھا جوائز االمتیاز العالمیة على أساس (معاییر
الجودة والتكلفة واحترام مواعید التسلیم)، وھناك مؤسسات أخرى تتعاقد مع مؤسسات متخصصة
للقیام بكامل العملیة اإلنتاجیة، بینما تحتفظ ھي بمرحلة التسویق تحت شعار – شركات بال مصانع
– كشركة (nike) التي تكلف مؤسسات متخصصة بآسیا لصناعة متطلباتھا من التجھیزات
الریاضیة التي تقوم بتسویقھا، كذلك شركة (Nortel الكندیة) تنازلت (سنة 2000) عن (07

مصانع) لصالح شركة (Selectron) التي تنشط في مجال المناولة الصناعیة (10).
ولقد عرف ھذا األسلوب تطورات وتغیرات متتابعة في مختلف المجاالت (صناعة الطائرات،
األدویة، المواد الفالحیة، المنتجات اإللكترونیة، التجھیزات الطبیة...) لھا تأثیرات خارجیة على
اعتبار أن معظم المؤسسات اآلمرة لھا صفة مؤسسات متعددة الجنسیات التي تقوم على مبدأ
التنافس، مما یحقر ذلك المؤسسات على االبتكار والتجدید من خالل اإلنتاج بشكل أحسن اعتمادا
على المواد المتاحة بھذه الریادة والتوغل في السوق وتملك النوعیة وتفویض المھام الثانویة
للمقاول الذي یكافح للحفاظ على مكانتھ وعالقتھ مع المؤسسات اآلمرة ومسایرة التحوالت بتكثیف

عملیات البحث والتطویر والتجدید لتحسین النوعیة



وإذا تم التفصیل في واقع المؤسسات المغذیة والمقاولة في الوالیات المتحدة األمریكیة یتضح زیادة
عددھا خالل فترة الدراسة لتساھم بذلك في استقطاب فرص عمل جدیدة لإلدارة والتشغیل،.، ھذا
وتلتزم بعض الشركات األجنبیة بإسناد ما ال یقل عن (60 %) من عقودھا لمؤسسات مقاولة
أمریكیة(11) المتاحة محلیا وأجنبیا، كما تساھم في تنظیم المشاركات في المعارض الدولیة
والتظاھرات المھنیة لتنشیط القطاع الوطني والتعریف بقدراتھ والتأكد على أھمیة المؤسسات
الصغیرة والمتوسطة لتنمیة أداءھا وتثمین عالقات التشابك والتعاون الصناعي، مع المساھمة
بنسبة معتبرة في تكوین القیمة المضافة للدولة وفي تحدید الناتج الداخلي الخام لھا، ومن جھتھا فقد
ساھمت إستراتیجیة المقاولة من الباطن في الوالیات المتحدة األمریكیة في دعم وإنشاء العدید من
المؤسسات وخاصة منھا الصغیرة والمتوسطة (PME) ومنھ المساھمة في تحقیق تنمیة صناعیة

واقتصادیة شاملة.
ولقد اعتمدت التجربة األمریكیة في دعمھا للصناعات الصغیرة والمتوسطة على عدة أسس تشمل:
- تشجیع البحث والتطویر في مجال االبتكارات والتصمیمات الھندسیة للمنتجات، تطویر أسالیب
اإلنتاج مع تقدیم الدعم لتلك التي تتمتع بقدرات وإمكانات تصدیریة. بتبسیط اإلجراءات والضمانات

المطلوبة.
- حمایة الصناعات الصغیرة والمتوسطة من المنافسة غیر العادلة سواء كانت محلیا وخارجیا

وتشجیع الشركات الكبرى على التعاقد من الباطن معھا.
- إزالة القیود التنظیمیة الحكومیة غیر الضروریة التي تقید نموھا من خالل (12):

*- اإلعفاء من ضریبة المبیعات ومن ضریبة الكسب الرأسمالي في حالة انتقال ملكیة األسھم من
صاحب المنشاة ألبنائھ وأحفاده.

*- اإلعفاء من الضریبة الفیدرالیة المقررة على اآلالت والمعدات المستوردة
*- تطبیق أسعار تفضیلیة في عقود الشراء الحكومیة المبرمة مع المنشآت الصغیرة والمتوسطة

بفارق سعر %23.



*- تقدیم قروض میسرة بأسعار فائدة تفضیلیة لصغار الصناع والحرفیین من خالل المصارف
التجاریة.

وبذلك فوجود مفھوم موحد للمشروعات الصغیرة والمتوسطة على الصعید القومي یركز الجھود
ویوحدھا، مع مراعاة وضع تعریف مناسب لكل مجال من مجاالت النشاط واستخدام المعیار
األمثل ووجود الجھات المساعدة وبشكل فاعل ومتخصص ساھمت جمیعھا كعوامل لنجاح التجربة

األمریكیة
2-5-التجربة الفرنسیة:

تبنت التجربة الفرنسیة عدة برامج تھدف إلى دعم وتطویر اإلنشاء للمؤسسات الصغیرة
والمتوسطة، فمنذ سنة 1976 اعتمدت برنامجا خاصا تحت شعار "البطالون انشؤا مؤسستكم"
ویستفید من ھذا البرنامج الشباب (من 16- 23 سنة والمعوقین الذین یقل عمرھم عن 30 سنة أو
العمال المسرحین الذین یرغبون في استعادة مؤسساتھم التي ھي في طریق التصفیة وكذلك طالبي
العمل المسجلین في الوكالة الوطنیة للتشغیل منذ أكثر من 06 أشھر وإذا حضي المترشح بالقبول

فإنھ سیستفید بإعانة من الدولة تتمثل أساسا في(13):
1. اإلعفاء من االشتراكات االجتماعیة لمدة سنة.

2. االستفادة من دفتر شیكات استشارة"chéquiers –conseil " والذي یسمح لصاحبھ
باالستفادة من ساعات استشارة لدى ھیئات معتمدة من طرف الوالیة ویخصم 75 % من تكلفتھا،
وكذا من مساعدات مالیة مسترجعة للشباب كما تتحمل الدولة مسؤولیة تھیئة مناخ مناسب

للمستثمرین، وخاصة منھم المبتدئین والمستثمرین الصغار.
وفي إطار نفس المسعى وفي سنة 1997 تم تقدیم 40 تدبیرا بخصوص دعم وإنشاء ومرافقة

المؤسسات.
وبذلك فمختلف أشكال الدعم یعد اللبنة األولى لتشجع عملیات اإلنشاء وفي آجال قصیرة وتساعد

المؤسسة على تحقیق االستمراریة والنمو أو التوسع.
الشكل البیاني رقم-03-

بعض اإلحصائیات عن المقاولة من الباطن في فرنسا ومساھمتھا في الید العاملة خالل الفترة
(2009-2004)



استنادا إلى إحصائیات الشكل البیاني أعاله إلعطاء صورة واقعیة للمقاولة من الباطن بفرنسا
والتي بلغت قیمتھا حسب إحصائیات (سنة 2004) (72.5 ملیار أورو) وتخص حوالي
(33938) مؤسسة مقاولة فرنسیة، مما سمح ذلك بتوفیر فرص عمل جدیدة، حیث وصل عدد
األشخاص المدمجون مباشرة القیام بعملیات، ولترقیة وتطویر قطاع المقاولة من الباطن في فرنسا
تم وضع عدة آلیات من خالل سن عدة قوانین تنظیمیة، عالوة عن القوانین األوروبیة كقانون (رقم
75-1334 المؤرخ في 31/12/1975) المتعلق بالمقاولة الفرعیة والذي تم تعدیلھ بموجب
قانون (2001-1168 المؤرخ في 12/12/2001) باإلضافة إلى إنشاء بورصات المقاولة التي

كان لھا دور فاعل في زیادة الوعي ونشر ثقافة المقاولة من الباطن (14)
3-5- التجربة الیابانیة:

لقیت التجربة الیابانیة في مجال المقاولة دعم الھیئات المھنیة والحكومیة في تحدید السیاسات
واألھداف، ألجل ذلك قامت وزارة التجارة الدولیة والصناعیة الیابانیة بإعداد قسم للمقاولة ضمن
ھیكل وكالة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (PME) یتكفل بمتابعة تطبیق قانون (1956)
المتعلق بضمان تسدید مستحقات المقاولین، قانون (1966) بھدف توحید وتفعیل المعامالت بین
المؤسسات المنفذة والمكلفة باألعمال، قانون (1970) المتعلق بترقیة وعصرنة قطاع المؤسسات
الصغیرة والمتوسطة، ونشر دلیل المقاولین الصغار بالتعاون مع اآلمرین باألعمال، ھذا إلى جانب
تكوین جمعیة (15) تنمیة المقاولة، للقیام بأدوار تكمیلیة كمعالجة الخالفات التي قد تحدث بین
المقاولین وبینھم وبین اآلمرین باألعمال، القیام باإلحصائیات ومساعدة المقاولین باالستفادة من
المزایا الضریبیة والمالیة المقدمة من الجھات المختصة، عموما فالتجربة الیابانیة في مجال

المقاولة تقوم على المبادئ التالیة:
* عمق العالقة بین المؤسسات المكلفة والمنفذة لألعمال (16) الذي أدى إلى خلق شبكة متراصة

ومناخ محفز لالستخدام من خالل روح اإلنسانیة، التعاون والثقة المتبادلة بین األطراف،.
* الھیكل الھرمي للمقاولة..



* تكامل بیئة أعمال المجتمع الیاباني حیث تتشابك المشروعات الصغیرة مع الكبیرة (نظام
المقاولة) وتكامل المشروعات الصغیرة معا (نظام المجموعات المتبادلة) وتتكامل المشروعات

الصناعیة مع التجاریة(17)
عموما عرف أسلوب المقاولة من الباطن في الیابان انتشارا كبیرا معتبرا في عدد المؤسسات ونوع
النشاطات في مختلف المجاالت: (التكوین، التدریب المھني، نظام المعلومات، الخدمات المتعلقة
بالعملیة اإلنتاجیة الجبائیة والمحاسبــة، التسویق، البحث والتطویر...) ومعظم المؤسسات التي
اعتمدتھ تمكنت من تحقیق نتائج اقتصادیة واجتماعیة مرضیة من خالل التخصص أكثر، الدفع من

أدائھا، ترقیة نمط تسییرھا بجعل سیاستھا التجاریة أكثر مرونة...
كما امتدت فكرة المقاولة من الباطن إلى ما وراء الحدود حیث انتھجت عدة مؤسسات صناعیة
أسلوب الشركات المتعددة الجنسیات بإقامة تكامالت فرعیة في عدة دول تتقاسم معھا العملیات

اإلنتاجیة متجاوزة بذلك معیقات ومحددات القوانین الجمركیة،
وتعتبر المؤسسات الكبیرة في الیابان تجمع للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتكامل أفقیا
ورأسیًا أمامیًا وخلفیًا، مكونھ فیما بینھا مؤسسات صناعیة ضخمة، وتمثل المؤسسات الصغیرة
والمتوسطة حوالي%99.7 من عدد المؤسسات وھي تشغل حوالي %70 من الید العاملة، فھي
تشكل قاعدة أساسیة للتنمیة االقتصادیة.وقد اعتمد الیابانیین لتشجیع وتطویر المشروعات الصغیرة

والمتوسطة والتي كان لمعظمھا من إستراتیجیة المقاولة من الباطن على األسس التالیة:
*-وضع تعریف واضح ومحدد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد نص القانون األساسي لھا
والذي یعتبر بمثابة دستور لتلك المؤسسات، على ضرورة القضاء على كل الحواجز التي تواجھ

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مع محاولة تطویرھا وتنمیتھا.
* بناء وعصرنھ ھیاكل تنظیمیة للمنشآت الصناعیة الصغیرة والمتوسطة تحفز على دمج المنشات
التي تعمل في مجال تنافسي في النشاط ذاتھ، كالمجمعات الصناعیة والخدمیة التعاونیة واالتحادات

اإلقلیمیة للمنشات الصغیرة والمتوسطة.
* - التعایش مع القطاع الحكومي في المزایا والشروط التعاقدیة.

* - دعم المنشات الصغیرة والمتوسطة المتعثرة ومساعدتھا على التأقلم مع األوضاع االقتصادیة
المتغیرة بتوفیر المعاملة التمییزیة كتقدیم قروض دون فوائد وضمانات ومنحھا تسھیالت في الدفع
واإلعفاء من الضرائب(كضریبة العمل، ضریبة العقارات، ضریبة الدخل وتخفیض الضرائب

على األرباح غیر الموزعة....)
* - توثیق الترابط بین المنشآت الصناعیة الصغیرة والمتوسطة والمنشآت الكبیرة وفقا لنظام
التعاقد من الباطن من خالل إعداد برامج متطورة لتحسین جودة منتوج المشروعات الصغیرة

والمتوسطة وتطبیق نظم مرنة تسمح بتدفق التقنیات والمعلومات ورأس المال فیما بین المنشآت.
*- إصدار عدة قوانین تسعى لتنمیة وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتشمل اإلعفاءات
من الضرائب والرسوم، رفع مستوى التكنولوجیا المستخدمة في تلك المؤسسات ومساعدتھا على

تسویق منتجاتھا وتشجیع المؤسسات الكبیرة على التكامل معھا.
*- اعتماد الحكومة الیابانیة على سیاسات حمایة تلك المؤسسات من اإلفالس، من خالل تیسیر
عملیة التمویل سواء من البنوك التجاریة أو من الھیئات الحكومیة أو اعتماد نظام ضمان القروض



المقدمة لتلك المؤسسات مع الدعم الفني المقدم من خالل الخدمات اإلرشادیة، التسییریة، التدریبیة
والتسویقیة

فالھدف من التعرض ألھم التجارب الدولیة الناجحة في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
والتي كان تأسیسھا بدعم من إتباع إستراتیجیة التعاقد من الباطن من خالل التعاون بین المؤسسات
الكبیرة وتلك الصغیرة والمتوسطة، ویمكن في استخالص أوجھ االستفادة منھا لتطویرھا في الدول
العربیة وتحدیدا في الجزائر وذلك بتقییم التجربة الوطنیة بموضوعیة الستخالص نقاط ضعفھا
والتي تحتاج لإلصالح، على اعتبار شدة حاجة اقتصادنا لھذا القطاع الحیوي لآلھمیتھ في حل

العدید من المثبطات وتطویر وتنمیة أسلوب المقاولة من الباطن.



6-واقع إستراتیجیة المقاولة من الباطن ومكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في
الجزائر

تتسم إستراتیجیة المقاولة من الباطن بالمرونة اعتبار المتطلبات السوق وتطور النسیج المؤسساتي
لذلك یمكن التوقف عند المحطات التاریخیة التالیة:

المرحلة األولى: (1987-1963):
لم تكن للمناولة سیاسة واضحة خالل تلك الفترة بغیاب كل أشكال التنسیق بین الوحدات الداخلیة
للمؤسسة والمؤسسات المقاولة، كما أنھا لم تلق اھتماما كافیا من طرف السلطات العمومیة في ظل
غیاب نصوص وتشریعات قانونیة تنظمھا اعتبارا لطبیعة النظام السیاسي السائد حینھا والذي لم
یسمح بظھور مؤسسات صغیرة ومتوسطة عدا بعضھا التابع للقطاع العام (18)، رغم تناول
القانون المدني (الصادر في 26/09/1975) للمقاولة الفرعیة(19) وإشارة التقریر التمھیدي
للمخطط الرباعي الثاني (1974-1977) إلى أھمیة األسلوب في تحقیق التشابك واالنسجام في

عملیة تصنیع المنتجات التجھیزیة والتحویلیة.
المرحلة الثانیة: (1988 – إلى غایة الیوم)

انطالقا من سنة (1988) بادرت الدولة بعدة إصالحات اقتصادیة شملت إعادة الھیكلة للمؤسسات
الوطنیة، صدور قانون االستثمار (قانون 88-25 المؤرخ في 19/07/1988) والذي أعاد
االعتبار لالستثمار (محلي أو أجنبي) الخاص وتقلیص دور الدولة في المجال االقتصادي،
واستمرارا في سلسلة اإلصالحات االقتصادیة قامت الدولة بتحجیم وخوصصة المؤسسات المقاولة
كفروع لشركات كبرى ومع بدایة التسعینات صدر قانون الصفقات العمومیـة (الصادر في
09/11/1991) المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم (03-301 الصادر في 11/09/2003)
والذي خصص جزء منھ للمقاولة الفرعیة كأھم وسیلة لتلبیة متطلبات المشروعات الكبرى ومن ثم
أنشأت شبكة البورصة الجزائیة للمناولة والشراكة (20) (BASTP) فبالجزائر العاصمة (سنة
1991)، وتلتھا فروع أخرى بقسنطینة (1993)، وھران وغردایة (1999) تنفیذا لتوصیات
(ONUDI) ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (PNUD) برنامج األمم المتحدة للتنمیة
وبدعم من وزارة الصناعة وإعادة الھیكلة وتدعیما لذلك صدر قانون [رقم (01-18) المؤرخ في
12/12/2001 المتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(21) الذي
أكد على إلزامیة االھتمام بقطاع المناولة (في المادة (20-21)) ] ضمن الخیارات اإلستراتیجیة
ألھمیتھ في تكثیف نسیج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجلب االستثمار (محلي وأجنبي)

وبالتالي النھوض بالقطاع الصناعي الوطني.
وتجسیدا لمعالم إستراتیجیة الدولة ولتسییر نشاط (PME) بما فیھا المناولة تم إنشاء صندوق
ضمان القروض(22) لمثل ھذه المؤسسات بموجب المرسوم (02-373 المؤرخ في
11/11/2002)، واستكماال للمجھودات الوطنیة تم تأسیس المجلس الوطني للمناولة بموجب
المرسوم التنفیذي رقم (03-188 المؤرخ في 4122/04/2003)(23) الذي یتولى عرض
(PME) اإلجراءات الالزمة التي تضمن االندماج اإلیجابي لالقتصاد الوطني، عصرنة وترقیة
وااللتحاق بالتیار العالمي للقیام بدور المناول والتعاون مع كبار أرباب العمل الوطنیین واألجانب



باإلضافة إلى التنسیق بین أعمال بورصات المناولة والشراكة الوطنیة مع إنشاء مراكز لتسھیل
وتكوین المشاتل(24)

عموما تمارس المؤسسات الوطنیة المقاولة في الجزائر نشاطھا في مجاالت مختلفة (المیكانیك
والمعادن، الصیدلیة والكیمیاء، الحدید والتعدین، الجلد، البالستیك، النسیج، قطاع

الخدمات(25)...).
واستنادا إلى اإلحصائیات المتاحة حول المؤسسات الصغیرة والموسطة في الجزائر، فقد كانت كما

ھو أدناه.
الشكل البیاني رقم -04-

النسبة المئویة لتوزیع عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر حتى الثالثي الثالث من
سنة 2009

المصدر: تم إعداده من طرف الباحثة استنادا إلى معطیات من:
-الصندوق الوطني للضمان االجتماعي CNAS، وزارة المساھمة وترقیة االستثمار.غرف

الصناعات التقلیدیة الحرف.
-- معطیات نشریھ المعلومات االقتصادیة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات

التقلیدیة وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 2007.
فحسب تصریحات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي(CNAS) فقد كانت حصة األسد
والصدارة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص، لتلیھا الصناعات التقلیدیة على
حساب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التابعة للقطاع العام. التي عرفت تدھورا محسوسا خالل
الفترات األخیرة، نتیجة لخوصصة مؤسسات القطاع العام وكان معظمھا في الصناعة، كما
ساعدھا في ذلك تدعیمات السلطات المركزیة وھیئاتھا المتخصصة، كالوكالة الوطنیة لتشغیل
الشباب (ANSEJ) والتي قدمت مساھمة معتبرة لتمویل القطاع، لتساھم بذلك تلك المؤسسات في

تغطیة نسبة معتبر من طالبي العمل.
وتنتشر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر حسب قطاع النشاط الذي تنتمي إلیھ(البناء
واألشغال العمومیة، التجارة، النقل والمواصالت، خدمات العائلة، الفندقة واإلطعام، صناعة
المنتجات الغذائیة، خدمات المؤسسات،.......و قطاعات أخري مختلفة) إال أن أكثر من نصف تلك
المؤسسات مركزة في الشمال (10 والیات) وھو ما یعبر عن ضعف سیاسة التوازن الجھوي
وعدم فعالیة السیاسات المتعاقبة الخاصة بتنمیة الجنوب أو البعض من الجھات الجغرافیة المنسیة،

رغم مما تمنحھ من امتیازات خاصة.



ورغم سعي السلطات العمومیة إلى إنعاش ھذا القطاع بالمصادقة على القانون رقم 18-01
المؤرخ في 12/12/2001. والذي یتضمن عددا من اآللیات ال تزال تنتظر التفعیل والتمحیص

وتشمل:
– الصندوق الوطني لضمان القروض

– مشاتل المؤسسات الصغیرة
– نظام المعلومات االقتصادیة واإلحصائیة

– مراكز الدعم أو التسھیل
– المجلس الوطني االستشاري.

إال أن فالمشاریع الواعدة في مجال ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة موجودة، غیر أن تباطؤ
عملیة التجسید وھي المرحلة األھم، یكاد یذھب باآلمال ویجرد تلك المشاریع من الواقعیة. (26).

وتحسبا النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة تم تطبیق أكثر من 2500 عملیة تأھیل
على المستوى الوطني بھدف تحسین آلیات النجاعة للمؤسسات وتمكینھا من مواجھة المنافسة
ومجابھة تحدیات العولمة والتموقع بقوة في اقتصاد السوق، حیث سطرت الجزائر البرنامج
الوطني لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي رصدت لھ مبلغ ملیار دینار سنویا إبتداءا من
سنة-2007-، كما تم اقتراح آلیة منھجیة لتأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تندرج ضمن
تحقیق جملة من التدابیر لتحسین نوعیة المنتوج الوطني وحمایتھ وترقیة التنمیة المحلیة بمختلف

أبعادھا.
رغم تلك المجھودات فال تزال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خاصة منھا الناشئة تنتظر صور
مختلفة من الدعم لتطویر دورھا ومكانتھا للقیام بدور المغذي للمؤسسات الكبیرة وبالتالي تطویر

أسلوب المقاولة.
فرغم األھمیة والدور الكبیرین الذي تلعبھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنمیة وتطویر
النشاط االقتصادي، إال أنھا تواجھ عدة تحدیات جزء منھا خارجي یتعلق بالمنافسة العالمیة في ظل
العولمة وجزء منھا داخلي یرجع إلى قضایا فنیة وتنظیمیة وتمویلیة تخص ھذه الصناعات، وفیما

یلي توضیح ألھم ھذه المثبطات:
* مثبطات متعلقة بالتمویل: (27)

تواجھ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مشكل التمویل الضروري والكافي لحیازة األصول الثابتة
وتسییر دورة االستغالل، خاصة في ظل النقص الكبیر للتمویل البنكي لمثل ھذه المشاریع وفي ظل
غیاب دور السوق المالي، كما أن معظم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال تتوفر على الضمانات
المصرفیة المطلوبة وجلھا ینشط في القطاع غیر الرسمي حیث ال تمسك سجالت محاسبیة منتظمة
لتقیید حساباتھا في دفاتر یمكن الرجوع إلیھا، فكل ھذا یجعل من الصعب التعامل معھا، مما یجعلھا
تلجأ إلى التمویل الخاص غیر الرسمي(األصدقاء واألقارب، أو الموردین والزبائن....). وفي ھذا
المجال ینبغي أن تتأقلم البنوك الجزائریة العمومیة مع أنماط التسییر الحدیث المعروف عالمیا

وتتخلص من القیود الموضوعة من طرف الدولة منذ السبعینیات.
* صعوبات فنیة: (28)

من المشاكل الفنیة التي تعترض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ما یلي:



• ارتفاع تكلفة الحصول على المعدات واآلالت والمواد األولیة نظرا الستیرادھا من الخارج
وبكمیات قلیلة ال تؤھلھا للحصول على خصومات أو تخفیضات تجاریة،، فضال على أن عملیة
فتح اعتماد مستندي وتوفیر النقد األجنبي من طرف صاحب مشروع صغیر تشكل عائقا في حد

ذاتھا.
• صعوبة الحصول على المساحات والمواقع المناسبة كاألراضي إلقامة الو رشات، وإن وجدت
فقد تجدھا بعیدة عن مرافق البنیة التحتیة ونقاط البیع ومستودعات التموین بالمواد األولیة مما
یكلفھا نفقات نقل إضافیة، فضال على أن تكون ھذه األراضي غیر مھیأة بالماء والغاز والكھرباء

وقنوات صرف المیاه وشبكات االتصاالت أو غیر معبدة.
• مشاكل التخزین المرتبطة بالعملیة اإلنتاجیة واالفتقار إلى دراسات الجدوى االقتصادیة.

• قلة المعدات واآلالت وانخفاض مستوى التكنولوجیا المستخدمة.
• عدم دقة البیانات المحاسبیة والمالیة والتأخر في إنجازھا.

• تفتقر الصناعات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر لمقومات الدعم الفني خصوصا في مجال
حاضنات األعمال التي تكتسب مھارات ومقومات العمل الخاص سواء ألصحاب المؤسسات أو

العاملین فیھا، وتؤھل مستوى اإلنتاج لمطابقة المواصفات العالمیة.
* مثبطات إداریة وتسویقیة: (29)

تتمثل المشاكل اإلداریة التي تعترض نشاط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فیما یلي:
• الملكیة الفردیة والعائلیة للمؤسسة واالنغالق على المشاركة مع اآلخرین.

• محدودیة األماكن المخصصة للعرض وقنوات التوزیع الضروریة.
• عدم وجود بنك معلومات لھذه المؤسسات عن أسواقھا، فضال عن عدم قیامھا بالبحوث التسویقیة

وھذا في أغلب األحیان یرجع إلى عدم التنسیق بینھا بسبب التنافسیة الشدیدة.
• ارتفاع تكالیف اإلنتاج بسبب اعتماد شبھ كلي لھذه المؤسسات على التموین بالمواد األولیة

ومستلزمات اإلنتاج من الخارج، ھذا ما یجعل من الصعوبة بمكان اقتحام أسواق التصدیر.
* صعوبات تنظیمیة (30):

فال تزال اإلدارة في كثیر من الدول العربیة والنامیة ومن بینھا الجزائر تؤثر یبطئھا وثقل
إجراءاتھا على ھذه المؤسسات، ومن بین ھذه المشاكل:

• المركزیة في اتخاذ القرارات، غیاب نظام المعلومات والوقت الطویل المستغرق إلنشاء مؤسسة
أو دراسة ملف طلب قرض أو معالجة مشاكلھا.

• انتشار ظاھرة البیروقراطیة، الرشوة والفساد اإلداري وعدم استقرار ووضوح النصوص
التشریعیة

• غیاب حوافز االستثمار من إعفاءات جمركیة، أسعار رمزیة ألراضي المشروعات، والقروض
ذات التكلفة المنخفضة، والمساندات المادیة والفنیة من الجھات الحكومیة.



الخاتمة

استنادا إلى العرض السابق وإنطالقا من التجارب العالمیة یتضح الدور الفعال ألسلوب المقاولة من
الباطن في تحقیق تنمیة صناعیة، اجتماعیة واقتصادیة للبلد.

ویمكن استخالص أھم النتائج فیما یلي:
• ترتبط عملیة تنمیة وترقیة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتوفیر كل أشكال الدعم

ومقومات االنطالق والبقاء.
• تلعب إستراتیجیة المقاولة من الباطن دور كبیر في تعزیزا وتدعیم المؤسسات الصغیرة
والمتوسطة وما لذلك من أھمیة بالغة في تحقیق التنمیة االقتصادیة من خالل قدرتھا على استیعاب
العدید من القوى العاملة، تحقیق سیاسة إحالل الواردات وبالتالي ترقیة الصادرات وتحقیق

التوازنات الخارجیة إضافة إلى مساھمتھا المعتبرة في تكوین الناتج المحلي الخام.
• إعادة تأھیل وتفعیل مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لھ دور كبیر في الرفع من قدرتھا

التنافسیة بما یكفل نجاح أسلوب المقاولة من الباطن وبالتالي تدعیم تنافسیة االقتصاد الوطني.
وبذلك یبقى التحدي القائم بمدى القدرة على ترقیة وتطویر المناولة من خالل االلتزام بتحقیق ما

یلي:
• الدعم الفني، التكنولوجي واإلعالمي:

بدراسة جدوى المشروع، اختیار الموقع، اآلالت والمواد، تحسین أسالیب اإلنتاج واستخدام
األنظمة المعلوماتیة واالتصالیة داخل المؤسسات.، تشجیع المؤسسات للحصول على التكنولوجیا

واستخدامھا ودعم أسعارھا.إضافة إلى دعمھا في مجال اإلشھار والترویج والتسویق لمنتجاتھا.
• الدعم اإلداري:

بتقدیم التسھیالت في اإلجراءات والوثائق اإلداریة المتعلقة بالترخیص والتسجیل والحصول على
العقار.

• الدعم المالي:
ویتعلق بالتمویل، من خالل تشجیع االدخار وإنشاء المؤسسات المساھمة في ضمان جزء من
القروض مع تخفیض تكلفة التمویل وتمدید آجال التسدید واإلعفاء الكلي أو الجزئي ولفترة محددة

من الضرائب والرسوم الجمركیة، وغیرھا من أشكال المساعدات المباشرة.
• دعم الكفاءات:

وذلك بالتكوین والتدریب المستمر وبتكالیف منخفضة بمنح مساعدات ضریبیة لمراكز التكوین
والتدریب المتخصص الموجھ لھذه المؤسسات، التكثیف من الملتقیات والندوات العلمیة.

• إنشاء ھیاكل وآلیات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:
وتتضمن، إلى جانب النصوص التشریعیة والقواعد المتضمنة في السیاسة االقتصادیة وقوانین
المالیة، عدة ھیئات تھدف إلى تقدیم التسھیالت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مختلف مراحل
تطورھا كإنشاء بورصات المناولة، اعتماد مراكز دعم متخصصة، نظام
المحاضن(Incubateurs) والمشاتل (pépinières) لتوفیر مقومات وظروف االنطالق



للمؤسسات الناشئة وتقدیم الخدمات المتخصصة كاإلعالم اآللي والتكوین، واالستشارات في
المجاالت المحاسبیة والقانونیة والضریبیة والتجاریة وغیرھا.



الفصل الثالث



صناعة التأمین التكافلي اإلسالمي
– تجربة الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة-



الملخص

للتأمین تاریخ غني ومتنوع، بتنوع حاجات الناس، وتنوع المخاطر التي كانت تھدد أنشطتھم
وأعمالھم، وأول نشأة لفكرة التأمین كانت تعاونیة تكافلیة، نابعة من فطرة بشریة سلیمة، ھدفھا
التكافل على تحمل اآلثار الناتجة عن وقوع األخطار، وتوزیع أضرارھا على المجموع بدال من أن
یتحملھا المتضرر بمفرده، وھو ما یمكن أن نسمیھ: مبدأ المشاركة في تحمل اآلثار الناتجة عن
وقوع المخاطر، وھو األجدر بالشیوع الستناده ألحكام الشریعة اإلسالمیة واستبعاده للربا التي

یقوم علیھا التأمین التجاري الذي تكتنفھ العدید من المحرمات شرعا.
الكلمات المفتاحیة: المخاطر، التأمین التكافلي اإلسالمي

المقدمة

عرف البشر التأمین وعملوا بھ واستفادوا من فوائده، ولم یكن مشروًعا تجاریًا لدیھم في األصل،
بل كانت غایتھ تعاون مجموعة من الناس على مواجھة أخطار محتملة، لكن مع الوقت، تطور ھذا
النظام لیصبح تأمینًا تجاریًا، لھ تشریعات تنظمھ، ونشاطات تحكمھ، وأصبح ھو السائد في الغرب،
ومن ثم في الشرق، وأصبح ضرورة ال بد منھا للتجار ورجال المال واألعمال لتسییر أعمالھم

وأنشطتھم، وجزًءا ال یتجزأ من الدورة االقتصادیة.
وباتساع نشاط شركات التأمین التجاریة، وعدم وجود منافس لھا واحتكارھا ألسواق التأمین من
ناحیة، وازدیاد أھمیتھا وسیطرتھا على االقتصاد القومي من ناحیة أخرى فقد انزلقت في عدة
أخطار وزالت، وأمام ھذا المفھوم البغیض، وتلك الصورة من االستغالل تصدى علماء اإلسالم
للبحث في شرعیة التأمین التجاري، فصدرت الفتاوى للتوصل إلى رؤیة شرعیة واضحة لعقد
التأمین التجاري، واختلفت اآلراء، وإن ذھب أغلبھا إلى تحریم التأمین التجاري.. ثم تسابق أھل
الخبرة والشریعة في البحث والتمحیص بالعمل الدائب الستخالص بدیل نقي ال تشوبھ شائبة من
النواحي الشرعیة، وعرض نظام التأمین التعاوني أو التكافلي كبدیل شرعي ناجح ونظام قائم على

التعاون والتضامن فیما بین المسلمین.
وبما أن التأمین التكافلي اإلسالمي ھو البدیل الصحیح للنشاط التأمیني، وھو األجدر بالشیوع،
واألحق باإلتباع في البالد اإلسالمیة؛ لما ینطوي علیھ من نبل في فكرة التعاون، وسالمة من
الشبھات؛ وألنھ یحقق الغرض المقصود من التأمین كما یجب أن یكون؛ وھو تفتیت أخطار
الكوارث وتوزیعھا على مجموعة من الناس بحیث یتالشى أثرھا، وتخف وطأتھا بدال من أن ینوء
بھا كاھل المصاب بھا وحده، وبما أن ھذا النوع من التأمین یتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة
ومع انتظام عقد المجتمع بعیًدا عن أكل أموال الناس بالباطل، وبعیًدا عن الربا وشبھاتھ، فقد جاءت
ھذه الدراسة حول التأمین التعاوني، وھي تتناول نظریة التأمین التعاوني اإلسالمي، لجھة النشأة،
والخصائص، الصور ومشروعیتھ استنادا لكتاب هللا تعالى وسنة نبیھ (محمد صلى هللا علیھ
وسلم)، مع دراسة عملیة" للشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة"، وقد انتھت الدراسة بخاتمة

عرضت فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھا وبعض التوصیات المقترحة.



وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:
- ما مضمون التأمین التكافلي اإلسالمي، ومساھمتھ في الحد من المخاطر؟
-ما ھي أھم عناصر تمیز التأمین التكافلي اإلسالمي عن نظیره التجاري؟

- ما واقع سوق التأمین التكافلي اإلسالمي العربي؟
فتلك التساؤالت وغیرھا ستكون محورا للنقاش في ھذه الورقة البحثیة من خالل العناصر التالیة:

1. مضمون التأمین التكافلي اإلسالمي
2. صور ھیئات التأمین التكافلي اإلسالمي.

3. التدلیل على التأمین التكافلي اإلسالمي من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة.
4. أھمیة التأمین التكافلي اإلسالمي.

5. المزایا التنافسیة لنظام التأمین التكافلي اإلسالمي.
6. واقع سوق التأمین التكافلي اإلسالمي العربي.

7. واقع التأمین التكافلي اإلسالمي في الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة.



1 - مضمون التأمین التكافلي اإلسالمي

نظراً لحداثة موضوع التأمین التكافلي اإلسالمي فقد وردت مفاھیم متعددة لـھ، إال أنھا جمیعھا
تتفق في "أنھ عقد تبرع بین مجموعة من األشخاص للتعاون على تفتیت األخطار المبینة في العقد
واالشتراك في تعویض األضرار الفعلیة التي تصیب أحد المشتركین والناجمة عن وقوع الخطر
المؤمن منھ وذلك وفقا للقواعد التي ینص علیھا نظام الشركة والشروط التي تتضمنھا وثائق

التأمین وبما ال یتعارض مع أحكام الشریعة اإلسالمیة " (1).
وذلك بالتزام كل عضو على سبیل التبرع بدفع مبلغ معین (القسط أو االشتراك) تحدده وثیقة
التأمین وتتولى شركات التأمین إدارة عملیات التأمین واستثمار أموالھم نیابة عن جماعة
المشتركین مقابل حصة معلومة من عائد استثمار ھذه األموال على الوجھ المبین في العقد أو

النظام".
فالتأمین التعاوني اإلسالمي بھذا المفھوم ال یھدف إلى تحقیق الربح، كما ال یھدف إلى تحقیق الغنى
ألفراده، بل مجرد رفع الضرر الالحق بھم وتوزیع الخسائر على األعضاء دوریا، ویمكن توضیح

ذلك بالمخطط أدناه.
الشكل البیاني رقم01-
تكییف التأمین التعاوني

ومنھ فالتأمین التعاوني ال یدخل تحدید قسطھ الربا أو سعر الفائدة(معناه لیست ھناك مقابلة أو
معاوضة بین القسط المدفوع من المؤمن لھ ومبلغ التأمین المدفوع من شركة التأمین) وال یتخذ من
الربح ھدفاً وحیداً أولیاً، وبذلك فھو یحقق البعد االجتماعي من وجوده وھو الترابط والتعاون ومن

ثم یعود نفعھ على المجتمع



2-صور ھیئات التأمین التكافلي اإلسالمي

على الرغم من أن ھیئات التأمین التكافلي قد تتنوع فإن ما یجمعھا أنھا جمعیات تعاونیة، ھدفھا
تقدیم الخدمات التأمینیة ألعضائھا بطریقة أفضل وبأقل تكلفة، ولیس ھدفا الربح كما بیَّنّا،، ولجھة

نوعیة القسط أو االشتراك، تنقسم عقود التأمین إلى:
1-2: ھیئات التأمین التكافلي اإلسالمي ذات الحصص البحتة(2):

وھي تتكون من أفراد یتعرضون ألخطار معینة أو متشابھة، وفي معظم األحوال تكون ممتلكاتھم
المؤمن علیھا متساویة.

واألعضاء فیھا یؤمنون أنفسھم من ھذه األخطار بحیث یتحمل كل واحد الخطر المؤمن منھ طوال
فترة االتفاق، وعندما یلتحق العضو بھا یؤخذ منھ مبلغ مالي منجز لتغطیة نفقات الھیئة حتى ال

تتوقف عن العمل.، وتَُسیَُّر ھذه الھیئة من قبل مجلس منتخب مدة یحددھا القانون األساسي.
2-2-:ھیئات التأمین التكافلي اإلسالمي ذات األقساط المقدمة(3):

وھي ال تختلف عن سابقتھا إال أن في ھیئات التأمین ذات األقساط المقدمة، یجبر الفرد على دفع
اشتراك معجل (قسط مسبق)، وبذلك تستطیع أن تعوض من تلحقھ خسارة من أعضائھا دون
انتظارھم أن یقدموا حصصھم بخالف األولى، فإنھا تنتظر أعضاءھا لتقدیم حصصھم ثم یعوض

المصاب بالضرر.
3-2- جمعیات األخوة، (صنادیق التأمین الخاصة، صنادیق اإلعانات) (4):

وتتكون من أشخاص تجمعھم مھنة واحدة، أو عمل واحد، أو صلة واحدة اجتماعي فیقع بینھم
اتفاق على تكوین صنادیق خاصة للتأمین من أخطار یعینونھا كالوفاة، أو العجز عن العمل، أو

التقاعد وتَُسیُِّر ھذه الجمعیات مجالس منتخبة من بین أعضائھا.



3- التدلیل على التأمین التكافلي اإلسالمي من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

لقد ذھبت الشریعة اإلسالمیة في إقرار الفكرة االجتماعیة والفنیة للتأمین وأعطتھ مدى أوسع
وأشمل بما یتفق مع مبادئ الشریعة اإلسالمیة وأھدافھا ومقاصدھا، إال أن شرعیة الھدف أو الغایة
ال تسبغ الشرعیة على كل الوسائل التي یمكن استخدامھا لبلوغ الھدف، فالبد أن تكون الوسیلة
مشروعة لتحقیق المقاصد الشرعیة، و نستدل على ذلك من الكتاب هللا والسنة النبویة الشریفة فیما

یلي:
*-فمن القرآن الكریم:

• یقول تعالى:(وتعاونوا على البر والتقوى َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اِإلثِْم َواْلعُْدَواِن) [ سورة المائدة اآلیة
2 ]، فاآلیات التي تحث على التعاون في شتى المجاالت، تدل على أن اإلسالم دین التعاون
والتراحم، فالخالق سبحانھ أمرنا بالتعاون على الخیر ومحاربة الشر، وأوجب على الناس أن یعین

بعضھم بعضاً في میادین الحق والخیر والبر(5)
• فیوضح القرآن الكریم معنى البر في قولھ تعالى: (لیس البر أن تّولوا وجوھكم قبل المشرق
والمغرب ولكن البر من آمن با� والیوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبھ
ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة
والموفون بعھدھم إذا عاھدوا والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذي صدقوا

وأولئك ھم المتقون ) [ سورة البقرة األیة 177 ].
• ویقول تعالى:(لن تنالوا البّر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن هللا بھ علیم) [ آل

عمران اآلیة 92 ].
• ویقول تعالى: (وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا هللا الذي إلیھ تحشرون)[ المجادلة اآلیة 9 ].

*-ومن األحادیث النبویة الشریفة:
 عن أبي موسى األشعري أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: ”المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد

بعضھ بعضا“.
 عن النعمان بن بشیر أنھ صلى هللا علیھ وسلم قال: ”مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم

وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى“.
 قولھ صلّى هللا علیھ وسلّم: ”من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا نفّس هللا عنھ كربة من

كرب یوم القیامة“(6).
 قولھ صلّى هللا علیھ وسلّم: ”وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخیھ“(7).

 وفي قولـھ صلّى هللا علیھ وسلّم: ”إن األشعریین إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عیالھم
بالمدینة جمعوا ما كان عندھم في ثوب واحد ثم اقتسموه بینھم في إناء واحد بالسویة فھم مني وأنا

منھم“(8)
فھذه صورة مثالیة للتكافل والتعاون، وفي عمل األشعریین دلیل واضح على التأمین التعاوني أیده

رسول هللا صلّى هللا علیھ وسلّم بقولھ عنھم إنھم مني وأنا منھم.



4- أھمیة التأمین التكافلي اإلسالمي

أصبح التأمین التكافلي اإلسالمي مستقًرا في المجامع الفقھیة وفي مقررات وتوصیات المؤتمرات
والندوات الشرعیة، كما أصبح واقعًا ملموًسا من خالل شركات التأمین في بلدان إسالمیة كثیرة،
حیث نشأت شركات تأمین إسالمیة في عدد من الدول العربیة مثل: السودان، والسعودیة،

واألردن، واإلمارات، وقطر وغیرھا.
وقد اقتضت ضرورة مواكبة توجھ بعض الدول العربیة اإلسالمیة نحو تطبیق الشریعة اإلسالمیة،

بعد صدور المرسوم بإنشاء اللجنة العلیا للعمل على استكمال تطبیق أحكام الشریعة،
ولقد حققت صناعة التأمین التكافلي العدید من اإلنجازات على الصعیدین الفني والشرعي، الكلي
والجزئي، ویمكن تبیان أھم إنجازات صناعة التأمین التكافلي وجوانب الجودة في النقاط التالي(9):
– إثبات بقاء الخیریة في األمة اإلسالمیة، وترسیخ ظاھرة " االقتصاد الدیني "في المجتمعات

اإلسالمیة.
– المساھمة في اإلنكار العملي لمنكر الربا والمخالفات الشرعیة في التأمین.

– المنافسة المیدانیة في سوق التأمین التجاري.
– تكوین خبرات وكوادر تأمینیة ملتزمة.

– نافدة ثریة نحو تطویر منتجات تكافلیة إسالمیة جدیدة.
– التأثیر االقتصادي الكلي لصناعة التأمین التكافلیة، خاصة مع إصدار المعیار المحاسبي
اإلسالمي رقم-12- والخاص بالتأمین التكافلي والمعیار الشرعي رقم -26- المتعلق بالتأمین
اإلسالمي، وقد تولى ھذا اإلنجاز ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة والمجلس

الشرعي بالبحرین.

5- المزایا التنافسیة لنظام التأمین التعاوني

وفق ما عرضناه من أحكام ومزایا لنظام التأمین التنافسي، فإنھ یجدر بنا أن نجمل أھم المزایا
التنافسیة لنظام التأمین التكافلي اإلسالمي، عنھا في نظام التأمین التجاري، وھي:

• الطبیعة التعاونیة التكافلیة للتأمین(10): تبرز الطبیعة التعاونیة التكافلیة للتأمین في إمكانیة
إدراج أربعة شروط في العقد:

 أ. شرط التخصیص الذي یعطي الشركة الحق في مطالبة حاملي الوثائق بمقدار نصیبھم في الزائد
من الخسارة على األقساط المدفوعة أو االحتیاطي الخاص بحساب التأمین، ولیس شيء من ذلك
مستغربًا، إذ یجوز أن یحصل المشترك على نصیب من الفائض التأمیني، كما یجوز جبر كل
الضرر الفعلي الذي یصیبھ، وذلك وفق المصلحة الشرعیة المعتبرة التي یقررھا الفنیون وتعتمدھا

ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة.
 ب. شرط المشاركة في الفائض الذي یجعل لحملة الوثائق الحق في المشاركة فیھ.

 ج. شرط االستثمار.
 د. شرط التحمل عند االقتضاء لسد العجز.



وكل ذلك نابع من أن التعاون والتكافل متبادل في ھذا النظام التأمیني بین جمیع أطرافھ
والمشتركین فیھ.

• إمكانیة االستفادة من القرض الحسن: في عقد التأمین التعاوني یمكن تبادل المساھمین وحملة
الوثائق للقرض الحسن. (ھو الدعم المالي الذي تقّدمھ الشركات لھیئات المشتركین عند تأسیسھا أو

عند تعرضھا لخسائر مالیة أثناء مزاولة نشاطھا). (11)
• طبیعة الشراكة في ھیئة المشتركین: المؤَمن لھ في شركة التأمین التعاوني یعد شریًكا في ھیئة
المشتركین مما یؤھلھ للحصول على نصیب من األرباح الناتجة من عملیة استثمار أموال التأمین.

• طبیعة العالقة بین الشركة وھیئة المشتركین: على اعتبار أنھا ال تبغي الربح أصال، وأن الفائض
التأمیني في التأمین التكافلي تبع ال قصد. كما یختلف سبب استحقاق الفائض التأمیني عن سبب

التبرع بالقسط، ومن ثم سریان قاعدة تبدل السبب كتبدل العین.
• طبیعة العالقة بین المساھمین وھیئة المشتركین: على اعتبار أن الشركة تقوم بدور الوكیل في
إدارة أعمال التأمین مقابل أجر محدد من االشتراكات وبدور المضارب أو الوكیل باالستثمار

مقابل حصة شائعة معلومة من العائد أو مقابل عمولة.(12)
• الفصل بین حسابات المساھمین وحسابات ھیئة المشتركین(13): وما یترتب علیھ من عدم
التأثیر السلبي ألي من الحسابین على اآلخر. وعلى ذلك فال یخصم من أموال التأمین وعوائدھا إال
المصروفات المباشرة والالزمة لعملیات التأمین المباشر وإعادة التأمین، أما غیر ذلك من
المصروفات المتعلقة باستثمار أموال التأمین فال یتحملھا مال المضاربة (أموال ھیئة المشتركین)،

باعتبار أن الشركة كمضارب تحصل على حصة من الربح ومن ثم تتحمل تلك المصاریف.
• اعتماد القیمة السوقیة في تقدیر األشیاء المؤمن علیھا: ولیس القیمة االسمیة (التاریخیة)، وذلك
لتحدید القسط ومبلغ التأمین (التعویض مما ینفرد بھ التأمین التعاوني) ولیس األخذ بأقل القیمتین

قیمة الضرر أو مبلغ التأمین بما یحقق مصلحة المؤِمن فقط كما ھو قانون التأمین التجاري.
• عدم وجود شروط مجحفة(14): ومن ھذه الشروط التي ال یتعد بھا في وثیقة التأمین التعاوني

شرط البطالن، وشرط السقوط، وشرط الوقف، وشرط الفسخ.
وھكذا یظھر أن التأمین التعاوني التكافلي اإلسالمي یتمتع بمجموعة من المزایا النسبیة المستمدة
من مبادئھ وأحكامھ، وأن ھذه المزایا النسبیة ذاتھا تصلح أساًسا لمزایاه التنافسیة في عصر صارت

فیھ المزایا النسبیة مطلبًا ملًحا للفوز في سباق المنافسة.



6- واقع سوق التأمین التكافلي اإلسالمي العربي

یمكن اإلشارة أن أول شركة تكافل أسست عام 1979، وھي شركة التأمین اإلسالمیة في
السودان، ویبلغ الحجم اإلجمالي الحالي لسوق التأمین العربي حوالي 7 ملیار دوالر منھا 2 ملیار
دوالر إلعادة التأمین، إلى أن الحجم الحالي لھذا السوق یبلغ حوالي 963 ملیون دوالر بنسبة
13.7% من إجمالي حجم سوق التأمین (حیث تتوزع صناعة التأمین التكافلي عالمیا 56% في
الشرق األوسط،36% في دول جنوب شرق أسیا، 07% في إفریقیا، 01% في بقیة دول العالم)

.(15)
و قد نشأت فكرة اتحاد شركات التأمین والتكافل اإلسالمیة في معرض الرغبة بتأسیس إطار

عالمي یجمع كل مؤسسات التأمین التكافلي في شكل اتحاد.
وقد نجح ھذا االتحاد في تزكیة روح التعاون بین الشركات األعضاء ال سیما في السودان والمملكة
العربیة السعودیة وتونس. وأسھم بفاعلیة في وضع القوانین واللوائح التي تنظم اآلن صناعة
التأمین في السودان والتي أدت إلى أسلمة قطاع التأمین بأكملھ حیث أصبحت جمیع شركات
التأمین في السودان تعمل جمیعھا وفق نظام التأمین التعاوني اإلسالمي، كما أسھم االتحاد بفاعلیة
في تكوین ھیئة رقابة شرعیة علیا لمراقبة التأمین بالسودان الغرض منھا مراقبة العمل التأمیني في
السودان عبر وظیفة مراقب التأمین، ھذا باإلضافة إلى اعتماد أعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة التي

تشرف على أعمال شركات التأمین السودانیة(16)



7-واقع التأمین التكافلي اإلسالمي في الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة

یعتبر السوق السعودي ھو السوق األكثر نمواً في مجال التأمین التكافلي، وتشھد السوق السعودیة
حالیًا تنامیًا ھائال لنشاط شركات التأمین التعاوني خاصة ؛ خالل السنوات الخمس األخیرة بعد
التنظیم وتطبیق عدد من التأمینات اإللزامیة حیث ارتفع حجم السوق من 1,730 ملیون لایر عام
2000 إلى 14,610 ملیون لایر عام 2009،(ومع ذلك ال یزال عمق التأمین في المملكة وھو
نسبة التأمین إلى الناتج المحلي اإلجمالي في حدود 1% وھي نسبة محدودة للغایة عند مقارنتھا
ببعض الدول العربیة والنامیة والدول المتقدمة حیث تصل ھذه النسبة على سبیل المثال إلى %17
ً و12% في بریطانیا و10% في سویسرا والیابان بل في تایوان، و13% في جنوب أفریقیا
و3% في لبنان والمغرب واإلمارات)، وذلك لمواجھة الطلب المتوقَّع علیھا مع بدء تطبیق التأمین
اإللزامي في القطاع الصحي للمواطنین، ویتزامن ذلك مع ازدھار ھذا القطاع بمعظم الدول
العربیة واإلسالمیة، واستنادا لإلحصائیات المتاحة فالعدد ألكبر من ھذه الشركات یتركز راھنًا في
المملكة العربیة السعودیة (17)، وعلى ضوء دراستنا ووفقا لإلحصائیات المتاحة سیتم التركیز
على" تجربة الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالمملكة العربیة السعودیة"، والتي أسست سنة
1986م كشركة مساھمة سعودیة مقفلة، وھي مملوكة بالكامل لمؤسسات حكومیة سعودیة وتشمل
صندوق االستثمارات العامة 50%، المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة 25%، صندوق

معاشات التقاعد %25 (18).
فمنذ ذلك التاریخ أخذت الشركة على عاتقھا مسؤولیة تطویر قطاع التأمین السعودي، ووضع
معاییر قیاسیة لجودة خدمات التأمین وطرحت برامج جدیدة لتغطیة احتیاجات العمالء. كما أنفقت
الشركة أمواالً طائلة لتأھیل كوادر بشریة سعودیة محترفة واالرتقاء بالمستوى المھني لموظفیھا

إضافة إلى تطبیق برامج وحمالت إعالمیة منظمة لرفع مستوى الوعي التأمیني داخل المجتمع.
ووضعت استراتیجیات وخطط عمل جدیدة تحدد إلى حد كبیر رؤیتھا خالل السنوات القادمة والتي
ترتكز على تطویر مستوى خدمة العمیل وتقدیم برامج جدیدة لتلبیة االحتیاجات المستحدثة وتحسین
ً على تأسیسھا، بیئة العمل الداخلیة لتصبح المؤمن المفضل لدى العمالء، و مع مرور 20 عاما

شھدت التعاونیة تحوالً جذریاً في حجمھا وھیكلھا ومستوى أدائھا.
وتقوم الھیئة الشرعیة للتعاونیة بالمراجعة الشرعیة لألعمال التأمینیة واالستثماریة وبما یحقق
امتثال الشركة إلحكام الشریعة اإلسالمیة في تعامالتھا التأمینیة.، كما تتولى الھیئة أیضاً مراجعة

ما یقدم لھا من صیغ ومنتجات جدیدة وإصدار القرارات والفتاوى الشرعیة بشأنھا.
أ. ما الغرض من إنشاء الشركة فھو مزاولة أعمال التأمین التعاوني استنادا ألحكام الشریعة
اإلسالمیة (تأمین الشامل للسیارات التجاریة، التأمین الشامل للسیارات الخصوصیة، تأمین
الرخصة، تأمین أخطاء الممارسة الطبیة، تأمین مناسك للحج والعمرة، تأمین السفر الدولیة، تأمین
السرقة، تأمین النقود، التأمین الطبي على العائالت واألفراد، التأمین عن إصابات العمل، التأمین
عن الحوادث الشخصیة، تأمین المسؤولیة تجاه الغیر ومسؤولیة المنتجات، تأمین البضائع أثناء
النقل، التأمین على المساكن، تأمین خسائر األرباح الناتجة عن عطب اآلالت، تأمین أخطار
التركیب ضد جمیع األخطار، تأمین أخطار المقاولین ضد جمیع األخطار، تأمین فساد المخزون



في المستودعات المبردة، تأمین األجھزة اإللكترونیة، تأمین تجھیزات وآلیات المقاولین، تأمین
عطب اآلالت، تأمین ضد الحریق) (19)

وتدیر الشركة أعمال التأمین باإلنابة عن المؤمن لھم، كما تقوم بتقدیم التمویل لعملیات التأمین عند
الحاجة. وتتقاضى الشركة أتعابًا مقابل إدارة استثمارات عملیات التأمین تعادل 10% من صافي
إیرادات استثمارات عملیات التأمین. كما تملك الشركة ما نسبتھ 50% من شركة تأمین زمیلة،

ھي: الشركة المتحدة للتأمین، ومقرھا في البحرین، وتمارس التأمین التجاري.
ھذا وقد قامت الشركة سنة 2004م، بقرار من مجلس الوزراء السعودي ببیع كامل األسھم
المملوكة للدولة من صندوق االستثمارات العامة في الشركة التعاونیة للتأمین ونسبتھ %50،
ونسبة 10% من مساھمات المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة، ونسبة 10% من مساھمات
المؤسسة العامة للتقاعد، فیكون إجمالي ما تم طرحھ للجمھور یعادل نسبة 70% من رأس مال

الشركة، وبھذا أصبحت الشركة مختلطة، 70% للقطاع الخاص و30% للقطاع العام (20)
1-7-بعض اإلحصائیات عن إنجازات الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة:

أشار تقریر مراقب الحسابات إلى أن التعاونیة شھدت في الفترة األخیرة تحسناً كبیراً في وضعھا
الرأسمالي نتیجة قیامھا بوضع سیاسة فعالة إلدارة رأس المال تتضمن تطبیق طریقة مناسبة
لتوزیع األرباح، وتقلیل التركیز في محفظة االستثمارات، إضافة إلى قیام التعاونیة باتخاذ عدد من
اإلجراءات لتحسین مستوى الخدمة منھا إطالق نظام األعمال اإللكترونیة وتطویر النظام
المعلوماتي للتأمین الطبي والذي أدى إلى اختصار المدة الزمنیة إلصدار وثائق التأمین الطبي
وسرعة رفع بیانات العمالء للجوازات عن طریق نظام مجلس الضمان الصحي، مع تطبیق عدد
من األنشطة ضمن برنامج الوالء لعمالء تأمین السیارات، فضالً عن تعزیز قدرات مكاتب
المبیعات في مختلف مناطق المملكة وإعادة طرح عدد من برامج تأمینات الممتلكات والحوادث
بعد تطویرھا لتلبي متطلبات العمالء مثل برنامج أخطاء المھن الطبیة وبرنامج تأمین السفر الدولي

وبرنامج تأمین المحالت التجاریة.
ولقد منحت استنادرد أند بور('s Standard and poor)، كبرى ھیئات تصنیف المؤسسات
المالیة في العالم، شركة التعاونیة للتأمین "تصنیف A" للعام الخامس على التوالي فیما یعد أعلى
s')تصنیف حصلت علیھ شركة تأمین سعودیة. وأوضح تقریر أصدرتھ استنادرد أند بورز
Standard and poor)، في أكتوبر2010 أنھا قامت بمراجعة توقعاتھا بالنسبة لمستقبل

التعاونیة ورفعتھ إلى مستقر نظراً لتمتع الشركة بإمكانیات مالیة كبیرة(21).
كما أن ھذا التصنیف یعكس الوضع التنافسي القیادي للتعاونیة اإلسالمیة (حیث تمتلك الشركة
الحصة القیادیة في السوق خاصة في نوعي التأمین الرئیسیین الطبي والمركبات اللذین یشكالن
حالیاً ما یزید عن 70% من حجم أقساط التأمین المكتتبة في السوق) في سوق التأمین السعودي،
ً ولقد ساعد على دعم وأدائھا االكتتابي القوي، مشیراً إلى أن الوضع التنافسي للتعاونیة یعد قویا

مقدرتھا التنافسیة.
الشكل البیاني رقم -02-

بعض اإلحصائیات عن الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة خالل الفترة (2010-2005)



المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلحصائیات من:
www.ncci.com.sa/ الشركة الوطنیة للتأمین التعاوني بالسعودیة، على الموقع الشبكي

فقد نجحت شركة التعاونیة للتأمین في تحقیق نمو كبیر في أعمالھا التأمینیة بعد أن بلغ صافي
الربح خالل الربع الثالث من سنة حوالي 2010 163,827 ألف لایر، مقابل صافي ربح قدره
125,582 ألف لایر للربع المماثل من سنة 2009 وذلك بارتفاع قدره 30%، ومقابل صافي
ربح 125,490 ألف لایر للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 30% یعود ذلك إلى زیادة فائض
عملیات التأمین نتیجة زیادة أقساط التأمین المكتتبة وزیادة صافي أرباح االستثمارات وكذلك زیادة
عموالت أعادة التأمین.، أما الفائض التشغیلي للشركة (فائض عملیات التأمین بدون عائدات
االستثمار) قد ارتفع بمعدل قدره 116% بعد أن بلغ 225 ملیون لایر خالل سنة 2010 مقابل
104 ملیون لایر عام 2009. وعلیھ، ارتفع صافي الدخل للمساھمین خالل النصف األول من
سنة 2010 إلى 231 ملیون لایر مقابل 69 ملیون لایر عام 2009 وبمعدل نمو قدره %234
وبذلك بلغت ربحیة سھم التعاونیة خالل الستة أشھر 4.63 لایر مقابل 1.39 لایر للفترة المماثلة
من سنة 2009، ومن جھتھ بلغ مجمل أقساط التأمین المكتتبة (GWP) خالل فترة الستة أشھر
األولى من سنة 2010 حوالي 2,205 ملیون مقابل 1,708 ملیون لایر خالل الفترة نفسھا من

سنة 2009، وبمعدل نمو قدره %29.
ویعود ذلك إلى أن التعاونیة اتخذت في تلك الفترة عدة إجراءات ساھمت في الحفاظ على عمالء
الشركة الحالیین وجذب عمالء جدد األمر الذي أدى إلى زیادة أقساط التأمین ودعم النتائج
االكتتابیة، كما أن سیاسة تنویع االستثمارات وتوزیع األصول التي تطبقھا التعاونیة بالتنسیق مع
مستشارین عالمیین واصلت نجاحھا خالل عام 2010، باإلضافة إلى نجاح الشركة في توقیع عدد
من عقود التأمین مع كبار العمالء األمر الذي أدى إلى زیادة أقساط برامج التأمین الطبي خالل
النصف األول من عام 2010 بنسبة 34% وأقساط تأمین السیارات بنسبة 21% وأقساط تأمینات

الممتلكات والحوادث بنسبة %26.
ھذا وقد دفعت التعاونیة تعویضات لعمالئھا وللطرف الثالث خالل فترة الستة أشھر األولى من
سنة 2010 تفوق الملیار لایر وبارتفاع قدره 4% عن سنة 2009،(كالتعویضات الكبیرة التي



دفعتھا التعاونیة لعمالءھا بسبب السیول التي ضربت مدینة جدة بنھایة سنة 2009 وامتدت
مطالباتھا إلى مطلع سنة 2010، فضالً عن السیول التي اجتاحت مدینة الریاض خالل شھر ماي
2010.)، مما یعكس التزام التعاونیة بسداد التعویضات المستحقة ونجاحھا في الوقت نفسھ في
إدارة عملیات المطالبات بفعالیة وبما یدعم سمعة الشركة في السوق كنموذج للوفاء بتعھداتھا تجاه

المتعاملین معھا.
أما مجموع موجودات الشركة فقد شھدت ارتفاعا خالل فترة الستة أشھر األولى من السنة
2010إلى حوالي 7,801 ملیون لایر مقابل 7,227 ملیون لایر عام 2009 بنسبة قدرھا %8
وذلك بعد أن بلغ مجموع موجودات عملیات التأمین 6,339 ملیون لایر ومجموع موجودات

المساھمین 1,462 ملیون لایر.
و لقد توقع الرئیس التنفیذي لشركة التعاونیة للتأمین أن یرتفع حجم سوق التأمین السعودي في
صیغتھ اإلسالمیة من 15 بلیون لایر عام 2009 إلى 34 بلیون لایر عام 2015 متأثراً
بارتفاعات كبیرة لتأمینات البحري، وعلى ضائع بواقع 1 بلیون لایر وتأمینات الحمایة واالدخار
بواقع 4 بلیون لایر وتأمینات المشروعات الكبرى بواقع 4 بلیون لایر إضافة إلى تأمینات

المسؤولیات بواقع 600 ملیون لایر.



الخاتمة

تطرقنا في الورقة البحثیة لموضوع التأمین التعاوني اإلسالمي، انطالقًا من فكرة أساسیة ھي
الحاجة لألمن التي تعتبر مطلبًا فطری�ا راشًدا تسعى إلیھ اإلنسانیة بكافة عاداتھا ومعتقداتھا،

وبنظرة سریعة للتأمین كنظام على مدى العصور المختلفة نجد أن نشأتھ األولى كانت تعاونیة
بعیدة كل البعد عن االستغالل واالحتكار في صورة وحدات متناھیة في الصغر، وكان الھدف
األساسي منھ التعاون لجبر الضرر أو الخطر الذي یلحق بأحد األعضاء المشتركین فیھ بتوزیعھ
علیھم جمیعًا دون استھداف ألي ربح، وھو التأمین التكافلي اإلسالمي في صورتھ المعاصرة،

وعلى ضوء دراستنا فقد تم التوصل إلى بعض النتائج نصوغھا فیما یلي:
• جواز التأمین التعاوني التكافلي كبدیل شرعي حالل ألنھ من عقود التبرع التي تقوم على التعاون
على تفتیت األخطار واالشتراك في تحمل المسؤولیة لقاء التأمین التجاري الذي تكتنفھ المحرمات

ومن ثم لم تعد الحاجة إلیھ متعینة.
• یقوم نظام التأمین التكافلي على التعاون وعقد التبرع المقتضي التملیك.

• نظام التأمین التعاوني أساسھ التعاون والتبرع، ولیس المعاوضة االتفاقیة بین قسط التأمین ومبلغ
التأمین (التعویض).

• انعدام الربا في التأمین التعاوني فلیست ھناك مقابلة أو معاوضة بین القسط المدفوع من المؤمن
لھ ومبلغ التأمین المدفوع من شركة التأمین ھذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن ما یسمى بالقسط
الصافي الذي یمثل قیمة الخطر المؤمن منھ أو التكلفة االحتمالیة للخطر المضمون یدخل في
تحدیده سعر الفائدة كعنصر لتحدید القسط، ذلك أن أموال التأمین تقوم شركات التأمین باستثمارھا

بما یعود علیھا بأرباح تضاف إلى إیراداتھا
أما عن التوصیات المقترحة في ھذا المجال فھي كالتالي:

o تشجیع التعامل بالتأمین التعاوني التكافلي، باعتباره البدیل الشرعي.
العمل على استعجال إصدار قانون التأمین التعاوني وإعادة التأمین بما یتماشى مع التطورات

الدولیة في ھذا المجال.
o إبراز المزایا التي یتمتع بھا نظام التأمین التعاوني فنی�ا ومھنی�ا لالستفادة بھا في المنافسة الخیرة
في الواقع العملي. وتبني إستراتیجیة واضحة المعالم تأخذ في الحسبان المزایا الشرعیة النسبیة
والمعطیات الفنیة والتكنولوجیة واإلجرائیة المعاصرة للفوز في حلبة المنافسة وطرح منتجات

تأمینیة جدیدة.
o التنسیق والتعاون بین شركات التأمین التعاوني التكافلي، والعمل على التوسع في إنشاء وتأسیس

شركات التأمین اإلسالمیة.
o توفیر عوامل تحقیق النجاح لشركات التأمین اإلسالمیة، وھمن خالل:

• دراسة الجدوى االقتصادیة للشركة بحیث تغطي كافة الجوانب الفنیة والمالیة واإلداریة
والقانونیة، كما یجب أن توضح الدراسة التوقعات الخاصة باإلیرادات (األقساط - عائد االستثمار)،
والمصروفات (التعویضات والعموالت والمصروفات اإلداریة)، واالحتیاطات، وإعادة التأمین

بالنسبة لعملیات الشركة المقترحة خالل الثالث سنوات األولى من نشاطھا.



• یجب أن یتضمن النظام األساسي للشركة القواعد األساسیة التي تُراعى عند تحدید قیمة
التعویضات المستحقة للمشتركین عند تحقق وقوع الخسارة.

• یجب طمأنة الجمھور إلى أن الشركة تصدر عقود التأمین وشروط التعاقد بما یتفق وأحكام
الشریعة، وقوانین اإلشراف والرقابة على ھیئات التأمین.

• ضرورة وضع سیاسة مناسبة لتوزیع الفائض التأمیني على أعضاء التكافل، ویجب تحدید
األسس الفنیة التي یرتكز علیھا النظام أو السیاسة المقترحة.

• ضرورة خضوع الشركة لقوانین اإلشراف والرقابة على شركات التأمین والتعدیالت التي تطرأ
علیھا، والقرارات التنفیذیة التي تصدر في ھذا الشأن، بما ال یتعارض مع أحكام الشریعة

اإلسالمیة.



الفصل الرابع



الفساد مقید لبناء دولة الحكم الرشید في الجزائر



الملخص

ترتب عن تعثر المسیرة التنمویة وعجزھا عن تحقیق المتطلبات المجتمعیة في معظم الدول النامیة
وبما فیھا الجزائر، طرح مقاربة جدیدة للتنمیة من طرف مؤسسات التنمیة الدولیة تھتم بالجوانب
السیاسیة والمؤسسیة، وذلك لمسایرة المستجدات والتحوالت العالمیة على جمیع األصعدة وتعدیل
األوضاع الداخلیة بمراجعة أدوار مختلف الفاعلین في الدولة (الدولة، القطاع الخاص والمجتمع
المدني)، إنھا الحوكمة كمقاربة سیاسیة للتنمیة بما تتضمنھ من مؤشرات ومعاییر دولیة لقیاس

نوعیتھا.
الكلمات المفتاحیة: التنمیة، اإلصالحات، الحوكمة،، مكافحة الفساد.

المقدمة

على ضوء االنتكاسات التي آلت إلیھا المسیرة التنمویة في معظم الدول النامیة التي ارتمت في
حلقة مفرغة أرجعتھا لنقطة البدایة دفعت بمحاوالت جادة إلعادة النظر في مفھوم التنمیة من
منظور أوسع وأشمل باعتبارھا ظاھرة متعددة األبعاد تتضمن سلسلة من المتغیرات الجوھریة في
مختلف الھیاكل وھذا ما أشار إلیھ تقریر البنك الدولي – BIRD – سنة 1991 عن التنمیة الدولیة
في " إن التحدي في التنمیة ھو تحسین جودة الحیاة، خاصة في دول العالم الفقیرة، فجودة أفضل
تفضل عن مجرد تحقیق دخول أعلى ألنھا تتطلب أكثر بكثیر من ذلك مثـــل (تعلیم أفضل،
مستویات أعلى من التغذیة والصحة، فقر أقل، بیئة أنقى، توازن أكثر ومساواة في الفرص، حریة
شخصیة وفردیة أكبر وحیاة أغنى بالثقافة "، انطالقا من ذلك فالتنمیة ھدف رئیسي لسیاسة
واقتصاد البلد وھي العامل المفرد األھم في النجاح االقتصادي لھا على المدى البعید، إال أن ذلك

النجاح ال یحتاج إلى إتباع المسار ذاتھ.
على الصعید الوطني فبعد فشل الدولة في تحقیق التنمیة المجتمعیة المطلوبة، من خالل تبنیھا للنھج
االشتراكي وما أفرزه من انحرافات وإختالالت على مختلف المستویات (االقتصادي، االجتماعیة،
السیاسیة...) والتي تفاقمت مع األزمة النفطیة (سنة 1986) جعلھا تدخل في سلسلة طویلة من
اإلصالحات االقتصادیة التي مست مختلف المجاالت (التجاریة، المالیة، الجبائیة، االجتماعیة.....)
بمشروطیة من المؤسسات المالیة الدولیة بفعل العالقات المالیة القائمة بین الطرفین نتیجة للمدیونیة
الخارجیة للدولة وتدابیر أعادة جدولة وبرنامج التعدیل الھیكلي(PAS)، سیما وأن الجزائر من

األقطار التي تطمح إلى تحسین فرص نموھا اقتصادھا على المدیین القصیر والمتوسط.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الورقة البحثیة حول التساؤالت التالیة:

1-ما واقع اإلصالحات االقتصادیة والمالیة في الجزائر ضمن مسیرتھا التنمویة؟
2- ما ھي أسباب التعثر التنموي في الجزائر؟

3- ما ھو تموقع الجزائر ضمن مؤشرات مكافحة الفساد؟
*- فرضیات الدراسة:

لتفسیر إشكالیة الدراسة ومحاولة الرد على التساؤالت المطروحة یمكن صیاغة الفرضیات التالیة:



1. تسعى الجزائر لتحقیق تنمیة مجتمعیة مستدیمة/ لكن مسیرتھا تعترضھا الكثیر من المثبطات.
2. رغم قیام الجزائر بالعدید من اإلصالحات، إال أن المنظور العام لمجمل أدائھا ال یزال دون

المستویات المطلوبة مما یضع الدولة في مراتب متخلفة ویرسم صورة مخیبة لھا في الخارج.
3. یعتبر الفساد وبمختلف صورة إحدى أھم مسببات التعثر التنموي في الجزائر.

ولمحاولة الرد على التساؤالت المطروحة والتأكد من الفرضیات المقترحة قدمت الدراسة التي
تتضمن المحاور الثالثة التالیة المتكاملة:

المحور األول: المسیرة التنمویة االقتصادیة في الجزائر.
المحور الثاني: مراجعة وتقییم لواقع اإلصالحات االقتصادیة والمالیة في الجزائر.

المحور الثالث: الفساد منطلق للتعثر التنموي في الجزائر.



المحور األول: المسیرة التنمویة االقتصادیة في الجزائر.

توجھت الجزائر بعد االستقالل للبحث عن سیاسة تنمویة تمكنھا من النھوض باالقتصاد في الوقت
الذي انتشر فیھ النھج االشتراكي ومبادئھ مما دفع بالدولة إلى تبنیة كنسق مناسب حتى سنة
1988، عندما بدأت البوادر الفعلیة لتبني النھج اللیبرالي بعد ثبات فشل تطبیق النموذج السابق

بكل المقاییس وعلى جمیع األصعدة

1-التوجیھات التنمویة لالقتصاد الجزائري قبل مرحلة اإلصالحات االقتصادیة:

حیث توجھت الدولة إلتباع األسس االقتصادیة النھج االشتراكي في تسییر شؤونھا االقتصادیة ولقد
تم التوقف عن المحطات الزمنیة التالیة:

1-1 - المرحلة االنتقالیة من اقتصاد استعماري إلى اقتصاد یرتكز على المبادئ االشتراكیة خالل
:(1) (1966-1962)

حیث خرجت الدولة بعد االستقالل بھیكل اقتصادي ھش أنھكھ االستغالل االستعماري لذلك بادرت
بالقیام بعدة إجراءات اقتصادیة ومن بینھا، التأمیم(األراضي الزراعیة سنة 1963، المناجم
1966، بنك الجزائر 1963، تأمیم بقیة البنوك وشركات التأمین (1966) وذلك للتأكید على

توجھ الجزائر إلتباع األسس االقتصادیة للنھج االشتراكي في تسییر شؤونھا االقتصادیة.
2-1-مرحلة االقتصاد الموجھ وبدایة تطبیق سیاسة المخططات التنمویة: (1978-1967):

حیث تجسدت األسس المادیة لالشتراكیة سنة 1966 بوضع كافة المقالید االقتصادیة بین أیدي
الدولة في إطار استكمال القیام بالتأمیم التجارة الخارجیة سنة 1969، قطاع النقل والبترول سنة
1971، تطبیق الثورة الزراعیة سنة 1972 (2)، وتجسیدا للمسعى التنموي تمسك صانعوا

السیاسات الجزائریین بنموذج نظري لعملیة التصنیع یعتمد على فكرة الصناعات التصنیعیة
– industries industrialisantes لـ G.destanne de Bernis – الذي یرى – " أنھ
ال یلزم أن ینظر إلى التصنیع باعتباره مجرد بناء لسلسلة من المصانع، أو بكونھ یتضمن خیارا
بسیطا بین الصناعات الثقیلة والصناعات الخفیفة، ولكن التصنیع یتطلب عالوة على ھذا اختیارا
دقیقا لفئات (نوعیات) الصناعة التي تعزز وتعجل كثیرا عملیة التنمیة الشاملة، وحسب
G.destanne de Bernis فالصناعات التصنیعیة – " ھي تلك التي تقوم مھمتھا األساسیة في
Matrice) الوقت المناسب، وفي محیطھا المحدد على تملئة المصفوفة الصناعیة
industrielle) وتوابع اإلنتاج عن طریق وضع مجموعة من اآلالت الحدیثة تحت تصرف
االقتصاد لزیادة إنتاجیة العمل وإلعادة الھیكلة االقتصادیة واالجتماعیة للمجموعة المعینة وإجراء

تحول في صیرورة سلوكھا في الوقت ذاتھ (3)
وفي سیاق ذلك، ارتكزت إستراتیجیة التنمیة في ھذه المرحلة على سیاسة التصنیع في كل الفروع
االقتصادیة، من خالل التوجھ نحو الداخل إلحالل الواردات بمنتجات مصنعة محلیا، وتزامنا مع
ھذا التوجھ فقد تم اعتماد أسلوب التخطیط المركزي من خالل ثالثة مخططات تنمویة [ مخطط



ثالثي (1967-1969) مخطط رباعي أول (1970-1973)، مخطط رباعي ثاني (1974-
1977) ] حیث أبرز كل مخطط توجھات التنمیة على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي.

2-التوجیھات التنمویة لالقتصاد الجزائري خالل مرحلة اإلصالحات االقتصادیة:

حیث شھدت الدولة تغییر إستراتیجیة التنمیة المتبعة بعد الفشل الذي مني بھ النمط االشتراكي في
تحقیق متطلبات التنمیة المجتمعیة وبذلك تحولت الدولة ألتباع آلیات السوق من خالل االنتقال من
اقتصاد قرض إلى اقتصاد استدانة والذي بدوره عجل بإلزامیة تبني آلیات أصالح شاملة شملت
مختلف جوانب االقتصاد الوطني، سعیا لفك حلقة تداول الموارد المالیة المستمدة من الخامات،
وبسبب الظرف الصعب الذي آلت إلیھ الجزائر بعد تراجع حصیلة الموارد المالیة بالعملة الصعبة
(حیث انخفضت إلى أكثر من 40 % سنة 1986، بسبب انھیار أسعار البترول في األسواق

الدولیة في دیسمبر 1985) وتزاید حجم خدمات الدیون مما شكل ذلك تحدیا كبیرا للدولة.
وبالتالي توجھت للقیام بجملة من اإلصالحات االقتصادیة والمالیة تسعى الستبدال أدوات التنظیم
اإلداري لالقتصاد في إطار التسییر االشتراكي بآلیات السوق، حیث تم التخلي على بعض جوانب
احتكار التجارة الخارجیة من طرف الدولة وتفویض صالحیات أكبر للمؤسسات بالتدخل المباشر
الستیراد وتصدیر مستلزمات اإلنتاج من سلع وخدمات وإعطاءھا استقاللیة (بموجب القانون رقم
88-01 المؤرخ في جانفي 1988)، بعد القیام بإعادة ھیكلة شركات القطاع العام من جھة البنیة
العضویة والمالیة،(4) لتسھیل االنطالقة المجددة في العملیة اإلنتاجیة، مع العمل بأسلوب التخطیط
بإدخال مخطط اإلنتاج كآلیة للتسییر، كما تم خالل ھذه المرحلة إنجاز خطتین تنمویتین خماسیین [
(خماسي أول 1980-1984) وخماسي ثاني (1985-1989)]، واستمرت الجھود اإلصالحیة
كإجراء حتمیا لجملة االختالالت بصدور قانون النقد والقرض (90-10 الصادر في 14 افریل
1990)، تطبیق سیاسات الخوصصة، تحریر األسعار والتجارة الخارجیة(من خالل السعي
المتواصل لالنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة (OMC) والتوقیع على اتفاق الشراكة مع
اإلتحاد األوروبي (L’UE))، صدور قانون توجیھ االستثمارات (93-12 المؤرخ في
05/10/1993)و تحفیز تدفقات االستثمار األجنبي المباشر مدعمة بإصالحات مالیة من خالل
عدة تشریعات تضمن االنكشاف المالي للدولة (كالتدرج في تحریر أسعار الفائدة واالعتماد على
األدوات الكمیة غیر المباشرة لتوجیھ السیاسة النقدیة للدولة، تحفیز المنافسة في القطاع المصرفي
وفتح المجال أمام القطاع المصرفي الخاص الوطني واألجنبي، إنشاء سوق مالیة، تحریر سعر
الصرف وقابلیة العملة الوطنیة للتحویل)، كما واصلت الدولة تبني نھج اقتصاد السوق تحت
مشروطیة الھیئات المالیة الدولیة والتي تربطھا بالجزائر عالقات مدیونیة، من خالل تجسید
برنامج التعدیل الھیكلي -PAS- الذي سمح تطبیقھ باستعادة بعض المؤشرات على الصعید

االقتصادي.



المحور الثاني: مراجعة وتقییم لواقع اإلصالحات االقتصادیة والمالیة في الجزائر

یتحدد األداء الجید القتصاد بلد ما قیاسا باإلطار السیاسي والمؤسساتي والقانوني الذي تتم فیھ
األعمال والذي یعكس البنى القاعدیة للسیاسة الوطنیة لبلد ما، في ظل نظام فعال للحكم السیاسي
واالقتصادي والقانوني، عموما یمكن تقییم مدى التزام الجزائر بآلیات اإلصالح االقتصادي
والمالي وبمتطلبات االنفتاح االقتصادي واالنكشاف المالي، في ظل استعدادھا للنشوء لتسھیل
اندماجھا االیجابي وذلك ضمن عدة قنوات تتمحور حول مدى استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي
كمطلبا مبدئیا وضروریا قبل الولوج في آلیات التحریر االقتصادي والمالي بعد االستعانة
بمؤشرات دولیة تثبت ذلك مع مدى التدرج في تجسید آلیة االنكشاف االقتصادي والمالي ومدى

فاعلیة نظام الرقابة واإلشراف على المنظومة المالیة.

1- مدى التدرج في تطبیق اإلصالحات وفي آلیات االنكشاف االقتصادي والمالي:

یعتبر التدرج المرحلي في تطبیق اإلصالحات االقتصادیة والمالیة مطلبا ضروریا إلنجاح آلیات
االنفتاح االقتصادي والتحریر المالي، فالتدرج المرحلي األمثل یتضمن تحدید األولویات المثلى
لخطوات االنكشاف وذلك لمسایرة المنظومة المالیة مع متطلبات االقتصاد الحقیقي، واستنادا
للتجربة الوطنیة وبدعم من عدة دراسات (5)، یظھر التأخر الكبیر في تطبیق اإلصالحات
االقتصادیة والمالیة، فبعد حوالي عشرین (20) سنة من دخول المنظومة المالیة والمصرفیة
الخاصة إلى القطاع المالي فال تزال المؤسسات المالیة والمصرفیة وغیر المصرفیة العمومیة
تستحوذ على ما یتجاوز 93% من عملیات وساطة المالیة إقراضا واقتراضا وعلى حوالي %97
من الوكاالت المنتشرة عبر التراب الوطني(6)، ھذا ولقد ساھمت المؤسسات االقتصادیة الوطنیة
في مسؤولیة عرقلة تقدم التقویمات المالیة والمصرفیة، على اعتبار أن المنظومات المالیة كانت
ملزمة بتقدیم التمویل لھا رغم وضعیتھا المالیة المتدھورة، مما ترتب عن ذلك زیادة كبیرة في
المسحوبات المالیة من المؤسسات المالیة لصالح تلك المؤسسات وارتفاع دیونھا والتي تحولت
معظمھا لدیون معدومة یصعب تحصیلھا مما ساھم ذلك في تدھور وتوتر العالقة التجاریة بین
المصارف والمؤسسات االقتصادیة والوطنیة في ظل عدم تكامل اإلصالحات بین القطاعات
الحقیقي والمالي، كما أن آلیات االنفتاح االقتصادي واالنكشاف المالي في الجزائر ال تزال في
مراحلھا المبكرة والتي عادة ما تقیدھا العدید من المثبطات المسؤولة عرقلة تقدم اإلصالحات

الالزمة.

2-مدى االستقرار في مؤشرات االقتصاد الكلي:

باعتباره منطلقا حتمیا وإحدى متطلبات نجاح سیاسة اإلصالح االقتصادي والمالي، وفي الجزائر
فقد تزامن تجسید آلیات التعدیل االقتصادي والمالي مع ظروف عدم االستقرار االقتصادي
والسیاسي، مما جعل من الصعوبة االستمرار في تجسید التقویمات الالزمة، خاصة مع تعدد



الحكومات ومنھ المسؤولین وفي فترات قیاسیة، ومع غیاب االستقرار األمني فقد كان عامل نفور
لتدفقات رؤوس األموال األجنبیة، ویمكن االستشھاد بواقع بعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة

خالل الفترة التي أتیحت فیھا المعطیات اإلحصائیة فیما ھو أدناه.
-I الشكل البیاني رقم

أھم المؤشرات االقتصادیة الكلیة في الجزائر خالل (2008-1998)

المصدر:تم أعداه من طرف الباحثة استنادا لمعطیات من:
Evolution économique et monétaire en Algérie; Banque d’Algérie;-*
Rapport 2002,2003,2004;2005,2006;2008; au site

.d’Internet:www.bank-of-Algeria.dz
Media Banque; évolution du Taux de change; le journal interne de-*

la Banque d’Algérie; N°:83 (Avril-Mai-2006-) p:20
ONS: compte économique monétaire; au site-*

d’Internet:http://www.ons.dz/comptes/monnaie/html
ministère du commerce, note de synthèse relative aux statistique -*
du commerce extérieur de l’Algérie; au site

.d’Internet:http://www.mincommerce.gov.dz/fichier.statce
عموما فالمنظور العام لمجمل أداء الجزائر، استنادا لبعض تلك المؤشرات االقتصادیة الكلیة ال
یزال دون المستویات المطلوبة مما یضع الدولة في مراتب متخلفة ال تؤھلھا لتكون في موضع



الدول المستقطبة لرؤوس األموال األجنبیة نتیجة للصورة المرتسمة لدى المستثمر األجنبي.
ولقد تزامنت تلك النتائج اإلحصائیة المحققة مع الزوبعة المالیة التي عصفت بالسوق األمریكیة منذ
أوت سنة 2007، وانتقلت عدواھا بشكل ھستیري لتمس بقیة منظومة المجتمع الدولي، خاصة مع
التراجع الحاد في الطلب العالمي على المواد األولیة ومنھ في أسعارھا، وعلى ضوء ذلك فقد بلغ
متوسط سعر النفط الجزائري، خالل الفترة (1 جانفي2008 -نھایة فیفري 2008)، حوالي 43
دوالرا للبرمیل (7)، وھو أدنى مستوى یبلغھ سعر النفط الجزائري ویقترب من المتوسط المسجل
لتحقیق توازن في المیزانیة الجزائریة، وقد ترتب عند ھذا المستوى بدایة من السداسي األول لسنة
2009 تسجیل عجز في المیزان التجاري الوطني، وھو أول عجز تسجلھ الجزائر منذ أكثر من
15 سنة، وذلك بتراجع الصادرات الجزائریة بمستوى %75 لقاء نمو الواردات بنسبة% 10،
مما ترتب عنھ تحجیم معدل تغطیة الصادرات بالواردات، ومنھ التراجع المحسوس للعوائد
والفوائض المالیة، تزامن ذلك مع ثبات حجم النفقات سواء بالنسبة لمیزانیة التجھیز أو التسییر.
ومع انكماش االستثمار وصعوبة االستمرار في النفقات العمومیة بنفس الوتیرة بعد سنة 2009،
ومن جھتھ فاحتیاطي الصرف الوطني خاصة المشكل بسندات خزینة أمریكیة یمكن أن یعرف
تراجعا في القیمة، بعد القرارات األمریكیة من خالل الخزینة الفدرالیة التي قامت بشراء مكثف
للسندات بحثا عن توفیر سیولة كافیة القتصادھا، فمثل تلك القرارات كانت لھا إفرازات سلبیة على

القیمة االسمیة للسندات الجزائریة المقیدة بالدوالر األمریكي والمقدرة ب 47 ملیار دوالر.



3- مدى فاعلیة آلیات الرقابة واإلشراف على المنظومة المالیة ووجود نظم تحوطیھ

حیث تلعب الرقابة واألشراف الفعال على القطاع المالي ووجود مؤشرات الحیطة واإلنذار دورا
متمیزا في إرساء أطار مؤسساتي سلیم، من خالل تسھیل وإنجاح اإلصالحات المالیة بعد الكشف
عن مدى سالمة واستقرار النظم المالیة، وبالتالي تقییم مدى قابلیة القطاع المالي ككل للتأثر
باألزمات المالیة واالقتصادیة باعتبارھا آلیات لإلنذار المبكر خاصة مع ارتباطھا المباشر بمبادئ

الحوكمة.
وعلى صعید الواقع الجزائري یظھر الضعف الكبیر في آلیات الرقابة واألشراف المالي(8)
وھشاشة مؤشرات التحوط واإلنذار الالزمة لتقییم سالمة القطاع المالي وتوفیر البیئة المالئمة
الستقرار المنظومة المالیة، خاصة بعد فضائح بعض البنوك الخاصة والتي انتقلت لتمس
المصارف العمومیة وبذلك فقد فقدت المصارف الوطنیة الثقة الضروریة محلیا وخارجیا نتیجة
لعجز أنظمة الرقابة واألشراف الداخلي وضعف النظم االحترازیة في المؤسسات المالیة المصرفیة
وغیر المصرفیة، خاصة مع قصور دور البنك المركزي في الرقابة والتوجیھ للمصارف الوطنیة،
مما كلف ذلك الخزینة العمومیة الملیارات من الدوالرات لتغطیة الكثیر من قضایا االختالس
وتحویل األموال (9)، والذي بدوره أثر على سمعة المصارف الوطنیة في الخارج باعتبارھا

عامل نفور أمام تدفقات المستثمر األجنبي أو تحویالت الجالیة الوطنیة في الخارج.
عموما فقد أجمع العدید من المنظرین على تعثر المسیرة التنمویة في الجزائر رغم المجھودات
الكبیرة المبذولة بتبني استراتجیات ومخططات تنمویة والقیام بالعدید من اإلصالحات االقتصادیة
والمالیة والھیكلیة والمتتابعة إلحداث تنمیة مستقلة ومستدیمة، إال أن ما تحقق یتنافى في معظمھ مع
متطلبات وطموحات المجتمع، لذلك أصبح من األھمیة الكشف عن أسباب ھذا التعثر والذي ال
یرتبط بقصور المدخرات وإنما بتبدیدھا وال بقلة االستثمارات وإنما لسوء توزیعھا وال لضعف
وعدم تأھیل رأس المال البشري وإنما لنزیف األدمغة وھجرة السواعد، ویمكن تلخیص أھم

مسببات التعثر التنموي في الجزائر في بعض النقاط:
– غیاب االستقرار السیاسي وانتشار اإلرھاب والصراعات األھلیة والتي ساھمت في تضییع

موارد الدولة وتحطیم جانب مھم من البنى اإلرتكازیة.
– استحواذ التفكیر ألریعي ولیس التنموي اإلنتاجي على المسؤولین ورجال األعمال، ولقد كان
لعوائد النفط وأسالیب إعادة تدویرھا دور في تغلغل تلك الصورة القائمة على البذخ االستھالكي

والسعي وراء الربح والكسب السریع(10).
– غیاب الترتیبات التنظیمیة والمؤسسیة بانتشار الفوضى، العشوائیة، البیروقراطیة والرشوة

وسوء اختیار القادة والذین معظمھم یتسم بغیاب الكفاءة، النزاھة وروح االنتماء.
ورغم تعدد تلك المثبطات یبقى أسلوب الحكم ومسألة الفساد بمختلف صوره تحتل موقعا متقدما،
والذي یقود لطرح األشكال حول المقومات السیاسیة للتنمیة االقتصادیة، على اعتبار العدید من
الحكومات وبما فیھا الجزائر وبغض النظر عن تباین أنماطھا وتشكیالتھا ال تزال تبحث عن
أسلوب الحكم الجید والقیادة الناجعة على الصعید الكلي والجزئي للوصول إلى طریقة مثلى لألداء

المتمیز الذي تدعمھ ثورة المعلومات واالتصاالت.



المحور الثالث: الفساد منطلق للتعثر التنموي في الجزائر

أصبح الفساد یدرج ضمن أھم المسببات المقیدة لتحقیق تنمیة اقتصادیة مستدیمة، ولعل عولمة تلك
الظاھرة واستفحالھا واھتمام المؤسسات والھیئات الدولیة بھا یجعلنا ندرك مدى خطورتھا

وتداعیاتھا السلبیة خاصة على مختلف المؤشرات االقتصادیة الكلیة.
فالفساد السیاسي واإلداري والمالي وجوه ثالثة لعملة واحدة متداولة في الدولة التي تغیب فیھا
الشفافیة وتغرق مؤسسات الرقابة في إجراءات بیروقراطیة تعطل الردع السریع وال یتمتع فیھا

القضاء بھامش حریة واسع وتأمین ضد تدخل وتعسف الماسك بسلطة المكافأة والعقاب.

