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  .محلیا وعالمیاالصكوك اإلسالمیة  إصدار مساهمة مجلس التعاون لدول الخلیج  العربیة في

The contribution of Gulf Cooperation Council (GCC) in the issuance of islamic bonds (SUKUK) 
locally and globally.  

  

     )اجلزائر(جامعة حممد الصديق بن حيي جيجل ، *ولحيةبالطيب 

   )اجلزائر(املدية  الدكتور حيي فارس  جامعة، محلق عبد الغني
  

  28/12/2020 :النشرتاريخ     ؛08/06/2020 :القبولتاريخ       ؛15/05/2020 :االستالمتاريخ 

 :ملخص

�دف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على مسامهة دول جملس التعاون اخلليجي يف إصدارات خمتلف الصكوك       

وقد توّصل البحث إىل أّن دول جملس التعاون جاءت يف املرتبة الثانية عامليا من حيث . اإلسالمية على املستويني العاملي واحمللي

أّما على الصعيد احمللي فقد احتلت العربية  .رتبة األوىل عامليا من حيث إصدارات الصكوك الّدوليةإصدارات الصكوك احمللية ويف امل

الّسعودية املرتبة األوىل من حيث إصدارات الصكوك احمللية، يف حني احتّلت اإلمارات املرتبة األوىل عامليا وحمليا من حيث 

  .إصدارات الصكوك الّدولية

 .الصكوك، الصكوك اإلسالمية، جملس التعاون اخلليجي إصدار :الكلمات المفتاحية

Abstract 

 The purpose of this working paper is to shed light on the contribution of gulf cooperation 
council countries in the issuance of different Islamic bonds (SUKUK) in local and global 
markets , the study has concluded that the GCC countries came second in the world in local 
SUKUK issuing and first in the issuance of international ones , and locally in the gulf region 
Saudi Arabia comes first in the issuance of local Islamic bonds , while the UAE are the 
biggest issuer locally and globally of international SUKUK . 

Key words: bonds issuance, Islamic bonds (SUKUK) , Gulf Cooperation Council . 
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I-  تمهيد : 

اإلسالمية وحىت غري منذ بداية األلفية الثالثة عرفت إصدارات الصكوك اإلسالمية تطّورا ملحوظا يف خمتلف الدول 

مليار دوالر أمريكي،  979أكثر من  2017إىل  2001اإلسالمية، وبلغت إصدارات إمجايل الصكوك خالل الفرتة من 

 219مليار دوالر، فيما بلغت قيمة الصكوك الدولية أكثر من  760وجتاوزت قيمة الصكوك احمللية املصدرة خالل نفس الفرتة 

  .مليار دوالر

تعاون لدّول اخلليج العربّية وماليزيا من أكثر الّدول اهتماما بصناعة الصكوك يف العامل ممّا مسح بتوفري موارد ويعّد جملس ال

عملت دول جملس التعاون على إصدار صكوك  2001فمنذ سنة . مالية كبرية سامهت يف إقامة مشاريع ضخمة يف هذه الدول

صدارات العاملية وصارت منافسا قويّا لدولة ماليزيا، كما تباينت إصدارات بأنواع وأحجام خمتلفة وزادت نسبة مسامهتها يف اإل

  .الصكوك بني دول جملس التعاون سواء من حيث نوع الصكوك املصدرة أو قيمتها

  :وبناء على ما سبق ميكن طرح التساؤل التايل

  ومحليا ؟ما مدى مساهمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إصدارات الصكوك عالميا 

  :باإلضافة إىل التساؤل الرئيسي السابق ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

 ما املقصود بالصكوك اإلسالمية وما هي تقسيما�ا ؟ وما الفرق بينها وبني األوراق املالية األخرى ؟ -

 ما هو نصيب جملس التعاون لدول اخلليج العربية من إصدارات الصكوك على املستوى العاملي ؟ -

 جملس التعاون من إصدارات الصكوك على املستوى العاملي واحمللي ؟ يفما هو نصيب كل دولة  -

  :تتلخص أهداف هذه الدراسة فيما يلي: أهداف البحث

 ؛)األسهم والسندات(التعّرف على أهّم الفروقات بني الصكوك اإلسالمية واألوراق املالية التقليدية  -

 اخلليج العربية يف إصدارات الصكوك على املستوى العاملي؛عرض مسامهة جملس التعاون لدول  -

 مقارنة إصدارات الصكوك بني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية؛ -

بيان نسب مسامهة دول جملس التعاون يف إصدارات الصكوك سواء على املستوى العاملي أو احمللي وحسب نوع  -

 .الصكوك املصدرة

صدارات الصكوك عامليا وحمليا وضوع الّدراسة يف كونه يوضح نسب مسامهة دول جملس التعاون يف إتكمن أمهّية م: أهمّية البحث

  .الصكوك حملية أو دولية ممّا يسمح بإعطاء صورة عن نوع التمويل املستهدف وحجمههذه نوع  و

  :الدراسة إىل ثالثة حماور وهيلإلجابة على التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية املرتبطة به ّمت تقسيم هذه : هيكل البحث

  اإلطار النظري للصكوك اإلسالمية _ 

  نصيب جملس التعاون لدول اخلليج العربية من إصدارات الصكوك عامليا_ 

  جملس التعاون من إصدارات الصكوك عامليا وحمليايف نصيب كل دولة  _ 

  

  

  



  عبد الغين حملقعبد الغين حملق  الطيب بوحلية، الطيب بوحلية،   
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II- اإلسالمية اإلطار النظري للصكوك 

اإلسالمية مصدرا متويليا خاضعا ألحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية وبديال عن الّسندات املقرتنة بالفوائد،  الصكوكتعّد 

  .وسيتّم من خالل هذا احملور تعريف الصكوك اإلسالمية وتبيان تقسيما�ا وأهّم الفروقات بينها وبني األوراق املالية التقليدية

اإلحاطة جّيدا مبفهوم الصكوك اإلسالمية البّد من اإلشارة إىل تعريفها من الناحية  حّىت يتمّ : تعريف الصكوك اإلسالمية. 1

  :الّلغوية واالصطالحية كما يلي

  .)ملحم( وهو وثيقة اعرتاف باملال املقبوض أو حنوه، أي وثيقة تثبت حّقا يف ملكمجع صك،  :لغة_ 

من خالل املعيار الشرعي ) AAOIFI(عرّفها ا�لس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  :اصطالحا_

وثائق متساوية القيمة متثل حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو يف '': اخلاص بصكوك االستثمار 17رقم 

خاص، وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء  ملكية موجودات مشروع معّني أو نشاط استثماري

  )238، صفحة 2010هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ( ''.استخدامها فيما أصدرت من أجله

وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة متثل حصصا إصدار '' : بأّ�ا عّرف جمّمع الفقه اإلسالمي الصكوك اإلسالميةو 

قائما فعال أو سيتّم إنشاؤها من ) أعيان، منافع، أو حقوق أو خليط من األعيان واملنافع والديون(شائعة يف ملكية موجودات 

  )2009سالمي الدولي، مجلس مجمع الفقه اإل( ''حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه

أوراق مالية ختضع لضوابط وأحكام الشريعة : اميكن تعريف الصكوك اإلسالمية على أ�ّ  ني السابقنيريفمن خالل التع

 ...صكوك املشاركة، املضاربة: وتتمّيز خبصائص معّينة، ومن أنواعها ع أو نشاطاإلسالمية ومتثل حصصا شائعة يف ملكية مشرو 

وبالتايل فالصكوك اإلسالمية تعترب البديل الشرعي لسندات القرض احملّرمة وغريها من األوراق املالية التقليدية اّليت ال ختلو من 

  .املخالفات الشرعية يف خمتلف املراحل واجلوانب املتعلقة بالتعامل

ون مصطلح الصكوك يستخدم ليعين ويتّم استعمال مصطلح الصكوك اإلسالمية بدال من السندات اإلسالمية وذلك لك

األوراق املالية اخلاّصة باالستثمار اإلسالمي اّلذي ينسجم مع أحكام الشريعة اإلسالمية، أّما التوريق أو التسنيد فيستخدم لألوراق 

  .)270، صفحة 2010تي، الساعا( املالية اخلاصة باالستثمار التقليدي اّلذي يرتبط بالفوائد الربوية

-11، الصفحات 2009منصور، ( :للصكوك اإلسالمية ميكن التمييز بني التقسيمات التالية: تقسيمات الصكوك اإلسالمية. 2

14(   

، )�ا أقل من سنةيت تكون مدّ والّ (م الصكوك اإلسالمية حسب هذا االعتبار إىل صكوك قصرية األجل تقسّ  :حسب اآلجال_

  .صكوك طويلة األجلو وصكوك متوسطة األجل، 

صكوك املضاربة، صكوك اإلجارة، صكوك املشاركة، صكوك : م الصكوك اإلسالمية حسب الصيغة إىلوتقسّ  :حسب الصيغة _

  ...السلم 

  : م حسب هذا االعتبار إىلوتقسّ  :حسب طبيعتها _

  ّدة األجلغري حمدّ (، وصكوك دائمة ....)سنة أو سنتني(د صكوك ذات أجل حمد.(  

 يعاد استثمار عائدها(وصكوك متزايدة ) اسرتداد جزء من قيمة الصك سنويا يتمّ : (صكوك متناقصة.(  
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الصكوك الزراعية، : ىفتسمّ  ذي تستثمر فيهوفق هذا االعتبار تأخذ الصكوك وصف القطاع الّ : حسب القطاع االقتصادي_

  .....ك التجاريةالصكوك الصناعية، الصكو 

، )نةإصدارها لتمويل مشاريع معيّ  يت يتمّ وهي الّ (وتنقسم الصكوك وفق هذا األساس إىل صكوك خمصصة : حسب التخصيص _

  .وصكوك غري خمصصة

  .م الصكوك وفقا جلهة اإلصدار إىل صكوك حكومية، صكوك الشركات، صكوك املصارفوتقسّ  :حسب جهة اإلصدار_

 يتّم من خالل هذا العنصر توضيح أهّم الفروقات بني: اإلسالمية واألوراق المالية التقليدية الفروقات بين الصكوك. 3

  ). سنداتالسهم و األ(األوراق املالية التقليدية و الصكوك اإلسالمية 

  :بينهما لتوضيح أهّم هذه الفروقات جيب اإلشارة إىل أوجه االتّفاق واالختالف :الفروقات بين الصكوك اإلسالمية واألسهم _

   )175، صفحة 2014يوسف، ( :تتشابه الصكوك اإلسالمية مع األسهم يف العناصر التالّية :فاقأوجه االتّ _ 

 ان أداة ملكية وليست أداة دينكل من الصكوك اإلسالمية واألسهم يعدّ : أداة ملكية. 

  ّة شائعة يف األصول من األعيان واملنافع هو حصّ  رأمسال شركة املسامهة، والصكّ ة شائعة يف هم حصّ فالسّ : ة شائعةحص

 .واخلدمات

  ّتتناسب مع مقدار مسامهته : شاطة من صايف ربح الشركة أو املشروع أو النّ هم حصّ يستحق مالك الصك أو مالك الس

 ).استحقاق الربح مبقدار املسامهة(يف رأمسال الشركة أو املشروع أو النشاط 

  ّهم تكون قيمته متساويةالصك أو الس. 

  ّأو مكان يف األسهم والصكوك  فليس للفائدة أو الربح املضمون حملّ : ض للربح واخلسارةهم معرّ صاحب الصك أو الس

 ).ل الربح واخلسارةحتمّ ( اإلسالمية 

  ّأي (التسليم واحليازة والقبض هم يقوم مقام احلّصة الشائعة يف صايف أصول الشركة أو املشروع يف كل من الصك والس

 ).ميكن استالم احلّصة املالية الشائعة بتسّلم الصك وحيازته وقبضه

  :ختتلف الصكوك اإلسالمية عن األسهم فيما يلي :أوجه االختالف_ 

 يشارك حامل السهم يف إدارة الشركة كحضور اجتماعات اجلمعية العمومية للشركة وحق  :حق المشاركة في اإلدارة

، 2010الجارحي و أبو زيد، ( .ينما ال حيق حلامل الصك ذلكبيت يف التعيني والعزل وصوت يف توزيع األرباح، التصو 

 )288صفحة 

 ق مبشاريع مؤقتة وهذاا غالبا ما تتعلّ أل�ّ ) إطفاء(الصكوك ورقة مالية مؤقتة أي هلا تاريخ استحقاق :تاريخ االستحقاق 

ميرة، ( .ق باملشاركة يف مشاريع دائمة ليس هلا تاريخ للتصفيةا تتعلّ يت تعترب ورقة مالية دائمة أل�ّ خبالف األسهم الّ 

 )288، صفحة 2010

 الصكوك اإلسالمية بشكل عام هي أوراق مالية قليلة املخاطرة وهذا عكس األسهم فهي أوراق  :من حيث المخاطرة

 .)165، صفحة 2010ميرة، ( مالية مرتفعة املخاطر
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 منتجا�ا األسهم متثل ما متلكه الشخصية االعتبارية للشركة من أصول وأعيان وليست من : من حيث ما تمثله

 .)37، صفحة 2014محّمد علّي، ( التجارية، بينما متثل الصكوك ما تنتجه الشركات من منتجات جتارية

 يف غالب األحيان ميكن توقع مقدار العائد عند إصدار الصكوك، بينما من الصعب توقع  :من حيث توقع العائد

 )168، صفحة 2010ميرة، ( .مقدار الربح الذي حيققه السهم عند االكتتاب

اإلشارة إىل أوجه االتّفاق واالختالف تتضح هذه الفروقات من خالل  :نداتالفروقات بين الصكوك اإلسالمية والسّ  _ 

  :بينهما

  :تتفق الصكوك اإلسالمية مع الّسندات فيما يلي :أوجه االتفاق_ 

 كالمها أوراق مالية. 

 كالمها ال يشاركان يف اإلدارة. 

 زم للجهات املختلفة كل من الصكوك والسندات أداة متويلية، الغرض منها توفري التمويل الّال : يتفقان يف الغرض

 )271، صفحة 2010الشريف، ( .ا يدعم االستقرار االقتصاديم يف حجم السيولة النقدية ممّ والتحكّ 

  ّ164، صفحة 2010ميرة، ( .ندات أوراق مالية ذات خماطر منخفضةكل من الصكوك والسّ   تعدّ : ة املخاطرقل( 

  :ختتلف الصكوك اإلسالمية عن الّسندات يف كثري من العناصر منها :أوجه االختالف_ 

  ميثل الصك حصة مالية شائعة يف ملكية أصول شركة أو مشروع، يف حني تعترب السندات دينا يف ذمة الشركة أو املشروع

 )ملحم( .اّلذي قام بإصداره

  يتحّمل حامل الصك اخلسارة اّليت قد تتعّرض هلا الشركة أو املشروع كما يشارك يف : يف الغنم والغرممن حيث املشاركة

ند حيصل على فوائد ثابتة بغض النظر عن نتيجة أعمال املشروع أو الشركة اقتسام األرباح عند حتققها، لكن حامل السّ 

 )177، صفحة 2014يوسف، ( .حققت رحبا أو خسارة

 عالقة مشاركة، بينما تكون العالقة بني مصدر ) املشرتي(تكون العالقة بني مصدر الصك وحامل الصك : العالقة

 )القّره داغي( .ند وحامله هي عالقة مداينة وليست عالقة مشاركةالسّ 

 الشركة أو املشروع جيب أن مينح صاحب السند حق األولوية يف احلصول على قيمة عند تصفية : األولوية عند التصفية

ا حيصل على ما يقابل مسامهته بعد سداد إمنّ  ال مينح لصاحب الصك حق األولوية السند والفوائد املرتتبة عنه، يف حني

 )القّره داغي( .ديون الشركة أو املشروع

  الصكوك اإلسالمية هي أوراق مالية مباحة أل�ا تصدر وفق ضوابط شرعية وختضع لقاعدة : التحرمي واإلباحةمن حيث

ميرة، ( .ا تقوم على أسس ختالف الضوابط الشرعيةمة أل�ّ الغنم والغرم، وهذا خبالف السندات اليت تعّد أوراق مالية حمرّ 

 )164، صفحة 2010

 يف  هم ألّ�ا عبارة عن مشاريع قائمةالصكوك اإلسالمية غري قابلة للتحّول إىل س: من حيث القابلية للتحّول إىل سهم

 )938الشايجي و الحجي، صفحة ( .ندات قابلة للحّول إىل أسهمحني السّ 
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III-  نصيب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إصدارات الصكوك عالميا  

جلس التعاون اخلليجي وهو تكتل سياسي واقتصادي وعسكري، يتكّون التعاون لدول اخلليج العربية مب جملسكان يسمى 

ة، مملكة البحرين، الكويت، املتحدّ اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية : من سّت دول عربية تطّل على اخلليج العريب وهي

عودية الرياض، وقد ّمت تأسيسه يف قّمة وزراء خارجية الدول الست يف ا�لس يف العاصمة السّ  ويقع مقرّ . قطر، سلطنة عمان

  .مليون كيلومرت مربع 2.6وتبلغ مساحة جملس التعاون لدول اخلليج العربية أكثر من . 1981فيفري  4الرياض يوم 

  )الماّدة الرابعة من النظام األساسّي لمجلس التعاون لدول الخليج العربّية( :لس التعاون لدول اخلليج العربية إىلويهدف جم

 حتقيق التنسيق والرتابط بني الدول األعضاء يف ا�لس يف مجيع امليادين وصوال إىل وحد�ا؛ -

 التعاون القائمة بني شعو�ا يف خمتلف ا�االت؛تعميق الروابط والصالت وأوجه  -

 وضع أنظمة يف خمتلف امليادين؛ -

  .وتشجيع تعاون القطاع اخلاص خلدمة شعوب ا�لسلعلمي والتقين يف مجيع ا�االت دفع عجلة التقّدم ا -

  :عالميانصيب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الصكوك المحلية .1

 760.044إصدارا بقيمة  6908بلغت اإلصدارات من الصكوك احمللية  2017إىل ديسمرب  2001خالل الفرتة من جانفي 

، واجلدول التايل يوضح نسبة (International Islamic Financial Market, 2018, p. 45 ) مليار دوالر أمريكي

  :احملليةمسامهة دول جملس التعاون من الصكوك 

 2017إىل ديسمرب  2001نصيب جملس التعاون من الصكوك احمللية املصدرة من جانفي ): 01(الجدول رقم 

  %النسبة   )مليون دوالر أمريكي(املبلغ   عدد اإلصدارات   املنطقة 

  %82.9  033 630 097 6  باقي دول آسيا

  %0.07  525  5  باقي دول الشرق األوسط

  %12.82  479 97  398  العربية جملس التعاون لدول اخلليج

  2.8  158 21  247  إفريقيا 

  1.43  849 10  161  أوروبا وباقي دول العامل

  %100  044 760  908 6  ا�موع

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث :المصدر

2018, 7th Edition, pp : 45-46  

ة إصدارا خالل الفرتة املمتدّ  398بلغت إصدارات دول جملس التعاون من الصكوك احمللية  معطيات اجلدول أعالهحسب 

من  %12.82مليار دوالر أمريكي وهو ما ميثل ما نسبته  97.479بقيمة  2017إىل ديسمرب  2001من جانفي 

من إصدارات الصكوك احمللية عامليّا حيث  %73.39ة بنسبة وقد احتّلت ماليزيا املرتبة األوىل خالل الفرت  .اإلصدارات العاملية

مليار دوالر، يف حني كانت نسبة مسامهة أندونيسيا من هذه الصكوك  557.832إصدارا بقيمة  5621بلغت إصدارا�ا 

6.49%.  
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  :عالميانصيب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الصكوك الدولية .2

إصدارا بقيمة  450بلغ عدد الصكوك الدولية املصدرة  2017إىل ديسمرب  2001خالل الفرتة من سبتمرب 

واجلدول التايل يوضح   (International Islamic Financial Market, 2018, p. 41 ) مليار دوالر 219.165

  :جملس التعاون من الصكوك الّدولية نصيب

  2017إىل ديسمرب  2001جملس التعاون من الصكوك الدولية املصدرة من سبتمرب نصيب ):02(الجدول رقم 

  %النسبة   )مليون دوالر أمريكي(المبلغ   عدد اإلصدارات   المنطقة

  %34.6  769 75 122  باقي دول آسيا

  %59.5  383 130  281  مجلس التعاون لدول الخليج العربية

  %0.36  780  3  إفريقيا

  %5.58  233 12  44  العالمأوروبا وباقي دول 

  %100  165 219  450  المجموع

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث :المصدر

2018, 7th Edition, pp : 41-42 

: الصكوك الدولية املصدرة تقدر بـ من خالل معطيات اجلدول أعاله يتبني أّن نسبة مسامهة دول جملس التعاون من إمجايل

 130.3إصدارا بقيمة  281: بـ 2017إىل ديسمرب  2001منذ جانفي  دول ا�لس رت عدد اإلصدارات، وقدّ 59.5%

وبذلك حتّتل دول جملس التعاون املرتبة  .مليون دوالر أمريكي 463مليار دوالر أمريكي وبذلك يكون مقدار اإلصدار الواحد هو 

  .األوىل عامليا من حيث إصدارات الصكوك الّدولية وهذا دليل على إقبال املستثمرين من خمتلف دول العامل على هذه الصكوك

  :نصيب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجمالي الصكوك عالميا.3

مليار دوالر  979.209ما قيمته   2017إىل ديسمرب  2001تمرب بلغ إمجايل الصكوك املصدرة يف الفرتة من سب

  :إصدارا، واجلدول التايل يوضح نصيب دول جملس من هذه اإلصدارات 7358ويقابلها 

  .2017إىل ديسمرب  2001نصيب جملس التعاون من إمجايل الصكوك املصدرة من سبتمرب ): 03(الجدول رقم

  %النسبة   )مليون دوالر أمريكي(املبلغ   عدد اإلصدارات   املنطقة 

  %72.1  802 705 219 6  باقي دول آسيا

  %0.06  525  5  باقي دول الشرق األوسط

  %23.24  862 227  679  جملس التعاون لدول اخلليج العربية

  %2.2  938 21  250  إفريقيا 

  %2.36  082 23  205  أوروبا وباقي دول العامل

  %100  209 979  358 7  ا�موع

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث :المصدر

2018, 7th Edition, pp : 57-58 



  . . حمليا وعاملياحمليا وعاملياإصدار الصكوك اإلسالمية إصدار الصكوك اإلسالمية   مسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يفمسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يف
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 2017إىل  2001يتضح من هذا اجلدول أّن حصة جملس التعاون لدول اخلليج العربية من إمجايل الصكوك املصدرة من 

من اإلصدارات العاملية من الصكوك  %23.24مليار دوالر أمريكي وهو ما ميثل  227.862 إصدارا بقيمة 679قد بلغت 

وعلى رأس هذه الدول ) %72.1(وقد جاءت دول جملس التعاون يف املرتبة الثانية بعد باقي دول آسيا بنسبة  .خالل الفرتة

  .من إمجايل الصكوك عامليا %6.41وأندونيسيا  %62.53ماليزيا اّليت سامهت ب 

  :عالمّيانصيب مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الصكوك القصيرة األجل . 4

وتستخدم يف توفري احتياجات السيولة للمؤسسات  ،تكون مّد�ا سنة واحدة أو أقلّ اّليت الصكوك القصرية األجل هي 

وهو ما  2017إىل ديسمرب  2001إصدارا خالل الفرتة من سبتمرب  3449املالية اإلسالمية، وقد بلغت عدد إصدار�ا عامليا 

  :ريةمليار دوالر، وسيتّم من خالل اجلدول أدناه التعّرف على حّصة دول جملس التعاون من الصكوك القص 367.41يعادل 

  .2017إىل ديسمرب 2001نصيب دول جملس التعاون من الصكوك القصرية األجل املصدرة من جانفي): 04(الجدول رقم

  %النسبة   )مليون دوالر أمريكي(املبلغ   عدد اإلصدارات  املنطقة

  %90.2  475 331 794 2  باقي دول آسيا

  %0.06  234  1  )اليمن(باقي دول الشرق األوسط 

  %4.24 629 15  327  لدول اخلليج العربيةجملس التعاون 

  %4.5  571 16  226  إفريقيا

  %0.95  501 3  101  أوروبا وباقي دول العامل

  %100  410 367  449 3  ا�موع

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث :المصدر

2018, 7th Edition, pp : 27-28 

من اإلصدارات العاملية   %4.24قّدرت نسبة مسامهة دول جملس التعاون جمتمعة يف إصدارات الصكوك القصرية األجل 

كان لدولة ) إصدار  319أي (مليار دوالر مع العلم أّن غالبية هذه اإلصدارات  15.629إصدارا فقط بقيمة  327أي 

من الصكوك القصرية األجل املصدرة عامليا ) %86.67( البحرين، وقد استحوذت ماليزيا وحدها على أكثر من أربعة أمخاس 

مرّة قيمة إصدارات دول  20مليار دوالر أي أكثر من  318.420إصدارا بقيمة   2598دارا�ا خالل الفرتة إذ بلغت إص

   .جملس التعاون جمتمعة

  

  

  

  

  

  



  عبد الغين حملقعبد الغين حملق  الطيب بوحلية، الطيب بوحلية،   

 

  .2017إىل ديسمرب  2001جانفي  

  

  
  من إعداد الباحثني باالعتماد على ما سبق

  محلياعالميا و مجلس التعاون من إصدارات الصكوك 

الصكوك : اون يف إصدارات الصكوكيتّم من خالل هذا احملور التعّرف على نسبة مسامهة كل دولة من دول جملس التع

استحوذت العربية الّسعودية على أكثر من نصف إصدارات جملس التعاون من الصكوك احمللّية وبلغت نسبة مسامهتها 

من اإلصدارات العاملية، يف حني جاءت البحرين يف املرتبة الثانية وبلغت 

23,24%

76,76%

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إجمالي إصدارات 
الصكوك عالمیا

نسبة مساھمة باقي 

12,82%

87,18%

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إصدارات الصكوك 
المحلیة عالمیا

نسبة مساھمة باقي 
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  :وميكن توضيح ما سبق من خالل الشكل التايل

 منالصكوك إصدارات  يفنسب مسامهة جملس التعاون ): 01

من إعداد الباحثني باالعتماد على ما سبق: المصدر

مجلس التعاون من إصدارات الصكوك  فينصيب كل دولة 

يتّم من خالل هذا احملور التعّرف على نسبة مسامهة كل دولة من دول جملس التع

  . قصرية األجل، الصكوك الّدولية، الصكوك احمللية، مثّ من إمجايل الصكوك

  :مجلس التعاون من الصكوك المحلية من دول

استحوذت العربية الّسعودية على أكثر من نصف إصدارات جملس التعاون من الصكوك احمللّية وبلغت نسبة مسامهتها 

من اإلصدارات العاملية، يف حني جاءت البحرين يف املرتبة الثانية وبلغت  %7.40من إمجايل إصدارات ا�لس، و

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إجمالي إصدارات 

نسبة مساھمة 
مجلس التعاون

نسبة مساھمة باقي 
دول العالم

59,50%

40,50%

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إصدارات الصكوك 
الّدولیة عالمیا

نسبة مساھمة باقي 

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إصدارات الصكوك 

نسبة مساھمة 
مجلس التعاون

نسبة مساھمة باقي 
دول العالم

95,76%

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إصدارات الصكوك 
القصیرة األجل عالمیا

نسبة مساھمة باقي 

  

  

  

وميكن توضيح ما سبق من خالل الشكل التايل

01(الشكل رقم 

IV-  نصيب كل دولة

يتّم من خالل هذا احملور التعّرف على نسبة مسامهة كل دولة من دول جملس التع

قصرية األجل، الصكوك الّدولية، الصكوك احمللية، مثّ من إمجايل الصكوك

من دولنصيب كل دولة . 1

استحوذت العربية الّسعودية على أكثر من نصف إصدارات جملس التعاون من الصكوك احمللّية وبلغت نسبة مسامهتها 

من إمجايل إصدارات ا�لس، و  57.70%

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إصدارات الصكوك 

نسبة مساھمة 
مجلس التعاون

نسبة مساھمة باقي 
دول العالم

4,24%

نسبة مساھمة مجلس التعاون في إصدارات الصكوك 

نسبة مساھمة 
مجلس التعاون

نسبة مساھمة باقي 
دول العالم



  . . حمليا وعاملياحمليا وعاملياإصدار الصكوك اإلسالمية إصدار الصكوك اإلسالمية 

 

أي أّن الدّول الثالث قد سامهت  14.78%

إصدار أي  398إصدار من جمموع  291ا من حيث عدد اإلصدارات فقد جاءت يف املرتبة األوىل دولة البحرين ب

إصدار ، بينما جاءت يف املرتبة األخرية دولة الكويت بإصدار واحد فقط خالل 

  .2017إىل ديسمرب  2001جملس التعاون من الصكوك احمللية املصدرة من جانفي 

  النسبة عامليا  النسبة حمليا  )مليون دوالر أمريكي

17.33%  2.27% 

0.34%  0.04%  

0.96%  0.12% 

14.78%  1.90% 

57.70%  7.40% 

8.46%  1.09% 

100% 12.82% 

International Islamic Financial Market, 

  .2017إىل ديسمرب  2001الصكوك احمللية من جانفي 

  
  باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

حبجم اإلمارات العربية املتحّدة دولة تأيت يف الصدارة 

وحوايل ثلث  % 48.81ليار دوالر أمريكي وهو ما ميثّل نصف إصدارات ا�لس تقريبا أي  

مليار دوالر وهو ما ميثل  38.965صدار قّدر بـ 

57,70%

8,46

إصدار الصكوك اإلسالمية إصدار الصكوك اإلسالمية   مسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يفمسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يف
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%14.78من إمجايل إصدارات ا�لس، ّمث دولة قطر بنسبة   17.33%

  .من إصدارات ا�لس من الصكوك احمللية

ا من حيث عدد اإلصدارات فقد جاءت يف املرتبة األوىل دولة البحرين ب

إصدار ، بينما جاءت يف املرتبة األخرية دولة الكويت بإصدار واحد فقط خالل  72، ّمث العربية السعودية ب

جملس التعاون من الصكوك احمللية املصدرة من جانفي  يفة دولكل نصيب   ):

مليون دوالر أمريكي(املبلغ   عدد اإلصدارات  دول جملس التعاون

  291 17 290  

  1  332  

4  941 

16  14 416  

  250 56  72  العربية السعودية

  251 8  14  اإلمارات العربية املتحدة

  398 97 479 

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث

2018, 7th Edition, p : 45 

  :لتوضيح نسب اجلدول أعاله ميكن االستعانة بالشكل التايل

الصكوك احمللية من جانفي إصدارات  يفجملس التعاون  دولنسب مسامهة ): 

باالعتماد على معطيات اجلدول السابق نيمن إعداد الباحث: المصدر

  :التعاون من الصكوك الدوليةنصيب كل دولة من دول مجلس 

تأيت يف الصدارة جملس التعاون من الصكوك الّدولّية إصدارات من حيث حجم 

ليار دوالر أمريكي وهو ما ميثّل نصف إصدارات ا�لس تقريبا أي  م 63.644

صدار قّدر بـ تليها العربية السعودية حبجم إ%  29.04 نسبتهاإلصدارات العاملية أي ما 

17,33%

0,34%

0,96%

14,78%

46%

البحرین

الكویت

عمان

قطر

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحدة

مسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يفمسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يف

 

 %17.33نسبة مسامهتها 

من إصدارات ا�لس من الصكوك احمللية %90حبوايل 

ا من حيث عدد اإلصدارات فقد جاءت يف املرتبة األوىل دولة البحرين بأمّ 

، ّمث العربية السعودية ب%73أكثر من 

  .الفرتة

):05(الجدول رقم 

دول جملس التعاون

  البحرين

  الكويت

  عمان

  قطر

العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

  ا�موع

من إعداد الباحث :المصدر

لتوضيح نسب اجلدول أعاله ميكن االستعانة بالشكل التايلو 

): 02(الشكل رقم 

نصيب كل دولة من دول مجلس . 2

من حيث حجم 

63.644إصدار قدره 

اإلصدارات العاملية أي ما 

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحدة



  عبد الغين حملقعبد الغين حملق  الطيب بوحلية، الطيب بوحلية،   

 

من اإلصدارات العاملية، وهذا يعين أّن إصدارات اإلمارات والسعودية من 

مليار دوالر، مث دولة  11.965ر قدره ّمث دولة قطر حبجم إصدا

 .مليار دوالر 3.5مليار دوالر، بينما كان نصيب كل من دولة عمان والكويت أقّل من 

 96إصدار خالل الفرتة تليها دولة اإلمارات بـ 

  .إصدارا

  .2017إىل ديسمرب  2001جملس التعاون من الصكوك الدولية املصدرة من جانفي 

  النسبة عامليا  ياالنسبة حمل  )مليون دوالر أمريكي

7.99%  4.76% 

2.55%  1.52%  

1.98%  1.18% 

8.77%  5.22% 

29.88%  17.78% 

48.81%  29.04% 

100% 59.5% 

International Islamic Financial Market, 

2018, 7th Edition 

  .2017إىل ديسمرب  2001الصكوك الدولية من جانفي 

  
  باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

دولة من دول جبمع الصكوك احمللية مع الصكوك الدولية يتّم احلصول على إمجايل الصكوك املصدرة خالل الفرتة لكل 

48,81%

11 

من اإلصدارات العاملية، وهذا يعين أّن إصدارات اإلمارات والسعودية من  %17.78من إصدارات ا�لس و

ّمث دولة قطر حبجم إصدا. من إمجايل إصدارات ا�لس%78الصكوك يفوق نسبة  

مليار دوالر، بينما كان نصيب كل من دولة عمان والكويت أقّل من  10.430البحرين حبجم إصدار قدره 

إصدار خالل الفرتة تليها دولة اإلمارات بـ  101لبحرين بـ ا من حيث عدد اإلصدارات فقد تصّدرت القائمة مملكة ا

إصدارا 20إصدارا، وكان نصيب الدول األخرى أقّل من  50إصدار مثّ العربية الّسعودية بـ 

جملس التعاون من الصكوك الدولية املصدرة من جانفي  يفة دولكل نصيب   

مليون دوالر أمريكي(املبلغ   عدد اإلصدارات  دول جملس التعاون

  101 10 430  

  17  3 327  

  3  2 582 

14  11 965  

  965 38  50  العربية السعودية

  644 63  96  اإلمارات العربية املتحدة

  281 130 383 

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث

2018, 7th Edition, pp : 41-42

  :وميكن االستعانة بالشكل التايل لتوضيح نسب اجلدول أعاله

الصكوك الدولية من جانفي  يف إصداراتجملس التعاون  دولنسب مسامهة 

باالعتماد على معطيات اجلدول السابق نيمن إعداد الباحث: المصدر

  نصيب كل دولة من دول مجلس التعاون من إجمالي الصكوك

جبمع الصكوك احمللية مع الصكوك الدولية يتّم احلصول على إمجايل الصكوك املصدرة خالل الفرتة لكل 

  :جملس التعاون وهو ما توضحه معطيات اجلدول التايل

7,99%

2,55%
1,98%

8,77%

29,88%

البحرین

الكویت

عمان

قطر

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحدة

من إصدارات ا�لس و 29.88%

الصكوك يفوق نسبة  

البحرين حبجم إصدار قدره 

ا من حيث عدد اإلصدارات فقد تصّدرت القائمة مملكة اأمّ  

إصدار مثّ العربية الّسعودية بـ 

 ):06(الجدول رقم 

دول جملس التعاون

  البحرين

  الكويت

  عمان

  قطر

العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

  ا�موع

من إعداد الباحث :المصدر

وميكن االستعانة بالشكل التايل لتوضيح نسب اجلدول أعاله

نسب مسامهة ): 03(الشكل رقم 

نصيب كل دولة من دول مجلس التعاون من إجمالي الصكوك. 3

جبمع الصكوك احمللية مع الصكوك الدولية يتّم احلصول على إمجايل الصكوك املصدرة خالل الفرتة لكل 

جملس التعاون وهو ما توضحه معطيات اجلدول التايل

  

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحدة



  . . حمليا وعاملياحمليا وعاملياإصدار الصكوك اإلسالمية إصدار الصكوك اإلسالمية 

 

  .2017إىل ديسمرب  2001نصيب دول جملس التعاون من إمجايل الصكوك املصدرة من جانفي 

  النسبة عامليا  النسبة حمليا  )مليون دوالر أمريكي

12.16%  2.83% 

1.60%  0.37%  

1.54%  0.36% 

11.34%  2.64% 

41.78%  9.72% 

31.55%  7.34% 

100% 23.24% 

International Islamic Financial Market, 

 %41.78مليار دوالر وهو ما ميثل  95.215

من %31.55مليار دوالر أي ما نسبته   

  .من إصدارات ا�لس

، فيما كانت %11.34وجاءت يف املرتبة الرابعة دولة قطر ب

مليار  4من إصدارات جملس التعاون أي أّن قيمة إصدارا�ا مل تتجاوز 

إصدار خاص بالصكوك  291إصدار منها  392

  .إصدارات 110

  .2017إىل ديسمرب  2001الصكوك من جانفي 

  
  باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

31,55%

إصدار الصكوك اإلسالمية إصدار الصكوك اإلسالمية   مسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يفمسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يف

12 

نصيب دول جملس التعاون من إمجايل الصكوك املصدرة من جانفي  ):07

مليون دوالر أمريكي(املبلغ   عدد اإلصدارات  دول جملس التعاون

  392 27 720  

  18  3 658  

  7  3 523 

30  25 851  

  215 95  122  العربية السعودية

  895 71  110  اإلمارات العربية املتحدة

  679 227 862 

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilباالعتماد على  نيمن إعداد الباحث

2018, 7th Edition, p : 57 

95.215بلغت قيمة إمجايل الصكوك اّليت أصدر�ا العربية الّسعودية خالل الفرتة 

 71.895ملرتبة الثانية بمن إمجايل إصدارات ا�لس وتأيت دولة اإلمارات يف ا

من إصدارات ا�لس %72إصدارات ا�لس، أي أّن الدولتني معا قد سامهتا بـأكثر من  

وجاءت يف املرتبة الرابعة دولة قطر ب %12.16واحتّلت دولة البحرين املرتبة الثالثة بنسبة 

من إصدارات جملس التعاون أي أّن قيمة إصدارا�ا مل تتجاوز %2نسبة مسامهة كل من دولة الكويت وعمان أقّل من  

392أّما من حيث عدد اإلصدارات فقد جاءت البحرين يف املرتبة األوىل ب

110إصدار واإلمارات ب 122صكوك دولية، مثّ العربية السعودية ب

  :وميكن متثيل نسب اجلدول أعاله كما يلي

الصكوك من جانفي  إصدارات إمجايل يفجملس التعاون دول نسب مسامهة 

باالعتماد على معطيات اجلدول السابق نيمن إعداد الباحث: المصدر

  :نصيب كل دولة من دّول مجلس التعاون من الصكوك القصيرة األجل

12,16%
1,60% 1,54%

11,34%

41,78%

%

البحرین

الكویت

عمان

قطر

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحدة

مسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يفمسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يف

 

  

07(الجدول رقم 

دول جملس التعاون

  البحرين

  الكويت

  عمان

  قطر

العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

  ا�موع

من إعداد الباحث :المصدر

بلغت قيمة إمجايل الصكوك اّليت أصدر�ا العربية الّسعودية خالل الفرتة 

من إمجايل إصدارات ا�لس وتأيت دولة اإلمارات يف ا

إصدارات ا�لس، أي أّن الدولتني معا قد سامهتا بـأكثر من  

واحتّلت دولة البحرين املرتبة الثالثة بنسبة 

نسبة مسامهة كل من دولة الكويت وعمان أقّل من  

  .دوالر خالل الفرتة

أّما من حيث عدد اإلصدارات فقد جاءت البحرين يف املرتبة األوىل ب

صكوك دولية، مثّ العربية السعودية ب احمللية والباقي

وميكن متثيل نسب اجلدول أعاله كما يلي

نسب مسامهة ): 04(الشكل رقم 

نصيب كل دولة من دّول مجلس التعاون من الصكوك القصيرة األجل. 4

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحدة



  عبد الغين حملقعبد الغين حملق  الطيب بوحلية، الطيب بوحلية،   

 

إىل  2001حتتّل مملكة البحرين الصدارة من حيث حجم الصكوك القصرية األجل املصدرة خالل الفرتة من جانفي 

وتأيت اململكة العربية السعودية يف املرتبة الثانية حبجم 

، فيما أصدرت كل من دولة عمان واإلمارات العربّية املتحّدة إصدارا واحدا 

ار للصكوك قصرية مليون دوالر على التوايل، ومل تصدر دولة قطر والكويت أي إصد

يف إصدارات الصكوك القصرية  واجلدول التايل يوضح نصيب مسامهة كل دولة من ا�لس

  .2017إىل ديسمرب  2001نصيب دول جملس التعاون من الصكوك القصرية األجل املصدرة من جانفي 

  النسبة عامليا  النسبة حمليا  )مليون دوالر أمريكي

90.2%  3.84% 

0.83%  0.04%  

8.32%  0.35% 

0.63%  0.03% 

-  - 

-  - 

100% 4.24% 

International Islamic Financial Market, Sukuk report, April 

 2001جانفي  خالل الفرتة من الصكوك القصرية األجل

  
  باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

من %90.20من حيث نسب إصدارات الصكوك القصرية األجل جاءت دولة البحرين يف املرتبة األوىل حمليا بنسبة  

  .على الرتتيب%0.83و %0.63مثّ عمان واإلمارات بنسبة 

  

0,83% 8,32%
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حتتّل مملكة البحرين الصدارة من حيث حجم الصكوك القصرية األجل املصدرة خالل الفرتة من جانفي 

وتأيت اململكة العربية السعودية يف املرتبة الثانية حبجم إصدارا،  319: يقابلها مليار دوالر  14.098بقيمة 

، فيما أصدرت كل من دولة عمان واإلمارات العربّية املتحّدة إصدارا واحدا )إصدارات 6(مليار دوالر  1.301

مليون دوالر على التوايل، ومل تصدر دولة قطر والكويت أي إصد 100مليون دوالر و

واجلدول التايل يوضح نصيب مسامهة كل دولة من ا�لس. األجل خالل الفرتة حمّل الّدراسة

نصيب دول جملس التعاون من الصكوك القصرية األجل املصدرة من جانفي ): 

مليون دوالر أمريكي(املبلغ   إلصداراتعدد ا  دول جملس التعاون

  319 14 098  

  1  130  

 301 1  6  العربية السعودية

  100  1  اإلمارات العربية املتحدة

-  -  

  -  -  

  327 15 629 

 International Islamic Financial Market, Sukuk report, Aprilمن إعداد الباحثني باالعتماد على 

2018, 7th Edition, p : 27 

  :وميكن توضيح نسب اجلدول أعاله من خالل الشكل التايل

الصكوك القصرية األجل يف إصداراتجملس التعاون دول نسب مسامهة ): 

  .2017إىل ديسمرب 

باالعتماد على معطيات اجلدول السابق نيمن إعداد الباحث: المصدر

من حيث نسب إصدارات الصكوك القصرية األجل جاءت دولة البحرين يف املرتبة األوىل حمليا بنسبة  

مثّ عمان واإلمارات بنسبة  % 8.32قيمة إصدارات ا�لس تليها العربية السعودية بنسبة 

  :الخالصة 

  : أهم النتائج املتوّصل إليها وهي كما يلي يف ختام هذا البحث ميكن تقدمي

 :في مجال إصدارات الصكوك المحلّية

90,20%

% 0,63%

البحرین

عّمان

العربیة السعودیة

اإلمارات العربیة المتحّدة

حتتّل مملكة البحرين الصدارة من حيث حجم الصكوك القصرية األجل املصدرة خالل الفرتة من جانفي 

بقيمة  2017ديسمرب 

1.301: إصدار قدر بـ

مليون دوالر و 130فقط بقيمة 

األجل خالل الفرتة حمّل الّدراسة

  :األجل

): 08(الجدول رقم 

دول جملس التعاون

  البحرين

  عمان

العربية السعودية

اإلمارات العربية املتحدة

  قطر

  الكويت

  ا�موع

من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر

وميكن توضيح نسب اجلدول أعاله من خالل الشكل التايل

): 05(الشكل رقم 

من حيث نسب إصدارات الصكوك القصرية األجل جاءت دولة البحرين يف املرتبة األوىل حمليا بنسبة  

قيمة إصدارات ا�لس تليها العربية السعودية بنسبة 

V - 

يف ختام هذا البحث ميكن تقدمي

في مجال إصدارات الصكوك المحلّية .1

اإلمارات العربیة المتحّدة



  . . حمليا وعاملياحمليا وعاملياإصدار الصكوك اإلسالمية إصدار الصكوك اإلسالمية   مسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يفمسامهة جملس التعاون لدول اخلليج  العربية يف
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من اإلصدارات العاملية من هذه الصكوك، وجاءت يف املرتبة  %12.82: قّدرت نسبة مسامهة دول جملس التعاون بـ -

 من اإلصدارات العاملية؛%73.39الثانية بعد ماليزيا اّليت سامهت بـ  

من اإلصدارات العاملية، %7.40  بنسبة مسامهة قّدرت بـ ) بعد ماليزيا(جاءت العربية السعودية يف املرتبة الثانية عامليا  -

من إصدارات ا�لس من هذه  %57.70وجاءت يف املرتبة األوىل بني دول جملس التعاون واستحوذت على  

الصكوك، وتفّوقت على البحرين اّليت جاءت يف املرتبة الثانية بني دول جملس التعاون رغم أّن هذه األخرية أصدرت 

ويعود السبب يف ذلك إىل ارتفاع قيمة الصكوك احمللية اليت ) إصدار 72(من السعودية ) إصدار 291(عددا أكرب 

  تصدرها الّسعودية، وجاءت يف املرتبة الثالثة دولة قطر تليها يف املرتبة الرابعة اإلمارات العربية املتحّدة؛

 :في مجال إصدارات الصكوك الدولية .2

احتّلت دّول جملس التعاون املرتبة األوىل عامليا وكانت نسبة مسامهتها أكثر من نصف اإلصدارات العاملية من هذه  -

، وهذا يّدل على رغبة حكومات دول جملس التعاون يف جذب التمويل األجنيب اّلذي يوفر موارد %59.5الصكوك 

 .مالية كبرية لتمويل املشاريع التنموية الضخمة

من اإلصدارات العاملية، واألوىل  %29.04اإلمارات العربّية املتحّدة يف املرتبة األوىل عامليّا بنسبة مسامهة   جاءت دولة -

بعد (، وجاءت العربّية الّسعودية يف املرتبة الثالثة عامليا %48.81حمليا بنسبة قاربت نصف إصدارات دول ا�لس

من إصدارات دول جملس التعاون،  %78 الّدولتني بأكثر من  ، وقّدر نصيب هاتني%17.78 بنسبة مسامهة ) ماليزيا

وتعكس هذه النسب مدى االهتمام . وجاءت يف املرتبة الثالثة بني دول ا�لس دولة قطر ويف املرتبة الرابعة دولة البحرين

خمتلف دول رين األجانب من اّلذي حظيت به الصكوك الّدولية اّليت تصدرها دول جملس التعاون من طرف املستثم

  .العامل

 :في مجال إصدارات إجمالي الصكوك .3

وقد جاءت يف املرتبة الثانية بعد دولة ماليزيا الّيت سامهت  %23.24: قّدرت نسبة مسامهة دول جملس التعاون جمتمعة بـ -

وسبب اخنفاض نسبة مسامهة دول جملس التعاون يف إصدارات إمجايل الصكوك يعود إىل ضخامة حجم  %62.53بـ 

 لصكوك احمللية اّليت تصدرها ماليزيا مقارنة حبجم الصكوك الّدولية اّليت تصدرها دول جملس التعاون؛ا

من اإلصدارات العاملية تليها يف املرتبة الثالثة  %9.72بنسبة ) بعد ماليزيا(جاءت العربية الّسعودية يف املرتبة الثانية عامليا  -

) مليار دوالر 63(، ورغم أّن إصدارات اإلمارات من الصكوك الّدولية  % 7.34عامليا اإلمارات العربية املتحّدة بنسبة 

إّال أّن العربية السعودية تفّوقت على اإلمارات بسبب ضخامة حجم ) مليار دوالر 38(أكرب من إصدارات الّسعودية 

 ر فقط لإلمارات؛مليارات دوال 8مقابل ) مليار دوالر 56قيمتها (الصكوك احمللّية اّليت تصدرها السعودية 

 :في مجال إصدارات الصكوك القصيرة األجل .4

فقط من اإلصدارات العاملية، وهو دليل على أّن هذا  % 4.24كانت نسبة مسامهة دول جملس التعاون منخفضة  -

