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 التعريف ابجملةل

 لية العلومكتصدر عن  دوریة علمیة دولیة محكمة، "دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل "

 تھتم بنشر األبحاث  ،جامعة البويرة ،االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية

 ،العلوم املحاسبية، علوم املاليةالتطبیقیة والنظرية األصيلة، ذات القيمة العلمية املضافة، ذات العالقة ب

 ذات الصلة، والتي لم تقدم وكذا العلوم القانونية ،ق الجبائيالتدقي التدقيق، املحاسبة العمومية،الجباية، 

للنشر سابقا بأي شكل كان، واملَعالجة بأسلوب علمي موثق املتعارف عليه، وھي تهتم بنشر األبحاث 

لألكاديميين من مختلف التخصصات بما فيها املراكز البحثیة ومراكز الدراسات املتخصصة أو األكادیمیة، 

 ة الحكومیة أو املؤسسات اإلقتصادیة.الجهات الرسمي

  تنشر املجلة األبحاث واملقاالت باللغات الثالث: العربیة، اإلنجليزیة والفرنسیة، وتصدر املجلة سداسيا من

 خالل عدد واحد كل سداس ي، يتضمن األقسام باللغات الثالث العربیة، اإلنجليزیة والفرنسیة.

  لوم كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعتصدر عن  وریة علمیة دولیة محكمةد، دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل

وهو الذي يقوم برسم سياستها وتوجهها العلمي في  جامعة البويرة، التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية،

یة الھیئة بمع، إطار املخطط الوطني للبحث العلمي، ویتم اإلشراف العلمي من طرف الهيئة العلمية للمجلة

 .، وھیئة تحریر املجلةاالستشاريةالعلمیة 

 علىجامعة البويرة  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبية، قومت 

املتابعة واإلشراف اإلداري للمجلة والتكفل بطبعھا وتوزیعھا، بالتنسیق مع رئیس تحریر املجلة في حدود 

 .ات املتوفرةاإلمكاني

 .جاري العمل على تصنيف املجلة ضمن عدد من قواعد املعطیات والبوابات الوطنیة والدولیة 

  نعمل على أن تكون املجلة معتمدة لدى العدید من املؤسسات الجامعیة واألكادیمیة الوطنیة والدولیة، حیث

  .أنھا مقبولة في الترقیات العلمیة، وفي لجان الخبرة العلمیة

 ة غير تجاریة وال تفرض رسوم على قبول النشر والطبع والتحكیم. املجل 

  شھادة النشر، وعلى نسخة إلكترونية من املجلة ونسخة على یحق لكل صاحب مقال منشور، الحصول

 ورقیة مجانا في حدود االمكانيات املتاحة للطبع، علما أن إدارة املجلة ال تتحمل مصاریف التوزیع.

 وقع األنترنت املجلة موجودة على مbouira.dz-.univwww 

 والتقني لي توزع الدوریة بشكل مجاني، للمؤسسات الجامعیة واملكتبة الوطنیة ومركز البحث في اإلعالم اآل

وغيره من املؤسسات األكادیمیة ومراكز البحث املتواجدة على التراب الوطني. ویسمح لغيرھا من الكیانات 

 حمیل النسخ الرقمیة من موقع املجلة على االنترنت.املتواجدة داخل أو خارج الوطن بت

      یمكن للمجلة أن تصدر أعدادا خاصة، حسب طبیعة الظرف، واملتطلبات البحثیة، وذلك في حدود

 إمكانیات التحكیم، كما تنشر  أعداد خاصة بأبحاث املؤتمرات.

 ت العاملية.ائمين على املجلة في عمل دائم ودؤوب لتعريفها على قواعد البياناقال 
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 رشوط ومعايري النرش يف اجملةل

 قبل في من املنشورة غير العلمية والدراسات باألبحاث "، دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل  " تهتم 

وكذا التدقيق، التدقيق الجبائي، املحاسبة العمومية، الجباية، العلوم املالية، العلوم املحاسبية، ، تخصص

 : اآلتية النشر لقواعد وفقا ت الصلة،ذا العلوم القانونية

 :النشر لغة

 واالنجليزية. والفرنسية العربية باللغة البحوث املجلة تنشر 

 :اآلتية للشروط استيفائها املقدمة البحوث في يشترطالنشر:  شروط

 ن ة، وأن تكو يراعى في املقال األصالة العلمية، الدقة، املنهجية العلمية، والخلو من األخطاء العلمية والنحوي 

 .أخرى  جهات في النشر بعدم كتابي وإقرار بتعهد مصحوبة

 املجلة بموافقة إال آخر مكان في تنشر ال أن. 

 :للنشر املقدمة الورقة تسليم قواعد

 بها التي كتب غير بلغة آخر وملخص املقال بها كتب التي باللغة صفحة نصف يتجاوز  ال بملخص البحث يرفق 

 .املقال

 برنامج  وفق لعلميةا املادة تكتبMicrosoft word     وبخطTraditional Arabic للغة العربية،أما، 15مقياس 

 10مقياس   arialمع خط، 14مقياس times new romanبخط  فتكون  االنجليزية أو بالفرنسية املقاالت

 للجداول.

 املراجع، كما أن اإلحاالت و  الهوامش فيها بما صفحة 15 عن يقل وأال صفحة 22 املقال صفحات عدد يتعدى ال

 .واملراجع تكون في نهاية البحث.

 مقاس  األربع الجهات كل على سم2التالية  الهوامش معA4.  

 صاحبه، كما أنه يقبل على األكثر باحثين في املقالة الواحدة فقط. عن ذاتية بسيرة البحث يرفق 

  في حال وجود آيات من القرآن الكريم، تكتب ببرنامجal-Quran ت ويدرج اآليا لذي يتم تثبيته على الوورد،ا

 تلقائيا.

  : التحكيم

 كافة  إجراء بعد نهائي بشكل اعتمادها ويتم للتحكيم للنشر املقدمة العلمية والبحوث األوراق كل تخضع

 .املحكمون  بها يوص ي التي التعديالت

 فيها الواردة األفكار وتكون  نشورة،امل وبحوثهم أوراقهم محتويات عن املسؤولية وحدهم املؤلفون /املؤلف يتحمل 

 .عنها مسؤولية أية املجلة تتحمل وال آرائهم عن معبرة

 revue.copmt@gmail.comبريد املجلة:   على املداخالت ترسل  :االلكتروني البريد

  على موقع األنترنت:  املجلة مدرجة  bouira.dz-www.univ 

 

 

 

http://www.univ-bouira.dz/
http://www.univ-bouira.dz/
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 دليل املؤلف

 أوال:أخالقيات النشر

 املحكمة، بهدفو " املقاالت العلمية األصيلة  دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجمةل  تنشر "               

 توفير جودة عالية لقرائها من خالل االلتزام بمبادئ مدونة أخالقيات النشر.

شر وهي األساس املرشد للمؤلفين والباحثين تصنف املدونة األخالقية ضمن لجنة أخالقيات الن       

واألطراف األخرى املؤثرة في نشر املقاالت باملجلة، بحيث تسعى املجلة لوضع معايير موحدة للسلوك؛ وتسهر 

ا املجلة على أن يقبل الجميع بقوانين املدونة األخالقية اتفاقا، وبذلك فهي ملتزمة تماما بالحرص على تطبيقه

 سؤولية والوفاء بالواجبات واملسؤوليات املسندة لكل طرف:في ظل القبول بامل

 مسؤولية الناشر: .1

 :ينبغي مراعاة حقوق الطبع وحقوق االقتباس من األعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ حقوق  قرار النشر

ذلك إلى اآلخرين عند نشر املقاالت باملجلة، ويعتبر رئيس التحرير مسؤوال عن قرار النشر والطبع ويستند في 

سياسة املجلة والتقيد باملتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو القذف أو انتهاك حقوق 

النشر والطبع أو القرصنة، كما يمكن لرئيس التحرير استشارة أعضاء هيئة التحرير أو املراجعين في اتخاذ 

 القرار.

 :وى كل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، يتطلب من رئيس التحرير ضمان تقييم محت النزاهة

 األصل، االعتقاد الديني، املواطنة أو االنتماء السياس ي للمؤلف.

 :يجب أن تكون املعلومات الخاصة بمؤلفي املقاالت سرية للغاية وأن يحافظ عليها من قبل كل  السرية

يئة التحرير، أو أي عضو له عالقة األشخاص الذين يمكنهم االطالع عليها، مثل رئيس التحرير، أعضاء ه

 بالتحرير والنشر وباقي األطراف األخرى املؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحكيم.

 :ة ال يمكن استخدام أو االستفادة من نتائج أبحاث اآلخرين املتعلقة باملقاالت غير القابل املوافقة الصريحة

 للنشر بدون تصريح أو إذن خطي من مؤلفيها.

 املحكم: مسؤولية  .2

 :ي فيساعد املراجع، رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ النشر مع مساعدة املؤلف  املساهمة في قرار النشر

 تحسين املقال وتصويبه عند الضرورة.

 :لبريد اعلى املراجع املبادرة والسرعة في القيام بتقييم املقال املوجه إليه عبر  سرعة الخدمة والتقيد باآلجال

في اآلجال املحددة، وبعد االطالع األولي على املقال ووجد أن موضوع املقال خارج عن نطاق وني االلكتر

 إرسال رسالة فورية برفض تحكيم املقال.تخصصه يتم 

 :يجب أن تكون كل معلومات املقال سرية بالنسبة للمراجع، وأن يسعى للمحافظة على سريتها وال  السرية

 محتواها مع أي طرف باستثناء املرخص لهم من طرف رئيس التحرير. يمكن اإلفصاح عليها أو مناقشة

 :على املراجع إثبات مراجعته وتقييم األبحاث املوجهة إليه بالحجج واألدلة املوضوعية، وأن  املوضوعية

 يتجنب التحكيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخص ي، العنصري، املذهبي وغيره.
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 :ي لى املراجع محاولة تحديد املصادر املتعلقة باملوضوع )املقال( والتي لم يدرجها املؤلف فع تحديد املصادر

قائمة الهوامش، وأي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشورة سابقا يجب وضعها في قائمة الهوامش 

 قيد التحكيم. بشكل صحيح، وعلى املراجع إبالغ رئيس التحرير بأي أعمال متماثلة أو متشابهة مع العمل

 :على املراجع عدم تحكيم املقاالت ألهداف شخصية، أي ال يجب عليه قبول تحكيم املقاالت  تعارض املصالح

 التي عن طريقها يمكن أن تكون هناك مصالح لألشخاص أو املؤسسات أو يالحظ فيها عالقات شخصية.

 املؤلف: مسؤولية .3

 :رضه بموضوعية، بشكل علمي متناسق يطابق مواصفات على املؤلف تقديم بحث أصيل وع معايير اإلعداد

املقاالت املحكمة سواء من حيث اللغة، أو الشكل أو املضمون، وذلك وفق معايير وسياسة النشر في املجلة، 

وتبيان املعطيات بشكل صحيح، وذلك عن طريق: اإلحالة الكاملة، ومراعاة حقوق اآلخرين في املقال، وتجنب 

ساسة وغير األخالقية، الذوقية، الشخصية، العرقية، املذهبية، املعلومات املزيفة وغير إظهار املواضيع الح

 الصحيحة وترجمة أعمال اآلخرين بدون ذكر مصدر االقتباس في املقال.

 :على املؤلف إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو كلمات اآلخرين يجب  األصالة والقرصنة

" تحتفظ بحق استخدام برامج اكتشاف املالية واملحاسبةسبة وصحيحة، ومجلة "العلوم تهميشه بطريقة منا

 القرصنة لألعمال املقدمة للنشر.

 :ال يمكن للمؤلف تقديم العمل نفسه )املقال( ألكثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلك يعتبر سلوك  إعادة النشر

 غير أخالقي وغير مقبول.

 على املؤلف االحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها في مقاله،  ا:الوصول للمعطيات واالحتفاظ به

 وتقديمها عند الطلب من قبل هيئة التحرير أو املراجع.

 :على املؤلف اإلفصاح عن أي تضارب للمصالح، مالي أو غيره والذي قد يؤثر على نتائج البحث  اإلفصاح

 مقاله. وتفسيرها، ويجب اإلفصاح عن مصدر كل دعم مالي ملشروع

 ينبغي حصر )عدد( مؤلفي املقال في أولئك املساهمين فقط بشكل كبير وواضح سواء من حيث مؤلفي املقال :

التصميم، التنفيذ والتفسير، مع ضرورة تحديد املؤلف املسؤول عن املقال وهو الذي يؤدي دورا كبيرا في 

املقال على أنهم مساهمون فيه فعال، ويجب إعداد املقال والتخطيط له، أما بقية املؤلفين يذكرون أيضا في 

أن يتأكد املؤلف األصلي للمقال من وجود األسماء واملعلومات الخاصة بجميع املؤلفين وعدم إدراج أسماء 

أخرى لغير املؤلفين للمقال، كما يجب أن يطلع املؤلفون بأجمعهم عن املقالة جيدا وأن يتفقوا صراحة على 

 بذلك الشكل املطلوب في قالب املجلة الذي يتم تحميله  من موقع املجلة. ما ورد في محتواها ونشرها

 :يلتزم صاحب املقال بذكر اإلحاالت بشكل مناسب، ويجب أن تشمل اإلحالة ذكر كل  اإلحاالت واملراجع

 ا أو الكتب، املنشورات، املواقع اإللكترونية وسائر أبحاث األشخاص في قائمة اإلحاالت واملراجع، املقتبس منه

 املشار إليها في نص املقال.

 :على املؤلف إذا تنبه واكتشف وجود خطأ جوهريا وعدم الدقة في جزئيات مقاله في أي  اإلبالغ عن األخطاء

  زمن، عليه أن يشعر رئيس تحرير املجلة، ويتعاون لتصحيح الخطأ.
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 ثانيا: تقديم املقاالت للنشر

في املجلة إلى االطالع على: "تعليمات للمؤلفين" و"دليل  ندعو املؤلفين الراغبين في نشر مقاالتهم

   bouira.dz-www.univ   :للمؤلفين" املوجودين في صفحتنا على  موقع املجلة

 revue.copmt@gmail.com ترسل املقاالت على البريد: 

 : إمضاء تعهد.ثالثا

ؤلفون( بأصالة العمل العلمي املقدم ويتحملون فيه كامل املسؤولية العلمية يقر فيه املؤلف )امل  

 واألخالقية وتبعاتها القانونية واألخالقية.
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 المؤسسات الصغيرة كنموذج لتفعيل دور المقاوالت في الجزائر
 EPIRWEL CHLEFدراسة حالة المؤسسة العمومية للطبع والتجليد بالشلف  

Small enterprises as a model for activating the role of enterprises in Algeria 

  Case study of the Public Establishment for Printing and Binding in Chlef EPIRWEL 

CHLEF 

  2بلغربي فاطيمة، 1حالسي خولة؛
 bouira.dz-k.hallaci@univ، البويرةجامعة 1

 tiaret.dz-Fatima.belgharbi@univ ،-تيارت–ابن خلدون جامعة 2

 

 30/12/2021: النشرتاريخ   ؛ 28/11/2021:  القبول تاريخ     ؛  10/09/2021تاريخ االستالم : 

 ستخلص م
امات خيي وأهم اإلسهها التار تطور  حناول من خالل هذه الورقة البحثية إبراز املفاهيم األساسية للمقاولة من خالل

قاولة أصبحت ملاونظرا لكون  اليت حاولت إعطاء تعاريف وتقسيمات للمقاولة، وسينصب الرتكيز على مقاولة اخلدمات،
ع املقاولة يف طرح واق ضروريخاطر وتعظيم األرباح أصبح من المن السبل الواجب على املؤسسات إتباعها لتقسيم امل

يد بالشلف ع والتجلة للطباملؤسسة العمومي اجلزائر مع إبراز املعوقات اليت تعرتضها، وسيتم طرح دراسة حالة 
EPIRWEL CHLEF ،ؤسسة مبكوهنا ، فوذلك من خالل النشأة ومراحل التطور واإلمكانيات املادية والبشرية هلا

يه العديد من لذي تكتسدمي اغرية أصبح من املمكن أن تكون منوذجا آللية تفعيل املقاوالت على غرار نشاطها اخلص
 املخاطر.

 .EPIRWEL CHLEFاملؤسسات الصغرية واملتوسطة،  املقاولة،الكلمات المفتاحية: 
Abstract:  

   We try through this paper to highlight the basic concepts of the entrepreneurship 

through its historical development and the most important contributions that have tried to 

give definitions and divisions of the entrepreneurship, and the focus will be on contract 

services  due to the fact that entrepreneurship has become one of the ways to be one of the 

institutions followed to divide the risks and maximize profits has become necessary to put 

entrepreneurship reality in Algeria highlighting the constraints involved, and will be offered a 

case study institution sheet for printing and binding Chlef EPIRWEL CHLEF, through the 

origination and development stages and the material and human resources to it. Because it is 

small institution, it became possible to be a model for the mechanism of activation of 

entrepreneurship style like its service that is facing many risks  .  

Keywords: entrepreneurship, small and medium enterprises, EPIRWEL CHLEF. 

  

 
 

                                                           
 bouira.dz-k.hallaci@univيل: مي، اإلحالسي خولة املؤلف املرسل:  1

mailto:Fatima.belgharbi@univ-tiaret.dz
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 مقدمة: 
يف خضم جمموعة من التحديات الكبرية اليت تفرضها التطورات احمللية والدولية، وانفجار ثورة املعلومات 

العمالق الصيين لألسواق الدولية، وتسابق بعض الشركات العابرة للقارات حنو االندماج للهيمنة على التكنولوجية وغزو 
يف عموم  يشكل نشاط املناولة حمورا أساسـيا من اسرتاتيجيات املنشآت الصناعية احلركة االقتصادية العاملية إنتاجا وتسويقا.

وتطوير منتجاهتا ورفع قدراهتا التنافسية يف األسواق احمللية واخلارجية إىل الدول اليت متكنت بواسطة هذا األسلوب من تنمية 
جانب أهداف اقتصادية واجتماعية أخرى خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب وآسيا. فهي تزيد على 

 .% يف اليابان56% يف الواليات املتحدة األمريكية، و35% يف االحتاد األوروبـي و15
 أهنا مل حتقق موقعا تنافسيا مثل على الدعم الواسع، واحلوافز الكثرية واملزايا النسبية، إال ورغم توفر الصناعة العربية

الصناعات األجنبية وال حىت على مستوى األسواق احمللية، كما أن دورها مل يكن مؤثرا بالدرجة الكافية يف احلياة 
لنتائج املتواضعة واآلثار السلبية املتوقعة لعوملة االقتصاد وتوجه الدول الصناعية وأمام هذه ا االقتصادية واالجتماعية.

والنامية حنو املزيد من التكتل والتنسيق يف جماالت اإلنتاج والتسويق، بدأت املنظمات املتخصصة تأخذ على عاتقها 
ية الصناعية يف البالد، ويف هذا اجملال برزت الناجعة ملعاجلة املعوقات اليت تقف يف وجه التنم مسؤولية البحث عن الوسائل

أمهية املناولة والشراكة الصناعية كعامل ديناميكي يف بناء وتفعيل عالقة التكامل والتشابك بني وحدات النشاط 
 ومل يلق هذا األسلوب يف الدول العربية االهتمام الذي ناله لدى دول أخرى مثل أمريكا وأوروبا واليابان ودول الصناعي.

 جنوب أسيا.
وسنحاول يف هذه الورقة البحثية دراسة إمكانية االستفادة من املؤسسات الصغرية كنماذج لتفعيل املقاوالت يف 

وذلك من خالل ثالثة   EPIRWEL CHLEFاملؤسسة العمومية للطبع والتجليد بالشلف اجلزائر، وذلك باإلشارة إىل حالة 
  حماور: 

 .ملفهوم املقاولة التأصيل النظري ور األول:ـالمح
 .يف اجلـزائر هاواقعو  جماالت تطبيق إسرتاتيجية املناولة وكيفية االختيار الثاني: حـورالم
 .EPIRWEL CHLEFدراسة حالة املؤسسة العمومية االقتصادية للطبع والتجليد بالشلف  لث:الثا حـورالم

 .لمفهوم المقاولة التأصيل النظريالمحور األول: 
الذي يتميز حبدة واحتدام املنافسة بني و  اليت تواجه املؤسسة يف ظل احملتوى غري األكيد واملعقدإن التغريات 

املؤسسات، دفع هذه األخرية إىل التخصص يف املهن اليت ميكن من خالهلا حتقيق ميزات تنافسية يف التكلفة، اجلودة، 
 اخلدمة والتميز.

  .التطور التاريخي للمناولة وتعريفها أوال:
إن تطور املناولة مرتبط أساسا بتاريخ الصناعة، ونأخذ مثال على ذلك صناعة السيارات  :التطور التاريخي للمناولة -1

واليت ال تشمل كل الصناعة، ولكنها تعطينا فكرة واضحة عن املناولة الصناعية من حيث خاصيتها وتداوهلا على املستوى 
  العاملي.

ار السيارة كانت يف أوىل مراحل تطورها تصنع من طرف الصناعيني بطريقة عند ابتك مرحلة الصناعة التقليدية: -أ
تقليدية، حبيث كانت مجيع القطع املكونة هلا تنجز عن طريق اليد أو بواسطة آالت بدائية، وقطع الغيار ال تستبدل بل 
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املؤسسات هو الذي كان  هي ثابتة، كما أن التعاون بني املؤسسات مل يكن موجودا بل احليطة وعدم الثقة بني خمتلف
 .خييم على املناخ يف تلك احلقبة من الزمن

ىل لصناعة ثورة أو ، عرفت العاليةحتت ضغط قانون اقتصاد السوق واملتطلبات االقتصادية ا: مرحلة الصناعة المكثفة -ب
، السكة احلديدية) لقاعدية شآت امع ظهور الصناعة املكثفة اليت كان ينبغي عليها سد االحتياجات اخلاصة لتطوير املن

(... 1918-1914وىل )ية األاجلسور، السكن...(، وبعد ذلك االحتياجات الكبرية من العتاد ملواجهة احلرب العامل
يما بعد  عرفت فرات واليتقام الصناعي بأول عملية تصنيع مكثفة، وأجنز أول سلسلة لرتكيب السيا 1914ففي سنة 

 كلفة .ر التية كبرية من القطع يف وقت قياسي مع ختفيض سعبالتايلورية، ومت من خالهلا إجناز كم

جل أييس داخلية من وضع مقا بار يفيف هذه املرحلة أبدع الصناعيون الك: مرحلة ظهور الصناعة والمناولة الصناعية -ج
ة راح املنافسإلنتاج و تطلبات افعل معقلنة احتياجاهتم يف قطع الغيار وبعض املكونات األخرى اليت تدخل يف منتجاهتم، وب
 أكفاء. ختصاصينياعلى  الصناعيون يستثمرون يف جمال التجهيزات الدقيقة يف مجيع اجملاالت واعتمدوا يف ذلك

دة االحتياجات الصناعية ملواجهة طلبات تدعيم ( من زيا1945-1939لقد عجلت احلرب العاملية الثانية )و  
ملناخ املي، يف هذا اصراع العاء العمار للبلدان املتضررة من جر احتياجات احلرب الكبرية من جهة، واحتياجات إعادة اإل

وجد عدها ب، ياكل القاعديةنقل واهل كالبدأ يظهر دور املناولة الصناعية يف سد احتياجات املعارك الطاحنة من العتاد احلريب
ر يف هذا اجلو ظهو اجلودة، و  جيةالصناعيون أنفسهم أمام مواجهة الظروف التنافسية اليت أجربهتم عن البحث عن اإلنتا

عر كذلك التخصص وسو ملتوفرة اقدرة جمال املناولة الصناعية، الذي يستطيع تلبية احتياجات الصناعيني بسبب املهارة وال
    التكلفة. 

يات املتحدة اصة الوالبية خ، قام الصناعيون اليابانيون بدراسة خصائص إنتاج الدول الغر الستيناتيف سنوات 
ك ة والتخصص وكذللى اجلودمدة عاألمريكية، وقاموا بتحديد مساوئ اإلنتاج املكثف، وطوروا طريقة جديدة لإلنتاج معت

  الوقت.
 ف التالية: ا الوظائيعتمدو  أصبحت املناولة التخصصية هي القاعدة العامة وعلى املناولني أنالتسعينات يف 
 دة.مان اجلو ضة إىل ، إضافلتبادل اإلعالمي للمعطياتإدخال او  التكوينو  االستثمار، التنمية، البحث 
 ملاليةإىل الكفاءات واملوارد ا ةارتفاع احلاجمع  تقليص قائمة املزودين واملناولني . 
 .ضرورة االستمرارية والثقة يف العالقات مع املناولني  

 لنهائي.ااملنتج  ج يفتدم حيث أصبح املناول الصناعي هو الشريك املزود باألجزاء واملكونات واخلدمات اليت
، ويف على أساس قانوين األوىل ملرحلةمر مفهوم املناولة بثالث مراحل أساسية، فقد مت تعريفه خالل ا تعريف المناولة: -2

ملنشآت اآلمرة ون بني اوالتعا فنية، ويف الثالثة على أسس عالقاتية حتكم معامالت التبادلالصائص اخلالثانية حسب 
النسبة بأفريقيا، أما  دول مشالريب و باألعمال واملنفذة هلا. فمصطلح املناولة هو مصطلح متعارف عليه يف دول املغرب الع

لفرنسية لباطن وتسمى باااولة من املق عاقد من الباطن أوللدول العربية يف املشرق العريب فاملصطلح املتعارف عليه هو الت
La sous-traitance  أما باإلجنليزيةOutsourcing. 
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تعرف املقاولة من الباطن على : CENASTتعريف المقاولة من الباطن حسب المركز الوطني للمقاولة من الباطن  -أ
سمى القطع حلساب املؤسسة اليت تعطي األوامر وحسب أو عدة مركبات ت منتجأهنا "النشاط الذي من خالله يتم تصنيع 

 1اخلصائص التقنية اليت حتددها تبعا للنتيجة الصناعية املراد الوصول إليها".
هذا التعريف حيدد نوع النشاط الذي تطبق فيه إسرتاتيجية املقاولة من الباطن ويربز أن اإلنتاج يتم حسب خصائص 

 وليس املقاول من الباطن وأن النتيجة حتدد مسبقا.حتددها املؤسسة اليت تعطي األوامر 
العملية اليت من خالهلا تطلب مؤسسة " أهنا:تعرف املقاولة من الباطن على  تعريف حسب التشريع الفرنسي: -ب

من مؤسسة أخرى تسمى املقاول من الباطن تنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية حسب عقد حتدد  اآلمرةتسمى املؤسسة 
هذا التعريف يضيف توضيحا آخر وهو أن العالقة القائمة بني الطرفني تقوم على أساس عقد ، و سة األوىل"بنوده املؤس

 وهو حمدد مسبقا من قبل املؤسسة اليت تعطي األوامر.
تتحدد املناولة كعملية بواسطتها تكلف مؤسسة "آمرة" مؤسسة أخرى  المجلس االقتصادي واالجتماعي الفرنسي: -ج

جزء أو مرحلة من عملية اإلنتاج أو  -لصاحلها وحسب دفرت شروط متفق عليه مسبقا ومضبوط–بتنفيذ " مناولة " 
 خدمات مرتبطة به حبيث تتحمل األوىل مسؤوليتها االقتصادية النهائية.

املنشأة  ،وتسمى املنشأة اليت تقوم بالتكليف أو طلب العمل باملنشأة "اآلمرة باألعمال" واملنشأة اليت تقومي باألعمال
 :01املوضح يف الشكل "املنفذة أو املناولة"، وذلك حسب املثال املبسط 

 يقوم هذا املفهوم على أساس وجود عنصرين أساسيني مها:
 .وجود عالقة مباشرة بني املنشأة اآلمرة باألعمال وشبكة املنشآت املنفذة هلا أو اجملهزة 
  .وجود عقد ينظم العالقة ويصون املصاحل املشرتكة بني املنشآت اآلمرة باألعمال واملؤسسات املنفذة 

( بإجناز  Sous-traitant"املناول" ) إىل شخص أخر Entrepreneurنالحظ أن املناولة هي أن يلجأ شخص معني "املقاول"
 .وجنده يكون إما تعاون مباشر أو غري مباشرمل ينص عقد املقاولة على خالف ذلك  املشروع أو جزء منه ما

 2قها عن باقي املفاهيم األخرى اليت تدخل يف نفس اإلطار وأمهها ما يلي:يجيب تفر  استراتيجيات المقاولة: -3
 عالقة جتارية ال تتطلب تدخل تقين.  وهو العالقة بني الزبون واملورد ووهالتموين:  -أ
إذا توفرت شروطه املتمثلة يف اجتماع عدد من املؤسسات حسب ختصصهم ويتجسد هذا الشكل المناولة المشتركة:  

 جناز املساكن واألشغال العمومية.إ من أجل التعاون يف إنتاج معني يف إطار فائدة اقتصادية مثل:
ذي مت بالنتيجة أي أن املؤسسة اليت تقدم اخلدمة توفر املوارد كما تضمن تسيري النشاط ال االلتزاميقتضي اإلخراج:  -ج

 إخراجه.
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  .أهمية وأنواع المناولة :ثانيا

 اتيجيات احلديثةز االسرت بر أهم أبرهنت الوقائع الصناعية على أمهية املناولة اليت أصبحت تشكل  أهمية المناولة: -1
 هبا على: ليت أخذتسسات افقد مكنت املؤ  ،التنمية الصناعية جبميع البلدان املتقدمةوأكثرها قدرة على حتقيق 

 احلد من النفقات.مع  تقسيم العملو  حتقيق التخصص، تنظيم النشاط 
 رفع القدرة التنافسية.، إضافة إىل وتعظيم املكاسب زيادة الكفاءة 

 ملنشآت الصغريةاريضة من عدة عة على انتشاره وخلق قاهذا ويعترب نظام املناولة من أهم األساليب اليت تعمل الدول
بط والتكامل ل: تعزيز الرتاة من خالصناعيواملتوسطة املغذية واملكملة نظرا للدور اهلام الذي تلعبه يف دفع عجلة التنمية ال

 لية:التا وتتمثل هذه األمهية يف النقاط ،بني الصناعات الصغرية والصناعات األساسية الكبرية
 كلفة أقل تعاقد بتات التقوم املنشآت الصغرية بإنتاج كميات من املكونات أو األجزاء الوسيطة حسب طلب

 وجودة أعلى عما إذا مت إنتاجها يف الشركات الكبرية )األم(.
  الل األمثل االستغ ىلكما يساعد ع  –يساعد هذا النظام على تطوير وتنويع املنتجات طبقا الحتياجات السوق

حمللية ة يف األسواق ااملنافس مواجهةاملتاحة وتأهيل الوحدات الصناعية مبا يعظم قدراهتا على تصدير منتجاهتا و للطاقات 
 والدولية.
 التكنولوجيا ىلاحلصول عبباطن تستفيد املنشآت الصغرية واملتوسطة من الشركة األم يف ظل نظام التعاقد من ال 

 ارة.احلديثة لتطوير وسائل اإلنتاج وأساليب اإلد
  يف املعدات  عية خاصةلتصنيايساعد نظام املناولة الصناعية على تعميق التصنيع احمللي وزيادة اإلمكانيات

 االستثمارية وإحالل املنتجات احمللية حمل الواردات.
 ااالستخدام األمثل للموارد املتاحة، والتصرف الدقيق واحملكم يف وسائل إنتاجه. 
 خل ورفاهية ستوى الدمرفع  العمالة الوطنية وتقليص نسب البطالة وبالتايل ساهم بشكل غري مباشر يف تشغيل

 املواطن.