1- الفساد أحدى مظاھر فقدان أخالقیات األعمال:

حیث یعكس الفساد سوء استخدام السلطة أو الوظیفة أو استغاللھا بشكل غیر أخالقي وغیر قانوني
ألغراض شخصیة مخلة بشرف الوظیفة ومھنیتھا وبالقیم والمعتقدات التي یؤمن بھا، وبذلك فھو
یعد من الجرائم المجھولة التي یصعب الوقوف علیھا ولقد تناولت المنظمات الدولیة ظاھرة الفساد

بوجھات نظر متفاوتة تصب في المضمون ذاتھ.
حیث ینظر لھ البنك الدولي(11): على انھ:"إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص، من
خالل قبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسھیل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة، أو االعتداء على
المال العام بشكل مباشر، أبرام صفقات وھمیة والقیام بتجاوزات ال أخالقیة وانحرافات جنائیة

ومالیة ".
أما صندوق النقد الدولي (12): فیعتبره "استغالل السلطة ألغراض خاصة سواء في تجارة
الوظیفة أو االبتزاز أو المحاباة أو إھدار المال العام أو التالعب فیھ وسواء بشكل مباشر أو غیر
مباشر. كما یرى أنھ:"عالقة األیدي الطویلة المعتمدة التي تستھدف الفوائد من ھذا السلوك لشخص

واحد أو لمجموعة ذات العالقة باآلخرین "
أما حسب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (13) (UNCTAD) "فھو یشیر إلساءة استعمال القوة
العمومیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طریق الرشوة أو االبتزاز أو استغالل
النفوذ أو المحسوبیة أو الغش أو تقدیم رشاوى للتعجیل بالخدمات أو عن طریق االختالس وأبرام

صفقات مخالفة لألحكام التشریعیة والتنظیمیة "
وكمحصلة عن ذلك فھو ظاھرة اقتصادیة، اجتماعیة وسیاسیة توجد في جمیع دول العالم، وتتضمن
قیام المسؤولین باستغالل مراكزھم من أجل المصلحة الخاصة، فقد یكون الفساد كبیرا عندما یرتبط
بالمشروعات الوطنیة، وبذلك یتحمل ثقلھ أفراد المجتمع جمیعا، كما قد یكون ضیقا عندما یكون
مرتبطا بالموظفین في المراكز اإلداریة الدنیا، ویتحملھ المواطنون الذین علیھم أن یدفعوا تكالیف

إضافیة إلنجاز معامالتھم.
ویمكن إرجاع انتشار ظاھرة الفساد إلى األسباب التالیة والتي تتفاوت من دولة ألخرى (14):

- تدني رواتب العاملین في القطاع العام وتدھور المقدرة الشرائیة بغالء مستوى المعیشة، مما
یشكل بیئة مالئمة لقیام بعض العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى حتى لو كانت بطرق ال



أخالقیة وغیر مشروعة.
- تمتع المسؤولین بحریة كبیرة في التصرف وعدم الخضوع للمساءلة في ظل وجود حصانة
لحمایتھم من المالحقة، وھذا ما یمكنھم من استغالل مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق

قبول الرشاوى.
- انتشار الفقر والجھل ونقص المعرفة بالحقوق الفردیة، وسیادة القیم التقلیدیة والروابط القائمة

على النسب والقرابة.
- ضعف اآللیات الرقابیة وعدم استقاللیتھا مع غیاب قوانین العقوبات باعتبارھا رادعا عن ارتكاب

األعمال الفاسدة.

2- مؤشر قیاس مدركات الفساد في الجزائر:

حیث تعتبر الجزائر في مقدمة الدول األفریقیة والعربیة فسادا الحتاللھا مركزا متقدما في مؤشر
مدركات الفساد، استنادا للدراسة التي أجراھا البنك الدولي حول مناخ االستثمار في الجزائر، فمن
حوالي 34.3% من رؤساء المؤسسات یدفعون ما یعادل 7% من رقم أعمالھم في صورة
رشاوى (15)، لالستفادة من بعض المزایا والخدمات وتسریع معامالتھم، خاصة مع انتشار

وتوسع القطاع غیر الرسمي والمنافسة غیر القانونیة.
-II-الشكل البیاني رقم

قیاس مؤشر مكافحة الفساد في الجزائر خالل (2008-1996)

المصدر: من أعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من:
Transparency international; Report in; http://www.transparency.org

وحسب مؤشر الشفافیة الدولیة والذي یقیس مدى مكافحة الفساد من خالل مدى وجود نصوص
قانونیة لذلك، فالنقاط السلبیة المسجلة تشیر إلى انتشار واستفحال ظاھرة الفساد بمختلف صوره
وعلى جمیع المستویات في مختلف أجھزة الدولة، وخاصة في السنوات األخیرة وأخذ بنحر
دوالیب السلطة ومؤسساتھا في عدة صور كسرطان یسري في جمیع مفاصل االقتصاد الوطني
ویھدد كیان الدولة اقتصادیا وأمنیا وسیاسیا باعتباره من األعباء اإلضافیة كما یتصورھا المستثمر
األجنبي، مما جعل ذلك معظم التقاریر الدولیة واإلقلیمیة تصنف الدولة في مراتب متأخرة تشوه



صورتھا في الداخل والخارج رغم مجھوداتھا الترویجیة المبذولة لتحسین تلك الصورة بمكافحة
الظاھرة.

ومن بین مظاھر الفساد التي ھزت استقرار القطاع المالي ومست بعض المؤسسات االقتصادیة،
االجتماعیة وحتى األمنیة استشھاد بزلزال بعض المصارف الخاصة (كبنك الخلیفة والبنك
الصناعي والتجاري) (16) والمرتبطة بسوء الحوكمة التي میزت الوظیفة الرقابیة لبنك الجزائر،
مما ترتب عن ذلك إنزالقات مالیة ھزت القطاع المصرفي الوطني، ومن جھة أخرى فھناك غیاب
شبھ تام لمبادئ الحوكمة على صعید المؤسسات االقتصادیة العمومیة والخاصة استشھادا

بالتجاوزات المسجلة مؤخرا في عدة شركات
فرغم تلك التجاوزات فتبني مبادئ الحوكمة المؤسسیة استنادا لما یعكسھ الواقع ال تزال دون
المستویات المطلوبة، رغم وجود بعض الدالالت الھامشیة كمؤشرات مبدئیة إلدخال مثل تلك

المبادئ في تسییر المؤسسات االقتصادیة والمالیة العمومیة على سبیل الذكر ال الحصر:
-أصبح تعیین مسیري المؤسسات االقتصادیة والمصارف یخضع للكفاءة العلمیة، خاصة مع إبرام

عقود فاعلة بین الجھات الوصیة وھؤالء المسیرین.
- إعطاء صالحیات أوسع لمجالس اإلدارة بعد تحدید األطر المنظمة ألعضائھ والوصایة، باعتبار

الدولة المالك الوحید لرأس مال تلك المؤسسات.
- تمكین الجھاز المصرفي من آلیات التحكم الخارجي، من خالل وجود لجنة مصرفیة تتمتع
بصالحیات واسعة لمراقبة مختلف أنشطة المصارف (استنادا لألمر 03/11 المؤرخ في
26/08/2003 المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض) (17)، خاصة مع إلزام المصارف بوضع

آلیات للمراقبة الداخلیة وإعداد لجان خاصة بإدارة المخاطر.
على اعتبار أن آلیات الحوكمة المؤسسیة في المنظومة االقتصادیة والمصرفیة والحوكمة على
الصعید الكلي (الدولة) في الجزائر، ال تزال في مراحلھا المبكرة والتي تحتاج للدعم والتحفیز،
خاصة في إطار االنكشاف االقتصادي والمالي واحتدام التزاحم الدولي، لتظھر أھمیة االلتزام
بمبادئھا لضبط األطر العملیة والتحكم في مختلف المعامالت والصفقات وبالتالي استبعاد االنزالق

في أزمات محاسبیة ومالیة مكلفة



الخاتمة

محاربة ظاھرة الفساد باعتبارھا أھم مقید للمسیرة التنمیة في معظم الدول النامیة – بما فیھا
الجزائر -ال تكون جادة وبعقد األمل على نجاحھا إال من خالل إعادة بناء الدولة بمؤسسات تعمل
بقدر عال من الشفافیة وتخضع لسلطة القانون، على اعتبار أن الفساد طبع مغروس في اإلنسان ال
یحارب ال بالنوایا الحسنة وال باإلجراءات القمعیة بل بإجراءات وقائیة أن لم تنجح في أزالتھ
بالكامل فقد تتمكن من التخفیف منھ، خاصة في الجھات الحاكمة والمسؤولة عن إبرام صفقات

عمومیة والتي ال ینبغي أن تغطي بأي نوع من المناعة والحصانة.



الفصل الخامس



الفقر والتصحر في شمال إفریقیا واآللیات الكفیلة
الختزالھما لتحقیق تنمیة مستدیمة



الملخص

رغم اعتبار القارة اإلفریقیة من أكثر قارات العالم ثراء، المتالكھا للموارد والثروات الطبیعة
والتي تمّكنھا من تحسین مكانتھا على المستوى الدولي، إال أنھا في الوقت ذاتھ تشھد العدید من
المعّوقات التي تعترض طریقھا، وتحول دون إنجاح محاوالتھا لرفع مستوى معیشة مواطنیھا،
وبذلك یعتبر الفقر والتصحر من أكبر التحدیات التي تسعى الختزالھما لتحقیق تنمیة شاملة

مستدیمة.
الكلمات المفتاحیة: التنمیة، البیئة، النظام اإلیكولوجي، الفقر، التصحر



المقدمــــــــــة

یشھد العصر الراھن تحدیات بیئیة مختلفة أخذت تھدد األجیال بسبب قیم ومثل وأعراف
وأخالقیات تؤصل في النفس أھمیة التقدم االقتصادي واإلثراء المادي على حساب االستغالل السلیم
لموارد الطبیعة، إن التحسین في مستویات المعیشة الذي تجلبھ التنمیة قد یضیع بسبب التكالیف
التي قد یفرضھا التردي البیئي على الصحة ونوعیة الحیاة.فمن واجب كل فرد المحافظة على
البیئة وتحسینھا لمصلحة عامة الناس وفي إطار التنمیة المستدامة حتى یتحقق لھ العیش في بیئة

تتفق مع حقوقھ وكرامتھ اإلنسانیة.
فجمیع القضایا البیئیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بسیاسات وممارسات التنمیة، فلم یعد اإلدراك البیئي
مسألة رفاھیة وشروطاً لحیاة مثلى، بل مسألة حیاتیة ھامة في حیاة اإلنسان لھا بعدھا االقتصادي
واالجتماعي والتربوي للسكان، وھذا الموضوع لیس بجدید على اإلنسان الن الحفاظ على البیئة
كان الشغل الشاغل لإلنسان منذ بدایة الخلیقة ولكن الظاھرة جدیدة وھي اكتساب البیئة مسمیات
لقضایا كانت موجودة بالفعل كاإلدارة المستدیمة للبیئة، التنوع البیولوجي، التصحر، التخلص من
النفایات الكیماویة، إعادة تدویر النفایات الصلبة، وارتفاع درجة حرارة األرض، والطاقة المتجددة

والمحمیات.......إلخ
وإذا كان ھذا ھو وضع المشكلة عالمی�ا، فإن القارة السمراء تأتي في مقدمة قارات العالم من حیث
التأثر بالمشكلة؛ حیث إن%32 من أراضي العالم الجافة موجودة بالقارة األفریقیة. 73% من
األراضي الجافة بأفریقیا المستخدمة ألغراض زراعیة قد أصابھا التآكل أو التعریة وفي بعض
المناطق بالقارة األفریقیة تفقد أكثر من 50 طن�ا من التربة لكل ھكتار من األرض سنوی�ا، فالتصحر

یؤثر على القارة اإلفریقیة بشكل خاص، لتمتد الصحاري على طول شمال أفریقیا تقریبًا.
و لعل أھم عوامل التصحر ھو الفقر، الذي یترتب عنھ االستخدام السیئ لألراضي الزراعیة من
أجل إلنتاج أكبر كمیة ممكنة من المحصول، فال یزال الركود االقتصادي، وانخفاض مستویات
المعیشة سائداً في أغلب مناطق شمال إفریقیا، وھو الوضع نفسھ الذي كان سائداً منذ عقد سابق من

الزمن.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الورقة البحثیة حول التساؤالت التالیة:

1. ما مضمون التنمیة، وماھي أھم معیقاتھا في منطقة شمال إفریقیا؟
2. ما واقع الفقر والتصحر في منطقة شمال إفریقیا؟

3. ما ھي أھم اإلستراتیجیات المعتمدة في منطقة شمال إفریقیا لمحاولة اختزال مشكلتي الفقر
والتصحر؟

فكل تلك التساؤالت وغیرھا ستكون موضوعا للنقاش في ورقة بحثیة تتضمن محورین متكاملین:
المحور األول: الفقر والتصحر: معوقات التنمیة في شمال إفریقیا

المحور الثاني: اإلستراتیجیات الموضوعة لمكافحة الفقر والتصحر في شمال إفریقیا



المحور األول: الفقر والتصحر: معوقات التنمیة في شمال إفریقیا

منذ مطلع القرن الحالي والقارة األفریقیة تشھد صراعاً محتدماً في األفكار والتوجھات ،  بحثاً عن
الموقع الصحیح على خریطة ھذا العصر في میادین النھضة السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة
والثقافیة .  ومن ھذا المدخل تبلورت قائمة من التحدیات الكبرى: مكافحة الفقر المدقع الذي تعاني
منھ كثیراً شعوب إفریقیا   وضرورة وقف الصراعات من أجل إحالل السالم واالستقرار ،  وما

یستتبعھ ذلك من بیئة تصون حقوق اإلنسان وتحفّز على اإلنتاج واإلبداع واالستثمار.

1- مضمون التنمیة:

تضاربت اآلراء بین المنظرین إلعطاء مفھوم محدد للتنمیة وأفضل مسلك لبلوغھا إال أن – دودلي
سیزر- طرح السؤال الجوھري عن معنى التنمیة بشكل محكم ودقیق وذلك من خالل تأكیده على
ذلك في أن األسئلة التي یمكن أن تعرض على تنمیة دولة ما ھي: ما الذي حدث للفقر؟ ما الذي
حدث للبطالة؟ ما الذي حدث لعدم المساواة؟ وكیف یمكن حل ھذه المشكالت، وما ھي الوصفة
األمثل التي تحقق التنمیة؟(1) فبغض النظر عن نمط الدولة فھي تتسم بوجود محرك واحد للتقدم
واالزدھار الذي یسیر على أربعة عجالت تمثل عوامل ضروریة للتنمیة، فالموارد البشریة بما
تضمنتھ من مھارة وتدریب وانضباط تضیف قدرا كبیرا في إنتاجیة الید العاملة التي تمثل أحد أھم
عناصر التنمیة مع المصادر الطبیعیة (غاز، نفط أرض زراعیة، غابات، میاه، مصادر معدنیة..)،
لكن امتالكھا ال یحدد نجاح أو فشل الدولة اعتبارا لوجود دولة تفتقر للمواد الطبیعیة كالیابان،
ھونغ كونغ [ التي حجم تجارتھا الدولیة یزید عن حجم تجارة روسیا العمالقة الغنیة بالمواد
الطبیعیة ]، أما التكوین الرأسمالي فیكمن في تدخل الدولة لتنفیذ بعض االستثمارات والمشاریع
الواسعة (كالبنیات التحتیة)، وعالوة على العوامل الكالسیكیة (السالفة الذكر) تعتمد التنمیة على
عامل التكنولوجیا الحیوي على اعتبار أن التنمیة تمثل تیارا ال ینقطع من اإلبداعات والتغیرات
التكنولوجیة (انطالقا من التجارب األوروبیة، أمریكا الشمالیة، الیابان...)، إال أن معظم الدول
النامیة وخاصة في القارة اإلفریقیة تواجھ عقبات كبیرة في جمیع عوامل االزدھار والتقدم مما
یشكل ذلك حاجزا أما التنمیة وكل حاجز یدعم حاجزا أخر لتشكیل – حلقة فقر مفرغة – فتدني
الدخل یؤدي إلى قلة االدخار والذي بدوره یؤخر نمو رأس المال وعدم وجود رأس مال كافي یمنع
شراء آالت جدیدة والتعجیل بالتنمیة اإلنتاجیة، مما یعني تدني الدخل وبعض عناصر الفقر األخرى
تدعم بعضھا كالفقر یصحبھ عادة معدالت لتحصیل العلمي والمعرفي متواضعة وھي بدورھا تمنع
تبني تكنولوجیات متقدمة وتؤدي إلى زیادة متسارعة في عدد السكان لتقضي على ما تحقق من

تحسین في الناتج
وھذا ما أشار إلیھ تقریر البنك الدولي– BIRD – سنة 1991 عن التنمیة الدولیة (2) في " إن
التحدي في التنمیة ھو تحسین جودة الحیاة، خاصة في دول العالم الفقیرة، فجودة أفضل تفضل عن
مجرد تحقیق دخول أعلى ألنھا تتطلب أكثر بكثیر من ذلك مثـــل (تعلیم أفضل، مستویات أعلى



من التغذیة والصحة، فقر أقل، بیئة أنقى، توازن أكثر ومساواة في الفرص، حریة شخصیة وفردیة
أكبر وحیاة أغنى بالثقافة "

2- معوقات التنمیة في إفریقیا:

ال یمكن إغفال ظاھرة التھمیش التي تعاني منھا القارة األفریقیة، باعتبارھا أحد األسباب المعوقة
لعملیة اختزال الفقر فیھا، فقد استمر انخفاض حصتھا من التجارة العالمیة؛ إلى 2% من
الصادرات العالمیة استنادا لتقاریر منظمة التجارة العالمیة (سنة2005)، كما انخفضت نسبـة تدفق
االستثمار الخارجي إلیھا إلى 6.4 ملیار دوالر فقط من إجمالي تدفق االستثمار العالمي البالغ
400 ملیار دوالر لیعادل نصیب القارة من تدفق االستثمار األجنبي 1.5%(3)، ھذا وقد وصلت
نسبة رؤوس األموال الھاربة من القارة حوالي 205% من رؤوس األموال العاملة فیھا خالل
الفترة (1998- 2000)، ورغم اعتبارھا من أكثر قارات العالم ثراء، المتالكھا للموارد الطبیعة
والمعدنیة، والثروات الطبیعیة، واألرض الخصبة والتي تمّكنھا من أن تلحق بركب التنمیة وتتولى
مكاناً رائداً على المستوى الدولي، إال أنھا في الوقت ذاتھ تشھد العدید من المعّوقات التي تعترض
طریقھا للتنمیة، وتحول دون إنجاح محاوالتھا لرفع مستوى معیشة مواطنیھا. وتتعدد ھذه
المعوقات ما بین معوقات اقتصادیة من تخلف في األوضاع االقتصادیة، واعتماد أغلب
االقتصادیات األفریقیة على تصدیر السلع األساسیة، وھو ما یجعلھا عرضة للتقلبات االقتصادیة
العالمیة، ومعوقات اجتماعیة من ارتفاع معدالت األمیة، وانتشار مختلف صور الفساد الذي یلتھم
جزءاً كبیراً من عوائد التنمیة، وضعف المعارضة والمجتمع المدني، ومعوقات سیاسیة (4) من
وجود نظم سیاسیة تقمع المشاركة الشعبیة، الصراعات الداخلیة على مستوى الدول، والقبائل ؛ فال
تسمح برأي غیر رأي الحكومة في ظل غیاب الحریات الدیمقراطیة ونظم الحكم الرشیدة، وتھمیش
دور المرأة، انخفاض مستوى التعلیم والثقافة وتجاھل حقوق األقلیات وعدم االعتراف بھا، ومن
ھنا یشعر المواطن األفریقي إلى جانب فقره باإلحساس بالظلم واالغتراب فیضعف انتماؤه للدولة،

ویختفي أملھ في إمكانیة تغییر أوضاعھ، وتحسین مستواه.
ولعل أھم معّوق یواجھھ القارة اإلفریقیة في الوقت الراھن ھو انتشار الفقر واألوبئة، مع زیادة
عدد الالجئین وأخطار المجاعات إضافة إلى تأثیر التغیّرات المناخیة، خاصة مع زیادة حدة
موجات الجفاف والتصحر والفیضانات والكوارث الطبیعیة، لذلك فالضرورة البحثیة تقتضي

التفصیل في ظاھرتي الفقر والتصحر في شمال إفریقیا.

3- واقع الفقر والتصحر في شمال إفریقیا:

ما زالت القارة األفریقیة تعاني من ارتفاع نسبة السكان الذین یعانون من سوء التغذیة؛ كما أصبح
الفقراء فیھا ضحایا لظروف وقوى جدیدة التھمت ثمار النجاح المتواضع الذي حققتھ في طریق
التنمیة، خاصة وأنھا من أكثر قارات العالم تأثرا بمشكلة التصحر المخلفة ألثار بیئیة واقتصادیة

واجتماعیة مكلفة.



1-3- إشكالیة قیاس الفقر في شمال إفریقیا:
فالفقـر وفقـاً لتعـریـف البنـك الدولـي ال یقتصر على المعنى المادي فقط، بمعنى الحرمان من المال
والثروة (وھو ما یقاس بمفھوم الدخل واالستھالك)، ولكنھ یتسع لیشمل انخفاض نصیب الفرد من
عوائد التنمیة االقتصادیة من الخدمات األساسیة، والتعلیم والرعایة الصحیة وضعف فرصتھ في

المشاركة السیاسیة، والوصول إلى السلطة.

وعلى الرغم من النجاح النسبي الذي حققتھ بعض دول شمال إفریقیا في رفع مستوى معیشة
األفراد، بدعم من المؤسسات المالیة الدولیة، إال أن حصة ممن یعیشون تحت خط الفقر؛ (أي من
یحصلون على أقل من دوالر أمریكي یومیاً) ما زالت كبیرة الستمرار الزیادة السكانیة في الكثیر
من دولھا ؛ وال تزال بعض تلك االقتصادیات تعاني من ارتفاع نسبة السكان الذین یعانون من سوء
التغذیة وانخفاض مستویات المعیشة ؛ حیث انخفضت النسبة انخفاضاً طفیفاً من 32% إلى%29،
في حین تأمل أھداف التنمیة إلى خفض النسبة إلى 12% في عام 2015 (5)،(و ذلك بتحقیق
معدالت نمو اقتصادي ال تقل عن 07 % في تلك االقتصادیات وھو ھدف بعید المنال استناداً إلى

مسار اإلنجازات الحالیة.
-I-الشكل البیاني رقم

خطوط الفقر في بلدان شمال إفریقیا
مقارنة وضع البلدان حسب خط الفقر الواحد خالل سنة 2006

المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من:



Guillaume SCHLUMBERGER, Afrique du Nord: stabilité et instabilité
au XXIème siècle; journée d’études du 18 janvier 2006;note de la
fondation pour la recherche stratégique (FRS); au site d’Internet:

www.frstrategie.org/barreCompetences/.../20060307.pdf
تقدر التقاریر الدولیة نسبة السكان الفقراء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا بما یتراوح بین
2.5% أو 3.5% (6) من مجمل السكان (حسب خط الفقر الدولي، إي دوالر في الیوم للشخص
– حسب تعادل القوة الشرائیة). وھي النسبة األقل بین مناطق العالم، إال أن قیاس الدوالر الواحد
في الیوم، ال یصلح لتقییم وضع الفقر في معظم بلدان المنطقة ذات مستوى التنمیة والدخل المرتفع
أو المتوسط ألن نسب السكان الذین یحصلون على اقل من الحد األدنى الضروري من السعرات
الحراریة ھو مرتین أو ثالث مرات أكثر من نسب السكان الفقراء حسب خط الفقر بدوالر في

الیوم.
-II-الشكل البیاني رقم

نسب الفقر حسب خطوط الفقر الوطنیة
شمال إفریقیا مقارنة بالمناطق العربیة األخرى سنة 2008

المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من:
Claire Brodin; Le NEPAD,une initiative politique de l’Afrique: penser
son développement au XXIe Siècle I; au site d’Internet:

www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Brodin.pdf
إذا تم احتساب نسب الفقر على أساس دوالرین في الیوم للشخص الواحد، فان نسبة السكان الفقراء
في شمال إفریقیا تقفز من 2.9% إلى 28.2% (7)، على اعتبار وجود تفاوت كبیر في مستویات
التنمیة والدخل وفي خصائص بلدان المنطقة، مما یجعل اعتماد قیاسات موحدة مسألة غیر علمیة.
كما أن المتوسطات اإلقلیمیة یمكن أن تخفي تفاوتات ھامة بحیث ال یعكس المتوسط بالدقة الكافیة

واقع البلدان االنفرادیة.
ومن ناحیة أخرى فخطوط الفقر الدولیة، موضوعة ألغراض المقارنات والتراتبیة الدولیة، وال
یصح اعتمادھا بدیال عن خطوط الفقر الوطنیة التي تبقى ھي األكثر صالحیة من اجل تقییم

الوضع ورسم السیاسات التنمویة الوطنیة على اختالفھا.



-III-الشكل البیاني رقم
معدالت سوء التغذیة ومعدل األطفال ناقصي الوزن (أقل من 05 سنوات) في دول شمال إفریقیا

خالل (1990- نھایة 2009)

المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من:
Jean François Daguzan; démographie économie;
développement:l’enjeu stratégique de l’Afrique de Nord; note de la
fondation pour la recherche stratégique (FRS); au site d’Internet:

www.frstrategie.org/barreCompetences/.../20060307.pdf
واستنادا للتقاریر الصادرة عن المنظمات الدولیة فقد شھدت منطقة شمال إفریقیا تحسنا ملحوظا
مقارنة ببقیة الدول في القارة اإلفریقیة في مستویات األمن الغذائي نتیجة للمجھودات المضنیة من

طرف تلك االقتصادیات بدعم من معونات المنظمات الدولیة (أنظر الشكل أعاله)
2-3- مشكلة التصحر في إفریقیا:

یعتبر التصحر مشكلة عالمیة تعانى منھا العدید من البلدان في كافة أنحاء العالم وقد عرف مؤتمر
األمم المتحدة سنة 1977 التصحر بأنھ تدھور قدرة اإلنتاج البیولوجي لألرض مما یؤدي في
النھایة إلى خلق أوضاع صحراویة، ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46
ملیون كیلومتر مربع(لیفقد بذلك حوالي 691 كیلومتر مربع من األراضي الزراعیة سنویا) (8)
ویخص الوطن العربي منھا حوالي 13 ملیون كیلومتر مربع بما یعادل 28 % من جملة المناطق

المتصحرة في العالم.
ا مالئًما لتكثیف حرائق الغابات وإثارة الریاح، مما یزید من الضغوط الواقعة فالتصحر یخلق جو�
World) على أكثر موارد األرض أھمیة وھو الماء. وحسب تقریر الصندوق العالمي للطبیعة
Wide Fund for Nature) فقد فقدت األرض حوالي 30% من مواردھا الطبیعیة خالل

الفترة (1995-1970).
وحسب تقدیرات برنامج األمم المتحدة للبیئة، فإن 30%من أراضي العالم مھددة بالتصحر، وقد
فقد ثلث تلك األراضي الجافة أكثر من ربع القدرة اإلنتاجیة، في حین تبلغ مساحة األراضي
المتأثرة 3500 ملیون ھكتار، ھذا ولقد انتشر التصحر انتشاراً واسعاً، وال سیما في أفریقیا، حیث



بلغ حجم األراضي المنتجة التي فُقدت خالل خمسین سنة حوالي 650000 كلم2. ویعیش أكثر
من 80% من السكان المتضررین من التصحر في البلدان النامیة(9).

ومشكلة التصحر بشمال إفریقیا مشكلة متداخلة ومعقدة وحسب البیانات المتاحة فنسبة األراضي
التي اجتاحھا التصحر، أو المھددة بالتصحر، تتراوح بین 60% و90% من األراضي في
المنطقة ولعل أھم عواملھا الفقر(10)، والذي یؤدي إلى سوء استخدام األراضي الزراعیة من أجل
إنتاج أكبر كمیة ممكنة من المحصول، وھو ما یؤدي إلى تدھور التربة، وبالتالي تعریتھا والتي
تمثل بدایة عملیة التصحر والذي بدوره بترتب عنھ ھجرة أصحاب األراضي المتصحرة داخلی�ا
وعبر الحدود، وھو ما یؤدي إلى زیادة الضغط على األراضي الزراعیة في البالد المستقبلة، ومنھ
زیادة الضغوطات االجتماعیة والسیاسیة والنزاعات العسكریة، وبالتالي دخول القارة في حلقة
مفرغة ال تنتھي، لكن الضرورة البحثیة تلزمنا بالتطرق ألھم الخصائص المناخیة اإلیكولوجیة

لشمال أفریقیا.
الجدول رقم -01-

توزیع األراضي الصحراویة في شمال أفریقیا ومساحتھا (في كل 1000 كلم2)

المصدر: مكافحة التصحر والجفاف في شمال أفریقیا، األمم المتحدة، اللجنة االقتصادیة ألفریقیا،
االجتماع الثامن عشر للجنة الخبراء الحكومیة الدولیة طنجة، المغرب16-18 أیار/مایو 2003،

ص:02، على الموقع الشبكي:
www.uneca-na.org/arabe/.../Desertification-arabic-final.9.doc

حیث تتسم المنطقة بتقلب المناخ، وقلة الموارد المائیة وتناقصھا باطراد، وتدھور النباتات (الغابات
والمراعي)، وفقر التربة وعدم تماسكھا، وعدم كفایة اإلنتاج الزراعي وقصوره عن تلبیة



االحتیاجات الغذائیة للسكان. ویقل معدل ھطول المطار في رقعة تتراوح نسبتھا ما بین %55
و100% من أراضي شمال أفریقیا عن 600 ملم، بینما تنتشر األراضي الجافة والشدیدة

الجفاف(11).
عموما تتعرض منطقة شمال أفریقیا بسبب موقعھا الجغرافي بین منطقتین مناخیتین متباینتین،
واحد رطبة، واألخرى صحراویة، إلى ظروف تتسم بتقلب المناخ نتیجة لتغیرات الطقس من حیث
ً ما ترجع أسباب عملیة التصحر في شمال أفریقیا إلى ما یلي الحیز الزمني والتوقیت. وغالبا

:(12)
-استمرار الجفاف أو القحط لفترات طویلة بصورة غیر عادیة في موریتانیا، والسودان، ومصر،
ً من الجفاف. ولیبیا. أما المغرب، بصفة خاصة، فقد شھد، منذ عام 1912، أكثر من 25 عاما
ویبلغ متوسط الفترة الفاصلة بین موجة الجفاف والموجة التي تلیھا ثالث سنوات فقط، ولذلك، فقد

أصبح الجفاف ظاھرة ھیكلیة، ولیس ظاھرة ظرفیة؛
-تدھور األراضي والغطاء النباتي بصورة سریعة بسبب طرق االستغالل السیئة، أو غیر

المالئمة؛
- االستغالل المفرط للموارد الزراعیة، والمراعي، والغابات بسبب استخدام الطرق التقلیدیة،

وبفعل ضغط النمو السكاني السریع.
- الفقر وتزاید الھجرة والنزوح السكاني وعدم االستقرار السیاسي

ویعود السبب في تدھور النظم اإلیكولوجیة في شمال أفریقیا إلى النقص الشدید في معدل سقوط
األمطار في كل المنطقة، على اعتبار االتجاه التنازلي لكمیات األمطار التي ھطلت في األعوام
األخیرة. ویرتبط انخفاض كمیة األمطار بالتناقص الشدید للمواسم الممطرة التي تعتبر السبب في
زیادة كمیات التھاطل، وتنجم عن ھذه الحالة آثار خطیرة في نظم الزراعة واإلنتاج. وتزید
التقلبات التي تطرأ بین المواسم من ھشاشة ھذه النظم نظراً لعدم وجود بدائل اقتصادیة، أو زراعیة
مالئمة. واآلثار المباشرة لنقص كمیة األمطار في شمال أفریقیا ھي تقلص حجم تدفق مجاري
المیاه الكبیرة، والنقص في تغذیة طبقات المیاه الجوفیة. والذي یعكس وجود جفاف ھیدرولوجي

على صعید مستجمعات المیاه.



المحور الثاني:اإلستراتیجیات الموضوعة لمكافحة الفقر والتصحر في شمال إفریقیا

تكتسب ظاھرة الفقر والتصحر في أي بلد أھمیة خاصة في صیاغة خطط وسیاسات مكافحتھما
بتضافر جھود المجتمع الدولي لتحقیق األھداف التنمویة لأللفیة الثالثة، وقد اتخذت مؤسسات
التنمیة اإلقلیمیة والدولیة من أھداف األلفیة نبراسا تھتدي بھ وشعارا تعمل من أجل تحقیقھ بلوغا

بھدف تعزیز مفھوم التنمیة البشریة المستدامة ونشرھا في كافة أنحاء العالم.

1- مكافحة الفقر في شمال إفریقیا في ظل االتفاقیات الدولیة:

حیث أتاحت المؤتمرات الدولیة التي نظمتھا األمم المتحدة خالل التسعینات للمجتمع الدولي اعتماد
األھداف واالستراتیجیات الرامیة إلى مكافحة الفقر من جمیع جوانبھ، وفي سنة 2000 قررت
الجمعیة العامة لألمم المتحدة تخفیض نسبة سكان العالم الذین یقل دخلھم عن دوالر في الیوم إلى

النصف بحلول عام 2015.
بالنسبة للجنة االقتصادیة ألفریقیا تمثل التقلیص من حدة الفقر الھدف الرئیسي في عملھا الرامي
إلى تحقیق التنمیة في إفریقیا.(13)، ھذا وقد استأثرت المرآة الفقیرة باھتمام متزاید من قبل
المجتمع الدولي، حیث قررت الجمعیة العامة لألمم المتحدة النھوض بالمساواة بین الجنسین والعمل
على تحقیق تمكین المرأة كوسیلة فعالة لمكافحة الفقر، كما اھتمت لجنة الخبراء الحكومیة الدولیة

بشان مسألة الفقر، وتعد أول مرة تتاح لھا فرصة التدارس بشان ھذه المسألة.

2- مجھودات دول شمال إفریقیا في مكافحة الفقر:

لقد واجھت استراتیجیات اختزال الفقر في الدول األفریقیة العدید من االنتقادات؛ فمن ناحیة أولى
ورغم التأكید على أن اآللیة تعد ذاتیة الصیاغة، تضعھا كل دولة استنادا ألوضاعھا االقتصادیة
ً لرؤیة فقرائھا ألسباب فقرھم، والطرق المثلى لمواجھتھ، والقضاء واالجتماعیة الداخلیة، ووفقا
علیھ. إال أن اشتراط موافقة المؤسسات المالیة الدولیة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) على
اإلستراتیجیة قبل تنفیذھا یثیر الشكوك حول دور ھذه المؤسسات، ومدى تدخلھا في عملیة
الصیاغة، والتنفیذ، خاصة وأن معظم تلك االستراتیجیات التي تقدمت بھا الدول كانت قد أھملت
العدید من القضایا التي تعد ھامة لتحقیق التنمیة المستدامة؛ كدور المرأة، وتحلیل اآلثار االجتماعیة

لإلصالح االقتصادي، وتتضمن تلك اآللیات ما یلي:
*- الجزائر:

قبل التسعینات اعتمدت الدولة في مكافحة الفقر على السیاسة الشاملة للتنمیة االقتصادیة
واالجتماعیة بالتركیز على دعم السلع الغذائیة الضروریة، ومنذ سنة 1991 تخلت الدولة عن تلك
السیاسة وعوضتھا بمساعدة مباشرة للفئات المحرومة، أما حالیا فقد اعتمدت على بعض اآللیات
لمكافحة الفقر من خالل نشاطات التضامن االجتماعي والشبكة االجتماعیة وبرامج المساعدة على
التشغیل(14)، ھذا ومن أجل تحسین مستوى الدخل األسري لجأت الدولة في العدید من مخططاتھا



التنمویة إلى رفع معدالت االقتطاع من –PIB-و میزانیة الدولة وتخصیصھا للتحویالت
والمساعدات االجتماعیة فمن حوالي 9.78 % سنة 2002 إلى ما یقارب 12.60% سنة 2004
(ما یعادل 780 ملیار دینار)، مما ترجم ذلك تراجعا نسبیا في معدالت الفقر فمن 8.20% سنة

2002 إلى حوالي 5.11% سنة 2008(15)،.
*-مصر:

وقد اعتمدت على برامج اإلصالح االقتصادي والتقویم الھیكلي بدعم من الصندوق االجتماعي
اإلنمائي وذلك لمحاولة التخفیض من معدالت الفقر والتحسین النسبي لمستویات المعیشة.

*-المغرب:
وقد تم اعتماد إستراتیجیة اإلنماء االجتماعي خالل الفترة (1996-2000) والرامیة إلى مكافحة

الفقر.
وشملت ھذه اإلستراتیجیة األھداف التالیة (16):-

- توسیع إمكانیة استفادة الفئات الفقیرة من السكان من الخدمات االجتماعیة األساسیة (كالماء
والصحة والتعلیم والسكن.........).

- زیادة فرص العمل.
- تعزیز برامج الدعم والحمایة االجتماعیة.

كما تم اعتماد برامج أخرى لمكافحة الفقر كتكملة لبرامج األولویات االجتماعیة وتشمل البرنامج
النموذجي لمكافحة الفقر في الوسط القروي خالل سنة 1996 والبرنامج النموذجي لمكافحة الفقر
في الوسط الحضري ومحیطھ سنة 1997، وجاءت ھذه البرامج بطریقة جدیدة تستند إلى الحوار
والتشاور والشراكة والوقوف على األحوال، كما یقدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الدعم
للنھوض بقطاع التمویل على نطاق صغیر لفائدة زبائن تتكون غالبیتھم من نساء فقیرات، ومؤخرا
انتھجت الحكومة المغربیة سیاسة تھدف إلى مراجعة استراتیجیھا اإلنمائیة االجتماعیة بصیاغة
إستراتیجیة وطنیة لمكافحة الفقر، وإنشاء وكالة التنمیة االجتماعیة، وإعادة ھیكلة مؤسسة التعاون
الوطني (الوكالة الحكومیة لرصد المستضعفین) والرصد األفضل لإلعانات المخصصة

لالستھالك.
*-تونس:

خالل الفترة (1992-1993)، أدرج موضوع مكافحة الفقر ضمن األولویات وبخاصة أشكال
الفقر المدقع الموجودة في المناطق النائیة حیث تقل الموارد الطبیعیة وفي ھذا الصدد تم إنشاء

صندوق التضامن االجتماعي سنة 1992 المعروف باسم (26/)26 (17).
وفي المناطق القرویة عام 1998، قامت أربعة مشاریع لإلنماء الزراعي المتكامل یتم تنفیذھا في
إطار اإلستراتیجیة الوطنیة للمحافظة على المیاه والتربة وتنمیة الغابات وتكثیف الزراعات المسقیة

بإدراج عنصر "القرض غیر رسمي"(18)
*-لیبیا:

وقد تم االعتماد على آلیة نظام الضمان االجتماعي لمحاولة التقلیص من ھوة التفاوت في مستویات
المعیشة بین مختلف أفراد المجتمع.

*- السودان:



حیث یستفید الفقراء من عملیات تمویل صغرى(19) بواسطة بنك االدخار واإلنماء االجتماعي
والتي تستمد رأسمالھا من وزارة المالیة وبنك الزكاة.

*- موریتانیا (20):
فبدایة من التسعینات اعتمدت موریتانیا العدید من برامج محاربة الفقر الرامیة بشكل أساسي إلى
تمكین الفقراء من الوصول بالى الخدمات األساسیة (التعلیم، الصحة والمیاه......) والدعم

المؤسسي آللیات محاربة الفقر.
وقد كانت إحدى نتائج تلك البرامج والمشاریع مراجعة تخصیص النفقات الحكومیة بتوجیھھا نحو
القطاعات االجتماعیة وخاصة منھا التعلیم لفائدة الفتیات باعتبارھا إحدى مظاھر الجھود المتعددة

المبذولة من لتقلیص الفقر.



3- مكافحة التصحر في شمال إفریقیا في ظل االتفاقیات الدولیة

من الصعب جداً إعادة الحیاة من جدید إلى األرض الصحراویة أو المتجھة إلى تصحر الشامل،
وعلى ضوء ذلك لجأت دول شمال إفریقیا إلى محاولة إزالة أسبابھ األكثر فاعلیة واقتصادیة باتخاذ

تدابیر وقائیة عبر المصادقة على االتفاقیات الدولیة لمكافحتھ.
ولقد اعتمد مؤتمر ریو دي جانیرو أو ما یسمى أیضا " بقمة األرض" على ثالثة نصوص رئیسیة
ھي برنامج عمل القرن 21، وھو خطة مفصلة للعمل على الصعید العالمي في جمیع مجاالت
التنمیة المستدامة، ھذا وقد ساعد ھذا المؤتمر على بروز مفھوم التنمیة المستدامة بوصفھ عملیة
توفیق بین التنمیة االقتصادیة، والتقدم االجتماعي، وحمایة البیئة.و قد أعقبھ التوقیع على الكثیر من

االتفاقیات الدولیة منھا(21):
- اتفاقیة األمم المتحدة المتعلقة بالتغیرات المناخیة سنة 1994.

- اتفاقیة التنوع اإلحیائي.
- اتفاقیة مكافحة التصحر التي اعتمدت 1994 سنة

ونظرا للعوامل التاریخیة، الجتماعیة والثقافیة المشتركة بین السبعة بلدان شمال إفریقیا، وتقارب
درجات تأثر ھذه البلدان بالتصحر والجفاف، كان ھناك ضرورة لتوافق اآلراء فیما یتعلق باعتماد
منھج مشترك ومنسق لمكافحة تلك الظاھرة، وفي ھذا السیاق التزمت بلدان شمال إفریقیا بان
تصبح جزءا من أعضاء المجتمع الدولي الموقعین على االتفاقیة، ضمن مسعى تحقیق تنمیة

مستدامة.
وقد حددت المادة -11- من اتفاقیة مكافحة التصحر مبادئ التعاون بین البلدان األطراف في

االتفاقیة المتأثرة بالتصحر، كما اقترحت تنفیذ برامج عمل إقلیمیة ودون إقلیمیة.
واستجابة للمتطلبات الواردة في االتفاقیة وضع كل بلد من بلدان شمال إفریقیا برامج عمل وطنیة،
وفیما یتعلق بالتعاون في مجال الرصد والتقییم العلمیین نفذت ثالثة مشاریع مشتركة بین بلدان

شمال إفریقیا ھي:
- مشروع الحزام األخضر.

- ROSELT-مشروع شبكة مراصد المراقبة االیكولوجیة طویلة األجل -
- مشروع التغیرات في النظم االیكولوجیة الجافة في منطقة البحر األبیض المتوسط على المدى

الطویل و.CAMELEO- رصد األرض
وقد أنشا كل بلد جھازه الوطني للتنسیق من اجل وضع برامج العمل الوطنیة وتنفیذھا ومن ثم تنفیذ
االتفاقیة وتعتبر المغرب أول بلد ینشئ مرصدین (مرصد رصد البیئة الذي أنشئ سنة 1994

ومرصد لرصد الجفاف)
ویقوم المرصدان بمھمة بناء القدرات البشریة عن طریق التدریب ومواءمة تفسیر البیانات

الخاصة بالتصحر.
ویتعاون المرصدان مع مرصد الصحراء الكبرى والساحل(22)، على اعتبار أن ھذا المرصد
مركزا حیویا یساعد الدول األعضاء على أن ترصد كمجموعة من التغیرات في ظواھر التصحر



والجفاف، وأن یعمل على زیادة فعالیة األنشطة والطرق الرامیة إلى مكافحة ظاھرة التصحر
والجفاف.

4- مجھودات دول شمال إفریقیا في مكافحة التصحر

أبدت جمیع البلدان السبعة في شمال إفریقیا عزمھا على مكافحة التصحر في إطار سیاستھا للتنمیة
االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة، وقد اعتمدت على عدة خطط وتدابیر، ومع ذلك فھي لم تتمكن
من وقف التصحر ولكنھا نجحت في إبطائھ، ویمكن التمییز بین ثالثة أنواع من أنشطة االستجابة

التي یضطلع بھا بمرور الوقت في شمال أفریقیا:
1-4- البرامج الخاصة (23):

تتعلق بإنشاء األرصفة المضادة للتحات، وتثبیت التالل الرملیة. غیر أن ھذه التقنیات لم تحقق
نجاحا كبیرا.و أصبح إنشاء المصاطب الزراعیة، وإعادة التشجیر، وحمایة األودیة الصغیرة تحل
تدریجیا محل األرصدة المضادة للتحات، ھذا وقد استخدمت أیضا تقنیة الحواجز الوقائیة لخلق
مناخ منطقة صغیرة محسن، وللوقایة من التحات الریحي واألضرار األخرى التي تسببھا الریاح،
غیر أن التكلفة المرتفعة للعملیات، وعدم اخذ الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة للسكان

المتضررین في االعتبار بالقدر الكافي كانتا من المشاكل التي واجھت تعمیم تلك التقنیات.
2-4- البرامج المتكاملة (24):

وترمي بشكل خاص إلى التكامل بین أنشطة مكافحة التحتات واألنشطة االقتصادیة واالجتماعیة،
ویشمل ذلك البرنامج الزراعي -ألحرجي- الرعوي في السد األخضر(حاجز حرجي ضخم) یھدف
إلى وقف زحف الصحراء في محیط السھول الواقعة بین خط األمطار البالغ 300ملم شماال
و200ملم جنوبا، إضافة إلى مشروع- SEBOU- في المغرب والسیاسات المتعلقة بالري في

تونس، والمغرب، ومصر، والسودان.
وقد اضر الطابع المحدود من حیث الزمان والمكان الذي تتسم بھ اإلجراءات المتكاملة بفعالیة تلك
اإلجراءات نظرا لعدم وجود رؤیة شاملة للمشاكل، ولسوء الحظ فان البرامج المتكاملة لحفظ
الموارد الطبیعیة قد أھملت نظرا لصعوبة تنفیذھا (نظرا ألنھا تتطلب تعاونا بین جمیع

التخصصات).
3-4- سیاسة التنمیة اإلقلیمیة (25):

وتطبق بدرجات متفاوتة في بلدان شمال إفریقیا.و یتضح آن تونس والمغرب ھما البلدان األكثر
تقدما في ھذا المجال، غیر أن عدم وجود دواسات مسبقة، وعدم كفایة متابعة المشاریع یعتبران
من أسباب تدني النتائج التي تحققت في إطار حملة حفظ الموارد الطبیعیة، إذ یتضح ذلك من
انتشار التصحر، وتراكم الطمي في السدود، وتدھور األراضي، لذلك تعتبر إدارة الموارد الطبیعیة
على نحو شامل وقائم على المشاركة، مع مراعاة التغیرات (من حیث الزمان والمكان)،
واآلثار(حسب خطورتھا)، الجوانب الدیمغرافیة، والمؤشرات االجتماعیة –االقتصادیة، المتطلبات
االیكولوجیة (الوطنیة، وعبر الحدود) من المقتضیات الضروریة لتكییف التقنیات المضادة للتحات.



الخاتمـــة

تمتلك منطقة شمال إفریقیا من الموارد الطبیعیة ما یجعلھا من أغنى المناطق في العالم  ،  إال أن
سوء االستخدام یجعلھا تحتاج إلى مقاربة شاملة حقیقیة، بشریا واقتصادیا وثقافیا واجتماعیا للدخول
اإلیجابي في مجال التنافس في السوق الدولیة، في عالم یقوم على المنافسة التنمویة واالنفتاح
العالمي ،  ال یمكن لتحقیق التنمیة المستدیمة إال بمشاركة جمیع القوى في المجتمع بما فیھا الشریحة

الفقیرة من خالل:
 - محو أمیة أفراد الطبقات الفقیرة لیس فقط أبجدیاً وحسابیاً وإنما من خالل تطعیم برامجھا بمكون

سلوكي تطبیقي وعملي یتصل بمتطلبات العمل واإلنتاج والحیاة وتعامالتھا  . 
- تحسین وتطویر نظم المشروعات الصغیرة ،  بتوجیھ السیاسات االقتصادیة واالستثمارات لألخذ
بیدھا ودعم قدراتھا ومساعدتھا على االندماج في القطاعات اإلنتاجیة ،  فھذه المشروعات الصغیرة

ھي األكثر قدرة على امتصاص واستیعاب فائض العمالة الذي تئن منھ أغلب الدول األفریقیة .
- تحسین الخدمات الصحیة والتعلیمیة الموجھة للمناطق التي یقطنھا الفقراء ،  بما یؤھلھا ویھیئ لھا

أن تقوم بدورھا اإلنتاجي والمشاركة في التنمیة . 
- التمكین السیاسي للفقراء ،  من خالل تنمیة وعیھم السیاسي ،  وتفعیل مشاركتھم وانخراطھم في
االنتخابات وفي العمل السیاسي ،  وتنمیة انتمائھم إلى تیارات وتجمعات ومؤسسات أھلیة وأحزاب
تتبنى قضایاھم وتدافع عن مصالحھم ،  ومن خالل تنمیة تضامنھم وتضافر جھودھم في مواقف

وأعمال ومشروعات جماعیة ترفع من قوة تأثیرھم على واقعھم الفئوي والمحلي والقومي . 
 - حمایة األراضي الزراعیة من خطر التصحر وإیجاد أفضل السبل الستغالل المیاه السطحیة

ورفع كفاءة استخدامھا في تحسین خصوبة التربة ووقف تدھور الغطاء النباتي.
- القیام بالمسح البیئي للوقوف على األسباب التي تؤدى إلي تدھور النظم البیئیة.



الفصل السادس



مساھمة نقدیة في تحلیل عالقة التغذیة المرتدة
(Feed Back) بین اقتصاد الظل واالقتصاد المعلن،

- مع اإلشارة لواقع الجزائر –
Contribution à l’analyse du rapport en feed-back entre l’économie

informelle et l’économie officielle
-Cas précis de la réalité Algérienne–



الملخص

تظھر العالقة التكاملیة والتبادلیة بین االقتصاد الخفي
(économie informelle) واالقتصاد المعلن عبر قناة غسیل األموال، فاألول یطمح لتحقیق
مساعیھ من تعاملھ مع االقتصاد الظاھر (économie formelle) بعد إضفاء الطابع الشرعي
على موارده، أما األخیر فیدعم ویغذي أنشطة اقتصاد الظل (économie souterraine) في

ظل غیاب آلیات ردعیة مع تواطؤ مسیریھ وانسیاقھم وراء العوائد الخیالیة والمغریة.
لذلك یطرح اإلشكال حول إمكانیة التوفیق بین متطلبات العولمة وبین الضوابط الموضوعة والتي
تتنافى تماما مع تلك المقتضیات لتحجیم أنشطة االقتصاد الخفي وما یترتب عنھ من أموال قذرة یتم

دمجھا في االقتصاد المعلن بعد تنظیفھا.
الكلمات المفتاحیة: اقتصاد الظل(المخفي)، االقتصاد الظاھر، االقتصاد اإلجرامي.

المقدمة

لقد كان لتطبیق آلیات التحریر المالي ضمن مستواه المحلي والدولي من خالل إلغاء الرقابة على
الصرف، تحریر حساب رأس المال وانفتاح األسواق المالیة المحلیة على المستثمر األجنبي دورا
في إرساء قنوات دخول األموال غیر المشروعة من مصادر مجھولة في البلد المضیف الذي عادة
ما یسمح ویسھل من عملیة إدماج مثل تلك التدفقات في السوق المالیة المحلیة بغض النظر عن
مصدرھا، اعتبارا لضغط الحاجة للنقد األجنبي لتكوین االحتیاطات الدولیة وتمویل متطلبات
التجارة الخارجیة ورفع أعباء الدیون الخارجیة، لیتم تنظیفھا ودمجھا في االقتصاد الرسمي عبر
عدة آلیات خاصة وأن عملیات غسیل األموال اتجھت إلى أبعد من تركیزھا على القطاع المصرفي
والنقود السائلة متجھة نحو األسواق المالیة الموازیة واألدوات المالیة المستحدثة، فالظاھرة
انتشرت في الغرب كسمة مالزمة ألنشطة اإلجرام (التھریب والمتاجرة بالمخدرات، الرشاوى)
واستفحلت مع بروز تیار اللیبرالیة االقتصادیة منذ حقبة التسعینیات، لتساھم بانعكاساتھا السلبیة
على مختلف مؤشرات االقتصاد الكلي، وبنسب ال یستھان بھا في مؤشرات االقتصاد الدولي،
واستنادا لدراستنا سیتم التركیز على الرؤیة اإلسالمیة للظاھرة واالستشھاد بأدلة تحریمھا استنادا

لما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الورقة البحثیة حول التساؤالت التالیة:

- ما مضمون االقتصاد المخفي (اقتصاد الظل) وعالقتھ باالقتصاد الظاھر (المعلن)؟
- ما ھي أھم تداعیات ظاھرة غسیل األموال؟ وأھم آلیات التعامل معھا قانونیا ودولیا؟

- ما موقف الشریعة اإلسالمیة من المال الحرام؟
فتلك التساؤالت وغیرھا ستكون محورا للنقاش في ھذه الورقة البحثیة.



1./ مضمون اقتصاد الظل

تعتبر ظاھرة االقتصاد الخفي (اقتصاد الظل، االقتصاد غیر المعلن.....) من الظواھر اإلقتصادیة
القدیمة، والتي انتشرت واستفحلت في مختلف االقتصادیات النامیة والمتقدمة على حد سواء، إال
أن اإلھتمام بھا وبتداعیاتھا الھستریة المكلفة القتصاد البلد المعني لم یبدأ إال في حقبة السبعینات

من القرن الماضي.

1.1/ مفھوم اقتصاد الظل:

ال یوجد تعریف دقیق ومحدد للظاھرة، فقد أسماه البعض باالقتصاد التحتي، وأخر باالقتصاد
األسود، االقتصاد غیر المرئي واالقتصاد المغمور، االقتصاد السفلي، االقتصاد غیر الرسمي،
االقتصاد الثاني، اقتصاد الظل، االقتصاد المقابل، اقتصاد الباب الخلفي........ورغم تنوعھ من

حیث (الھدف اآللیة اإلجراءات..).
إال أنھ توجد عوامل مشتركة بین مكوناتھ، سنعتمدھا أداة لتمییزه عن غیره من قطاع عام أو خاص

منظم أو مشترك، وھذه العوامل یمكن تحدیدھا بما یلي:
- إنھ اقتصاد ال یخضع للرقابة الحكومیة، وال تدخل مدخالتھ ومخرجاتھ في الحسابات القومیة، ال

یعترف بالتشریعات الصادرة ولذلك یعتمد السریة في المعامالت مع عدم مسك دفاتر نظامیة(1).
- إنھ یتھرب من كافة االستحقاقات المترتبة علیھ، ویستفید من أغلب الخدمات المقدمة لغیره من

القطاعات وبكل أشكالھا (2).
ویعد (جوتمان) أول من لفت االنتباه إلى ھذه الظاھرة في دراستھ عن االقتصاد السفلي (سنة
1977) (3)، والتي نبھ من خاللھا إلى خطورة المعامالت االقتصادیة التي ال یتم تسجیلھا أو
الترخیص بھا ضمن حسابات الناتج القومي اإلجمالي (كاإلنتاج غیر المعلن في مختلف القطاعات

االقتصادیة).

2.1/ أسباب نمو اقتصاد الظل:

تباین أسباب نمو االقتصاد الخفي من دولة ألخرى، إال أن اإلختالالت الھیكلیة التي تمس مفاصل
االقتصاد الوطني، وانتشار مختلف صور البیروقراطیة وتعقد اإلجراءات اإلداریة، خاصة مع
ضعف الھیكل الضریبي تعتبر من محددات نشوء الظاھرة والتي یمكن حصرھا في النقاط التالیة:

*-ارتفاع مستوى الضرائب:
حیث یتزاید الحافز نحو التحول إلى العمل في االقتصاد الخفي إذا كانت األنشطة في االقتصاد
الرسمي تتعرض للمزید من الضرائب من وقت آلخر. ویعتمد قرار المشاركة في االقتصاد الخفي
للتھرب من الضرائب على أساس الموازنة بین العقوبات التي قد یتعرض لھا الفرد في حالة
اكتشاف التھرب، وكافة المخاطر األخرى، وبین الدخول اإلضافیة التي ستعود علیھ من التھرب



من دفع الضرائب، أخذا في االعتبار مدى استعداده لتحمل المخاطرة. وبناءا على ھذه الموازنة
یتخذ الفرد قراره بالتھرب أو عدم التھرب.(4)

ویؤدى نمو العبء الضریبي إلى رفع نسبة الضرائب إلى الناتج القومي. وھو ما یدفع إما إلى
محاولة تجنب الضرائب أو التھرب من دفع الضرائب، وإلى تحویل بعض األنشطة إلى االقتصاد
الخفي، حیث تصبح ھذه األنشطة غیر مسجلة وبالتالي ال تدفع ضرائب. ویتوقع أن تؤدى كل

أشكال الضرائب إلى تحول المشروعات نحو االقتصاد الخفي.
كما یترتب عن زیادة عجز الموازنة العامة للدولة (زیادة النفقات العامة عن اإلیرادات العامة) إلى
تغطیة تلك النفقات من موارد خارجیة (استدانة خارجیة) أو داخلیة بزیادة العبء الضریبي والذي

بدوره حافزا للممولین للتھرب من دفع الضرائب.
*-تدھور مستوى الدخل الفردي:

خاصة إدا اتسمت دخول اإلفراد بالجمود ولفترة طویلة تزامنا مع االرتفاع في المستوى العام
لألسعار، مما یترتب عن ذلك تدھور الدخل الفردي الحقیقي(5)، والذي بدور سیحفز علة العمل

في االقتصاد الخفي للحفاظ على مستوى المعیشة.
*-النظم اإلداریة والقیود الحكومیة.

یرى البعض أنھ إذا لم یكن ھناك ضرائب فان االقتصاد الخفي سوف یستمر أیضا في الظھور
بسبب القیود الحكومیة األخرى المفروضة على النشاط االقتصادي لألفراد. وتفرض ھذه النظم أو
القیود إما بھدف تنظیم ممارسة أعمال معینة أو رفع مستوى الرفاھیة االقتصادیة لألفراد وضمان
مستویات مناسبة من المعیشة أو الرفاھیة (حمایة المستھلك).(6) أو قد تفرض بسبب أن األنشطة
ذاتھا أنشطة إجرامیة أو غیر قانونیة من المنظور االقتصادي أو االجتماعي.وإذا كانت ھذه القیود
مصحوبة بغرامات مرتفعة ونظام فعال للرقابة فسیحفز ذلك اإلفراد والشركات على التحایل
والبحث عن ثغرات بھدف الحصول على میزات تنافسیة عن طریق تجنب تلك القیود وممارسة

أنشطة خفیة یتم من خاللھا تحقیق دخول غیر عادیة.
*- دور المشروعات الصغیرة.

حیث تلعب لمشروعات الصغیرة دورا كبیرا في استفحال الظاھرة. فھي تمیل إلى إجراء معامالتھا
باستخدام النقود السائلة، وھو ما یساعد في تسھیل عملیة التھرب الضریبي، لذلك فكل محاولة
لتطبیق نظم ضریبیة محكمة یترتب علنھ إفالس عدد كبیر من المشروعات الصغیرة،(7) ألنھا

تعمل أصال في ظل افتراض عدم وجود ضرائب، وبالتالي في ظل اقتصاد خفي.
*-ندرة السلع.

تختلف طبیعة العوامل المسؤولة عن نمو االقتصاد الخفي من الدول النامیة إلى الدول المتقدمة.
فمما ال شك فیھ أن جانبا كبیرا من التحلیل عن أسباب نمو االقتصاد الخفي تم على أساس حالة
الدول المتقدمة، والتي تلعب فیھا الضرائب دورا أساسیا. أما فیما یتعلق بالدول النامیة فان األمر
یختلف بعض الشئ. إذا أننا نواجھ في ھذه الحالة اقتصادا على جانب كبیر من السیطرة والتحكم
فیھ من جانب الحكومة ویعانى من عجز في عرض بعض السلع. (8) كما أن جانبا كبیرا من
ھیكل الضریبة ینصب على الضرائب الغیر مباشرة ولیس الضرائب على الدخل، والتي یفترض
أنھا العامل األساسي في نمو االقتصاد الخفي في الدول المتقدمة. حیث یلعب نقص عرض السلع
االستھالكیة والرأسمالیة، مع سھولة التالعب في السلع التي توفرھا الدولة، والتي یفترض أن یتم



توزیعھا من خالل مختلف المنافذ والقنوات والتي تتولى الدولة اإلشراف علیھا، سیؤدي ذلك إلى
زیادة حجم االقتصاد الخفي.

فالنظام الخاص باألسعار عادة ما یكون غیر مناسبا وال یعكس مستوى الندرة. فالسلع األساسیة
تباع بأسعار مدعمة، مما یساھم انخفاض تلك األسعار في زیادة انتشار ظاھرة الطوابیر وأحیانا
زیادة فائض الطلب على السلع االستھالكیة. والذي بدوره یؤدى إلى استفحال أنشطة االقتصاد
الخفي، إما من خالل إعادة بیع ھذه السلع بصورة غیر قانونیة، أو من خالل محاولة إنتاج ھذه

السلع في االقتصاد الخفي للوفاء باحتیاجات الطلب علیھا.

3.1/ عالقة االقتصاد الخفي باالقتصاد المعلن(الظاھر):

تتحدد طبیعة العالقة بین االقتصاد الخفي واالقتصاد الظاھر، من منظور إن األول موازیا للثاني
فأسواقھ ومكوناتھ موازیة لھ، كما أن أنشطتھ تخلق موازیة ونابعة من األنشطة الظاھرة، لذلك
یسعى مسیرو أنشطة االقتصاد الخفي وما لدیھم من أسالیب إلقامة عالقة مع األنشطة االقتصادیة

الظاھرة سعیا لتحقیق ما یلي:-
- تعظیم العوائد المحصلة من األنشطة الخفیة الممارسة.

- إكساب صفة الشرعیة على األنشطة غیر القانونیة ضمن االقتصاد الخفي، بنقلھا إلى االقتصاد
المعلن في مختلف الصور، مع محاولة الھیمنة على االقتصاد الظاھر وإخضاعھ لتوجھات وأھداف
مسیري االقتصاد الخفي، وكمحصلة عن تلك العالقة تتولد أنشطة خفیة طفیلیة تزدھر بوجود
تداخل في المصالح بین مسیري االقتصاد الخفي والظاھر لتتحول تلك األنشطة إلى محددات

رئیسیة وعناصر قوة لالقتصاد الخفي.
وبذلك ھناك عالقة تغذیة مرتدة (Feed Back) بین أنشطة االقتصاد الخفي والمعلن، فاألول
یطمح لتحقیق أھدافھ ومصالح من تعاملھ مع االقتصاد المعلن، أما الثاني فیعمل على تدعیم وتغذیة
أنشطة االقتصاد الخفي في ظل غیاب آلیات ردعیة لمواجھتھ، وثغرات قانونیة ونظم غیر فعالة،

خاصة مع ضعف شخصیة مسیري االقتصاد الخفي وانسیاقھم وراء العوائد الخیالیة المغریة.
ویقاس حجم الثروات المتراكمة عبر األنشطة غیر المشروعة بشكل تقریبي استنادا إلى تقدیرات
االقتصاد الخفي (السري)،(9) من خالل العالقة التكاملیة بینھ وبین االقتصاد الظاھر وظاھرة

–I-غسیل األموال كما ھو أدناه- الشكل البیاني رقم
- I-الشكل البیاني رقم

العالقة الدائریة (التكاملیة) بین االقتصاد الخفي وغسیل األموال واالقتصاد الظاھر



المصدر: عبد الحمید عبد المطلب، العولمة واقتصادیات البنوك، الدار الجامعیة للطبع والنشر
والتوزیع –اإلسكندریة، -2001-، ص: 250

حیث تمارس المعامالت واألنشطة غیر المشروعة عبر االقتصاد الخفي، الذي ینتج عنھ أمواال
قذرة التي تولد ضرورة إلضفاء الطابع الشرعي علیھا وغسلھا بتوجھھا إلى المؤسسات المالیة
المصرفیة وغیر المصرفیة، وھناك یتم تنظیفھا بطرق معقدة مظللة تبدأ بعملیة إیداعھا وتتدرج
حتى الوصول إلى مختلف األنشطة االستثماریة التي تصب في االقتصاد الظاھر، واستنادا إلى
العالقة والتواطؤ بین مسیري لالقتصاد الخفي والظاھر تنطلق العالقة التسلسلیة والمرحلیة من
جدید وھكذا، مما یعكس ذلك أن جوھر مكافحة ظاھرة غسیل األموال مرتبط بإلزامیة الحد من
أنشطة االقتصاد الخفي الذي یعبر عن قوة شرائیة غیر حقیقیة غیر مترتبة عن اقتصادي حقیقي،
وما لذلك من تأثیره السلبي على مستوى األسعار المحلیة والضغوطات التضخمیة المھددة لواقع

وأفاق التنمیة في البلد المعني.



2./ ظاھرة غسیل األموال

تعتبر كل عملیة من العملیات المتعددة والمتداخلة لغسل األموال "القذرة" واحدة من الصور
اإلجرامیة المستحدثة ذات البعد االقتصادي الذي ال یقف عن حدود دولة بعینھا بل یتخطاھا إلى
دول عدیدة، ومن ثم تعتبر جریمة غسل األموال بجمیع عملیاتھا من الجرائم االقتصادیة الدولیة
المنظمة بل ھي أخطر ھذه الجرائم مجتمعة وذلك لما لھا من اتصال وثیق باألنشطة االقتصادیة

غیر المشروعة والتي تقع تحت ما یعرف باالقتصاد الخفي.

1.2/ مضمون ظاھرة غسیل األموال:

لقد تفاوتت التعاریف بین قبض وبسط وبین اقتصار على المضمون وخروج للوسائل وجمع
للصور وضم المصادر، بما ال یتسع المقام لنقده.

عموما فھي مجموعة العملیات المالیة المتداخلة إلخفاء المصدر غیر المشروع لألموال (القدرة)
وإظھارھا في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع،

2.2/ أسباب تفشي ظاھرة غسیل األموال:

نجد أن في مقدمة تلك األسباب ما یلي:
*-الفساد السیاسي واإلداري (10) وما یترتب عنھما من ال حالة استقرار في كبر التوازنات

االقتصادیة.
*- سیطرة النظام الرأسمالي على الفكر اإلنساني، (11) فقد غابت أو ُغیّبت القیم واألخالق،
وأصبح المعیار ھو المادة وقیمة اإلنسان دولیاً بما یملك، بل أن الدول تقاس بمستواھا االقتصادي
اآلن وھو ما دفع الدول واألفراد أحیاناً إلى الكسب غیر المشروع حتى تكون في النھایة ذات ثقل

سیاسي واقتصادي،
*-وجود سلبیات وتشوھات في القیم الدینیة والخلقیة لدى بعض رجال األعمال في الدول الجاذبة

لغسل المال الحرام، بما یسمح لھم بالقیام بعملیات الغسیل مقابل نصیب وافر منھ.
*- وجود الجنات الضریبیة التي تسھل استقطاب رؤوس األموال،(12)خاصة مع التسابق
والتزاحم المصرفي بین الدول لجذب المزید من رؤوس األموال والعمالء وزیادة معدالت األرباح
من خالل ھوامش أسعار الفائدة وأسعار الصرف، في ظل ضعف التشریعات الوطنیة، مع وجود

ثغرات في تشریعات الصرف والنقد والتصدیر واالستراد ضمن آلیات تحریر االقتصاد.
*- التقدم في تقنیات االتصال واالنتقال ال سیما انتقال المعلومات لھ أثره البالغ في نمو ظاھرة
غسیل األموال وسرعة انتقالھا عبر الدول، بحیث أصبحت ظاھرة دولیة ال یمكن إھمال عواقبھا
السلبیة الخطیرة فضالً عن إمكان إفالت القائمین بھا من العقاب بسبب وجود ثغرات عدیدة في

أنظمة بعض الدول،



3.2/ مراحل ظاھرة غسیل األموال:

تمر عملیة غسل األموال بمراحل ثالث مترابطة والتي تھدف في مجملھا إلى إخفاء المصدر
الجرمي للعائدات غیر المشروعة ودفعھا لالمتزاج واالندماج في ھیاكل وآلیات االقتصاد
المشروع، بما یحقق للمنظمات اإلجرامیة فرصة أوسع للتصرف بحریة تامة بعیدا عن الرقابة

وأجھزة القانون وتشمل:
1.3.2/ مرحلة التوظیف (اإلیداع أو اإلحالل)(13):

وفي ھذه المرحلة یتم إدخال األموال القذرة التي تم تحصیلھا من جرائم االتجار بالمخدرات أو
بالسالح أو بالرقیق األبیض أو باألعضاء البشریة أو من أي صورة من صور الجریمة الدولیة
المنظمة، إلى الجھاز المصرفي دون لفت األنظار،، كما قد یتم نقل ھذه األموال إلى الخارج بأیة
صورة من صور التحویل المصرفي، وقد تتعدى عملیة اإلحالل من مجرد اإلیداع في البنوك إلى

شراء مؤسسات مالیة أو تجاریة أو شراء أسھم أو سندات لحاملھا أو سبائك ذھبیة،.
2.3.2/ مرحلة التعتیم (التغطیة أو التمویھ)(14):

وھي تعتمد على إخفاء عالقة األموال القذرة بعد دخولھا في النظام المصرفي عن مصادرھا غیر
المشروعة عن طریق القیام بالعدید من العملیات المالیة المتتالیة، الكبیرة الحجم، ممزوجة بعملیات

مالیة قانونیة ومشروعة مماثلة.
ومن األسالیب المستخدمة في ھذه المرحلة، التحویالت المالیة اإللكترونیة بین البنوك أو
المؤسسات المالیة غیر التقلیدیة، وذلك بھدف تضلیل الجھات األمنیة والرقابیة والقضائیة عن

المصدر غیر المشروع لألموال القذرة.
2.3.3/ مرحلة الدمج (التكامل) (15):

وتھدف إلى دمج المال الحرام في االقتصاد الوطني، وجعلھ یبدو كالمال الحالل المشروع، حیث
یظھر على أنھ أرباح مشروعة من أعمال تجاریة، وإتاحة استخدامھا بطریقة مربحة ومحترمة.
عبر القیام بتوظیفات مالیة (ودائع نقدیة) واستثمارات في االقتصاد الحقیقي (القطاعات المنتجة) أو

باستثمارات عقاریة،
عموما فتلك المراحل تقع ضمن ما یطلق علیھ الجریمة المنظمة والتي من بین خصائصھا

التخطیط واالحتراف والتعقید في إجراءاتھا والمقدرة على التوظیف واالبتزاز.
وعلى ضوء دراستنا تعتبر الجزائر في مقدمة الدول اإلفریقیة والعربیة فسادا الحتاللھا مركزا
متقدما في مؤشر مدركات الفساد، استنادا للدراسة التي أجراھا البنك الدولي حول مناخ االستثمار
في الجزائر، فمن حوالي 34.3% من رؤساء المؤسسات یدفعون ما یعادل 07% من رقم
أعمالھم في صورة رشاوي (16)، لالستفادة من بعض المزایا والخدمات وتسریع معامالتھم،
خاصة مع انتشار وتوسع القطاع غیر الرسمي (17) والمنافسة غیر القانونیة.ومن بین أھم مظاھر
الفساد التي ھزت استقرار القطاع المالي ومست بعض المؤسسات االقتصادیة، االجتماعیة وحتى
األمنیة، استشھادا بزلزال بعض المصارف الخاصة (كبنك آل خلیفة(18))، البنك الصناعي
والتجاري (19) ((BCIA)-، المرتبطة بسوء الحوكمة التي میزت الوظیفة الرقابیة لبنك الجزائر،
مما ترتب عنھ انزالقات مالیة ھزت القطاع المصرفي الوطني استنادا لما أشارت لھ اللجنة



المصرفیة في إحدى مذكراتھا الخاصة بوظائف الرقابة والتفتیش، خاصة مع الترخیص باالستثمار
في القطاع المالي ألشخاص یفتقدون للخبرة الكافیة في المجال ومن بین أھم التجاوزات وبعض

أوجھ القصور التي حددتھا اللجنة والتي تشیر لسوء الحوكمة في بنك آل خلیفة ما یلي: -
عدم االلتزام بقواعد التحوط واالحتراز وباآللیات المحاسبیة والمالیة في القیام بالصرف(20)
التأخر في تقدیم التقاریر لبنك الجزائر، مع المراجعة غیر المنتظمة والسطحیة لملفات التوطین في

ظل غیاب الرقابة والمتابعة.(21)
ونتیجة لتلك الممارسات فقد تعرض الخلیفة بنك إلى وضعیة محاسبیة صعبة وخاصة في حركیة
الودائع، وبالتالي عجزه عن تسدید مستحقات العمالء، لیترتب عنھ خسارة تعادل 87 ملیار دینار
(بما یعادل 1.2 ملیار دوالر) (22)، ھذا وقد تدخلت الدولة لضمان حقوق المودعین بعد إصدار
قرار تصفیة البنك بوضع إجراءات حمائیة لحقوق المودعین من خالل تقدیم شركة ضمان الودائع
(Société de Garantie des dépôts) لتعویضات تعادل 600.000 د ج لجمیع

المودعین.
ونظرا لعدم كفایة ذلك اضطر مصفى المصرف تطھیر الحسابات وبیع أصول المصرف، وفي
السیاق ذاتھ وفي إطار برنامج الرقابة الذي قامت بھ السلطات المعنیة ببنك الجزائر سنة 2001
بمراقبة شاملة على مستوى البنك الصناعي والتجاري الجزائري (BCIA) لیتم الكشف كذلك على
وجود العدید من التجاوزات للمبادئ التنظیمیة والقانونیة المتعلقة بالنشاط المصرفي، لتشمل على

سبیل الذكر:
* عدم كفایة الحساب الجاري للبنك لدى بنك الجزائر في ظل غیاب االحتیاطي اإلجباري

* تجاوزات كبیرة لمختلف قواعد ومبادئ الصرف (23) عدم االلتزام باآللیات القانونیة للتسییر
البنكي، خاصة فیما یتعلق بمعالجة الشیكات غیر المدفوعة(24).

* وجود قصور في أجھزة الرقابة وعدم التطبیق الصارم لقواعد الحیطة والحذر.
وبذلك فضعف اآللیات الرقابیة والمراجعیة من بنك الجزائر خاصة مع سھولة حصول مثل تلك
المصارف على الموارد لتأسیسھا، في ظل غیاب الخبرة المالیة والمصرفیة والرقابة الداخلیة،
باعتبارھا محددات جوھریة للقیام بعملیات غیر مربحة، وتمویل قطاعات غیر منتجة (كالنوادي
الریاضیة، منح مسیري ومساھمي المصرف قروضا ذات مخاطر تتجاوز عادة الحدود
القانونیة(25)، تمویل االستثمارات بقروض قصیرة األجل وبمعدالت فائدة غیر مالئمة....)،
والذي تسبب في ثغرة مالیة بقیمة 11.6 ملیار د ج (بما یعادل 800 ملیون دوالر)(26)، ولقد تم

تصفیة تلك المصارف بعد عجزھا عن التسدید.
وبقیت متاعب المنظومة المصرفیة الخاصة متواصلة إلى أن أصدرت اللجنة المصرفیة قرارا
نھایة سنة 2005 بسحب االعتماد الممنوح "- للشركة الجزائریة للبنك –" باعتباره القرار
الخامس بعد القرارات المماثلة لكل منن(بنك أل خلیفة، البنك الصناعي والتجاري الجزائري،
یونیون بنك والبنك الدولي الجزائري) ووضعھ قید التصفیة بعد معاینة اللجنة لعد م مالءتھ والتي
تزایدت بعد اعتراف مساھمیھ بعجزھم عن تكوین رأس المال المطلوب، في ظل استمرار ضعف

سیولة المصرف وعجزه عن تسدید التزاماتھ.
ومن جھة أخرى فعند تتبع أداء المصارف العمومیة الوطنیة واستنادا لإلحصائیات المتاحة، فھي
كذلك في وضعیة محرجة لمعاناتھا وباستمرار من مشكل القروض المتعثرة التي مثلت مبلغ



1200 ملیار د ج(27) والممنوحة للمؤسسات االقتصادیة العمومیة، في ظل تراجع اآللیات
الرقابیة الداخلیة والخارجیة، إضافة للممارسات المشبوھة والتجاوزات المالیة والمصرفیة والتي
عادة ما تطلعنا علیھا الصحف باستمرار، من خالل ما سجلھ بنك الفالحة والتنمیة الریفیة
(BADR) على صعید دائرة بئر العاتر (والیة تبسة) سنة 2007 بثغرة مالیة تعادل قیمة
328.2 ملیون دوالر، والمتعلقة بجریمة غسیل األموال وتھریب األموال إلى الخارج، ومن جھتھ
فقد تعرض قطاع البرید لالختالس والنھب بما قیمتھ 290 ملیار د ج على الصعید الوطني (28)

كما أن العدید من المتاعب التي تعرفھا المصارف الوطنیة ترجع للسیاسات المالیة والمصرفیة
المطبقة وعدم التزامھا بالقواعد االحترازیة، خاصة وأن ھناك بعض المصارف العمومیة الوطنیة
(كالبنك الوطني الجزائري (BNA) قد وصلت حد اإلفالس استنادا للقواعد الدولیة (29)، وذلك

باختالس حوالي 3200 ملیار د ج (بما یعادل 405 ملیون دوالر) سنة 2005 (30).
فامتداد فضائح االختالس إلى البنوك العمومیة یعید طرح الكثیر من التساؤالت حول نزاھة الدولة
وتصورھا لمسألة الشفافیة في تسییر المال العام، والغرض من تفقیر الشعب على حساب فئات

محددة.
فعادة ما یستفید أصحاب االختالسات الكبیرة من ضعف آلیات الرقابة الداخلیة على صعید
المصارف الوطنیة وانعدامھا في بعضھا، مع استعمال تقنیات بدائیة في مجال التحویل بین
الحسابات وضعف التنسیق بین مختلف المصالح، بما فیھا مصالح الجمارك بخصوص عملیات
التجارة الخارجیة التي یصاحبھا تھریب مقنع لألموال من خالل عملیات وھمیة وتزویر الوثائق

الجمركیة.(31)
وبذلك فالخسائر التي تكبدتھا الخزینة العمومیة من الزالزل التي مست العدید من المصارف تعتبر
كمقدمة لتعریة حجم التجاوزات المسكوت عنھا، خاصة في منظومة المصارف الخاصة(32)،
والتي ترتبت عنھا وال تزال الكثیر من األسرار – الفضائح والفوضى التي تضرب القطاع المالي
في وقت ظلت تتھاطل تقریر المتفشیة العامة للمالیة من دون طائل، وسط تأخر اإلصالحات وھو
ما یفسر بعزوف العدید من المستثمرین األجانب ومطالبة الكثیر من االقتصادیات األوروبیة من

الدولة توقیف التحویالت غیر الشرعیة لرؤوس األموال، مما یشوه ذلك صورتھا في الخارج.
ومن جھة أخرى، ھناك غیاب شبھ تام لمبادئ الحوكمة على صعید المؤسسات االقتصادیة الخاصة
والعمومیة استشھادا بالتجاوزات في إبرام الصفقات والمسجلة على مستوى شركة سونطراك
(Sonatrach) مؤخرا والتي ال تزال قید التحقیق، إضافة لمخالفة األحكام التشریعیة والتنظیمیة
المعمول بھا في مجموعة سونلغاز عند إبرام الصفقات الكبیرة لبناء عدة محطات إلنتاج الطاقة
الكھربائیة منذ سنة 2007، مع إعطاء امتیازات غیر مبررة وتبدید أموال عمومیة، وإساءة
استغالل الوظیفة بجمع تبرعات دون رخص، ھذا مع التالعب في أسعار بیع الكھرباء للشركات
الصناعیة بأقل من قیمتھا الحقیقیة مما كبد ذلك مجموعة سونلغاز والخزینة العمومیة خسائر
بمالییر الدینارات، وھي الفضیحة التي تضاف إلى قضیة التالعب بعدادات وعتاد الكثیر من
الھیئات واإلدارات العمومیة والمؤسسات الرسمیة بما فیھا مدیریة األمن الوطني والجامعات

والثكنات العسكریة(33).



3. منظور الشریعة اإلسالمیة من ظاھرة االقتصاد الخفي وعملیة غسیل األموال

من مضمون االقتصاد الخفي یتبین أنھ فعل مخل باألخالق والقیم اإلسالمیة التي تدعو إلى الكسب
غیر الشرعي، من خالل جعل مال الحرام في صورة الحالل. فال یحل التعامل بھ باإلسالم ألنھ
قائم على باطل وتقول القاعدة الشرعیة:" ما یُبنى على باطل فھو باطل " والشریعة اإلسالمیة ال

تعترف بقاعدة " الغایة تبرر الوسیلة ".
فالكسب غیر المشروع ال یجوز التعامل بھ ولو كان في دعم االقتصاد والتضامن االجتماعي، أو
فتح المشاریع االستثماریة التي تعود بالنفع العام، فھو جریمة اقتصادیة وشرعیة. كما انھ ال خالف
بین الفقھاء أن اكتساب المال الحرام معصیة تستوجب إثماً، وأن على آخذه المبادرة إلى إخراجھ
عن یده إلى مستحقھ(34). قال الغزالي:" من في یده مال حرام محض، فال حج علیھ، وال یلزمھ
كفارة مالیة، ألنھ مفلس، وھذا یجب علیھ إخراج الكل، إما رداً على المالك إن عرفھ، أو صرفاً

إلى الفقراء إن لم یعرف المالك"(35).

1.3/ موقف الشریعة اإلسالمیة من المال الحرام:

إذا كان مصطلح "غسل األموال" لم یرد في الشریعة اإلسالمیة، فإن اإلسالم قد استخدم
مصطلحات أوسع داللة من مصطلح غسل األموال، وھو مصطلح "المال الحرام" أو "الكسب

الحرام" أو "الكسب غیر المشروع".
فاإلسالم قد أبان عن موقفھ من المال عامة والمال الحرام بخاصة، فأحل الحالل ودعا إلیھ وبین

سبلھ، وحرم الحرام وجرمھ وأتخذ لذلك سبالً عدة للوقایة منھ على مستوى األفراد والدولة،
وقد نھى اإلسالم الناس عامة والمسلمین بخاصة عن جمع المال من حرام وسلك في الحد من ذلك

رغبة في المنع منھ سبیلین. (36)
– السبیل األول: نصوص عامة تحرم المال الحرام.

– السبیل الثاني: خاص حیث النص على مصادر بعینھا للكسب الحرام مع تحریمھا.
فالسبیل األول أوضح ما یكون في خطاب القرآن الكریم بالتحریم العام ألكل أموال الناس بالباطل،
ومن وجوه إعجاز القرآن كشفھ النقاب عن المستجدات التي لم تكن موجودة في عصر النبوة أو
كانت موجودة ولكنھا نادرة وكثرت في عصرنا، قال تعالى: ﴿ وال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل
وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقاً من أموال الناس باإلثم وأنتم تعلمون﴾ [البقر:188]، فقد نصت
اآلیة على تحریم أكل مال الغیر بالباطل، وصرحت بأن بعض الناس یدفعون للمسؤولین رشوة
لتیسیر سبیل أكل أموال الغیر بالباطل، وقد عبر عنھم بالحكام ال على أنھم والة األمر وحدھم بل
یندرج في الوصف كل مسئول في موقعھ (مدیر مؤسسة، مدیر بنك، مدیر شركة، مدیر مصرف)
وغیرھم من أجل تیسیر السبل لھؤالء، مع النص على أن من یفعلون ذلك یعلمون حرمتھ ( وأنتم

تعلمون).
كما ورد قول هللا تعالى: ( یا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إال أن تكون تجارة
ً فسوف ً وظلما عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما، ومن یفعل ذلك عدوانا



ً نصلیة ناراً وكان ذلك على هللا یسیرا ( [النساء:29-30]، ویفھم من النص أن اإلسالم قد أغلق بابا
وفتح أبواباً شتى، فالباب الذي أغلقھ ھو أكل أموال الغیر بالباطل واألبواب التي فتحھا تتعدد بتعدد

األشیاء المتاجر فیھا دون حصر.
كما لعن هللا الیھود بسبب تصرفاتھم المالیة غیر المشروعة في قولھ (وأخذھم الربا وقد نھو وأكلھم

أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرین منھم عذاباً ألیما ( [النساء:161].
والرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ یبین لنا أن المال الحرام یبطل عمل صاحبھ، ولو كان العمل
نوع قربة من حیث الظاھر، وفي الحدیث ﴿إن هللا طیب ال یقبل إال طیبا، وأن هللا أمر عباده
المؤمنین بما أمر بھ عباده المرسلین﴾ فقال: (یا أیھا الرسل كلوا من الطیبات)[المؤمنون:51]،

وقال: ( یا أیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم( [البقرة: 172 ]،
كما أوصى الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ بترك كل ما فیھ شبھة اتقاء للوقوع في الشبھة، وفي
الحدیث:"إن الحالل بین وإن الحرام بین وبینھما أمور مشتبھات ال یعلمھا كثیر من الناس. فمن
اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام، كالراعي یرعى

حول الحمى یوشك أن یقع فیھ" [رواه البخاري ومسلم].

2.3/ أدلة تجریم ظاھرة غسیل األموال من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة:

عند النظر إلى صور وأھداف االقتصاد الخفي وعملیة غسیل األموال في إطار دراستنا نلمس فیھا
عدة محرمات ومعامالت محظورة من خالل:

*-أنھا معصیة ولي األمر: الواجب طاعة ولي األمر في غیر معصیة، وقد صدرت القوانین في
مختلف الدول، سواء اإلسالمیة أو غیر اإلسالمیة، بتحریم ما یسمى بغسیل األموال وإن طاعة
ُسْوَل ولي األمر واجبة في غیر معصیة قال تعالى: ( یَا أَیَُّھا الَِّذْیَن آََمنُْوا أَِطْیعُوا هللاَ َوأَِطْیعُوا الرَّ

َوأُْوِلي األَْمِر ِمْنُكْم( [النساء: 59].
*- أنھا تعاون على اإلثم والعدوان: ففي الغالب تكون األموال محل الغسیل أموال ناتجة عن أمور
محرمة كبیع المخدرات، والسرقة واألنشطة غیر المشروعة.وفي التعاون مع ھؤالء إلخفاء
أموالھم، إعانة لھم على ما فیھ إلحاق ضرر بالمجتمعات، وقد قال تعالى: (وتَعَاَونُوا َعلَى البِّرِ

والتَّْقَوى َوال تَعَاَونُوا َعلَى اِإلثِْم َوالعُْدَواِن( [المائدة:2]
ً عن *-االتكال وعدم العمل لكسب الرزق: كثیر من الشباب انصرف عن العمل واإلنتاج، باحثا

فرصة للكسب السریع من خالل عملیة غسیل األموال.
*- الكذب بادعاء ملكیة المال الذي ھو نتیجة معاملة وھمیة: لقد حرمت الشریعة اإلسالمیة الكذب
فعن عبد هللا بن جراد أنھ سأل النبي-صلى هللا علیھ وسلم" ھل یزني المؤمن؟ قال: قد یكون ذلك،

ھل یكذب قال: ال"(37).والكذب ھنا من جھة قیامھ بمعاملة صوریة، ال تمثل الواقع.
*- فتح المجال للتحایل على الناس وأكل أموالھم بالباطل وإلحاق الضرر بارتفاع المستوى العام

األسعار، مع تعریض حیاة الناس للخطر.
ونستدل على ھذه الجریمة من الكتاب والسنة النبویة الشریفة فیما یلي:

فمن القرآن الكریم:

َ َّ ْ َ ُ ْ َّ َ



قولھ تعالى: (یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطِل إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض
نُكْم( [ النساء: 29] في اآلیة تشریع عام یحرم التعامل بالباطل والتحایل على أموال الناس بالظلم ّمِ
والنصب، ویجیز التداول بین الناس في األموال الطرق المباحة كالتجارة، وغسیل األموال لیست
تجارة ألن أصحابھا ال یریدون الكسب إنما تبریر أموالھم بانتحال زوراً صفة التجارة والمعاملة

القانونیة.
م علَیِھم الَخبَائِث( [األعراف: 157]. والمال الحرام خبیث قولھ تعالى: ( ویُِحلُّ لُھم الطَّیبَاِت ویَُحّرِ

ال یحل أكلھ أي أن غسل األموال كسب خبیث محرم.
قولھ تعالى:(ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون.وإذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون
أال یظن أؤلئك أنھم مبعوثون لیوم عظیم( [المطففین:2] ففي اآلیة الكریمة إنكار لعملھم. وذم

للتطفیف والخیانة لما فیھ من أكل ألموال الناس بالباطل. ولو كان قلیال
أما ما جاء في السنـة النبویة:

• وقال صلى هللا علیھ وسلم: ﴿یأتي على الناس زمان ال یبالي المرء بما أخذ المال أمن حالل أم
من حرام﴾ (38).فالحدیث فیھ نبوءة وإخبار عما ھو قادم لھذه األمة، وقد ظھر ھذا حیث فسدت
ذمم وأخالق الناس، وضعف فیھم الوازع الدیني فصاروا ال یكترثون لطرق ومصادر كسب المال،

ومن أقذر المفاسد تبریر الحرام أي: یحلون ما حرم هللا تعالى.
• قولھ صلى هللا علیھ وسلم: ﴿ إن هللا طیب ال یقبل إال طیباً ﴾ (39)

• وقولھ -صلى هللا علیھ وسلم-: ﴿ ال تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن عمره فیما أفناه،
وعن علمھ فیما فعل، وعن مالھ من أین اكتسبھ وفیما أنفقھ، وعن جسمھ فیما أباله﴾، ففي الحدیث

الشریف داللة على مسؤولیة اإلنسان عن مالھ كسبًا وإنفاقًا یوم القیامة.
• قال الرسول صلى هللا علیھ وسلم في خطبة حجة الوداع: ﴿فإن دمائَُكْم وأموالكم وأعراضكم
علیكم حرام كحرمة یومكم ھذا في بلدكم ھذا في شھركم ھذا وأعادھا عدة مرات فقال اللّھم ھل
بلغت﴾ (40)، فالحدیث الشریف یدل على عصمة مال المسلم وحرمة أخذه بطرق غیر مشروعة

وھو بعمومھ یشمل جمیع الجرائم المالیة واالقتصادیة ومنھا جریمة غسیل األموال.
• وقولھ –صلى هللا علیھ وسلم-: ﴿من أخذ شبًرا من األرض ظلًما فإنھ یطوقھ یوم القیامة من سبع

أرضین﴾. فمن تعدى على أموال اآلخرین ظلًما وعدوانًا استحق عقاب هللا یوم القیامة.
• ومن حدیث عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا-صلى هللا علیھ وسلم- ﴿إن هللا قسم بینكم
أخالقكم كما قسم بینكم أرزاقكم، وإن هللا عز وجل یعطي الدنیا لمن یحب ولمن ال یحب، وال
یعطي الدین إال لمن أحب فمن أعطاه هللا الدین فقد أحبھ... وال یكسب عبد ماال من حرام فینفق منھ
فیبارك لھ فیھ، وال یتصدق بھ فیقبل منھ، وال یترك خلف ظھره إال كان زاده إلى النار، إن هللا عز

وجل ال یمحو السيء بالسيء ولكن یمحو السيء بالحسن، إن الخبیث ال یمحو الخبیث﴾.
فداللة النص واضحة على حرمة الكسب الحرام وأنھ مال خبیث ال بركة فیھ وال یقبل عند هللا



الخاتمة

عملیات غسل األموال بلغة العصر والكسب الحرام بلغة الشرع فیھ خروج عن قیم اإلسالم
ومبادئھ، بل فیھ مصادمة للشرع من حیث انتھاك حرمات، وعلى ضوء دراستنا فقد تم التوصل

إلى أھم النتائج فیما یلي:
-تعد عملیات غسل األموال مخالفة للدین في حاللھ وحرامھ، حیث تحلیل الحرام وتحریم الحالل
العتبارات یرونھا دون سند دین أو قانون، فضالً عن كون ھذا التصرف ضاراً بدین المتصرف

نفسھ، حیث أنھ ال یراقب ربھ وال یخشى غده.
- تضر عملیات غسل األموال بالعقل ألن منشأھا كان االتجار بالمخدرات، كما أن ضررھا على
المال العام والخاص ال یخفى على أحد، إن عملیات غسل األموال قد ھزت اقتصاد بعض الدول،

كما حدث في جنوب شرق آسیا.
- ظاھرة غسیل األموال تتم اآلن في معظم دول العالم خاصة بعد التقدم التقني الھائل وشیوع آلیات
التجارة اإللكترونیة حیث تتم عملیة غسیل األموال بسرعة كبیرة، مما یصعب مالحقة مرتكبیھا.