 الّنوع من الصكوك ال حيظى باهتمام كبري من دول جملس التعاون؛



  عبد الغين حملقعبد الغين حملق  الطيب بوحلية، الطيب بوحلية،   
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من اإلصدارات العاملّية بعد كل من ماليزيا  %3.84جاءت دولة البحرين يف املرتبة الثالثة عامليا بنسبة مسامهة   -

 %90.20، وجاءت يف املرتبة األوىل بني دول جملس التعاون بنسبة مسامهة قّدرت بـ % 4.47والّسودان  86.67%

  .  %8.32من إصدارات ا�لس وتليها العربية السعودية بنسبة 

  :المراجع
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 حالة الجزائر -التي تحول دون تحقیق استثمار سیاحي مستدام وسبل ترقیته المعوقاتتشخیص 

Diagnosing the obstacles that prevent the achievement of sustainable tourism investment and the 
means of promoting it-The case of Algeria - 

   

   )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر  ،*مرباح طه ياسين

 )اجلزائر( البويرةب اوحلاج حمند اكلي جامعة ،كرمية توفيق

  

  28/12/2020 :تاريخ القبول  ؛  15/12/2020:تاريخ المراجعة   ؛ 28/06/2020 :تاريخ االستالم

  :ملخص 

�دف هذه الورقة البحثية إىل بيان التحديات واملعوقات املؤثرة يف جذب االستثمارات السياحية املستدامة يف اجلزائر وكيفية  

الدولية، إال رغم جمهودات وزارة السياحة إلعادة صورة اجلزائر إىل الساحة السياحية معاجلتها، ومن أهم النتائج اليت مت التوصل إليها إىل أنه 

أ�ا مل تعتمد على إسرتاتيجية تسويقية من خالل االطالع احلقيقي على رغبات وتطلعات مبختلف السياح، كما أنه ال يوجد متوقع واضحة 

،  الوطينللسياحة اجلزائرية يف أذهان السياح،باإلضافة إىل عدم وجود تنسيق بني الوكالت السياحية فيما بينها سواء على املستوى احمللي أو 

كثرة اإلجراءات اإلدارية وانتشار كما توصلت الدراسة إىل أن االستثمارات السياحية يف اجلزائر تواجه عدة عراقيل إدارية أبرزها 

العراقيل اليت أثرت سلبا على  الفساد وغياب الشفافية، وتوصي الدراسة بضرورة رسم إسرتاتيجية تساهم يف مواجهة خمتلف ،البريوقراطية

  .املشاريع هذهمتابعة وولة عن تنفيذ املسؤواهليئات املختصة فرض رقابة صارمة و مستمرة من قبل االستثمارات السياحية ، وجذب 

  .االستثمار، السياحة، االستثمار السياحي املستدام، التنمية السياحية :الكلمات المفتاحية

  . JEL :P33 ، F21 تصنيف

Abstract: 
 This research paper aims to show the challenges and obstacles affecting attracting 

sustainable tourism investments in Algeria and how to address them, and one of the most 
important results reached is that despite the efforts of the Ministry of Tourism to return 
Algeria's image to the international tourism scene, it did not depend on a marketing strategy 
by looking at The real is on the wishes and aspirations of different tourists, as there is no clear 
location for Algerian tourism in the minds of tourists, in addition to the lack of coordination 
between tourist agencies among them, whether at the local or national level, and the study 
also found that tourism investments Alive in Algeria faces several administrative obstacles, 
the most prominent of which are administrative procedures and the spread of bureaucracy, 
corruption and the absence of transparency, and the study recommends the need to draw up a 
strategy that contributes to facing the various obstacles that have negatively affected the 
attraction of tourism investments, and the imposition of strict and continuous monitoring by 
the competent bodies responsible for implementing and monitoring this Projects. 
Key words: investment, tourism, sustainable tourism investment, tourism development .  
Jel Classification codes: P33, F21. 
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I.  تمهيد :  
نظرا ملا حتققه  املبادالت السياحية من نتائج معتربة،  دورا بارزا  يف االقتصاد العاملييلعب القطاع السياحي  يف الوقت احلاضر        

  فالسياحة حاليا هي صناعة  جتارية  وقطاع اقتصادي  هام يف عملية التنمية  فقد أظهرت جتربة العديد من الدول  األمهية  اليت  يكتسبها

د صناعة  تصديرية  وتتقارب أحيانا أخرى مع ما هذا القطاع  من النشاط  إذ حيقق  أمواال كبرية وجيلب عدد هائل من السياح كما تع

 حتققه املبدالت النفطية، حبيث تعترب السياحة  حاليا صناعة تصديرية  فهي بالتايل قطاعا اقتصاديا هاما يف عملية التنمية  االقتصادية

  .واالجتماعية

اهلام  الذي تلعبه  يف التنمية االقتصادية  حيث ظلت فكرة  وهي ال تقل أمهية عن القطاعات األخرى كالصناعة والزراعة نظرا للدور         

صعبة  السياحة  مرتبطة  بفكرة التجارة  الدولية  وبعمليات  تسديد  وموازنة  أو تغطية  العجز فيه كما تعترب وسيلة فعالة  جللب  العملة ال

مما جعل  الكثري من الدول  تويل اهتماما خاصا  هلذا امليدان  وامتصاص  البطالة أل�ا نشاط  يعتمد بالدرجة األوىل  على اليد العاملة  

حيث عمدت إىل ختصيص رؤوس أموال هائلة  لالستثمار فيه ، لذا فقد تغريت وجهة نظر دول العامل ومن ضمنها الدول النامية لالستثمار 

ويل االستثمارات املطلوبة لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية، السياحي، فاقتصاديات هذه الدول تعاين من عدم كفاية املوارد املالية املتاحة لتم

زاد من  وتأيت أمهية هذا النوع من االستثمار كونه حيتل أمهية استثنائية بسبب ما تعانيه الدول النامية من تفاقم أزما�ا املالية الشيء الذي

  .  حدته تقلص مصادر التمويل املختلفة

ة الضـعف فـي االستثمار يف قطاع السـياحة للدول العربية وباألخص يف اجلزائر، فرغم ما تتميز به من وجـود ظـاهر : إشكالية الدراسة

مقومات سياحية طبيعية وحضارية وموروث تارخيي، إال أن مسامهة هذا القطاع ال يرقى للمستوى املطلوب باملقارنة مع نظريا�ا من الدول 

  :تطوير هذا القطاع وجود العديد من العراقيل واملشاكل، ومما سبق تتبلور لنا معامل اإلشكالية التالية ا�اورة هلا ومن األسباب اليت أثرت على

  التي تحول دون تحقيق استثمار سياحي مستدام في الجزائر؟عوقات مختلف الم ما هي

  :ويندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة التالية

 ما ملقصود باالستثمار السياحي؟  -

 ومسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؟ للقطاع السياحي يف اجلزائر املؤشرات احلالية ما هو واقع -

 كيف ميكن مواجهة خمتلف التحديات اليت حتول دون حتقيق استثمار سياحي مستدام يف اجلزائر؟ -

 احملاور ضمن تندرج والتطبيقية، اليت النظرية جوانبه خمتلف إىل بالتطرق وذلك البحثية الورقة هذه خالل من اإلشكالية هذه وسنعاجل

  :التالية الرئيسية

 ؛أساسيات حول السياحة واالستثمار السياحي: المحور األول -

 ؛ومسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتماعية القطاع السياحي يف اجلزائر املؤشرات احلالية تقييم واقع :المحور الثاني -

 االستثمار السياحي يف اجلزائرتطور  :المحور الثالث -

 .اليت تواجه االستثمارات السياحية يف اجلزائر التحدياتتشخيص  :المحور الرابع -

تكمن أمهية هذه الدراسة من أمهية املوضوع اليت تعاجله حبيث أن للسياحة هلا أمهية كبرية يف الوقت احلايل ملا هلا من تأثري  :أهمية الدراسة 

املالية،كما يعترب االستثمار يف القطاع  التدفقات الشغل، مناصب وخلق االستثمار، جماالت يف اقتصاديات الدول مستوىوكبري على  اجيايب

السياحي من بني أبرز املواضيع ركزت عليها األحباث والدراسات ويف كيفية مسامهته يف تطوير هذا القطاع السياحي يف دول العامل وخاصة 

  .جذب االستثمارات السياحية يف اجلزائر اليت حتد من عمليةتوضيح خمتلف التحديات دولة اجلزائر، إضافة إىل 

  :نسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف، نذكر منها  :أهداف الدراسة

 االستثمارات السياحية يف التنمية السياحية يف اجلزائر؛ التعرف على دور -

 يف اجلزائر وإبراز خمتلف التحديات اليت تواجهها ؛ السياحية واقع االستثمارات التعرف على  -

 .االقتصاد الوطين حبيث يساهم بصفة فعالة يف السياحي باالستثمار يف القطاع للنهوض املناسبة احللول اقرتاح بعض -

لتشخيص  املالئم نهجالتحليلي باعتباره امل الوصفي بغرض دراسة حيثيات موضوع هذا البحث، مت االستناد على  املنهج :منهج الدراسة

 املتعلقة واملقارنات اإلحصائية املعلومات يف املتمثلة األدوات من ذلك جمموعة يف مستعملني عنه، واضحة صورة وإعطاء السياحي القطاع

  .وعلى مستوى الدول العربية وخنص بالذكر اجلزائر حمور دراستنا هذه العاملي املستوى على للسياحة االقتصادي بالواقع
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I.1 اإلطار النظري للدراسة  

I.1.1 السياحة واالستثمار السياحي: المحور األول   

I.1.1.1 تعددت التعاريف اليت قدمها الباحثون للسياحة فهناك من عرفها على أ�ا عبارة عن ظاهرة من ظواهر عصرنا  :تعريف السياحة

طق هلا تنبثق من احلاجة املتزايدة من الراحة وإىل تغيري اهلواء وإىل مولد وإحساس بنمو الطبيعة والشعور بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف منا

 .1 منو االتصاالت بني الشعوب خمتلفة من اجلماعة اإلنسانيةطبيعتها اخلاصة، وأيضا إىل 

  . 2 كما عرفت السياحة على أ�ا جمموعة من األنشطة البشرية اتيت تتعلق بالسفر إىل إشباع حاجات السائح       

فيه  الفرد من الوسط الذي يقيمعلق خبروج تتاليت  فتعرفها على أ�ا نشاط األنشطة) WTO(وبالنسبة للمنظمة العاملية للسياحة          

    .3واالستمتاع على أن ال تكون مرتبطة مبمارسة نشاط �دف احلصول على دخل  الرتفيه متواصلة لغرض تتجاوز سنة وملدة

ني ق فقد عرفته جلنة اخلرباء االقتصاديلسياهذا افي ط، ولنشاحمور هذا ايمثل الذي لسائح وإن تعريف السياحة ال يكتمل إال بتعريف ا

  .4ئمةدابصفة ساعة أو أكثر غري تلك اليت يقيم فيها  24أي شخص يسافر لفرتة من " بأنه 1973سنة مم ألالتابعة لعصبة ا

  :من خالل التعاريف املقدمة للسياحة نستنتج ما يلي      

 تتضمن السياحة تنقل الفرد من مكان ملكان أخر قصد الرتفيه واالستجمام يف فرتة ال تتجاوز سنة؛  -

 ترتكز السياحة على خمتلف اجلوانب النفسية واالجتماعية للفرد؛ -

  .مبقابل عمل اللجوء ملمارسة الغاية من السياحة حتقيق املتعة والراحة دون -

I.2.1.1 االستثمار كمصطلح يعين توظيف األموال أو استثمارها يف ا�االت أو الفرص االستثمارية اليت : تعريف االستثمار السياحي

أن املستثمر أن فيها فرصا ذات جدوى حتقق أفضل عائد يف أقل مستوى من املخاطر، وإن أحد جماالت االستثمار هو االستثمار يعتقد 

مارية السياحي ويقصد �ذا النوع من االستثمار أن يوجه املستثمر أي كان عربيا أو أجنبيا جزء او كل من أمواله اليت حبوزته يف الفرص االستث

ذلك الشخص الذي يطلب استثمار أمواله يف تنشيط السياحة يف أي بلد كمجال أو كفرصة استثمارية فيقصد به املستثمر  ، أماالسياحية

 .5لتشغيل ما لديه من موارد ويف خمتلف املناطق واملواقع األثرية والتارخيية والدينية

السياحة وما تستقطبه الدول من استثمارات أجنبية موجهة هلذا  قطاع يفأما االستثمار السياحي يعرف على أنه هو جمموع ما ينفق        

ي القطاع، ويعترب كذلك من أالنشطة الواعدة ملا تتيحه من فرص كبرية للنجاح وحتقيق عوائد مالية معتربة، كما أن تطور االستثمار السياح

سياحة، إىل جانب قوة املنتج املعروض وحجم الطلب السياحي يتوقف على مدى تدفق رؤوس أالموال احمللية وأالجنبية لالستثمار يف جمال ال

وحسب املنظمة العاملية للسياحة  ،عليه يف سوق السياحة العاملية ومدى اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعريف مبنتجها السياحي

)OMT ( خالل النشاطات املنتجة لرأس املال االستثمار السياحي والذي يهدف إىل تكوين رأس املال السياحي اخلام وذلك من

احية، السياحي الثابت واملتمثلة يف تشييد املباين السياحية وهياكل االستقبال ومراكز التسلية لالستعمال السياحي، مثل الفنادق، القرى السي

           .6السالسل الفندقية

I.2.1 للقطاع السياحي في الجزائر ومساهمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية  المؤشرات الحالية تقييم واقع: المحور الثاني  

سنحاول تقدمي بعض املؤشرات املتعلقة بالسياحة اجلزائرية من حيث الطاقة الفندقية، التدفقات السياحية الوافدة للجزائر، ومسامهتها       

  .القطاع يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

I. 1.2ميكن تقييم واقع القطاع السياحي يف اجلزائر من خالل التعرف على : للقطاع السياحي في الجزائر المؤشرات الحاليةقع تقييم وا

  :ما يلي

I. 1.1.2تطور الطاقة الفندقية يف اجلزائر من خالل عدد األسرة والتطورات اليت طرأت عليه 01يعكس اجلدول  :الطاقة الفندقية .  
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  )2017- 2000(تطور الطاقة الفندقية في الجزائر خالل الفترة الممتدة من  : 01الجدول رقم 

 عدد األسرة السنوات عدد االسرة السنوات

2000 77242 2009 86383 

2001 72485 2010 92377 

2002 73548 2011 92737 

2003 77473 2012 96898 

2004 82034 2013 98804 

2005 83895 2014 99605 

2006 84869 2015 102244 

2007 85000 2016 107420 

2008 85876 2017 112264 

  )بيانات مقدمة من وزارة اهليئة العمرانية والسياحية والصناعة التقليدية(: المصدر

بطيء كان يف تزايد مستمر ولكن مبعدل   2017إىل  2000نالحظ أن عدد األسرة يف الفرتة من  01 من خالل بيانات اجلدول        

سرير بإمجايل فنادق بلغ  112264إىل  2017سرير ، لتصل طاقة اإليواء سنة  772242ب  2000حيث بلغت طاقة اإليواء سنة 

 .فندق ويبقى هذا العدد ضعيف لتلبية احتياجات الزبائن  268

  :التايل خالل اجلدول من وذلك الفندقي التصنيف حسب اإليواء طاقات يف التطور تصنيف ميكن كما

  )2017-2000(طاقات االيواء حسب التصنيف الفندقي:  02الجدول رقم 

 اإلمجايل بدون تصنيف جنمة 1 جنوم 2 جنوم 3 جنوم 4 جنوم 5 فندق/سنة  

2000 6200 5100 30330 5190 3322 27100 77242 

2001 4832 3621 15808 5331 2165 40728 72485 

2002 6000 2975 11717 3338 2033 47485 73548 

2003 4212 5424 14740 3757 4959 44381 77473 

2004 4590 3383 14857 5415 2315 51474 82034 

2005 4590 3383 14807 5800 2315 53000 83895 

2006 5455 3743 11225 5843 2378 56225 84869 

2007 5455 3743 11225 5843 2378 56356 85000 

2008 5455 3743 11601 5843 2378 56856 85876 

2009 5455 3950 11700 6044 2378 56865 86392 

2010 4948 3560 13090 8070 3804 58905 92377 

2011 4948 3750 13180 8070 3804 58985 92737 

2012 4242 1600 5775 4605 8407 72296 96925 

2013 4242 1600 5775 4605 10639 71943 98804 

2014 4242 1800 5829 4605 10639 72490 99605 

2015 4242 1800 5829 4605 11295 74473 102244 

2016 6734 2810 7045 4425 11295 75111 107420 

2017 6734 4508 5678 4565 11335 79444 112264 

  )بيانات مقدمة من وزارة اهليئة العمرانية والسياحية والصناعة التقليدية( :المصدر

 غري الفنادق يف األسرّة عدد من نصيب كانت اإليواء طاقات إمجايل من نسبة أعلى أن 02اجلدول  معطيات خالل من نالحظ        

 2000يف مرحلة ما بعد  األمنية الظروف حتسن بعد حىت ضعيفا كان التطور هذا غري أن جنوم 3 ذات الفنادق مث جنمة بدون أي املصنفة

  .يومنا هذا  إىلحيث أصبحت الفنادق ذات جنمة واحدة يف املرتبة الثانية  2012حىت الوصول إىل سنة 
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 2017و  2000كما يوضح اجلدول ان عدد األسرة يف تزايد مستمر ولكن بوترية ضعيفة حيث يالحظ تطور عدد األسرة ما بني         

 4جنوم و  5يقل يف الفنادق ذات  األسرةعدد  أننة ويبقى هذا الرقم ضعيف جدا ، كما يبني اجلدول س 17ألف سرير خالل  35حبوايل 

  : 7أمههاجنوم  ويتمركز بصفة كبرية يف الفنادق غري املصنفة و ذات جنمة وثالث جنوم، وقد يرجع ذلك اىل عدة عوامل 

من االستثمار يف هذا النوع من الفنادق بشكل واسع لعدم توفر " الشرياتون " و " اهليلتون " ختوف شركات الفندقة العاملية مثل  -

 مناخ االستثمار املالئم وقلة مردودية هذا القطاع يف اجلزائر ؛

 .امتناع الدولة عن االستثمار يف هذا الصنف من الفنادق الضخمة استثمارا�ا وقلة عائدا�ا  -

  : اجلدول   التايل إجيازها يف ميكن واليت والصحراوية ليةوالساح احلضرية املناطق األسرّة حسب هذه وتتوزع      

  )2017-2000(توزيع طاقات اإليواء في المؤسسات الفندقية :  03الجدول رقم 

 اجمالي جبلي حمامات صحراوي ساحلي  حضري سنة    

2000 33000 25442 9000 8500 1300 77242 

2001 33495 23485 7723 6536 1246 72485 

2002 35126 26034 8105 6905 1225 77395 

2003 35126 26034 8105 6905 1225 77395 

2004 48880 21710 4431 5742 1411 82174 

2005 50311 22000 4431 5742 1411 83895 

2006 44561 23148 11639 4608 913 84869 

2007 44592 23248 11639 4608 913 85000 

2008 44700 23500 11639 4918 1119 85876 

2009 44905 23804 11649 4906 1119 86383 

2010 52085 31322 3770 4111 1089 92377 

2011 52445 31322 3770 4110 1089 92736 

2012 54186 29886 5954 5467 1405 96898 

2013 55988 29886 6058 5467 1405 98804 

2014 61012 27962 4547 4259 1825 99605 

2015 62479 30380 3636 3866 1883 102244 

2016 66155 30500 4780 4102 1883 107420 

2017 69861 31326 4928 4266 1883 112264 

  )بيانات مقدمة من وزارة اهليئة العمرانية والسياحية والصناعة التقليدية( :المصدر

 ال يزال اجلزائر �ا تزخر اليت السياحة املختلفة أنواع ترقية يف املبذولة اجلهود من وبالرغم أنه 03اجلدول رقم  خالل من يالحظ ما         

املنتج  استحواذ نالحظ كما وأن ضعيفة تبقى املبذولة اجلهود أن على دليل وهذا احلضرية والساحلية الفنادق يف اإليواء طاقات متركز هناك

  .% 62.22احلضري بنسبة 

I. 2.1.2 متثل املضيف البلد يف الفندقية املؤسسات خمتلف يف السائح إقامة مدة:الفندقيةالليالي السياحية في المؤسسات 

 ميكن واليت وغري املقيمني للمقيمني سياحية ليايل بني اجلزائرية الفندقية املؤسسات يف الليايل هذه السياحية وتتنوع الليايل

  :التايل اجلدول يف تلخيصها
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  )2017- 2000(تطور الليالي السياحية للمقيمين وغير المقيمين :  04جدول رقم 

عدد الليالي  السنوات   

 السياحية للمقيمين

عدد الليالي السياحية 

 لغير المقيمين 

عدد الليالي   السنوات

  السياحية للمقيمين

عدد الليالي السياحية لغير 

  المقيمين

2000 3545230 202905 2009 4971372 674456 

2001 3802628 225652 2010 5185231 754103 

2002 3827700 253307 2011 5484105 845367 

2003 3948200 376038 2012 5703550 936631 

2004 4149426 393631 2013 5926968 994266 

2005 4222305 483332 2014 6215932 837812 

2006 4376625 528591 2015 6307411 839161 

2007 4546085 573855 2016 6283910 992611 

2008 4750796 595747 2017 6260409 1146061 

 ))الديوان الوطين لإلحصاءات(  www.ons.dz.the-sta.htm(: المصدر

 سنة سياحية مليون ليلة 6 حوايل لتصل إىل متواصل ارتفاع يف باجلزائر للمقيمني السياحية الليايل أن 04اجلدول  خالل من نالحظ      

  .األمين الوضع حتسن بعد بالسياحة الداخلية احملليني السكان الهتمام راجع وهذا 2017

 التسعينيات يف دنيا مستويات وعرفت احلصيلة فرتة خالل أخرى إىل سنة من تقلبات عرف املقيمني لغري السياحية الليايل عدد أما      

   .مليون ليلة سياحية  2017سنة  لتفوق ملحوظة حتسنا ذلك بعد لتعرف األوىل بالدرجة أمنية ألسباب

I. 3.1.2 التدفقات معدل رفع على يعمل السياحي اجلذب عناصر يف تنوع هناك كان كلما :الجزائر إلىالتدفقات السياحية الوافدة 

  .سنة 18 فرتة خالل السياح عدد تطور يوضح التايل البلد، واجلدول إىل السياحية الوافدة

  )2017-2000(الجزائر إلىتطور عدد السياح الوافدين :  05الجدول رقم 

 عدد السياح السنوات  عدد السياح السنوات

2000 865984 2009 1911506 

2001 901416 2010 2070496 

2002 988060 2011 2394887 

2003 1166287 2012 2634056 

2004 1233719 2013 2732731 

2005 1443090 2014 2301373 

2006 1637582 2015 1709994 

2007 1743084 2016 2039444 

2008 1771749 2017 2450785 

   )الديوان الوطين لإلحصاءات(  www.ons.dz.the-sta.htm(: المصدر

سائح  865984ب  2000من خالل هذه البيانات ميكن ان نستنتج ان حركة السياح الوافدين اىل اجلزائر عرفت منوا متواصال من        

ب  2017سائح ، للتناقص يف السنوات اليت تليها وتعود باالرتفاع سنة  2732731اي حيقق اعلى مستوياته ب  2013إىل غاية 

  . 2030دولة من املخططات التنموية وخمطط التهيئة السياحية سائح ترتجم مساعي ال 2450785

I..2.2  ميكن توضيح مسامهة القطاع السياحي يف التنمية االقتصادية  :مساهمة القطاع السياحي في التنمية االقتصادية واالجتماعية

 :واالجتماعية يف اجلزائر كما يلي

 I..1.2.2 مستغلة  غري ولكنها كبرية وقدرات إمكانيات على تتوفر اليت البلدان من اجلزائر :المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

  : احمللي اإلمجايل الناتج يف القطاع مسامهة خالل من يتضح ما املتاحة، وهذا بالفرص مقارنة بكفاءة
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  )2017-2000(مساهمة السياحة و السفر في الناتج المحلي اإلجمالي :  06الجدول رقم 

المساهمة  السنوات

 اإلجمالية

نسبة     

 المساهمة

المساهمة 

 المباشرة

نسبة 

المساهمة 

 المباشرة

المساهمة  السنوات

 اإلجمالية

نسبة     

 المساهمة

المساهمة 

 المباشرة

نسبة 

المساهمة 

 المباشرة

2000 5,53 5,65 3,06 3,13 2009 10,68 7,74 5,04 3,65 

2001 6,33 6,27 3,26 3,24 2010 9,85 6,89 4,85 3,39 

2002 7,12 6,69 3,54 3,32 2011 9,48 6,45 4,83 3,29 

2003 8,32 7,29 3,88 3,4 2012 9,78 6,44 5,05 3,32 

2004 9,52 8 4,33 3,64 2013 10,55 6,76 5,54 3,55 

2005 9,64 7,64 4,88 3,87 2014 10,18 6,26 5,3 3,25 

2006 9,89 7,71 4,22 3,29 2015 10,95 6,58 5,88 3,53 

2007 10,06 7,58 4,27 3,22 2016 11,4 6,68 6,12 3,54 

2008 9,23 6,8 4,22 3,11 2017 11,3 6,8 5,4 3,3 

Source: (www.wttc.org/datagateway) 

املسامهة  أنجند  2017سنة  % 11مقارنة مبسامهة املتوسط العاملي السياحة والسفر يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي والذي بلغ         

جند أن  %3.3مليار دوالر، واملسامهة املباشرة ب  11.3ما يعادل  % 6.8اإلمجالية للسياحة و السفر يف الناتج احمللي اجلزائري قد بلغ 

  .هذه املعدالت ضعيفة جدا، وتبقى غري مقنعة إذا ما مت مقارنتها باملؤهالت واإلمكانيات السياحية اليت تزخر �ا اجلزائر 

I..2.2.2 نتيجة ما وذلك األجنبية العمالت اكتساب مصادر من مهما مصدرا السياحية اإليرادات تعترب  :إيرادات القطاع السياحي 

  .اإلمجايل احمللي الناتج زيادة يف بفعالية ما يساهم العرض يف زيادة يرافقه ما الطلب زيادة وبالتايل واخلدمات السلع على السائح ينفقه

  )2017-2000(تطور اإليرادات السياحية : 07الجدول رقم 

 اإليرادات السياحية السنوات اإليرادات السياحية السنوات

2000 102000000 2009 361000000 

2001 100000000 2010 324000000 

2002 111000000 2011 300000000 

2003 112000000 2012 295000000 

2004 178000000 2013 326000000 

2005 477000000 2014 348000000 

2006 393000000 2015 357000000 

2007 334000000 2016 243000000 

2008 473000000 2017 140000000 

  )www.data/albankaldawli.org/indicator ،بيانات من البنك الدويل( :المصدر 

ان اإليرادات السياحية يف اجلزائر شهدت تذبذبا حيث عرفت معدالت تغري سلبية خالل الفرتة  07يتبني لنا من خالل اجلدول رقم        

سقوطا حرا  2017مليون دوالر أمريكي حيث شهدت سنة  243مليون اىل  393اذ انتقلت من 2016اىل غاية  2006املمتدة من 

مليون دوالر تزامن مع  473ب  2008مليون دوالر و اقل سنة  477قمية هلا ب  أعلى 2005مليون دوالر،وشهدت سنة  140ب 

  .خمطط التهيئة السياحي

I..3.2.2 يبني  املوايل جلدولوا يف إليها نتطرق للتفاؤل تدعو ال نتائج اجلزائر حققت:القطاع السياحي في ميزان المدفوعات مساهمة

  :ذلك
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  )2017- 2000(تطور الميزان السياحي الجزائري : 08الجدول رقم 

   )بيانات من البنك الدويل, www.data/albankaldawli.org/indicator( :المصدر 

 21وتراوحت قيمة العجز من  2017-2000نالحظ ان امليزان السياحي اجلزائري عرف عجزا طول فرتة  08من خالل اجلدول        

وهذا الرتفاع حجم النفقات مقارنة باإليرادات والذي ينعكس سلبا على  2017مليون دوالر سنة  440اىل  2006مليون دوالر سنة 

  . ميزان املدفوعات 

I..4.2.2جمموعة من تتكون صناعة أ�ا على تُعرف جندها للسياحة السابقة املفاهيم إىل بالعودة: مساهمة القطاع السياحي في التشغيل 

 غري بشكل أو ذاته القطاع داخل مباشر سواء بشكل التوظيف فرص وإجياد العمل فرص تأمني على كبرية قدرة متتلك فهي لذا من األنشطة

 ُأجريت أثبتت اليت الدراسات معظم أن جند الفندقة نأخذ لو فمثال السياحي بالقطاع عالقة هلا القطاعات اليت خمتلف يف بتوفريها أي مباشر

 القطاعات بقية مع السياحي القطاع وتكامل واخللفي لالرتباط األمامي نظرا مباشرة عمل مناصب 3 خيلق جديدة فندقية لغرفة بناء كل بأن

  .املباشرة  والغري املباشرة املناصب عدد يوضحالتايل  واجلدول األخرى،

  )2017- 2000(تطور مساهمة السياحة و السفر في التشغيل : 09الجدول رقم 

المساهمة  السنوات

 المباشرة

نسبة من 

مجموع 

 العمالة

المساهمة 

 الكلية

نسبة من مجموع 

 العمالة

المساهمة  السنوات

 المباشرة

نسبة من مجموع 

 العمالة

المساهمة 

 ليةالك

نسبة من 

مجموع 

 العمالة

2000 154,74 2,48 229,38 4,68 2009 269,18 2,84 593,12 6,26 

2001 166,31 2,52 338,31 5,12 2010 254,09 2,61 539,54 5,54 

2002 180,5 2,61 379,32 5,5 2011 266,57 2,77 535,43 5,58 

2003 180,39 2,69 402,76 6,02 2012 292,23 2,87 583,01 5,73 

2004 225,51 2,91 518,1 6,64 2013 321,38 2,97 634,45 5,87 

2005 258,85 3,16 527,95 6,45 2014 305,91 2,82 604,42 5,57 

2006 239,02 2,69 576,25 6,49 2015 324,6 2,83 682,9 5,97 

2007 225,41 2,62 546,19 6,35 2016 318,3 2,78 677,6 5,92 

2008 227,66 2,48 515,04 5,62 2017 320,1 2,8 678,7 6 

  )بيانات من البنك الدويل, www.data/albankaldawli.org/indicator( :المصدر 

والذي يربر تطورات العمالة يف القطاع السياحي حيث شهدت املسامهة املباشرة واملسامهة الكلية  09انطالقا من الشكل رقم        

من نسبة العمالة الوطنية وهو معدل ضعيف  % 3.16و   %2.48ارتفاعات متواصلة مبعدالت ضعيفة وتراوحت العمالة املباشرة بني 

ب  2017من العمالة الوطنية من خالل توظيف سنة  % 6.64و  % 4.68باملقابل شهدت العمالة اإلمجالية معدالت تراوحت من 

  . ألف عامل كمسامهة إمجالية  678.7ألف عامل كمسامهة مباشرة و  320.1

  

االيرادات  السنوات

 السياحية

النفقات 

 السياحية

االيرادات  السنوات الرصيد

 السياحية

النفقات 

 السياحية

 الرصيد

2000 102000000 193000000 -91000000 2009 361000000 574000000 -213000000 

2001 100000000 194000000 -94000000 2010 324000000 716000000 -392000000 

2002 111000000 248000000 -137000000 2011 300000000 595000000 -295000000 

2003 112000000 255000000 -143000000 2012 295000000 598000000 -303000000 

2004 178000000 341000000 -163000000 2013 326000000 532000000 -206000000 

2005 477000000 660000000 -183000000 2014 348000000 685000000 -337000000 

2006 393000000 414000000 -21000000 2015 357000000 765000000 -408000000 

2007 334000000 502000000 -168000000 2016 243000000 475100000 -232100000 

2008 473000000 613000000 -140000000 2017 140000000 580000000 -440000000 
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I.3 تطور االستثمار السياحي في الجزائر: المحور الثالث  

 يعترب االستثمار السياحي أهم األمور يف االقتصاد الوطين وهو من الفرص احلقيقية للتنمية االقتصادية والدفع بعجلة التنمية السياحية،      

احي الذي يعترب قطاع هام للتنويع االقتصادي، خاصة يف ظل ولعل من ابرز اهتمامات الدولة يف الفرتة األخرية هو االستثمار يف القطاع السي

  .االخنفاض الذي مس أسعار احملروقات،لذا وجب االهتمام �ذا القطاع

I..1.3  سنعرض املبالغ اليت مت تكريسها من اجل االستثمار يف القطاع السياحي : المبالغ الموجهة لالستثمارات في القطاع السياحي

 . 2017-2012خالل الفرتة 

 مليار دينار )2017-2012(المبالغ الموجهة لالستثمارات في القطاع السياحي في الجزائر: 10الجدول رقم 

  2017  2016 2015  2014   2013 2012   السنة

 190.4  196.1   176.2  143.8 134.4  130   مبلغ االستثمار

 2.9-  11.3  22.5  7.0  3.4   2.6 معدل نمو االستثمار 

Source: (Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395) 

 2012نالحظ ان املبالغ املخصصة لالستثمار يف القطاع السياحي يف تزايد مستمر، حيث قدر يف سنة  10من خالل اجلدول رقم      

مليار دينار، حيث يدل  190.4اىل  2017، مث اخنفض سنة 2016مليار دينار سنة  196.1مليار دينار إىل أن يصل إىل  130ب 

  .عة من احلكومة وهي سياسة التقشف وهو ما أدى إىل اخنفاض االستثمار يف  القطاع السياحي هذا االخنفاض إىل السياسة املتب

I..2.3 يف األجنبي المباشر ميكن تبيان تدفقات االستثمار ):2017-2002( تطور االستثمارات السياحية في الجزائر خالل الفترة

  :اآليتمن خالل اجلدول  2017-2002القطاعات خالل الفرتة حسب اجلزائر 

  ).2017- 2002(تطور االستثمارات األجنبية في قطاع السياحة في الجزائر خالل الفترة : 11الجدول رقم

القيمة بمليون   (% )النسبة  عدد المشاريع  قطاع النشاط

  دينار جزائري

  ( % )النسبة  منصب الشغل  النسبة

  0.48  641  0.23  5768  1.44  13  الفالحة

  17.91  23928  3.28  82593  15.76  142  البناء

  60.95  81413  81.37  2050277  61.93  558  الصناعة

  1.64  2196  0.54  13572  0.67  6  الصحة

  1.80  2407  0.75  18966  2.89  26  النقل

  5.73  7656  5.09  128234  2.11  19  السياحة

  10.36  13842  5.20  130980  15.09  136  الخدمات

  1.25  1500  3.55  89441  0.11  1  االتصاالت

  100  133583  100  2519831  100 901  المجموع

Source: (Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395) 

األجنيب وذلك من خالل القوانني و التسهيالت الضريبية، إال أن أن بالرغم من تشجيع الدولة لالستثمار  11يتبني من اجلدول 

من  % 2.11نسبته  مشروعا وهي نسبة ضعيفة جدا، اي ما 19حجم املشاريع االستثمارية األجنبية يف القطاع السياحي ال تتجاوز 

  .إمجايل مشاريع االستثمار األجنيب املباشر الوارد، وهذه النسبة تعكس ضعف اجلزائر يف جلب االستثمارات األجنبية للقطاع السياحي 
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  :يبني اجلدول املوايل ذلك

-2002(ستثمار في قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات االخرى في الجزائر خالل الفترة 

 % مناصب الشغل%

1,8255240 4,49 

9,31242428 19,68 

58,56538558 43,73 

1,5525968 2,11 

8,15158780 12,89 

8,5977158 6,26 

8,9125014 10,15 

0,084100 0,33 

3,054348 0,35 

1001231594 100 

Source: (Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration

-2002(في الجزائر خالل الفترة  األخرى

Source: (Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration

، )2017-2002(مشروع خالل الفرتة  63235

ميثل حجم االستثمارات السياحية للجزائر خالل هذه الفرتة حوايل 

، وهذا يبني األخرىاملبلغ املوجه للقطاعات  إمجايل

، برغم من الدور الكبري الذي يلعبه هذا القطاع سواء من 

  .االجتماعي وذلك من خالل املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية وخلق فرص شغل وغريها

  تشخيص المعوقات التي تحول دون إقامة تنمية سياحية مستدامة في الجزائر 
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يبني اجلدول املوايل ذلك: ) 2017-2002(تطور االستثمارات السياحية في الجزائر خالل الفترة 

ستثمار في قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات االخرى في الجزائر خالل الفترة تطور حجم مشاريع اال

2017.(  

القيمة بمليون دينار  % عدد المشاريع قطاع النشاط

 جزائري

% 

 1342 2,12 260750 1,82 

11031 17,44 1331679 9,31 

 12698 20,08 8373763 58,56 

1093 1,73 221383 1,55 

29267 46,28 1164966 8,15 

 1266 2 1228830 8,59 

 6531 10,33 1272057 8,9 

2 0 10914 0,08 

 3,05 436322 0,01 5 االتصاالت 

 63235 100 14300664 100 

(Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395)

األخرىتطور حجم مشاريع االستثمار في قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات 

2017(  

(Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
http://www.andi.dz/index.php/ar/declaration-d-investissement?id=395)

63235املشاريع االستثمارية للجزائر وصل اىل  أننالحظ  12من خالل اجلدول رقم 

ميثل حجم االستثمارات السياحية للجزائر خالل هذه الفرتة حوايل  أخرىوهو مؤشر يعكس مدى اهتمام الدولة باالستثمارات، ومن جهة 

إمجايلمن  %8.59مليون دينار جزائري  1228830حبوايل  أيوهي نسبة ضعيفة جدا 

، برغم من الدور الكبري الذي يلعبه هذا القطاع سواء من األخرىو التهميش اليت يتعرض له قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات 

االجتماعي وذلك من خالل املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية وخلق فرص شغل وغريها

تشخيص المعوقات التي تحول دون إقامة تنمية سياحية مستدامة في الجزائر 

                                                                                      

  

  

I..3.3 تطور االستثمارات السياحية في الجزائر خالل الفترة

تطور حجم مشاريع اال: 12جدول رقم 

قطاع النشاط

 الزراعة 

 البناء

 الصناعة

 الصحة

 النقل 

 السياحة

 الخدمات

 التجارة

االتصاالت 

 المجموع

(Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
investissement?id=395) 

تطور حجم مشاريع االستثمار في قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات :1الشكل رقم 

(Agence National de Développement D’investissement (ANDI),2018.voir, web cite 
investissement?id=395) 

من خالل اجلدول رقم      

وهو مؤشر يعكس مدى اهتمام الدولة باالستثمارات، ومن جهة 

وهي نسبة ضعيفة جدا  2%

و التهميش اليت يتعرض له قطاع السياحة مقارنة بالقطاعات  اإلمهال

االجتماعي وذلك من خالل املسامهة يف عملية التنمية االقتصادية وخلق فرص شغل وغريها أواجلانب االقتصادي 

I.4 تشخيص المعوقات التي تحول دون إقامة تنمية سياحية مستدامة في الجزائر : المحور الرابع



   –حالة الجزائر  -التي تحول دون تحقيق استثمار سياحي مستدام وسبل ترقيته المعوقاتتشخيص 

 

 
26 

    :8النحو اآليت ميكن تلخيص خمتلف املعوقات اليت حتول دون إقامة تنمية سياحية مستدامة يف اجلزائر على      

I..1.4اليت تقف أمام االستثمار ، فالعراقيل من االستثمار العام جزأ ال يتيف اجلزائر جزء السياحي الستثمار مبا أن ا:المعوقات اإلدارية

وبالتايل سوف نعاجل يف ، كانت هذه االستثمارات السياحية حملية أو أجنبية، سواء أمام االستثمارات السياحيةكذلك بصفة عامة تقف 

  اجلزائراليت تقف أمام االستثمار السياحي يف قطة أهم العراقيل هذه الن

رغم التسهيالت اليت تقدمها اجلزائر للمستثمر السياحي إىل أن الواقع : البيروقراطيةاإلدارية وانتشار كثرة اإلجراءات  -

مرحلة كاملة قبل الوصول  14اء يكشف أن اإلجراءات اليت تنص عليها القوانني اجلزائرية يضطر املستثمر من خالهلا إىل أد

مراحل إدارية،  وجند كذلك  9إىل  5املستثمر يف كل من تونس واملغرب مير ما بني  أنإىل إنشاء مؤسسته مع العلم 

املستثمرون يشتكون كثريا من العراقيل اإلدارية وانتشار البريوقراطية الشديدة كالبطء يف العمل اإلداري وصعوبة فهم العامل 

 .وغريه، باإلضافة إىل تعدد القوانني واألنظمة والتعديالت والتغيريات... والفساد اإلداريطلب املستثمر  لتفاصيل

كثرة العراقيل وتعقد اإلجراءات اإلدارية وانتشار البريوقراطية يف جانب االستثمار السياحي : الفساد اإلداري وغياب الشفافية -

لفساد اإلداري، حيث للجا املستثمر إىل الطرق غري القانونية كالرشوة والوساطة هذه املظاهر السلبية تؤدي إىل بروز ظاهرة ا

 .واحملسوبية لتسهيل اإلجراءات واحلصول على اخلدمة وهذا ما هو منتشر

يلعب االستقرار السياسي دورا مهما وذا أثر فعلي على لالستقرار السياسي دور فعال على : تدهور االستقرار السياسي  -

عاشت اجلزائر أزمة سياسية أثرت سلبا على مكانة اجلزائر يف الساحة التسعينات االستثمارات السياحية وخالل فرتة ووافد 

ضمن الدول ذات درجة اخلطر املرتفع وذلك من قبل مراكز التقييم الدولية، هذه الوضعية اليت تصنيفها إىل أدى  مماالدولية، 

 . ب يتجنبون االستثمار فيها وزيار�امرت �ا اجلزائر جعلت املستثمرون األجان

للتجارة جعلها يف وضعية تنافسية أقل مقارنة اجلزائر إىل املنظمة العاملية انضمام عدم  :غياب التكتالت السياحية الدولية والعربية -

 . االستثمارات السياحية األجنبيةالدول املتقدمة جلذب مع 

I..2.4 لسياسي كأحد مقومات البيئة السياسية وكعنصر من عناصر املناخ االستثماري، إن توافر االستقرار ا: المعوقات السياسية

وخبصوص الوضع األمين يف اجلزائر وعالقته بالسياحة، فيمكن القول أن اجلزائر مرت بأزمة سياسية وأمنية صعبة لعدة سنوات خالل فرتة 

لسياحي مقارنة ببلدان أخرى كمصر، تونس واملغرب باإلضافة التسعينات، حيث ساهم هذا الوضع املرتدي يف تأخر ملحوظ على القطاع ا

تصر أنه كرس ثقافة الرفض عند شرائح اجتماعية واسعة ألنواع حمددة من األنشطة السياحية يف اجلزائر، وهنا نشري إىل أن الوضع األمين ال يق

الحنرافات كاالعتداءات اجلسدية والسرقة وغريها، حيث فقط على ظاهرة العنف اليت عرفتها اجلزائر خالل هذه الفرتة بل تضم كل أنواع ا

  .القطاع السياحي �دد  أصبحت هذه االحنرافات تشكل خطرا كبريا على ا�تمع، وبالتايل

حكومات، وفقدت الثقة بني احلاكم واحملكوم وهو ما  10ولقد تعاقب على الوزارات مئات األشخاص وعرفت اجلزائر أكثر من 

من بني الدول ذات اخلطر السياسي املرتفع مع مطلع األلفية الثالثة، وبالرغم من ختفيف األحداث األمنية وتشويه  جعل اجلزائر تصنف

تزال تشكل الصورة ألألمنية يف اجلزائر واملؤسف فعال أن أصحاب القرار ال  صورة اجلزائر أمام جمتمع االستثمار، إال أن أوجه القصور ما

الوضعية اليت من شأ�ا طرد ليس األجنيب فقط بل حىت الوطين، إن مثل هذه السلوكيات القاصرة تفقد الدولة يعطون أية أمهية ملثل هذه 

درجة االستقرار السياسي بالبلد بانتهاج  أهم أسلحتها لتكوين واقع وجمال صحي لالستثمار، يف هذا اإلطار يتوجب العمل على رفع

اطي والتنمية املدنية وتعزيز واقع حقوق اإلنسان كما يتوجب رفع درجة األمن واالستقرار يف املزيد من اإلجراءات لتثبيت النظام الدميقر 

مدننا الكئيبة واليت أصبحت مرتعا لكل مساوئ األخالق ومعاجلة األحداث األمنية كالسرقة والتعدي على األشخاص واملمتلكات 

  .الطاردة لالستثمار

I..3.4تتمثل يف:العوائق االقتصادية:  

تشمل البنية التحتية املادية واالجتماعية لدولة ما، الطرقات واملوانئ  : ص في البنية التحتية المادية واالجتماعيةالنق -

واالتصاالت، إضافة إىل التعليم والصحة والتكوين ولتعزيز هذه اخلدمات األساسية فائدة مزدوجة يف حتسني معيشة الفقراء، 

صغار من دخول األسواق الطرقات ذات النوعية الرديئة إىل منع املنتجني ال ومتكني منو الشركات وتوسعها، إذ تؤدي

وإىل إثقاهلم بعبء مشاكل النقص يف املدخالت األساسية، وتفتقد اجلزائر ملشروعات البنية التحتية مثل املواصالت ،اإلقليمية

 يف اجلنوب؛ حيث جند أن بعض املناطق السياحية معزولة السيما 

إن توفري العمالة املؤهلة واملطلوبة للممارسة النشاط السياحي متثل نقطة ذات أمهية كربى من  : الموارد البشريةمحدودية   -

وجهة نظر املهتمني بالسياحة، فالسياحة هي صناعة خدمات تتطلب مستوى من املهارات سواء اخلدمات السياحية املباشرة 



  ..كرمية توفيقكرمية توفيق  ،،مرباح طه ياسنيمرباح طه ياسني                                                                                                              
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مثل جوازات السفر، واجلمارك ومنح التأشرية وغريها من اخلدمات، فاجلزائر  �ا يف املشروعات السياحية أو اخلدمات املتصلة

إىل إقامة مشاريع ومركبات سياحية ضخمة تتوفر على عدد حمدود من  2030تسعى من خالل خمطط التنمية السياحية 

ال تليب متطلبات  مؤسسات تكوين خمتصة يف التكوين السياحي، وهي ال تقدم الكثري من حيث النوعية أو العدد، وهي

السوق السياحية الوطنية من اليد العاملة املؤهلة، فمن ناحية النوعية مازال فروع التكوين كالسيكية قدمية تتمثل يف فرع 

االستقبال، اإلطعام، التسيري اإلداري ، وهي برامج تكوينية قدمية وغري مطورة مع ما يتماشى والربامج احلديثة أو من حيث 

ت جديدة مثل الدليل السياحي، العاملني يف الوكاالت السياحية، منظمو الرحالت اجلماعية، أو املقدمني استحداث ختصصا

يف كل من  1976ااخل، أما من جهة العدد فإن املؤسسات الثالثة السابقة واملؤسسة منذ سنة ..للمنتج السياحي يف اخلارج

طالب فقط  480العدد القليل فقدر�ا االستيعابية الكلية تقدر ب  بوسعادة وتيزي وزو واجلزائر العاصمة ال يتخرج منها إال

املعايري الدولية حتدد  يف النشاط السياحي يف حني أن% 5,15مما جعل اليد العاملة املؤهلة يف القطاع السياحي ال تشكل إال 

 .من جمموع املستخدمني% 30ضرورة التكوين النوعي حلوايل 

ترب االستقرار االقتصادي للدولة عامال حامسا ومهما الستقطاب املستثمر األجنيب ومنع هروب يع: عدم االستقرار االقتصادي -

رؤوس األموال إىل اخلارج، إذ أن املستثمر يسعى أساسا وراء استغالل أمواله ووحداته اإلنتاجية إىل حتقيق عوائد جمزية ولن 

مستقرا ال تقصف به األزمات االقتصادية ويظهر عدم االستقرار يتسىن له ذلك إال إذا كان اقتصاد الدولة اليت يستثمر فيها 

تزال معدالت التضخم يف السنوات األخرية مرتفعة يف اجلزائر من سنة يف حاالت من أمهها التضخم حبيث  االقتصادي

 :ألخرى،كما يوضحه اجلدول التايل

  ).2018- 2005(معدل التضخم للفترة: جدول رقم

  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

  4,52  3,91  5,74  4,86  3,68  2.31  1.38 التضخم

  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  السنوات

  4.26  5.59  6.39  4.78  2,92  3,25  8,89 التضخم

http//www. Albankaldawli.org من موقع البنك الدويل: المصدر  

I..4.4 توضيحها كما يليميكن : العوائق االجتماعية والثقافية:  

إن مشكل العمالة والتشغيل له تأثري على االستثمار من جهة ارتفاع املعدل السنوي للنمو الدميغرايف، مقابل منو سنوي أقل  -