 مفهوم المناولة. :01رقم الشكل 

 http//www.pmert-dz.org/or/comure-arab من إعداد الباحثني باالعتماد على: المصدر

مصنع مستهلك للمنتجات 
 والخدمات الوسيطة

 

 المؤسسة اآلمرة باألعمال

 

 (مناولة أو تعاقد صناعي)عالقة مباشرة

  

 
 منشآت صناعية منفذة لألعمال شبكة
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  دعم النسيج الصناعي احمللي وتشجيع املؤسسات الصناعية على التخصص يف جمال التقنيات احلديثة، ويكون
اإلنتاج والسرعة يف االجناز  بذلك توزيع العمل بني املؤسسات الصناعية أكثر إحكاما، وتوازنا وتساعد اجلودة العالية يف

 على مواكبة التطور العاملي واملنافسة الدولية.
  تساعد يف احلد من نزيف العمالت الصعبة الذي يستخدم يف استجالب منتجات من اخلارج تنتج حمليا أو
 .إنتاجها حمليا جبودة عالية ميكن

 

 أكبر حصة سوقية

 

تحسين التنافسية 
 الوطنية والدولية

 

زيادة 
 الدخول

 

خلق مناصب 
 عمل

 تمييز المنتجات 

 

التركيز على 
النشاطات 

اإلستراتيجية 
 المركزية

 

تحسين إنتاجية 
اليد العاملة ورأس 

 لمال

 

اكبر فعالية 
 تنظيمية

 

 وفورات الحجم

 

 اتفاق المناولة

 

 تحسين الجودة

 تدنيت التكاليف 

االستجابة لتقلبت  
 السوق

 

استخدام الطاقة 
 المتوفرة

 عمل مناصب خلق 

 

 زيادة المردود

 

وفورا ت 
 الحجم

 

تحسين إنتاجية اليد 
 العاملة ورأس لمال

 

التخصص المتزايد في 
 األساليب والمنتجات

 

 لكل من المؤسسة اآلمرة والمناول.: المميزات التنافسية 02رقم الشكل 

 

لملتقى لمقدمة  ورقة حبثية ،المناولة كمدخل لبناء الشراكة بين المورد والزبون في سوق صناعة السيارات مداح عراييب احلاج: :المصدر
 .02ص: ،2007 نوفمرب 7-6 يومي اجلزائر،-جامعة عنابة ،الدويل حول املناولة الصناعية
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ن مقدرهتم، وغريها و ألطراف اأهداف إن املهام اليت تكون موضوع املناولة ختتلف باختالف طبيعتها و  أنواع المناولة: -2
 يما يلي:أمهها ف نوجز العناصر اليت تلعب دورا مهما يف تقسيم إسرتاتيجية املناولة إىل عدة أنواع، واليت

لى اإلنتاج لقدرة عرين: األن اجملال الصناعي عادة ما يكون مبين على معيا أنواع المناولة حسب طبيعتها: -أ
 والتخصص التقين للمؤسسة، فإن هذا التصنيف يندرج ضمنه نوعان:

 )ة تاجية للمؤسسإلنلقدرة ااكانت   يف حالة ما إذا: مناولة على أساس القدرة على اإلنتاج )أو طاقة اإلنتاج
اجية طاقاهتا اإلنت ستطع رفعتو مل أاليت تعطي األوامر ليست كافية لتنفيذ وحتضري طلبية ما، ويف حالة ما إذا مل ترغب 

يت يها املؤسسة الحتصل عل اليت فإهنا تلجأ إىل املقاولة من الباطن، هذا النوع يستعمل خاصة إذا كان حجم الطلبيات
 رار.تعطي األوامر متغري باستم

 :لباطن الذي اقاول من ىل امليف هذه احلالة املؤسسة اليت تعطي األوامر تلجأ إ مناولة على أساس التخصص
هام إنتاجية تنفيذ م ني منيتوفر على املعدات والتجهيزات واآلالت املتخصصة وكذلك على مستخدمني مؤهلني متمكن

 .دقيقة ومعقدة
 ىل:تنقسم إو يتم التصنيف على أساس مدة املناولة يف هذا النوع أنواع المناولة حسب المدة:  -ب

 :)تلجا  ب عابرة وظرفيةكن ألسبالية ولاملؤسسة اليت تعطي األوامر تنتج بإمكانياهتا الداخ مناولة ظرفية )سببية
 إىل املناولة يف تنفيذ جزء من العملية اإلنتاجية.

 :)عالقة ة، لذا تكون الت املعقداملنتجاتعلق األمر بهذا النوع يتم اللجوء إليه خاصة إذا  مناولة هيكلية )دائمة
 بني املؤسسة اليت تعطي األوامر واملناول طويلة املدى وأحيانا دائمة.

 حسب عمل جمرد من بدأي أن ميكن املناولة مهمة أو عمل تفويض إن :العمل تفويض حسب المناولة أنواع -ج
 عطيت اليت ؤسسةامل احلالة هذه يف اإلنتاجية، العملية من بسيط جلزء األوامر تعطي اليت املؤسسة حتددها اليت الطريقة
 .معقد نتجم إلنتاج كلي  فويضت يكون أن ميكن كما  املناولة، للمؤسسة املعدات وكذلك األولية املادة تقدم األوامر

 :التطبيق محل حسب المناولة -د
 المث واحدة، لدولة واحدة قةمنط يف يتواجدان املناولة واملؤسسة األوامر تعطي اليت املؤسسة: جهوية مناولة :

 .الكربى للمؤسسات احملاذية املؤسسات
 واحدة دولة إىل تنتميان املؤسستان: وطنية مناولة 
 اليت هيو  األم ؤسسةللم تابع فرع نيكو  ما عادة واملناول خمتلفتني، دولتني إىل تنتميان املؤسستان: دولية مناولة 

  األوامر له تعطي
 :العالقات تعقد درجة حسب مناولة -ه

 ناولةامل واملؤسسة األوامر تعطي اليت املؤسسة بني مباشرة عالقة هناك: بسيطة مناولة. 
 املناولة ناليابا يف مثال مأمهيته حسب ذلك ويكون املناولني، يف تدرج يوجد احلالة هذه يف: متدرجة مناولة 

 تاملؤسسا تتبعها ةكبري   مؤسسات عادة وتكون األوامر، تعطي اليت املؤسسات رأسه على هرمي شكل تأخذ
 .أقل اتمبستوي مناولة مؤسسات تتبعها بدورها متوسطة مؤسسات عادة وتكون األول، املستوى ذات املناولة
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 :الموضوع حسب مناولة -و
 امليكانيكية بالصناعة خاصة قطع مناولة: مثال مادية، بسلع املناولة تتعلق: صناعية مناولة. 
 الصيانة: مثال مادية، غري بأشياء املناولة تتعلق: اخلدمات مناولة. 
 :التايل التوضيحي اجلدول يف الذكر السابقة األنواع إمجال ميكن وعموما

واع المناولة.ـ: أن01الجدول رقم   

.التصنيف .نوع المناولة من الباطن   

حسب الطبيعة )مهارة وكفاءة 
 املناول(

مناولة على أساس  -.      اإلنتاجمناولة على أساس طاقة  -
 التخصص.

.حسب مدة العالقة مناولة هيكلية )دائمة(. -              مناولة ظرفية)سببية(. -   

.حسب تفويض العمل مناولة لصناعة قطعة. -              عمل حسب الطريقة. -   

مناولة لعملية إنتاجية كاملة )إنتاج منتج مقعد(. -  

.حسب حمل التطبيق مناولة -          مناولة وطنية. -     مناولة جهوية. -   دولية. 

.حسب درجة تعقد العالقات مناولة متدرجة. -          مناولة بسيطة. -   

.حسب املوضوع مناولة اخلدمات. -         مناولة صناعية. -   

من إعداد الباحثني باالعتماد على املعطيات السابقة.المصدر:   

 .شروط اختيار المنشآت المناولةأسباب و ثالثا: 
نتائج التحليل واملقارنة بني كلفة صناعة املنتج داخل الشركة يف إطار إسرتاتيجية دمج عمليات إن : أسباب المناولة -1

اإلنتاج والسعر املعروض من طرف الشركة املناولة لصناعة نفس املنتج يف إطار إسرتاتيجية قائمة على التخصص وتقسيم 
 ،العمل، هي يف النهاية اليت تقرر مدى احلاجة لتطبيق أسلوب املناولة أو التخلي عنه من طرف هذه الشركة أو تلك

 3وتلخص النقاط التالية أهم أسباب املناولة:
 ختفيض كلفة اإلنتاج والتسويق.و  البحث عن املرونة يف التموين 
 قسيم العمل.تطبيق إسرتاتيجية التخصص وتو  احلصول على مهارات متطورة 
  االجتماعيةاحلد من نشوب األزمات و  التكنولوجية االستثماراتاحلد من. 

يقتصر املوضوع على حتديد أسباب املناولة بل البد كذلك من معرفة الشروط  ال :شروط اختيار المنشآت المناولة -2
 4الالزم توافرها يف الشركات املرشحة ملمارسة مهنة املناولة واليت من أمهها:

 وجود مواصفات قياسية دوليةو  وجود تكنولوجيا متطورة، الطاقة اإلنتاجية، الكلفة، اجلودة.  
 من طرف شركة آمرة باألعمال مشهورة كمجهز هلا االعتماد. 
 وجود لغة مشرتكة لتسهيل التعامل. مع التمتع بسمعة طيبة 
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 زائر.ي الجوواقعها ف كيفية االختيار،  الثاني: مجاالت تطبيق إستراتيجية المناولة حورالم
ل أو التجارة روف العمعلق بظتنوعة سواء فيما يتاملتعددة و املإن حميط املؤسسة جيربها على تلبية احتياجات 

اعية، وال التصليحات الصنو الصيانة بتعلق خل، وخاصة فيما يإوالتسيري املايل واحملاسيب واإلعالم اآليل والنقل والتأمينات..
للجوء إىل املستحسن افمن  ق كل ذلك يف نفس الوقت بإمكانياهتا اخلاصة وبكفاءة عالية لذاميكن للمؤسسة أن حتق

 مكاتب ومؤسسات متخصصة.
ن مؤسسة املقاولة مضها إىل ىل تفويإمن أهم اخلدمات اليت تلجأ املؤسسة اليت تعطي األوامر : المناولة للخدمات :أوال

 الباطن:
نتائج  رجة أدائها علىتأثري د ة وكذلكها واملكانة اليت ترتبع عليها باملؤسسيتكتسنظرا لألمهية اليت  وظيفة اإلمداد: -1

ا ما جيعل كرب، وهذأنيات املؤسسة، فإن هذه األخرية تلجأ إىل تنفيذها من خالل مؤسسات خمتصة أكثر وهلا إمكا
ل هذه األوامر من خال ليت تعطيسة استفويضها إىل املقاول من الباطن حال أفضل وذلك للنقاط االجيابية اليت حتققها املؤ 

  .العملية وأبرزها ختفيض التكاليف
 د:إلمدااوعموما ميكن ذكر بعض األسباب اليت تدفع باملؤسسة إىل املقاولة من الباطن لوظيفة 

 كثر على نشاطهالرتكيز أمر باالرتكيز على النشاط الرئيسي، حيث أن املناولة تسمح للمؤسسة اليت تعطي األوا 
 .يسي وترك اإلمداد للجهة املختصةالرئ

 الزمة للتخزين.ساحات الل املاملقاولة من الباطن لوظيفة اإلمداد تعفي املؤسسة اليت تعطي األوامر من مشاك 
 توفري مبالغ مالية واستثمارها يف مشاريع تتعلق بالنشاط االسرتاتيجي للمؤسسة. 
 .حتويل التكاليف الثابتة إىل تكاليف متغرية 
  يت تعطيسسة الاخلدمة من قبل املناول تكون ذات جودة عالية مقارنة بأدائها داخل املؤ نوعية. 
 هي اداإلمد وظيفة تكن مل فإذا فيها، التحكم تكاليف بزيادة تقل املخاطرة من درجة حيمل استثمار أي إن 
 اطرخم تفادي يلوبالتا كبرية  بالغم استثمار تفادي على يساعد الباطن من مقاوالهتا فإن ما مؤسسة يف األساسية الوظيفة

 .املؤسسة يف إسرتاتيجية ليست وظيفة يف االستثمار
 ولةمقا مؤسسة إىل مبناولتها تقومو  املؤسسة يف رئيسي نشاط تعترب ال اليت اخلدمات أهم بني من: األجور دفع وظيفة -2
 وتتم أجر وثيقة كل  وسحب اعةوطب حبساب احلالة هذه يف املناول يقوم حيث واملرتبات، األجور دفع وظيفة الباطن من

 .موظف وكل عامل بكل املتعلقة املعلومات كل  على التحصل بعد املعاجلة
 املتخصصني أن كون  الباطن نم مقاولتها يستحسن اليت الوظائف أهم بني من الصيانة وظيفة تعترب: الصيانة وظيفة -2
 عن جالنات لضائعا الوقت تفادي وبالتايل واآلالت األجهزة صيانة تضمن وتقنيات وأدوات مهارات على يتوفرون اجملال يف

 .التعطالت إصالح حالة يف إضافية تكاليف أو اإلنتاج أجهزة يف التعطيل
 ثانيا: إستراتيجية المناولة في قطاع الصناعة.

لذا أخذ بعضهم ، هناك اختالف جلي بني االقتصاديني يف تعريفهم للمناولة الصناعية تعريف المناولة الصناعية: -1
"باملفهوم اللغوي" واملعروف باسم "التعاقد من الباطن" وأيد البعض "املفهوم العام" املعتمد من طرف اجملموعة األوروبية 

ات التعاونية التكاملية اليت تنشأ بني مؤسستني أو هي:"مجيع العالق وهناك مصطلح ثالث يعرف باسم "املناولة الصناعية"،
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أو أكثر خالل مراحل العملية اإلنتاجية مبوجبها تقوم منشأة مقدمة لألعمال بتكليف منشأة أو أكثر )تسمى: منفذة 
لألعمال أو مناولة أو جمهزة( متخصصة إلجناز مرحلة أو أكثر من عمليات اإلنتاج طبقا لعقد حمدد مسبقا وملزم 

 5".للطرفني
: حسب هذه األخرية: "املناولة الصناعية هي كل عملية تؤدي يف مرحلة معينة الجمعية الفرنسية لمواصفات المناولة-أ

من مراحل اإلنتاج إىل تصنيع، تنفيذ وتصميم، أو صيانة منتج صناعي معني، ومبوجب هذه العملية تقوم مؤسسة تسمى 
منفذة" بتنفيذ تلك العمليات مع االلتزام من طرف هذه  -اولة "آمرة باألعمال" بتكليف مؤسسة أخرى تسمى "من

  6األخرية بالعمل يف إطار توجيهات املؤسسة اآلمرة باألعمال.
"مجيع  تعرف املناولة الصناعية )أو التعاقد الصناعي( بأهنا:تعريف المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين:  -ج

واخلدمات الصناعية )من: مكونات، منتجات، إكسسوارات، خدمات( اليت تنشأ بني االلتزامات يف جماالت اإلنتاج 
 مؤسستني أو أكثر طبقا لعقد متفق عليه وملزم للطرفني مبا يضمن استمرار العالقة وخدمة املنافع املشرتكة".

ولة لفائدة مؤسسة منا -عادة صغرية احلجم –املناولة توصيف لكل عملية تتضمن تدخل مؤسسة  اللجنة األوربية: -د
آمرة باألعمـال يف عملية بلورة وتصنيع منتج معني على أسـاس خمططات وبيانات تقنية  -عادة كبرية احلجم –أخرى 

 7تضعها املؤسسة اآلمرة باألعمـال متحملة بذلك كل مسؤولية اقتصادية هنائية.
 اتيجية املقاولة من الباطن فيما يلي:ميكن إمجال أهم ميادين النشاطات الصناعية اليت تلجأ إىل تطبيق إسرت 

 .صناعة وحتويل املعادن، صناعة السلع الوسيطة 
 .الصناعة املتعلقة بالطاقة الكهربائية والغاز. صناعة التجهيزات امليكانيكية 
 .صناعة وحتويل النفط. صناعة الطباعة، صناعة األدوية، صناعة خمتلفة 
  املركبات والقطع الكهربائية وااللكرتونية.صناعة املطاط والبالستيك وحتويلها، صناعة 

 
من خالل الشكل نالحظ أن للمناولة دور كبري يف تدعيم تنافسية املنظمة وذلك من خالل حتقيق عدة مزايا، 
حبيث متثل هذه النقاط أهم املزايا واإلجيابيات اليت حتققها املناولة الصناعية بالنسبة باملؤسسة واليت بدورها تساهم يف حتقيق 

 

 : دور المناولة الصناعية في تعزيز تنافسية منظمات األعمال03الشكل رقم 

 

امللتقى الدويل حول املناولة مقدمة يف  داخلةم ،قلش عبد اهلل: دور املناولة الصناعية يف تعزيز تنافسية منظمات األعمال ،يبطاهر عل المصدر:
 )بتصرف(.17 ص:، 2007 نوفمرب 7-6 يومياجلزائر، -عنابة برج باجي خمتار، جامعة ،الصناعية 
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افسية للمؤسسة وذلك أن هذه العوامل تعطي للمؤسسة القدرة على ختفيض وتدعيم مقومات التنافس وزيادة القدرة التن
زمن االنتظار للعميل، كما تعمل على تعظيم القيمة املدركة لدى العميل، كما أهنا حتقق التفوق والتطور ورفع اجلودة األمر 

 الذي يدعم تنافسية املنظمة من يعزز من مكانتها يف السوق.

تغالل حبق البحث واس ا للدولةفظ فيهوهي عقود حيتبترولية كأهم عقود المقاولة الصناعية: ثانيا: عقود المقاولة ال
ولة ولكنه ال ينوب عن الدرها مقاو اعتباالبرتول مث تستعني بشركة أجنبية تستند إليها عمليات احلفر والتنقيب عن البرتول ب

سبة ه حق ثابت يف نلا يصبح ط وإمنه ال يسرتد أجرة فقليس مقاوال باملعىن املتعارف عليه وإمنا مقاول من نوع خاص ألن
م الدولة خاطرة وال تلتز ويل واملالتم اإلنتاج البرتويل يف حالة جناحه يف االكتشاف، ويتحمل املقاول يف هذا العقد أعباء

يت تقدر ما ة التعاقد الرت فاح طوال األرببدفع أي تعويض له إذا مل يعثر على البرتول ومن مث منح املقاول نسبة من اإلنتاج و 
 8عاما. 45إىل  25بني 

عب كثرية عندما وسبب ذلك أن املكسيك واجهت متا 1949ظهر هذا النوع من العقود يف املكسيك عام 
ز حيث د االمتياا وفقا لعقو من شركات البرتول الربيطانية واألمريكية اليت كانت تعمل هب 1938أممت البرتول عام 
 9الداخلية واشرتكت يف كثري من املؤامرات واالنقالبات ضد الدولة.تدخلت يف الشؤون 

طوط خإلنتاج أو ملد عدادها لار وإختتلف هذه العقود اختالفا كبريا عن عقود مقاولة اخلدمات اليت تربم حلفز اآلب
طر  يتحمل أي خماال ول هنااملقافاألنابيب مقابل أجر معني حيصل عليه املقاول نقدا أو بنسبة من اإلنتاج البرتويل، 

صل على أجره ء أو احلفر وحيه بالبنالتزامباإلضافة إىل أن املقاول يف اخلدمات البرتولية تنتهي عالقته بالشركة عند تنفيذ ا
ىل تنفيذ كافة طرة ويتو املخامقدما، ويتحمل املقاول يف عقود مقاوالت الكشف واإلنتاج البرتويل أعباء التمويل و 

تتفق عقود املقاولة من حيث هذه األسس ولكنها ختتلف فطريقة اسرتداد نفقات املقاول والنسبة اليت وتكاد  10العمليات.
أو  % 25سبة حيانا بنتحدد أفاالسرتداد حسب طبيعة العقد املربم بني املقاول والدولة  حيصل عليها وختتلف طريقة

 من حجم اإلنتاج ويف بعض العقود تقسم نفقات املقاول إىل نوعني: 50%
  سنت عن الربميل. 10نفقات التنقيب وتسرتد بواقع 
 .نفقات التنمية وتسدد على مخس سنوات 

ويض ولة على دفع تعود املقانص عقيعترب اسرتداد األرباح يف هذه العقود سريعا بالنسبة إىل غريها من العقود، وت
 :ا يليابل حتمله عنصري التمويل واملخاطرة وخيتلف هذا التعويض من عقد آلخر كمللمقاول مق
 .نسبة معينة من اإلنتاج 
  ل.حق الشراء جلزء من اإلنتاج بسعر التكلفة أو بسعر منخفض عن أسعار سوق البرتو 

 من األرباح اإلمجالية. %50إىل  40حتديد نسبة من الربح من 
قد منحت بعض و الربح،  نة منومهما اختلفت الطريقة اليت تتبع يف حساب التعويض ميكن القول بأهنا نسبة معي 

ة ع شركة "إيراب" الفرنسيميف إندونيسيا وحدد عقد إيران  %40و 1958من الربح كاألرجنتني عام  %50هذه العقود 
 .1967والعراق عام  1966عام  8.5-11.5%

 لبيات المناولة.ثالثا: إيجابيات وس
 تتمثل أهم املساوئ بالنسبة للمؤسسة اآلمرة باألعمال يف:العيوب:  -1
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 إمكانية ارتفاع تكلفة املناولة على التكلفة الداخلية إلنتاج املنتج الوسيط؛ 
 املنفذة على خصوصيات اإلنتاج للمؤسسة اآلمرة واستخدام ذلك الحقا  -إمكانية إطالع املؤسسة املناولة

 اخلاصة أو لصاحل شركاء جدد منافسني؛للمصلحة 
  عمليا هناك حاالت حتولت فيها املؤسسات املناولة إىل منافسة املؤسسات اآلمرة وأكثر من ذلك على التحكم

 يف السوق يف بعض الدول األسيوية.
 ة اآلجال" ميكن مسبقا ضمان األول ولكن يصعب ضمان اجلود –اجلودة  -عندما يكون اهلدف ثالثية " السعر

 واحرتام اآلجال عند التنفيذ.
 املنفذة فتتمثل أهم عيوب املناولة فيها: –أما بالنسبة للمؤسسة املناولة 

 التبعية التقنية والتجارية للمؤسسة اآلمرة باألعمال خاصة عندما تكون املصرف الوحيد للمنتج؛ 
 ؤسسات اآلمرة اليت قد تعيد إنتاج املنافسة املزدوجة من طرف املؤسسات اليت تنتج نفس املنتج أو من طرف امل

 نفس املنتج.
   .يف حاالت تراجع السوق قد تعيد املؤسسات اآلمرة إنتاج منتجات املناولة 
  ضرورة االستجابة الدائمة ملتطلبات التحديث و االبتكار خاصة عندما تغري املؤسسة اآلمرة باستمرار من

  التكنولوجي أو التقنيات اليت تعتمدها.
 تتمثل أهم املزايا بالنسبة للمؤسسة اآلمرة باألعمال فيما يلي:المزايا:  -2
حيدث ذلك عندما يتم الرتكيز فقط على النشاطات اإلسرتاتيجية واملراحل النهائية للعملية اإلنتاجية،   زيادة اإلنتاجية: -أ

ظف عمالة إضافية وبدلك كما أن املؤسسة ال تضطر إال لتحمل تكاليف متغرية فهي ال تقتين وسائل إنتاج جديدة وال تو 
 يؤدي الرتكيز على النشاطات األساسية وختفيض التكاليف إىل زيادة اإلنتاجية.

حيدث ذلك عندما يتم إيكال مراحل إنتاجية معينة  الحصول على منتجات وسيطة وخدمات بتكلفة أقل:-ب
بأسعـار منخفضة، ميكنها استخدام ملؤسسات أخرى متخصصة، ميكنها احلصول على مستلزمـات اإلنتاج والسلع الوسيطة 

 عمالة متخصصة أو مكثفة غري مكلفة أو عندما حتصل يف ظروف معينة على امتيازات ما.
حيدث ذلك طاملا متتعت املؤسسات املناولـة باخلربة والتقنية  الحصول على منتجات وسيطة وخدمات بجودة عالية: -ج

بشكـل خاص يف حالة مناولـة االختصاص فال حاجة لتوظيف عمالة العالية وواكبت التجديد التكنولوجـي ويتحقق ذلك 
 جديدة متخصصة وال لتحمل مصاريف إضافية لتكوين العمالة املوجودة.

بالنسبة للمؤسسات العاملة يف قطاع اخلدمات  الحصول على خدمات ال تدخل ضمن نشاطات المؤسسة: -د
سبة لطبيعة نشاطها األصلي ولكنها ضرورية الستقطاب الزبائن  ميكنها االستفادة من سلسلة خدمات ال تعد أساسية بالن

 كاخلدمات الثانـوية مثل االستقبال، الرتميـم، النظافة....
 املنفذة يف:-تتمثل أهم مزايا املناولة بالنسبة للمؤسسة املناولة

  11يكون مرتبطا بنمو املؤسسات اآلمرة باألعمال؛ التوسع: -أ

اآلمرة منفذ للمنتجات املصنعة أو اخلدمات املنجزة ميكن ضمان تصريف املنتجات باعتبار املؤسسات  التسويق: -ب
  12باعتبار املؤسسات اآلمرة هي املستخدم أو املسوق، كما أن املنتج حيمل امسها، إضافة إىل ختفيض مصاريف اإلشهار.
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د ا بذلك االعتمار وميكنهتطويالعادة ما تكون املشروعات الصغرية غري قادرة على متويل أعمال البحث و التحديث:  -ج
 على املؤسسات الكبرية؛

ع رة باألعمـال ومسسة اآلمالت للمدى الطويل مع املؤ املنفذة تعام-قد تضمن املؤسسة املناولةإمكانية الشراكة:  -د
 جي.رتاتيتدعيم الثقة املتبادلـة قد يتحول األمر إىل شراكـة حقيقية أو على األقل حتالف اس

ل خاصة رص اكرب للتمويفمرة ومن ة اآليد املؤسسة املناولة من التقنية العالية اليت متلكها املؤسسكما ميكن أن تستف
 ي.القو  من البنوك اليت جتد هلا منفذا عرب املؤسسة املرة كبرية احلجم وذات املركز املايل

قتصاد دون الحتديدا أين ا وبالنسبة لالقتصاد الكلي تشكل املناولة مزايا هامة خاصة حالة الدول النامية،
 مستويات االستخدام الكامل ويف ظل موارد معطلة، ميكن اعتماد املناولة من أجل:

 لكبرية؛عات اتطوير الصناعات الصغرية واملتوسطة وإمكانية حتقيق التكامل بينها وبني الصنا 
 تطوير القدرات الفنية للمؤسسات ودعم أكثر ألعمال البحث والتطوير؛ 
 كم يف وسائل اإلنتاج وزيادة مردوديتها وإمكانية جتديدها؛التصرف احمل 
 حتسني اجلودة وااللتزام بتطبيق املواصفات الفنية؛ 
 13إسهام يف الزيادة يف الناتج الداخلي اخلام؛  

 زيادة معدالت التوظيف بسبب التوسع؛ 
 ت وزارة املؤسسا تقديرات ثالملاحلد من االسترياد املتزايد خاصة ملنتجات ذات تكنولوجيا منخفضة، على سبيل ا

صغرية نح املؤسسات الكن من مميخري الصغرية واملتوسطة أنه يف حالة تبين احلكومة قانون املناولة الصناعية فان هذا األ
  14والر سنويا من فاتورة الواردات؛دمليار  3مشروعات بصيغة املناولة توفر يف قطاع قطع غيار السيارات لوحده ما قيمته 

  15أكرب للنسيج الصناعي ومتكني للتخصص الفعال؛دعم  

 صناعات(  ن نشاطاتعبرية حتقيق التوازن وطنيا برتكيز الطلب وانتشار العرض من خالل ختلي املؤسسات الك(
  16 يف.معينة لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتقيق مزيد من االنتشار التقين واجلغرا

 فهابوص لصناعيا القطاع مرافق مجيع يف سائدة الصناعية املناولة عالقات أصبحت: شراكة إلى المناولة تطور: رابعا
 هذا نتشارا تطور ومع ملستقلةا الوحدات من العديد مشاركة خالل من الصناعي اإلنتاج تنظيم يف وفعالة حديثة وسيلة

 وق،الس تطلباتم ملواجهة اعينيالصن الشركاء بني وتوازنا ثباتا أكثر عالقات إلجياد امللحة احلاجة أصبحت. األسلوب
قيق قدرة يف حتية أكثر عمقا و وتكامل تبادلية عالقة إلجياد. الصناعية الشراكة فكرة جاءت املنهج هذا من وانطالقا

 17التنافسية.
 لتدعيمبا الصناعي املناولو  األمر صاحب يقوم حبيث تطورا أكثر الصناعية املناولة أشكال من شكل هي الشراكة إن

 إلفادة ئمةالقا العالقات يف ةاجلود طريق عن يبحث الطرفني من كل  الشراكة يف ومتشعب عميق تعون إطار ويف املتبادل
 18.ملساعدته على التطور تقنيا واقتصاديا املعطيات من كمية  بكرب اآلخر الطرف
 جمال يف الدويل أو الوطين املستوى على سواء األمهية غاية يف دورا املناولة تلعب: الجـزائر في المناولة واقع: خامسا
 أنواع خمتلف بني والتعاون االتفاق ضمان شأهنا من اليت والطاقات الشروط كل  توفري وهلذا الصناعي، النسيج تطوير
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 يف تتعامل كي (PME/PMI) واملتوسطة الصغرية والصناعات املؤسسات منها وخاصة املتباينة وبأحجامها املؤسسات
 .الكبرية الصناعية املؤسسات مع املناولة إطار

اللجوء إىل هذه اإلسرتاتيجية يف الواقع اجلزائري ال يزال حمدودا إىل درجة ما، لذا ال بد من ترقية هذه العملية على 
غرار ما حيدث يف الدول املتطورة اليت أنشأت عدة هيئات ومنظمات تسعى لتحقيق هذا اهلدف، ومن أهم هذه 

، فاالنطالقة بدأت من 1970ولكن كمبدأ كان سنة  1985والشراكة واليت مت إنشاؤها سنة  املنظمات بورصات املناولة
 طرف هيئة األمم املتحدة من أجل تطوير الصناعة.