لسھولة التحایل على القوانین.
- كلما انفتحت أبواب الكسب الحرام زادت حركة غسیل األموال انتشارا وأصبحت اآلن تتخطى

الحدود من بلد إلى أخر تبعاً النتشار المعامالت الدولیة وسھولة انتقال األموال.
و بذلك فالتصدي لتلك الظاھرة مرتبط بااللتزام بتحقیق ما یلي:

*-على الدول أن تبذل جھداً أكبر في إصالح أجھزتھا اإلداریة والمالیة والمصرفیة، ذلك أن المال
الحرام یكتسب كثیراً عن طریق الفساد اإلداري والمالي فغسیل األموال یتصل اتصاال وثیقاً بجرائم
معروفة وتمارس منذ القدم مثل الرشوة واالختالس والتزویر واالستیالء على المال العام وجرائم

االتجار في المخدرات وغیرھا مما ھو محرم شرعاً وقانوناً.
*- زیادة الوعي بترسیخ القیم الروحیة وتنمیة الوازع الدیني عند األفراد، لیستشعر المسلم دیمومة

الرقابة اإللھیة على كل ما یصدر عنھ من قول أو فعل
*-التخفیف من الفوارق القانونیة بین الدول في مكافحة ھذه الجریمة والتعاون فیما بینھا، في مجال

تبادل المعلومات والتشریعات ومالحقة المجرمین،.
*- مراجعة دوریة للنشاط المصرفي ومراقبة المدخالت والمخرجات ومالحظة المتغیرات

والتدقیق فیھا، مع تفعیل القوانین ذات الصلة بھذه الجریمة لتتالءم مع حجمھا وخطورتھا.
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الفصل السابع



دور رأس المال الفكري في تحسین جودة الخدمة التعلیمیة في
الجامعات

الملخص

تتحقق إستراتیجیة التمیز من خالل العملیات الفكریة الذكیة من إبداع، ابتكار، تجدید، بحث
وتطویر لتقدیم ناتج متمیز ال یقبل االستنساخ أو التقلید، وتكمن أھمیة ودور رأس المال الفكري
باعتباره أھم مورد وأفضل إستراتیجیة الستثمار الفئة المتمیزة في المجتمع من حیث المعارف
والمھارات لتحقیق القیمة وخلق الثروة، وأحد أھم الموجودات غیر الملموسة التي تسعى المنظمات
جاھًدة إلى امتالكھ، لكونھ موجوًدا استراتیجیًا والسالح الذي تعتمده المنظمات لمواجھة التحدیات
العالمیة الراھنة، خاصة وأن لھ قوة تأثیریة على نجاح المؤسسات التعلیمیة بشكل عام والجامعات
بشكل خاص وتحسین جودة خدماتھا المقدمة، لذلك تلتزم المنظمات بحمایتھ وحسن إدارتھ

واستثماره لالستفادة منھ في خلق التمیز التنافسي المستدیم.
الكلمات المفتاحیة: رأس المال الفكري، الخدمة التعلیمیة، جودة الخدمة التعلیمیة

المقدمة

التغیرات التي تحدث في المنظمات كنتیجة للمستجدات البیئیة الملیئة بالتحدیات التنافسیة تجعل من
الصعوبة علیھا اكتساب میزة تنافسیة ولقد أصبحت إدارة المعرفة باعتبارھا مقدرة محوریة ونشاط

تتفوق بھ المنظمة قیاسا لمنافسیھا مورد التمیز.
إال أن زیادة الطلب على قوة العمل المتحركة ودوران العمل وظھور المنظمات االفتراضیة في
جمیع التخصصات والمیادین جعل معظم المنظمات تخشى عن مستقبلھا بسبب االنتقال المفاجئ
ألصحاب الخبرة والذین ھم أصحاب المقدرات المحوریة، أو الستقطابھم من منظمات منافسة وما
یترتب عن ذلك من تأثیر على أدائھا، مما جعلھا تفكر بصیغة جدیدة إلدارة المعرفة وذلك ببناء

قاعدة معرفیة ترتبط بالمقدرات المحوریة في المنظمة.
وتعتبر المنظومة الجامعیة إحدى أھم المؤسسات التي تُسھم في عجلة التنمیة بجمیع أبعادھا، من
خالل توجیھ ودفع وتفعیل حركة الخلق واإلبداع وقیادة مشروع النھضة والسیر بالمجتمع صوب
أھدافھ بثبات، فھي المخبر الذي تلد فیھ األفكار وتنبلج منھ االختراعات وتتخرج منھ اإلطارات
والكفاءات التي تحمل على عاتقھا مسؤولیة خدمة المجتمع والتفاني في االرتقاء بحسھ الوطني

ووعیھ الجمعي بما یحقق المصلحة العامة في كنف التعاون والتآزر والوئام.
والمتتبع لمسیرة الجامعة الجزائریة منذ تأسیسھا یجد أن كل المواثیق والقرارات والمراسیم
الصادرة بھذا الشأن نصت بشكل صریح على أھمیة الجامعة ومحوریة دورھا في مجتمع یتطلع
للخروج من التخلف واللحاق بركب البلدان المتقدمة، من خالل العدید من المحاوالت إلرساء دعائم
جامعة أصیلة ومتجددة، متفاعلة ال منفعلة فحسب، جامعة وثیقة الصلة بمختلف نواحي حیاة



المجتمع الجزائري، إال أن ھذه الجھود كانت تعوزھا االستمراریة والفاعلیة، مما انعكس سلبا على
استقرار المنظومة الجامعیة تشریعا، تكوینا وإنتاجا، فأضحت تتأثر بتغیر األشخاص، ونتج عن

ذلك كلھ غیاب شبھ كامل لتقالید جامعیة في الوسط الجامعي الجزائري.
وسنحاول من خالل ھذه اإلطاللة المقتضبة على واقع البحث العلمي -باعتباره الشریان الدافق
الذي یمد الجامعة بأسباب الحیاة- أن نتعرض لبعض العوائق التي حالت وتحول دون قیام الجامعة
بدورھا التنویري واإلبداعي في المجتمع، مسلطین ضوءا خاصا على جملة المثبطات التي تعیق
المؤسسة الجامعیة عن استغالل الطاقات البشریة الخالقة التي تلوج إلیھا لتتخرج منھا وقد انطفأت
فیھا شعلة االبتكار، وذوى فیھا ھاجس التألق، وحاز العقل بقدراتھ الھائلة على التقاعد المبكر، وھو
أخطر نزیف فكري تتعرض لھ األمة حینما تفتقد الحیلة والوسیلة في توظیف تلك الكوادر لتحریك
سكون المجتمع، ودفع عجلة التقدم فیھ إلى األمام.وحتى ال یستمر النزیف، ویتواصل مسلسل ھدر
اإلمكانیة في مجتمعنا، فسوف نشیر إلى بعض اآللیات الكفیلة بإعادة إنعاش دور الجامعة وتفعیل
وظیفتھا، وتجدید دمائھا في عصر عماده التغیرات العاصفة، عصر لغتھ الجدیة واإلبداع والتجدید

والتمیز، وال مكان فیھ لإلتكالیة والزیف العلمي والتسطیح الفكري.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:

- ما ھي طبیعة رأس المال الفكري؟ وما ھي أھمیة وجوده في منظمات التعلیم العالي؟
- ما واقع التعلیم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بشكل عام والجزائر تحدیدا؟

- لماذا ال یزال التعلیم العالي في الوطن العربي یعیش بطریقتھ المتخلفة حضاریاً، رغم الكوادر
التعلیمیة الموجودة؟

- ماھي أھم اآللیات الكفیلة بإنعاش الخدمة التعلیمیة في المنظومة الجامعیة؟
ھذا ما سنحاول اإلجابة عنھ من خالل ورقھ بحثیة تتضمن المحاور التالیة:

المحور األول:-رأس المال الفكري، ثروة المنظمات التعلیمیة.
المحور الثاني: التعلیم العالي والبحث العلمي في العالم العربي.

المحور الثالث: جودة الخدمة التعلیمیة في المنظومة الجامعیة من منطلق ترشید االستثمار البشري



المحور األول: رأس المال الفكري، ثروة المنظمات التعلیمیة.

تمثل المعرفة والمعلومات سالحا ضد المنافسة، فھي أكثر قوة وقیمة من الموارد الطبیعیة والدلیل
على ذلك النجاح المحقق من طرف المنظمات التي تمتلك أفضل وأحسن المعلومات مع استخدامھا
بإتقان وبراعة إلمكانیة التمیز في السوق بكفاءة فامتالك رأس المال الفكري الذي یشتمل على
حقوق وبراءات االختراع والتألیف إضافة إلى مجمل ما یمتلكھ الفرد في المنظمة لجعلھا أكثر

مقدرة تنافسیة.
وبذلك فقد ظھرت مصادر جدیدة للمیزة التنافسیة من صنع البشر وتتضمن المقدرة على االستثمار
في عقل اإلنسان حیث أن أھم عامل من عوامل مدخالت اإلنتاج في المصنع البشري یتمثل في

المعلومات باعتبارھا أھم غذاء لعقل اإلنسان.

1-مفھوم رأس المال الفكري:

رأس المال الفكري من المفاھیم الحدیثة التي بدأت تظھر بشكل واضح منذ سنة -1990-إال أنھ ال
یزال في مرحلة التطور والتبلور واالكتشاف الذاتي، ونظرا لحداثتھ فلم یلق اتفاق بین الباحثین

حول مفھومھ إال أنھ یعكس وبشكل جوھري األصول المعرفیة واألصول غیر المادیة للمنظمة.
فالمصطلح – رأس المال الفكري أو إدارة المعرفة-Capital Intellectuel اعتمد سنة
-1958- من طرف محللین مالیین في إطار تقییمھم لسوق األسھم من خالل الشركات التي تعتمد
على المعلومات والمعرفة في نشاطھا وقد أطلق على التقییم بمصطلح –" عالوة فكریة " (1) فمن
خالل ذلك یعبر رأس المال الفكري عن محصلة ونشاط العقل البشري ویتضمن النظریات،
المفاھیم، القوانین، الحقائق، النماذج والتقنیات لیعكس بذلك المعرفة التي تمثل الثروة والتي یمكن

أن تتحول إلى قیمة (2)
أما (Stewart-1998- Thomas A)ینظر إلى رأس المال الفكري(األصول الذكیة) على
جمیع المستویات بأنھ " یمثل الموارد الفكریة كالمعرفة، الخبرة، المعلومات، الملكیة الفكریة التي

یمكن استخدامھا لخلق الثروة " (3)
وھناك من یرى بأنھ " مجموعة من الموارد المعلوماتیة بصیغتھا النوعیة تتضمن المعارف
الظاھرة التي یسھل كتابتھا، التعبیر عنھا، نقلھا إلى اآلخرین في صورة مستندات ومعرفة ضمنیة

ترتكز على الخبرات الذاتیة، المھارات والمقدرات التي تستخدم في تطویر المنظمة (4).
فرأس المال الفكري (المعرفي، الثقافي، المقدرات الجوھریة) ینبع من داخل المنظمة سواء كانت

اقتصادیة أو تعلیمیة ویمثل أحد أھم نقاط القوة لھا.

2- خصائص الرأسمال الفكري في منظومة التعلیم العالي:

یتمیز الرأسمال الفكري عن غیره من األصول ٬ بمجموعة من السمات أھمھا:
1. أنھ مورد غیر ملموس، فالمعرفة تتمیز بأنھا أثیریة وغیر مرئیة أو ملموسة؛



2. من الصعوبة قیاسھ بدقة، وھذا نظرا لطبیعتھ األثیریة؛(5)
3. سریع الزوال والفقدان؛

4. یتزاید باالستعمال، على اعتبار أن اقتصاد المعرفة اقتصاد وفرة ال ندرة وكلما استعملت
المعرفة وتم توظیفھا سیساھم ذلك في اكتشاف معارف أخرى أو تحسینھا؛ (6)

5. یمكن االستفادة منھ في مراحل وعملیات مختلفة في نفس الوقت؛
6. یتجسد في أشخاص لدیھم االستعداد لحملھ؛
7. لھ تأثیر كبیر على المنظومة ومخرجاتھا،

3-أھمیة رأس المال الفكري في منظومة التعلیم العالي:

كنتیجة للتطورات الكبیرة في مجال االتصاالت والتكنولوجیا أصبح للمعرفة دورا متمیزا في
تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمة لیلعب بذلك دورا إستراتیجیا في تعظیم قیمة تلك المنظمة من

خالل:
1. إمكانیة قیاس قیمة المنظمة التعلیمیة وأدائھا بصورة دقیقة وكاملة خاصة وأن المعرفة تمثل

قسطا كبیرا من قیمة الناتج ومن قیمة المنظمة في مجتمع المعرفة.(7)
2. یعتبر من أرقى الموجودات قیمة ولھ قوة تأثیریة على القیام بتغییرات وتعدیالت للتأقلم مع

المتغیرات البیئیة.(8)
3. دعم المیزة التنافسیة المستدیمة للمنظمة التعلیمیة وتحقیق الكفاءة والفعالیة التنظیمیة والنجاح

لھا.
4. اإلدارة وبحكمة لألصول الفكریة واالستثمار في رأس المال الفكري في عصر المعرفة ثروة
للمنظمة، فھو یعتبر موردا أساسیا لتحقیق التمیز للمنظمات من خالل االبتكار واإلبداع ألنھ یتسم

بالوفرة وعدم قابلیتھ لالستنساخ أو التقلید.(9)
وألن التعلیم في المنظومة الجامعیة یشھد تحوالً جذریاً في أسالیب التدریس وأنماط التعلم والتعلیم
ً أكثر من ومجاالتھ، وھذا التطور یمثل استجابة لجملة من التحدیات التي تواجھھ، فأصبح مطالبا
أي وقت مضى بالعمل على االستثمار في قدراتھ البشریة وما تملكھ من ثروات فكریة وخبرات
معرفیة بأقصى طاقة ممكنة من خالل تطویر مھاراتھا لتمتلك القدرات الالزمة للتعامل مع

المستجدات.



المحور الثاني: التعلیم العالي والبحث العلمي في العالم العربي

أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منھا في أي وقت مضى ؛ حیث أصبح
العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقیقة المثمرة التي تكفل الراحة
والرفاھیة لإلنسان وتضمن لھ التفوق على غیره، ویعتبر البحث العلمي الدعامة األساسیة لالقتصاد
والتطور وركنا أساسیا من أركان المعرفة اإلنسانیة في میادینھا كافة كما یعد أیضا السمة البارزة
للعصر الحدیث، وباعتباره الطریق إلى مواكبة العصر في جمیع المیادین تتواله مراكز ومجالس
للبحوث العلمیة االقتصادیة والصناعیة والزراعیة والصحیة والسیاسیة واالجتماعیة، وتكون
الجامعة ھي المنبع الذي یرفد جمیع تلك المراكز والمجالس، فأھمیتھ ترجع إلى أن األمم أدركت
أن عظمتھا وتفوقھا ترجع إلى قدرات أبنائھا العلمیة والفكریة والسلوكیة، ومع أن البحوث تحتاج
إلى وسائل كثیرة معقدة وتغطي أكثر من مجال علمي وتتطلب األموال الطائلة ؛ إال أن الدول
المدركة لقیمة البحث العلمي ترفض أي تقصیر نحوه ؛ ألنھا تعتبر البحوث العلمیة دعائم أساسیة

لنموھا وتطورھا.

1- واقع التعلیم العالي والبحث العلمي في العالم العربي:

استنادا لطبیعة التفكیر السائدة لدى أغلبیة المنتمین لألسرة الجامعیة، ظلت جامعاتنا تجتر ما تنتجھ
جامعات الغرب، دون محاكمتھ علمیا أو تعریضھ لمبضع النقد والتشریح العلمي، مما جعل
الجامعة عاجزة عن استنبات العلم، مھیأة على الدوام الستھالك ما تنتجھ مخابر الغرب، ومن
عواقب ھذا األسلوب تعطیل جذوة اإلبداع والخلق لدى أبناء جامعاتنا بفعل عقم مناھجھا وعجزھا
عن تأھیل الطالب إلنتاج الجدید في حقول العلم المختلفة، خاصة مع غیاب الحوار والتفاعل
والتنسیق بین الجامعة ومحیطھا، ذلك أن العلم في العالم العربي یُنظر إلیھ في الغالب كزینة ال
ضرورة؛ یُدرج ضمن الملفات الثانویة وال یُوضع في قائمة األولویات، والشك أن ھذه البیئة
مصادرة للمردود العلمي قاتلة للتفكیر االبتكاري، مشجعة للجمود الفكري، مما أسقط المنظومة

الجامعیة بین مخالب مرض اجتماعي خطیر.(10).
والنتیجة تخرج طالب ممسوح الفكر، مشوه التكوین، معوج السلوك، فارغ الجراب.، یتخرج لیبدأ
رحلة من معاناة البحث عن مكاسب العیش، مطالب المادة، ال یفكر في وضع قائم، وال مجتمع
قاعد، فالنتیجة ھي خلق المثقف العاجز، وھو شخص وصل إلى قناعة أن آمالھ، وطموحاتھ،
ومھاراتھ، ومعرفتھ ال جدوى منھا، ألنھ شخص ُحّول إلى حطام أخالقي بسبب فرض البطالة
الفكریة علیھ، واصطدامھ بالواقع الكریھ لمجتمعھ. على إعتبار أن ھؤالء ال یستطیعون تحریر

أرواحھم من عفن التحلل الذي فُرض علیھم.

2- معیقات البحث العلمي في الوطن العربي:



البحث العلمي في مؤسسات التعلیم العالي العربي: الواقع، والمشكالت، ومتطلبات النجاح،
ومقترحات التطویر- مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم على الموقع:

http://www.asbar.com/ar/Contents.aspx?AID=19
فالمتتبع لوضع البحث العلمي وواقع التعلیم العالي في العالم العربي یالحظ التدني في مستوى
األداء وضعف المخرجات، األمر الذي یحتاج إلى غربلة شاملة لنظامنا التعلیمي، بكافة جوانبھ؛
ویرجع ذلك للكثیر من العقبات والصعوبات التي تعترضھ وتحد من أدائھ لدوره المؤمول منھ، مما
أدى إلى تأخر عملیة التنمیة والتطور في ھذا الجزء من العالم.خاصة وأن تقریر التنمیة اإلنسانیة
العربیة األخیر(سنة2004) نبھ إلى خطر تردي مستوى التعلیم في العالم العربي، واعتبر نوعیة
التعلیم، أحد أخطر التحدیات التي تواجھ المنطقة العربیة. ووصف األنظمة التعلیمیة المختلفة
بمجموعة مناھج منتھیة الصالحیة، وإمكانات دون المستوى القیاسي، وسیاسات ومؤسسات غیر

فعّالة ومن بین أھم تلك المثبطات ما یلي:
1-الضغوط االجتماعیة واالقتصادیة لعضو ھیئة التدریس، فالكادر الوظیفي وسلم الرواتب
والحوافز في كثیر من جامعاتنا العربیة، الزال دون المستوى المأمول، مما یجبر عضو ھیئة
التدریس في البحث عن استشارات، أو أعمال إضافیة تساعده في الرفع من دخلھ، لیجاري وضعھ
االجتماعي. أي أن قطاع التدریس الجامعي، یعاني من انخفاض معنویات أعضائھ نتیجة لتدني
الرواتب، وضعف البرامج التدریبیة؛ التي یخضعون لھا، والتي ما زالت تعتمد وإلى حد كبیر على

إستراتیجیة الحفظ والتلقین، یرافق ذلك مناھج وأسالیب فقیرة التصمیم والموارد. (11)
2) التقلیل من قیمة البحث العلمي: حیث ال تزال بعض الدول العربیة أو بعض اإلدارات فیھا ال
تعي قیمة البحث العلمي، وبالتالي ال تعمل جاھده على تمكین البحث العلمي وتیسیر أموره، فھي
ترى أنھ ترف فكري أو علمي ولیس ھناك داعي إلضاعة المال والوقت على البحوث العلمیة،
وھذه اإلشكالیة تنعكس على نقاط أخرى كثیرة في إجراءات البحث العلمي. إضافة إلى اإلقتقار إلى
سیاسة علّمیة وتكنولوجیة محّددة المعالم واألھداف والوسائل، في ظل غیاب صناعة وشبكات
المعلومات وأجھزة للتنسیق بین المؤسسات والمراكز البحثیة، وصنادیق متخّصصة بتمویل
األبحاث والتطویر. إضافة إلى البیروقراطیة والمشكالت اإلداریة والتنظیمیة، وإھمال التدریب

المستمر سواء على األجھزة الجدیدة، أو الستعادة المعلومات العلمیة ورفع الكفاءة البحثیة (12)
3) نقص التمویل: حتى في األحوال التي نجد فیھا اھتمام بالبحث العلمي نجد أن ھناك نقص في
تمویل البحوث العلمیة، وعدم تخصیص المیزانیات الكافیة إلجراء البحوث بالطریقة المناسبة،
وكنسبة عامة فإن ما یخصص للبحوث ال یتجاوز في العادة أكثر من 2% من میزانیة المنظومة،
ھذا الوضع دفع ببعض الباحثین إلى تسول البحوث من جھات غیر أكادیمیة، مما یكون لھ انعكاس

سلبي على جودة البحوث ومصداقیتھا.
ً إلى الناتج المحلّي اإلجمالي، في المنطقة ورغم إرتفاع نسبة ما ینفق على البحث العلمي قیاسا
العربیة من 0.31 % عام 1970 إلى 0.67% عام 1990. أال أنھ ال تزال ھناك فجوة كبیرة
بین األقطار العربیة والمجموعات الدولیة في ھذا المجال، وھذا ما تؤكده إحصائیات الیونسكو لعام
1999، أما إحصائیات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمیة، فقد خصصت الدول العربیة مجتمعة
للبحث العلمي ما یعادل 1.7ملیار دوالر فقط، أي ما نسبتھ 0.3 % من الناتج القومي اإلجمالي

(13)



4) الفساد اإلداري: یالحظ تفشي ظاھرة الفساد اإلداري في كثیر من القطاعات الرسمیة التي لدیھا
میزانیات للبحوث، حیث یضطر الباحث إلى إشراك بعض منتسبي تلك القطاعات إلى فریق البحث
رغم عدم حاجتھ إلیھم وذلك لضمان أن یحصل على تمویل البحث. وقد یأخذ الفساد أشكال أخرى
تتمثل في اقتطاع جزء من میزانیة البحث لرشوة بعض المسئولین.(14) كما أن من أھم صور
الفساد الشائعة قیام بعض الجھات الحكومیة ومؤسسات التمویل بالطلب من الباحثین تقدیم
مقترحات بحثیة لطرح البحث مناقصة. یقوم الباحث بعد ذلك بتقدیم تصور أو مقترح للبحث
ویعدلھ بمیزانیة متقنة، إال أنھ وبعد طول انتظار یفاجأ الباحث بأن أفكاره قد تم إعطائھا لمجموعة

بحثیة أخرى لإلستفادة منھا، ویعد ذلك نوع من الفساد المتمثل بالمحسوبیة وعدم النزاھة العلمیة.
5) سریة األرقام وصعوبة الحصول على معلومات: من خالل إحاطة األرقام واإلحصاءات
الرسمیة بسریة غیر مبررة، وعدم تزوید الباحث بھا تحت دعاوي أنھا معلومات أمنیة، في الوقت
الذي یمكن الحصول على تلك المعلومات من جھات أجنبیة كالبنك الدولي ومنظمات دولیة أخرى.
(15)، كما قد یتعذر الوصول إلى بعض مصادر المعلومات خاصة في اإلدارات الحكومیة التي

تضع عراقیل أمام الباحثین أو في الدول التي تمارس حجب بعض مواقع اإلنترنت.
6) نقص المصادر العلمیة: یعاني بعض الباحثین من نقص المصادر العلمیة كالكتب والمراجع
والمقاالت العلمیة، وعدم قدرة البعض على اإلفادة من مصادر المعلومات المتاحة خاصة المصادر

اإللكترونیة، إما لعدم إلمامھم بطرق االستفادة من التقنیة اإللكترونیة، أو لعدم توفرھا أصالً.
7- التفاوت في مساھمة اإلنتاجیة العلمیة من قطر عربي إلى آخر: فقد أظھرت إحدى الدراسات
أن ما ینشر سنویاً من البحوث في الوطن العربي ال یتعدى "15" ألف بحثاً. ولما كان عدد أعضاء
ھیئة التدریس نحو "55" ألفاً، فإّن معّدل اإلنتاجیة ھو في حدود 0.3% باعتباره مستوى جد
متدني من حیث اإلمكانات العلمیة والتكنولوجیة في مجال اإلنتاجیة العربیة، إذ یبلغ 10 % من

معدالت اإلنتاجیة في الدول المتقدمة (16)
8-نزیف األدمغة (ھجرة رأس المال الفكري):على اعتبار أن خسارة القدرات البشریّة
ً في میدان تكوین القاعدة العلمیة للبحث ً وأساسیا المتخّصصة، تفقد العرب مورداً حیویا
والتكنولوجیا، وتبّدد الموارد المالیة العربیة الضخمة التي أنفقت في تعلیم ھذه المھارات البشریّة
وتدریبھا، والتي تحصل علیھا البلدان الغربیة بأدنى التكالیف. ففي وقت ھاجر فیھ - أو أجبر على
الھجرة - مئات اآلالف من الكفاءات العربیة إلى الوالیات المتحدة وكندا وأوروبا الغربیة؛ تدفع
البلدان العربیة أمواالً طائلة للخبرات الدولیة. األمر الذي یحّمل المشروعات الصناعیة العربیة
تكالیف إضافیّة للخدمات االستشاریّة والعموالت والرشاوى والتالعب باألسعار، بنسبة تتراوح بین

200-300 % مقارنة بالتكالیف األولیة، (17)
9- غیاب المحفزات البحثیة: في الوسط الجامعي ال یوجد من المحفزات ما یدفع المشتغلین بالبحث
إلى التفاني والبذل المزید من الجھود، فنتائج أبحاثھم تبقى حبیسة الرفوف، وال یتم االلتفات إلى
مجھوداتھم، وشحذ قدراتھم وتشجیعھم على المزید من التمیز العلمي في تخصصاتھم، إضافة إلى
عدم توافر الدعم الكافي لألبحاث العلمیة، الذي یساھم في إرساء بنیة تحتیة للبحث العلمي، من
خالل تأھیل الباحثین وتوفیر المواد واألجھزة المتطورة الستغاللھا في البحث، على إعتبار أن
البحث العلمي المثمر بحاجة إلى قاعدة متینة یتكئ علیھا، حتى یستطیع تطبیق مقوالتھ النظریة،

وجعلھا في خدمة قضایا التنمیة. (18)



10- أسلوب وإستراتیجیة التعلیم: عادة ما یوصف التعلیم العالي في الوطن العربي على أنھ یھتم
بشحن ذھن الطالب بالمعلومات الجاھزة ویطلب منھ استرجاعھا یوم االمتحان بطریقة آلیة. وھذا
لیس حصرا على العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة فقط بل ینتشر أكثر في بعض العلوم التجریبیة
كعلوم الطب وجراحة األسنان وغیرھا. وعلى ھذا األساس فإن معیار النجاح في النظام التقویمي
ھو الطالب األكثر حفظا واألقدر على استرجاع ما تعلمھ، فالطالب ال یھمھ إال الحصول على
المعدل الذي یؤھلھ للقبول إلى المستوى األعلى، دون مراعاتھ لنوع التكوین ودرجة التحكم في
المعارف فھما وتطبیقا من خالل الممارسة والتجریب وتنمیة المھارات السلوكیة واستراتجیات
التفكیر في حل المشاكل، ویكون النظام التعلیمي بذلك قد أنتج صیغا وقوالب مكررة من البشر
تفتقر إلى اإلبداع والحس النقدي الرصین والقدرة على التنقل بین مختلف أنماط التفكیر، خاصة
وأنھ لمن المخزي فعال أن ال نجد أثرا للجامعات العربیة في الترتیب العالمي، وفي أحسن األحوال

نعثر علیھا في آخر القائمة اإلفریقیة ھذا ما كشف عنھ التقریر الدولي لترتیب الجامعات. (19)
ھذه بعض الصعوبات والعقبات التي تواجھ البحث العلمي والتعلیم العالي في العالم العربي، وھي
تحتاج إلى وقفة جادة من طرف المسئولین من أجل تطویر إجراءات البحث العلمي وتوفیر الدعم

الالزم لھ، لیرتقي إلى مصاف البحث العلمي في الدول المتقدمة.



المحور الثالث: جودة الخدمة التعلیمیة في المنظومة الجامعیة من منطلق ترشید
االستثمار البشري

أصبحت قضیة جودة التعلیم العالي والبحث العلمي موضع اھتمام كبیر على الصعید اإلقلیمي
والعالمي حیث إن الجامعة تمثل مجتمع الریادة في السلوك اإلنساني والمعرفة ألنھا ال ترتبط فقط
على تزوید التعلیم والمعارف داخل القاعات الدراسیة بل تتعداھا إلى النھوض بإعداد األجیال
لتولي قیادة عملیات التغییر والتطویر لتحقیق أھداف التنمیة الشاملة في المجتمعات العربیة من
خالل التعلیم العالي والبحث العلمي. إن ھذا یتطلب رسم استراتیجیات وأھداف محددة وواضحة
ذات معاییر ومقاییس تتوافق مع منظور الجودة الشاملة وتتمثل بوضع تصور واضح للمجاالت

واألھداف التي تسعى إدارات الجامعات لتحقیقھا.
أن تقدیم الدعم المؤسسي والمادي وبلورة مشروع مستقبلي ضرورة ملحة إلقامة مجتمع المعرفة
في الوطن العربي الن الجامعات ال تقاس بالكم إنما تقاس بالنوعیة والمخرجات التي ترفد وطننا

العربي بھا.
وباإلشارة إلى ما سبق یمكننا القول أن مستقبل وطننا العربي ومجتمعاتنا یتقرر في إدارات
الجامعات ومخرجاتھا والبحوث العلمیة وخدمة المجتمع التي تعد من أھم وظائف الجامعات
ومھامھا إلنجاح جھود التنمیة والجودة التي نسعى إلیھا، ولتسلیط الضوء على مشكالت تطویر
الجامعات والبحث العلمي لتفادیھا والتقدم بالمستوى المطلوب وربط التعلیم العالي والبحث العلمي
بالتكنولوجیا الحدیثة والتعلیم ما قبل الجامعة والسیاسات التعلیمیة والثقافیة، خاصة وأنھ ال یجب

النظر للمنظومة التعلیمیة كمصانع بل كمؤسسات أساسھا التفاعل والمعرفة.

1- مفھوم جودة الخدمة التعلیمیة في المنظومة الجامعیة:

ال ینحصر مفھوم الجودة في التعلیم العالي بتعریف محدد، فھو یختلف باختالف الرؤى ووجھات
النظر، فھنالك من یعرف الجودة بأنھا التمیز، وھناك من یعرفھا بمعنى استمراریة اإلتقان في
مخرجات التعلیم العالي، وھناك من یراھا بأنھا قابلیة المالئمة بین مخرجات التعلیم وسوق العمل،
وآخرون یستخدمونھا كمؤشر للمقارنة بین قیمة الناتج التعلیمي وحجم اإلنفاق على التعلیم أو
كمؤشر لقیاس العائد (المادي وغیر المادي) مقابل االستثمار في التعلیم، وھناك من یرى الجودة
في التعلیم العالي على أنھا القابلیة على التكیف مع التغیرات الھیكلیة في سوق العمل وفي االقتصاد
القومي فضال عن القابلیة على مواكبة التطورات العلمیة والتكنولوجیة والقابلیة لتحقیق التغییر
المستمر نحو األفضل كما أنھا تعبر عن تلبیة توقعات الطلبة أو تقدیم ما یفوق ویتجاوز ھذه

التوقعات، (20)
فالجودة في التعلیم العالي تعنى: التطویر المستمر واألداء الكفء لمؤسسات التعلیم العالي، لكسب

ثقة المجتمع في خریجیھا على أساس آلیة تقییم معترف بھا عالمیا".
على اعتبار أن نجاح العملیة التعلیمیة یعتمد باألساس على نجاح األركان الثالث: اإلدارة،

األساتذة، الطلبة ویظھر نموذج ضمان الجودة التعلیمیة في المخطط أدناه.



المصدر: من إعداد الباحثة

2- معاییر جودة الخدمة التعلیمیة في المنظومة الجامعیة:

المتجھات الحدیثة في قیاس وإدارة الجودة عموًما والخدمة التعلیمیة بشكٍل خاص تعتمد على قیاس
مخرجات التعلیم الجامعي المتمثلة في توافر خصائص معرفیة مھاریة وسلوكیة في الخریجین،

ویمتد قیاس جودة الخدمة إلى جودة عناصر تقدیم الخدمة التعلیمیة.
ومن بین أھم معاییر جودة الخدمة التعلیمیة األكثر قبوال وتأییًدا لدى األوساط الجامعیة والمؤسسات



التعلیمیة ما یلي:

المصدر: من إعداد الباحثة
1- المنھج العلمي (21): تعّد مناھج الدراسة الجامعیة من أھم عناصر العملیة التعلیمیة والتي
تخضع دوًما للتقویم من خالل أسالیب متنوعة وبالتركیز على جوانب مھمة كالمحتویات العلمیة
للمقررات الدراسیة ومدى تناسبھا مع طبیعة الدراسة وأھدافھا ومدى مساھمتھا في دعم إمكانات

اإلبداع واالبتكار لدى الطلبة ومرونة ھذه المناھج في استحداث تخصصات ومقررات جدیدة.
2- المرجع العلمي (22): وتشمل المطبوعات التي صممت ونظمت على أساس الحصول على
معلومات وبیانات محددة بشكٍل سھل وسریع إضافة إلى الوسائل السمعیة، البصریة واألقراص

بمختلف بأشكالھا المختلفة.
وتكمن درجة جودة المرجع العلمي في المستوى العلمي، والموثوقیة، وشكل وأسلوب إخراج

المرجع العلمي، ووقت توفره وسعره، واالستفادة منھ، وأصالة المادة العلمیة.
3-أعضاء ھیئة التدریس: وھم قوام الجامعة ومركز البحث العلمي، وفھم مصدر الخبرة التي

تتوجھ بھم الجامعة لخدمة المجتمع.
4-آلیة التقییم (23): حیث یتضح من خالل مختلف النظم التعلیمیة أنھا تحدد دور الطالب باعتباره
مستقبال للمعلومات ومختزنًا لھا، حیث تعتمد أسالیب التدریس في تلك النظم على آلیات التلقین
والحفظ ثم اختبار مدى قدرة الطالب على اكتسابھ وفھمھ للمعلومات التي تلقاھا، إال أن تلك اآللیات
التقویمیة تغیرت باالعتماد على أسالیب التقویم الموضوعیة نتیجة للثورة المعلوماتیة واتساع مفھوم

المعرفة وإدارتھا في االقتصادیات المتقدمة



5- النظام اإلداري (24): والذي یھدف إلى تنسیق المجھودات البشریة لتتمكن من تحقیق أھدافھا
بأقل التكالیف من خالل التخطیط والتنظیم والتوجیھ والمتابعة ألداء منتسبي المنظومة الجامعیة.

6- التسھیالت المتاحة: على اعتبار أن جودة التسھیالت والتجھیزات المادیة ومدى تناسبھا مع
طبیعة العملیة التعلیمیة أو طبیعة اختصاصات الكلیة حسب أقسامھا العلمیة ومراكزھا البحثیة
تعتبر أساس جودة الخدمة التعلیمیة.(كتوفر القاعات الدراسیة والمخابر والورش ومختلف األجھزة

والمعدات، والمتطلبات العلمیة والبحثیة وأماكن المطالعة الكتب المتاحة لإلعارة.........).
7- التمویل الالزم: من خالل توفر الموارد االقتصادیة والنقدیة والعینیة ووضعھا في خدمة

المؤسسات التعلیمیة من أجل تسییر شؤونھا وتنفیذ مھامھا وبرامجھا ومن ثّم تحقیق أھدافھا.



3- متطلبات إنعاش البحث العلمي واإلبداع في المنظومة الجامعیة:

بالنظر الذي المكانة الرائدة التي یضطلع بھا البحث العلمي، كدعامة أساسیة من دعامات التنمیة
في المجتمع المعاصر، فإن االھتمام بترسیخ تقالید البحث، ورفع قدرات الباحثین، ینبغي أن تحتل

الصدارة ضمن أولویات تثمین دور الجامعة وتفعیل وظیفتھا في المجتمع من خالل:
1. إصالح الجامعات وتحویلھا من مجرد مجمعات تتباھى بالكم من المتخرجین سنویا في مختلف
التخصصات یحملون صكا دون رصید (الشھادات)، لیُحالوا على البطالة والتھمیش إلى مؤسسات
بحثیة فاعلة تخرج المبدعین الذین یسھمون بمھاراتھم وأفكارھم الخالقة في النھوض بمجتمعھم في
مختلف األصعدة (25) وتوفیر الظروف االجتماعیة والفكریة والنفسیة التي تتیح المجال لإلبداع
والعطاء الفكري، والمنافسة بین الباحثین من أجل تقدیم أفضل األفكار واستخدامھا في معالجة

المشاكل التي تعیق تقدم المجتمع وتعطل نھضتھ.
2. توجیھ عنایة اكبر لتكوین الباحثین القادرین على التعامل وبكفاءة مع التكنولوجیات الحدیثة،،
والتركیز على بناء البنیة التحتیة األساسیة العلمیة والتكنولوجیة في مختلف العلوم، التي تشكل

الدعامة األساسیة للنھوض العلمي الشامل.
3. البد من إعادة النظر في مناھجنا التعلیمیة، مع إطاللة ثورة المعلومات وما تحملھ من تحدیات
بحیث تصبح الغایة من العملیة التعلیمیة "ال مجرد حفظ المعلومات واجترارھا، إذ أن تكنولوجیا
المعلومات كفیلة بتوفر ذلك، وإنما تدور أساسا حول مھارات المعرفة العلمیة في طرق الدراسة
والفھم والتساؤل والتنظیم والتفسیر، وحل المشكالت وتصمیم البدائل، وانتھاء بإبداع أشكال
وصور جدیدة مغایرة للصور القائمة أو التنبؤ بنتائج متوقعة تحسبا للمجھول، واستخراج قوانین

جدیدة أو تقنیات علمیة جدیدة.
4. ضمان االنتقال المنھجي من الحفظ والتلقین إلى الحوار والتفكیر وتنمیة الوعي الناقد والخیال
المبدع. والجامعة علیھا مسؤولیة في عصر النشر اإللكتروني في تنمیة الوعي الناقد، والقدرة على
الفرز والتمحیص المعلوماتي، حتى یكون الطالب محصنا ضد محاوالت التوھین الفكري،

واإلبھار بھذا الزخم المتالطم من المعارف دون التأكد من مدى صدقھا.
5. یتوقف التوظیف الفعال للتكنولوجیا في التعلیم والتعلم واستخدام شبكة اإلنترنت المحلیة
والعالمیة على تأسیس ھذه الذھنیة العلمیة في التفكیر وتنوع مصادر المعرفة في محیط الجامعة،
وفي مؤسسات البحث العلمي، وفي التعلم الذاتي، ومن خالل ھذا الجانب في عمق العملیة التعلیمیة

یتسع المجال للتمیز والتفوق واإلتقان مما یتطلب عالم التنافس في السوق العالمیة المفتوحة.
6. تربیة األجیال على المرونة الذھنیة، واالنفتاح على آراء اآلخرین، والقدرة على النظر ألي
ظاھرة مدروسة من زوایا متعددة وجوانب مختلفة، فالمرونة الفكریة تجعل الباحث المبدع، یتعامل
مع المعطیات واألفكار بروح غیر متصلبة، ویتراجع عن األفكار القدیمة أو حتى الجدیدة إذا
أوصلھ البحث إلى ضعف حجیتھا، فالباحث المتجدد دائما ھو الذي یعرض أفكاره ومعلوماتھ، كما
یعرض معلومات غیره إلى النقد والمحاكمة الفكریة ووضعھا في دائرة الضوء، فعضو ھیئة
التدریس الناجح ھو الذي یُحیي سمة اإلبداع في طالبھ، وال یقتلھا، بأن یكون قدوة لھم في التسامي

الفكري نحو الجدید المفید من األفكار والمعلومات(26).



7. ضرورة مساھمة المؤسسات الحكومیة، وغیر الحكومیة، والمجتمع المدني، ووسائل اإلعالم،
في نشر الوعي االجتماعي بأھمیة البحث العلمي واإلبداع الفكري، ورفع مستوى التقدیر للكفاءات
العلمیة، حمایة للوطن من نزیف ھذه الكنوز العلمیة، سعیا لتوظیف عطاءاتھا الفكریة المتمیزة في

تحقیق التنمیة والنھوض بالمجتمع.
8. االستثمار األمثل لموارد المنظومة الجامعیة البشریة من خالل ما تتمتع بھ من خبرات
ومعارف وإمكانات لدعم عملیة التعلیم والتعلم، مع التنوع بمنح فرٍص أوسع للتعلم واكتساب

المعرفة والنمو والتطور والتفاعل اإلیجابي مع المحیط.
9. إقامة شراكة مع جمیع األطراف والھیئات األكادیمیة والمنظومات التطبیقیة المحلیة

والخارجیة.
10. العمل على تطویر برامج وفعالیات مشتركة تساعد على تطویر الرؤیة والمواقف والتشارك
في األفكار، مع العمل على بناء مناخ داعم للتطویر والتنمیة وتجذیر ثقافة مؤسسیة تعزز المبادرة

واالبتكار واإلبداع.



الخاتمـــة

وحتى یتسنى لجامعاتنا النھوض للقیام بمھمتھا الریادیة في التنمیة والنھوض العلمي والثقافي
بالمجتمع، علیھا أن تتحول من جامعة مستھلكة لمنتجات اآلخرین، إلى مصنع یحقق االكتفاء الذاتي
من خالل الفعل الخالق والنشاط المبدع والبحث العلمي الدءوب الذي یكشف تباعا عن الجدید،
والمساھمة في نفض الركود والرتابة عن حیاة مریدیھا ببعث الحیویة فیھم، وجعلھم أنویة لبث
روح النضال العلمي في المجتمع، وجعلھ یعیش دینامیكیة وحیویة دائمة تأنف السكون، وتحلق في
فضاءات الخلق واإلبداع، تلك ھي الجامعة التي تملك الحاضر وتقرأ المستقبل وتصنع النھضة
بجھود أبنائھا وطاقاتھم، ودون ذلك ستكون جزءا من مخططات اآلخرین، ووقودا رخیصا لمشعل
العولمة الذي یطوف جائال بكل اآلفاق، على اعتبار أن إدراك المنظومة الجامعیة ألھمیة طاقاتھا
البشریة في عملیة التطویر، وما یتوافر لدى منسوبیھا من أعضاء ھیئة التدریس والقیادیین
واإلداریین والطالب من معارف وإمكانات وقدرات ومھارات قادرة على اإلنتاج واالبتكار والتمیز
والتأثیر في مسیرة التطویر والبناء والتجدید، یكون ذلك من خالل إعداد برامجھا الستدعاء
الكوامن الداخلیة في ذوات أعضاء مجتمعھا لیكونوا لبنة خیر وعطاء ونماء في بناء الجامعة، كما
قد تتنوع تلك البرامج من خالل التحفیز وإثارة التنافس، ومن خالل التكریم ومنح التقدیر، ومن
خالل الدعم والتأیید والمساندة، من أجل تطویر مھارات وقدرات منسوبي الجامعة بتبني عدد من

المبادئ التي تمثل أساساً ومنھجاً لتحقیق نتائج أمثل في مسیرة تطویرھا،



الفصل الثامن



إدارة المخاطر بالحوكمة الجیدة لتحسین األداء في منظمات األعمال
(مع اإلشارة إلى فضیحتي أنرون وورلدكوم)

الملخص

تعتبر حوكمة الشركات أداة ضروریة لتحسین أداء الشركات وتطویر الدیمقراطیة التي تتبنى
سیاسة السوق بشكل عام، ومن ثم فالمزایا المتوقعة لتطبیق الحوكمة في األسواق الناشئة والمتقدمة
كبیرة للغایة. وتطبیق مبادئ الحوكمة على كل أنواع األعمال یؤدى إلى ازدھار التجارة
واالستثمارات والریادیة في األعمال، ذلك أن حوكمة الشركات تعمل كنظام متكامل یتطلب قاعدة
مؤسسیة قویة(سیادة القانون، ومؤسسات السوق، وحقوق الملكیة)، وممارسات سلیمة داخل
الشركات، وعوامل خارجیة صحیحة مثل ضغوط السوق واإلشراف التنظیمي المناسب. فھذه
اإلصالحات في نظم الحوكمة مھمة للغایة بالنسبة للمتخصصین في حوكمة الشركات وفى القطاع
الخاص على حد سواء، إذ تساعدھم على إعداد االستراتیجیات التي تؤدى إلى تحسین أداء األعمال

وممارسة الدیمقراطیة.
ولقد تعاظم االھتمام بھا في العدید من االقتصادیات المتقدمة والناشئة خالل العقود القلیلة الماضیة،
وخاصة في أعقاب االنھیارات االقتصادیة واألزمات المالیة التي شھدتھا عدد من دول شرق آسیا
وأمریكیا الالتینیة وروسیا في عقد التسعینات من القرن العشرین؛ ثم توالت بعد ذلك األزمات،
ولعل من أبرزھا أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الوالیات المتحدة في عام 2001./2002

وكذلك ما شھده االقتصاد األمریكي مؤخًرا من تداعیات االنھیارات المالیة والمحاسبیة.
كلمات مفتاحیة: الفساد، الحوكمة، المعلومة المالیة والمحاسبیة، أخالقیات األعمال، مجلس اإلدارة

المقدمـــة

یعبر الفساد عن االستغالل واالستعمال غیر قانوني وغیر أخالقي للقوانین والمصالح والوظائف،
من خالل اإلخالل بشرف الوظیفة ومھنیتھا وبالقیم والمعتقدات التي یؤمن بھا الشخص وتتعدد
صوره بتعدد مجاالتھ من فساد مالي، أداري، سیاسي....وعند إنكشاف تلك الفضائح المالیة،

اإلداریة والسیاسیة سیكون لھا تداعیات كارثیة على التنمیة االقتصادیة للبلد المعني.
World)وورلدكم (Enron)وتستھدف الورقة البحثیة وصفا تحلیال لقضیة انھیار شركتي إنرون
Com) األمریكیتین كبرى الشركات في العالم، باعتبارھا من األحداث التي لھا تأثیر كبیر على
مھنة المحاسبة والمراجعة خاصة وأنھا ارتبطت بفقدان الكثیر من أخالقیات األعمال من كبار

المسؤولین في الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا ومكتب المراجعة آنذاك "آرثر
أندرسن" الذي كان یقوم بمراجعة حساباتھا في كثیر من الممارسات والسلوكیات الخاطئة، مما
یلقي الضوء على موضوع األخالقیات باعتباره مانعًا وواقیًا من حدوث االنھیارات والفضائح
المالیة. وقد تم تبني المنھج التحلیلي الوصفي لتحلیل أسباب االنھیار ومعرفة الدروس المستفادة



منھ وكیفیة تالفي مثل ھذه الفضائح المالیة، لتعتبر بذلك الحوكمة المؤسسیة أھم اآللیات الالزمة
للرقابة على الشركات، واستبعاد مثل تلك اإلنزالقات المالیة والمحاسبیة. وعلى ضوء ذلك تتمحور

إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:
1. ما مضمون الفساد وما ھي أھم مظاھره ومسبباتھ؟

World -وورلدكم - Enron - 2. ما ھي أھم العوامل الجوھریة وراء سقوط شركتي إنرون
Com- األمریكیتین؟

3. ما ھي أھم اآللیات الالزمة الستبعاد اإلنزالقات المحاسبیة والمالیة؟
4. ما ھي أھمیة الحوكمة المؤسسیة على صعید االقتصاد ككل

ھذا ما سیتم اإلجابة عنھ من خالل الورقة البحثیة التي تتضمن المحاور الثالثة المتكاملة:
المحور األول: الفساد إحدى مظاھر فقدان أخالقیات األعمال(حالة شركة إنرون وورلدكم

األمریكیتین)
المحور الثاني: الحوكمة المؤسسیة مدخال إلدارة المخاطر وتحسین األداء

المحور الثالث: محددات ومعاییر حوكمة الشركات وأھمیتھا



المحور األول: الفساد إحدى مظاھر فقدان أخالقیات األعمال

(حالة شركة إنرون وورلدكم األمریكیتین)
أصبح الفساد یدرج ضمن أھم األسباب الرئیسیة التي تعیق تحقیق تنمیة اقتصادیة قابلة لالستمرار،
ولعل عولمة ھذه الظاھرة وانتشارھا في العالمین المتقدم والنامي، واھتمام المؤسسات والھیئات
الدولیة بھا یجعلنا ندرك مدى خطورتھا وتداعیاتھا السلبیة خاصة على مختلف المؤشرات
االقتصادیة الكلیة المتحكمة في التنمیة. واستنادا للضرورة البحثیة سیتم التركیز على الفساد

اإلداري

1- مفھوم الفساد اإلداري

ویشیر إلى إساءة استخدام السلطة أو استغاللھا ألغراض شخصیة وقد یسيء الشخص االستخدام
الوظیفي أو االستغالل السیئ لھا، من خالل اإلخالل بشرف الوظیفة ومھنیتھا وبالقیم والمعتقدات
التي یؤمن بھا الشخص. وبذلك فھو یعد من الجرائم المجھولة التي یصعب الوقوف علیھا ولقد

تناولت المنظمات الدولیة ظاھرة الفساد اإلداري بوجھات نظر متفاوتة تصب في المضمون ذاتھ.
حیث ینظر لھ البنك الدولي(1): معلى انھ:"إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص، فالفساد
اإلداري یحدث عندما یقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز رشوة لتسھیل عقد أو إجراء طرح
لمناقصة عامة، كما یتم عندما یقوم وكالء لشركات أو أعمال خاصة بتقدیم رشاوى لالستفادة من
سیاسات أو إجراءات للتغلب على منافسین، وتحقیق أرباح خارج إطار القوانین، كما یمكن للفساد
أن یحدث عن طریق استعمال الوظیفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعیین األقارب أو

االعتداء على المال العام بشكل مباشر".
أما صندوق النقد الدولي (2): فیعتبره "استغالل السلطة ألغراض خاصة سواء في تجارة الوظیفة
أو االبتزاز أو المحاباة أو إھدار المال العام أو التالعب فیھ وسواء ا بشكل مباشر أو غیر مباشر.
كما یرى أنھ:"عالقة األیدي الطویلة المعتمدة التي تھدف الستنتاج الفوائد من ھذا السلوك لشخص

واحد أو لمجموعة ذات العالقة باآلخرین "
أما حسب البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (3) (UNCTAD) "فالفساد اإلداري یشیر إلساءة
استعمال القوة العمومیة أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طریق الرشوة أو
االبتزاز أو استغالل النفوذ أو المحسوبیة أو الغش أو تقدیم رشاوى للتعجیل بالخدمات أو عن

طریق االختالس"
وكمحصلة عن ذلك فالفساد ظاھرة اقتصادیة، اجتماعیة وسیاسیة توجد في جمیع دول العالم،
وتتضمن قیام المسؤولین باستغالل مراكزھم من أجل المصلحة الخاصة.والفساد اإلداري قد یكون
كبیرا عندما یرتبط بالمشروعات الوطنیة، وبذلك یتحمل ثقلھ أفراد المجتمع جمیعا، كما قد یكون
صغیرا عندما یكون مرتبطا بالموظفین في المراكز اإلداریة الدنیا، ویتحملھ المواطنون الذین

علیھم أن یدفعوا تكالیف إضافیة إلنجاز معامالتھم.



2- مظاھر الفساد اإلداري:(4)

تتجلى ظاھرة الفساد بمجموعة من السلوكات التي یقوم بھا بعض من یتولون المناصب العامة
وبالرغم من التشابھ أحیانا والتداخل فیما بینھا إال أنھ یمكن إجمالھا فیما یلي:

المصدر: من أعداد الباحثة
*- الفساد التنظیمي:-

یشیر الفساد التنظیمي إلى المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء ممارستھ لوظیفتھ وتشمل
1. استغالل المنصب العام
2. عدم احترام وقت العمل

3. امتناع الموظف عن تحمل مسؤولیاتھ في العمل
4. عدم االلتزام بأوامر وتعلیمات الرؤساء

5. إفشاء أسرار العمل
*- االنحرافات السلوكیة

تشیر االنحرافات السلوكیة إلى تلك المخالفات اإلداریة التي یرتكبھا الموظف العام، ومن أھم تلك
االنحرافات:

1. عدم المحافظة على كرامة الوظیفة
2. جمع الموظف بین الوظیفة وبین أعمال أخرى

3. سوء استعمال السلطة
4. المحسوبیة

5. المحاباة واالبتزاز
*- االنحرافات المالیة:-

تشیر االنحرافات المالیة إلى كل المخالفات المالیة اإلداریة التي تتصل بسیر عمل الموظف،
وتشمل

1. مخالفة القواعد واألحكام المالیة المنصوص علیھا قانونیا وفي القانون الداخلي للشركة.
2. مخالفة التعلیمات الخاصة بأجھزة الرقابة المالیة.

3. اإلسراف واإلفراط في استخدام المال العام.



*- االنحرافات الجنائیة:-
ومن أكثرھا انتشارا:

1. الرشوة
2. االعتداء على المال العام

3. مختلف صور التزویر



3- أسباب تفشي ظاھرة الفساد (5)

یمكن إرجاع انتشار ظاھرة الفساد إلى األسباب التالیة والتي تتفاوت من دولة ألخرى:
- تدني رواتب العاملین في القطاع العام وارتفاع مستوى المعیشة مما یشكل بیئة مالئمة لقیام

بعض العاملین بالبحث عن مصادر مالیة أخرى حتى لو كانت بطرق الأخالقیة وغیر مشروعة.
- تمتع المسؤولین بحریة كبیرة في التصرف وعدم الخضوع للمساءلة في ظل وجود حصانة
لحمایتھم من المالحقة، وھذا ما یمكنھم من استغالل مناصبھم لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق

قبول الرشاوى.
- انتشار الفقر والجھل ونقص المعرفة بالحقوق الفردیة، وسیادة القیم التقلیدیة والروابط القائمة

على النسب والقرابة.
- ضعف اآللیات الرقابیة وعدم استقاللیتھا مع غیاب قوانین العقوبات باعتبارھا رادعا عن ارتكاب

األعمال الفاسدة.
وفي أعقاب االنھیارات االقتصادیة واألزمات المالیة التي شھدتھا عدد من دول شرق آسیا
وأمریكیا الالتینیة وروسیا في عقد التسعینات من القرن العشرین؛ ثم توالت بعد ذلك األزمات،
ولعل من أبرزھا أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الوالیات المتحدة في عام 2001./2002
وكذلك ما شھده االقتصاد األمریكي مؤخًرا من تداعیات االنھیارات المالیة والمحاسبیة والتي تعود

أھم مسبباتھا إلى غیاب أخالقیات المھنة واألعمال.

4- فضیحة شركتي إنرون وورلدكم

یشھد قطاع األعمال أزمة ثقة عمیقة أو أزمة أخالقیات ناجمة من ھیمنة الطمع والمصالح الخاصة
ویعد انھیار شركة إنرون وورلدكم نھایة عام 2001 وبدایة 2002 من أھم الشركات التي سقطت
نتیجة لعدة عوامل وأھمھا انعدام أخالقیات المھنة واألعمال، وقضایا تتعلق بالفساد والتحایل

والتآمر والكذب بخصوص المتاعب المالیة لتلك الشركات.
1-4-انھیار شركة إنرون Enron األمریكیة:

حیث سقطت الشركة العمالقة بأصول تقدر قیمتھا ب 63.4 ملیار دوالر األمر مما شكل ذلك أكبر
إفالس لشركة أمریكیة على الصعید العالمي، حیث تنامي سعر سھم شركة إنرون على مدار
السنوات من أقل من 7 دوالرات في التسعینیات إلى 90 دوالًرا منتصف سنة 2000 ولكنھ فقد

قیمتھ فجأة فأصبح حوالي 90 سنتًا نھایة سنة 2001.
ومن بین أھم العوامل التي أدت لھذا سقوط الشركة ما یلي:

1- أوكل مجلس اإلدارة مھمة مراجعة صفقات الشركة للجنة فرعیة داخل الشركة، ولم تقم اللجنة
إال بمراجعة سطحیة وسریعة لتلك الصفقات، كما أن إخفاء مجلس اإلدارة لبعض المعلومات

المھمة التي كان من الممكن أن یؤدي الكشف عنھا إلى اتخاذ بعض اإلجراءات المناسبة.(6)
2-لجأت إدارة الشركة إلى تضخیم أرباح الشركة إلى حوالي ملیار دوالر في العام الذي سبق
انھیار الشركة، إضافة إلى فشل الرقابة الداخلیة من الناحیة األخالقیة والمالیة نتیجة للخداع والتأمر



المستمر(7).
3- تكشف فضیحة إنرون عن طبیعة العالقة المھمة بین المراجعة الداخلیة مع لجنة المراجعة؛
على اعتبار أن المراجعین الداخلیین كما ھو الحال بالنسبة للمراجعین الخارجیین ملزمین برفع

تقاریرھم إلى لجنة المراجعة بدال من اإلدارة(8).
4- المبالغ الطائلة التي یتقضاھا كل عضو من لجنة المراجعة أثرت بشكل أو بآخر على استقاللیة
وحیاد تلك اللجنة إضافة لمشكلة التعارض في المصالح بین المساھمین واإلدارة سمح بخصوصیة
كبیرة للجھة التي تتحكم في المعلومات وھي اإلدارة لالنفراد بالمعلومات الصحیحة دون بقیة
الجھات األخرى، مع محاولة اإلدارة وأعضاء لجنة المراجعة كل منھما إرضاء اآلخر من أجل

استمرار المصالح الشخصیة التي تأتي من البقاء في مواقعھم. (9)
(Anderson -آرثر أندرسن) 5- إحدى المفارقات الكامنة أن مكتب المراجعة العالمي الكبیر
والذي كان أحد المكاتب الخمس الكبرى آنذاك تقاضى مبلغ 25 ملیون دوالر كأتعاب لقیامھ
بمراجعة حسابات شركة إنرون سنة 2000، في حین أنھ تقاضى مبلغ 27 ملیون دوالر لقیامھ
باألعمال االستشاریة، لنفس الشركة في العام ذاتھ وھو األمر الذي یعد دلیال آخر على أن استقالل
المراجع وحیاده یصبح مھدًدا إذا جمع بین ھاتین المھمتین. بل إن مكتب- آرثر أندرسن -كان یقوم
باإلضافة للمھمتین السابقتین بمھمة المراجعة الداخلیة لنفس الشركة وھو األمر الذي ساھم بشكل
كبیر في حدوث تلك الفضائح المالیة.، ومفارقة أخرى تظھر في أن رئیس مجلس إدارة الشركة
أعلن قبل أسابیع قلیلة من انھیار الشركة أن وضع الشركة قوي، وھذا یبین تعمد إدارتھا إخفاء،
الخسائر والتزامات ومحاولتھا إعطاء صورة خادعة عن حقیقة نتائج الشركة ووضعھا

المالي(10).
6- قامت شركة إنرون بإصدار أسھم إلحدى الشركات مقابل الحصول على سندات مما أدى إلى
تضخیم األصول وحقوق المساھمین بنحو 1.2 ملیار دوالر دون وجود تدفقات نقدیة حقیقیة نتیجة
للمعالجات المحاسبیة الخاطئة التي أدت إلى اعتبار بعض المعلومات بنوًدا خارج المیزانیة وعندا
اعتراف إدارة الشركة بتضخیم األرباح بمبلغ 586 ملیون دوالر وإخفاء دیون بمبلغ 2.6 ملیار
دوالر اھتزت صورة الشركة لدى المستثمرین والمحللین المالیین وبرزت تساؤالت عن حقیقة
الشركات التي تتعامل معھا إنرون وطبیعة تلك المعامالت، وأدى ذلك إلى ظھور المزید من

الخسائر وااللتزامات غیر المعلنة مما ساھم في حدوث االنھیار(11).
7- تورط األشخاص الذین كان یفترض فیھم حمایة حقوق المساھمین وبقیة األطراف األخرى في
استالم مكافآت ضخمة من الشركة، كما أنھم كانوا یمتلكون حصًصا كبیرة من أسھم الشركة وقد
قاموا ببیعھا بطریقة مثیرة للریبة قبیل إعالن سقوط الشركة بمبالغ مرتفعة، أي أن تصرف كبار
مسؤولي الشركة بأسھمھا وذلك عن طریق استخدام المعلومات الداخلیة والتي أنبأتھم بقرب انھیار
الشركة وبالتالي بیع أسھمھا بأسعار جد مرتفعة، مما یعكس ذلك قضیة المعلومات غیر المتماثلة

بین من ھم داخل وخارج الشركة.(12)
وبذلك فقد تواجد بشركة إنرون "صوریًا" نظام لحوكمة الشركات یشمل میثاقًا أخالقیًا ولجنة

مراجعة، غیر أنھ الشيء من ذلك حقیقي كان موجوًدا على أرض الواقع.
2-4- انھیار شركة وورلدكم- World Com- األمریكیة



وتعتبر أضخم شركات األعمال في التجارة األمریكیة والدولیة وثاني أكبر شركة أمریكیة
لالتصاالت الھاتفیة وخدمات المعلومات بعد شركة –AT and T وتختص في إدارة األعمال

وتزوید خدمات االتصاالت واالنترنت، حیث یمر عبرھا نصف تعامالت االنترنت العالمیة.
وقد تم اتھامھا من طرف محكمة نیویورك الفیدرالیة باالحتیال بعد اعترافھا بإخفاء تكالیف مقدارھا

04 ملیارات دوالر مما دفعھا ذلك إلشھار إفالسھا في إحدى اكبر الفضائح المحاسبیة.
ولقد أدت تلك المخالفات إلى رفع سعر سھم الشركة في السوق المالیة سنة 1998 إلى أعلى سعر
بما یعادل 71.7 دوالر لینخفض بشكل مفاجئ إلى 14 دوالر سنة 2000و إلى 2.47 دوالر سنة

(13).2002
ھذا وقد تسببت الفضیحة المالیة لتلك الشركة في التأثیر على قیمة الدوالر في أسواق تبادل
العمالت العالمیة بانخفاض سعره أمام بقیة العمالت عند إعالن المخالفات لتلك الشركة، وقد
تأكدت ھذه المخالفات من خالل الدعوى القضائیة التي رفعتھا لجنة األوراق المالیة والتبادل
األمریكیة ضد الشركة التھامھا بالتالعب في حسابات إیراداتھا لتتناسب مع توقعات المستثمرین
في البورصة وذلك لرفع سعر السھم في السوق وجني عوائد غیر مشروعة تتنافي وضوابط

اللجنة، خاصة بعد اتھام المسؤول التنفیذي بتدلیس وتزویر السجالت المالیة للشركة.
ولقد اجتمعت جملة من العوامل التي تسببت في رفع قیمة سھم الشركة ثم انخفاضھ وبشكل
ھستیري وسریع فھي ترجع للمخالفات المالیة والظروف االقتصادیة والسیاسیة األمریكیة وبتواطؤ

أكثر من جھة لتمریر تلك المخالفات لتشمل:
1- التدلیس في الممارسات المحاسبیة بالتالعب في حسابات التدفقات النقدیة للشركة والخدع
المحاسبیة للتغطیة عن وضعیتھا المالیة المتدھورة وذلك بما یتناسب وتوقعات المستثمرین في
البورصة.(كاحتجاز األرباح واالحتیاطات ألكثر من 10 سنوات، رفع معدل العالوات والمكافئات
للمسؤولین التنفیذیین بالشركة، إخفاء أعباء تعادل قیمة 8 ملیار دوالر، اإلعالن عن تدفقات مالیة
وھمیة تعادل 2.393 ملیار دوالر في عام 2001عوضا عن الخسائر الفعلیة التي تعادل 662
ملیون دوالر، تقییم األصول بإضافة 2 ملیار دوالر وتسجیل حصص مملوكة في شركات أجنبیة

وھمیة........)(14)
2- المستثمرین الخارجیین عن طرق جھات لھا سمعتھا في السوق األمریكیة والتي ترتب عنھا

عقد عدة صفقات وھمیة تسببت في رفع أسعار سھم الشركة في السوق المالیة (15).
3-استغالل الشركة لسمعتھا ومركزھا االئتماني الكبیر، مما دفع المقرضین لمنحھا مبالغ كبیرة

بشكل خاطئ خاصة وأنھا كانت من تصنیف AAA)) والذي یتسم بمالءة ائتمانیة جیدة.(16)
4- االتفاقیات السریة بین كبار المسؤولین في الشركة مع شركة المحاسبون القانونیون آرثر
أندرسون –Anderson المحاسبون القانونیون، التي أوقفت عن العمل وصفیت إعمالھا على اثر
فضیحة- الوورلد كم- World Com-- للتغطیة على ھذه المخالفات،، إضافة إلى تواطؤ بعض

أعضاء لجنة مراقبة سوق نیویورك-SEC- للتغطیة على تلك المخالفات(17).
5- الدور الكبیر للوسطاء المالیین في تحفیز المستثمرون على حیازة أسھم الشركة، خاصة وأن

(Citigroup) (18) ھذه األخیرة تتعامل مع المجموعة المالیة المتعددة النشاطات
6-مساھمة اإلدارة العلیا في تلك المخالفات من خالل قیام المسؤولین بتزویر واختالس وتدلیس

مالیین.(19)



7-تقدیم معلومات وبیانات مضللة إلى لجنة األوراق المالیة.



5-الدروس المستخلصة من فضیحة الشركتین

من الدروس المھمة التي أظھرھا انھیار شركتي إنرون وورلدكوم وغیرھا من الشركات مایلي:
1- أن مراجعي الحسابات ینبغي علیھم أن یقدموا تساؤال مھًما قبل ممارستھم عملیة المراجعة
یتمحور حول: ما ھو نوع نشاط الشركة؟ ألن اإلجابة عنھ ستحدد اآللیة التي تتحقق من خاللھا

العائد وتتحدد درجة المخاطرة.
حیث اتضح أن مراجعي مكتب(آرثر أندرسن) لم یكونوا قادرین على فھم القوائم المالیة لمثل ذلك
النوع المعقد من الشركات(أنرون وورلد كوم)، كما أن ھؤالء المراجعین تعاملوا مع شركة إنرون
منذ أن كانت مجرد منتج وموزع للغاز واستمروا في مراجعتھا حتى بعد أن أصبحت التاجر
الرئیسي للسندات المالیة والمسؤولة عن المضاربات الجدیدة في السوق. كما أن شركة آرثر
أندرسن نفسھا لم تقم بتغییر ھؤالء المراجعین رغم التطورات التي حصلت لشركة إنرون وورلد

كوم كذلك كما لم تزودھا بكوادر ذات خبرة عالیة(20).
2- أن شركاء مكتب آرثر أندرسن وبقیة فریق العمل لم یكونوا مدربین على تبني نظرة الشك
المھنیة، ولذلك فقد كانوا یقبلون وبكل سھولة تقدیرات وتوجھات اإلدارة في القضایا والصفقات

المالیة.
3-فشل لجنة المراجعة في التقریر عن المخالفات الكامنة في شركة إنرون وورلد كوم كان بسبب
ضعف المتطلبات النظامیة في ھذا الخصوص، كما تبین أن لجنة المراجعة الداخلیة كانت متوافقة
مع متطلبات بورصة األوراق المالیة وبورصة نیویورك لألوراق المالیة وبقیة الجھات األخرى
مما یدل على أن القضیة لیست قضیة قوانین ومتطلبات نظامیة ولكن القضیة تبدو أخالقیة إلى حد

بعید.
4- أن األكادیمیین وأصحاب الخلفیات النظریة لیس لھم في الغالب خلفیة تطبیقیة، فقد كان یتواجد
ضمن أعضاء لجنة المراجعة بشركة إنرون وورلد كوم أعضاء لھم ثقل علمي كبیر، ومع ذلك فلم
یتمكنوا من اإلجابة على التساؤل التالي: رغم وجود ھذه األرباح الكبیرة للشركة على مدى سنوات

متتالیة فلماذا ال توجد احتیاطات كافیة؟
5- الفضائح المالیة والتي اجتاحت الكثیر من الشركات سواء في الوالیات المتحدة وغیرھا قد
أثارت المخاوف حول الدور الذي تقدمھ مجالس اإلدارات وكذلك لجان المراجعة في مراقبة
ومتابعة العملیات المالیة وبالتالي حمایة الشركات من الغش والتالعب، وھو ما جعل موضوع

حوكمة الشركات یطرح بشدة من حیث النقد الحاد لإلجراءات الرقابیة المتبعة في الشركات.
6-أن انھیار شركة إنرون وورلدكوم وغیرھم لم یكن نتیجة الختراق في النظام لكنھ فشل كبیر في

الرقابة ومبادئ حوكمة الشركات كما أن آلیة حل المشكلة لن یقتصر على نظام الحوافز.
ولم تكن حالة شركة إنرون وورلدكوم فریدة من نوعھا بل وقعت حاالت فشل كثیر من الشركات،
والتي أظھرت مؤشرات بعض التحقیقات أن أھم أسباب انھیارھا ھو الفضائح المالیة والمحاسبیة
والتي أخفى مسؤولیھا بعض البیانات والمعلومات المالیة، وتمت تغطیة الخسائر من االحتیاطیات
والمخصصات كما أن بعضھا یرجع إلى أن المحاسب القانوني یصدر تقریره دون تحفظ رغم
اختالف المعلومات المالیة، بل إن ھناك عدًدا من المراجعین یصدرون تقاریرھم دون أن یقوموا



بمراجعة حسابات الشركة، وكذلك فإن ما یظھر من التفاوت الكبیر غیر العادي بین األتعاب التي
یتقاضاھا المراجعون للقیام بعمل واحد، فقد یرجع سبب ھذا التفاوت إلى انخفاض مستوى جودة

األداء المھني بین المكاتب المھنیة.
7- الشك أن من المفترض أن یكون لمناھج تعلیم المحاسبة دور كبیر في بث الوعي لدى
الدارسین والدارسات في تخصصات المحاسبة واإلدارة وغیرھما من العلوم المالیة واإلداریة
بالدور المھم للمبادئ األخالقیة ومیثاق شرف المھنة في وجود وقایة فعالة من الوقوع واالنزالق
في مھاوي الغش والتالعب واالختالس وخیانة األمانة. ومن ھنا نتساءل عن مدى تجاوب المناھج
الدراسیة في كل من مقررات المراجعة وتحلیل القوائم المالیة ومبادئ حوكمة الشركات مع
الفضائح المالیة للوصول إلى نموذج واضح ألخالقیات األعمال، أي أن أحد أسالیب االستجابة
األكادیمیة لألزمات المالیة األخیرة ھو "إحیاء األخالقیات" وبما فیھا اإللزام بمبادئ الحوكمة

المؤسسیة.



المحور الثاني: الحوكمة المؤسسیة مدخال ألدارة المخاطر وتحسین األداء

تراجع أخالقیات األعمال والطمع المعدي واتجاھات ذاتیة مماثلة تشیر إلى أمكانیة اختالف
المصالح والغایات لمختلف األطراف أصحاب المصالح في الشركة خاصة مع محاولة إغراء
المراجعین الخارجیین برفع قیمة أتعاب الخدمات االستشاریة المقدمة، ھذا مع قیام المؤسسات
بربط حوافز اإلدارة بقیمة األسھم، من خالل منح مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا حوافز في صورة
أسھم لیقتصر بذلك انشغال اإلدارة على محاولة رفع القیمة السوقیة لألسھم بمعامالت حقیقیة

وأخرى باالستناد إلى الغش والتدلیس في التقاریر المالیة.

1-خلفیة تاریخیة ونظریة عن حوكمة الشركات:

نظرا لتداخل مفھوم حوكمة الشركات في العدید من األمور التنظیمیة واالقتصادیة والمالیة
واالجتماعیة للشركات والذي بدوره یؤثر على المجتمع واالقتصاد ككل فلم یتم التوصل إلى
تعریف موحد ومتفق علیة للمصطلح -- corporate governance- - باللغة العربیة على
المستوى المحلي واألقلیمي، فمن اإلدارة الرشیدة إلى اإلدارة الحكیمة، التحكم المؤسسي فحوكمة
الشركات، وبالرجوع ألھم األدبیات االقتصادیة لحوكمة الشركات فقد تم انساب نشأتھا من خالل
مناقشات A.Berle وG. Means (1932) (21)عن آثار فصل الملكیة عن وظیفة اتخاذ
القرار في كبرى شركات األسھم بال.م.أ. مما یترتب عن ذلك خطر انتھاك حقوق صغار

المساھمین من طرف المسیرین الذین عادة ما یتھربون من آلیات المراقبة.
وعلى ضوء ذلك تدخل المشرع األمریكي لحمایة صغار المساھمین بإنشاء لجنة األوراق المالیة
(Securities And Exchange Commission) (SEC) ولجنة عملیات البورصة ولقد
انطلقت المناقشات حول الحوكمة المؤسسیة من فرضیة أنھ بإمكان مسیري المؤسسة الحصول
على الریوع على حساب أصحاب المصالح بما فیھم المساھمین، وھنا تظھر أھمیة الحوكمة بوضع
جملة من اآللیات الرقابة وآلیات التحفیز للمسیرین تسمح بإعادة التوازن بین أصحاب المصلحة
(مساھمین كانوا أم الدائنین أم أجراء األجراء...)، من خالل التوزیع العادل للثروة لتحسین أداء

المؤسسة.
ولقد توالت بعدھا التنظیرات الفكریة حول الحوكمة المؤسسیة من خالل أعمال

A.Alchain,H.Demtez(1972) وأعمالC.Jensen وW.H.Nekling (1976)و
.E.F.Fama (1980)(22) أعمال

فحسب منظور Al Chain وDemtez (سنة 1972) فالمؤسسة عبارة عن "خیال قانوني"
(Fiction Juridique) لھ حقوق الملكیة، وتشتمل على عدد من الفاعلین االقتصادیین
(Acteurs)، في إطار العدید من العقود التي تربطھم، فھي عبارة عن نمط تنظیم منافس للسوق،
من خالل تخفیض بعض التكالیف، المتعلقة بالتبادل على مستوى السوق (كتكالیف الرقابة

واألعالم.....)،



لیسمح التحلیل الذي قدمھ اM.C Jensen وW.H.Meckling (سنة 1976) بإعطاء مفھوم
أشمل وذلك بالتطرق لعالقة الوكالة

(Relation d’agence)، كتلك العالقة بین المساھمین (لوكالء) والمسیر (الموكل أو العون)،
وبذلك یمكن أن تنشأ نزاعات بین المسیر والمساھمین والدائنین والتي تعتبر موردا لتكالیف
الوكالة. ومن جھتھ تناول.Fama (سنة 1980) الموضوع بشكل أكثر تعمقا وتخصصا من خالل
الفصل بین الملكیة والقرار. فھو یعترف سوى بملكیة عوامل اإلنتاج، كما أنھ یمیز بین وظائف
اإلدارة والمخاطر. وبذلك فھو یمیز بین عاملي إنتاج في المؤسسة، إحداھما تتعلق بالقدرة اإلداریة

للمسیرین، واألخر بالقدرة على تحمل المخاطرى التي یتكفل بھا المالك.

2-ماھیة حوكمة الشركات:

تتعدد وتتفاوت وجھات النظر للمصطلح، فبعضھم ینظر لھ من الناحیة االقتصادیة على أنھ اآللیة
التي تساعد الشركة في الحصول على التمویل الالزم وضمان تعظیم قیمة أسھم الشركة
واستخدامھا في المدى البعید، وآخرون ینظرون لھ من الناحیة المحاسبیة(23) على أنھ مجموعة
اآللیات النظامیة والمالیة التي تھدف إلى تخفیض حدة تعارض المصالح بین اإلدارة وأصحاب
رأس المال من التصرفات االنتھازیة وتجعل المدیرین یعملون على تحقیق مصالح أصحاب رأس
المال، وھنالك من ینظر لھ من الناحیة القانونیة لیعكس طبیعة العالقة التعاقدیة التي تحدد حقوق
وواجبات حملة األسھم وأصحاب المصالح من جھة والمدیرین من جھة أخرى، وفئة أخرى تنظر
لھ من الزاویة األخالقیة(24) واالجتماعیة بالتركیز على المسؤولیة االجتماعیة للشركة في تأمین

حقوق صغار المستثمرین وتحقیق التنمیة االقتصادیة العادلة وحمایة البیئة.
فمن خالل ذلك فحوكمة الشركات تعتبر نظاما بمقتضاه تدار الشركة وتراقب، كما أن مبادئھا تؤكد
على مسؤولیة مجلس اإلدارة بما یضمن أداء حقوق المساھمین وتحقیق العدالة بالشركة مما یدعم

ذلك آلیات اإلفصاح والشفافیة خصوصا للشركات المتداولة في أسواق المال.
وبذلك فالمصطلح یعد إجابات على العدید من التساؤالت ومنھا:

كیف یضمن المالكین أن ال تسيء اإلدارة استغالل أموالھم؟ كیف یتأكد ھؤالء من أن اإلدارة تسعى
لتعظیم ربحیة وقیمة أسھم الشركة على المدى البعید؟ وما مدى اھتمام اإلدارة بالمصالح األساسیة
للمجتمع في مجال البیئة والصحة؟ وكیف یتمكن حملة األسھم وأصحاب المصالح من مراقبة

اإلدارة بشكل فعال؟
ویمكن اإلشارة في سیاق ذلك إلى اقتراح مؤسسة التمویل الدولیة سنة 2002 بإصدار بنود
تشریعیة لحوكمة الشركات یتم ضمھا إلى قوانین الشركات وأسواق المال الستبعاد االنھیارات
المالیة بالمصارف وأسواق المال المحلیة والعالمیة وتحقیق قدر من الكفاءة، التنمیة، االستقرار
االقتصادي واالجتماعي المنشود ویدعم ذلك صدور تشریع: sarbanes oxely- - األمریكي
سنة -2002-(25)و الذي یؤكد على أھمیة أتباع آلیات دوریة وسریعة ألحداث الشفافیة

واإلفصاح الفعال.



ومن أھم الخطوات المتبعة من طرف بعض الدول لتدعیم فاعلیة ودور حوكمة الشركات ما
یلي(26):

*-الوالیات المتحدة:-
حیث قامت بورصة نیویورك (NYSE) National Association of Corporate باقتراح
قواعد للقید تلزم الشركات بتحدید مدیرین مستقلین لحضور اجتماع مجلس اإلدارة، كما قامت
الرابطة القومیة لمدیري الشركات بتكوین لجنة لمتابعة مخاطر الشركات ضمن مسعى المراجعة

الدوریة للمخاطر المحتملة وتدعیم المدیرین المستقلین.
*-الیابان:-

حیث قامت بورصة طوكیو (TSE) بوضع دلیل للتطبیقات الجیدة لحوكمة الشركات لتعتمدھا
المؤسسات الیابانیة كأرضیة إلعداد لمعاییر محلیة وبدایة للعمل بالقانون التجاري الیاباني مند

صدوره سنة -2003-
*-المفوضیة األوروبیة:-

والتي فوضت فرق عمل على درجة عالیة من الخبرة ببروكسل مھمة تطویر وتوحید اإلطار
التشریعي لقانون الشركات؛ لحمایة المستثمرین و. تدعیم اإلفصاح،..

*-أمریكا الالتینیة: -
من خالل االجتماع عدد من المھتمین بحوكمة الشركات في سبعة دول(في سان باول) لالتفاق على

تفعیل مشاركتھم فى رابطة مؤسسات حوكمة الشركات بأمریكا الالتینیة.
وعلى ضوء ذلك تقوم حوكمة الشركات على المقومات التالیة:



المصدر: طارق عبد العال حماد، حوكمة الشركات، المفاھیم – المبادئ –التجارب، تطبیقات
الحوكمة في المصارف، الدار الجامعیة اإلسكندریة: 2005-: ص: 47



المحور الثالث: محددات ومعاییر حوكمة الشركات وأھمیتھا

مفھوم حوكمة الشركات ال یزال في إطار التكوین خاصة وأن الكثیر من معاییره وقواعده ال تزال
في عملیة التطویر والمراجعة، أال أنھ ھناك شبھ أجماع حول أھم مبادئھ ومعاییر تقییمھ التي تسعى
إلى تجسید الشفافیة، العدالة والمساءلة، حمایة حقوق المساھمین ومصالح العمل والعمال، استبعاد
استغالل السلطة في غیر المصلحة العامة وبذلك فھي تسمح بتنمیة االستثمار واستقطابھ وتعظیم
المدخرات وربحیة الشركة لذلك فمعاییر حوكمة الشركات تؤكد على أھمیة االلتزام بأحكام القانون

مع ضمان مراجعة األداء المالي

1- محددات ومعاییر حوكمة الشركات:

ھذا ویستند التطبیق الجید لحوكمة الشركات على مدى توفیر وجودة العدید من المحددات:

Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance::المصدر
A Framework for Implementation. P: 122, Fig. 6.1. Published in:
Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and



.North Africa Region, edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank
نقال من محمد حسن یوسف، محددات الحوكمة ومعاییرھا مع إشارة خاصة لنمط تطبیقھا في

http://www.Bia-bh.com :مصر على الموقع الشبكي
*- المحددات الخارجیة(27):

فوجودھا یضمن التنفیذ الجید للقواعد والقوانین لضمان حسن إدارة الشركة ومنھ تحجیم فجوة
التعارض بین العائد االجتماعي والعائد الخاص، وتتضمن وجود أساس إلطار فعال لحوكمة
الشركات یشجع الشفافیة وكفاءة األسواق على أن یكون متوافقا مع حكم القانون ویحدد بوضوح
توزیع المسؤولیات بین مختلف الجھات اإلشرافیة والتنظیمیة، كما یتضمن ذلك وجود بیئة عامة
إلمكانیة االستثمار في الدولة وتشتمل على القواعد والقوانین المنظمة للنشاط االقتصادي (كقوانین
الشركات والسوق المالیة وتنظیم المنافسة ومنع الممارسات االحتكاریة واإلفالس) ومدى كفاءة
القطاع المالي (من مؤسسات مالیة مصرفیة وغیر مصرفیة وأسواق مالیة) لتوفیر التمویل الكافي
للمشاریع، درجة تنافسیة األسواق ومدى كفاءة اآللیات والھیئات الرقابیة على الشركات إضافة
للعدید من المؤسسات ذاتیة التنظیم التي تضمن عمل األسواق بكفاءة (كمكاتب المحاسبة والمراجعة
والمحاماة، وبعض الشركات العاملة في السوق المالیة...........) مما یشیر ذلك إلى أھمیة دور

الدولة والمجتمع المدني في توفیر تلك المحددات
*- المحددات الداخلیة:

فوجودھا وتجسیدھا داخل الشركة یقلل من آلیات التعارض بین مصالح الفاعلین األساسیین في
الشركة وتتضمن القواعد التي تضمن آلیة اتخاذ القرار وتوزیع السلطات داخل الشركة بین
الجمعیة العامة ومجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین، وعلى ضوء ذلك فقد وضعت منظمة التعاون

االقتصادي والتنمیة -OCDE-جملة من المعاییر(28) تشتمل على مایلي:



المصدر: من أعداد الباحثة
وبدلك فوجود والتطبیق السلیم لمعاییر حوكمة الشركات یضمن أعداد اإلطار العام الذي تحدد من
خاللھ أھداف الشركة والسبل الالزمة لبلوغھا ومراقبة األداء، كما أنھ یجلب العدید من المكاسب
إلى مختلف األطراف في االقتصاد القومي من سوق مالیة نشطة ومؤسسات مالیة قادرة على

استقطاب المدخرات مع تحفیز نمو القطاع الخاص والذي یضمن معدالت نمو مرتفعة.

2- أھمیة حوكمة الشركات:

نظرا ألھمیة حوكمة الشركات على الصید العالمي فقد تطرق العدید من االقتصادیین والمحلیین
إلى مدى تأثیرھا وأھمیتھا على العدید من النواحي االقتصادیة، القانونیة واالجتماعیة لمصلحة
األفراد، كفاءة وسالمة الشركات واألسواق المالیة ومنھ االستقرار االقتصادي ككل بما یساھم في

تحقیق تنمیة شاملة متعددة األبعاد(29).



المصدر: من إعداد الباحثة
*- فعلى الصعید االقتصادي:

فتطبیق القواعد السلیمة لحوكمة الشركات یسمح بزیادة كفاءة استخدام الموارد وتعظیم قیمة
الشركة مع تدعیم تنافسینھا باألسواق في ظل توفیر الشفافیة والتي بدورھا تساھم في جلب مصادر
تمویل محلیة وأجنبیة للتوسع والنمو في إطار زیادة ثقة المستثمرین ومنھ المقدرة على خلق فرص
عمل جدیدة مع الحرص على تدعیم استقرار األجھزة المصرفیة واألسواق المالیة في ظل تداول
نشط بھا ومن ثم زیادة السیولة المتاحة مع ارتفاع كفاءة األسواق المالیة المحفزة لرفع معدالت

االستثمار المحفزة على تحقیق التنمیة االقتصادیة المنشودة.
*- على الصعید القانوني:

حیث تظھر أھمیة حوكمة الشركات من الناحیة القانونیة للتغلب على مخاطر تنفیذ التعاقدات التي
یمكن أن تنتج من الممارسات غیر السلیمة التي تنتھك مختلف صور العقود المبرمة والقرارات

والقوانین والنظم األساسیة المنظمة للشركة.
*- على الصعید االجتماعي:

أي أن اإلطار العام لحوكمة الشركات یمتد إلى النواحي االجتماعیة والسیاسیة، على اعتبار أن
صالح االقتصاد ككل مرتبط بسالمة المؤسسات العاملة فیھ مما یشیر ذلك إلى ضرورة االھتمام
بجمیع أصحاب المصلحة في الشركة مع أعادة االعتبار للمسؤولیة االجتماعیة فیھا والتي ال
تقتصر على تدعیم مكانتھا وربحیتھا وإنما تمتد لتھتم بتقدم ونمو المجتمع ككل بتبني سلوكات
مسؤولة، على اعتبار أن الشركة تؤثر وتتأثر بالحیاة العامة حیث یمكن ألدائھا التأثیر على
الوظائف والدخول والمدخرات والمعاشات ومستویات المعیشة، وغیرھا من األمور المرتبطة
بحیاة األفراد والمؤسسات والمجتمع لذلك فھي ملزمة بالمساءلة عن التزاماتھا في اإلطار األشمل

لرفاھیة وتقدم المجتمع.



الخاتمـة

كثیًرا ما یتم اإلشارة للفساد على انھ واحد من العقبات األساسیة التي تعوق نمو الحوكمة
الدیمقراطیة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وبینما یقوض الفساد وبما یتضمنھ من غیاب
أخالقیات األعمال الحوكمة الرشیدة، فھو بدوره یكون نتاج للحوكمة الضعیفة، وھكذا یتوطد الفساد
ویتحول إلى دائرة مفرغة من نقص الشفافیة والمساءلة والعدالة والمسؤولیة في صنع القرار. والن
الفساد في المنطقة یرتبط بشكل كبیر بقصور في ممارسة الحوكمة بشكل فعال، فكثیًرا ما یُصور
على انھ قضیة سیاسیة بحتھ بالرغم من التداعیات االقتصادیة واإلنزالقات المحاسبیة والمالیة
الخطیرة التي یتسبب بھا، من المھم أیًضا أن نتذكر أن الفساد في دول منطقة الشرق األوسط

وشمال أفریقیا ال یأتي من فراغ.
ولكن مصدره عیوب مؤسسیة، وأنظمة سیاسیة غیر دیمقراطیة، ونظم اقتصادیة تسیطر علیھا
الدول.، على اعتبار أن النظم االقتصادیة للمنطقة بنیت على تدفقات غیر شفافة للریع ولیس على
اإلنتاجیة المحلیة الن الحوكمة في المنطقة تعتمد على اإلخالص الشخصي للصفوة الحاكمة ولیس
لسیادة القانون، لذلك یجب القیام بإصالحات أعمق في كال المجالین السیاسي واالقتصادي حتى
نتمكن من معالجة الفساد بشكل فعال، كما تحتاج دول المنطقة أیًضا، من تمكین القطاع الخاص
لیصبح عنصًرا نشطا لیس فقط في جھود مكافحة الفساد ولكن في بناء حوكمة دیمقراطیة

واقتصادیات سوق في المنطقة.



الفصل التاسع



مساھمة براءة االختراع في دعم وحمایة اإلبداع التكنولوجي
وتحقیق التمیز التنافسي المستدیم في منظمات األعمال، واقع الجزائر



الملخص

إستراتیجیة التمیز المعتمدة من طرف المنظمة تتحقق من خالل العملیات الفكریة الذكیة من إبداع،
ابتكار، تجدید، بحث وتطویر لتقدیم منتجات أو خدمات متمیزة ال تقبل االستنساخ أو التقلید من
طرف المنافسین وتكمن أھمیة ودور اإلبداع التكنولوجي كأھم مورد للمیزة التنافسیة في منظمات
األعمال المعاصرة لتحقیق قیمة وخلق ثروة لمنظمات األعمال، باعتباره قوة تأثیریة على جمیع
مھام المنظمة للتأقلم مع التغیرات البیئیة، لذلك تلتزم منظمات األعمال بحمایتھ وحسن إدارتھ

واستثماره لالستفادة منھ في خلق التمیز التنافسي المستدیم.
كلمات مفتاحیھ: مقدرة تنافسیة، میزة تنافسیة ضرورة تنافسیة، اإلبداع، براءة االختراع.

Résumé

L'innovation technologique représente de nos jours l’une des
ressources les plus importantes pour l’acquisition de l’avantage
concurrentiel des entreprises. Il se définit généralement comme le
savoir qui permet à l’entreprise de réaliser la valeur et de créer la
.richesse
Toute entreprise se distingue des autres sur la base d’une stratégie
portant sur l’intelligence économique, l’innovation, l’invention, le
renouvellement, la recherche et l’évolution en vue de fournir des
produits ou des services spécifiques refusant la contrefaçon et
.l’imitation de la part des concurrents
C’est aussi la force d’impact de l’entreprise sur l’ensemble de ses
fonctions susceptible de fournir lui les services qui facilitent son
adaptation aux variations de son environnement, d’où le besoin de
protéger un tel capital, de bien le gérer et de s’y investir
.continuellement pour rendre durable son avantage compétitif
Mots-clefs: capacité compétitive, avantage concurrentiel ,La
nécessité compétitive, l'innovation, les brevets



Abstract

The Technological innovation represents nowadays one of the
resources the most important for the acquisition of the competitive
advantage of companies. It defines itself generally as the knowledge
which allows the company to realize the value and to create the
.wealth
Any company distinguishes itself from the others on the basis of a
strategy concerning the economic intelligence, the innovation, the
invention, the renewal, the research and the evolution to supply
products or specific services refusing the imitation and the imitation
.on behalf of the competitors
It is also the strength of impact of the company on all functions
susceptible to supply it the services which facilitate its adaptation to
the variations of its environment, where from the need to protect
such a capital, to manage it well and to invest a lot there constantly
.to make durable its competitive advantage
Key-Words:competitive capacity, competitive advantage, the need
for competitive, innovation, patents

المقدمـــة

التغیرات التي تحدث في منظمات األعمال كنتیجة للمستجدات البیئیة الملیئة بالتحدیات التنافسیة
تجعل من الصعوبة على منظمات األعمال اكتساب میزتھا التنافسیة. ولمجابھة ذلك بدأت األفكار
تتجھ نحو إدارة المعرفة باعتبارھا مقدرة محوریة ونشاط تتفوق بھ المنظمة قیاسا لمنافسیھا.و لقد
ركزت العدید من المقاربات على محاولة تحدید مصادر المیزة التنافسیة رغم التأیید الذي تجده
المقاربة الھیكلیة في اإلستراتیجیة من خالل ربط تنافسیة المنظمة بمتغیرات البیئة الخارجیة (ھیكل
الصناعة)، إال أن التحلیل اإلستراتیجي یؤكد على دور وأھمیة الموارد الداخلیة للمنظمة في خلق
وتحقیق المیزة التنافسیة وذلك بدایة من الثمانینات لیضع الفكر المنظمي أمام تحدیات إدارة المعرفة

وتطبیقاتھا وما ینتج عنھا من مفاھیم تدور في فلكھا.
و لم یتوقف السیل الجارف للتطور العلمي حتى عند أحدث المفاھیم (إدارة المعرفة) والتي
تعرضت إلى انتقادات في التحول من مفھوم إدارة المعرفة إلى مفھوم المشاركة بالمعرفة، إال أن
زیادة الطلب على قوة العمل المتحركة ودوران العمل وظھور المنظمات االفتراضیة جعل
منظمات األعمال تخشى عن مستقبلھا بسبب االنتقال المفاجئ ألصحاب الخبرة والذین ھم أصحاب
المقدرات المحوریة، الستقطابھم من منظمات منافسة وما یترتب عن ذلك من تأثیر على األداء،



مما جعلھا تفكر بصیغة جدیدة إلدارة المعرفة وذلك ببناء قاعدة معرفیة ترتبط بالقدرات المحوریة
في المنظمة.

فالھدف من المداخلة ھو تتبع تطور مصادر المیزة التنافسیة من المنافسة المبنیة على الثنائیة
(منتوج/سعر)، إلى اإلختراع واإلبداع باعتبارھا موارد مھمة تسعى منظمات األعمال إلى االعتماد
علیھا لتحقیق أھدافھا واكتساب میزة تنافسیة مستدیمة.و على ضوء ذلك تدور إشكالیة الدراسة

حول التساؤالت التالیة:
- ما مضمون المیزة التنافسیة، وما ھي خصائصھا وأھم مصادرھا؟

- كیف یتم تحویل موارد المنظمة (البشریة) إلى قدرات وكفاءات محوریة لتحقیق المیزة التنافسیة؟
- ما العالقة بین اإلبداع التكنولوجي وبراءة االختراع؟

ھذا ما سنحاول اإلجابة عنھ من خالل ورقة بحثیة تتضمن المحاور التالیة:
المحور األول:- تطور مصادر المیزة التنافسیة في منظمات األعمال.