سنة % 17إىل  1984سنة % 15ملعدل التشغيل من جهة أخرى وقد أدى االختالل التوازين االجتماعي إىل تفاقم البطالة من 

 ؛%.2,20ب لغت  1991ويف سنة   1990سنة  2,19مث  1989سنة % 2,17وإىل  1987

 ة يؤدي إىل زيادة اهلجرة الريفيةنسبة الفقراء يف اجلزائر يف الريف أكرب من فقراء املدينة، وهذا التفاوت الكبري بني الريف واملدين  -            

  الفجوة الثنائية يف ا�تمع، واخنفاض القدرة الشرائية؛بازدياد مضطرد مادامت عوامله مستمرة، مما يؤدي إىل اتساع   

السياحي بطبيعة الناس وثقافتهم الفرعية بكل مضامينها القطاع لدى أصحاب املشروعات االستثمارية يف : قصور يف الوعي  -            

اد البشرية واالجتماعية والثقافية لتلك املناطق املختلفة عند التخطيط للمشروعات السياحية، فيجب أن تركز دراسات اجلدوى على كل األبع

 خصوصا عند إنشاء املنتجعات اجلبلية والقرى السياحية يف املناطق السياحية أو القروية؛

اليت متثل عنصر جذب هام للسائحني األجانب وتشجيع األسر القائمة عليها  :عدم االهتمام بالصناعات البيئية التقليدية  - 

ني الرمسيني واجلمعيات الوطنية، حيث أن هلذه األنشطة جدوى اقتصادية أكيدة، باإلضافة إىل إبراز القيم الفنية من جانب املسؤول

 واجلمالية يف تراث وثقافة اجلماعة احمللية وتعميق اإلحساس بأمهية وأصالة هذا الرتاث واعتزاز الزائرين �ذه القيم؛ 

اخلصائص البشرية والرتاثية إىل جانب املقومات الطبيعية واالقتصادية يف مناطق  تربز خمتلف : عدم وجود نشرات أو كتيبات  - 

اجلذب السياحي، خصوصا املناطق ذات الثقافات الفرعية مثل مناطق وادي مزاب وجنات والطاسيلي، ومنطقة األوراس ومنطقة 

 ...القبائل

كعناصر ثقافية مادية عند تأثيث القرى واملنتجعات السياحية خصوصا يف املناطق   قلة أو عدم استخدام منتجات البيئة  - 

الصحراوية والقروية واجلبلية البعيدة ذات مقومات اجلذب املتعددة، بالرغم أن هذا من شأنه أن خيلق انسجاما وتوافقا مع البيئة 

 .وسيحقق راحة للسائح احمللي واألجنيب

  :كن تلخيصها يف النقاط التاليةميكما ميكن إضافة عوائق أخرى 
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28 

يتضح من خالل اإلحصائيات املتوفرة لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات  : تردد القطاع خلاص يف االستثمار السياحي -      

  % 2لسياحي أن القطاع اخلاص الوطين واألجنيب يرتدد عن االستثمار يف القطاع السياحي حيث بلغت طلبات االستثمار يف ا�ال ا

من جمموع طلبات االستثمار، وهذه النسبة تعترب نسبة ضئيلة جدا وبعيدة عن طموحات تنمية وتطوير القطاع السياحي جلعله قطاعا 

 قائدا للتنمية االقتصادية يف اجلزائر،

حرفه، (عن البلد تلعب الصناعة التقليدية دور أساسي يف تقدمي صورة  : مشاكل على مستوى قطاع الصناعات التقليدية -

حضارته و ثقافته اليت تنعكس يف املنتجات اليت ينجزها كصناعة املالبس الصوفية واخلفيفة املستعملة، صناعة السجاد 

، فالسياحة والصناعة التقليدية تشكالن نشاطا متكامال ...)، املنتجات اجلديدة والفخارواألفرشة، صناعة األثاث املنزيل

العزلة وكذا ختفيف  شاط ضروريا لتحسني ظروف معيشة سكان املنطقة من خلق مناصب شغل وفك وغالبا ما يكون هذا الن

 .وترية هجرة الشباب

تعددت وتعقدت العراقيل اليت يواجهها املستثمر يف القطاع السياحي على املستوى التقين  : تدهور احمليط الطبيعي والثقايف -

مالئم للتنمية السياحية ويتعلق األمر بتدهور البيئة الطبيعية وتعرضها ملختلف أنواع واإلداري واملايل تضاعفت بوجود مناخ غري 

السياحية على مستوى البالد وانعدام سياسة  افقالتلوث ، فاالزدحام الكبري الذي تعرفه الشواطئ اجلزائرية بسبب قلة املر 

للتنمية السياحية ترمي إىل ترقية السياحة يف املناطق الداخلية أدى إىل تدهور الشريط الساحلي وتشويه مناظره، باإلضافة إىل 

ائرية وبالتايل اح األجانب ميتنعون عن الرتدد على الشواطئ اجلز يظاهرة االستغالل الفوضوي لرمال الشواطئ هذا ما جعل الس

 .يصبح االستثمار فيها غري فعال

األجانب ال  كما أن وجود الذهنيات املعادية اليت تعترب السياحة مصدرا للتشويه والعنف الثقايف جيعل من املستثمرين -

 .يقدمون على التفكري باالستثمار يف اجلزائر

II. نتائج وتوصيات  

1.II ة إىل النتائج التاليةتوصلنا من خالل هذه الدراس: نتائج الدراسة: 

من االستثمار يتوقف   عذا النو هفتطوير  لالستثمار السياحي دور بارز يف حتقيق التنمية السياحية وتطوير القطاع السياحي -

على مدى تدفق رؤوس أالموال احمللية وأالجنبية لالستثمار يف جمال السياحة، إىل جانب قوة املنتج املعروض وحجم الطلب 

 ؛ليه يف سوق السياحة العاملية ومدى اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحيالسياحي ع

السياسات املتبعة من قبل اجلزائر لتطوير القطاع السياحي وإن حققت بعض النجاحات غري أ�ا مل تتمكن من أخذ       -

اإلسرتاتيجية احلالية غري كافية لتنمية حصة سوقية مبستوى املؤهالت السياحية للجزائر يف سوق السياحة العاملي، وحىت 

 وتطوير القطاع السياحي؛

رغم جمهودات وزارة السياحة إلعادة صورة اجلزائر إىل الساحة السياحية الدولية، إال أ�ا مل تعتمد على إسرتاتيجية تسويقية من  -

واضحة للسياحة اجلزائرية يف أذهان خالل االطالع احلقيقي على رغبات وتطلعات مبختلف السياح، كما أنه ال يوجد متوقع 

 . باإلضافة إىل عدم وجود تنسيق بني الوكالت السياحية فيما بينها سواء على املستوى احمللي أو الوطين السياح،

، من بني أهم التحديات اليت حتول دون تدهور االستقرار السياسيالبريوقراطية والفساد اإلداري،وانتشار يعترب غياب الشفافية  -

  .ق تنمية سياحية مستدامحتقي

2.II على إثر النتائج املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة ميكن تقدمي مجلة من التوصيات من أجل مواجهة خمتلف  :توصيات الدراسة

 :اليت تساهم ترقية االستثمارات السياحية يف اجلزائر كما بليو   العوائق

  يساهم يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ضرورة االهتمام أكثر بالقطاع السياحي نظرا لكونه  -

  من طرف احلكومة اجلزائرية الدولة اجلزائرية؛ي ل السياحاـالقطاع الخاص المستثمر في المجتدعيم  -

  حماربة مجيع مظاهر الفساد اإلداري وانتشار البريوقراطية اليت أثرت على االستثمارات السياحية بشكل كبري؛ -

  ؛االستثمار السياحينب اإلدارية يف جاراءات جاإلالسعي حنو تبسيط  -

  ؛املسؤولة عن تنفيذ هذه املشاريعقبل اهليئات االستثمارية من المراقبة المستمرة للمشاريع تفعيل  -

  ؛المؤسسات المكلفةمستوى ى ـياحة علـة السـوالترقيللرتويج عتمادات المالية المخصصة الزيادة ا -

السياحي تأخذ بعني االعتبار مجيع  بوضع إسرتاتيجية حمكمة للتسويق املكلفة واهليئات اخلاص والقطاع احلكومات ضرورة اهتمام -

  .اإلمكانيات املتوفرة للقطاع السياحي
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  بالجامعة الجزائريةprogresتأثير استخدام  نظام المعلومات االلكتروني 

 بجامعة ورقلة دراسة ميدانية لعينة من موظفي اإلدارة  - مورد البشريالفي تحسين أداء 

The effect of using the electronic information system “Progres“ at 

the Algerian University In improving human resource performance 

A field study of a sample of administration employees at the University of Ouargla 

  )اجلزائر( كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة ورقلة،   *عبد الجليل طواهير  

     )اجلزائر( التجارية وعلوم التسيري جامعة ورقلة كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم ،عبد اللطيف بن يحي  

    )اجلزائر( كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جامعة ورقلة ،رضا بن الشيخ  
  

  28/12/2020: تاريخ القبول  ؛ 14/12/2020: تاريخ المراجعة    ؛01/10/2020: تاريخ االستالم

  :ملخص 

كعينة  البشرية،و املوارد أداء حتسني يف progres االلكرتوين املعلومات تأثري استخدام نظام على التعرف إىل الدراسة هدفت

املوضوع، وكأداة للدراسة مت االستعانة  دراسة التحليليل الوصفي املنهج استخدام للدراسة مت اختيار جمموعة من املوظفني جبامعة ورقلة ومت

 من متوسطة بدرجة فاعلية مستوى هناك نإىل أ الدراسة وخلصت Spss26 برنامج طريق باستبانة  وزعت الكرتونيا وعوجلت احصائيا عن

 املعلومات نظام تطبيق بني وأن العالقة  ورقلة، جبامعة البيداغوجيا موظفي أداء حتسن يف progres االلكرتوين املعلومات نظام تطبيق

 نظام تطبيق ينفي بعد أهم أن وأيضا قوية، طردية ورقلة جبامعة بالبيداغوجية اإلداريني املوظفني أداء وحتسني progres  االلكرتوين

   . له األمنية والسياسة النظام معرفة: مها البشرية املوارد أداء وحتسني progres االلكرتوين املعلومات

  موادبشري؛ حتسينأداء؛ اداء؛ جامعة جزائرية؛ الكرتوين نظام؛ بروغراس؛ نظام معلومات:الكلماتالمفتاحية

 O30؛  JEL  :L86تصنيف 

Abstract: 

The study aimed to identify the effect of using the electronic information system 

progres on improving the performance of human resources, and as a sample for the 

study, a group of employees at the University of Ouargla was selected and the 

descriptive analytical method was used to study the topic, and as a tool for the study, a 

questionnaire was used electronically and was treated statistically by the Spss26 program. 

The study concluded that There is a moderate level of effectiveness from the application 

of the electronic information system progres in improving the performance of the 

pedagogical staff at the University of Ouargla, and that the relationship between the 

application of the electronic information system progres and improving the performance 

of the administrative staff in the pedagogical at the University of Ouargla is strong, and 
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also that the two most important dimensions in the application of the electronic 

information system progres and improving the performance of human resources are: 

Knowledge of the system and its security policy. 

Keywords:Information system; Progress; Electronic system; An Algerian university; 

performance; Performance improvement; Human resource;  

Jel Classification CodesL86 ؛   O30 

I -   تمهيد :  

لقد أدى التطور يف تكنولوجيا املعلومات وأيضا صناعة الربجميات باإلضافة إىل التعقد يف بيئة األعمال إىل ظهور حاجة ملحة لكل 

دة مساعدة على التعامل مع خمتلف املشكالت اليت يفرضها هذا التعقيد سواء يف البيئة اخلارجية التنظيمات باختالف نشاطا�ا كأدوات جدي

على م يقوم لنظاا اهذما مفتوحا،  نظاوبكون اإلدارة أصبحت .وحىت البيئة الداخلية للمؤسسة، مستفيدين من مزايا تكنولوجيا املعلومات

ى تغذية عكسية عن مدد بوجوا�م حتياجايستفيد منها مستقبليها حسب ت ومالتعطي معل ومعاجلتها ختزينهات ولبيانااعملية مجع 

استخدام تكنولوجيا  إن.اإلنتاجيةاملوارد اليت متتلكها املنظمة وهو األكثر تأثريا يف  من أمثن، وكما أن الرتكيز على العنصر البشري كونه فعاليتها

و الذي يساهم يف اختذ القرارات املناسبة وفق  املنظمة،درات املورد البشري يف توسيع ق العوامل الرئيسية يفاملعلومات احلديثة هو من 

ولقد تزايد االهتمام والرتكيز على تطوير نظم .البشرياملورد  أداءالسليمة للمنظمة للنهوض مبستوى  األسساملعلومات الدقيقة املتوفرة وبناء 

ض حتسني أداء اإلدارة اجلامعية وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد والتوزيع األفضل هلا، معلومات الكرتونية فعالة خاصة باجلامعة اجلزائرية بغر 

اجلامعات جامعة قاصدي مرباح بورقلة اليت اعتمدت نظام املعلومات  ذهومن بني ه .إداريةوتأدية أنشطتها سواء أكانت تعليمية أو 

املورد البشري جبامعة ورقلة نطرح اإلشكال  أداءنظام املعلومات االلكرتونيتحسني  تأثري اسنخدام وبناءا عليه ولدراسة ،progresااللكرتوين 

  :اآليت

  :اإلشكالية

  في تحسين أداء موظفي اإلدارة بجامعة ورقلة؟ progresما مدى تأثير استخدام  نظام المعلومات االلكتروني 

  :ومن خالل هذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة الفرعية اآلتية

  يف املصاحل اإلدارية البيداغوجية جبامعة ورقلة ؟ progresية استخدام نظام املعلومات االلكرتوين ما أمه -1

  يف جامعة ورقلة؟ progresهل هناك كفاءة ملوارد نظام املعلومات االلكرتوين  -2

 اغوجية جبامعة ورقلة ؟يف الرفع من مستوى أداء الوظيفة اإلدارية البيد progresما هي مسامهة نظام املعلومات االلكرتوين  -3

 وحتسني أداء املوظفني اإلداريني بالبيداغوجية جبامعة ورقلة ؟ progresتطبيق نظام املعلومات االلكرتوين اإلرتباطية ما طبيعة العالقة  -4

  :الفرضيات

  :ولإلجابة على األسئلة الفرعية ميكننا وضع الفرضيات التالية

  .مهما يف املصاحل اإلدارية البيداغوجية جبامعة ورقلة  progresين يعترب استخدام نظام املعلومات االلكرتو .1

  .يف جامعة ورقلة  progresاإللكرتوين ت معلومام نظاهناك كفاءة للموارد . 2

  .يف الرفع من مستوى أداء الوظيفة اإلدارية البيداغوجية جبامعة ورقلة بدرجة متوسطة  progresيساهم نظام املعلومات االلكرتوين . 3

  .جبامعة ورقلة  البيداغوجينيوحتسني أداء املوظفني اإلداريني  progresتوجد عالقة طردية قوية بني تطبيق نظام املعلومات االلكرتوين . 4



  املورد البشرياملورد البشرييف حتسني أداء يف حتسني أداء   لقطاع التعليم العايللقطاع التعليم العايل  pprrooggrreessتأثري استخدام  نظام املعلومات االلكرتوين تأثري استخدام  نظام املعلومات االلكرتوين 
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I.1-  المحوسب(تعريف نظام المعلومات االلكتروني:( 

 تدعيم خططها ورقابة عمليا�ا فهي نظم املعلومات احملوسبة جزء مهما لتفعيل اإلدارة ومصدرا أساسيا تعتمد عليه يف أصبحت

تساعد على جناح العملية اإلدارية من خالل ما توفره من معلومات تساهم يف تلبية االحتياجات اإلدارية وتطوير حركة االتصاالت واحلصول 

 .يةواملتكاملة اليت تفي باحتياجات املستفيدين يف خمتلف املستويات اإلدار 1على املعلومات اآلنية والدقيقة 

�دف إىل مجع ومعاجلة وختزين وتوزيع املعلومات لدعم القرار  املرتابطةميكن تعريف نظام املعلومات فنيا كمجموعة من املكونات 

وعات واحلكم يف املؤسسة، وباإلضافة إىل دعم عملية صنع القرار، التنسيق، والسيطرة، فإ�ا تساعد اإلدارة العليا على حتليل املشاكل واملوض

  2.قدة بتوفري املعلومات املناسبة يف الوقت املناسباملع

  :خصائص نظام المعلومات االلكتروني : أوال

ءة   كفاى حلكم على مدامبثابة معايري تساعدنا يف ن ليت تكوواحلديث ت املعلومام افر يف نظااتتوأن ليت جيب اخلصائص اهم إن أ

  3:معني نوجزها فيما يليت ملعلومام افعالية نظاو

 صمم ونشئ أجلها اليت من اف األهداتتمثل يف :م  لنظاا لنفعية منالوجهة ا، 

  كة رملشاأ التحقيق مبدخبدما�ا، وملنتفعني اكة مستخدميها رمبشات إال ملعلومام اتطوير نظاء أو نشاإال ميكن : لتطويراكة في رلمشاا

لتأكد من مطابقته لة ملستمراجعة املررات اخضاعه العتباإبل جيب دة، منية حمدة زه على فرترقتصام اجيب عدم لنظاايف تطوير 

 ؛لهدة حملدت اصفااللمو

  ت معلومام بط نظارلتكامل ميكن افعن طريق ت معلومام نظاي جوهرية ألوساسية أبط يعترب خاصية الرتأو التكامل ا:لتكامل  ا

 ؛حسن ب أتفهمها بأسلووميكن تقبلها ت معلوماج لوظيفية معا إلنتات التطبيقاا

  جتمع ت لبياناافهذه ،  لرئيسيةت البيانات املفاام ستخدءوايساعد يف بنا كةملشرتت ابيانالر امسام مفهوإن : لمشتركةت البيانارامسا

 ؛لتخزينوايع زلتواحلشو يف ار والتكرامشرتكة حىت نتمكن من جتنب رات تتبع مساأن كذلك جيب ة وحدة واتسجل مرو

على خدمة مجيع ا�االت اإلدارية يف املؤسسة إن نظم املعلومات متثل نظم متكاملة تعمل  :أهمية  نظام المعلومات االلكتروني: ثانيا 

  4: بأ�ا أمهيتهاوتكمن 

 تقدم املعلومات الكاملة لعمليات التخطيط و الرقابة و التنظيم و اختاذ القرارت؛ 

  ختدم اإلدارات املختلفة للمؤسسة كالتسويق و اإلنتاج وغريها؛ 

  تتعلق مباضي و حاضر و مستقبل املؤسسة؛ 

  ة كما قد تستخدم احلاسب و التقنيات احلديثة يف إدار�ا؛قد تتم بطرق يدوي 

  يف املؤسسة اإلداريةختدم كافة املستويات. 

 :عايير تقييم نظم المعلومات االلكترونية المحوسبةثالثا م

يف حتقيق درجة أداء نظام املعلومات إىل  لتقييم نظم املعلومات اإللكرتونية جيب قياس فاعليته، ويشري مصطلح فاعلية النظام

حيث تتعدد املعايري اليت يستطيع حملل النظام من خالهلا احلكم على  األبعادمفهوم الفاعلية مفهوم متعدد ف.األهداف اليت وضع من أجلها

  5:مدى فاعلية نظام املعلومات يف املؤسسة وتتمثل هذه املعايري فيما يلي

 .ووضوح إجراءات تشغيليه عن طريق توفريه لدليل مساعدةويتعلق األمر بسهولة التعامل مع النظام :سهولة االستخدام

 تتمثل  قدرة النظام على اجناز األعمال اليومية يف التوقيت الزمين املطلوب : سرعة استجابة النظام
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من ، وتسمح املعلومات املتوفرة املعلومات اليت حيصل عليها املوظف من النظام كافيه مبا هو مرخص لهأي أن المعلومات يةشمول

 .املسامهة يف تلبية احتياجات املسؤولني يف اإلدارة العليا والوسطى والدنيا

والكمية وكذا خلو املعلومات من التكرار  املخرجات اليت يقدمها النظام بكفايتها النوعيةويتعلق األمر بكون  جودة المخرجات

 .القرار يف إجراء املقارناتواألخطاء وقدرة النظام على عرض احملرجات يف أشكال خمتلفة تساعد متخذ 

 ،لتحديث أو تعديل البيانات إللغاء بيانات قدمية جديدة،يتيح لك النظام املرونة الكافية إلضافة أي بيانات اي أن النظام :المرونة

 .ميكن تعديل النظام نتيجة للتطورات اجلديدة يف العمل ،البحث مبداخل متعددة

يتم قياس جودة األجهزة مبدى توفر خصائص ذات جودة تتمثل يف السرعة العالية والسعة  : جودة أداء الشبكة واألجهزة الحاسوبية

 –العاملون يف قسمالصيانة التقنيةبسرعة يف حالة حدوث مشكلة  عن طريق استجابة  التخزينية الكبرية ونظام عمل برنامج الصيانة

 .وحجم التبادل بني األجهزة .عطل يف احلواسيب

 األعمالتناسب مؤهالت العاملني مع طبيعة و  اإلدارياملستخدم عن أداء نظام املعلومات  رضادى ويتعلق األمر مب :مستخدمي النظام

 .املوكلة إليهم

وعدم  عدم سرقة البيانات من قبل أي شخص غري خمول له بالدخولتشمل هذه النقطة قدرة النظام على ضمان : أمن المعلومات

  .من اسرتجاع البيانات واملعلومات يف حالة فقدا�امتكن النظام مع  التالعب بالبيانات املخزنة

I.2تحسين أداء الموارد البشرية  

متثل عملية حتسني أ داء املوارد البشرية حتديا كبريا بالنسبة للمنظمات احلديثة، اليت تسعى إىل حتقيق نتائج أفضل باستمرار   

 أداء املوارد البشرية؟، وما مدى أمهية هذه العملية بالنسبة للمنظمات؟ وماهي مداخلها فاملقصود بتحسني 6باالعتماد على مواردها البشرية،

  واإلجراءات اليت تتم من خللها؟   

  :ماهية حتسني أداء املوارد البشرية وأمهيته: الفرع األول

  ):Performance Improvement(ماهية تحسين أداء الموارد البشرية بالمنظمة : أوال

 :  ن أداء الموارد البشريةتعريف تحسي -1

عرف حممد كمال مصطفى حتسني األداء بأنه يعين وجود مشكلة حتتاج اىل حل وهذا يتطلب القيام بفعل ما حلل هذه املشكلة أو 

  7.التخفيف من حد�ا

ملمارسات اليت من حتسني األداء يعين اختاذ اإلجراءات والقيام با: عر ف حممد قدري حسن حتسني أداء املوارد البشرية كما يلي

  8.شأ�ا تصحيح األخطاء واالحنرافات اليت كشفت عنها عملية تقييم األداء

ه يرى حممد جاسم الشعبان وحممد صاحل األبعج أن حتسني أداء املوارد البشرية يعين وضع برامج لتدريبها وتنمية كفاءا�ا حتت إشراف وتوجي 

  9.، �دف معاجلة النتائج السلبية اليت مت اكتشافها عند تقييم أداء املوارد البشريةاملسؤولني عن إدارة املوارد البشرية باملنظمة

حتسني أداء املوارد البشرية هي عملية : باالستعانة بالتعريفات السالفة الذكر ميكننا تعريف حتسني أداء املوارد البشرية كما يلي      

من أجل . إدارة األداء وتتضمن هذه العملية وضع برامج لتنمية كفاءات املوارد البشرية تقوم �ا إدارة املوارد البشرية، باملنظمات يف إطار

  .تصحيح احنرافات األداء اليت كشفت عنها عملية تقييم األداء، وتدريبها

  :أهمية تحسين أداء الموارد البشرية -ثانيا

  10: تكمن أمهية حتسني أداء املوارد البشرية يف النقاط التالية
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 مة مضافة للمنظمة وملواردها البشرية يف ذات الوقت؛حتقيق قي -1

 وضع خطط واضحة املعامل يف ظل اإلسرتاتيجية العامة للمنظمة؛ -2

 عالج اخللل املوجود يف مستوى األداء الفعلي للموارد البشرية، وضمان حتقيق األداء املستهدف؛  -3

 حتقيق قيادة فعاله للموارد البشرية   وتوفري متطلبات إدار�ا؛   -4

 .توفري املتابعة الدائمة لتطورات أداء املوارد البشرية باملنظمة -5

  11رفع فعالية األداء التنظيمي الكلي للمنظمة، وضمان االستمرار يف نشاطها

 زيادة إنتاجية عوامل اإلنتاج باملنظمة؛ -6

  ثالثا تقديم نظام بروغراس 

ملوارد والتوزيع األفضل هلا وتأدية أنشطتها سواء كانت تعليمية او ا استخدامبغرض تطوير أداء اإلدارة اجلامعية وحتقيق الكفاءة يف 

إدارية خاصة يف ظل نظام ال أم دي الذي يتميز بكثرة التخصصات والتدرجات العلمية من سنة ألخرى طبقت وزارة التعليم العايل والبحث 

 12.العلمي أنظمة معلوماتية الكرتونية 

 progres13)progiciel de gestionوزارة التعليم العايل نظام املعلومات املدمج  مع االحتاد األورويب استحدثت وبشراكة

pour la recherche de l’enseignementsupérieur  ( العايل، الذيوالذي صمم لتتكيف مع هيكلة نظام التعليم 

  :كالتايلتطور  

  داخله؛قيد الدراسة و التجميع لكل وظائف القطاع  2012/2014-

  بدا بالتصميم واإلنتاج للربنامج املعلومايت؛ 2014/2016 -

  اجلدد ؛ البكالوريا وتوجيه طلبة لتسجيل  ةبدايالالذي كان يف اجلزائر  جبميع جامعات progresبرنامج  تطبيق مت 2016-

  ؛اإليواءأضيفت له خاصية طلب  2017 -

  .منحة جامعية و نقل  ، إطعام،اءإضافة تسجيل طلبات املاسرت والدكتوراه واخلدمات اجلامعية من إيو  2018 -

تتبع مسمار الطلبة يف ظل نظام ال أم دي ،  إضافةإىلاملرفق العمومي ورقمتنه ،  إىلكان اهلدف الرئيسي منه هو تبسيط الولوج 

تميز باإلنصاف و هذا النظام ي أنكما .والتحكم بكل املعطيات اليت تسري اجلامعة وهذا اهلدف ذو بعد اسرتاتيجي استشرايف الختاذ القرار 

الشفافية حيث انه ميكن الطالب اجلامعي من التسجيل يف أي عرض من عروض املاسرت والدكتوراه وميكنه من االطالع على النتائج بكل 

 وضوح وشفافية

II -   الطريقة واألدوات :  

  :األدوات اإلحصائية المستخدمة 

تخدام أساليب اإلحصاء الوصفي، حيث مت ترميز وإدخال املعطيات إىل لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار صحة الفرضيات مت اس

لقد مت فحص عبارات ،عن طريق تفريغ بيانات قوائم  26إصدارSPSSاحلاسوب باستخدام الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية 

ملقياس فلوحظ أن معامل الثبات جلامعة االستبيان من خالل مقياس ألفا كرو نباخ، املوضح يف اجلدول الذي يف األسفل حلساب ثبات ا

 % 62ورقلة  نسبتها مقبولة، وتعد هذه النسبة ذات داللة إحصائية عالية وتفي بأغراض الدراسة، حبيث جيب أن ال تقل قيمة املعامل عن 

  .لكي نعتمد النتائج املتوصل إليها يف البحث

  :الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
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 :الجنس: أوال

توزيع عينة الدراسة حسب متغري اجلنس، حيث نالحظ أن عدد املستجوبني الذكور قد بلغ  مستجوبا مبتوسط ) 5-2(دول رقم يبني اجل

  .33.3أما عدد املستجوبني اإلناث فبلغ  مستجوبا مبتوسط حسايب قدره  66.7حسايب قدره 

 :العمر:ثانيا

سنة، أي  30، حيث نالحظ أن ال يوجد مستجوبني سنهم أقل منتوزيع عينة الدراسة حسب متغري العمر) 2-1(يبني الشكل رقم

مستجوبا، أي مبتوسط  22سنة قد بلغ  40إىل أقل من 30يف حني أن عدد املستجوبني البالغ أعمارهم من 0.0%مبتوسط حسايب قدره 

، أما الفئة األخرية  40,5%بةمستجوبا بنس 17سنة بلغ عددهم  50إىل أقل من 40أما املستجوبني البالغة أعمارهم من52.4% حسايب

  .7.1%، أي بنسبة  نبمستجوب  3سنة فقد بلغ 50وهم أفراد العينة البالغة أعمارهم أكثر من 

 :األقدمية: ثالثا

 5توزيع عينة الدراسة حسب متغري األقدمية، حث نالحظ أن عدد املستجوبني الذين لديهم أقدمية تقل عن )  6-2(يبني اجلدول رقم 

سنوات يبلغ عددهم  10سنوات إىل أقل من  5من  أقدمية، أما املستجوبني الذين لديهم %9.5مستجوبني، أي بنسبة 4 سنوات يبلغ

سنة يبلغ عددهم  20سنوات إىل أقل من  10، يف حني أن املستجوبني الذين لديهم أقدمية ترتاوح بني 47%مستجوبا، أي بنسبة  19

  .7.1% أي بنسبة مئوية تقدر بــ 3سنة يبلغ عددهم  20تفوق  أقدميةوبني الذين لديهم ، أما املستج38.1%مستجوبا، أي بنسبة  16

 الرتبة الوظيفية: رابعا

توزيع عينة الدراسة حسب متغري الرتبة الوظيفية، إذ نالحظ أن عدد املستجوبني من رتبة األسالك املشرتكة قد )  2-2(يبني الشكل رقم 

رتبة أستاذ ، يف حني بلغ عدد املستجوبني 47%أي بنسبة  19ستجوبني رتبة األسالك التقنية بلغ ، أما امل28.6%، أي بنسبة 12بلغ 

  .26.2%أي بنسبة  11جامعي

  المستوى التعليمي: خامسا

توزيع عينة الدراسة حسب متغري املستوى التعليمي، حث نالحظ أته ال يوجد من املستجوبني الذين لديهم ) 2-7(يبني اجلدول رقم 

، يف حني 9,5%مستجوبا، أي بنسبة  4يبلغ عددهم  مستوى الثانوي، أما املستجوبني الذين لديهم %0.0أقل من الثانوي بنسبة مستوى

مستوى ، أما املستجوبني الذين لديهم 33.3%مستجوبا، أي بنسبة  14يبلغ عددهم  مستوى الليسانسأن املستجوبني الذين لديهم 

  .57.1% بنسبة مئوية تقدر بــأي  24يبلغ عددهم  يفوق الليسانس

 االنتماء الوظيفي: سادسا

توزيع عينة الدراسة حسب متغري االنتماء الوظيفي ، إذ نالحظ أن عدد املستجوبني من كلية العلوم التطبيقية قد ) 2-3(يبني الشكل رقم 

، كذلك بلغ عدد املستجوبني من  4,8%ة أي بنسب2عدد املستجوبني من كلية اآلداب ر اللغات فقد بلغ  أما، 4,8%، أي بنسبة2بلغ 

 أما، 9.5%أي بنسبة  4بكلية العلوم الطبيعة و احلياة فقد بلغ عدد املستجوبني  أما،4,8%أي بنسبة  2كلية احلقوق و العلوم السياسية 

أيبنسبة 5بلغ عدد املستجوبني  يف مديرية اجلامعة أما، 4,8%أي بنسبة   2بالنسبة ملعهد التعليم العايل التكنولوجي بلغ عدد املستجوبني

عدد املستجوبني يف كلية التكنولوجية  أما، 9.5%أي بنسبة  4بلغ عدد املستجوبني  اإلعالماآليل، ويف كلية الرياضيات و %11.9

يف   أما، 4,8%بنسبة  أي2ويف كلية احملروقات الطاقات املتجددة بلغ عدد املستجوبني ، 11,9%أي بنسبة  5احلديثة للمعلومات بلغ 

يف كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية بلغ و ،19.0%أي بنسبة  8كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري يلغ عدد املستجوبني

  .7.1%أي بنسبة  3، ويف معهد الرتبية البدنية بلغ عدد املستجوبني 7.1%أي بنسبة  3عدد املستجوبني 

  progresنظام المعلومات اإللكترونيالدورات التكوينية حول  :سابعا
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حيث نالحظ  ،progresلدورات التكوينية حول نظام املعلومات اإللكرتوين توزيع عينة الدراسة حسب متغري ا) 2-4(يبني الشكل رقم

سايب قدره ، أي مبتوسط ح22ه عدد املستجوبني الذين مل يقوموا بأي دورة تكوينية حول نظام املعلومات االلكرتوين بلغ عددهم أن

، أما 16.7%مستجوبا، أي مبتوسط حسايب 7قد بلغ  الذين قاموا بدورة تكوينية واحدة، يف حني أن عدد املستجوبني %52.4

عدد املستجوبني الذين قاموا بأكثر من ، أما  7.1%مستجوبا مبتوسط حسايب 3بلغ عددهم  الذين قاموا بدورتني تكوينيتنياملستجوبني 

 .23.8%، أي مبتوسط حسايب بنيمستجو  10لغبدورتني تكوينيتني 

  ربط النتائج بالفرضيات وتفسيرها: أوال

 :العالقات اإلرتباطية بين متغيرات الدراسة -1

يالحظ أن تطبيق نظام املعلومات االلكرتوين كمتغري مستقل كانت عالقته بتحسني أداء املوارد البشرية كمتغري تابع متوسطة حيث بلغت 

وهو ما يعرب عن وجود عالقة طردية متوسطة بني تطبيق نظام املعلومات  0.05وهو اقل من  0.00ى داللة مبستو ) %56.3(نسبة 

ظفني يف االلكرتوين وحتسني أداء املوارد البشرية أي كلما زاد تطبيق النظام  زاد األداء حتسنا وهذا يعود لتأثري عناصر النظام على أداء املو 

، كما نالحظ أن أضعف هذه العالقات كانت مع ) %43.5(املتغري التابع يف بعد معرفة النظام بنسبة عالقة ب أقوىاجلامعة ،حيث كانت 

  ).%33(بعد استخدام النظام  بنسبة

  

  

  :تحليل االنحدار الخطي باستخدام طريقة المربعات الصغرى -1

حيث املتغري  0.05مستوى داللة  عند Entryوميكن ذلك من خالل حتليل االحندار اخلطي باستخدام طريقة املربعات الصغرى 

، واجلدول )حتسني أداء املوارد البشرية (واملتغري التابع ) معرفة النظام ،استخدام النظام ،كفاءة موارد النظام ،السياسة األمنية (املستقلة هي

  :يوضح االرتباط اخلطي بني املتغري املستقل واملتغري التابع )17( رقم 

 البشرية كمتغريمستقل وحتسني أداء املوارد  االلكرتوين كمتغريالرتباط اخلطي بني تطبيق نظام املعلومات من اجلدول السابق معامل ا

األداء من حتسني )%31.6(، مبعىن )%31.6(أي أن هناك ارتباط مقبول، ومدى الدقة يف تقدير املتغري التابع هو) %56.3(تابع هو

  .ترجع لعوامل أخرى أو عوامل عشوائية أو اخلطأ) %30.72(املتبقية  سبةااللكرتوين، والنلتطبيق نظام املعلومات  يعود

  :تباين خط االنحدار

  :جند ما يلي)2( رقم  من اجلدول

 ؛5.5253وجمموع املربعات الكلي يساوي  3.776وجمموع مربعات البواقي هو  1.749جمموع مربعات االحندار يساوي  -

 ؛40لبواقي ودرجة حرية ا 1درجة حرية االحندار هي  -

 ؛0.094ومعدل مربعات البواقي 1.749معدل مربعات االحندار هو  -

 .18.521قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار هو  -

فنرفضها، وبالتايل خط االحندار يالءم املعطيات والشكل التايل  0.5أقل من مستوى داللة الفرضية الصفرية  00،0مستوى داللة االختبار 

  :ال توجد مشكلة فالنتائج تتوزع وفق التوزيع الطبيعي ) 7: (الشكل وحسب الرسميوضح ذلك، 

  :دراسة معامالت خط االنحدار

  يوضح قيم معامالت خط االحندار لتحسني أداء املوارد البشرية  )3(رقم  اجلدول 
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، أما Y=a+Bxملستقيم من معادلة ا aالذي ميثل  0.418قطع خط االحندار يساوي :اجلدول السابق نالحظ أن خاللمن 

هي موجبة للداللة على العالقة الطردية بني Bêtaميل خط االحندار فهو متعدد بالنسبة للمتغري املستقل ،كما نالحظ أن إشارة معامل 

طبيق نظام املعلومات نه كلما زادت اإلجراءات احملققة ألبعاد تأأبعاد تطبيق نظام املعلومات الكارتوين وحتسني أداء املوارد البشرية، وهي تعين 

  .الكرتوين  كلما زاد حتسني أداء املوارد البشرية 

  . =x+0.418Y 0.631 :معادلة خط االحندار هي 

في progresااللكتروني تحليل التباين األحادي لدراسة فروق متوسطات نظرة المبحوثين لتطبيق نظام المعلومات  Tاختبار 

 :تحسين أداء الموارد البشرية 

 :جنسمتغير ال

قد بلغ ) إناث -الذكور(أن مستوى املعنوية الختبار ليفن لتجانس العينتني  Tالختبار ): 4(رقم  يظهر من خالل اجلدول

ومها أكرب من مستوى املعنوية 0.194و 0.115بلغ  Tمما يدل على وجود جتانس بني العينتني، أما مستوى املعنوية الختبار  0.097

خبصوص مسامهة أبعاد تطبيق نظام املعلومات االلكرتوين ذات داللة إحصائية تبعا متغري اجلنس  وبالتايل عدم وجود فروق 0.05

progres البشريةحتسني أداء املوارد  يف. 

  :متغير العمر

وبالتايل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  0.05وهي أكرب من  =0.441Sigنتيجة حتليل التباين ملتغري العمر كانت قيمة

  .ستجوبني تبعا ملتغري العمر بني امل

  :المهنية  الخبرةمتغير 

وبالتايل عدم وجود عالقة ذات  0.05وهي أكرب من  .224Sig= 0نتيجة حتليل التباين ملتغري اخلربة املهنية للعاملني كنت قيمة 

ة املهنية  للمبحوثني ال يؤثر على حتسني أداء داللة إحصائية بني متغري اخلربة املهنية وتطبيق نظام املعلومات االلكرتوين ، ومنه متغري اخلرب 

  .املوارد البشرية ، أي ال توجد فروق بني إجابات املبحوثني

  :متغير الرتبة الوظيفية  -

وبالتايل عدم وجود  0.05وهي أكرب من   Sig=0.910نتيجة حتليل التباين ملتغري الرتبة الوظيفية ألفراد عينة الدراسة كانت 

  .يف حتسني أداء املوارد البشرية  اإللكرتوينتبعا ملتغري الرتبة الوظيفية خبصوص تطبيق نظام املعلومات إحصائية فروق ذات داللة 

  :متغير المستوى التعليمي  -

وبالتايل عدم وجود  0.05وهي أكرب من  Sig=0.775نتيجة حتليل التباين ملتغري املستوى التعليمي ألفراد عينة الدراسة كانت 

  . حتسني أداء املوارد البشريةيف progresتبعا ملتغري املستوى التعليمي خبصوص تطبيق نظام املعلومات االلكرتوينداللة إحصائية فروق ذات 

  :الوظيفيمتغير االنتماء  -

وجود فروق وبالتايل عدم  0.05وهي أكرب من   Sig=0.764نتيجة حتليل التباين ملتغري االنتماء الوظيفي  ألفراد عينة الدراسة كانت 

  .يف حتسني أداء املوارد البشرية progresتبعا ملتغري االنتماء الوظيفي  خبصوص تطبيق نظام املعلومات االلكرتوينذات داللة إحصائية 

  :إعادة التحليل اإلحصائي باستخدام تحليل االنحدار المتعدد التدريجي

  :من حتليل النتائج لدينا منوذجني
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  .األمنيةالسياسة  النظام، وبعدمن اجلدول أسفله نالحظ أن املتغري املستقل املتبقي يف منوذج الدراسة هو بعد معرفة 

 النظام، وبعداملتغري التابع وذلك من خالل بعد معرفة  املستقل عسنعتمد يف األخري على النموذج الثاين والنهائي يف عالقة املتغري 

  .األمنيةالسياسة 

. املتغريين املستقلني املتبقيني يف منوذج الدراسة مها معرفة النظام والسياسة األمنية للنظام  فقط أننالحظ )10(رقم  ولمن اجلد

  :اجلدول املوايل يوضح معامالت االرتباط اخلطي للمتغريات املستقلة املتبقية واملتغري التابع لنموذج الدراسة

  

قة حتليل االحندار املتعدد التدرجيي أدى إىل خروج متغريين مستقلني مها معرفة النظام نالحظ أن استخدام طري)11(رقم  من اجلدول

  ..والسياسة األمنية للنظام ، وهذا ما يتوافق متاما مع نتائج عملية التحليل اإلحصائي املتعدد السابقة

) حتسني أداء املوارد البشرية (واملتغري التابع   )معرفة النظام والسياسة األمنية (حيث بلغ معامل االرتباط اخلطي بني هذين البعدين 

من  حتسني األداء يعود إىل  معرفة النظام والسياسة ) %34.4( وهو دليل على وجود ارتباط متوسط بينها، حيث أن ) %58.7(نسبة 

  .ترجع لعوامل أخرى أو عوامل عشوائية أو اخلطأ) %65.6(األمنية  والنسبة املتبقية 

لوحده يضمن ارتباط خطي بنسبة  النظام فهواألكرب يف هذا االرتباط اخلطي يعود للمتغري املستقل معرفة علما أن الفضل 

  .مع املتغري التابع رغم املستوى املتوسط إلجابات العمال على فقرات هذا املتغري يف االستبيان الذي قمنا بتحليله سابقا) 43.5%(

  :جند ما يلي)12(رقم    من اجلدول

  ؛5.525وجمموع املربعات الكلي يساوي  3.623وجمموع مربعات البواقي هو  1.902مربعات االحندار يساوي موع جم -

  ؛39ودرجة حرية البواقي  2درجة حرية االحندار هو -

  ؛0.093ومعدل مربعات البواقي  0.951معدل مربعات االحندار هو  -

  ؛10.235قيمة اختبار حتليل التباين خلط االحندار هو  -

  .املعطيات يالءمفنرفضها، وبالتايل خط االحندار  0،005أقل من مستوى داللة الفرضية الصفرية  0،00مستوى داللة االختبار -

  :stepwiseأما بالنسبة لدراسة معامالت خط االحندار فاجلدول املوايل يوضح قيم معامالت خط االحندار بطريقة

خط االحندار بالنسبة  النظام وميلميل خط االحندار بالنسبة معرفة  aدارميكن حتديد مقطع خط االحن)27-2(رقم  من اجلدول

  السياسة األمنية 

 Y=0.558 + 0.277X1:معادلة خط االحندار هي ومنه  Y=a+Cx1+bx2 :وفق املعادلة التالية

+0.280X4 

  .هي السياسة األمنية للنظام4Xهي معرفة نظام املعلومات و X1:حيث

II-  ومناقشتها  النتائج:  

بعد حتليل االستبيان واختبار فرضيات الدراسة باألساليب اإلحصائية املناسبة، من أجل حتليل بعض املتغريات مت التوصل إىل النتائج 

  :التالية

  progresكما أسلفنا الذكر أن متغريات الدراسة هي تطبيق نظام املعلومات االلكرتوين : فيما خيص واقع متغريات الدراسة

  :التاليةتابع، مت التوصل إىل النتائج  البشري كمتغريحتسني أداء املورد كمتغري مستقل و 

  :لمؤسسة محل الدراسةل progresااللكتروني أوال تطبيق نظام المعلومات 
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نظرة مبعىن أنه لدى أفراد العينة  متوسطا،كان ، ملؤسسة حمل الدراسةprogresااللكرتوين املتوسط العام لتطبيق نظام املعلومات    

  :حول تطبيق النظام بصفة عامة يف اجلامعة حبيث كانت نظر�م إجيابية

،املتوسط احلسايب لبعد معرفة النظام  كان بقيمة متوسطة  progresفيما خيص بعد معرفة املوظفني لنظام املعلومات االلكرتوين  

 إشراكهمل تطبيق هذا النظام يف اجلامعة لعدم وكذلك عدم قبو  progresتعكس وجود دراية غري شاملة عن اخلدمات اليت يقدمها نظام 

  .سلبية  ملعرفته أمكانت إجيابية   سوءافكرة عن كيفية ذلك، وال ميلكون خلفيات  أدىنيف تصميمه وليس لديهم 

ما يقدمه  إىلكانت إجيابية وهذا رجع   نظر العينةحيث أن وجهة progresفيما خيص بعد استخدام نظام املعلومات االلكرتوين 

  .كما يوفر سهولة يف التصفح واالستخدام وكذلك سرعة االستجابة لألوامر املطلوبة منه  العمليات،لنظام من مالئمة ومرونة كافية إلجراء ا

، املتوسط احلسايب كان متوسطا وحسب رأي أفراد العينة progresأما فيما خيص بعد كفاءة موارد نظام املعلومات االلكرتوين 

ما، وهذا راجع ملا توفره اجلامعة من أجهزة حاسوب مبواصفات عالية وشبكة اتصال سريعة وآمنة وتساعد على أداء العمل تعترب مناسبة نوعا 

  الكمية والتوعية واستمرارية يف حتديثه  املخرجاتيف ظل جودة 

وسط وهذا راجع لوثوق بلغ املتوسط احلسايب مستوى مت progresعن بعد السياسة األمنية لنظام املعلومات االلكرتوين  أما

ملا يوفره النظام  من محاية وأمان ملستخدميه والبيانات   progresالعينة حول السياسة األمنية للنظام املعلومات االلكرتوين  أفرادواطمئنان 

  .من السرقة والقرصنة ولتالعبها ، وتوافر نسخ احتياطية للمعلومات يف حالة فقدا�ا

  :البشرية عينة الدراسةتحسين أداء الموارد : ثانيا

وتربز  ،املتوسط العام لتحسني أداء املوارد البشرية عينة الدراسة كان متوسطا، مبعىن أنه لدى أفراد العينة نظرة إجيابية حول هذا احملور

حتفيزية للعمال من وذلك بوضع نظم  ،املنتهجة من طرف اجلامعة اليت تتماشى مع االجتاهات الشخصية لألفراد اإلسرتاتيجيةيف السياسات 

وكذا القيام بدورات تكوينية قصد الرفع والتطوير يف الكفاءات الفردية واجلماعية، والرفع من مستوى االتصال  ،خالل توفري بيئة عمل مالئمة

  .اإلداري

  :مناقشة النتائج اإلحصائية

  :بين متغيرات الدراسة اإلرتباطيةالعالقات 

وحتسني أداء  progresبني أبعاد تطبيق نظام املعلومات االلكرتوين  اإلرتباطيةضح العالقات الذي يو ) 14-2( من خالل اجلدول رقم

دالة إحصائيا وعند مستويات إجيابية بني املتغري املستقل تطبيق نظام املعلومات االلكرتوين  اإلرتباطيةاملوارد البشرية مجيع العالقات 

progres ابع، سواء على املستوى الكلي أو على مستوى كل متغري على إحدى، وقد بلغت القيمة وحتسني أداء املوارد البشرية كمتغري ت

  .وهي قيمة إجيابية ومتوسطة بني املتغري املستقل واملتغري التابع) %56,3(ككل  اإلرتباطيةاإلمجالية للعالقة 

 :دراسة معامالت خط االنحدار .1

دار جبامعة ورقلة ، وبناء على النتائج اإلحصائية السابقة توصلنا الذي يوضح قيم معامالت خط االحن) 17-2( من اجلدول رقم

تطبيق نظام  X)(املتغري التابع، حيث ميثل  Yاملتغري املستقل،  X+0.418Y= ،X 0.631 :إىل معادلة خط االحندار كما يلي

بينهما عالقة طردية قوية، فكلما طبقنا نظام  حتسني أداء املوارد البشرية، وحسب املعادلة العالقة Y)(، وprogresاملعلومات االلكرتوين 

، وعلى إدارة اجلامعة املؤسسة أن تعمل على )0.63(بوحدة واحدة يتحسن أداء املوارد البشرية ب progresاملعلومات االلكرتوين 

 .، من خالل البحث عن النقائص ومعاجلتهااالهتمام لنظام املعلومات االلكرتوين وحتسينها

عاد املتغري املستقل األكثر تأثريا على املتغري التابع، قمنا بإعادة التحليل اإلحصائي باستخدام حتليل االحندار املتعدد ولتحديد أب     

  :التدرجيي
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السياسة (، والبعد الرابع)progresمعرفة املوظفني بنظام (يتضح لنا بقاء بعدين فقط، البعد األول ): 10(وحسب اجلدول 

  ).األمنية للنظام

  :دلة خط االنحدارـ معا .2

  :يوضح معامالت االرتباط اخلطي للمتغريات املستقلة املتبقية واملتغري التابع لنموذج الدراسة) 11(اجلدول رقم 

) حتسني أداء املوارد البشرية(واملتغري التابع ) معرفة النظام والسياسة األمنية(حيث بلغ معامل االرتباط اخلطي بني املتغريين املستقلني 

من حتسني األداء تعود إىل معرفة النظام والسياسة ) %34.4(حيث أن بينها،وهو دليل على وجود ارتباط طردي قوي ) %58.7(نسبة 

  .ترجع لعوامل أخرى أو عوامل عشوائية أو اخلطأ) %65.6(األمنية والنسبة املتبقية 

ة النظام فهو لوحده يضمن ارتباط خطي بنسبة علما أن الفضل األكرب يف هذا االرتباط اخلطي يعود للمتغري املستقل معرف 

  .مع املتغري التابع رغم املستوى املتوسط إلجابات العمال على فقرات هذا املتغري يف االستبيان الذي قمنا بتحليله سابقا) 43.5%(

حصائية على النتائج اإل ، وبناءStepwiseالذي يوضح قيم معامالت خط االحندار بطريقة ) 27-2(وحسب اجلدول رقم 

 :السابقة توصلنا إىل معادلة خط االحندار كما يلي

Y=0.558+0.277X1+0.280X4حيث :X14هي معرفة نظام املعلومات وXهي السياسة األمنية للنظام.  