تعترب املناولة جماال حيويا لالندماج االقتصادي بني الدول العربية وهي عنصر من عناصر  ترقية المناولة في الجزائر: -1
االستثمار فيها عن طريق استحداث مؤسسات هتتم بنشاطات صناعية مصغرة مع نشاطات  تثمني القدرات ال بد من

اقتصادية أكرب ". وعرض الوزير إحصائيات خبصوص نشاط املناولة للتأكيد على أمهيتها، حيث قال: "تغطي املناولة نسبا 
يف الواليات املتحدة  %3ألورويب ويف االحتاد ا %15مهمة من اإلنتاج الصناعي يف البلدان الصناعية، حيث تزيد عن 

يف اليابان ". أما عن أهداف املؤمتر فيقول عنها الوزير .."ستكون فرصة ملهنيي نشاط املناولة من تقييم  %56األمريكية و
واقعه يف البلدان العربية، وإبراز فرص وجماالت التعاون والتكامل الصناعي بني املشروعات الصناعية، وسيتيح أيضا الفرصة 

 املنفذة ألعمال، إلبراز، مهاراهتا ".    للمؤسسات والشركات العربية واألجنبية املقدمة و 
وقد انطلقت جتربة املناولة يف اجلزائر مطلع تسعينات القرن املاضي، بدعم من "برنامج األمم املتحدة للتنمية". ومت 
إنشاء أول بورصة للمناولة بتمويل من "منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية"، مث إنشاء ثالث بورصات يف شرق وغرب 

مؤسسة صغرية هبا، لكنها توقفت كلها بسبب انقطاع متويل برامج  600وجنوب البالد ظلت تشتغل بفضل اخنراط 
األمم املتحدة لإلمناء، وأكد الوزير بن بادة أن احلكومة تتعهد مبساعدها على النهوض من جديد، وكشف عن مشروع 

يف تونس واملغرب، وقال إن فكرة ربط البورصات عربيا ستطرحها قيد اإلجناز لربط البورصات اجلزائرية للمناولة مع نظريهتا 
اجلزائر خالل املؤمتر وتابع "نقرتح مبناسبة هذا املؤمتر االتفاق على ميثاق للمناولة بني الدول العربية حيدد مفاهيم املناولة 

مية الصناعية التعدين، يف هناية املؤمتر، وآليات التعاون"، وأشار إىل أن احلكومة تعتزم تكرمي مدير عام املنظمة العربية للتن
 19مبناسبة انتهاء واليته.

 من أبرز العوامل اليت تعيق تطور املناولة يف اجلزائر بالشكل املرغوب فيه هي كالتايل:معوقات المناولة في الجزائر:   -2
   ضعف اهليكل الصناعي اجلزائري نتيجة قلة الرتابط بني الوحدات اإلنتاجية )استهالك، تسويق، خدمات

 صناعية...( وافتقار املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل التنظيم اجليد املعتمد على اآلخذ مبواصفات اجلودة.
  سة غري املشروعة.التمويل وضعف وقلة التنسيق والتكامل بني املؤسسات املناولة واملناف   
  تراجع الدعم احلكومي خصوصا على مستوى البحث عن أسواق خارجية أسعار وارتفاع أسعار موارد الطاقة

 واملواد األولية، إضافة تقلص سوق العمل. 
   االنتشار املذهل لظاهرة االقتصاد غري الرمسي يف اجلزائر وتوسع املمارسات والنشاطات اخلفية اليت تتهرب من

 الضرائب وبالتايل تعيق حركة املناولة الرمسية.دفع 
تعترب املناولة، بالنسبة إىل اجلزائر )املؤسسات االقتصادية(  وسيلة اآلفاق المستقبلة للمناولة الصناعية في الجزائر:  -3

للتنمية الصناعية، لنقل ونشر التكنولوجيا وخللق نسيج صناعي صلب ومتكامل، ومناخ مالئم الستقطاب االستثمارات 
 األجنبية والتحفيز على االستثمارات احمللية وحىت يرتقي ويتطور هذا القطاع يتطلب ما يلي: 

 .مالئمة السياسة الصناعية للمؤسسات االقتصادية واسرتاتيجيات املقاوالت لتوجهات سوق املناولة 
 .التنسيق بني التنافسية واملرودية يف اإلنتاج واالعتماد على التكنولوجيا والكفاءات واملهارات 
 بتكار الصناعي.حتقيق قيمة مضافة يف اإلنتاج بأحسن جودة وأقل تكلفة وتشجيع  وحتفيز اإلبداع واال 
 .تطوير البحث العلمي وترقيته والتنسيق بني املؤسسة االقتصادية ومؤسسات وخمابر البحث العلمي لبلورة النتائج 
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  ها. استخدام إحسانإحداث مراكز تقنية فنية متخصصة وتشجيع الشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا و 
لة للمؤسسات املناو  أسلوب ق تطور شامل ومندمج يعتمدإن حتقيالسياسات الكفيلة بتنمية وترقية المناولة:  -4

ونات اإلنتاج توفري مكلمدخل كاالقتصادية اجلزائرية كميزة تنافسية سيمكن من تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة  
زيادة و مة لطاقات القائستغالل اسني اللصناعات الكبرية ويعترب هذا األمر أهم السياسات املمهدة للتطور التكنولوجي، وحت
 التكامل صعبة، وصوال إىللعملة الفري ااإلنتاجية، إضافة إىل حتقيق اجلودة ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل وتو 

 واالستقرار االقتصادي. 
 EPIRWEL CHLEFشلف المحور الرابع: دراسة حالة المؤسسة العمومية االقتصادية للطبع والتجليد بال

ة مسؤولية حمدود تقلة ذاتية مساملؤسسة العمومية للطبع والتجليد لوالية الشلف هي مؤسسة عمومية اقتصادية حمل
(EPE/ EURL/ EPIRWEL-CHLEF .) 

)مديرية (، DGCU/ DUEL 660لقد أنشأت املؤسسة مبوجب قرار وزاري مشرتك رقم )أوال: نشأة وتاريخ المؤسسة: 
وبذلك كان  10/04/1975يوم  6334وبقرار من الوايل رقم  11/07/1975يوم  الوحدات االقتصادية احمللية(

 .29/04/1975تاريخ بداية نشاطها يف 
لمؤسسة بقيمة لخصص غالف مايل  ،10/10/1980بعد الدمار الذي حلق باملؤسسة نتيجة زلزال الشلف 

اآلمر  08/06/1982يوم  207( )الصناعة واملناجم(/ LM/ 2997/82رقم ) M.P.A.Tدج بقرار من  8200000
 خبلق أو إنشاء وحدة جديدة.

أن كان مقرها وسط  الشلف بعد 19أما املقر الرئيسي للمؤسسة حاليا هو: حي السالم طريق سنجاس رقم 
 يوضح مقر املؤسسة جغرافيا. 04املدينة، والشكل رقم 

 

 
 

بعقد  02/12/1996(، وقد أنشأت بـ SPAاملؤسسة العمومية االقتصادية للطبع والتجليد شركة ذات أسهم )
موثق حتت إشراف السيد: رزاق بارا واآلمر بتحويل القانون األساسي السابق للمؤسسة العمومية احمللية إىل شركة ذات 

دج من طرف اجلمعية العامة غري  5000000دج، وقد مت رفع رأمساهلا بـ  5000000أسهم برأمسال اجتماعي قدره 

 

 EPIRWEL CHLEFالمؤسسة العمومية للطبع والتجليد بالشلف موقع : 04رقم  الشكل
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سهم بقيمة امسية لكل سهم  1000دج وبـ  10000000ليصبح بقيمة إمجالية قدرها  04/11/1997العادية 
 دج. 10000

 5000000بقيمة  29/07/2002مت رفع رأمساهلا االجتماعي مبوجب حمضر اجلمعية العامة غري العادية يوم 
 دج. 10000سهم بقيمة امسية  1500دج مقسمة على  15000000دج ليصبح اجملموع 

البطاقة التعريفية للمؤسسة ونشاطاهتا، حيث كان أول مدير  05يوضح الشكل رقم المؤسسة وتجهيزاتها: ثانيا: نشاط 
للمؤسسة السيد: ياكار حمند ليحل حمله السيد: شربال خلضر، ويتمثل نشاطها األساسي يف الطبع والتجليد، أما نشاطها 

 الثانوي فيتمثل يف بيع معدات وجتهيزات املكتب.
 ت اخلاصة باملؤسسة هي كالتايل: أما املعلوما

 :12/06/1999يوم  902076، رقم تسجيلها التجاري:097502010002747رقم تعريفها اجلبائي ،
 .806رمز نشاطها:

  :26173397300000رقم حساهبا لدى بنك اجلزائر للتنمية الريفية. 
  :16840173511401أما رقم حساهبا لدى بنك التنمية احمللية، وكالة الشلف. 
  تتوزع كالتايل:  2م 4361مساحة املؤسسة تقدر بـ ، 
  2م 133.59،بناية اإلدارة مبساحة 2م524.88، ورشة التخزين مبساحة 2م 524.88ورشة اإلنتاج مبساحة. 
  2م 28، مقر الوقاية واألمن مبساحة 2م 48، مقر الكهرباء مبساحة 2م 51.84خزان املاء مبساحة. 

 .2م 3049.11وغري املبنية بـ  2م 1311.89لتكون املساحة اإلمجالية املبنية تقدر بـ 
 

 
 

متتلك املؤسسة إمكانية مادية وبشرية معتربة وهي تعمل على استغالهلا بكفاءة من أجل ضمان السري احلسن 
وحافظت على نفس  2005للعمليات والوصول إىل األهداف املسطرة وقد شهدت املؤسسة نقصا يف عدد عماهلا سنة 

 يوضح ذلك: 02العدد إىل غاية اليوم، واجلدول رقم 

 

 EPIRWEL CHLEFلمؤسسة العمومية للطبع والتجليد بالشلف البطاقة التعريفية ل: 05رقم  الشكل
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 :أما اإلمكانيات املادية اليت متتلكها املؤسسة فيمثلها اجلدول التايل

 
 

 
 وهو أعلة مسؤول يف املؤسسة وتسند إليه املهام التالية:المدير: -1

  ؤسسة.اخلي للمن الدرسم اخلطط وحتديد األهداف واختاذ القرار يف كافة اجملاالت متاشيا مع القانو 

  أشري.ء والتخمتلف األقسام واملصاحل عن طريق اإلمضامراقبة وتسيري كل العمليات اليت هلا 

 تقوم باملهام التالية:األمانة:  -2

 للمدير. ماعاتاستقبال الزوار، حفظ األسرار املتعلقة باملكتب وتنظم وتسجل املواعيد واالجت 

  ية.ملعنلمصلحة اجهة لاستقبال الرسائل وتسجيلها يف السجالت الصادرة والواردة وتوزيع الرسائل املو 

 تضم هذه املصلحة، رئيس املصلحة وتقوم بـ: مصلحة المحاسبة والمالية: -3

 سابات.ة احلاإلشراف على احملاسبة العامة مع احلرص على تنظيم العمليات احملاسبية ومتابع 

 ة.التسيري لكل سناخلاص ب تقريراملشاركة يف إنشاء ميزانية املؤسسة )امليزانية العامة واجلبائية( وإعداد ال 

 ريف احلاصلة.ت واملصالنفقااحلرص على تغطية الديون ومتابعة خمتلف احلقوق ومتابعة ومراقبة اإليرادات وا 

 .قيد وضبط العمليات املختلفة اليت تقوم هبا املؤسسة كالشراء والبيع 

 المديرية

 المستخدمين مصلحة

 مكتب األمن والوقاية

 الحضيرة

 التجاري الفرع

 التموين مصلحة المحاسبة والمالية مصلحة

 األمانة

 مصلحة اإلنتاج

 : الهيكل التنظيمي للمؤسسة06الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخزين التجهيزات
ورشة 
 اإلنتاج

خزان 
 الماء

خزان 
 الكهرباء

آلة 
 أوفسيت

آلة 
 بالتين

أجهزة 
 حواسيب

نقل 
 عادي

 مخبر

 1 1 6 1 1 1 1 1 1 العدد

 

 2010-2000: تطور عدد عمال المؤسسة خالل الفترة 03رقم  الجدول

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 21 21 21 21 21 21 32 35 37 36 36 عدد العمال

 

 2010-2000: تطور عدد عمال المؤسسة خالل الفترة 02رقم  الجدول
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 هتتم هذه املصلحة باملهام التالية:مصلحة التموين:  -4

 الك للتجهيزات واملعدات واملواد األولية.إعداد برنامج التموين للمؤسسة ومتابعة االسته 

 .إعداد وإرسال طلبات الشراء وإطالق خمتلف عمليات الشراء من أجل خمتلف الطلبيات غري الكافية 

 .متابعة ومراقبة حركة املدخالت واملخرجات ملختلف املواد والقيام مبشرتيات السلع الالزمة للمؤسسة 

 حلرص على تقدمي بطاقات املخزون يوميا.القيام جبرد املواد داخل املخزن مع ا 

 .إنشاء جدول مقارنة ملختلف العروض على أساس املعلومات املتوفرة )كمية، سعر....( الختيار املورد 

 .إنشاء سندات الطلب ومترير الطلبيات ومناقشة كيفية الدفع مع املوردين 

، مسريين على آلة تمسريين على آلة أوفسيتضم هذه املصلحة، رئيس املصلحة، رئيس الورشة، مصلحة اإلنتاج:  -5
 بالتني، تيبوغراف، جملد فين، قاطع الورق، جامع يدوي للورق، وهي مكلفة بـ:

 .تنظيم ومراقبة سري العمليات اإلنتاجية مع احلرص على احلفاظ على االنضباط وإجناز املنتجات 

 يلزم وحتقيق مرحلة ودورة اإلنتاج. استقبال ودراسة ملفات اإلنتاج وإنشاء سندات التموين اإلنتاج ما 

تشتمل على رئيس مصلحة املستخدمني، عون األمن والوقاية، حارس ليلي، رئيس حضرية مصلحة المستخدمين:  -6
 وسائق، وتعترب القاعدة األساسية للمؤسسة وهي مكلفة بـ:

 العمال. القيام بتطبيق أساليب التسيري مع مسؤولية احرتام القوانني وقانون العمل من طرف 

 .حيق ويراقب القرارات وتطابقها قبل نقلها وحتويلها إىل اإلمضاء أو التصنيف 

 .السهر على االنضباط اجليد وعلى املتابعة اليومية لعمل املستخدمني ووضعها يف السجالت القانونية 

  العمال.السهر على إعداد دفاتر األجور والعمل على مراقبة ومتابعة الدفع يف اآلجال ألجور 

 .معاجلة الرسائل وإرسال األجوبة املتعلقة دائما بالعمال وحتضري األجر الشهري للعمال 

 )...دراسة امللفات اخلاصة بالعمال، ودراسة الشؤون االجتماعية للعمال )الضمان االجتماعي، التقاعد 
 متر العملية اإلنتاجية داخل املؤسسة باملراحل التالية:

 املطلوبة، القيام بعملية الطبع، اجلمع والتصفيف، التقطيع، التغليف، التسليم. إعداد منوذج املطبوعات 
متارس املؤسسة نشاطها يف خضم احمليط الذي تعيش فيه، فهي تؤثر رابعا: عالقات المؤسسة مع المحيط الخارجي: 

 فيه وتتأثر به:
يتمثل يف جمموع الظروف املناخية واجليولوجية اليت تعمل يف ظلها املؤسسة واليت هلا تأثري على المحيط الطبيعي: -1

 السري احلسن لنشاط املؤسسة، واليت على أساسها مت إنشاؤها حبي السالم. 
مبا أن املؤسسة خلية اقتصادية بناءة، فهي تعيش وسط عالقات متعددة تربطها مع حميطها  المحيط االقتصادي: -2

 االقتصادي مع مراعاة ظروف السوق والتكنولوجيا.
دج  15000000إن املؤسسة باعتبارها مؤسسة اقتصادية حملية برأمسال قدره  المحيط القانوني والسياسي: -3

 حتكمها جمموعة من القوانني وإجراءات واجبة التنفيذ يف إصدار بعض القرارات. 
 أساسا يف:أما عالقات املؤسسة فلها عالقات متعددة تتمثل 

فاملؤسسة تتعامل مع املؤسسات العمومية واخلاصة اليت تعتمد عليها املؤسسة  عالقة المؤسسة بالموردين المحليين: -1
 أظرفة، احلرب..(. ،Alfa cop، أوراق NCR العمومية يف التموين باملواد األولية )أوراق امللفات، أوراق

يباع بطريقة مباشرة لزبائن املؤسسة سواء القطاع العام أو اخلاص، إن ما تنتجه املؤسسة عالقة المؤسسة بالعمالء:  -2
 وهي تسعى جاهدة لتقدمي منتج مناسب وبأسعار معقولة.
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من وساطته مع ، حيث تكبائنهايلعب هذا األخري دور الوسيط بني املؤسسة ومورديها وز عالقة المؤسسة بالبنك:  -3
والبنك اجلزائري للتنمية  (BDLلف )رب بنك التنمية احمللية وكالة الشالزبائن من حتويل حساب الشراء إىل املؤسسة ويعت

 ( الوحيدان املعتمدان من طرف املؤسسة.BADRالريفية )
قدم أساليب بسبب ت ملؤسسةال شك أن للتكنولوجيا أثر كبري على اإلنتاج باعالقة المؤسسة بالتكنولوجيا:  -4

ثة أبرزها سري ات احلديلتقنياأهدافها، فاملؤسسة تعتمد على بعض  اإلنتاج، فاملؤسسة تضمن بذلك االستمرار وحتقيق
 يفهي تسعى جاهدة نولوجي فالتك العملية اإلنتاجية وفق نظام آيل، ومن أجل بقاء املؤسسة على اتصال دائم مع حميطها

ديثة التكنولوجيا احلبها تموينلاسبة هذا اإلطار على تزويد مصاحل املؤسسة جبميع املعلومات التقنية والبحث عن مصادر من
 إضافة إىل متابعة كل ما هو جديد يف جمال التكنولوجيا.

مباشرة  ىل أهدافنقسم إتتسعى املؤسسة إىل حتقيق جمموعة من اهلداف خامسا: نقاط القوة والضعف للمؤسسة: 
 وأخرى غري مباشرة، ففيما يتعلق باألهداف املباشرة فأمهها:

 ال.أس املسواق، تسديد خمتلف ديون املؤسسة والزيادة يف ر حتقيق أكرب ربح ممكن داخل األ 

 .شراء استثمارات جديدة، توسيع نشاط املؤسسة كإنشاء ورشة إنتاجية ثانية 

 أما األهداف غري املباشرة تتلخص فيما يلي:

 .تنمية االقتصاد الوطين وإمكانية املسامهة يف إنشاء مطابع أخرى 

 مؤسسة فيما يلي:تتمثل أهم نقاط القوة بالنسبة لل
 .السري احلسن للعملية والدقة املالحظة والرتكيز يف عملية الطبع 

 .تسليم الطلبيات يف اآلجال احملددة مع جودة وضمان املنتجات 

 ة.للمؤسسة أرضية واسعة إذ ميكن استثمارها، إضافة إىل كوهنا ملكية خاصة للمؤسس 

 املؤسسة مبوقع اسرتاتيجي حماذي للطريق الوطين. عتتمت 

 ة الشلف.والي للمؤسسة مسعة جتارية على مستوى السوق احمللي، إذ تعترب أول مطبعة على مستوى 

 .)العمال التقنيني للمؤسسة معظمهم حمرتفني وذوو خربة )يد عاملة مؤهلة 

 تماعية اجليدة.الظروف الداخلية احلسنة للمؤسسة واملتمثلة يف العالقات االج 

 ورية.اقبة الداملر  وجود مندوب العمال إذ يقوم مبراقبة سري العملية اإلنتاجية للمؤسسة، مع وجود 

 .وفرة عدد العمال يف حالة زيادة الطلب على املنتجات 

 منحة املردود اجلماعي(. رحتفيز العمال عن طريق ربط اإلنتاج باألج( 

 تقبال.قيقها مساد حترف بأهنا خطة تفصيلية لألعمال اليت ير اتباع تقنية تسيري املوازنات واليت تع 
 أما نقاط الضعف فتتمثل يف:

 .املنافسة الشديد على مستوى السوق احمللي إذ يوجد سبعة منافسني للمؤسسة 

 .املواد األولية عرضة الرتفاع األسعار وهذا ما يؤثر على سعر تكلفة اإلنتاج 

  مستوى املؤسسة وتعاين من االهتالك.تواجد بعض اآلالت القدمية على 

 .تأخر يف تسوية احلقوق، صعوبات مالية، نقص خمطط التكاليف وسوء التسيري 

 .نقص الطلبيات الشتداد املنافسة مع خسارة بعض الزبائن بسبب ارتفاع األسعار 

 .اخنفاض رقم األعمال لنقص املبيعات وارتفاع التكاليف اليت تتحملها املؤسسة 

 ربة.صحاب اخلمال أالعمال إذا ما مت مقارنته مع ما يتم إنتاجه، والذهاب الطوعي للع ارتفاع عدد 

 .غياب السرعة يف تنفيذ األوامر واإلنتاج 
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 يف العمل وغياب التكوين للعمال. طغياب االنضبا 
  :خالصة

 والذي أعمال رقم أكرب شهدت أن بعد أعماهلا، رقم يف ملحوظا تراجعا التسعينات سنوات خالل املؤسسة عرفت لقد
 بقيمة 2005 سنة كان  املؤسسة حققته أعمال رقم أقل أما ،1997 سنة دج 40021730 إىل وصل

 اخلواص ظهور مع الشديدة املنافسة وباألخص املؤسسة واجهتها اليت والصعوبات للمشاكل نظرا دج 10353590.02
 املستقبلية االسرتاتيجيات تكون أن ارتأينا للمؤسسة املالية للسنوات التسيري تقارير معطيات على واستنادا عددهم، وزيادة

 :يلي كما  للمؤسسة
 التدفق ضمان هبدف وذلك االحتياجات أنواع مبختلف اإلنتاجية للعمليات واملنتظم املستمر اإلمداد ضمان 

 .اإلنتاج وسائل وتطوير اإلنتاجية القدرات استعمال نسب حتسني إىل إضافة لإلنتاج، املستمر
 عملية تفعيل إىل إضافة جاذبية، األكثر املشرتيات اختيار أجل من السوق لتكاليف الدائمة باملتابعة القيام 

 .للمؤسسة احلسن والتسيري االستقرار حتقيق أجل من أكرب جمهودات بذل مع والرقابة التخطيط
 زيادة مبحاولة املؤسسة أعمال رقم ورفع املناسبة اآلجال يف احلقوق حتصيل للمؤسسة، اإلمجالية الرحبية حتسني 

 .املصاريف يف والتحكم للمؤسسة اإلمجالية التكاليف ختفيض إىل إضافة منتجاهتا، وتنويع السوق يف حصتها
 اإلنتاج طرق وتطوير الوسطاء إىل اللجوء وإشهارية، تروجيية سياسة اتباع العمال، عدد ختفيض. 
 والتقنية البشرية املوارد استعمال وتعظيم ،%99 بنسبة واملهتلكة اإلنتاج معدات جتديد. 
 هبم احلسن واالتصال التحفيز أساليب باستخدام وذلك العمال أداء حتسني. 
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 دراسة قانونية، في العراق آليات تمويل العجز المالي
Mechanisms of financing the fiscal deficit in Iraq - legal study 

 1 . احمد خلف حسين الدخيلأ.د
 Dikhil2004@yahoo.comالعراقكلية احلقوق ـ جامعة تكريت ـ مجهورية  1

 30/12/2021: النشرتاريخ                 ؛ 17/11/2021:  القبول تاريخ        ؛  18/09/2021تاريخ االستالم : 

 ستخلص م

يجة ي تعاين منه نتايل الذجز املالعيسلط هذا البحث الضوء على اآلليات اليت اعتمدهتا احلكومة العراقية لتمويل 
شكل الذي زنة العامة بالون املواع قانالسياسة املالية غري الرشيدة، واآلثار الكبرية اليت ترتتب عليها ال سيما يف مشرو 

ية ماد سياسة تقشفل هو اعتاالو  وصلت به إىل جملس النواب، خاصة بعد وقوع احلكومة العراقية بني خيارين احالمها مر
 ة وحتميلها عبءومة جديداب حكدة، فيما يتمثل الثاين يف اختاذ موقف سليب ومتشية االمور كيفما اتفق حلني انتخحا

ل رغم كوهنا افض ثر صعوبةها أكالبحث عن حل لالزمة، فضاًل عن التحديات اليت تكتنف اعتماد آليات بديلة، مما جيعل
لبحث عن سبل اعجز دون يل ال حل األزمة باعتماد وسائل لتمو من اخليارات املطروحة، ناهيك عن االسلوب الغريب يف

 .لتقليص ذلك العجز عرب تقليل النفقات العامة

 ، العجز، املايل، متويل، املوازنة العامةالتمويل الياتالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

This research sheds light on the mechanisms adopted by the Iraqi government to 

finance the financial deficit it suffers from as a result of the irrational fiscal policy, and the 

significant effects that it entails, especially in the draft general budget law in the way it 

reached the House of Representatives, especially after the Iraqi government fell between two 

options. The first is the adoption of a severe austerity policy, while the second is to take a 

negative stance and go about things as agreed until a new government is elected and bears 

the burden of searching for a solution to the crisis, in addition to the challenges surrounding 

the adoption of alternative mechanisms, which makes it more difficult despite being better 

than the options presented. Not to mention the strange way to solve the crisis by adopting 

means to finance the deficit without looking for ways to reduce that deficit by reducing public 

expenditures. 

Keywords: Funding mechanisms, deficit, financial, financing, the general budget 
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 المقدمة
احلرب على االرهاب من تكاليف باهظة، نتيجة ملا تطلبته  2014منذ بداية االزمة املالية يف العراق منتصف العام 

نتيجة النتشار فايروس كورونا  2020واحلكومة العراقية تبحث عن حلول لالزمة، ولكن تفاقم االزمة مطلع العام 
املستجد وآثاره السلبية يف أسعار النفط يف األسواق العاملية وعدم االستقرار السياسي، جعل الدولة ومؤسساهتا العامة على 

واوجب اجياد حلول قصرية االمد واخرى طويلة االمد لتمويل العجز املايل املتفاقم يف املوازنة العامة، فكان أن احملك 
فيما وضعت البعض  2021وضعت احلكومة ورقة عمل وصفتها بالبيضاء، وبدأت بتنفيذ بعض مقرراهتا قبل بداية العام 

 .2021الية االخر يف مشروع املوازنة العامة االحتادية للسنة امل
 وألجل اإلحاطة باملوضوع من كافة اجلوانب كان ال بد من تناول ما يأيت:ـ

تبدو أمهية الدراسة من األمهية الكبرية لآلليات اليت اعتمدهتا احلكومة العراقية لتمويل العجز املايل  أهمية الدراسة:ـ أواًل:
إذا ما مت اقرار املوازنة بالشكل الذي وصلت به إىل جملس سيما الالذي تعاين منه، واآلثار الكبرية اليت ترتتب عليها 

 النواب.
 تتلخص مشكلة الدراسة يف ما يأيت:ـ ثانياً: مشكلة الدراسة:

ـ وقوع احلكومة العراقية بني خيارين احالمها مر االول هو اعتماد سياسة تقشفية حادة، فيما يتمثل الثاين يف اختاذ 1
 موقف سليب ومتشية االمور كيفما اتفق حلني انتخاب حكومة جديدة وحتميلها عبء البحث عن حل لالزمة. 

 أكثر صعوبة رغم كوهنا افضل من اخليارات املطروحة. ـ التحديات اليت تكتنف اعتماد آليات بديلة، مما جيعلها 2
ـ االسلوب الغريب يف حل األزمة باعتماد وسائل لتمويل العجز دون البحث عن سبل لتقليص ذلك العجز عرب تقليل 3

 النفقات العامة.
 طلق الدراسة من افرتاض ما يأيت:تن ثالثاً: فرضية الدراسة:

 االقتصاد واملواطن العراقي لكل اآلليات املطروحة لتمويل العجز املايل دفعة واحدة. ـ صعوبة، ان مل نقل استحالة، حتمل1
 ـ عدم تناسب معظم اآلليات املقرر اعتمادها مع الواقع العراقي.2
 ـ ضرورة االلتفات اىل وسيلة تقليص النفقات العامة وعدم االكتفاء بأسلوب زيادة االيرادات العامة.3

سنعتمد يف دراستها املنهج التحليلي االستنباطي للنصوص القانونية والقرارات ذات الصلة  رابعاً: منهج الدراسة:
باملوضوع سواء املتعلقة بالسياسة النقدية او بالسياسة املالية كقرار رفع سعر صرف الدوالر وقوانني القرض العام ومشروع 

ليت متر هبا البالد وامكانية اعتمادها من الناحية ، لنتعرف على مدى توافقها مع الظروف ا2021قانون املوازنة لسنة 
 القانونية او البحث عن بدائل مناسبة هلا.