المحور الثاني:- مساھمة اإلبداع التكنولوجي في تحسین تنافسیة منظمات األعمال
المحور الثالث:- مساھمة براءة االختراع في دعم وحمایة اإلبداع التكنولوجي



المحور األول:تطور مصادر المیزة التنافسیة في منظمات األعمال

في إطار التحوالت االقتصادیة المتسارعة ومع تزاید وتیرة التبادل على جمیع المستویات توجھ
اھتمام معظم الدول باالستراتیجیات التي تضمن لمنتوجھا أو خدماتھا المقدمة البقاء والتفوق قیاسا
-avantage compétitif-للمنافسین محلیا ودولیا، لذلك ظھرت ما یعرف بالمیزة التنافسیة
والتي تتضمن المقدرة على تقدیم منتوج أو خدمة بجودة أكبر وسعر أقل وبأسرع وقت إال أن
مفھوم المیزة التنافسیة لم یعد مقتصرا على المفھوم الكالسیكي المرتبط بالتنافسیة السعریة أو

الكمیة بل اتجھ إلى أبعد من ذلك ضمن المستجدات الدولیة.
و لكي تبني منظمات األعمال میزتھا التنافسیة تلتزم بالقیام بالتحلیل االستراتیجي لتشخیص نقاط
القوة في مواردھا وتحدید المقدرات الجوھریة بھا والفرص البیئیة المتاحة باعتبارھا مصادر
وأساس بناء المیزة التنافسیة وتطویرھا وبالتالي تمكنھا من تحقیق عوامل التفوق وتدعیم مركزھا

التنافسي قیاسا لمنافسیھا مع إمكانیة التأقلم مع المتغیرات وبشكل مرن.

1- مفھوم المیزة التنافسیة:

من خالل مراجعة األدبیات اإلداریة یظھر أن مفھوم المیزة التنافسیة یرجع إلى
(Chamberlain -1939) ثم إلى (Selznick- 1959) الذي ربط المیزة بالمقدرة وتوالت
Hofer et Schendel ; بعدھا المفاھیم من منظري اإلدارة والتسییر اإلستراتیجي(1)أمثال

……(reacy et Bakos , Czepiel , Fahey, Day(1984) ; porter (1985
فھناك من یعتبرھا " بأنھا المقدرة على التمیز وخلق ثروة أكبر من المنافسین في السوق المحلي أو
الدولي، من خالل تقدیم الناتج للزبائن بالكفاءة المطلوبة (النوعیة، السعر، الوقت.....) الكتساب

حصة سوقیة مالئمة."
force de soutien et de stimulation- و البعض األخر یراھا " بأنھا قوة داعمة ودافعة
-وقیمة أساسیة طویلة المدى تتمتع بھا المنظمة وتؤثر على سلوك العمالء في إطار تعاملھم مع
المنظمة وتستمر لفترة أطول بغض النظر عن طول أو قصر دورة حیاة الناتج الذي تقدمھ المنظمة

(2) "
وتعبیرا على ذلك، فالمیزة التنافسیة = إنتاجیة +نوعیة +مرونة +القیمة المدركة للزبون + اإلبداع
واالبتكار +تفرد.(3) وبذلك فھي خاصیة تتمتع بھا المنظمة تتضمن التباین والتمیز قیاسا لمنافسیھا
سواء كانت بشكل مادي أو معنوي، أصلي أو مكتسب إلمكانیة التأثیر على سلوك العمالء لتلتزم

بذلك المنظمة بحمایتھا والمحافظة علیھا مع إمكانیة تطویرھا وابتكار غیرھا عند تقلیدھا.

2- خصائص المیزة التنافسیة: (4)

إلعطاء المیزة التنافسیة المفھوم األوضح تم وصفھا:
1 بأنھا نسبیة وتتحقق بالمقارنة وھي لیست مطلقة.



2 تمكن من تحقیق التفوق واألفضلیة للمنظمة التي تتسم بھا قیاسا للمنافسین.
3 تصدر عادة من داخل المنظمة وتخلق قیمة لھا.

4 تترجم كفاءة أداء المنظمة في ممارسة مھامھا وفي قیمة ما تقدمھ للعمالء وبذلك فھي تأثر في
سلوكا تھم من خالل إدراكھم لألفضلیة فیما تقوم المنظمة بتصریفھ وبالتالي تحفزھم على االقتناء.

5 تتحقق لمدة طویلة وتستمر في المنظمة عند تجدیدھا وتطویرھا.
وعلیھ فالمیزة التنافسیة تتضمن فن خلق و/ أوإستغالل تلك المیزة التي ھي أكثر دیمومة ویصعب

تقلیدھا لضمان حصة سوقیة معتبرة قیاسا للمنافسین إذن فما ھي مصادرھا؟



3- مصادر المیزة التنافسیة

أما عن مصادر التمیز فقد یكون في نوعیة الناتج المقدم (منتجات أو خدمات)، السعر المعروض
بھ، وقت تقدیم الناتج، كما تمتد مصادر التمیز إلى عوامل أخرى خارج الثنائیة (منتوج /سعر)،
وحسب منظري الفكر اإلستراتیجي فیتم تولید التمیز التنافسي المستدیم من خالل العمل بمبدأ "
تغییر قواعد اللعبة أو اللعب بكیفیة مختلفة أفضل من محاولة اللعب أحسن من اآلخرین، من خالل
تحدید الموارد النادرة والمتمیزة للمنظمة وإیجاد أسالیب لخلقھا وحسن استثمارھا والمحافظة علیھا.
و تتطلب الحیازة على المیزة أو مزایا تنافسیة التعرف على المصادر التي تستمد منھا ھده األخیرة

للسماح بتصویب الجھود نحو أھداف واضحة تحقق وفرات في الوقت والجھد والمال وتشمل:
1-3 - التفكیر االستراتیجي وسیلة لبناء میزة تنافسیة قویة:

لكي تتفادى المؤسسة االرتباك المترتب عن مجابھة المشاكل التي تفرزھا البیئة التنافسیة تعمد إلى
التفكیر إلیجاد الحلول لھا والخروج من الوضعیات الحرجة من خالل االستعانة باالستراتیجیات

الممكنة والمناسبة فیما یلي.
1-1-3- االستراتیجیات العامة للتنافس:

لتحقیق األسبقیة وتجسید أداء أفضل قیاسا للمنافسین تلجأ المؤسسة إلى انتھاج إستراتیجیة معینة
للتنافس بھدف حیازة میزة أو مزایا تنافسیة وحسب

(Michael Porter-1985-) ھناك ثالثة مداخل للتنافس تشمل:
stratégie de domination par le coût- :(5) 1-1-1-3-إستراتیجیة قیادة التكلفة

وذلك بالتحكم في التكالیف بالصیغة التي تسمح بالتفوق على أسعار المنافسین على أساس وجود
ظروف محفزة كتوفیر اقتصادیات الحجم، فرص مشجعة لتخفیض التكالیف وتحسین الكفاءة

وسوق مدركة باالنخفاض في األسعار ومرونة الطلب السعریة.
ورغم قدم مفھوم ھذه اإلستراتیجیة إال أنھا ال تزال واسعة االنتشار كما أثبتتھ تجربة شركة

(Ford -1958) للصناعة معدات النقل، شركة
(General Electric 1976-) لصناعة التجھیزات المنزلیة في االستحواذ على األسواق

وتحقیق الریادة.
-stratégie de différenciation -:(6)2-1-1-3-إستراتیجیة التمیز

من خالل تقدیم منتوج أو خدمة متمیزة من حیث الجودة، اإلبداع التكنولوجي أو خدمات ما بعد
البیع قیاسا للمنافسین ذلك بعد تقدیر الزبون للقیمة التي ستضیفھا لھ، ولتحقیق ذلك تلتزم منظمات
األعمال باالھتمام بمدخالت عملیة اإلنتاج والتمیز في نوعیتھا وجودتھا وفي طریقة صنع المنتوج

وفي أسلوب البیع والتسویق، مع تمتعھا بالمھارة والكفاءة التي یصعب على المنافس محاكاتھا.
stratégie de concentration - :(7) 3-1-1-3- استراتیجیات التركیز أو التخصص

وتسعى إلى بناء میزة تنافسیة من خالل تركیز المنظمة على خدمة قطاع سوقي مستھدف (سوق
جغرافي محدد أو شریحة معینة من الزبائن)، ولقد أثبتت ھذه اإلستراتیجیة نجاعتھا في عدة
منظمات كشركة (-Roll Royce -1987) المتخصصة في صناعة السیارات الفاخرة والموجھة

إلى زبائن معینین.



2-1-3- طرق التحلیل االستراتیجي (8):
والتي تسعى إلى تصویب اإلستراتیجیة من حیث تحقیقھا للھدف ومواجھة مختلف تحدیات البیئة
التنافسیة ومنھ اتخاذ القرار األمثل والمناسب للحفاظ على موقع تنافسي قوي في السوق والحیازة

على میزة تنافسیة معتبرة.
2-3- اإلطار الوطني منشئ لمیزة تنافسیة وطنیة:

یتیح اإلطار الوطني الجید للمؤسسة المقدرة على الحیازة على میزة أو مزایا تنافسیة لذلك تظھر
بعض منظمات األعمال في بعض الدول رائدة وناجحة في قطاع نشاطھا عن بعض المنظمات في
دول أخرى، فالدولة تمتلك عوامل اإلنتاج الضروریة للصناعة (موارد بشریة، معرفیة، مالیة، بنیة
تحتیة، سن القوانین والتشریعات.....)، لذلك فالحیازة على تلك العوامل یساھم في الحصول على
میزة تنافسیة قویة، على اعتبار أن تلك العناصر بتفاعالتھا المحكمة والمنظمة تشكل نظاما قائما
یفرز إطار ا وطنیا محفزا ومدعما لبروز مزایا تنافسیة للصناعات الوطنیة وبذلك یصبح اإلطار

الوطني منشأ لمزایا تنافسیة یمكن تدویلھا.
3-3-مدخل الموارد أساس لبناء میزة تنافسیة:

وضع وتنفیذ إستراتیجیة معینة یتطلب توفر الموارد والكفاءات الضروریة إلحداث تولیفات ذكیة
بینھا، فالحصول على ھذه األخیرة بالجودة المطلوبة واالستغالل األمثل لھا یضمن نجاح تجسید
إستراتیجیة المنظمة وبالتالي یسمح لھا بالحیازة على عدة أنماط من المزایا التنافسیة التي تمثل

ورقة رابحة تجاه المنافسة.و یتم التمییز بین:
1-3-3-الموارد الملموسة:

والتي تصنف إلى:
*-المواد األولیة:

ولھا تأثیر كبیر على جودة المنتوج، لدلك فالمنظمة مجبرة على حسن اختیار المورد والتفاوض
معھ على أسعارھا وجودتھا

*- معدات اإلنتاج:
وتمثل أھم أصول المؤسسة فھي المحققة للقیمة المضافة المترتبة عن تحویل المواد األولیة إلى
منتجات لذلك تلتزم المنظمة بضمان سالمتھا وتشغیلھا وصیانتھا لتحقیق فعالیتھا ألطول فترة

ممكنة.
*- الموارد المالیة:

ویمكنھا خلق منتجات جدیدة لطرحھا في السوق أو توسیعھا على نطاق أكبر كفتح قنوات جدیدة
للتوزیع، فالمنظمة مجبرة لتحقیق صحتھا المالیة والمحافظة علیھا لتدعیم موقفھا التنافسي وتطویره

على المدى البعید.
2-3-3- الموارد غیر الملموسة:

ویصعب تحدیدھا لغیاب وجود قاعدة متفق علیھا لذلك فقد تم االعتماد على أھمھا باعتبارھا من
متطلبات المنافسة الحدیثة لتشمل:

*- الجودة (9):
على اعتبار أن المؤسسة في بیئة تنافسیة تسعى إلى التسابق نحو الریادة واالستحواذ على حصص
سوقیة باالعتماد على الجودة من خالل مقدرة المنتوج أو الخدمة على تلبیة متطلبات وتوقعات



المستھلك كما قد تزید من توقعاتھ وتستند المنظمة إلى مفھوم الجودة الشاملة كورقة ضاغطة
للحیازة على مزایا تنافسیة ودخول األسواق الدولیة وكسب ثقة المتعاملین.

*- الزمن (10):
یعتبر الوقت في إدارة اإلنتاج أو الخدمات میزة تنافسیة أكثر أھمیة على اعتبار أن الوصول إلى
الزبون أسرع من المنافس یمثل میزة تنافسیة وتتحدد ھذه األخیرة على أساس الوقت بتخفیض
زمن تقدیم المنتجات الجدیدة لألسواق وذلك باختصار زمن دورة حیاة المنتج أو زمن دورة

الزبون.
*- معرفة كیفیة العمل:

وتعبر عن الدرجة العالیة من اإلتقان في مختلف المیادین (اإلنتاجیة، التنظیمیة، التسویقیة......)
للحصول على مزایا تنافسیة فریدة وتستمد معرفة كیفیة العمل مصدرھا من الخبرة والتجربة
المكتسبة والجھود المركزة والموجھة للوظائف الرئیسیة للمنظمة، التي تلتزم بالمحافظة على عدم

تسرب أو تصریف معلومات عنھ للمنافسین.
*– التكنولوجیا(11):

حیث یعتبر العامل التكنولوجي أھم مورد داخلي قادر على إنشاء میزة تنافسیة وتقدیم القیمة
للزبون، إال أن التكنولوجیا ال قیمة لھا بحد ذاتھا فھي تستمد أھمیتھا من اآلثار التي تخلفھا على
المیزة التنافسیة، ھذه األخیرة لتكون حاسمة یجب ربطھا بمفھوم السرعة من خالل الحیازة

والتحكم بشكل أسرع من المنافسین في التكنولوجیا وتحقیق االبتكارات التي یمكن تجسید أثارھا.
*- المعلومات:

تجعل البیئة التنافسیة المنظمة في تیقظ مستدیم، وفي سیاق ذلك تلعب المعلومات دورا مھما
باعتبارھا مصدرا مھما الكتشاف خطط المنافس ورصد تحركاتھ وتغیرات األسواق، كما یمكنھا
اكتشاف منتج جدیدو تطویر وسائل اإلنتاج بشكل أسرع، إمكانیة الوصول إلى السوق قبل المنافس
كما أنھا أسلوبا لتجمیع المستخدمین والوصول إلى األھداف المشتركة بعد تحلیل المعلومات

بنوعیھا- الداخلیة والخارجیة -التخاذ القرار األمثل في الوقت المناسب.
*- المعرفة(12):

فھي حصیلة خبرة، تجارب، معلومات ودراسات باعتبارھا أصبحت المورد األكثر أھمیة في خلق
المیزة التنافسیة والمحافظة علیھا وتنمیتھا وتطویرھا عند الضرورة، فالمنظمة الناجحة یمكنھا خلق
المعرفة الجدیدة وتجسیدھا في تكنولوجیا وأسالیب وسلع وخدمات جدیدة وتستمد المنظمة معارفھا
من مختلف مراكز البحث لإللمام بالمعارف الجدیدة في میدان نشاطھا، كما یمكنھا أن تكون منتجة
للمعرفة من خالل مقدرتھا على حل مشاكلھا التنظیمیة أو المتعلقة بالمنتجات وطرق اإلنتاج، ھذا
وتساھم القاعدة المعرفیة في تغذیة المقدرات اإلبداعیة وإثراءھا بشكل مستدیم الكتساب مزایا

تنافسیة معبرة.
*- اإلبداع (13):

بھدف التأمین المستدیم ألسبقیة المنظمة على المنافس تستند إلى اإلبداع والذي یتضمن اإلتیان
بالجدید ولقد تزاید اھتمام منظمات األعمال بھ والتركیز علیھ بمختلف صوره (االبتكار التنظیمي،
التكنولوجي والتسویقي) باعتباره مصدرا منشأ ومتجددا ومطورا للمیزة التنافسیة فھو الضامن

الرئیسي الستمرار وتقویة تنافسیة المنظمة.



3-3-3- الكفاءات(14):
باعتبارھا من أصول المؤسسة فلھا طبیعة تراكمیة وصعبة التقلید من طرف المنافس فھي تصنف

إلى:
- كفاءات فردیة والتي تمثل ھمزة وصل بین الخصائص الفردیة والمھارات المحصل علیھا من
أجل األداء األمثل لوظائف مھنیة محددة فبإمكان المنظمة الحیازة على كفاءات فردیة باالستناد إلى
معاییر موضوعیة ودقیقة في عملیة التوظیف وتكوین األفراد بما یتماشى مع المناصب التي

یشغلوھا للحصول على مرد ودیة أكبر.
- كفاءات جماعیة (محوریة) باعتبارھا أساس بقاء المؤسسة أو انسحابھا فھي تتضمن تركیبة من
المھارات المترتبة عن تظافر وتداخل العدید من أنشطة المنظمة وتسمح تلك الكفاءات بإنشاء
موارد جدیدة للمؤسسة تھدف إلى خلق القیمة والمنفعة األساسیة المباشرة للزبون وبالتالي تحقیق
مركز القیادة والریادة الكتساب میزة تنافسیة مستدیمة في مجال األعمال مما یجعل المنظمة تلتزم

بتطویر وتجدید كفاءاتھا المحوریة من خالل المقدرات الدینامیكیة التي تمتلكھا.
(productivité) عموما فالتنافسیة في منظمات األعمال ترتكز على المربع السحري: اإلنتاجیة

(innovation)اإلبداع+(qualité) الجودة+(flexibilité) المرونة +



المحور الثاني: مساھمة اإلبداع التكنولوجي في تحسین تنافسیة منظمات األعمال

عصرنا الیوم ھو عصر العولمة، السرعة، المعلوماتیة، واالنترنیت، كما أن قوة الدول وتطورھا
ونجاحھا، أصبح یقاس بمدى التقدم والتطور الذي تحرزه في مجال استعمال برامج العلم
والتكنولوجیا والبحث والتطویر، بھدف تحقیق تنمیة اقتصادیة، والرفاھیة االجتماعیة، وتحسین
جودة مخرجاتھا. ومن أصعب التحدیات وأكثرھا إثارة، التي ینبغي على المنظمة أن ترفعھا، ھي
إیجاد الحلول المناسبة للتحوالت الكبرى التي یعرفھا العالم، أین أصبحت المنظمة غیر قادرة على

التأقلم ومواكبة التغیرات والتطورات السریعة في مجال العلم والتكنولوجیا.
وفي ظل تلك الظروف، التغیرات والمستجدات المتالحقة، وفي فترة تشھد تطور تكنولوجي
متسارع ومنافسة حادة، ینبغي على الدول بصفة عامة ومنظمات األعمال بصفة خاصة أن تھتم

بمجال البحث والتطویر واإلبداع التكنولوجي.

1- التمییز بین المصطلحات:

ھناك الكثیر من المصطلحات المتداخلة والمرتبطة وحاولنا استنادا للضرورة البحثیة التمییز بین:
- Invention- (15):1-1-االختراع

فكرة لمخترع تسمح عملیا بإیجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنیة ولیس بالضرورة أن تصبح
سلعة أو خدمة یمكن تسویقھا، فاالختراع یشیر للتوصل إلى فكرة جدیدة بالكامل ترتبط

بالتكنولوجیا والتي یترتب عن تطبیقھا الحصول على شيء جدید یعد تقدما إلى األمام.
- Innovation-:(16) 2-1- اإلبداع

ھو طاقة عقلیة ھائلة، فطریة في أساسھا، اجتماعیة في نمائھا، مجتمعیة إنسانیة في انتمائھا، كما
أنھ المقدرة على حل المشكالت بأسالیب جدیدة، وھو التحقیق واإلنجاز الفعلي لكل ما ھو جدید.

أما –Joseph Schumpeter- فقد عرفھ سنة 1934 بأنھ إدماج مصدر جدید بالنسبة للمنظمة
في سلعة معروضة في السوق.

وبدلك فالفرق بین اإلختراع واإلبداع، أن األول یتضمن تحقیق المصدر الجدید بالنسبة للمنظمة أما
الثاني فیتضمن على إدماج ھذا المصدر في سلعة معروضة في السوق، مما یشیر إلى أن اإلبداع

ھو تجسید لالختراع.
إال أن الضرورة البحثیة تقتضي التركیز على اإلبداع التكنولوجي كما ھو أدناه

2- مضمون اإلبداع التكنولوجي:

Josef) أستعمل مصطلح اإلبداع التكنولوجي بالمعنى الحدیث ألول مرة من طرف االقتصادي
Schumpeter (17سنة 1939، بقولھ أن اإلبداع التكنولوجي ھو التغییر المنشأ أو الضروري،

وعرفتھ منظمة التعاون والتنمیة االقتصادیة (18)(OCDE) بأن:



" اإلبداعات التكنولوجیة تغطي المنتجات الجدیدة واألسالیب الفنیة الجدیدة، وأیضا التغییرات
التكنولوجیة المھمة للمنتجات ولألسالیب الفنیة، ویكتمل اإلبداع التكنولوجي عندما یتم إدخالھ
للسوق (إبداع المنتج) أو استعمالھ في أسالیب اإلنتاج (إبداع األسالیب)، إذاً فاإلبداعات التكنولوجیة

تؤدي إلى تدخل كل أشكال النشاطات العلمیة، التكنولوجیة التنظیمیة، المالیة والتجاریة".
اإلبداع التكنولوجي= ابتكار ونقل التكنولوجیا + التجسید المیداني الصناعي والتجاري

وبصفة عامة، فاإلبداع التكنولوجي یمكن أن یكون منتج، أسلوب فني، التنظیم أو السوق لمؤسسة
ما، ویمكن تمثیل نظام اإلبداع التكنولوجي كنظام مفتوح على البیئة التقنیة (العلم والتكنولوجیا)،
االجتماعیة، الثقافیة، االقتصادیة والسیاسیة لتتغذى من مختلف مواردھا قصد تحویلھا إلى إبداعات

في صورة منتجات أو أسالیب محسنة أو مستحدثة.
فاإلبداع التكنولوجي یقاس من خالل التكالیف المنفقة على البحث والتطویر وبعدد اإلبداعات
Peter-التكنولوجیة وبراءات االختراع الممنوحة من خالل تأثیره على البیئة كما أكده بیتر دراكر

Dracher- في أنھ یعمل على أنشاء مستقبل مغایر.
وبذلك فھو یتم بالخصائص التالیة (19):

- أنھ محصلة لتطبیق معارف فنیة أو تكنولوجیة معترف بھا.
- أنھ نتیجة تطبیق معارف فنیة أو تكنولوجیة معترف بھا، ومعنى ھذا أن كل جدید یقوم على

معلومات غیر دقیقة وبالتالي یؤدي إلى نتائج غیر فعالة ال یمكن اعتبارھا إبداعا تكنولوجیا.
((Productivité واإلنتاجیة (Production)ارتباطھ باإلنتاج -

Schumpeter Josefدون انتشاره في األسواق سیكون محدود الكفاءة والفعالیة كما یتصور -
لذلك فاإلبداع التكنولوجي عامل أساسي في المنافسة وبالتالي في دینامیكیة السوق الحرة،

- المنافسة في التكالیف، أي أن المجھودات اإلبداعیة تسمح بالتحكم في التكالیف،



3- أھمیة اإلبداع التكنولوجي كمصدر للتنافسیة في منظمات األعمال

ً في التنافسیة المستدیمة ونمو األعمال لقد أصبح اإلبداع التكنولوجي عامالً مساعداً أساسیا
والمجتمعات والدول، حیث أن التكنولوجیا یمكن أن تلعب دوراً رئیسیاً في مساعدة المنظمات على
تطویر واستمراریة قدراتھا وفي الوقت نفسھ إیجاد فرص نمو جدیدة استجابة لظروف السوق

المتغیرة".
إذ نجد بأنھ على مدار مدة معقولة من الزمن یمكن النظر إلى المنافسة في كثیر من المجاالت
الصناعیة على أنھا عملیة موجھة بواسطة عنصر اإلبداع وان المؤسسات التي تبادر بمنتجات
جدیدة وعملیات أو استراتیجیات جدیدة یمكنھا غالبا تحقیق أرباح ضخمة. وھذا االحتمال یمنح

المؤسسات حافزا قویا للسعي وراء منتجات أو عملیات واستراتیجیات مبتكرة وجدیدة.
فاإلبداع التكنولوجي یؤدي إلى احتدام ھیكل المنافسة، بتخفیض التكالیف الثابتة لإلنتاج، ومنھ
إتاحة فرص الولوج في األسواق، ومن جھة أخرى فالخصائص اإلبداعیة واألسالیب الفنیة الجدیدة
تمثل مصدرا لتمیز المنتجات من خالل الجودة العالیة والخدمات الممیزة والسریعة التي تختلف
عما یقدمھ المنافسین، مما یحفز ذلك العمالء على تلك السلع أو الخدمات.ومنھ خلق الوالء للعالمة
من قبل الزبائن إزاء منتجاتھا (20).، وعند الحصول على رضا الزبائن ستزید الحصص السوقیة
للمنظمة بكسب زبائن جدد وتدعیم والء القدامى وبالتالي الریادة والبقاء في السوق، ھذا كما أن
المسعى من إدخال تصامیم وفنیات جدیدة في عملیة اإلنتاج ھو زیادة عدد الوحدات
المنتجة(العرض) بعد تسریع العملیة اإلنتاجیة، إضافة إلى أن اإلبداع التكنولوجي یسمح المؤسسات
من تركیز جھودھا على فئة معینة من المستھلكین وھذا من خالل التركیز على اإلبداع في خطوط

اإلنتاج، أو اإلبداع في المنتجات أو في سوق محددة من أجل تلبیة متطلباتھم.
ونتیجة للتطورات الكبیرة في مجال االتصاالت والتكنولوجیا أصبح للمعرفة دورا متمیزا تفوق
أھمیتھا رأس المال النقدي واألصول المادیة األخرى ألھمیتھا في تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمة

لیلعب بذلك اإلبداع التكنولوجي دورا إستراتیجیا في تعظیم قیمة المنظمة من خالل (21):
1. إمكانیة قیاس قیمة المنظمة وأدائھا بصورة دقیقة وكاملة خاصة وأن المعرفة تمثل قسطا كبیرا

من قیمة المنتوج ومن قیمة المنظمة في مجتمع المعرفة.
2. یعتبر من أرقى الموجودات قیمة ولھ قوة تأثیریة على القیام بتغییرات وتعدیالت على كل مھام

وأنشطة المنظمة للتأقلم مع المتغیرات البیئیة.
3. االستثمار في اإلبداع التكنولوجي في عصر المعرفة ثروة للمنظمة فھو یعتبر موردا أساسیا

لتحقیق المیزة التنافسیة المستدیمة وتحقیق الكفاءة والفعالیة التنظیمیة والنجاح لھا.

4- واقع اإلبداع التكنولوجي في الجزائر

رغم مجھودات الجزائر الكبیرة إلدماج العلم والتكنولوجیا في إستراتیجیاتھا التنمویة لكنھا لم تضع
نظام طبیعي لإلبداع التكنولوجي یسمح للمؤسسات باللجوء إلى التطور العلمي والتكنولوجي.



خاصة مع عدم مالئمة المناخ التنظیمي للقیام بأي عمل إبداعي، مما جعل النظام الوطني لإلبداع
التكنولوجي في حالة ركود كما یوضح الشكل أدناه:

-I-الشكل البیاني –رقم
تعداد اإلبداعات التكنولوجیة حسب طبیعتھا في الجزائر

المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من:
دویس محمد الطیب، براءة االختراع مؤشر لقیاس تنافسیة المؤسسات والدول "حالة الجزائر"

رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة 2005، ص:116
على اعتبار أن معظم اإلبداعات التكنولوجیة سطحیة وھامشیة خاصة وأن الدولة تفتقد لثقافة تقییم
اإلبداعات التكنولوجیة وقیاس التطور المسجل وإفرازاتھ ویرجع ذلك لواقع البحث العلمي في
الجزائر الذي یعرف تدني في مستوى األداء وضعف المخرجات، والذي بدوره تقیده الكثیر من

المثبطات وتشمل:
*- التقلیل من قیمة البحث العلمي:، وھذه اإلشكالیة تنعكس على نقاط أخرى كثیرة في إجراءات
البحث العلمي. إضافة إلى اإلقتقار إلى سیاسة علّمیة وتكنولوجیة محّددة المعالم واألھداف
والوسائل(22)، في ظل غیاب صناعة وشبكات المعلومات وأجھزة للتنسیق بین المؤسسات

والمراكز البحثیة،
*- نقص التمویل(23): حتى في األحوال التي نجد فیھا اھتمام بالبحث العلمي نجد أن ھناك نقص
في تمویل البحوث العلمیة، وعدم تخصیص المیزانیات الكافیة إلجراء البحوث بالطریقة المناسبة.

*- الفساد اإلداري (24): یالحظ تفشي ظاھرة الفساد اإلداري في كثیر من القطاعات الرسمیة
التي لدیھا میزانیات للبحوث، إضافة إلى المحسوبیة وعدم النزاھة العلمیة.

*- غیاب المحفزات اإلبداعیة: ففي الوسط البحثي ال یوجد من المحفزات ما یدفع المشتغلین
بالبحث إلى التفاني والبذل المزید من الجھود، فنتائج أبحاثھم تبقى حبیسة الرفوف، وال یتم االلتفات
إلى مجھوداتھم، وشحذ قدراتھم وتشجیعھم على المزید من التمیز العلمي في تخصصاتھم (25)،
على اعتبار أن البحث العلمي المثمر بحاجة إلى قاعدة متینة یتكئ علیھا، حتى یستطیع تطبیق

مقوالتھ النظریة، وجعلھا في خدمة قضایا التنمیة.
عموما فلحمایة تلك التصامیم واإلبداعات التكنولوجیة من التقلید ومن االستعمال غیر المشروع من

طرف اآلخرین تظھر أھمیة براءة االختراع.



المحور الثالث: مساھمة براءة االختراع في دعم وحمایة اإلبداع التكنولوجي

التطور الذي حدث في القرن التاسع عشر والقرن العشرین في میدان االختراعات الكبرى، من
عصر الصلب إلى عصر الذرة واألقمار الصناعیة، أدى إلى تطور االقتصاد بصفة عامة، وظھور
مشكالت قانونیة جدیدة بین المنتجین نتیجة قیام عالقات قانونیة بینھم من جراء ھذا التطور. كل
ھذا استوجب ضرورة حمایة المخترع وحمایة الرسوم والنماذج الصناعیة العتبارات تتعلق
بالعدالة والمدنیة، وكذلك تحقیق نظام یحدد المنافسة المشروعة بین المخترعین، فتترتب على ذلك
حقوق مرتبطة بأصحاب االختراعات أصبحت تسمى بالحقوق الذھنیة، ألنھ لیس من المنطق أو
الطبیعي أن نبذل جھود وننفق أموال في بحوث واختراعات معینة دون التفكیر في حمایة

مخرجھا، ومن أشكال الحمایة القانونیة ھناك براءة االختراع.

1- براءة االختراع إحدى عوامل اإلبداع:

تعرف براءة االختراع على أنھا الشھادة التي تمنحھا الدولة بواسطة ھیئة عمومیة مختصة،
للمخترع كي یثبت لھ حق احتكار استغالل اختراعھ مالیًا ولمدة زمنیة محدودة وفي ظروف معینة،
وبذلك فھي تمثل المقابل الذي تقدمھ الدولة والمجتمع ككل للمخترع تقدیرا لجھوده ویصبح لھ حق
خاص ومطلق قانونا على االختراع؛ وتتم حمایة االختراع من طرف الدولة، عن طریق فرض
عقوبات رادعة على من یقوم بنقل االختراع، أو استخدامھ بدون موافقة صاحبھ ؛ لكن ھذا ال یمنع
الدولة إذا ما اقتضت المصلحة الوطنیة أن تستولي على االختراع بغیة استغاللھ، وتستطیع أیضا
أن ال تمنح لھ أصال براءة االختراع، خاصة إذا كان االختراع یدخل ضمن قطاع حساس
واستراتیجي (الدفاع)، بشرط أن تحافظ للمخترع على حقھ المالي نظیر جھود البحث والتطویر

التي قام بھا.
وقد حددت المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة-- OMPI الشروط الواجب توفرھا في االختراع كي
یستفید من الحمایة، فالبد أن تكون لھ فائدة عملیة وأن یبین عنصر الجدة فیھ، أي بعض
الخصائص الجدیدة غیر المعروفة في مجموعة المعارف المتوافرة في مجالھ التقني، ویطلق علیھا
أسم "حالة التقنیة الصناعیة السابقة"، ویجب أن یبین االختراع نشاطا ابتكاري ال یمكن ألي
شخص لھ معرفة متوسطة في المجال التقني استنتاجھ، كما یجب أن یكون "أھال للبراءة" بموجب

القانون(26).
ورغم ارتفاع معدل نمو براءة االختراع سواء في عدد الطلبات أو تلك المسلمة على الصعید
العالمي (كما یوضحھ الشكل البیاني أدناه) إال أنھا تعتبر محتشمة أمام بقیة المؤشرات االقتصادیة،
خاصة وأنھا تتركز في عدد محدود من الدول (الوالیات المتحدة األمریكیة، الیابان، كوریا

الجنوبیة، الصین، ألمانیا، فرنسا.......)
- II - الشكل البیاني رقم

معدل نمو براءة االختراع المودعة والمسلمة عبر العالم خالل (2006-1998)



المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من:
OMPI, «Rapport mondial sur les brevets», étude statique, 2008. au

site d’Internet:www.wipo.int ;p13

2-أھمیة حمایة براءة االختراع:-

وجود نظام براءة االختراع یسمح بتحفیز الروح اإلبداعیة وتجسید االختراعات مع منح حاملھا
الحق في إستأثار استغالل مخترعاتھ وبالتالي تقویة تنافسینھ لیصعب بذلك على المنافسین
المحتملین القیام بتقلید االختراع، فبراءة االختراع تمثل حصیلة لعملیة االستثمار في البحث

والتطویر باعتبارھا مؤشرا لإلبداع التكنولوجي والبحث والتطویر العلمیین(27).
وتعد الحمایة القانونیة المقررة للمخترعین واختراعاتھم أھم صور حمایة المبتكرات الجدیدة لما
لھذه المخترعات من فضل كبیر في تقدم الصناعة بوجھ خاص والمجتمع بوجھ عام، ولذلك فقد
اعترفت معظم تشریعات الدول للمخترع بحق االستئثار باستغالل اختراعھ مدة معینة تراوح بین
ً یحق للجمیع االنتفاع بھ، واستقرت عشر سنوات وعشرین سنة لیصبح بعدھا االختراًع شائعا
أحكامھا على ھذا األساس، وبالمقابل یلتزم صاحب البراءة أن یقوم فعالً باستغالل اختراعھ كي
تتحقق مصلحة المجتمع في ذلك. فمنح المخترع الحمایة القانونیة تسعى لتحفیزه على زیادة التقدم
الصناعي وتسھیل سبل الحیاة لإلنسان.ولذلك یسقط حق صاحب البراءة إذا لم یضع في مدة سنتین
اختراعھ موضع االستعمال، ما لم یبرھن أنھ عرض اختراعھ مباشرة على الصناعیین القادرین
على تحقیق اختراعھ، وأنھ لم یرفض بال سبب طلبات اإلذن باستعمال اختراعھ وفق شروط
معقولة.، كما یلتزم صاحب البراءة أن یدفع رسماً سنویاً تصاعدیاً طوال مدة الحمایة ویتم التسدید

قبل مطلع كل سنة وإال سقطت حقوق صاحب البراءة.
ھذا وقد أقر القانون تطبیق نوعین من المؤیدات إزاء من یعتدي على ھذا الحق. فمن جھة أولى
أعتبر القانون كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شھادة االختراع جنحة تقلید ویعاقب المعتدي
علیھا، وأما ما یتعلق بالحمایة الدولیة فإنھ لما كانت المنتجات الصناعیة المبتكرة یتم تداولھا



بسرعة بین حدود مختلف الدول، فقد وجد من الضروري عدم االكتفاء بالحمایة الوطنیة للمبتكرات
ً لھذا الغرض أبرمت اتفاقیة والعمل على إیجاد قواعد موحدة تنظم ھذه الحمایة دولیا، وتحقیقا
باریس الخاصة بحمایة الملكیة الصناعیة (بتاریخ 20/3/ 1883) والمعدلة في بروكسل سنة
1900 وفي واشنطن سنة 1911 وفي الھاي عام 1925 وفي لندن عام 1934، وفي

ستراسبورغ سنة1971.

3- واقع براءة االختراع في الجزائر:

حیث تتاح المعطیات المتعلقة ببراءة االختراع في الجزائر من المعھد الوطني الجزائري للملكیة
الصناعیة – INAPI- والذي انشأ سنة 1998 حیث یتشكل على مركز لإلعالم التكنولوجي
باعتباره مؤسسة عمومیة لھا طابع صناعي وتجاري تتكفل بدراسة طلبات إلیداع العالمات
والرسومات والنماذج الصناعیة مع المشاركة في تطویر اإلبداع ودعمھ، دراسة طلبات حمایة
االختراعات وتسجیلھا وتسجیل العقود المتعلقة بحقوق والملكیة الصناعیة وعقود التراخیص،
وتشجیع القدرات اإلبداعیة وتسھیل استفادة المستعملین الوطنیین من المعلومة التقنیة، إلى جانب
تحسین ظروف استیراد التقنیات األجنبیة وترقیة قدرات المؤسسات الجزائریة من خالل تخلیص

العالقات التجاریة من المنافسة غیر المشروعة.
ویمثل عدد االختراعات المحمیة على مستوى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة بالجزائر تسعة
مالیین (9000000) اختراع (80% أجنبي، 20% اختراعات وطنیة)(28) وقد أوجد المشرع

الجزائري نظام لحمایة االختراعات مستلھما أفكاره من االتفاقیات الدولیة في ھذا الشأن.
واستنادا لإلحصائیات المتاحة من المعھد عن براءة االختراع في الجزائر والمتعلقة باإلیداعات
الوطنیة واألجنبیة والتي سجلت تطورا ملحوظا لكنھ محتشما یظھر من خالل الشكل البیاني أدناه.

- III - الشكل البیاني رقم
تعداد براءات االختراع المسلمة من المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة للوطنیین

واألجانب خالل (2007-1980)



المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى معطیات من المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة،
www.inapi.org/site/state.php :على الموقع الشبكي

ھذا وقد تم منح سنة 2009 أكثر من 600 براءة اختراع في شتى القطاعات، لقاء618 براءة
اختراع ألشخاص وطنیین وأجانب سنة 2008، فاالختراعات المسجلة خالل ھذه الفترة كانت من
إنجاز 69 مخترعا جزائریا من بینھم خمس أشخاص طبیعیین (نساء) و11 مؤسسة على اعتبار
أن التصدیق على ھذه البراءات جاء بعد دراسات معمقة عدیدة خصت 776 طلب مودع على
مستوى المعھد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة (29)، وبتوفر ثالثة شروط، لیتم اإلعالن أن
فكرة ما تعد اختراعا، وتتضمن التجدید والنشاط اإلبداعي وأن تكون ھذه المشاریع مؤھلة للتطبیق

الصناعي أي أنھا قادرة على أن تكون موضع صناعة أو استعمال صناعي.



الخاتمـة

أجبرت المنظمات على تبني أسلوب التنافسیة وتحقیق مزایا تنافسیة بھدف االستمرار والبقاء في
السوق، أما المنظمات الوطنیة وفي إطار التحوالت المتسارعة فھي لیست بمعزل عن تأثیر تلك
المستجدات خاصة في إطار انضمامھا إلى المنظمة العالمیة للتجارة (OMC) وتوقیع اتفاقیة
الشراكة إلقامة منطقة للتبادل الحر مع اإلتحاد األوروبي (l’UE) فجمیع تلك الظروف تلزمھا
بالسعي للحصول على مقدرات تنافسیة لتحقیق میزة تنافسیة مستدیمة تمكنھا من التمیز والتفوق

عن منافسیھا.
واستنادا إلى العرض السابق تم رصد جملة من النتائج المتوصل إلیھا فیما یلي:

- مصادر المیزة التنافسیة متكاملة ومنسجمة وإحداث تولیفة ذكیة بینھا یسمح بالحیازة على عدة
أنماط من المزایا التنافسیة التي تمثل ورقة الربح تجاه المنافسة.

- من خالل المراجعة النظریة یتضح أھمیة ودور اإلبداع التكنولوجي في منظمات األعمال
المعاصرة باعتباره الثروة الحقیقیة لخلق القیمة في المنظمة وبالتالي مورد رئیسي لتحقیق میزة

تنافسیة.
- المعرفة مصدر التمیز فھي تقود إلى تقدیم منتجات وخدمات متمیزة، لذلك فمقدرة المنظمة

المبنیة على المعرفة واإلبداع تكون ذات طابع ذاتي داخلي مما یجعلھا غیر قابلة لالستنساخ
لھذا على دول العالم الثالث الیوم إذا أرادت أن تحقق تنمیة اقتصادیة معتبرة أن تھتم بالمیدان
التكنولوجي وذلك من خالل اعتمادھا على سیاسات من شأنھا أن تدفع بعجلة التنمیة االقتصادیة
كبناء مراكز البحث التطبیقي، توفیر الحمایة القانونیة، وتمویل أو دعم مشاریع البحث التطویر،
خاصة وأن زیادة اعتماد تكنولوجیا المعلومات واالتصال في المنظمات األعمال سیؤدي إلى
انقالب جذري وإلى سلوكات مختلفة بسبب تجسد فكرة مجتمع المعرفة والمعلومات، إال أن ذلك
یتحقق وبنجاح بمشاركة القطاعین العام والخاص وتوفیر البیئة المناسبة لتطبیق آلیات االقتصاد
الرقمي والممارسات التكنولوجیة وااللكترونیة مع تغییر وتحسین تشریعي وتنظیمي وترقیة طرق

أسالیب التعلیم والتدریب.



الفصل العاشر



تحریر حساب رأس المال نعمة......أم نقمة على االقتصادیات النامیة؟
(تجربة دول جنوب شرق أسیا)



الملخص

اتبعت االقتصادیات النامیة النھج ذاتھ المتبع في االقتصادیات المتقدمة، بتحریر قطاعھا المالي
والمصرفي وزیادة تطویر أسواقھا المالیة، لدعم مقدرتھا التنافسیة مع األسواق المالیة الدولیة
الرئیسیة (الناضجة) بعد االستئثار على حجم معتبر من االنسیاباب المالیة الدولیة لتمویل
اقتصادیاتھا، وفعال فقد نجحت بعض أسواق تلك االقتصادیات حتى أطلق علیھا –" باالقتصادیات

الصاعدة (الناشئة)-" على غرار األسواق المالیة الدولیة الرئیسیة.
إال أن تلك المكاسب سرعان ما تحولت إلى مخاطر وتكالیف، تجسدت في صورة أزمات مالیة
انتشرت وانتقلت عدواھا في معظم االقتصادیات الناشئة (وقد كان أعنفھا األزمة األسیویة سنة
1997)، ویرجع ذلك لالندماج السریع والمبكر والمغالى فیھ باألسواق المالیة الدولیة الناضجة،
في ظل عدم مقدرة االقتصادیات النامیة على استعاب التدفقات المالیة الضخمة، وذلك بصورة
تسبق القیام بإصالحات داخلیة شاملة وعلى جمیع المستویات، في ظل غیاب األطر التنظیمیة،

وھشاشة اآللیات الرقابیة وضعف النظم الالزمة لإلفصاح والشفافیة.
الكلمات المفتاحیة: التحریر المالي، االقتصادیات الصاعدة، األزمة.

المقدمــة

سمحت التحوالت المتسارعة على جمیع المستویات بتنامي مفھوم ومضمون العولمة بمختلف
جوانبھا االقتصادیة، الساسیة، الثقافیة والمالیة، ھذه األخیرة قدیمة قدم النظام الرأسمالي، إال أنھا
استفحلت بتدویل مصادر التمویل والسیطرة على االدخار، وقد أرست تلك الظاھرة قواعدھا منذ
انھیار نظام بریتین وودز وإتباع نظام تعویم أسعار صرف العمالت، خاصة وأن تلك الفترة شھدت
أكبر فائض مالي في تاریخ النظام الرأسمالي یصعب إستعابھ من طرف القطاع اإلنتاجي تزامنا

مع الضوابط الموضوعة على حركیة رؤوس األموال مما ھدد ذلك اندالع أزمات مالیة مدمرة.
ومع استفحال ظاھرة التدویل المطرد على جمیع المستویات (التكنولوجیة، اإلنتاجیة، التسویقیة،
اإلعالمیة) انتھجت معظم الدول النامیة واالشتراكیة (سابقا) آلیات االنفتاح االقتصادي والمالي
طوعیة أو بمشروطة من الدائنین وبعض المؤسسات المالیة الدولیة (FMI، BIRD) في إطار
إعادة جدولة دیونھا الخارجیة والحصول على قروض جدیدة، ومنذ العقد األخیر من القرن
الماضي أصبحت األسواق المالیة أكثر ارتباطا وتعاضدا سھلت بذلك وعمقت من التدفقات المالیة
الدولیة والتي كانت معظمھا بصیغة غیر متكافئة تجاه الدول النامیة مما ھدد ذلك من استقرارھا

االقتصادي وعرقل من مسیرتھا التنمویة.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الورقة البحثیة حول التساؤالت التالیة:

1. ما ھو مضمون عملیة تحریر حساب رأس المال؟
2. ما ھي الفرص المنتظرة والمخاطر المحیطة من تحریر حساب رأس المال في االقتصادیات

النامیة في محاولة منھا الندماج أسواقھا المالیة باألسواق المالیة العالمیة؟
3. ما ھو النھج األمثل لتحریر حساب رأس المال الستبعاد المخاطر المحتملة؟



ھذا ما سیتم اإلجابة عنھ في الورقة البحثیة التي تتضمن المحاور الثالثة المتكاملة:
1-: تحریر حساب رأس المال إحدى أقدس أسس الرأسمالیة
2-: تحریر حساب رأس المال وأزمة دول جنوب شرق أسیا

3-: أھم الدروس المستخلصة من األزمة المالیة األسیویة والجدل الراھن القائم حول النھج األمثل
لتحریر حساب رأس المال



1- تحریر حساب رأس المال إحدى أقدس أسس الرأسمالیة

السمة الرئیسیة الممیزة للرأسمالیة الراھنة ھي صعود وسیطرة رأس المال المالي، من خالل سیادة
الرأسمالیة المالیة على االقتصاد، ھذه األخیرة ھي مرحلة جدیدة، على اعتبار سمة الرأسمالیة
المتدرجة على مراحل متباینة من حیث المظھر والھدف والقوى المحركة، لكنھا تتفق في

المضمون بتحقیق أقصى ربح ممكن.
فإذا كان رأس المال التجاري أو الصناعي یعمل على تحقیق قیمة مضافة من خالل المال
المقترض، ویتضمن الربح المترتب عن طرح المنتج في السوق اإلنتاجیة، وبخالف ذلك فرأس
المال المالي یجني عوائده عبر عملیة طفیلیة، فھذه النقلة النوعیة في وظیفة رأس المال على
المستوى العالمي تدرجت وأرست معالمھا تاریخیا على مراحل متتابعة تعتبر إحداھا امتداد طبیعیا
ومنطقیا لألخرى. ولفھم وتحلیل مظاھر المرحلة الجدیدة من حیاتھ یتطلب المرور بمراحل تطور

النظام الرأسمالي.

1-1- التدرج المرحلي للنظام الرأسمالي:

تدرج النظام الرأسمالي على المراحل المتتابعة التالیة:
1-1 -1– مرحلة الرأسمالیة التجاریة (1):

حیث نشأت الرأسمالیة التجاریة في ظروف تاریخیة اتسمت بما یلي:
– انھیار النظام اإلقطاعي وظھور الدولة القومیة الموحدة.

– حاجة ملوك الدول الناشئة إلى رؤوس األموال لصیانة سیادة الدولة ولإلنفاق العسكري.
– مساعدة االكتشافات الجغرافیة في تدفقات الذھب ومختلف المعادن النفیسة إلى أوروبا.

وفي إطار مراحل تطور طریقة اإلنتاج الرأسمالیة بما یسمح بھیمنة رأس المال النقدي ورأس
المال المنتج على اإلنتاج، الذي بدأ الطابع الصناعي في السیطرة علیھ لذلك برزت الرأسمالیة

الصناعیة مخضعة رأس المال التجاري السائد في التداول.
2-1-1- الرأسمالیة الصناعیة:

حیث وفرت الرأسمالیة الصناعیة ورأس مالھا مناخا عالمیا مناسبا التساع حدود ونطاق السوق
العالمیة، وتیسیر حركیة السلع ورؤوس األموال، وبالتالي توفیر فرص تحقیق األرباح، ھذا كما

عرفت الرأسمالیة نقلة نوعیة جدیدة بتحولھا من رأسمالیة منافسة إلى رأسمالیة احتكاریة.
3-1-1- مرحلة الرأسمالیة المالیة (2):

بنھایة القرن التاسع عشر اتجھ رأس المال نحو االحتكار من خالل:
– ھیمنة االحتكارات على اقتصادیات بلدانھا.

– اندماج رأس المال الصناعي برأس المال المصرفي وتكوین رأس المال المالي.
– تصدیر االحتكارات لرأس المال عالوة عن تصدیر المنتجات من العواصم االستعماریة إلى

المستعمرات والمناطق التابعة جعل رأس المال یكتسب مقدرة حركیة أكثر.



وبالتالي أصبحت ظاھرة تدویل رأس المال خاصیة مالزمة للرأسمالیة االحتكاریة، ومؤشرا
جوھریا للتغیرات النوعیة الحاصلة في مضمون النظام الرأسمالي العالمي.

لذلك فما ھو مضمون عملیة تدویل وتحریر حساب رأس المال وما ھي أھم تداعیاتھ؟

2-1- مضمون عملیة تحریر حساب رأس المال ومستویاتھ:

سمحت حقبة نھایة عصر استقرار وثبات أسعار الصرف بانھیار نظام -بریتین وودز- في سنة
1971 بالتخلي عن مبدأ االقتصاد الموجھ والتحكم في آلیات السوق لصالح مبدأ التحرر واالنفتاح
االقتصادي، والتي ساھمت في نمو التدفقات الرأسمالیة بمختلف صورھا وبتباین مصدرھا، وتشمل
عملیة التحریر المالي والتي تقوم علیھا عولمة األسواق المالیة على تحریر حساب رأس المال
(3)، فالمفھوم الشاسع لتلك العملیة یتضمن جملة من اإلجراءات واألسالیب المعتمدة من طرف
الدولة للتخفیف أو رفع الضوابط المفروضة على النشاط المالي لتدعیم كفاءتھ وإصالحھ الكلي، أما
المفھوم الدقیق لھا فیتضمن تحریر عملیات السوق المالیة من الضوابط المفروضة علیھا والمقیدة
لتداول األوراق المالیة على المستویین المحلي والدولي (4) والتحریر المالي یكون على صعیدین

المحلي والدولي.
1-2-1-تحریر حساب رأس المال على المستوى المحلي (5):

ویشتمل على جملة من اإلجراءات تتضمن:-
–التخفیف من اآللیات الرقابیة باعتماد األدوات الكمیة غیر المباشرة لتوجیھ السیاسة النقدیة بدال
من األدوات النوعیة المباشرة (التي عادة ما تقید إستراتیجیة التحریر)، على اعتبار استخدام
اآللیات النقدیة غیر المباشرة یمثل جزءا مھما من جملة اإلصالحات التي تسعى إلى تحریر

االقتصاد ككل بما فیھا القطاع المالي.
-حریة تحدید أسعار الفائدة وذلك بالتوجھ إلى السوق المالیة.

- التخفیف أو رفع الضوابط المفروضة على السوق المالیة وأمام انضمام المستثمرین وشركات
المساھمة إلى السوق أو االنسحاب منھا لتحفیز تلك الشركات على اختیار اآللیة المناسبة إلصدار

األوراق المالیة مما یدعم ذلك كفاءة السوق المالیة.
-إزالة السقوف االئتمانیة على البنوك التجاریة وإعطاءھا الحریة التامة في تحریر ھیكل أسعار

الفائدة لإلقراض واالقتراض.
- خصخصة المؤسسات المالیة وتحفیز المنافسة بینھا محلیا ودولیا ذلك مع تطویر وعصرنة
وإعادة تأطیر السوق المالیة (من خالل البنیة األساسیة، التشریعات، أنشاء شبكة للتعامل مع
السماسرة في السوق المالیة........) وتحریرھا من الضوابط المقیدة للمعامالت واالستثمار فیھا

لتسھیل نشاطھا.
2-2-1- تحریر حساب رأس المال على المستوى الدولي: (6)

ویستند إلى جملة من اإلجراءات التي تعتمد على تحریر معامالت حساب رأس المال بمختلف
صوره والحسابات المالیة لمیزان المدفوعات والمعامالت المتعلقة بالنقد األجنبي ویترتب عن



حركیة رؤوس األموال الدولیة بمدخلیھا القصیرة والطویلة األجل التغیر في دائنیة (7)لدولة تجاه
العالم الخارجي.

فحركیة رؤوس األموال القصیرة األجل من اختصاص السوق النقدیة الدولیة مترتبة عن عملیات
الحیازة والبیع للسندات القصیرة األجل عبر الحدود الدولیة.

أما عن الحركة الدولیة لرؤوس األموال طویلة األجل فھي من اختصاص السوق المالیة الدولیة
وھي مترتبة عن عملیات الحیازة والتنازل عن األسھم والسندات طویلة األجل عبر الحدود الدولیة.

عموما وتستند عملیة تحریر حساب رأس المال في مستواه الدولي إلى اإلجراءات التالیة:
- رفع قیود الصرف باعتماد سعر صرف متغیر ومرن یتحدد حسب تغیرات آلیات السوق، على

اعتبار أن سعر صرف العملة المحلیة یعبر عن المستویات الحقیقیة ألسعار الموجودات المحلیة.
- تحریر معامالت الحساب الرأسمالي لتعظیم حریة تدفقھ من و/إلى الدولة، من/وإلى األسواق
المالیة. مما یزید ذلك من فرص امتالك وتتداول المقیمین لمختلف األصول األجنبیة ولغیر

المقیمین لألصول المحلیة
- التخفیف وإلغاء القیود المفروضة على تحدید ھیكل أسعار الفائدة لتصبح تخضع إلى آلیة السوق

مما یدعم ذلك مستوى التنافسیة في السوق المالیة محلیا ودولیا.
- تحفیز الشركات األجنبیة على الدخول إلى السوق المالیة المحلیة إلصدار مختلف األوراق المالیة

والقیام بدور الوساطة المالیة مما یدعم ذلك درجة التنافس في القطاع المالي.



3-1- محددات استفحال ظاھرة تحریر حساب رأس المال

اجتمعت جملة من العوامل والمؤشرات المبدئیة التي تؤكد على زیادة توجھ المستثمرین
والمقترضین نحو التعامل في المراكز المالیة الدولیة(Off Shore)، فمنھا عوامل كانت قد
أفرزتھا التغیرات االقتصادیة والمالیة الدولیة التي شھدھا االقتصاد العالمي منذ نھایة الحرب
العالمیة الثانیة، حیث اتسمت تلك المحددات بالتقلیدیة باعتبارھا نتیجة متوارثة للعدید من التحوالت
والمستجدات االقتصادیة التي عرفھا االقتصاد العالمي، خالل العقود الثالثة لما بعد الحرب العالمیة
الثانیة وكان في مقدمتھا القرارات المترتبة عن معاھدة –بریتن وودز- والتي تنص على زیادة
التعاون االقتصادي الدولي، وخاصة توطید العالقات النقدیة والمالیة الدولیة والتي ساھمت في
ظھور الدوالر األمریكي كعملة إرتكازیة، ومنھ ظھور سوق العمالت األوروبیة والتي بدورھا
ساھمت في زیادة تدفقات رؤوس األموال الدولیة، وفي السیاق ذاتھ فقد عرف االقتصاد الرأسمالي
الكثیر من التغیرات االقتصادیة، مصحوبة بإختالالت كبیرة في التوازنات االقتصادیة الكلیة والتي
ساھمت في زیادة تدفق األموال ومنھ تدعیم الروابط االقتصادیة والمالیة بین االقتصادیات
الرأسمالیة المتقدمة، ومن جھتھا فقد ساھمت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر بشكل متمیز في
طبیعة عمل ونشاط األسواق المالیة، وذلك بتنشیط االستثمار في المحافظ المالیة وتحفیز االنفتاح
الدولي، من خالل التوجھ نحو األسواق المالیة الدولیة والذي بدوره ساھم في تقریب تلك األسواق.

كما أن ھناك بعض العوامل ساھمت بھا عملیة إعادة ھیكلة األسواق المالیة الدولیة بما یتسایر
وتوجھ االقتصادیات العالمیة نحو االندماج االقتصادي، ولتدعیم ذلك التوجھ استحدثت تلك
االقتصادیات أدواتھا المالیة التقلیدیة في ظل ثورة كبیرة من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

وتشمل تلك المحددات:
1-3-1-صعود الرأسمالیة المالیة في ظل ثورة تكنولوجیا المعلومات واالتصال:

اتسعت ظاھرة توظیف رأس مال في األصول المالیة خاصة وأن العوائد المحققة من تلك العملیة
تتجاوز بكثیر ما یتم تحقیقھ من االستثمار في القطاع اإلنتاج الحقیقي، مما جعل الرأسمالیة تتسم
بالطابع الریعي تتغذى على توظیف الرأسمال ال على استثماره (8) خاصة مع ظھور االقتصاد
الرمزي الذي تدفعھ مؤشرات البورصات العالمیة وتتحسس للتغیرات الحاصلة، في ظل ثورة
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت التي ساھمت في زیادة تعاضد األسواق المالیة الوطنیة وبالتالي
زیادة حركیة رؤوس األموال بسبب تدني تكلفة المعامالت واالتصاالت والتي بدورھا حفزت على
ظھور عدد كبیر من األدوات المالیة المستحدثة (كالمشتقات – dérivés – والتي تتعامل مع
التوقعات المستقبلیة وتشمل المبادالت-Swaps، المستقبلیات-Futures-، الخیارات –

Options-،..........) إلى جانب األدوات المالیة التقلیدیة (أسھم وسندات).(9)
2-3-1- تأثیر التحریر المالي المحلي والدولي:

سمح التحریر المالي الداخلي والدولي بانتقال رؤوس األموال من سوق ألخر ومن دولة ألخرى
وبالتالي تطورت الحركة الدولیة لرؤوس األموال التي ولدت فوائض وتراكمات مالیة وجدت

األسواق المالیة صعوبة



في إستعابھا لذلك توجھت للبحث عن منافذ وفرص استثماریة خارجیة مغریة خاصة وأن معظم
تلك التراكمات كانت وسیلة لتغطیة العجز المالي في التوازنات الخارجیة لمیزان مدفوعات الدول
المتقدمة (وتحدیدا الوالیات المتحدة األمریكیة)، ولقد كان لتجسید برامج خصخصة مؤسسات
القطاع العام دورا مسرعا في وتیرة التدفقات الرأسمالیة، من خالل السماح للمستثمر األجنبي
بإمكانیة التملك خاصة مع تنامي عملیة التداول واإلصدار للسندات (10)(وتحدیدا السندات

الحكومیة) في سوقھا العالمیة.
4-1- تداعیات تحریر حساب رأس المال علي االقتصادیات النامیة:

تحریر حساب رأس المال سالح ذو حدین فبقدر ما یتیح القتصادیات الدول النامیة العدید من
المكاسب، إال أن تداعیاتھ تنطوي على الكثیر من المخاطر المحیطة مسببة أزمات مدمرة لكیان

البلد، لذلك یفترض التعامل مع آلیاتھ بحذر وحكمة وحرص شدید.
1-4-1-مكاسب تحریر حساب رأس المال في الدول النامیة:

تحریر المعامالت المالیة وفتح األسواق المحلیة یجلب فرصا وبدائل تمویلیة متعددة في ظل اتساع
نطاق التعامل من خالل:

*- الحصول على الموارد المالیة الالزمة خاصة عند قصور المدخرات المحلیة للقیام بالمشاریع
االستثماریة (11)مع إمكانیة جلب المستثمر األجنبي لتنوع الفرص االستثماریة في األسواق المالیة
لالستفادة من خبراتھ ونقل التكنولوجیا، كما یمكن أن تسمح تلك الموارد المالیة بالتخفیف من عجز
التوازنات الخارجیة (ولو بشكل مؤقت) مما یسمح ذلك بتضییق فجوة التفاوت بین النظم المالیة
المحلیة والنظام المالي العالمي وبخالف ذلك فھي تسمح لدول الفائض في موازین مدفوعاتھا

بالتحكم في تسییر توازناتھا الخارجیة وذلك بالتوظیف واالستثمار الرشید لمداخلیھا.
*- التخفیف من عبئ المدیونیة الخارجیة وثقل خدمتھا نتیجة للتخلي عن القروض المصرفیة
لصالح التدفقات الرأسمالیة في صورة استثمارات أجنبیة مباشرة أو استثمار في المحافظ المالیة في

ظل توفر فرص أكبر لالختیار للحصول على شروط أفضل للتمویل وتنویع المحافظ.
*- تحفیز المنافسة على استكشاف وابتكار أدوات مالیة مستحدثة لتطویر وعصرنة النظم المالیة

المحلیة ومنھ توسع الشبكة المالیة العالمیة وتسریع المبادالت االقتصادیة والتجاریة.
2-4-1 - المخاطر المحیطة بتحریر حساب رأس المال:

تحیط بعملیة تحریر حساب رأس المال في الدول النامیة جملة من المخاطر یترتب عنھا أزمات
مرتفعة التكالیف اعتبارا لما أثبتتھ التجربة التاریخیة لمعظم الدول النامیة (المكسیك سنة 1994،
دول جنوب شرق أسیا سنة 1997، روسیا 1998، البرازیل سنة 1999، تركیا 2001....)،

وتظھر أھم تلك المخاطر في المخطط أدناه.



-المخاطر المترتبة عن التقلبات المفاجئة لرأس المال
خالل حقبة التسعینیات تطورت تصاعدیا ظاھرة تدفق رؤوس األموال األجنبیة وبمختلف صورھا
تجاه الدول النامیة (12)و بتحلیل مختلف تلك التدفقات یتضح أن االستثمار في المحافظ المالیة
(portefeuilles financiers) بطبیعتھ الفجائیة والمتسارعة دخوال وخروجا یحدث تقلبات

كبیرة (13)عبر الحدود الوطنیة للدولة مما یھدد ذلك استقرار االقتصاد الوطني.
-التعرض لغارات وموجات المضاربة المدمرة:

سمح نظام تعویم أسعار الصرف (flottaison des taux de change) بانھیار –نظام
بروتون- وودز- بتوفیر مناخ مناسب لنمو النشاط المضاربي على العمالت. ولقد أصبحت معظم
الدول النامیة باعتبارھا الحلقة األضعف ضمن النظام العالمي الجدید موقعا مھما لنشاط المضاربة
على العملیات واألوراق المالیة المتداولة في البورصات استشھادا بتجربة المكسیك (1994)،
ودول جنوب شرق أسیا (1997) ولقد أفرزت تلك الممارسات المضاربیة نتائج كارثیة على تلك

االقتصادیات.
- ھروب رؤوس األموال الوطنیة ومخاطر دخول األموال القذرة(14):

ترتب عن تحریر حساب رأس المال وعولمة األسواق المالیة لمعظم الدول النامیة تدویل مبالغ
خیالیة من المدخرات المحلیة التي فضلت وباختالف دوافعھا االستثمار خارج حدود الدولة (15)،
فالخروج غیر العادي والمتسرع لرؤوس األموال الوطنیة یؤثر على میزان مدفوعاتھا وعلى
مقدرتھا على التراكم وبالتالي على االستثمار وعلى تسدید دیونھا الخارجیة، ومنھ على التدفق
الصافي لرؤوس األموال الخارجیة ولقد كان لتطبیق آلیات التحریر المالي المحلي والدولي من
خالل إلغاء الرقابة على الصرف، تحریر حساب رأس المال وانفتاح األسواق المالیة المحلیة على
المستثمر األجنبي دورا في إرساء قنوات دخول األموال غیر المشروعة (غسیل األموال) لتساھم
بانعكاساتھا السلبیة على مختلف مؤشرات االقتصاد الكلي (ظھور الفساد اإلداري في النظام
المصرفي، تراجع مكانة الدولة والتھرب عن تنفیذ القوانین، انتشار النشاطات اإلجرامیة بمختلف
أشكالھا وبعوائدھا المرتفعة، فقدان الثقة في السوق المالیة المحلیة، التھرب الضریبي ومنھ تراجع

اإلیرادات المالیة للدولة.) (16)



-تحجیم درجة سیادة الدولة القومیة في مجال السیاسة النقدیة والمالیة (17):
بتنامي آلیات التحریر لحساب رأس المال ستفقد الدولة سیادتھا الوطنیة وسیطرتھا على توجیھ
السیاسة النقدیة والمالیة، أي أن الدولة تعجز عن تحقیق التوازن بین مقتضیات العولمة المالیة
ومتطلبات التنمیة المحلیة من خالل صعوبة التوفیق بین الوقت ذاتھ بین أسعار الصرف الثابتة
وبین حریة حركة رؤوس األموال وبین زیادة سعر الفائدة المحلي قصیر األجل بھامش عن نظیره

العالمي.
-مخاطر التعرض ألزمات مالیة:

یجر تحریر حساب رأس المال جملة من األزمات تصیب األجھزة المصرفیة لمختلف الدول
استنادا للتجارب التاریخیة لعملیات التحریر المالي للنظام المصرفي في معظم الدول النامیة (في
أسیا ودول أمریكا الالتینیة، بنوك روسیا ودول شرق ووسط أوروبا......) وما لذلك من تأثیر كبیر
على اقتصادیاتھا بل وممكن أن تنتقل عدوى تلك األزمات المصرفیة (سواء لھا صلة مباشرة
بالتحریر المالي أم ال) إلى بقیة القطاعات المصرفیة في دول أخرى بحكم زیادة درجة االندماج
والترابط واالعتماد المتبادل بین مختلف القطاعات المالیة في ظل التحریر المالي خالل اتخاذ
قرارات إقراض سیئة في ظل غیاب قواعد التحوط والخبرة الالزمة، باإلسراف في منح االئتمان
دون ضمانات كافیة أو اإلفراط في عملیة االقتراض الخارجي واستخدامھ في تمویل قروض
محلیة لالستفادة من ھامش معدل الفائدة وبمجرد تخفیض قیمة العملة الوطنیة (كجزء من متطلبات
اتفاقیات االستقرار االقتصادي والتكییف الھیكلي) ستتأثر البنوك بأزمات مالیة مكلفة كما یمكن أن
تنجم مخاطر االئتمان واإلعسار (insolvabilité) والسیولة من استخدام موارد مالیة قصیرة

األجل في تمویل استخدامات طویلة األجل استنادا إلى تجربة دول جنوب شرق أسیا.



2- تحریر حساب رأس المال وأزمة دول جنوب شرق أسیا

لقد مارس االندماج السریع والمبكر للعدید من األسواق المالیة األسیویة الصاعدة باألسواق المالیة
الدولیة دورا متمیزا في تعرضھا الزمات مالیة كارثیة(18)، وقد حدث تسریع النتشارھا من
خالل قیام المستثمرین والمقرضین بتعدیل قیم أصولھم في إطار التغیرات االقتصادیة في األسواق
المالیة األخرى، مما ألزمھم بالھروب من تلك السوق والتوجھ ألسواق أخرى، فاألزمة المالیة
اآلسیویة (سنة 1997) وما صاحبھا من تداعیات جاءت لتنبھ إلى خطورة العالقة المختلة بین
الجانب العیني والمالي في االقتصاد الوطني وضرورة بناء معمار مالي عالمي جدید لضبط حركة
األموال الساخنة إال أن غبارھا ال یزال یفرز كل یوم إرھاصات جدیدة لمراجعة الفكر االقتصادي

النظري وخاصة سیاسات التنمیة.

1-2- أ ھم مسببات األزمة المالیة األسیویة.

بدأت األزمة األسیویة عام 1997 في سوق العمالت، أزمة سیولة مؤقتة، لكنھا تحولت بعد ذلك
إلى أزمة مالیة واقتصادیة ذات إبعاد سیاسیة خطیرة-إلى حد كبیر- بسبب السیاسات غیر المرنة
ألسعار الصرف، وشركات مدینة أكثر من الالزم، وقطاع مصرفي ضعیف، وقروض كبیرة
وقصیرة األجل بالعمالت الرئیسة للحكومات، ولوائح مصرفیة وإشرافیة غیر كافیتین بصفة عامة
وضوابط مصرفیة داخلیة متراخیة، وتقییم غیر صارم للمخاطر االئتمانیة والسوقیة، وكان یعتقد
بصفة عامة، أن الحكومات لن تسمح بفشل المصارف، وإن الودائع مضمونة تماما، كما أن قطاع
التصدیر الذي اعتمدت علیھ ھذه الدول لتحقیق معدالت عالیة لنموھا االقتصادي قد تعرض لھزة

كبیرة أضعفت مقدرتھ التنافسیة،.
1-1-2-األسباب المباشرة (19):

وتتلخص في النقاط التالیة:
 أ. شھدت معظم دول جنوب شرق آسیا تدھورا اقتصادیا حقیقیا خالل الفترة (1996-1995)،

فھناك تراجع تجارة السلع اإللكترونیة على المستوى العالمي.
 ب. عجز في الموازین التجاریة لتلك االقتصادیات والذي یرجع لعدة عوامل أھمھا:

• ترتب عن زیادة الطلب المحلي زیادة الواردات، لقاء التراجع في صادرات تلك الدول بسبب
تدھور تجارة السلع اإللكترونیة.

• انخفاض تنافسیة األسعار في بدایة سنة 1995، نتیجة الرتفاع قیمة الدوالر، خاصة وأن
عمالت معظم دول جنوب شرق آسیا كانت مرتبطة بالدوالر األمریكي، تزامن ذلك مع إنحفاض،

قیمة الین الیاباني سنة 1994.
• المزاحمة القویة للدول األسیویة من الجیل الثالث (الھند، فیتنام...).

• تحریر تجارة السلع والخدمات في إطار جولة األوروغـواي عام 1994.
• تلبیة متطلبات التمویل باستثمارات خارجیة غیر المستقرة كاالستثمارات المحفظیة، القروض
البنكیة القصیرة األجل، ھذه التدفقات من رؤوس األموال كانت مولدة من منطلق وجود أسعار



الصرف، ذلك أن عمالت ھذه الدول كانت مرتبطة بالدوالر.
2-1-2-األسباب المعمقة:

وتتمحور حول:
*- اإلقراض واالقتراض من المصارف:

كان منطلق األزمة المالیة اآلسیویة من عملیة اإلفراط في االقتراض الخارجي للمصارف
(وخاصة القروض القصیرة األجل كم ھو موضح في الملحق رقم-01 والملحق رقم -02-)
وتمویلھ الحتیاجات محلیة عادة ما تكون آلجال طویلة، مما جعل معظم المشاریع االستثماریة في
تبعیة شدیدة للمصارف، خاصة وأنھا الثقافة التجاریة السائدة ھناك، كما أن المغاالة في التدفقات
الرأسمالیة الواردة والتي استحوذت على االستثمارات المالیة في صورة أسھم وسندات قد ساھمت
في نفخ فقاعة أسعار األصول بدال من تعزیز القطاع اإلنتاجي المحلي، من خالل السحب المفاجئ
للموارد القصیرة األجل من المستثمرین األجانب والبیع ألحجام كبیرة وواسعة النطاق من طرف
المضاربین في البورصات األجنبیة، والذي بدوره ساھم في اضطرابات وتقلبات شدیدة في مختلف

االقتصادیات اآلسیویة. (أنظر الشكل البیاني أدناه)

ولقد ترتب عن زیادة تلك القروض ارتفاع حجم االلتزامات الخارجیة للمصارف التجاریة فمن
13.397 بلیون دوالر بتایالند سنة 1993 إلى 48.781 بلیون دوالر سنة 1996 ومن
14.796 بلیون دوالر بكوریا الجنوبیة إلى 43.181 بلیون دوالر سنة 1996، وبخالف ذلك
فقد كانت تلك الزیادة محدودة باندونیسیا فمن 9.690بلیون دوالر إلى 12.480 بلیون دوالر

خالل الفترة
(1996-1993)، ومن جھة أخرى فقد ارتفعت نسبة المطلوبات األجنبیة إلى مجمل مطلوبات
المصارف التجاریة وبشكل ملحوظ فمن 11.6% إلى 23.14% خالل الفترة (1996-1993)
بتایالند ومن 6.5% إلى 12% بكوریا الجنوبیة في الفترة ذاتھا،(20) ونفس الشئ بالنسبة لبقیة

االقتصادیات اآلسیویة.



ولقد ترتب عن زیادة االقتراض األجنبي ارتفاع حجم االئتمان المحلي المقدم وخاصة للقطاع
الخاص، فقد كانت نسبة الزیادة بتایالند (84.3%) و(58.4%) بكوریا الجنوبیة و(%62.1)

باندونیسیا سنة 1996 وذلك مقارنة بسنة 1993 استنادا لإلحصائیات المتاحة.
وعلى ضوء ذلك فقد أدى اندماج األسواق المالیة اآلسیویة الصاعدة باألسواق المالیة الدولیة إلى
تحمل الجھاز المصرفي ثقل االلتزامات المالیة الدولیة بما یتجاوز مقدرتھ، وذلك بالمغاالة في
التدفقات المالیة الدولیة الواردة لیترتب عن ذلك إضعاف الثقة في أداء تلك االقتصادیات وفي
جدوى االستثمار فیھا، مما تسبب ذلك في إحداث غارات مضاربیة على العملة(21)، والتي
ساھمت في نشوب أزمة في العملة التایالندیة وانھیارھا.لیكون بذلك االقتصاد التایالندي مدخل

الشرارة األولى لالزمة اآلسیویة. (22)
*- ثبات أسعار الصرف:

من العوامل التي ساعدت على ظھور األزمة األسیویة، تماشي أسعار الصرف ألغلب عمالت تلك
االقتصادیات في خط مستقیم مع الدوالر، أو مجموعة العمالت التي یسیطر علیھا الدوالر، خاصة
وأن ھذا النظام أتاح بیئة مالیة مستقرة وھذا ما شجع مصادر رأس المال األجنبي على تقدیم

القروض واالستثمارات.
ولقد بدأت المشاكل في الظھور خالل (1996-1997) عندما حادت قیم ھذه العمالت عن قیمھا
السوقیة، فصادرات ھذه الدول أصبحت أثمانھا مرتفعة بشكل كبیر، كما أن ضعف الین الیاباني
قلل من منافسة منتجاتھم بالنسبة لنظیرتھا الیابانیة. كل ھذه المتغیرات أدت إلى زیادة في العجز

التجاري، مما أحدث ضغوطا على أسعار الصرف)(23)
*-ضعف المؤسسات الحكومیة:

فالسرعة التي نمت بھا االقتصادیات األسیویة، وحررت بھا أسواقھا المالیة، تعكس تطویر النظم
المالیة في بعض ھذه الدول بما ال یتسایر مع التطور في أسواق المال، فكانت ھناك معاییر إقراض

غیر دقیقة، ونظم إشراف ضعیفة المستوى واستغالل سیئ لرأس المال.
فإحدى الصعوبات التي اعترضت النظام المصرفي في تلك الدول، افتقارھا لكوادر ذوي خبرات،
فالمصارف الخاصة، والمؤسسات المالیة تطورت ونمت في اقتصادیات النمور األسیویة، من
خالل لجوءھا إلى البیروقراطیة. ولقد واجھت المصارف األجنبیة مشاكل في عدم توفرھا على
جھاز إداري قوي، من خالل حاجتھم ألشخاص اعتادوا العمل البیروقراطي، وقد كان ملجؤھم
الوحید وزارات المالیة الحكومیة، وقد أدت الھجرة الجماعیة للكفاءات في القطاع المالي في ھذه

البلدان إلى تفاقم مشكلة تنظیم النظام المصرفي (24)
*- المضاربة:.

فأسواق النقد المالیة األجنبي قد تطورت أساسا، ونمت لتخدم المستوردین والمصدرین، فإن أغلبیة
الصفقات(حوالي 95%) التي تمت في تلك األسواق كانت في شكل عملیات رأسمالیة، وھذه
الصفقات قام بھا الشركات والصنادیق المالیة والمضاربون وآخرون، ألسباب ال تتعلق مباشرة
بالتجارة الدولیة، إنما ھذه الصفقات تتحدد بالسیاسات النقدیة والتوقعات والتنظیمات الحكومیة.

(25)
ولقد أفرزت تلك الممارسات ضغوطات كبیرة على االحتیاطات الرسمیة بعد فشل السلطات النقدیة
في المحافظة على سعر صرف العمالت الوطنیة، ففي ظل الھجمات المضاربیة الكبیرة على



العمالت اآلسیویة والخروج السریع والمفاجئ لألموال الساخنة التي ساھمت في تراجع أسعار
صرف العمالت الوطنیة لقاء الدوالر وبمعدالت تتراوح بین [1%-83%] (26)، وذلك منتصف
سنة 1997 حتى منتصف سنة 1998، ھذا مع زیادة مخاطر االستثمار المالي بسبب تدھور
أسعار األسھم في البورصات اآلسیویة المقومة بالعمالت المحلیة (27)، لتنخفض بذلك الجدارة

االئتمانیة لتلك االقتصادیات في األسواق المالیة العالمیة.
*-الثورة التكنولوجیة في أسواق رأس المال:

فالتغیرات في تكنولوجیا سوق رأس المال حدثت في األدوات المالیة المتاحة بظھور أدوات
مستحدثة، في ظل تكامل أسواق المال على نطاق عالمي، ومع انتشار تحویالت األموال إلكترونیا،
وتوفر شبكة معلوماتیة متطورة أصبحت األموال قادرة على التحرك وبسرعة وسھولة من دولة
ألخرى، مما ترتب عن ذلك أن ظھور الصعوبات في سوق مالیة ما تسمح بنقل العدوى وبسرعة

لبقیة االقتصادیات(28).
وبذلك فقد تحمل المال العام (الدولة) أعباء أخطاء القطاع الخاص وسوء إدارتھ، وحتى برنامج
اإلنفاق الدولي الذي یمثل دینا على الحكومات أو دیونا مضمونة من الحكومات فقد انساب في
النھایة إلى الجھاز المصرفي الذي استخدمھ لتسدید دیون البنوك األوروبیة واألمریكیة والیابانیة

القصیرة األجل.

2-2-عدوى األزمة األسیویة

بعد انفجار األزمة النقدیة واالضطراب المالي بحجم الكارثة التي مست االقتصاد التایالندي
وانتقال العدوى إلى االقتصادیات المجاورة باندونیسیا، مالیزیا، الفیلیبین، كوریا الجنوبیة، فقد
تدھورت أسواق النقد وأسواق األسھم في معظم تلك االقتصادیات بین [ 30%-50%] خالل
(جویلیة 1997- دیسمبر 1997] كما عانت جمیع تلك االقتصادیات من انخفاضات حادة
وبمعدالت نمو سلبیة تراوحت بین [5%-10%] (29)، تزامن ذلك مع امتالكھا ألسواق مالیة
صغیرة ومؤسسات مالیة ھشة، ھذا كما امتد غبار األزمة عبر المحیط الباسیفیكي إلى أسواق المال
في أمریكا الالتینیة، حیث شھدت أسواقھا المالیة (خاصة أسواق األسھم) تدھورا شدیدا وانھیارا
واضحا في أسواق عمالتھا، خاصة أسواق البرازیل وفنزویال، كما تأثرت أسواق الو.م.أ بانخفاض
مؤشر أسعار األسھم (مؤشر داونز جونز) في بورصة نیویورك (في 27/10/1997) بنسبة
7.2% مع التأثیر المباشر على تجارتھا الخارجیة(30)، خاصة وأن اضطراب األسواق المالیة
بالو.م.أ أدى إلى تأثیر سالب على العدید من صنادیق االستثمار التي تعمل في السوق األمریكیة
(خاصة صنادیق التحوط)، ومن جھتھا تأثرت الیابان بانفجار أزمة الجھاز المصرفي المالي بھا
بأبعاد غیر مسبوقة، ھذا وانتشرت عدوى األزمة إلى روسیا ومنھ دول أوروبا الغربیة لالنكشاف

الكبیر لبعض مؤسساتھا على السوق الروسیة(31).
أما الدول العربیة فقد كانت االكثرھا تأثرا، تلك المنتجة والمصدرة للنفط الخام ومنتجاتھ، على
اعتبار أن األزمة المالیة أدت إلى انخفاض الطلب العالمي على المواد األولیة ومنھ تراجع
أسعارھا في السوق العالمیة في النصف الثاني من سنة 1997 ثم تسارع االنخفاض سنة 1998،



وبذلك فقد تأثرت الدول العربیة المنتجة للنفط بتراجع الناتج المحلي النفطي وحصیلة الصادرات
النفطیة ومنھ موازینھا التجاریة وبالتبعیة موازین مدفوعاتھا، وعلى ضوء ذلك فقد سجلت حصیلة
الصادرات النفطیة في الجزائر انخفاضا بنسبة 33% سنة 1998 في حین وصل االنخفاض نسبة

4.4% سنة 1997 (32).



3- أھم الدروس المستخلصة من األزمة المالیة األسیویة

والجدل الراھن حول النھج األمثل لتحریر حساب رأس المال
أكدت األزمة المالیة األسیویة أن العالم في حاجة إلى برنامج إصالح دولي وشامل للنظام
االقتصادي والقواعد التي تحكمھ، سواء في مجال التجارة أو االستثمار أو حركة رؤوس األموال
وغیرھا؛ حتى یكون ھذا النظام أكثر عدالة وموضوعیة، ویحظى برضا دول العالم المتقدم منھا

والنامي على السواء.

1-3- أھم الدروس المستخلصة من األزمة المالیة األسیویة:

ھناك بعض الدروس المستخلصة من التجربة األسیویة والتي یجب أخذھا في الحسبان لتكون
مرشدا للحكومات لمحاولة استبعاد جوانب الضعف وتشمل:

-ضعف وھشاشة القطاع المالي المصرفي واألسواق المالیة التي أصبحت مجزأة، مع ضعف النظم
الرقابیة واإلشرافیة وضعف تدفق المعلومات وغیاب الشفافیة، مما یعكس ذلك فشل آلیات التحریر
المالي في تحقیق ھدف بناء قطاع مالي سلیم وذو كفاءة عالیة أي أن التحریر المالي المتزامن
لرأس المال واألسواق المالیة سبق الھیاكل التنظیمیة واإلشرافیة الالزمة للوسطاء المالیین والتي
كان یفترض وضعھا وتعزیزھا قبل التحریر المالي باعتبارھا آلیة لدعم االستقرار المالي

وإستراتیجیة الزمة للبقاء في النظام المالي العالمي غیر المستقر (33).
-انھیار الثقة في أي اقتصاد یكون بصورة مفاجئة لكنھا تسبقھ دالالت ومؤشرات تعكسي بوادر
حدوثھا في بعض االقتصادیات، ففقدان المستثمرین والمؤسسات في تلك االقتصادیات جاءت نتیجة
الرتفاع نسبة االلتزامات القصیرة األجل بالعمالت األجنبیة إلى األصول القصیرة األجل بالعمالت
األجنبیة، كما أن ذلك لم یأت بصورة فجائیة وإنما بالتدرج لذلك فأمام السلطات النقدیة لتلك

االقتصادیات فرصة للتنبھ والعمل على تقلیصھ (34).
-التحریر المالي السریع والمبكر لحساب ر أس المال والذي كان في صورة تدفقات رأسمالیة
قصیرة األجل معظمھا قروض مصرفیة واستثمارات محفظیھ، ساھم في توسعة القطاع المالي
واإلقراض األجنبي ولقد تزامن ذلك مع ضعف مقدرة الحكومة على الرقابة وإدارة تلك التدفقات

السریعة (35)
- أعتبر الفساد في معظم اقتصادیات دول جنوب شرق أسیا من أحد األسباب األساسیة لتفسیر
األزمة المالیة التي اجتاحت المنطقة سنة 1997، أي أن الفساد قد تعایش مع التنمیة االقتصادیة
في ظل سیاسات الحكم السلطوي على اعتبار أن الفساد زاد من الھیمنة السیاسیة لنخب الدول

واألجھزة التنفیذیة واألمنیة)(36).

2-3- الجدل الراھن حول النھج األمثل لتحریر حساب رأس المال:



أتضح اھتزاز بعض األسس النظریة لمسیرة عملیة التحریر المال خاصة وأن فتح الحدود بال
ضابط وال رابط أمام حركیة األموال الساخنة قد یجلب العدید من المخاطر، فیما یرى مروجوھا

عكس ذلك وفي سیاق ذلك ظھرت العدید من التصورات:
-التصور األول:

ویرى مناصروه أن التعجیل والتحریر المبكر لحساب رأس المال أرضیة ضروریة إلصالح
اقتصادي واسع النطاق، خاصة وأن العولمة أدت إلى ظھور سلطة جدیدة تعلو سلطة الدولة التي
أصبحت خاضعة لسلطة رأس المال ھذا ویصرح –Ignacio Ramonet –على أن العولمة
المالیة أنشأت دولتھا الخاصة وھي دولة فوق األوطان تمتلك آالتھا وشبكات تأثیرھا وتشمل
(صندوق النقد الدولي-FMI-، البنك العالمي لإلنشاء والتعمیر -BIRD -، منظمة التعاون والتنمیة
االقتصادیة -OCDE، المنظمة العالمیة للتجارة.-OMC-.....) وإن كان دور الدولة قد تراجع
باعتبارھا مؤسسة تحمي الحقوق وتحافظ على التوازنات فسلطتھا ظلت حاضرة لحراسة النظام

وإلزام المواطنین على القبول بسیطرة رأس المال (37).
- التصور الثاني:

ویرى مناصروه التأني المتدرج والمرحلي في تحریر حساب رأس المال استنادا لظروف كل دولة
تجنبا للمخاطر المحتملة المترتبة عن التعجیل في عملیة التحریر، كما أن ھناك شروط أساسیة
وضروریة تسبق عملیة التحریر وتتعلق بتفعیل ودعم الجھاز المصرفي (باعتباره الوكیل المالي
الرئیسي للتدفقات الرأسمالیة في معظم الدول النامیة)، خلق استقرار وتوازن اقتصادي كلي،
تطویر وعصرنة المؤسسات واألدوات المالیة المتداولة وتكوین احتیاطي نقدي دولي مقبول (38).
وفي سیاق ذلك قدم – Jagadish Bhagwati –(أھم منظري التجارة الحرة) ھجوما نظریا
على الحریة المطلقة النتقال رؤوس األموال القصیرة األجل العابرة الحدود باعتبارھا من الصعوبة
أن تجلب الفائدة ذاتھا والمنفعة للدول والشعوب كما في مجال حریة تدفقات التجارة في السلع
والخدمات، على اعتبار معاملتھا بالمنطق نفسھ یتضمن على قدر كبیر من الخداع، حیث أن حركة
رؤوس األموال غیر المرتبطة بتمویل تدفقات سلعیة أو استثمارات إنتاجیة ال تؤدي بالضرورة إلى
نفع متبادل كما في حالة التبادل التجاري السلعي بل قد یصیب الضرر بعض الدول التي فتحت
أسواقھا المالیة مبكرا أمام الغارات والھجمات المضاربیة ھذا ویشیر – Bhagwati-إلى أن وراء
الدعوة إلى التحریر المالي المبكر وفتح أسواق المال في االقتصادیات النامیة بما فیھا الناشئة أمام
تدفقات االستثمارات واألموال الساخنة أن ھناك مصالح اقتصادیة ومالیة بین التحالف الثالثي أو
John-المركب الصناعي –العسكري (كما أطلق علیھ االقتصادي األمریكي جون غالبریث
Galbraith) ویشمل (الخزانة األمریكیة، وول ستریت (أباطرة شارع المال بنیویورك)

وصندوق النقد الدولي.(39)
- التصور الثالث:

وھو رأي توفیقي ویرى دعاتھ أن تحریر حساب رأس المال جزءا من آلیات معالجة االختالل،
لذلك یجب أن یكون متوافقا ومرتبطا ومتضمنا في اإلصالح االقتصادي الكلي والھیكلي على
اعتبار أن مضمون اإلصالح یشمل التنسیق بین اإلصالحات في القطاعات والمؤشرات المحلیة

والخارجیة.
إلى جاب ذلك یشیر بعض الخبراء في إطار تحریر حساب رأس المال إلى قضیتین مھمتین:(40)



*-القضیة األولى:
أنھ من المستحسن المبادرة بتحریر حساب التدفقات الطویلة األجل غیر المنشئة للدیون قبل
التدفقات القصیرة األجل سریعة التقلب وتحریر التدفقات في صورة استثمار أجنبي مباشر قبل
تحریر التدفقات في صیغة االستثمار في المحافظ المالیة.، فعلى الدول أن تزن بعنایة ما تنطوي
علیھ تدفقات رؤوس األموال غیر المقیدة من منافع ومخاطر فبینما تستفید بعض االقتصادیات من
حریة حركیة رؤوس األموال یفترض بالدول النامیة واألسواق الصاعدة التأكد من بلوغھا
مستویات مقبولة على جمیع األصعدة قبل المبادرة بفتح حساب رأس المال وغیر ذلك یمكن أن

یجعل من التحریر المالي مصدرا لتقلب اقتصادیاتھا ومدمرا لكیانھا.(41)
*-القضیة الثانیة:

أن تحریر معامالت وتحویالت رأس المال ال یعني بالضرورة التخلي عن كل النظم والقواعد
المطبقة على معامالت العملة األجنبیة، كما یتطلب تقویة وتكثیف عمل القواعد المنظمة التحوطیة
المرتبطة بتحویالت ومعامالت العملة األجنبیة التي یقوم بھا غیر المقیمین، على اعتبار أن ھناك
أثار سلبیة مرتبطة باإلفراط في الحذر من التدفقات الرأسمالیة خاصة وأن فتح االقتصاد أمام

المستثمر األجنبي قد یحفز على حدوث تغیرات في صالح الكفاءة والنمو. (42)
لذلك تبقى عملیة تحریر حساب رأس المال تفترض بذل المزید من الجھود لتعظیم المكاسب على
المخاطر المحیطة فالتجارب والدراسات تشیر بأن وضع القیود على حساب رأس المال باعتبار
ذلك یتنافى تماما مع مقتضیات العولمة المالیة ویترتب عنھ أثارا سلبیة تھدد استقرار االقتصادیات
(كتقلیص حجم التجارة الدولیة، حرمان البلد المعني من التدفقات االستثماریة، ارتفاع تكلفة رأس
المال والتكالیف اإلداریة، ظھور تشوھات اقتصادیة من خالل سعي األفراد والمؤسسات إلى
ابتكار سبل للتھرب من تلك الضوابط..........)مما یجعل الخیار إما كل شيء أو ال شيء وھذا ما
یربك الدول النامیة خاصة لصعوبة االختیار إما بااللتزام والخضوع التام لمقتضیات ومتطلبات

العولمة أو التعرض للعداء والتھمیش.



الخاتمـــــــــة

استنادا للعرض السابق فقد أكدت األزمة المالیة األسیویة أن العالم بحاجة لتغییر الھندسة المالیة،
من خالل برنامج إصالح دولي وشامل للنظام االقتصادي والقواعد التي تحكمھ، سواء في مجال
التجارة أو االستثمار أو حركة رؤوس األموال وغیرھا؛ حتى یكون ھذا النظام أكثر عدالة
مصداقیة كما أن تلك األزمة تشیر إلى أن التحریر الكامل والشامل لتحویالت وتعامالت حساب
رأس المال ال بعبر بالضرورة عن استبعاد كل القواعد واآللیات المطبقة على معامالت العملة
األجنبیة بل یتطلب تفعیل وتكثیف النظم االحترازیة والتحوطة لتحویالت ومعامالت غیر المقیمین

للعملة األجنبیة.
لذلك فالتمھل والتدرج المتأني في إجراءات التحریر المالي واالستعداد المسبق بسیاسات إشرافیة
وتحوطیھ وبیئة مناسبة من جمیع أبعادھا مع استخالص الدروس المستفادة من التجارب السابقة
تضمن القدر الكافي لالستفادة من المكاسب وأمكانیة إدارة التحدیات المحتملة لتحریر حساب رأس

المال.



المالحــــــــــــق



الملحق رقم- 01 -

صافي التدفقات المالیة الدولیة نحو اقتصادیات األسواق اآلسیویة الصاعدة (*)
خالل (1998-1991)

الوحدة: بلیون دوالر أمریكي

____________________
(*)- وتشمل تلك االقتصادیات: اندونیسیا، تایالند، كوریا، الفیلبین، مالیزیا

(**)- االستثمارات األخرى وتشمل صافي التدفقات قصیرة وطویلة األجل األخرى شاملة
االقتراض الخاص والحكومي (الرسمي)

(***)- اإلشارة السالبة وتعني الزیادة
(****)- الفرق بین الحساب الجاري لمیزان المدفوعات ومجموع صافي التدفقات الخاصة

والرسمیة والتغیر في االحتیاطي یمثل حساب رأس المال وبند الحذف والخطأ
المصدر:

IMF , " World Economic Outlook , May 1999, Table 2-5
نقال من، عمرو محي الدین، أزمة النمور اآلسیویة، الجذور واآللیات والدروس المستفادة، مرجع

سابق، ص: 135.