  .على حتسني أداء املوارد البشرية) معرفة النظام والسياسة األمنية للنظام( progresوجود تأثري ألبعاد تطبيق نظام  

 لفرضيات ا اختبار

لقد قامت دراستنا على  :من خالل ما توصلنا إليه من نتائج هلذا املوضوع بشقيه النظري والتطبيقي ميكننا اختبار الفرضيات كالتايل

  :أربع فرضيات، اليت فيما يلي سيتم اختبارها

  .ارية البيداغوجية جبامعة ورقلةمهما يف املصاحل اإلد progresيعترب استخدام نظام املعلومات االلكرتوين  :الفرضية األولى

املصاحل اإلدارية البيداغوجية جبامعة ومنه حتقق الفرضية األوىل بعد تسجيل مستوى توافر متوسط من استخدام النظام من طرف املوظفني ب

  .ورقلة

فرضية الثانية بعد تسجيل مستوى ومنه حتقق ال يف جامعة ورقلة، progresااللكرتوينت معلومام نظاهناك كفاءة ملوارد : الفرضية الثانية

  .يف جامعة ورقلةكفاءة للموارد النظام   توافر متوسط

يف الرفع من مستوى أداء الوظيفة اإلدارية البيداغوجية جبامعة ورقلة بدرجة  progresيساهم نظام املعلومات االلكرتوين :الفرضية الثالثة

  .توافر متوسط ملسامهة يف الرفع من مستوى أداء املوظفني يف جامعة ورقلةومنه حتقق الفرضية الثالثة بعد تسجيل مستوى . متوسطة

 بالبيداغوجيةوحتسني أداء املوظفني اإلداريني  progresتطبيق نظام املعلومات االلكرتوين توجد عالقة طردية قوية بني : الفرضية الرابعة

وحتسني أداء املوظفني اإلداريني بالبيداغوجية جبامعة  progresيق نظام تطبتوجد عالقة طردية قوية بني جبامعة ورقلة، ومنه حتقق الفرضية 

  .ورقلة 

IV -   الخالصة: 

يف حتسني أداء موظفي اإلدارة جبامعة قاصدي  progresما مدى تأثري استخدام نظام املعلومات االلكرتوين إشكالية تناول املقال 

، وإبراز مدى أمهية حتسني أداء املوارد البشريةو  نظام املعلومات اإللكرتوينلى مفاهيم ، ومن خالل هذه الدراسة حاولنا التعرف عمرباح ورقلة

موظفي اإلدارة ، ومن خالل الدراسة امليدانية لعينة من لتحسني أداء املوارد البشرية، واملتطلبات الضرورية تطبيق نظام املعلومات اإللكرتوين

  .وعة من النتائج واالقرتاحاتتوصلنا إىل جمم جبامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 
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  نتائج الدراسة -1

  يعترب استخدام نظام املعلومات اإللكرتوينprogres مهما يف املصاحل اإلدارية البيداغوجية جبامعة ورقلة.  

  تاإللكرتوين معلومامنظاهناك كفاءة ملواردprogres ،يف جامعة ورقلة 

  يساهم نظام املعلومات اإللكرتوينprogres من مستوى أداء الوظيفة اإلدارية البيداغوجية جبامعة ورقلة بدرجة  يف الرفع

 .متوسطة

 تطبيق نظام املعلومات اإللكرتوين  بني قوية توجد عالقة طرديةprogres  وحتسني أداء املوظفني اإلداريني بالبيداغوجية جبامعة

 ورقلة، 

 :االقتراحات -2

  :رتاحات التاليةمن خالل النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي االق

 على كافة جمالت ووظائف اجلامعة؛ progresتوسيع استخدام نظام املعلومات االلكرتوين  -

 تكثيف الدورات التكوينية ملستخدمي النظام قصد إملامهم اجليد لعناصره والتحكم جبميع مكوناته الستغالهلا أكثر؛ -

 قوةأكثرلتدعيم تطويرالنظامااللكرتوين؛إدراج ادارةامننظاماملعلوماتضمنمستوىعاليفياإلدارةإلعطائها -

 أشراك املستخدمني النهائيني يف تعديل وتطوير النظام االلكرتوين؛ -

 إعطاء صالحيات أكرب لإلدارات الالمركزية التابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف استغالل نظام املعلومات االلكرتوين، -

ماتاحملوسبالذي إعطاء قوة قانونية ومعنوية لنظاماملعلو  -

املعلوماتاالليتطلبالعملعلىالتخفيفمنشدةمقاومةالتغيريالذيأفرز�الثقافةالتقليديةلإلداراتاحلكومية،ال�ذهاملقاومةمنقبالملوظفينمنشأ�اأنتجعلنظام

 .كرتونيالحيققاألهدافاملرجوةمنه

 آفاق البحث -3

، فتحت دراستنا أفاقا جديدة للدراسة واليت ميكن معاجلتها ويف ختام هذه الدراسة وبعد الوصول إىل النتائج السابقة للبحث

  :مستقبالً ملواصلة البحث على سبيل املثال يف ا�االت التالية

 ما مدى مسامهة خمرجات نظام املعلومات اإللكرتوين يف اختاذ القرار؛ 

 تقييم جودة معلومات النظام املعلومات اإللكرتوين يف اختاذ القرار؛ 

 يف اجلامعة اجلزائرية) طالب. أستاذ. إدارة(املعلومات االلكرتوين التكامل  كيف حيقق نظام. 
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  :مالحق   - 

 األقدميةتوزيع أفراد العينة حسب متغير )  1: (رقم شكلال

  
  spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات : المصدر

 سيوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجن )2(م رق الشكل

  
  SPSSمن إعداد الباحثني بناء على معطيات : المصدر

  توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر: )3(الشكل رقم 

  
  Excelمن إعداد الباحثني باستخدام : المصدر 
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  الرتبة الوظيفيةتوزيع أفراد العينة حسب متغير يوضح : )4(الشكل رقم 

  
  Excelمن إعداد الباحثني باستخدام : المصدر

 المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة حسب متغير )  5: (رقم الشكل

  
  spssمن إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات : المصدر

  الوظيفي اإلنماءتوزيع أفراد العينة حسب متغير يوضح ): 6(الشكل رقم 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Excelمن إعداد الباحثني باستخدام : المصدر
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وتحسين أداء الموارد  progresح العالقات اإلرتباطية بين أبعاد تطبيق نظام المعلومات االلكتروني يوض) 1( جدول رقم

 البشرية

 املتغري التابع حتسن االداء 

Rho de 
Spearman 

 **Coefficient de corrélation .435  معرفة النظام 01البعد 
Sig. (bilatérale) .004 

N 42 

 *Coefficient de corrélation .330  نظاماستخدام ال 02البعد 
Sig. (bilatérale) .033 

N 42 

 **Coefficient de corrélation .434  كفاءة النظام  03البعد 
Sig. (bilatérale) .004 

N 42 
 *Coefficient de corrélation .392  السياسة االمنية 04البعد

Sig. (bilatérale) .010 
N 42 

املتغري املستقل  استخدام نظام املعلومات 

  progresااللكرتوين  

Coefficient de corrélation .563** 
Sig. (bilatérale) .000 

N 42 

  .SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  االرتباط الخطي بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 .563a .316 .299 .30726 

a. Valeurs prédites : (constantes), املتغرياملستقالستخدامنظاماملعلوماتااللكرتوينprogres 

b. Variable dépendante : األداءاملتغريالتابعتحسن  

  .SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  يوضح تحليل تباين خط االنحدار):2( جدول رقم 

ANOVAb 
Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 Régression 1.749 1 1.749 18.521 .000a 
Résidu 3.776 40 .094   

Total 5.525 41    

a. Valeurs prédites : (constantes), االلكرتوينعلوماتاملاملتغرياملستقالستخدامنظام progres 

b. Variable dépendante : املتغريالتابعتحسناألداء 

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر
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 :منحنى معادلة االنحدار) 7: (الشكل

  .SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

 توزيع منحنى معادلة االنحدار) 8: (الشكل

  
  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : رالمصد
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  يوضح قيم معامالت خط االنحدار لتحسين أداء الموارد البشرية) :3(جدول رقم  

Coefficientsa 

Modèle 

Coefficients non standardisés Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) .418 .275  1.518 .137 

املتغري املستقل استخدام نظام املعلومات 

 progresااللكرتوين  

.631 .147 .563 4.304 .000 

a. Variable dépendante : األداءاملتغريالتابعتحسن  

  .SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

تحسين  فيprogresااللكترونينظام المعلومات  المبحوثين لتطبيقت نظرة لدراسة فروق المتوسطاTتحليل اختبار يوضح ): 4(جدول رقم 

 :أداء الموارد البشرية 

Test d'échantillons indépendants 

 

TestdeLevene 
sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyenne 

F Sig. t ddl 

Sig. 
(bilatéral

e) 
Différence 
moyenne 

Différence 
écart-type 

Intervalle de confiance 95% 
de la différence 

Inférieure Supérieure 

املتغري 

التابع 

حتسن 

 األداء

Hypothèse de 
variances 

égales 
2.886 .097 1.320 40 .194 .15714 .11908 -.08354- .39782 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

  1.610 39.892 .115 .15714 .09763 -.04019- .35447 

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  :لدراسة فروق متوسطات إجابات العاملين تبعا للعمر)One Way ANOVA(يوضح تحليل التباين األحادي): 5( جدول رقم 

ANOVA 

األداءاملتغري التابع حتسن   

 
Somme des carrés Ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes .227 2 .114 .837 .441 

Intra-groupes 798 39 .136   
Total 5.525 41    

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  ):ألقدميةا(المهنية   لخبرتهميوضح تحليل التباين األحادي لدراسة فروق متوسطات إجابات العاملين تبعا ):6(جدول رقم 

ANOVA 

 املتغري التابع حتسن االداء

 
Somme des carrés Ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes .593 3 .198 1.523 .224 

Intra-groupes 4.932 38 .130   
Total 5.525 41    

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر
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  يوضح تحليل التباين األحادي لدراسة فروق متوسطات نظرة المبحوثين تبعا لرتبتهم الوظيفية ):7( جدول رقم 

ANOVA 

األداءاملتغري التابع حتسن   

 
Somme des carrés Ddl 

Moyenne des 
carrés F Signification 

Inter-groupes .027 2 .013 .094 .910 
Intra-groupes 5.498 39 .141   

Total 5.525 41    

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  يوضح تحليل التباين األحادي لدراسة فروق متوسطات نظرة المبحوثين تبعا لمستواهم التعليمي): 8( جدول رقم 

ANOVA 

 املتغري التابع حتسن االداء

 Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 
Inter-groupes .072 2 .036 .256 .775 
Intra-groupes 5.453 39 .140   

Total 5.525 41    

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  يوضح تحليل التباين األحادي لدراسة فروق متوسطات نظرة المبحوثين تبعا النتمائهم الوظيفي): 9( جدول رقم 

ANOVA 

ن االداءاملتغري التابع حتس  

 
Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés F Signification 

Inter-groupes 1.075 11 .098 .659 .764 
Intra-groupes 4.449 30 .148   

Total 5.525 41    

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  :ذج الدراسة هو معرفة النظام والسياسة األمنية يوضح المتغير المستقل المتبقي في نمو ): 10(جدول رقم 

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 
معرفة النظام 01البعد  1  . Pas à pas (critère : 

Probabilité de F pour 
introduire <= .050, 

Probabilité de F pour 
éliminer >= .100) 

السياسة االمنية 04البعد 2  . Pas à pas (critère : 
Probabilité de F pour 
introduire <= .050, 

Probabilité de F pour 
éliminer >= .100). 

a. Variable dépendante : األداءاملتغريالتابعتحسن  

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر
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  يوضح معامالت االرتباط الخطي للمتغيرات المستقلة المتبقية والمتغير التابع لنموذج الدراسة) 11(الموالي رقم  الجدول

Récapitulatif des modèlesc 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 
1 .435a .190 .169 .33457 
2 .587b .344 .311 .30479 

a. Valeurs prédites : (constantes), معرفةالنظام 01 البعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), األمنيةالسياسة 04البعد ,معرفةالنظام 01 البعد  

c. Variable dépendante : األداءاملتغريالتابعتحسن  

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

 Stepwiseتباين خط االنحدار بطريقة  يوضح تحليل): 12(جدول رقم   

ANOVAc 

Modèle 
Somme des 

carrés ddl 
Moyenne des 

carrés D Sig. 
1 Régression 1.047 1 1.047 9.355 .004a 

Résidu 4.478 40 .112   

Total 5.525 41    

2 Régression 1.902 2 .951 10.235 .000b 
Résidu 3.623 39 .093   

Total 5.525 41    

a. Valeurs prédites : (constantes), معرفةالنظام 01 البعد 

b. Valeurs prédites : (constantes), األمنيةالسياسة 04البعد ,معرفةالنظام 01 البعد  

c. Variable dépendante : األداءاملتغريالتابعتحسن  

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر

  : Stepwiseيوضح قيم معامالت خط االنحدار بطريقة ): 13(م جدول رق

Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés Coefficients tandardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 1.087 .171  6.363 .000 

معرفة النظام 01البعد   .280 .091 .435 3.059 .004 

2 (Constante) .558 .234  2.385 .022 

معرفة النظام 01البعد   .280 .083 .436 3.363 .002 

السياسة االمنية 04البعد  .277 .091 .393 3.033 .004 

a. Variable dépendante : األداءاملتغريالتابعتحسن  

  SPSSمن إعداد الباحثني    بناء على نتائج : المصدر
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  :والمراجع اإلحاالت   -

                                                           

  .2011، األردن، وائل دار، األوىل الطبعة، اإلدارية املعلومات نظم يف مقدمة، اخلفاف مهدي مها، طاهر ماجد امسهان1
، 2012جامعة ورقلة ، مذكرة ماجستري ، علي  دراسة حالة مؤسسة شي، اثر نظام معلومات الموارد البشرية على اداء العاملين ، رجم خالد2

  41ص
  176-171ص، 1989، مصر ، دار املشرق، معلومات في النظم المعاصرةنظم ال، حممد اهلادي 3
ا�لة اجلزائرية ، اثر نظام المعلومات االلكتروني في تفعيل االدارة االلكترونية في الجماعات المحلية، بلقاسم أمينة ، بوختالة مسري، رجم خالد4

  3ص، جامعة ورقلة ،  09/2019العدد ، للتنمية االقتصادية 
5 https://slideplayer.com/slide/14820919 
 

اثر استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال على اداء المورد البشرية في المؤسسة الجزائرية  دراسة حالة شركة انتاج  ،طويهري فاطمة6

  2015ري منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، غ،  2جامعة وهران، مذكرة ماجستري ،الكهرباء بتيارت
  125ص ،2014، مصر، موسوعة التنمية البشرية، مركز الخبرات المهنية لإلدارة، تحليل وتقييم وقياس األداء البشري، كمال مصطفى  حممد7
، 2015 ،مصر، دار اجلامعة اجلديدة، تقييم األداء وتحسين األداء مؤسسيا وفرديا، قياس األداء: إدارة األداء المتميز، حممد قدري حسن8
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 - تجربة صندوق الوقف الصحي السعودي -19-فیدمساهمة الصنادیق الوقفیة في مواجهة وباء كو 

The Contribution of Endowment funds to confronting the covid-19 Epidemic –The experience of 
the Saudi Health Endowment Fund- 

  )اجلزائر( خمرب السياسات التنموية والدراسة اإلستشرافية، جامعة البويرة، عثمان عالم  

    ).اجلزائر( ، جامعة البويرةوالدراسة اإلستشرافيةخمرب السياسات التنموية  ،*عمرو العمري  

  28/12/2020 :تاريخ القبول  ؛  23/12/2020:تاريخ المراجعة   ؛ 12/10/2020: تاريخ االستالم

  :ملخص 

الذي ميتاز بسرعة دور الصناديق الوقفية يف مواجهة تفشي فريوس كورونا املستجد، مسامهة و   يهدف هذا البحث إىل دراسة

الضوء على جتربة صندوق الوقف الصحي وسلطنا . الصحي واالقتصادي واالجتماعي عميقة يف اجلانباالنتشار، وما له من آثار 

يهدف إىل إشراك ا�تمع يف  وهو شريك اسرتاتيجي مع وزارة الصحة،  اململكة، أول صندوق وقفي صحي مستقل يفالسعودي، الذي يعد 

" وقف آزر الصحي"، من خالل إطالقه ملبادرة 19-وس كوفيدحتقيق تنمية صحية مستدامة، وكذا املسامهة الفعالة واملؤثرة يف مواجهة فري 

وكذلك لدعم جهود احلكومة بتوفري مصادر جديدة لألموال لتمويل الربامج الوقائية والعالجية  ملؤازرة خاصة املمارسني يف قطاع الصحة،

  . والبحوث العلمية يف إطار مواجهة هذا الوباء

 .سعودية الصحي؛ وباء كورونا؛  الوقف الصحي؛ وقف آزر صناديق وقفية؛ صندوق :الكلمات المفتاح

 Z13؛ I119؛ JEL :L31تصنيف 

Abstract: 

This research aims to study the contribution and the role of endowment funds in the 
fighting of the  Corona virus spread, Which is characterized by rapid spread, and its health, 
economic and social effects, We highlighted the experience of the Saudi Endowment Health 
Fund, which is the first independent endowment health fund in the Kingdom. We highlighted 
the experience of the Saudi Health Endowment Fund, which is the first independent 
endowment health fund in the Kingdom, and is a strategic partner with the Ministry of Health, 
aiming to engage society in achieving sustainable health development, and the effective and 
influential contribution in the face of the Covid-19 virus, by launching an initiative “Azer 
Health Endowment” to support practitioners in the health sector in particular, as well as 
support the government's efforts to provide new sources of funds to finance preventive and 
curative programs and scientific research in the framework of facing this epidemic. 

Keywords: Endowment funds; Endowment Health Fund; Azer Health Endowment; corona 
Epidemic; saudia. 

Jel Classification Codes :L31 ; I19; Z13 

I- تمهيد: 

لقد ساهم الوقف اإلسالمي يف بناء احلضارة اإلسالمية يف مجيع جماالت احلياة، من ذلك ا�ال الصحي حيث أضافت تلك 

  .م حىت عهد قريباحلضارة يف ا�ال الطيب نقلة نوعية ومنوذجا للعامل استقى منه الغرب وظلت مرجعا للطب يف جامعا�

                                                           
 amar.lamri@univ-bouira.dz: البرید المرسل *
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وقد مرت األمة اإلسالمية يف بداية العصر احلديث بفرتة ركود ألسباب اقتصادية وسياسية وتبع ذلك ركود يف املصاحل العامة لألمة 

ومن ذلك توقف مثرات النشاط الوقفي وركوده، ولكن يف السنوات األخرية عادت األوقاف كمحاولة السرتجاع مكانتها املفقودة من خالل 

ء أوقاف عصرية متطورة كاملستشفيات الوقفية، والصناديق الوقفية الصحية، اليت تعد النماذج العصرية للمؤسسات، وتتنوع مناذج مشرقة بإنشا

  . أشكاهلا بتنوع الغرض الذي أنشئت من أجلها

الصحية تعد حجر وتعد الصناديق الوقفية الصحية من أهم أنواع الصناديق الوقفية اليت تستفيد منها ا�تمعات، وذلك ألن التنمية 

ة الزاوية األساسية يف العملية التنموية ألي جمتمع، ومعيارا حضاريا لتقدم األمم، و�دف إىل احلفاظ على توفري الرعاية واخلدمات الصحي

وارد املالية بشكل مستدام واحملافظة على املستوى النوعي للخدمات الطبية، وتوفري أحدث التجهيزات الطبية الالزمة للمجتمع واستقطاب امل

  .واملادية والبشرية الستيعاب التطورات التقنية احلديثة واملهارات الطبية، وكذلك االهتمام بالصحة الوقائية

السعودية عدة اسرتاتيجيات ومبادرات الستحداث أنظمة صحية تستوعب احتياجات املواطنني  اململكة العربية واعتمدت

ويهدف النظام الصحي يف السعودية إىل ضمان توفري الرعاية الصحية الشاملة املتكاملة جلميع السكان بطريقة عادلة . واملقيمني على أرضها

. عودية على توفري شبكة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية تُغطي مجيع مناطق اململكةوميّسرة، واستمرارية العمل املمثل بوزارة الصحة الس

  .ومن بني نتائج تلك املبادرات، مبادرة وزارة الصحة بإنشاء أول صندوق الوقف الصحي

فاعال يف ، يلعب هذا الصندوق الوقفي الصحي دورا »19 -كوفيد «يف الوضع الراهن الذي يواجه فيه العامل وباء كورونا 

،  الذي يهدف إىل مؤازرة اجلهات احلكومية والشعبية يف مكافحة تفشي "وقف آزر الصحي"مواجهة هذا الوباء، من خالل إطالقه ملبادرة 

الفريوس، بتوفري دعم مايل دائم ملواجهة األزمات والكوارث الصحية، وذلك بالتعاون والشراكة ا�تمعية مع كل اجلهات احلكومية منها 

  .معيات وهيئة األوقافواجل

ما هو دور الصندوق الصحي الوقفي في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد : ومما سبق تنبثق إشكالية حبثنا فيما يلي

  في المملكة العربية السعودية؟

I.1. فرضية البحث  

زمات واألوبئة، كما هو احلال يف تفرتض الدراسة أن الصناديق الوقفية بشكلها املتطور، ميكن أن تكون أداة فاعلة يف مواجهة األ 

 .وباء كورونا املستجد

I.2. أهمية الدراسة: 

متكن أمهية الدراسة يف إبراز دور القطاع الوقف يف مواجهة األزمات والكوارث واألوبئة، وذلك بإنشاء الصناديق الوقفية العصرية،  

  .جيهها إىل املستفيدين، مما يساعد ويضمن يف حتقيق التنمية الصحيةاليت تعد أداة فاعلة ومؤثرة يف استقطاب أموال الواقفني واملسامهني وتو 

I.3. أهداف الدراسة : 

 :إن هذا البحث يسعى إىل حتقيق األهداف التالية

 حتديد مفهوم الصناديق الوقفية، والوقف الصحي.  

 إبراز  دور األوقاف اإلسالمية يف تنمية الصحة عرب  التاريخ اإلسالمي. 

 إبراز أمهية األوقاف والقطاع غري الرحبي يف املسامهات ا�تمعية ملواجهة األزمات  .  

 إظهار دور الصندوق الوقفي الصحي السعودي يف مكافحة تفشي فريوس كورونا.  

II- عموميات حول الصناديق الوقفية ودورها في الرعاية الصحية. 



  --جتربة صندوق الوقف الصحي السعوديجتربة صندوق الوقف الصحي السعودي––  1919--فيدفيدكو كو مسامهة الصناديق الوقفية يف مواجهة وباء  مسامهة الصناديق الوقفية يف مواجهة وباء  
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الوقفية الصحية من أبرز وأهم أنواع الصناديق الوقفية، ملا هلا دور يف حتقيق الرعاية والتنمية الصحية اليت تستفيد  الصناديقتعترب 

ضارة منها ا�تمعات، وسنتطرق يف هذا احملور إىل التعرف على ماهية الصناديق الوقفية وإبراز دورها حتقيق يف الرعاية الصحية يف تاريخ احل

  .وقت الراهناإلسالمية ويف ال

II.1. اإلطار النظري للصناديق الوقفية. 

التطرق إىل أهم مصادر مواردها وأوجه  وكذانتناول يف هذا العنصر التعريف بالصناديق الوقفية وإظهار مميزا�ا وأمهيتها وأهدافها، 

  .مصارفها

II.1.1. تعريف الصناديق الوقفية.  

الناس املسامهة قيها، ويتم صرف ريعها على ا�االت التنموية وفق هي صناديق وقفية خمصصة حملالت تنموية حمددة تتيح لعموم 

 )التقرير السنوي لهيئة األوقاف. (شروط الواقف من خالل الكيانات غري الرحبية

عبارة عن جتميع أموال نقدية من "من التعاريف الشاملة لصندوق الوقف، تعريف الدكتور حممد الزحيلي، الذي عّرفه على أنه 

اص عن طريق التربع واألسهم، الستثمار هذه األموال، مث إنفاقها أو إنفاق ريعها وغلتها على مصلحة عامة حتقق النفع لألفراد عدد األشخ

وا�تمع، �دف إحياء سنة الوقف وحتقيق أهدافه اخلريية اليت تعود على رعايته، واحلفاظ عليه، واإلشراف على استثمار األصول، وتوزيع 

   )2006الزحيلي، ( .طة املرسومةاألرباح حبسب اخل

الصناديق الوقفية هي وعاء ادخاري ُجتمع فيه األموال من جهات خمتلفة باستعمال  آليات حشد املوارد املتنوعة من خالل التربع 

بـ  املباشر أو عن طريق إصدار أسهم أو صكوك، أو من خالل املنصات االلكرتونية حلشد املوارد من قبل اجلمهور أو ما يعرف

)Crowed Funding( ويقوم الصندوق حببس هذه األموال واستثمارها وإنفاق  ريعها على أغراض الوقف احملددة يف شرط الواقف ،

  )2017علي، ( .أو وثيقة االشرتاك يف الصندوق لتحقيق النفع لألفراد وا�تمع

الوقف والتنمية االقتصادية واالجتماعية، كما أ�ا  ومن خصائص الصناديق الوقفية، أ�ا تتيح جلميع فئات ا�تمع املشاركة يف

 . صيغة شفافة متكن إحكام الرقابة األهلية واحلكومية على الوقف، وتليب حاجات ا�تمع املتعددة واملتنوعة

حتقيق  وتوجد تعريفات أخرى للصندوق الوقفي جتتمع كلها يف كون الصندوق الوقفي وعاء يتم فيه جتميع األموال املوقوفة لغرض

  .خمتلف اجلوانب التنموية

II.2.1.  مميزات الصناديق الوقفية :  

  )2016شرون، ( :ختتلف الصناديق الوقفية عن غريها من صناديق االستثمار األخرى، إذ هلا ميزات تنفرد �ا نذكرها فيما يلي

  باعتباره غاية ألعمال اخلري الوقفية" اخلريية"إ�ا جتسد مبدأ.  

  الصناديق الوقفية يدل على تعدد وجوه اخلريتعدد وتباين أهداف.  

  إ�ا ذات طابع مؤسسايت، ويبقى العمل املنظم أقوى تأثري وأكثر فاعلية من العمل الفردي، إضافة إىل أنه مفهوم رئيسي وأويل يف

  .النجاح وحتقيق األهداف

 دم إطارا واسعا وفعاال للمشاركة األهلية يف جهود تسهم الصناديق الوقفية يف توسيع قاعدة املشاركة األهلية يف الوقف النقدي وتق

التنمية وكذا تعمل على إحياء مؤسسات ا�تمع األهلي وتعزز الثقة بني ا�تمع من جهة وبني الدولة ومؤسسات ا�تمع من جهة 

  .أخرى
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 اديق الوقفية وتتنوع أغراضها وجماالت إ�ا متتاز خباصية الشمول اليت تستمدها من طبيعة نظام الوقف ذاته الذي تتسع فيه أهداف الصن

  .عملها لتعرب عن اهتمامات خمتلفة للحياة احلضارية املعاصرة

 إ�ا صيغة واقعية ومدونة، وتتمثل واقعيتها يف سعيها عرب براجمها ومشروعا�ا إىل املشاركة يف إشباع احتياجات املواطنني واإلسهام يف 

م، أما مدونتها فتتجلى يف صياغتها العملية ألهدافها وبراجمها ووسائلها مبا يتالءم مع جهود تطوير أوضاعهم وحتسني نوعية حيا�

  .الظروف واألحوال الراهنة واملتجددة

II.3.1. أهمية وأهداف الصناديق الوقفية.  

اإلمكانات إن أمهية هذا النوع من األشكال الوقفية تنبع من اخلصائص اليت متيزها، واألهداف اليت ترمي من خالل إقامتها، ومن 

  )2014علواين، ( :اليت تقدمها الصناديق الوقفية واليت نذكر منها

  حث الناس وتشجيعهم على الوقف تلبية لنداء اهللا يف املسارعة واملسابقة إىل اخلريات، بتجديد إطار مفهوم الوقف، وصيغ استثمار

  .ممتلكات الصناديق الوقفية

 ماعية أو وقف النقود اجلماعيترسيخ الصناديق الوقفية ملبدأ املشاركة اجل.  

 قدرة الصناديق الوقفية على مجع املال من مجيع طبقات ا�تمع، حيث إ�ا متنح فرصة الوقف للناس مهما قل دخلهم.  

 حتقيق قيمة التكافل االجتماعي الذي هو من أهم املقاصد اإلسالمية.  

 ف التقليدية القائمة على وقف األعيان، حيث إّن املوقوف هنا هو تتمتع الصناديق الوقفية مبرونة ال ميكن أن توجد يف مناذج الوق

النقود، وبالتايل فهي ال ختضع للشروط اليت تقيد الوقف العيين مثل شروط االستبدال وتعطل املنافع وعدم التصرف إال بإذن احلاكم 

  .الشرعي وغريها من الشروط

 أن تسد اخللل احلاصل يف ا�تمعات اإلسالمية الذي مل تستطع املؤسسات  متنح الصناديق الوقف ا�تمع موارد مالية إضافية ميكن

املالية اإلسالمية سّده، حبكم منوذجها التجاري، حبيث ميكن إنشاء صناديق لتمويل املشاريع الوقفية االجتماعية واالقتصادية الصغرية 

  .واملتوسطة والضخمة

 واحلكومية على األوقاف حىت تضمن عدم التالعب يف أمواله، باستغالل تقنيات  متكن الصناديق الوقفية من إحكام الرقابة الشعبية

  .املراجعة احملاسبية وآليات تسيري املؤسسات املالية وصناديق االستثمار واليت تعمل وفق أنظمة تضمن الشفافية

 حتقق الصناديق الوقفية مبدأ احلفاظ على املال الستمرار عطائه ونفعه. 

II.4.1.  واستخدامات أموال الصندوق الوقفيموارد:  

  موارد الصندوق الوقفي: أوال

تتنوع موارد ومصادر التمويل للصندوق الوقفي، وميكن تقسيمها إىل ثالث موارد رئيسية ويتفرع عن كل مورد عدة مصادر خاصة 

  )2018زين، ( :وهي

  ):التبرعات(الصدقات التطوعية   )أ 

وإعانات لصاحل الصناديق الوقفية، وتكون إما على شكل أموال نقدية، أو أعيان ثابتة  يقصد به ما يقدم من هبات وتربعات 

  :كاملباين واألراضي، أو أعيان منقولة كالسلع واألدوات الثمينة، ويكون هذا املورد على عدة أشكال

 ذلك مبختلف طرق الدفعسواء أكانت من عامة الناس، أو من رجال األعمال أو من شخصيات معينة، ويتم  :تبرعات األفراد.  
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 وهي يف أغلب األحيان ما تكون عند تأسيس هذه الصناديق، أو مسامهات سنوية :تبرعات ومساهمات الحكومات.  

 كالتربع من منظمة املؤمتر اإلسالمي أو البنك اإلسالمي للتنمية أو منظمة : تبرع وإسهامات المنظمات والمؤسسات الدولية

  ...اليونيسكو

  وهذا من منطلق استشعارها باملسؤولية االجتماعية جتاه ا�تمع، أو أحيانا  :التجارية والجمعيات الخيرية العامةتبرع الشركات

  ...لكسب السمعة احلسن لدى اجلهور، أو للهروب من دفع الضرائب

 :العوائد االستثمارية  )ب 

  :دة منهاهذا املورد متثل فيما جينيه الصندوق من أرباح وعوائد من االستثمارات املتعد

 تعترب األموال املوقوفة لصاحل الصندوق مبثابة رأس املال له، ويتم استثمارها يف خمتلف األنشطة ا�االت : عوائد االستثمار

  . االستثمارية الشرعية، �دف الزيادة يف اإليرادات وتوزيعها على املستفيدين

 التجارية بوضع إعالنا�ا التجارية يف مكاتب الصناديق الوقفية أو يف وذلك بإتاحة الفرصة للمؤسسات : ريع اإلعالنات التجارية

  ...موقع االلكرتوين

 من خالل تنظيم املؤمترات العلمية، الدورات التدريبية: ريع األنشطة والبرامج المقدمة من الصناديق...  

 اليت تتفق أغراضها مع أهداف الصناديق الوقفية :ريع األوقاف األخرى.  

  :لعامة للصناديقاإليرادات ا  )ج 

 وهي اليت تتفق مع أهداف الصندوق الوقفي كاهلبة ملشروع وقفي، أو برنامج وقفي على نفقة أحد  :الهيئات والعطايا للصناديق

  .احملسنني، مثل بناء مسكن طاليب لصاحل الصناديق الوقفية التعليمية يف اجلامعة اإلسالمية مباليزيا

 وذلك يف إطار التعاون اخلريي واالستثماري بني املؤسسات التجارية :برامج الصندوق مشاركة مؤسسات األوقاف األخرى ألحد.  

 وهي اليت ختصص لصاحل الصناديق الوقفية كالتربع ملبىن لصاحل الصندوق: المباني والمرافق التجارية للصندوق الوقفي.  

 يئات العامة أو اخلاصةمن النماذج احلديثة يف حشد أموال األفراد واهل :األسهم الوقفية أو الصكوك.  

  استخدامات أموال الصندوق الوقفي: ثانيا

تستخدم الصناديق الوقفية أمواهلا لألغراض والغايات واألهداف اليت أنشئت من أجلها، وحىت يتحقق ذلك البد أن يتم حتديد 

فالصناديق الوقفية تغطي جماالت عمل متعددة متتد إىل . االحتياجات ا�تمعية املختلفة وتكييف القدرة التمويلية للصناديق الوقفية معها

معظم متطلبات التنمية، لتستطيع الوفاء باحتياجات شرحية عريضة من ا�تمع، فقد مشل نشاطها جماالت عدة يف مقدمتها خدمة القرآن 

ة ودعم التطوير العلمي وقضايا الثقافة والفكر الكرمي وعلومه، واالعتناء باملساجد ورعاية املعاقني والفئات اخلاصة الضعيفة، وتنمية البيئ

  )2016شرون، ( .ورعاية األسر، والتنمية ا�تمعية يف خمتلف املناطق السكنية وجماالت العمل التنمية الصحيةو

وبذلك ختتلف أوجه صرف أموال كل صندوق من الصناديق الوقفية حسب األهداف اليت أنشئ من أجلها واجلهة املستفيدة منه، 

الصندوق الوقفي للقرآن الكرمي، الصندوق الوقفي : ذلك ما يسمح بتحديد أنواع خمتلفة من الصناديق الوقفية حبسب هذا املعيار فنجدو 

ية للبحث العلمي، الصندوق الوقفي لرعاية الفقراء، الصندوق الوقفي لعالج البطالة، الصندوق الوقفي لرعاية األيتام، الصندوق الوقفي لرعا

  . إخل... الصندوق الوقفي للتنمية الصحية املساجد،

  .كما للصناديق الوقفية أوجه أخرى لصرف أمواهلا وهي املتعلقة بنفقات التسيري املتمثلة يف أجور ومنح العمال والتكاليف امللحقة
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II.2. دور الصناديق الوقفية في الرعاية الصحية: 

يف احلضارة اإلسالمية منذ القرن األول اهلجري، وفيما يلي نربز  لعبت األوقاف دورا بارزا يف تقدمي اخلدمات والرعاية الصحية

  :بعض تلك األدوار

II.1.2. الوقف اإلسالمي في خدمة وتطوير قطاع الصحة في الحضارة اإلسالمية دور:  

األوقاف اإلسالمية تقدمي اخلدمات الصحية يف طول البالد اإلسالمية وعرضها، فقدمت مباين املستشفيات،  تولتلقد 

وجتهيزا�ا، وخمتربات، ورواتب األطباء واملساعدين، كما أقامت األوقاف اإلسالمية كليات الطب ورعت دراسات الصيدلة والكيمياء، 

بل لقد بلغت درجة . للطلبة واملتدربني يف كليات الطب وألساتذ�ا بشكل منتظم -وقافمن إيرادات أموال األ–وقدمت الرعاية الصحية 

التخصص يف رعاية األوقاف اإلسالمية للعلوم الطبية أن وجدت أوقاف خاصة بطلبة الطب، وأخرى للتأليف يف علم الصيدلة، وغريها 

  )2007اجلمل، ( .املةلرعاية املرضى يف املستشفيات و خصصت أوقاف لبناء أحياء طبية متك

وقد جتلى الدور البارز للوقف يف ا�ال الصحي منذ القرن األول اهلجري حيث اختذت البيمارستانات؛ وكان أول من اختذها 

ه، وسبله للمرضى، وقد أبدى الوليد اهتماما خاصا  88للمرضى اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك، حيث بىن بيمارستانًا بدمشق سنة 

  )2016املطريف، ( ...مبرضى اجلذام، ومنعهم من سؤال الناس كما أمر لكل مقعد خادما، ولكل ضرير قائدا

كبري يف تاريخ احلضارة اإلسالمية هو الذي أمر ببنائه هارون الرشيد ببغداد، ومن املستشفيات اليت أقيمت   مستشفىوكان أول 

ه، كما أقام املقتدر 203افتتح يف اليوم األول من حمرم " السيدة"هللا، ويسمى مستشفى أيضًا ببغداد مستشفى السيدة أم اخلليفة املقتدر با

، وتعددت املستشفيات الكبرية وانتشرت حىت كان ببغداد وحدها يف مطلع القرن الرابع "املقتدري"مستشفى آخر ببغداد، ومسي املستشفى 

   )2007اجلمل، ( .مخسة مستشفيات

مصر، وبفضل أموال الوقف، فمنها مستشفى أنشأه الفتح بن خافان، وزير املتوكل على اهللا  املستشفيات يف أنشئتوأيضا، 

العباسي، ومستشفى آخر أسسه أمحد بن طولون، مسي بامسه، وحبس له من األوقاف ما يلزم لإلنفاق عليه، وبين فيه احلمامات للرجال 

 .وكي تلك اليت أنشأه امللك قالوون، وجعله وقًفا لعالج مرضى املسلمنيوالنساء، وكان من أشهر املستشفيات يف العصر األيويب واململ

يف القاهرة أحد إجنازات الوقف الصحي وقد أوقفت عليه الفنادق واملزارع ) ه680(وكان البيمارستان املنصوري ) 2007اجلمل، (

املطريف، ( .، وقد وقف ابن النفيس داره وكتبه عليهواحلمامات والعقارات وذكر املقريزي أن مجلة ريع ما وقف عليه ألف ألف درهم سنويا

ه، وقد اختار أحد قصوره الفخمة وحوله إىل مستشفى  567سنة " املارستان الصالحي"وكذلك أنشأ صالح الدين األيويب   ،)2016

برية يف املغرب وكثرت املستشفيات واملنشآت الصحية مبدن األندلس، وأقيمت مستشفيات ك ).2014عبد احلميد، ( .ضخم وكبري

مستشفى سيدي فرج بفاس، أسسه السلطان يوسف من يعقوب املريين، ووقف عليه عقارات كثرية للنفقة عليه والعناية : األقصى، من أمهها

  )2007اجلمل، ( .باملرضى

   )2016املطريف، ( :، من ذلك)البيمارستانات(وأحصى بعض الباحثني أعدادا كثرية من املستشفيات 

 مستشفى موقوفاً  50ة األندلسية مدينة قرطب.  

  بيمارستانا 18يف بغداد .  

  بيمارستانات 10يف مصر.  

  بيمارستاناً  20يف بالد الشام.  

  بيمارستانات 8يف اجلزيرة العربية.  

II.2.2. المقدمة في المستشفيات الموقوفة الخدمات:  



  --جتربة صندوق الوقف الصحي السعوديجتربة صندوق الوقف الصحي السعودي––  1919--فيدفيدكو كو مسامهة الصناديق الوقفية يف مواجهة وباء  مسامهة الصناديق الوقفية يف مواجهة وباء  
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  )2016املطريف، ( :توفر املستشفيات املوقوفة عدة خدمات للمرضى، أمهها

  االستقبال احلسن والكشف ومعرفة احتياجه العالجي وحتويله للقسم املختص إن كان حمتاجًا لدخول املستشفى وإعطاؤه املالبس

  .اجلديدة ووضع مالبسه القدمية مع ما يكون معه من مال أو ممتلكات عند موظف أمانات حلني خروجه

  تأمني الفرش املناسب مع املعاملة احلسنة وإعانة أسرة املرضىالتنومي يف األقسام املختصة مع االهتمام بغذائه وعالجه و.  

  حيتوي كل مستشفى على صيدلية جمهزة باألدوية والعقاقري الطبية واألشربة ويقوم عليها صيادلة جمازون يرأسهم رئيس الصيادلة

  .باملستشفى

 لإلطالع واالسرتاحة إضافة إىل توفر املطبخ  كانت أغلب البيمارستانات حتتوي على مكتبة خاصة يقضي فيها املريض بعض الوقت

  .واحلمامات واملسجد

 من ميوت من املرضى يتم تكفينه وجتهيزه من أموال األوقاف.  

II.3.2. دور الوقف في تطور العلوم الطبية:  

والكيميائية ساهم الوقف اإلسالمي بشكل فعال يف خدمة اإلنسانية عرب تطوير العلوم الطبية والبحث يف جمال العلوم الطبية 

  )2016املطريف، ( :وعلوم التمريض

 تُعد البيمارستانات ذات أمهية كبرية؛ لتطوير مهنة الطب ونفي اخلرافات واألوهام عن هذه املهنة.  

  دعمت األموال الوقفية العلماء مثل ابن رافدين وابن السرافني حيث عاشا واشتغال يف املختربات والصيدليات امللحقة باملستشفيات

  .حساب األوقاف على

 وقد خصصت أوقاف عديدة لتأليف الكتب الطبية والصيدلية واستطاع كثري من الباحثني واألطباء إكمال مؤلفا�م ومن أمثلة ذلك:  

 كتاب البيمارستانات لزاهد العلم الفاروقي عميد إحدى املستشفيات يف زمانه.  

  التلميذكتاب مقالة أمينية يف األدوية البيمارستانية البن.  

 كتاب الدستور البيمارستاين ال عيبان.  

 كتاب صفات البيماريستان للرازي.  

  دواء وصار  كتابه من أهم كتب الصيدلة لدى الغرب حىت �اية القرن  1400كتاب األقرباذين البن البيطار الذي اشتمل على

  .التاسع عشر امليالدي

  طبية مشهورة على مستوى عاملي وكانت املراجع يف اجلامعات الغربية إىل عهد مولت األوقاف اإلسالمية كتب نفيسة، منها مؤلفات

  .البن سينا" والقانون"للرازي، " واحلاوي يف الطب"البن رشد، " كتاب الكليات يف الطب: "قريب مثل

II.4.2.  وقف المحاجر الطبية(دور الوقف في مواجهة األوبئة بالحجر الصحي:(  

إن الطريقة املثلى املنتهجة ملواجهة وباء كورونا املستجد كانت بالدعوة إىل احلجر الصحي أي التباعد االجتماعي لعدم نقل 

عدوى الفريوس بني الناس، وبالنظر إىل التاريخ اإلسالمي فقد شهد أوقافًا خاصة أشبه مبا يسمى اليوم احلجر الصحي، فشهد عهد الوليد 

، )الربص(ه إنشاء أول بيمارستان فعلي ثابت، هو بيمارستان اجلذام وهو خمصص ملرضى اجلذام 88عام ) ه96-86(بن عبد املالك 

ني ويعزل فيه املرضى عن ا�تمع كلياً؛ حىت ال تنتقل العدوى لغريهم، لذا أمر اخلليفة حببس ا�ذومني حىت ال خيرجوا، وينقلون املرضى ب
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مث تطور بعد ذلك يف العهد العباسي، فبىن اخلليفة العباسي ... لكل مقعد خادماً، ولكل ضرير قائداالعامة، وأجرى عليهم األرزاق، وجعل 

من  املأمون بيوتا ملرضى اجلذام خاصة �م، مث سار على �جهم معظم اخللفاء واحلكام العباسيني؛ نظرا خلطورة هذا املرض وانتشاره، وحماولة

  )2017مرحبا، ( .بغداد، وجعل هلم أماكن خاصة �م بعيدة عن السكان األصحاءاملسؤولني حلماية الناس من اجلذام يف 

II.5.2. الصناديق الوقفية الصحية العصرية ودورها في الرعاية الصحية:  

لقد بادرت العديد من الدول إنشاء صناديق وقفية صحية، وإنشاء مراكز طبية يف العامل اإلسالمي قائمة على األوقاف منها 

  .ريي، مستشفى سرطان األطفال مبصر أوغندا، ومستشفى السند، واملستشفى الكوييت التخصصي اخلمستشفى كيبوال يف

  :ومن بني النماذج احلديثة للصناديق الوقفية الصحية، نذكر

 وخيتص الصندوق بتقدمي الدعم 2001قامت األمانة العامة لألوقاف بإنشاء الصندوق الوقفي للتنمية الصحية سنة  :تجربة الكويت ،

  :لثالثة مشاريع رئيسية

 دعم املشاريع واألنشطة واخلدمات الصحية.  

 دعم املشاريع واألنشطة البيئية.  

 دعم املشاريع واخلدمات اخلاصة لذوي االحتياجات اخلاصة .  