خنصص األول آلليات السياسة النقدية، ونكرس الثاين  حماورسيتم تقسيم الدراسة على ثالثة  خامساً: هيكلية الدراسة:
، مث خنتم بأهم االستنتاجات والتوصيات، واهلل نسأل آلليات االقرتاض العام، فيما نتناول يف الثالث اآلليات اجلبائية

 التوفيق والسداد. 
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 آليات السياسة النقديةالمحور األول: 
للتخفيف  2021أوىل اآلليات احلكومية اليت مت اعتمادها يف مشروع قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية  

منه املوازنة العامة يف العراق كان قرار البنك املركزي بعده السلطة النقدية يف من العجز املايل املزمن الذي عانت وتعاين 
كخطوة اوىل وبديلة عن قرار تعومي العملة   (2)( دينار1450(  دينار إىل )1180برفع سعر صرف الدوالر من ) (1)البالد

غري املباشرة للمنتجات احمللية ومنع الذي طرح منذ عدة سنوات على اساس جناحه يف دول اخرى ولتوفري نوع من احلماية 
هتريب أو تسرب العملة الصعبة خارج البالد وقطع الطريق على عمليات املضاربة وااللتفاف على قرارات البنك بدعم 
العملة الوطنية وتشجيع االنتاج الوطين ملواجهة االرتفاع يف الطلب املتزايد على السلع احمللية بعد ارتفاع اسعار السلع 

 توردة، فضالً عن الدافع الرئيس اىل اعتماد هذا السعر أال وهو التقليل من مبلغ العجز يف املوازنة العامة عرب االستفادةاملس
من الفرق بني عمليت الدوالر والدينار مبا ميكن الدولة من مواجهة الزيادة الكبرية يف النفقات العامة اليت يتضمنها مشروع 

 املوازنة.
لح هذه اآللية يف التخفيض فعاًل من حجم العجز أو متويل جزء من العجز املايل الذي ولكن هل افلحت وتف

  ينتاب املوازنة ؟
تقاذفت االجابة على هذا التساؤل وجهيت نظر خمتلفتني االوىل تؤيد قرار رفع سعر صرف الدوالر اىل مستوى 

اعاله، فيما تذهب وجهة النظر الثانية واالكثر رجحاناً معني وترجح حتقيقه للنتائج املرجوة واملتوقعة منه اليت ذكرناها 
 كاليات يف التطبيق ولعل ابرزها:ـوتوافقاً مع الواقع اىل ان القرار يثري الكثري من االش

أو على االقل رفع سعر صرف الدوالر مقارنة بالعملة الوطنية،  رغم االتفاق علميًا على نجاعة قرار تعويم العملة أواًل:
ك يتطلب توافر جمموعة من الظروف أمهها مرونة اجلهاز االنتاجي ووجود بعض عناصر االنتاج املعطلة ومنح إال ان ذل

تسهيالت اخرى لقطاعات االنتاج املختلفة مما ميكنها من مواجهة الطلب املتزايد على السلع احمللية يف ظل ارتفاع اسعار 
ستكون النتائج سلبية وسرتتفع االسعار عموماً جلميع انواع السلع مما السلع املستوردة نتيجة الرتفاع سعر الدوالر وبعكسه 

يؤدي إىل حالة من التضخم والركود، وهو ما حصل فعاًل يف السوق العراقي، إذ بدأت بوادر التضخم والركود مع االسبوع 
تقدمي نصيحة مبمارسة  االول من صدور القرار، فكما أن من الثابت علميًا أن الرياضة مفيدة لصحة اإلنسان إال أن

 الرياضة لشخص يعاين من عجز يف القلب سيودي حبياته ال حمالة.
سعر صرف الدوالر سيجعل احلكومة تستفيد من فرق العملة ومن مث تستخدم هذا من الصحيح القول أن رفع  :ثانياً 

كهذا يتناسى أن فرق العملة سيؤدي يف الفرق يف توفري بعض املبالغ للصرف على النفقات العامة املتزايدة، ولكن قواًل  
الوقت ذاته إىل ارتفاع حجم النفقات العامة، مما يعين أن أي زيادة يف حجم االيرادات العامة بالعملة العراقية نتيجة ارتفاع 
يف سعر صرف الدوالر سيقابلها زيادة يف حجم النفقات العامة من غري الرواتب واألجور للعاملني يف دوائر الدولة 
والقطاع العام، وهو ما يطلق عليه بالزيادة الظاهرية يف حجم االيرادات والنفقات العامة، ذلك أن جزء كبري من االيرادات 

ة ناجتة عن اخنفاض قيمة العملة الوطنية يوالنفقات العامة املسطرة يف بنود املوازنة العامة هي ايرادات ونفقات غري حقيق
 وتفاقم حالة التضخم. 

الذي يرتكه قرار رفع سعر صرف الدوالر مقابل الدينار على القوة الشرائية للطبقة  النظر لألثر السلبي الكبيرب ثالثاً:
( من ابناء اجملتمع، وكذلك على ذوي %40الفقرية واليت ستزيد نسبتها على النسبة اليت اكدهتا وزارة التخطيط العراقية بـ )

العام، فضاًل عن الطلبة املبتعثني والدارسني خارج العراق، مما يوجب ارداف  الدخل احملدود وخاصة موظفي الدولة والقطاع
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هذا القرار مبجموعة من اجراءات متكن هؤالء من مواجهة تلك اآلثار إما بزيادة مبالغ االعانات االجتماعية املقدمة 
رغم زيادة ختصيصات  2021عامة لسنة وهو ما يبدو انه ال بوادر له يف مشروع قانون املوازنة ال، للفئات الفقرية واهلشة

برنامج احلماية االجتماعية فتلك الزيادة مقررة ملواجهة التوسع االفقي يف ذلك الربنامج بزيادة عدد املستفيدين ال زيادة 
مبالغ االعانات، واحلال أسوأ لدى موظفي الدولة والقطاع العام فمن املقرر فرض ضرائب مرتفعة جدًا تصل اسعارها اىل 

يأنون حتت وطأة سياسة تقشفية محلتهم لوحدهم  م% من امجال الدخول الشهرية مما يضاعف من معاناهتم وجيعله30
العبء االكرب فيها، اما فئة الدارسني خارج العراق فسيكون هذا القرار وبااًل عليهم وسيندفع الكثري منهم للعودة عاجالً 

 لدولة من خربات فنية واكادميية كان ميكن ان ترفده مبا حيتاجه منها.اىل البالد وترك الدراسة يف اخلارج مما حيرم ا
بعدم القدرة على مواجهة الفساد املستشري يف البالد ال سيما ما يذكر من كونه سيقلل  إن في القرار إقرار ضمني رابعاً:

ف معينة تستفيد من مزاد من املضاربات غري املشروعة يف سوق العملة وسيقلل من استنزاف العملة الصعبة عرب مصار 
العملة دون التفكري ببديل هلذا املزاد او تعديل القواعد اليت خيضع هلا، ومن مث اللجوء اىل احلل االسهل واعتماده، والفئة 

 االضعف وحتميها عبء هذه اآللية من آليات متويل العجز.
جلديد فكالمها يؤدي اىل التضخم ،اذا مل استخدام اسلوب االصدار النقدي ا ان القرار يشبه الى حد كبير :خامساً 

 تكن البيئة االقتصادية مهيأة المتصاص الزخم اجلديد يف السوق.
املهزوزة أصاًل بالعملة العراقية وكذلك للثقة بالنظام املصريف يف البالد وذلك بعد  ان في القرار اضعاف للثقة :سادساً 

الوطنية يف املصارف احمللية احلكومية منها واالهلية نتيجة االخنفاض اخلسارة الكبرية اليت تعرض هلا املودعون بالعملة 
 املفاجئ ألسعار العملة الوطنية.

( ترليون دينار عراقي وهو مبلغ ليس 12العملتني الذي سيضاف اىل املوازنة بـ ) : يقدر خبراء حجم الفرق بينسابعاً 
ئات اجملتمع، مما جيعل التخلي عنه وتعويضه بالتخفيض من حجم بالكبري قياساً حبجم االثار الكارثية اليت يسببها لبعض ف

( ترليون دينار وال اعتقد ان 133كانت )  2019النفقات العامة مبا يساوي ذلك املبلغ، فالنفقات العامة يف موازنة 
أي بزيادة ما ( ترليون دينار 164اىل ) 2021تطورات كبرية اصابت النفقات العامة حبيث جتعلها تزيد لتصل يف موازنة 

 ( ترليون دينار.30يقارب )
ومن هنا فهي دعوة اىل اعادة النظر بالقرار باجململ سواء عرب الغائه او تعديله او القيام بإجراءات اضافية معينة ملواجهة 

 فائدة للبالد. أكثراثاره وتوفري بيئة اقتصادية قادرة على امتصاص حالة التضخم اليت تسبب هبا وجعله 
 آليات االقتراض العامالمحور الثاني: 

مشاريع قوانني هي ، إال أن احلكومة عمدت إىل تقدمي ثالثة 2020رغم عدم اقرار موازنة عامة للسنة املالية  
، ومن مث قانون االقرتاض العام احمللي وقانون متويل االنتخابات 2020لسنة  5قانون االقرتاض العام الوطين والدويل رقم 

( ترليون دينار، وجاء 15( مليار دوالر وحملياً حبدود )5إذ منح األول وزير املالية صالحية االقرتاض دولياً حبدود ) املبكرة،
( 12ليخول وزير املالية االقرتاض العام حمليًا حبدود ) 2020تشرين الثاين  12اقره جملس النواب بتاريخ الذي الثاين 

تمويل لليخول وزير املالية باالقرتاض  2020كانون األول   18ى الثالث يف ترليون دينار، فيما صوت جملس النواب عل
 (3) ( مليار دينار.133و3االنتخابات مببلغ ) 
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، فضاًل عن الديون يف املوازنات والسنوات 2020( ترليون دينار عراقي يف العام 33أي أن العراق اقرتض ما يقارب )
العديد من  2021( من مشروع موازنة 2فقد تضمن البند ثانيًا من املادة ) السابقة، ويا ليت األمر توقف عند هذا احلد

نصوص التخويل لوزير املالية باالقرتاض من جهات كثرية جدا حبيث مل تبق جهة داخلية وال خارجية إال واجاز االقرتاض 
 ( ترليون دينار.71منها لتمويل العجز املايل الذي تعاين منه املوازنة والذي بلغ )

ذا كانت عملية االقرتاض مل تعد صعبة كما كانت يف ظل املالية التقليدية خاصة اذا كانت رشيدة وخمططة وانتاجية وا
وليست استهالكية، أما يف حالة العراق فيبدو لنا ان متويل العجز باالعتماد شبه الكلي على سياسة االقرتاض العام أمر 

 غري عقالين وذلك لألسباب اآلتية :ـ 
( ترليون 27( ترليون دينار بعد ان كان حبدود )71ان يكون العجز  ) كان األجدر تخفيض مبلغ العجز، فبدل  :أوالً 

 وهو متادي كبري وزيادة فاحشة يف النفقات العامة، كان االجدر التخلص منه أو تقليصه من خالل 2019يف موازنة 
عرب اللجوء إىل القرض العام، خاصة وأن املوازنة  تقليل النفقات العامة وجتنب الدخول يف اشكاليات متويل العجز

 .تضمنت العديد من الضرائب اليت فرضت على مرتبات واجور العاملني يف دوائر الدولة والقطاع العام
يف اللجوء للقرض العام ألغراض استهالكية حبتة حيث أن النفقات اجلارية بلغت  ثانياً: الغريب هو االستسهال المريب

( ترليون دينار، مما يعين ان غالبية اموال القرض 27ن دينار يف حني بقيت النفقات االستثمارية تراوح عند )( ترليو 136)
 تذهب لتمويل النفقات اجلارية االستهالكية بامتياز.

ولة القرض العام يف متويل العجز املايل ادى ويؤدي إىل تراكم الديون على الد ثالثاً: ان هذا التمادي في اعتماد اسلوب
( مما يعقد عملية 2021( دوالر اي ما يعادل موازنة سنة كاملة )كموازنة 120العراقية حبيث وصلت ديوهنا اىل )

التخلص من اصول تلك الديون، ناهيك عن الفوائد الربوية املرتتبة عليها واليت ترتاكم سنة بعد اخرى حبيث تصبح مقاربة 
 قتصاد العراقي وجيعله رهينة تلك الديون.أو مساوية ألصول تلك الديون وهو ما يضعف اال

اليت يفرضها الدائنوان الدوليون حبيث يصار إىل اعتماد بعض القرارات  واألكثر من ذلك االمالءات االقتصادية رابعاً:
رات اليت ال تصب يف املصلحة الوطنية وامنا تأيت كتلبية لشروط واحكام قواعد اتفاقيات القرض العام مما جيعل تلك القرا

مثاراً لتدهور جديد يف االقتصاد ومن مث املزيد من القروض، فقد بات واضحاً للجميع الضغوط اليت ميارسها صندوق النقد 
الدويل على العراق سواء فيما يتعلق بفرض املزيد من الضرائب والرسوم ورفع الدعم عن املنتجات النفطية رغم ما يرتتب 

 ة ال حتمد عقباها.من ردود فعل اجتماعية عنيف ذلك على
عند االمالءات االقتصادية، بل ال شك اهنا عادة ما تدعم مبجموعة من االمالءات  خامساً: وياليت االمر يقف

السياسية اليت تؤثر يف استقالل وسيادة البالد مما يدفعها إىل تبين سياسة قد ال تصب يف املصلحة العامة يف الدولة وامنا 
 مصلحة الدائنني الدوليني.

وعليه نتمىن على جملس النواب ان ال يوافق على القروض املدرجة يف مشروع قانون املوازنة العامة وحل اشكالية العجز عرب 
 تقليص النفقات العامة فال حنتاج عندها إىل اللجوء إىل القرض العام إال إلقامة املشروعات االسرتاتيجية املهمة.
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 اآلليات الجبائية: الثالث حورالم
تقف اآلليات احلكومية لتمويل العجز عند حد رفع سعر صرف الدوالر واللجوء إىل االقرتاض العام بل عززهتا باعتماد مل 

ور سياسة جبائية جديدة متثلت بفرض املزيد من الضرائب املباشرة وغري املباشرة، فضالً عن تفعيل قوانني جباية الرسوم واج
 اخلدمات وعلى التفصيل اآليت:ـ

 ومشل ذلك ما يأيت:ـ  :رض ضرائب غير مباشرةف أواًل:
% على خدمات تعبئة اهلاتف النقال وشبكات االنرتنيت، واالستمرار 20ـ االستمرار بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 1

املعدل على اخلدمات املقدمة من املطاعم والفنادق كافة 1997لسنة  36بسريان ضريبة املبيعات املفروضة بالقرار رقم 
 (4).فقط مطاعم وفنادق الدرجتني االوىل واملمتازة وليس على

نسبة بعلى السكائر والتبوغ واملشروبات الكحولية والروحية و  2019ـ فرض ضريبة جديدة مل تكن موجودة يف موازنة 2
( وفرض ضريبة مبيعات على اخلدمات املقدمة يف املوالت واألسواق %10%( وعلى مبيعات السيارات بنسبة )20)

 (5) %( وخول وزير املالية إلصدار الضوابط الالزمة لتنفيذ هذه الضرائب.10بنسبة )الكربى 
وعلى ان يعفى من قانونية  اذ مت فرض ضريبة على امجايل الدخل الشهري وبدون مساحات فرض ضريبة مباشرة: ثانياً:

عدل وعلى ان يتم اعفاء من  امل 1982لسنة  113خيضع هلا من اخلضوع لضريبة الدخل املفروضة مبوجب القانون رقم 
 :لى التفصيل اآليت( الف دينار أو أقل، وع500كان امجايل دخله الشهري )

% على امجايل الدخل الشهري لرؤساء الرئاسات االربع اجلمهورية وجملس الوزراء وجملس النواب وجملس 40ـ بنسبة 1
 (6) القضاء االعلى ونواهبم.

 (7) الشهري للوزراء والنواب ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم.% على امجايل الدخل 30ـ بنسبة 2
( الف دينار على امجايل الدخل 500ـ بنسب تصاعدية حسب اجلدول املرفق مبشروع قانون املوازنة بعد اعفاء اول )3

 (8) .على املالك الدائم أو املؤقتكانوا الشهري للمتقاعدين ولبقية موظفي دوائر الدولة والقطاع العام ممن  
 (9) % مقطوعة على املكافآت التقاعدية ومكافآت هناية اخلدمة.10ـ بنسبة 4

من مشروع املوازنة تلتزم وزارات الكهرباء  16:ـ وفقًا للبند أواًل من املادة  تفعيل جباية الرسوم واجور الخدمات ثالثاً:
فظات جبباية الرسوم واجور اخلدمات املنصوص واالتصاالت واالعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة وكذلك احملا

 (10) عليها ضمن قوانينها وبعكسه تلتزم وزارة املالية باستقطاع تلك املبالغ من النفقات اجلارية لتلك اجلهات.
يتعلق البعض منها باالستمرار مبنح الوزارات واحملافظات سلطة فرض رسوم جديدة أو زيادة  هناك نصوص اخرى رابعاً:

( من مشروع املوازنة، ناهيك عن النص صراحة على ضرورة 19لرسوم احلالية وذلك مبوجب البند أواًل من املادة )اسعار ا
 (11) أمتتة االيرادات الضريبية.

 ولنا على هذه السياسة ومدى جدواها يف متويل العجز املايل جمموعة مالحظات جنملها يف ما يأيت:ـ
املباشرة يتحمل وقعها ذوي الدخول احملدودة مما جيعل جزء كبري من متويل  من المتفق عليه أن الضرائب غير أواًل:

العجز عن اآلليات اجلبائية يتحمله أبناء هذه الفئة ومل جير توزيع ذلك العبء بني ابناء اجملتمع بشكل عام أو على األقل  
سيما وأن االمجاع قد انعقد لدى الفقه المنه ذوي الدخول املرتفعة  كان يفرتض أن يتحمل ذلك العبء أو اجلزء األكرب
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املايل على أن املسامهة الضريبية ينبغي ان تعتمد على املقدرة التكليفية ال حجم االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها 
 الدولة.
خول املرتفعة، ولكن انعام النظر أن الضرائب املباشرة يتحمل وقعها ذوي الد الفقه على فيال خالف  هرغم ان ثانياً:

بالضريبة املباشرة املفروضة يف مشروع قانون املوازنة ينتهي بنا إىل أن وقعها األكرب سيكون على ذوي الدخول احملدودة 
سيما واهنا اقتصرت على فئتني االوىل هي الرئاسات االربع والوزارات والنواب وهم فئة قليلة من ابناء اجملتمع وقد كانت ال

اسعار الضربة عليهم نسبية رغم ارتفاعها، اما الفئة الثانية فكانت بقية املوظفني واملتقاعدين وهم الفئة االوسع بني ابناء 
مل  كما اهنااجملتمع العراقي وكانت الضريبة عليهم تصاعدية ولكنها تصل اىل ذات السعر الذي خيضع له الوزراء والنواب،  

تمع كالتجار واملقاولني والعاملني يف القطاع اخلاص والقطاع املختلط بشكل عام وهو ما تكن عامة لتشمل مجيع فئات اجمل
جيعل الشكوك حتوم حول دستوريتها النتهاكها مبدأ املساواة، فما الذي مييز املوظفني حبيث تفرض عليهم هذه الضريبة 

ة عامة، ومن مث فحىت هذه الضريبة املباشرة لوحدهم دون غريهم من ابناء اجملتمع يف الوقت الذي يفرتض ان تكون الضريب
 حتمل الوقع االعظم منها ذوي الدخول احملدودة مما يتطلب اعادة النظر فيها.

املتعلقة بالضرائب املباشرة وغري املباشرة الواردة يف املشروع اهنا حبثت عن  يبدو على السياسة الجبائية سواء ثالثاً:
 عموماً على الضرائب اليت تتم جبايتها بطريقة االستقطاع املباشر او احلجز عند املنبعالسهولة يف اجلباية فجاءت معتمدة 

وهو اقرار ضمين بعدم جدوى وسائل مكافحة الفساد وبالتايل حتميل املواطن البسيط عبء الضريبة وترك الفاسدين 
 ينعمون باألموال املسروقة.

مية على الضريبة املباشرة املفروضة فيه فتارة امساها بضريبة دخل من تس ق اكثرلرابعاً: رغم ان نص مشروع الموازنة اط
ووصفها بضريبة الدخل تارة اخرى يف وضع جعل من الصعب معرفة كوهنا جمرد تعديل على قانون ضريبة الدخل رقم 

ملشرع املعدل، أو أهنا ضريبة دخل جديدة ومستقلة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فالغريب ان ا 1982لسنة  113
يفرض الضريبة على الدخل االمجايل وليس الدخل الصايف مما يعين عدم امكانية تنزيل أي تكاليف او نفقات يتحملها 
املكلف بالضريبة للحصول على الدخل، واألسوأ من ذلك انه منع تنزيل السماحات القانونية املنصوص عليها يف قانون 

ذلك اغفال متعمد ملبدأ شخصية الضريبة الذي ينبغي ان تتحلى به املعدل ويف  1982لسنة  113ضريبة الدخل رقم 
الضرائب املباشرة والذي يشمل اعتماد االسعار التصاعدية واعفاء احلد االدىن للمعيشة وتنزيل تكاليف احلصول على 

 الدخل وتنزيل االعباء العائلية.
على ضرورة قيام الوزارات واحملافظات بتفعيل جباية مرة يف قوانني املوازنة العامة  ان تكرار النص ألكثر من خامساً:

الرسوم واجور اخلدمات يؤكد أن هذا النص لالستهالك االعالمي ليس اال، رغم وجود االلزام على وزارة املالية باستقطاع 
 مبالغها من حصة تلك اجلهات يف النفقات اجلارية، واحلال ذاته مع تقرير وجوب امتتة االيرادات الضريبية.

واحملافظات صالحية فرض الرسوم او زيادهتا تكتنفه املخالفة الدستورية  تكتنف النص الذي يخول الوزارات :سادساً 
من ، النافذ الذي جعل فرض الرسوم وتعديله وجبايته واالعفاء منه 2005من دستور  28ألحكام البند اواًل من املادة 

 السلطات احلصرية للسلطة التشريعية.
الضرييب العراقي قدمي ومل يعد يناسب الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي  اذا كان من الصحيح ان النظام سابعاً:

يف البلد وبالتايل فهو حباجة اىل اعادة نظر ولكن ليس يف قانون مؤقت كقانون املوازنة وامنا عرب وضع خطة اسرتاتيجية 
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واصدار قانون جيمع شتات القوانني الضريبية ويضع تلك االسرتاتيجية  شاملة لإلصالح الضرييب والغاء القوانني النافذة
 موضع التنفيذ.

اىل ان الزيادة املتوقعة يف حجم االيرادات الضريبية بعد فرض هذه الضرائب  2021 تشير تقديرات مشروع موازنة ثامناً:
السلبية اليت يرتكها على الفئات االوسع  ( ترليون دينار وهو مبلغ بسيط ال يقارن حبجم االثار5اجلديدة ال يتجاوز )

املشمولة هبا، مما جيعل الغائها اوىل من ابقائها والتخلص من ذلك املبلغ عرب تقليل النفقات العامة الفاحشة الواردة يف 
 ( ترليون دينار.5( ترليون فلتكن اقل من ذلك بـ )164املوازنة والبالغة )

 الخاتمة
 التوصيات، وكما يأيت: وأبرزجات هذه الدراسة ان حندد أهم االستنتاجيدر بنا وحنن نصل إىل ختام 

 احث إىل جمموعة استنتاجات أمهها:خلص الب أواًل: االستنتاجات:
متثلت يف استخدام آليات  2021ـ اعتمدت الدولة العراقية ثالثة آليات رئيسة لتمويل العجز املايل الذي تعاين منه لعام 1

 ء اىل القرض العام وكذلك آليات السياسة اجلبائية.السياسة النقدية واللجو 
ـ مل ولن تفلح سياسة رفع سعر صرف الدوالر يف التقليل من حجم العجز املايل وذلك لعدم اردافه ببعض االجراءات 2

 وغياب بيئة صاحلة لنجاحه.
اقي وسيزيد من حجم العجز ـ ان رفع سعر صرف الدوالر ادى ويؤدي اىل حالة من التضخم والركود يف االقتصاد العر 3

 املايل ولو ظاهرياً.
ـ سيكون الوقع السليب االكرب لقرار رفع سعر صرف الدوالر على الطبقة الفقرية وعلى املوظفني واملتقاعدين وعلى 4

 الدارسني خارج العراق.
ص التخلص منه خاصة ـ ان اللجوء اىل القرض العام حمليًا ودوليًا سيعزز ويكرس العجز املايل ويراكمه ويصعب فر 5

 القروض العامة االستهالكية اليت متول النفقات اجلارية كما هو احلال يف العراق.
مليار  120ـ ان استسهال اللجوء إىل القرض العام والتمادي يف هذه السياسة قاد اىل زيادة حجم ديون العراق لتتجاوز 6

 دوالر.
وضرائب مباشرة حتمل عبء هذه الضرائب ذوي الدخل احملدود فرض ضرائب غري مباشرة  2021ـ اقر مشروع موازنة 7

 وترك ذوي الدخل املرتفع يف منأى عنها.
سياسة بعيدة عن الرشد والعقالنية كوهنا مل توزع عبء هذه اجلباية على   2021ـ ان السياسة اجلبائية يف مشروع موازنة 8

لدخل احملدود وخاصة منهم املتقاعدين واملوظفني والعاملني كافة ابناء اجملتمع وامنا ركزت ذلك العبء على فئة من ذوي ا
 يف دوائر الدولة والقطاع العام.

جمموعة من االحكام الضريبية املخالفة للدستور وغري املتفقة مع  2021ـ تضمنت السياسة اجلبائية يف مشروع موازنة 9
 املايل.القواعد العلمية املتفق عليها يف علم املالية العامة والقانون 

 بناء على ما جاء اعاله يوصي الباحث مبا يأيت:ـ: التوصيات ثانياً:
قيام جملس النواب العراقي مبمارسة رقابة فعالة على البنك املركزي إلجباره على اعادة النظر بقرار رفع سعر صرف .1

 الدوالر او الزام وزارة املالية بالتخفيف من اثاره على الفئات االكثر تأثرا به.
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الواردة يف مشروع قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية العامة عدم موافقة جملس النواب العراقي على القروض  -2
والتعويض عنها بتخفيض النفقات العامة اجلارية وعدم اللجوء إىل القرض العام اال لتمويل املشروعات  2021

 االسرتاتيجية.
مجيع فئات اجملتمع وحسب قدرة كل شخص يف املسامهة يف ذلك وعدم حتميلها لفئة ـ توزيع عبء العجز املايل على 3

 معينة دون بقية الفئات ال لشيء اال لسهولة جبايتها من الفئة االوىل.
ـ عدم استخدام احللول السهلة غري اجملدية اال بعد تبين احللول الصعبة ذات اجلدوى االقتصادية لرتدف بعضها بعضاً 4

 املالية ومواجهة العجز املايل. حلل االزمة
ـ التنسيق بني السياسة املالية والسياسة النقدية لوضع اسرتاتيجية شاملة لوضع حلول جذرية ملشكلة عجز املوازنة وتدهور 5

 االقتصاد العراقي وعدم اللجوء اىل حلول ترقيعية آنية غري مدروسة.
نقدية وعدم االعتماد على بعض تلك االدوات وترك االدوات ـ استخدام مجيع ادوات السياسة املالية والسياسة ال6

 االخرى.
ـ اعادة النظر بالنظام الضرييب العراقي بشكل عام وعدم اجراء تعديالت بسيطة يف كل سنة عرب قوانني املوازنة العامة مبا 7

 يتفق والواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي العراقي.
 ى ايدي الفاسدين وليس مبجرد شعارات خطابية اعالمية رنانة.ـ الضرب فعليا بيد من حديد عل8
احرتام مشرع قانون املوازنة العامة للمبادئ الدستورية ذات الصلة باحلقوق املالية للمواطن كحق املساواة وحق امللكية . 9

 وغريها.
 .2021ـ احرتام مبدأ شخصية الضريبة يف الضرائب املباشرة املفروضة مبوجب مشرع موازنة 10

 
 الهوامش:

                                                           
يف  4012النافذ املنشور يف جريدة الوقائع العراقية بعددها املرقم  2005( من دستور مجهورية العراق لسنة 110-115ـ  تنظر املواد ) 1

حبث منشور يف جملة ، وينظر يف تفصيل ذلك د. امحد خلف حسني الدخيل : املعوقات املالية للحكم الرشيد يف اقليم كردستان، 28/12/2005
 . 21ص ، 2016آب ، 3،ع 2جملد، مية البشريةجامعة التن

املوجه إىل املصارف اجملازة كافة باعتماد سعر الصرف اجلديد. وينظر يف تفصيل  20/12/2020يف  60/1/2440ـ  ينظر كتاب البنك املرقم  2
إىل الندوة العلمية الثالثة للعام الدراسي  ذلك د. امحد خلف حسني الدخيل : قرار رفع سعر صرف الدوالر بني سلطيت االصدار والرقابة حبث مقدم 

 اليت اقامتها كلية االدارة واالقتصاد جبامعة تكريت / مجهورية العراق حتت عنوان )) رؤى حتليلية آلثار ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل 2020/2021
 وما بعدها. 4ص، 2020ديسمرب  28( تكريت (الدينار على االقتصاد العراقي 

اما القانونني اآلخرين فلم ينشرا يف اجلريدة ، 2020متوز  6يف  4590يف جريدة الوقائع العراقية بعددها املرقم  2020( لسنة 5ون رقم )نشر القان3
 الرمسية حىت تاريخ اعداد هذه الدراسة ولكن جملس النواب صادق عليها ونفذا من تاريخ التصويت. 