الملحق رقم- 02 -

اقتراض القطاع الخاص قصیر األجل بالنقد األجنبي في بلدان جنوب شرق أسیا
(نھایة سنة 1996)

الوحدة: بلیون دوالر أمریكي

المصدر: محمد عبد الفضیل، الغرب والتجربة اآلسیویة، الدروس المستفادة، 2000، مرجع
سابق، ص: 1999



الملحق رقم -03-

التدرج المرحلي ألزمة جنوب شرق آسیا.



الفصل الحادي عشر



الجرائم المعلوماتیة الماسة بالخدمات المصرفیة اإللكترونیة



الملخص

یطرح مفھوم االقتصاد المعلوماتي ھیكل عالمي جدید یسیطر فیھ إنتاج السلع والخدمات
المعلوماتیة على فرص الثراء والعمل على السواء، باعتباره إطار یعتمد بصورة جوھریة على
Information & Communication Technologies تقنیات المعلومات واالتصاالت
ICT)) التي أصبحت المحرك االقتصادي الجدید وھي أكثر الصناعات دینامیكیة ونموا في الوقت

المعاصر.
واستنادا للمكاسب التي یقدمھا رأس المال ألمعلوماتي وعلى جمیع األصعدة، إال أن سوء استخدامھ
یصبح أرضیة لبرامج العبث التي تم تطویرھا من قبل مجرمي المعلوماتیة بھدف التدمیر،
االختراق، االختالس واالعتداء على الحقوق الشخصیة.سیما مع اتساع الفجوة التي یشھدھا
مضمون التشریعات القانونیة في مختلف دول العالم وعدم قدرتھا على مواكبة التطورات الحاصلة
في النظم المعلوماتیة وما یترتب عن سوء استخدامھا من مختلف صور االعتداءات التي تعدت

الحدود الجغرافیة، لیصبح بذلك التعاون الدولي حتمیة لوضع اآللیات الكفیلة لمواجھتھا.
الكلمات المفتاحیة: المصرف، المعلوماتیة، الجرائم اإللكترونیة.

المقدمة

شھدت بیئة االقتصاد العالي خالل السنوات األخیرة تغیرات جذریة وھذه التغیرات ھي جزء من
ً ھائالً من التطبیقات شملت جمیع القطاعات االقتصادیة ویمكن سیاسة العولمة والتي أفرزت كما
اعتبار قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة أكثر القطاعات االقتصادیة استفادة من ھذه التغیرات
الھائلة والمتسارعة في مجال الخدمات االلكترونیة واالتصال، وذلك المتالك القطاع المصرفي

إمكانیات مالیة ضخمة تمكنھ من االستثمار في قطاع الخدمات االلكترونیة.
ولقد أدت التطورات التكنولوجیة الحدیثة إلى استخدامات الكترونیة مھمة في میدان القطاع
المصرفي وفي مقدمتھا استخدام البنك االلكتروني والذي یحتاج استخدامھ إلى بیئة مالئمة تسھل
إمكانیة تطبیقھ، وھكذا فقد تمیز القرن الحادي والعشرین (21) بقوى جدیدة محركة لالقتصاد ولم
تعد األرض أو صاحب رأس المال، ھي العوامل األساسیة للقوى االقتصادیة وإنما أصبح المورد
المعرفي أو المعلوماتي ھو المحرك األساسي لالقتصاد، وھكذا أصبح رأس المال الفكري
Knowledgeوتكنولوجیا المعلومات ھي القوى األساسیة المحركة لالقتصاد المعرفي
Economic، وھو المفھوم الجدید الذي برز لیحدد مالمحھ، من خالل اعتبار المعرفة
Knowledge والمعلومات Information ھي القوى االقتصادیة التي لھا التأثیر اإلیجابي على

عمل المنظمات التي تعمل على استغاللھ واالنتفاع بھ،
و على جانب آخر، فالحاسبات اآللیة والمعلوماتیة بشكل عام لم یقتصر دورھا على تقدیم حیاة
أفضل للمجتمع بصفة عامة، بل أن النمو المتالحق لصناعة الحاسبات اآللیة وانتشار استعمالھا
كمستودع أسرار األشخاص، سواًء تلك المتعلقة بحیاتھم الخاصة أو بأموالھم أو بنشاطھم
االقتصادي، أدى كل ذلك إلى ظھور أنماط جدیدة من االعتداء على األموال التي قد تتخذ صورة



السرقة أو النصب أو خیانة األمانة أو اإلتالف، ولما كانت جرائم الحاسب اآللي یطلق علیھا
الجرائم المعلوماتیة الرتباطھا بالتكنولوجیا الحدیثة، فقد ترتب على ذلك إحاطة ھذه الظاھرة بكثیر
من الغموض، حتى دعى ذلك الكثیرین إلى القول أنھ ال توجد جریمة معلوماتیة، وإنما كل أشكال
السلوك غیر المشروع التي ترتبط بالحاسب اآللي ھي في حقیقتھا جرائم عادیة یمكن بشأنھا تطبیق
النصوص التقلیدیة القائمة دون أن تتمیز بأیة سمات خاصة، ولقد أسفرت محاوالت تطبیق
النصوص التقلیدیة على ھذه األنواع الجدیدة من الجرائم عن كثیر من المشاكل القانونیة، ولقد
اختلفت آراء الفقھاء في شأن تطبیق النصوص التقلیدیة علیھا، وتضاربت أحكام القضاء في البلد
الواحد، فصدرت أحكام تطبق النصوص التقلیدیة على سلوك ما ینطوي على المعلومات المخزنة

في الحاسبات اآللیة، في حین اعتبرتھ أحكاما أخرى فعالً مباحاً لم یرد بشأنھ نص یجرمھ.
وتتمحور مبررات اختیارنا لھذا الموضوع للتعریف بظاھرة الجرائم المعلوماتیة، التي بدأت في
الظھور واالنتشار، وارتبطت بتكنولوجیا الحاسبات اآللیة، مما أسفر عن تمیزھا بمجموعة من
الخصائص جعلتھا تختلف عن غیرھا من الجرائم، مما یستدعي ضرورة التعامل معھا بما یتالءم

مع ھذه الخصوصیة.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:

- دور التجارة اإللكترونیة في الخدمات المصرفیة؟
- ھل یمكن اعتبار المعلوماتیة موضوعا لجرائم األموال؟

- ما ھي أھم متطلبات مواجھة مختلف صور االعتداءات الماسة بنظم المعلومات؟
ولمحاولة اإلجابة على ذلك تم تفریع ورقتنا البحثیة إلى الخطة التالیة:

أوال- مساھمة التجارة اإللكترونیة في تطویر الخدمة المصرفیة
1- مضمون الخدمة المصرفیة االلكترونیة وأھم مخاطرھا

2- وسائل الدفع االلكترونیة – المزایا والمخاطر
1-2-أھمیة وسائل الدفع االلكتروني

2-2-مخاطر وسائل الدفع االلكتروني
ثانیا- الجریمة المعلوماتیة (اإلرھاب المعلوماتي)

1- مفھوم الجریمة المعلوماتیة:
2- خصائص الجرائم المعلوماتیة
3- تصنیف الجرائم المعلوماتیة:

ثالثا – حكم الجرائم المعلوماتیة في اإلسالم، واآللیات الكفیلة لمواجھتھا
1- الجرائم المعلوماتیة من منظور شرعي.

2-متطلبات مواجھة الجرائم المعلوماتیة
الخاتمة

المالحق



أوال- مساھمة التجارة اإللكترونیة في تطویر الخدمة المصرفیة

لقد ساھم االنتشار الكبیر للتجارة االلكترونیة في استقطاب الكثیر من األموال واستثمارھا في ھذا
المجال، مما خلق الحاجة لوجود نوعیة جدیدة من المصارف غیر التقلیدیة تستطیع التعامل مع ھذا
من التجارة وال تتقید بمكان معین أو بأوقات عمل محددة، إضافة للقیام بكل العملیات المصرفیة

التقلیدیة في وقت اقل وبجودة اكبر.

1- مضمون الخدمة المصرفیة االلكترونیة وأھم مخاطرھا:

وھي مجموعة من األنشطة والعملیات ذات المضمون النفعي المقدمة من طرف المصرف لتلبیة
المتطلبات المالیة واالئتمانیة وضمان حصول العمیل على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفیة،
والوصول إلى حساباتھ أو أیة معلومات یریدھا، من خالل شبكة معلومات (كاالنترنیت، الھواتف

النقالة....) (1) وذلك ضمن مفھوم بنوك الویب.
وفي ممارسة المصارف ألعمالھا االلكترونیة تواجھ مخاطر یترتب عنھا خسائر مالیة، ومن ھذه

المخاطر یمكن تصنیفھا ضمن مجموعات مختلفة تتمثل فیما یلي: (2)
• المخاطر التقنیة: تحدث ھذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولیة النظام أو

من أخطاء العمالء، أو من برنامج إلكتروني غیر مالئم للصیرفة واألموال االلكترونیة.
• مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام االلكتروني: قد ینشأ الخطر من سوء استخدام ھذا النظام، أو

سوء مراقبة البرامج في حد ذاتھا.
• مخاطر قانونیة: تحدث المخاطر القانونیة عندما ال یحترم البنك القواعد القانونیة والتشریعات
المنصوص علیھا، أو عندما ال تكون ھناك نظم قانونیة واضحة ودقیقة بخصوص عملیات
مصرفیة جدیدة، وتبرز أھم التحدیات القانونیة متمثلة في تحدي قبول القانون للتعاقدات
اإللكترونیة، حجیتھا في اإلثبات، أمن المعلومات، وسائل الدفع، التحدیات الضریبیة، إثبات
الشخصیة، التواقیع اإللكترونیة، أنظمة الدفع النقدي، المال الرقمي أو اإللكتروني، سریة
المعلومات، أمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنیة العالیة، خصوصیة العمیل، المسؤولیة عن
األخطاء والمخاطر، حجیة المراسالت اإللكترونیة، التعاقدات المصرفیة اإللكترونیة، مسائل
الملكیة الفكریة لبرمجیات وقواعد معلومات البنك أو المستخدمة من موقع البنك أو المرتبطة بھا،
عالقات وتعاقدات البنك مع الجھات المزودة للتقنیة أو الموردة لخدماتھا أو مع المواقع الحلیفة

مشاریع االندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتیة.
• مخاطر فجائیة: مثل ھذه المخاطر تؤدي إلى مشاكل في السیولة وفي سیاسة القروض
المصرفیة، حیث أن فشل المشاركین في نظام نقل األموال اإللكترونیة أوفي سوق األوراق المالیة
بشكل عام في تنفیذ التزاماتھم - الدفع والتسدید - یؤدي غالبا إلى توتر قدرة مشارك أو مشاركین
آخرین للقیام بدورھم في تنفیذ التزاماتھم في موعدھا، وھذا ما یؤدي إلى توتر العالقات وزعزعة

االستقرار المالي في السوق.



• مخاطر تكنولوجیة: ترتبط المخاطر بالتغیرات التكنولوجیة السریعة، وإن عدم إلمام موظفي
البنوك باالستخدام األمثل للتكنولوجیا الحدیثة یؤدي إلى القصور في أداء العملیات االلكترونیة

بشكل صحیح.
• مخاطر االحتیال: وتتمثل في تقلید برامج الحواسب االلكترونیة أو تزویر معلومات مطابقة

للبرامج االلكترونیة، أو تعدیل بعض المعلومات بخصوص األموال االلكترونیة.

2- وسائل الدفع االلكترونیة – المزایا والمخاطر:

تطورت وسائل الدفع االلكتروني مع انتشار عملیات التجارة االلكترونیة، ویقصد بالدفع
االلكتروني على أنھ مجموعة األدوات والتحویالت االلكترونیة التي تصدره المصارف

والمؤسسات كوسیلة دفع، وتتمثل في:
1- البطاقات البنكیة: أو البطاقات البالستیكیة، وھي عبارة عن بطاقة مغناطیسیة یستطیع حاملھا
استخدامھا في شراء معظم احتیاجاتھ أو أداء مقابل ما یحصل علیھ من خدمات دون الحاجة لحمل

مبالغ كبیرة قد تتعرض لمخاطر السرقة أو الضیاع أو اإلتالف.
وتنقسم البطاقات االلكترونیة إلى ثالث أنواع ھي(3):

 أ. بطاقات الدفع: تصدرھا البنوك أو شركات التمویل الدولیة بناءا على وجود أرصدة فعلیة للعمیل
في صورة حسابات جاریة تقابل المسحوبات المتوقعة لھ

ومن المالحظ ھنا أن بطاقة الوفاء ال تعطي للعمیل ائتمانا، بحیث إذا لم یكن ھناك رصید كاٍف
للعمیل بالبنك مصدر البطاقة فال یستطیع استعمال ھذه البطاقة للشراء أو الوفاء لدى المحالت
التجاریة، عكس بطاقة االئتمان التي تعطي للعمیل ائتمانًا بحیث تتعھد الجھة المصدرة للبطاقة

بالتسدید في مواجھة التاجر حتى بدون وجود رصید.
 ب. البطاقات االئتمانیة: وھي البطاقات التي تصدرھا المصارف في حدود مبالغ معینة، تمكن
حاملھا من الشراء الفوري الحتیاجاتھ مع دفع آجل لقیمتھا، مع احتساب فائدة مدینة على كشف

الحساب بالقیمة التي تجاوزھا العمیل نھایة كل شھر.
 ج. بطاقات الصرف (السحب اآللي): تختلف ھذه البطاقات عن البطاقات االئتمانیة كونھا تسدد
بالكامل من قبل العمیل للبنك خالل الشھر الذي تم فیھ السحب (أي أن االئتمان في ھذه البطاقة ال
یتجاوز شھر). ولذلك فإن بطاقة السحب اآللي ال تعتبر بطاقة ائتمان لعدم توفیر تسھیالت ائتمانیة
للعمیل عادة. ألنھ في حال لم یكن رصید للعمیل في البنك بالمبالغ المنوي سحبھا فال یستطیع

السحب لعدم توفر الرصید.
تصدر البطاقات البنكیة من طرف مجوعة من المنظمات العالمیة والمؤسسات المالیة والتجاریة

نذكر منھا: (4)
• فیزا Visa internationale: تعد أكبر شركة دولیة في إصدار البطاقات االئتمانیة، یعود

تاریخ إنشائھا إلى عام 1958 عندما أصدر بنك أمریكا البطاقات الزرقاء والبیضاء والذھبیة.
• ماستر كارد Master carde internationale: ھي ثاني أكبر شركة دولیة في إصدار

البطاقات االئتمانیة، مقرھا في الوالیات المتحدة األمریكیة،.



• أمریكان إكسبرس American Express: ھي من المؤسسات المالیة الكبرى التي تصدر
بطاقات ائتمانیة مباشرة دون ترخیص إصدارھا ألي مصرف، وأھم البطاقات الصادرة عنھا:

* إكسبرس الخضراء: تمنح للعمالء ذوي المالءة المالیة العالیة.
* إكسبرس الذھبیة: تمتاز بتسھیالت غیر محددة السقف االئتماني، تمنح للعمالء ذوي المالءة

المالیة العالیة.
* إكسبرس الماسیة: تصدر لحاملیھا بعد التأكد من المالءة المالیة، ولیس بالضرورة أن یفتح

حاملیھا حساب لدیھا.
• دیتر كلوب Diter Club: من مؤسسات البطاقات االئتمانیة الرائدة عالمیا، رغم صغر عدد

حملة بطاقاتھا، وتصدر بطاقات متنوعة مثل:
• بطاقات الصرف البنكي لكافة العمالء.

• بطاقات األعمال التجاریة لرجال األعمال.
• بطاقات التعاون مع الشركات الكبرى مثل شركات الطیران.

2-النقود االلكترونیة: أو "النقود الرقمیة " والتي ھي عبارة عن نقود غیر ملموسة تأخذ صورة
وحدات إلكترونیة تخزن في مكان آمن على الھارد دیسك لجھاز الكمبیوتر الخاص بالعمیل یعرف
باسم المحفظة االلكترونیة، ویمكن للعمیل استخدام ھذه المحفظة في القیام بعملیات البیع أو الشراء

أو التحویل. (5) وعلى ذلك یمكن تجسید النقد االلكتروني في صورتین:
• حامل النقد االلكتروني Le porte- monnaie électronique: یحتوي على احتیاطي

نقدي مخزن في البطاقة یسمح بإجراء الدفع للمشتریات الصغیرة.
• النقد االفتراضي La monnaie virtuelle: عبارة عن برنامج یسمح بإجراء الدفع عبر

شبكات االنترنت.
حیث تصدر ھذه النقود من شركات مالیة عالمیة مثل شركة-- Mondex، التي تصدر البطاقات
الذكیة إلتمام المعامالت، بحیث ینحصر التعامل بالنقود اإللكترونیة على حاملي بطاقة-
Mondex- والتي تحمل التوقیع الرقمي للشركة، وفي المعامالت التجاریة یتم الخصم من بطاقة
المشتري أوال ثم تضاف نفس القیمة المخصومة إلى بطاقة البائع، وھناك أیًضا نظام آخر إلصدار
النقود اإللكترونیة یعرف باسم-Cybercash- (6)، وھو یكون في شكل بطاقات ائتمان، یستطیع

العمیل من خاللھا إتمام العملیات التجاریة والتسوق وسداد دیونھ عبر شبكة اإلنترنت.
3-الشیكات االلكترونیة: وھو مثل الشیك التقلیدي تعتمد فكرة الشیك االلكتروني على وجود وسیط
إلتمام عملیة التخلیص والمتمثل في جھة التخلیص (البنك) الذي یشترك لدیھ البائع والمشتري من
خالل فتح حساب جاري بالرصید الخاص بھما مع تحدید التوقیع االلكتروني لكل منھما وتسجیلھ
في قاعدة البیانات لدى البنك االلكتروني(7)، ومن البنوك التي تتبنى فكرة الشیكات االلكترونیة

نجد بنك بوسطن وسیتي بنك.
Smart Cards 4-البطاقات الذكیة: تماشیا مع التطورات التكنولوجیة ظھرت البطاقات الذكیة
والتي ھي عبارة عن بطاقة بالستیكیة تحتوي على خلیة إلكترونیة یتم علیھا تخزین جمیع البیانات
الخاصة بحاملھا مثل االسم، العنوان، المصرف المصدر، أسلوب الصرف، المبلغ المنصرف

وتاریخھ، وتاریخ حیاة العمیل المصرفیة.(8)



إن ھذا النوع من البطاقات الجدیدة یسمح للعمیل باختیار طریقة التعامل سواء كان ائتماني أو دفع
فوري، وھو ما یجعلھا بطاقة عالمیة تستخدم على نطاق واسع في معظم الدول األوروبیة

واألمریكیة.
1-2-أھمیة وسائل الدفع االلكتروني: وتشمل(9):

بالنسبة لحاملھا: تحقق وسائل الدفع االلكتروني لحاملھا مزایا عدیدة أھمھا سھولة ویسر االستخدام،
كما تمنحھ األمان بدل حمل النقود الورقیة وتفادي السرقة والضیاع، كما أن لحاملھا فرصة
الحصول على االئتمان المجاني لفترت محددة، كذلك تمكنھ من إتمام صفقاتھ فوریا بمجرد ذكر

رقم البطاقة.
بالنسبة للتاجر: تعد أقوى ضمان لحقوق البائع، تساھم في زیادة المبیعات كما أنھا أزاحت عبء

متابعة دیون الزبائن طالما أن العبء یقع على عاتق البنك والشركات المصدرة.
بالنسبة لمصدرھا: تعتبر الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح التي تحققھا المصارف

والمؤسسات المالیة،
2-2-مخاطر وسائل الدفع االلكتروني: وتشمل (10)

بالنسبة لحاملھا: من المخاطر الناجمة عن استخدام ھذه الوسائل زیادة االقتراض واإلنفاق بما
یتجاوز القدرة المالیة، وعدم سداد حامل البطاقة قیمتھا في الوقت المحدد یترتب عنھ وضع اسمھ

في القائمة السوداء
بالنسبة للتاجر: إن مجرد حدوث بعض المخالفات من جانبھ أو عدم التزامھ بالشروط یجعل البنك
یلغي التعامل معھ ویضع اسمھ في القائمة السوداء وھو ما یعني تكبد التاجر صعوبات جمة في

نشاطھ التجاري.
بالنسبة لمصدرھا: أھم خطر یواجھ مصدریھا ھو مدى سداد حاملي البطاقات للدیون المستحقة

علیھم وكذلك تحمل البنك المصدر نفقات ضیاعھا.
وعلى الرغم من أن وسائل الدفع اإللكتروني تقدم الكثیر من الفرص للشركات والمستھلكین، كما
أنھا توفر بوابة عبور إلى مجال واسع جداً من المعلومات، إال أنھا بالمقابل تعرض المعلومات

الخاصة بھذه الشركات وھؤالء المستھلكین لخطر كبیر.
كما تعتبر مجاال خصبا لبرامج العبث التي تم تطویرھا من قبل المخربین بھدف تدمیر تلك
لمعلومات ٕوإفسادھا، والذي یصطلح علیھ باإلرھاب اإللكتروني أو الجرائم المعلوماتیة والتي

ستكون موضوع دراستنا في العنصر الموالي.



ثانیا- الجریمة المعلوماتیة (اإلرھاب المعلوماتي)

مع تزاید اعتماد األنظمة المالیة في مختلف أنحاء العالم على الحاسبات اآللیة، تزاید مـن جھة
أخرى استخدام الحاسبات اإللیة كأداة أساسیة الرتكاب الكثیر من األنشطة اإلجرامیـة، مما جعل
الجریمة على المال المعلوماتي تتسم بخصائص تمیزھا عن الجریمة التقلیدیة، وبذلك فقد أصبح

اإلرھاب اإللكتروني ھاجسا یھدد كیان العالم من كافة مجاالتھ.

1- مفھوم الجریمة المعلوماتیة:

بالنظر في نطاق القانون الجنائي، تعرف الجریمة " بأنھا فعل غیر مشروع صادر عن إرادة
جنائیة یقرر لھا القانون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً ". (11)

أما بالنسبة للجرائم المعلوماتیة، فقد تعددت التعریفات وفقا لمعاییر متعددة سواء أكانت وفقا لمعیار
شخصي من حیث توفر المعرفة والدرایة بالتقنیة أو وفقا لمعیار موضوع الجریمة، والمعاییر

المتعلقة بالبیئة المرتكب فیھا الجریمة، وغیرھا.
فمنھم من یراھا بأنھا " كل سلوك غیر مشروع أو غیر مسموح بھ فیما یتعلق بالمعالجة اآللیة

للبیانات أو نقل ھذه البیانات "(12)
وآخرون یعتبرونھا " أي نمط من أنماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبط
بتقنیة المعلومات ویكون الھدف منھا اختراق الشبكات وتخریبھا، التحریف والتزویر، قرصنة

واختالس حقوق الملكیة الفكریة.".
ھذا وقد وجد اإلرھاب اإللكتروني (الجرائم المعلوماتیة) في بیئة جدیدة بیئة افتراضیة مقوماتھا
معلومات وأرقام لتطال في اعتداءاتھا قیما جوھریة تمس األفراد والمؤسسات والدول في كافة

المجاالت.
وعلى ضوء ذلك فقد أصبحت الجرائم المعلوماتیة تحدیا كبیرا للفقھ والتشریع والقضاء، فاقتنعوا
بضرورة مواكبة ھذا التطور الملحوظ في الجرائم المعلوماتیة ومواجھتھا تشریعیا بقواعد قانونیة

غیر تقلیدیة.

2- خصائص الجرائم المعلوماتیة

تتسم االعتداءات الماسة بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیات عن غیرھا من الجرائم التّقلیدیة، نتیجة
ارتباطھا بالحاسب اآللي لما یتمتّع بھ من تقنیّة عالیة، وھو ما أضفى على ھذه االعتـداءات عدد
مات والحقائق التي انعكست بدورھا على مرتكب الجریمة الذي یُعَرف بصفة عاّمة من الّسِ

بالمجرم المعلوماتي، والذي یتمیّز كذلك عن المجرم العادي من خالل:
-السمات المتعلقة بالجریمة: والتي تتسم بقلّة عدد الحاالت التي تّم اكتشافھا بالفعل مقارنة بالجریمة
التّقلیدیة، وھذا راجع إلى تمیّزھا بأنّھ ال یشوب ارتكابھـا أيَّ عمـٍل من أعمال العنف، كما أنّھا ال



تترك آثاًرا خارجیة مرئیّة أو ملموسة(13)، وتتمیّز كذلك بصعوبة إثباتھا بسبب وسیلة تنفیذھا
التي تتّسم بطابعھا التّقني،

كما أن القدرة الكبیرة التي تتمتّع بھا الحاسبات اآللیة في نقل وتبادل كمیّات كبیرة من المعلومات
بین أنظمة یفصل بینھا آالف األمیـال، قد أدَّت إلى نتیجة مؤدَّاھا أن أماكن متعّددة في دول مختلفة
قد تتأثّر بھذه االعتداءات في آٍن واحد، خاّصة في مجال البنوك، من خالل التّحویل اإللكتروني

لألموال والتّبادل اإللكتروني للمعلومات.
مات المتعلقة بالمجرم: ویتسم المجرم في ھذه االعتداءات بالمھارة، المعرفة، الوسیلة، الّسلطة -الّسِ
(14) والتي تمكنھ من تدمیر ما قد یعتبر دلیال یمكن أن یستخدم إلدانتھ، وھذا ما یمیِّزه بصفة

عاّمة عن غیره من المجرمین،

3- تصنیف الجرائم المعلوماتیة:

عموما یمكن توضیح أھم صور الجرائم المعلوماتیة فیما یلي:
1-3-إنشاء ونشر الفیروسات(15): وھي أكثر جرائم اإلنترنت انتشارا وتأثیرا، على اعتبار إن
الھدف المباشر للفیروسات ھي المعلومات المخزنة على األجھزة المقتحمة حیث تقوم بتغییرھا أو

حذفھا أو سرقتھا ونقلھا إلى أجھزة أخرى.
2-3-االختراقات: من خالل الدخول غیر المصرح بھ إلى أجھزة أو شبكات حاسب آلي.باالعتماد
على برامج متوفرة على اإلنترنت یمكن لمن لھ خبرات تقنیة متواضعة أن یستخدمھا لشن ھجماتھ

على أجھزة الغیر،
3-3-انتحال الشخصیة: باعتبارھا جریمة األلفیة الجدیدة نظراً لسرعة انتشار ارتكابھا خاصة في

األوساط التجاریة. من خالل استخدام ھویة شخصیة أخرى بطریقة غیر شرعیة (16)،
ً باستخدام البرید 4-3-المضایقة والمالحقة: تتم جرائم المالحقة على شبكة اإلنترنت غالبا
اإللكتروني أو وسائل الحوارات اآلنیة المختلفة على الشبكة. وتشمل المالحقة رسائل تھدید

وتخویف ومضایقة.
5-3-التشھیر وتشویھ السمعة: یقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سریة أو مضللة أو مغلوطة

عن ضحیتھ، والذي قد یكون فرداً أو مجتمع أو دین أو مؤسسة تجاریة أو سیاسیة.
ً لمن لھ سلع أو خدمات 6-3- النصب واالحتیال: حیث أصبحت الشبكة االفتراضیة مجاالً رحبا
تجاریة یرید أن یقدمھا، وبوسائل غیر مسبوقة كاستخدام البرید اإللكتروني أو عرضھا على موقع
على الشبكة أو عن طریق ساحات الحوار. ومن الطبیعي أن ُیساء استخدام ھذه الوسائل في
عملیات نصب واحتیال كبیع سلع أو خدمات وھمیة، أو المساھمة في مشاریع استثماریة وھمیة أو
سرقة معلومات البطاقات االئتمانیة واستخدامھا. إضافة إلى اإلستالء على ماكینات الصراف اآللي
والبنوك وھي ظاھرة منتشرة في الكثیر من الدول اإلفریقیة وخاصة في جنوب إفریقیا،(17) وفیھا
یتم نسخ البیانات اإللكترونیة لبطاقة الصرف اآللي ومن ثم استخدامھا لصرف أموال من حساب
الضحیة.، ھذا مع إنشاء صفحة انترنیت مماثلة جدا لموقع أحد لبنوك الكبرى او المؤسسات المالیة
الضخمة لتطلب من العمیل إدخال بیاناتھ أو تحدیث معلوماتھ بقصد الحصول على بیاناتھ



المصرفیة وسرقتھا، واستنادا للضرورة البحثیة حول الجرائم المعلوماتیة الماسة بالخدمات
المصرفیة اإللكترونیة

فتعد ظاھرة غسل األموال المتحصلة من أنشطة غیر مشروعة من أبرز األنماط اإلجرامیة
المستحدثة التي تقوم بھا شبكات منظمة تمتھن اإلجرام وتأخذ درجات عالیة من التنسیق والتخطیط
واالنتشار في كافة أنحاء العالم، وذلك باستخدام النقود اإللكترونیة، مما یسھل من نقل األموال غیر

المشروعة بدالً من تھریب األموال بالشكل التقلیدي.
وعلى ضوء ذلك تشیر إحصائیات األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي إلى أن أكثر من 400ملیار
دوالر أمریكي(بما یعادل 03%- 05% من الناتج المحلي الخام العالمي) من األموال القذرة

تغسل سنویًا عبر االنترنت مخترقة حدود 67 دولة في العالم،
كما أن استخدام ھذه النقود یؤدي إلى زیادة حاالت التھرب الضریبي، حیث یصعب على الجھات
المكلفة بتحصیل الضرائب مراقبة الصفقات التي تتم عبر شبكة االنترنیت، إضافة إلى أن تلك
النقود معرضة لالختالس، من خالل الدخول غیر المشروع إلى أجھزة وأنظمة الحاسب الشخصي

عن طریق فك التشفیر.
وبذلك تعد وسائل الدفع اإللكترونیة من أھم التقنیات الحدیثة التي حرفت عن مسارھا الطبیعي،
وحولت من الھدف الذي وجت من أجلھ، وذلك باستخدامھا كآلیات الرتكاب الجرائم بمختلف

صورھا، ویظھر نصیب مختلف دول العالم من تلك الجرائم المعلوماتیة فیما ھو أدناه.
-I– الشكل البیاني رقم

نسبة الجرائم المعلوماتیة في مختلف دول العالم سنة 2009

المصدر: سارة خالد الخلف، ما ھي الجریمة اإللكترونیة وما أنواعھا، مركز التمیز ألمن
المعلومات، جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة،2010

عموما فقد أصبحت الجرائم المعلوماتیة او ما یصطلح علیھ باإلرھاب اإللكتروني سرطان یسري
في جمیع مفاصل العالم لیھدد كیان األفراد والمؤسسات والدول وفي جمیع نواحي الحیاة

االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة والسیاسیة.



ثالثا- حكم الجرائم المعلوماتیة في اإلسالم، واآللیات الكفیلة لمواجھتھا

ونظًرا لتمیز ھذه االعتداءات بطبیعتھا الّدولیة العابرة للحدود بعد ظھور شبكة المعلومات، أصبح
لھ من خطورة على أمن الدُّول، كون أّن األمر ال ي لھذه االعتداءات لما تشّكِ من الّضروري التّصّدِ
مة أو نامیة، خاصة وأن الشریعة اإلسالمیة بكتاب هللا سبحانھ وتعالى وسنة یقتصر على دول متقّدِ

رسولھ (ص) تنھى عن مثل تلك المعامالت وتدعو لصیانة الحقوق الشخصیة.

1- الجرائم المعلوماتیة من منظور شرعي:

بالنظر إلى مختلف صور الجرائم المعلوماتیة في إطار دراستنا نلمس فیھا عدة محرمات
ومعامالت محظورة وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على حفظ حقوق اآلخرین وعدم
انتھاكھا ونستدل على ھذه الجریمة من الكتاب والسنة النبویة الشریفة من خالل نھى هللا - جل
جاللھ - عن التجسس، فقال سبحانھ: ( وال تجسسوا)[الحجرات -12]، كما نھت الشریعة اإلسالمیة
عن االطالع على أسرار الناس وھتك حرماتھم، ففي الحدیث أن النبي (ص) قال: {إنك إن اتبعت
عورات المسلمین أفسدتھم أو كدت أن تفسدھم} (18) واختراق البرید اإللكتروني وفك التشفیر
لوسائل الدفع اإللكتروني ھو خرق لخصوصیة اآلخرین وھتك لحرماتھم وتجسس على معلوماتھم
وبیاناتھم التي ال یرغبون أن یطلع علیھا غیرھم، والنبي (ص) یقول: (وال تحسسوا وال تجسسوا)

.(19)
فالشریعة اإلسالمیة كفلت حفظ الحقوق الشخصیة لإلنسان وحرمت االعتداء علیھا بغیر حق، لقولھ
تعالى في النھي عن االعتداء: ( وال تعتدوا إن هللا ال یحب المعتدین)[ البقرة -190] وھؤالء الذین
یعتدون على بیانات اآلخرین ومعلوماتھم عبر اختراق رسائلھم البریدیة اإللكترونیة والولوج في
أنظمة معلوماتھم بفك التشفیر آثمون لمخالفة أمر الشارع الحكیم ومستحقون للعقاب التعزیري

الرادع لھم،
لذلك ال بد من إشاعة ھذا الحكم بین الناس وتوعیة المتعاملین بشبكة المعلومات العالمیة
(اإلنترنت) بخطورة انتھاك خصوصیة اآلخرین وحكم ذلك في الشریعة اإلسالمیة، وأن ھذا األمر
مما استقرت الشریعة على تحریمھ والنھي عنھ،، قد تنادت الدول إلى تجریم مخترقي خصوصیة
النظم المعلوماتیة لما فیھ من ضیاع للحقوق واعتداء على خصوصیات اآلخرین وأسرارھم،

والسیما إذا كان ذلك الستغاللھا في الجرائم اإلرھابیة والعدوان على اآلخرین.
فال ریب أن ھذا من أعظم المنكرات التي یجب التصدي لھا وإنكارھا وفق قواعد إنكار المنكر
لقول وهللا تعالى: (ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر (. [

أل عمران -104]
وقال (ص) ما في الحدیث الذي رواه أبو سعید الخدري {من رأى منكم منكًرا فلیغیره بیده، فإن لم

یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع فبقلبھ، وذلك أضعف اإلیمان}(20)
ھذا باإلضافة إلى العدید من شواھد الشریعة اإلسالمیة من كتاب هللا وسنة رسولھ الكریم التي

یمكن االستدالل بھا لتحریم السرقة واالختالس.



وعلى ضوء ذلك فقد صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ الخامسة سنة 1409ھـ بأن
حقوق التألیف واالختراع أو االبتكار مصونة شرًعا، وألصحابھا حق التصرف فیھا وال یجوز

االعتداء علیھا..(21)

2-متطلبات مواجھة الجرائم المعلوماتیة:

على صعید دول العالم ومع مسایرة التطورات في تقنیة المعلومات تم سن العدید من أنظمة لضبط
التعامالت اإللكترونیة، وتضمنت تلك األنظمة عقوبات للمخالفین في التعامالت اإللكترونیة.

-ففي مالیزیا، صدر سنة 1997نظام للمخالفات اإللكترونیة، وقد صنف المخالفات إلى: الوصول
غیر المشروع إلى الحاسب اآللي والدخول بنیة التخریب أو التعدیل غیر المسموح بھ وتتراوح

العقوبات المحددة بین الغرامات مالیة (22) والسجن.
-في أیرلندا صدر سنة 2001نظام للحمایة من الجرائم المعلوماتیة، یتیح معاقبة االستخدام غیر

المسموح بھ ألجھزة وأنظمة الحاسب اآللي.
- في الوالیات المتحدة األمریكیة، السوید، بریطانیا، النمسا والعدید من الدول األوروبیة یجري
العمل إلصدار وتعدیل تشریعات قانونیة لتجریم الممارسات اإللكترونیة غیر المشروعة والتي

تمس أمن وسالمة نظم المعلومات.
وفي العدید من دول المنطقة العربیة (مصر، األردن، السعودیة، البحرین، المغرب....) یجري
العمل إلصدار تنظیم یتعلق بخصوصیة المعلومات وسریتھا، للمحافظة علیھا في ظل التعامالت
اإللكترونیة، مع تعدیل قانون حمایة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع حمایة قانون الملكیة
الصناعیة لنظم المعالجة اآللیة للمعطیات، كما یتضمن النظام عقوبات رادعة لمن یقوم من األفراد
أو المؤسسات بتزویر أو إفساد مستند إلكتروني على الشبكة، أو الكشف عن بیانات ومعلومات

دون وجھ حق، وغیرھا من صور الجریمة اإللكترونیة.
والجزائر على غرار العدید من الّدول، أكّدت مساعیھا في التّصدي لھذه الظاّھرة باعتبارھا شكالً
من أشكال الجریمة المنّظمة العابرة للحدود، وذلك بمصادقتھا على اتّفاقیة األمم المتّحدة لمكافحة
الجریمة المنّظمة سنة 2002، وتداركت منظومتھا التّشریعیة بصدور القانون 04/15 المـؤرخ
ن في 10 نوفمبر 2004 المعـّدل والمتمـّم لألمـر 66/156 المـؤّرخ في 08/06/1966 المتضّمِ
ً خاّصة باالعتداءات الماّسة بأنظمة المعالجة اآللیّة قانون العقوبات، والذي استحدث نصوصا

للمعطیات.
ویغدو التعاون الدولي واسع المدى في مكافحة الجرائم الواقعة في بیئة المعالجة اآللیة للبیانات

أمًرا متحتًما، ومع الحاجة الماسة لھذا التعاون إال أن العدید من المثبطات تعترضھ ومنھا:
- غیاب وجود اتفاق عام مشترك بین الدول حول نماذج إساءة استخدام نظم المعلومات الواجب

تجریمھا..(23)
- عدم الوصول إلى مفھوم عام وموحد حول النشاط الذي یمكن االتفاق على تجریمھ. الختالف

مفاھیم الجریمة باختالف الحضارات.
- عدم وجود معاھدات دولیة لمواجھة المتطلبات الخاصة بالجرائم اإللكترونیة.



- تعقد المشكالت النظامیة والفنیة الخاصة بتفتیش نظام معلوماتي خارج حدود الدولة، أو ضبط
معلومات مخزنة فیھ، أو األمر بتسلیمھا.

وسعیًا للتغلب على ھذه المشكالت أو بعضھا، أھاب مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة
ومعاملة المجرمین الذي عقد في ھافانا، في قراره المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالحاسب اآللي
بالدول األعضاء أن تكثف جھودھا للمواجھة بمزید من الفعالیة لعملیات إساءة استعمال الحاسب
اآللي التي تستدعي تطبیق جزاءات جنائیة على الصعید الوطني، خصوصا مع المفارقة الكبیرة
التي یشھدھا مضمون التشریعات القانونیة في مختلف دول العالم وعدم قدرتھا على مسایرة
التطورات الحاصلة في النظم المعلوماتیة وما یترتب عن سوء استخدامھا من مختلف صور
االعتداءات التي تعدت الحدود الوطنیة، لیصبح بذلك التعاون الدولي حتمیة لوضع اآللیات الكفیلة

لمواجھتھا من خالل:
– تحدیث األنظمة واإلجراءات الجنائیة بما في ذلك اتخاذ تدابیر من أجل ضمان أن تكون

الجزاءات بشأن سلطات التحقیق وقبول األدلة على نحو مالئم.
– النص على جرائم وجزاءات وإجراءات تتعلق بالتحقیق واألدلة، للتصدي لھذا الشكل الجدید

والمعقد من أشكال النشاط اإلجرامي.(24).
– وضع معاییر دولیة ألمن المعالجة اآللیة للبیانات وتدابیر مالئمة لحل مشكالت االختصاص

القضائي التي تثیرھا الجرائم المعلوماتیة العابرة للحدود، أو ذات الطبیعة الدولیة.
– القیام باتفاقیات دولیة تنطوي على نصوص تنظیم إجراءات التفتیش والضبط المباشر الواقع
عبر الحدود على األنظمة المعلوماتیة المتصلة فیما بینھا، واألشكال األخرى للمساعدة المتبادلة،

مع كفالة الحمایة في الوقت نفسھ لحقوق األفراد والدول.(25).
– ترشیح الدخول على اإلنترنت، من خالل حجب المواقع الضارة والتي تدعو إلى الفساد والشر،

– إیجاد أنظمة لضبط التعامالت اإللكترونیة بشتى صورھا مع التوجھ المتنامي نحو تقنیة
المعلومات.

– تشفیر البیانات المھمة المنقولة عبر اإلنترنت وإیجاد نظام أمني متكامل یقوم بحمایة البیانات
والمعلومات.

– توفیر برامج الكشف عن الفیروسات والمقاومة لھا لحمایة الحاسب اآللي والبیانات والمعلومات
من اإلضرار بھا.

– عدم استخدام شبكات الحاسب اآللي المفتوحة لتداول المعلومات األمنیة، مع عمل وسائل التحكم
في الدخول إلى المعلومات والمحافظة على سریتھا.

– الحاجة إلى التعاون الدولي المتبادل للبحث الجنائي والنظامي في مجال مكافحة الجرائم
المعلوماتیة.

كما ھناك العدید من المتطلبات التحوطیة التي بجب توفرھا في المعامالت والخدمات المصرفیة
اإللكترونیة لتجنب مختلف صور االعتداءات الماسة بھا ومنھا:
– الحمایة المادیة لمختلف التجھیزات ومراقبة أداء الموظفین.

– وضع التشریعات القانونیة الالزمة لردع مختلف صور سوء استخدام المعلوماتیة ومسایرتھا مع
النصوص تشریعات المصارف والتجارة اإللكترونیة.



– حمایة المصرف من مختلف صور االختراقات الداخلیة والخارجیة بوضع إستراتیجیة شاملة
ألمن المعلومات، مع تكثیف وعصرنة اآللیات الرقابیة مدعمة بكوادر بشریة لھا القدرة على

اكتشاف ومالحقة االختراقات والمخاطر التي تواجھ المصرف.
– تشفیر البیانات المصرفیة ببرامج خاصة لتأمین التحویالت المالیة اإللكترونیة، مع االعتماد على
آلیة التوقیع اإللكتروني وذلك لزیادة خصوصیة المتعاملین على شبكة االنترنیت وتأمین سریة

معلوماتھم.



الخاتمة

استنادا للعرض السابق، فرضت المعرفة االلكترونیة نفسھا كحقیقة ال یمكن إنكارھا لیتحول النظام
العالمي الجدید تدریجیا إلى عالما الكترونیا في طریقھ إلى الدولة االلكترونیة، إال أن سوء استخدام
تلك التقنیة یترتب عنھ مخاطر كبیرة في صورة اعتداءات على المال المعلوماتي والبیانات تھدد

كیان الفرد والمجتمع.
وإن كانت تلك الجرائم المعلوماتیة تبدو أنھا منظمة بشكل كافي من المنظور التشریعي إال أنھا
تثیر العدید من الصعوبات وخصوصا ما یتعلق باإلثبات وشخص الجاني وخصوصا حینما یكون
مقیما خارج الدولة ألنھ من الصعب تحدید المسؤول جنائیا ویظھر ذلك جلیا في حالة وقوع جریمة
على شبكة االنترنیت، لذلك یجب على التشریع أال یكون قاصرا على تنظیم ما ھو موضوعي فقط،
إنما علیھ أن یصاحب ما ھو موضوعي بما ھو إجرائي لكي یتم تحقیق نوع من التوازن بین الحق

وطریقة الوصول إلیھ.



المالحــــــق





الفصل الثاني عشر



إصالح وتكییف النظام المحاسبي في الجزائر في ظل تطبیق المعاییر
المحاسبیة الدولیة



الملخص

نظام اقتصاد السوق یتطلب توفیر أدوات معیاریة محاسبیة لقیاس فرص نمو ومرد ودیة المؤسسة،
ومن ثم تحسین فعالیة اتخاذ القرارات، وھذا ما ال تتوفر علیھ القوائم المالیة الختامیة حسب
المخطط المحاسبي الوطني (لسنة 1975) التي تعطي األولویة لالستجابة الھتمامات المصالح
الضریبیة، وتوفیر معلومات إلعداد الحسابات الوطنیة، في حین نجد أن احتیاجات المقرضین

والمستثمرین للمعلومات المالیة ال تلبیھا ھذه القوائم المالیة.
ولقد استجابت الجزائر لھذه المستجدات الدولیة بتبنیھا لنظام محاسبي جدید یتوافق بدرجة عالیة مع
معاییر المحاسبة الدولیة سواء من حیث اإلطار ألمفاھیمي النظري أو من حیث المعالجة المحاسبیة
لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم مالحظة بعض االختالفات التي ترجع أساسا

إلى أخذ بعین االعتبار خصوصیات البیئة الجزائریة في إعداده.
الكلمات المفتاحیة:معاییر المحاسبة الدولیة، التوافق والتوحید المحاسبي الدولي، النظام المحاسبي
الجزائري الجدید، المخطط المحاسبي الوطني(PCN)، النظام المحاسبي الجزائري

(SCF)الجدید

المقدمـة

یرجع تاریخ المحاسبة إلى عدة آالف من السنین فقد ذكرت في تاریخ اإلمبراطوریة البابلیة في
شرائع (حمو رابي)، كما عمل الفیلسوف الصیني (كونفیشوس) محاسبا لدى الحكومة في القرن
الخامس قبل المیالد، وعرفت تطورات متالحقة بدایة من القرن الثالث عشر عند ظھور أسلوب
القید المزدوج بإیطالیا بسبب توسع مختلف المعامالت التجاریة، ومع ظھور الثورة الصناعیة في
القرن التاسع عشر توسع حجم الشركات وتزاید عدد المستخدمین وتنوعت المعدات المستعملة.
فجمیع تلك التغیرات استدعت وجود تقاریر محاسبیة، إال أن زیادة المعامالت التجاریة الدولیة
خلق مشكلة لتطبیق المحاسبي والمعاییر المحاسبیة المعتمدة، خاصة لدى المشروعات المتعددة
الجنسیات، مما أدى إلى ضرورة التوحید المحاسبي واعتماد معاییر دولیة بدعم من القطاع الخاص

والقطاع الحكومي.
فاالتجاه الحالي نحو الطابع العالمي، مما یجبر ذلك بعض الشركات التي ترغب في إدراج أسھمھا
في أسواق رأس المال األجنبیة بإعداد قوائم مالیة متعددة وھذا ما یخلق صعوبات أمام الشركات

التي یتعین علیھا إعداد أنواع مختلفة من اإلقرارات الضریبیة والتجاریة في مختلف المواقع.
ومن جھتھا فالجزائر لم تتخلف عن ذلك ولمحاولة تكییف قوائمھا المالي مع تلك المعاییر المعمول
بھا على الصعید العالمي من خالل إصالح نظامھا المحاسبي واستبدال المخطط الوطني المحاسبي
(PCN) بالنظام المالي المحاسبي (SCF) وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الورقة البحثیة حول

التساؤالت التالیة:
1. ما ھو اإلطار الفكري والتنظیمي لمعاییر المحاسبة الدولیة؟و ما ھي أھمیة تبنیھا؟



2. ھل القوائم المالیة في النظام المحاسبي الجزائري المعمول بھ منذ سنة 1975 والذي یعتمد
على القیمة التاریخیة، ال تزال صالحة، أم أصبح من الالزم تكییفھا وفق المعاییر الدولیة؟

3. ما ھي مبررات إصالح النظام المحاسبي القدیم وما مدى توافق النظام المحاسبي الجدید مع
معاییر المحاسبة الدولیة؟ وما ھي التحدیات المنتظرة؟

4. ما ھي السبل الكفیلة بتفعیل النظام المحاسبي لمالئمة الواقع االقتصادي الجدید للجزائر؟ وھل
یستجیب ھذا النظام إلى معاییر المحاسبة الدولیة؟

5. ما ھي اآلثار المترتبة عن تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید –SCF-؟
فتلك التساؤالت وغیرھا ستكون محورا للنقاش في ھذه الدارسة التي تتضمن المحاور التالیة

المتكاملة:
المحور األول: اإلطار العام للمعاییر المحاسبیة الدولیة

(PCN)المحور الثاني: النظام المحاسبي في الجزائر في ظل تطبیق المخطط الوطني المحاسبي
المحور الثالث: مشروع النظام المالي المحاسبي الجدید(SCF) وحتمیة االلتزام بالمعاییر

المحاسبیة الدولیة.



المحور األول: اإلطار العام للمعاییر المحاسبیة الدولیة

شھدت السنوات األخیرة تطورات كبیرة في مختلف المجاالت وما ترتب عنھ إزالة الحواجز بین
مختلف الدول وامتداد نشاط مؤسساتھا خارج حدود دولتھا مع ظھور العدید من المھتمین بالقوائم

المالیة للمؤسسات خاصة مع تباین تطبیقات إعداد التقاریر بین الدول.
ولمواكبة تلك التحوالت المتالحقة وتأمین المصداقیة والشفافیة لتلك القوائم المالیة وتحقیق التوافق
بین مختلف األنظمة المحاسبیة استلزم تطویر القواعد واإلجراءات المحاسبیة كما ظھرت العدید
من الھیئات المختصة بإصدار معاییر محاسبیة والتي تعتبر كمرجع أساسي باعتبارھا أھم عنصر

في ترشید القرارات

1- دواعي ومثبطات تنوع التطبیق المحاسبي بین الدول:

على اعتبار المحاسبة حصیلة لتفاعالت عدة عوامل (اقتصادیة، اجتماعیة، تاریخیة، تنظیمیة...)
ومزیج من المبادئ واألسالیب الموروثة مما یؤدي إلى اختالف طرق وأسالیب المعالجة المحاسبیة

ویمكن إیجاز العوامل المؤثرة في التطبیق المحاسبي لكل دولة فیما یلي:
*-النظام السیاسي والنظم والتشریعات القانونیة والضریبیة (1):

حیث ترتبط المصطلحات والمفاھیم المحاسبیة بطبیعة النظام السیاسي السائد وبالنظام القانونیة
والضریبیة المعتمدة في كل دولة، على اعتبار أن النظام القانوني السائد في الدولة یحدد المصدر
الرئیسي للقواعد المحاسبیة، فھناك دول تعتمد على نظام القانون العام (بدأ في إنجلترا والدول
الناطقة باإلنجلیزیة) الذي یتضمن العدید من القواعد التفصیلیة بدعم من المنظمات غیر الحكومیة
التي تساعد على تطویر المعاییر المحاسبیة وتصمیم قواعد محاسبیة مفصلة وبالمقابل فھناك دول
نعتمد نظام القانون الكودي (ظھر في الحضارة الرومانیة وفي دول غیر ناطقة باإلنجلیزیة
كفرنسا، ألمانیا، أسبانیا...) حیث یظھر قانونھا المحاسبي أكثر عمومیة ألنھ یزود بتفاصیل عن

مختلف القضایا والتطبیقات المحاسبیة.
*- النظام االقتصادي (2):

حیث تتحقق التنمیة االقتصادیة بعدة أشكال من السیاسات االقتصادیة وحسب النظام االقتصادي
المعتمد في الدولة، لذلك فالبیئة االقتصادیة لھا دور كبیر في تحقیق التنمیة المحاسبیة وخدمة

التقاریر المالیة وعملیة اإلفصاح في الدولة.
* - الدیانة السائدة (3):

فبمفھومھا الواسع لھا دور جوھري في التأثیر على المبادئ المحاسبیة، فالدول اإلسالمیة مثال
یفترض بھا أن تعتمد على نظام اقتصادي بعیدا عن الفوائد (الربا) باإلضافة إلى البحث عن أدوات

لعرض وتوصیل البیانات المتعلقة بالمعامالت اآلجلة مثال.
* القیود السیاسیة واالقتصادیة (4):

حیث تتباین القواعد المحاسبیة من دولة إلى أخرى في ظل القیود السیاسیة وھذا ما قامت بھ
انجلترا وفرنسا خالل فترة االستعمار بتصدیر األطر المحاسبیة إلى الدول التي استعمرتھا كما



أثرت القیود االقتصادیة التي أقرتھا الوالیات المتحدة األمریكیة على القواعد المحاسبیة في كندا،
المكسیك وإسرائیل.

* التضخم، المستوى الثقافي وواقع التعلیم، التكوین والبحث المحاسبي، الكثافة السكانیة، مصادر
التمویل...

وبذلك فتنوع التطبیق المحاسبي بین مختلف الدول یخلق عدة مشاكل منھا(5):
* ما یتعلق بإعداد القوائم المالیة الموحدة التي تعدھا الشركة القابضة التي لھا شركات تابعة
أجنبیة، حیث تضطر الشركة القابضة إلى تحویل القوائم المالیة للشركات التابعة إلى قوائم معدة

حسب المبادئ المحاسبیة المقبولة عموما في البلد المقر (المصدر) في تاریخ المیزانیة.
* أو عند دخول الشركات إلى أسواق رأس المال األجنبیة بھدف الحصول على رأس المال عن
طریق بیع أسھم أو اقتراض أموال العملة األجنبیة فتضطر إلى إعداد القوائم المالیة حسب المبادئ

المحاسبیة في الدولة التي یتم تحویل رأس المال إلیھا.
* قلة المقارنة، االستثمار، اإلقراض واالقتراض، كما یؤدي إلى تنوع التأثیر على الشركات

المساھمة عند إعداد قرارات الحیازة األجنبیة.
و لمحاولة التقلیل من الفرو قات بین الدول في نوعیة اإلفصاح المالي فقد كانت البدایة الحقیقیة
لصناعة معاییر المحاسبة الدولیة سنة 1973 من خالل تأسیس لجنة معاییر المحاسبة الدولیة
(IASC) بموجب اتفاق أبرم بین ھیئات المحاسبة الوطنیة، ومن ھذا المنطلق یسعى مجلس
معاییر المحاسبة الدولیة (IASB) إلى تحقیق توافق محاسبي في الممارسات المحاسبیة على

المستوى الدولي استجابة لعدة عوامل.

2-المعاییر المحاسبیة الدولیة: األھمیة والعقبات المحیطة:

عرفت مھنة المحاسبة تطورات كبیرة عبر العصور صاحبھا بذلك تطور علم المحاسبة الذي
وضع إطارا شامال لمختلف الطرق واألسالیب النظریة بما تضمنھ من مبادئ وأسس مقبولة قبوال
عاما إال أنھ یتعرض باستمرار للتقویم والفحص اعتبارا للتغیرات الحاصلة، كما ھو موضح أدناه.

1-2- مضمون المعیار المحاسبي:
وھو ما یجب أن یكون علیھ الشيء وعرفھ -Kahler- " بأنھ نموذج یعتمد على العرف ویحظى
بالقبول العام - " أما littelton فیرى " – بأنھ أساس متفق علیھ في التطبیق المحاسبي السلیم
ویستخدم كأداة المقارنة " – وبذلك فھو بمثابة توجیھات رسمیة ومجموعة من األوامر الوجوبیة

والبدائل الممكنة التطبیق لمعالجة محاسبیة ما.
2-2- اإلطار الفكري للمحاسبة الدولیة:

تعددت التعاریف بتعدد الفكر المحاسبي فیرى Mueller " أنھا الدراسة الخاصة بالعالقات
المحاسبیة المتداخلة بین الدول نتیجة اختالف األسالیب واإلجراءات المحاسبیة اإلقلیمیة فیما بینھا
" – وحسب - Jenning – " فھي مجموعة من المعاییر المحاسبیة الموحدة والمقبولة عموما
على المستوى الدولي بھدف إحكام الممارسة العلمیة للمھنة بالرغم من وجود بعض االختالفات

غیر الجوھریة بین بعض الدول " (6)



فانطالقا من ذلك فالمحاسبة الدولیة تعبر عن تطور الفكر المحاسبي لتجاوز الممارسات اإلقلیمیة
وبالتالي مواجھة الصعوبات والمشاكل المحاسبیة وبذلك، فھي تعرف اعتبارا لوجود صفقات
ومعامالت دولیة، إجراء المقارنات للمبادئ واألسالیب واإلجراءات المحاسبیة بین مختلف الدول

وتحقیق التوافق والتقارب للمعاییر المحاسبیة لمختلف الدول
3-2-دواعي ظھور المعاییر المحاسبیة الدولیة:

في إطار التطورات والتغیرات المتالحقة في مھنة المحاسبة واعتماد معاییر المحاسبة الدولیة التي
یرجع ظھورھا الحتیاجات عصر العولمة، عولمة االقتصاد وتحدیدا عولمة أسواق المال والذي
انعكس على عولمة المحاسبة باعتبارھا لغة األعمال، لغة االستثمارات على جمیع المستویات

المحلیة اإلقلیمیة والدولیة ویعود تنظیم العمل المحاسبي دولیا إلى:
* الحاجة إلى التقدم وإیجاد آلیة لتطویر علم المحاسبة كافة (7):

فبسبب التناقضات القائمة في علم المحاسبة وبین المحاسبات الوطنیة في مختلف الدول، حیث
تعددت المجاالت لنفس الظاھرة الواحدة ومن دورة محاسبیة إلى أخرى كما تناقضت الحلول
وظھرت اختالفات كبیرة بین المؤسسات في تحدید المفاھیم المحاسبیة على الصعید الوطني
والدولي مما أدى ذلك إلى إعداد قوائم مالیة مضللة، متناقضة البیانات (8) وغیر قابلة للتوحید
وإجراء المقارنات، وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة، والستبعاد تلك التناقضات وترقیة مستوى نضج
علم المحاسبة تضافرت جھود عدة منظمات محاسبیة مھنیة في وقت متزامن حیث أثمرت في
البدایة بمعاییر محاسبیة وطنیة متماثلة من خالل تحدید محتوى المفاھیم والمصطلحات المحاسبیة
وطریقة عرض القوائم المالیة الدوریة [ المیزانیة العمومیة، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدیة،
قائمة تغیرات حقوق المساھمین ] والمستوى األدنى من اإلفصاح المحاسبي الالزم وفي مرحلة
تالیة بوضع وإعادة تصمیم معاییر محاسبیة دولیة وفقا إلستراتیجیة التعدیل المستمر بعد االتفاق

والتشاور لترقیة تلك المعاییر وتحقیق تقدم معرفي في علم المحاسبة.
* انفتاح أسواق المال عالمیا: (9)

تطلب االنفتاح االقتصادي العالمي وتنامي الشركات متعددة الجنسیات وحجم الصفقات التجاریة
الدولیة واستقطاب المزید من االستثمارات األجنبیة ضرورة تقویم المعاییر الدولیة القائمة ووضع
معاییر جدیدة لتنظیم وتحسین أداء المعامالت في األسواق المالیة وتجسیدا لذلك أصدرت خالل
الفترة [1994-1999] لجنة معاییر المحاسبة الدولیة بعض المعاییر الالزمة لتلبیة متطلبات

األسواق المالیة بعد االتفاق مع الھیئة العالمیة المشرفة على األسواق المالیة.
4-2- أھمیة اعتماد المعاییر المحاسبیة الدولیة:

تتسم المعاییر المحاسبیة بالقبول العام بین المحاسبین كما أنھا قابلة للتطبیق المحاسبي باعتبارھا
وسیلة لتقییم أداء العمل المحاسبي وبالمرونة التامة ألنھا تتعامل مع أنشطة اقتصادیة تتمیز
بالدینامیكیة داخل المؤسسة ولقد ساھمت المعاییر المحاسبیة الدولیة في تحسین وزیادة التناسق

العالمي من خالل:
*- السماح بالدخول إلى أسواق المال العالمیة حیث ساعد تطبیق بعض الشركات األوروبیة
wall street للمعاییر الدولیة من االستفادة من أسواق المال األمریكیة [ خاصة بورصة
بنیویورك ]، عالوة على زیادة ثقة مستعملي القوائم المالیة وبالتالي توفیر فرص متكافئة لتحدید

أسعار عادلة ألسھم الشركات وتسییر إجراءات إدراج أسھم تلك الشركات في مختلف األسواق.



*- السماح بتكوین وتأھیل محاسبین للعمل في األسواق المحلیة والدولیة.
* -إمكانیة تصمیم قوائم مالیة موحدة للشركات المتعددة الجنسیات، مما یحفز ذلك على انفتاح
األسواق المالیة الوطنیة وتنمیة االستثمارات اإلنتاجیة والمالیة محلیا ودولیا مع حمایة المستثمر،

من خالل التقلیل من فرص التالعب بنتائج األعمال والمركز المالي.
*- اعتماد ھذه المعاییر سیدعم المركز التفاوضي للدولة لدى (IASC) عند مشاركة ممثلي تلك
الدول في وضع المعاییر المحاسبیة الدولیة كما یدعم موقفھا عند التعامل مع المنظمات الدولیة

والشركات المتعددة الجنسیات.
*- تسھیل مقارنة القوائم المالیة وتخفیض تكلفة [ الجھد، المال والوقت لوضع معاییر قومیة للدولة

.[
*-معالجة المعلومات المحاسبیة ھذا باإلضافة إلى قابلیة البیانات المحاسبیة للتقویم حسب

االحتیاجات والتغیرات البیئیة كتقلبات مستوى األسعار (10).
وبذلك فاعتماد للمعاییر المحاسبیة الدولیة یمثل اختیار استراتیجیا سواء بالنسبة للتقدم العلمي على
الصعید الدولي ولمستقبل المحاسبة والمحاسبین ومكاتب التدقیق والمدراء المالیین عموما أو
بالنسبة للدولة، سیما مع التحوالت والمستجدات المتالحقة حرصا على استقطاب المزید من

االستثمارات الوطنیة واألجنبیة.
5-2- المعوقات التي تحد من االلتزام بتطبیق معاییر المحاسبیة الدولیة:

من أھم األسباب التي تحول دون التطبیق الكلي لمتطلبات اإلفصاح المحاسبي ما یلي: (11)
• ضعف آلیة االلتزام وقلة المحاسبین األكفاء والمؤھلین مع ضعف البرامج التعلیمیة.

• ضعف اإلدراك وقلة الوعي لمفاھیم وأھداف المحاسبة مع كبح المبادرات، من خالل عدم إعطاء
دور بارز للقطاع الخاص لتقریر ما یناسبھ من معاییر.

• عدم استشارة مدققي الحسابات في تقاریرھم لمدى التزام الشركات بمتطلبات المعاییر المحاسبیة
الدولیة، سیما مع ضعف برامج التعلیم المحاسبي في التعریف بمتطلبات تلك المعاییر.

ومن أھم القیود التي تحد من االلتزام بتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة: (12)
• الفروقات والتباینات في الظروف البیئیة في المجاالت االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة،

الحضاریة... بین الدول.
• التفاوت في المصطلحات، المفاھیم، السلوكات والقیم السائدة مع اختالف النظم، القوانین

والتشریعات.
• التفاوت في دور الجمعیات والھیئات المھنیة المسند لھا اإلشراف على مھنة المحاسبة



المحور الثاني: النظام المحاسبي في الجزائر في ظل تطبیق المخطط الوطني
-PCN– المحاسبي

یعتبر المخطط المحاسبي الوطني الصادر سنة 1975 دلیال لمنظومة الحسابات في الجزائر یلبي
احتیاجات االقتصاد االشتراكي وخصائصھ، لم یتغیر ھذا المخطط رغم التحوالت التي عرفتھا
الجزائر خاصة انتقالھا إلى نظام اقتصاد السوق بفتح المجال لالستثمار األجنبي والوطني من خالل
تحریر األسواق وخوصصة المؤسسات العمومیة وإجراء إصالحات على النظامین البنكي
والضریبي، فأصبح ھذا المخطط ال یتماشى مع ھذه المستجدات رغم المحاوالت المتكررة

لتحسینھ.
فنظام اقتصاد السوق یتطلب توفیر أدوات معیاریة محاسبیة لقیاس فرص نمو ومرد ودیة
المؤسسة، ومن ثم تحسین فعالیة اتخاذ القرارات، وھذا ما ال تتوفر علیھ القوائم المالیة الختامیة
حسب المخطط المحاسبي الوطني (لسنة 1975) التي تعطي األولویة لالستجابة الھتمامات
المصالح الضریبیة، وتوفیر معلومات إلعداد الحسابات الوطنیة،، في حین نجد أن احتیاجات

المقرضین والمستثمرین للمعلومات المالیة ال تلبیھا ھذه القوائم المالیة.

:(PCN)1-لمحة تاریخیة عن المخطط المحاسبي الوطني

عقب االستقالل كانت الجزائر خاضعة للقانون رقم 62-157 الصادر في 31 دیسمبر
1957للتشریع الفرنسي وعلى أثر ذلك ورثت الجزائر المخطط المحاسبي العام لسنة 1957.

وتعود أولى محاوالت تكییف المخطط المحاسبي العام الذي كان ساریا العمل بھ في الجزائر
تاریخیا، إلى سنة 1969، أین كلفت السلطات السیاسیة وزارة المالیة بھذه المحاولة وبدایة من
سنة 1971 تم إنشاء المجلس األعلى للمحاسبة الذي أوكلت لھ مھمة إحالل المخطط الفرنسي العام

بمخطط محاسبي وطني وأسندت ھذه المھمة إلى لجنة التوحید بھذا المجلس.
انطلق القائمون على تصمیم المخطط المحاسبي في بادئ األمر بانتقاد المخطط المحاسبي العام
لسنة 1957 وتنطوي ھذه الخطوة في األصل على االنتقادات التي وجھھا الفرنسیون أنفسھم لھذا
المخطط، سیما وأن ھذه االنتقادات دارت في األساس حول مواءمة المخطط للتغیرات الجدیدة التي
عرفتھا فرنسا ولقد تم في شھر نوفمبر من سنة 1973 تبني المخطط الجدید (PCN) من طرف
المجلس األعلى للمحاسبة بعد فحص للمشروع، تاله صدور األمر رقم 35/75 والصادر في
29/04/1975(13) والقاضي بإجباریة تطبیق المخطط المحاسبي الوطني على الھیئات
العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، شركات االقتصاد المختلطة، الشركات التي تخضع
لنظام التكلیف بالضریبة على األساس الحقیقي مھما كان شكلھا، ثم صدور المرسوم الوزاري

المتعلق بكیفیة تطبیق المخطط المحاسبي، الصادر بتاریخ 23/05/1976 عن وزارة المالیة.

.-PCN–2-خصائص وبنیة المخطط المحاسبي الوطني



لقد اعتمد معدي ھذا المخطط عند تصمیمھ، على النموذج المبسط، بمعنى اعتماد المحاسبة العامة
دون المحاسبة التحلیلیة، خاصة وأن ھذا المخطط موجھ أساسا للمؤسسات التي تمارس أنشطة
تجاریة وصناعیة، مع إھمال األنشطة االقتصادیة األخرى كنشاط البنوك، شركات التأمین

والمستثمرات الفالحیة.
أما عن بنیة حسابات المخطط المحاسبي الوطني، التي جسدھا القرار الوزاري الصادر
بتاریخ23/06/1976 والمتعلق بكیفیة تطبیق ھذا المخطط. بحیث حدد طبیعة التنظیم والتسییر

المحاسبي من خالل (14):
– المصطلحات المتبناة؛

– الحسابات، مجموعاتھا وأرقامھا؛
– قواعد التسجیل المحاسبي؛

– القوائم الختامیة
كما أعتمد عند ترقیم الحسابات على مبدأ الترتیب العشري(Méthode décimale) للحسابات
األساسیة التابعة لكل صنف من األصناف التي حددت المجموعات، ومن جھة أخر فقد تم االعتماد

عند ترتیب حسابات عناصر كل من األصول والخصوم على مبدئي السیولة واالستحقاق،.
1-2- بنیة حسابات األصول

وتمثل مجموع عناصر ذمة المؤسسة(Patrimoine) التي لھا قیمة إیجابیة باعتبارھا حقوق
الملكیة، ولقد رتبت عناصر األصول حسب مبدأ السیولة (من األسفل إلى األعلى)، أي حسب

الفترة التي تستغرقھا ھذه العناصر في التحول إلى سیولة،
2-2- بنیة حسابات الخصوم

وتمثل عناصر ذمة المؤسسة (Patrimoineالتي لھا قیمة اقتصادیة سالبة" وتمثل بالتالي حقوق
المالك، والدیون التي تقع على عاتق المؤسسة لتمویل االستخدامات، ولقد تم األخذ بعین االعتبار

عند ترتیب حسابات الخصوم مبدأ االستحقاق
3-2- بنیة حسابات التسییر

ویشتمل ھذا المجمع حسابات األعباء، والنواتج، والنتائج، ھذه األخیرة المترتبة عن الفرق بین
األعباء والنواتج.

3-قصور المخطط الوطني المحاسبي عن مواجھة احتیاجات (متطلبات) التسییر

استنادا إلى الدور القانوني للمحاسبة فھي وسیلة لإلثبات بالنظر إلى مختلف المتعاملین مع
المؤسسة. لھذا فإنھ یقع على كل المؤسسات إجباریة المسك المحاسبي، أما الدور التسییري
للمحاسبة، فإنھ یتمثل في اإلمداد بالمعلومات المحاسبة والمتغیرات األساسیة التي تنبئ بحالة
تشغیل المؤسسة لمساعدة المسیرین وكل من تھمھم معلومات التسییر الداخلیة بالوقوف على حالة

المشروع.
فنظرا لغیاب إطار ینظم عملیات التوحید استنادا الحتیاجات مختلفة وغیر متجانسة، لمعلومات
معبر عنھا كذلك من أطراف مختلفة وغیر متجانسة، فإن النموذج المحاسبي بشكلھ الحالي لم



یستطیع اإلجابة على ھذه االحتیاجات المختلفة، الناتجة من جھة عن إرادة الدولة في الحصول
على معلومات متجانسة عن المؤسسات، لغرض فرض رقابة اقتصادیة وجبائیة علیھا، إضافة إلى
األطراف األخرى والمؤسسة ذاتھا، ألجل الحصول على معلومات تساعد على إنجاح مسار
التسییر.في ظل ظروف التضخم، الناتجة أساسا عن اعتماد مبدأ التكلفة التاریخیة.ھذا ولقد كشف

مستعملي المخطط المحاسبي الوطني بعض العیوب التي أدت إلى مواجھة مشاكل عدیدة منھا:
1-3- مبدأ التكلفة التاریخیة ومشكل التضخم:

لقد تم اعتماد ھذا المبدأ كأساس في القیاس في النماذج المحاسبیة، بحیث یقوم ھذا المبدأ على تقییم
أصول والتزامات المؤسسة على أساس تكلفة الحیازة مع فرض ثبات قوة الشراء للوحدة النقدیة
المعدة أساسا لھذا القیاس في كون أن ھذا القیاس یقوم على عناصر مادیة كأدلة لإلثبات تتمثل في

(الفواتیر، العقود).
إال أنھ مع انتشار ظاھرة التضخم واستفحالھا في كل االقتصادیات، لم یعد األمر كما كان علیھ،
خاصة وأن المعلومات المحاسبیة الناتجة عن القیاس باالعتماد على ھذا المبدأ أصبحت تفقد الكثیر
من صالحیتھا وقدرتھا لإلفصاح عن الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة، مادامت عناصر الذمة المالیة لھا

مسجلة على أساس أسعارھا األصلیة، مع إھمال تطور أسعارھا في المستقبل(15).
فیؤدي تقییم عناصر الذمة باالستناد إلى مبدأ التكلفة التاریخیة إلى التقلیل من قیمة، األصول
وبالتالي الوسائل التي تساعد على نشاط المؤسسة (االستخدامات) وكذلك األمر بالنسبة لموارد
المؤسسة، نظرا لتسجیل الدیون بقیمھا االسمیة، كما أن حسابات جدول حسابات النتائج تقید بتفاوت
معتبر نظرا ألن األعباء تم تسجیلھا بأقل من قیمتھا، ألن مخصصات اإلھتالك تم حسابھا على
أساس استثمارات مقیمة بأقل من قیمتھا ؛ولقاء ذلك فالنواتج الحقیقیة أكبر من النواتج الظاھرة

نتیجة أرباح تضخم متتابعة واألخذ بالقیمة االسمیة للدیون ال بالقیمة الحقیقیة.
2-3- غیاب اإلطار ألمفاھیمي النظري: (16)

فاإلطار ألمفاھیمي النظري یتلخص في العدید من التعاریف والتوضیحات ویقدم األھداف المتوخاة
من المحاسبة والمفاھیم المتعلقة بالخصائص النوعیة للمعلومات المالیة، المبادئ المحاسبیة

األساسیة واالتفاقات المحاسبیة األساسیة.
ویعتبر وجود إطار مفاھیمي نظري ذو أھمیة بالغة بالنسبة للجھة المصدرة للمعاییر ولمستعملي
المعلومات المحاسبیة. وھذا ما ال نجده في المخطط المحاسبي الوطني، فھو غیر واضح نسبیا ألنھ
لم یحدد ولم یوضح أھدافھ وال مستعملي المعلومات المحاسبیة، على اعتبار أن المخطط المحاسبي
الوطني یقوم بعرض وتصنیف وترتیب الحسابات حسب طبیعتھا مما یعطي ذلك امتیازات
لواضعي معلومات السیاسة االقتصادیة الكلیة، إال أن ھدف المحاسبة على الصعید الكلي یتمحور
حول تلبیة متطلبات مستعملي المعلومة المحاسبیة – المالیة من مستثمرین ومساھمین (17)، من
خالل معرفة الذمة المالیة للمؤسسة، من أجل بناء قرارات مثلى إال أن القوائم المالیة المنجزة وفقا
للمخطط المحاسبي الوطني ال تحدد فعال الذمة المالیة للمؤسسة، إضافة إلى أن المبادئ المحاسبیة
المتعامل بھا غیر معبر عنھا بشكل واضح ولم یتم إعطاء تعاریف واضحة لبعض المفاھیم، ومن
جھتھ فالجانب المیداني للمخطط المحاسبي الوطني یقتصر على المؤسسات التي نشاطھا في
الجزائر خاصة وأنھ یقوم على مبادئ جبائیة وال یتماشى مع التغیرات الحاصلة في شكل

المؤسسات وحجمھا وفروعھا.



3-3- ضعف اإلفصاح المالي والمحاسبي:
المخطط المحاسبي الوطني (لسنة1975) ال یؤدي إلى توفیر كل المعلومات المالیة والمحاسبیة
التي یحتاجھا المستثمرون وال تملك القوائم المالیة(المیزانیة الختامیة، وجدول حسابات النتائج
والجداول الملحقة) قیمة تجانسیھ أي قابلیتھا للمقارنة زمانیا ومكانیا، ففي ھذا الشأن، سجلت

انتقادات كثیرة لھذا المخطط من الناحیة التقنیة أھمھا:
- أنھ ال یوضح بشفافیة الوضعیة المالیة للمؤسسة وذلك بسبب الغموض في مفھوم دورة االستغالل
من خالل التمییز بین عملیات االستغالل والعملیات خارج االستغالل، فھذا المخطط أخد بالمفھوم
الضیق لدورة االستغالل والذي یحصرھا في العملیات المتعلقة باإلنتاج والبیع والشراء، في حین
((IASC كلجنة معاییر المحاسبة الدولیة) ،تبنت ھیئات صناعة المعاییر المحاسبیة الدولیة
والمجلس األمریكي للمحاسبة المالیةFASB))) لمفھوم أوسع لدورة االستغالل والذي" یعبر عن

تلك العملیات التي ال تتعلق بدورتي االستثمار وال التمویل ".
- نتیجة االستغالل- حسب المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975- تعبر عن قدرة المؤسسة على
تحقیق أرباح بواسطة عملیات االستغالل وعملیات أخرى ناجمة عن سیاسات مختلفة لیس لھا

عالقة بدورة االستغالل (18)
- اعتماد تصنیف حسابات األعباء والنواتج حسب طبیعتھا یؤدي إلى الحصول على مؤشرات غیر
صالحة للتسییر الداخلي لمختلف وظائف المؤسسة، في المقابل، یسمح التصنیف الوظیفي
بالحصول على تكلفة اإلنتاج ومختلف األعباء التي تقع على عاتق الوظائف(التجاریة، المالیة
واإلداریة...) دون إعادة معالجة المعلومات المحاسبیة، وعلیھ یتضح إھمال المخطط المحاسبي

الوطني (1975) لدور محاسبة التكالیف رغم وجود التكامل بینھا وبین المحاسبة العامة.
- المعالجة المحاسبیة لعملیات المؤسسة یتم وفق مقاربة قانونیة،.

- ال تزود القوائم المالیة مستخدمیھا بمعلومات حول أنشطتھا المستقبلیة والتكالیف واإلیرادات
المتوقعة.

- القوائم المالیة التقلیدیة التي جاء بھا المخطط المحاسبي الوطني (1975) ال تمكن المستثمرین
من معرفة أسباب تغیرات الخزینة والعوامل المتحكمة فیھا، وھكذا یصعب علیھم متابعة تطور

وضعیة التوازن المالي للمؤسسة التي یستثمرون فیھا.
- القوائم المالیة منجزة على أساس طبیعة العناصر، مما یساعد ذلك عملیة التحلیل االقتصادي
الكلي لكن ھذا التصنیف ال یساعد على اتخاذ القرارات التي أساسھا الجانب المالي، على اعتبار أن
متخذي القرارات یسعون إلى الحصول على المعلومات المالیة ذات جودة ألن الجانب المالي ھو

الحساس والمھم في المؤسسة (19)
- المخطط المحاسبي الوطني موجھ بشكل یسمح بتلبیة متطلبات المخططات الوطنیة، وما یفي
بمتطلبات المؤسسة وفقا لمنظور االقتصاد الجزئي وھذا ما ال یخدم مستعملي القوائم المالیة ألنھ ال

یعبر بشكل دقیق على الذمة المالیة للمؤسسة.



المحور الثالث: مشروع النظام المالي المحاسبي الجدید (SCF) وحتمیة االلتزام
بالمعاییر المحاسبیة الدولیة

وحتمیة االلتزام بالمعاییر المحاسبیة الدولیة
عولمة الشركات واألسواق المالیة وحریة انتقال رؤوس األموال عبر القارات والتطور السریع
الذي یعرفھ مجال االتصاالت والمعلوماتیة، كانت من العوامل األساسیة وراء جھود توحید لغة
المحاسبة في العالم بظھور لجنة معاییر المحاسبة الدولیة، بما یحقق المنفعة القصوى للمعلومات

المحاسبیة بالنسبة لكل مستعملیھا.
ولقد استجابت الجزائر لھذه المستجدات الدولیة بتبنیھا لنظام محاسبي جدید یتوافق بدرجة عالیة مع
معاییر المحاسبة الدولیة سواء من حیث اإلطار ألمفاھیمي النظري أو من حیث المعالجة المحاسبیة
لبعض المسائل المطروحة بحدة في المحاسبة، رغم مالحظة بعض االختالفات التي ترجع أساسا

إلى أخذ بعین االعتبار خصوصیات البیئة الجزائریة في إعداده.

-SCF– 1- لمحة عن مشروع النظام المحاسبي المالي الجدید

انكشاف االقتصاد الجزائري على العولمة كان فرصة لإلصالح وتبني نظام محاسبي جدید بخالف
النظام المحاسبي القدیم الذي یمثلھ المخطط المحاسبي الوطني المعتمد والمطبق منذ سنة 1975،
على اعتبار أنھ تجاوب بشكل جید مع االقتصاد الموجھ ولكن لم یتمكن من االستجابة فیھا بعد
لمتطلبات المھنیین والمستثمرین، حیث أسندت عملیات اإلصالح المحاسبي الوطني، إلى المجلس
الوطني للمحاسبة الجزائري، ثم إلى المجلس الفرنسي للمحاسبة والذي اقترح ثالثة سیناریوھات

ممكنة إلجراء عملیة اإلصالح(20) لیترك االختیار بینھا للھیئات الجزائریة.

السیناریو األول: تھیئة وتقویم بسیط للمخطط المحاسبي الوطني:
وذلك بتثبیت الھیكلیة الحالیة للمخطط المحاسبي الوطني وتحدید اإلصالح في الجانب التقني، مع
األخذ في الحسبان التغییر في المحیط االقتصادي للدولة، ومن إیجابیاتھ مراجعة التطبیقات
المحاسبیة واألدوات البیداغوجیة، إال أن في ھذه الحالة لم یتم إیجاد حلول للعدید من أوجھ
القصور، كما أن ھذه الوضعیة ال تأخذ بعین االعتبار المعاییر المحاسبیة الدولیة وال تسمح بتحدیث

النظام المحاسبي الوطني وبالتالي عدم وجود حلول للمشاكل التي تواجھھا المؤسسات.
السیناریو الثاني: مسایرة المخطط المحاسبي الوطني مع المستجدات الدولیة:



و یتم االحتفاظ بھیكلة المخطط المحاسبي الوطني مع األخذ بعض النتائج التقنیة مع المعاییر
المحاسبیة الدولیة، حیث یسمح ھذا المنظور بعرض وتقدیم الحسابات في شكل واضح ومفھوم
للمستثمرین األجانب وتحسین نظام المعلومات التي توفرھا المؤسسات، ولكن من سلبیاتھا إمكانیة

عدم التناسق بین المعالجة الوطنیة وبعض التنظیمات.
السیناریو الثالث: إنشاء نظام محاسبي یتوافق مع المعاییر المحاسبیة الدولیة:

ویعتمد على إنشاء مخطط محاسبي وطني جدید ومتطور على أساس المبادئ، األسس والقواعد
المعتمدة والصادرة عن المعاییر المحاسبیة الدولیة مع األخذ بعین االعتبار الخصائص الوطنیة.

حیث وقع اختیار الھیئات الوطنیة على السیناریو الثالث المتعلق بالتكیف مع المعاییر المحاسبیة
الدولیة، ھذا االختیار ینتج عنھ تغیرات كبیرة في النظام المحاسبي الوطني والذي یعكس تغیر
الثقافة المحاسبیة وبما فیھا الممارسة لتقنیات المحاسبة وقواعد المھنة، وعلیھ جاء مشروع المخطط
المحاسبي الوطني الجدید لیسایر ھذه المتغیرات والمستجدات الجدیدة الذي یضم في كیانھ التطبیقي

جزءا مھما من مبادئ المحاسبة الدولیة التي من شأنھا أن توحد أسس عرض القوائم المالیة.

2- صور تقارب النظام المحاسبي والمالي الجدید (SCF) المسایر للمعاییر المحاسبیة الدولیة
(PCN) مع المخطط الوطني المحاسبي

مما سبق ذكره فان العدید من المعاییر تتطابق مع ھو معمول بھ في الجزائر، نذكر منھا:
*- إعادة تقییم االستثمارات(Reévalution) التي أحدثھا المشرع الجزائري في 1996/10/12
من خالل المرسوم التنفیذي رقم 96-336و الذي یبین شروط إعادة تقییم االستثمارات،
واالھتالكات المرتبطة بھا، والمتعلقة بقواعد التسجیل والتقییم لالستثمارات فھي تتطابق مع
المعیار (IAS 16) والمتعلق بقواعد التسجیل والتقییم لالستثمارات المادیة، والتي تعالج بالتحدید

حساب تكلفة ھذه األصول، واھتالكاتھا وإمكانیة إجراء عملیة إعادة التقییم.(21)
*- بالنسبة لمصروفات البحث والتطویر المحتواة ضمن حساب المصروفات اإلعدادیة (20) في
المخطط الوطني المحاسبي لسنة 1975، والتي تطفأ على مدار خمس سنوات كحد أقصى، ھذا
الجزء بالتدقیق یتماشى مع المعیار (IAS9) الذي استبدل بالمعیار (IAS38) المتعلق
باالستثمارات المعنویة، والذي یحدد الشروط الواجب توافرھا حتى تسجل ھذه النفقات في المیزانیة

بدل من تسجیلھا ضمن األعباء(22).

3- صور تباین النظام المحاسبي والمالي الجدید (SCF) المسایر للمعاییر المحاسبیة الدولیة
-PCN–مع المخطط الوطني المحاسبي

أوجھ االختالف بین المخطط الوطني المحاسبي لسنة 1975 والمعاییر المحاسبیة الدولیة كثیرة،
فھي جوھریة نذكر منھا:

-المعیار (IAS17) والمتعلق بالعقود االیجاریة من خالل تسجیل العقود االیجاریة عند المؤجر
والمستأجر، بینما المخطط الوطني المحاسبي ال یدرج االستثمارات المتحصل علیھا عن طریق



اإلیجار ضمن األصول الثابتة لعدم توفر شرط الملكیة. (23)
*- المعیار(IAS14) والمتعلق بالمعلومات القطاعیة الضروریة الالزمة من أجل تقدیر األفاق
المستقبلیة وأخطار المؤسسة المتنوعة، والتي تتعلق أحیانا بالفروقات الھامة المتعلقة بالكفاءة،
واإلمكانات التجاریة، واألخطار بین قطاعات اإلنتاج أو المناطق الجغرافیة، ھذا المعیار ینظم
طبیعة المعلومة الواجب نشرھا بینما المخطط الوطني المحاسبي ال یقدم معلومات مفصلة بمختلف

قطاعات النشاط(كرقم األعمال واألرباح....) حسب قطاع النشاط والمنطقة الجغرافیة.
أما االختالف األساسي ھو أن المخطط الوطني المحاسبي یقدم القوائم بمعلومات تاریخیة ال تعبر
عن حقیقة الواقع، وال تمكن من معرفة الوضع المالي، وقدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتھا، بل
یتطلب األمر االنتقال من المیزانیة المحاسبیة إلى المیزانیة المالیة حتى یتسنى تحلیلھا لمعرفة

الوضعیة المالیة الحقیقیة، واتخاذ القرارات الضروریة.
عكس ذلك المعیار المحاسبي (IAS1)و الذي یقدم القوائم المالیة مباشرة بقیم حالیة، وبالتالي
المیزانیة في حد ذاتھا ھي میزانیة مالیة، كذلك نالحظ في المخطط الوطني المحاسبي غیاب جدول

.(IAS7) یبین التدفقات النقدیة كما ھو الحال في المعیار

4- النظام المحاسبي الجزائري الجدید (SCF) ومدى استجابتھ لمتطلبات المعاییر المحاسبة
الدولیة:

فالمسعى من إجراء ھذه المقارنة یتمثل في تحدید نقاط التوافق بین النظام المحاسبي المعتمد في
الجزائر مع معاییر المحاسبة الدولیة (IAS/IFR)، إضافة إلى تمییز نقاط االختالف، وعلیھ فإننا
نعقد ھذه المقارنة من خالل معاینة اإلطار ألمفاھیمي النظري وطریقة المعالجة المحاسبیة لبعض

القضایا الھامة والمطروحة على مستوى المحاسبة كما یلي:
1-4- مجال التطبیق (24):

یطبق النظام المحاسبي الجزائري الجدید في جمیع المؤسسات ذات الشكل القانوني (مؤسسات
خاضعة للقانون التجاري والتعاونیات) وذلك بصفة إجباریة، بینما تطبق معاییر المحاسبة الدولیة
–وبصفة إجباریة أیضا- في الشركات المدرجة في البورصة، أما الشركات األخرى فھي مخیرة
نظرا لغیاب القوة اإللزامیة لمعاییر المحاسبة الدولیة.و بھذا یتضح خضوع النظام المحاسبي
الجزائري الجدید إلى القانون التجاري بینما ال ترتبط معاییر المحاسبة الدولیة بأیة تشریعات

خاصة.
2-4- مستخدمي المعلومات المحاسبیة (25):

نسجل اتفاق الطرفین حول الجھات المستخدمة للمعلومات المحاسبیة خاصة الفئات الرئیسة
المتمثلة (كالمستثمرین الحالیین والمحتملین المسیرین، المقرضین والحكومة ودوائرھا

المختلفة....).
3-4- المبادئ والفروض المحاسبیة األساسیة: (26)

تتفق المبادئ والفروض المحاسبیة المعتمدة في النظام المحاسبي الجزائري الجدید مع تلك المقررة
في اإلطار ألمفاھیمي النظري لمعاییر المحاسبة الدولیة، غیر أن طریقة التقییم وفقا للتكلفة



التاریخیة جعلت الطریقة األساسیة للتقییم أما الطرق األخرى مثل (طریقة القیمة العادلة) فإن
استعمالھا منحصر في تقییم بعض العناصر كاألدوات المالیة، أو وفق إعادة التقییم القانونیة أو

بتوفر شروط معینة كما ھو الحال بالنسبة لألصول المعنویة.
4-4- الخصائص النوعیة للمعلومات المحاسبیة:

لقد حدد النظام المحاسبي الجزائري الجدید خصائص نوعیة یسمح توفرھا بجعل المعلومات
المنشورة في القوائم المالیة الختامیة ذات منفعة عالیة بالنسبة لمستخدمیھا تتطابق مع تلك المقررة
لدى معاییر المحاسبة الدولیة، وھو ما یؤكد الغایة من وضع ھذا النظام المحاسبي من خال خدمة

كل مستعملي القوائم المالیة الختامیة ومساعدتھم في اتخاذ القرارات االقتصادیة بأكثر فعالیة.
5-4- أھداف القوائم المالیة:

تھدف القوائم المالیة الختامیة (المیزانیة الختامیة، جدول حسابات النتائج، جدول تدفقات الخزینة،
جدول تغیر األموال الخاصة أو حقوق الملكیة، مالحق) حسب النظام المحاسبي الجزائري الجدید
أو معاییر المحاسبة الدولیة إلى تقدیم معلومات حول المركز المالي، ونتائج األعمال من ربح أو

خسارة والتدفقات النقدیة للمؤسسة.

5-النتائج المحتملة من اعتماد النظام المحاسبي المالي:

االنتقال من نظام محاسبي ذو توجھ اشتراكي یخدم مرحلة اقتصادیة انتھت، إلى نظام اقتصاد
السوق، لیست بالعملیة السھلة، إنما تتطلب الجرأة واإلرادة القویة، خاصة أن العملیة تشمل
االقتصاد الوطني ككل وحسب وزارة المالیة فإن المؤسسات بمختلف أحجامھا وطنیة كانت أو

أجنبیة ملزمة بالخضوع لھذا المرجع الجدید ویمكن تلخیص أھم اإلفرازات المحتملة فیما یلي:
1-5- النتائج المحتملة على صعید االقتصاد الكلي:

النظام المحاسبي المالي یحث على إعداد قوائم تأخذ بعین االعتبار نظرة المستثمر، وربط مبدأ
الحذر بالمالئمة والموضوعیة،، من خالل مطابقة جوھر العملیات واألحداث في كافة األحوال مع
شكلھا القانوني. واختیار طریقة التقییم بالقیمة العادلة (27)، مما یسمح بإجراء المقارنات
للمؤسسات، وفي ظل غیاب سوق مالیة منتظمة وبورصة نشطة یبقى التقییم بالقیمة العادلة یشوبھ
نوع من الحذر، خوفا من أن تكون عملیة التقییم مبالغ فیھا أو أدنى من الحقیقة، مما یؤثر على

النتیجة واألموال الخاصة، وما ینجم عن ذلك من أخطار التقلبات المالیة.
2-5- النتائج المحتملة على صعید االقتصاد الجزئي:

تطبیق النظام المحاسبي المالي سیمكن المؤسسات من إصدار معلومات مالیة كاملة، مفھومة وذات
مصداقیة وشفافیة، یكون لھا تأثیر على المستثمرین المحلیین واألجانب خاصة وأنھ سیسمح
بالمقارنات من دورة إلى دورة ومنة مؤسسة إلى مؤسسة (28)، كما أنھ یعطي للمؤسسات فرص
لتحسین أنظمتھا الداخلیة ومنھجیة سیر المعلومات واالتصاالت بین المؤسسة ومستخدمي البیانات
المالیة، على اعتبار أن النظام الجدید یعرض في محتواه عدة حلول تقنیة عند التقیید المحاسبي
للعملیات والتدفقات كما یسمح بخلق سوق مالیة موافقة للمعاییر الدولیة ومنھ تحفیز إنسیا بات

رؤوس األموال بمختلف صورھا.



إال أن القوائم التي جاء بھا النظام المحاسبي المالي تتطلب الحصول على برمجیات للتسییر، تسمح
بإعداد القوائم المالیة بسرعة وفعالیة وموضوعیة، مع إلزامیة التحضیر الجید من قبل المؤسسات

من حیث تكوین اإلطار الكفء الذي یستطیع قراءة وترجمة المعاییر، والتكیف مع المستجدات.
یبقى أھم تأثیر ستواجھھ المؤسسات عند تطبیق النظام المحاسبي المالي ھو الربط بینھ والضرائب،
من خالل التقریب بین النتیجة المحاسبیة، وأعباء الضرائب المسجلة في قائمة الدخل، واألعباء
الناتجة عن تطبیق المعدالت الضریبیة الفعلیة، مما یتطلب ذلك إعداد جدول االنتقال من النتیجة

المحاسبیة إلى النتیجة الجبائیة
عموما رغم وجود العدید من المثبطات المحیطة من تطبیق النظام المحاسبي المالي الجدید، إال أن

ھناك عدة مكاسب سوف تسمح لمستخدمي القوائم المالیة من:
- إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للوحدة، وقیاس كفاءتھا، وعن التغییر في الوضعیة

المالیة في مقابل االلتزامات القانونیة، الواجب علیھا احترامھا.
- قراءة جیدة للقوائم المالیة من قبل المستخدمین لھا.