 1996مت إنشاء عدة صناديق وقفية يف بعض إمارات، فنجد أنه مت إنشاء صندوق وقف عجمان الصحي سنة : إلماراتتجربة ا ،

الذي يعمل على أربعة جماالت يف مقدمتها ا�ال الصحي، حيث يقوم الصندوق بدعم شراء األجهزة الطبية اليت حتتاجها املراكز الصحية 

  .تاب حول مرضى السكري أصدرته منطقة عجمان الطبيةواألدوية، إضافة إىل طباعة الكتب كك

 يف أول من أفريل لسنة " الصندوق الوقفي لدعم اخلدمات الصحية"مت إنشاء  يف ظل انتشار وباء كورونا،: تجربة سلطنة عمان

اعي واملسؤولية كما يهدف إىل حتقيق التكافل االجتم. ، ويهدف الصندوق بصفة أساسية إىل دعم اخلدمات الصحية بالسلطنة2020

االجتماعية حنو صحة الفرد وا�تمع، وإىل إجياد مصادر متنوعة وخمتلفة لدعم اخلدمات الصحية، وحتديد الدور التنموي للوقف يف 

اخلدمات الصحية وتوعية املواطنني بأمهيته واستقطاب أموال اهلبات والتربعات والوصايا للخدمات الصحية ووضع ضوابط هلا وإجياد 

 .الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارهاأفضل 

كما يهدف إىل تعزيز صحة الفرد وا�تمع من خالل توظيف أعمال الصندوق وعوائد استثماراته لتمويل العالج وإنشاء املستشفيات 

بية وغريها، وإدارة واملراكز الصحية وتشغيلها وشراء األدوية وسيارات اإلسعاف واملعدات الطبية الالزمة وصيانتها ودعم األحباث الط

واستثمار أموال الصندوق وتطويرها واحملافظة على استدامتها وتكثري ريعها وجيوز له يف سبيل ذلك االستثمار يف ا�االت العقارية أو 

  )2020فؤاد، ( .الصناعية أو الزراعية وغريها من ا�االت وفق الضوابط الشرعية اإلسالمية يف استثمار الوقف

  دف تشجيع 2008لقد متت املوافقة على إنشاء الصندوق الوقف الصحي يف اململكة العربية السعودية عام  :السعوديةتجربة� ،

فعل اخلري وبذل املسامهات الطوعية يف جمال الرعاية الصحية، وإبراز أمهية الرعاية الصحية بوصفها وجها من أوجه اخلري، واإلسهام يف 

حباث الصحية اليت �دف إىل مكافحة األمراض ومعاجلتها والوقاية من األوبئة، فقد كان هلذا الصندوق دورا متويل الربامج الوقائية واأل

  .وهذا ما سنتناوله يف احملور املوايل. فعاال يف مواجهة وباء كورونا املستجد احلايل

III- تجربة الصندوق الصحي الوقفي السعودي في مواجهة جائحة كورونا  

ر دور الصندوق الوقفي الصحي يف دولة السعودية وإسهاماته يف مواجهة وباء كورونا املستجد، من خالل نتناول يف هذا احملو 

  ".وقف آزر الصحي"إطالقه ملبادرة 

III.1.  الوقفي الصحي الصندوقماهية  



  --جتربة صندوق الوقف الصحي السعوديجتربة صندوق الوقف الصحي السعودي––  1919--فيدفيدكو كو مسامهة الصناديق الوقفية يف مواجهة وباء  مسامهة الصناديق الوقفية يف مواجهة وباء  

 

 
58 

III.1.1. التعريف بصندوق الوقف الصحي:  

وهو شريك اسرتاتيجي مع وزارة الصحة، كانت بوادر  السعودية هو أول صندوق وقفي صحي مستقل يف  الصحيصندوق الوقف 

رة من ، وهو مباد2019بشكله احلايل كان يف سنة  فعيله،  ولكن ت)2020ويكيبيديا، ( ،جملس الوزراء بقرار 2008 يف فرباير تأسيسه

،  ويهدف الصندوق إىل إشراك ا�تمع يف حتقيق تنمية صحية )2020احليدري، ( مبادرات برنامج املشاركة ا�تمعية بوزارة الصحة،

 .فهو متخصص يف ا�ال الصحي ويرأس إدارته وزير الصحة، ويشمل يف إدارته اآلهايل وممثلي عدد من اجلهات احلكومية. مستدامة

  .)2020العواجي، (

املؤرخ يف  303، بقرار من جملس الوزراء حتت رقم 2019شخصية اعتبارية أهلية مستقلة، تأسس سنة : وميكن تعريفه على أنه

، ويرأس جملس إدارته وزير الصحة، ويتخذ من مدينة الرياض مقرا له، وجيوز له إنشاء فروع وشركات حبسب احلاجة، 26/02/2019

   )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( .حية يف اململكة العربية السعوديةويهدف إىل املسامهة يف التنمية الص

   )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( :وتتمحور أدواره يف ثالث حماور رئيسية

 يتمثل يف تقدمي املساعدات واللوازم الطبية: حمور طيب.  

 من خالل العمل على نشر الوعي الوقفي والتربعي لدى أفراد ا�تمع: حمور توعوي.  

 من خالل املسامهة يف متويل الدراسات والبحوث يف العلوم الطبية، وعلوم األوبئة: حمور حبثي.  

III.2.1. نشأة وتطور صندوق الوقف الصحي:  

س، .أ.و( ،2008فيفري  04املؤرخ يف  19أُنشئ التنظيم األويل للصندوق الوقفي الصحي بقرار من جملس الوزراء حتت رقم 

 )2020احليدري، (: وقد مر تطوره باملراحل التالية. 2019إال أنه مل يتم تفعيله يف أرض الواقع إىل غاية سنة  )2020

مت تأسيس برنامج املشاركة ا�تمعية الذي يُعد أحد مبادرات وزارة الصحة اجلديدة اهلادفة إىل تفعيل مجيع مكونات : 2017في بداية سنة 

، وهو )2019وزارة الصحة السعودية، ( .الصحية وفتح آفاق جديدة بني الوزارة وا�تمع مبا يعزز صحة املواطنني ا�تمع للمسامهة يف التنمية

  .أول برنامج يف قطاع حكومي يقوم بتفعيل العالقة والشراكة بني ا�تمع وبني قطاع حبجم وزارة الصحة

وهذه البوصلة " بوصلة الربنامج"مسارات أساسية مسيت بـ  مت وضع معامل الربنامج من خالل رسم ثالث:  2017في منتصف سنة 

  : تفرعت إىل ثالث اجتاهات، وهي

  وضع اإلسرتاتيجية الوطنية للتطوع الصحي بإحصاء عدد املمارسني الصحيني(تطوير منظومة التطوع الصحي .  

 زيادة ومتكني املنظمات الصحية غري الرحبية  .  

 بالقيام بدراسة واقع الصحة يف اململكة وحماولة إجياد مبادرات للمسامهة يف تنمية القطاع : حيتشجيع العطاء اخلريي يف ا�ال الص

لتشجيع رجال األعمال وخمتلف املؤسسات " الصندوق الصحي الوقفي"الصحي، ومن بني تلك املبادرات هو إطالق ما ميسى بـ 

  .على العطاء اخلريي

  :الصندوق الصحي الوقفي، تضمنت هذه املرحلة متت املوافقة على مبادرة إنشاء: 2018بداية 

  والذي بقي جمرد قرار ومل يتم تفعيله يف 2008العثور على التنظيم األويل لفكرة إنشاء الصندوق الصحي لألوقاف يف سنة ،

  .أرض الواقع

  بإدخال تعديالت وتغيريات عليه) 2008قرار اإلنشاء لسنة (تعديل التنظيم األويل.  

 تشكيل جملس إدارة الصندوق الذي يرتأسه وزير الصحة . 



  ..العمري عمروالعمري عمرو    ،  ،  عالم عثمانعالم عثمان  

 
59 

، ويرأس جملس 26/02/2019املؤرخ يف  303تأسس الصندوق بشكل رمسي بقرار من جملس الوزراء حتت رقم : 2019بداية سنة 

  .إدارته وزير الصحة، ويتخذ من مدينة الرياض مقرا له

III.3.1. التنظيمي الصندوق الوقفي الصحي الهيكل :  

التعديل النظامي للتنظيم اخلاص لصندوق الوقف الصحي فإن الصندوق يتكون من هيئة عامة للصندوق، حتتها يوجد مبوجب 

  .جملس إدارة الصندوق واللجنة الشرعية واإلدارة التنفيذية

يف الوقف عينًا أو نقداً، مبا ) الواقفني(ومتثل اهليئة العامة للصندوق اهليئة املشرفة عليه وهي مبثابة اجلمعية العمومية تضم املسامهني 

ال يقل عن مليون لایر سعودي، أي ميكن ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يبلغ ما أوقفه مليون لایر أو أكثر احلصول على العضوية الدائمة 

من أعضائها أو أعضاء  05وحيق للهيئة العامة للصندوق ترشيح . يف اهليئة العامة للصندوق، والتمتع ببعض الصالحيات داخل الصندوق

   )2020احليدري، (. من غريهم لعضوية جملس إدارة الصندوق والذي يرتأسه السيد وزير الصحة طبقا للقانون املعمول به

  اهليكل التنظيمي للصندوق الوقف الصحي: )01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  )2020احليدري، (: المصدر

III.4.1. الصندوق الوقفي الصحي أهمية: 

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( :تكمن أمهية الصندوق الوقفي الصحي يف

 إدارة مالية مستدامة توفر حلوال جذرية ومؤثرة للخدمات الصحية يف ا�تمع.  

  بسرعة ومرونةالوصول إىل الشرائح األكثر حاجة للرعاية الصحية.  

 توفري قناة تستوعب رغبة أفراد ا�تمع للمسامهة يف مساعدة اآلخرين.  

III.5.1. أهداف الصندوق : 

  )2020احليدري، ( : الصحي إىل حتقيق مجلة من األهداف السامية، وهي كاآليت الوقفييسعى الصندوق 

  واستثمارها، لتوفري االحتياجات الصحية ذات األولويةاإلسهام الفعال يف التنمية الصحية من خالل تنظيم موارد الصندوق.  

 التشجيع على فعل اخلري يف ا�ال الصحي وبذل املسامهات الطوعية يف جمال الرعاية الصحية.  

 املساعدة يف توفري ما حيتاج إليه املريض من أجهزة وعالج وتأهيل وخباصة أصحاب األمراض املزمنة أو املستعصية.  

 الربامج الوقائية واألحباث الصحية اليت �دف إىل  مكافحة األمراض وعالجها اإلسهام يف متويل.  

  بناء شراكات مع مجيع اجلهات احلكومية أو األهلية األخرى لتحقيق التكامل يف اجلهود املقدمة من وزارة الصحة وغريها من

 .الوزارات

 يستحق أن خيصص له أمثن األوقاف والتربعات إبراز أمهية الرعاية الصحية بوصفها وجها من أوجه فعل اخلري الذي. 

III.2. موارد الصندوق وأوجه مصارفه:  

 ال��نة�الشرعية

 ال�يئة�العامة�للصندوق 

 مجلس�إدارة�الصندوق 

التنفيذية�دارة�  
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III.1.2. الصندوق موارد: 

  )2020احليدري، ( : تتمثل املوارد املالية للصندوق يف

 األعيان والصكوك املالية واألسهم واألموال النقدية اليت يوقفها أصحا�ا ألغراض الصندوق.  

  الصندوق أو من تشغيل املرافق الصحية اليت يشرف عليهااإليرادات احملصلة من استثمارات.  

 ما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية كاألراضي وغريها.  

 غالل أوقاف الصندوق واستثمارا�ا.  

 التربعات النقدية والعينية. 

  ،وما تقرره الدولة من إسهامات واإليرادات احملصلة من استثمارات الصندوق، أو من تشغيل املرافق الصحية اليت يشرف عليها

  )2020س، .أ.و( . نقدية أو عينية، كاألراضي وغريها

III.2.2. المساهمات المقدمة للصندوق صرف قنوات : 

  )2020ويكيبيديا، ( :تصرف نفقات صندوق الوقف الصحي يف عدة جماالت، نذكر منها

 صابني باألوبئة
ُ
  .عالج امل

  الوقائية لإلطارات الطبيةتوفري األجهزة الطبية واملعدات، واألدوات.  

 توفري أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية املرّكزة.  

 توفري أجهزة تنقية اهلواء عالية الكفاءة للمحاجر الصحية. 

  . )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( :إضافة إىل املصارف التالية

 إجراء العمليات اجلراحية للمحتاجني.  

 بناء املشاريع الصحية  

  األزمات والكوارث الصحية اليت تواجه ا�تمعمواجهة. 

III.3. الصندوق الوقفي الصحي في مواجهة وباء كورونا مجهودات:  

ملؤازرة املمارسني " وقف آزر الصحي"يف إطار مواجهة وباء كورونا املستجد، قام الصندوق الوقفي إطالق مبادرة تسمى مبادرة 

ميتاز  19واجهة جائحة كورونا، اليت مل ميكن أحد يتنبأ �ا، خاصة أن فريوس كوفيد يف قطاع الصحة بصفة خاصة، والبلد بصفة عامة يف م

  .بسرعة االنتشار، وما له من آثار ذات أبعاد صحية، اقتصادية واجتماعية

III.1.3.  الوقف آزر الصحي"طبيعة:"  

وقف مبادرة من صندوق الوقف الصحي لتوفري دعم مايل دائم ملواجهة األزمات والكوارث الصحية، وهو " وقف آزر الصحي"

 نقدي يستثمر مبالغ املسامهني يف جماالت استثمارية متفقة مع الشريعة اإلسالمية ومنخفضة املخاطرة بإشراف اللجنة الشرعية يف الصندوق،

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( .ار يف املشاريع والربامج الصحية اليت حتقق أهداف الوقفعلى أن يصرف عائد االستثم

III.2.3.  وقف آزر"استقطاب أموال المساهمين والواقفين في إطار مبادرة"  

صندوق الوقف الصحي مبادرة الستقبال واستقطاب املسامهات املالية والعينية من الشركات ورجال األعمال واألفراد لقد صمم 

لدعم مستخدمي الصحة وكذا ا�تمع وملساندة اجلهات احلكومية العاملة يف مكافحة فريوس كورونا املستجد، ولقيت هذه املبادرة تفاعال  

جهة، تنوعت ما  300يقوم حبشد أكثر مليار لایر سعودي، وقد بلغ عدد اجلهات املسامهة يف املبادرة  كبريا جدا، واستطاع الصندوق أن

بني شركات ملنظومة الطاقة والقطاع املايل والبنوك والتأمني والتمويل واملؤسسات الوقفية واملاحنة وشركات القطاع الصحي وشركات قطاع 
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احليدري، ( .وقد خصص الصندوق للمبادرة حساب بنكي الستقبال املسامهات املالية العينيةاألغطية والضيافة وعدد من رجال األعمال، 

  :ومن بني هذه املؤسسات املسامهة نذكر أمهها يف ما يأيت، )2020

  مساهمة المؤسسات الوقفية والخيرية: أوال

مليون لایر  21املسامهات أكثر من  بشكل فعال، حيث بلغت قيمة" وقف آزر"سامهت املؤسسات الوقفية واخلريية يف مبادرة 

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( :سعودي، وفيما يلي نذكر  أهم هذه املؤسسات وقيمة تربعا�ا

  يبني مسامهة املؤسسات الوقفية يف متويل الصندوق الوقفي ملواجهة وباء كورونا: 01جدول رقم 

مليون لایر (المبلغ   المؤسسة

  )سعودي

مليون (المبلغ   المؤسسة

  )لایر سعودي

  01  السبيعي اخلريية  02  أوقاف العرادي اخلريية

  01  مؤسسة عبد اهللا بن عبد العزيز الراجحي اخلريية   05  ورثة عبد العزيز عبد اهللا السلمان

  02  مؤسسة عبد العزيز بن عبد اهللا اجلميع 2,262  الضليعة لالستثمار

 0,5  اللطيف العيسي اخلرييةمؤسسة عبد  0,5  شركة أوقاف محاد بن سليم

 0,5  مؤسسة الشيخ حممد بن صاحل الشاوي 1,5  مؤسسة امللك خالد اخلريية

  1,75  بدر بن صاحل الراجحي 1,5  وقف سعد وعبد العزيز املوسي

 0,240  ورثة خالد عبد اللطيف 0,5  وقف عامر

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( : إعداد الباحثني، باالعتماد على: المصدر

  مساهمة الشركات النفطية: ثانيا

،  )مليون دوالر 140(مليون لایر سعودي أي ما يعادل  525بلغت مسامهة شركات الطاقة للصندوق الوقفي بـ حوايل 

كبرية للصندوق الصحي ، ومن بني أهم الشركات اليت تنشط يف جمال الطاقة واليت قدمت مسامهات  )2020الصندوق الوقفي الصحي، (

مليون لایر، ويهدف ما  200السعودية وشركا�ا التابعة هلا دعما صندوق الوقف الصحي يف وزارة الصحة مببلغ " أرامكو"الوقفي شركة 

قية اهلواء عالية تقدمه أرامكو لصندوق الوقف الصحي املسامهة يف دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية املرّكزة، ومبادرة أجهزة تن

وكذلك سامهت شركات أخرى على ) 2020صناديق، . (الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسني الصحيني واملرضى

الصندوق الوقفي . (شركة بيرتولكيم، شركة سابك، الشركة السعودية للكهرباء، أكوا باور، طاقة، إضافة إىل شركات طاقوية أخرى: غرار

  )2020حي، الص

  مساهمة البنوك السعودية في تمويل الصندوق: ثالثا

كان للقطاع املصريف مسامهة فعالة يف متويل صندوق الوقف الصحي ملكافحة جائحة كورنا حيث كان جمموع ما تربعت به البنوك 

  :كما يأيت. والرمليون د 42أي ما يعادل حوايل ) 2020الصندوق الوقفي الصحي، (مليون لایر سعودي،  160يزيد عن 

  

  

  يبني مسامهة البنوك السعودية يف متويل صندوق الوقف الصحي ملواجهة وباء كورونا: 02جدول رقم 

مليون لایر (المبلغ   البنك

  )سعودي

مليون لایر (المبلغ   البنك

  )سعودي
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  12  البنك العريب 33  بنك األهلي

 5,6  بنك البالد  25  مصرف الراجحي

 5,6  اجلزيرةبنك  17  بنك الرياض

 6,5  البنك السعودي 17  ساب بنك

 2  بنك GIBالـ  16,5  سامبا بنك

  12  البنك السعودي الفرنسي 8,5  مصرف اإلمناء

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( : إعداد الباحثني اعتمادا على: المصدر

 مساهمة مجلس الغرف التجارية لدعم صندوق الوقف الصحي: رابعا

مليون لایر سعودي لتعزيز جهوده يف مكافحة ) 300(السعودي متويال لدعم صندوق الوقف الصحي مببلغ قدم قطاع األعمال 

ماليني لایر، كما قدمت شركة راشد العبد  10وعلى هذا األساس قدمت جمموعة عجالن وإخوانه مسامهة مببلغ . انتشار فريوس كورونا

  )2020مداد، ( . لایرماليني 10الرمحن الراشد وأوالده مسامهة أيضاً مببلغ 

  مساهمة شركات التأمين: خامسا

سامهت العديد من شركات التأمني السعودية يف هذه مبادرة الصندوق الوقف الصحي ملواجهة جائحة كورونا، وقد بلغ جمموع 

شركة الراجحي للتأمني : احلصرمليون لایر سعودي، ومن بني أهم هذه الشركات املسامهة نذكر على سبيل املثال ال  67تربعا�ا ما يفوق 

 500(، املتحدة للتأمني التعاوين )ألف لایر 300(، العاملية )ألف لایر 200(مليون لایر، كونكورد  10بـمبلغ ) تكافل الراجحي(التعاوين 

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( ...، العربية للتأمني، الوطنية للتأمني، الصقر للتأمني)ألف

  كات الصناعةمساهمة شر : سادسا

ماليني لایر، ومن بني هذه الشركات نذكر على سبيل املثال ال  10كانت مسامهة الشركات الناشطة يف جمال الصناعية حوايل 

، شركة امسنت تبوك )مليون 02(، إمسنت العربية )مليون 2,5(، شركة االمسنت املنطقة اجلنوبية )ماليني03(شركة االمسنت اليمامة : احلصر

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( ).مليون01(، شركة امسنت حائل)مليون01(

  مساهمة شركات التمويل: سابعا

ماليني لایر، ومن أهم هذه الشركات،  07للصندوق الوقف الصحي بأكثر من " وقف آزر"سامهت شركات التمويل يف مبادرة 

اخلليج للتمويل، الرائدة، الشركة السعودية للتمويل، االئتمان، التسيري، توكيالت،النايفات، تأجري التمويل، : على سبيل املثال ال احلصرنذكر 

  )2020الصندوق الوقفي الصحي، ( . إضافة إىل شركات أخرى.... راية التمويل، دار التمليك، األوىل للتمويل

III.3.3.  الوقفي في مجابهة وباء كورونا والتخفيف منهإسهامات الصندوق الصحي:  

احليدري، ( :يف إطار جما�ة فريوس كورونا،يقوم الصندوق الوقفي الصحي بدور فعال من خالل عدة إسهامات، نذكرها يف ما يلي

2020(  

  لایر سعوديمليون  17متويل األحباث والدراسات الطبية املتخصصة يف معاجلة فريوس كورونا حيث مت ختصيص حوايل.  

 توصيل األدوية للمرضى غري القادرين على احلصول عليها من املستشفيات إىل املرضى وبالتعاون مع اجلمعيات اخلريية.  

 توفري طرق ووسائل بديلة ملرضى الغسيل الكلوي.  

 نشر العيادات املتنقلة يف األحياء املكتظة بالسكان.  
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  يف نقل املصابني �ذا الوباءمساندة النقل اإلسعايف، حيث كان له دور كبري.  

 مساندة العمل التطوعي الصحي.  

 توفري بدائل الرعاية الصحية املنزلية.  

 توفري بعض األجهزة واملعدات للمستشفيات بالتعاون مع وزار ة الصحة.  

  من املمارسني مليون لایر سعودي إلنشاء وتشغيل مركز االتصال املوحد للتطوع الصحي، دعمًا للمتطوعني  02ختصيص أكثر من

  ألف مستفيد  100. الصحيني واإلجابة على استفسارا�م والتواصل الدائم

  ألف لایر لدعم محالت تشجيع التربع بالدم 100خصص الصندوق حوايل.  

  استفاد من وقد . ماليني لایر من املسامهات لتوفري األجهزة الالزمة للتواصل بني األطباء ومرضى الرعاية الصحية املنزلية 05ختصيص

  .مستفيد 35000هذه املبادرة أكثر من 

  وقد قامت . مليون لایر يف مرحلة ثانية إليصال الدواء للمرضى يف منازهلم بالتنسيق مع املستشفيات احلكومية 02ختصيص أكثر من

  رحلة توصيلية 25000بأكثر من 

 مريض،  290جلسة غسيل كلوي ألكثر من  1200ر من ختصيص قرابة أربعة ماليني لایر لتمكني اجلمعيات األهلية من تأمني أكث

  .وذلك يف أماكن آمنة من العدوى

  سرير حسب  100لتمويل شراء إنشاء مستشفى متنقل بسعة  ) أكسرتا(إبرام شراكة جمتمعية مع الشركة املتحدة لإللكرتونات

 . املواصفات املعتمدة لدى وزارة الصحة

  مببادرة من وزارة املوارد البشرية ، 01/04/2020يف " الصندوق ا�تمعي"مت إنشاء هذا ": معيالصندوق المجت"املشاركة واملسامهة يف

وجملس املؤسسات األهلية وجملس اجلمعيات األهلية  صندوق الوقف الصحيومبشاركة  والتنمية االجتماعية واهليئة العامة لألوقاف

ويهدف الصندوق إىل حشد اجلهود ا�تمعية وتوجيهها حنو االحتياجات واألولويات . وعدد من األوقاف واجلهات املاحنة والشركات

إسهام األوقاف والقطاع غري الرحبي ا�تمعية يف هذه املرحلة ومتويل جمموعة من املبادرات واملشروعات ذات الطابع االجتماعي، ولتفعيل 

 100مليون لایر سعودي؛ أسهمت اهليئة العامة لألوقاف مببلغ  500ويبلغ رأس مال الصندوق . يف التخفيف من آثار وباء كورونا

ة واملؤسسات األهلية مليون لایر من رأس ماله، وأسهمت اجلهات الوقفي 50مليون لایر، ووزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بـمبلغ 

 )2020وكالة األنباء السعودية، ( .مليون لایر 50وبعض الشركات مببلغ 

IV- الخالصة:  

بالرغم من حداثة نشأة الصندوق الوقفي الصحي السعودي، إال أنه أبلى دورا بارزا يف إطار مسامهته الفعالة يف مكافحة جائحة  

يعد هيئة أهلية وشريكًا اسرتاتيجيًا لوزارة الصحية انطالقًا من دوره يف ) ي الصحيالصندوق الوقف(كورونا اليت مست مجيع العامل، فهو 

تشجيع العمل اخلريي واملسامهات التطوعية يف جمال الرعاية الصحية واملساعدة يف توفري احتياجات املرضى من أجهزة وعالجات وتأهيل، 

الطبية، : حلكومية منها واجلمعيات وهيئة األوقاف، وتتمحور أدواره يف احملاورويعمل وفق آلية التعاون والشراكة ا�تمعية مع كل اجلهات ا

وقد ساهم يف مسعاه يف مساندة العاملني يف قطاع الصحة وأجهزة احلكومة يف مواجهة وباء كورونا من خالل إطالقه . التوعوية والبحثية

يف متويل الربامج الوقائية والعالجية والبحوث العلمية ملكافحة هذه حلشد أموال الواقفني واستثمارها " وقف آزر الصحي"ملبادرة مشروع 

  :وقد توصنا يف هذه الدراسة إىل النتائج التالية. اجلائحة املستجدة

  تعد الصناديق الوقفية الصحية من أهم أنواع الصناديق الوقفية لدورها البارز يف تنمية الصحية، ورعاية ا�تمع خاصة يف وقت األزمات

  .وارث واألوبئةوالك
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  سامهت األوقاف عرب التاريخ اإلسالمي يف توفري الرعاية الصحية للمجتمع اإلسالمي من خالل إنشاء املستشفيات واملصحات

  إخل....والكليات الطب واملكتبات

  ه 88عام ) ه96-86(تعترب مؤسسات الوقف السباقة يف مواجهة األوبئة بطريقة احلجر الصحي، فشهد عهد الوليد بن عبد املالك

، ويعزل فيه املرضى عن ا�تمع كلياً؛ حىت )الربص(إنشاء أول بيمارستان فعلي ثابت، هو بيمارستان اجلذام وهو خمصص ملرضى اجلذام 

  .ال تنتقل العدوى لغريهم، فهو يشبه مبا يسمى اليوم احلجر الصحي

 ال يف اململكة العربية السعوديةالصندوق الوقفي الصحي السعودي أول صندوق وقفي صحي يف هذا ا�.  

  يعترب صندوق الوقف الصحي حديث النشأة ال يزال يف سنته األوىل، له عدة طموح، يستمد موارده من التربعات، ومن دعم ومساندة

  .وشراكة أصحاب رؤوس األموال وأصحاب االختصاص واملنظمات احلكومية وغري احلكومية

  أساسية مع وزارة الصحة، وهلذا يسهل على الصندوق احلصول على البيانات واملعلومات املتعلقة يعمل الصندوق الوقفي الصحي بصفة

  .با�ال الصحي

  ملواجهة وباء كورونا استطاع الصندوق الوقفي الصحي حشد أكثر من مليار لایر سعودي، فقد " وقف آزر الصحي"يف إطار مبادرة

مساهم من شركات طاقوية، بنوك،  300ف اجلهات، حيث تعدى عدد املسامهني الـ لقيت هذه املبادرة جتاوبا كبريا من طرف خمتل

  ....شركات التأمني، شركات التمويل، شركات الصناعة، الشركات اخلاصة، جهات حكومية ،األفراد

  قفية الصحية واختيار إن االستقالل املايل واإلداري للصندوق الوقفي عامل أساسي يف تطور وتفعيل الصناديق الوقفية واملؤسسات الو

  .الكفاءات يف قياد�ا عامل مهم يف دميومتها وجناحها

 بناء الشراكات مع املؤسسات الناجحة والتعاون اإلسرتاتيجي مع املؤسسات البحثية والفكرية يساهم يف حتقيق جناحات أكرب.  

 يف سد الفجوات يف الرعاية جبودة أعلى وقيمة  إدراك احلكومات للمنافع اليت جتنيها املؤسسات الوقفية الصحية ودعمها عامل مهم

 .أفضل

  :التالية ارتأينا يف األخري تقدمي بعض االقرتاحات والتوصياتو 

 ضرورة حتول املؤسسة الوقفية املاحنة للمال إىل مؤسسة وقفية تنفيذية تقدم اخلدمات املباشرة للمجتمع.  

  املؤسسات الصحيةاالهتمام باألوقاف لكي حتقق الدور املأمول يف تطور.  

  ًآفاق العمل اخلريي وفرص املؤسسات الوقفية يف ا�ال الصحي متنوعة وواعدة جدا.  

 املؤسسات الوقفية الصحية حباجة إىل اإلبداع واالبتكار لتلبية االحتياجات املتزايدة للخدمات الصحية.  

  مية على غرار وزارة الصحة إلنشاء صناديق وقفية تقدمي مبادرات لرجال األعمال واملؤسسات االقتصادية واخلاصة وحىت العمو

 .صحية

 ضرورة االستفادة من التجارب الدولية الناجحة، كتجارب الصناديق الوقفية بكل أنواعها وجتربة الصندوق الوقف الصحي السعودي.  

  :مالحق  -



  ..العمري عمروالعمري عمرو    ،  ،  عالم عثمانعالم عثمان  

 
65 

    

  
  

    

  

  

  :اإلحاالت والمراجع  
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دراسة میدانیة لشركات صناعة األغذیة دراسة میدانیة لشركات صناعة األغذیة   IISSOO2222000000السالمة الغذائیة السالمة الغذائیة   أثر الثقافة المنظمیة في تطبیق نظام ادارةأثر الثقافة المنظمیة في تطبیق نظام ادارة

  ..الیمنیة في محافظة الحدیدةالیمنیة في محافظة الحدیدة

The Impact of Organizational Culture on the Application of Food Safety Management 
System (ISO 22000) 

A Field Study on the Yemeni Companies of Food Industry in Hodeida 

   ) اليمن( والتكنولوجيا العلوم جامعة، اإلدارية العلوم كلية،  املساعد األعمال إدارة استاذ ،*الليمة احمد قايد محمد

   )اليمن( صنعاء جامعة، واالقتصاد التجارة كلية،  املشارك االعمال إدارة استاذ ،حمود عبداهللا صالح عقالن

  

   28/12/2020: تاريخ القبول     27/12/2020:تاريخ المراجعة  ؛ 27/11/2020:تاريخ االستالم

  : ملخص

يف الشركات اليمنية لصناعة ) ISO22000(نظام إدارة السالمة الغذائية هدفت الدراسة إىل حتديد أثر الثقافة املنظمية  يف تطبيق 

ثقافة القيم، ثقافة التعلم اجلماعي ،ثقافة (تضمنت أبعاد للثقافة املنظمية ) استبانة( تصميم وتطوير أداة متاالغذية   يف حمافظة احلديدة، 

،نظام ISO9001االتصاالت التفاعلية ،النظام اإلداري (سالمة الغذائية و أربعة ابعاد لتطبيق نظام إدارة ال)  االداء، الثقافة الداعمة

 كبرية مسامهة وجود توصلت الدراسة اىل، املنهج الوصفي التحليلي  مت الدراسةاستخد، )اهلاسب، التطوير والتحديث املستمر للنظام

  .الدراسة  جمال الشركات يف الغذائية السالمة ادارة نظام تطبيق مستوى على التأثري يف )االربعة املنظمية الثقافة ألبعاد

  الثقافة املنظمية، نظام ادارة السالمة الغذائية:الكلمات المفتاحية 

Abstract: 

The study aimed to identify the impact of organizational culture on the 
implementation of the Food Safety Management System (ISO22000) in Yemeni food 
industry companies in Hodeida governorate. The descriptive analytical methodology 
was used. To collect data, a questionnaire was designed which included dimensions of 
organizational culture (culture of values, culture of collective learning, culture of 
performance, and culture of support) in addition to four dimensions of the application 
of the Food Safety Management System: (Interactive Communications, Management 
System ISO9001, HACCP System, and continuous development and modernization of 
the system).  A significant contribution to the four dimensions of organizational 
culture was found) in influencing the level of application of the Food Safety 

Management System in the companies being investigated.   

Key words: Organizational culture, Food Safety Management System 

  :تمهيد

 املواصفات تلك بتنظيم تعىن هيئات وظهور اجلودة إدارة أنظمة مبوضوع كبرياً  اهتماماً  املاضي القرن من األخرية العقود شهدت

 األثر هلا كان اليت املواصفات من سلسلة أصدرت اليت (ISO) للمواصفات العاملية الشركة هاأشهر  ومن ، العاملية املستويات على واملقاييس

 املواصفات تلك على والرقابة بالتنظيم معنية وطنية وهيئات منظمات ظهور خالل من العامل أحناء شىت يف األعمال منظمات على يف الكبري
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 بيئات يف احلاصلة واألبعاد العوامل عن مبعزل تعمل ال األغذية صناعة يف منها العاملة وخصوصاً  اليمنية، األعمال منظمات إن .واملقاييس

 يف الكبري بإسهامه منها واعتقاداالشركات  تلك فيها تعمل اليت ومعتقدا�ا وقيمها ا�تمعات بثقافات يتعلق ما األبعاد هذه ومن األعمال

 إدارة لنظام التطبيق من عالية مستويات إىل الوصول يف الشركات تلك تبديه الذي احلرص من وبالرغم الغذائية، السالمة إدارة نظام تطبيق

التساؤل  يف الدراسة مشكلة بلورة ميكن سبق ما على وبناءً . منها مطلوب هو مما أقل تزال ال التطبيق مستويات أنّ  إال الغذائية، السالمة

 احلديدة مبحافظة الدراسة جمال الشركات يف ISO22000 الغذائية السالمة ادارة نظام تطبيق مستوى يف املنظمية الثقافة أثر ما: اآليت

 السالمة ادارة نظام تطبيق مستوى يف املنظمية للثقافة إحصائية داللة ذو أثر يوجد"فرضية الدراسة اليت تنص على انه  حتديدوعليه مت 

  :وفيما يلي عرض خمتصر ألهم الدراسات السابقة اليت تناولت هذا املوضوع كاآليت " الدراسة جمال الشركات يف ISO22000   الغذائية

 الشاملة، اجلودة إدارة ومبادئ املنظمية الثقافة على التعرف إىل الدراسةهدفت ): 2015، بشــرى إبراهيـــم، ســنية، تــركي،( دراســة  - أ

 استخدام ومت .الشركة يف الشاملة اجلودة إدارة مبادئ تطبيق مدى ملعرفة وذلك القطنية، للصناعات العامة الشركة يف حتليلية دراسة

 اليت النتائج أهموكانت عامل، وكانت األداة املستخدمة يف الدراسة االستبانة ) 65( عينة على ووزعت التحليلي الوصفي املنهج

 .اجلودة إدارة ومبادئ املنظمية الثقافة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود: الدراسة إليها توصلت

 واإلبداعية، البريوقراطية، السائدة املنظمية الثقافة دور على التعرف إىل الدراسة هدفت :)2013، حتامــلة ، عبابنــة( دراســة  - ب

 إربد حمافظة يف العاملة العام القطاع مستشفيات يف وتطبيقها ونقلها، وختزينها، املعرفة، اكتساب املعرفة إدارة يف والداعمة واملهمة،

 درجة وأن. البريوقراطي النمط هو العام القطاع مستشفيات يف السائدة املنظمية الثقافة منط أنوتوصلت الدراسة اىل  األردن–

 نقل بعد ممارسة وأقلها املعرفة، تطبيق بُعد أعالها وكان متوسط، مبستوى كانت املبحوثة املستشفيات يف املعرفة إدارة ممارسة

 .املعرفة

 سياسات على التعرف إىل الدراسة هدفت): (Maria Manuela camino   feltes & others،2017( دراسـة  - ج

 اللوائح طريق عن الغذائية السلسلة يف املخاطر مبراقبة املكلفة الربازيلية الوطنية الوكاالت طريق عن املنظمية واألطر الربازيل يف السالمة

 عينة اختيار ومت االستبانة الدراسة ، استخدمت العاملية الصحية للسلطات التوجيهية املبادئ من جمموعة على القائمة االحتادية

 وكيفية األغذية طريق عن تنتقل اليت األمراض ظهور: اىل الدراسة توصلتو الربازيل،  يف العاملة األغذية شركات ضمن عينة اختيار

 .وسالمتها األغذية جودة لضمان املرسومة الربازيل يف املنظمية واألطر والسياسات جود�ا على للرقابة تدابري عمل

 األغذية سالمة إدارة أنظمة حتليل إىل الدراسة هدفت: الدراســة هدف ):Marai and& others ،2016( دراســةو   . د

 دراسة عمل ومت االستبانة الدراسة استخدمت .ISO22000 على ISO 9001: 2015 تأثري نناقش مث  .ISO22000و

 والقيادة املنظمي السياق يف والنظر املرجوة، النتائج حتقيق أن: اىل الدراسة توصلتو الربتغال،  يف األغذية قطاع ملنظمات مسحية

 مبراجعة صلة األكثر القضايا بني من هي املخاطر، على القائم التفكري يف والنظر ISO 9001.2015 مع والتكامل الداعمة،

ISO 22000: 2016. 

 لديها اليت واملشروبات األغذية شركات يف ISO22000 معايري تطبيق قابلية حتليل إىل الدراسة هدفت): Şefik ،2013( دراســة  . ه

 لديها اليت املشروبات شركات من البيانات ومجعت االستبانة يف الدراسة متثلت اداة .تركيا/  إزمري يف ISO 22000 FSMS شهادة

 تطبيق حول الصغرية املشاكل بعض تواجه شركة كل أن اىل الدراسة توصلت و، تركيا/  إزمري يف ISO 22000 FSMS شهادة

ISO 22000 تطبيق أسهم فقد ذلك ومع ISO 22000 النظام هذا لتطبيق املطلوبة املوارد وتوفري التحتية البنية توفري يف.  

يف صناعة  ISO22000 هدفت الدراسة إىل حتليل حالة تطبيق): Carmen Escanciano & others، 2014(دراســـة   . و

حيث توضح الدراسة الصعوبات الرئيسية اليت واجهت الشركات يف استخدام هذه العملية والفوائد اليت مت احلصول . الغذاء يف إسبانيا

تستخدم  ISO22000  أن: اىل الدراسة وتوصلت ، .ISO 22000 عام للشركات مععليها وأهم الفوائد املؤثرة على الرضا ال

بواسطة الشركات املشتغلة بصناعة الغذاء وأّن حجم الشركة ليس عنصرا حمددًا للتطبيق وان الشركات املصدرة للغذاء هي األكثر تطلعاً 
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كون ذلك مرتبط باملال والوقت وأكثر الفوائد املشرتكة وأن الشركات جمال الدراسة واجهت صعوبات يف التطبيق  ISO22000 لشهادة

يف رضا الشركات كان داخليًا خصوصًا لتلك الشركات املرتبطة بتطوير الكفاءة وسالمة الغذاء ، وبالرغم من الصعوبات املادية واملنظمية 

 .صفات لكن الرضا العام كان عالياً وصعوبة املوا ISO22000 اليت واجهت الشركات ، إال أن الشركات جمال الدراسة اليت طبقت

متثلت  ،هدفت الدراسة إىل تطوير مقياس خاص لتقييم ثقافة سالمة األغذية واختبارها ::Zain  ALabidin)، 2013(دراســة   . ز

وصلت تو  ،ية أيوا األمريكيةاالستبانة ومجعت البيانات من موظفي خدمات الطعام يف املدارس واملستشفيات يف وال يف أداة الدراسة

الدراسة بضرورة إجراء  للمقياس، وأوصتوجود دعم ممارسات لتداول األغذية األمنة يف اخلدمات الغذائية يف املوقع وفقا  اىل الدراسة

مزيد من البحوث للتأكيد والتحقق من صحة تطبيق مقياس ثقافة سالمة األغذية يف األنواع األخرى من خدمات الطعام يف جمتمع 

 .الدراسة

هدفت الدراسة إىل جتميع وترتيب أولويات عوامل النجاح احلامسة اليت تؤثر  .  Hamilton   and Franca) :،2012( دراســة  . ح

االستبانة  يف الدراسةمتثلت أداة  .يف تنفيذ هذه النظم من خالل دراسة األدبيات املوجودة حول إدارة اجلودة ونظم إدارة سالمة األغذية

أولوية حرجة من عوامل )14(اختيار وترتيب أولويات  اىل توصلت الدراسة ، والربازيلصانع األغذية يف ومت اختيار عينة من موظفي م

وجاءت يف مقدمتها إدارة املوارد البشرية وتدريبها  C ،B ،A النجاح لنظم إدارة اجلودة والسالمة الغذائية وتصنيفها إىل ثالث جمموعات

 .وكذلك التكنولوجيا واملعرفة

الدراسة إىل حتليل صناعة الصيد وهو قطاع ذو أمهية اسرتاتيجية  هدفت: Arlene Gaspara & others)، 2011(دراســة  . ط

، وتقدمي االقرتاحات لتقليل ISO22000 ،ISO14001) للسالمة الغذائية جلميع السكان، والتأثري للتطبيق املتزامن هلذه املعايري

 متثلت اداة ،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،املعايري بطريقة أكثر كفاءة األمهية احلرجة للعوامل احملددة من أجل تنفيذ

أن مجيع الشركات  اىل توصلت الدراسةو  ،االستبانة ومت اختيار عينة من موظفي مصانع معاجلة االمساك يف الربازيل والربتغاليف الدراسة 

،  IFS 5 أو ISO 22000 أو ISO 9001 ذية املنفذة املعايري التاليةاليت مت حتليلها لديها أنظمة إلدارة جودة وسالمة األغ

  .كاسرتاتيجية لتمييز منتجا�ا عن طريق وسائل مبتكرة تشمل اجلوانب املتعلقة جبودة األغذية وسالمة األغذية

مجيع (استخدمت الدراسة املسح الشامل حلالة الزبادي الصناعي  .):Panagiotis Chountalas &others، 2009(دراســة   . ي

النتائج اليت توصلت  واملالحظات، أهماالستبانة باإلضافة إىل املقابالت  يف أداة الدراسةمتثلت  يف اليونان). العاملني يف مصانع الزبادي

لى التناقضات احلالية لتحديد مقاييس التحكم وكيفية التغلب عISO22000 إليها الدراسة كشفت الدراسة عن املنظور اإلداري

 .الضرورية تطبيقاً على الزبادي الصناعي

  :فإنه يالحظ اآليت من خالل العرض السابق للدراسات السابقة

 اإلحصائية واألساليب وأبعادها متغريا�ا بني والقياس املدى، العالقة، الدور، دراسة على السابقة الدراسات يف العناوين معظم اعتمدت  -

 ومت توضحيها، مت كما الثقافة الدراسة يف الثالثة املتغريات بني األثر دراسة على احلالية الدراسة اعتمدت بينما الدراسات، لتلك

  .املناسبة اإلحصائية األساليب استخدام

 األمناط، على التصنيف يف اعتمدت أبعاد على حيتوي مستقل كمتغري تناولتها أغلبها يف املنظمية الثقافة تناولت اليت السابقة الدراسات  -

 البريوقراطية، الثقافة العالقات، ثقافة الرقابة، ثقافة األداء، ثقافة القيم، األبعاد هذه واهم الثقافة، حتدده الذي العام االجتاه املكونات،

 الشاملة، اجلودة إدارة ، املنظمية الثقافة بني العالقة او الدور ومعرفة وقياسها املنظمية الثقافة فجوات تشخيص إىل باإلضافة املهمة ثقافة

 العالقة وأن املؤسسة حجم تناولت اليت الدراسات باستثناء الشركة، مستوى على متغريات الدراسات تلك تتناول ومل اجلودة، إدارة أنظمة

 املنظمية للمتغريات تناوهلا يف احلالية الدراسة اختالف إىل باإلضافة املؤسسات، احجام باختالف ختتلف األخرى واملتغريات الثقافة جتاه



    محود عبد اهللا صاحل عقالنمحود عبد اهللا صاحل عقالن  ، ، حممد قايد أمحد الليمةحممد قايد أمحد الليمة

 
71 

 تتناول بينما   ، املتغريات لتلك تعزى معنوية فروق ووجود دراستها متت اليت املتغريات جتاه) النشاط نوع ، الشركة عمر ، العاملني عدد(

 العام االجتاه على بناءً  املنظمية الثقافة أبعاد دراسة مت حيث السابقة الدراسات يف تناوهلا مت اليت االبعاد تلك من بعضاً  احلالية الدراسة

  .الداعمة الثقافة القيم، ثقافة بعدي يف واختلفت السابقة الدراسات ابعاد مع معظمها يف احلالية الدراسة ابعاد تشا�ت وقد للثقافة،

 الثقافة جتاه معنوية فروق هناك كانت إذا ما وحتديد أخرى، متغريات على املنظمية للثقافة األثر حتديد إىل احلالية الدراسة هدفت -

 تشخيص، إىل السابقة الدراسات معظم هدف بينما املنظمية، الثقافة ممارسة مستوى يف فروق وكذلك املنظمية للمتغريات تعزى املنظمية

 يف املوجودة الثقافة نوع على الدراسات تلك بعض بينت كما املتوسطة، فوق أو متوسطة نتائج إىل وتوصلت العالقة، معرفة قياس،

 السائدة املنظمية الثقافة أمناط على والتعرف الواقع وتشخيص دراسة على ركزت قد ا�ا يعين وهذا دراستها، متت اليت املؤسسات بعض

  .املؤسسات تلك يف

 قابلية حتليل األثر، على دراسة اعتمدت :ISO22000 الغذائية السالمة ادارة نظام تطبيق مستوى تناولت اليت السابقة الدراسات -

 اإلحصائية األساليب حتديد مت ذلك على وبناءً  الغذاء سالمة ثقافة تقييم ،ISO22000 الغذائية السالمة إدارة لنظام التطبيق

 الغذائية السالمة ادارة نظام تطبيق كمستوى أخرى متغريات على احلالية الدراسة اعتمدت بينما السابقة، الدراسات تلك يف املستخدمة

ISO22000الغرض لذلك املناسبة اإلحصائية األساليب استخدام مت وقد تابع كمتغري.  

 الغذاء، سالمة نظام حتليل الغذائية، السالمة إدارة نظام اإلدارية، اجلودة كنظام واالبعاد، املتغريات من العديد السابقة الدراسات تناولت  -

 الدراسة تناولت بينما الغذائية، السالمة إدارة نظام يف منهجية تبنين ،ISO22000 تطبيق قابلية دراسة الغذاء، سالمة ثقافة تقييم

 للمعايري الدولية الشركة إىل التحديد ذلك يف الرجوع ومت ،ISO22000 الغذائية السالمة إدارة بنظام حتديدها مت واليت األبعاد احلالية

(ISO) اإلداري اجلودة نظام التفاعلية، االتصاالت وهي الغذائية السالمة إدارة نظام بعناصر واملعروفة ISO9001اهلاسب، ،نظام 

 عناصر مجيع على دراستها يف اشتملت كو�ا يف السابقة الدراسات عن ختتلف احلالية والدراسة للنظام، املستمر والتحديث التطوير

  .ISO22000 الغذائية السالمة إدارة نظام

 إذا ما وحتديد .SO22000 الغذائية السالمة ادارة نظام تطبيق مستوى تطبيق يف املنظمية الثقافة أثر حتديد إىل احلالية الدراسة هدفت  -

 نوع الشركة، عمر العاملني عدد( املنظمية للمتغريات تعزى الغذائية السالمة ادارة نظام تطبيق مستوى يف معنوية فروق هناك كانت

 السابقة الدراسات هدفت بينما الدراسة، جمال الشركات يف الغذائية السالمة إدارة نظام  توفر مستوى يف معنوية فروق وكذلك ،)النشاط

 السالمة إدارة نظام تطبيق قابلية حتليل األغذية، سالمة أنظمة حتليل لذلك، الشركة واالطر الغذاء سالمة سياسات على التعرف إىل

 الغذائية السالمة إدارة نظام تطبيق يف منهجي مدخل تبين واختبارها، الغذائية السالمة ثقافة بتقييم خاص مقياس تطوير الغذائية،

ISO22000.  