 .  2021ومشروع موازنة  2019( من قانون موازنة 18ـ  تنظر املادة ) 4
 .  2021( من مشروع موازنة 18ـ  ينظر  البند )ثانياً( من املادة ) 5
 .  2021( من مشروع موازنة 20ـ  تنظر  الفقرة )أ( من البند )أواًل( من املادة ) 6
 .  2021( من مشروع موازنة 20)ـ  تنظر  الفقرة )ب( من البند )أواًل( من املادة  7
 .2021( من مشروع موازنة 20ـ  ينظر البندين )ثالثاً ورابعاً( من املادة ) 8
 .  2021( من مشروع موازنة 20ـ  تنظر الفقرة )ب( من البند )رابعاً ( من املادة ) 9
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 .  2021( من مشروع موازنة 16ـ  ينظر  البند )أواًل( من املادة ) 10
 .  2021( من مشروع موازنة 19لبند )أواًل( من املادة )ـ  ينظر  ا 11
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 ساسياتالسياسي والعودة لألاالقتصاد إعادة طرح : نقد التباُدل غير المتكافىء

A critique of unequal exchange: Reintroducing political economy and 

back to basics  

  1محمد عادل زكي
 muhammadadel1972@gmail.com، اإلسكندرية )مصر(جامعة 1

 

 30/12/2021: النشرتاريخ               ؛ 25/11/2021:  القبول تاريخ         ؛  20/09/2021تاريخ االستالم : 

 ستخلص م

نظرية  ة. وحينما أرفضب القيم تسر  مستبدًلا إياها بنظرية يفل غري املتكاىفء، نظرية التباد   يف هذا املقال أرفض     
 ا اليساريةوبكل َمقوًلهت ،الزائفة هرهتاشارخيية وبكل غالطاهتا الواقعية والت  بكل م  التبادل غري املتكاىفء؛ فإنين أرفضها 

ة ال. تلك الظاهر ة الرأمسظاهر  دض ،غري الِعلمي ،لخطاب الدعائيجذري لهذا الرفض على نقد  يستنداملضللة.  املد عية،
حتليل املركزية األوروبي ة!  بي ة! وبأدواتة األورو ركزيارخيي انطالقاا من املل غري املتكاىفء للتحليل الت  ال يت أخضعتها نظرية التباد  

ي ة ال يت يتم ظريات الرمسلن  اطحية عن قل ستوق ًل انتصاراا للمركزية األوروبي ة! فانتهت إىل نظرية عادية جدًّا يف مثن الس  
 إعدام الطلبة هبا يوميًّا يف املعاهد واجلامعات!

 : النقود، التكافؤ، التبادل، نظرية يف تسرب القيمة.الكلمات المفتاحية

Abstract : 

In this article I reject the theory of unequal exchange, replacing it with a theory of value 

leakage. When I reject the theory of unequal exchange; I reject it with all its factual and 

historical fallacies, with all its false fame, and with all its pretentious, misleading leftist 

statements. This rejection is based on a radical criticism of the propaganda, unscientific, 

discourse against the phenomenon of capital. This is the phenomenon that the theory of 

unequal exchange has subjected to historical analysis starting from Eurocentrism! And 

European Central Analysis tools! A victory for Eurocentrism! It ended with a very ordinary 

theory of market price, no less superficial than the official theories with which students are 

executed daily in institutes and universities! 

Keywords: money, parity, exchange, theory of value leakage. 
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 مقدمة: 

يف التجارة اخلارجية، ستجد نظرية ريكاردو، لدى ماركس، التربير املستِند إىل قانون القيمة. فلقد شي د ريكاردو 
 60برتغاليًّا أو  80إجنليزي ميكن أن ي بادل بعمل  100أن عمل نظريته يف انعدام التكافؤ يف التبادل الدويل على افرتاض 

ولذلك حاول ماركس، ابتداءا من قانون . 1ال يت تواجه حترك الرأمسال بني بلد وآخرهنديًّا، بسبب الصعوبة  120روسيًّا أو 
ا إىل أن رساميل البلدان األكثر تطوراا واملوظ فة يف التجارة اخلارجية القيمة، تعميق التربير هلذا اًلفرتاض الريكاردي ، م ستندا

ميكن أن ت در  معد ًلت ربح أعلى ألهنا تتنافس مع سلع تنتجها بلداٌن أخرى أقل تطوراا، ويف ظروف أدىن مالئمة. فاألوىل 
يف الس وق الدولية بقيمة أعلى من قيمتها داخليًّا وأقل  تنتج سلعتها بقيمة أقل من الثانية، وبالتايل ميكنها أن تطرح سلعتها

. ويدّلل ماركس على ذلك مبن فرقي(من قيمتها لدى البلدان األقل تطوراا، وبالتايل جتين معد ًلت ربح أعلى نسبيًّا )ربح 
ا قبل انتشاره يف فرع اإلنتاج، فهو يبيع بقيمة أقل من مجيع منافسيه، و  يف الوقت نفسه يبيع مبا هو يستخدم اخرتاعاا جديدا

 أعلى من القيمة الفردية لسلعته. وينتهي ماركس على هذا النحو إىل أن:
، الكتاب الثالث، الفصل الرابع رأس المال)"البلد ذو الوضع املالئم يأخذ يف التبادل عمالا أكثر لقاء عمل أقل"

 عشر(
عد ل ربح مرتفع نسبيًّا. فلو افرتضنا أن السلعة )س( تنتج يف أي أن البلد ال ذي يتفوق من ناحية اإلنتاجية حيقق م     

ساعة عمل يف كل بلد، ومتكنت البلد األكثر تقدماا، بفضل تطور اإلنتاجّية لديها، من إنتاج السلعة بـ  500بلَدين بـ 
 200تبيعها بـ ساعة عمل فحسب، فهي تستطيع، واألمر كذلك، أن تبيع سلعتها مبا يفوق قيمتها الفرديّة، إذ  100

. ويف الوقت نفسه يكون هذا البيع بأقل من القيمة اًلجتماعي ة ال يت هي  وحدة. وتدليل ماركس على  500وحدة مثالا
وال ذي مبقتضاه يستطيع إمكانية عدم التكافؤ يف التباد ل، على هذا النحو، ًل خيرج عن إطار أحد تطبيقات قانون القيمة، 

وذلك  2م تقنية جديدة، أن يبيع سلعته بأكرب من القيمة الفردية وبأقل من القيمة اًلجتماعيةالرأمسايل، بفضل استخدا
على حنو مؤقت؛ إذ س ْرعان ما ينتشر الفن اإلنتاجي اجلديد كي يصبح هو الفن اإلنتاجي الس ائد اجتماعيًّا، وحينئذ 

طرح ماركس، ال ذي رمبا يعد السبيل األكثر أمهية أمام تتساوى القيمة اًلجتماعية للمنَتج. ولكن، وحنن نأخذ يف اعتبارنا 
 األجزاء املتقدمة جلين الربح على الصعيد العاملي، جيب أن نالحظ ثالثة أمور، تتعلق بالتجارة اخلارجية بوجه عام:

: ترتفع أثمان السلع في األجزاء المتقدمة، وتنخفض في األجزاء المتخلفة رات العامل ألن أوروبا حينما غزت قا. أوالا
احلديث واستعمرهتا، وأبادت شعوهبا، واستولت على ثرواهتا من الذهب والفضة، ضخ ت داخل حدودها نقوداا، ذهباا 

، أّدت كثرهتا إىل اخنفاض قيمة املعدن النفيس مع ارتفاع أمثان منتجاهتا، أي اًلرتفاع يف التعبري النقدي عن القيمة. 3وفضة
وحدات من الذهب، بل  5ان. فلم تصبح الوحدة الواحدة من السلعة )س( ي عرب  عنها مثالا بـ اًلرتفاع املتزايد يف األمث

وحدة، ... إخل، وهكذا أخذت أمثان املنتجات يف اًلرتفاع  50وحدة، مث بـ  25وحدات، مث بـ  7رب  عنها بـ صار ي ع
 املتواصل. 

وظل املعدن النفيس، على كثرته وتدفقه بال انقطاع تقريباا، يتم تداوله داخل القارة األوروبية، حىت خرَج منها إىل      
الوًليات املتحدة مع احلرب العاملية الثانية، مث قام الدوًلر األمريكي املنتصر بلعب نفس الدور ال ذي كان يؤديه املعدن 

 النفيس. 
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لدان القارة األوروبية حدث عكسه داخل أمريكا الالتينية وأفريقيا؛ فقد خرج منهما املعدن النفيس وما حدث داخل ب     
ومل يعد ي عرب  عن منتجاهتما، األّولي ة يف جمملها، إًل من خالل وحدات معدودة من الذهب كتعبري نقدي عن القيمة. فلم 

 5وحدات، مث بـ  8وحدات من الذهب، إمنا صار ي عرب  عنها بـ  10ت صبح الوحدة الواحدة من السلعة )س( ي عرب  عنها بـ 
 وحدات... إخل.  3وحدات، مث بـ 

مرت من النسيج،  100 جرام من الذهب، أو بـ 100يف مصر ي عرب  عنها بـ  4س عٍر حراري 1000فلنفرتض اآلن، أن      
س عٍر  1000زوج من األحذية. ويف فرنسا، وبفعل األثر التارخيي لتدفق املعدن النفيس، أصبح يعرب  عن الـ  100أو بـ 

تطبيقات زوج من األحذية. فوفقاا ألحد  100مرت من النسيج، أو بـ   100جرام من الذهب، أو بـ  1000حراري  بـ 
، سوف تصبح القيمة التباد لية للس عر احلراري يف فرنسا، بالفن اإلنتاجي السائدعتداد ، وال ذي يقضي باًلقانون القيمة

 1000جرام من الذهب؛ وذلك ألن فرنسا، وفقاا للفن اإلنتاجي املهيمن تنتج أكرب كمية منه ) 1ويف مصر أيضاا، هي 
واألحذية يف مصر؛ فلن يبادل املرت  س عر(. وهو ما سوف ينعكس على قيم مبادلة النسيج 1000جرام( بنفس القيمة )

 10، إمنا سوف يبادل بـ قبل هيمنة الفن اإلنتاجي الجديدمن النسيج جبرام من الذهب، كما كان يف الس ابق، أي 
جرام من الذهب، بل ستصبح   1جرامات من الذهب. وكذلك األحذية؛ فلم تعد القيمة التباد لية لزوج من األحذية هي

جرام من الذهب.  1000مرت من النسيج من فرنسا؛ فعليها أن حتول هلا  100رادت مصر استرياد جرامات. ولو أ 10
متاماا كما لو أراد شخٌص يف مصر احلصول على النسيج املنَتج يف مصر؛ فعلى هذا الشخص أن ي عطي ملنتج النسيج 

، طبقاا لقانون القيمةى هذا النحو، مرت من النسيج. والتباد ل عل 100جرام من الذهب يف مقابل احلصول على  1000
 سيكون متكافئاا. 

جرام من الذهب، متاماا كما لو أراد  1000ولو أرادت فرنسا احلصول على األحذية املصرية فعليها أن حتول هلا      
ن جرام م 1000شخص يف فرنسا احلصول على األحذية املنَتجة يف فرنسا؛ فعلى هذا الشخص أن يعطي ملنتج األحذية 

 زوج من األحذية.  100الذهب يف مقابل 
، ًل شك سيكون كذلك متكافئاا. أما لو أبقت مصر، تبعاا لسياسة اقتصادية طبقاا لقانون القيمةوالتباد ل هنا أيضاا،      

 ما، على النسب الّداخلية للتباد ل؛ معطِّلة )جزئيًّا( لعمل قانون القيمة؛ فسوف تكون النتيجة كاآليت:
 جرام من الذهب. 1مرت من النسيج =  1يف مصر:                                 

 جرامات من الذهب. 10مرت من النسيج =  1يف فرنسا: 
وهذه النتيجة تعين أن مصر متفوقة على فرنسا. وبالتايل سوف يكتسح نسيجها السوق الدولية. وليس أمام فرنسا      

مرت من النسيج، وحينئذ سوف تصبح قيمة مبادلة    2000س عر حراري    1000إًل أن ترفع إنتاجيتها، حبيث تنتج بـ 
جراماا. وهي على هذا  0,5جراماا من الذهب، متفوقة على مثن مرت النسيج املصري بـ  0,5املرت الواحد من النسيج 

ن مثنه لديها وبأعلى من مثن جراماا، إذا باعت نسيجها بأعلى م 0,4النحو تستطيع أن جتين أرباحاا إضافية، قدرها مثالا 
. وما تطبيق لقانون القيمةجرام من الذهب. وكل ذلك ليس إًل حمض  0,9النسيج املصري، أي إذا باعت نسيجها بـ 

 1000مرت من النسيج بـ  2000أن تنتقل طريقة اإلنتاج اجلديدة إىل مصر؛ حىت تتفوق تارة أخرى؛ ألهنا سوف تنتج 
جرام منه فقط، وعلى فرنسا املضي  0,05جرام من الذهب بل بـ   0,5سيج لن يباع    بـ س عٍر حراري، ولكن مرت الن
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قدماا يف سبيل احلصول، ودوماا، على اجلديد يف حقل التقنية كي ترفع من إنتاجية العامل الفرنسي لتتمّكن من جتاوز 
 اخنفاض األمثان يف مصر. 

، وال        يت تتبلور يف الس ؤال اآليت: كيف يتم التباد ل بني مصر وفرنسا يف إطار إبقاء  بقى أن نناقش املسألة األكثر تضليالا
كل بلد منهما على الّنسب الد اخلية للتباد ل مع التعطيل )الكّلي( لقانون القيمة؟ أي أن مصر حَتول دون انتقال الفن 

يف األمثان، أو ختفض هي قيمة عملتها...  اإلنتاجي، أو ت بقي، حىّت مع انتقال الفن اإلنتاجي، على املستوى املنخفض
إخل، وهي أمور تتم تقريباا بشكل معتاد على مستوى السياسات اًلقتصادية للدول. ويف نفس الوقت يتم غض البصر متاماا 

به عن قانون القيمة وتطبيقاته بصفة خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة وفق الفن اإلنتاجي الس ائد. إن أول ما جيب أن ننت
إليه جيداا يف طرح الس ؤال؛ وبالتايل حني اإلجابة عنه، أن املناقشة اآلن قد انتقلت من حقل القيمة إىل حقل الثمن. 

ا الثمن العاملي. فلو افرتضنا أن فرنسا تريد احلصول على النسيج املصري، فعليها أن حتول إىل مصر  جرام من  100حتديدا
سعر حراري، أي  100جرام من الذهب يف فرنسا تساوي  100يج. ولكن مرت من النس 100الذهب كي حتصل على 

س عٍر حراري وأعطت    1000إن فرنسا تلق ت قيمة أكرب يف التباد ل الّدويل! ألهنا أخذت سلعة ب ذل يف سبيل إنتاجها 
 سعر حراري.     100
جرام من الذهب   1000ن حتول إىل فرنسا ولو افرتضنا أن مصر تريد احلصول   على األحذية الفرنسية؛ فعليها أ     

س عٍر حراري،  10000جرام من الذهب يف مصر تساوي  1000زوج من األحذية. ولكن    100 كي حتصل على
س عر حراري وأعطت   1000أي إن مصر تلق ت قيمة أقل يف التبادل الدويل! ألهنا أخذت سلعة ب ذل يف سبيل إنتاجها  

، غري متكافئني! هنا مت بشرط التعطيل الكّلي لقانون القيمة وتطبيقاتهالبنّي أن التباد َلني، س عٍر حراري. ومن   10000
 الس وق. وتكمن أبرز مشكالت هذه النظرية يف اآليت:  كنظرية يف مثن  5ابتكار نظرية "التبادل غري املتكاىفء"

 Pأهنا تقّدم نفسها على أساس من كوهنا نظرية يف القيمة على الصعيد العاملي، وهي يف الواقع نظرية يف مثن الس وق (1)

Pبصفة خاصة، وكما ذكرنا، فيما يتعلق بتحديد  الدولّية، مبنية على افرتاض التعطيل الكّلي لقانون القيمة وتطبيقاته
ا تكتشف النظرية، بعد تعطيل قانون القيمة، أهنا ًل ت قّدم جديداا، تصرّح بأن القيمة وفق الفن اإلنتاجي الس ائد. وحينم

وهي يف الواقع أيضاا حمقة ألن نظرية األمثان قائمة فعالا على أن كل شيء  6التباد ل الدويل ًل خيضع ألي نظرية اقتصادية!
  !متوقف على كل شيء

لقيمة اًلجتماعية، تقتضي بطبيعتها التبادل غري املتكاىفء. وبالتايل تتجاهل النظرية أن تأرج حات مثن الس وق، حول ا( 2)
 يربز التبادل غري املتكاىفء كاحتمالية، ممكنة دائماا، حىّت بني األجزاء املتقدمة من النظام الرأمسايل العاملي.

ثر من مثن. ميكن أن يكون هلا تتجاهل النظرية أيضاا حقيقة أن السلعة الواحدة يف البلد الواحد ميكن أن يكون هلا أك( 3)
أكثر من قيمة تباد لية. ولكن ًل ميكن أن يكون هلا سوى قيمة واحدة. فالثمن كما نعرف هو املظهر الن قدي للقيمة، وًل 
ا أن يأيت م عرباا عنها بدقة. ورمبا يكون لعدم انشغال اًلقتصاد السياسي بالقيمة نفسها، واخللط بينها وبني  ي شرتط أبدا

 مة التباد لية، الدور األكثر أمهية يف اهتزاز أس س نظرية التباد ل غري املتكاىفء.القي
ًل تنشغل النظرية بإثارة البحث يف الظرف التارخيي ال ذي أد ى إىل ارتفاع أمثان السلع يف األجزاء املتقدمة من النظام ( 4)

وتنطلق من سطح الظاهرة، دون مناقشتها، مت خذة منها دليل الرأمسايل العاملي املعاصر، واخنفاضها يف األجزاء املتخّلفة. 
 إدانة على قبح الرأمسالية ال يت ترفع أمثان منتجاهتا من السلع واخلدمات أمام املشرتين الفقراء من أبناء اجلنوب الت عساء! 
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نا سوى أن أمثان السلع الدولية كنظرية يف الثمن على الصعيد العاملي، ًل تقول ل  -حَتول النظرية حبالتها الراهنة ( 5)
دون الولوج مباشرة يف املشكلة املركزية لدى  -تتأرجح ارتفاعاا واخنفاضاا مبا يتضمن ذلك من عدم تكافؤ يف التباد ل 

األجزاء املتخّلفة من النظام الرأمسايل الكامنة يف تسر ب القيمة الزائدة صوب األجزاء املتقدمة، اكتفاءا باملوقف الدعائي 
 ضد الرأمسالية ال يت تنهب اجلنوب من خالل تباد ل غري متكاىفء! 

تتخذ النظرية من األيديولوجية نقطة بدٍء وانتهاء. وحينما تتصدر األيديولوجية الطرح جيب أن نتوقع اإلعراض عن  ( 6)
 7كل ما هو علمي يف سبيل اًلنتصار الضبايب للمذهب األجوف.

في السنة، لقاء مائة يوم من العمل الشاّق جدًّا على منتجاٍت مستوردة ال تكاد ثانياا: يحصل الفالح األفريقي، 
. ألن ما ينطبق على العمل احلي والعمل تعادل قيمتها قيمة عشرين يوماا من العمل العادي يقوم به عامٌل أوروبي ماهر

و أن العمل املخَتزن يف العامل ي عد املخَتزن يف وسائل اإلنتاج، يصدق بكامل أوصافه على العامل. مع اختالف بسيط، ه
ولذا يشمل األجر قيمة وسائل املعيشة ال يت تضمن  8حمدداا لقيمة ذلك اجلزء من األجر ال ذي سوف خيصص إلنتاج مثله.

دد إنتاج طبقته. ولذا، جند أن العامل األورويب أفضل من  للعامل البقاء على قيد احلياة كي يعمل ويعيش كعامل وجي 
ح األفريقي، ًل ألن إنتاجيته أعلى فحسب، إمنا أيضاا ألن العامل األورويب ال ذي حيتوي على جمهود إنساين خمتَزن: الفاّل 

تعليم، وتدريب، وتغذية، وترفيه،... إخل، ميكن التعبري عنه بعدد من الس عرات احلرارية يفوق عدد الس عرات احلرارية ال ذي 
وهو مطلوب منه أن ي نتج مثله بأحد أجزاء األجر ال ذي يتلق اه P Pَتزن يف الفاّلح األفريقي.ي عرب عن اجملهود اإلنساين املخ

من الرأمسايل. وبالتايل ترتفع قيمة السلع املنتجة يف البلدان األكثر تطوراا، ولكن حني التباد ل سوف جيري التساوي بني  
لفالح األفريقي يف يوم عمل )وفقاا للمصطلح السائد يف علم كميات الطاقة الضرورية احلية واملخَتزنة، فإذا كان أجر ا

، وأجر العامل األورويب )يف 9وحدة عن العمل املخَتزن 170وحدة عن العمل احلي، و 30اًلقتصاد السياسي( يتضمن 
وحدة عن العمل املخَتزن. فمن الطبيعي: تقاضي    1970وحدة عن العمل احلي، و 30يوم عمل أيضاا( يتضمن 

ح األفريقي ع شر أجر العامل األورويب. مع ارتفاع قيمة املنتجات الصناعية ال يت تصدرها أوروبا إىل أفريقيا، واخنفاض الفال
قيمة املنتجات الزراعية ال يت تصدرها أفريقيا إىل أوروبا. وهو الوضع ال ذي تعمل األجزاء املتقدمة من النظام الرأمسايل على 

ألجزاء املتقدمة جاهدة، وبكل الوسائل، على تثبيت منط تقسيم العمل على الصعيد العاملي، اإلبقاء عليه؛ إذ تسعى ا
وال ذي يضمن انسياب منتجات األجزاء املتخّلفة، منخفضة القيمة، إىل مصانعها مث إعادة تصديرها مصن عة، بقيٍم مرتفعة، 

 لنفس األجزاء املتخّلفة.
دير/ استرياد، وبالعكس( بني األجزاء املتقدمة واألجزاء املتخّلفة، أن الفالح األفريقي ًل تعين إذاا عملية التباد ل )تص     

أيام كي حيصل على سلعة انفق العامل األورويب يوم عمل يف  10يقوم بعملية مبادلة غري متكافئة حينما يبذل جمهود 
د بالعمل احلي والعمل املخَتزن يف كٍل من الفالح سبيل إنتاجها، بل على العكس يأيت التباد ل متكافئاا ابتداءا من اًلعتدا

: فطبقاا لقانون القيمة، ومن أجل إنتاج معطف يف مصر، وآخر يف إجنلرتا، يتم  األفريقي والعامل األورويب. ولنضرب مثالا
العمل، كرأمسال استخدام كمية معينة من الرأمسال األساسي )أ( وكمية معينة من الرأمسال الدائر)د(، كما يتم استخدام قوة 

 متغري )م(، وبالتايل ميكننا تصور املخطط التايل: 
 %.100من أجل إنتاج معطف مصري، بأيٍد مصرية )اقتصاد رأمسايل متخّلف(، وبافرتاض أن ق ز=  -
 ]بالس عر احلراري الضروري[  12ق ز =  3خمتزن( +  2حي +  1م ) 3د +  2أ +  4
 %.100 إجنليزية )اقتصاد رأمسايل متقدم(، وبافرتاض أن ق ز= من أجل إنتاج معطف إجنليزي، بأيدٍ  -
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 ]بالس عر احلراري الضروري[   24ق ز =  9خمتزن( +  8حي +  1م ) 9د +  2أ +  4
وبغض النظر عن أن الرأمسايل سوف يسارع بالتحرك )برأمساله وبتقنيته( صوب مصر لالستفادة من العمالة الرخيصة،      

ع شروط اإلنتاج الرأمسايل، وحيث ينتج املعطف يف إجنلرتا بكمية طاقة ضرورية ضعف كمية الطاقة ومع التقيد جبمي
جرامات من الفضة؛ فإن املعطف  10الضرورية لصنع املعطف يف مصر، فلو افرتضنا أن املعطف املصري يبادل بـ 

مسال الث ابت يف البلَدين، هو اختالف قيمة جراماا منها. ومرد ذلك، وبافرتاض تساوي قيمة الرأ 20اإلجنليزي سيبادل بـ 
الرأمسال املتغري، األجر. ولكن األجر ًل يتضمن ما يؤّمن للعامل احلياة فحسب، إمنا يتضمن أيضاا قيمة إعادة إنتاجه  

له كطبقة. وما جيعل قيمة إعادة إنتاج العامل اإلجنليزي أكرب، ليس ارتفاع إنتاجيته فحسب، أو ارتفاع قيمة ما يؤمن 
احلياة فقط، إمنا، ورمبا هذا هو األكثر حسماا، ارتفاع قيمة العمل املخَتزن داخله؛ وبالتايل ارتفاع قيمة جتديد إنتاج الطبقة 

 نفسها.
: الواقع أن عدم سيطرة األجزاء املتخّلفة على شروط جتديد إنتاجها اًلجتماعي، وحتكم األجزاء املتقدمة يف تلك ثالثاا

ن احتكارها للتقنية املتقدمة هو ال ذي جعل األجزاء املتخّلفة يف وضع املضطر دائماا إىل شراء )مبادلة الشروط، ابتداءا م
بالنقود( منتجات األجزاء املتقدمة؛ كي ميكنها جتديد إنتاجها اًلجتماعي. فعلى األجزاء املتخّلفة، وعلى الرغم من ارتفاع 

ادة أو حماولة تراجع، أو حىت تأمل، يف شراء تلك السلع. هذا الشراء يتم أمثان سلع األجزاء املتقدمة، أن تستمر، بال هو 
ال يت ت نَتج داخل األجزاء املتخّلفة صوب األجزاء املتقدمة من أجل شراء السلع  الزائدة تسرُّب في القيمةمن خالل 

األجزاء املتخّلفة يف سبيلها لتجديد  واخلدمات ال يت حتتكر انتاجها، مع إنتاجية مرتفعة، األجزاء املتقدمة وتعتمد عليها
مثن الس وق الدولية، هو السبب يف تدف ق  َعرْب تأرجحات 10إنتجاها اًلجتماعي. ومن مث يصبح التسر ب يف القيمة الزائدة

 القيمة الزائدة إىل خزائن الرأمساليني يف األجزاء املتقدمة، بدًلا من إعادة ضخها يف عروق اًلقتصاد املتخّلف املنِتج هلا. 
 خاتمة

ج انتفاء شروط على الصعيد العاملي، ًلحظ ريكاردو صعوبة انتقال الرساميل وقوة العمل من بلٍد إىل بلد؛ فاستنت -
انطباق قانون القيمة يف التبادل الدويل. وبناء عليه؛ قّدم فرضية تعسفية، ًل أساس علمي هلا، تقوم على تبادل غري 

 متكاىفء دوليًّا.
مات ريكاردو وقد أصبحت نظريته، النافية لقانون القيمة على الصعيد العاملي، القاعدة العامة ال يت يتم البدء منها،  -

 أو ضمناا، يف سبيل تفسري التبادل الدويل. صراحةا 
جاء ماركس، وبدون أي مناقشة لفرضية ريكاردو التحكمية بانعدام التكافؤ يف التجارة اخلارجية، قدم هلا التربير النظري  -

 تأسيساا على اختالف اإلنتاجية بني البلدان املتطورة واألقل تطوراا.
دي للتبادل غري املتكاىفء تاركاا الباب مفتوحاا على مصراعيه لسيل من الصيغ مات ماركس وقد رس خ املفهوم الريكار  -

ال يت ختتلف شكالا وتتفق يف املوضوع )إميانويل، سيجال، بتلهامي، بريوبراجنسكي،... إخل(. كما ترك الباب أيضاا مفتوحاا 
كاىفء صار واقعاا وًل ينقصه إًل الكشف عن على ِمصراعيه أمام سيٍل آخر من التربيرات اجلوفاء؛ وكأن التبادل غري املت

 أسبابه!
بيد أن كل الصيغ ومجيع التربيرات، وال يت صدرت عن طرح أيديولوجي ًل علمي، مل تتمكن من مراجعة فرضيات  -

يداا ريكاردو، وبالتايل مل تستطع مناقشة تربير ماركس. فجميع صيغ التبادل غري املتكاىفء ومجيع تربيراته، سعت جبدية، بع
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عن قانون القيمة ال ذي عطله ريكاردو، وبعيداا عن أي مناقشة هلذا التعطيل، سعت إىل التأكيد على الوجه القبيح 
 للرأمسالية، وهنا بالتحديد حتول النقد العلمي إىل نقد عقيدوي.

بكل ما هو علمي يف وحينما حيدث هذا التحول، من العلم إىل األيديولوجية، ميكنك، كما ذكرنا، توق ع التضحية  -
 سبيل اًلنتصار ملا هو أيديولوجي!

 الهوامش واالحاالت:
 

                                                           
، المبادىءانظر: ريكاردو،  1  واختبارها رياضياا، انظر على سبيل املثال:، الفصل السابع. ويف شرح النظرية تفصيالا

P.Kenen, The International Economy (Cambridge University Press, 2000), pp.44-69. 

 
 ، الكتاب األول، القسم الرابع، الفصل العاشر.رأس المالانظر: ماركس،  2
 انظر: 3

Ludwig von Mises, Economic Policy: Thoughts for Today and Tomorrow, Third Edition 

(Alabama: Ludwig von Mises Institute, 2006(, p.18.         

 
نقد االقتصاد للمزيد من التفصيل بصدد نقدنا ملقياس القيمة، واستبدال ساعة العمل بالسعر احلراري الضروري، انظر: الطبعة الس ادسة من مؤّلفنا:  4

 (، وهو متاح على شبكة اإلنرتنت على املوقع التايل:2021)اإلسكندرية: دار الفتح للطباعة والنشر،  السياسي
https://www.politics-dz.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%82%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a/?fbclid=IwAR0obOQ-

rLmfd79fpgnTjN0nvd24jHsAWDELjLGeb29HxQlCxFFMTPk4ahE 
 على سبيل املثال، انظر: 5

A. Emmanuel, Unequal Exchange; A Study of Imperialism of Trade (New York: Monthly 

Review Press, 1972). 

Samir Amin & J .Saigal, L'échange inégal et la loi de la valeur: la fin d'un débat (Paris: 

Éditions Anthropos -IDEP, 1973). 

 
" ال يمكن الحصول على قوانين اقتصادية لالقتصاد الدولي، ولهذا أعتقد أن ماركس لم يكتب في االقتصاد العالمي".  6

 انظر:

S.Amin, The law of worldwide value (New York: Monthly Review Press, 2010). p.101. 

 
يتهم:" لقد فرفاق اليسار بعدما هجروا علم اًلقتصاد السياسي وأعلنوا عجزه، يف رأيهم، عن تفسري التبادل على الصعيد العاملي يؤكدون على أيديولوج 7

 :                                   انظراختلفنا كثرياا وسنظل خمتلفني ولكن ما جيمعنا هو معاداة اإلمربيالية"! 