-المقارنة الموضوعیة زمنیا على مستوى الوحدة، ومكانیا على المستوى الوطني والدولي بین
الوحدات.

- إصدار معلومات مالیة كاملة وصادقة وواضحة، تشجع المستثمرین على االستثمار واالطمئنان
على أموالھم.

- مراقبة جیدة للحسابات، وتقدیم ضمانات للمسیرین والمساھمین والشركاء والدولة والمستعملین
اآلخرین فیما یخص دقتھا، سالمتھا، وشفافیتھا.

- المساھمة في زیادة مرد ودیة المشروعات، من خالل المعرفة الجیدة لآللیات االقتصادیة
والمحاسبیة التي تشترط الجودة والكفاءة في التسییر.

- ترقیة مستوي تدریس المحاسبة والتسییر اعتمادا على القواعد المشتركة، وكذلك التكوین الجید
للمھنیین.

- التسجیل بصورة موضوعیة وصادقة لكل التعاقدات ومختلف العقود االقتصادیة، من أجل إعداد
تصریحات جبائیة موضوعیة.

- تبسیط التحلیل المالي، على اعتبار أن القوائم المالیة حسب النظام المحاسبي المالي معدة بقیم
حالیة حقیقیة،، مع إعطاء نظرة شاملة ودقیقة لألخطار التي تعترض المؤسسة.

- یمثل فرصة حقیقیة للمؤسسات الجزائریة لتحسین تنظیمھا الداخلي، وتحفز كفاءة السوق المالي
دخول مؤسسات جدیدة في بورصة الجزائر.

- في إطار الخوصصة، تطبیق النظام المحاسبي المالي سیعطي فرصة ھامة لتثمین وتقییم الذمة
المالیة للمؤسسات المعدة للخوصصة، لتفادي النقائص التي كان ینادي بھا النقابیون من ھدر للمال

العام.

:(SCF) 6- المثبطات المحتملة من اعتماد النظام المحاسبي المالي



إصالح أي نظام ال بد وأن تعترضھ صعوبات وعوائق، مما یستوجب على المؤسسات أن تحضر
نفسھا لمجابھة الصعوبات المحتملة، لتسھیل تطبیق النظام المحاسبي المالي بطریقة صحیحة، ومن

بین بعض المثبطات نذكر:
-غیاب وجود سوق مالیة نشطة، تتسم بالكفاءة والتطویر المحاسبي الدولي وضعف التكوین الجید

للمختصین المحاسبین، سیجعل من الصعب تحدید القیمة العادلة لالستثمارات المادیة والمعنویة،.
-عملیة تكوین المحاسبیین الجزائریین تسیر ببطء، ولن تسمح باالنتقال إلى النظام المحاسبي المالي
كما ھو مقرر، بدون صرف نفقات ھامة في مجال التكوین والتوثیق التي تتحملھا المؤسسات

كأعباء.
- غیاب الوعي المحاسبي في الكثیر من المؤسسات الجزائریة وضعف استعداد الكثیر منھا لتطبیق
ھذا النظام، فال زالت أنظمة المعلومات غیر فعالة والموارد البشریة غیر مھیأة وغیر مؤھلة

لتطبیق ھذا النظام المستمد أساسا من معاییر المحاسبة الدولیة.
-مسایرة تبني النظام المحاسبي الجدید یتطلب إجراء تقویمات على القانون التجاري والنظام

الضریبي وھذا ما تفتقده الدولة.
- صعوبة تحدید القیمة العادلة لألصول الثابتة المادیة، على اعتبار إن تحدید ھذه القیمة یتم في ظل
المنافسة العادیة وحصول البائع والمشتري على المعلومات الكافیة، وھذا ما ال یتطابق مع حال

بعض أسواق األصول الثابتة المادیة في الجزائر كسوق العقارات (29)
- غیاب نظام معلومات یتسم بالمصداقیة والشمولیة، فالتقییم وفق القیمة العادلة یحتاج إلى توفر
معلومات كافیة عن األسعار الحالیة لألصول الثابتة والمتداولة، في الوقت الذي نسجل فیھ تضاربا

في المعلومات المنشورة حول االقتصاد الوطني من طرف الھیئات الرسمیة. (30)
- بطء تطویر مضامین التعلیم المحاسبي في الجامعات ومراكز التكوین، فال تزال المقررات
المحاسبیة لم تتغیر وطرق التدریس یغلب علیھا تعلیم المحاسبة على طریقة القواعد والتي تقوي
االستذكار على حساب اإلبداع، وھذا راجع أساسا لغیاب الوعي المحاسبي وشیوع النظرة الضیقة

إلى المحاسبة على أنھا تقنیة ولیست علما قائما بذاتھ.



الخاتمــــة

انطالقا من العرض المقدم فلم یعد ھناك مبرر للتأخیر في اعتماد معاییر محاسبیة دولیة موحدة بعد
أن عانت مختلف دول العالم من جراء النكسات التي أصابت الشركات وكادت أن تفقد المستثمرین
ثقتھم في األنظمة المحاسبیة والحكومیة، حیث تؤكد العدید من الدراسات أنھ سیكون تأثیر كبیر
التفاقیة التجارة في الخدمات (GATS) في التوجھ للمزید من انتشار تطبیق معاییر المحاسبة
الدولیة، سیما وأنھا تلقى الدعم من طرف [ صندوق النقد الدولي FMI]، البنك الدولي لإلنشاء

...(OMC) للمنظمة العالمیة للتجارة (BIRD) والتعمیر
ویدعم ذلك ما جاء في تقریر ممثل المنظمة العالمیة للتجارة في اجتماع بسنغافورة (دیسمبر
1996) – " إننا نشجع االنتشار الناجح للمعاییر المحاسبیة الدولیة المصدرة من طرف لجنة

معاییر المحاسبیة الدولیة " وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى النتائج التالیة:
- المحاسبة الدولیة في تطور مستمر ألن معاییرھا تتسم بالمرونة والتعمیم لتقویمھا كلما ألزم ذلك.

- رغم أھمیة المعلومات التي توفرھا القوائم المالیة المعتمدة على النظم المحاسبیة الوطنیة إال أنھا
غیر كافیة مما یلزم وضع واعتماد مبادئ، وإعداد وعرض مناسبة لتسییر عملیة اإلفصاح

والمفاضلة بین البدائل.
- اعتماد معاییر المحاسبة الدولیة یزید في درجة اإلفصاح المالي والمحاسبي عند وضع القوائم

المالیة مع تقدیم التفسیرات المرفقة.
- المعاییر المحاسبیة الدولیة مرجع دولي لمتطلبات المحاسبة الوطنیة في عدة دول ولعدد متزاید

من الشركات فیھا األسواق الصاعدة.
- ھیكلیة ومضمون المخطط المحاسبي الوطني لم یكن یخدم نوعا ما حاجیات المستخدمین األجانب

الذین یسعون إلى أخذ قرار استثماري سلیم.
- التوجھ نحو االنكشاف االقتصادي والمالي للجزائر أظھر ضرورة خلق بیئة مواتیة لمتطلبات
األسواق الدولیة، من خالل تصمیم مرجع محاسبي جدید یعتمد على أسس ومبادئ المرجع

المحاسبي الدولي.
- رغم أن عملیة تطبیق النظام المحاسبي الجدید سینتج عنھ بعض الصعوبات والمشاكل المحتملة
والتي تصحب مسألة االنتقال إلى تجسید أسس المرجع الدولي، إال أنھ ھناك العدید من اإلفرازات

االیجابیة والتي قد تقود المؤسسة واالقتصاد ككل إلى األحسن.
وبذلك یبقى التحدي القائم من خالل االلتزام بتحقیق ما یلي:

- إعطاء األھمیة الكافیة للمحاسبة الدولیة من خالل المقرر الدراسي الجامعي كأحد المقاییس
الرئیسیة مع التركیز على أسالیب القیاس واإلفصاح المحاسبي لتعزیز القدرة على التعامل معھا في
الحیاة العملیة مع الشروع في تقییم النظام الحالي للمعلومات اإلحصائیة ونظام المحاسبة المعمول
بھ من خالل دراسة إمكانیات التحسین التي یمكن أن نمدھا لجعلھ مالئم للتوسع والتحسن والتحسین

مستقبال.
- إعادة النظر في قواعد منح تراخیص ممارسة مھنة مدقق الحسابات بالتأكد من مدى التزامھم
وقدرتھم على التعامل مع المعاییر المحاسبیة والتدقیق الدولیة إلمكانیة منافسة نظرائھم في الدول



المتقدمة، مع تطویر النظم والتشریعات ومعالجة القیود التي تحد من إمكانیة االلتزام بتطبیقھا.
- تنمیة قدرات وكفاءات العاملین في األقسام المحاسبیة والدوائر المالیة في الشركات بالتدریب
والتكوین المستمر إلمكانیة المنافسة العالمیة في ظل تحریر التجارة في الخدمات مع زیادة الثقافة

المحاسبیة لدى المستثمرین وصناع القرار لزیادة فھم القوائم المالیة.
- توحید جھود الدول العربیة لتوصیل صوتھا إلى مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ألخذ مطالبھا
واحتیاجاتھا في الحسبان باعتماد معاییر تناسب االحتیاجات البیئیة لكل دولة كاعتماد معاییر

محاسبیة تخص المصارف والمؤسسات اإلسالمیة.



الفصل الثالث عشر



الثروة البترولیة في تمویل التنمیة االقتصادیة

في الجزائر، واقع وأفاق



الملخص

بذلت الجزائر مجھودات معتبرة على المستوى التشریعي والمؤسساتي الستقطاب االستثمار
األجنبي المباشر في مختلف القطاعات بما فیھا قطاع المحروقات، من خالل فسح المجال أمام
الشریك األجنبي ومنحھ تراخیص البحث، التنقیب واالستغالل خاصة مع ما تتمیز بھ الشركات
البترولیة العمالقة من تقانة وتكنولوجیا عالیة.ھذا ما یجعلنا نتساءل عن الرھانات أمام سونطراك
في ظل المزاحمة األجنبیة القویة وأمام الدولة ومستقبل األجیال عند نضوب الثروة البترولیة وعن

أمكانیة أحاللھ بمصادر نظیفة ومتجددة.
كلمات مفتاحیھ: التنمیة المستدامة، الثروة البترولیة، عقود، تراخیص االستغالل، استثمار أجنبي،

مصادر بدیلة.

المقدمة

یعتبر البترول وال یزال المحور األول لنزاع القوى الدولیة في المنطقة العربیة لما یمثلھ في ذاتھ
من مادة إستراتیجیة ودوره المعتبر في السیاسة الدولیة ولما یقدمھ التحكم بمنابعھ من وسائل
إضافیة لتدعیم قوة التفاوض لألطراف المسیطرة علیھ، أما حالیا فتحول تحدید سعره إلى المحور

األساسي للصراع على التحكم بھذا المورد بین الدول المنتجة والمستھلكة لھ.
واعتبارا لدوره اإلستراتیجي واالقتصادي فتأثیر مصادر الطاقة البدیلة (الفحم، الطاقة الشمسیة،
والنوویة......) ضعیفا أمام قوة المنافسة والمساومة للبترول على األقل في مزایا تعدد مشتقاتھ
التي تتسم بانخفاض تكلفة اإلنتاج إضافة إلى مالئمة الطاقة البترولیة بتكالیفھا مع إمكانات الدول
المنتجة لھ كمصدر رخیص نسبیا مقارنة بمصادر الطاقة البدیلة خاصة وأن استمرار تدفقھ تفرضھ
األوضاع المالیة واالقتصادیة لیكون بذلك لھ تأثیر مالیا واقتصادیا في عملیة التنمیة االقتصادیة من

خالل حجم العوائد وتأثیرھا المباشر على كافة القطاعات األخرى غیر البترولیة.
وعلى الصعید الوطني احتل البترول الجزائري مكانا مھما في سیاسة الدولة قبل االستقالل وبعده
لمساھمتھ المعتبرة في میزانیة الدولة وتوجیھھا نحو أھداف تحقیق التنمیة االقتصادیة بدایة من
مسعى تدعیم القاعدة الصناعیة في إطار خطة شاملة ھدفھا تأمین مصادر الطاقة واالقتصاد في
استغاللھا لحمایة األجیال القادمة، فالمفارقة تظھر في إمكانیة التوفیق بین متطلبات التمنیة الحالیة
والمحافظة على العوائد البترولیة األجیال المستقبلیة، كما اعتمدت سیاسة الدولة على تفویض
صالحیة لمؤسسة سونطراك لمباشرة النشاط البترولي واإلشراف على تسییره واستغاللھ مع

التركیز على تصنیع البترول وتصدیره في شكل منتجات تحویلیة بدل تصدیره في شكلھ الخام.
وتطبیقا لمقتضیات اقتصاد السوق تمكنت الدولة من جلب مستثمرین أجانب في قطاع المحروقات
اعتبارا للحوافز والمزایا الممنوحة لالستثمار في ھذا القطاع وما ترتب عنھ من تراجع دور
سونطراك في مجاالت البحث، التنقیب، اإلنتاج والتسویق وتفویض تلك الوظائف للمستثمر

األجنبي في إطار عقود المقاولة
(la sous –traitance) التي كانت لھا نتائج إیجابیة في مجاالت اإلنتاج والعوائد



وعلى ضوء ذلك یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة على النحو التالي:
كیف یتسنى للجزائر أن تخطط وتعد لنموذج تنموي مستقبلي وھل ھناك مصادر بدیلة.لتحقیق ذلك
عند نضوب الثروة البترولیة؟ وما ھو مصیر سونطراك أمام المنافسة القویة من الشركات

البترولیة الكبرى ذات التقاتة والخبرة العالیة؟



المحور األول:التطور التاریخي لقطاع المحروقات في الجزائر

تجسد أول اكتشاف للبترول سنة -1946- من طرف شركة بترول – الصور الفرنسیة-ألول حقل
بترولي في –واد قطرني –ثم سنة -1952- لحقل –برقة للغاز الطبیعي ثم حقل –حاسي مسعود-
سنة 1954- (باعتباره من أكبر حقول الجزائر)ثم حقل –تیقنتورین وحقل زارزتین- سنة 1956-
ألجل ذلك شجعت الحكومة الفرنسیة عملیات البحث والتنقیب بالصحراء الكتشاف المزید من
الثروات البترولیة التي صدر في سیاقھا قانون البترول الصحراوي سنة -1958- لیحفز ذلك
العدید من الشركات األجنبیة على االستثمار بصحراء الجزائر لتحقیق أكبر المزایا البترولیة (حیث
بلغت عدد الطلبات 28 طلب قدمت من أكبر شركات البترول العالمیة سنة 1958)، وعند
حصول الدولة على استقاللھا تضمنت اتفاقیة –أیفیان- سنة 1962- بندا خاصا ینظم الثروة
البترولیة واستغاللھا لتعدل بعدھا تلك االتفاقیة بإبرام اتفاقیات للتعاون المشترك على أساس العدل
والمساواة، حتى صدور قانون التأمیم الكلي (فیفري 1971) لتباشر المؤسسات الوطنیة بذلك
دورھا في كافة أوجھ النشاط البترولي الذي توالت التشریعات المنظمة لھ، ویمكن أیجاز مراحل

تطوره ومساھمتھ في اإلستراتیجیة التنمویة للدولة فیما یلي.

1- المرحة األولى: فبل االستقالل (1)

حیث أعدت الحكومة الفرنسیة سیاسة بترولیة تعتمد على تشجیع رؤوس األموال األجنبیة في
االستثمارات البترولیة، مع محاولة إنشاء خطوط أنابیب لتیسیر نقل البترول، كما كان من
الضروري وضع قانون ییسر عملیة منح الرخص واالمتیازات البترولیة فصدر قانون البترول
الجزائري –رقم 58/1111 المؤرخ في 22/11/1958) تبنى األحالم الفرنسیة وصاغھا في

شكل بنود قانونیة.أال أنھ فر ض على اإلدارة الوطنیة انعزاال اقتصادیا بسبب:-
- تطبیق نظام االمتیازات التقلیدیة الذي حرم الدولة من االستفادة من ثرواتھا البترولیة.

-االحتفاظ بعوائد البترول بباریس وفصل البترول عن التنمیة االقتصادیة.
- سیطرة فرنسا على مختلف أوجھ الصناعة البترولیة فنیا وأداریا مما جعلھا مستقلة عن االقتصاد

الوطني.
وبذلك فقطاع المحروقات لم یكن لھ دور في نشاط الدولة االقتصادي أو أي مصدر للدخل على
االقتصاد الوطني لھیمنة الشركات الفرنسیة التي كانت تمتلك ثالثة أرباع (4/3)مساحة االمتیازات

وحوالي %93 من االحتیاطي البترولي وأكثر من ثلثي (3/2)اإلنتاج.

2-المرحة الثانیة: (من بعد االستقالل....منتصف الثمانینات)(2)

أستعاد الشعب الوطني استقاللھ وتوجھ بالقضاء على ما ورثھ من االستعمار من تبعیة وتخلف في
أطار أعادة بناء ذاتي لدولة جدیدة ضمن االختیار االشتراكي، وألھمیة دور الصناعة في التنمیة
االقتصادیة فقد نص الدستور الوطني في المادة (21) على أھمیتھا –" باعتبار الثورة الصناعیة



تستھدف باإلضافة إلى اإلنماء االقتصادي تغییر اإلنسان ورفع مستواه التقني والعلمي وإعادة
تشكیل بنیة المجتمع، كما تعمل على تحویل وجھ الدولة، وتندرج الثورة الصناعیة ضمن منظور

اشتراكي یعطیھا مدلولھا العمیق وأبعادھا السیاسیة."
وقد سجلت الدولة حضورا قویا في قطاع المحروقات من المباشرة في عملیة التأمیم الجزئي خالل
الفترة(1967-1970) للشركات البترولیة غیر الفرنسیة المتخصصة في توزیع المحروقات
(كشركة British Petroleum بدایة سنة 1967، شركة Exxon et Mobil Oil منتصف
سنة 1967، شركة Shell منتصف سنة 1968و بذلك احتكرت Sonatrach عملیة توزیع
المحروقات وبعدھا عملیة اإلنتاج سنة 1971. التي دعمت بإصدار جملة من التشریعات
والقرارات تضمنت دراسة البنیة العامة التي من خاللھا یمكن إصدار قانون بترولي معدل ومتمم

.Sonatrach لصیغ مساھمة الرأس المال األجنبي في قطاع المحروقات وشریكا لشركة
ویمكن توضیح تطور كمیة أنتاج البترول خالل الفترة (1958-1973)و المحروقات بمختلف

أنواعھا خالل الفترة (1967-1978) في األشكال البیانیة التالیة
الشكل رقم-01 تطور أنتاج البترول في الجزائر خالل الفترة (1973-1958)

الوحدة: ملیون طن سنویا

المصدر: تم أعداده من طرف الباحثة بناءا على معطیات: مبادئ االقتصاد البترولي وتطبیقھا على
التشریع الجزائري، یسري محمد أبو العال، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1996، ص:37

الشكل رقم -02 كمیة أنتاج المحروقات خالل الفترة (1978-1967)
وحدة القیاس: ملیون طن وملیار م3



المصدر: تم أعداده من طرف الباحثة بناءا على معطیات:مركز البحث االقتصادي واالجتماعي،
الحصیلة االقتصادیة واالجتماعیة خالل الفترة (1967-1978)-ماي 1980.

یتضح من ذلك ارتفاع معتبر في إنتاج المحروقات بمختلف أنواعھا الذي یرجع لمزایا االتفاقیات
المبرمة بین سون طراك والشركات األجنبیة (على شكل تراخیص للبحث واالستغالل وعقود
الدراسات، األعمال الھندسیة وتورید المعدات) في تحقیق وفرات الحجم مع الزیادة في الطلب

العالمي على المحروقات.

3 - المرحلة الثالثة: فترة األزمة النفطیة:

حیث تأثر االقتصاد الوطني بشكل كبیر من تداعیات الصدمة النفطیة سنة -1986-لتراجع عوائد
الصادرات النفطیة بسبب تدھور أسعار البترول وانخفاض قیمة الدوالر، لیترتب عن ذلك وضعیة
وطنیة مزریة على مختلف األصعدة عكستھا مختلف المؤشرات اإلحصائیة مما جعل السلطات
الوطنیة تدرك أھمیة رفع نسبة مساھمة الرأس المال األجنبي وتحریر االقتصاد الوطني كاحتیاط
للمستقبل من خالل إصدار عدة تشریعات قانونیة معدلة ومتممة لالستثمار األجنبي في مختلف
القطاعات بما فیھا قطاع المحروقات.حیث سمح قانون االستثمار (رقم 86/14) بتحفیز نظام
الجبایة البترولیة وإرساء بنود قانونیة تمنح للشریك األجنبي الذي ال تقل مساھمتھ عن 49% مع
شركة سونطراك من ممارسة أعمال البحث والتنقیب، االستغالل والنقل لمختلف أصناف

المحروقات.

4 - المرحلة الرابعة: فترة ما بعد األزمة النفطیة:

لمسایرة المستجدات الدولیة بادرت الدولة بوضع بنود قانونیة تحفز المستثمر (خاصة في مجال
المحروقات) وقد كانت االنطالقة في بدایة التسعینات من خالل تحریر نظام االستثمارات وفسح
المجال أمام قطاع المحروقات لتدعم سنة -1993- بمنح ضمانات وتسھیالت مالیة ووجمركیة.مما
حفز ذلك العدید من الشركات العالمیة أبرام عقود شراكة (إما على شكل شراكة بالمساھمة، شراكة
تجاریة، عقد مناصفة اإلنتاج، عقود الخدمات البترولیة)مع سونطراك وقد كانت لمعظمھا حصیلة
إیجابیة في مجال البحث، اإلنتاج، االستغالل والتسویق.كما تبینھا األشكال الموالیة حسب

اإلحصائیات المتاحة.
الشكل رقم-03 تطور أنتاج البترول الخام

خالل (1998-1992)
الوحدة: ألف برمیل یومیا



المصدر: تم أعداده من طرف الباحثة بناءا على معطیات منظمة األقطار العربیة المصدرة
للبترول (أوبیك) تقریر األمین العام السنوي(25) -1998 ص:99

الشكل رقم -04 –تطور أنتاج الغاز الطبیعي بالجزائر خالل (2001-1992)
الوحدة: ملیون م3سنویا

المصدر: تم أعداده من طرف الباحثة بناءا على معطیات منظمة األقطار العربیة المصدرة
للبترول (أوبیك) تقریر األمین العام السنوي(29) -2002 ص:119

الشكل رقم -05- تطور صادرات البترول الخام
خالل (2003-1999)

الوحدة: ملیون طن

pétrole 2005:éléments statistiques, comité professionnel du:المصدر
pétrole, France au site: http:www.cpdp.org



الشكل رقم-06- القیمة المضافة المحققة من قطاع المحروقات في الجزائر خالل (1995-
(2006

الوحدة:ملیون دج

statistiques de l’ons au site www.ons.dz:المصدر
من خالل ذلك یتضح تطور الكمیات المنتجة وبالتالي المصدرة من البترول الخام والغاز الطبیعي
بالجزائر ومساھمتھ المتزایدة في تكوین القیمة المضافة مما یؤكد ذلك على أھمیة التشریعات
والقرارات المتعلقة بالمحروقات في فترة التسعینات والتي كانت لھا نتائج مثمرة ومحفزة من خالل

فتح المجال أمام المستثمر األجنبي وتوسیع نطاق الشراكة.



المحور الثاني: أھم عقود الشراكة المبرمة بین سونطراك والشركات األجنبیة

بذلت الجزائر خالل العشریة الحالیة مجھودات معتبرة على الصعید المؤسسي، االقتصادي
والقانوني لجلب االستثمارات األجنبیة المباشرة في القطاعات خارج المحروقات منذ سنة
-1990- وفي قطاع المحروقات منذ سنة -1991- من خالل إرساء وتحفیز مبدأ حریة

االستثمارات وتحریر قطاع المحروقات.
فاستنادا إلى اإلحصائیات والمؤشرات المحققة خصوصا خالل الفترة (1990-1995) والتي
تعكس ضعف كبیر في تواجد االستثمارات األجنبیة المباشرة في الجزائر، إال أنھ بعد اإلصالحات
الھیكلیة بدأت تأخذ اتجاھا نحو الجزائر في مختلف القطاعات االقتصادیة بما فیھا قطاع
المحروقات الذي یعتبر قطاعا إستراتیجیا بالنسبة للمستثمر األجنبي (خاصة األوروبي واألمریكي)

لمعدل المساھمة الكبیرة في مجال اإلنتاج واالستغالل.



1- أھم عقود الشراكة المبرمة بین سونطراك والشركات األجنبیة(3):







وبناء على ذلك یمثل استھالك أوروبا حوالي %87 من صادرات المحروقات الجزائریة (خاصة
الغاز)(4) لتحتل ایطالیا أولى مراتب الدول المستوردة ثم ألمانیا، فرنسا، ھولندا، أسبانیا
وبریطانیا، أال أنھ حسب اإلحصائیات ومبالغ االلتزامات االستثماریة یتضح أسبقیة تدخل الشركات
األمریكیة وأستثمارھا في قطاع المحروقات وتمویلھ مع ضمان التموین للوالیات المتحدة
األمریكیة، فبسبب ضعف المقدرة التكنولوجیة والمالیة والالزمة لسونطراك لتمویل مشاریعھا
االستثماریة اضطرت لفتح المجال أمام المستثمر األجنبي وتوقیع معھ عقود شراكة لمناصفة
المخاطر والصعوبات اإلنتاجیة والمالیة والمكاسب المحققة من عملیة البحث، االستغالل، اإلنتاج

والتسویق.
كما أنھ من خالل الزیارة التي قام بھا الرئیس الفرنسي(نیكوال ساركوزي) للجزائر أبرمت
الشركات الفرنسیة (توتال وغاز دوفرانس) عقودا بنحو (05 ملیار دوالر) نصفھا في قطاع
المحروقات بھدف بناء بیتر وكیمائیة إلنتاج مادتي (األیثیلین والبر وبیلین) لصنع البالستیك مع

استمرار أستراد الغاز الطبیعي الجزائري الممیع حتى سنة -2019-(5).



2- إفرازات عقود الشراكة المبرمة مع الشركات األجنبیة:

لقد كان لعقود الشراكة المبرمة بین سونطراك والشركات البترولیة العمالقة نتائج مثمرة على
عوائد الصادرات البترولیة واستقطاب التكنولوجیا.

1-2- تأثیر عقود الشراكة على استقطاب التكنولوجیا:
كان لتحریر قطاع المحروقات على المستثمر األجنبي نتائج مثمرة في مجال االستفادة من نقل
التكنولوجیا الجدیدة من الشركات البترولیة العالمیة العمالقة المتعاملة مع سونطراك. في مجال
التنقیب وأنتاج المعدات الخاصة بالحفر، التنقیب مع تسھیل أعمال الصیانة والخدمات البترولیة

المرافقة لألعمال البحث واالكتشاف كما یوضحھ الجدول أدناه
الجدول رقم -01 عدد اآلبار المكتشفة والحفارات بالجزائر خالل (2002-1992)

المصدر: منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، تقریر األمین العام (23) -1996- ص:
88-89، منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، تقریر األمین العام (29) - 2002 ص:

10.-108
فمن خالل الجدول یتضح تزاید عدد اآلبار المكتشفة والتي تم حفرھا بعدد حفارات أقل كما حدث
خالل سنة -1999- مقارنة بما كان خالل سنة -1992- مما یؤكد ذلك على تطور استعمال
التقنیات والتجھیزات المتقدمة الوافدة من الشركات البترولیة األجنبیة تدعمھا نخاعة التعدیالت التي
أدخلت على قانون المحروقات، لتثمر تلك العقود المبرمة مع الشریك األجنبي بزیادة االكتشافات

ألبار وحقول النفط والغاز.
2-2تأثیر عقود الشراكة على عوائد الصادرات البترولیة:

حسب الشكل رقم-05- یتضح أھمیة عقود المشاركة األجنبیة في تطویر اإلنتاج في قطاع
المحروقات ومن ثمة الصادرات البترولیة وبالتالي عوائد الصادرات البترولیة الوطنیة كما

یوضحھ الشكل أدناه.
الشكل رقم-08 تطور عوائد الصادرات البترولیة في الجزائر خالل الفترة (2002-1992).

الوحدة: ملیون دوالر



المصدر: تم أعداده من طرف الباحثة بناءا على معطیات منظمة األقطار العربیة المصدرة
للبترول، تقریر األمین العام (25) -1998- ص: 45، ونفس المرجع (29) سنة -2002-

ص:52
من الشكل یتضح الزیادة المستمرة في عوائد الصادرات البترولیة أال أنھ خالل الفترة (1992-
1993) شھدت تلك العوائد تراجع بسبب انخفاض أسعار البترول من 20.08دوالر للبرمیل سنة
-1992- إلى 17.52 دوالر للبرمیل سنة -1993-، وبعدھا عرفت تلك العوائد ارتفاعا ملحوظا
بخالف سنة -1998-(حیث بلغت أدنى قیمة لھا وذلك منذ الثمانینات) بسبب تراجع أسعار البترول
التي وصلت 14.5(6) دوالر للبرمیل.كما أنھ ال یمكن إرجاع تلك النتائج المثمرة إلى تأثیر عقود
الشراكة األجنبیة وأنما إلى أسعار البترول العالمیة خاصة سنة -2000- حیث بلغت تلك العوائد

أعلى قیمة لھا ذلك كنتیجة الرتفاع سعر البرمیل إلى 19.570 دوالر.



المحور الثالث: الرھانات أمام الدولة وشركة سونطراك في ظل تحریر قطاع
المحروقات

تمثل الدولة حالیا أطار الھیمنة السیاسیة، فعلى الصعید الداخلي فالدولة الحدیثة تتمیز باحتكارھا
للممارسة الشرعیة (القانونیة) أما على الصعید الخارجي فھي تمثل السیادة (وتحدیدا السیادة
االقتصادیة) ضمن اختبار العولمة والرھانات المصاحبة لھا والتي أدت إلى تراجع دور الدولة عن
بعض الوظائف واالنتقال من دور الدولة المسیرة إلى دور الدولة الحارسة على التوازنات

االقتصادیة واالجتماعیة.
ومن جھتھا، وفي أطار القانون الجدید لتحریر المحروقات أقصیت سونطراك من الطابع السیادي
وألمرفقي عن تدخالتھا في مجال المحروقات لصالح الشركات البترولیة العمالقة(الشركاء

األجانب).

1- دور الدولة في ظل تحریر قطاع المحروقات(7):

احتفظت الدولة باحتكارھا لقطاع المحروقات، إال أنھ بعد صدور القانون الجدید للمحروقات
(القانون رقم 05/07 المؤرخ في 28/04/2005)تخلت عن ذلك االحتكار واالكتفاء بسلطة
الضبط والتحفیز، من خالل وضع اإلطار المؤسساتي الذي یسمح بممارسة النشاطات المتعلقة
بالمحروقات كما حددتھ -المادة األولى- من القانون الجدید للمحروقات وبأنشاء ذلك اإلطار الذي
یؤدي إلى تطبیق مبدأ الحركیة والقابلیة للتكیف الذي یمیز نشاط الدولة ویعید لھا إحدى صالحیاتھا
في ضبط نشاط المحروقات التي كانت تمارسھا سونطراك(في القوانین السابقة) كما نصت علیھ –

المادة الثانیة –من القانون الجدید للمحروقات، أما المجاالت التي تخلت عن احتكارھا فشملت:
1- التخلي عن اختصاص تحدید األسعار (أسلوب التحدید اإلداري ألسعار المحروقات أو تحدید
السعر المرجعي للنفط أو مفھوم األسعار المقننة المعمول بھا في أطار القانون رقم -89/12
المتعلق باألسعار) وتبنت مبدأ األسعار الحرة وارتباطھا بمتغیرات السوق الدولیة للمحروقات

بمختلف أصنافھا وذلك حسب قواعد العرض والطلب سواء تعلق األمر باألستراد أو التصدیر.
2- تبني سیاسة البحث الجبائي بخصوص النظام الضریبي المطبق على نشاطات البحث
واالستغالل، وفي سیاق ذلك قام المشرع الجزائري بموجب قانون المحروقات الجدید بمراجعة
شاملة للجبایة البترولیة باعتبارھا أداة لتحفیز المستثمر كما أنھا أھم مورد من موارد الخزینة

العمومیة.
3- تخلي السلطة عن اختصاص مراقبة عملیة الصرف (تحریر سوق الصرف المتعلق
بالمحروقات)، بحیث احتلت وكالة النفط مكانة بنك الجزائر في متابعة سیر حركة العملة الصعبة
(بعدما كانت من صمیم اختصاصاتھ حسب أحكام النظام رقم -91/04 المؤرخ في
16/05/1991 الصادر عن مجلس النقد والقرض) المتعلقة بالمتعاملین األجانب في قطاع النفط
سواء كانوا مقیمین أو غیر مقیمین، مما یجعل ذلك المتعامل األجنبي غیر مقید بشرطیة توازن
سوق الصرف التي على أساسھا یتحكم بنك الجزائر في السوق النقدیة، وفي سیاق ذلك تخلى



المشرع كذلك عن مبدأ التركیز الكلي لرقم أعمال المتعاملین األجانب داخل الجزائر (%100)
.(8)

4- التخلي عن منح تراخیص البحث واالستغالل للمحروقات (ولیس حق الملكیة للثروة السطحیة
والباطنیة)لصالح الوكالة الوطنیة لتثمین موارد النفط وذلك بھدف تبسیط إجراءات االستثمار في
قطاع المحروقات مع الرجوع إلى عھد عقود االمتیاز لتسییر نشاط النقل باألنابیب المعمول بھ في
قانون البترول الصحراوي –رقم 58/1111 المؤرخ في 22/11/1958 بعدما تم استحداثھ

بفضل ثورة التأمیمات.
5- تسویة منازعات المتعاقدین مع وكالة النفط عن طریق التحكیم باعتبارھا ھیئة تخضع للقواعد

العامة للتحكیم التجاري الدولي وبالتالي أاستبعاد القضاء الوطني من تلك التسویة.

2- مصیر سونطراك في ظل تحریر قطاع المحروقات:

منذ نشأتھا بموجب المرسوم –رقم 63/491 المؤرخ في 31/3/1963 اعتبرت الذراع
االقتصادي للدولة للتحكم في قطاع المحروقات بھدف احتكاره وتأمیم الممتلكات الوطنیة مع العلم
وأن قطاع المحروقات في تلك الفترة یخضع لقانون – رقم 58/1111 المتعلق بالبترول
الصحراوي لذلك أكتفت في البدایة باحتكار لقنوات التوزیع دون أنشطة البحث واالستغالل اعتبارا
لما تتطلبھ تلك األنشطة من مقدرات مالیة وتقنیة كبیرة وبالتالي حفز ذلك المؤسسة (سونطراك)
على تبني تقنیة المشاركة باألغلبیة (بنسبة 51%) بموجب األمر رقم -68/591 المؤرخ في

30/10/1968 مع حیازة دور المتعامل الذي كان حكرا على الشركات األجنبیة(9).
وفي أطار التأمیمات بموجب األمر – رقم 71/22 المؤرخ في 12/04/1971- استحوذت
سونطراك على مھام تعد في عرف الدول اللیبرالیة من مھام الدولة (كامتیازات السلطة العامة
واألعباء المرفقیة)، ومع تراجع الدولة عن النظام االشتراكي وتبنیھا لنھج اقتصاد السوق أصدرت
السلطة جملة من تشریعات اإلصالحات االقتصادیة كقانون رقم-88/01 المؤرخ في
02/01/1988 المتعلق باستقاللیة المؤسسات، أال أن المركز القانوني أبقى شركة سونطراك في
وضعیة غامضة باعتبارھا غیر معنیة باستقاللیة المؤسسات نظرا لطابعھا االستراتیجي، حتى
صدور األمر –رقم 95/25 المؤرخ في 26/08/1995 المتعلق بالخوصصة واألمر –رقم
95/25 المؤرخ في 25/09/1995 والمتعلق بكیفیة تسییر رؤوس األموال التجاریة المملوكة
للدولة أال أن ھذین البندین استبعدا سونطراك من نطاق تطبیقھا، ومع صدور األمر – رقم
01/04 المؤرخ في 20/08/2001 أصبحت سونطراك خاضعة للقواعد العادیة للمؤسسات
االقتصادیة العمومیة إلى أن صدر القانون الجدید للمحروقات بمقتضى األمر –رقم 05/07

المؤرخ في 28/04/2005 الذي رسم لسونطراك دورا جدیدا یتسم بالخصائص التالیة(10):
1- الفصل بین الدولة(المؤسس) وسونطراك:

من خالل الفصل بین المھام االقتصادیة لسونطراك والمھام المرفقیة للدولة التي استرجعت
امتیازات السلطة العامة التي كانت تتمتع بھا سونطراك فباعتبار الدولة ھي المالك (المساھم
الوحید) في رأس مال الشركة أال أن ذلك ال یعیق حق ھذه األخیرة في التمتع بذمة مالیة مستقلة



عن ذمة الدولة الكتسابھا للشخصیة المعنویة، حیث تأخذ عالقة الدولة (الدائن) بالشركة (مدین
برأس المال)شكل عالقة المساھم بالشركة حسب قواعد القانون التجاري.

واستنادا إلى ھذا الفصل فالشركة مستبعدة من تبعات المرفق العمومي (كتمویل أنشطة اجتماعیة،
ثقافیة، صحیة....) باعتبارھا من اختصاصات السلطة.

2- الخاصیة التجاریة على سونطراك:
بعد صدور القانون الجدید للمحروقات أصبحت سونطراك شركة تجاریة عادیة، باعتبار رأس
مالھا االجتماعي مال تجاري وعقودھا عادیة ذات طابع تجاري تخضع لقواعد القانون الخاص
خالف لقانون الصفقات العمومیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم -91/434 المؤرخ في
09/11/1991 كما تنتمي الشركة لفئة شركات األموال بنزع الطابع االستراتیجي عنھا واعتبارھا
شركة مساھمة حسب القانون التجاري ھذا وتخضع الشركة لقواعد اإلفالس والتسویة القضائیة مما
یفتح ذلك الباب أمام أمكانیة الخوصصة الجزئیة أو الكلیة لرأسمالھا خاصة وأن منازعاتھا تخضع
إلى قواعد التحكیم التجاري والقضاء العادي المنصوص عنھ في المرسوم التشریعي – رقم

93/09 المؤرخ في 25/04/1993.
3- نزع دور المتعامل الوحید لسونطراك:

حیث لم تعد صفة المتعامل الوحید حكرا على سونطراك مما فتح ذلك المجال أمام كل شخص
طبیعي أو معنوي، وطني أو أجنبي مقیم أو غیر مقیم مؤھال تقنیا إلدارة العملیات البترولیة.

4-استبعاد مبدأ المشاركة اإلجباریة مع سونطراك:
حیث تم استبدالھ بمبدأ المشاركة االختیاریة بطلب من الشریك الوطني الذي یمكنھ الدخول كشریك

في عقد االستغالل فقط دون عقد البحث بنسبة مشاركة [%20-%30].

3- النتائج المرتقبة لتحري قطاع المحروقات استنادا إلى محتوى القانون الجدید للمحروقات
(سنة 2005):

سعي السلطة لتحریر قطاع المحروقات باعتباره قطاع إستراتیجي ومع إقصاءه من تلك السمة فمن
المتوقع أن یكون لذلك إفرازات سلبیة على االقتصاد الوطني ككل باعتباره(قطاع المحروقات)
الممول الوحید لواردات الدولة من السلع الغذائیة وألھمیة موارده بحوالي 97 % من أیرادات
الدولة من العملة الصعبة، فحسب بنود القانون الجدید للمحروقات تحریره یعتبر كمغامرة بمستقبل
قطاع حیوي بالنسبة للدولة وبمصیر شعبھا ألن مضمونھ یندرج ضمن تصور قصیر المدى یفضل
الربح السریع والعوائد العاجلة الناضبة على التصور االستراتیجي البعید المدى الذي قد یسمح

بتحقیق مكاسب أجلة ودائمة القتصاد متنوع الموارد من خالل االعتبارات التالیة:
1- االنضمام المتسرع في قسیمة العمل الدولي:

حیث تعكس معظم بنود القانون الجدید للمحروقات أرادة الدولة في االنخراط إلى قسیمة العمل
الدولي بتخصصھا حسب أھدافھ في أنتاج وتصدیر المحروقات فقط تدعمھا في ذلك الحوافز،
التسھیالت والضمانات المقدمة للمستثمر األجنبي في ھذا القطاع دون غیره خاصة وأن قرار



االستثمار یرتبط بالمزایا التفضیلیة –les avantages comparatifs –أكثر من سیاسة
التحفیز الجبائي والضمانات القانونیة.

2- صعوبة تحدید مفھوم ومضمون للتنمیة في ظل العولمة:
على اعتبار أن التنمیة ال تتحقق بمجرد ارتفاع الدخل الوطني الخام أو تحسین مستوى معیشة
األفراد وأنما تتجسد بمعدل اإلنتاجیة، التقدم العلمي، التنظیم اإلداري، صحیح أن قطاع المحروقات
یعتبر حجر الزاویة للتنمیة أال أنھ ال یجب تركیز االعتماد على قطاع غیر متجدد لذلك تلتزم الدولة
بوضعھ كقاطرة تجر عربة اإلصالح االقتصادي لمختلف القطاعات (الزراعة، الصناعة، التكوین،

التربیة، البحث العلمي........)
3- التركیز على االستغالل الخام للموارد وأسبعاد عملیة التكریر:

ویتضح ذلك بتخصیص القانون الجدید للمحروقات لمادة واحدة (بند المادة 77) لھذا النشاط من
مجمل (115 مادة) مما قد یجعل الدولة وفي مستقبل قریب بلد مستورد صافي لمشتقات
المحروقات (كالبنزین مع تزاید االستھالك الداخلي وعجز المصافي الوطنیة عن تلبیة كل

المتطلبات) التي تعتبر صادراتھا في شكل مواد خام وبسعر مضاعف یتحملھ المستھلك النھائي.
4-االستغالل المكثف وغیر العقالني للمحروقات:

من خالل مضاعفة اإلنتاج كمیة وحجما أال أن ذلك قد یرھن مستقبل األجیال القادمة في االستفادة
من تلك الثروة باعتبارھا مورد ناضب، غیر متجدد ومحدود خاصة مع فتح الدولة المجال أمام
كبار الشركات البترولیة مما قد یقلل ذلك من عمر االحتیاطات النفطیة (إلى حدود 30 سنة) رغم

االكتشافات الجدیدة للحقول حسب تصریحات وزارة الطاقة.
5- تھمیش أھمیة الطاقات المتجددة (11):

حیث تزخر الجزائر بعدة طاقات متجددة لھا القدرة على اإلحالل كمصادر بدیلة لقطاع المحروقات
وتشمل:

énergie solaire :1. الطاقة الشمسیة
حیث تحتل الجزائر موقعا استراتیجیا عالمیا من حیث األشعة الشمسیة طیلة أیام السنة باعتبارھا

طاقة جدیدة ومتجددة وحسب دراسات الخبراء فتلك الطاقة تعادل 30 ×10 15
كیلو واط ساعي ونظریا تكافئ (06مرات) من االحتیاطات النفطیة العالمیة

électrique énergie :2. الطاقة الكھربائیة
فحسب دراسات الخبراء یمكن أن تساھم بحوالي 12% من مجمل أنتاج الطاقة الكھربائیة وتحدیدا

في شرق الجزائر.
énergie géothermique:3. الطاقة الجیوترمیة

وتشمل الطاقة المنبعثة من أبخرة المیاه الساخنة والتي تزخر بھا الجزائر عبر مناطق متعددة
(12)تصل درجة حرارتھا نسبة مئویة مرتفعة مما یوفر ذلك حجم طاقة كھربائیة یعادل حوالي

600میغاواط تكفي لتلبیة استھالك مدینة كبیرة.
énergie nucléaire :4. الطاقة النوویة

تزخر بھا الجزائر لحیازتھا على مخزون معتبر من الیورانیوم، فرغم التحركات االیجابیة نحو
تشیید المفاعل النووي- لعین وسارة- بمقدرة 600 میغاواط أال أنھ غیر مستخدم العتبارات

سیاسیة واقتصادیة(13).



الخاتمة

المرحلة الحالیة للتنمیة الوطنیة تفرض ضرورة التعجیل في االنطالق بمشروعات إنمائیة وتوجیھ
واستغالل الموارد المتاحة في إطار التكامل العربي المشترك خاصة وأن التنمیة عملیة شاملة في
كل قطاعات االقتصاد فاالعتماد على بدائل لضمان استمرارھا بشكل عقالني في حالة نفاذ البترول

یغیر من المفھوم الحالي للتنمیة البترولیة.لتلتزم بذلك الدولة بتحقیق التالي:
1. دمج البترول باالقتصاد الوطني یتطلب تخطیط وتطویر الكفاءات اإلنتاجیة وإعداد إطارات
بشریة مؤھلة مع إنشاء مراكز بحث وتطویر واالھتمام بالمجاالت التقنیة لمواجھة التحدیات

ومسایرة المستجدات.
2. دعم وتعزیز االستثمارات البترولیة لخلق فرص جدیدة لالستثمارات األفقیة.

3. عملیة التنمیة وما یرتبط بھا من استغالل أمثل في إطار تنظیم تشریع بترولي یتكفل بوضع
النصوص واللوائح كأساس لعملیة التفاوض اعتبارا للمصلح المشتركة من خالل التعاون بین

الدول المنتجة والمصدرة لھ لتحقیق التوازن االقتصادي.
4. االستفادة من الشریك األجنبي في مجال التكنولوجیا وطرق التسییر والخبرة العالیة

5. البترول مصدر ناضب (قابل للنفاذ) یتطلب استغاللھ بتخطیط نموذجي یكفل إستراتجیة للتنمیة
االقتصادیة الحقیقیة من خالل إنشاء قاعدة صلبة للتصنیع المتكامل بكل القطاعات االقتصادیة
الوطنیة إلمكانیة تحقیق نموذج للتعاون الوطني یرتكز على ضرورة استغالل اإلیرادات البترولیة
في التنمیة، مع محاولة االعتماد على مصادر بدیلة (الغاز الطبیعي، الفحم.....) تتمیز الدولة في

إنتاجھا وتسویقھا.
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مكانة السوق المالیة ودورھا في االقتصاد القومي
-دراسة نموذج سوق نیویورك (NYSE) المالیة-



الملخص

تحقیق النمو االقتصادي، وضمان استدامتھ یعتبر من األھداف الرئیسیة للسیاسات االقتصادیة لكل
دولة، ویمثل التمویل المباشر تلك اآللیة التي تسمح للمؤسسات واألفراد بالحصول على الموارد
المالیة من الجمھور سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أخرى مباشرة ودون وساطة المؤسسات

المالیة، وذلك من خالل آلیة السوق المالیة.
(NYSE) ومن ھذا المنطلق نحاول من خالل الورقة البحثیة، إبراز دور السوق المالیة نیویورك
في تمویل االقتصاد األمریكي واآللیات التي تمكن من تفعیلھ بما یسمح من تنوع مصادر التمویل

أمام األعوان االقتصادیین.
كلمات مفتاحیة: السوق المالیة، كفاءة السوق المالیة، النمو االقتصادي، التمویل.

المقدمة

تعتبر األسواق المالیة وسیطا مالیا بین المستثمرین والمدخرین، من خالل تعبئة الموارد المالیة
الالزمة من المدخرین وتوجیھھا نحو المستثمرین بعد إعطاء مقدرة أوسع لھؤالء المستثمرین على
إصدار األوراق المالیة وإمكانیة تسویقھا بسھولة، مما عمل ذلك على تنشیط عمل السوق المالیة
وتكثیف التعامل في األوراق المالیة على النطاق المحلي والدولي خاصة بعد انتشار فكرة التنویع
الدولي للمحفظة االستثماریة، مما حفز ذلك على زیادة التدفق المالي الدولي فیما بین مختلف
األسواق المالیة، والذي بدوره ساھم في زیادة تعاضد وتشابك مختلف األسواق المالیة لتصبح تتسم
بالعالمیة في عملھا وأدواتھا بعد زیادة التقارب بین عملیات األسواق المالیة الدولیة الناضجة، مع
ظھور ظاھرة جدیدة في النظام المالي الدولي لتشمل ظاھرة اندماج األسواق المالیة الدولیة

الرئیسیة،
فالسوق المالیة إطارا فعاال لتطبیق السیاسة النقدیة للدولة وبالتالي تیسیر عمل السلطات النقدیة في
محاولتھا السیطرة على تغیرات عرض وقیمة النقود، ھذا وتلعب دور المعین لتطبیق السیاسة
المالیة بتوفیر الموارد الالزمة لتمویل نفقات واحتیاجات الدولة لتساھم في كلتا الحالتین في خلق

السیولة الكافیة والالزمة لدفع عجلة النمو االقتصادي.
وتتمحور اإلشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:-

– ما ھي محددات ریادة دور السوق المالیة في عملیة تمویل التنمیة على حساب مؤسسات
الوساطة المالیة؟

– ما عالقة نشاط السوق المالیة بمعدل النمو االقتصادي؟ وھل یمكن إسقاط نتائج ذلك على جمیع
االقتصادیات؟

• سبب اختیار موضوع الدراسة:
یعود سبب اختیار الموضوع المتمحور حول" مكانة السوق المالیة ودورھا في االقتصاد القومي،
دراسة نموذج سوق نیویورك (NYSE) المالیة" إلى تحدید أھمیة ودور السوق المالیة في
االقتصاد القومي، مع الكشف عن عالقة السوق المالیة بدرجة كفاءھا وتموقعھا ضمن سیولة



االقتصاد الكلي، على اعتبار أن المستثمر الرشید یمیل لألسواق المالیة التي تتسم بدرجة عالیة من
السیولة والتي تشیر إلى سرعة تداول األوراق المالیة فیھا، لیستطیع بذلك الحصول على أرباح
إضافیة، وبخالف ذلك فھو ینفر من السوق التي تعاني من شحة السیولة والتي تشیر إلى تباطؤ
معدل دوران رأس المال المستثمر، والذي یؤدي إلى انخفاض معدل األرباح المحتملة مع احتمال
حصول خسارة، كما یؤثر مؤشر درجة السیولة على قرار المقترض الذي یفضل أسواقا أكثر

سیولة بھدف التمویل.
• الھدف من الدراسة:

تتمحور األھداف العامة لھذه الدراسة في النقاط التالیة:
- المقدرة على الرد على إشكالیة الدراسة بتساؤالتھا الثانویة، بمحاولة تحدید دور السوق المالیة

في تعبئة الموارد الموجھة لإلقراض والتمویل عبر عدة قنوات وباستخدام عدة آلیات،
- الكشف عن عالقة التأثیر والتأثر بین السوق المالیة والسیاسیتین المالیة والنقدیة للبلد.

- استنادا آللیات القیاس االقتصادي ركزت الدراسة على مساھمة السوق المالیة (NYSE) في
النمو االقتصادي للوالیات المتحدة األمریكیة، من خالل عینة من المؤشرات القیاسیة خالل الفترة

التي أتیحت عندھا اإلحصائیات.
• فرضیات الدراسة:

لمحاولة تفسیر إشكالیة الدراسة بالرد على التساؤالت المطروحة یمكن تصمیم وصیاغة الفرضیات
التالیة:-

- أصبح لألسواق المالیة دورا متمیزا في عملیة تمویل االقتصاد وتعبئة الموارد المعدة لإلقراض
بخالف مؤسسات الوساطة المالیة.

- ھناك عالقة طردیة بین درجة كفاءة وفعالیة السوق المالیة ودرجة سیولتھا.
- تساھم كفاءة السوق المالیة في تحقیق معدالت نمو اقتصادیة كبیرة.

•
منھج الدراسة:

استنادا لطبیعة موضوع الدراسة، فیتطلب ذلك تضافر مجموعة من المقاربات والمناھج كالتي
تستخدم في إعداد البحوث والدراسات العلمیة حیث اعتمد منھج "دراسة الحالة" عند اإلشارة إلى

نموذج السوق المالیة(NYSE) والتي أتیحت عندھا اإلحصائیات
في حین اعتمد المنھج "االستقرائي، التحلیلي واإلحصائي " عند تحلیل مختلف األشكال البیانیة

وإعداد النموذج القیاسي البسیط إلمكانیة استخالص أھم نتائج الدراسة.
و لقد أنجز العمل باالعتماد على مجموعة من المصادر باللغة العربیة واألجنبیة، واالستعانة
بالمجاالت والدوریات، مواقع على الشبكة العنكبوتیة، تقاریر تصدرھا وكاالت دولیة وإقلیمیة،
وللتأكد من مصداقیة المعطیات المتاحة فقد تم مقارنتھا في أكثر من مصدر لتفادي ما قد یشوبھا

من أخطاء (متعمدة أو غیر متعمدة).
وقد قدمت الدراسة كمحاولة من خالل منھج تحلیلي ضمن مسعى الرد على التساؤالت المطروحة

واختبار الفرضیات المقترحة، وذلك ضمن ثالثة أقسام متكاملة وتشمل:
أوال- ارتباط سیولة السوق المالیة بالسیولة الكلیة لالقتصاد.
ثانیا- عالقة السوق المالیة بالسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة



ثالثا- مساھمة السوق المالیة في النمو االقتصادي – دراسة سوق نیویورك (NYSE)المالیة.



أوال-ارتباط سیولة السوق المالیة بالسیولة الكلیة لالقتصاد-

تمارس أسواق رأس المال دورا متمیزا في النظام المالي وتحقیق النمو االقتصادي، خاصة إذا
كانت تتسم بمستوى عالي من الكفاءة والفاعلیة، على اعتبار أن االستثمار فیھا یعتمد على اإلفصاح

والثقة في البیانات والمعلومات لجمیع أنشطة الشركات المدرجة فیھا.

1- أسباب تحجیم دور الوساطة المالیة:

إستبعد المقترضین أسالیب االقتراض والتمویل التقلیدیة لیجعل االقتراض من المصارف التجاریة
عملیة مؤقتة یلجأ لھا المستثمرین بشكل استثنائي لحین توفر احتیاجاتھم من السوق المالیة، ویرجع

ذلك التحول لألسباب التالیة:
*- االقتراض المصرفي التقلیدي یتمیز عادة بالتعقید، نتیجة للشروط التي تضعھا المصارف
التجاریة (كاشتراط وجود ضمانات معینة تثقل عبء المشروع، ارتفاع أسعار الفائدة على
القروض الممنوحة، عدم تناسب شروط السداد مع نشاط المستثمر المقترض.......)، والتي تمثل
قیودا للمستثمرین وبخالف ذلك فاالقتراض من السوق المالیة أصبح أكثر یسرا وتحررا من تلك

(Fama.E.F, 1970,p:383] (1) الشروط والقیود
*- االنخفاض النسبي لتكلفة االقتراض من السوق المالیة بالمقارنة بتكلفة االقتراض المصرفي،
ھذا بالنسبة للمقترض، أما المدخر فیفضل السوق المالیة عن المصارف التجاریة الرتفاع العائد

فیھا.
*- أصبح التمویل باستخدام أدوات السوق المالیة أكثر تناسبا لجمیع المتعاملین في السوق
(مدخرین، مستثمرین، وسطا ء مالیین.............)، لتصبح المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر

المصرفیة جزءا مھما من المتعاملین في السوق وتلعب دور الوساطة المالیة فیھا.

2- عالقة سیولة السوق المالیة بدرجة كفاءتھا:

حیث یتم قیاس الكفاءة العالیة لألسواق المالیة بمدى مقدرتھا على توظیف رؤوس األموال في
المشاریع األكثر إنتاجیة واألكثر ربحیة في االقتصاد القومي، ونظریة السوق الكفؤة (*)تلزم
السوق المالیة بتوفیر جمیع البیانات على األوراق المالیة على األوراق المالیة وتوصیلھا بالكمیة
والنوعیة المطلوبة إلى جمیع المتعاملین في السوق المالیة وبسرعة وتكلفة متدنیة وتنصف تلك

البیانات والمعلومات إلى ما یلي[ منیر إبراھیم ھندي، -1999-، ص: 39-37] (2):
*- المجموعة األولى:

وتشمل المعلومات التاریخیة التي تتكفل بعرض البیانات عن أسعار األسھم وعوائدھا في فترات
سابقة.

*- المجموعة الثانیة:



وتضم مجموعة المعلومات العامة عن المناخ المحیط والظروف االقتصادیة أو وضعیة القطاع
الذي تندرج ضمنھ الشركة أو أنشطة تلك الشركة.

*- المجموعة الثالثة:
وتتضمن مجموعة المعلومات الخاصة من داخل الشركة والتي توفر وبطرق خاصة لمجموعة
معینة من كبار الموظفین في الشركة أو المتعاملین معھا، لذلك فلھا تأثیر كبیر على أسعار األسھم

وعوائدھا المترتبة عن تداولھا.
فباإلضافة إلى شرط السوق الكفؤة وبمختلف مستویاتھ ھناك متغیرات أخرى تؤثر على قرارات
المستثمر وعلى األسعار، حیث یلعب التخصص والكفاءة والخبرة المھنیة دورا متمیزا في دراسة
وتحلیل تأثیر الظواھر والمتغیرات االقتصادیة على أسعار وعوائد األسھم [ منیر إبراھیم ھندي،
-1993-، ص: 87] (3)، (معناه مقدرة المستثمر على التمحیص وتحلیل تأثیر خطر أسعار
الفائدة وأسعار الصرف، حجم العرض النقدي واألرقام القیاسیة ومعدل التضخم، نمو الناتج الداخل
الخام – PIB، تحلیل أوضاع بقیة القطاعات االقتصادیة...........)، ومن جھتھا تلعب العوامل
النفسیة(*) دورا متمیزا في التأثیر على أسعار األسھم واتجاھات السوق (كالوالء لسھم ما، سلوك
القطیع، معاكسة التیار بالتوجھ المعاكس.....)، كما تلعب العوامل السیاسیة دورا محفزا أو منفرا
لقرار المستثمر، فاالستقرار السیاسي یجلب المستثمرین على حیازة تلك األوراق المالیة، وبالتالي

یزید من معدل التداول في السوق المالیة ومنھ تحقیق العوائد.
ومن جھتھا فالمزاحمة الكبیرة بین بیوت الخبرة والوسطاء تزید من الدقة في عملیة التحلیل،
ویساعد المستثمر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب ومنھ االستجابة السریعة لألسعار
بالمعلومات المتاحة والمتداولة لتتحقق بذلك القیمة الحقیقیة ألسعار األوراق المالیة ومنھ األرباح

العادیة.
(Jacquillat Bertrand. Solnik Bruno,1997; P:48](4) وتتحقق الكفاءة التسعیریة
(كفاءة األسعار أو الكفاءة الخارجیة) للسوق عند تداول البیانات والمعلومات الجدیدة في وقت
مناسب ودون تكلفة وبفرص متكافئة لكل المتعاملین للحصول علیھا، أما الكفاءة التشغیلیة (الكفاءة
الداخلیة)، فتتضمن مقدرة السوق المالیة على تحقیق التوازن بین العرض والطلب دون تحمل
المتعاملین لتكالیف كبیرة، مع عدم إتاحة الفرصة لضیاع السوق بتحقیق ھوامش ربح مغالى فیھا
Jean Laurent Viviani,-1997-,p:229-230] (5))، وتتحقق الكفاءة الكاملة للسوق

المالیة بتوفیر الشروط التالیة:-
*- غیاب الضوابط المقیدة للتعامل باألوراق المالیة، من خالل الترخیص للمستثمرین بالبیع
والشراء لألوراق المالیة مھما كان حجمھا وكمیتھا[میكرا كراسنیكي، 2008، على موقع

اإلنترنت] (6).
*- تماثل جمیع توقعات المستثمرین بتوفر معلومات كاملة لھم في السوق دون تكالیف إضافیة.

*- استبعاد االحتكار في السوق أو تأثیر أحد المتعاملین على حركة األسعار بوجود عدد كبیر من
المستثمرین في السوق.

*- سمة الرشادة االقتصادیة التي تمیز المستثمرین الساعین لتعظیم منفعتھم.
*-الكفاءة والمھنیة عالیة المستوى للمؤسسات المالیة وھیئات حمایة ومراقبة المستثمرین وبیوت

.(Vernimmen.P;2000,P:331] (7)الخبرة وصنادیق االستثمار ومستشاري االستثمار



إال أن تلك الشروط المثالیة لعمل السوق المالیة تتفاوت درجة االبتعاد عنھا من سوق ألخر ومن
دولة ألخر وبأھمیة نسبیة مختلفة، بسبب تباین الواقع التنظیمي والتشریعي، دینامیكیة التداول
باألوراق المالیة، طبیعة المتعاملین وتكلفة التعامالت باألدوات المالیة وتطبیق تكنولوجیا
المعلومات من سوق ألخر، حجم االقتصاد، درجة االنفتاح االقتصادي، فالواقع العملي للتعامل مع
تلك السوق یستند إلى فرضیة رغبة المستثمر في تعظیم المنفعة وتحقیق أقصى ربح ممكن مما
یجعل من عملیة الوصول إلى المثالیة في تطبیق الشروط عامل مھم، على اعتبار أن ھدف تحقیق
الكفاءة االقتصادیة للسوق المالیة یمثل المسلك األفضل لحمایة المستثمر وسمعة السوق واالقتصاد

الوطني.
وعلى ضوء كل ذلك، فالسوق المالیة الكفؤة ھي تلك السوق التي تتسم بدرجة عالیة من المرونة
لتسمح باالستجابة السریعة ألسعار األوراق المالیة بسبب التقلبات في نتائج التحلیل للمعلومات
والبیانات المنسابة للسوق والتي یمكنھا تحقیق التكافؤ بین القیمة السوقیة والقیمة الحقیقیة لألوراق

المالیة.
لذلك فالسوق الكفؤة تتوفر فیھا المقومات األساسیة من حیث العمق واالتساع بوجود عدد كبیر من
أوامر البیع والشراء بعرض متعدد ومتنوع من األدوات االستثماریة لتنشیط السوق باإلضافة إلى
االستعداد للتداول بأعلى وأدنى األسعار لمنع التقلبات الحاصلة في أسعار األوراق المالیة، وتداول
ھذه األخیرة بشكل مستدیم مع تمیز تلك السوق بالعدالة، من خالل توفر المعلومات لجمیع
المتعاملین فیھا بالتكالیف والوقت ذاتھ مع تحجیم فرص تحقیق بعض المستثمرین لعوائد تتجاوز ما

یحققھ غیره.
وبذلك فعندما تتسم السوق المالیة بكفاءة عالیة وفعالیة قویة، فمن المحتمل أن یكون حجم التداول
فیھا واسعا وبتكالیف أقل، مع وجود نسب محدودة من المخاطر نتیجة لما تتمتع بھ تلك السوق من
إمكانیة واسعة لعرض المعلومات المتعلقة بأسعار األوراق المالیة وأوضاع الشركات المدرجة
وجمیع المتعاملین مع تلك السوق، مما یساھم ذلك في زیادة حجم التداول في األدوات المالیة
مصحوبة بزیادة درجة سیولة السوق والعكس صحیح، مما یعني ذلك وجود عالقة طردیة بین
درجة فعالیة السوق ودرجة السیولة المتاحة فیھا والتي من خاللھا یتم تعبئة الموارد المتاحة
لإلقراض والمخصصة نحو االستثمار[ عاطف ولیم أندراوس،-2006-، ص: 170-166 ](8).



3- دور سیولة السوق في تعبئة الموارد المعدة لإلقراض:

حیث تقوم مختلف االقتصادیات وعن طرق أدوات السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة بتعبئة الموارد
الممولة للقوة الشرائیة لتحقیق تراكم في رؤوس األموال وتخصیصھ نحو االستثمارات، فالسوق
المالیة تخلق قوة شرائیة للمتعاملین، من خالل ما توفره من أموال یتم تعبئتھا في صورة تشكیلة
متنوعة من األوراق المالیة التي یسعى مالكوھا للحصول على األموال لممارسة نشاطھم

االستثماري، الذي زیادتھ تدفع بمعدل النمو االقتصادي نحو األمام.
ویمكن للسوق المالیة من توفیر السیولة الالزمة لإلقراض وتمویل الشركات من خالل أدواتھا

وآلیاتھا، كما یلي:
Michael.B.Devereux, Alan Sutherland,) 1-3- باستخدام أدوات السوق المالیة

:(2008, p: 1370] (9
وتشمل (األوراق المالیة، الصكوك والمبتكرات المالیة المستحدثة.........) باعتبارھا اآللیة العملیة

للسوق لتجھیز االقتصاد بالموارد المالیة وذلك عبر المرور بالقنوات التالیة:
*- القناة األولى: وتتم عبر صكوك الملكیة (األسھم)

وحسب ھذه القناة، فالشركة ال تتحمل أعباء تسدید قیمة األسھم بل توزع أرباح األسھم سنویا
حسب طبیعة األسھم التي تحقق عوائد متغیرة حسب النشاط االستثمار الممول عن طریق

المدخرات الموظفة باألسھم (رأس المال)
*-القناة الثانیة: وتتم عن طریق طرح صكوك الدین (السندات)

والتي تكون مؤجلة الدفع لفترات زمنیة مختلفة تحدد حسب مقتضیات حاجة التمویل، فعادة ما
یفضل بعض المستثمرین الحصول على األموال الالزمة لتمویل مستثمراتھم، عن طریق
االقتراض بإصدار السندات التي تعطي لحاملھا عوائد تشمل سعر الفائدة والتغیرات في أسعارھا

السوقیة.
وبعدما تقوم السوق المالیة بتعبئة تلك الموارد، یتم تخصیصھا نحو االستثمارات (القطاع الحقیقي)
األكثر ربحیة أي االستثمارات التي توزع األرباح المغریة على حاملي األسھم، مما یجعل أسھم

تلك الشركات أكثر جاذبیة وبالتالي توجھ األموال نحوھا.
2-3- باستخدام آلیات السوق المالیة لتعبئة األموال لإلقراض الطویل األجل:

ویتم عبر المؤسسات المالیة وباستخدام آلیات السوق المالیة، حیث تقوم تلك المؤسسات بتعبئة
األموال القصیرة األجل بتجمیعھا من السوق النقدیة وتخصیصھا نحو االقتراض طویل األجل في
السوق الرأسمالیة (على اعتبار أن السوق النقدیة تعتبر مصدرا لتجمیع المدخرات الباحثة عن
José Antonio Ocanpo et autre, 2008,p: 28]] .(مؤقتة) استثمارات قصیرة األجل

((10
وبذلك فالسوق الرأسمالیة تمثل مرحلة استخدام تلك المدخرات، بعد قیام المؤسسات المالیة
باالقتراض القصیر األجل، من خالل األوراق المالیة قصیرة األجل وبتكرار واستمرار عملیة
االقتراض ھذه، تزداد مقدرة تلك المؤسسات على تعبئة الموارد الالزمة لإلقراض الطویل األجل



(ویطلق على ھذه العملیة بنظام االئتمان الدوار التي تم ابتكارھا الستثمار رأس المال النقدي عدة
مرات).

أي أن عملیة تعبئة المدخرات تحدث في عدة مرات زمنیة قصیرة األجل، تمت من خاللھا حاالت
دخول وحاالت تسرب لألموال، وعند تمتع السوق المالیة بالكفاءة والفعالیة الالزمة فتكون حاالت
دخول تلك الموارد تتجاوز حاالت التسرب نتیجة لألرباح التي تحققھا عملیة االستثمار في السوق
المالیة، وبذلك تزید عملیة تعبئة الموارد التي تصبح من خالل تلك اآللیة مصدر ا تمویلیا طویل

األجل في السوق الرأسمالیة.

4-تموقع سیولة السوق المالیة ضمن السیولة الكلیة لالقتصاد:

تشیر العدید من الدراسات إلى مدى حجم التمویل الذي توفره السوق المالیة خاصة مع تطور
مساھمة سیولة السوق المالیة ضمن سیولة االقتصاد، كما أصبحت تلك السوق ملجأ المستثمرین
(المقرضین والمدخرین) لتمویل نشطاھم االستثماري، من خالل ما تتیحھ من سیولة لیصبح بذلك
تحول تدریجي لالقتراض من المصارف التجاریة والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة إلى

االقتراض من السوق المالیة، ویمكن االستشھاد على ذلك بما ھو أدناه.
-I - الشكل البیاني رقم

نسبیة مؤشرات سوق نیویورك المالیة (Nyse) إلى عرض النقد M3 في الوالیات المتحدة
األمریكیة خالل (2008-1980)

الوحدة: %

المصدر: من إعداد الباحثة، استنادا إلحصائیات من:
New York Stock Exchange (NYSE), fact book of the year 2006,

2009, sur site internet: http.//www.nyse.com



من استقراء إحصائیات الشكل البیاني رقم - I - أعاله یتضح مساھمة نشاط سوق نیویورك المالیة
(Nyse) في تكوین السیولة الكلیة في اقتصاد الوالیات المتحدة األمریكیة، حیث یتضح تطور
نسبة القیمة السوقیة إلى عرض النقود VM/M3، فمن حوالي 25.5% سنة 1980 إلى حوالي
74 % لتستمر بالزیادة بشكل مضطرد في حقبة التسعینات لتصل إلى حوالي 199.72 % سنة
1999، ولقد شھدت الفترات الموالیة زیادة ملحوظة (باستثناء سنة 2001 بسبب أحداث 11
سبتمبر 2001 فقد تراجعت النسبة بمعدل 15 %) لتصل إلى حوالي 396.66 % سنة 2007،
إال أنھ بسبب األزمة المالیة العالمیة التي اجتاحت العالم سنة 2008 والتي كانت بوادرھا في
االقتصاد األمریكي منذ سنة 2007، فقد تراجعت القیمة السوقیة كنسبة إلى العرض النقدي بمعدل

(70 %) سنة 2008.
ومن جھتھ شھد حجم التداول لسوق نیویورك كنسبة إلى العارض النقدي ارتفاعا ملحوظا خالل
فترة الدراسة فمن حوالي (12.32 %) سنة 1980 إلى حوالي (38.1 %) سنة 1989،
لتتطور النسبة في عقد التسعینات وتصل ذروتھا آنذاك بحوالي (180.99%) سنة 1999 ولنفس
األسباب التي تعود ألحداث 11 منم سبتمبر 2001 فقد تراجعت تلك النسبة بمعدل (24 %) سنة
2001، لكن تلك السوق استعادت عافیتھا بزیادة حجم التعامالت فیھا كنسبة إلى العرض النقدي
بعد تلك الفترة، لتصل إلى ذروتھا بما یعادل نسبة (432.62%) والتي سرعان ما تدھورت للمرة
األخرى بسبب تداعیات األزمة المالیة العالمیة على مختلف مؤشرات األسواق المالیة الدولیة
وتراجع حجم وكمیة التعامالت فیھا.و للتأكید أكثر على مكانة سیولة السوق المالیة ضمن مجمل
سیولة االقتصاد تم مقارنة مؤشر رسملة السوق المالیة بحجم االئتمان المصرفي المحلي استنادا

لفترة الدراسة المتاحة كما ھو أدناه.
- II - الشكل البیاني رقم

مجمل رسملة سوق نیویورك المالیة (Nyse) وحجم االئتمان المصرفي في الوالیات المتحدة
األمریكیة خالل الفترة (2008-1990)

الوحدة: بلیون دوالر

المصدر: من إعداد الباحثة، استنادا إلحصائیات من:



New York Stock Exchange (NYSE), fact book of the year 2006,-*
.2009, op, cité

IMF.International Financcial Statistics (IFS); Washington, Yearbook-*
.1990

IMF.International Financial Statistics (IFS); Washington, Yearbook -*
.2009

یتضح من الشكل البیاني أعاله تضاعف مجمل رسملة السوق المالیة بنیویورك (Nyse) من
حوالي 4429.9 ملیون دوالر سنة 1999 إلى حوالي 24415.9 بلیون دوالر سنة 2000، أي
بزیادة بحوالي أكثر من خمسة مرات ما كان علیھ سنة 1990، لیعرف المؤشر تراجعا بحوالي
نسبة (16.5 %) سنة 2001 (بسبب أحداث 11 من سبتمبر 2001)، ویعاود نموه بالزیادة في
الفترات الالحقة إلى أن یصل إلى حوالي 71442.28 بلیون دوالر خالل سنة 2007، إال أنھ
نتیجة لتداعیات األزمة المالیة الراھنة فقد تراجعت رسملة السوق بحوالي نسبة (41 %) سنة

2008 أي ما یعادل 42367.28 بلیون دوالر.



ثانیا-عالقة السوق المالیة بالسیاسة النقدیة والسیاسة المالیة

استنادا للمكانة المتمیزة التي تحتلھا سیولة السوق المالیة ضمن مجمل سیولة االقتصاد، تظھر
أھمیة تدخل السلطات النقدیة في التأثیر على سیولة السوق المالیة لتحقیق االستقرار النقدي، كما
یمكن للسلطات المالیة الحركة بحریة أكبر من خالل االستخدام المالئم لآللیات التي تتیحھا السوق

المالیة في تغطیة احتیاجات التمویل.

1-عالقة السوق المالیة بالسیاسة النقدیة:

تستخدم السلطة النقدیة العدید من األدوات بھدف التأثیر في السوق المالیة، فھناك أدوات السیاسة
النقدیة الكمیة غیر المباشرة وأدوات نوعیة مباشرة (*)، فأما الثانیة فھي معوقة لنشاط السوق

المالیة وذلك لألسباب التالیة:
- أن األدوات النوعیة تستخدم بشكل مباشر لتنظیم عملیات االئتمان، باعتبارھا من اآللیات
المباشرة التي تستخدمھا الدولة للتحكم في االقتصاد، فھي مقیدة لعمل السوق المالیة، خاصة وأنھا
في تماس مباشر مع عملیاتھا، لشمل الرقابة على القروض المستخدمة لغرض المضاربة وخاصة
المضاربة في السوق المالیة والتي تؤثر على أداء تلك السوق وفعالیتھا ومنھ تخفیض دورھا في

االقتصاد القومي.
- تكمن جاذبیة األدوات النوعیة في أنھا توفر قناة للتحكم النقدي دون إحداث زیادات غیر مرغوب
فیھا في أسعار الفائدة، لكن التجربة أثبتت أن تلك األدوات تضعف كفاءة الوساطة المالیة مع

تعرضھا لسوء االستعمال، مما ینعكس ذلك سلبا على نشاط السوق المالیة
José Antonio Ocanpo et autre, 2008,p: 25] (11)

- المستجدات التي ظھرت في النظامین المالي والنقدي وكان في مقدمتھا تطور نشاط السوق
المالیة واستحداث أدوات مالیة، مع التوجھ نحو عملیات التحرر المالي برفع الضوابط على حركیة
رأس المال وأسعار الصرف، وتماشیا مع ذلك كان التوجھ للعمل باألدوات الكمیة التي تحل محل

آلیة السوق في تخصیص الموارد المالیة، لتشمل تلك األدوات الكمیة غیر المباشرة:
(taux de réescompte) :(سعر إعادة الخصم) سعر البنك -

حیث یستطیع البنك المركزي المنفذ للسیاسة النقدیة أن یؤثر في ھیكل أسعار الفائدة في االقتصاد
وتحدیدا في السوق النقدیة والسوق الرأسمالیة، من خالل التغییر في أحكام اقتراض البنوك
التجاریة من البنك المركزي وشروطھ، وذلك باستخدام سعر البنك (سعر إعادة الخصم)، فھناك
عالقة طردیة وقویة بین ھذا األخیر وسعر الخصم، فرفع سعر البنك من البنك المركزي یدفع
البنوك التجاریة نحو رفع سعر الخصم، على اعتبار أن البنوك التجاریة تفضل أن یكون سعر

الخصم أعلى من سعر البنك لتغطیة نفقاتھا وتحقیق عائد مناسب لھا.
حیث تنتقل تداعیات استخدام السلطة النقدیة آللیة إعادة الخصم إلى السوق المالیة سواء على

الصعید المحلي أو الدولي عبر األوعیة التالیة:
• فعلى المستوى المحلي یكون من خالل:



*-السوق النقدیة:
حیث ستتحصل المصارف التجاریة على عوائد معتبرة عند رفعھا لسعر الخصم (خصم األوراق
التجاریة والمالیة) استجابة الرتفاع سعر إعادة الخصم، لرغبة السلطة النقدیة بتخفیض عرض
النقود بإتباع سیاسة نقدیة انكماشیة، مما یحفز ذلك المصارف على رفع أسعار الفائدة على مختلف
أنواع الودائع للحصول على موارد أكبر وتلبیة متطلبات المقترضین. [
Michael.B.Devereux, Alan Sutherland, 2008, p: 1373] (12)، ومن ناحیة
أخرى فارتفاع سعر الخصم یحفز المقترض على طلب التمویل مباشرة من المصارف التجاریة
بدال من خصم أوراقھم المالیة، إال أن زیادة الطلب على االئتمان تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة
القصیرة األجل (أسعار الفائدة المدینة والدائنة) في السوق النقدیة، مما سینعكس ذلك على تداول

األوراق المالیة القصیرة األجل في السوق النقدیة.
*- السوق الرأسمالیة:

یساھم ارتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدیة المترتب عن ارتفاع سعر إعادة الخصم في استقطاب
رؤوس األموال وتحولھا من السوق الرأسمالیة إلى السوق النقدیة، معناه تحول من االستثمار
طویل األجل إلى االستثمار القصیر األجل (لتباین العوائد)، مما ینعكس ذلك على ارتفاع أسعار

الفائدة طویلة األجل في السوق الرأسمالیة ومنھ انخفاض أسعار األوراق المالیة طویلة األجل.
*- احتیاطات المصارف التجاریة:

حیث یساھم ارتفاع سعر إعادة الخصم في رفع تكلفة اقتراض المصارف التجاریة من البنك
المركزي، مما یدفع ذلك المصارف إلى استبعاد عملیة الخصم وبذلك تنخفض سیولتھا، [ ضیاء
مجید الموسوي، 1993، ص:22] (13)، وعلى اعتبار أن تلك المصارف تمثل أحد المتعاملین
في السوق المالیة فستتجھ لھا لعرض تتداول ما تمتلكھ من أوراق مالیة للحصول على السیولة
(معناه تمارس أعمالھا في السوق المالیة كوسیط مالي ومستثمر)، مما یؤثر ذلك على مجمل

عملیات السوق المالیة.
وبذلك وعبر قناة ھیكل الفائدة ینتقل تأثیر التغیر في سعر إعادة الخصم إلى جمیع عملیات السوق

المالیة.
• أما على المستوى الدولي:

فیمكن أن ینتقل تأثیر التغیر في سعر إعادة الخصم على أسعار الفائدة الطویلة والقصیرة من
المستوى المحلى إلى الدولي، على اعتبار أن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالیة المحلیة
استجابة إلتباع السلطة النقدیة لسیاسة نقدیة انكماشیة برفع سعر إعادة الخصم وذلك مقارنة
باألسواق المالیة الدولیة، مما یحفز ذلك على استقطاب المستثمر نحو السوق المالیة المحلیة،
José Antonio ] ،خاصة عندما تتسم ھذه األخیرة بمستوى عالي من الفاعلیة واالنكشاف
Ocanpo et autre, 2008,p: 30] (14)، مع تمیز حركیة رؤوس األموال بدرجة مرونة
عالیة للتقلبات في أسعار الفائدة، ومن جھة أخرى فارتفاع أسعار الفائدة في السوق المالیة المحلیة
یعكس انخفاض أسعار السندات، مما یحفز ذلك االستثمارات الدولیة فیھا لغرض المضاربة والذي

بدوره یزید من تنشیط حجم التعامل والتداول في تلك السوق.
(des opérations de marché d'ouvrir) :عملیات السوق المفتوحة -



وتعتبر إحدى األدوات التي یمكن من خاللھا أن یصل تأثیر السیاسة النقدیة إلى نشاط السوق
المالیة، وتتضمن تلك األداة عملیات البیع والحیازة ألوراق المالیة الحكومیة (القصیرة والطویلة

األجل) للتأثیر في كمیة النقود في التداول واالحتیاطات النقدیة للبنوك التجاریة،
[ Michael.B.Devereux, Alan Sutherland, 2008, p: 1372] (15)، حیث یقوم
البنك المركزي بعملیات البیع عندما یرغب بإتباع سیاسة نقدیة انكماشیة وبعملیة الحیازة عندما
یرغب بإتباع سیاسة نقدیة توسعیة، وتنتقل أثار تلك اآللیة إلى نشاط السوق المالیة، من خالل

األوعیة التالیة:
*- وعاء أسعار األوراق المالیة:

حیث تساھم عملیة حیازة البنك المركزي لسندات حكومیة عبر عملیات السوق المفتوحة في ارتفاع
أسعارھا ومنھ أسعار األوراق المالیة األخرى، ونتیجة لالرتفاع العام في مجمل أسعار األوراق

المالیة المتداولة سترتفع مؤشرات أسعار األوراق السوق
*- وعاء أسعار الفائدة:

حیث یساھم ارتفاع أسعار السندات نتیجة لزیادة الطلب من البنك المركزي استجابة إلتباعھ لسیاسة
نقدیة توسعیة، من خالل عملیات السوق المفتوحة في انخفاض أسعار الفائدة ومنھ تدني تكلفة

.(Cedric Tille,2008,p:292] (16 ] ،التمویل المصرفي
مما یزید ذلك من طلب المستثمرین لالئتمان والتوجھ للتعامل بھ في السوق المالیة بحیازة مختلف

صور األوراق المالیة ومنھ ارتفاع مؤشرات أسعار السوق.
*- وعاء االحتیاطات النقدیة:

حیث یترتب عن قیام البنك المركزي بحیازة السندات الحكومیة زیادة سیولة السوق النقدیة سواء
من خالل:

- قیامھ بحیازة تلك السندات مباشرة من المصارف التجاریة، مما یترتب عن ذلك زیادة
االحتیاطات النقدیة لدیھا.

- أو من خالل قیامھ بحیازة تلك السندات من القطاع غیر المصرفي (أفراد ومؤسسات)، ومھما
كانت وسیلة الدفع فالبائع لما یقوم بإیداعھا في حسابھ لدى المصارف التجاریة سیترتب عنھ الزیادة
في سیولتھا، مما یحفز ذلك كلھ على توسیع المقدرة االئتمانیة للمصارف التجاریة وبتكالیف متدنیة
والتوجھ بھا لالستثمار والمضاربة في السوق المالیة، مما یزید ذلك من تنشیط حركیة السوق

المالیة.
(Variation du taux de réserve) :التغیر في نسبة االحتیاطي -

حیث تحتفظ البنوك التجاریة باحتیاطات نقدیة البنك المركزي وتتمثل بنسبة معینة من مجمل
ودائعھا، وتسمح تلك النسبة للبنك المركزي بالقدرة على السیطرة على حجم االئتمان الممنوح من
البنوك التجاریة للقطاع غیر المصرفي، فعندما یرغب البنك المركزي في إتباع سیاسة نقدیة
توسعیة فیخفض من تلك النسبة وبالتالي تنخفض حجم االحتیاطات النقدیة المجمدة للبنوك التجاریة
لدى البنك المركزي، ومنھ زیادة سیولة تلك البنوك وزیادة مقدرتھا اإلقراضیة، وبالتالي یوفر لھا
ذلك فرصة استثمار تلك األموال في السوق المالیة (إقراض وتداول)، [ عادل أحمد حشیش،
1992، ص: 157] (17)، مما یؤثر ذلك على جمیع عملیات السوق المالیة، أما عند رغبة البنك
المركزي بإتباع سیاسة نقدیة انكماشیة فیرفع من تلك النسبة، وعندما تحتاج المصارف التجاریة



للموارد الالزمة فستلجأ للسوق المالیة وتعرض ما لدیھا من أرواق مالیة، مما یزید ذلك من
عرضھا، ومنھ انخفاض في أسعارھا وعند انتقال األثر إلى بقیة أسعار األوراق المالیة سینخفض

مؤشر أسعار السوق.

2-عالقة السوق المالیة بالسیاسة المالیة:

ھناك عالقة قویة بین سیاسة العجز المالي وعملیة تمویلھ، من خالل إصدار األوراق المالیة
الحكومیة (سندات حكومیة) والذي بدوره ینعكس في زیادة حجم الدین العام ویرجع ذلك إلى أن
عملیة اإلصدار ھذه أصبحت تمثل األداة المثلى لتمویل العجز المالي وخاصة في االقتصادیات

.(Cedric Tille,2008,p:290] (18 ].المتقدمة
كما أن إحداث العجز المالي وتمویلھ بإصدار السندات الحكومیة ال تقتصر على األھداف المالیة،
من خالل تغطیة النفقات العامة (تمویل الموازنة) وإنما تستھدف الحكومات وخاصة االقتصادیات
المتقدمة تحقیق أھداف اقتصادیة (كالتأثیر في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وتنشیط الطلب
الكلي)، ومن جھة أخرى فعالقة سیاسة العجز المالي بالسوق المالیة تكون في اتجاھین، من خالل
العالقة التبادلیة بینھما، فالسوق المالیة تسھل عمل السلطة المالیة في تطبیق سیاسة العجز المالي،
من خالل ما توفره تلك السوق من إمكانیة وسھولة في عملیة االقتراض وتمویل الموازنة

الحكومیة



ثالثا-مساھمة السوق المالیة في النمو االقتصادي – دراسة سوق نیویورك
(NYSE)المالیة

تكشف الدراسات التي أجراھا البنك الدولي عن وجود عالقة إیجابیة وقویة بین السیولة التي تتیحھا
السوق المالیة ومعدالت النمو االقتصادي، فكلما زادت سیولة السوق المالیة زادت معدالت النمو
االقتصادي [ عاطف ولیم أندراوس،-2006-، ص: 166-242] (19)، ولالستدالل على ذلك
وقع االختیار على سوق نیویورك المالیة (NYSE) باستخدام مؤشرات السیولة للسوق المالیة
وربطھا قیاسیا بمعدل النمو االقتصادي وذلك باالعتماد على بعض المؤشرات، وباستخدام أنظمة
(SPSS) و(E.Views) والتي تظھر مجموعة من المعادالت السلوكیة، حیث یمثل معدل النمو
االقتصادي (والمؤشر عنھ بنصیب الفرد من الدخل القومي (PNBH) في كل معادلة كمتغیر
تابع، بینما یختلف المتغیر المستقل حسب المؤشر المدروس، ولقیاس قوة ومتانة العالقة اإلرتباطیة
الخطیة بین متغیرات الدراسة استخدمنا معامل االرتباط البسیط (معامل بیرسون (r)، ومن جھة
أخرى لدراسة جودة وفعالیة تمثیل معادلة االنحدار المقترحة للعالقة بین متغیرات الدراسة قمنا
باختبار المعنویة اإلحصائیة وذلك للتأكد من أن نموذج االنحدار المقترح یعبر بشكل جید وفعال
عن نوعیة العالقة بین المتغیرات، لذلك استخدمنا معامل التحدید البسیط (R2) واختبار فیشر
(Test.F)، ولتقییم واختبار األھمیة اإلحصائیة لتكوین معامالت معادلة االنحدار المقترحة
استخدمنا اختبار ستیودنت (Test.T)، لذلك تمت الدراسة على عینة من المؤشرات ویظھر كل

مؤشر في عدد من المشاھدات خالل الفترة (1980-2006) كما یلي:-

(PIB/VM):1- نسبة رسملة السوق(*) إلى الناتج الداخلي الخام

وتمثل النسبة ھذه إحدى مؤشرات السیولة التي تتیحھا السوق المالیة كما تعكس مدى مساھمة
السوق في الناتج الداجي الخام (PIB) من خالل قیمتھا السوقیة، فكلما زادت النسبة دل ذلك على
درجة أعلى من السیولة التي تتمتع بھا السوق وقد تم استخدام ھذه النسبة من خالل إحصائیات
السوق المالیة (NYSE) األمریكیة خالل الفترة (1980-2006)، ولقد استخدمت تلك النسبة
للتأشیر على مدى تأثیر نشاط تلك السوق في النمو االقتصادي للوالیات المتحدة األمریكیة وذلك
من خالل الدراسة الكمیة التي تم فیھا افتراض سیولة السوق (والذي یؤشر علیھ بنسبة رسملة
السوق إلى الناتج الداخلي الخام (VM/PIB) كمتغیر مستقل یؤثر في معدل النمو االقتصادي
(والذي یؤشر علیھ بنصیب الفرد من الدخل القومي (PNBH) والذي یعتبر متغیرا تابعا، وقد تم

وضع ھذین المتغیرین في نموذج افتراضي بسیط كما ھو موضح في الجدول أدناه.
وتشیر النتائج القیاسیة إلى أن العالقة بین سیولة سوق نیویورك ومعدل النمو االقتصادي للو.م.أ
كانت عالقة طردیة وقویة خالل فترة الدراسة، حیث كان انحدار سیولة السوق على معدل النمو
انحدارا موجبا فقد بلغ المعامل (b) قیمة 0.0565 والذي یفسر بأنھ بزیادة سیولة السوق بوحدة
واحدة یزداد معدل النمو االقتصادي (بصورة زیادة في معدل نصیب الفرد من الدخل القومي)
بقیمة 0.0565، ویوضح ھذه العالقة أیضا مؤشر معامل االرتباط (r) والذي بلغت نسبتھ



78.06%، كما أن أكثر من 60.94% من التغیرات في معدل النمو االقتصادي تفسر من خالل
.(R2) سیولة السوق، مع افتراض ثبات العوامل األخرى كما یفسره معامل التحدید

:(VR/PIB) 2- نسبة حجم التداول (*)إلى الناتج الداخلي الخام

یمكن التأشیر على درجة سیولة السوق المالیة أیضا من خالل حجم تداول األوراق المالیة المدرجة
في السوق كنسبة من الناتج الداخلي الخام (PIB)، على اعتبار أن حجم التداول مؤشرا مھما
لمستوى نشاط السوق ودرجة سیولتھا وبالطرقة ذاتھا تم بناء النموذج القیاسي االفتراضي البسیط
لكشف العالقة بین المتغیرین، حیث تكون سیولة السوق (والمعبر عنھا بـ VR/PIB) متغیرا
(PNBH) مستقال ویكون معدل النمو االقتصادي (والمعبر عنھ بنصیب الفرد من الدخل القومي

متغیرا تابعا.
ولقد أظھرت النتائج القیاسیة وجود عالقة طردیة وقویة أیضا، من خالل إیجابیة میل معادلة
االنحدار (b) (بقیمة 0.476) ویؤكد تلك العالقة مؤشر معامل االرتباط البسیط (معامل بیرسون)

(R2) والذي وصل إلى 89.82% ومنھ معامل التحدید (r)
والذي یفسر أن أكثر من 80.68% من التغیرات في معدل النمو االقتصادي یمكن تفسیرھا من

(PNBH) خالل حجم تداول األوراق المالیة المدرجة في السوق المالیة نسبة إلى

:(VR/VM) 3-نسبة حجم التداول إلى رسملة السوق

وتعتبر من المؤشرات المھمة التي تقیس سیولة السوق المالیة، وبالطرقة ذاتھا تم بناء نموذج
قیاسي بسیط والذي أعتبر فیھ النسبة (VR/VM) كمتغیر مستقال ومعدل النمو االقتصادي والمعبر

عنھ بنصیب الفرد من الدخل القومي (PNBH) كمتغیر تابعا
ولقد بینت النتائج القیاسیة وجود عالقة طردیة وقویة بین المتغیرین، حیث كن انحدار نسبة جم
التداول إلى القیمة السوقیة موجبا بمعامل (b) یعادل 0.231، ویؤكد قوة العالقة معامل االرتباط

بنسبة (70.83%) ومنھ معامل التحدید بأكثر من(50.17%) كما ھو في الجدول أدناه.



فاستنادا للنموذج القیاسي السابق یكون لنشاط السوق المالیة أثار مھمة على معدل النمو
االقتصادي، عندما تتسم تلك السوق بالفاعلیة والكفاءة وتستطیع توفیر الموارد الالزمة لتمویل
القطاعین العام والخاص، وذلك من خالل ما تحققھ تلك السوق من درجة عالیة من السیولة وھدا
ما أكدتھ دراسة عالقة سوق (NYSE) بمعدل النمو االقتصادي للو.م.أ خالل فترة الدراسة التي
أتیحت فیھا اإلحصائیات (1980-2006)، لنستخلص بذلك أن نشاط السوق یمثل إحدى العوامل
المحددة للمتغیرات التي تؤثر على معدل النمو االقتصادي، ومن أجل التبسیط أكثر تم بناء النموذج



السابق في ظل افتراض ثبات العوامل األخرى المؤثرة، وعلى الرغم من العالقة القویة بین نشاط
السوق المالیة (السیولة) ومعدل النمو االقتصادي إال أن ذلك قد ال یتحقق في اقتصادیات أخرى لو
تم نقل تلك السوق المالیة (NYSE) األمریكیة إلى إحدى االقتصادیات المتخلفة والفقیر
(كأثیوبیا)، فقد ال تحدث معدل نمو اقتصادي مرتفع، نتیجة لعدم توفر العوامل الرئیسیة لنجاحھا

وتنشیطھا والتي یمكن أن تساعد على زیادة معدل النمو االقتصادي المنتظر.