 من عالية مستويات حتقيق تعوق ان ميكن اليت املشكالت بعض تواجه دراستها متت اليت الشركات أن إىل السابقة الدراسات توصلت  -

 السالمة إدارة لنظام التطبيق مستويات أن يف احلالية الدراسة نتائج مع تتشابه وهذه ،ISO22000 الغذائية السالمة إدارة نظام تطبيق

 الدراسة توصلت كما الغذائية، السالمة إدارة لنظام عالية مستويات تطبيق تعيق اليت املشكالت بعض هناك لكن كبرية كانت الغذائية

 نتائج مع يتشابه وهذا الغذائية السالمة إدارة نظام عناصر من مهم كعنصر ISO9001 للجودة االداري املنظور أمهية إىل السابقة

 نظام وباخلصوص الغذائية السالمة إدارة نظام تطبيق يف جمتمعة الغذائية السالمة إدارة نظام عناصر أمهية على أكدت اليت احلالية الدراسة

 تدابري عمل كيفية على تركيزها يف  احلالية الدراسة نتائج عن السابقة الدراسات نتائج اختلفت كما ، ISO9001 اإلداري اجلودة

 حمدداً  ليس الشركة حجم وأن ،ISO22000 بنظام املتصلة القضايا اهم على بالرتكيز االهتمام الغذاء، سالمة جودة على للرقابة

 .الغذائية السالمة إدارة نظام تطبيق يف تؤثر اليت احلامسة النجاح أولويات ذكر مت كما ، الغذائية السالمة إدارة نظام لتطبيق

  

  :الغذائية السالمة إدارة نظام مفهوم .1
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 ضار غري صحي غذاء إلنتاج الالزمة اإلجراءات مجيع بأنه الغذائية السالمة إدارة نظام 1)18 ،2008، امللك عبد( يعرف   

  .املخاطر أنواع من نوع أي من وخايل اإلنسان بصحة

 وصحياً  طبيعياً  غذاءً  يريد وهو املستهلك من كل نظر وجهة من خيتلف عريض مفهوم بأنه 2)28،2000، عفيفي( يعرفه بينما

  .صحته سالمة �دد اليت املخاطر من وخالياً  إضافية مواد بدون وطازجاً 

 تسهم اليت املشرتكة واملعتقدات والقيم املواقف جمموعة بأ�ا الغذاء ثقافة Griffith, et al) ، 435،2010(3، ( عرف بينما

 املشرتكة القيم أ�ا على الشركة إىل تنظر بأ�ا الغذاء ثقافة وعرفت الغذاء معاجلة بيئة هي واليت معني إطار يف املستخدمة النظافة سلوكيات يف

 املنظمية واهلياكل العمل وحدة مع هذه وتفاعل الشركة، يف األشياء عمل كيفية حول ومعتقدا�م املهم، هو ما حول الشركة أعضاء بني

  .السالمة تعزيز وبذلك الشركة يف السلوكية والقواعد معا، تنتج واليت والنظم،

 إنتاج عمليات خالل الضرورية واملعايري الظروف مجيع بأ�ا العاملية الصحة منظمة قبل من األغذية سالمة عرفت كما

)Production) وتصنيع )processing) وتوزيع )distribution) وأعداد )Preparations) الغذاء وتناول وحتضري Food 

intake املصدر، ومعلوم آمناً، الغذاء يكون أن لضمان الالزمة )Known source) ،1997( اآلدمي لالستهالك ومالئما وصحيا، 

FAO(
4

  

 الدولية الشركة إصدارات من وإصدار دولية مواصفة عن عبارة وهو الغذائية، السالمة إدارة لنظام تعريفٍ  تقدمي ميكن سبق ومما

 وانتهاءً ) املزرعة( الغذاء مصدر من ابتداءً  الطعام سلسلة على والضبط للرقابة إجراءات ويتضمن وآمن سليم غذاء بتقدمي يعىن للمقاييس

  .النهائي املستهلك مبائدة

  ):22000 األيزو( الغذائية السالمة إدارة نظام أبعاد 2-1

 وهي احلالية للدراسة كأبعاد اعتمادها مت اليت الغذائية السالمة إدارة لنظام املكونة العناصر حتديد مت للمقاييس الدولية للمنظمة وفقاً  

 -: كالتايل

  : التفاعلية االتصاالت 2-1-1

 5)340،2000 ماهر،( أورد وقد آلخر، علم من املفهوم حيث من ختتلف وهي التفاعلية لالتصاالت متعددة مفاهيم هناك

 االتصال أطراف أحد يقوم وهكذا. الرتكيز بعد أ�ا اعتبار على االتصال يف حتدث اليت والتفاعالت العالقات إىل يستند لالتصاالت مفهوماً 

 األفكار وضع" هي التفاعلية فاالتصاالت هذا وعلى. معينة وسيلة يف يضعها رسالة يف أفكاره يصيغ كيف حيدد لكي اآلخر الطرف بدراسة

 املطلوب بالشكل ويتصرف اآلخر، الطرف يتفهمها أن ميكن حبيث مناسبة، وسيلة ويف) رسالة( صياغات يف

  ):9001 األيزو( اإلداري النظام 2-1-2

 واإلنتاج والتطوير التصميم يف اجلودة لتأكيد منوذج"  هيiso9001 القياسية املواصفة أن 6)125،2003 الطائي،( يذكر     

 تصميم على ا�هز مقدرة إظهار يتطلب حيثما الستخدامها اجلودة؛ نظام متطلبات الدولية القياسية املواصفة هذه حتدد واخلدمة، والرتكيب

 ". احملددة للمواصفات مطابقة منتجات وتزويد

 مرة ألول م1987 العام يف أصدرت (ISO( للتقييس الدولية الشركة أن 7)مبارك بن عن نقالً  ،65،2012، عايض( ويضيف) 

 الدولية املواصفات عائلة بنية يف جوهرية تعديالت إجراء بعد م2000 عام ويف .ISO9001/ 9002/ 9003 التعاقدية املواصفات
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ISO9000. 2000 الدولية املواصفة إصدار مت /ISO9001 الوحيدة التعاقدية املواصفة وأل�ا السابقة الثالث املواصفات حمل لتحل 

  وشهرة أمهية السلسلة مواصفات أكثر أصبحت معتمد ثالث طرف من تدقيقها جيري اليت

 توفري على قدر�ا إظهار من الشركات ميكن الذي اجلودة إدارة نظام متطلبات حتدد ISO9001 الدولية املواصفة أن ويضيف

 القدرة تلك تقييم من الشركات املواصفة ومتكن الزبون، رضا تعزيز يف يسهم ومبا بثبات النافذة والتشريعات الزبائن متطلبات تليب منتجات

  .وخارجية داخلية أطراف قبل من

 حتدد حيث الشركة خارج ألطراف اجلودة تأكيد لغرض تستخدم iso9000 املواصفة أن 8)816،2004 اجلضعي،( يرى كما

  .رضاهم وحيقق العمالء حباجات يفي منتج تقدمي لضمان العمليات على وتركز اجلودة إدارة نظام متطلبات

  (Haccp) الهاسب نظام 2-1-3

 العملية خالل معاجلتها أو  جتنبها، وكيفية ومصادرها املخاطر بتحديد وذلك الغذاء بسالمة يعين نظام بأنّه اهلاسب نظام يعرف 

 وتعين األوىل (C(و حتليل وتعين (A(و املخاطر وتعين (H( حروف مخس من يتكون (HACCPs( اهلاسب ومصطلح التصنيعية،

 بالعربية يعين وبذلك نظام، تعين األحيان بعض يف باالسم تلحق اليت (s( و نقاط أو نقطة وتعين (P( و احلرجة وتعين الثانية (C( و احلرجة

 لكل التالية املعلومات على تشمل أن و اهلاسب خطة توثيق يتم و ،9)57،2014، اهللا خري( احلرجة التحكم ونقاط املخاطر حتليل نظام

  . (www.iso.org) للمعايري الدولية الشركة من حتديدها مت حرجة سيطرة نقطة

  :للنظام المستمر والتحديث التطوير 2-1-4

 يلي ما استعمال خالل من الغذاء سالمة إدارة نظام فاعلية باستمرار حتسن املنشأة أن من تتأكد أن العليا اإلدارة على

)www.iso.org(.  

  الثقافة المنظمية .2

 جمموعة وهي البشرية، النفس وصقل �ذيب بأ�ا الثقافة عرفت وقد تعريف200  من أكثر إىل وصلت حىت الثقافة مفاهيم تعددت

 وضبط تقومي إىل �دف اّليت املختلفة والثَّقافات العقائد طريق عن وذلك وا�تمعات، األفراد سلوك لتقومي إتِّباعها يتم اّليت السلوكيات من

تبعة واألفكار االعتقادات يف ظهوره يف للثَّقافة احلقيقي املعىن ويتجلى الّسلوك،
ُ
 اختاذ يف البديهة سرعة إىل باإلضافة األفراد، قبل من امل

  10) بتصرف ،2017 ،تربل(اآلخر الرأي واحرتام احلديث يف املشاركة إىل باإلضافة سليمة، بطريقة نفسه عن الفرد تعبري ويف القرارات،

 هذا على فهي الشعوب من شعب أي حياة نظام عليها يقوم اليت املعلومات جمموع هي الثقافة أن 11)198 ،2004حبتور، بن( ويذكر

 احلضاري والتطور اجلغرافية، وبيئته واحتياجاته ظروفه من نابعة به، خاصة تكون أن بد وال احلياة، إىل ونظرته الفكري وحميطه حياته أسلوب

 ذهب وقد أفراده، شرايني يف جيري الذي الدم إ�ا أي وجوده دم هي الشعب ثقافة إن ويقال. أخرى دون أمة ختص حملية، إذاً  فهي له،

  .وبيئته اإلنسان بني التفاعل مثرة هي الثقافة أن إىل)) ديوي جون((

 من جمموعة أعضاء متييز على تساعد وهي اإلنساين للعقل الذهنية الربجمة بأ�ا الثقافةHofstede   (12 ،14،1980( ويعّرف

 مثل للجماعة بالنسبة فالثقافة للثقافة األساسية العناصر داخل املوجودة القيم اتساق على وتشمل أخرى جمموعة إىل بالقياس البشر

  .للفرد بالنسبة الشخصية

 إجناز تساعد واليت الشركة أعضاء بني جتمع اليت واملمارسات واملعتقدات القيم من جمموعة ا�ا املنظمية للثقافة تعريفٍ  تقدمي ميكنو 

  .يف الشركة األهداف وحتقيق

   المنظمية الثقافة أبعاد 3-1

   :يأيت كما وهي للدراسة املعريف النموذج يف حتديدها مت اليت األبعاد تناول ومت
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 القيم ثقافة 3-1-1 

 الصفات جمموعة بأ�ا اصطالحاً  وتُعرف الثمن، أو املقدار، ذو الشيء وهي قيمة، لكلمة مجعٌ  بأ�ا لغةً  القيم ثقافة تُعرف

 جمموعة بأ�ا أيضاً  وتـُّعرف واألفعال، األقوال باستخدام عنها التعبري ويتم عليها، االجتماعية احلياة وتقوم البشر، فيها يتمّيز اليت األخالقية،

   .رياخل على يدلّ  قول أو عمل، بكل للقيام البشري السلوك توجيه يف اإلسالمية الرتبية على اعتمدت اليت الفاضلة األخالق من

 معاً، األفراد تعامل طرق إىل وُتشري الواحد، ا�تمع ضمن عليها متعارف وأسس معايري، أّ�ا: االجتماعية القيم تعريفات ومن

   ..املقبول غري ورفض املقبول، السلوك على واملوافقة

 أو جيد هو وما مرغوب، غري أو مرغوب هو ما حول الواحد االجتماعي التنظيم أعضاء بني مشرتكة اتفاقات بأ�ا القيم وتعرف

 سلوك توجيه على القيم هذه تعمل حبيث العمل، بيئة أو مكان يف القيم متثل فهي املنظمية القيم اما مهم، غري أو. مهم هو وما جيد، غري

 اآلخرين واحرتام باألداء واالهتمام الوقت، بإدارة واالهتمام العاملني، بني املساواة القيم هذه ومن املختلفة، املنظمية الظروف ضمن العاملني

 13) 312 ،2005، العميان( اخل...

 الجماعي العمل ثقافة 3-1-2

 ملا وذلك العمل وفرق اجلماعي العمل على وأعماهلا مهامها إجناز يف أساسي وبشكل تعتمد اليوم األعمال منظمات أصبحت لقد

 .والشركة واجلماعات األفراد مستوى على وهامة إجيابية نتائج حتقيق من يسهم ملا وذلك غايا�ا إىل والوصول أهدافها حتقيق من ذلك يضمنه

 بعالقات بينهم فيما يرتبطون إثنني عن يقل ال األفراد من مجاعة" بأ�ا الشركة يف اجلماعة 14)169،2005، الباقي عبد( ويعرف

 معينة سلوكية قواعد تصرفا�م يف ويتبعون متقاربة واجتاهات قيماً  بينهم فيما ويتقامسون نسبياً، ثابتة زمنية فرتة خالل ويف ظاهرة، سيكولوجية

 تعريب لورنس،" (حمدد عمل جمال ضمن حمددة، أهداف إىل الوصول بقصد سوية يعملون األفراد من جمموعة"  بأ�ا العمل مجاعية وتعرف"

 15)112 ،1999، يونس

 األداء ثقافة 3-1-3

 ما كل بذل على وحريصون ومستعدون عملهم، إىل متحمسون وهم يوم كل موظفوها فيه يصل الذي للمستوى تسعى الشركة أن

 الشهور أحد يف تتحقق العمل وأهداف ويذهب، يأيت فالدافع. واقعيا منه أكثر مثاليا يبدو الوضع هذا ولكن العملية، مهامهم إلجناز يلزم

 يعد مل اجليد األداء ذات الشركات فإن ولألسف. األداء ثقافة حتقيق هو العمل استمرار يضمن ما أن غري يليه، الذي الشهر يف لترتاجع

 من تتنافس اليت بالشركات املشبعة واألسواق العاملي، الصعيد على التجارية باألعمال القيام على الشركة قدرة فمع جيدة، تكون أن يكفي

 األمور كانت لو وحىت. مضى وقت أي من أمهية أكثر اآلن أصبحت لألداء املميزة الثقافة ووجود السوق، يف حصة على احلصول اجل

  .أعلى اداء مستوى بتحقيق الكفيلة السبل عن البحث عليها فيجب اآلن، حال أحسن على تسري

  الداعمة الثقافة 3-1-4

 واحلرية والتعاون الفريق بروح كالعمل والتماسك بالتفاعل تتسم اليت الثقافة من النوع ذلك بأ�ا Wallach(16 ،1983( يعرفها

   .والعمل األساسية املبادئ ومراعاة الفردية

 الطيبة االجتماعية العالقات على يركز الثقافات من النوع هذا أن إىل Hodgetts& Krocck, P45017)( يذهب بينما

والثقة  واألمان واألنصاف والعدل والتشجيع االجتماعية والعالقات التعاون من جو الشركة يسود إذ الودية، العمل وأجواء العشرة وحسن

   .املتبادلة
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  : الطريقة واألدوات .3

 على توزيعها مت وقد مفردة،) 348( مقداره بعدد)  (Krejcie &Morgan لــ العينات منوذج على بناءً  العينة حجم حتديد مت

  )1( اجلدول يف املبّني  النحو

   على مستوى كل شركة عينة الدراسة تحديد )1(جدول 

  من اعداد الباحث: المصدر            

وحددت متغريات الدراسة يف الثقافة املنظمية متغريا مستقًال ومت قياسه من خالل االبعاد االربعة املكونة له وهي ثقافة القيم ،ثقافة 

متغريًا تابعًا ومت قياسه من خالل 22000حدد نظام ادارة السالمة الغذائية االيزو  اكم. األداء، ثقافة العمل اجلماعي، الثقافة الداعمة

  . التطوير والتحديث املستمر للنظام، ونظام اهلاسب، االتصاالت التفاعلية ،9001االبعاد االربعة وهي النظام االداري االيزو

  الــمستخدمـة اإلحصائية األساليب 4-1

  اآلتية اإلحصائية واالختبارات األساليب استخدام تم  

 الدراسة أداة ثبات مدى ملعرفة (Cronbach's Alpha) نباخ كرو ألفا اختبار :البحث ألداة واملصداقية الثبات اختبارات 4-1-1

 مدى ملعرفة Person's   Correlation) بريسون ارتباط معامل باستخدام البنائي الصدق اختبار وكذلك.ا�تمع أراء مصداقية ومدى

 عند) احصائياً  دال إجيايب ارتباط هلا فقرة كل أن االختبار هذا يْفَرتِض حيث هلا، تنتمي اليت واألبعاد االستبانة أسئلة فقرات بني العالقة قوة

  .إليه تنتمي الذي البعد فقرات متوسط مع) 0.05( مستوى

 احلسايب ،املتوسط الدميوغرافية العينة بيانات ونسب تكرار حلساب املئوية والنسب التكراراتوتشمل  :الوصفي اإلحصاء أساليب  4-1-2

 الثقة ، درجة متوسطها عن العينة إجابات احنراف مدى ملعرفة املعياري الدراسة ،االحنراف عينة أراء متوسط احنراف مدى ملعرفة املوزون

  )..%5( به املسموح اخلطأ نسب على االعتماد مع الدراسة، جمتمع على العينة نتائج لتعميم%)95(

   :االستداللي اإلحصاء 4-1-3

 Simple Linear) البسيط االحندار منوذج اختبارو  )(Correlation Person's بريسون ارتباط معاملوفيه مت استخدام 

Regression Model) جمال الشركات يف الغذائية السالمة إدارة نظام تطبيق يف املنظمية الثقافة أثر ملعرفة االختبار استخدام ومت 

 Statistical) (SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة برنامج استخدام خالل من مت االختبار وهذا ،)احلديدة حمافظة – الدراسة

Package for Social Scienceوأحد باجتاه األحادي التباين ، وحتليل ANOVA One-Way. واختبار  (Scheffe) 

  .البعدية الفروق لبيان

 : ومناقشتها  النتائج .4

  النسبة  العينة  عدد العاملني  املصنع  م

  12%  43  428  الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغالل  1

  17%  60  601  الشركة اليمنية لتكرير السكر  2

  38%  131  1317  واملنتجات  الغذائية األلبانالشركة اليمنية لتصنيع   3

  33%  114  1140  لتصنيع الزيت والسمن ومواد التعبئة والطباعة األهليةالشركة   4

  100%  348  3486  اإلمجايل
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، وكان العائد من االستبانات )2(مفردة وفقًا للنسبة احملددة يف اجلدول ) 348(على عدد ) االستبانة(مت توزيع أداة الدراسة      

) 20(صاحلةاستبانة، بينما كانت االستبانات الغري ) 280(وكان عدد االستبانات الصاحلة للتحليل عدد . استبانة) 300(املوزعة عدد 

  )2(استبانة وكما هو موضح يف اجلدول 

  

  

  عدد االستبانات الموزعة والعائد منها والصالح للتحليل) 2(جدول 

  

  التوزيع

    الغري صاحلة للتحليل  الصاحلة للتحليل  العائد  منها

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  مالحظات

348  300  86%  280  80%  20  6%    

  اعداد الباحث من: المصدر

) 0.758(مجيع األبعاد لالستبيان مرتبطة بأبعادها الرئيسية، بدرجة ارتباط موجبة وقوية وذات داللة إحصائية ترتاوح بني  جاءتو 

  .مما يشري إىل عدم توفر أبعاد فرعية قد تضعف من املصداقية البنائية ألبعاد االستبيان. ، بشكل عام)0.935(و

  :أبعاد االستبيان الفرعية بالمجموع الكلي للبعد الذي تنتمي إليه معامل ارتباط)  3(جدول 

  مستوى الداللة درجة االرتباط األبعاد

 الثقافة املنظمية

 *0.000 0.894 ثقافة القيم

 *0.000 0.912 ثقافة العمل اجلماعي

 *0.000 0.911 ثقافة األداء

 *0.000 0.919 الثقافة الداعمة

 السالمة الغذائيةتطبيق نظام إدارة 

 *0.000 0.891 االتصاالت التفاعلية

 *ISO9001 0.897 0.000النظام اإلداري 

 *0.000 0.935 نظام اهلاسب

 *0.000 0.920 التطوير والتحديث املستمر للنظام

 spssباالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي  من اعداد الباحث: المصدر        

) 0.976(، وبدرجة مصداقية ترتاوح بني )0.974(و) 0.952(االستبيان الرئيسية بدرجة ثبات ترتاوح بني وجاءت أبعاد 

  )4(لألبعاد الفرعية يف أداة البحث كما يف اجلدول ) ألفا(، وجاءت نتائج اختبار كرو نباخ )0.987(و

 �����درجة الثبات  عدد العبارات أبعاد االستبيان الرئيسية
  داقيةدرجة المص
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  0.977 0.955 28 الثقافة املنظمية

  0.987 0.974 38 تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية

 0.976 0.952 14 التعلم املنظمي

 0.992 0.984 80 األداة بشكل عام

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر        

  .) 5( يف الشركات جمال الدراسة كما يف اجلدول  متغري الثقافة املنظمية مستوى ممارسةوجاء 

  

  

  

  

  

  

  مستوى ممارسة متغير الثقافة المنظمية )5(جدول 

 البعد الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 نسبة التوفر 

 %69.1 0.642 3.455 ثقافة القيم 3

  %72.5  0.686  3.624  ثقافة العمل الجماعي  1

  %70.7 0.742 3.535 ثقافة األداء 2

 %68.7 0.793 3.434 الثقافة الداعمة 4

 %70.2 0.651 3.512 المتوسط العام لمستوى ممارسة الثقافة المنظمية

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

وهذه نتيجة فوق %) 70.2(،  وبنسبة توفر )3.5(للثقافة املنظمية يساوي أن املتوسط احلسايب العام ) 5(يتضح من اجلدول 

توسط املتوسط االفرتاضي، وبدرجة توفر  كبرية، أما املتوسط احلسايب ونسبة التوفر لكل بعد من األبعاد للثقافة املنظمية،  فقد جاءت فوق امل

بعاد  للثقافة املنظمية يف الشركات جمال الدراسة كانت فوق املتوسط االفرتاضي، وبدرجة كبرية ، وهذا يشري بشكل عام إىل ان توفر األ

ىل بذل االفرتاضي وبدرجة كبرية،  وبالرغم من توفر  ذلك املستوى من األبعاد للثقافة املنظمية إال ان الشركات جمال الدراسة ال تزال حباجة إ

  .للثقافة املنظميةاملزيد من اجلهود للوصول إىل مستويات أعلى من ممارسة األبعاد 

  لدراسة، فقد كانت كما يف اجلدول الشركات جمال اة املنظمية على مستوى أما فيما يتعلق بنتائج حتليل كل بعد من األبعاد للثقاف

  :بحسب الشركات مستوى ممارسة متغير الثقافة المنظميةخالصة ) 6(جدول 

 الشركة/ نسبة التوفر  البعد م
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 السكر السنابل الزيوت مياين

 %67.5 %76.1 %71.0 %74.6 ثقافة العمل اجلماعي 1

 %66.8 %74.9 %69.2 %72.2 ثقافة األداء 2

 %64.9 %74.3 %69.3 %69.0 ثقافة القيم 3

 %63.5 %75.6 %67.7 %69.4 الثقافة الداعمة 4

 %65.7 %75.2 %69.3 %71.3 املتوسط العام ملستوى ممارسة متغري الثقافة املنظمية

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر        

، )68.6%-%58.5(إىل أن املتوسط العام لنسبة توفر ثقافة األداء يف الشركات جمال الدراسة، يرتاوح بني  )6(يشري اجلدول

مستوى ممارسة نظام ادارة السالمة الغذائية وجاء  .، بدرجة كبرية%)68.6(وجاءت شركة السنابل بأعلى متوسط عام، بلغ نسبة توفر ه 

  )7(يف الشركات جمال الدراسة كما يف اجلدول 

  :مستوى ممارسة نظام ادارة السالمة الغذائية) 7(جدول 

 نسبة التوفر  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب البعد الرتبة

 ISO9001 3.869 0.696 77.4%النظام اإلداري  1

 %75.2 0.709 3.762 االتصاالت التفاعلية 2

 %74.8 0.755 3.742 نظام اهلاسب 3

 %74.3 0.750 3.715 التطوير والتحديث املستمر للنظام 4

 %75.4 0.663 3.772 املتوسط العام ملستوى تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية  

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

،  ونسبة توفر )3.8(أن املتوسط احلسايب العام ملستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية يساوي )7(يتضح من اجلدول 

األبعاد ملستوى تطبيق ، وهذه نتيجة فوق املتوسط االفرتاضي، وبدرجة كبرية، وكذلك جاء املتوسط احلسايب ونسبة التوفر جلميع %)75.4(

ارة نظام ادارة السالمة الغذائية فوق املتوسط االفرتاضي، وبدرجة كبرية، وهذا يشري بشكل عام إىل ان توفر األبعاد  ملستوى تطبيق نظام اد

  السالمة الغذائية يف الشركات جمال الدراسة، كانت فوق املتوسط االفرتاضي وبدرجة كبرية،

  )8(كما يف اجلدول كانت   الشركات جمال الدراسة،يف  ة الغذائيةتطبيق نظام إدارة السالمبعاد ا ليلئج حتأما فيما يتعلق بنتا

  :مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية) 8(جدول 

 البعد م
 الشركة/ نسبة التوفر 

 السكر السنابل الزيوت مياين

 %74.1 %82.7 %71.9 %76.0 االتصاالت التفاعلية 1
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 ISO9001 79.6% 74.7% 84.2% 72.2%النظام اإلداري  2

  %68.7 %81.4 %72.3 %77.4 نظام اهلاسب 3

  %68.5 %81.1 %71.3 %77.0 التطوير والتحديث املستمر للنظام 4

 %70.9 %82.4 %72.5 %77.5 توسط العام ملستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائيةامل 

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

كانت بدرجة كبرية، وجاءت شركة نظام ادارة السالمة الغذائية   أن املتوسط  العام لنسبة توفر مستوى تطبيق) 8(يتبّني من اجلدول 

  .ةرية من بني الشركات جمال الدراس، بدرجة توفر  كب%)82.4(السنابل بأعلى متوسط عام بلغ نسبة توفر ه 

  :االولىاختبار الفرضية  5-1

يوجد أثر ذو داللة إحصائية للثقافة املنظمية يف مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية "على أنه  األوىلالفرضية نصت 

ISO22000  9(والختبار هذه الفرضية مت استخدام حتليل االحندار البسيط كما يف اجلدول " يف الشركات جمال الدراسة(  

  :ولىالفرضية االنتائج اختبار ) 9(جدول 

 .R R2 F. Test ** Sig. Beta T. Test Sig نص الفرضية

أثر الثقافة املنظمية يف مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة 

  ISO22000الغذائية 
0.796 0.633 436.802 0.000* 0.796 20.900 0.000* 

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

  .فأقل) 0.05(أثر ذو داللة إحصائية عن مستوى * 

  ).3.875= (ومتغير مستقل واحد تساوي ) 1 – 280(ودرجة حرية ) 280(وحجم العينة ) 0.05(الجدولية عند مستوى داللة  Fقيمة ** 

مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية (، و)الثقافة املنظمية(أن هناك أثر ذي داللة معنوية بني ) 9(يتضح من اجلدول 

ISO22000(فقد بلغت درجة معامل االرتباط ، R )0.796( عند مستوى داللة ،)أما معامل التحديد )0.05 ،R2 فاتضح أن ،

تباين، أو التغريات يف مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية ، من ال)0.633(الثقافة املنظمية بشكل عام تفسر ما نسبته 

ISO22000 . من مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية %)63.3(وهذا يشري إىل أن ،ISO22000  املتحقق ناتج من الثقافة

ناتج عن عوامل أخرى مل ختضع للدراسة، كما %) 66.7(املنظمية اليت يتعامل �ا وميارسها العاملون يف الشركات جمال الدراسة، بينما 

، وهذا يعين أنه بافرتاض حتييد أثر أي أبعاد أخرى مل ختضع للدراسة؛ فإن أي حماولة للزيادة )Beta )0.796بلغت قيمة معامل االحندار 

رة السالمة الغذائية يف مستوى تطبيق نظام ادا%) 79.6(يف تفعيل الثقافة املنظمية بدرجة واحدة سيؤدي إىل زيادة مبقدار 

ISO22000 . ويؤكد معنوية هذه النتيجة قيمةF  بالتايل نثبت ). 0.05(، وهي دالة عند مستوى )436.802(احملسوبة، واليت بلغت

 .يف الشركات جمال الدراسة ISO22000أثر ذي داللة إحصائية للثقافة املنظمية يف مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية وجود 

  .وىلالفرضية االذلك نثبت صحة وب

  )10(على مستوى كل شركة، فقد كانت النتائج كما يف اجلدول  وىللق بنتائج اختبار الفرضية االأما فيما يتع

  :بحسب الشركة ولىصة نتائج اختبار الفرضية االخال) 10(جدول 

 الرتبة Beta R2 الشركة نص الفرضية

 1 0.654 *0.809 السكرأثر الثقافة املنظمية يف مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية 
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ISO22000  2 0.641 *0.801 السنابل  

  3 0.633 *0.796 الزيوت

  4 0.594 *0.771  مياين

  .فأقل) 0.05(أثر ذو داللة إحصائية عن مستوى * 

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

جاءت يف املرتبة ) السكر(ان نتيجة الفرضية بشكل عام وحبسب الشركات جمال الدراسة أن شركة ) 10(اجلدول يتضح من      

) الزيوت(بة الثانية، مث تليها شركة يف املرت) السنابل(األوىل وهذا يعين أن الفرضية متحققة فيها بأكرب درجة أثر وقدرة تفسريية، مث تليها شركة 

، وهذا يشري إىل أن الفرضية متحققة بأقل درجة أثر وقدرة تفسريية، مقارنة )مياين(يف املرتبة الثالثة، وجاءت يف املرتبة الرابعة واألخرية شركة 

  .ببقية الشركات جمال الدراسة

  :الثانية اختبار الفرضية

تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية  -ال توجد فروق معنوية يف آراء عينة الدراسة جتاه الثقافة املنظمية "على أنه  الفرضية الثانيةنصت 

ISO22000  يف الشركات جمال الدراسة، والختبار هذه ) عدد العاملني، عمر الشركة، نوع النشاط، الشركة(تعزى لألبعاد املنظمية

  )11(كما يف اجلدول   ANOVA One-Wayن األحادي باجتاه وأحد الفرضية مت استخدام حتليل التباي

  :الفرضية الثانيةنتائج اختبار ) 11(جدول 

 األبعاد/ األبعاد املنظمية

ANOVA One-Way  

 بني ا�موعات داخل ا�موعات
 مستوى الداللة Fاختبار 

 املتوسط تربيع درجة احلرية املتوسط تربيع درجة احلرية

عدد 

 العاملني

 *0.006 5.281 2.166 2 0.410 277 الثقافة املنظمية

 *0.001 7.432 3.109 2 0.418 277 مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية

عمر 

 الشركة

 *0.006 5.281 2.166 2 0.410 277 الثقافة املنظمية

 *0.001 7.432 3.109 2 0.418 277 مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية

نوع 

 النشاط

 *0.010 3.874 1.588 3 0.410 276 الثقافة املنظمية

 *0.000 7.290 2.982 3 0.409 276 مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية

 الشركة
  *0.010  3.874  1.588  3  0.410  276  الثقافة املنظمية

  *0.000  7.290  2.982  3  0.409  276  مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

  .فأقل) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 
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نوع (، و)عمر الشركة(و) عدد العاملني(تعزى لألبعاد املنظمية ) الثقافة املنظمية(يف  معنويةوجود فروق  )11(يتضح من اجلدول 

عمر (، و)عدد العاملني(تعزى لألبعاد املنظمية ) تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية(كما ظهرت فروق معنوية يف ) الشركة(، و)النشاط

وملعرفة تفاصيل الفروق حسب متغري عدد العاملني للفروق البعدية كما . اخلامسةينفي الفرضية  وهذا. )الشركة(، )نوع النشاط(، و)الشركة

  )12(هو موضح يف اجلدول 

  :حسب متغير عدد العاملين) Scheffe(نتائج اختبار شيفيه ) 12(جدول 

  نسبة التوفر  املتوسط احلسايب عدد العاملني البعد

 0.05مستوى الداللة عند 

 عامل فأقل 500
حىت  501من 

 عامل 1000

 1000أكثر من 

 عامل

 الثقافة املنظمية

 %75.2 3.762 عامل فأقل 500
 

0.006* 0.141 

 *0.006 %65.7 3.283 عامل 1000حىت  501من 
 

0.093 

 0.093 0.141 %70.4 3.521 عامل 1000أكثر من 
 

تطبيق نظام إدارة 

 السالمة الغذائية

 %82.4 4.118 عامل فأقل 500
 

0.001* 0.016*  

 *0.001 %70.9 3.543 عامل 1000حىت  501من 
 

0.137  

 0.137 *0.016 %75.3 3.763 عامل 1000أكثر من 
 

  .فأقل) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

ملتغري عدد تعزى  0.05أنه فيما يتعلق مبتغري الثقافة املنظمية؛ وجدت فروق معنوية عند مستوى داللة ) 12(يتضح من اجلدول 

، )3.762(مبتوسط ) عامل فأقل 500(العاملني، حيث ظهرت هذه الفروق يف أراء العاملني الذين يعملون يف الشركات اليت لديها 

ودرجة توفر ) 3.283(مبتوسط ) عامل 1000حىت  501من (وبني أراء العاملني يف الشركات اليت لديها %) 75.2(وبدرجة توفر كبرية 

أل�م أصحاب ) عامل فأقل 500(ري هذه الفروق ملصلحة أراء العاملني الذين يعملون يف الشركات اليت لديها ، حيث تس%)65.7(

 1000أكثر من (بينما مل تظهر هناك أية فروق ذات داللة إحصائية مع أراء العاملني يف الشركات اليت لديها . املتوسط ونسبة التوفر األكرب

  ).عامل

، وجدت فروق ISO2000 )85-4(مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية وكما يوضح اجلدول أما فيما يتعلق مبتغري 

وبقية الشركات، حيث تسري هذه الفروق دائمًا ملصلحة أراء العاملني ) عامل فأقل 500(معنوية بني أراء العاملني يف الشركات اليت لديها 

  .م أصحاب املتوسط ونسبة التوفر األكربأل�) عامل فأقل 500(الذين يعملون يف الشركات ذات 

تتوفر فيها كًل من الثقافة املنظمية ومستوى أعلى من ) عامل فأقل 500(وهذا بالتايل يشري إىل أن الشركات ذات عدد العاملني 

) عامل فأقل 500(ت ذات وهذا قد يكون عائداً إىل مقدرة تلك الشركا. تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية بدرجة أكرب من بقية الشركات

وملعرفة تفاصيل الفروق حسب ، ISO2000يف توجيه الثقافة املنظمية لتحقق أثر أكرب يف مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية 

  )13(متغري عمر الشركة اليت ظهرت للفروق البعدية كما هو موضح يف اجلدول 

  :متغير عمر الشركةشيفيه حسب (Scheffe) نتائج اختبار) 13(جدول 

  نسبة التوفر  املتوسط احلسايب  عمر الشركة البعد

 0.05مستوى الداللة عند 

سنوات  10

 فأقل

 10أكرب من 

 سنة 20حىت 
 سنة 20أكرب من 
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 الثقافة املنظمية

 %65.7 3.283 سنوات فأقل 10
 

0.006* 0.093 

 *0.006 %75.2 3.762 سنة 20حىت  10أكرب من 
 

0.141 

 0.141 0.093 %70.4 3.521 سنة 20أكرب من 
 

تطبيق نظام إدارة السالمة 

  الغذائية

 %70.9 3.543 سنوات فأقل 10
 

0.001* 0.137 

 *0.001 %82.4 4.118 سنة 20حىت  10أكرب من 
 

0.016* 

 *0.016 0.137 %75.3 3.763  سنة 20أكرب من 
 

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

  .فأقل) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى * 

تعزى ملتغري عمر  0.05أنه فيما يتعلق مبتغري الثقافة املنظمية؛ وجدت فروق معنوية عند مستوى داللة ) 13(يتضح من اجلدول 

) 3.762(مبتوسط ) سنة 20حىت  10األكرب من (يعملون يف الشركات ذات الشركة، حيث ظهرت هذه الفروق يف أراء العاملني الذين 

، %)65.7(ودرجة توفر ) 3.283(مبتوسط ) سنوات فأقل 10(وبني أراء العاملني يف الشركات ذات الـ %) 75.2(وبدرجة توفر كبرية 

أل�م أصحاب املتوسط ) سنة 20حىت  10ن األكرب م(حيث تسري هذه الفروق ملصلحة أراء العاملني الذين يعملون يف الشركات ذات 

  ).سنة 20األكرب من (بينما مل تظهر هناك أية فروق ذات داللة إحصائية مع أراء العاملني يف الشركات ذات العمر . ونسبة التوفر األكرب

، فقد وجدت فروق )79- 4(وكما هو موضح يف اجلدول ISO2000أما فيما يتعلق مبتغري مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية 

وبقية الشركات، حيث تسري هذه الفروق دائمًا ملصلحة أراء ) سنة 20حىت  10(معنوية بني أراء العاملني يف الشركات اليت بلغ عمرها 

لفروق أل�م أصحاب املتوسط ونسبة التوفر  األكرب، وملعرفة تفاصيل ا) سنة 20حىت  10(العاملني الذين يعملون يف الشركات ذات الـ 

  )14(حسب متغري نوع الشركة للفروق البعدية كما هو موضح يف اجلدول 

  :حسب متغير نوع النشاط Scheffeنتائج اختبار شيفيه ) 14(جدول 

 املتوسط احلسايب نوع النشاط البعد
  درجة

  التوفر 

 0.05مستوى الداللة عند 

 سكر دقيق وقمح زيوت ألبان

 الثقافة املنظمية

 %71.3 3.566 ألبان
 

0.787 0.510 0.123 

 0.787 %69.3 3.467 زيوت
 

0.176 0.511 

 0.176 0.510 %75.2 3.762 دقيق وقمح
 

0.017* 

 *0.017 0.511 0.123 %65.7 3.283 سكر
 

تطبيق نظام إدارة 

 السالمة الغذائية

 %77.5 3.875 ألبان
 

0.086 0.316 0.047* 

 0.086 %72.5 3.627 زيوت
 

0.004* 0.922 

 *0.004 0.316 %82.4 4.118 دقيق وقمح
 

0.002* 

 *0.002 0.922  *0.047 %70.9 3.543 سكر
 

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر
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  .فأقل) 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

تعزى ملتغري نوع  0.05املنظمية؛ وجدت فروق معنوية عند مستوى داللة أنه فيما يتعلق مبتغري الثقافة ) 14(يتضح من اجلدول 

مبتوسط ) الدقيق والقمح(النشاط، حيث ظهرت هذه الفروق يف أراء العاملني الذين يعملون يف الشركات اليت تعمل يف نشاط صناعة 

) 3.283(مبتوسط ) السكر( نشاط صناعة وبني أراء العاملني يف الشركات اليت تعمل يف%) 75.2(وبدرجة توفر  كبرية ) 3.762(

الدقيق (، حيث تسري هذه الفروق ملصلحة أراء العاملني الذين يعملون يف الشركات اليت تعمل يف نشاط صناعة %)65.7(ودرجة توفر 

العاملني يف الشركات اليت  بينما مل تظهر هناك أية فروق ذات داللة إحصائية مع أراء. أل�م أصحاب املتوسط ونسبة التوفر  األكرب) والقمح

  ).الزيوت(أو ) األلبان(تعمل يف نشاط صناعة 

أما فيما يتعلق مبتغري مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية ، فقد وجدت فروق معنوية بني أراء العاملني يف الشركات اليت تعمل 

دائمًا ملصلحة أراء العاملني الذين يعملون يف الشركات اليت  وبقية الشركات، حيث تسري هذه الفروق) الدقيق والقمح(يف نشاط صناعة 

؛ أل�م أصحاب املتوسط ونسبة التوفر األكرب، وهذا يشري إىل أ�ا تعمل على توفري ثقافة منظمية )الدقيق والقمح(تعمل يف نشاط صناعة 

ق حسب متغري الشركة للفروق البعدية كما هو موضح يف وملعرفة تفاصيل الفرو  .حتقق مستوى أعلى من تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية

  )15(اجلدول 

  

  

  :للمتغيرات ذات الداللة االحصائية حسب متغير الشركة Scheffeيبين نتائج اختبار شيفيه ) 15(جدول رقم 

 الشركة احملور
املتوسط 

 احلسايب
 نسبة التوفر

 0.05مستوى الداللة عند 

 السكر السنابل الزيوت مياين

  الثقافة املنظمية

 0.123 0.510 0.787  %71.3 3.566 مياين

 0.511 0.176  0.787 %69.3 3.467 الزيوت

 *0.017  0.176 0.510 %75.2 3.762 السنابل

  *0.017 0.511 0.123 %65.7 3.283 السكر

مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية 

ISO22000 

 %71.9 3.875 مياين
 

0.086 0.316 0.047* 

 0.086 %65.7 3.627 الزيوت
 

0.004* 0.922 

 *0.004 0.316 %78.0 4.118 السنابل
 

0.002* 

 *0.002 0.922  *0.047 %63.6 3.543 السكر
 

  spss باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي من اعداد الباحث: المصدر

  .فأقل) 0.05(فروق ذات داللة احصائية عن مستوى * 

تعزى ملتغري الشركة،  0.05املنظمية؛ وجدت فروق معنوية عند مستوى داللة  الثقافةأن فيما يتعلق مبتغري ) 15(يتضح من اجلدول 

وبني آراء %) 75.2(وبدرجة توفر كبرية ) 3.762(مبتوسط ) السنابل(حيث ظهرت هذه الفروق يف آراء العاملني الذين يعملون يف شركة 

، حيث تسري هذه الفروق لصاحل آراء العاملني الذين يعملون يف %)65.7(ودرجة توفر ) 3.283(مبتوسط ) سكرال(العاملني يف شركة 

بينما مل تظهر هناك أية فروق ذات داللة إحصائية مع آراء العاملني يف كًال . أل�م أصحاب املتوسط ونسبة التوفر األكرب) السنابل(شركة 
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وهذا قد يكون عائد بسبب التغري يف أبعاد الثقافة املنظمية لشركة السنابل كو�ا مملوكة �موعة جتارية  ).الزيوت(أو شركة ) مياين(من شركة 

جود ختتلف يف التعامل مع االولويات واالهتمامات الثقافية عن ا�وعة األخرى اليت متلك شركة الزيوت ومياين، كما يتضح أيضاً من اجلدول و 

فيما يتعلق مبستوى ممارسة نظام ادارة السالمة ) السكر(و) السنابل(و) الزيوت(و) مياين( يف الشركات األربع فروق معنوية بني آراء العاملني

. أل�م أصحاب املتوسط ونسبة التوفر األكرب) السنابل(الغذائية، حيث تسري هذه الفروق دائماً لصاحل آراء العاملني الذين يعملون يف شركة 

يتوفر فيها مستوى أعلى من تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية بدرجة أكرب من بقية الشركات،  ) السنابل(شركة وهذا بالتايل يشري إىل أن 

فيها مستوى أقل من بقية الشركات فيما يتعلق بتطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية، وهذا قد ) السكر(كما اتضح من اجلدول أن شركة 

  .ركة السكر مقارنة بباقي الشركاتيكون عائد بسبب النشأة املتأخرة لش

  :الخالصة   -

  :بناًء على التحليل السابق مت التوصل اىل جمموعة من االستنتاجات، وتتمثل أهم االستنتاجات يف اآليت -

لثقافة ثقافة القيم، ثقافة العمل اجلماعي، ثقافة األداء، ا(أظهرت الدراسة أن الشركات تعمل على توفري الثقافة املنظمية بأبعادها  -

بدرجة كبرية، لكن ذلك مل يصل إىل مستوى كاف، وذلك يتطلب مراعاة مبدأ العدالة أثناء اختاذ القرارات يف ) الداعمة

الشركات، وتعزيز الثقة املتبادلة بني اإلدارة واملوظفني، الرتكيز على احلوافز اجلماعية بدرجة أساسية، وان يتصف الرؤساء باحليادية 

  .مرؤوسيهم، وبذل مزيد من االهتمام يف منح جوائز قيمة للمبدعنيأثناء تقييم أداء 

ثقافة القيم وثقافة العمل اجلماعي وثقافة األداء (كشفت الدراسة عن وجود مسامهة كبرية ألبعاد الثقافة املنظمية واملتمثلة بـ  -

  .يف الشركات جمال الدراسة ISO22000يف التأثري على مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية ) والثقافة الداعمة

االتصاالت التفاعلية، النظام اإلداري (بأبعادها  ISO22000أظهرت الدراسة أن مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية  -

ISO9001يف الشركات جمال الدراسة كانت بدرجة كبرية، لكن ذلك املستوى ) ، نظام اهلاسب، التحديث والتطوير للنظام

وحيتاج إىل التحسني والذي ُيظهر ذلك أن قيادات الشركات جمال الدراسة حباجة إىل اتباع سياسة الباب املفتوح أثناء غري كاف 

تعاملهم مع مرؤوسيهم، وأن يكون معظم العاملني يف الشركة على علم تام بسياسة اجلودة، وأن يكون هناك التزام تام من مجيع 

ن فاعلية نظام اهلاسب بصفة دورية وتوفري معلومات للعاملني عن مجيع املخاطر احملتملة واليت العاملني بالنظام اإلداري، التأكد م

قد �دد سالمة الغذاء يف الوقت احملدد، عقد الدورات التدريبية لتطوير وحتديث النظام وتطبيق معظم املقرتحات املقدمة من 

  .العاملني اخلاصة بتطوير النظام

املعنوية يف مستوى ممارسة الثقافة املنظمية ومستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية أظهرت الدراسة ان الفروق  -

ISO22000  بني الشركات جمال الدراسة تعطي أمهية لتوفر  أبعاد الثقافة املنظمية يف شركة السنابل بشكل أكرب واليت جعلت

شركات األخرى، وهذا قد يكون عائد بسبب التغري يف أبعاد من مستوى التطبيق لنظام إدارة السالمة الغذائية أعلى مقارنة بال

الثقافة املنظمية لشركة السنابل كو�ا مملوكة �موعة جتارية ختتلف يف التعامل مع االولويات واالهتمامات الثقافية عن ا�وعة 

ركات جمال الدراسة يعود الختالفات األخرى اليت متلك شركة الزيوت ومياين ، كما أظهرت الدراسة ان الفروق املعنوية بني الش

تتعلق مبلكية هذه الشركات وحجمها وخصوصية النشاط الذي تعمل فيه وهذا خيتلف من شركة إىل أخرى وكذلك الفروق يف 

أعمار تلك الشركات واعداد العاملني فيها والذي كان له انعكاس على الثقافة املنظمية والذي أثر على مستوى التطبيق لنظام 

 .ISO22000ة السالمة الغذائية إدار 
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يف ضوء االستنتاجات السابقة الذكر، مت صياغة جمموعة من التوصيات اهلادفة إىل تفعيل الثقافة املنظمية يف الشركات جمال 

، من خالل التعلم ISO2000الدراسة، ومبا ميكنها من حتقيق مستويات كافية من التطبيق لنظام إدارة السالمة الغذائية 

  :ي، ومن أهم التوصيات اآليتاملنظم

يف الشركات ) ثقافة القيم، ثقافة العمل اجلماعي، ثقافة األداء، الثقافة الداعمة(إعطاء اهتمامًا كاف للثقافة املنظمية بأبعادها  -

لدراسة معنية ببذل جمال الدراسة، وان كانت النتائج اليت مت التوصل إليها يف ممارسة الثقافة املنظمية كبرية، إال أن الشركات جمال ا

جهد أكرب للوصول إىل نتائج أفضل وذلك يتطلب مراعاة مبدأ العدالة أثناء اختاذ القرارات يف الشركات، وتعزيز الثقة املتبادلة بني 

وبذل اإلدارة واملوظفني، الرتكيز على احلوافز اجلماعية بدرجة أساسية، وان يتصف الرؤساء باحليادية أثناء تقييم أداء مرؤوسيهم، 

  .مزيد من االهتمام يف منح جوائز قيمة للمبدعني

االتصاالت التفاعلية، النظام اإلداري (بأبعادها  ISO22000االهتمام بتحسني مستوى تطبيق نظام ادارة السالمة الغذائية  -

ISO9001التطبيق كبرية، إال وان كانت النتائج اليت مت التوصل إليها يف مستوى ) ، نظام اهلاسب، التحديث والتطوير للنظام

أن الشركات جمال الدراسة معنية ببذل جهد أكرب للوصول إىل نتائج أفضل، ويتطلب ذلك قيام قيادات الشركات جمال الدراسة 

باتباع سياسة الباب املفتوح أثناء تعاملهم مع مرؤوسيهم، وأن يكون معظم العاملني يف الشركة على علم تام بسياسة اجلودة، وأن 

ك التزام تام من مجيع العاملني بالنظام اإلداري، والتأكد من فاعلية نظام اهلاسب بصفة دورية وتوفري معلومات للعاملني يكون هنا

عن مجيع املخاطر احملتملة واليت قد �دد سالمة الغذاء يف الوقت احملدد، عقد الدورات التدريبية لتطوير وحتديث النظام وتطبيق 

 .العاملني اخلاصة بتطوير النظام معظم املقرتحات املقدمة من

هناك بعض األفكار لعمل دراسات مستقبلية يف هذا ا�ال واليت ميكن أن يتم إجراؤها من قبل الباحثني واملهتمني   -

  : كاآليت

وميكن أن يتم تنفيذ " أثر القيم املنظمية يف تطبيق مستوى نظام إدارة السالمة الغذائية من خالل النمط القيادي" -

ة يف الشركات اليمنية لصناعة االغذية حبيث يتم توسيع جمتمع الدراسة ليشمل أيضًا املطاعم وأماكن صنع الدراس

  . الطعام األخرى

  " مدى إمكانية تطبيق نظام إدارة السالمة الغذائية يف جمال انتاج العسل اليمين واثرة يف تعزيز امليزة التنافسية "  -

الغذائية يف مصانع التعبئة والتغليف وأثره على رضا املستهلك يف اجلمهورية  مدى توفر عناصر نظام إدارة السالمة" -

  .باعتبار ان مصانع التعبئة والتغليف هي جزء مهم يف احلفاظ على الطعام داخل السلسلة الغذائية" اليمنية 

 "التحديات املاثلة أمام الشركات اليمنية لصناعة األغذية وأثرها على امليزة التنافسية " -

  

  :اإلحاالت والمراجع   -
                                                           

. الع�دد الث�اني والثالث�ون -مجلة أس�یوط للدراس�ات البیئی�ة ). الھاسب(النظام الحدیث لسالمة الغذاء ، )2008(محم�د،  أشرف المالك، عبد1

  .ینایر

دار الفجر للنشر . التحلیل الدقیق لمتبقیات السموم والملوثات البیئیة في مكونات النظام البیئي ،)2000(عفیفي، فتحي عبد العزیز، 2
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3 Griffith, C. J., Livesey, K. M., & Clayton, D. (2010). Food safety culture: the evolution of 

an emerging risk factor? British Food Journal, Vol.112, 439-456. 
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  -  مقاربة تجريبية -العالقة بين الفساد وإقتصاد الظل في العراق 

The Relationship Between Corruption and the Shadow Economy in Iraq 

An Empirical Approach  

   )قالعرا( جامعة املوصل –مركز الدراسات اإلقليمية  ، قسم الدراسات اإلقتصادية واإلجتماعية .*عبداهللا فاضل الحيالي

  28/12/2020: تاريخ النشر      26/12/2020: تاريخ القبول    ؛18/09/2020: تاريخ االستالم

  الملخص

يعاين من تسّرب نسبة كبرية من النشاطات اإلقتصادية  2003تنصرف مشكلة البحث إىل أن اإلقتصاد العراقي ومنذ عام 

مما يُفقد اإلقتصاد الرمسي التمويل الداخلي للموازنة  ، نية واحملاسبية والضريبيةاملشروعة منها وغري املشروعة اليت تعمل خارج األطر القانو 

هل أن الفساد سبب أو نتيجة : وتكمن أمهية البحث يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية. وإضطرار احلكومة إىل اإلقرتاضاخلارجي ، العامة

وما هو حجم العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل  ، لة او مكملة يف العراق؟وهل أن العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل بدي ، إلقتصاد الظل؟

 ، أي مبعىن تقدير حجم إقتصاد الظل ، يهدف البحث إىل رصد طبيعة العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق. وإجتاهها يف العراق؟

نتهي البحث باخللوص اىل ضرورة إختاذ احلكومة إجراءات من شأ�ا ي. من خالل نسبة إقتصاد الظل إىل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي

والتخفيف عن كاهل املّكلفني األعباء ، من خالل خفض املعدالت الضريبية، تضييق نشاطات إقتصاد الظل واحلؤول دون إتساعها

ريقة حمكمة ودقيقة وواضحة ومراجعتها بشكل فضال عن صوغ قوانني التشريع اجلبائي بط. مبا حيفز على زيادة اإلمتثال الضرييب، الضريبية

واهلروب للعمل صوب ، وإختاذها ذريعة للتهّرب الضرييب، حبيث ال ترتك فرصة ساحنة للمّكلفني اإلستفادة من أية ثغرة قانونية فيها، دوري

  .إقتصاد الظل

  .الفساد، اقتصاد الظل، إجتاه العالقة بينهما: الكلمات المفتاحية

  .jel :K40, K42, K49تصنيف 

Abstract:  

The research problem ends with the fact that the Iraqi economy, since 2003, 

suffers from the evasion of a large proportion of legitimate and illegitimate economic 

activities that operate outside the legal, accounting, and tax frameworks, thus the official 

economy Loses the internal financing of the puplic budget, Subsequently, the 

government is forced to borrow abroad. The importance of the research lies in 

answering the following questions: is corruption a cause or consequence of the shadow 

economy? is the relationship between corruption and the shadow economy an 

alternative or complementary in Iraq?, what is the size and direction of the relationship 

between corruption and the shadow economy in Iraq?. The research aims to monitor 

the nature of the relationship between corruption and the shadow economy in Iraq, 

that is to say estimating the size of the shadow economy, through the ratio of the 

shadow economy to the non-oil GDP. The research concludes that the government 

should take measures that would limit the activities of the shadow economy and prevent 
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their expansion, by reducing tax rates and lessening the burden of taxation, in a way 

that stimulates increased tax compliance. In addition to drafting tax legislation laws in a 

perfect, clear, and accurate manner, and reviewing them periodically, so that the 

taxpayers do not have an opportunity to take advantage of any legal loophole in them, 

and to use them as a pretext for tax evasion, and to flee to towards the shadow 

economy. 