S. Amin, The law of worldwide value, p, 110.    
من. فالعمل "من املمكن مقارنة الرجل الذي تعلم أي صناعة تستلزم مهارة وكفاءة فائقتني بكلفة كبرية من اجلهد والوقت بواحدة من اآلًلت غالية الث 8

املعتادة على  الذي تعلم أن يقوم به سوف يعوض عليه، على ما جيب أن نتوقع، كامل نفقة تعلمه، فضالا عن األجور املعتادة للعمل العادي واألرباح
مبدة  الرأمسال املماثل من حيث القيمة على األقل كما يتعني أن يقدم عمله ذلك كله يف غضون فرتة معقولة من الزمن، وذلك بالنظر إىل ما حييط

ألساسية لالقتصاد القوانين اوانظر كذلك: جان بايب، ، الكتاب األول، الفصل العاشر. ثروة األمماإلنسان من غموض شديد". انظر: آدم مسيث، 
(. حيث يذكر األستاذ بايب نفقات التعليم والتدريب وفقاا ملاركس الذي أشار 1970، ترمجة شريف حتاتة وآخرين )بريوت: دار القلم،الرأسمالي

بيد أن ، الفصل الرابع. ، القسم الثاينرأس المال"تكاليف التعليم واليت تدخل يف دائرة القيم املنفقة على إنتاج قوة العمل". انظر: ماركس، إىل:
غري ذلك،  أحياناا السياسي، من بعد الكالسيك وماركس، ًل ينظر إىل العمل املخَتزن إًل بشأن اآللة! وًل ميد قوانينه، على الرغم من ادعائهاًلقتصاد 

ا متبعاا يف علم اًلقتصاد السياسي من جهة إغفال اجمل هود اإلنساين املخَتزن يف املنِتج نفسه. فال ينظر علم إىل اآللة املرتدية جلد البشر! وهذا يعد تقليدا
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اج الطبقة ذاهتا. ًل اًلقتصاد السياسي إًل إىل ما حيتاجه العامل كي يعيش وينتج السلعة. دون أن ينظر إىل كمية الطاقة الضرورية اجتماعيًّا اليت جتدد إنت
على هذا اإلغفال، انظر، على سبيل املثال: روزا  ميكن الدفع به إىل سوق العمل. ينظر إىل كمية الطاقة الضرورية ال يت جعلت من املرء عامالا 

 التجارة الدولية(؛ براون، 1966)االقتصاد السياسي (؛ أوسكار ًلنج، 1966)نمو التخلف (؛ فرانك، 1963) تراكم الرأسماللوكسمبورج، 
 السلع بواسطة السلع إنتاج(؛ بريو سرافا، 1974) الربح واألزمات (؛1972) التبادل غير المتكافىء(؛ إميانويل، 1967) واإلمبريالية

دراسات في نظرية التبادل غير (؛ أندرسن، 1975) التنمية والتخلف(؛ كاي، 1973) النظرية االقتصادية الماركسية(؛ ماندل، 1973)
التراكم على الصعيد (؛ أمني، 1980)لدولية القيمة ا(؛ زيلكو، 1978) في تطور الرأسمالية دراسات(؛ موريس دوب، 1976)المتكافىء 

 (.1982) مستقبل الماوية (؛1981) قانون القيمة والمادية التاريخية (؛1978)العالمي 
فالعامل األفريقي ًل يتكلف منذ وًلدته حىت ميسك بأدوات العمل ومواده سوى كسرات خبز معدودة، وشربة ماء ملو ثة، ومسكن خرب، وتعليم  9

منذ امليالد رارية مشو ه استعماري... إخل. وكل ذلك ميكن حسابه، وبدقٍة علمية، بوحدات حسابية من الطاقة املبذولة معرباا عنها بعدٍد من الس عرات احل
ل، ويتعلم، وحىت املمات. ليس بشأن العامل األفريقي فقط، وإمنا أيضاا بصدد العامل األورويب، ال ذي )قبل، وبعد( أن يدفع به إىل سوق العمل، يأك

 ويعاجل، ويتنزه،... إخل، هو وطبقته، أفضل كثرياا من العامل األفريقي، رديء الصنع!
 ، املصدر نفسه، الباب الثاين، الفصل السادس.نقد االقتصاد السياسينا يف تسر ب القيمة الزائدة، انظر مؤل فنا: للمزيد من التفصيل حول فرضيت 10
 



 دراسات مالية، حماسبية وجبائيةجملـة  75 - 48 ص، (2120 ديسمرب) - 02 العـــدد: /01:اجملدل
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 واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة إب
The reality of the application of electronic management at Ibb 

University 

 1 يحيى عباس المتوكل
 comliamg@222alkwtmla. ،ليمناصنعاء، جامعة 1

 30/12/2021: النشرتاريخ                 ؛ 09/11/2021:  القبول تاريخ         ؛  12/09/2021تاريخ االستالم : 

 ستخلص م

تطلبات عرفة املالل مخهدفت الدراسة إىل التعرف على مدى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إب من 
بعة ستوزعت يف فقرة،  (93) واستبيان مكون من الوصفي،ولتحقيق هذا اهلدف، استخدم الباحث املنهج ، واملعوقات

 (، التشريعيملعلوماتأمن ا –ملوارد املادية ا –املوارد املالية  –املوارد البشرية  –التقين  –جماالت هي اجملال: )اإلداري 
راسة خلصت الد ارية جلامعة إب. وقدعينة موزعة بني القيادة اإلدارية واإلد 24وبعد التأكد من صحتها، مت تطبيقها على 

ويف  عيفاضة اإللكرتونية باإلدار  خلاصةإىل ضرورة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة، حيث كان مدى تواجد املتطلبات ا
 العديد من التوصيات واملقرتحات. البحث ضوء ذلك قدم

 اإلدارة، اإلدارة اإللكرتونية.: الكلمات المفتاحية   

Abstract : 

The study aimed to identify the extent of applying electronic management at Ibb 

University by knowing the requirements and obstacles. To achieve this goal, the researcher 

used the descriptive approach, and a questionnaire consisting of 93 items, in seven fields: 

(administrative - technical - human resources - financial resources - material resources - 

information security- legislaative). After verifying its validity, it was applied on 24 samples 

distributed between the administrative leadership of Ibb University. The study concluded the 

necessity of applying electronic management at the university, as the presence of 

requirements for electronic management was weak 

Keywords: management, electronic management. 
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 مقدمة: 
تسارعت منذ بدايات القرن احلادي والعشرين خطى الثورة العلمية والتقنية على املستوى العاملي، وما لبثت أن 
تسارعت خطى العصر الرقمي مبتغرياته الواسعة، وما تطلبه ذلك من ضرورة إجناز األعمال ملسايرة التغريات السريعة 

هذه املتغريات خاصة يف جمال تقنية املعلومات اإلدارية اليت تؤدي إىل  واملتالحقة يف كل اجملاالت، ومن التفاعل اإلجيايب مع
االبتكار واإلبداع يف األعمال، ومنه حتسن يف األداء اإلداري والقدرة على سرعة اإلجناز؛ ألن تقنيات املعلومات 

يدية املتبعة؛ وللتحول حنو واالتصاالت أدت إىل ظهور أساليب حديثة ومعايري متطورة لإلدارة ختتلف عن تلك الطرق التقل
اإلدارة اإللكرتونية، اليت مكنت الكثري من املؤسسات، ومنها اجلامعات من معاجلة وثائقها وعملياهتا اإلدارية بطريقة 
إلكرتونية، وما ترتب على ذلك من احنسار املعامالت الورقية، والتخلي عن أساليب اإلدارة التقليدية، لتحل حملها اإلدارة 

ونية، لتصبح تقنية املعلومات اإلدارية عنصرًا أساسًيا ومهًما يف كافة املؤسسات مبختلف أنواعها واختصاصاهتا؛ اإللكرت 
لكوهنا أداة مهمة يف إجناز األعمال بشكل كفو ودقيق وسريع، وكذلك لقدرهتا على مواجهة التحديات اجلديدة اليت 

ا يف أعمال اإلدارة، سواء يف اإلدارات التعليمية أم غري التعليمية، رغبة تفرضها الثورة املعلوماتية، ومن مث أصبح ال غىن عنه
, وتعد اإلدارة اإللكرتونية واحًدا من 1يف حتقيق جودة املخرجات، وتوفري النفقات وسرعة اإلجناز، وشفافية التعامالت

نية على إدارة املؤسسات، وعلى املفاهيم احلديثة يف الفكر اإلداري املعاصر، فهي تعد منطا جديدا، ترك آثاره التق
اسرتاتيجياهتا ووظائفها. والواقع أن هذه التأثريات ال تعود فقط إىل البعد التقين املتمثل بالتقنية الرقمية فحسب، وإمنا امتد 

ملزيد أيًضا إىل البعد اإلداري املتمثل يف تطوير املفاهيم اإلدارية اليت تراكمت لعقود عديدة، وأصبحت تعمل على حتقيق ا
والن اجلامعات من اللبنات األساسية يف بناء الدول احلديثة, وملا لإلدارة  2من املرونة اإلدارية يف التمكني اإلداري

اإللكرتونية من ميزة لالرتقاء بأداء اجلامعات,  لذا بات هذا النوع احلديث من اإلدارات ضرورة ملحة للرقي بإداء هذا 
واليت من خالهلا حتقق اجلامعات اهدافها حيث تعد االدارة االلكرتونية منوذجًا ادارياً  النوع من املؤسسات التعليمية, 

جديدًا يقوم على استخدام احلواسيب وشبكات االتصال,  كما يعتمد على استخدام املعرفة واملعلومات ونظم الربامج 
التنفيذية,  باإلضافة اىل االعتماد على االنرتنت  املتطورة واالتصاالت للقيام بالوظائف االدارية املختلفة,  واجناز االعمال

وشبكات االتصال االخرى يف تقدمي اخلدمات االدارية بصورة الكرتونية,  فضاًل عن تبادل املعلومات بني العاملني يف 
ا يساعد املنظمة من جهة وبني املنظمة مبا فيها من عاملني وبني املنظمات االخرى يف الداخل واخلارج من جهة اخرى,  مم

وهلذا يتطلب من اجلامعات ضرورة احداث  ،3املؤسسات على اختاذ القرارات السليمة,  وعلى رفع كفاءة االداء وفعاليته
تغيري جذرية يف نوعية املوارد البشرية ومنها القيادات االدارية واليت تتشكل من خالل االهتمام بتطوير التعليم والتدريب 

تطوير والتحديث يف ادارهتا ومتارسها باعتبار ان تلك املوارد تعد من اهم عناصر االدارة وفق برامج تواكب متطلبات ال
ومن املؤشرات والدالئل واملؤكدات اليت قطعتها جامعات الدول املتقدمة جراء  ,2011االلكرتونية,)رمضان وعبداجمليد,  

االدارة االلكرتونية يف ادارهتا باعتبارها مدخاًل معاصراً  تطبيقها االدارة االلكرتونية يف ادارة اجلامعة، وذلك باعتماد اسلوب
اال ان اجلامعات اليمنية ما زالت متارس اساليب تقليديه يف ادارهتا وهو ما أكدته العديد من الدراسة اليت تشري  4للتطوير

ية واألكادميية,, كدراسة اىل ان اجلامعات اليمنية ما زالت تعتمد على االساليب التقليدية يف ادارة عملياهتا االدار 
م( 2018كلية جمتمع صنعاء, وجهة نظر القيادات االكادميية واإلدارية, متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية في)الدعيس, 

كلية ، ودراسة)رانيا القاضي, مقرتح لتطوير مهارات اإلدارة االلكرتونية لدى القيادات اإلدارية واالكادميية جبامعة إب
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معوقات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب من وجهة نظر القيادات  ،م(ودراسة )عفاف البعداين2017 ،الرتبية
 . م(2015االكادميية واإلدارية, كلية الرتبية,

وان هناك ضعف شديد يف املعارف واملهارات احلديثة ومنها االدارة االلكرتونية لدى قياداهتا االدارية واألكادميية  
مج واخلطط لتطبيق الغدارة اإللكرتونية يف جامعة اب فضل الباحث دراسة واقعها يف جامعة اب حيث يعد ولوضع الربا

البحث احلايل أحد املسامهات العلمية يف هذا اجلانب من خالل القيام واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف عموم الكليات 
 والوحدات االدارية جبامعة اب.

 مشكلة البحث: 
التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي حتظى باهتمام وافر يف كافة اجملتمعات اليت تطمح للنمو والتطور ومبا إن مسالة 

ان االدارة االلكرتونية صارت من املسلمات اليت تساعد اجملتمعات يف اجناز هذا النمو والتطور والن اجلامعات هي األداة 
ئمني عليها إدخال اإلدارة اإللكرتونية يف إدارهتا,  والباحث هنا سيسعى اىل األوىل يف البناء والتطوير كان لزامًا على القا

رصد واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إب واالمر الذي يعطي ميزة مهمة للباحث بإجراء هذ البحث ملعرفة مدى 
تطبيقها ويأيت هذا البحث حماولة  توفر متطلبات تطبيق االدارة االلكرتونية يف جامعة اب وكذلك املعوقات اليت تواجه

 لإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل: 
 ما درجة توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة اب ؟

 ويتفرع منه التساؤلني الفرعيني التاليني: 
 املتخصصة؟املنطلقات النظرية لإلدارة اإللكرتونية حبسب ما أشارت إليه الدراسات العلمية ما  -1 
 ما مدى توفر املتطلبات الالزمة لتطبيق االدارة االلكرتونية يف جامعة اب ؟ - 2 

 :البحث دافأه
 يأيت: التعرف على ما هدف البحث احلايل اىل

 املنطلقات النظرية لإلدارة اإللكرتونية حبسب ما أشارت إليه الدراسات العلمية املتخصصة. -1
 .الالزمة لتطبيق االدارة االلكرتونية يف جامعة ابمدى توفر املتطلبات  - 2

 :أهمية البحث
 هذا البحث من كونه يتناول موضوعًا مهمًا يف جمال االدارة بشكل عام ونظم املعلومات بشكل  أمهية تنبثق

انه خاص وبالتايل ميكن القول ان دراسة موضوع نظام االدارة االلكرتونية وفهم جوانبه النظرية والتطبيقية من ش
  .االستفادة منه يف جامعة اب

  قد تسهم نتائج البحث وبشكل مباشر يف تقدمي )توصيات( متكن متخذي القرار ات يف توسيع تطبيق نظام
 .االدارة االلكرتونية يف جامعة اب

 :حدود البحث
 –)رئيس اجلامعة ونوابه احلدود البشرية: اقتصر البحث على اخلرباء يف جمال االدارة اإللكرتونية من جامعة اب وغريها 

 . مدراء اإلدارات(–رؤساء األقسام –العمداء ونواهبم 
 احلدود املكانية: جامعة اب.  
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  م2021احلدود الزمنية: اجري هذا البحث خالل العام. 
 .احلدود املوضوعية: اقتصر على حبث مدى تطبيق اإلدارة االلكرتونية جبامعة اب 

املنهج الوصفي املسحي للتعرف على واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب,  : اعتمد الباحث على منهج الدراسة
كونه مناسب من حيث اعتماده على مجع البيانات وحتليلها وتنظيمها واستنتاج التعميمات اليت تساعد على فهم الظاهرة 

  .املطروحة للدراسة
 :مصطلحات البحث
 :اإلدارة اإللكترونية

ام وسائل التكنولوجيا ونظم املعلومات ووسائل االتصال واملعرفة العلمية والتطبيقية املتعلقة هبا بأهنا: استخد 5تعرف -
من أجل رفع مستوى اجلودة والفاعلية الكلية للمؤسسة، وذلك من خالل تكامل أجزاء التنظيم وتوحيدها كنظام 

 مرتابط من خالل تكنولوجيا املعلومات.
مدخل إداري حديث يتم من خالله تنفيذ كافة اإلعمال يف ويعرف الباحث اإلدارة اإللكترونية إجرائيا بأنها:  -

إدارات ومراكز كليات الرتبية جامعة اب، باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ملواكبة التطورات والتغريات 
 املعاصرة وإجناز املهام بكفاءة وفاعلية.

 :السابقة والدراسات النظري األدب: ثانيا  
  النظري األدب (أ

  اإللكترونية اإلدارة مفهوم -1
 على وإداراهتا، التعليمية املؤسسات يف اإلداري العمل وحتديث لتطوير معاصراً  مدخالً  اإللكرتونية اإلدارة تعد 

 وتستخدم املعاصر، الفكر تطبيق على أساساً  تعتمد اإللكرتونية اإلدارة أن باعتبار وأساليبها، التقليدية اإلدارة نقيض
 اليت املشكالت من احلد يف بفاعلية يسهم الذي األمر اإلداري، العمل يف الفعال التأثري ذات املتقدمة اإللكرتونية التقنيات
 .تقدميها إيل التعليمية اإلدارة هتدف اليت اخلدمات تعرتض

 
 
 

 البعيدة القرى ربط مت عندما اإلسكندنافية الدول يف الثمانينات أواسط ظهر املصطلح هذا أن إىل 6الطائي ويشري
 وقد التجربة هذه رائد الدمنارك يف (Aodneiss) جامعة من(Lars) ويعد اإللكرتونية بالقرى آنذاك مسيت باملركز،
 على اعتمادا مانشسرت قرية مشروع يف م1989عام التجربة بدأت املتحدة اململكة ويف بعد، عن اخلدمة مبراكز مساها

 والتعليمية واالقتصادية االجتماعية التطورات ترقية إىل يهدف أوىل كمرحلة(  مانشسرت مضيف) وأنشأ الدمناركية، التجربة
 تطبيقات من العديد ظهرت املاضي، القرن من والسبعينيات الستينيات ويف ،7 م1991 عام املشروع إجناز ومت ومتابعتها
 ووضع التحليل مشاكل إيل بدورها وانتقلت والسيطرة، والرتمجة املعاجلة جمال يف التطبيقات مثل اإلدارة، يف احلاسوب

 التنفيذية املعلومات ونظم القرارات اختاذ لعملية الداعمة التقنيات استخدام خالل من التسعينات يف للتطبيقات حلول
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 كأنظمة  أو مستقلة كأدوات  تستعمل أصبحت أهنا التقنيات هذه استعمال عن ونتج العصبية والشبكات اخلبرية واألنظمة
 .8القرارات اختاذ عملية يف ومساندهتا اإلدارة لدعم متكاملة

ويرى بعض الكتاب والباحثني أن مفهوم اإلدارة اإللكرتونية مصطلح حديث ظهر نتيجة لثورة املعلومات 
باالقتصاد الرقمي ونتيجة حلداثة هذا املصطلح واالتصاالت اليت تعيشها البشرية حالياً، وخصوصًا بعد ظهور ما يسمى 

واستخداماته يف القطاع العام والقطاع اخلاص، فقد ظهر بعدة مسميات كاإلدارة اإللكرتونية، احلكومة اإللكرتونية 
 .واحلكومة الذكية

إلداري، بتغيري بأهنا: اإلفادة من تقنيات املعلومات واالتصاالت يف تيسري سبل أداء العمل ا 9يف حني عرفها الباز
 .سلوب احلديث بواسطة احلاسب اآليلأشكال وسبل تقدمي اخلدمات واملعلومات من األسلوب الروتيين إىل أ

إن تطبيق اإلدارة اإللكرتونية داخل املؤسسة له عدد من األهداف منها: تقدمي فرص أهداف اإلدارة اإللكترونية:  -2
لطالبيها، ختفيف حده املشكالت النامجة عن تعامل طالب اخلدمة مع موظف حمدود ميسرة لتقدمي اخلدمات اإللكرتونية 

اخلربة أو معتل املزاج أو غري ماهر يف التعامل، ختفيف مساوئ مركزية للسلطة، ختفيف حدة البريوقراطية,  وتعدد توقيعات 
  10ة الرشيقة دون الشبكة اهلرمية املعوقةاملنفذين واملسئولني,  وتضخم اهلرم اإلداري، االعتماد على الشبكة العنكبوتي

وتطوير اإلدارة العامة من خالل خفض األعمال الورقية، وحتسني اخلدمات من خالل خفض التنقل, والتوصيل يف أي 
وقت ويف أي مكان, وسهولة الوصول للمعلومات، والقرب من املوظفني, ونظرة موحدة للموظف, وإجراءات سهلة، 

تصادي, وإتاحة الفرصة للشركات ذات املقاس املتوسط والصغري لدخول املنافسة، وخفض املصاريف وحتسني التنافس االق
وتركيز نقطة اختاذ القرار يف نقاط العمل اخلاصة هبا مع  11من خالل تكامل النظم لدعم اإلجراءات الداخلية واخلارجية

بصورة موحدة، وتقليص معوقات اختاذ القرار عن  إعطاء دعم أكرب يف مراقبتها، وجتميع البيانات من مصادرها األصلية
توفري البيانات وربطها، وتوظيف تكنولوجيا املعلومات من أجل دعم وبناء مؤسسية إجيابية لدى كافة العاملني،  طريق

لني واإلدارة وتوفري البيانات واملعلومات للمستفيدين بصورة فورية، والتعلم املستمر وبناء املعرفة، وزيادة الرتابط بني العام
 (.2004،3)رضوان، 12ومتابعة وإدارة كافة املوارد، وإدارة ومتابعة اإلدارات املختلفة للمؤسسة وكأهنا وحدة مركزية ،العليا

ويرى الباحث من خالل العرض السابق أن اهلدف الرئيسي من اإلدارة اإللكرتونية هو استخدام التكنولوجيا املتطورة يف 
يل فإن تطبيق هذا املدخل يف اجلامعات يسهم يف زيادة كفاءهتا وفاعليتها مما ينعكس على حتسني العمل االداري، وبالتا

 العملية التعليمية بكل أبعادها.
أصبحت اإلدارة اإللكرتونية حجر الزاوية وركيزة أساسية ملنظمات العصر, على أهمية اإلدارة اإللكترونية للمنظمة:  -3

 يف جتويد العمل اإلداري، وحتسني عملياته، وتعود هذه األمهية إىل عدة أسباب أمهها ما أورده اعتبار أهنا تلعب دوراً رائداً 
(Benket, 2007, 36 )( وLanvin, 2007,  7 واملشار إليهما يف )منها: 13غنيم 

توفري وهتيئة  اإلدارة اإللكرتونية شاهنا شأن أي مشروع ميكن إقامته ال بد منمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:  -4
وتعتمد  14العديد من املتطلبات لتطبيق هذا املشروع، وحتتاج جلعل تطبيقها على أرض الواقع توفري متطلباهتا األساسية

تقنية اإلدارة اإللكرتونية من حيث تقدمي اخلدمة ووسائل نقل املعلومات وطلب اخلدمات من قبل املستفيدين على مبدأين 
الثاني و من متثيل املعلومات إلكرتونيًا وتناقلها عرب شبكة اإلنرتنت مع ضمان سريتها.: ويتضاألول تقنيأساسيني: 
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: ويتضمن طلب ومتثيل املعامالت واخلدمات عن بعد عرب شبكة اإلنرتنت مع ضمان صحتها ومصداقيتها دون إجرائي
 .15ئق الورقيةاحلاجة حلضور طالب اخلدمة شخصياً إىل اجلهاز احلكومي أو استخدام النماذج والوثا

ويف ضوء هذين املبدأين لإلدارة اإللكرتونية فإهنا متثل حتواًل شاماًل يف املفاهيم والنظريات واألساليب واملمارسات 
واهلياكل والتشريعات اليت تقوم عليها اإلدارة العامة، فهي ليست جمرد شعار يرفع أو طموح ميكن حتقيقه من خالل وصفة 

ل هي عملية معقدة ونظام متكامل من املكونات البشرية والتقنية واملعلوماتية واملالية والتشريعية جاهزة أو خربة مستوردة، ب
والبيئة وغريها، وبالتايل ال بد من توفري متطلبات عديدة ومتكاملة إلخراج مفهوم اإلدارة اإللكرتونية إىل حيز الواقع 

ومن أهم هذه املتطلبات: وضع اسرتاتيجيات وخطط التأسيس، وتوفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية،  ،16العملي
وتطوير التنظيم اإلداري واخلدمات واملعامالت وفق حتول تدرجيي، والتعليم والتدريب للعاملني والتوعية والتثقيف 

ات احلالية وحتديثها، وضمان أمن ومحاية املعلومات يف اإلدارة للمتعاملني، وإصدار التشريعات الضرورية أو تعديل التشريع
وضع استراتيجيات وخطط التأسيس:  اإللكرتونية. وميكن تناول بعض تلك املتطلبات بشيء من اإليضاح من خالل:

القيادة فاإلدارة اإللكرتونية كغريها من أشكال اإلصالح، ال ميكن حتقيقها مبجرد إصدار قانون أو لوائح إدارية من 
، 17السياسية، بل تتطلب تغيريًا يف طريقة تفكري املسؤولني وطريقة إدارهتم ملسؤولياهتم ويف كيفية نظرهتم إىل وظائفهم

وضع  ويتطلب وضع اسرتاتيجيات وخطط التأسيس لإلدارة اإللكرتونية عددًا من اخلطوات منها: تشكيل جلنة عليا تتوىل
رتونية، ووضع اخلطط الفرعية ملشروع اإلدارة اإللكرتونية، واالستعانة باجلهات االستشارية االسرتاتيجية ملشروع اإلدارة اإللك

والبحثية للمشاركة يف الدراسة ووضع اخلطط، والتكامل والتوافق بني املعلومات املرتبطة بأكثر من جهة حكومية أو أهلية 
ة يف بعضها، وحتديد منافذ اإلدارة اإللكرتونية واالستعانة بالقطاع اخلاص لتنفيذ بعض مراحل املشروع أو املشارك

(Portals)18  وهذه اخلطوات البد وأن حتظى بدعم القيادة العليا يف املنظمة " فتبين القيادة عنصر النجاح األول جيعل
 .19" التطبيق أسهل وأسرع، ليكون قادراً على جتاوز العقبات وتذليل املصاعب اليت تعرتض تطبيق اإلدارة اإللكرتونية 

إذ أن اإلدارة اإللكرتونية تتطلب وجود مستوى مناسب،إن مل نقل عاليًا من البنية التحتية، اليت البنية التحتية:  -
تتضمن شبكة حديثة لالتصاالت والبيانات وبنية حتتية متطورة لالتصاالت السلكية والالسلكية تكون قادرة على 

  20.هة وبني املؤسسات واملواطن من جهة آخريتأمني التواصل ونقل املعلومات بني اجلامعة من ج
يتم ذلك من خالل إعادة هندسة اهلياكل و : تطوير التنظيم اإلداري والخدمات والمعامالت الحكومية تدريجيا   -

حيث حتتاج اجلامعة  .21والعمليات واإلجراءات لإلدارات واألقسام يف اجلامعة اليت يتقرر أن تقدم خدماهتا إلكرتونياً 
إىل حتوالت جذرية للتحول لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية وذلك عن طريق: تنظيم إداري من أجل إدارة إلكرتونية 
أفضل، ويتطلب ذلك إعادة تشكيل اهلرم اإلداري، وبيان حدود السلطات واملسؤوليات والواجبات، واستحداث 

ة، وإعادة هندسة اإلجراءات, لتتناسب مع مبادئ اإلدارة اإللكرتونية إدارات جديدة أو إلغاء أو دمج إدارات قائم
وحتديد أساليب عمل اإلدارة اإللكرتونية ومهامها على حنو شامل ودقيق،  ،22خصوصًا بعد إدخال التقنية الرقمية

ية، وذلك لتمكني وتوضيح آليات التنفيذ مبختلف مراحله وما تتطلبه من بنية حتتية مناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكرتون
 (.,32,2004املواطن من الوصول إىل املوقع على اإلنرتنت بسهولة ويسر )الطعامنه والعلوش

 وضع تتويل اليت السياسية القيادة طريق عن العليا اإلدارية املستويات قبل من واملساندة الدعم ذلك كل  ويتطلب
 فتبين 23التنفيذ مواضع هلا العامة السياسات وضع تتوىل اليت التنفيذية القيادة طريق وعن للجامعه، العامة السياسات

 .24 ومؤثر حقيقي سياسي دعم إىل حيتاج اإللكرتونية اإلدارة مشروع
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 وتدريبها املؤهلة البشرية العناصر توفري أن فيه الشك مما: املتعاملني وتثقيف وتوعية العاملني وتدريب تعليم  -
 اسرتاتيجيات إعداد عند العليا القيادات مهمة من ُيسهِّل اإللكرتونية، اإلدارة تطبيقات جمال يف وتنميتها باستمرار

 أو التعيني حديثي سواءً  البشرية العناصر لدى التقنية الثقافة مستوى من الرفع ويف اإللكرتونية، اإلدارة تطبيق
 يف كبرية  بدرجة ويسهم منظماهتم يف اإللكرتونية اإلدارة فكرة يتقبلون جيعلهم مما العمل رأس على سابقاً  املوجودين

 .للتغيري مقاومتهم تقليل
 ووضع اآليل، احلاسب استخدام على وتدريبهم البشرية عناصرها هتيئة إىل املنظمات تسعى أن مبكان الضرورة فمن وبالتايل

 التعيني عند املعلومات تقنية جمال يف املؤهلني ختتار وأن املنظمة، يف التنافس مبدأ وإجياد منهم، للمتميزين واملعنوية املادية احلوافز
 وتطبيقات ملفاهيم اجملتمع أفراد مجيع استيعاب ضمان أن كما  للمنظمة، اإللكرتونية اإلدارة مشروع جناح لضمان وذلك مستقباًل،

 اإلدارة إىل التقليدية اإلدارة من النوعية النقلة هذه استيعاب من مُيكِّنهم مبا التحول، هلذا هتيئتهم يتطلب اإللكرتونية اإلدارة
 جلميع املعلومات تقنية عن والندوات احملاضرات وعقد: منها خطوات إتباع من البد ذلك حتقيق يف وللمساعدة، 25اإللكرتونية

 ودعم وإجراء والطالبات، للطالب والتعليمية الرتبوية املناهج يف املقررة املواد كأحد  اإللكرتونية التقنيات وإدخال اجملتمع، أفراد
 فالثقافة ،26اجملتمع أفراد مجيع لتثقيف إعالمية برامج وإطالق املعلوماتية، التقنيات من باالستفادة املتعلقة والبحوث الدراسات