الخاتمة

تعتبر سوق األوراق المالیة من أھم آلیات اقتصاد السوق باعتباره مصدر من مصادر التمویل التي
تلجأ إلیھا المؤسسات واألفراد لتمویل عملیاتھا االستثماریة، من خالل إصدارھا لمختلف األوراق

المالیة.
على ضوء دراستنا یمكن رصد أھم النتائج المتوصل إلیھا في النقاط التالیة:

- تعد سوق األوراق المالیة الھدف المنشود للمستثمرین الذین یرغبون في التخصیص الكفء
للموارد المالیة المتاحة لدیھم، األمر الذي یتطلب توفر قدر من البیانات والمعلومات المالیة
الصحیحة المتعلقة بالشركات التي تتداول أدواتھا في السوق حتى یتمكن ھؤالء من ترشید قراراتھم

وتحقیق األرباح في ظل سوق تتصف بالكفاءة.
- معظم األسواق المالیة في الدول المتقدمة تتسم بالكفاءة العالیة نتیجة توفر األنظمة القویة والفعالة
للمعلومات المتاحة عن الشركة والسوق ذاتھا، مما یؤثر ذلك على سیولتھا ومنھ على معدل النمو

االقتصادي للبلد، استنادا لنموذج الدراسة في سوق (NYSE) بالوالیات المتحدة األمریكیة.
- العالقة القویة بین نشاط السوق المالیة (السیولة) ومعدل النمو االقتصادي قد ال یتحقق في
اقتصادیات أخرى كبعض الدول العربیة، لعدم توفر العوامل الرئیسیة لنجاحھا وتنشیطھا والتي

یمكن أن تساعد على زیادة معدل النمو االقتصادي المنتظر.
ویبقى التحدي القائم أما االقتصادیات العربیة مرتبط بمدى المقدرة على االلتزام بتحقیق التالي:

*- إعادة الھیكلة والتأطیر بشكل كلي للمنظومة المالیة في مجال التسییر، التنظیم، األفراد
والعملیات إلمكانیة المساھمة بفاعلیة في تمویل االقتصاد الوطني والحتمال تحفیز االستثمار

الوطني واألجنبي، الذي یعتبر أداة تمویلیة لتحقیق تنمیة مستدیمة.
*- تنشیط أسواق األوراق المالیة العربیة، بتطویر األطر الفنیة، التشریعیة، التنظیمیة والرقابیة
لإلرتقاء بھا إلى المستویات الدولیة، لزیادة الثقة وبالتالي إلمكانیة استقطاب المدخرات ورؤوس
األموال مھاجرة وزیادة معدل تدفق رؤوس األموال األجنبیة وتخصیصھا نحو كثر األوعیة

االستثماریة كفاءة.
*-زیادة الوعي بنشر ثقافة مالیة بورصیة ومنھج فكري اقتصادي موضوعي یحدد إطار عمل

ونشاط السوق المالیة.
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الفصل الخامس عشر



زراعة، تصنیع وتسویق التمور
دراسة مقارنة لتجارب عربیة (العراق والمغرب) وواقع الجزائر



الملخص

ً مھماً، من خالل تحقیق األمن الغذائي.عالوة على ذلك، فإنھا تُشكل شكل التمور عنصراً غذائیا
جزءاً حیویاً من ثقافة الشعوب والتنوع الزراعي البیولوجي.

وقد اشتھرت الجزائر بوفرة تمورھا وجودتھا العالیة (خاصة دقلة نور) مما یؤھلھا لتضطلع
بالصدارة كأكبر مصدر للتمور ذات المواصفات القیاسیة، إال أن القطاع ال یزال یعاني من عدة
مثبطات على جمیع المستویات وذلك رغم مجھودات الدولة الكبیرة لمحاولة دعم النشاط اإلنتاجي

لھ بھدف زیادة اإلنتاج واإلنتاجیة مع تحسین النوعیة، وذلك لبناء اقتصاد متنوع ومستدام،
الكلمات المفتاحیة: النخیل، زراعة التمور، تصنیع التمور، تسویق التمور

المقدمة

تعتبر زراعة النخیل في المجتمع العربي ذات أھمیة خاصة لیس فقط كمصدر للغذاء ولكن
الرتباطھا بعادات وتقالید وقیم اجتماعیة توارثتھا األجیال،.

ً مع البیئة وتعتبر أشجار النخیل رمزاً للبیئة الصحراویة حیث أنھا من أكثر النباتات تكیفا
الصحراویة نظراً لتحملھا درجات مرتفعة من الحرارة والجفاف والملوحة، قد ال تتحملھا كثیر من

النباتات األخرى..
وقد كرمت الدیانات السماویة كافة شجرة النخیل واھتمت بزراعتھا ورعایتھا. وقد ذكر القرآن
الكریم النخیل والتمر في سبعة عشر سورة، كما ورد ذكر النخیل في كثیر من األحادیث النبویة

ومأثورات العرب وأشعارھم.
وفي العصور الحدیثة استمرت الدراسات والتجارب لتطویر جمیع العملیات الزراعیة التي
تحتاجھا النخلة وخاصة العملیات الفنیة التي تجري على رأس النخلة وتشمل التلقیح والتقلیم وخف

الثمار والتقویم والتكمیم.
وتوجد أكبر غابة لزراعة النخیل في العالم في المنطقة المرویة المحاذیة لشط العرب بالعراق.

ویحتل الوطن العربي مركز الصدارة في زراعة النخیل وإنتاج التمور حیث یقدر عدد النخیل في
العالم بحوالي 100 ملیون نخلة، یوجد في الوطن العربي وحده 80 ملیون نخلة أي ما یعادل
80% من عدد النخیل في العالم ویبلغ المعدل السنوي لإلنتاج حوالي 3 ملیون طن/تمور، أي ما

یعادل 80% من اإلنتاج العالمي من التمور.
وفي الجزائر فقد عرفت زراعة النخیل مند زمن بعید، وتحتل موقع متمیزا ضمن المنتجات
الزراعیة وضمن صادرات الدولة، وخاصة " دقلة نور "، والتي تتوفر فیھا شروط المواصفات

القیاسیة على الصعید العالمي.
وعلى ضوء دراستنا نسعى إلى تحدید أھمیة التمور كمصدر غذائي مھم، من خالل تركیبھا
الكیمیائي، كما نسعى من خالل استعراضنا أھم التجارب الناجحة في بعض االقتصادیات العربیة
(العراق والمغرب) استنادا إلى مجھودات تلك األقطار في محاولة النھوض بقطاع التمور إلى



استخالص أھم المكاسب (رغم بعض المثبطات التي ال یزال یعاني منھا ھذا القطاع) لمحاولة
النھوض بقطاع التمور في الجزائر بعد التغلب على معوقاتھ.

وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:
- ما ھي األھمیة االقتصادیة لزراعة التمور؟

- ما واقع زراعة التمور في العراق والمغرب؟
- ما مضمون وواقع إستراتیجیة تصنیع وتسویق التمور في الجزائر؟

وقد قدمت ھذه الورقة البحثیة لمحاولة الرد على تلك التساؤالت وغیرھا، وذلك بإمكانیات
متواضعة استنادا للمعلومات المتاحة والتي تتمحور حول:

I-أھمیة زراعة التمور ومتطلباتھ البیئیة.
II- أھم تجارب زراعة وتصنیع التمور في الوطن العربي.

III-واقع زراعة وتسویق التمور في الجزائر.



I-األھمیة االقتصادیة لزراعة التمور ومتطلباتھ البیئیة

ً وتُعد التمور محصوالً مھماً للغایة في معظم األقالیم الصحراویة، إذ أنھا تشكل عنصراً غذائیاً مھما
بالنسبة للمالیین من بني البشر یُسھم في تحقیق األمن الغذائي.عالوة على ذلك، فإنھا تُشكل جزءاً

حیویاً من ثقافة الشعوب والتنوع الزراعي البیولوجي في المنطقة.

1- الموطن األصلي للنخیل:

النخیل من النباتات أحادیة الفلقة وھي من فواكھ مناطق تحت االستوائیة. تعتبر منطقة الخلیج
العربي وإیران الموطن األصلي لشجرة النخیل التي انتشرت زراعتھا في المناطق الحارة الجافة
وأھم الدول المنتجة لنخیل البلح(1): السعودیة والعراق والجزائر وإیران ولیبیا ومصر والمغرب

وتوجد بكمیات أقل في تونس والھند والسودان والوالیات المتحدة األمریكیة.

2-القیمة الغذائیة للتمور والتركیب الكیمیائي لھا:

تحتوي التمور على نسبة عالیة من السكریات والتي قد تزید عن 75% من وزنھا الجاف، ومن
ھنا یمكن اعتبار التمور أغنى الفواكھ قاطبة في محتواھا من الطاقة الحراریة فحین نجد أن الكیلو
غرام الواحد من البرتقال یعطینا 500 سعرة حرارة والعنب800 ومن الموز 1000 نجد أن

الكیلو غرام من التمر یمد الجسم بما یزید عن 3000 سعرة حراریة.
إن من دالئل القیمة الغذائیة المرتفعة للتمور ھو احتوائھا على كمیات كبیرة من األمالح المعدنیة

والعناصر النادرة ذات األھمیة الغذائیة الكبیرة.
ولقد أطلق على التمر لقب منجم لغناه بالمعادن، كما أشارت البحوث العلمیة الحدیثة أن تناول 15
تمرة أي ما یقارب من 100 غرام من التمور یمد جسم اإلنسان بكامل احتیاجاتھ الیومیة من كل
من المغنیزیوم والمنغنیز والنحاس والكبریت وبنصف احتیاجاتھ من الحدید وربع احتیاجاتھ من كل

من الكالسیوم والبوتاسیوم(2).
ومما یجدر ذكره أن التمور تحتوي على كمیة مرتفعة من عنصر الفلورین، بقدر بخمسة أضعاف
ما تحتوي الفواكھ األخرى من ھذا العنصر، وھذا یؤكد المقولة بأن تناول التمور ال یؤدي إلى

تسوس األسنان بل یحافظ علیھا.
ً ربطت البحوث العلمیة بین مرض السرطان وبین المغنزیوم وجاء في بعض التقاریر وحدیثا
العلمیة أن سكان البداوة ال ینتشر بینھم مرض السرطان نتیجة لغنى أغذیتھم وخاصة التمور
بعنصر المغنزیوم كما تحتوي التمور على عنصر الفوسفور الذي یعتبر الغذاء األھم للخالیا
العصبیة ویساعد على النشاط الجنسي والحیویة العامة.، وتحتوي التمور أیضاً على كمیات مرتفعة
من فیتامینات المجموعة (ب) وخاصة الثیامین B1 والریبوفالفین B2 والنیاسین B7، وذلك كما

ھو أدناه.
الشكل البیاني رقم -01-



مكونات التمور

المصدر: عبد الباسط عودة إبراھیم، نخلة التمر شجرة الصحراء، 2011، على المرقع الشبكي:
http://www.iraqi-datepalms.net

مما سبق نرى أن هللا تعالى قد أنعم علیھا بھذه الفاكھة العظیمة ذات األھمیة الغذائیة الكبیرة وھذا
مصداق لقول رسول هللا محمد صلى هللا علیھ وسلم حیث یقول: (بیت ال تمر فیھ جیاع أھلھ) وقولھ

علیھ السالم: (إن التمر یذھب الداء وال داء فیھ).
ولقد وعى العرب والمسلمون األوائل ھذه األھمیة المتمیزة للتمور فاعتمدوھا الغذاء األساسي لھم
أثناء فتوحاتھم كونھا تمتاز بقدرتھا على التخزین كما أنھا أغنى الفواكھ قاطبة في سعراتھا
الحراریة وقیمتھا الغذائیة ناھیك عن سھولة نقلھا وتداولھا ومن ھنا یمكن القول أن التمور قد

ساھمت وبحق كغذاء لجند اإلسالم في نشر الرسالة اإلسالمیة في أقصى بقاع األرض.

3- المتطلبات البیئیة لزراعة التمور:

وتحتاج للمقومات التالیة(3):
-الحرارة: یحتاج النخیل إلى فصل نمو طویل وحار ومشمس – شتاء معتدل الحرارة - وال یتحمل
النخیل الصقیع حیث تتجمد أطراف سعفھا على(–6) درجة مئویة ویتجمد جریدھا على(–9)
درجة مئویة. ویفضل إجراء الغرس عندما تكون درجة الحرارة تتراوح بین من(32 - 38) درجة

مئویة.
- األمطار: یتضرر النخیل من األمطار في فترات التلقیح واإلثمار ووقت نضج التمور.

- الري: تحتاج النخلة إلى ري كاف تتوقف كمیتھ على حالة الجو وطبیعة النبات.



- التربة: تتالئم أشجار النخیل مع كل أنواع األتربة، إال أنھا تفضل األراضي الصفراء الطینیة
الجیدة الصرف، وتقاوم الملوحة حتى 22500 جزء بالملیون.



II- أھم تجارب زراعة وتصنیع التمور في الوطن العربي

للتمور مكانة خاصة في البنیان االقتصادي الزراعي في الوطن العربي، وذلك على مستوى
اإلنتاج واالستھالك والتسویق، ولذلك فقد اھتمت الدول في دعم ھذا النشاط اإلنتاجي، بھدف زیادة
اإلنتاج مع تحسین النوعیة، واستنادا لإلحصائیات والمعلومات المتاحة فقد وقع االختیار على

تجربة العراق والمغرب.

1-واقع زراعة، إنتاج وتصنیع التمور في العراق:

حیث تغطي أشجار النخیل المزروعة ما تقارب 600 ألف دونم من ارض القطر، ولذلك فان
العراق یعتبر اكبر منطقة لزراعة النخیل بامتالكھ 37% من نخیل العالم.

ویحتل إنتاج التمور أھمیة بارزة في االقتصاد الزراعي العراقي، فباإلضافة إلى كونھا مصدرا
عدائیا مھما، فان منتجاتھا األساسیة والعرضیة تستعمل كمادة أولیة للعدید من الصناعات الغذائیة
وتغذیة الحیوانات والصناعات الحرفیة، كما تعتبر التمور المصدر الرئیسي للعملة الصعبة من بین

السلع الزراعیة
ولقد ترتب عن ارتفاع نسبة ملوحة التربة، وارتفاع مستوى الماء األرضي وعدم وجود المبازل أو
تعطیل عملھا إلى تأثیر سلبي واضح على بساتین النخیل وإنتاجیتھا في البصرة والمحافظات
الجنوبیة عموما(4)، فضال عن ذلك فانعكاسات سنوات الحرب العراقیة –اإلیرانیة وأحداث أم
معارك الخالدة قد تسببت في أضرار واضحة في بساتین المناطق الحدودیة (خاصة محافظة

البصرة).
فقد كانت الحصیلة تراجع أعداد النخیل من (32.36) ملیون سنة 1952 إلى (16.25) ملیون
نخلة سنة 1994، وقد رافق ذلك االنخفاض في إنتاج التمور فمن حوالي (697) ألف طن سنة

1975 إلى (446.29) ألف طن خالل الفترة (1993-1977).
وقد شھدت فترة نھایة الثمانینات وبدایة التسعینات تطورا ملحوظا في إنتاج التمور فمن نحو
(415.54) ألف طن خالل الفترة (1977-1987) إلى حوالي (502.67) ألف طن خالل
الفترة (1988-1993)، وذلك تبعا للتطور الكبیر في إنتاجیة النخیل خالل تلك الفترة بحوالي
43.1 كغ/نخلة بعد أن كانت 26 كغم/نخلة خالل الفترة (1977-1987)، وقد كانت ھذه الزیادة
الكبیرة في اإلنتاجیة كافیة لتغطیة النقص الكبیر في عدد أشجار النخیل المثمرة، والتي انخفضت
من 15.8 ملیون نخلة خالل الفترة (1977-1987) إلى 11.6 ملیون نخلة مثمرة خالل الفترة

.(1993-1988)
ویرجع ذلك االنخفاض إلى تناقص عدد أشجار النخیل اإلناث، فمن 19.7 ملیون نخلة خالل الفترة
(1977-1987) إلى 15.8 ملیون نخلة خالل الفترة (1988-1993)، مما انعكس بشكل مباشر

على عدد النخیل المثمر.
وكنتیجة لذلك بلغ اإلنتاج السنوي للتمور (446.3) ألف طن كمعدل للفترة (1993-1977)
وبمعدل إنتاجیة 32كلغ/ النخلة، لتتحسسن الوضعیة في إنتاج التمور ومعدل إنتاجیة النخیل المثمرة



في الفترة (1994-2004) والفترة (2005-2010) كما ھو أدناه في الجدول.
الجدول رقم-01 -

معدالت إنتاج التمور، إنتاجیة النخیل، عدد أشجار النخیل المثمرة واإلناث في العراق خالل الفترة
(2010-1977)

المصدر:
• السید كامل محمود القیم وأخرون، زیادة إنتاج التمور، وزارة الزراعة بالعراق، 1997، على

http://www.iraqi-datepalms.net :الموقع الشبكي
• منشورات دوریة للمنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، الخرطوم،2010، على الموقع الشبكي:

/www.aoad.org
فتحلیل واقع التحسن في إنتاج التمور في العراق واستشراف آفاقھ المستقبلیة في ضوء احتمال
ظھور بدائل منافسة للتمور ومنتجاتھا الحالیة بعد تحسن الوضع االقتصادي للقطر یؤثر على
ضرورة خلق استقرار في الطلب المحلي على التمور والتوجھ نحو تصدیر الفائض منھا، ویمكن
تحقیق ھذا االستقرار من خالل االھتمام بتصنیع التمور ومنتجاتھا مع العرض، كما أن عملیة
التصنیع ھذه قد تكون منفذا للتصدیر إلى جانب التمور الخام، ومن بین أھم الصناعات التي تعتمد

على التمور في صناعتھا بالعراق ما یلي:
*- صناعة السكر السائل من التمور(5):

فتتمیز التمور باحتوائھا على نسبة من السكر بین المنتجات النباتیة األولیة كافة، أي أن ثالثة أرباع
المواد الصلبة والجافة في التمور ھي سكریات، وبذلك فان نسبة السكریات في التمور تفوق بعدة

أضعاف نسبتھا في البنجر السكري، وقصب السكر المستخدمین إلنتاج السكر في العالم.
وبذلك فالعراق تعتمد على إمكانیة توفیر حاجة ھذه الصناعات باستعمال (30) ألف طن من السكر
السائل المنتج من استعمال حوالي (43.7) ألف طن من التمور، وذلك كبدیل للسكر البلوري،
ویمكن استعمال السكر السائل في عدة صناعات ویستھلك بشكل متفرق. (معامل المشروبات
الغازیة بمعدل (18) ألف طن/ السنة، معامل المثلجات بمعدل (5) ألف طن / السنة، معامل
الحلویات بمعدل (1) ألف طن / السنة، االستھالك المنزلي بمعدل (03) ألف طن / السنة،

استھالك متفرق واحتیاطي بمعدل (03) ألف طن / السنة).



*- إنتاج وتسویق الدبس (عسل البلح):
فالدبس محلول مركز لعصیر التمور یحتوي على (70%-72%) من المواد الصلبة الذائبة
و(60%-65%) من المواد السكریة و(1%-1.5%) أمالح ذائبة، إضافة إلى محتویاتھ الضئیلة

من الربوتین والحوامض األمنیة والمواد الملونة.
وتتمیز صناعة الدبس باعتمادھا كلیا على اإلنتاج المحلي، ووفقا للمعادلة الصناعیة فان إنتاج الطن
من الدبس یحتاج إلى 1.5 طن من التمور(6)، على اعتبار أن إنتاج الدبس مرحلة وسبطیة في
عملیة إنتاج السكر السائل، على اعتبار مجل الطاقات المناحة في القطر تصل غالى (32) ألف

طن سنویا منتشرة في معامل بكربالء، یعقوبة وغیر ھا من المناطق بالعراق.
*-إنتاج خمیرة الخبز من التمور:

تشیر الدراسات إلى انھ یمكن استخدام تمور غیر صالحة لالستھالك البشري كمواد أولیة
الستخالص عصیر التمر الحاوي على سكریات بنسبة 12% في صناعة خمیرة الخبز الجافة
والطریة، فإلنتاج طن واحد من خمیرة الخبز یحتاج إلى 04 أطنان من التمور غیر الصالحة

لالستھالك البشري (7).
*- إنتاج حامض اللیمون (ألستریك) من التمور:

حیث یستعمل حاض الستریك في الصناعات الغذائیة بنسبة 70%، كما في صناعة المشروبات
والعصائر والحلوى ومواد النكھة، ویستعمل بنسبة 12% في صناعة األدویة ومستحضرات

التجمیل، وبنسبة 18% في صناعات أخرى كتنظیف المعادن وإزالة الصدأ وغیرھا (8).
وینتج حاض اللیمون بواسطة التخمرات وباستخدام األحیاء المجھریة كالفطریات والخمائر وذلك
بتنمیتھا في بیئات غنیة بالسكر، كالدبس والسكر السائل المنتج من التمور، وإلنتاج طن من

حامض الستریك یحتاج 04 أطنان من التمر.
*- إنتاج الخل والكحول الطبي:

حیث یصنع الخل من التمر بعد إجراء عملیة التخمر لسكریات التمور على مرحلتین (9):
-التخمر الكحولي: ویتم فیھ تحول سكر التمر األحادي إلى كحول ایثیلي باستخدام خمیرة النبیذ

الحاویة على سالالت معدومة من الفطریات.
- التخمر الخلیكي: ویتم فیھ تحول الكحول إلى حامض خلیك، ویتم ذلك بإضافة خل غیر معقم
(یحتوي على بكتیریا حامض ألخلیك التي تحول الكحول إلى حامض ألخلیك)، وینتج من كل 100
جزء سكر أحادي حوالي (50-55%-) حامض خلیك، كما یحتوي الخل التجاري على (%5-4)

من حامض ألخلیك.



2-واقع إنتاج التمور بالمغرب

یحتل المغرب المرتبة الثامنة بعد العراق (21,5 ملیو ن) والسعودیة12 ملیون) ومصر (11
ملیون) وعمان (8 ملیون) والجزائر 7.5 ملیون) ولیبیا (7 ملیو ن) والسودان (4,7 ملیو ن) ؛

وتظھر األھمیة السوسیو-إقتصادیة لقطاع النخیل في المغرب في(10):
– المساھمة في تغطیة حاجیات البالد من التمور فاعتباره منتوج استھالكي رئیسي ذو قیمة غذائیة
عالیة لما تفوق ملیون نسمة(حوالي 3 كلغ/الفرد على الصعید الوطني مقابل 15كلغ/الفرد بمناطق

اإلنتاج) ؛
– تكثیف الحركة التجاریة حیث تمثل التمور حلقة وصل بین شمال البالد وجنوبھا؛

– إنعاش الشغل بمناطق الواحات، بتوفیر أكثر من 4 مالیین یوم عمل سنویا ؛
– ضمان جزء مھم حوالي (20 %-60%) من دخل المنتجین، حیث تقدر القیمة اإلجمالیة للتمور

بحوالي 600 ملیون درھم سنویا ؛
– المساھمة في إنعاش الصناعات الموازیة، من خالل استعمال التمور في تحضیر الحلویات

وإنتاج األدویة والمستحضرات الصیدلیة وكذا استخالص العسل والسكر والخل ؛
– استغالل مكثف لمخلفات زراعة النخیل عبر توظیفھا في الصناعة التقلیدیة، في تغذیة الماشیة،

في محاربة زحف الرمال، في البناء، عالوة على استعمالھا كوقود وغیر ذلك؛
– االضطالع بدور بیئي رائد حیث أن النخلة تشكل الركیزة األساسیة لمنظومة اإلنتاج ألفالحي
بالواحات (تحمل العوامل المناخیة الصعبة للمناطق الصحراویة، حمایة الزراعات المرافقة،

تلطیف الجو... الخ)
ویظھر تموقع قطاع النخیل ضمن تركیبة قطاع األشجار المثمرة بالمغرب كما ھو أدناه

الشكل البیاني: رقم- 02-
مكانة النخیل في تركیبة قطاع األشجار المثمرة بالمغرب

المصدر:
منشورات، وزارة الفالحة والصید البحري، المملكة المغربیة، 2009، على الموقع الشبكي:

www.newsabah.com/attachment/000005650.pdf



حیث یتمیز قطاع األشجار المثمرة بتنوع أصنافھ، على غرار التشكیلة المتوسطة، ویغطي النخیل
مساحة تبلغ حوالي 48 ألف ھكتار، محتال بذلك المرتبة الخامسة في تشكیلة األشجار المثمرة
المتواجدة بالمغرب فمنذ، الفترة (1948-1983) تراجعت مساحة النخیل من 85 ألف إلى حوالي
48 ألف ھكتار بسبب مرض البایوض وتعاقب سنوات الجفاف(11)، إال انھ بدایة من سنة
1984- إلى غایة الیوم نلحظ استقرار في المساحة المزروعة استنادا لإلحصائیات المتاحة، نتیجة
للمجھودات المبذولة لتعویض التلف الحاصل وذلك في إطار برامج تنمیة وإعادة ھیكلة قطاع

النخیل بالمغرب.
الشكل البیاني رقم –03-

تطور إنتاج التمور بالمغرب خالل (2005-1947)

المصدر:
منشورات، وزارة الفالحة والصید البحري، المملكة المغربیة، 2006، على الموقع الشبكي:

www.newsabah.com/attachment/000005650.pdf
فقد ارتبط إنتاج التمور في المغرب بالعوامل المناخیة، ومع اتساع رقعة المزروعات، خاصة وأنھ
تأرجح إنتاج التمور ما بین 13 ألف و120 ألف طن حسب المواسم، علما وأن معدل اإلنتاج

یناھز حالیا 75 ألف طن.
1-2- التوجھات اإلستراتیجیة ومضمون المخطط الوطني لتنمیة قطاع النخیل بالمغرب:

استنادا للمجھودات المبذولة من طرف الدولة، في إطار إستراتیجیة تنمیة قطاع الزراعة وخاصة
قطاع النخیل والتمور فقد تضمنت ما یلي:

1-1-2- التوجھات اإلستراتیجیة:
وتمحورت حول النقاط التالیة:

– اعتماد مقاربة المسلكیة في برمجة وإنجاز التدخالت التنمویة ؛
– إعادة الھیكلة وتنمیة قطاع النخیل لرفع مستوى اإلنتاجیة والجودةk وبالتالي حمایة مداخیل

الفالحین ؛
– المساھمة في تلبیة حاجیات االستھالك المتزایدة من التمور.

– االستغالل األمثل والتدبیر المستدام للمجال ألفالحي قصد المحافظة على التوازن البیئي.



2-2-2- مضمون المخطط الوطني لتنمیة قطاع النخیل بالمغرب وأھم اإلنجازات المحصل علیھا
في إطار المخطط الوطني(12):







2-2- أفاق قطاع النخیل بالمغرب:

یعتبر النخیل العمود الفقري للنشاط ألفالحي بالواحات المغربیة. وبالرغم من المجھودات المبذولة
لتطویر القطاع، فإن أشجار النخیل الزالت تعاني من عدة مشاكل وخاصة تلك المرتبطة بتفشي
ظاھرة اجتثاث أشجار النخیل والتوسع العمراني داخل الواحات، مما یستدعي وضع أرضیة

قانونیة تحمي ھذه الثروة بالواحات ذات التوازن البیئي الھش عبر(13):
• الحد من األضرار الجسیمة التي تلحق بھذه الثروة الفریدة بمناطق الواحات مما یھدد استمراریة

األنشطة الزراعیة المرتبطة بھا ؛
• إنشاء مناطق نخیل محمیة تتوفر على مخططات لحمایتھا وتنمیتھا المستدامة ؛

• حمایة شجرة النخیل وتحدید الحاالت التي یسمح فیھا باقتالع ھذه الشجرة ونقلھا وإعادة غرسھا.
• مشروع قانون رقم 01.06 المتعلق بالتنمیة المستدامة لمناطق النخیل وبحمایة نخلة التمر.

• العمل على بلورة التزامات المغرب في إطار محمیة المحیط الحیوي للجنوب المغربي.



III-واقع زراعة وتسویق التمور في الجزائر

عرفت زراعة النخیل في الجزائر مند زمن بعید، حیث تدل الدراسات واألبحاث التي أجریت في
صحرائنا على أن منطقة الواحات كانت تعرف نشاًطا اقتصادیًا ضخما تمثلھ شبكة تجاریة متطورة

بین مختلف القبائل واألسواق التجاریة.
فمنطقة "عین صالح" كانت تستقبل البضائع التجاریة الوافدة من نھر" السنغال" وصحراء "
منغوال" وصحراء "السند " بالھند حیث كانت التمور سلع تبادلیة أساسیة وبعد فتح اإلسالم ألفریقیا

وجنوب الصحراء كانت تستقبل الوفود الحجاج من وإلى البقاع المقدسة.
رغم الزراعة المختلفة التي عرفتھا المناطق الصحراویة إال أن زراعة نخیل التمور تعد الزراعة
اإلستراتیجیة في مناطق الواحات حیث تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 100120ھكتار وعلى
أكثر من 15 ملیون نخلة في سنة2003 وھذا ناتج عن الدعم الذي قدمتھ الدولة للفالحین لتنمیة

ھذا القطاع.

1- إنتاج التمور في الجزائر:

ككل المنتجات الزراعیة فإن إنتاج التمور یتصف بالتعقید من حیث اختالف الظروف الطبیعیة
ومنھا المرتبطة بعامل المناخ والمیاه واالنعزال النسبي للواحات عن بعضھا البعض، وتعتبر

الواحات المتفرقة عبر ربوع الصحراء الجزائریة المناطق الزراعیة الرئیسیة لنخیل.
ویوفر النخیل للمزارعین ظروف أقامة مالئمة وسط الباستین ویسمح لھم بإمكانیة كبیرة لتربیة

المواشي ومختلف الحیوانات التي تتغذى العدید منھا على التمور ومخلفات النخیل.
وتنتشر زراعة التخیل في الجزائر في العدید من أنواع التربة، غیر انھ یفضل التربة الخفیفة
والعمیقة، إال أن النخیل یعطى إنتاج غزیر ذو جودة رفیعة في منطقة الزیبیان في واحات الزاب
الشرقي وتربتھا طینیة غنیة بالطمي والزاب الغربي وبالذات مركز إنتاج طولقة، حیث تحتوي
تربتھا على نسبة من الجیر (دبداب)، وأیضا في منطقة واد سوف ووادي ریغ وتربتھما رملیة،

فان مردود النخیل ال یقل أھمیة عن المناطق األخرى (14).
وتنتشر زراعة النخیل في تسعة (09)والیات رئیسیة وھي بالترتیب تبعا ألعداد النخیل فیھا: والیة
بسكرة وفیھا 23.31% من مجمل عدد النخیل (وتضم واحات الزاب الشرقي الغربي والقبلي)،
تلیھا ادرار بـ 21.5%(وتضم منطقة توات وقورارة)، ثم والیة الوادي بـ 21.35% (وتضم
واحات وادي ریغ ووادي سوف)، تلیھا والیة ورقلة بنسبة 15.32% (وتضم ورقلة وواد ریغ
العالي)، ووالیة غردایة (و تضم واحات واد میزاب، متلیلي، المنیعة) ووالیة بشار، والیة

تمنراست، والیة الیزي، والیة تندوف(15).
ویتنوع المناخ باختالف المناطق، ففق المناطق الشبھ التلیة تتمیز بمناخ بارد شتاءا وحار صیفا
وبھطول أمطار غزیرة في فصلي الشتاء والخریف، مما یؤدي إلى تأخیر في نضج الثمار وتلفھا
وخاصة في شمال والیة بسكرة، أما منطقة الزبیان فالمناخ فیھا معتدل في الشتاء وحار في

الصیف، وتعتبر من ابرز المناطق الزراعیة للنخیل وتمتاز تمورھا بالجودة.



وقد عرف إنتاج التمور في الجزائر تطورا ملحوظا في في معدل اإلنتاج ومعدل إنتاجیة النخیل
وفي عدد النخیل المثمر كما ھو أدناه.

الشكل البیاني رقم-04-
إنتاج التمور في الجزائر خالل الفترة (2010-1990)

المصدر:
تم إعداده من طرف الباحثة استنادا إلى إحصائیات من:

www.ons.dz :الدیوان الوطني لإلحصائیات:، على الموقع الشبكي •
• الكتاب السنوي لإلحصائیات الزراعیة العربیة،، إصدارات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،

/www.aoad.org :الخرطوم، إصدارات 2008، 2009.، على الموقع الشبكي
یوجد في الجزائر حوالي 800 صنف من أصناف التمور إال أنھ یمكن تصنیف أھمھا وحسب

الخصائص كما یلي(16):
• التمور الجافة: دقلة بیضاء- مش دقلة -تین ناصر.

• التمور النصف جافة: دقلة نور- تافزوین -تمجوھرت -أزرزة.
• التمور اللینة: الغرس – آدالة- بنت أخبالة.

2 –إستراتیجیة تصنیع وتسویق التمور في الجزائر:

تعتبر المنتجات بعد نھایة العملیة اإلنتاجیة سلعا قابلة لالستھالك والتداول أو منتجات وسبطیة
یمكن تحویلھا. إال أنھ حتى یتحقق ھدف المنتج یجب تسویق وترویج الفائض من اإلنتاج وذلك
عبر مختلف شبكات التسویق، وتتعدد قنوات تسویق التمور حسب عدد المتعاملین، وتنسب القناة

إلى طبیعة ومجرى المنتوج في عملیة التسویق، ویمكن تصنیفھا إلى:
- القنوات القصیرة (جامعي التمور): وتعتبر الحلقة األولي في المسلك التسویقي، حیث یقوم ھؤالء
بشراء اإلنتاج قبل الحصاد (معناه قبل النضج الكامل للمحصول) وبعد النضج یقومون بجمع
المحصول وتسویقھ إلى تجار الجملة ووحدات التكییف والتعبئة، وسمیت بھذا االسم ألن عدد
المتعاملین فیھا محدود(17)، ھذه القناة مستعملة على المستوى المحلي یختص بھا وكالء خواص
وتھتم بكمیات محدودة من التمور، وكذلك التمور اللینة ذات النوع المشترك، رطب، وتباع في



نفس المكان أي في األسواق المحلیة لتجار التجزئة الذین یبیعونھا لحساب المنتج نفسھ، مع انتزاع
نسبة من الثمن (العمولة) التي یتم االتفاق علیھا من قبل. في بعض األحیان، المنتجون یبیعون
المحصول مباشرة وھو ما یزال في النخیل وھو ما یسمى بالتخریص. ویمكن القول أن ھذا النوع
من القناة تخص في أغلب األحیان التمور الجدیدة التي لم یمسھا أي تكییف أو تجھیز. وتوجد ھناك
أنواع أخرى من البیع المباشر للتمور التي جھزت بطریقة تقلیدیة، ھذا البیع یكون مباشرة أو عن
طریق وسطاء البیع بالتجزئة في بیع التمور ویملكون متاجر مختلطة، ھؤالء التجار یبیعون كمیات

محدودة وال یشترون إال من عند المنتجین الصغار.
- القناة المتوسطة والطویلة(تجار التجزئة): ویقومون بشراء التمور من أسواق الجملة وبیعھا
مباشرة إلى المستھلك، فلتوسیع عملیة التبادل یجب انتھاج مسالك واسعة مثل القناة المتوسطة
والطویلة، حیث أن ھاتین األخیرتین تحالن مشكل القناة القصیرة وزیادة عدد المتعاملین مثل

المفاوضین(18).
و تعتمد عملیة تسویق التمور على المستوى الداخلي بعد االكتفاء الذاتي للمنتج حیث یكون حجم
المبیعات غیر محدد الكمیة، مما یصعب التعرف على الكمیة اإلجمالیة للمبیعات. وعملیة البیع
متعددة وحرة وفي أغلب األحیان تتم داخل مكان اإلنتاج وبھذا ال یتم التصریح بالكمیات المنتجة

والمباعة.
أما على الصعید الخارجي فتعتبر حلقة التسویق ضیقة وتحتاج إلى عدة تعدیالت نظرا للعدید من

األسباب منھا:
- توفیر العملة وذلك بتسویق الفائض.

- توسیع وتشجیع االستثمار الفالحي الخاص بالنخیل.
ویتسنى ھذا إلى فتح عملیة التعامل بواسطة التسویق الخارجي والجزائر كباقي الدول المنتجة

للتمور تخضع لنفس شروط األسواق الخارجیة منھا (19):
- المواصفات القیاسیة للتمور: ھي أسلوب علمي الذي یحدد بھ المتطلبات والخصائص الواجب
توفرھا في المنتوج من جودة وانخفاض التكالیف مما یحقق الفائدة لدى المنتج والمستھلك على
السواء وتشمل المواصفة طرق الفحص واالختیار والتأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات
المطلوبة، لذا فھي تلعب دورا مھما في التجارة الخارجیة بما توفره من عوامل الثقة واالطمئنان
للجودة، فالنمور متمیزة بدرجات جودة عالیة مثال: دقلة نور تحضى بإقبال عادي لسوق العالمیة
ولھا من مردود اقتصادي عالي إضافة إلى أنھا تسایر التبادل التجاري لذا تحاول الجزائر من

زیادة الثقة في جودة تمورھا حسب المواصفات القیاسیة التالیة:
أ- ضوابط التصنیف: إن فرز المنتجات حسب النوع والصنف وترتیبھا حسب كل درجة من
درجات الجودة ووضعھا في عبوات بوحدات متجانسة من حیث الوزن والشكل ذلك ھو موضوع

ضوابط التصنیف، إن ھذه الضوابط تساعد على تسھیل أداء العملیات التالیة:
– توحید العبوات.

– النقل، الحفظ والتوزیع.
ب- التكییف: ھو عملیة تتعلق بمعالجة المنتجات، كل منھا حسب خصائصھ الطبیعیة، بطرق
وأسالیب علمیة، من شأنھا أن تسمح بتھیئة المنتوج والمحافظة على سالمتھ إلى غایة وصولھ إلى
المشتري، وحسب الحالة، فإن ھذه العملیة قد تتم إما على مستوى اإلنتاج، عند ما یكون المنتوج



یمتاز بدرجة حفظ جیدة، وإما على مستوى التجزئة استغالل أوقات فراغھ بتكییف المنتجات، وإما
على مستوى الجملة، عن طریق مصانع التكییف المجھزة خصیصا لكل نوع من المنتجات

والموجودة بمنطقة اإلنتاج ببسكرة.
ج- التعبئة: فالعبوة ھي الحاویة التي تضم بداخلھا مجموعة من بعض العناصر المكیفة قصد
تسھیل عملیة النقل، فإن عبارتي التكییف والتعبئة غالبا ما یعني أحدھما لألخر فالعبوة تتمثل في
الصندوق الخشبي أما التكییف یتمثل بكل ما یحمیھ من ورق خاص أو أحزمة التزیین أو أشرطة

إعالنیة ملونة..
د- التخزین: تعتبر عملیة التخزین وظیفة تسویقیة ھامة تھدف إلى االحتفاظ بالمنتجات المشتراة في
ظل شروط التخزین المناسبة تمھیدا لعرضھا ومن ثم بیعھا فھي إذن تضفي على المنتوج منفعة

زمنیة.
فالمنتجات لیست كلھا دائمة موجھة لمراكز االستھالك بمجرد جمعھا بل یخزن الفائض منھا لمدة

قد تقصر أو تطول ذلك ما یؤدي إلى انتظام وال موسمیة توزیعھا.
و- النقل: تحتل عملیة النقل مكانة اقتصادیة ھامة في وظیفة التسویق، من خالل قیامھا بنقل
منتجات من مواقع إنتاجھا أو تخزینھا إلى مواقع تسویقھا أو توزیعھا، ویتم نقل المنتجات باستعمال

وسیلتین وھما النقل الجو والنقل البحري (20).
وبالرغم من توفر المادة األولیة (التمور) وإمكانیة إنتاج العدید من المواد الضروریة المستوردة
عن طرق تصنیع التمور، إال أن تصنیع التمور لم یبرح مكانھ باستثناء تحویل التمور إلى عجائن
تستعمل في صنع الحلویات، وللنھوض بھذا القطاع نرى انھ من الضروري إنشاء وحدات تصنیع

المتصاص الفوائض من التمور،
كما تتوفر في الجزائر بعض وحدات التخزین، عالوة على بناء وحدات التبرید، في حین لم یرق
اإلرشاد التسویقي للمستوى المطلوب، إما لعدم تقبل المزارعین لإلرشادات، أو لقلة اإلمكانیات

لدى المرشدین لتقدیم خدماتھم للمزارعین والوصول إلیھم.

3- صادرات التمور الجزائریة:

إن إستراتیجیة التسویق الخارجي تعتمد على كل المواصفات القیاسیة للتمور ألن األسواق
الخارجیة یكثر فیھا عدد المتعاملین من داخل البلد أومن خارجھا وفیھا من المنافسة ما ال یرحم،
وھذا بمزاحمة بعض الدول كالوالیات المتحدة األمریكیة لصادرات التمور الجزائریة والسیما

"دقلة نور"، لما تكتسبھ من مكانة مرموقة في السوق الدولیة.
الشكل البیاني رقم-05-

صادرات التمور في الجزائر كنسبة من مجمل الصادرات خالل الفترة (2010-1990)



المصدر:
تم إعداده من طرف الباحثة استنادا إلى إحصائیات من:

www.ons.dz :الدیوان الوطني لإلحصائیات:، على الموقع الشبكي •
• الكتاب السنوي لإلحصائیات الزراعیة العربیة،، إصدارات المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة،

/www.aoad.org :الخرطوم، إصدارات 2008، 2009.، على الموقع الشبكي
وبالتالي فنجد أن التمور الجزائریة قد دخلت إلى كل األسواق الدولیة منھا كندا وألمانیا ودول
الخلیج... وتماشیا مع التوجیھات الحالیة لدخول في إطار التقسیم الدولي الجدید للعمل فإن الدولة
الجزائریة تحاول تنمیة القطاعات االقتصادیة التي تتوفر على میزة نسبیة ومن ھذه القطاعات
قطاع تصدیر التمور الذي یساھم في زیادة صادرات الوطنیة الغیر نفطیة، وتحتل صادرات

التمور موقعا متمیزا مجمل صادرات الجزائر كما ھو أعاله.
وال تزال عملیة زراعة وتصنیع وتسویق التمور في الجزائر تعاني من عدة مشاكل ومعوقات

تحتاج إلى جھد كبیر لوضع حلول مناسبة لھا وتظھر أھم تلك المعوقات فیما یلي:
*- معوقات طبیعیة:

وتتعلق بالعواصف والریاح الشدیدة والساخنة والتي تتسبب في سرعة جفاف میاسم األزھار،
وبالتالي تصبح غیر صالحة الستقبال حبوب اللقاح والذي بدوره یؤثر على الثمار والمحصول،
كما قد تتسبب العواصف في نقل العدید من الحشرات وفي كسر العرجون أو تساقط الثمار قبل
وبعد النضج.، ومن جھتھا فقد تثیر الریاح كثبان الرمال المتحركة فتدفن ما یصادفھا من نخیل،
كما حدث في منطقة واد سوف(21)، كما قد یتسبب سقوط األمطار وارتفاع الرطوبة النسبیة أثناء
نضج الثمار في تعرضھا للعدید من األمراض وإلى أضرار ثانویة (كالعفن، التخمر،

التحمض....).
*- معوقات فنیة:

كعدم وجود حصر دقیق ألصناف النخیل، وكذلك لألشجار البذریة الفردیة أو للسالالت قلیلة
االنتشار، وبالتالي عدم وجود قاعدة بیانات یمكن أن تقوم علیھا أیة سیاسة إنتاجیة، اقتصادیة،
تسویقیة، كما أن ارتفاع الكثافة الزراعیة وعدم انتظام المسافات یؤثر على الجدوى االقتصادیة
للمزرعة، ومن جھة أخرى عدم الخبرة أحیانا ونقص ارتفاع أجور الید العاملة والمدربة على
عملیات خدمة النخیل (خاصة عملیات التقلیم، التلقیح وخف الثمار والجني....)(22) أدى إلى قلة



اإلنتاج ورداءة صفاتھ الثمریة، إضافة إلى انتشار اإلصابة بسوسة النخیل ومرض البیوض
باعتبارھا أحد أھم المعوقات للتوسع في زراعة النخیل بالجزائر.

*- معوقات اقتصادیة:
كتفتت وصغر مساحة الحیازات الزراعیة، مع تعدد الملكیة للحیازة الواحدة لتوالي توارثھا ألجیال
متعددة، كما أن االرتفاع الكبیر في أسعار فساتل األصناف الجیدة والتي ال یقدر علیھا المزارع

تعتبر إحدى المشاكل الرئیسیة التي تعیق التوسع في زراعة وإكثار األصناف المرغوبة.
*- معوقات إجرائیة وتنظیمیة:

كعدم االھتمام بالتدریب واإلرشاد، خاصة مع زحف العمران والمباني والمنشات على زراعة
النخیل، إضافة إلى عدم تصنیف التمور من طرف المنتج وإیجاد مقاییس جودة تتماشى مع السعر.

*- معوقات تصنیعیة وتسویقیة:
كسوء تخزین التمور لحین تصنیعھا أو تسویقھا، وعدم إتمام عملیات تجفیف الثمار بشكل جید مما
یعرضھا ذلك للتلف، مع بدائیة طرق تعبئة التمور ونقص اإلبداع في التغلیف وطرق عرضھا، مما
یؤثر ذلك على تسویقھا، مع قلة كفاءة أجھزة التسویق من حیث الدعایة والترویج، مما یساھم ذلك
في استغالل التجار للمزارعین وفرض السعر علیھم، في ظل قلة عدد المصانع الجیدة المستوى
للتعبئة والتغلیف، مع قلة المخازن المبردة، ومن جھة أخرى قلة الطلب على مخلفات النخیل
(المنتجات الثانویة)، وعدم االستفادة منھا في البرامج التصنیعیة والتي یمكن إدخالھا في إنتاج
األعالف لتغذیة الحیوانات والدواجن أو تصنیع األخشاب منھا، مما یحمل ذلك المزارع أعباء
إضافیة والتخلص منھا بالحرق مثال، إضافة لعدم وجود صناعات تحویلیة یمكنھا امتصاص
الفائض من التمور الردیئة رغم تعدد المنتجات التي یمكن تصنیعھا منھا (الخل، الكحول الطبي،

الدبس، السكر السائل.....).



الخاتمة

اشتھرت الجزائر بوفرة تمورھا وجودتھا العالیة مما یؤھلھا لتضطلع بالصدارة كأكبر مصدر
للتمور في العالم.، فالدولة تضم ما یتجاوز 12 ملیون نخلة وتسعى إلى تسخیر منتوجھا الفالحي
الرئیسي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، وفي إطار الجھود الحكومیة لتشجیع زراعة التمور، بمنح
قروض موجھة للقطاع الفالحي. وستسمح ھذه القروض لمصدري التمور بالحصول على قروض

بدون فوائد تُسدد على 18 شھًرا.
كما طّورت الحكومة مفھوًما جدیًدا یسمى "القناة الخضراء" سیقدم الدعم المالي لمصدري التمور
في كل ما یتعلق بالضرائب والجمارك واإلدارة إلى جانب مرونة كبیرة في عملیات التصدیر

بالموانئ والمطارات.
ورغم كل ذلك فال یزال القطاع یعاني من عدة صعوبات تحتاج لبذل المزید من جھود لتجاوزھا،

وعلى ضوء دراستنا قدمنا بعض المقترحات لتحقیق األھداف المتوخاة من خالل ما یلي:
– ألجل امتصاص فاض اإلنتاج وتشجیع أصحاب البساتین على االستمرار بعنایة بالنخلة
وخدمتھا، من الضروري توسیع المنافذ التصدیریة للتمور وفقا للمواصفات القیاسیة المعتمدة
للتمور، وذلك بقیام الشركات الجزائریة لتصنیع وتسویق التمور باستخدام األسالیب الحدیثة في

التعبئة والتغلیف وإقامة خطوط جدیدة إلنتاج منتجات مشتقة من التمور.
– تنظیم حمالت تحسیسیة وإخباریة واسعة النطاق من أجل التعریف باألھمیة االقتصادیة

واالجتماعیة التمور ومختلف الفاعلین المعنیین على الصعید المحلي والجھوي والوطني.
– إعداد مشاریع تنمویة جاھزة بالتنسیق مع كل المصالح المعنیة، مع احترام دفتر التحمالت

للمحمیة من أجل عرضھا على صنادیق التمویل الدولیة واستقطاب التعاطف الدولي.
– بلورة المخطط التدبیري للمحمیة بالتنسیق مع كل المصالح المعنیة.

– دعم ھذا القطاع بالكوادر المؤھلة والوسائل الكفیلة للوصول إلى االھداف المنشودة



المالحــــــق



الملحق رقم-01-

المصدر:
عبد الباسط عودة إبراھیم، نخلة التمر شجرة الصحراء، 2011، على المرقع الشبكي:

http://www.iraqi-datepalms.ne



الملحق رقم-02-

إنتاج التمور في الوطن العربي خالل الفترة (2008-2001)
المصدر:

الكتاب السنوي لإلحصائیات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، إصدارات المنظمة العربیة للتنمیة
الزراعیة، الخرطوم، 2009.، على الموقع الشبكي: www.aoad.org، ص:78
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صادرات التمور كنسبة من مجمل الصادرات في الوطن العربي خالل الفترة (2008-2001)
المصدر:

الكتاب السنوي لإلحصائیات الزراعیة العربیة، المجلد (29)، إصدارات المنظمة العربیة للتنمیة
الزراعیة، الخرطوم، 2009.، على الموقع الشبكي: www.aoad.org، ص:251
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الفصل السادس عشر
ضمون وأبعاد األزمة المالیة العالمیة، تداعیاتھا الھستیریة وآلیات التعامل معھا

(ضوابط األمن واالستقرار وطوق النجاة في االقتصاد اإلسالمي)



الملخص

الزوبعة المالیة الملقبة "بالتسونامي المالي" - Financial Tsunami التي عصفت بالسوق
األمریكیة وانتقلت عدواھا بشكل ھستیري إلى بقیة األسواق العالمیة، جعلت بعض التصورات
تتوقع دخول االقتصاد العالمي في نفق مظلم من الركود تتبعھ حالة من الكساد االقتصادي طویلة

المدى، والتي یمكن أن تتحول إلى انھیار عالمي.
وفي خضم تلك الظروف واألوضاع المزریة أصبح من المستحسن إبطال قواعد اللعبة الرأسمالیة،
خاصة مع اھتزاز قدسیة الفكر الرأسمالي بعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وانھیار بقایا

نظریة الحریة االقتصادیة التامة على ید كبرى اقتصادیات دول العالم.
فاألزمة المالیة العالمیة كشفت عن الخلل الكبیر في أسس النظام الرأسمالي العالمي، وفي النظم
الوضعیة عامة، والتي تسببت في الشقاء والضنك لحیاة البشریة وجلبت لھم العدید من األزمات
المدمرة، خاصة مع تراجع مؤسسات االقتصاد الحقیقي لصالح دور المنظومة المالیة (المصرفیة
وغیر المصرفیة) في خلق الثروة مما یعكس ذلك درجة االنشطار بین النظام النقدي والمالي عن

نظیره الحقیقي خاصة مع ضعف آلیات الرقابة على المؤسسات المالیة،
ومھما تعددت وتنوعت اإلجراءات العالمیة من خالل الخطط اإلنقاذیة لكنھا اعتبرت كتخذیرا
(مسكنا) لألألم ولفترة معینة، على اعتبار أن مسببات االنھیار تحتاج لتشخیص ومعالجة الجذور
ولیس ترقیع األغصان، لتظھر بذلك ضوابط الشریعة اإلسالمیة السبیل لألمان واالستقرار
والمخرج إلصالح النظام المالي العالمي بعد إخفاق النظام ألربوي والذي أظھر تصدعا في جمیع

مرتكزا تھ
الكلمات المفتاحیة: األزمة المالیة، الرھن العقاري، الربا، الركود العالمي،، الصناعة المالیة

اإلسالمیة، الضوابط اإلسالمیة.

المقدمة العامة

شھد االقتصاد العالمي منذ أوت 2007 أزمة مالیة غیر مسبوقة ترتبت عن مشكلة الرھن العقاري
بالو.م.أ نتیجة للقروض العقاریة الردیئة – crédits hypothécaires à risque--، مع
تراجع الطلب على قطاع العقارات وانتشار الدیون المعدومة التي أدت النھیار عدد كبیر من
المؤسسات المالیة والعقاریة العالمیة ومنذ ذلك التاریخ واألزمة تستفحل وتنتشر لتمس جمیع
جوانب االقتصاد العالمي رغم المجھودات الدولیة المبذولة للخروج منھا (كجھود البنوك المركزیة
بالو.م أ واالتحاد األوروبي ودول أسیا والدول النامیة والنفطیة....)، لكنھا لم تتجاوب مع تداعیاتھا
التي توقع العدید من الخبراء احتمال دخول االقتصاد األمریكي ثم العالمي في مرحلة ركود أو
كساد كارثي، على اعتبار مؤشرات معدالت النمو المتباطئة والتدھور في فرص العمل، وتتباین
التصورات بخصوص التوجھات المستقبلیة لتلك األزمة التي تعتبر أزمة مركبة لتزامنھا مع التقلب

غیر المسبوق في أسعار النفط العالمیة وفي معدالت التضخم وأسعار الغذاء العالمیة.



ولقد أوضحت األزمة بجالء أنھ بدون رقابة؛ فإن السوق یمكن أن یخرج عن االنضباط وأن األمة
ال یمكن أن تنعم بالرخاء إذا كانت تتحیز فقط لألغنیاء.. فما یحدث اآلن من انھیارات وإفالسات
لمؤسسات مصرفیة ومالیة عالمیة ومن كساد اقتصادي حاد ال یعدو أن یكون سوى الجزء الظاھر

من جبل الجلید، وقد یكون صغیًرا قیاًسا بالجزء المغمور غیر المرئي.
وبوجھ عام، ال ینبغي التصور في ضوء األزمة الراھنة أن االقتصاد العالمي سوف یشھد ردة عن
سیاسة الحریة االقتصادیة، حیث تعالت في اآلونة األخیرة أصوات المنادین باالرتداد عن العولمة
بحجة فشل آلیات السوق في منع وقوع ھذه األزمة، وقصور األدوات والسیاسات واإلجراءات
المطبقة عن التصدي لھا والحیلولة دون تفاقمھا بشكل جذري، ومن ثم الدعوة لتبّني سیاسات
حمائیة والعودة للتكتالت اإلقلیمیة واالنغالق الداخلي. خاصة مع اھتزاز قدسیة الفكر الرأسمالي
وانھیار بقایا نظریة الحریة االقتصادیة التامة على ید كبرى اقتصادیات العالم، على اعتبار أن

األسواق المالیة العالمیة الیوم بحاجة ماسة إلى ضوابط لترشیدھا.
وفي السیاق ذاتھ تتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:

– ما ھي جذور أزمة النظام المالي العالمي، وما ھي أھم تداعیاتھا؟
– ھل تكشف األزمة المالیة الراھنة عن الموت ألسریري (احتضار) للنظام االقتصادي الرأسمالي

بعد دفن النظام االشتراكي؟
– ھل ھناك احتمال لدخول االقتصاد العالمي في كساد عالمي جدید تقوده الرأسمالیة وأدواتھا؟.
وھل ستتمكن الرأسمالیة العالمیة من الخروج من ھذه األزمة من خالل السیاسات المطروحة اآلن،

من تدخل غیر مسبوق للدولة وتقویة األجھزة واإلجراءات الرقابیة على النظام المالي؟
– كیف تؤدي الروابط إلى إذكاء الحریق وانتقال الضغط المالي الذي تحول إلى ضغط اقتصادي

من االقتصادیات المتقدمة إلى االقتصادیات الصاعدة؟
– ما ھو منظور االقتصاد اإلسالمي والصرفیة اإلسالمیة ألزمة النظام المالي العالمي؟



الھدف من الدراسة

بما أن األزمة لم تضع أوزارھا بعد، ففد قدمت ھذه الورقة البحثیة كمنظور مبدئي لتحلیلھا من
حیث منطلقھا وأھم تداعیاتھا العالمیة والمنظور المستقبلي لھا بالتباحث في متطلبات العالج من
منظور تقویمي للنظام المالي العالمي الراھن، وفي خضم تلك الظروف واألوضاع المزریة یظھر
الفكر االقتصادي اإلسالمي كحال واقیا وناجعا، على اعتبار أن األسواق المالیة العالمیة الیوم
بحاجة ماسة إلى ضوابط االقتصاد اإلسالمي المنتقاة من أحكام الشریعة اإلسالمیة والتي طبقھا

المسلمین ولم یشھد التاریخ لھم مثل تلك االضطرابات العاصفة بالحضارة الغربیة الرأسمالیة.

أھمیة الدراسة

الواقع یفرض على جمیع الحكومات وبمختلف قطاعاتھا التیقظ لمتابعة ودراسة األزمة وتداعیاتھا
لالستفادة من الدروس التي أفرزتھا وستفرزھا خاصة في مجال القروض العقاریة وعملیة
توریق(titrisation) الدیون العقاریة والرقابة على الجھاز المصرفي، وذلك بمعرفة آلیات تعامل
مختلف دول العالم معھا لوضع آلیة وطنیة لإلنذار المبكر وبمشاركة جمیع الجھات المعنیة،

إلمكانیة التنبؤ باألزمات التي أصبحت دوریة وبالتالي یسھل عملیة إدارتھا.



المحور األول: تراجع قواعد اللعبة الرأسمالیة أمام تداعیات األزمة المالیة الراھنة

كان قد تنبأ علماء االقتصاد الوضعي بانھیار النظام االقتصادي االشتراكي، باعتباره یعتمد على
أسس ومبادئ تتنافى تماما مع فطرة اإلنسان ومع أحكام الشریعة اإلسالمیة، ومن جھتھ تنبأ العدید
من مناصري النظام االقتصادي الرأسمالي بانھیاره الرتكازه على أسس تتنافى مع األخالق والقیم
الشرعیة، خاصة وأنھ یقوم على االحتكار، المقامرة، الربا التي تقود إلى عبادة المال وسیطرة

الدائنین على المدنیین مع ما تسببھ من أثار اقتصادیة واجتماعیة مدمرة.
فاالقتصاد الدولي یغوص في وحل أسوأ أزمة مالیة منذ الكساد الكبیر، بدا األمر ألول وھلة وأنھ
شرخ في سوق االئتمان العقاري الثانویة بالوالیات المتحدة األمریكیة محدثا تصدعات أعمق على
مدى الساحة المالیة الدولیة، مؤدیا في النھایة إلى انھیار مؤسسات مصرفیة رئیسیة، وإلى تراكم
انھیار أسواق األسھم على اتساع المعمورة وتجمد االئتمان. فجرت موجات الصدمات المالیة
الناتجة أزمة اقتصادیة كاملة مع دخول أغلب االقتصادیات المتقدمة في حالة ركود فعلي وتوقع
تدھور االقتصادیات البازغة والنامیة األخرى بمعدالت متسارعة لذلك فما ھي أھم مسبباتھا

وتوابعھا؟

أوال: تحلیل المسببات الجوھریة لألزمة المالیة العالمیة-

یعتبر تشخیص أھم مسببات وجذور األزمة منطلقا أساسیا لتقدیم الحل السلیم واألمثل، خاصة وأن
ھناك العدید من رواد االقتصاد العالمي الذین تنبئوا بتلك االنھیارات،من خالل تأكیدھم على ارتكاز
النظام االقتصادي العالمي الجدید على قواعد ومبادئ تؤدي إلى انھیاره، ھذا كما أشار لھ موریس
ألیھ (Maurice Allais) " أن النظام االقتصادي الرأسمالي یقوم على بعض المفاھیم والقواعد

التي ھي أساس تدمیره إذا لم تعالج وتصوب تصویبا عاجال"، (1)
ویرجع تطبیق أسس الھندسة المالیة المنبثقة من خلفیة المذھب االقتصادي الرأسمالي الحر السبب
فیما حصل، على اعتبار أن تطبیقھا یمثل فقاعة تظھر ھنا وھناك، لتسمح عملیة تدحرج كرة الثلج
بالزیادة من تدحرجھا وتدعیم أثارھا التي قد تمتد إلى المرجع الفكري للمذھب االقتصادي ویتضمن

ھذا التأصیل األسس التالیة:
1-الربا:

حیث یرتكز النظام المالي الوضعي على نظام الفائدة أخذا وعطاء في إطار منظومة المتاجرة
بالدیون، مما ترتب عن ذلك تركز األموال في ید فئة قلیلة یمكنھا السیطرة على الثروة لقاء العبء
والظلم الذي یتحملھ المقترضین، كما یعتمد النظام المالي ألربوي على أسلوب إعادة جدولة
الدیون(2) مما یترتب عنھ أعباء إضافیة على المدین الذي عجز على تسدید القرض األول
الرتفاع سعر الفائدة(3)، ولقد ارتبطت بوادر األزمة باالرتفاع المتوالي لسعر الفائدة من طرف
بنك االحتیاطي الفیدرالي األمریكي سنة 2004، مما ترتب عنھ الزیادة في أعباء القروض
العقاریة بزیادة خدمات الدیون وتسدید األقساط، واستفحلت األزمة بحلول النصف الثاني من سنة
2007 بتوقف عدد كبیر من المدینین عن تسدید التزاماتھم المالیة، على اعتبار أن الربا عنصر



خفي محفز على ارتفاع معدالت التضخم وبالتالي فیھ إضرار بالنظام العالمي واستغالل على
المستوى الكلي والعالمي.

2-آلیة التوسع بالدین:
حیث استفحلت ظاھرة توریق الدیون –titrisation - - على المستوى الدولي وخاصة على
مستوى مصارف الوالیات المتحدة األمریكیة منذ نھایة الثمانینات، فالتوریق یھدف إلى تحویل
قروض الدول والمشروعات إلى أوراق مالیة قابلة للتداول في البورصات العالمیة كأداة مصرفیة
تؤمن السیولة وتوسع االئتمان (4)، ھذا كما یعتبر أسلوب بطاقات االئتمان دون رصید (السحب
على المكشوف)، التي تصدرھا المؤسسات المالیة لعمالئھا للحصول على قرض ودفع قیمة
مقتنیاتھم من أھم آلیات خلق االئتمان بشكل ربوي، خاصة عند تأخر المدین عن تسدید ما سحبھ،
مما یترتب عنھ الرفع معدالت الفائدة حتى یتم الحجز علیھ أو رھن ممتلكاتھ، إضافة إلى ذلك تلعب
التسھیالت االئتمانیة والمغاالة في تقدیمھا من طرف مؤسسات الوساطة المالیة دورا محفزا في
زیادة الدین، باعتبارھا من ضمن الخدمات المصرفیة على أساس اإلغراء الممتزج بآلیات الغرر
والجھالة والتدلیس، حیث یمنح بموجبھا صاحب الحساب رصیدا بحدود معینة یمكنھ السحب من
خاللھ بمعدل فائدة محددة، والتي ترتفع عند ظھور المخاطر لیتحمل بموجبھا المقترض معامالت
الظلم واألعباء المثقلة.و یترتب عن آلیة التوسع في الدین انعكاسات سلبیة للمدین والدائن، باختالل
اجتماعي وارتفاع حدة الفقر ومعدالت التشرد لقاء االختالل في توازن البنوك الربویة بانخفاض

ربحیتھا ونقص سیولتھا
3- تداول الرھن:

وذلك بالتصرف بالرھن بیعا وشراء عند قیام األفراد والمؤسسات باالقتراض والشراء دینا ثم
القیام برھن ما تم شراؤه للحصول على المزید من السیولة، ولقاء ذلك یقوم مسترھن األصل ببیعھ

كسندات
دین وھكذا ویترتب عن ذلك سلسلة مدیونیة غیر منتھیة (5).

4-النتائج في السلوك
وكنتیجة الستخدام تلك األدوات شاھد المجتمع انتشار الفساد بمختلف صوره والتوسع في اإلنفاق

وكان التركیز على المعامالت الصوریة.
1-4- انتشار الفساد بمختلف صوره:

حیث یمثل الفساد واألسالیب غیر األخالقیة فیروس النظم والمعامالت االقتصادیة، وتتعدد أدواتھ
من تعامل صوري (وھمي)، تالعب في األسعار، احتكار، مقامرة، ربا، استغالل، شائعات، غش
وتدلیس، ظلم..........و تتبلور نتائجھ على صعید المجتمعات والنظم بانتشار الثورات االجتماعیة

وفساد األسواق ومختلف السیاسات (6)
2-4- التوسع في األنفاق:

حیث ترتكز الفلسفة االقتصادیة الرأسمالیة على المزید من اإلنفاق االستھالكي ولو ترتب عنھ
توجھ المستھلك نحو التبذیر واإلسراف، من خالل خلق الطلب مما یتطلب ذلك إیجاد المزید من
الموارد لتغطیة المتطلبات غیر المنتھیة (7)، ولقد ظھرت بوادر األزمة المالیة الحالیة نتیجة
للمغاالة في اإلنفاق األمریكي العسكري على اإلرھاب والعراق وأفغانستان (8)، مما یعني ذلك

مدخال لألزمات المدمرة والبقاء في حلقة مفرغة.



3-4- التركیز على المعامالت الصوریة (الوھمیة):
حیث یرتكز نظام المعامالت في األسواق المالیة لنظام المالي العالمي على المستحدثات (المشتقات
المالیة) والتي تقوم على المعامالت الصوریة الورقیة الشكلیة وال ینتج عنھ أي مبادالت فعلیة
للسلع والخدمات فھي تقوم على المقامرة، المراھنة التي تعتمد على الحظ والقدر، خاصة وأن مثل
تلك المعامالت تعتمد على االئتمان من المصارف وعند حدوث إختالالت في األسواق المالیة تنتقل
العدوى إلى المصارف والعكس صحیح. كما أن إفراط المؤسسات المالیة في إصدار األصول
المالیة بأكثر من حاجة االقتصاد العیني ترتب عنھ زیادة عدد المدینین، ومنھ حجم المخاطر عند

عجز ھؤالء عن التسدید (9).
وبذلك فالزوبعة المالیة التي عصفت بالسوق األمریكیة تعتبر إحدى أعنف وأخطر األزمات التي
ضربت النظام المالي الرأسمالي، فقد بدأت بانفجار فقاعة القروض الردیئة، إلى ذوبان قطاع
العقارات األمریكي وإنتھاءا بإفالس كبرى المصارف العالمیة، وبحكم االرتباط بین االقتصاد
األمریكي واالقتصاد األوروبي واألسیوي وبقیة دول العالم، انتقلت العدوى وبشكل ھستیري مما
جعل األزمة تكشف عن الخلل الكبیر في أسس النظام الرأسمالي العالمي(10)، كما أنھا ھزت
أقدس أسس الفكر الرأسمالي بعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي، على اعتبار أن مناصرو
قواعد اللعبة الرأسمالیة اعتبروھا مذھبا واسع الطیف لكن تداعیات األزمة ألجأتھم بالعودة إلى

البراغماتیة لتغییر قواعد اللعبة.
ویمكن تتبع الخطوات التي أدت إلى األزمة المالیة العالمیة في المراحل التالیة:



ثانیا- تداعیات األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد العالمي -

األزمة الحالیة قد بدأت وانتشرت في القطاع المالي، وسرعان ما انتقلت، كما ھو متوقع، إلى بقیة
القطاعات االقتصادیة، وعلى رأسھا القطاع اإلنتاجي، فاالنكماش في قدرة البنوك على اإلقراض،
یعني انكماشا في مصادر تمویل الشركات الصناعیة واإلنتاجیة، فھي تحتاج بشكل دائم إلى سیولة
ائتمانیة، لتغطیة مصروفاتھا، ولإلنفاق على تطویر وتوسیع إنتاجھا، ویؤدي ذلك االنكماش
بالضرورة، إلى تقلیص األنشطة، في حالة الشركات الكبرى(إغالق مصانع أو وقف مشروعات
التوسع) وإلى إفالس الشركات األصغر، غیر القادرة على مواجھة العاصفة المالیة، وھو ما یؤدي
بدوره، إلى زیادة مطردة في حجم البطالة (أنظر الشكل أدناه – رقم- I- أدناه)، حیث تتخلص

الشركات من العمالة لتقلیص اإلنفاق.
وتؤدي الزیادة في البطالة، إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائیة، وبالتالي، في استھالك السلع التي
تنتجھا الشركات ھذه األخیرة ال یمكنھا االستمرار في اإلنتاج، إن لم تضمن وجود من یشتري
منتجاتھا، وقد أعلنت كبرى الشركات الصناعیة، في مجاالت صناعة السیارات واإللكترونیات
والحدید واإلسمنت عن خسائر كبرى في الربع الثالث من عام 2008، مع توقعات بمزید من
الخسائر في الفترة القادمة، وھذا بدوره لن یؤدي إال إلى المزید من البطالة، وانخفاض في القدرة

الشرائیة للمستھلكین(11)
-I-الشكل البیاني رقم

أمثلھ لخفض الوظائف على مستوى العالم

المصدر: تامر عزب، األزمة المالیة ھل ھي فرصة أم تھدید، على الموقع الشبكي:
http://accountant.76jeeran.com



وستتأثر العدید من الدول بموجة الكساد التي تجتاح أمریكا، على اعتبار أن الدوالر یشكل %60
من حجم التداول النقدي على مستوى العالم، واألسواق المالیة األمریكیة ھي أكبر األسواق، وتمثل

أمریكا أیضاً الشریك التجاري األكبر للعدید من دول العالم استنادا للعوامل التالیة:
*-العامل األول:

أن الوالیات المتحدة األمریكیة ھي أكبر بلد مستورد في العالم حیث تبلغ وارداتھا السلعیة نحو
1919 ملیار دوالر أي ما نسبتھ 15.5 % من الواردات العالمیة، وبالتالي فإن األزمة
االقتصادیة وظھور بوادر الكساد االقتصادي في أمریكا سوف ینعكس على صادرات دول العالم

األخرى.
*- العامل الثاني:

أن أصحاب رؤوس األموال المستثمرة تتواجد استثماراتھم في أسواق مالیة متعددة في العالم، فإذا
ما تعرضت أسھمھم في دولة ما للخسارة فإنھم یسحبون أموالھم المستثمرة إلى دولة أخرى

لتعویض الخسارة أو تفادیھا.
*-العامل الثالث:

یتعلق بالمخاوف من تقلبات سعر صرف الدوالر السلبیة مقابل العمالت الرئیسیة وھذه التقلبات لھا
شواھد كثیرة، وھى تعني اقتصادیا حدوث خسارة في االستثمارات بعملة الدوالر سواء كانت في
الوالیات المتحدة نفسھا أو خارجھا، خاصة في الدول التي تعتمد على سعر صرف ثابت للدوالر،
وعلى ذلك فإن حدوث أزمة مالیة في أمریكا سوف یقود إلى سحب االستثمارات من الدولة

المرتبطة بالدوالر (بسعر صرف ثابت) لتتوطن في دول أخرى ذات عمالت معومة.
فاالنھیار في القطاع العقاري األمریكي جعل أزمة القروض العقاریة السیئة تنتشر حول العالم
(أنظر الشكل رقم –II أدناه) وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في اإلقراض وركود في
االقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزیة، بضخ الملیارات من السیولة النقدیة في القطاع المصرفي،

وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك،
-II– الشكل البیاني رقم

تعمق أزمة سوق اإلسكان وانھیار كبیر في قیمة الدوالر یؤدي إلى انھیار االقتصاد الدولي



المصدر: إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة باألمم المتحدة ومشروع لینك، على أساس قاعدة
بیانات مطبوعة صندوق النقد الدولي، نظرة على االقتصاد الدولي عدد أكتوبر 2007-و
http: :إحصائیات صندوق النقد الدولي حول میزان المدفوعات على الموقع الشبكي

www.un.org/esa/policy/wess/wesp/html
ولقد تواصل المد الزلزالي االقتصادي لیطال مؤسسات مالیة كبرى في أوروبا وآسیا باعتباره

نتیجة محتومة الرتباطھا االستثماري بالسوق المالیة األمیركیة.
1-مظاھر األزمة المالیة العالمیة على أداء األسواق المالیة العالمیة-

وتظھر االنھیارات في أھم المؤشرات لألسواق المالیة في االقتصادیات الرئیسیة فیما أدناه
-I– الجدول رقم

أضواء على األسواق المالیة العالمیة

المصدر: أضواء على األسواق المالیة العالمیة: على الموقع الشبكي:
http://.www.riyadcapital.com

-III– الشكل البیاني رقم
أداء أسواق األسھم العالمیة نھایة سنة 2008 وبدایة سنة 2009



 
المصدر: أثار األزمة العالمیة على األسواق المالیة العربیة، ندوة دور اإلعالم االقتصادي في
األسواق المالیة، عمان -2009- مجموعة بخیت االستثماریة، على الموقع الشبكي

http://www.omancma.org ص:01
فقد واصلت األسھم األمریكیة االنخفاض بشكل لم تشھده من قبل. حیث انخفض مؤشر كل من داو
جونز وستاندرد آند بورز 500بنسبة %18.2 وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة %15.3. وبذلك
بلغت خسائر ھذه المؤشرات منذ بدایة السنة بـ: 36.8%، ستاندرد، %39.2 ناسداك %32.8،
قاد ھذا االنخفاض الحاد أسھم البنوك والتأمین والعقار والنفط نتیجة تعمق المخاوف تجاه تدھور

أسواق االئتمان واالقتصاد العالمي. (12)
ھذا وانخفض مؤشر كل من داكس األلماني وكاك الفرنسي ومیبتل اإلیطالي وفوتسي البریطاني
بنحو 22 % وھو أسوأ انخفاض وتجاوز الھبوط الذي أعقب أحداث 11 سبتمبر 2001، كما
أعاد البورصات األوروبیة إلى مستواھا قبل خمس سنوات، أما باقي األسواق األوروبیة، فقد
انخفضت ما بین %29 إلى %17 ، وبذلك فقدت األسھم األوروبیة نحو %44 من قیمتھا منذ

بدایة سنة 2009 وانخفض الیورو مقابل الدوالر بنسبة %2.6 لیصل إلى 1.34 دوالر.
ومن جھتھا واصلت األسھم اآلسیویة انخفاضھا، وكانت سوق تایالند األكثر تدھورا حیث سجلت
خسائر بنسبة 23.4%، تلیھا اندونیسیا %21 ، ھونج كونج %16 سنغافورة 15% ،
وانخفضت كل من أسھم كوریا والصین بـ 60 % وجاء ھذا االنخفاض متماشیًا مع موجة الھبوط
التي شملت جمیع األسواق في العالم بسبب استفحال أزمة االئتمان العالمیة وتوقع كساد عالمي،
والمخاوف من تباطؤ االقتصادیات اآلسیویة نتیجة توقع تدھور الصادرات بشكل رئیسي، ومن
ناحیة أخرى زادت الضغوط على األسواق اآلسیویة مع مواصلة الصنادیق األجنبیة عملیات البیع.
كما انخفض مؤشر نیكاي بنسبة 28 %، وتعتبر ھذه النسبة ضعف نسبة الھبوط التي صاحبت
انھیار سنة 1987 م. وبذلك بلغت خسائر السوق %46 منذ بدایة السنة. قاد ھذا االنخفاض أسھم
البنوك وشركات التصدیر في ظل غیاب الثقة، وتعمق المخاوف تجاه تدھور االقتصاد الیاباني



وأرباح الشركات الیابانیة، وتوقع حدوث كساد عالمي وارتفع الین مقابل الدوالر بنسبة %4.4 مع
خفض المستثمرین من امتالكھم ألصول ذات عائد أعلى مغطى بقروض بالین الیاباني

2-مظاھر األزمة المالیة العالمیة على االقتصاد الحقیقي -
یؤدي الركود االقتصادي الحالي إلى انتشار أثره المتغلغل في كافة جوانب االقتصاد العالمي بما
-IV یتخّطى الھبوط الشدید في إجمالي الناتج المحلي وفي اإلنتاج والتجارة (أنظر الشكل رقم
أدناه)، فأسعار المواد األولیة انخفضت بواقع النصف(13)، مما أسفر عن إطالق شرارة تحّوالت
كبیرة في معدالت التبادل التجاري وأوضاع الحساب الجاري، مع التخفیض السریع لمعدالت
التضّخم النقدي المحلي في مختلف بلدان ومناطق العالم، فالضغوط على المالیة العامة تتصاعد
ً حتى بالنسبة للحكومات التي كانت تتمتّع بفائض في موازناتھا في بدایة األزمة المالیة، سریعا
وأخذت تظھر فجوات تمویلیة كبیرة في میزان المدفوعات بالنسبة لعدد كبیر من البلدان، التي من
المرّجح على نحو متزاید أن تحتاج إلى مساندة كبیرة من مصادر رسمیة للحیلولة دون صعوبة

وشدة التصحیحات المدفوعة باعتبارات السوق.

-IV– الشكل البیاني رقم



أما طفرة أسعار المواد األولیة التي بدأت في سنة 2003 انتھت سنة 2008 (أنظر الشكل البیاني
األسعار، شاملة: ضعف الدوالر األمریكي، وانخفاض االستثمار في الصناعات االستخراجیة قبل
الطفرة، واضطرابات جانب العرض، والتفویض بتطویر أنواع الوقود الحیوي، وأنشطة صنادیق
االستثمار، والسیاسات الحكومیة (في سنة 2008) كالضرائب على الصادرات والحظر
المفروض على عدد من المواد األولیة الغذائیة. وعكس العدید من ھذه العوامل اتجاھھا في
منتصف العام 2008 (14)، نظراً ألن بدء تباطؤ النشاط االقتصادي وتبعات األزمة المالیة أسفرا

عن ھبوط شدید في األسعار في كافة قطاعات المواد األولیة.
وبحلول دیسمبر 2008، انخفضت أسعار النفط الخام إلى 40 دوالراً أمریكیاً للبرمیل – من ذروة
بلغت 134 دوالراً للبرمیل في جوان بینما انخفضت أسعار المواد غیر الطاقة بحوالي %40.
وتباطأ الطلب على معظم المواد األولیة – بما في ذلك الطلب على الواردات في الصین والسیما
ً للبرمیل في بدایة سنة على النفط والمعادن. لتصل في المتوسط إلى حوالي 47 دوالراً أمریكیا
2009، أي أدنى بحوالي 27 دوالراً أمریكیاً من التوقعات السابقة (15)، مع ھبوط أسعار المواد
األولیة غیر النفطیة بواقع 32%. وبما أن معظم ھذا التدھور وقع فعالً بالنسبة لھذه السنة، لن
تكون ھنالك تغیّرات عامة تُذكر في بقیة سنة 2009 في مستویات األسعار ولو أن التقلبات ستظل
عالیة، وبما أن من غیر المتوقع انتعاش الطلب على نحو واضح حتى العام 2010 أو فیما بعده،
ً بسبب الطاقة الُمعّطلة التي یمكن إعادة تشغیلھا بالنسبة للمعادن ستظّل األسعار منخفضة جزئیا

والنفط والقدرات الزراعیة الحاضرة.



وعند التفصیل في أھم تلك التداعیات على االقتصادیات الرئیسیة تظھر فیما یلي(16):
*-ففي أوروبا:

تراجع اإلنتاج الصناعي االوروبى بمعدل 1.9 % وھو االنخفاض األكثر حدة، حیث ارتفعت
حاالت البطالة في االقتصاد البریطاني, واصطبحت ایرلندا أولى دول االتحاد االوروبى دخوال في
الكساد االقتصادي، ما االقتصاد األلماني فقد سقط في مرحلة من الركود ألول مرة، ومن جھتھ
انكمش االقتصاد اإلیطالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث من 2008، وھو أعمق تراجع ربع
سنوي منذ عشر سنوات، ویتوقع المحللون أن یستمر الركود لمدة ثالثة أرباع أخرى على األقل
ومن جھتھا واجھت ایسیالندا أزمة اقتصادیة حادة تكللت باإلعالن عن أن بنوكھا راكمت دیونا
تبلغ قیمتھا ستة أضعاف الناتج االقتصادي للبلد. لینھار النظام المالي في ایسالند في شھر أكتوبر
الماضي تحت كاھل الدیون مما أدى إلى أزمة عصفت بالعملة وزیادة نسبة البطالة وقیام
مظاھرات احتجاجیة، أما إسبانیا فقد أعلنت انكماش االقتصاد في الربع الثالث للمرة األولى منذ
15 عاما، ما یجعل البالد على شفا السقوط في فترة ركود، ھذا وانكمش الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة 0.2% في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق علیھ في أول انكماش فصلي منذ سنة 1993.
وعلى الصعید األوروبي توقعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة انكماش اقتصاد منطقة الیورو

نھایة سنة 2009 بنسبة 0.5%، وتسجیل نسب نمو ضعیفة.
*-ففي آسیا:

ومع استمرار األزمة المالیة العالمیة وتزاید تأثیراتھا یوما بعد یوم حذرت منظمة العمل الدولیة من
أن ارتفاع معدل البطالة سوف یدفع بنحو 140 ملیون شخص في آسیا إلى دائرة الفقر المدقع نھایة
عام 2009، ومن جھتھا أدت االضطرابات االقتصادیة العالمیة إلى خفض كبار المستوردین

للمنتجات الصینیة لمشتریاتھم، وھو ما أدى إلى إغالق العدید من المصانع.



المحور الثاني: إذكاء الحریق وانتقال الضغط المالي من االقتصادیات المتقدمة إلى
االقتصادیات العربیة

تطورت أزمة األسواق المالیة حتى أصبحت أكبر صدمة مالیة منذ الكساد الكبیر، ملحقة الضرر
البالغ باألسواق والمؤسسات األساسیة في النظام المالي، وقد بدأ االضطراب بسبب االرتفاع السریع
المستمر في حاالت التعثر عن السداد في سوق الرھون العقاریة العالیة المخاطر في سیاق عملیة
تصحیح رئیسیة تشھدھا سوق المساكن في أمیركا وما أعقبھا من ارتفاع حاد في فروق العائد على
األوراق المالیة المضمونة بتلك الرھون العقاریة بما في ذلك التزامات الدین المضمونة بأصول
على نحو یجتذب مراتب ائتمانیة مرتفعة، غیر أن التداعیات الالحقة سرعان ما امتدت من خالل
نظام مالي شدید االعتماد على الرفع المالي لتسبب في خفض السیولة في سوق المعامالت بین
البنوك وإضعاف كفایة رأس المال وفرض تسویة طارئة ألوضاع مؤسسات وساطة مالیة كبرى
وإحداث اضطراب عمیق في أسواق االئتمان والحث على إعادة تسعیر المخاطر في مجموعة كبیرة

من األدوات المالیة المختلفة لتصیب العالم باالنھیار وبدایة الدخول في نفق الركود المظلم.

أوال- تداعیات األزمة المالیة الراھنة على االقتصادیات النامیة-

من المتوقع أن یتناسب تباطؤ نمو اقتصادیات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل كمجموعة مع
تباطؤ اقتصادیات البلدان عالیة الدخل، فمن المتوقع أن یشھد اقتصاد بلدان العالم النامي تدھور
معدالت نموه من 5.8 %في سنة 2008 إلى 2.1 % سنة2009، وھذا التدھور بنسبة 3.7
%وھي مماثلة لنسبة االنخفاض في اقتصاد البلدان العالیة الدخل. فھذا التزامن الشدید في التدھور ال
یمكن تبریره بالصالت التجاریة فقط، ولكنھ یُبیّن أن االقتصادیات المحلیة في البلدان النامیة تأثرت
على نحو مباشر باألزمة المالیة. فتوقف تدفقات رأس المال وانعكاس اتجاھھا وانھیار أسواق األسھم
وبصورة عامة تدھور األوضاع المالیة عوامُل أدت إلى توقف نمو االستثمار في البلدان النامیة،

والواقع ھو أن االستثمار في العدید من البلدان النامیة آخذ فعالً في التدھور بشدة.
وتبدو منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا األقل تأثراً في معدالت نموھا باألزمة المالیة العالمیة
من بین االقتصادیات النامیة حتى اآلن (17)، فمعدل النمو في سنة 2009 سینخفض بواقع 0.3
%فقط عن التوقعات السابقة البالغة 3.3%، ولكن التحّول من األداء القوي الذي شھدتھ ھذه
المنطقة سنة 2008 أكثر وضوحاً حیث انخفض معدل النمو من زیادة بواقع 5.5% ناجمة جزئیاً
عن اإلیرادات النفطیة. فانخفاض اإلیرادات النفطیة وتخفیض إنتاج النفط سیؤدیان إلى تدھور نمو
إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصّدرة للنفط إلى 2.9% بدل من 4.5 %سنة 2008، علماً بأن
الركود الذي یشھده االتحاد األوروبي وانخفاض عدد السیاح القادمین وتدفقات التحویالت من
الُمرّجح أن یؤدیا إلى تدھور معدالت النمو في اقتصادیات البلدان غیر النفطیة إلى 3.6% سنة

2009 بدل من 6.5% في السنة السابقة.
ً احتمال حدوث تدھور كبیر في أرصدة مالیاتھا العامة، ومع ھذا وتواجھ كافة البلدان النامیة حالیا
انخفاض اإلیرادات الضریبیة (قسم كبیر منھ متعلق بالتجارة الدولیة وانھیار قطاعات الصناعات



التحویلیة)، حیث ستشھد تكلفة االفتراضات زیادة كبیرة، كما ستزداد التحویالت الالزمة للحفاظ
على شبكات األمان االجتماعي، ومن المتوقع أن یكون أكبر توسع في النقص في المالیة العامة ھو
في البلدان النامیة في منطقة أوروبا وآسیا الوسطى، حیث: انكماش التجارة واإلنتاج على أشّده،

والقطاع الخاص شدید الضعف، وشبكات األمان االجتماعي واسعة نطاق التغطیة.
كما أثرت األزمة فعلیا بصورة حادة على أسواق السلع األولیة الدولیة مع آثار بعیدة المدى للتوقعات
بالنسبة للدول النامیة بصفة عامة، فلقد كانت أسعار السلع األولیة متأرجحة بشدة خالل سنة
2008حیث ارتفعت أغلب األسعار بشدة خالل النصف األول من سنة 2008 في سیاق نمط
للتصاعد بدأ منذ سنة 2003.ثم غیرت األسعار اتجاه تغیرھا بشدة خالل منتصف سنة 2008، إال
أن أسعار البترول انخفضت بشدة بما یتعدى نسبة 60 % من قمة االرتفاع الذي وصلت إلیھ في
الفترة من شھر جوان إلى شھر نوفمبر، وانخفضت أسعار سلع أخرى بصورة حادة بما في ذلك
الحبوب.(أنظر الشكل رقم –VI أدناه) ویتوقع أن تواصل معظم أسعار السلع األولیة انخفاضھا حتى

تتساوى مع االعتدال الحادث في مستویات الطلب الدولیة.
VI– -الشكل البیاني رقم

التضّخم النقدي في البلدان النامیة

المصدر:
International Labor Organization. data through Nov 2008
median CPI for all developing countries, percent change

متوسط مؤشر أسعار المستھلكین بالنسبة لكافة البلدان النامیة، النسبة المئویة للتغیر/سنة
Overall CPI *- مؤشر أسعار المستھلكین العام

Food*- المواد الغذائیة
Non-food المواد غیر الغذائیة-*

كما أنھ من المتوقع ازدیاد التمویل الخارجي المطلوب بالنسبة لمجموعة البلدان النامیة إلى 1.3
تریلیون دوالر أمریكي في سنة 2009(18)، وھو مؤلف من عجز الحساب الجاري (330 ملیار
دوالر أمریكي) وسداد أصل الدیون التي یستحق أجل سدادھا للقطاع الخاص (970 ملیار دوالر



أمریكي). ومع تدھور تدفقات رأس المال الداخلة إلى البلدان النامیة، من شأن ھذا أن یشّكل فجوة
ً لحجم مخاطر تمویل تُقّدر بما بین 270 ملیار دوالر أمریكي و700 ملیار دوالر أمریكي، تبعا
تجدید القروض وحجم رأس المال الھارب. أما المناطق التي لدیھا أكبر فجوة تمویلیة (أوروبا وآسیا
الوسطى، وأمریكا الالتینیة، وأفریقیا جنوب الصحراء). وفي إطار التوقعات الحالیة، سیواجھ 84
من أصل 109 بلدان نامیة فجوات تمویلیة، في معظم الحاالت أكبر من أن تغطیھا سحوبات من
االحتیاطیات وحدھا. وھذا ما یوحي أنھ یمكن في غیاب المساندة الدولیة الكافیة اضطرار تلك
البلدان إلى معاناة انخفاض شدید في میزان حسابھا الجاري (أنظر الشكل البیاني VII-أدناه)، مما

یعني المزید من تدھور الطلب المحلي والواردات.
-VII -الشكل البیاني رقم

زیادة ضعف اإلیرادات سیؤدي إلى زیادة عجز المالیة العامة بحدة في معظم الدول النامیة سنة
2009

المصدر:
.World Bank, DEC Prospects Group

*-التدھور (التغیّر) المتوقع في رصید المالیة العامة، نسبة مئویة من إجمالي الناتج المحلي
Projected deterioration (change) in fiscal balance, percentage points

of GDP
Middle-East & North Africa الشرق األوسط وشمال أفریقیا-*

South Asia جنوب آسیا-*
Latin America & Caribbean أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي-*

East Asia & Pacific شرق آسیا والمحیط الھادئ-*
Sub-Saharan Africa أفریقیا جنوب الصحراء-*

Europe & Central Asia أوروبا وآسیا الوسطى-*

ثانیا- تداعیات األزمة المالیة الراھنة على االقتصادیات العربیة -



انعكست األزمة المالیة األمیركیة على معظم اقتصادیات دول العالم حتى أصبحت أزمة مالیة
عالمیة. وبما أن الدول العربیة جزء من منظومة االقتصاد العالمي فإنھا سوف تتأثر سلبا بھذه
األزمة، بل في واقع األمر قد تأثرت بالفعل. ومدى تأثر الدول العربیة یعتمد على حجم العالقات

االقتصادیة المالیة بین الدول العربیة والعالم الخارجي.
وفي ھذا اإلطار یمكننا تقسیم الدول العربیة إلى ثالث مجموعات من حیث مدى تأثرھا باألزمة،

وھي:

*- المجموعة األولى:
ھي الدول العربیة ذات درجة االنفتاح االقتصادي والمالي المرتفعة وتشمل دول مجلس التعاون

الخلیجي العربیة.
*- المجموعة الثانیة:

وھي الدول العربیة ذات درجة االنفتاح المتوسطة أو فوق المتوسطة ومنھا مصر واألردن وتونس،
المغرب والجزائر

*-المجموعة الثالثة:
وھي الدول العربیة ذات درجة االنفتاح المنخفضة ومنھا السودان ولیبیا.

بالنسبة للمجموعة األولى فإن صادراتھا تمثل نسبة كبیرة من الناتج المحلي، ویعتبر النفط ھو
المصدر الرئیسي للدخل الوطني. وقد لوحظ جراء تداعیات األزمة انخفاض أسعار النفط من حوالي
150 دوالرا للبرمیل في شھر جویلیة الماضي إلى حوالي 77 دوالرا للبرمیل حالیا، أي بانخفاض
بنسبة 50%. ومما ال شك فیھ أن ھذا االنخفاض الحاد سیؤثر على وضع الموازنات العامة القادمة
وعلى معدالت النمو االقتصادي، إذ إن معدالت النمو في النصف الثاني من سنة 2008 وسنة
2009 انخفضت مقارنة بمعدالت سنة2007 والنصف األول من سنة 2008، من ناحیة أخرى،
یالحظ أن النشاط المالي لدول الخلیج في العالم الخارجي كبیر، حیث تم استثمار جزء ال یستھان بھ
من عوائد النفط، وحیث یالحظ أن دول الخلیج أصبحت تمتلك صنادیق ثروات سیادیة تستثمر في
الخارج خصوصا في الوالیات المتحدة وأوروبا.ومما ال شك فیھ أن ھناك بعض الصنادیق التي
یمكن أن تكون لھا استثمارات في بعض المؤسسات المالیة المتعثرة.(تشیر بعض التقدیرات إلى أن
خسائر صنادیق الثروات السیادیة في الدول الناشئة بما فیھا دول الخلیج تقدر بحوالي 4 ملیارات
دوالر). وتقدر االستثمارات العربیة بالخارج بحوالي 2.4 تریلیون دوالر، وكما ھو معلوم فإن ھذه



االستثمارات مملوكة للحكومات واألفراد ولكن معظمھا یعود لدول الخلیج وسوف تتأثر تلك
االستثمارات بحسب الجھة التي یتم االستثمار فیھا، وكلما كانت تلك الجھة تتمیز بدرجة عالیة من
المخاطر، فإن درجة التعرض إلى خسائر تكون أكبر، ومما ال شك فإن ھناك بعض الخسائر ولكن

غیر معلن عنھا.
أما بالنسبة لدول المجموعة الثانیة فإن تأثرھا باألزمة سیكون أقل من دول المجموعة األولى.