Key words: Corruption, the shadow economy, the direction of the relationship 

between them. 

Jel Classification Codes: K40, K42, K49. 

   

  المقدمة

إذ أنه موجود يف ، مل يعد إقتصاد الظل قرينًا لنظام إقتصادي معني دون سواه بل ميكن أن يظهر يف مجيع النظم اإلقتصادية

بالرغم من إختالف الفلسفات ، وكذلك يف اإلقتصادات املتقدمة واملتحّولة إقتصاديًا والنامية، ات الرأمسالية واإلشرتاكية واملختلطةاإلقتصاد

  .اليت تؤطر إدارة تلكم اإلقتصادات

  .سبعينات القرن العشرين بيد أن اإلهتمام به مل يبدأ إال منذ، وتّنوع نشاطاته وأمناطه، ونظراً هلذا اإلنتشار الواسع إلقتصاد الظل

اليت ال جيري ، الرائد الذي نّبه إىل خطورة النشاطات اإلقتصادية املشروعة وغري املشروعة P.Gutmannيُعد اإلقتصادي بيرت جومتان 

  .تسجيلها ضمن احلسابات القومية

تستخدم لوصف ، ادي بتسميات عدةفقد حفل األدب اإلقتص، نظرًا هلذا اإلنتشار الواسع لنشاطات إقتصاد الظل وتنوع أمناطه

، واإلقتصاد املوازي، واإلقتصاد غري املنّظم، اإلقتصاد غري الرمسي، ونعين �ا إقتصاد الظل ومرادفاته من مثل، هذه الظاهرة اإلقتصادية

واإلقتصاد ، واإلقتصاد الرمادي، ةوإقتصاد اجلرمي، وإقتصاد الفساد، واإلقتصاد األسود، واإلقتصاد النفقي، واإلقتصاد السري، واإلقتصاد اخلفي

واإلقتصاد ، واإلقتصاد اجلانيب، واإلقتصاد الثانوي، وإقتصاد الباب اخللفي، واإلقتصاد غري املرئي، واإلقتصاد التحيت، واإلقتصاد الثاين، املقابل

شّكل، واإلقتصاد اهلامشي، السفلي
ُ
مع إختالف ، أن تكون مصطلحات مرتادفة وهي ال تعدو، واإلقتصاد املغموروغريها، واإلقتصاد غري امل

ومل تندرج حتت معمار احلسابات ، اليت مل جيِر اإلفصاح عنها لدى السلطات الرمسية اإلدارية والضريبية، يف طبيعة النشاطات اإلقتصادية

النشاطات اإلقتصادية  وتلكم، مدى البون الشاسع بني أن تكون نشاطات إقتصادية ترتقي إىل مصاف اجلرمية، ونعين بذلك، القومية

  .ويدمنها العاطلون عن العمل بسبب شظف العيش، اليت مل يفصح عنها، التقليدية

يعاين من تسّرب نسبة كبرية من إيرادات النشاطات اإلقتصادية  2003إىل أن اإلقتصاد العراقي ومنذ سنة  مشكلة البحثتنصرف 

مما يُفقد اإلقتصاد الرمسي التمويل الداخلي للموازنة  ، لقانونية واحملاسبية والضريبيةاملشروعة منها وغري املشروعة اليت تعمل خارج األطر ا

  .وإضطرار احلكومة إىل اإلقرتاض اخلارجي ، العامة

  : يف اإلجابة عن األسئلة اآلتية أهمية البحثتكمن 

 هل أن الفساد سبب أو نتيجة إلقتصاد الظل؟. 

 بديلة او مكملة يف العراق؟ هل أن العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل. 

 ما هو حجم العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل وإجتاهها يف العراق؟. 

من خالل نسبة إقتصاد  ، أي مبعىن تقدير حجم إقتصاد الظل ، إىل رصد طبيعة العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق يهدف البحث

  .الظل إىل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي

فقد تكون تكاملية أو تبادلية حبسب البلد من  ، ختتلف العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل"اآلتية  فرضية البحثيتبىن الباحث 

  ".ومن حيث ممارسته الدميقراطية وحكم القانون من عدمه ، حيث كونه منخفض أو مرتفع الدخل
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  .بحثمنهجية اليعتمد الباحث املنهجني الوصفي والتحليلي ضمن سياق 

يتناول املبحث األول اإلطار النظري للفساد .جرى تقسيم البحث إىل مقدمة وثالثة مباحث وخيتم باإلستنتاجات والتوصيات

كما يهتم بالتعريف اإلصطالحي إلقتصاد الظل .من خالل التعريف بالفساد وأنواعه وتكاليفه ومكّوناته، وإقتصاد الظل والعالقة بينهما

  .ه وتكاليفهومن مث تناول العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل وآثار  ، وأسباب ظهوره

واألساليب غري املباشرة  ، املباشرة يف قياسه) الطرائق(بالرتكيز على األساليب  ، ينصرف املبحث الثاين لقياس حجم إقتصاد الظل

  ).مادية (نقدية وغري نقدية ) مناهج(مبا تتضمنه تلكم األساليب من مداخل ، لقياسه

ب إهتمام املبحث الثالث لدراسة إقتصاد الظل يف العراق ويتضمن البحثفي أسباب ظهور إقتصاد الظل يف العراق والتعّرف ينص

ومن مث حتليل العالقة بني الفساد وإقتصاد .فيما جيري قياس حجم إقتصاد الظل يف العراق يف الشطر الثاين من املبحث الثالث، على أمناطه

  ).التجريبية(يقية الظل من الناحية التطب

  .واخللوص إىل حزمة من التوصيات االجرائية التنفيذية، ُخيتم البحث بأهم اإلستنتاجات اليت مت التّوصل إليها يف ثنايا البحث

 

  إطار نظري:الفساد وإقتصاد الظل والعالقة بينهما : المبحث األول

، وتتجلى بصور وممارسات عدة، تصادية واملالية واإلدارية واإلجتماعيةيُعد الفساد ظاهرة مرّكبة تتشابك فيها األبعاد السياسية واإلق

مبا يشتمل عليه من غياب ممارساته اليت تتجلى يف حكم القانون واملساءلة ، ساعد على ظهورها وإنتشار ممارستها إنعدام احلكم الرشيد

من خالل التكّيف وإبتكار طرائق أكثر ، إىل احملافظة على دميومتهناهيك عن حماوالت ممارسي الفساد الرامية ، واحملاسبة والشفافية والنزاهة

  .يتبعه إبداع نقيض يف ميدان الفساد، فكل إبداع جديد يف جمال الشفافية، ذكاًء وحيلًة تبعاً لتطور آليات مقاومته

مل جيِر ، ست عكسية مع احلكم الرشيدوأن عالقتها أم، بالرغم من كون الفساد ظاهرة عرفتها ا�تمعات البشرية عرب العصور التارخيية

وقد أضحى الفساد حاضرًا يف ، كانت يف أصل هذا اإلهتمام،  وأن التغريات اليت طالت بنية النظام الدويل، اإلهتمام به عامليًا إال حديثاً 

، وكبح مجاحه، لحؤول دون ذيوعهلكن اجلديد هنا يكمن يف تصاعد الدعوات ل، وغري خافياً عن أنظار املسؤولني يف احلكم، أذهان الباحثني

  ).1ص، 2009، احليايل. (اليت جاءت مقرونًة مع عوملة إنتشاره، وظهور معطيات عدة حملاولة عوملة مكافحته

  تعريف الفساد وأنواعه وتكاليفه/أوًال  

  .الفساد وسبل مكافحته إبتداء سيجري الرتكيز على التعاريف اليت ساقتها املنظمات الدولية املعنية أكثرمن سواها مبمارسات

إساءة إستخدام سلطة مؤمتنة من لدن مسؤولني "إىل أنه TIينصرف املعىن اإلصطالحي للفساد حبسب منظمة الشفافية الدولية 

فقد يتخذ شكل تبادل ، وال يشرتط أن يشمل تبادًال للمال، �دف زيادة السلطة أو الثروة، من أجل حتقيق مكاسب خاصة، سياسيني

  ).Hodess,2005,P.11". (و منح تفضيل معنيأ، النفوذ

عالقة األيدي الطويلة املعتمدة اليت �دف إىل احلصول على العوائد من "فقد عّرف الفساد بأنه  IMFأما صندوق النقد الدويل 

  ).99ص،  2015، داؤد ".(أو جمموعة ذات عالقة من األفراد ، هذا السلوك لفرد واحد

  ".من أجل حتقيق املصلحة اخلاصة ، اإلستغالل السيء للوظيفة العامة أو الرمسية"لفساد بأنه ا WBوقد عّرف البنك الدويل 

ذلكم أن إستخدام مصطلح الوظيفة العامة أو الرمسية وَعّدها أكثر تعرضاً ، يعد هذا التعريف أكثر مشولية من التعريفني املذكورين آنفاً 

خبالف املوظف يف القطاع ، ن املوظف يف األوىل يكون أبعد عن الرقابة نسبياً وأكثر أمناً منهاإذ أ، للفساد مقارنة بالوظيفة يف القطاع اخلاص

  .وبذلك يكون أقل فساداً من األول، فهو أكثر تعرضاً للرقابة واملساءلة، اخلاص

، أو بالطائفية، بالصداقة أو املرتبطة، أو اُألسرية، فقد تعين املصلحة الشخصية، زد على ذلك أن املصلحة اخلاصة ذات معاين عدة

وإمنا يعين إستغالل املركز أو املنصب مبا  ، ناهيك عن أن الفساد ال يعين بالضرورة حصول املوظف العام على الرشوة حسب، أو احلزبية

  .خيالف القواعد القانونية املعمول �ا
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والتجارة ، بكل أشكاهلا يف القطاعني العام واخلاصالرشوة "أما إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فقد عّرفت الفساد بأنه 

وإخفاء املمتلكات النامجة عن ، وغسل عوائد األموال غري الشرعية، واإلثراء غري املشروع، وإساءة إستغالل الوظيفة العامة، بإستغالل النفوذ

  ).95ص، 2004، عبداللطيف".(جرائم الفساد

  : أنواع الفساد -1

  :سنسوق أبرزها وعلى النحو اآليت  ،مثة تقسيمات عدة للفساد

والفساد  ، Minor Corruptionالفساد الصغري ، جيري تقسيم الفساد من حيث احلجم إىل نوعني :الفساد من حيث الحجم.أ

  . Grand Corruptionالكبري 

وغالبًا ما تقتصر  ، الوظيفة العامة الذي تدمنه جماميع املوظفني يف قطاع، فساد أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، نعني بالفساد الصغير

  .املقاضاة على حاالت الفساد الصغري

وغالبًا ما جيري ، الذين يدجمون اهليمنة السياسية بالسيطرة اإلقتصادية، فهو فساد أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، الفساد الكبيرأما 

وإستخدامه ، Name & Shame" اإلعالن واخلزيان"أسري تعزز القناعة بأن الكشف عنه يبقى، "شفافية ناقصة "التعامل معه ب

  ).2-1ص ص، 2009، احليايل.(ومقاضا�م بدفع إستحقاقات خرقهم سلطة القانون، للتشهري باخلصوم السياسيني من دون إجتثاثهم

طلق عليه بنشاط البحث عن وقد أُ ، "فائض الريع"يدمن الفساد الكبري غالبًا املسؤولني الكبار وصّناع القرار يف البلد بغية حتقيق 

واإلستحواذ ، وجتارة السالح، ويقرتن هذا النوع من الفساد بالصفقات الكربى  يف عامل املقاوالت، Rent-Seeking Activityالريع 

  .مبعىن اهليمنة على ُأصول الدولة وممتلكا�ا، على التوكيالت التجارية للشركات متعددة اجلنسيات

إىل إطالق  Pierre Bourdieuوهذا ما دفع عامل اإلجتماع الفرنسي بيري بوردو، اد أخطر وأعمق نفاذاً يُعد هذا النوع من الفس

  .املتعارف عليه يف األدب اإلقتصادي"رأس املال املادي"مقابل ، "رأس املال الرمزي"مفهوم جديد للفساد هو 

إعادة إنتاج "وهلم دور مهم يف ، هيكل السلطة السياسية هم من ثنايا، "رأس املال الرمزي"إن هؤالء الذين يقبضون على مكّونات 

  ). 35ص، 2004، عبدالفضيل.(اإلنتاجي"الرتاكم الرأمسايل"وسد الطريق أمام عمليات ، يف أغلب البلدان النامية، "الفساد

لسياسي والغىن إىل أن معظم أمناط ممارسات الفساد تشتمل على املبادلة بني النشاط ا  Huntingtonوقد أشار هنتنجتون 

  : وقد رّكز على النمطني املهمني اآلتيني، اإلقتصادي

 تستخدم الثروة للوصول إىل املراكز السياسية-قلة يف مراكز السلطة السياسية  -توافر الثروة : النمط األول.  

 الفساد ، تمهيدا.(تستخدم السلطة السياسية من أجل حتقيق الثروة-قلة يف الثروة -سلطة سياسية : النمط الثاين

 http://www.jiacc.gov.jo)اإلقتصادي

  :وقد ّخلص روبرت كلينجارد الفساد باملعادلة اآلتية

  .املساءلة-حرية التصرف +إحتكار السلطة =الفساد 

 cc.gov.johttp://www.jia) الفساد اإلقتصادي ، مهيدات(

أو ، يكون حالة عرضية لبعض السياسيني أو املوظفني العامني، الفساد الفردي العرضي :هناك من يقّسم الفساد على النحو اآلتي.ب

أو قطاعات حمّددة للنشاط اإلقتصادي دون غريها من ، ويف حاالت أخرى يكون الفساد موجودًا يف مؤسسة بعينها.مؤقتًا وليس منتظماً 

  ). 139ص، 2014، خمتار(األخرى القطاعات 

) املتحّصن (وهذا ما يُعرف بالفساد الراسخ ، ومبختلف معامالته، ظاهرة يعاين منها ا�تمع بطبقاته كافة، يف بعض األحيان، يصبح الفساد

Entrenched Corruption ،تماعيالذي يؤثر يف املؤسسات وسلوك األفراد على مستوى النظام السياسي واإلقتصادي واإلج ،

  : إذ يكون، ويتمتع بسمات متيزه عن غريه من أنواع الفساد األخرى

 .متجسد يف بيئات إجتماعية وثقافية معينة -

 .مييل إىل أن يكون إحتكاريا -

 )Johnston,1997,p.3.(كونه فساد مّنظم يصعب جتنبه -
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وهو إقتصاد له  ، Corruption Economyفإن الفساد أنتج ما يطلق عليه بإقتصاد الفساد ، من حاصل ما تقدم آنفاً  

وهو إقتصاد غريب يف تعامالته ، )ضرائب أو رسوم أو غريها من اإللتزامات (فهو ال يدفع أي حقوق للدولة  ، قواعده وقوانينه املتحكمة فيه

نشاطه اإلجرامي لذي ميارس فيه بيد أنه مفتوح على ا�تمع ا، يف مراحله األوىلوعلى املتعاملني فيه ، إذ يكون منغلقًا على نفسه، وعالقاته

هو نشاط متشابك مع نشاطات ، ويف الوقت نفسه.Money Launderingمن مثل مرحلة غسل االموال ، يف مراحله النهائية

يبتلع ناتج ممارسات )نشاط الظل(فأن إتساع دائرة نطاق ممارسات النشاط اخلفي  ، وعلى هذا األساس، إقتصادية شرعية علنية أخرى

وغالبًا ما جيري التعامل مع الفساد كإقتصاد ). 42ص، 2003، اخلضريي.(ويشّكل عائقًا على منوه، ت اُألخرى للنشاط الرمسيالنشاطا

ناهيك عن كونه نظام ، أنه نظام سياسي وإجتماعي، أي مبعىن أن ال نبّسط الفساد ونقّزمه يف جمرد عملية سرقة املال العام، سياسي

لذلك فأن التعامل مع الفساد من ، إن إنتهاك العامل األخالقي ليس املظهر أو التجلي األساس للفسادوعلى هذا األساس ف.إقتصادي

  .منظور العامل االخالقي ليس مقرتباً كافياً 

إذ أنه يتضمن فهمًا غري ، أمٌر مسوّغEconomy of CorruptionPoliticalيُعد إستخدام مصطلح اإلقتصاد السياسي للفساد 

ويف النظم ، بل حبسبانه موجودًا يف املستويني الرمسي والشعيب، فهو ال يتعامل مع الفساد بوصفه حدثًا عارضًا وبسيطاً  ،تقليدي للفساد

  .وعلى املستوى الوطين والعاملي، ويف األحزاب السياسية ، السياسية

ن من هم يف السلطة هم ذلكم أ، )فساد السلطة(صحيح أن الشكل األساس والسائد واملؤسس للفساد هو الفساد الرمسي 

إ�م صّناع ، ذلكم أن إفساد ا�تمع هو محاية للنظام السياسي الفاسد، ويف الوقت نفسه يشيعون الفساد ليفسدوا اآلخرين أيضاً ، الفاسدون

  ). 148-130ص ص، 2001، مسارة.(نظام الفساد واملمارسني له

  : تكاليف الفساد.  2

ذا تكاليف باهضة يتحملها ا�تمع بأسرِه وبضمنه مشروعات ، ادات مؤسساتيًا راسخاً يكون طابع الفساد يف كثري من اإلقتص

  .بل وحىت احلكومة اليت أسهمت يف إنتاجه على املدى الطويل، األعمال

  :تظهر تكاليف الفساد يف صوٍر شىت نعرض منها اآليت

 .)(Schneider, 2007,P.31سوء ختصيص املوارد اإلقتصادية وهدرها  -

 .والتأثري السليب يف مناخ بيئة األعمال، اءة اإلستثمارات الوطنية واألجنبية واحملتملةتدين كف -

وحتّمل املستهلكني عبء إرتفاع أسعار السلع ، وضعف كفاءة وتنوّع املنتجات، ضعف املنافسة على أساس قواعد السوق -

 .واملنتجات ذات اجلودة املنخفضة

 . أي مرحلة من مراحلهايثّبط الفساد من فعالية وظيفه الرقابة يف -

اليت تُعد حمرك النمو يف ، من خالل تأثريه السليب يف املشروعات الصغرية، ُخيّفض الفساد حمّددات ومصادر النمو اإلقتصادي -

مما ، وعدم قدر�ا على نقل عبء تكاليف الفساد إىل املستهلكني، كو�ا تعمل يف بيئات عالية التنافسية،  أغلب اإلقتصادات

 .والتأثري السليب يف معدالت النمو اإلقتصادي، إىل عدم القدرة على البقاء يف تلكم البيئاتيضطرها 

وتوريث هذه الثقافة اليت تنتقل عرب ، إذ ترتعرع األجيال يف ظل هذا املناخ الفاسد، يؤسس الفساد لثقافة ترتسخ مبرور الزمن -

 ). 182-181ص ص،  2012، محودة .(األجيال

عن طريق إجبار شركات األعمال على اإلنتقال إىل القطاع غري ، قالل مستويات التوظيففي القطاع اخلاصيعمل الفساد على إ -

) التوجه إىل القطاع اخلاص:مكافحة الفساد، 2008، مركز املشروعات الدولية اخلاصة).(قطاع الظل(الرمسي 

http://www.cipe.org 

وتفاقم الفقر ، مما يعّزز عدم املساواة، )خدمات التعليم والصحة(يف حتديد مستوى اإلنفاق على القطاع العام ُيسهم الفساد  -

 .البشري

 ). 182ص،  2012، محودة .(وزيادة مستويات اجلرمية، يزيد الفساد عدم اإلستقرار السياسي -

 .السلطة التشريعية واألجهزة الرقابية مراقبتها إذ ال تستطيع، يقرتن الفساد بإرتفاع معدالت اإلنفاق العسكري لسريتها -
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الفساد ، مهيدات.(بسبب ختفيض املوارد اإلقتصادية املخصصة لتحقيق أهدافها، يؤدي الفساد إىل تدهور معامل التنمية البشرية -

 http://www.jiacc.gov.jo) اإلقتصادي 

وما يرتتب على ذلك من عدم تقدمي ،  منظور املنظمات اإلقتصادية الدولية والبلدان األجنبيةيف، ضعف مصداقية احلكومة -

  ). 104ص،  2015، الفساد اإلداري واملايل يف العراق وأثره اإلقتصادي واإلجتماعي، داؤد .(املساعدات للبلد

  : المكّونات اإلقتصادية للفساد.  3

  :فساد على النحو اآليتميكن حصر أهم املكّونات اإلقتصادية لل

  ًختصيص األراضي لكبار املوظفني والسياسيني يف املناطق األكثر رقيا. 

 إعادة تدوير أموال املعونات األجنبية للجيوب اخلاصة. 

 قروض ا�املة اليت متنحها املصارف للموظفني الكبار واملسؤولني السياسيني. 

 عموالت عقود البنية التحتية. 

 حعموالت صفقات السال. 

  36ص،  2004، عبدالفضيل ).(ريع املنصب (العموالت واإلتاوات األخرى .(  

  تعريف إقتصاد الظل وأسبابه وآثاره/ثانياً 

لكونه يتطور بإستمرار حبسب ، إلقتصاد الظل، جامع مانع كما يقال، يبدو أن من الصعوبة مبكان التوصل إىل تعريف دقيق

  http://www.iasj.netواللوائح التنظيمية  التغريات اليت تطرأ على النظام الضرييب

كل ما يندرج من "بأنه  1993ينصرف املعىن اإلصطالحي إلقتصاد الظل حبسب املؤمتر الدويل إلحصاءات العمال يف عام 

ام املؤمتر الدويل إلحصاءات العمال بضم عمليات ق 2003ويف عام ". عمليات التشغيل واإلنتاج اليت جتري داخل الشركات غري املّسجلة 

اإلقتصاد غري ، رمي عبداحلليم.(أو مّؤمن عليها خارج نطاق الشركات غري املسجلة كذلك إىل التعريف السابق، التشغيل واإلنتاج غرياملسجلة 

 arabia.org-http://www.cipe) الرمسي يف الشركات الصغرية واملتوسطة يف مصر

جمموعة "إقتصاد الظل بأنه  1989عام )الدرب اآلخر(يف دراسته الشهرية  H. De Sotoعّرف اإلقتصادي هريناندو دي سوتو 

والقواعد ويرتتب على ذلك التهرب من أعباء الضرائب ، النشاطات والشركات والعمال اليت تعمل خارج اُألطر القانونية والتنظيمية التقليدية

اإلقتصاد ، رمي عبداحلليم(واخلدمات اليت تقّدمها الدولة ، يؤدي إىل احلرمان من فوائد احلماية اإلجتماعية، وعلى الصعيد اآلخر، التنظيمية

 arabia.org-http://www.cipe) غري الرمسي يف الشركات الصغرية واملتوسطة يف مصر

وكل أشكال الدخل اليت ال جيري ، يشمل النشاطات غري املشروعة"عّرف كل من أوين اليربت وميشيل وولكر إقتصاد الظل بأنه ي

  ".الذي حيصل عليه من إنتاج السلع واخلدمات املشروعة من املعامالت النقدية أو املعامالت اليت تتم بنظام املقايضة ، اإلفصاح عنها

يشمل مجيع النشاطات اإلقتصادية اليت ختضع للضريبة بعامة إذا مامت اإلبالغ عنها للسلطات "فأن إقتصاد الظل ، وعلى أساس ما تقدم تواً 

 http://www.iasj.net". الضريبية 

ي أن يدخل يف حسابات الدخل الذي ينبغ، يعّرف كل من جومتان وفيج إقتصاد الظل بأنه ذلك اجلزء من الناتج احمللي اإلمجايل

ويتجسد يف جمموعة النشاطات املشروعة غري املّرخصة من مثل اإلنتاج غري املعلن يف .ولكنه مل ُيدرج ضمن تلكم احلسابات، القومي

  ). 6ص، 2002، وإنسيت، شنايدر). (إخل ... والنقل واملواصالت ، والبناء والتشييد، والزراعة، الصناعة (القطاعات اإلقتصادية 

واليت قد ، اليت ال يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية، اإلقتصاد الذي يشمل الدخول كافة"أما تانزي فيعّرف إقتصاد الظل بأنه 

) آثاره اإلقتصادية ، حجمه، أسبابه:اإلقتصاد اخلفي يف ليبيا، علي ".(تدخل أو ال تدخل ضمن حسابات الدخل القومي

http://www.cbi.gov.ly 

ُيطلق عليها منطقة اإلقتصاد ، ولعل من نافل القول اإلشارة هنا إىل أن مثة منطقة مشرتكة بني اإلقتصاد الرمسي وإقتصاد الظل

ولكنها ، اليت تضم نشاطات حمّرمة قانونياً  Marginal Economy أو منطقة اإلقتصاد اهلامشي ،  Gray Economyالرمادي 

وأضحى جزء ال يتجزأ من النشاطات اليومية املباحة يف ا�تمع من مثل العمل املزدوج ، وقد تقّبلها ا�تمع كأمٍر واقع، س بشكل علينمتار 



    عبد اهللا فاضل احليايلعبد اهللا فاضل احليايل  

 
93 

وهي نشاطات برزت من جرّاء األوضاع املعيشية ، وإعطاء الدروس اخلصوصية، أي ممارسة أكثر من عمل يف اليوم الواحد، اإلضايف

  ). 47ص،  2006، سهيلة .(واإلجتماعية الصعبة

وغري املشروعة إجتماعيًا وكالمها غري ، تنقسم نشاطات إقتصاد الظل إىل نوعني املشروعة إجتماعياً ، من حاصل ما تقدم آنفاً 

  .وغري مدرج ضمن احلسابات القومية للدولة، مًرخص هلما قانونياً وضريبياً وتنظيمياً 

  :يها وما يندرج يف معمارها من عناوين وعلى النحو اآليتندرج مبخطط بسيط نشاطات إقتصاد الظل بنوع

  .نشاطات إقتصاد الظل المشروعة وغير المشروعة إجتماعياً ): 1(مخطط 

  نشاطات إقتصاد الظل

  غير المشروعة إجتماعياً   المشروعة إجتماعياً 

  األموال)تبييض (غسل   الباعة اجلائلون

  )التجنب والغش الضرييب (الضرييب  التهّرب  املشروعات الصغرية ومتناهية الصغر

  جتارة األسلحة  احلرف اليدوية واآللية

  )بضمنها زراعتها وتصنيعها (جتارة املخدرات   الدروس اخلصوصية

  تزوير العمالت  العمل يف املنازل

  التجارة باألعضاء البشرية  العمل املزدوج اإلضايف

  هرّبةالتجارة يف السلع املسروقة وامل  األعمال اخلريية

  )الرقيق (جتارة البشر   

  )املالهي (العلب الليلية   

  الدعارة  

  اإلحتيال  

  ومضامري السباق، وموائد الرهان ، نوادي القمار   

  الُرشى النقدية والعينية  

  جرائم املعلوماتية  

  .عمل الباحث : املصدر

  : أسباب ظهور إقتصاد الظل .1

إذ وّكد البنيويون ، يوية بدراسة األسباب املؤثرة يف ظهور إقتصاد الظل وإزدهارهإهتمت املدرسة الفكرية اإلقتصادية البن

Structuralists  فالشركات ، ويتضمن ذلك جوانب عدة، أن الطبيعة اإلقتصادية للرأمسالية ومنّوها هي اليت تؤدي إىل ظهور إقتصاد الظل

بإعتماد ، بغية زيادة القدرة التنافسية فيما بينها، العاملني لديها تسعى بشكل دؤوب إىل خفض تكاليف، الرمسية وخباصة الكربى منها

  .وأن جزء من خفض التكاليف هو الرتويج إلقتصاد الظل، التشريعات املختلفة

بينما يوكد مريدو املدرسة الفكرية القانونية أن النظام القانوين غري املوائم للتشغيل هو الذي يؤدي بالعمال إىل التّوجه صوب 

اليت إشتهرت بأعمال اإلقتصادي هريناندو ، أي دراسة التكلفة والعائد، طاعات غري الرمسية وقّدمت هذه املدرسة بُعدًا جديدًا للتحليلالق

الذي يتكون من أصحاب املشروعات ، )الظل (وتقوم على فكرة القطاع غري الرمسي ، إبّان عقدي الثمانينات والتسعينات، دي سوتو

والوقت واجلهد الذي يستغرقه التسجيل يف القطاع ، من أجل جتنب التكاليف، تارون العمل بشكل غري رمسيالذين خي، الصغرية

  ie/definitions-http://www.wiego.org/about.الرمسي

وعدد قوانينها ولوائحها ، عدالت الضريبة فيها منخفضة نسبياّ عادًة ما يكون حجم إقتصاد الظل أصغر يف البلدان اليت تكون م

  .وحكم القانون فيها راسخاً ، التنظيمية حمدودة



  --  مقاربة جتريبيةمقاربة جتريبية  --العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق   

 
94 

إىل أن القوة الدافعة الرئيسة  2002ذائعة الصيت عام )منو اإلقتصاد اخلفي:اإلختباء وراء الظالل(تشري دراسة صندوق النقد الدويل 

وكذلك تقوم معدالت األجور ، ي تزايد أعباء املدفوعات الضريبية وإشرتاكات الضمان اإلجتماعيه، وراء ظهور إقتصاد الظل ومنو حجمه

وصايف إيرادات العمل ، وكلما إزداد الفرق بني التكلفة الكلية للعاملني يف اإلقتصاد الرمسي، يف اإلقتصاد الرمسي بدور مهم يف هذا املضمار

واإلنتقال صوب إقتصاد ، فع لدى أرباب العمل والعاملني على جتّنب هذا الفرقأدى ذلك إىل تقوية الدوا، بعد خصم الضرائب

  ). 7-6ص ص، 2002، وإنسيت، شنايدر.(الظل

بينما .تشري إحدى الدراسات إىل أن منو حجم إقتصاد الظل يف الواليات املتحدة االمريكية يُعزى إىل إرتفاع الضرائب على الدخل

أما يف البلدان النامية فأن منوه يُعزى إىل ، ع إشرتاكات التأمينات اإلجتماعية والضرائب على القيمة املضافةيُعزى منوه يف أوروبا إىل إرتفا 

-6ص ص ، آثاره اإلقتصادية ، حجمه ، أسبابه: اإلقتصاد اخلفي يف ليبيا ، علي(إرتفاع الضرائب على التجارة اخلارجية

7(w.cbi.gov.lyhttp://ww  

ويف أغلب .وإتساع رقعة إقتصاد الظل، نشوء سوق موازية للنقد، ينجم عن املغاالة يف القيود احلكومية على النشاطات اإلقتصادية

مما يرتتب على ذلك ، �دف احملافظة على اإلحتياطي من النقد األجنيب، تفرض بعض البلدان نظام للرقابة على الصرف األجنيب، األحيان

وال ، وال سيما إذا مامت حتديد سعر صرف ال يتناسب مع ظروف العرض والطلب، دة يف الطلب على النقد األجنيب عن املعروض منهزيا

يستفيد منها املتعاملني يف النشاط ، مما يؤدي إىل ظهور سوق موازية للنقد، يعكس القيمة احلقيقية للعملة احمللية أمام العمالت األخرى

 ، حجمه ، أسبابه: اإلقتصاد اخلفي يف ليبيا ، علي.(بغية حتقيق أرباح غري إعتيادية، ل بيع حصصهم من النقد األجنيبمن خال، اإلقتصادي

  http://www.cbi.gov.ly) 7ص ، آثاره اإلقتصادية

اليت جتري معظم معامال�ا ، طبيعة هاتيك املشروعات بسبب، تؤدي املشروعات الصغرية دورًا ال يستهان به يف منو إقتصاد الظل

يرتتب عليه ، وهلذا السبب فأن أي حماولة لتطبيق نظام ضرييب حمكم، وهو ما يساعد على تسهيل عملية التهّرب الضرييب، بالنقود السائلة

آثاره ، حجمه، أسبابه:خلفي يف ليبيااإلقتصاد ا، علي.(لكون أغلبها يعمل يف إقتصاد الظل، إفالس العديد من املشروعات الصغرية

 http://www.cbi.gov.ly)8ص ، اإلقتصادية

وال ينسجم مع التطورات اليت ، كونه غري مرن،  اجلبائيكما أن تعّدد التشريعات والقوانني وعدم إستقرارها يؤديان إىل تعقد النظام 

بصوغ معادلته  Lafferوعلى أساس ذلك قام الفري ، مما يّولد ضغط جبائي، ضًال عن زيادة األعباء الضريبيةف، تطال النشاطات اإلقتصادية

يضطر أرباب العمل يف القطاع ، وهكذا عندما يزداد الضغط اجلبائي.ومنها ُأشتق منحىن الفري الشهري، )تقتل الضرائب، كثرة الضرائب (

 Taxأو اللجوء إىل اجلنات الضريبية ، أو العمل يف إقتصاد الظل، و اللجوء إىل الغش الضرييبأ، اخلاص إما إىل إيقاف العمل باملشروع

Paradises )101- 98ص ص، 2006، سهيلة.(  

واملعدالت الضريبية ، نظرًا ملرونة التشريعات والقوانني التجارية احلرة، تعمل اجلنة الضريبية على جذب رؤوس األموال اخلارجية حنوها

زد على ذلك توفريها ، ومن مث إمتناعها عن التعاون مع اإلدارات الضريبية األجنبية، وعدم توافرها على إتفاقيات جبائية، فيها املتدنية

وإقامة املؤسسات الومهية إلخفاء حقيقة ، تسهيالت للتهّرب الضرييب من مثل حتويل اإلقامة إىل البلدان ذات الضغط اجلبائي املنخفض

بسبب ، ممانعة إدارة اجلنة الضريبية على إفشاء املعلومات عن الذمم املالية للمكّلفني وطبيعة مشروعا�م، مبقابل ذلك، التحويالت املالية

  ). 111ص،  2006، سهيلة.(أو إنعدامها أصالً ، الشفافية الناقصة

  : آثار إقتصاد الظل وتكاليفه.2

، ميكن أن ينطوي عليه من عواقب إقتصادية ومالية وإجتماعية وخيمةحتاول أغلب البلدان السيطرة على منو إقتصاد الظل لدرء ما 

  : وما يرتّتب عليه من تكاليف باهضة وعلى النحو اآليت، نظراً ملا يعكسه إقتصاد الظل على البلد من آثار

  هالك اخلاص واإلست، والبطالة ، وقوة العمل، حسابات الدخل القومي(ينال إقتصاد الظل من مصداقية اإلحصاءات الرمسية

وال طائل ، وهو ما جيعل الربامج واخلطط والسياسات اإلقتصادية اليت تستند عليها غريمالئمة، )واإلستثمار اخلاص والعام، والعام

 .إحصائي دقيق من إعتمادها
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 دات الضريبية أقل وتبقى اإليرا، تتهرب من الضرائب، فاملعامالت اليت جتري يف إطارهِ ، يؤذن منو إقتصاد الظل ببدء دورة مشّوهة

قد تلجأ احلكومات إىل زيادة ، وإذا ما تآكلت األوعية الضريبية أو تناقص اإلمتثال الضرييب .من املمكن يف الظروف اإلعتيادية

فيزداد بذلك تفاقم قيود ، املعدالت الضريبية ممايشجع ذلك على زيادة هروب النشاطات اإلقتصادية الرمسية إىل إقتصاد الظل

 .على القطاع العاماملوازنة 

  شنايدر(يؤدي تنامي إقتصاد الظل إىل إجياد حوافز قوية جلذب القوى العاملة احمللية واألجنبية بعيدًا عن اإلقتصاد الرمسي ،

 ).2-1ص ص، 2002، وإنسيت

 دولة على إنشاء واحلد من قدرة ال، يقود التهّرب الضرييب الذي يُدمنه العاملون يف إقتصاد الظل إىل إخنفاض اإلدخار العام

 .املشروعات اإلستثمارية مما يؤول إىل إرتفاع معدالت البطالة والتضخم

 مما يضطر الدولة إىل إتباع سياسة ، إىل تقّلص حصيلة اإليرادات الضريبية، وما يرافقه من �ّرب ضرييب، يُفضي منو إقتصاد الظل

تعمد إىل زيادة العبء الضرييب على املّكلفني امللتزمني بدفع ، ضائعةوعند إدراك الدولة حلجم اإليرادات الضريبية ال.مالية تقشفية

ُجترب الدولة على اإلصدار ، وإجراءات زيادة العبء الضرييب لسد العجز املايل، وعندما ال تكفي سياسة التقشف املايل.الضرائب

الذي يقود البلد إىل أزمة جديدة ، اض اخلارجيوإخنفاض الدخول احلقيقية أو اإلقرت ، وما ينطوي عليه من إرتفاع األسعار، النقدي

 ).104ص،  2006، سهيلة .(تتعلق بسداد القروض وفوائدها

  من املّرجح أن تؤدي إىل زيادة الطلب على النقود، ومن مث فأن زيادة نشاطاته، جتري معظم املعامالت نقداً يف إقتصاد الظل. 

 نظرًا لتزايد أعداد العاملني يف قطاع ، ات العمل يف اإلقتصاد الرمسيقد تنخفض معدالت املشاركة يف سوق العمل وعدد ساع

 .قد يقل عدد ساعات العمل يف اإلقتصاد الرمسي مع تزايد عدد ساعات العمل يف قطاع الظل، وباملثل .الظل

 لنتائج التجريبية اليت توصل إليها إذ تشري ا، مثة آثار إجيابية مقرونة بوجود إقتصاد الظل على الُصعد املالية واإلقتصادية واإلجتماعية

جيري إنفاقها مباشرًة يف اإلقتصاد ، من املكاسب اليت مت حتقيقها يف إقتصاد الظل%) 66(وإنسيت إىل أن أكثر من ، شنايدر

  ).10ص، 2002، وإنسيت، شنايدر. (ومن البدهي أن له آثار إجيابية يف اإليرادات الضريبية والنمو اإلقتصادي، الرمسي

  العالقة بين الفساد وإقتصاد الظل/اً ثالث

وتنوّع ، بسبب تعّدد أنواع الفساد، يواجه الباحث صعوبة يف تناول العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل من الناحية التطبيقية

املشروعة منها وغري ، مسيةبنشاطاته غري الر (هو أساس العالقة مع إقتصاد الظل ، بيد أن الفساد اإلداري واملايل على الصعيد احلكومي.أساليبه

  ).املشروعة إجتماعياً 

وميكن اإلستدالل على صعوبة .يضيف تنوّع نشاطات إقتصاد الظل صعوبة ُأخرى عند تناول العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل

دراسات التجريبية حول عالقة الفساد مقارنة ً بنظريا�ا من ال، ندرة الدراسات التجريبية اليت مت إجنازها يف هذا املضمار، دراسة تلكم العالقة

  .باإلقتصاد الرمسي

مما ، ناهيك عن طبيعة الفساد يف حد ذاته، يرجع ذلك إىل حٍد ما إىل أن قياس كفاءة املؤسسات احلكومية ليس باألمر السهل

د بني املنظمات الدولية الفسا Perceptionsومدركات ، Indicatorsذلكم بسبب تباين معامل ، يصعب قياسه عملياً على وجه الدقة

  .والوطنية املعنية بالشفافية

، املطريي.(قد صّعب من مهمة القياس، زد على ذلك أن دخول القطاع اخلاص يف صميم العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل

النقد الدويل  يذكر شنايدر وإنسيت يف دراستهما ذائعة الصيت والصادرة عن صندوق، ومما يدعم مامت ذكره تواً ). 106ص، 2012

وتفيد ، أنه ال توجد سوى بضع دراسات جتريبية تبحث العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل، )منو اإلقتصاد اخلفي:اإلختباء وراء الظالل(

امة يف وهو يف جوهره إستغالل السلطة الع، هاتيك الدراسات بأن حجم إقتصاد الظل يكون كبريًا نسبيًا يف البلدان اليت ينتشر فيها الفساد

  ).8ص، 2002، وإنسيت، شنايدر.(حتقيق مآرب خاصة

  : وتتيح الفرص أمام الفساد، تسوق تلكم الدراسة بعض النشاطات اليت تتوالها احلكومة 

 أو إصدار تراخيص ملزاولة نشاطات معينة من مثل فتح جمّمعات جتارية عامة، وضع إجراءات تنظيمية. 
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  الرمسية املماثلةتقسيم األراضي وغري ذلك من القرارات. 

 أو تيسري احلصول عليها، إدارة السلع واخلدمات العامة. 

 الرقابة على القرارات ذات الصلة بعقود اإلستثمارات العامة. 

 الرقابة على تقدمي احلوافز الضريبية. 