 التنظيمية الثقافة تلعب كما  الرقمي، اجملتمع حنو التحول فوائد توضيح يف ُتسهم اإللكرتونية اإلدارة عامل يف يتم مبا االجتماعية
 واملوظفني اجلمهور) املشروع من املستفيدة لألطراف اجلدية واملشاركة املشروع، جناح ضمان يف بارزاً  دوراً  اإللكرتونية باإلدارة

 والتدريب التعليم نظم وتطوير، 27جناحه على ويساعد للمشروع دعماً  يعطي( مسامهة أخرى جهة وأي اخلاص والقطاع احلكوميني
 برنامج أو مشروع أي شأن شأنه اإللكرتونية اإلدارة مشروع إن سبق مما ونستخلص. 28اإللكرتونية اإلدارة حنو والتحول يتالءم مبا

 وإال والتفوق النجاح حيقق وبالتايل منه مطلوب هو ما تنفيذ من يتمكن كي  عمله لطبيعة واملؤاتية املناسبة البيئة هتيئة إىل حيتاج آخر
 .واجلهد واملال الوقت يف خسارة ذلك يسبب وسوف الفشل مصريه سيكون

ظهرت اإلدارة اإللكرتونية نتيجة للتطورات املتسارعة يف جمال تقنيات معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية:  -5
ومن  29املعلومات، ولذلك فهي تعد قيد التجارب وبالتايل فال بد من وجود مشكالت ومعوقات تعرتض سبيل تطبيقها

 تلك املعوقات ما يأيت:
انعدام التخطيط والتنسيق على مستوى اإلدارة العليا لربامج اإلدارة معوقات إدارية تتعلق بالتنظيم اإلداري: و -أ

ضعف اهتمام اإلدارة و اإللكرتونية، وحتديد الوقت الذي يلزم فيه البدء بتطبيق وتنفيذ اخلدمات واملعلومات إلكرتونياً،
رتونية، غياب التنسيق بني األجهزة واإلدارات األخرى ذات العالقة بنشاط العليا بتقييم ومتابعة تطبيق اإلدارة اإللك

قلة وجود هياكل تنظيمية حمددة وواضحة، وضعف و. 30املنظمة، حىت اليت متتلك نفس األنواع من األجهزة والربجميات
ضعف ورة اإللكرتونية، تضمني تلك اهلياكل للوظائف اليت تغطي كافة األنشطة باملنظمة، وضعف التدرج يف تطبيق اإلدا

اختالف نظم وأساليب اإلدارة حىت داخل املنظمة و. 31برامج التوعية اإلعالمية املواكبة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية،
غياب الرؤية االسرتاتيجية الواضحة لدى معظم الدول وخاصة العربية، بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات و .32الواحدة

اإلدارة الضعيفة ملعظم مشاريع تكنولوجيا املعلومات يف والتحول حنو منظمات املستقبل اإللكرتونية، واالتصاالت مبا خيدم 
املعلومات ومعرفة آليات وضع واختاذ  فقدان الشفافية مبعىن أن حق املواطن ليس مضمونًا للوصول إىلوالقطاع احلكومي، 

عدم وجود و . 33اسية العليا ملشروع اإلدارة اإللكرتونيةضعف الدعم السياسي من القيادات السيوالقرارات املؤسسية، 
عدم املرونة يف وجهة مركزية لتبين مشروعات اإلدارة اإللكرتونية على مستوى الدولة مما يؤدي إىل عدم توافق األنظمة، 
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طول اإلجراءات و. 34اختيار احلل األفضل، بسبب الطرق املتبعة يف نظام املشرتيات احلكومية وعقود الصيانة والتشغيل
عدم توافر التدريب واإلدارية داخل املنشأة وخارجها، مما يوفر أو يلغي فكرة التطبيق بسبب عقبات اإلجراءات اإلدارية، 

 .35ص بشكل واسع يف املواقع املرغوبةاملتخص
احلكومية لقلة عزوف الكفاءات املتميزة عن العمل يف املنظمات معوقات بشرية: تتعلق بالعاملين والمتعاملين: و -ب

النظرة إىل مشروعات احلاسب اآليل وقلة دراية صناع القرارات باملنظمات احلكومية بأمهية تقنية املعلومات، واحلوافز، 
قلة العناصر البشرية املدربة والقادرة و. 36واإلدارة اإللكرتونية من منطلق التكلفة دون إعارة الفائدة منها االهتمام الكايف

ضعف الوعي الثقايف بتكنولوجيا املعلومات على و. 37تشغيل والصيانة هلذه التقنية اجلديدة واملعقدةعلى التعامل وال
عدم توفر احلافز القوي لدى األفراد إلجناح عملية التحول، وعدم إحساسهم بأهنم و .38املستوى االجتماعي والتنظيمي

ومن ذلك " تنامي شعور ، 40ف من فقدان وظائفهممقاومة العاملني للتغيري واخلو و. 39جزء من عملية التحول والنجاح
ضعف مهارات اللغة اإلجنليزية لدى بعض و .41بعض املديرين وذوي السلطة بأن التغيري ُيشكِّل هتديدًا لسلطتهم،

عدم وعدم الثقة يف محاية سرية وأمن التعامالت الشـخصية، و .42املوظفني، والتهيُّب من التعامل مع األجهزة اإللكرتونية،
 . 43شجيع املسؤولني وأجهزة اإلعالم لألفراد على التعلم الذايت لربامج وتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية وتقنية املعلوماتت

 . 44مثل قلة املوارد املتاحة بسبب االرتباط مبيزانيات ثابتة وحمدد فيها أوجه اإلنفاق معوقات مالية: تتعلق بالتمويل: -ج
ارتفاع تكاليف خدمة الصيانة ألجهزة وحمدودية املخصصات املالية املخصصة لتدريب العاملني يف جمال نظم املعلومات، و

تكلفة احلاسب اآليل الشخصية لألسر املتوسطة والفقرية، وتكلفة استخدام الشبكة العاملية و. 45احلاسبات اآللية
  .46لإلنرتنت

داري احلديث املتمثل باإلدارة اإللكرتونية والتخلي عن اإلدارة التقليدية ويرى الباحث أن تطبيق هذا املدخل اإل
أصبح مطلب أساسيا وخاصة يف اجملال الرتبوي، إال أنه يظهر جليًا بأن تطبيق هذا املدخل سيواجه العديد من املتطلبات 

 اجلمهورية اليمنية بلد البحث احلايل. -والصعوبات واملعوقات السيما يف جامة اب 
 واقع اإلدارة اإللكترونية في جامعة اب: 

ومن خالل العرض النظري السابق، لنشأة ومفاهيم ومراحل ومتطلبات تطبيقات اإلدارة اإللكرتونية، فضال عن  
ذكر املعوقات اليت تواجه اإلدارة اإللكرتونية يف املؤسسات عامة يرى الباحث، أن يتطرق إىل واقع اإلدارة اإللكرتونية يف 

مهتمني بالبحث احلايل ونتائجه عن هذا الواقع بغرض تطويره مستقبالً، وهذا اجلمهورية اليمنية حماواًل إيصال فكرة عامة لل
ما سيتناوله الباحث يف اجلزئية التالية. وعلى الرغم أن مصطلح احلكومة اإللكرتونية حيتوي على الصفة إلكرتونية فإن 

وإمنا إحداث حتول وتغيري  والتقنية،كما أن اهلدف ليس جمرد األمتتة   العامة،جوهر هذا املصطلح هو اإلدارة أو اإلدارة 
 اخلدمات العامة احلكومية للمواطنني. العامة، وتقدميوتطوير حقيقي يف أسلوب عمل اإلدارة 

م, وذلك يف ندوة نظمتها وزارة 2001ويف اليمن تعود بدايات تناول موضوع احلكومة اإللكرتونية إىل هناية عام 
اه إعداد وثيقة ملشروع احلكومة اإللكرتونية, ومت تسميته )الربنامج الوطين لتقنية املواصالت آنذاك, مث تتابعت اجلهود باجت

 م. 2002املعلومات( حيث أقر جملس الوزراء هذا الربنامج, وذلك يف نوفمرب 
ويُعرف مشروع احلكومة اإللكرتونية يف اليمن بالربنامج الوطين لتقنية املعلومات وهو " مشروع وطين مُيَكن من 

األعمال واإلجراءات احلكومية اليت ختتص بعالقة احلكومة بإداراهتا أو باألفراد أو اهليئات)العامة واخلاصة( بطريقة  تنفيذ
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تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدمج املعلومات وحتقيق التكامل بينها, وإتاحة الفرصة  استخدامإلكرتونية عن طريق 
ث يهدف هذا الربنامج إىل: التعريف بأمهية تقنية املعلومات يف حياة الشعوب للوصول إليها عن طريق موقع إلكرتوين" حي

وحتقيق تطورها، وإبراز أمهية ودور تكاملية توظيف تقنية املعلومات يف تعزيز جهود التنمية يف خمتلف اجملاالت، ورفع كفاءة 
إلجراءات والعمليات اإلدارية يف اجلهاز أداء أجهزة احلكومة, وحتسني تعاملها مع املواطنني والشركات, وتقليص وقت ا

وتواصل على املستوى احمللي من ناحية,  اتصالاحلكومي, وختفيض التكلفة لإلجراءات والعمليات اإلدارية، وفتح قنوات 
بنية وعلى املستوى اخلارجي من ناحية أخرى للحاق بالتطورات املتسارعة يف هذا اجملال وصوالً إىل اجملتمع الرقمي، وإجياد ال

األساسية الضرورية لتشجيع قطاع األعمال على االستثمار, وتشجيع األفراد ومؤسسات الدولة وقطاع األعمال على 
استخدام تقنية املعلومات واالستفادة من مزاياها، وتوظيف تقنية املعلومات يف تقييم األداء للجهاز احلكومي, وتقييم 

واالجتماعية، وجتسيد قدر كاٍف من الشفافية لنتائج الربامج والسياسات  املشاريع والربامج وخطط التنمية االقتصادية
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية والتقنية إخل، واستثمار تقنية املعلومات يف تفعيل دور التوثيق وتطوير أنشطته من 

 .47تاج إليها من باحثني ومتخذي قراررصد وجتميع ومعاجلة واختزان ونشر كافة الوثائق واملعلومات وإتاحتها ملن حي
وتُعىن هذه اللجنة برسم السياسات العامة  الوزراء،وقد مت تعيني جلنة إشرافية عليا للربنامج برئاسة دولة رئيس 

برئاسة معايل وزير االتصاالت  أما بالنسبة إلعداد ورسم اخلطط التنفيذية فقد أُوكلت إىل جلنة تسيري الربنامج للربنامج،
وتقنية املعلومات, وعضوية ممثلني من خمتلف الوزارات واجلهات ذات العالقة، ويف إطار هذه اللجنة يتم إنشاء مكتب 

 تنفيذي للربنامج يف وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
رة "حيث ورغم ذلك فإن مشروع احلكومة اإللكرتونية يف اليمن يراوح يف مكانه وحيتاج إىل وقفة تقييميه وإعادة بلو 

 سنتني،خالل سنة أو  هالسهل تنفيذمن عشر سنوات حىت يتم االنتهاء منه، فالربنامج طموح وليس من  حيتاج إىل أكثر
 م.2010إىل عام 2002خاصة بعد أن كانت وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات قد حددت مدة تنفيذه من عام 

الرؤية للمشروع، وبناء اهلياكل واألطر اخلاصة به,  وكذا بنيته  واستكمالويتضح هبذا أن اليمن اليزال حياول بلورة 
التحتية, وحل مسألة التمويل, وهو ما يعين أنه واقع يف مرحلة ما قبل الدخول الفعلي يف تطبيقات احلكومة اإللكرتونية, 

 كل املتطلبات الالزمة لتطبيق مشروع احلكومة اإللكرتونية.  اكتمالوذلك لعدم 
اولة ذاتية من بعض القيادات اإلدارية يف خمتلف املؤسسات الدولة، السيما اجلامعات اليمنية ومنها أن هناك حم إال

جامعة اب، تسعى تلك القيادات إىل تبىن اإلدارة اإللكرتونية يف مؤسساهتا حرصًا منها مبا تقدمه اإلدارة اإللكرتونية من 
 سهولة حوسبة البيانات واسرتجاعها بسهولة ويسر.تسهيالت يف املعامالت والعمليات اإلدارية، فضاًل عن 

ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن املهارات الفنية املطلوب إكساهبا للعاملني لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  
(، واملهارة يف التعامل مع Outlookاجلامعات اليمنية ومنها جامعة اب: املهارة يف التعامل مع برنامج االوت لوك)

(، واملهارة يف التعامل مع برنامج الباور بوينت Excel(، واملهارة يف التعامل مع برنامج االكسل )Wordمج الورد)برنا
(Power Point.واملهارة يف التعامل مع الشبكة العنكبوتية ،) 

ية يستخلص الباحث أن هناك, وجود بسيط لتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعات اليمن وفي هذا السياق
ومنها جامعة اب، مكان البحث احلايل، ويعزى ذلك لعدة أسباب منها: ضعف البنية التحتية والتجهيزات يف اجلامعات 
اليمنية ومنها جامعة اب، وضعف املستوى املعريف واملهاري إلكرتونيًا للعاملني اإلداريني يف اجلامعات اليمنية ومنها جامعة 

ا حنو التحول اىل اإلدارة اإللكرتونية، وغياب برامج التدريب يف اإلدارة اإللكرتونية اب، وقصور يف قناعة القيادات العلي
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لدى العاملني اإلداريني يف اجلامعات اليمنية ومنها جامعة اب، وعدم استقراء رغبات واحتياجات العاملني اإلداريني 
 التدريبية ملمارسة اإلدارة اإللكرتونية.

 الدراسات السابقة 
 توفرت للباحث بعض الدراسات منها:الدراسات المحلية: 

هدفت الدراسة إىل التعرف على احتياجات اجلامعة اليمنية خلدمات احلاسوب يف تطوير  (:2006دراسة، خشافة ) -
 العمل اإلداري واالكادميي من وجهة نظر عمداء الكليات ورؤساء األقسام األكادميية، وأتبعت الباحثة املنهج الوصفي

واملعلومات,  واستخدمت الباحثة املتوسطات احلسابية واالحنرافات  التحليلي,  وحتددت االستبانة كأداة جلمع البيانات
املعيارية واالختبار التائي, وحتليل التباين االحادي وذلك لتحليل نتائج البحث وتوصلت إىل العديد من النتائج أمهها: 

عدم توفره يف اإلدارة اجلامعية، والنقص احلاصل يف الدورات والتدريب نقص واضح يف استخدام أجهزة احلاسوب و 
للعاملني واإلداريني يف الوحدات اإلدارية املختلفة، هناك رغبة لدى العامليني حنو أمتته العمل اإلداري وإحالل العمل 

 اإلداري واألكادميي بنظام حموسب.
برنامج تدرييب لتطوير مهارات استخدام تقنيات املعلومات لدى هدفت الدراسة إىل بناء (: 2010دراسة خشافه ) -

أعضاء هيئة التدريس يف جامعة إب, بواسطة التعرف على واقع مهارات استخدام تقنيات املعلومات وأمهيتها لدى أعضاء 
ول تناول املهارات هيئة التدريس يف جامعة إب, حيث مت بناء استبانة مشلت جمالني وكل جمال يتكون من حمورين احملور األ

العامة وأمهيتها واحملور الثاين اختص بتوظيفها وأمهيتها يف التعليم اجلامعي, وألغراض التحليل اإلحصائي مت استخدام 
( من أعضاء هيئة %73العديد من األساليب والوسائل اإلحصائية، وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج أبرزها: ان )

طلب استخدام احلاسوب وأنه مهم وتعكس هذه النسبة درجة أمهية استخدام احلاسوب يف التدريس يرون أن عملهم يت
( من أعضاء هيئة التدريس مل يلتحقوا بدورات التعامل مع احلاسوب خالل سنوات %65.3التعليم اجلامعي، أن )

 املعلومات. عملهم، وأن هناك حاجة ملحة لدى أعضاء هيئة التدريس للتدريب وتطوير مهاراهتم يف تقنيات
(: وهدفت إىل معرفة معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف جامعة تعز من وجهة نظر 2011دراسة السماوي ) -

القيادات األكادميية و اإلدارية, ومت استخدام املنهج الوصفي، كما مت استخدم أداة االستبانة اليت مت تطبيقها على مجيع 
نائب عميد، مدير مركز، نائب مدير  معة تعز الذين يعملون يف املراكز الوظيفية عميد،القيادات األكادميية واإلدارية جبا

( قائدًا فقط، وبعد مجع 145( قائداً، استجاب منهم)166رئيس قسم علمي، مدير عام، والبالغ عددهم) مركز،
ت احلسابية واالحنرافات املعيارية ( من خالل استخدام املتوسطاspssالبيانات وحتليلها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية )

والتقنية، واملالية اليت تعيق تطبيق  وكانت ابرز النتائج اليت توصلت إليها ما يلي: إن درجة حده املعوقات االدارية، والبشرية،
اإلدارة االلكرتونية جبامعه تعز بشكل عام جاءت بدرجة كبرية، وعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند 

( يف تقدير القيادات األكادميية و اإلدارية جبامعة تعز لدرجة حده املعوقات اليت تعوق تطبيق اإلدارة 0.05مستوى)
 االلكرتونية يف اجلامعة تعزى ملتغريات )نوع القيادة ــــ املركز الوظيفي ـــــ سنوات اخلربة(.

دى توفر متطلبات تعلق اإلدارة االلكرتونية وقد هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على مم(: 2010دراسة محسن ) -
واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليل عن طريق  ،يف مكاتب الوزارات وفروع املصاحل احلكومية مبحافظة عدن

املدخل املسحي لوصف مدى توافر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف تلك املنظمات واملزايا والفوائد املرتتبة على 



  واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة إبواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة إب 

 
58 

( مكتبًا وفرع مصلحة  34وقود حتددت عينة الدراسة بعينة عمدية بلغت )، قها واملعوقات اليت حتول دون ذلكتطبي
( واستخدم جمموعة من SPSSجلمع البيانات ومت اعتماد برنامج احلزمة االحصائية ) واستخدمت االستبانة كأداة

إن االمكانية الوزارات وفروع املصاحل  تج من أبرزها:االساليب االحصائية لتحليل البيانات, وتوصلت إىل مجلة من النا
احلكومية مبحافظة عدن هتتم اهتمامًا عاليًا بتوفري املتطلبات اإلدارية والبشرية, واألمنية,  والتنقية، أن املديرين أفراد عينة 

نظماهتم, وأهنم يتفقون على الدراسة يتوفر لديهم مستوى نسيب من اإلدراك جتاه أمهية تطبيق اإلدارة االلكرتونية ويف م
تطبيق اإلدارة االلكرتونية بتحقق ملنظماهتم مزايا عديدة، وأن العديد من املنظمات ال متتلك موقعًا متفاعاًل وأن حدث 
فإنه ال يكون باملستوى املطلوب واملليب للحاجة فال تزال التطبيقات العقلية لإلدارة االلكرتونية جزئية ويف مراحلها األوىل 

ددة على أرض الواقع على الرغم من توافر كافة متطلبات التطبيق إذ أن مواقع االنرتنت لبعض املنظمات ال تتعدى وحم
 مرحلة النشر االلكرتوين. 

هدفت الدراسة إيل التعرف على درجة توفر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف جامعة (: 2014دراسة اسكندر) -
املنهج الوصفي املسحــي, وتكونت عينة الدراسة من القيادات األكادميية واإلدارية، يف جامعة إب، واعتمدت الباحثة على 

( فقرة وتوصلت 41واليت تكونت من ) (فردا، واستخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة،116إب، والبالغ عددهم )
 ية يف جامعة اب جاءت قليلة بوجه عام.النتائج اليت من ابرزها: إن درجة توفر متطلبات تطبيق اإلدارة االلكرتون

هدفت إىل معرفة معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف جامعة إب من وجهة نظر  (:2015دراسة البعداني) -
القيادات األكادميية و اإلدارية, و استخدام املنهج الوصفي املسحي، كما مت استخدم أداة االستبانة اليت مت تطبيقها على 

نائب عميد، مدير مركز، نائب  لوظيفية عميد،مجيع القيادات األكادميية واإلدارية جبامعة إب الذين يعملون يف املراكز ا
( فردا فقط، و 224( فردا، استجاب منهم)244رئيس قسم علمي، مدير عام، مدير إدارة والبالغ عددهم) مدير مركز،

كما استخراج صدق األداة وثباهتا وبعد مجع البيانات وحتليلها باستخدام   اشتملت أداة البحث على أربع جماالت رئيسية،
( وكانت ابرز النتائج اليت توصلت إليها ما يلي: إن درجة وجود املعوقات التقنية، واإلدارية، spssج احلزم اإلحصائية)برنام

 والبشرية اليت تعيق تطبيق اإلدارة االلكرتونية جبامعه اب بشكل عام جاءت بدرجة كبرية. واملالية،
 ب( الدراسات العربية:ـ

إىل التعرف على كيفية تطبيق اإلدارة االلكرتونية لتطوير كليات الرتبية للبنات  هدفت الدراسة(: 2007دراسة بخش ) -
باململكة يف ضوء التحوالت املعاصرة من خالل حماور الدراسة,  واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي ومت 

وتوصلت الدراسة إىل مجلة من   ( فرداً,205استخدام االستبانة كأداة جلمع املعلومات من عينة الدراسة املكونة من )
النتائج ابرزها: أن مفهوم اإلدارة االلكرتونية واضح لدى أفراد العينة، إن إدراك عينة الدراسة ملفهوم اإلدارة اإللكرتونية 

م تقنيات يرتبط بالكفاءة والفاعلية يف أداء املهام اإلدارية وأن جناح اإلدارة االلكرتونية مرتبط بالثقافة التطبيقية واستخدا
 املعلومات واالتصاالت.

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على درجة تطبيق اإلدارة االلكرتونية,  للرتبية, وكان (: 2008دراسة العريشي, ) -
املنهج املستخدم يف الدراسة هو املنهج الوصفي التحليل واستخدام الباحث االستبانة كأداة للدراسة ـــ حيث تكون جمتمع 

( 220مجيع العاملني يف اإلدارة العامة للرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية وبلغت عينة الدراسة ) الدراسة من
( وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج SPSSعاماًل وعاملة,  ومت حتليل البيانات باستخدام برنامج املعاجلة االحصائية )
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ية لتطبيق اإلدارة االلكرتونية وأن هناك عومل مساعدة على امكانية تطبيقها  أبرزها: أن أفراد عينة الدراسة يرون هناك أمه
 كتوفري كوادر بشرية قادرة,  ووجود معوقات حتول دون تطبيقهما تنقص املوارد املالية والفنية.

ونية يف (: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على املعوقات التقنية يف تطبيق اإلدارة االلكرت 2015, )دراسة الحربي -
جامعة القصيم,  واعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي,  واستخدمت االستبانة أداة هلا,  

( فرداً. 208وتطبيق الباحثة األداة على جمتمع الدراسة من القيادات اإلدارية واالكادميية جبامعة القصيم ـــ والبالغ عددهم )
احلاصلني على  العلمي، لصاحلن معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية وتعزي ملتغري املؤهل وتوصلت اىل نتائج أبرزها: أ

 مؤهالت ماجستري ودكتوراه حنو معوقات تطبيق اإلدارة االلكرتونية.
 ج( الدراسات األجنبية: 

هدفت الدراسة ايل تقومي اخلدمات الطالبية اليت تقدم للطلبة املتعلمني من خالل  (collins,2007)دراسة -
اهداف الدراسة قام  ولتحقيق‘الوصفيوظفت الدراسة املنهج  دوق‘: االنرتنت يف ست جمموعات للخدمات الطالبية 
 ومقابله شخصيه. ‘الباحث باستخدام االستبانة كأداة جلمع املعلومات 

 الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من حيث:  تاختلف االختالف:أوجه  -
  .اهلدف: حيث هدفت الدراسة احلالية اىل معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب

عمداء الكليات –جمتمع البحث: حيث استخدمت الدراسة احلالية جمتمع جامعة اب املتمثل ب رئيس اجلامعة ونوابه 
 .مدراء اإلدارات–رؤساء األقسام –ونواهبم 

 استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة ما يلي:أوجه االستفادة:  -
 صياغة مشكلة الدراسة وفرضياهتا. 
 بناء اإلطار النظري واملنهجي.  
  تطوير أداة الدراسة واملعاجلات اإلحصائية 
 :وإجراءاته البحث منهجية -
 :البحث منهج -

 .املسحي الوصفي املنهج الباحث استخدم فقد ،وأهدافه احلايل البحث موضوع لطبيعة نظراً      
 :البحث عينة -

 واإلدارية األكادميية القيادات من قصدية بطريقة البحث عينة اختيار مت أهدافة وحتقيق احلايل، البحث لطبيعة نظراً 
 االداري للعمل واملمارسني العامة واالدارة الرتبوي والتخطيط اإلدارة جماالت يف والتخصص، اخلربة فيهم توافر ممن

 اليمنية اجلامعات وبعض إب جامعة يف واملختصني األقسام ورؤساء والعمداء التدريس هيئة أعضاء من واالكادميي
 على االستجابة على وموافقتهم استعدادهم وأبدوا البحث جماالت يف حبثي رصيد ولديهم ممارسة، أكثر كوهنم  األخرى،

 .خبرياً (22)عددهم بلغ وقد  البحث، أداة
 البحث متغيرات وصف -
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 ( يوضح خصائص متغيرات البحث1جدول)
 النسبة املئوية التكرار املتغريات
 %100 24 ذكر اجلنس 

  - انثى
 %13 3 نائب-رئيس جامعة  التوصيف الوظيفي 

 %33 8 نائب–عميد كلية 
 %54 13 مدراء إدارات

 %04 1 دبلوم متوسط فاقل املؤهل 
 %17 4 جامعي

 %67 16 دراسات عليا
 %54 13 سنوات فاقل 10 اخلربة 

 %17 4 سنة 15اىل11من
 %29 7 سنه فأكثر 16

 ( ما يأيت:1يتضح من اجلدول رقم )
 %من افراد العينة.100بنسية  24بلغ عدد الذكور متغير الجنس: 

,( 54( بنسبة )13( وبلغ عدد اإلداريني )%46( بنسبة )11بلغ عدد القيادات األكادميية )متغير التوصيف الوظيفي: 
 من عينة الدراسة.

( %67) ة( بنسب16)حيث مثل حاملو شهادات الدراسات العليا العدد األكرب من العينة بعدد متغير المؤهل العلمي: 
( وحاملي درجة الدبلوم فأدىن كان باملرتبة %17( وبنسبة )4العينة مث تلى هذا حاملي الشهادات اجلامعية بعدد) نم

 ( من عينة الدراسة. %04( وبنسبة )1)األخرية بني افراد العينة بعدد 
 16و) ,سنة( 15اىل11و)من ,سنوات فاقل(  10)مت تقسيم هذا املتغري اىل ثالث فئات هي بالرتتيب متغير الخبرة: 

 %(54( من العينة وبنسبة )13وقد احتلت الفئة األوىل املرتبة األوىل بعدد) ,سنه فأكثر(
( من 4واحتلت الفئة الثانية املرتبة األخرية بعدد) ,(%29( من العينة وبنسبة )7ويف املرتبة الثانية كانت الفئة الثالثة بعدد)

 .افراد العينة من ذوي اخلربات واملؤهالت العاليةاىل ان  ( وهذا مما يشري%17العينة وبنسبة )
 أدوات البحث: 

احلايل أداة االستبانة كأداة جلمع البيانات األولية، حيث مت تصميم  نظراً لطبيعة أهداف البحث، فقد استخدم البحث    
االستبانة باالعتماد على اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث، وقد تكونت االستبانة من 

م حتديد املتطلبات ( فقرة موزعة على سبعة جماالت، تعرب عن جمموعة العمليات واإلجراءات اليت على أساسها يت93)
 الالزمة لتطبيق االدارة االلكرتونية يف جامعة إب.  

 بناء األداة: أعتمد الباحث في بناء أداة بحثه على الخطوات اآلتية:  -
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، واإلدارة والقيادة اإلدارية واألكادميية اإللكرتونية،الرجوع إىل املصادر واملراجع والكتب املتخصصة يف اإلدارة  -1
نتائج اخلربات والتجارب ، و الصادرة عن املؤمترات والندوات واحللقات العلمية املتخصصة يف موضوع البحث التوصياتو 

الروى االسرتاتيجية للتعليم العايل يف جامعة إب والقوانني واللوائح ، و واالجتاهات العاملية املعاصرة ذات العالقة بالبحث
التقارير الرمسية الصادرة عن واقع أداء القيادات يف ، و يف إدارة التعليم اجلامعيالرمسية احمللية والعربية واألجنبية املتخصصة 

 . جامعة إب
فقره،  (14)االداري, ويتكون من( جماالت,  كما يلي: اجملال األول: 7صياغة اجملاالت ألداه البحث حيث بلغت) -2
فقره، (13)املوارد البشرية, ويتكون من: لثال الثااجملفقره، و (15) الثاين: اجملال التقين والربجمي,  ويتكون من اجملالو 
( فقره، واجملال 11فقره، واجملال اخلامس: املوارد املادية, ويتكون من )( 11)ويتكون من, املوارد املالية :الرابع اجملالو 

بعد حتديد فقره، و (12)ويتكون من, اجملال التشريعي :السابع اجملال( فقره، و 17السادس: امنية املعلومات, ويتكون من )
اإلدارة عناصر متطلبات اجملاالت مت تصميم األداة بصورهتا األولية ووضع التعليمات اخلاصة هبا، وذلك بصياغة 

 القيادات اإلدارية واألكادميية، لكل جمال من اجملاالت حيث بلغت بصورهتا األولية.بعض اإللكرتونية لدى 
 صدق أداة البحث:  -

بعد أن مت االنتهاء من إعداد أداة البحث بصورهتا األولية مت القيام باإلجراءات املنهجية اخلاصة مبعرفة الصدق 
 الظاهري لألداة وذلك وفق اخلطوات اآلتية: 

عرض وتوزيع األداة بصورهتا األولية على جلنة التسيري للبحث واالجتماع هبم، ومناقشتهم هبدف التأكد من  -أ
راءات املنهجية يف تصميم جماالت أداة البحث يف كل جمال وطُلب منهم حتديد مدى صالحيتها وانتمائها سالمة اإلج

 للمجال، ووضع املالحظات األولية حوهلا من حيث التعديل واحلذف واإلضافة. 
يف الصياغة  بعد أن مت تعديل أداة البحث لغويًا من قبل جلنة التسيري اخلاصة بالبحث واليت ركزت على التعديل -ب

 .اللغوية ملعظم اخلطوات مت القيام باختيار جلنة من احملكمني املتخصصني
هبدف استخراج الصدق الظاهري ألداة البحث املكونة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف اجلامعات اليمنية 

ى األداة من حيث إضافة أو (، ومت توزيع أداة البحث عليهم وطلب منهم احلكم عل3( حمكمًا ملحق )10بلغ عددهم )
 حذف أو تعديل أية خطوة وحتديد مدى انتمائها للمجاالت، وكذلك مدى صالحيتها. 