وبالنسبة لدول المجموعة الثالثة، وھي ذات درجة االنفتاح االقتصادي والمالي المحدودة، فسیكون
التأثیر علیھا محدودا أیضا.

ھذا ولقد أثّرت األزمة المالیة العالمیة بقوة على األسواق المالیة الخلیجیة. اعتبارا لنسبة مساھمتھا
الكبیرة في مجمل الحجم السوقي بما یعادل %77 (أنظر الشكل البیاني رقم- VIII-)، فقد تراجعت
مؤشرات األسواق المالیة وأسواق األسھم بشكل كبیر، مع تدھور المؤشر المركب بأكثر من 60 %

في شھر فیفري 2009 بالمقارنة مع شھر فیفري من السنة الماضیة (19).

لكن تقلبات األسواق المالیة العربیة تعتبر شبھ طبیعیة بالمقارنة مع الخسائر الكادحة التي تكبدتھا
األسواق المالیة العالمیة ویعود ذلك إلى أن معظم المتعاملین في تلك األسواق ھم من المستثمرین
األفراد الذین لیس لھم تواجد یذكر على الصعید العالمي، إضافة إلى ضعف معامل االرتباط بین
األسواق العربیة واألسواق الدولیة، كما أن انكشاف المصارف العربیة على أزمة الرھن العقاري
األمریكي وأدواتھ المالیة یعتبر محدوًدا، فمعظم البنوك العربیة تستثمر ما ال یتجاوز % 1من مجمل

أصولھا في مثل تلك األدوات.
عموما، فالتقلبات الحاصلة في أسواق المال العالمیة سیكون لھا بعض األثر على البورصات
العربیة، وخاصة أسواق األسھم التي تسمح للمحافظ العالمیة باالستثمار فیھا،. على اعتبار أن خالل
فترات األزمات یتجھ المستثمر إلى تدنیة معدل المخاطرة لدیھ ویتحول من األسواق الناشئة إلى

استثمارات أكثر سیولة وأمانًا كالسندات الحكومیة.



كما تؤثر األزمة المالیة الراھنة على القائمین على السیاسة النقدیة في دول المنطقة عند شعورھم
بأنھم مجبرین على مسایرة السیاسة النقدیة التوسعیة التي أخذت الوالیات المتحدة بإتباعھا، وھو ما
یؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة المحلیة وأسعار صرف العمالت العربیة المرتبطة بالدوالر

وسیزید من الضغوط التضخمیة التي ظھرت مؤخًرا في عدد من دول المنطقة.

المصدر: أثار األزمة العالمیة على األسواق المالیة العربیة، ندوة دور اإلعالم االقتصادي في
األسواق المالیة، عمان -2009- مجموعة بخیت االستثماریة، مرجع سابق: ص:06

وتعتبر إمارة دبي والسعودیة ضمن دول مجلس التعاون الخلیجي في الوضع األسوأ استنادا إلى
معدل تراجع أسواق أسھمھا(أنظر الشكل البیاني رقم-- IX أعاله)، ونظرا العتمادھا الكبیر على
االقتراض لتمویل المشاریع اإلنشائیة وبالتالي فھي معرضة لمخاطر انھیار كبیر في سوق العقار
وإلى مخاطر إعادة تمویل القروض أما بقیة الدول العربیة فسوف تتأثر بالركود العالمي وما یترتب
عن ذلك من تداعیات على الصادرات وتدفقات االستثمارات المباشرة واإلیرادات من السیاحة

والتحویالت الخارجیة.........الخ.
ولقد أظھرت األزمة األخیرة أن أولى آلیات ألعدوي المالیة تتم من خالل أسواق المال وعن طریق
انتقال رؤوس األموال. ویرجع ذلك النفتاح البورصات ووجود استثمارات أمریكیة في الخارج،
واستثمارات أوروبیة وأسیویة في أمریكا- بما في ذلك مدیونیات ھائلة للحكومة والشركات

األمریكیة من قبل مؤسسات أجنبیة.
ولم یختلف الحال كثیرا عن ذلك في بعض الدول العربیة حیث تطابق االنخفاض في أسواقھا المالیة
مع ما حدث في األسواق العالمیة األخرى، من خالل التراجع الكبیر الملحوظ في مؤشرات
المعامالت في البورصات العربیة بصفة عامة والبورصات الخلیجیة بصفة خاصة(20)، وترتب

على ذلك خسائر مالیة فادحة.
وبالمقابل نجد أن أسواق المغرب العربي، لم تتأثر كثیرا بتداعیات األزمة الحالیة لیس فقط للقیود
المفروضة على تعامالت األجانب بھا، ولكن أیضا لعدم فتحھا الكامل لمیزان التحویالت الرأسمالیة.



(أنظر الشكل أدناه)

ھذا مع ارتفاع معدل المسحوبات من البنوك والمصارف العربیة وخاصة من كبار المستثمرین
األجانب نتیجة للذعر غیر المنضبط، ولقد سبب لھا ذلك خلال في حركة التدفقات النقدیة والمالیة
وارتباكا ملحوظا في استقرار معامالت ومؤشرات البورصات العربیة (21)، مما اضطرت بعض
البنوك المركزیة في الدول العربیة إلى ضخ كمیات من السیولة لتلبیة احتیاجات الطلب على النقد،
ً في سوق النقد والمال وأثر على االحتیاطیات النقدیة في البنوك وھذا دون شك أحدث ارتباكا
والمصارف المركزیة العربیة. ورغم التیسیر النقدي بتخفیض معدالت الفائدة لإلقراض لكن حجم

االئتمان المقدم للقطاع الخاص ظل في تدھور إلى سنة –2010(أنظر األشكال البیانیة أدناه)



ومن جھتھا قامت العدید من البنوك والمصارف العربیة بتجمید تمویل المشروعات التي تقوم بھا
الشركات والمؤسسات وفقاً للخطط واالتفاقیات والعقود، وھذا سبب انكماشاً في مجال األعمال مما
قاد في النھایة إلى تعثر وتوقف وعدم قدرة الشركات المقترضة عن سداد مستحقاتھا للبنوك

والمصارف، وھذا بدوره ساھم في تفاقم األزمة.(أنظر الشكل أدناه)

ولقد تزایدت المخاطر المالیة التي تواجھ البنوك والمصارف العربیة عن المعدالت المتعارف علیھا
بسبب عدم القدرة على التنبؤ بما سوف تأتي بھ األزمة من آثار سلبیة سواء كانت نفسیة أو سلوكیة

أو مالیة أو سیاسیة.
وسرعان ما تحولت األزمة المالیة إلى أزمة في األسواق الحقیقیة مع تراجع الطلب على السلع،
وانخفاض االئتمان المصرفي. ھذا وقد فقد النفط ما یزید على ثلثي ثم النصف من سعره خالل
أشھر قلیلة.، كما تراجعت أسعار الحبوب والسكر والزیوت وغیرھا من المواد الغذائیة، ومع تراجع
اإلنفاق االستثماري في االقتصادیات الصناعیة تراجع الطلب على الحدید واألسمنت ومواد البناء

عموما مما أحدث فائضا مفاجئا في العرض، بعد ندرة. كما یوضحھ الشكل أدناه.



ومن جھتھا شھدت أسواق الخدمات تدھورا محرجا من خالل االنخفاض الكبیر في الطلب على
خدمات بصفة عامة (خدمات النقل والسیاحة....).

ومن المتوقع أن تؤدى ھذه األزمة إلى التأثیر على أسواق العمل الوطنیة بصورة متباینة(أنظر
الشكل البیاني أدناه). وقد یؤدى الضغط االجتماعي واالقتصادي وتفاقم مشكالت البطالة إلى ارتفاع

نسبة
الجرائم المالیة وجرائم العنف في الوطن العربي.

ومما یزید من حرج موقف الدول العربیة اتساع انكشافھا على األسواق الخارجیة. وتقدر نسبة
انكشاف االقتصاد العربي على االقتصاد العالمي (مقاسا بنسبة التجارة الخارجیة العربیة إلى إجمالي
الناتج المحلى للدول العربیة وفقا لبیانات عام 2006 بحوالي 80%)، حیث بلغ حجم التجارة
الخارجیة العربیة نحو 1032.6 ملیار دوالر خالل عام 2006، وبلغ حجم الناتج المحلى اإلجمالي

للدول العربیة 1291.4 ملیار دوالر خالل العام نفسھ.



فالقلق النفسي الشدید الذي أصاب كل البشر وبصفة خاصة العرب من ھذه األزمة وما سوف یترتب
علیھا من فرض ضرائب ورسوم جدیدة وما سوف یترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع

والخدمات.
1- تداعیات األزمة المالیة على الدول العربیة اإلفریقیة -

حیث لم تسلم القارة اإلفریقیة من إفرازات األزمة المالیة، مع التراجع الحاد في الطلب لخارجي
وأسعار المواد األولیة وتشدید أوضاع االئتمان العالمیة، فارتفعت تكلفة االقتراض الخارجي
وتراجعت التدفقات الرأسمالیة العالمیة إلى القارة األفریقیة، ونتیجة لذلك یتوقع أن تتباطأ وتیرة
النمو والتضخم بشكل كبیر، كما یحتمل أن یتدھور میزان المالیة العامة والمیزان الخارجي بشدة

وخاصة في البلدان المصدرة للمواد األولیة (أنظر األشكال البیانیة أدناه)



وبالتفصیل في بعض دول المغرب العربي والتي تعتبر األقل تأثراً، حیث ستشھد تدھورا طفیفا في
بعض المؤشرات االقتصادیة، من خالل معدالت النمو اإلیجابیة والمرتفعة نسبیاً، إلى أن یكون
التعافي خالل سنة 2010 (أنظر الجدول أدناه)، ویعزى ذلك إلى قلة اندماجھا في األسواق العالمیة
من جھة، وإلى العوائد النفطیة ومواصلة برامج اإلنفاق الحكومي والمشاریع االستثماریة في معظم

تلك االقتصادیات من جھة أخرى.
--II الجدول رقم

مجمل الناتج المحلي الحقیقي وأسعار المستھلكین ورصید الحساب الجاري في بعض دول المغرب
العربي خالل (2010-2007)

كما یشیر بعض الخبراء مالیین بأن الجزائر ستعاني كثیرا إلى درجة تضاؤل عائداتھا وامتصاص
فوائضھا المالیة مع استمرار األزمة المالیة، خاصة وأنھا ترتكز على صادرات النفط والغاز. ھذه
المواد التي عرفت تراجعا كبیرا حیث بلغ متوسط سعر النفط الجزائري، خالل الفترة الممتدة ما بین
الفاتح جانفي ونھایة فیفري 2008، حوالي 43 دوالرا للبرمیل، وھو أدنى مستوى یبلغھ سعر النفط
الجزائري ویقترب من المتوسط المسجل لتحقیق توازن في المیزانیة الجزائریة. وقد أدي ھذا
المستوى بدایة من السداسي األول من السنة الحالیة إلى تسجیل عجز في المیزان التجاري، وھو
أول عجز تسجلھ الجزائر منذ أكثر من 15 سنة، حیث یالحظ تراجع الصادرات الجزائریة بمستوى
بلغ قرابة 75 بالمائة مقابل نمو الواردات بنسبة 10 بالمائة، وھو ما سیؤدي إلى تقلیص نسبة
تغطیة الصادرات بالواردات، كما أنھ سیؤدي إلى تراجع محسوس للعائدات، في وقت ستظل قیمة
النفقات مرتفعة سواء بالنسبة لمیزانیة التجھیز أو التسییر. ویتزامن ھذا الوضع مع انكماش أیضا
في االستثمار وصعوبة االستمرار في النفقات العمومیة بنفس الوتیرة بعد. 2009 كما أن احتیاطي
الصرف الجزائري خاصة المشكل بسندات خزینة أمریكیة یمكن أن یعرف تراجعا في القیمة، بعد
القرارات األمریكیة من خالل الخزینة الفدرالیة التي قامت بشراء مكثف للسندات بحثا عن توفیر
سیولة كافیة لالقتصاد األمریكي، وھذه العملیات تؤثر سلبا على القیمة االسمیة للسندات الجزائریة
المقیدة بالدوالر األمریكي والمقدرة ب 47 ملیار دوالر، بینما قامت الجزائر بتوظیف جزء آخر

على مستوى مؤسسات بنكیة ومالیة لم یتم الكشف عنھا بصورة رسمیة(22).
2- تداعیات األزمة المالیة على منطقة الشرق األوسط -

أثرت األزمة المالیة العالمیة بقوة على األسواق المالیة في منطقة الشرق األوسط. فقد تراجعت
مؤشرات األسواق المالیة وأسواق األسھم بشكل كبیر، مع ھبوط المؤشر المركب بأكثر من 60 %



في شھر فیفري 2009 بالمقارنة مع شھر فیفري ومارس من السنة الماضیة (أنظر الشكل البیاني
أدناه)

ومن المتوقع كذلك أن یتراجع النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط بأكثر من نقطتین
ً في سنة 2008 إلى %4 سنة 2009)(23) وعلیھ، فمن المتوقع أن مئویتي(من 6% تقریبا

تتحسن. معدالت النمو االقتصادي بشكل ملحوظ في سنة 2010.
وبالنسبة إلى أكثریة البلدان العربیة في منطقة الشرق األوسط، یتوقع صندوق النقد الدولي تدني
معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في سنة 2009 بالمقارنة مع 2008، باستثناء سوریا،
والیمن، وقطر التي قد تسّجل نمواً أسرع أما السعودیة فمن المتوقع أن یشھد معدل نمو مجمل الناتج
ً سنة المحلي الفعلي فیھا أكبر تباطؤ یزید، عن1.5 نقطة مئویة، وأن یبلغ بالتالي 4 % تقریبا
2009، وھو أدنى المستویات المتوقعة في جمیع البلدان العربیة، من جھة أخرى یتوقع أن تتزاید
معدالت نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي، في الیمن وقطر، بما یزید عن 4نقاط مئویة ما بین

العامین 2008 و2009، لتتراجع الحقاً في سنة 2010.(أنظر الشكل البیاني أدناه)



ھذا ولقد شّكل تراجع مستویات المعیشة وتزاید الفر وقات االجتماعیة مصدر قلق لفترة زمنیة
معینة. وفي غیاب سیاسات متطورة لألمن االجتماعي، من خالل زیادة الضغط على آلیات الحمایة
االجتماعیة الرسمیة وغیر الرسمیة، كما یمكن أن تتأثر وبشكل خاص صنادیق التقاعد، ھذه األخیرة
التي تعتبر ھشة أمام تقلبات األسواق المالیة تبعاً إلستراتیجیتھا االستثماریة، كما قد تتعرض معیشة
األعداد المتزایدة من العمال المستضعفین، بما فیھم مجموعات كبیرة من العمال المھاجرین، الذین
یشّكلون أكثر من 60 % من القوى العاملة الوطنیة في معظم دول مجلس التعاون الخلیجي (24)،
لمزید من المخاطر، ومن األرجح أن یساھم استمرار التباطؤ الحاصل في االقتصاد العالمي في
تراجع التحویالت، والوظائف المتاحة، والسیاحة والمعونة الرسمیة للتنمیة وفي تزاید البطالة،

وبخاصة في صفوف الشباب.
عموما وعلى الرغم من قلة تأثر المنطقة العربیة بشكل مباشر باألزمة المالیة، فقد تأثر اقتصادھا

الحقیقي من خالل خمس قنوات رئیسیة:
1. تراجع الصادرات جراء انخفاض الطلب العالمي،.

2. تراجع التحویالت المالیة للمھاجرین،
3. تراجع في المساعدات الدولیة،

4. تراجع في االستثمار األجنبي المباشر،
5. صعوبة الحصول على قروض،

ھذه اآلثار وغیرھا تثیر التساؤل ما المخرج من األزمة؟



المحور الثالث: آلیات التعامل مع األزمة المالیة العامیة

لقد ساھمت تداعیات األزمة المالیة الراھنة في خروج المضاربین من أسواق العقارات وأسواق
البترول وأسواق المعادن والسلع الرئیسیة، مما ساھم ذلك في انخفاض ملحوظ لألسعار في تلك
األسواق على اعتبار أن المضاربات في ھذه األخیرة كانت أحد العوامل الرئیسیة وراء االرتفاع
الحاد في أسعار تلك األسواق قبل األزمة.، فانخفاض األسعار سیترتب عنھ انخفاض الضغوط
التضخمیة على المستوى العالمي، كما أن اآلثار المترتبة على حل ھذه األزمة وتالفي تكرارھا
تتجاوز نطاق التنظیم المصرفي والمالي وتطرح السؤال حول كیفیة إحیاء تعددیة األطراف
وتوسیع نطاقھا في عالم ماض في العولمة، فلم تبلغ األزمة االقتصادیة العالمیة الحضیض بعد،
فاالقتصادیات الصناعیة الكبرى تعاني انتكاساً عمیقاً، بینما یتباطأ النمو في العالم النامي بشدة، وال
یمكن استبعاد احتمال وقوع عدد كبیر من االقتصادیات الكبیرة في شرك االنكماش. وال یزال
الشغل الشاغل الیوم ھو إطفاء الحریق، ولكن ال یقل عن ذلك استعجاالً الوقوف على جذور األزمة

والشروع في عملیة إصالح عمیق لنظام الَحوكمة االقتصادیة العالمي.
فقد شكلت تلك االنھیارات تھدیدا لالقتصاد العالمي األمر الذي أبرز اھمیة استھداف االستقرار
المالي بحد ذاتھ كأحد أھداف السیاسیات االقتصادیة كما أظھرت تلك الموجات مدى العضف في
فھم قدرة التمویل المعولم من خالل التسبب في سوء التسعیر وسوء تخصیص رؤوس األموال
وإحداث االضطرابات المالیة وتزایدت تعقیدات النظام المالي الدولي حتى أصبح تجدید المخاطر
وتقییمھا ینطوي على تجدیدات وتكالیف متزایدة بالنسبة لصناع السیاسیات وفي ھذا الصدد یلزم

وضع إطار إلصدار إنذارات واضحة ومبكرة عن مواطن العضف.

أوال- السیاسات االحتوائیة لألزمة المالیة العالمیة -

منذ وقوع األزمة تبنت البنوك المركزیة في معظم دول العالم وفي مقدمتھا البنك المركزي
األمریكي سیاسة تقوم على توفیر السیولة، سواء من خالل ضخ أموال في األسواق، أو من خالل
تخفیض أسعار الفائدة، وركزت خطة إنعاش االقتصاد األمریكي الذي تبناھا الرئیس- بوش- على
خفض أسعار الفائدة األساسیة، وضخ حوالي 700 ملیار دوالر من السیولة في شرایین االقتصاد
األمریكي، حیث- تطرح ھذه السیاسات الجدیدة تحوال، حتى وإن كان مؤقتا في فلسفة "السوق
الحر" اللیبرالیة الجدیدة، إلى واقع رأسمالیة الدولة والتأمیم، وھو تحول یخلق شرًخا ضخما في
الھیمنة الفكریة للبرجوازیة بمؤسساتھا اإلعالمیة، وصانعي سیاساتھا االقتصادیة (25)، حیث تم
خفض أسعار الفائدة حوالي 8 مرات منذ بدایة األزمة، كان أخرھا تخفیض بنسبة ٠0.25%
وذلك لدعم االقتصاد األمریكي الضعیف في مواجھة االضطرابات المتزایدة في أسواق المال
العالمیة، لیبلغ سعر الفائدة 1.5 %، بجانب إجراء تخفیضات ضریبیة تصل إلى 145 ملیار
دوالر لتشجیع اإلنفاق االستھالكي، ھذا إلى جانب زیادة مخصصات وزارة الدفاع في الموازنة
العامة للدولة، لترتفع من 479.5 ملیار دوالر في موازنة 2008 إلى 515.4 ملیار دوالر سنة
2009، كما قامت البنوك األوروبیة واألسیویة بإجراءات مماثلة في محاولة للتخفیف من حدة



األزمة، ھذا وقامت بعض المؤسسات المالیة وكبار المساھمین بدعم مؤسسات مالیة وعقاریة في
الوالیات المتحدة األمریكیة، (سیتي حروب ومیریل لینش) إلنقاذھا من االنھیار.- باعتبارھا
محاولة محمومة إلنقاذ النظام الرأسمالي ككل من حالة الشلل المالي التام، ومن االنزالق في كساد

كبیر، یتجاوز حجمھ وتأثیره كساد الثالثینیات من القرن العشرین. (26)
وفى اجتماع قمة مجموعة العشرین ((G20 بلندن في أفریل 2009 تضمن جدول األعمال اتخاذ
السیاسات الكفیلة بدعم النظام االقتصادي العالمي إلعادة الثقة في آلیات السوق الحر ومقاومة

السیاسات الحمائیة(27).
-III- :جدول رقم

G20– خطط التحفیز المالیة لبعض الدول األعضاء بمجموعة العشرین

المصدر: خطة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للعالم المالي 2009/2010، مرجع سابق
ورغم ھذه اإلجراءات إال أن عدم االستقرار ما زال مسیطًرا على األسواق العالمیة بسبب الشكوك
حول مستقبل االقتصاد األمریكي، خاصة مع استمرار تدنى المؤشرات االقتصادیة الكلیة، ومع
عدم وجود بوادر إیجابیة تشیر إلى حل مشكلة االئتمان الراھنة، ھذا عالوة على المشاكل الخاصة
بانخفاض أسعار المساكن وتدنى قیمتھا، األمر الذي جعل صندوق النقد الدولي یصف االقتصاد
األمریكي بأنھ على مشارف الركود والتوقف، بل إنھ سیمر بفصول من النمو السلبي والتراجع في
النمو سیكون لھ إفرازاتھ الكارثیة على االقتصاد العالمي (28)، لذلك فما ھو العالج الواقي من
األزمات المالیة ذات الطبیعة الدوریة، خاصة وأن تداعیاتھا أثبتت الموت ألسریري للمنظومة

الرأسمالیة بعد دفن المنظومة اإلشتراكیة؟

ثانیا-ترشید السوق المخرج من األزمة المالیة العالمیة-

إذا كان فشل األسواق المالیة قد حطم االعتقاد الساذج بأن التحریر المالي الجامح وامتناع
الحكومات المقصود عن التدخل سیحققان درجة قصوى من الرفاھیة، فإن األزمة الراھنة تتیح
فرصة ال ینبغي تفویتھا. ویجب أن تضطلع الحكومات وھیئات اإلشراف والمؤسسات الدولیة بدور
حیوي، بما یمّكن المجتمع برمتھ من جني الثمار التي یمكن أن یؤتیھا نظام سوقي تتخذ القرارات
فیھ بصورة ال مركزیة. ولضمان كفاءة عمل أسواق السلع والخدمات المتناثرة، ال بد من تدخل
متسق وحازم في األسواق المالیة تقوم بھ المؤسسات العلیمة بالمخاطر النُظمیة التي تتطلب نظرة



مختلفة تماما عما یتطلبھ تقییم مخاطر المستثمرین األفراد (29). وقد أثبتت "الحریة االقتصادیة
المطلقة" التي تغنى بھا أصولیو السوق على مدى السنوات العشرین الماضیة فشلھا الذریع.
ولالنطالق من أسس سلیمة في تنظیم األسواق المالیة مرة جدیدة، ال بد من استیعاب الدروس التي

أبرزتھا األزمة، مثل ما یلي:(30)
*- ینبغي تعریف الكفاءة المالیة بأنھا قدرة القطاع المالي على حفز النمو االقتصادي الطویل األجل
رة لالستھالك، وأحد األھداف الرئیسیة لإلصالح التنظیمي ھو تھیئة نظام وتوفیر خدمات میّسِ

یسمح باستئصال األدوات المالیة التي ال تساھم في الكفاءة التشغیلیة أو االجتماعیة؛
*- یجب تكمیل القواعد التنظیمیة التحوطیة على المستوى الجزئي بسیاسات تحوطیة على
المستوى الكلي بھدف تكوین احتیاطي في فترات االزدھار یسمح بتالفي استنفاد السیولة في أوقات

األزمات في ظل عدم وجود نظام مالي دولي قائم على تعاون حقیقي،
*-یمكن للبلدان النامیة أن تعزز قدرتھا على مواجھة الصدمات الخارجیة بالحفاظ على سعر
صرف تنافسي والحد من أوجھ عدم االتساق بین العمالت وآجال االستحقاق في بیانات األصول
والخصوم الخاصة والعامة على حد سواء، كما یمكن االستعانة بسیاسات احتیاطیة، مثل فرض
تدابیر رقابة على رؤوس األموال تكون مسایرة للسوق، للحد من تراكم المخاطر في فترات

االزدھار؛
*-ینبغي لھیئات التنظیم في مختلف البلدان أن تتقاسم المعلومات وتعكف على وضع معاییر متماثلة

وتتالفى التنافس على الحد األدنى من التنظیم المالي،
*-یلزم إبالغ بیانات تجاریة شاملة بغیة رصد المعلومات بشأن الصفقات الكبیرة في أشباه العقود
التي یمكن أن تؤثر في األسواق المنظَّمة، بحیث تتمكن ھیئات التنظیم من فھم العوامل التي تحرك

األسعار والتدخل إذا ثارت مشاكل في بعض المعامالت التجاریة؛
*- ال بد من بذل جھود متجددة إلنشاء ترتیب مؤسسي عالمي یحظى بدعم جمیع الدول المعنیة،
ویتكون من احتیاطي مادي أدنى لتثبیت استقرار األسواق واالستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات
اإلنسانیة، وینبغي أن تكون اآللیة العالمیة قادرة على المراھنة ضد مراكز صنادیق استثمار رأس
المال المخاطر وغیرھا من العناصر الكبیرة المشاركة في السوق، وبالتالي على تولي دور "صانع

السوق".
*- إعادة الثقة في األسواق المالیة، من خالل تدخل الحكومات والبنوك المركزیة لضمان توفر

السیولة للجھاز المصرفي، ثم العمل على مستوى دولي لحل األزمة،
*- تكاثف الجھود الدولیة إلعادة النظر في النظام النقدي الدولي الحالي بما یعطي جمیع الدول
الحریة االقتصادیة والسیاسیة الكاملة في اختیار ربط عمالتھا بسلة عمالت یتم االتفاق علیھا دولیا،
*-إصالح آلیات العمل في مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بعد إصالح أسس

ومقومات إنشائھ للحد من الھیمنة األمریكیة علیھ،
*-معالجة قضایا الرقابة المالیة على المؤسسات المالیة من خالل إدارة وإشراف ھیئات رقابیة

دولیة مستقلة تتمتع بالشفافیة التامة،
*-إیجاد إدارة أفضل للسیولة الدولیة ووقف االعتماد على عملة الدوالر، وذلك باعتماد وحدة حقوق

السحب الخاصة لتكوین االحتیاطات الدولیة،



*-وجوب تطویر إدارة المخاطر لدى المصارف المحلیة، ورفع مستویات أدائھا خاصة أن إدارة
المخاطر في الوقت الحالي لیست على المستوى المطلوب لدى العدید من المصارف الخلیجیة

والعربیة بشكل عام،
*-أھمیة تعزیز ممارسة الشفافیة وتطبیق الحوكمة اإلداریة لدى الشركات االستثماریة والمؤسسات

المصرفیة الكبیرة،
*-عدم السماح بنسبة عالیة للمدیونیة، سواء لألفراد أو المؤسسات، وضرورة اإلفصاح بشكل دائم
عن استثمارات وعملیات ھذه المؤسسات بشكل كامل وشفاف، خاصة بعد قیام العدید من الشركات
والبنوك األمریكیة الضخمة بإخفاء أجزاء كبیرة من عملیاتھا االستثماریة والتزاماتھا وعدم

إدراجھا في قوائمھا المالیة، األمر الذي ساھم في صعوبة التقدیر الحقیقي للمشكلة
وفي اقتصاد معولم، یتطلب التدخل في األسواق المالیة التعاون والتنسیق بین المؤسسات الوطنیة،
ویستدعي وجود مؤسسات متخصصة تحظى بوالیة متعددة األطراف لإلشراف على التدابیر
الوطنیة. ویتسم ھذا األمر بأھمیة أكبر في أوقات األزمات منھ في الظروف العادیة. وال یبدو
مناسباً أن تمیل حكومات كثیرة إلى تكلیف األسواق المالیة من جدید بدور القاضي أو المحلف في
عملیة اإلصالح - ما یعني في حقیقة األمر ائتمان ھذه األسواق على مصیر أمم كاملة، ومن
الضروري تثبیت استقرار أسعار الصرف بتدخل حكومي مباشر ومنسق، یدعمھ إشراف متعدد
األطراف، بدالً من ترك القرار للسوق ومحاولة "إقناع" العناصر المشاركة في األسواق المالیة
"بمصداقیة السیاسات" في البلد الذي تنخفض قیمة عملتھ، األمر الذي یعني عادةً اعتماد سیاسات
مسایرة لالتجاھات الدوریة مثل خفض اإلنفاق الحكومي أو رفع أسعار الفائدة. كما أنھ من الواجب

معالجة مشاكل أنشطة المضاربة المالیة المفرطة معالجة متكاملة.
والحل الدائم الوحید ھو إغالق "الكازینو الكبیر"، وكل ما عدا ذلك مصیره الفشل.



ثالثا- الحوكمة الوطنیة والعالمیة أحد التدابیر العالجیة ألوجھ القصور النظمیة .

األزمة المالیة العالمیة الحالیة على الرغم من أنھا التھمت الجزء األعظم من الثروات المكدسة في
الصنادیق السیادیة العربیة التي جمعھا من فوائض مبیعات الثروات النفطیة طیلة العقود األربعة
األخیرة والمستثمرة في أمریكا إال أنھا لم تضرب اقتصادیات الدول العربیة بعد بشكل جدي برغم

من أن المؤسسات المالیة لھذه الدول خسرت في شھر واحد فقط 250 ملیار دوالر.
یتعین على الدول العربیة من اجل إنقاذ ما بقي من ثرواتھا وتجنیب اقتصادیاتھا كوارث محققة في
حالة استمرار األمور على ما ھي علیھ ینبغي علیھا االلتزام بإجراءات حوكمة المؤسسات بما
یضمن استقرار النظام المالي في المنطقة والحفاظ على سالمتھ في مواجھة األزمة المالیة العالمیة
بمعنى وضع أنظمة فاعلة لحقوق الدائنین وإعادة الھیكلة وتوسیع نطاق السلطات التنظیمیة
والرقابیة للمصارف المركزیة لتشمل المصارف االستثماریة وشركات الوساطة المالیة غیر
المصرفیة ومراجعة التنظیمات التي تحكم عمل وكاالت التصنیف االئتماني وإصالح اطر إدارة

األخطار ومنع تسبیل المحافظ االستثماریة.
فتعزیز دور الحوكمة یكون عبر تطبیق األطر المؤسسیة وتطویرھا وتحسین معاییر اإلفصاح
والشفافیة وفرض سیادة القانون ألن إھمالھا یجعل المجازفة كبیرة بالنسبة ألسواق األسھم

واالئتمان (31)
وفي ظل تداعیات األزمة المالیة، تتجلى الضرورة الملحة للتعامل مع قضایا حوكمة الشركات

اآلتیة، وذلك على مستوى العالم وفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من خالل:
- توسیع نطاق الصالحیات التنظیمیة والرقابیة للمصارف المركزیة بحیث تشمل المصارف
االستثماریة، وشركات الوساطة المالیة ذات الصلة (غیر المصرفیة).كما أن ھناك ضرورة

لمراجعة دور وصیغة التنظیمات الخاصة بوكاالت التصنیف االئتماني.
- إصالح أُُطر وإجراءات وممارسات تطبیق إدارة المخاطر من أجل تصحیح مواضع الخلل التي

كشفت عنھا األزمة المالیة (32).
- ربط مكافآت المسؤولین التنفیذیین وھیكلیة الحوافز بكل من األداء على المدى البعید، ومستوى
المخاطر بالنسبة للشركة، كما ینبغي توفیر مزید من اإلفصاح والشفافیة بشأن نظام مكافآت

المسؤولین التنفیذیین مع إخضاع نظام المكافآت لتدقیق المساھمین وموافقتھم.
- تعزیز ممارسات حوكمة الشركات، السیّما من خالل تطویر كفاءات ومسؤولیات أعضاء
مجالس اإلدارة، الذین یجب أن یبقوا على اطالع دائم على أحدث مستجدات القطاع المالي لیتمكنوا
من القیام بالمھام المنوطة بھم، كما یمكن أن یخضعوا إلى التدریب عند الضرورة، ھذا وعلى
مجالس اإلدارة إجراء تقییم سنوي ألداء أعضائھا الذین یجب أن یكونوا مسؤولین أمام المساھمین.
- تعد الحوكمة والمحاسبة على مستوى الھیئات التنظیمیة من األساسیات المھمة، وینبغي على
المنطقة اعتماد وتطبیق التوجیھات الساریة بشأن الممارسات الجیدة، كما یدعو إلیھا "بنك

التسویات الدولیة" و"المنظمة الدولیة لھیئات األوراق المالیة" (33).
- التمویل اإلسالمي یعد مكّمالً عملیاً وموثوقاً للتمویل التقلیدي، وقد أبدى التمویل اإلسالمي حتى
اآلن مقاومة كبیرة لألزمات المالیة والمصرفیة، وذلك نتیجة لترتیبات مشاركة المخاطر والتركیز



على الممارسات األخالقیة في االستثمار. ویتعین على مؤسسات التمویل اإلسالمي مواصلة
تحسین حوكمة الشركات لدیھا من خالل التركیز تحدیداً على حقوق اإلفصاح ألصحاب الحسابات
االستثماریة، ودور الھیئات التشریعیة ودمجھا ضمن ھیكلیة حوكمة الشركات في المؤسسات

المالیة اإلسالمیة
- یكتسب وجود أنظمة فاعلة لحقوق الدائنین واإلعسار، وتطویر أُطر قویة لإلنقاذ وإعادة الھیكلة
أھمیة خاصة بالنسبة للمنطقة. واستناداً إلى الدراسة التي أجریت حول األطر والممارسات الساریة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فإن تحدیث ھذه األطر یعد من األولویات المھمة من
أجل تسھیل إنقاذ وإعادة ھیكلة الشركات القادرة على االستمرار والتي تواجھ ضائقة مؤقتة أو
محتملة. وینبغي أن تسعى دول المنطقة لالستفادة من اإلرشادات الدولیة، مثل مبادئ البنك الدولي
حول اإلعسار وبرنامج تشخیص تقاریر االلتزام بالمعاییر والمواثیق، والدلیل التشریعي للجنة
األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي حول اإلعسار، وذلك من أجل التمكن من إصالح أنظمة

اإلعسار المحلیة..
ولیس من شك في أن المشاكل التي یواجھھا االقتصاد العالمي حالیا تستدعي حلوالً عالمیة، إلى

جانب الحاجة إلى تعزیز التنظیم المالي على الصعید الوطني. (34)
وعلى ضوء ذلك فقد شددت - UNCTAD- على مدى سنوات عدیدة، حتى عندما كانت اآلفاق
االقتصادیة العالمیة إیجابیة أكثر بكثیر مما ھي علیھ الیوم، على الحاجة إلى االتساق النُظمي من
خالل تسلیط الضوء على عیوب النظام االقتصادي الدولي متحدیاً النظریة االقتصادیة السائدة في
تبریرھا للتحریر المالي دون وجود إطار تنظیمي عالمي، خاصة وأن االقتصاد العالمي تھدده
اختالالت تجاریة خطیرة مع تزاید احتماالت وقوع االقتصاد الحقیقي رھینة نزوات األسواق
المالیة وتقلباتھا، وفي ھذا اإلطار یجب تعزیز الحوكمة النقدیة والمالیة الدولیة، أي أن السبیل
الوحید لمعالجة أوجھ القصور النُظمیة وغیرھا إنما یكون باإلصالح الجذري للنظامین النقدي

والمالي الدولیین عن طریق عملیات
وآلیات تعاونیة متعددة األطراف وواسعة النطاق تعزز دور البلدان النامیة في الَحوكمة العالمیة

.(35)
أي أنھ ال بد من بذل جھود متجددة إلنشاء ترتیب مؤسسي عالمي یحظى بدعم جمیع الدول المعنیة
بحیث تضطلع فیھ الحكومات وھیئات اإلشراف والمؤسسات الدولیة بدور حیوي، بما یمّكن
المجتمع برمتھ من جني الثمار التي یمكن أن یؤتیھا نظام سوقي تتخذ القرارات فیھ بصورة ال
مركزیة، لضمان كفاءة عمل أسواق السلع والخدمات المتناثرة، ال بد من تدخل متسق وحازم في
األسواق المالیة تقوم بھ المؤسسات العلیمة بالمخاطر النُظمیة التي تتطلب نظرة مختلفة تماماً عما

یتطلبھ تقییم مخاطر المستثمرین األفراد.

رابعا- المنظور اإلسالمي ألزمة النظام المالي العالمي-

الكثیر من الدراسات بینت أن من أسباب األزمة المالیة العالمیة المعاصرة ھو قیام بعض شركات
Produits financiers– الوساطة المالیة بالتجارة في الدیون والتعامل بنظام المشتقات المالیة



dérivés –، فھي ال تسبب تنمیة اقتصادیة حقیقیة، بل ھي وسیلة من وسائل خلق النقود التي
تسبب التضخم وارتفاع األسعار وتقود إلى أرذل األخالق، كما أنھا تسبب االنھیار السریع في
المؤسسات المالیة التي تتعامل بمثل ھذا النظام، لھذا تعتبر ضوابط الشریعة اإلسالمیة والتي
تسري على الجمیع دون استثناء. مطلبا للتكیف مع الوقائع والعصور والبیئات المختلفة (36)،
وإذا كان التمویل اإلسالمي األكثر نجاعة واستقرارا فكیف یمكن لنظام مالي قائم على انعدام

أسعار الفائدة من خلق الثروة؟
1- ضوابط النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي -

یقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي على مجموعة من المبادئ واألسس التي تحقق لھ األمن
واألمان واالستقرار وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعیة التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات

المالیة ومن أھم ھذه القواعد ما یلي-
- االرتكاز على منظومة من القیم والمثل واألخالق (األمانة والمصداقیة والشفافیة والبینة والتیسیر
والتعاون والتكامل والتضامن....)، وتعتبر ھذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الضمان
واالستقرار لكافة المتعاملین وتضبط سلوكیاتھم سواء في حالة الرواج والكساد وفى حالة

االستقرار أو في حالة األزمة.
- قیامھ على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، وعلى التداول الفعلي لألموال والموجودات.

- حرمت الشریعة اإلسالمیة كل عقود التمویل باالستثمار القائمة على التمویل بالقروض بفائدة،
وكذلك نظام المشتقات المالیة التي تقوم على معامالت وھمیة یسودھا الغرر والجھالة، والتي تعتبر

من األسباب الرئیسیة لألزمة المالیة العالمیة الحالیة.
- حرمت الشریعة اإلسالمیة كافة صور وصیغ وأشكال بیع الدین بالدین. (37)

- یقوم النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي على مبدأ التیسیر على المقترض الذي یعجز عن
تسدید دینھ.

2- قواعد وضوابط األمن واالستقرار في االقتصاد اإلسالمي-
من تحلیل مسببات األزمة المالیة الحالیة، یتضح ارتكازھا على قواعد النظام الوضعي الذي یقوم
على نظام الفائدة الربویة لإلقراض واالقتراض، نظام المتاجرة بالدیون، وتدویرھا بفائدة أعلى
وأجل أكبر ونظام المستحدثات المالیة الذي یرتكز على المعامالت الوھمیة المتوقعة والمقامرة
والحظ، واستنتاجا من مرجعیة ضوابط النظام المالي واالقتصادي اإلسالمي یتضح أنھ یستبعد مثل
تلك المعامالت التي كانت السبب الرئیسي في نشوب األزمة الحالیة، والتي تتنافى تماما مع فطرة

اإلنسان ومبتغاه الشرعي.
لذلك فقد وجھت الشریعة اإلسالمیة بدائل لمثل تلك النظم فھي استبدلت نظام الفائدة ألربوي
لإلقراض واالقتراض بنظم التمویل واالستثمار المرتكز على آلیة المشاركة والمضاربة والتفاعل
المحكم بین رأس المال والعمل، ضمن قاعدة الغنم والغرم ھذا كما نھت الشریعة اإلسالمیة عن كل
المعامالت المقلة باألخالق والقیم لقاء االلتزام بالقیم اإلیمانیة، مما یجعل االلتزام بقواعد االقتصاد
اإلسالمي یمثل مطلبا ضروریا إلمكانیة الخروج من األزمة(38) وصدق ما قالھ سبحان وتعالى "
فأما یأتینكم مني ھدى فمن أتبع ھداي فال یظل وال یشقى ومن أعرض عن ذكري فأنھ لھ معیشة
ضنكا ونحشره یوم القیامة أعمى " سورة طھ 123-124-كما قال تعالى " یمحق هللا الربا ویربي

الصدقات وهللا ال یحب كل كفار أثیم "- البقرة 276-



3- الصناعة المالیة اإلسالمیة آلیة للتحوط وبدیال عن األدوات المالیة الوضعیة
انصرف االھتمام في العقود الثالثة الماضیة وبجدیة عجیبة إلى استحداث سیل من المنتجات التي
تحتمل الغرض التحوطي وتّسوق تحت شعاره، لكنھا واقعیا متجھة للغرض ألمضاربي، وذلك عبر
تصنیع الغرر والمقامرة والربا في تولیفات جدیدة وأجیال مستحدثة من منتجات مالیة مزعومة ال
تعدو أن تكون تشقیقات جدیدة للثالوث القدیم- الربا والمیسر والغرر- بأسماء جدیدة- بیوع خیارات

وعقود مستقبلیات-.
ولذلك فقد بني النظام المالي المعاصر على عقیدة فاسدة مالیا قبل أن تكون فاسدة شرعیا، من خالل
السعي إلى فك االرتباط بین مغانم االستثمار ومغارمھ (مخاطرتھ)، وسماحھا بنقل ھذه المخاطرة
إلى الغیر عبر صنوف المشتقات، ونظرا إلى أن صناعة الصیرفة اإلسالمیة تعمل في نفس
المحیط والظروف التي تعمل بھا الصیرفة التقلیدیة، وتتعرض لنفس المخاطر التي تتعرض لھا من
حیث تقلب أسعار الفائدة وأسعار الصرف، فإن عدم وجود أدوات مشتقات مالیة مناسبة لھا سیؤدي
إلى تعرض المؤسسات المالیة اإلسالمیة إلى ھذه المخاطر، مما سیدفع بھا إلى تجنب الدخول في
المعامالت المالیة، التي تشتمل على ھذه المخاطر، وبالتالي تقلیص دور المؤسسات المالیة
اإلسالمیة االقتصادیة، كما انھ سیقلل من كفاءة إدارتھا ألصولھا وخصومھا ویرفع من تكلفتھا
المالیة، لذا وجب النظر في البدائل الشرعیة الممكنة لتلك األدوات، من خالل ابتكار الحلول المالیة

وتنمیطھا في منتجات تحقق األغراض المالیة مع السالمة الشرعیة،
لیبرز بذلك أھمیة استبدال اسم المشتقات اإلسالمیة بـ '' بآلیات التحوط اإلسالمي"- وذلك من خالل
خطوات تبدأ بدراسة العقود التقلیدیة المستخدمة في التحوط كالعقود اآلجلة والمستقبلیات
والخیارات والمقایضات. ثم وضع بدائل إسالمیة لتلك العقود مبنیة على عقود السلم وخیارات
الرضي أو استحداث عقود جدیدة لتحقیق غرض التحوط وإدارة المخاطر. وتأتي بعد ذلك مرحلة
وضع التنظیمات والترتیبات الالزمة لتحقیق الضوابط اإلسالمیة في المعامالت، ووضع نماذج
ریاضیة دینامیكیة لتقییم وتسعیر تلك المنتجات، ثًم استكتاب متخصصین في المشتقات واالستعانة
بمؤسسات مالیة متخصصة كوكاالت التصنیف االئتماني في وضع أسس تقییم وتسعیر تلك

المنتجات.
فعلى سبیل المثال یتم استخدام عقد العربون محل خیار الشراء أو عقد السلم للتحوط من تقلب سعر
السلع وبعض األوراق المالیة، كما یتم استخدام الوعد الملزم بالبیع أو الشراء للتحوط من تقلب
سعر الصرف، ومن جھة أخرى یمكن القیام بمبادلة عملتین مختلفتین عن طریق إجراء عقدي
مرابحة متقابلین ینتھیان بالتوریق،(39) ((titrisation) فمثال بنك لدیھ ثالثون ملیون دینار یرید
مبادلتھا بملیون أورو، لمدة ثالثة أشھر، ولدیھ التزاما بعد ثالثة أشھر بھذا المبلغ، وفي نفس الوقت
ال یرید االحتفاظ بھ إلى ذلك التاریخ، بل یرید استبدالھ باألورو، والبنك اآلخر لدیھ ملیون أورو،
ولكن سعر المرابحة في ھذا الوقت على الدینار أعلى من األورو، لكنھ ال یرید فقدان األورو
والدخول في مخاطر الصرف، فھنا یقوم البنكان بإجراء عقد مرابحة على سلعة ما بالدینار، مع
وعد من الطرف اآلخر بإجراء عقد مرابحة باألورو، وبعد استكمال العقدین یقوم كل طرف ببیع
سلعتھ في السوق الدولیة مرة أخرى، ومنھ االستفادة من ثمنھا، وعند تاریخ االستحقاق یقوم كل

طرف بسداد التزاماتھ بنفس عملة المرابحة.



وعلى ضوء ذلك تجدر اإلشارة إلى وجود عدة مبادرات في السیاق ذاتھ، ففي مالیزیا والسودان
مثال فقد تم المصادقة عل اتفاق حول توثیق المشتقات المالیة اإلسالمیة سنة 2006 بدعم من
المؤسسات المالیة المصرفیة وغیر المصرفیة اإلسالمیة والتقلیدیة، وفي مشروع تعاون في
البحرین بین السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة –IIFM-و جمعیة أسواق رؤوس األموال العالمیة –
ICMA-تم االتفاق على اعتماد مذكرة توثیق معاییر وبروتوكوالت اتفاق رئیسي للمشتقات المالیة

اإلسالمیة (40).
ولكن الوصول لھذه الحلول یحتاج إلى المزاوجة بین الخبرة العملیة، والدرایة الفقھیة التي ترتكز

على األسس التالیة:
*- مبدأ التوازن:

من خالل التوازن بین مختلف الحوافز اإلنسانیة، منھا المصالح الشخصیة واالجتماعیة وتحقیق
الربح، وما یتعلق باألعمال الخیریة والتعاون، فالشریعة اإلسالمیة نجحت في تحقیق التوازن بین

مختلف الحاجات والرغبات ووضعت الكل في اإلطار المناسب.
*- مبدأ التكامل:

من خالل التكامل بین المصالح الشخصیة مع االعتبارات الموضوعیة، بین تفضیالت الزمن
والمخاطرة وبین تولید الثروة الحقیقیة.

*- مبدأ الحالّل:
وبناء على ذلك فقاعدة الحالل ھي األساس لالبتكار المالي، لكن بشرط أن یلتزم ھذا االبتكار في
حدود دائرة الحالل التي لھا حدود واسعة، وأن یبتعد عن دائرة المحظور أو الحرام المحصور في

حدود ضیقة مقارنة مع دائرة الحالل الواسعة.
*-مبدأ المالئمة:

من خالل تناسب العقد مع الھدف المقصود منھ، بحیث القصد مناسبا للنتیجة المطلوبة مع الھدف
المقصود منھ، وھذا مدلول القاعدة الفقھیة ” العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني

4-المنظور اإلسالمي منطلق لترشید الرأسمالیة العالمیة –
تكتظ الساحة الفكریة بتفسیرات عدیدة لالزمة الحالیة ولوسیلة الخروج منھا، ولعل األكثرھا
سطحیة القائلة بأن المشكالت تكمن في غیاب الرقابة الكافیة على القطاع المالي، لكن مشكلة ذلك
التفسیر أنھ یخلط بین النتیجة والسبب، على اعتبار، أن سیاسة البنك المركزي األمریكي خالل
العقد الماضي، وخاصة بعد أزمة 2001، كانت في جوھرھا محاولة خلق سیولة مالیة، من خالل
تخفیض سعر الفائدة، وضخ األموال وتوسیع دائرة االقتراض إلنقاذ االستھالك األمریكي من

االنكماش مما نتج عنھ تجاوز البنوك والشركات المالیة للضوابط الرقابیة.
إال أن ھناك تفسیر آخر وفقا لرؤیة إسالمیة من خالل تطبیق النظام اإلسالمي البعید عن سعر
الفائدة "ألربوي"، والقائم على معدل الربح كأداة فعالة إلدارة النشاط االقتصادي المعاصر، والذي
یستند إلى القیام باستثمار حقیقي لتوسیع القاعدة اإلنتاجیة، ولیس على أساس استثمار مالي قوامھ

المضاربات، أو المقامرة أو االستغالل أو الفساد....
فقد كانت الربا" قدیما، وال تزال "الفائدة" في العصر الرأسمالي الحدیث، كارثة للبشریة، باعتبارھا

جزء ال یتجزأ من النظام الرأسمالي القائم على الربح.



وخالل العقود الثالث الماضیة سیطرت أفكار اللیبرالیة الجدیدة، على السیاسات االقتصادیة لغالبیة
دول العالم، من خالل تخلي الدولة عن الدور المركزي في االقتصاد وفسح المجال أمام حركة
رأس المال المالي واإلنتاجي ولقد كانت محصلة تطبیق السیاسات اللیبرالیة الجدیدة القتصادیات
العالم الثالث خالل حقبة الثمانینات والتسعینات، تركیز غیر مسبوق لرأس المال والثروة في أیدي
قلة من رجال األعمال المحلیین في شراكة مع الشركات متعددة الجنسیات، لقاء اإلفقار الشدید
للغالبیة العظمى من العمال والفالحین، ومع زیادة االندماج في السوق العالمیة واستفحال االعتماد
على االستثمار والتمویل األجنبي والتصدیر أصبحت تلك االقتصادیات معرضة لھزات عنیفة،
كلما تقلب أو تأزم النظام الرأسمالي العالمي، استشھادا بما تعرضت لھ اقتصادیات جنوب شرق

آسیا خالل (1997- 1998) وسرعان ما انتقلت العدوى إلى بقیة الدول.
ولقد أحدثت تلك األزمة أول الشروخ في مدرسة اللیبرالیة الجدیدة،، بالدعوة إلى درجة أكبر من
تدخل الدولة والرقابة على أسواق المال أي إلى "ترشید" الرأسمالیة وجعلھا أقل عرضة لتلك
الھزات العنیفة، كما جاء الشرخ األكبر في منظومة اللیبرالیة الجدیدة وھیمنتھا مع األزمة العالمیة
الحالیة، ورد فعل كبرى الحكومات الرأسمالیة تجاھھا، فعمق واستفحال األزمة قد أظھر أن ھناك
خلال خطیرا في قلب النظام الرأسمالي، ولقد كان رد فعل الحكومات لألزمة بتأمیم البنوك الكبرى،
والتدخل واسع النطاق في أسواق المال، أكبر اعتراف بفشل سیاسات السوق الحر، فھناك شرخا
عمیًقا یصعب ترمیمھ في جدران الرأسمالیة العالمیة، وفي ھیمنة منظومتھا الفكریة والدعائیة.
فالفراغ الفكري الذي تحدثھ أزمة اللیبرالیة الجدیدة ستمتلئ الساحة سریعا باألفكار اإلصالحیة
الداعیة إلى "ترشید" الرأسمالیة وخلق توازن جدید بین دور الدولة ودور السوق والذي یقوم على
مضمون إسالمي، على اعتبار أن مضمون فقھ المعامالت أظھر أن ضوابط النظام االقتصادي
اإلسالمي مطلبا ناجعا وواقیا من حدوث األزمات االقتصادیة، خاصة وأن استبعاد الربا في

مختلف المعامالت سبیل إلصالح المنظومة المالیة والمصرفیة العالمیة.(41)
كما أن ھذه األزمة تمثل فرصة ذھبیة للقطاع المالي اإلسالمي، خاصة في ظل دخول سوق
اإلقراض العالمیة في حقبة جدیدة على اعتبار ”أن المنتجات المالیة اإلسالمیة تتجنب تماما
المضاربات وھو ما یبحث عنھ المستثمرین في الفترة الحالیة خاصة بعد تراجع البورصات
العالمیة في أعقاب األزمة االئتمانیة“ وان ”العاملین في القطاع المالي اإلسالمي یساھمون في تأكید
الثقة بقوة واستدامة النموذج المالي اإلسالمي حتى أن البعض یلمح إلى أن المنتجات اإلسالمیة

تعتبر مالذا آمنا خالل األوقات الصعبة التي تشھدھا أسواق المال.



الخاتمة العامة

لقد كشفت األزمة المالیة العالمیة عن الخلل الكبیر في أسس النظام الرأسمالي العالمي وفي النظم
الوضعیة عامة، والتي تسببت في الشقاء والضنك لحیاة البشریة وجلبت لھم العدید من األزمات
المدمرة، خاصة مع تراجع مؤسسات االقتصاد الحقیقي لصالح دور المنظومة المالیة (المصرفیة
وغیر المصرفیة) في خلق الثروة مما یعكس ذلك درجة االنشطار بین النظام النقدي والمالي عن
نظیره الحقیقي خاصة مع ضعف آلیات الرقابة على المؤسسات المالیة، ومن جھتھا فالزوبعة
المالیة الملقبة "التسونامي المالي" (Tsunami financier) التي ھزت أقدس أسس الفكر
الرأسمالي بعدم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وأكدت على شدة الترابط في االقتصاد العالمي،
مما یجعل الخروج منھا مرتبط بالتعاون الدولي بإعادة النظر في النظام النقدي الدولي الراھن بعد

.(FMI, BM, BIRD) إصالح قواعد وآلیات عمل مؤسسات العولمة
ومن ناحیة أخرى فمجمل السیاسات االحتوائیة بالتدخل وضخ الملیارات من الدوالرات یعتبر
كمكافأة للمخطئین، كما یسمح ذلك بزیادة المدیونیة التي یتحمل عبئھا دافعي الضرائب، فاألزمة
المالیة أكدت على عجز قوى السوق لوحده في تصحیح الخلل الذي شھدتھ األسواق المالیة
واالقتصادیة، مما یعكس ذلك انھیار بقایا نظریة الحریة االقتصادیة التامة مع بوادر انھیارا
ألسواق المالیة األمریكیة، ھذا وتعكس تداعیاتھا على أنھ لیس من الحكمة ترك القطاع الخاص
یقود االقتصاد ولوحده باعتباره یجري وراء الربح السریع لیدفع في النھایة الثمن باھظا

المجتمعات من أفراد وحكومات.
كما یشیر العدید من المحللین أن األزمة الحالیة تعید لألذھان ما حدث سنة 1929، لكنھا أسوأ
منھا بكثیر بحكم التغیرات الدولیة والتطورات العالمیة واإلحصائیات الفلكیة في عالم المال
والتجارة، كما أن أحدث 11 سبتمبر 2001 التي غیرت العالم لیدفع العرب والمسلمین الفاتورة
تتكرر الیوم، ولكن في ظل أطر اقتصادیة تنذر بوضع جدید وعالم مختلف، فاألزمة الحالیة
والمرشحة للتصاعد مؤامرة من نوع جدید والھدف ھذه المرة احتواء أموا ل العرب، وابتالع

أرصدتھم وخلق مناخ من االبتزاز االقتصادي بعد االبتزاز السیاسي.
وبالتالي فالحاجة ملحة لمعمار مالي جدید أكثر انضباطا ویراعي مصالح جمیع الدول، على اعتبار
أن عدم الجدوى التي تبدو علیھا وضعیة مؤسسات بریتین وودز في السیاق الحالي لألزمة الدولیة
تنبع من وضعیة ھیاكلھا المنحرفة في أنماط التصویت واإلدارة، كما أن مقدرتھا على تأمین

االستقرار لالقتصاد الدولي أصبحت معاقة لمحدودیة مواردھا
وفي ضوء أوجھ القصور القائمة، فھناك حاجة إلى ھندسة مالیة دولیة جدیدة تتناول ألمجاالت

األساسیة لإلصالح لتشمل:
- تنسیق السیاسات على المستوي الدولي، من خالل مشاركة أكثر تمثیال لدى المؤسسات الدولیة
لإلدارة االقتصادیة،، بعد مراجعة أساسیة لھیاكل إدارة ووظائف كل من صندوق النقد الدولي

والبنك الدولي.
- إصالحات أساسیة للنظم القائمة بالرقابة واإلشراف المالیین لمنع حدوث تجاوزات.



- إصالح نظام االحتیاطي النقدي الدولي، بعیدا عن االعتماد شبھ الكامل علي الدوالر األمریكي
وفي اتجاه نظام متعدد األطراف مدعوما بسلة من العمالت.

- تعزیز الحوكمة النقدیة والمالیة الدولیة، أي أن السبیل الوحید لمعالجة أوجھ القصور النُظمیة
وغیرھا إنما یكون باإلصالح الجذري للنظامین النقدي والمالي الدولیین عن طریق عملیات وآلیات
تعاونیة متعددة األطراف وواسعة النطاق تعزز دور البلدان النامیة في الَحوكمة العالمیة، ولقد أبدى
التمویل اإلسالمي حتى اآلن مقاومة كبیرة لألزمات المالیة والمصرفیة، لذلك یتعین على مؤسسات
التمویل اإلسالمي مواصلة تحسین حوكمة الشركات لدیھ باعتبارھا مطلبا ناجعا وواقیا من

األزمات االقتصادیة الدوریة.
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الفصل السابع عشر



أزمة الدیون السیادیة األوروبیة وآلیات التعامل معھا



الملخص

البیئة االقتصادیة الدولیة الجدیدة تتطلب إصدار نظام مالي عالمي جدید، مما یلزم إعادة تحدید
العالقات المالیة الدولیة. اعتبارا لتداعیات العولمة المالیة التي جعلت األسواق المالیة أكثر ارتباط،
مولدة العدید من األزمات المالیة، وفي مقدمتھا األزمة المالیة العالمیة، وأزمة الدیون السیادیة في
الیونان وتمتد لتمس معظم دول منطقة الیورو، والتي ھزت العالم وضربت أقدس أسس النظام
الرأسمالي العالمي.و انتقلت تداعیاتھا بشكل ھستیري إلى االقتصاد الحقیقي على الصعید العالمي.

فمثل تلك األزمات تستوجب – بحكم طبیعتھا – تحلیل مسبباتھا وتدارس تداعیاتھا، والتباحث في
متطلبات العالج من منظور تقویمي للنظام المالي العالمي الراھن، ومستویات الشفافیة واإلفصاح

عن المعلومات والمساءلة في إطار مبادئ الحوكمة الرشیدة،
الكلمات المفتاحیة: الدیون السیادیة، الركود العالمي، الترشید

المقدمة

لقد قام االتحاد األوربي على ُخرافة تقول بأننا شعٌب واحد یجمعنا مصیٌر واحٌد مشترك – "إتحاٌد
ً لمعاھدة روما عام 1957 والتي أسست ما أُطلق علیھ حینھا السوق األوربیة أوثق"، وفقا
المشتركة. واآلن نكتشف بأن االختالفات اإلقلیمیة والقومیة مستعصیةٌ على الحل وأن األوربیین
یفكرون ویتصرفون بشكل مختلف بین فرد وآخر. رأي بریطانیا في دور الدولة یختلف كثیراً عن
رأي فرنسا. والمفھوم الیوناني أو اإلیطالي للقانون یختلف كثیراً عن المفھوم السویدي أو
ً عن ما یسمح بھ الدنماركي. والضرائب التي نجد األیرلندي على استعداد لدفعھا تختلف تماما

الدنماركي أو البلجیكي.
حیث یمر االقتصاد العالمي بأخطر المراحل في تاریخھ، نتیجة لتعدد األزمات االقتصادیة. فقد
تعاقب على القتصاد العالمي عدد من األزمات بدأت بالزلزال الذي ھز الیابان، والذي ترتبت علیھ
موجة إعصار تسونامي التي عصفت بھا في مارس2011م، مروراً بأزمة الدیون السیادیة في
الیونان والتي تسیر بخطي متسارعة نحو باقي أنحاء دول الیورو. تزامنا مع االضطرابات الواقعة
في االقتصاد األمریكي، ومحاولتھا لرفع سقف الدین لسد العجز في موازنتھا، والخروج من أزمة
تعثر دفع الدین المستحق علیھا والذي أثر علي نحو بالغ علي تصنیفھا االئتماني، وختاما
باالضطرابات الواقعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من ثورات وقالقل سیاسیة، عرفت

بالربیع العربي.
فقد عانت األسواق العالمیة من موجة كبیرة من البیع االضطراري لألصول الخطرة، مما لفت
األنظار إلى صعوبة حل المشكالت االقتصادیة الھیكلیة التي تواجھ االقتصادیات المتقدمة
المتضررة من األزمات، فالضغوط التضخمیة تزداد حدة. كما تصاعدت االضطرابات المالیة التي
تحیط بھذه الدول، بما استدعى التدخل السریع من حكوماتھا، حیث لجأت غالبیتھا إلى تقویة

سیاستھا التخاذ قرارات فعالة لمساعدة اقتصادیاتھا، حتى تتمكن من إعادة التوازن بھا.



وعلى تطور تلك األحداث فتعافي ونمو االقتصاد العالمي متوقف علي مدي قدرة السیاسات
األوروبیة واألمریكیة من احتواء أزمة الدیون، وقدرتھا علي التوازن بین دعم االقتصاد وضبط

األوضاع المالیة العامة، تجنباً لحدوث تقلبات جدیدة في األسواق المالیة العالمیة.
وعلى ضوء ذلك تتمحور إشكالیة الدراسة حول التساؤالت التالیة:

1. ما ھي أسباب أزمة الدیون السیادیة في الیونان؟
2. ما ھي أھم تداعیات أزمة الدیون السیادیة على دول منطقة الیورو، وھل الدول العربیة بمنأى

عنھا ؟
3. ھل ستنجح "سیاسة اإلنقاذ السریع" في تجنیب الیونان مآل أن تكون أولى ضحایا أزمة النظام

الرأسمالي، أم أن األزمة أعقد وأطول مما یُتصور؟.
4. في اختبار حقیقي لالتحاد االقتصادي األوروبي الضخم، ھل سیحل مشكلة الیونان أم سیتركھا
لصندوق النقد الدولي؟ وھل سیتفكك اتحاد الیورو وتُترك الیونان تواجھ أزمتھا لوحدھا أم ستتكاتف

الدول األوروبیة لمعالجة األزمة والمحافظة على منطقة الیورو واستقرار ھذا االتحاد الضخم؟
ھذه التساؤالت وغیرھا ستكون محور النقاش في ھذه الدراسة ضمن العناصر التالیة:

أوال - أزمة الدیون السیادیة األوروبیة: جذورھا، تداعیاتھا على االقتصاد العالمي
ثانیا - تداعیات أزمة الدیون السیادیة األوروبیة على االقتصادیات الرئیسیة والعربیة

ثالثا - السیاسات االحتوائیة ألزمة الدیون السیادیة األوروبیة



أوال - أزمة الدیون السیادیة األوروبیة: جذورھا، تداعیاتھا على االقتصاد العالمي

نشأت أزمة المدیونیة األوروبیة من الدیون السیادیة، التي أفزعت منطقة الیورو، وأثرت على
لكثیر من البنوك األوروبیة. وتتجھ األنظار حالیاً إلي تلك األزمة –أزمة الدیون السیادیة– وتتزاید
المخاوف من تفاقمھا وتداعیاتھا علي تباطؤ االقتصاد العالمي، وتخفیض التصنیف االئتماني

للوالیات المتحدة األمریكیة، ومخاطر االنكماش االئتماني العبء االقتصادي.

1- جذور أزمة الدیون السیادیة في منطقة الیورو:

الدیون السیادیة( Sovereign Debt ) ھي سندات تقوم الحكومة بإصدارھا بعملة أجنبیة
وطرحھا للبیع لمستثمرین من خارج الدولة، أي أنھ شكل من أشكال االقتراض.

ولكن ما ھي النتیجة لو عجزت الحكومة عن الوفاء بمدیونیتھا تجاه الدیون السیادیة ؟ تنشأ ھنا
أزمة مالیة خطیرة وھي أزمة الدیون السیادیة.

وقد بدأت تلك األزمة في نھایة عام 2009 وبدایة عام 2010، حینما تراكم الدین الحكومي في
ثالث بلدان من منطقة الیورو، ھي الیونان وایرلندا والبرتغال، والتي ما لبثت أن امتدت إلى عدة
دول أوروبیة أخري، وأصبحت خطراً یھدد باالنتشار في ایطالیا وأسبانیا، وھما یحتالن المرتبة

الثالثة والرابعة على لتوالي في اقتصاد منطقة الیورو.
وتعتبر الیونان أول من دق ناقوس الخطر تجاه أزمة الدیون في منطقة الیورو، ففي الفترة من
2002-2007 "طبقا إلحصائیات صندوق النقد الدولي"، لوحظ أن الطلب المحلي قد نما بمقدار
4.2%، بالمقارنة بنسبة 1.8% نمواً في منطقة الیورو بأكملھا(1)، ویرجع السبب في ھذا النمو
السریع إلى لجوء الیونان إلي االقتراض من الخارج لتمویل مشروعاتھا التنمویة، دون أن تتخذ
التدابیر الالزمة لضمان كفایة ھیكل تدفقاتھا النقدیة للوفاء بتلك القروض. األمر الذي أدى إلى
حدوث عجز في حسابھا الجاریة، الذي ارتفع من 5.8 % في عام 2004 إلي 14.4% في عام
2008م. كما بلغ العجز في المیزانیة الحكومیة لعام 2008 حوالي 7.7% من الناتج المحلي
اإلجمالي، وما لبث أن وصلت تلك النسبة إلي 13.6% في أبریل عام 2010م. كما وصل حجم
الدین العام في الیونان في عام 2008م إلي 112%، كما بلغ في عام 2011م إلي 18 ملیار
دوالر أمریكي،(2) وارتفعت نسب الفائدة علي الدیون المستحقة، وارتفع العجز االئتماني للدیون

الحكومیة.
وجدیر باإلشارة أن األزمة المالیة العالمیة كان لھا تداعیاتھا السلبیة الخطیرة على االقتصاد
الیوناني، العتماده على القطاع لخدمي والسیاحي، والتي كانت من القطاعات الشدیدة التأثر بھذه

األزمة لنقص حصیلتھا من النقد األجنبي،
وبذلك فقد شكلت االختالالت االقتصادیة الھیكلیة, إضافة إلى مكونات الفساد, بؤرة األزمة
االقتصادیة الیونانیة وقد كانت الحكومات الیونانیة المتواترة قادرة على إخفاء تفاعالت وتداعیات

بؤرة األزمة االقتصادیة من خالل ما یلي:



- اللجوء لالستدانة بما ساھم ذلك في ارتفاع معدالت الدین ضمن مستوى یعادل 113% من
مستوى االدخار، ولقد تزایدت ضغوط اللجوء لالستدانة, وترافقت في مطلع عام 2010م(3)، مع

تزاید ضغوط األزمة المالیة العالمیة,
- االعتماد المتزاید على المعونات من االتحاد األوروبي، استنادا إلى البرنامج الوقائي للمفوضیة
االقتصادیة األوروبیة (4)، وذلك لمنع تفاقم المشاكل وتحولھا ألزمات تحد من استقرار

اقتصادیات اإلتحاد األوروبي.
لتنفجر ضغوط األزمة االقتصادیة الیونانیة، مع تزاید الغضب الشعبي والمظاھرات, إضافة إلى
تزاید معاناة المنشآت في الحصول على القروض, والتي ترافقت بعدم قدرة البنوك ال في الحصول
على المزید من المدخرات, وال حتى في الحصول على عائدات القروض التي سبقت أن منحتھا

لألفراد والمنشآت والشركات.
ومن جھتھا أصبحت الحكومة الیونانیة غیر قادرة على تمویل القطاع العام, فال توجد ودائع أو
مدخرات مصرفیة یمكن االستدانة منھا, وال توجد إمكانیة لفرض المزید من الضرائب الجدیدة

على الشعب الذي أصبح على وشك الثورة والعصیان.

2-تداعیات أزمة الدیون السیادیة األوروبیة على االقتصاد العالمي:

وتعتبر أزمة الیونان المالیة من اكبر تحدیات النظام العالمي الجدید وأیضا اكبر تحد لالتحاد
األوروبي منذ تأسیسھ. فھي األخطر في تأثیرھا وتداعیاتھا, ألنھا تمس منطقة االتحاد األوروبي

اقتصادیا وسیاسیا.
وقد أدت أزمة الدیون السیادیة األوروبیة والمخاوف من حدوث ركود عالمي جدید إلى القضاء
على شھیة المستثمرین للدخول في مخاطر جدیدة(5). وعالوة على ذلك أدى القلق من ارتفاع
مستویات الدیون الحكومیة في جمیع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع موجة من تخفیضات مستوى

الدین الحكومي األوروبي إلى انتشار الذعر والقلق في األسواق المالیة.
وكان وسیكون ألزمة الیورو تأثیر مباشر وكبیر على الطلب العالمي على النفط، نتیجة لالنكماش
االقتصادي العالمي والذي سوف یؤدي إلى تراجع في نمو الصادرات في االقتصادیات المنتجة لھ

كما یظھر أدناه.
الشكل البیاني رقم -01-

تطور األرقام القیاسیة ألسعار البترول الخام والغاز الطبیعي خالل (2009-2011م)
الوحدة: بالدوالر



المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى إحصائیات من:
http://www.imf.org/external/np/res/commod/table2.pdf

وال شك أن حاالت التوتر في منطقة الشرق األوسط قد ساھمت في زیادة أسعار النفط، وشھدت
ً كبیرا لخوف العالم الخارجي من االضطرابات السائدة. لذلك، فخالل حركة استیراد النفط رواجا
بین شھري أغسطس وسبتمبر 2011م زادت أسعار النفط بمقدار 0.4%و كذلك الحال بالنسبة

للغاز الطبیعي،
ومن جھتھا شھدت معدالت التضخم ارتفاعا خالل فترة األزمة كما یوضحھ الشكل البیاني أدناه.

الشكل البیاني رقم-02-
أسعار المستھلك في العالم مقاسة بمعدل النمو خالل الفترة (2011-2007)

الوحدة %

المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى إحصائیات من:
.World Economic Outlook, September2011



حیث ارتفع معدل التضخم العالمي من 3.4% في عام 2010م إلي 5.0% في شھر سبتمبر عام
2011م. ویرجع السبب الرئیسي في ارتفاع التضخم إلي ارتفاع أسعار المواد األولیة التي

تجاوزت التوقعات.
وبالنظر إلي قیمة الصادرات والواردات، یالحظ أن ھناك زیادة طفیفة في قیمة الصادرات
والواردات العالمیة، ال تتناسب مع الزیادة الكبیرة في األسعار العالمیة، بما یدل على ھدوء نسبي
في حركة التداول التجاري، نظراً لما یعانیھ االقتصاد العالمي من تباطؤ شدید، ومما یزید
المخاوف من احتماالت تردي األوضاع المالیة عالمیا، مع تفاقم تداعیات أزمة الدیون السیادیة في
منطقة الیورو، وما تشھده الوالیات المتحدة األمریكیة من عجز في میزانھا التجاري، وأمام تدھور

تلك األوضاع
سینعكس ذلك بالضرورة على میزان المدفوعات في العالم كما یوضحھ الشكل البیاني أدناه.

الشكل البیاني رقم-03-
قیمة الصادرات والواردات السلعیة في العالم خالل (2011-2007)

الوحدة: ملیاو دوالر

المصدر: من إعداد الباحثة استنادا إلى إحصائیات من:
http://elibrarydata.imf.org/DataReport.aspx?

c=1449325&d=33061&e=16939
ھذا وتشیر اإلحصائیات المتاحة إلي زیادة احتیاطي الذھب في جمیع بلدان العالم(6)، فجمیع الدول
نظراً لما تشھده من اضطرابات محیطة، تأخذ في اعتبارھا االحتفاظ بالذھب كغطاء نقدي لھا
ومستودع للثروة، بعیدا عن مخاطر أدوات االستثمار األخرى وتقلبات أسعار الصرف، والتذبذب

في البورصات العالمیة.
أما بالنسبة لمؤشرات البورصات العالمیة، فقد تأثرت بالركود االقتصادي الذي شھده العالم خالل
اآلونة األخیرة، حیث اتجھ العدید من المستثمرین إلي بیع األسھم التي في حوزتھم، خوفا من

حدوث المزید من التدھورات، مما أدى إلي انخفاض مؤشرات البورصة العالمیة،
الجدول رقم -01-



معدالت التغیرات في مؤشرات البورصات العالمیة خالل (2008-2011م)
الوحدة:(نقطة)

المصدر: إحصائیات من بورصة وول ستریت، ووكالة رویترز لألنباء.
وبالرغم من أن ھذا االنخفاض من المفترض أن یجذب المستثمرین لشراء األسھم، إال إنھ على
العكس، فقد ظھر االستثمار في البورصات العالمیة أشبھ بالمجازفة، لیؤثر سلبا بنفاذ الكثیر من

السیولة على الصعید العالمي.



ثانیا – تداعیات أزمة الدیون السیادیة األوروبیة على االقتصادیات الرئیسیة والعربیة

وتظھر تلك اإلفرازات على النحو التالي:

1-تداعیات أزمة الدیون السیادیة األوروبیة على االقتصادیات الرئیسیة:

یمكن فیما یلي یمكن إبراز أھم التداعیات المتوقعة لألزمة:
• انخفاض سعر الیورو لقاء الدوالر األمریكي سیحقق فوائد ھامة للوالیات المتحدة األمریكیة،
حیث سیشكل الدوالر عملة التمویل الرئیسیة(7)، مما سیفید المستثمرین في االقتصاد األمریكي
في احتفاظھم بمعدالت فائدة منخفضة، وضمان عدم زیادتھا في المستقبل. كما أن إتمام عملیات
الشراء وإتمام الصفقات بالدوالر سیحقق عائد سنوي كبیر للوالیات المتحدة، كذلك فإن ارتفاع

سعر الدوالر سیسھم في تخفیض خسائر تراجع سعر النفط.
• ستؤدي األزمة إلي تخفیض التصنیف االئتماني لبعض الدول األوربیة (8)، وھو مؤشر خطیر،
سوف یحد من فرص ھذه الدول في جذب االستثمارات الضروریة إلیھا، ومن ثم سیحد من قدرتھا

على الحصول علي القروض المختلفة، كما سیؤثر علي سعر الفائدة لدیونھا االئتمانیة.
• تراجع حركیة الواردات إلي دول منطقة الیورو، نتیجة تباطؤ معدالت النمو االقتصادي، مما
یشكل خطرا بالغا علي الدول المصدرة، حیث ستواجھ ضعفا في معدالت الطلب على منتجاتھا،
وقد تمتد ھذه التأثیرات إلى المنتجین الصناعیین، ومن ثم قد تترك تأثیرات سلبیة علي البنوك

والمصارف المقرضة لھم.
• وسط ارتفاع فرص إفالس الیونان، تواصل األسواق تصفیة األصول وبالتالي أثقلت كاھل
أسواق األسھم األوروبیة. تجّسد الخاسر األكبر بكّل من البورصات الفرنسیة وتلك األلمانیة مع
انخفاضھا بنسبة 7.29% و6.46% تباًعا(9)، إذ تخلّص المشاركون في األسواق عن األسھم
المالیة خوفًا من انتقال عدوى األزمة. وفي حین یرّجح حدوث ارتداد تصحیحي، لربّما في صفوف

العمالت الرئیسیة،
• شھدت الدول األوروبیة ارتفاعا في معدالت تضخمھا، لتصل إلي 8.3% في مایو 2011م.
ویرجع ذلك إلى تذبذب سعر صرف الیورو بسبب أزمة الدیون السیادیة(10)، بشكل ترك آثارا

سلبیة واسعة علي مستویات األسعار.
• تثار الكثیر من المخاوف من تراجع أسعار األسھم العالمیة، وانخفاض عائد السندات طویلة
األجل، وخاصة في منطقة الیورو والوالیات المتحدة، بشكل قد یؤثر علي التدفقات النقدیة داخل
حدود تلك الدول، بشكل من المتوقع أن یتسبب في مزید من مخاوف المستثمرین على ضخ المزید
من رؤوس األموال إلى ھذه االقتصادیات التي یرونھا مضطربة نسبیا. من ھنا فقد تزاید العجز في

موازین المدفوعات والحسابات الجاریة للدول الصناعیة عموما.
• ھذا وقد انخفضت األسھم األوروبیة بعد أن ارتفعت تكالیف اإلقراض االیطالیة إلى مستویات
قیاسیة لم یشھدھا االتحاد األوروبي من قبل(11)، كما أن تكالیف الضمانات ضد التخلف عن سداد

الدیون المالیة قد وصلت أیضاً إلى مستویات قیاسیة.



• من جھتھا تعرضت الوالیات لتخفیض تصنیفھا االئتماني ألول مرة في تاریخھا، من خالل
إعالن وكالة ستاندرد & بورز في أغسطس 2011م تخفیضھا لتصنیف الدین السیادي األمریكي
من درجة (AAA) إلي ( AA+) أي بواقع درجة واحدة(12). لتراجع ثقة المستثمرین باالقتصاد
األمریكي، تزامنا مع زیادة المخاوف من ضعف استقرار المؤسسات المالیة األمریكیة، ومن عدم
قدرة اإلدارة األمریكیة على تحقیق استقرار في دینامیكیة الدیون المتوسطة األجل. فضال عن أن

ھذا التخفیض تسبب في زعزعة الثقة في كافة الخطط المالیة باالقتصاد األمریكي.

2-تداعیات أزمة الدیون السیادیة األوروبیة على الدول العربیة:

یقول رئیس اتحاد المصارف العربیة "أن لمنطقة العربیة بمنأى إلى اآلن عما یحدث في منطقة
الیورو، لكن حال حصول كساد أو تباطؤ للنمو في االقتصاد األوروبي، فإن ذلك یعني تباطؤا في
استیراد النفط ومشتقاتھ، مما سینعكس سلبا على دول الخلیج بالذات، أما بقیة الدول العربیة فستتأثر

ھي األخرى سلبا بانخفاض حجم الصادرات وانخفاض ایرادات السیاحة وغیرھا من القطاعات"
وعلى ضوء ذلك یمكن تصنیف الدول العربیة إلى أربع فئات -

• الفئة األولى:
وتتضمن الدول المصدرة للنفط والتي تتمتع بقدرة مالیة كبیرة وتعداد سكاني قلیل؛ وتشمل دول
مجلس التعاون الخلیج، فھي في الوضع األفضل الذي یمكنھا من امتصاص الصدمات االقتصادیة.
وأثناء األزمة كانت ھذه الدول تتمتع بمواقف قویة بشكل استثنائي، وھو ما أعطاھا قدرة كبیرة
على امتصاص تأثیرات التراجع العالمي. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط بشكل مطرد سوف

یجبر ھذه الدول على السحب من االحتیاطي النقدي المتوفر لدیھا والحد من االستثمارات(13).
• الفئة الثانیة:

وتشمل البلدان المصدرة للنفط والتي تحصل على عائدات نفطیة كبیرة، ولكنھا تعاني من تعداد
سكاني كبیر والتزامات اجتماعیة كبیرة، وھو ما یجعل من الصعب علیھا القیام بضبط النفقات
وقت فترة االنكماش االقتصادي. وقد دخلت ھذه البلدان األزمة المالیة العالمیة ووضعھا المالي
والخارجي أضعف من دول مجلس التعاون الخلیجي المصدرة للنفط. ومن المرجح أن تواجھ تلك
الدول تحدیات مالیة، حیث تحاول حكومات ھذه الدول مواجھة التحدیات االجتماعیة طویلة األمد.

• الفئة الثالثة:
وتشمل البلدان غیر المصدرة للنفط والتي تتمتع بروابط قویة مع دول مجلس التعاون الخلیجي من
خالل التحویالت واالستثمار األجنبي المباشر والسیاحة. وقد دخلت ھذه البلدان األزمة وھي في
الموقف األضعف، سواء من حیث الموازین المالیة أو الخارجیة(14). فاستمرار انخفاض أسعار
النفط سوف یجعل ھذه البلدان عرضة النخفاض التحویالت المالیة واالستثمار األجنبي المباشر من

دول مجلس التعاون الخلیجي، وستتزاید الضغوط االجتماعیة مع عودة العمال المھاجرین.
• الفئة الرابعة:

وتأتي الدول التي ترتبط بروابط قویة مع أوروبا في التجارة والسیاحة ومن بینھا دول شمال
إفریقیا وھي الدول التي ستشعر بأكبر أثر اقتصادي، سیما وأن سوق االتحاد األوروبي ھو السوق



الرئیسي لصادراتھا باإلضافة إلى أنھ یشكل المصدر األھم للسیاحة األجنبیة، فإن تراجع النمو
االقتصادي األوروبي سیؤثر على تحویالت العمال والذي من شأنھ أن یجبر العدید منھم للعودة
لمحدودیة فرص العمل المتاحة(15). كما سیقل نصیب تلك الدول من االستثمار األجنبي المباشر
من أوروبا. وسوف یكون تأثیر أزمة منطقة الیورو بمثابة إضافة إلى العوامل األقل أھمیة التي

أثرت على تلك الدول.



ثالثا - السیاسات االحتوائیة لألزمة الدیون السیادیة األوروبیة

ومھما تعددت وتنوعت اإلجراءات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة من خالل الخطط اإلنقاذیة لكنھا
اعتبرت كتخذیرا (مسكنا) لألألم ولفترة معینة على اعتبار أن مسببات االنھیار تحتاج لتشخیص

ومعالجة الجذور ولیس ترقیع األغصان، وتظھر أھم تلك اآللیات فیما یلي:

1- اآللیات الیونانیة للتعامل مع أزمة الدیون السیادیة:

حیث اھتمت الدوائر االقتصادیة والسیاسیة الیونانیة في العمل في اآلونة األخیرة من أجل إیجاد
المخرج المناسب الذي یتیح للیونان اإلفالت من محرقة األزمة,

فرأي یقول بأن بان الحكومة الیونانیة قد حصرت خیارات عالج األزمة االقتصادیة بإلزامیة
حصولھا على التمویل الالزم لتغطیة العجز الموازني الذي ال یمكن تغطیتھ بالموارد المحلیة,

وذلك من خالل االقتراحات التي قدمتھا الحكومة الیونانیة من خالل:
االقتراح األول:

طرح سندات خزانة یونانیة في األسواق المالیة ضمن أسعار فائدة معقولة, ولفترة عشرة
سنوات(16), ولكن ھناك جدل كبیر حول ھذا المقترح في:

- صعوبة وجود مشترین لسندات الخزانة من دولة تعاني من األزمة, مع ضمان دفع ثمن تلك
السندات نقدا, واالنتظار لفترة عشرة سنوات لقبض أصل المبلغ والفوائد.

- وفي حالة وجود مشترین لتلك السندات، وبحسب أنظمة األسواق المالیة, فمن الممكن أن یتم
عرض ھذه السندات لعملیات البیع والشراء, فال یوجد ضمان إمكانیة تداول تلك السندات في

األسواق.
االقتراح الثاني:

طرح سندات خزانة یونانیة في األسواق المالیة ضمن أسعار فائدة معقولة, ولفترة عشرة سنوات,
مع وجود ضمانات من البنك المركزي األوروبي لتغطیة تلك السندات ودفع قیمتھا عند تقدیمھا

للسداد(17), إال أن ھذا االقتراح تعرض من جھتھ لعدة انتقادات، حیث:
- أن قیمة سندات الخزانة الیونانیة تتضمن مبالغ طائلة تفوق قدرة البنك المركزي األوروبي على

السداد الفوري.
- كما أن قیام البنك المركزي األوروبي بتقدیم الضمانات الالزمة لتغطیة سندات الخزانة الیونانیة,

سوف یعرض أداء البنك المركزي األوروبي النقدي والمالي للكثیر من االختالالت والمشاكل.

2- اآللیات األوروبیة للتعامل مع أزمة الدیون السیادیة:

تفاوتت التوقعات بشأن التطورات المحتملة في شأن أزمة الدیون السیادیة في الیونان، ولذلك فإن
وضع سیناریو معین لمستقبل االقتصاد الیوناني واألوروبي والعالمي في ظل ھذه األزمة یتوقف



على طبیعة المرحلة التي یمر بھا، وبذلك فالدولة محل األزمة ھي أمام إحدى السیناریوھات
التالیة:

سیناریو التقشف:
وذلك باتخاذ الدول محل األزمة إلجراءات تقشفیة سیما بعد حصولھا على الدعم من صندوق النقد
الدولي. مع قبولھا بمشروطیة زیادة حجم الضرائب وتخفیض اإلنفاق العام(18)، لقاء التحوط لما

سیتبع تلك اإلجراءات من آثار انكماشیة على مستویات الطلب الكلي.
سیناریو االنسحاب من منطقة الیورو:

إال أنھ یصعب تنفیذ تلك الفكرة استنادا التفاقیة ماستریخت، حتى وإن طبقتھا إحدى الدول،
فتأثیراتھا ستكون وخیمة، فقد ال تتمكن الدولة من الحصول على التسھیالت المتاحة من البنك
المركزي األوربي (19)، باإلضافة إلي حرمانھا من دعم الدول األوربیة التي قد تتخذ موقف منھا

بسبب ھذا القرار وتأثیره على انھیار منطقة الیورو، وعلى قیمة العملة األوروبیة الموحدة.
سیناریو ھیكلة الدیون السیادیة:

لما لھ من إفرازات سلبیة على مستقبل منطقة الیورو، إلحداثھا الخلل باألسواق، واضطراب في
النظام والسوق المصرفي األوروبي(20).

ومن جھتھا فالدول التي تقوم بإعادة ھیكلة دیونھا ستعترضھا مصاعب شتي في االقتراض من
الدول األخرى، ألن الدول الدائنة تمتنع غالبا عن اإلقراض لدولة قامت بإعادة ھیكلة دیونھا،

عموما األوساط االقتصادیة والسیاسیة األوروبیة, فتنشغل في العمل من أجل محاصرة ضغوط
األزمة االقتصادیة الیونانیة, وعدم السماح بانتقال عدواھا إلى اقتصادیات االتحاد األوروبي
األخرى, وعلى وجھ الخصوص االقتصاد اإلیطالي واأللماني والفرنسي فقد أصبحت أكثر میال
لخیار تقدیم الدعم والمساعدة للیونان, عن طریق قیام بعض الدول األوروبیة القویة اقتصادیا
بشراء سندات الخزانة الیونانیة، مع مشروطة قیام الیونان ببرنامج اإلصالح االقتصادي الذي
سوف تقوم المفوضیة االقتصادیة األوروبیة بوضع خطوطھ الرئیسیة, وفي حالة عدم التزام

الحكومة الیونانیة بذلك ستكون عرضة للعقوبات االقتصادیة األوروبیة.



الخاتمة

أوروبا تواجھ الیوم مشكلتین: األولى أن بعض حكوماتھا مثقلة بدیون كبیرة، والثانیة أن ھذه
الدیون تملكھا مصارف أوروبیة رئیسیة، وھو ما یرتب علیھا مخاطر عظیمة ألن المستثمرین

یدركون كمیة وحجم الدیون التي تنوء بھا.
وإذا كانت التداعیات االقتصادیة واالجتماعیة لألزمة قد امتدت إلى أقوى اقتصاد أوروبي تعول
علیھ أوروبا للخروج من نفق ھذه األزمة، وھو االقتصاد األلماني ذاتھ، الذي تشكل دیونھ نحو 80
%من ناتجھ المحلي اإلجمالي، فإن التشاؤم البد أن یحل محل التفاؤل الذي اتسمت بھ المرحلة

السابقة.
ویزید من حالة التشاؤم، ھذه الحرب الباردة التي اندلعت فجأة بین أطراف االتحاد األوروبي، فبات
بعضھا یعلق األزمة وتداعیاتھا بعدم حصافة ساسة الیونان أو عدم مصداقیة قادة ایطالیا أو تآمر
زعماء بریطانیا، بینما یلقي بعضھا اآلخر بالالئمة على تقاعس وتراخي وضعف إنتاجیة عنصر
العمل في دول األزمة، وآخرون یرون في الوالیات المتحدة السبب المباشر واألقوى لألزمة، بینما
یرى غیرھم أن الصین تقف وراء ھذا التصدع األوروبي، ویلوم آخرون ألمانیا ألن اقتصادھا قد

استأثر بنصیب األسد من عوائد االتحاد األوروبي وترك الفتات للدول األخرى.
وسط ھذه األجواء الضاغطة، وفعالیة "قوى األزمة"، ودخول الیونان في نفق "المسار
األرجنتیني" واالقتراب من كونھا أولى الضحایا األوروبیین لسیاسات المضاربة والرھونات
العقاریة التي أصابت قلب النظام الرأسمالي، مما ساھم في تزاید المخاوف من مدى قدرة البلدان
على تثبیت دینھا العام خالل عام 2012م، بشكل سیؤدي بال مفر إلى تخفیض جدید في التدفقات

النقدیة.
أصبحت ھناك حاجة إلى ھندسة مالیة دولیة جدیدة تتناول ألمجاالت األساسیة لإلصالح لتشمل:

– على الوالیات المتحدة تحدیدا وضع خطة متوسطة األجل بما یكفل تحجیم الدین العام، وزیادة
اإلیرادات، ودعم سیاسات سوق العمل، ووضع خطة لإلصالح الھیكلي في نظام المستحقات
والنظام الضریبي لدعم السیاسة المالیة، أما منطقة الیورو ملزمة بتقویة القطاع المصرفي، لتجنب
انخفاض نسب تمویل الدیون، كما ینبغي زیادة الجھود لتوفیر المزید من رؤوس األموال
االحتیاطیة الوقائیة، والتوصل إلى توازن صحیح بین أوضاع المالیة العامة وإصالحاتھا ھیكلیا،
وبین الدعم الخارجي. أما الیابان فھي مجبرة بالتعامل مع مستوي الدین شدید االرتفاع، مع مراعاة

االحتیاجات الالزمة إلعمار البالد وتعویض الخسائر الواقعة.
– -إیجاد متابعة ورقابة مستمرة على االقتصادیات بمستوى عال من الشفافیة للدول األعضاء بما
یضمن االنتباه المبكر ألي أزمة قادمة وعالجھا في وقتھا قبل تكون كرة الثلج التي یصعب إیقافھا

أو إیقافھا بتكالیف باھظة على جمیع المستویات.
– -إعادة بناء مصداقیة السوق، حتى یتم استعادة الثقة في الیورو. خاصة بعدما تحولت تلك

المشكلة إلى مشكلة سیاسیة بسبب تراكم الدیون السیادیة على المدى الطویل.
– یتعین على جمیع البلدان العربیة أن تسرع من عملیة تطویر البنیة التحتیة والتطورات
االجتماعیة وأن تسخر كافة إمكانات القطاع الخاص. ولكي یتم ذلك بصورة جیدة، یتعین علیھا أن



تتمكن من جذب التمویل الالزم، كما یجب على المصارف العربیة أن تھتم بإدارة المخاطر
والسیولة، في ظل التحرك القوي لألسواق الذي یستوجب التحوط، ومن جھتھا فالصنادیق السیادیة
العربیة علیھا إعادة النظر لتشجیع االستثمار في الدول العربیة لما سیوقره ذلك من سیولة في

أسواقھا.
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(*): ویقصد بالعوامل النفسیة التصرفات السلوكیة التي یمارس فیھا التقلید دورا حاسما عند اتخاذ

القرار االستثماري وبدوافع ال إرادیة ودون تحلیل دقیق لنتائجھا.
(*):حیث عادة ما تلجأ السلطة النقدیة إلى األدوات النقدیة المباشرة للتأثیر في نوع معین من
االئتمان وتوجھاتھ، وذلك لممارسة تأثیرھا المباشر في استخدامات االئتمان، ومن خالل تلك
األدوات یمكنھا التمییز بین استخدامات االئتمان المرغوب فیھا عن تلك غیر المرغوب فیھا، لذلك

فھي ال تؤثر في الحجم الكلي لالئتمان ومنة أھم اآللیات المعتمدة في ذلك:
- سقوف االئتمان

- تحدید الھامش المطلوب لھدف تنظیم االئتمان المضمون بالسندات
- تحدید حصص االئتمان

(*): حیث تمثل رسملة السوق القیمة السوقیة وھي عبارة عن مجموع األسھم المدرجة في السوق
بمتوسط أسعارھا في نھایة المدة، كما تشیر إلى مجمل قیمة األوراق المدرجة في السوق، كما أنھا
قیمة أسھم الشركات المدرجة في السوق تبعا ألسعار السوق المالیة، وكلما ارتفعت قیمتھا دل ذلك
على ارتفاع مستوى نشاط السوق سواء من حیث زیادة عدد األسھم والشركات المدرجة فیھا، أو

ارتفاع أسعار السوق والذي قد یكون انعكاسا ألتساع حجم المعامالت المالیة في السوق.
(*): حیث یشیر حجم التداول إلى قیمة ما یتم تداولھ من أسھم وسندات في السوق المالیة بمختلف

األسعار خالل مدة معینة عادة ما تكون سنة.
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