  9ص، وإنسيت، شنايدر.(والرتقية يف القطاع العام)التوظيف(الرقابة على عمليات التعيني.(  

وزيادة تكلفة القيام ، د باألعمال للهروب إىل إقتصاد الظل بوضع العوائق أمام دخول الشركات اجلديدة إىل السوقيدفع الفسا

وتعاين املشروعات الصغرية أكثر ، ويف الوقت نفسه فرص النمو يف الشركات، مبا يؤدي إىل إقالل فرص العمل يف اإلقتصاد الرمسي، باألعمال

  ).178ص، 2012، محودة(.من غريها من هاتيك العوائق

أو حيارب كالمها ، حيتاج أحدمها إىل اآلخر twinأو كالتوأم ، غالبًا ما يُنظر إىل الفساد وإقتصاد الظل على أ�ما وجهان لعملة واحدة

ميكن أن تكون تكاملية ، أن العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل، نظرياً ، وهذا يعين من منظور علماء اإلجتماع، اآلخر

Complements ، أو تبادليةSubstitutes 

(Schneider ,Freidrich ,2007 ,Shadow Economies and Corruption all Over the World 

,New Estimation For 145 Countries ) 

http://www.lawrence.edu/fast/finklerm/shadeconomycorruptionjuly2007 

وال ُيطبق ، واليت ال ُمتارس فيها احلريات الدميقراطية، ففي البلدان ذات الدخل املنخفض، حبسب البلدان منخفضة أو مرتفعة الدخل

  .ع فضاء إقتصاد الظلإتس، أي مبعىن كلما زاد الفساد، تكون العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل تكاملية، فيها حكم القانون

ألنه ال ، يتجه إقتصاد الظل فيها إىل التضاؤل، واليت تتمتع مبمارسة الدميقراطية وتتسم بالعدالة وحكم القانون، أما يف البلدان مرتفعة الدخل

  ).179ص، 2012، محودة.(إذ حيل األخري حمل الفساد، ينمو يف ظل وجود حكم رشيد

وكذلك بعض ، OECDبعض البلدان الغنية يف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية  تشري إحدى هاتيك الدراسات إىل أن

، والتعبئة الكبرية لإليرادات، جتد نفسها يف حالة توازن منسجم جيمع بني األعباء الضريبية والتنظيمية احملدودة نسبياً ، البلدان يف أوروبا الشرقية

تُبدي بعض البلدان يف ، وعلى النقيض من ذلك).نسبياً (وإقتصاد الظل صغري احلجم  ،واملستوى اجليد من حكم القانون ومكافحة الفساد

إذ أن تطبيق الضرائب واللوائح التنظيمية يستند إىل السلطة ، أمريكا الالتينية واالحتاد السوفيييت السابق بعض خصائص التوازن غري املنسجم

ونسبة كبرية من النشاطات جتري يف إقتصاد ، م القانون ضعيف والرشوة متفشيةوحك، ويفرض أعباء ثقيلة على كاهل املؤسسات، التقديرية

  ).9ص، 2002، وإنسيت، شنايدر.(الظل

هو أحد أهم أسباب ظهور إقتصاد ، الذي غالباً ما يتماهى مع الفساد السياسي، تـُّرجح أغلب الدراسات أن الفساد اإلداري واملايل

بغية احلصول على مكاسب شخصية ، اسيني واملوظفني احلكوميني الذين يستغلون وظائفهم العامةفلوال وجود بعض املسؤولني السي، الظل

ووجود بعض العاملني يف القطاع اخلاص الذين يقّدمون اإلغراءات املادية للموظفني ألجل التغاضي عن النشاطات غري ، )جانب الطلب(

  .لظل وإنتشارهمل يكن مثة حافز لنمو إقتصاد ا، )جانب العرض(القانونية 

واليت ، أن العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل مرتكزة يف أساسها على اآلثار السلبية للفساد، ميكن القول، من حاصل ما تقدم آنفاً 

، ة الوظيفيةوخيانة األمان، وجمانبة اإلمتثال للقوانني، وتغاضي عن التهّرب الضرييب، وما يرتبط �ا من تسرت جتاري، حتفز على منو إقتصاد الظل

يُعد سبب منطقي لنشوء إقتصاد الظل ، كل ذلك وغريه،  مبقابل التسامح يف إقامة النشاطات غري املشروعة وإخفائها عن سلطة احلكومة

  .وإزدهاره

 ،كما أسفرت عنها أغلب الدراسات التطبيقية،  لكنها عالقة قوية، وبالرغم من أن العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل غري مستقره

  ).107ص، 2012، املطريي.(وإن كانت ختتلف قوًة وضعفاً بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة
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  قياس حجم إقتصاد الظل : المبحث الثاني

بيد أن ذلك ال مينع من حماولة ، يسود إتفاق ضمين بني مجهرة اإلقتصاديني على صعوبة قياس حجم إقتصاد الظل بشكل دقيق

وهي من أكثر املصادر مصداقية يف احلصول على تقديرات ، والركون إىل اإلحصاءات الرمسية، على النظرية اإلقتصادية باإلعتماد ، التقدير

ومدى قوة تلكم التقديرات  ، فضًال عن الفرضيات اليت يتم صوغها، حتظى بالقبول من لدن الباحثني يف امليدان اإلقتصادي، مقاربة للواقع

  ).84ص، 2000، أندراوس.(صادية على املستوى الكلييف تفسري اإلحنرافات اإلقت

واليت غالبًا ماتكون ، قياس حجم إقتصاد الظل على مستوى اإلقتصاد الكلي واجلزئي)طرائق(يتناول املبحث الثاين قراءة مفاهيمية ألساليب 

بسبب عدم اإلتفاق على تعريف حمّدد  ذلكم، حىت فيما خيص قياس حجم إقتصاد الظل للبلد نفسه، نتائجها يف مضمار التطبيق متباينة

  .قياس حجم إقتصاد الظل املعتمدة)طرائق(وكذا احلال فيما يتعلق باإلختالفات بني أساليب ، إلقتصاد الظل

أو ، ا�موعة األوىل يطلق عليها باألساليب املباشرة.جيري عادًة تقسيم أساليب قياس حجم إقتصاد الظل إىل جمموعتني رئيستني

ومن مث مجع قيم هاتيك ، إذ يتم تقدير أو حساب مكّونات الظاهرة والنشاطات الفرعية اليت ينطوي عليها إقتصاد الظل، زئياملدخل اجل

  .بغية احلصول على تقدير للمعامالت اليت جتري يف إقتصاد الظل، املكّونات

وحصر قيم كل مكّون على ، مسوحات ميدانية ال ميكن إستخدام األساليب املباشرة بدقة من دون إجراء، تأسيسًا ملا تقدم آنفاً 

مما يتعذر تطبيقها على الواقع امليداين واخللوص إىل نتائج ميكن الركون إليها يف وضع الربامج واخلطط ، وهي ليست باملهمة السهلة، حدة

من دون احلصول على ، ا من بياناتيف حدود مايتوافر هل، ناهيك عن كو�ا جمرد تقدير مرحلي خاص بالوضع القائم.والسياسات اإلقتصادية

يندرج حتت معمارها ، أو املدخل الكلي، فهي األساليب غري املباشرة، أما ا�موعة الثانية.تقدير حجم إقتصاد الظل على املدى الطويل

من دون ، ب غري املباشرة النقديةوغالباً ما جيري الرتكيز على إعتماد األسالي).العيين(والقطاع غري النقدي ، القطاع النقدي، فرعني مهمني مها

  .تتوارى وراء الظالل، عند مجع البيانات من مصادر خفية، نظراً ملا يواجه الباحثني من صعوبات مجة، تبين األساليب غري املباشرة العينية

مرّكزين على ، يف غمار اإلطناب اململمن دون اخلوض ، سنتناول بإبتسار غري خمل األساليب املباشرة وغري املباشرة، إرتباطًا مبا مت ذكره تواً 

وجيري الرتكيز على الطريقة األكثر أمهية ، وجوانب القصور يف كل طريقة، والتغاضي عن املعادالت الرياضية، أهم مسات الطريقة ومزيا�ا

  .واألجنع يف ميدان التطبيق

 قياس حجم إقتصاد الظل)طرائق(أساليب 

بالرتكيز ، ثانياً )بنوعيها النقدية وغري النقدية(غري املباشرة )الطرائق(ونعقبها باألساليب ، باشرة أوالً امل)الطرائق(إبتداء نتناول األساليب 

قياس حجم )طرائق(وقد مت إعتماد مصادر عدة يف مجع املعلومات اخلاصة بأساليب ، تشتمل عليها كل طريقة على أبرز السمات اليت

، املطريي ( ، ) Schneider and Enste ,2000 ,PP.77-114 ( ، )Gutmann ,1977 ,P.26( .إقتصاد الظل

  ).12ص، 2002، وإنسيت، شنايدر( ، )185- 63ص ص،  2012

  المباشرة )الطرائق (األساليب : أوالً 

عني بائ(تّوجه إىل املتعاملني يف إقتصاد الظل ، تعتمد على تصميم إستمارات اإلستقصاء: )اإلستقصاء المباشر(طريقة المسح بالعينة  -1

عندئٍذ ميكن اإلعتماد على نتائج ، فإذا تطابقت اإلجابات، مع الرتكيز على جانب املشرتين لسلع وخدمات إقتصاد الظل، )ومشرتين

  .واحلصول على قيمة تقريبية حلجم إقتصاد الظل، اإلستبانة

وتتبع مسار التغريات يف ، العمالتعتمد هذه الطريقة على حتليل إحصاءات : )سوق العمل (طريقة إحصاءات القوى العاملة  -2

  .على أساس أن تراجع مشاركة القوى العاملة يف اإلقتصاد الرمسي مؤشر على زيادة النشاط يف إقتصاد الظل، معدالت مشاركة قوة العمل

  ).مستقرة(أن معدل املسامهة يف قوة العمل لدى ا�تمع ثابتة ، يُبىن هذا اإلستنتاج على فرض رئيس فحواه

يعتمد تقدير إقتصاد الظل على املراجعة الضريبية والتدقيق املكّثف لعينة : )تدقيق الحسابات الضريبية (قة المراجعات الضريبية طري -3

وحتديد الفرق بني الدخل املعلن عنه ، بقصد التوّكد من صحة هاتيك اإلقرارات، الذين يقّدمون اإلقرارات الضريبية، من دافعي الضرائب

جيري إعمام تلكم النتائج على ، و فحصها ومراجعتها بطريقة عشوائية من خالل العينات اليت مت، والدخل الذي مت قياسه، ملقاصد ضريبية

  .مستوى اإلقتصاد الكلي حبسبا�ا متثل احلجم التقديري إلقتصاد الظل
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  غير المباشرة )الطرائق (األساليب :ثانياً 

  : )المادية (المداخل غير النقدية . أ

بإفرتاض أن هذا ، تقدير النمو يف حجم إقتصاد الظل من واقع إستهالك الكهرباء: )إستهالك الكهرباء (ة المدخالت المادية طريق. 1

ومن مث طرح معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل الرمسي من معدل منو إستهالك ، اإلستهالك هو أفضل مؤشر مادي للنشاط اإلقتصادي ككل

  .لفرق بينهما إىل منو حجم إقتصاد الظلوإرجاع ا، الكهرباء الكلي

وكذلك أن ، تستند هذه الطريقة على إفرتاض أن تقديرات اإلنفاق أكثر دقة من بيانات الدخل: طريقة إحصاءات الحسابات القومية. 2

  .ال بد وأن يتعادل مع قياس اإلنفاق القومي، قياس الدخل القومي

  .تُعد مؤشر على حجم إقتصاد الظل، لدخل القومي واإلنفاق القوميإن دقة التقديرات املستقاة من الفجوة بني ا

  : المداخل النقدية. ب

بإفرتاض أن تزايد حجم إقتصاد ، تعتمد على دراسة فئات العملة يف التداول: )فئات العملة (طريقة الوحدات النقدية مرتفعة القيمة . 1

يتم إشتقاق حجم ، و وسهولة اإلخفاء، من أجل تسهيل تسوية املبادالت، ة عادةً يتطلب تزايد الطلب على النقود ذات الفئات الكبري ، الظل

  .إقتصاد الظل مبراعاة التغريات يف كمية األوراق النقدية ذات الفئات الكبرية ونسبتها إىل باقي فئات العملة

للمعامالت النقدية يف اإلقتصاد إستخدام البيانات اخلاصة باحلجم الكلي  : Transactions)المبادالت (طريقة المعامالت . 2

بغية حساب الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي ، وبإفرتاض أن معامالت إقتصاد الظل جتري بطريقة نقدية، )من واقع الطلب على السيولة(

  .لكليبطرح الناتج احمللي اإلمجايل الرمسي من الناتج احمللي اإلمجايل اإلمسي ا، ومن مث تقدير حجم إقتصاد الظل، الكلي

ويف ، يف ظل وجود الضرائب، يتم حتديد دالة الطلب على العملة بوضع تقديرين حليازة العملة: )النقود (طريقة الطلب على العملة . 3

والفرق بني التقديرين هو نتيجة وجود متغري الضرائب الذي يُعرب عن النقود غري املشروعة وبقسمة الناتج احمللي ، حال عدم وجود الضرائب

حنصل على حجم ، وبالضرب يف مقدار النقود غري املشروعة، حنصل على سرعة التداول الدخلية للنقود، مجايل على مقدار النقود املشروعةاإل

  .إقتصاد الظل

يعّرب املتغري التابع فيها عن نسبة العملة يف التداول إىل عرض النقود باملعىن ، عند إستخدام معادلة إحندار الطلب على العملة

ومعدل ، ونسبة الرواتب واألجور إىل الدخل القومي، متوسط دخل الفرد:أما املتغريات التفسريية املستقلة املؤثرة يف املتغري التابع هي.واسعال

  .ومتوسط الضريبة، الفائدة

تصاد الظل إىل التغريات تقدير حجم إقتصاد الظل من خالل التغريات يف معدل نشاط إق: )النسبة الثابتة(طريقة نسبة العملة البسيطة . 4

إىل الودائع حتت )املتداولة(واليت ميكن حسا�ا من خالل التغريات اليت تطرأ على معدل النقود السائلة ، يف معدل نشاط اإلقتصاد الرمسي

كانت مؤشرًا على   فإذا كانت النسبة يف هذه املدة أعلى، أي بالفرق بني نسبة سنة األساس ونسبة مدة القياس).احلسابات اجلارية(الطلب 

  .وجود إقتصاد الظل

بغية ، النقود املقّدرة يف اإلقتصاد الرمسي)دوران(من خالل إستخدام سرعة تداول ، ميكن حتويل تلكم الزيادة يف النسبة إىل معامالت

  .حبسبانه متغري يتحدد يف األمنوذج، وبداللة الدخل غري املعلن من الدخل القومي، تقدير حجم إقتصاد الظل

  : قوم هذه الطريقة على اإلفرتاضات اآلتيةت

 الودائع حتت الطلب(واجلزء اآلخر بإستخدام احلسابات اجلارية ، يتم جزء منها بإستخدام النقود، إن معامالت اإلقتصاد الرمسي.( 

 إن معامالت إقتصاد الظل جتري أساساً بإستخدام النقود السائلة. 

  يف حالة عدم وجود إقتصاد الظل ، ثابتة)احلسابات اجلارية(الودائع حتت الطلب إىل )املتداولة(إن نسبة النقود السائلة. 

  واحدة يف كل من اإلقتصاد الرمسي وإقتصاد الظل)سرعة دوران النقود(إن سرعة التداول الدخلية للعملة. 

 إلقتصاديال يؤثر يف النشاط ا، وإن وجد فيكون جدُّ ضئيل، إن هناك سنة أساس ال يوجد فيها إقتصاد الظل. 
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  The Models  األُنموذجات: ثالثاً 

كدالة للمتغريات التفسريية )متغريتابع(تقدير حجم إقتصاد الظل : The Model Approachالمتغير الكامن )منهج (طريقة 

والدخل ، والتضخم، ةوالعقوبة املتوقع، من مثل العبء الضرييب، وهي األسباب اليت يفرتض تأثريها يف إقتصاد الظل، )املشاهدة(املستقلة 

، يُعامل منو إقتصاد الظل يف اُألمنوذج كونه متغري تفسريي مستقل، ويف الوقت نفسه ، وعبء القواعد التنظيمية احلكومية، احلقيقي لألفراد

شرات سوق العمل ومؤ ، )زيادة الطلب على النقود(من مثل املؤشرات النقدية  ، )متغريات تابعة(يؤثر يف جمموعة من املؤشرات اإلقتصادية 

حجم األيدي العاملة (ومؤشرات سوق اإلنتاج ، )وإخنفاض ساعات العمل يف اإلقتصاد الرمسي، معدل املشاركة يف اإلقتصاد الرمسي(

  ).ومعدل النمو اإلقتصادي، والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، والتحويالت املالية، األجنبية

الذي ، وعدة مؤشرات إقتصادية بأن تدخل آنياً يف اُألمنوذج، ات تفسريية مستقلة خمتلفةتتسم هذه الطريقة بكو�ا تسمح لعدة متغري 

  .اليت تراعي عدد من األسباب واملؤشرات يف إقتصاد الظل، )غري املشاهدة(يرتكز على نظرية إحصائية للمتغريات الكامنة 

وائل اإلقتصاديني الذين إنصب إهتمامهم على الدراسة يُعد من أ Vito Tanziلعل من نافل القول اإلشارة إىل أن فيتو تانزي 

  ).1983(الكمية إلقتصاد الظل 

كان من الرواد الذين وكّدوا إمكانية تقدير حجم إقتصاد الظل بإستخدام األسلوب ،  Dilip Bhattachayaأما ديليب �اجتايا 

  ).50ص، 2006، سهيلة.(باإلعتماد على طريقة الطلب على النقود، غري املباشر

، بلد بإستخدام جمموعة من طرائق التقدير)84(بدراسة لعينة من Schneider & Enste نسيت كل من شنايدر وإ  قام

بلغت مستوى عايل يف مجيع بلدان العينة ، وأسفرت النتائج عن أن القيمة املضافة يف إقتصاد الظل كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل الرمسي

  ).2000-1988(للمدة 

أما يف بلدان ، %)30-%21(ويف بلدان التحّول اإلقتصادي ، %)44-%35(املتوسطة للبلدان النامية  لتقديراتاكانت 

  ).3ص، 2002، وإنسيت، شنايدر%).(16-%14(كانت ،  إقتصاد متقدم)21(اليت تضم ، منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

من اخللوص إىل نتائج قياس حجم إقتصاد الظل لعينة مكّونة  ،Medina and Schneiderمتّكنت دراسة كل من ميدينا وشنايدر 

  .من الناتج احمللي اإلمجايل %) 31,9(إذ بلغ املعدل حنو ، ) 2015-1991(بلد للمدة )158(من 

وكان أدىن معدل .من الناتج احمللي اإلمجايل%) 62,3(وبوليفيا ، %)60,6(حجم إلقتصاد الظل يف زميبابوي  معدلكان أكرب 

  .من الناتج احمللي اإلمجايل%)7,2(وسويسرا ، %)8,9(قتصاد الظل يف النمسا حجم إل

 Medina and( Currency Demand Approach (CAD)الطلب على النقود )منهج(مت إستخدام طريقة 

Schneider  (/lshttp://www.imf.org/en/pulications/wp   

اليت مت إعتمادها يف ، تقف يف طليعة املداخل، عن أن األساليب غري املباشرة النقدية، تُفصح الدراسات الكمية على املستوى العاملي

، )النقود(وطريقة الطلب على العملة ، تظل طريقة نسبة العملة البسيطة، و .نظرًا للمزيات اإلجيابية اليت تتمتع �ا، قياس حجم إقتصاد الظل

وقد جرى تطبيقها على نطاق واسع يف بلدان عدة وخباصة بلدان منظمة التعاون ، وأكثرها شهرةً ، يف مقدمة الطرائق غري املباشرة النقدية

 ).82ص، 2012، املطريي.(اإلقتصادي والتنمية

  إقتصاد الظل في العراق : المبحث الثالث

بدعم من ، منظمة التفاوض والدراسات اإلسرتاتيجية وجملس األعمال العراقي قامت: أسباب ظهور إقتصاد الظل وأنماطه في العراق/أوالً 

دراسة  -القطاع غري الرمسي يف العراق "بإجراء دراسة تطبيقية عن إقتصاد الظل يف العراق بعنوان ، CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة 

  .ائجها على املستوى الكلي يف العراقبإستخدام طريقة املسح امليداين بالعينة وإعمام نت ، "إستكشافية 

واألنكى ، من عينة الدراسة أجاب بأن احلكومة تُبدي عدم املباالة بإقتصاد الظل%)32(أظهرت نتائج اإلستبانة أن ما يقرب من 

أن  من العينة%)30(كما أجاب نسبة ،  من العينة أجاب أن اجلهات احلكومية هي اليت تقف وراء ظهوره%)14(من ذلك ان نسبة 

وأجاب نسبة ، من العينة أن احلكومة أبدت موقفًا متشددًا منه%)12(فيما أجاب نسبة ، احلكومة ليس هلا موقف واضح من قطاع الظل
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من العينة أجاب بأنه قطاع منافس %)2(والنسبة األدىن ، حتاول أن جتد هلا احللول، أن احلكومة تُعّده مشكلة، من عينة الدراسة%)10(

  ).19ص، بدون تاريخ، كز املشروعات الدولية اخلاصة وآخرونمر .(غري نظامي

، أن مثة إمهال غري مسوَّغ لدراسة واقع إقتصاد الظل يف العراق على الصعيد احلكومي، يبدو جليًا من هذه النتائج املخّيبة لآلمال

راسات اإلقتصادية اجلامعية والقطاعية األخرى اليت جيدر بالباحثني يف مراكز البحوث والد، ويتمثل ذلك بقلة البحوث والدراسات الكمية

وآثارها اإلقتصادية ، التصدي لظاهرة إقتصاد الظل من حيث أسباب ظهورها وتناميها، )الوزارات ذات العالقة بامليدان اإلقتصادي(

بدراسات وحبوث ، إلقتصاد الرمسيوسبل احلؤول دون تناميها وإتساع مساحة دائرة تأثريها يف ا، بل وحىت اإلجيابية، واإلجتماعية السلبية

تتمكن من اخللوص إىل أستنتاجات إجرائية تنفيذية فّعالة ملعاجلة تلكم الظاهرة وتداعيا�ا على التنمية اإلقتصادية ، جتريبية كمية معّمقة

  .املستدامة

كان من أمهها إستشراء ظاهرة و ، وتنوّع نشاطاته، شخّصت تلكم الدراسة املسحية عن أبرز أسباب ظهور إقتصاد الظل يف العراق

وتزايد نسب الضرائب والرسوم املفروضة على ، وتعزي الدراسة ذلكم السبب إىل تعقيد القوانني والتشريعات، الفساد اإلداري واملايل

، إقتصاد الظل مثة فرص مرحبة لألعمال يف، مبقابل ذلك، وإخنفاض الرواتب واألجور اليت يقّدمها اإلقتصاد الرمسي، املشروعات اجلديدة

  .والقدرة على إستيعاب معدالت البطالة السائدة يف البلد، وتقدمي سلع وخدمات بأسعار منخفضة

تنافس اإلقتصاد ، أضحى حقيقة ال مناص من جتاهلها، ويف الوقت الذي أبانت الدراسة عن أن وجود إقتصاد الظل يف العراق

من خالل ، من أمهها عدم إسهامه يف رفد اإليرادات الكلية، لسلبية يف اإلقتصاد الرمسيبيد أن وجوده يُفضي إىل مجلة من اآلثار ا، الرمسي

  ).67ص، بدون تاريخ، مركز املشروعات الدولية اخلاصة وآخرون.(إدمان أرباب العمل فيه على التهّرب الضرييب

، ل على منافع اخلدمات العامة من دون مقابلوإعتياد الفرد العراقي وملدة طويلة على احلصو ، ناهيك عن القصور يف الوعي الضرييب

، مما يشيع إعتقاد خاطئ بأن الضرائب اليت متثل مصدر مهم لتمويل اخلدمات العامة، Free Ridingمبا يُعرف بظاهرة الركوب ا�اين 

فيما يتعلق بالتوزيع العادل ، عيوب ما يشوب النظام الضرييب حالياً من، ومما يزيد يف تفاقم املوقف من دفع الضرائب، هي إنتزاع غري مشروع

  .للعبء الضرييب

اليت ، لعل يف طليعتها ظاهرة التهّرب الضرييب، شهد اإلقتصاد العراقي خالل العقد والنصف املاضي أمناط عدة لظاهرة إقتصاد الظل

، وفّرت باعثاً قويًا لنمو ظاهرة التهًرب الضرييب، إذ ان الزيادات املتعاقبة يف تكلفة الضرائب.تُعد واحدة من أبرز أمناط إقتصاد الظل يف العراق

واليت تتلخص بقيام موظف اجلباية الضريبية إىل حذف بعض الفعاليات املشمولة ، ونكوص ما ميكن أن نطلق عليه بأمانة اجلباية الضريبية

عن طريق طلب الرشوة ، ملوظف اجلباية مبقابل قيام املكّلف بالضريبة بتلبية مآرب شخصية حبتة، أو خفض حاد يف أسعارها، بالضريبة

  .وحتديد قيمتها حبسب حجم تضييق الفعاليات أو إستدناء أسعارها

النامجة عن ، ناهيك عن منط إزدهار نشاطات تبادل العمالت األجنبية وخباصة الدوالر بوتائر فاقت نشاطات إقتصاد الظل األخرى

، فضًال عن التوسع يف اإلنفاق اجلاري املخصص للرواتب واألجور.البنك املركزي العراقيالذي يضطلع به ، مزاد بيع العملة األجنبية اليومي

كية ونفقات توفري الدعم للسلع األساسية واإلنفاق االستثماري لتمويل إعمار ما مت تدمريه بفعل احلرب اليت شنتها الواليات املتحدة األمري

  .2003يف سنة 

فضًال عن حتويالت العملة .تعكسه من تأثريات سلبية يف حركة اإلستثمارات داخل العراقوما، هروب رؤوس األموال، زد على ذلك

وعدم ظهور املعطيات الرقمية هلاتيك النشاطات اإلقتصادية ، والثروة احليوانية وغريها، و�ريب املكائن واملعدات الثقيلة، األجنبية إىل اخلارج

وعند صوغ ، وعدم أخذها يف احلسبان عند التخطيط ملؤشرات خطط التنمية الوطنية ،ضمن إحصاءات احلسابات القومية، غري املشروعة

ومثة شيوع منط آخر من أمناط إقتصاد الظل يف العراق هو اإلنتاج السلعي املوازي خارج إطار التشريعات .السياسات اإلقتصادية العامة

، واملنتجات الغذائية، تصنيع احلبوب ومشتقا�ا، على سبيل اإلبانة، من مثل بروز النشاطات الصناعية داخل املنازل، والقوانني النافذة

والراشي والدبس ، وصناعة الصوابني، ومعاصر الزيتون، والطرشي والزيتون، واخلبز والصمون، وصناعة احللويات، واملنسوجات، والسكائر

أو التواطؤ مع أرباب ، الرقابة الصحية والبيئيةومجيعها جيري بعيدًا عن أجهزة ، مما ال تظهر ضمن احلسابات القومية، وغريها

  ).13-10ص ص، 2013، شيحان.(األعمال
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أن من أبرز اخلصائص املمّيزة لسوق العمل العراقية هو إرتفاع معدل ، لقد بّينت دراسة اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب آسيا

اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغريب .(تباطؤ معدل منو الطلب على العمل يقابله، الناجم بفعل إزدياد معدل منو السكان، منو عرض العمل

اليت أضحت حبسب وزارة التخطيط نتيجة طبيعية لتضخم حجم ، وإنعكاسات ذلك على تنامي ظاهرة البطالة). 32ص، 2000، آسيا

  ).121ص، 2006، اإلمنائي وزارة التخطيط والتعاون.(والرتاجع الكبري يف الطلب عليها، العرض من القوى العاملة

وأسفر ذلك عن ، وقد وّلد إختالل التوازن بني عرض العمل والطلب عليه فجوة واسعة بني خمرجات املؤسسات التعليمية ومدخال�ا

ذلك يف مما أسهم ، لعدم قدرة القطاع الرمسي على اإلستيعاب، وإجته العاطلون عن العمل للبحث عن فرص العمل غري الرمسية، بطالة سافرة

  .تعزيز ظاهرة إقتصاد الظل يف العراق

ومنحهم ُأجور تقع دون احلد ، يقوم بتوفري فرص لتشغيل العاملني، إن تلكم النشاطات غري الرمسية اليت يضطلع �ا إقتصاد الظل

بتشغيل ، فاع تكاليف املعيشةوإرت، وتتسع هذه احلالة يف ظروف تنامي حدة البطالة يف العراق، الذي تقرره قوانني العمل، األدىن لألجور

، أو رقم املبيعات، أو القيمة املضافة، عدم قيام أرباب العمل بدفع الضرائب على الدخل، مبقابل ذلك.األحداث واملتقاعدين بأجور متدنية

  .الظلالذي أضحى قرين إقتصاد ، ملمارسة التهّرب الضرييب، فضالً عن عدم دفع إشرتاكات العاملني يف الضمان اإلجتماعي

اليت يطلق عليها يف األدبيات اإلقتصادية العاملية مبنهج ، مت إعتماد طريقة نسبة العملة البسيطة: قياس حجم إقتصاد الظل في العراق/ثانيأ 

 Gutmann’s Simple Currencyوهو إختصار ملنهج نسبة العملة البسيطة جلومتان ، Gutmann’s Approachجومتان

Ratio Approach ،  الذي يُعد من الرواد األوائل الذين هلم الريادة يف إبتكار هذه الطريقة يف قياس ، إىل اإلقتصادي جومتاننسبًة

  .حجم إقتصاد الظل

إىل ، )معدل النقود السائلة(من خالل التغريات اليت تطرأ على معدل العملة يف التداول ، ميكن حساب نسبة العملة البسيطة

  ).احلسابات اجلارية(لودائع حتت الطلب التغريات اليت تطرأ على معدل ا

واجلزء اآلخر ، حيصل جزء منها بإستخدام النقود املتداولة، يعتمد هذا األسلوب على أساس أن املعامالت اليت جتري يف اإلقتصاد الرمسي

  ).السائلة(ولة جتري بإستخدام النقود املتدا، يف حني أن املعامالت يف إقتصاد الظل.جيري بإستخدام الودائع حتت الطلب

ميكن إجراء حسابات نسبة العملة البسيطة من خالل التغريات اليت تطرأ على معدل العملة يف التداول إىل التغريات اليت تطرأ على عرض 

  ).Money Supply).Gutmann ,1977 ,P.26النقد 

، علي( : عن طريق املعادالت اآلتية، طي ونسبة مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل غري النف، ميكن قياس حجم إقتصاد الظل 

  ).16ص، 2008

K=C/M1 ……….(1) 

K  =نسبة العملة يف التداول إىل عرض النقد.  

C =العملة يف التداول.  

M1=عرض النقد . 

rK=Kt-Kt-1 …………(2) 

rK=أي معدل التغري السنوي يف نسبة العملة يف التداول إىل عرض النقد، معدل منو إقتصاد الظل.  

N=GDPnon oil /M1 ……………(3) 

N=سرعة دوران النقود.  

GDPnon oil=الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي.  

SE=N.D ……………(4) 

SE=إقتصاد الظل.  

D=الودائع حتت الطلب.  

RSE=SE/GDPnon oil ………….(5) 



  --  مقاربة جتريبيةمقاربة جتريبية  --العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق   

 
102 

RSE=نسبة مسامهة إقتصاد الظل يف الناتج احمللياإلمجايل غري النفطي.  

اليت تقوم باعدادها املديرية العامة لإلحصاء واألحباث يف البنك املركزي العراقي ، ة من التقارير اإلقتصادية السنويةمت مجع البيانات املطلوب

 ، مديرية احلسابات القومية ، اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات ، ووزارة التخطيط ، )2016- 2003(لسنوات الدراسة 

  ).2( يف اجلدول كما هو مبّني و  ، سنوات خمتلفة

،  باألسعار الجارية،  ) 2016-2003(المؤشرات النقدية والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في العراق للسنوات ) 2(جدول 

 .وبالمليون دينار

 

  السنوات

  المؤشرات النقدية والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

  تج احمللي اإلمجايل غري النفطيالنا Dالودائع حتت الطلب  Cالعملة يف التداول 

GDP non oil 

  عرض النقد

C+D, M1 

2003  4629794  1143807  9201180  5773601  

2004  7162945  2985681  22643246  10148626  

2005  9112837  2286288  31371936  11399125  

2006  10968099  4491961  43036264  15460060  

2007  14231700  7489467  52868893  21721167  

2008  18492502  9697432  70922383  28189934  

2009  21775679  15524351  75068438  37300030  

2010  24342192  27401297  86223919  51743489  

2011  28287361  34186568  102618422  62473929  

2012  30593647  33142224  128501394  63735871  

2013  34995453  38835511  146154208  73830964  

2014  36071593  36620855  147366112  72692448  

2015  34855256  30580169  168397000  65435425  

2016  28658000  42025000  185368000  70683000  

  ).2017 -2003(التقارير اإلقتصادية السنوية  ، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث ، البنك املركزي العراقي - :املصدر

 .2013 ، بغداد ، )2017 -2013(خطة التنمية الوطنية  ، اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط ، مجهورية العراق -

 .سنوات خمتلفة ، مديرية احلسابات القومية ، اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات ، وزارة التخطيط ، مجهورية العراق -

 .2018 ، بغداد ، )2022 -2018(خطة التنمية الوطنية  ، كزي لإلحصاءاجلهاز املر  ، وزارة التخطيط ، مجهورية العراق -

وقطاع الصناعة بدون النفط  ، قام الباحث حبساب الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي وذلك جبمع ناتج كل من قطاع الزراعة -

 .وقطاع اخلدمات

، )وعرض النقد ، والودائع حتت الطلب ، يف التداول  العملة(قام الباحث باإلعتماد على البيانات اخلاصة باملؤشرات النقدية 

بإجراء احلسابات للمؤشرات النقدية ، وكذلك منظومة املعادالت اخلمس املدرجة سلفًا ، )الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي (والكلية 

ومعدل منو إقتصاد الظل أي ، ول إىل عرض النقد ونسبة العملة يف التدا، سرعة دوران النقود (املطلوبة لقياس حجم إقتصاد الظل يف العراق 

ونسبة إقتصاد الظل إىل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي ، وإقتصاد الظل ، معدل التغري السنوي يف نسبة العملة يف التداول إىل عرض النقد 

 ).2(كما هي مدرجة في الجدول ،  )
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  ).2016- 2003(مالي غير النفطي في العراق للسنوات نسبة إقتصاد الظل إلى الناتج المحلي اإلج) 3(جدول 

 

 

 

  السنوات

    املؤشرات النقدية

 سرعة دوران النقود

1GDPnonoil/M 

N 

نسبة العملة يف التداول 

 اىل عرض النقد

C/M1 

Kt 

معدل التغري السنوي 

يف نسبة العملة يف 

التداول إىل عرض 

 النقد

Kt   -k2016 

Rk  

  إقتصاد الظل

N*D 

SE 

تصاد نسبة إق

الظل إىل الناتج 

احمللي اإلمجايل 

  غري النفطي

SE/GDP 

non oil 

2003  1.6 80.2  39.7  18300912  19.9  

2004  2.2  70.6  30.1  65684982  29.0  

2005  2.7  79.9  39.4  61729776  19.6  

2006  2.8  70.9  30.4  125774908  29.2  

2007  2.4  65.5  25.0  179747208  34.0  

2008  2.5  65.6  25.1  24243580  34.2  

2009  1.7  58.4  17.9  263913967  34.0  

2010  1.6  47.0  6.5  438420752  50.8  

2011  2.0  45.3  4.8  68373136  66.6  

2012 2.0  48.0  7.5  66284448  51.6  

2013 2.0  47.4  6.9  77671022  53.1  

2014 2.0  49.6  9.1  73241710  49.7  

2015 2.6  53.3  12.8  795084394  47.2  

2016 2.6  40.5  0.0  109265000  58.9  

وحبسب تطبيق املعادالت اخلمس الواردة يف منت  ، )1(قام الباحث بإجراء احلسابات باإلعتماد على البيانات الواردة يف اجلدول  : املصدر

  .املبحث الثالث

اق إبّان تلكم املدة إذ شهد العر ، له ما يسّوغه من أسباب موضوعية، ) 2016- 2003(إن إختيار اإلطار الزمين للبحث 

إبتداء من الغزو  ، يف تاريخ العراق املعاصر Turning Pointاليت تُعد نقطة حتّول ، 2003إبتداء من سنة  ، تباينات بنيوية مثرية

نّظم
ُ
صّمم ، امل

ُ
وهي ُتشّكل ، ية التحتيةوالبن ، )بإستثناء قطاع النفط (الذي طال الُبىن القطاعية اإلقتصادية ، والتدمري املربمج ، واإلحتالل امل

  .مبجموعها القسم األكرب من إمجايل تكوين رأس املال الثابت احمللي

حبسب  ، أّوهلا الشروع بإدارة اإلقتصاد العراقي، ناهيك عن السياسية واإلجتماعية ، لقد جنم من جرّاء ذلك تغيريات إقتصادية بنيوية

والتخلي عن  ، واإلنفتاح اإلقتصادي واملايل والتجاري التام، يا�ا القائمة على املنافسةعلى وفق مبادئ السوق احلرة وآل، الرؤية األمريكية

  .سياسة التدخل احلكومي

، اليت تتبناها مدرسة شيكاغو اإلقتصادية، وهي من متضمنات عقيدة الصدمة ، مت إخضاع اإلقتصاد العراقي للمعاجلة بالصدمة

واملراكز البحثية وأمهها معهد ، والبنك الدويل ، �ا املؤسسات الدولية وخباصة صندوق النقد الدويل ولطاملا أوصت، )ميلتون فريدمان(ورائدها 

للكاتبة الكندية نعومي  ) 2009( ، )صعود رأمسالية الكوارث:عقيدة الصدمة (فضًال عن املؤلفات الريادية ومنها كتاب ، املشروع األمريكي



  --  مقاربة جتريبيةمقاربة جتريبية  --العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق العالقة بني الفساد وإقتصاد الظل يف العراق   

 
104 

أو  ، أو إنقالب دموي ، آليات النظام الرأمسايل على البلد الذي خرج توًا من حرب ضروسهو تطبيق ، وفحوى العالج بالصدمة.كالين

  .حىت كارثة طبيعية

بإصدار حزمة من القرارات ، بدأت اخلطوات األوىل للعالج بالصدمة ، سلطة احلاكم املدين على العراق) بول برمير(منذ بواكري تّويل 

. ألف من العاملني لدى الدولة) 500(وتسريح ، شركة عامة إىل خاصة) 200(وع بتحويل والشر  Privatizationتصّدر�ا اخلصخصة 

الذي مت مبوجبه إعطاء ، )29(والقرار رقم  ، الذي يسمح مبوجبه للشركات متعددة اجلنسية العمل داخل العراق، )10(وإصدار القرار رقم 

الذي  ، )37(والقرار رقم ، من األصول العراقية%) 10(وإمتالك  ، ارجمن األرباح إىل اخل%) 100(احلق للمستثمرين األجانب بتحويل 

مع السماح للمصارف األجنبية العمل داخل العراق ، %)15(إىل %) 45(يقضي مبوجبه خفض معدل الضرائب على الشركات من 

  ). 28- 27ص ص ، 2004 ، كالين. (مبزيات أكثر سخاء

وختفيض  ، ووضع حدود عليا على اإلئتمان ، وتسهيل إنتقال رؤوس األموال ، ارجيةمت رفع القيود عن التجارة اخل، زد على ذلك

  ).65ص ، 2018، الشمري. (التشغيلي واإلستثماري ، احلكومياإلنفاق 

إذ وصل سعر برميل ، له ما يسّوغه من أسباب موضوعية أبرزها الرتاجع يف أسعار النفط، خامتة مدة البحث 2016إن إعتماد سنة 

وتّرتب على ذلك تقنني ، وحصول عجز مايل كبري فيها ، وتأثري ذلكم اإلخنفاض يف إيرادات املوازنة املالية العامة، دوالر(39.4) إىل النفط 

وخباصة ، مما أدى إىل إتساع حجم البطالة السافرة، ورفع الدعم احلكومي عن السلع واخلدمات األساسية للسكان، التوظيف احلكومي

  .من حجم السكان%) 16(إذ بلغت نسبة البطالة  ، معات واملعاهد احلكومية واألهليةللخرجيني من اجلا

على مستوى احملافظات %)  41.2(ونسبة ، على املستوى الوطين %) 22.5(إذ بلغت النسبة ، فضًال عن تنامي حدة الفقر

  ).77ص  ،  2018، الشمري. (وجه صوب إقتصاد الظلوالت ، مما زاد من أعداد العاطلني عن العمل، األنبار ونينوى وتكريت ، املنكوبة

 ، )الفخ الريعي(مع متالزمة  ، إتسم اإلقتصاد العراقي خالل مدة البحث بغياب الرؤية طويلة األمد لسياسات التنمية وأسرتاتيجيا�ا املرافقة هلا

  .وليس إقتصاد أداء وتنمية مستدامة ، اد أزماتحبيث أضحى إقتص، وجمانبة حتقيق التنويع اإلقتصادي ، وتواضع إمكانيات النجاة منه

 ، مرزا. (وتنامي حدة الفساد اإلداري واملايل، ختلخل اجلهاز اإلداري واملايل والتخطيطي احلكومي، وقد أسهم يف صريورة ذلكم الوضع

ومل يَعد القطاع ، ملالذي أضحى املالذ اآلمن للعاطلني عن الع، مما فاقم من إتساع حجم إقتصاد الظل). 2-1ص ص  ، 2018

  .احلكومي قادراً على اإلستيعاب

إذ بلغت .أن حجم إقتصاد الظل قد شهد تذبذبًا تبعًا للتذبذب احلاصل يف سرعة دوران النقود، )2(من معطيات اجلدول  يالحظ

 ، )2.7(و ، )2.2(إذ بلغت  ، 2006و ، 2005و ، 2004وشهدت إرتفاعًا ملموسًا يف السنوات  ، 2003يف سنة ) 1.6(

لغاية  2008وتراوحت بني اإلرتفاع واإلخنفاض يف السنوات  ، 2007يف سنة ) 2.4(ومن مث إخنفضت إىل . على التعاقب) 2.8(و

يف السنتني األخريتني ) 2.6(ومن مث إرتفعت إىل  ، 2014حىت  2011يف السنوات ) 2(إذ بلغت  ، وشهدت إستقراراً نسبياً  ، 2010

  .2016و ، 2015

بغية ، إىل إرتفاع نسبة امليل احلدي لإلدخار لدى أفراد ا�تمع، يف سرعة دوران النقود خالل مدة الدراسة التذبذبكم يعزى ذل

وما أعقبها من عدم اإلستقرار األمين وإنعكاساته على ، 2003التحّوط من الظروف غري املستقرة اليت شهدها العراق منذ اإلحتالل يف سنة 

، يُفّسر إخنفاض سرعة دوران النقود إىل تنامي ثقة الفرد العراقي بعملته الوطنية بوصفها خمزن للقيمة، على ذلك زد.األوضاع اإلقتصادية

وجاء ذلك تزامنًا مع إرتفاع سعر النفط املصّدر إىل ، وبسبب إنعتاق العراق من العقوبات اإلقتصادية اليت طالته طوال عقد ونّيف من الزمن

  ).1(البياين  خطط كما مبني بامل  ، دة الصادرات النفطيةوزيا ، األسواق العاملية
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  )2016-2003(سرعة دوران النقود في العراق للسنوات ): 1(مخطط  بياني 

  

  .وضعف األجهزة الرقابية، تُفصح الزيادة يف حجم إقتصاد الظل إىل إستشراء ظاهرة الفساد اإلداري واملايل

كو�ا ،  هي سنة األساس 2016حبسبان سنة ، حساب معدل التغري السنوي يف نسبة العملة يف التداول إىل عرض النقد لقد مت

مقارنة بالسنوات اليت ، )40.5(إذ بلغت ، )2016- 2003(متثل أقل نسبة للعملة يف التداول إىل عرض النقد خالل مدة الدراسة 

  .سبقتها

وتتأثر األخرية ، تبعًا ملا تعكسه الزيادة والنقصان للعملة يف التداول، بني االرتفاع واإلخنفاض شهد هذا املعدل هو اآلخر تذبذباً 

ذلكم ، وهذا ما يوكد مصداق تأثر حجم إقتصاد الظل وتذبذبه ما بني اإلرتفاع واإلخنفاض.بطبيعة احلال باألسلوب نفسه الذي مر بنا آنفاً 

  .سبة العملة يف التداول إىل عرض النقدهو إرتفاع ن، أن من أهم مسات إقتصاد الظل

إذ سّجل أعلى ، ما بني اإلرتفاع واإلخنفاض، ينعكس ما تقدم سلفًا على تذبذب نسبة إقتصاد الظل إىل الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي

بإستثناء  ، )2011 -2004(وإستمرت النسبة يف الزيادة للسنوات ، 2003يف )19.9(بعد أن كانت ، 2011يف سنة )66.6(نسبة 

وإرتفعت النسبة إىل , )51.6(لتبلغ النسبة 2012ومن مث عادت إىل اإلخنفاض يف سنة ). 19.6(إذ إخنفضت النسبة إىل  ، 2005سنة 

) 58.9(و ، )47.2(و ، )49.7(إذ بلغت  ، وشهدت تذبذبًا يف السنوات الثالث األخرية من الدراسة ، 2013يف سنة ) 53.1(

  ).2(البياين  خطط كما مبني بامل  ، على الرتتيب 2016و ، 2015و ، 2014للسنوات 

  )2016-2003(نسبة إقتصاد الظل إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في العراق للسنوات ): 2(مخطط  بياني  
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بيد أن هذه .وىل على أ�ا نسب منخفضة مقارنًة بالبلدان الناميةاليت قد ينظر إليها للوهلة األ، يبدو جلياً من هذه املعطيات الرقمية

بالرغم من اإلنفتاح اإلقتصادي واملايل والتجاري شبه التام على ، النسب تُعد مرتفعة يف ظل إقتصاد ما زالت تديره مؤسسات القطاع العام

  .نشاطات إقتصادية هامشيةال تعدو أن تكون سوى  ، وما برحت مسامهة القطاع اخلاص فيه.العامل اخلارجي

لتّوقف أغلب خطوط ، يُعزى إىل إخنفاض مستويات اإلنتاج احمللي من السلع يف القطاع العام، إن حجم إقتصاد الظل املرتفع نسبياً يف العراق

  .ت من آلة احلرب التدمرييةناهيك عن التقادم التقين خلطوط اإلنتاج اليت جن، من جّراء الدمار اهلائل الذي طال الشركات احلكومية، اإلنتاج

، بإستخدام زيادة العملة األجنبية يف التداول، عن طريق السوق املوازية إلسترياد السلع)العام واخلاص(مت تعويض العجز يف اإلنتاج الوطين 

  .مما تّرتب على ذلك إتساع رقعة حجم إقتصاد الظل، وإستخدامها خارج النظام املصريف

 اإلستنتاجات والتوصيات

  :اإلستنتاجات/ والً أ

ويقرتن هذا النوع من الفساد ، "فائض الريع"يدمن الفساد الكبري غالبًا املسؤولني الكبار وصّناع القرار يف البلد بغية حتقيق  .1

مبعىن ، واإلستحواذ على التوكيالت التجارية للشركات متعددة اجلنسيات، وجتارة السالح، بالصفقات الكربى  يف عامل املقاوالت

 .يمنة على ُأصول الدولة وممتلكا�ااهل

واإلستهالك اخلاص ، والبطالة ، وقوة العمل، حسابات الدخل القومي(ينال إقتصاد الظل من مصداقية اإلحصاءات الرمسية  .2

طائل  وال، وهو ما جيعل الربامج واخلطط والسياسات اإلقتصادية اليت تستند عليها غريمالئمة، )واإلستثمار اخلاص والعام ، والعام

 ..إحصائي دقيق من إعتمادها

 ، لعل يف طليعتها ظاهرة التهّرب الضرييب، شهد اإلقتصاد العراقي خالل العقد والنصف املاضي أمناط عدة لظاهرة إقتصاد الظل .3

ت واليت تتلخص بقيام موظف اجلباية الضريبية حبذف بعض الفعاليا، ونكوص ما ميكن أن نطلق عليه بأمانة اجلباية الضريبية

عن طريق طلب الرشوة ، مبقابل قيام املكّلف بالضريبة بتلبية مآرب شخصية حبتة، أو خفض حاد يف أسعارها، املشمولة بالضريبة

 .وحتديد قيمتها حبسب حجم تضييق الفعاليات أو إستدناء أسعارها

بغية  ، إلدخار لدى أفراد ا�تمعإىل إرتفاع نسبة امليل احلدي ل، يعزى التذبذب يف سرعة دوران النقود خالل مدة الدراسة .4

 .2003التحّوط من الظروف غري املستقرة اليت شهدها العراق منذ اإلحتالل يف سنة 

وبسبب إنعتاق العراق من ، يُفّسر إخنفاض سرعة دوران النقود إىل تنامي ثقة الفرد العراقي بعملته الوطنية بوصفها خمزن للقيمة .5

 .طوال عقد ونّيف من الزمنالعقوبات اإلقتصادية اليت طالته 

نتيجة ، يُعزى إىل إخنفاض مستويات اإلنتاج احمللي من السلع يف القطاع العام، إن حجم إقتصاد الظل املرتفع نسبيًا يف العراق .6

 .من جّراء الدمار اهلائل الذي طال الشركات احلكومية، لتّوقف أغلب خطوط اإلنتاج

بإستخدام زيادة العملة األجنبية يف ، عن طريق السوق املوازية إلسترياد السلع)م واخلاصالعا(مت تعويض العجز يف اإلنتاج الوطين  .7

 .مما تّرتب على ذلك إتساع رقعة حجم إقتصاد الظل، وإستخدامها خارج النظام املصريف، التداول

  التوصيات /ثانياً 

من خالل خفض املعدالت ، دون إتساعها جيدر باحلكومة إختاذ إجراءات من شأ�ا تضييق نشاطات إقتصاد الظل واحلؤول .1

 .مبا حيفز على زيادة اإلمتثال الضرييب، والتخفيف عن كاهل املّكلفني األعباء الضريبية، الضريبية

 .تنفيذ احلكومة لسياسة دوران العمل الوظيفي يف األجهزة احلكومية وخباصة تلكم اليت تعاين من إرتفاع حاد يف معدالت الفساد .2

حبيث ال ترتك فرصة ساحنة للمّكلفني ، تشريع اجلبائي بطريقة حمكمة ودقيقة وواضحة ومراجعتها بشكل دوريصوغ قوانني ال .3

 .واهلروب للعمل صوب إقتصاد الظل، وإختاذها ذريعة للتهّرب الضرييب، اإلستفادة من أية ثغرة قانونية فيها

ذلكم أن الفساد ، ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفسادأو إدراجها ، وضع احلكومة أسرتاتيجية وطنية ملكافحة إقتصاد الظل .4

 .وبطريقة تبادلية يف ظل احلكم الرشيد، وإقتصاد الظل يعمالن بطريقة تكاملية يف حالة غياب حكم القانون
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يذ اإلسرتاتيجية تضطلع مبهمة تنف، أو كحد أدىن ربطها �يئة النزاهة، دعوة احلكومة إىل إنشاء هيئة وطنية ملكافحة إقتصاد الظل .5

مع منحها الصالحيات الالزمة لرفع الدعاوى العامة يف اجلرائم اإلقتصادية من مثل ، )املقرتحة(الوطنية ملكافحة إقتصاد الظل 

 .غسل األموال وجتارة املخدرات وجتارة األسلحة وجتارة األعضاء البشرية و�ريب العمالت األجنبية وغريها

 Taxئية وخباصة مع البلدان اليت حتتضن ما يطلق عليه يف األدب اإلقتصادي املايل باجلّنات الضريبية توقيع العراق إلتفاقيات جبا .6

Paradises ،ولديهم إقامة خارج ، �تم اإلتفاقية بتنظيم تبادل املعلومات عن املمّولني الذين ميارسون نشاطات إقتصادية

 .منهموحتصيل الضرائب ، بغية حتديد مراكزهم املالية، العراق

اليت ، Formalizationتوكيد أمهية إعادة النظر يف منظومة الدوافع احلقيقية املقّدمة للتحّول من إقتصاد الظل حنو الرمسية  .7

من  Cost-Benefitواألخذ يف احلسبان مبدأ التكلفة والعائد ، تتطلب حتليل سلسلة القيمة اخلاصة بكل مشروع على حدة

، وكيفية  تعامل املشروع معها، والقيام بدراسة ميدانية تتناول أهم أعباء التحّول للرمسية ، املشروع التحّول للرمسية من منظور مالك

 .وأهم املكاسب والدوافع والتمويل، ومدة البقاء يف اإلقتصاد الرمسي، ومدى بقاء املشروع يف إقتصاد الظل

وحث الباحثني على إجراء ، ارات ذات الشأن اإلقتصاديضرورة توجيه احلكومة ملراكز البحوث اإلقتصادية يف اجلامعات والوز  .8

  .حبوث جتريبية  للوقوف  على حجم إقتصاد الظل وإجتاهاته املستقبلية
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