حتصل على نسبة االتفاق احملددة، فقرة ، حبيث تعتمد كل الفقرة( كمعيار العتماد %80. اعتماد نسبة االتفاق )ج
قيام بعملية مجع األداة من احملكمني املتخصصني، مت القيام اليت حتصل على أقل من النسبة احملددة، وبعد ال لفقرةوحذف ا

ل اوحذف وتعديل بعض الفقرات اىل اجملبتحليل النتائج النهائية واستخراج األداة بصورهتا النهائية واتضح بأنه مت إضافة 
 اخلاص هبا. 

 ثبات أداة البحث:  ج.
 بعد االنتهاء من إجراءات صدق أداة البحث مت استخراج ثبات أداة البحث بطريقتني مها: 

التجزئة النصفية بني فقرات االداة لكل جمال وعلى مستوى االداة ككل، من خالل استخدام معامل ارتباط بريسون  -أ
 (.2)اجلدول كما هو موضح يف ،  بني جزئي االداة واجملاالت
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 معامل ارتباط بريسون حبسب        ثبات أداة البحث( يوضح 2جدول)                         

معامل ارتباط 
 بريسون

 إلداري
التقين 

 والربجمي
املوارد 
 املوارد املادية املوارد املالية البشرية

أمنية 
 التشريعي املعلومات

إمجايل 
 األداة

998. .998 986. 1.00 .988 .991 1.00 .991 

 ( 3)باجلدول حيث مت حساب االتساق الداخلي للمجاالت احملددة، كما  خكرو نبا طريقه الفا   -ب
 الفا كرونباخ حبسب             ثبات أداة البحث( يوضح 3جدول)                   

 إمجايل معامل ثبات األداة)ألفا كرونباخ(
 اجلولة الثانية اجلولة األوىل

.898 .955 
 المعالجات اإلحصائية: -

 ( لتحليل نتائج اخلرباء املشاركني يف البحث باستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: spssاستخدام احلقيبة اإلحصائية )
 .على كل متطلب من متطلبات اإلدارة اإللكرتونية املتوسطات احلسابية ملعرفة متوسط تكرارات موافقة اخلرباء -
 .مدى تشتتت قديرات اخلرباء، على كل متطلب من متطلبات اإلدارة اإللكرتونية ملعرفةاالحنراف املعياري.  -
 على كل متطلب من متطلبات اإلدارة اإللكرتونيةالنسب املئوية ملعرفة نسبة موافقة اخلرباء  -
 معامل ارتباط بريسون ملعرفة ثبات أداة البحث.  -
 داة البحث.حلساب االتساق الداخلي لكل جماالت أ خكرو نبا معامل الفا   -

 رابعا : عرض ومناقشة نتائج البحث 
حيتوي هذا اجلزء على عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الفرعي الثاين املتمثل مبا درجة توفر متطلبات تطبيق اإلدارة  -

 اإللكرتونية يف جامعة إب ؟
املعيارية والنسبة املئوية والرتتيب وقد مت اإلجابة على السؤال من خالل حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات  -

 حبسب استجابات اخلرباء املشاركني، وميكن عرض ذلك كما يأيت:

 اوال : عرض النتائج على مستوى المجاالت ككل:
ميكن توضيح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني على مستوى 

 خالل اجلدول اآليت:اجملاالت ككل من 
( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء على 4جدول )

 مستوى المجاالت ككل

 الداللة االحنراف املعياري املتوسط اجملال
 صغرية 0.480 1.18 اجملال اإلداري
 صغرية 0.547 1.33 التقين والربجمي
 صغبرية 0.543 1.33 املوارد البشرية
 صغرية 0.210 1.12 املوارد املالية
 صغرية 0.578 1.31 املوارد املادية
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 صغرية 0.528 1.53 أمنية املعلومات
 صغرية 0.309 1.12 التشريعي

 صغرية 0.456 1.27 إمجايل األداة
 ( ما يأيت:4)يتضح من اجلدول 

، (1.27ومبتوسط حسايب امجايل ) (صغرية)تدين املستوى العام لواقع ممارسة اإلدارة االلكرتونية يف جامعة إب بدرجة  -
ودرجة توفر )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة  اخلرباء من امجايل استجابات، (0.456)واحنراف معياري 

الباحث ذلك اىل قصور يف استخدام متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف كافة اجملاالت، ويعزى 
، بسبب عدم توفر بيئة تكنولوجية حديثة يف اجلامعة، ومجود التشريعات وعدم مواكبتها للثورة اجملاالت اإللكرتونية يف كافة

ادات يف اجلامعات اليمنية لدور الرقيمة واقتصاد املعرفة، باإلضافة للثورة الرقيمة واقتصاد املعرفة، باإلضافة إىل جتاهل القي
 اإلدارة التكنولوجية يف تسهيل املعامالت اإلدارية وتوفري اجلهد والوقت واملال.

تفاوت تدين املستوى اإلمجايل لواقع ممارسة اجملاالت لإلدارة االلكرتونية يف جامعة إب وبدرجة صغرية حيث احتل جمال  -
يف حني احتل جمال املوارد  ،(0.528واحنراف معياري امجايل ) (،1.53) سايباألوىل مبتوسط ح أمنية املعلومات املرتبة

كما احتل اجملال التقين   ، (0.543واحنراف معياري امجايل ) ،(1.33مبتوسط حسايب امجايل )الثانية  البشرية املرتبة
كما احتل جمال املوارد املادية ،  (0.547واحنراف معياري امجايل ) ،(1.33والربجمي املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب امجايل )

 يف حني احتل اجملال اإلداري املرتبة، (0.578واحنراف معياري امجايل) ،(1.31املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب امجايل )
كما احتل جمال املوارد املالية املرتبة ،  (0.480واحنراف معياري امجايل ) ،(1.18مبتوسط حسايب امجايل )اخلامسة 
، وجاء يف املرتبة األخرية اجملال التشريعي (0.210واحنراف معياري امجايل ) ،(1.12مبتوسط حسايب امجايل ) السادسة

 .(0.309واحنراف معياري امجايل ) ،(1.12امجايل ) مبتوسط حسايب
 :كل مجال على حدة: عرض نتائج  ثانيا  

 :المجال األول: المجال اإلداري
ي حنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف اجملال اإلدار املتوسطات احلسابية واالميكن عرض 

 وذلك كما يأيت:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء المشاركين في حيوض :(5جدول )

 المجال اإلداري

االحنراف  املتوسط الفقرات م
 املعياري

 الداللة النسبة

 صغريه 0.53 0.796 1.59 اإلدارة العليا لسياسة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إب.وتأييد دعم  1
 صغريه 0.51 0.738 1.54 استخدام برامج التواصل االجتماعي املختلفة للتواصل مع اجلهات املختلفة 13
 صغريه 0.46 0.734 1.40 وجود إدارة متخصصة بنظم املعلومات اإلدارية. 7
 صغريه 0.43 0.567 1.31 تبين جامعة إب ملفاهيم تطبيق اإلدارة اإللكرتونية. 2
 صغريه 0.43 0.567 1.31 سعي اجلامعة احلثيث يف التعاون مع املراكز التدريبية واالستشارية يف جمال التقنية احلديثة. 14
 صغريه 0.42 0.550 1.27 خدمات اجلامعة.إعداد النشرات اإلرشادية اليت حيتاجها املستفيدين من  5
 صغريه 0.42 0.550 1.27 وجود ختطيط وتنسيق على املستويات العليا إلدخال مشروع اإلدارة اإللكرتونية للجامعة. 6
 صغريه 0.42 0.550 1.27 القدرة على مجع املعلومات وحتليلها إلكرتونياً للمستويات اإلدارية كالً حسب احتياجه. 12
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(، 0.480( واالحنراف املعياري )1.18( أن املتوسط العام لكل الفقرات يف اجملال )4)يتضح من اجلدول 
وبدرجة إمجالية )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف اجملال اإلداري، حيث حصلت 

( اليت تنص على دعم وتأييد اإلدارة العليا لسياسة تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة إب. على أعلى 1)الفقرة 
ويعزى الباحث ذلك اىل أمهية الفقرة كوهنا اخلطوة األوىل يف تطبيق 0.796)واحنراف معياري)  ((1.59املتوسطات 

 تنص على استخدام برامج التواصل االجتماعي املختلفة ( اليت2اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف حني حصلت الفقرة)
(، ويعزو الباحث ذلك اىل استخدام مواقع التواصل 1.54للتواصل مع اجلهات املختلفة على املرتبة الثانية مبتوسط )

اإلدارية ( اليت تنص على وضع خطة إلكرتونية متكاملة وشاملة لتوزيع املهام 14االجتماعي يف اجلامعة، وحصلت الفقرة )
( على ادىن فقرات اجملال ويعزى الباحث ذلك اىل  أن النتيجة منطقية وذلك 0.000( واحنراف معياري)1.00مبتوسط )

لسبب قصور يف استخدام متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب  يف اجملال اإلداري وإن وجد التطبيق لبعض 
ارة اإللكرتونية يف جامعة اب أو لكون اخلطط املعدة لذلك مل خنرج اىل حيز هذه املتطلبات فهو لغرض غري تطبيق اإلد

 التطبيق.
 التقني والبرمجي:: المجال ثانيالمجال ال

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف اجملال التقين ميكن عرض 
 وذلك كما يأيت: والربجمي

 
 يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء المشاركين في: (6جدول )

 المجال التقني والبرمجي

 المتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 متوسط        0.70          0.868         2.09   متتلك اجلامعة موقعاً إلكرتونياً على الشبكة العنكبوتية. 1
 صغريه        0.50          0.740         1.50   حتقيق الربط اإللكرتوين بني اجلامعة والطلبة من خالل البوابة اإللكرتونية اجلامعية. 9
 صغريه        0.47          0.666         1.41   القدرة على التعامل مع بعض الربامج لعمل اإلحصاءات وحتليل البيانات. 11
 صغريه        0.45          0.658         1.36   وجود وحدة للتواصل على شبكة اإلنرتنت بني العاملني واإلدارات املختلفة داخل اجلامعة وخارجها. 2
 صغريه        0.45          0.581         1.36   التعامل مع برنامج تكوين الغرف املفتوحة واملغلقة لعقد املؤمترات واالجتماعات. 7
 صغريه        0.44          0.646         1.32   وجود الربيد اإللكرتوين )اإلمييل( إلرسال واستقبال الرسائل اجلماعية مع إمكان إرفاق امللفات. 5
 صغريه        0.42          0.456         1.27   وجود نظام إلكرتوين حديث لعمل االختبارات. 8
 صغريه        0.42          0.550         1.27   تفعيل تقنيات النسخ االحتياطي للمعلومات. 12
 صغريه        0.42          0.550         1.27   إعداد ملف إلكرتوين مثل وحدة اإلدارة وحوسبة املعامالت املالية واإلدارية. 13

 صغريه 0.40 0.428 1.22 وجود خطط إلكرتونية تتسم باملرونة والكفاءة الستيعاب أي متغريات تتطلبها اإلدارة اجلامعية. 4
 صغريه 0.39 0.394 1.18 امتالك إدارة اجلامعة دليل إجرائي لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية. 8
 صغريه 0.37 0.351 1.13 وجود اسرتاتيجية واضحة لإلدارة اإللكرتونية باجلامعة. 3
 صغريه 0.36 0.294 1.09 توفر مناخ تنظيمي مناسب لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية. 9
 صغريه 0.34 0.213 1.04 حتديد التقنيات الالزمة لتنفيذ كل مهمة. 11
 صغريه 0.33 0.000 1.00 وضع خطة إلكرتونية متكاملة وشاملة لتوزيع املهام اإلدارية. 10
 صغرية 0.39 0.480 1.18 االمجايل 
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 المتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه        0.41          0.528         1.23   توفر الربامج الالزمة إلجناز مجيع املهام إلكرتونياً. 4
 صغريه        0.41          0.429         1.23   لطرح مواضيع للنقاش واحلوار. (Forums)التعامل مع املنتديات احلوارية  10
 صغريه        0.41          0.429         1.23   اجلامعة وأنشطتها املختلفة.إعداد قاعدة معلومات عن أداء  15
 صغريه        0.39          0.395         1.18   وجود بنية شبكية تستند على قاعدة تقنية ومعلوماتية متطورة. 3
 صغريه        0.39          0.395         1.18   وجود مواصفات ومعايري موحدة لألجهزة املستخدمة داخل اجلامعة. 6
 صغريه        0.42          0.351         1.14   إعداد برنامج إلكرتوين يستطيع من خالله العاملني التعاون بني اإلدارات املختلفة. 14

 صغرية        0.44     اإلجمالي

(، وبدرجة 0.547( واالحنراف املعياري )1.33الفقرات يف اجملال )( أن املتوسط العام لكل 5يتضح من اجلدول)
( 1إمجالية )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف اجملال التقين، حيث حصلت الفقرة )

واحنراف    (2.09)اليت تنص على متتلك اجلامعة موقعًا إلكرتونيًا على الشبكة العنكبوتية، على أعلى املتوسطات 
، ويعزى الباحث ذلك اىل أمهية الفقرة كوهنا اخلطوة األوىل يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب ((0.740معياري

( اليت تنص على حتقيق الربط اإللكرتوين بني اجلامعة والطلبة من خالل البوابة اإللكرتونية 2يف حني حصلت الفقرة )
(، ويعزو الباحث ذلك اىل  امتالك اجلامعة لبوابة الكرتونية، وحصلت الفقرة 1.5ثانية مبتوسط )اجلامعية. على املرتبة ال

(  1.14( اليت تنص على إعداد برنامج إلكرتوين يستطيع من خالله العاملني التعاون بني اإلدارات املختلفة مبتوسط )14)
ذلك اىل  أن النتيجة منطقية وذلك لسبب قصور يف  ، على ادىن فقرات اجملال ويعزى الباحث((0.351 واحنراف معياري

استخدام متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف اجملال التقين  وإن وجد التطبيق لبعض هذه املتطلبات فهو 
 لغرض غري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب أو لكون اخلطط املعدة لذلك مل خنرج اىل حيز التطبيق.

 الموارد البشرية:: مجال ثالثلمجال الا
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف اجملال جمال ميكن عرض 

 وذلك كما يأيت: املوارد البشرية
 الخبراء المشاركين فييوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات : (7جدول )

 مجال الموارد البشرية

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه        0.52           0.800         1.55    وجود فنيني قادرين على تشغيل وصيانة األجهزة اإللكرتونية.  9

 صغريه        0.48           0.671         1.45    وعي العاملني بأمهية وفوائد اإلدارة اإللكرتونية.  5

حتديد االحتياجات احلالية واملستقبلية من األفراد املؤهلني يف نظم املعلومات والربجميات والعمل على  1
 اإلنرتنت. 

 صغريه        0.47           0.590         1.41   

 صغريه        0.47           0.666         1.41    وجود قيادة جامعية متتلك القناعة جبدوى تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  3

 صغريه        0.47           0.590         1.41    وجود حمرري بيانات إلدخال وإخراج البيانات على احلاسب اآليل.  7

 صغريه        0.45           0.658         1.36    بتكنولوجيا املعلومات على املستوى االجتماعي والتنظيميالوعي الثقايف  13

 صغريه        0.44           0.646         1.32    وجود حمرري صفحات ويب لتطوير موقع اجلامعة على الشبكة العنكبوتية.  8
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 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه        0.44           0.568         1.32    باجلامعة على استخدام التقنيات احلديثتنفيذ دورات تدريبية للعاملني  12

استقطاب أفضل األفراد املؤهلني يف جمال نظم املعلومات والربجميات للعمل يف األقسام والوحدات املختلفة  2
 يف اجلامعة. 

 صغريه        0.42           0.631         1.27   

 صغريه        0.42           0.456         1.27    حرص إدارة اجلامعة على تدريب العاملني يف جمال اإلدارة اإللكرتونية.  4

 صغريه        0.41           0.429         1.23    تدريب العاملني على استخدام تقنية املعلومات اإلدارية.  6

التغلب على صعوبات مهارات اللغة اإلجنليزية عند بعض املوظفني وإزالة التهيب من التعامل مع األجهزة  10
 اإللكرتونية. 

 صغريه        0.39           0.395         1.18   

 صغريه        0.39           0.395         1.18    تشجيع العاملني على التعلم الذايت لربامج وتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية وتقنية املعلومات.  11

 صغريه        0.44           0.543         1.33    اإلمجايل

(، وبدرجة 0.543( واالحنراف املعياري )1.33( أن املتوسط العام لكل الفقرات يف اجملال )6يتضح من اجلدول)
إمجالية )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف جمال املوارد البشرية، حيث حصلت الفقرة 

واحنراف  ،(1.55)( اليت وجود فنيني قادرين على تشغيل وصيانة األجهزة اإللكرتونية على أعلى املتوسطات 1)
أمهية الفقرة كوهنا اخلطوة األوىل يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب ، ويعزو الباحث ذلك اىل ((0.800معياري،

( اليت تنص على وعي العاملني بأمهية وفوائد اإلدارة اإللكرتونية. على املرتبة 2يف هذا اجملال، يف حني حصلت الفقرة )
يف والدورات يف هذا اجملال، ، يعزى الباحث ذلك اىل التثق(0.671(، واحنراف معياري)1.45الثانية مبتوسط )
( اليت تنص على تشجيع العاملني على التعلم الذايت لربامج وتطبيقات اإلدارة اإللكرتونية وتقنية 13وحصلت الفقرة )

، على ادىن فقرات اجملال ويعزى الباحث ذلك اىل  أن النتيجة (0.395(  واحنراف معياري )1.18املعلومات مبتوسط )
صور يف استخدام متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف املوارد البشرية  وإن وجد منطقية وذلك لسبب ق

التطبيق لبعض هذه املتطلبات فهو لغرض غري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب أو لكون القصور الواضح يف 
 التأهيل والتدريب للموارد البشرية يف هذا اجملال.

 الموارد المالية:جال : ملرابعالمجال ا
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف اجملال جمال ميكن عرض 

 وذلك كما يأيت: املوارد املالية
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء المشاركين في حيوض(: 8جدول )

 مجال الموارد المالية

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه 0.44 0.568 1.32 سعي اجلامعة لتوفري الدعم املايل لتنظيم الدورات وورش العمل والندوات اخلاصة بتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  8
 صغريه 0.39 0.501 1.18 امتالك اجلامعة ميزانية كافية لصيانة أجهزة احلاسبات اآللية والشبكات. 5
 صغريه 0.39 0.395 1.18 الكوادر البشريةتوفر الدعم املايل الالزم لتدريب  7
 صغريه 0.39 0.395 1.18 سعي اجلامعة إلجياد الدعم املايل لالستعانة باخلرباء واملتخصصني يف جمال اإلدارة اإللكرتونية.  9
 صغريه 0.38 0.351 1.14 توفر الدعم املايل لشراء األجهزة واملعدات والربجميات اإللكرتونية.  3
 صغريه 0.36 0.294 1.09 اعتماد ميزانية كافية لتحديث وتطوير األجهزة والتقنيات يف جامعة إب.  2
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 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه 0.36 0.294 1.09 توفر الدعم املايل الكايف لتوفري البنية التحتية لإلدارة اإللكرتونية.   4
 صغريه 0.36 0.294 1.09 توفر الدعم املايل لتصميم وتطوير الربامج اإللكرتونية.  6
 صغريه 0.35 0.213 1.05 تفعيل شراكة القطاع اخلاص للمسامهة يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  1

 صغريه 0.33 0.00 1.00 توفر نظام حوافز معنوية ومالية للمبدعني يف جمال العمل اإللكرتوين.  10
 صغريه 0.33 0.00 1.00 تنويع مصادر التمويل الالزم لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية باجلامعة 11

 صغريه 0.37 0.210 1.12 اإلمجايل

(ـ 0.210(، واالحنراف املعياري )1.12( أن املتوسط العام لكل الفقرات يف اجملال )7يتضح من اجلدول)
 املالية، حيث حصلت وبدرجة إمجالية )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف جمال املوارد

( اليت  تنص على سعي اجلامعة لتوفري الدعم املايل لتنظيم الدورات وورش العمل والندوات اخلاصة بتطبيق 1الفقرة )
(، ويعزى الباحث ذلك اىل أمهية الفقرة  (0.568(، واحنراف معياري 1.32اإلدارة اإللكرتونية على أعلى املتوسطات )

( اليت تنص على 11ونية يف جامعة اب يف هذا اجملال، وحصلت الفقرة )كوهنا اخلطوة األوىل يف تطبيق اإلدارة اإللكرت 
(، على ادىن (0.000(، واحنراف معياري1.00تنويع مصادر التمويل الالزم لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية باجلامعة مبتوسط )

بات تطبيق اإلدارة فقرات اجملال ويعزى الباحث ذلك اىل  أن النتيجة منطقية وذلك لسبب قصور يف استخدام متطل
اإللكرتونية يف جامعة اب يف املوارد املالية  وإن وجد التطبيق لبعض هذه املتطلبات فهو لغرض غري تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية يف جامعة اب أو لكون القصور الواضح يف توفري الدعم املايل لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة.
 الموارد المادية:جال م: الخامسالمجال 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف جمال املوارد ميكن عرض 
 وذلك كما يأيت: املادية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء المشاركين في حيوض :(9جدول )
 الموارد الماديةمجال 

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه 0.52 0.739 1.55 توفر أجهزة احلاسوب الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  1
 صغريه 0.48 0.739 1.45 امتالك اجلامعة شبكة تربطها بوزارة التعليم العايل )إكسرتانت(.  8
 صغريه 0.47 0.666 1.41 توفر الطابعات واملاسحات الضوئية مبواصفات مناسبة إلجناز األعمال واملهمات اإلدارية بكفاءة عالية.  2

 صغريه 0.47 0.666 1.41 ذو سرعة عالية ADSLاشرتاك اجلامعة خبط هاتف  11
 صغريه 0.44 0.646 1.32 توفر أجهزة فاكس حديثة.  5
 صغريه 0.44 0.568 1.32 وجود منافذ لالتصال بالشبكات يف أكثر من مكان يف اجلامعة.  6
 صغريه 0.41 0.528 1.23 توفر شبكة سلكية والسلكية داخلية.  3
 صغريه 0.41 0.528 1.23 امتالك اجلامعة شبكة داخلية تربط اإلدارة بالعاملني )إنرتانت(.  7
 صغريه 0.39 0.501 1.18 توفر أجهزة اتصاالت حديثة.  4
 صغريه 0.39 0.395 1.18 وجود كامريات رقمية كافية. 9

 صغريه 0.39 0.395 1.18 وجود خادم سرفر لتخزين البيانات.  10
 صغريه 0.44 0.578 1.31 اإلمجايل



  واقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة إبواقع تطبيق اإلدارة اإللكترونية في جامعة إب 

 
68 

وبدرجة  (،0.578( واالحنراف املعياري )1.31( أن املتوسط العام لكل الفقرات يف اجملال )8يتضح من اجلدول)
املادية، حيث حصلت الفقرة  إمجالية )صغرية(،  وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف جمال املوارد

(، واحنراف (1.55( اليت  تنص على توفر أجهزة احلاسوب الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية على أعلى املتوسطات 1)
لك اىل أمهية الفقرة كوهنا اخلطوة األوىل يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب (، ويعزو الباحث ذ(0.739معياري 

(، واحنراف 1.31( اليت تنص على وجود خادم سرفر لتخزين البيانات مبتوسط )11يف هذا اجملال، وحصلت الفقرة )
وذلك لسبب قصور يف استخدام  ( على ادىن فقرات اجملال ويعزى الباحث ذلك اىل  أن النتيجة منطقية0.395معياري)

متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف املوارد املالية  وإن وجد التطبيق لبعض هذه املتطلبات فهو لغرض 
غري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب أو لكون القصور الواضح يف توفري الدعم املادي من حيث توفري األجهزة 

 املتمثلة باحلاسبات احلديثة وتوابعها لغرض تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف  اجلامعة.اإللكرتونية 
 أمنية المعلومات:: مجال السادسالمجال 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف جمال أمنية ميكن عرض 
 وذلك كما يأيت: املعلومات
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء المشاركين  حيوض :(10)جدول 

 مجال أمنية المعلومات في

 املتوسط الفقرات م
االحنراف 
 الداللة النسبة املعياري

 صغريه 0.53 0.796 1.59 القدرة على التعامل مع برامج مكافحة الفريوسات.  8
احلرص على عدم التالعب بالبيانات أثناء نقلها منذ اللحظة األوىل اليت أرسلت فيهـا مـن املنشـأ إىل اللحظـة  14

 صغريه 0.48 0.671 1.45 اليت وصلت فيها إىل املستقبل. 

 صغريه 0.48 0.671 1.45 عدم إفشاء املعلومات إىل األطراف غري املصرح هلا لإلطالع على تلك املعلومات.  15
 صغريه 0.45 0.658 1.36 وجود معايري وضوابط الختيار العاملني الذين يتعاملون مع أمن املعلومات يف اجلامعة.  10
 صغريه 0.45 0.658 1.36 السماح بالوصول إىل املعلومات اإللكرتونية لألشخاص احملددين فقط.  13
 صغريه 0.42 0.550 1.27 تأمني ومحاية خصوصيات اجلامعة واألفراد العاملني هبا.  1
 صغريه 0.30 0.550 1.27 األمهية تعليمات واضحة تتلق بالتعديات واملخالفات األمنية اإللكرتونية.  9

 صغريه 0.42 0.550 1.27 وجود خطط الستعادة تلف أو تعطيل احلاسبات اآللية.  11
 صغريه 0.42 0.631 1.27 التوثيق أو التحقق من املستخدم مبعىن أن األطراف املشرتكة يف العملية هم نفسهم األشخاص املعنيون.  12
 صغريه 1.27 0.550 0.42 . (Eduwave)القدرة على حفظ ملفات العاملني على املنظومة اإللكرتونية  17
 صغريه 0.41 0.429 1.23 اإلملام بطرق املواجهة الفورية لالخرتاقات وطرق التعامل معها.  16
 صغريه 0.39 0.395 1.18 محاية معلومات احلواسيب من أي خرق أو ختريب.  2
 صغريه 0.39 0.395 1.18 املعرفية(.  –اإلدارية  –الشخصية  –معرفة مستويات أمن املعلومات )املادية  4
 صغريه 0.39 0.395 1.18 اإلملام بطرق تشفري املعلومات.  5
 صغريه 0.39 0.395 1.18 التوقيع اإللكرتوين(. –جدار احلماية  –استخدام تقنية أمن املعلومات )برجميات  6
 صغريه 0.39 0.395 1.18 وجود خطة حلماية أمن املعلومات اإللكرتونية يف اجلامعة.  7
 صغريه 0.38 0.351 1.14 توفر نظام أمين فعال ضد القرصنة اإللكرتونية ومحاية املعلومات والبيانات اخلاصة بتعامالت اجلامعة.  3

 صغريه 0.51 0.528 1.53 اإلمجايل
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(، 0.528(، واالحنراف املعياري )1.53( أن املتوسط العام لكل الفقرات يف اجملال )9يتضح من اجلدول)
وبدرجة إمجالية )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف جمال أمنية املعلومات، حيث 

(، (1.59( اليت  تنص على القدرة على التعامل مع برامج مكافحة الفريوسات على أعلى املتوسطات 1حصلت الفقرة)
ية الفقرة كوهنا اخلطوة األوىل يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف (، ويعزى الباحث ذلك اىل أمه0.796واحنراف معياري)

( اليت تنص على توفر نظام أمين فعال ضد القرصنة اإللكرتونية ومحاية 17جامعة اب يف هذا اجملال،  وحصلت الفقرة )
ادىن فقرات اجملال ( على 0.351)(، واحنراف معياري 1.14املعلومات والبيانات اخلاصة بتعامالت اجلامعة.  مبتوسط )

ويعزو الباحث ذلك اىل  أن النتيجة منطقية وذلك لسبب قصور يف استخدام متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف 
جامعة اب يف املوارد املالية وإن وجد التطبيق لبعض هذه املتطلبات فهو لغرض غري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة 

يف أمنية املعلومات  من حيث توفري العاملني يف جمال محاية املعلومات او يف تدريب الكادر  اب أو لكون القصور الواضح
 املوجود يف نفس اجملال.

 التشريعي:: المجال السابعالمجال 
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية لتقديرات اخلرباء املشاركني يف اجملال التشريعيميكن عرض 

 وذلك كما يأيت:
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لتقديرات الخبراء المشاركين  حيوض :(11جدول )

 المجال التشريعي في

االحنراف  املتوسط الفقرات م
 املعياري

 الداللة النسبة

 صغريه 0.41 0.429 1.23 وجود لوائح تنظيمية تربز خصوصية اإلدارة اإللكرتونية ودورها يف حتقيق أهداف اجلامعة.  2
 صغريه 0.41 0.429 1.23 إعطاء الوقت الكايف لدراسة وحتليل اجلانب التشريعي والقانوين يف اجلامعة قبل اعتمادها.  7

 صغريه 0.39 0.395 1.18 سهولة فهم وتطبيق  اجلوانب التشريعية والقانونية باجلامعة للمنفذ واملستفيد.  10
 صغريه 0.38 0.351 1.14 وجود قوانني ولوائح تشجع على التحول إىل اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة.  3
ـــد أو  8 مرونـــة القـــوانني والتشـــريعات بالقـــدر الكـــايف يف اجلامعـــة مبـــا يـــدعم ويعـــزز التحـــديث والتطـــوير دون تعقي

 صغريه 0.38 0.351 1.14 تأخري. 

 صغريه 0.38 0.468 1.14 وجود تشريعات جترم اخرتاق وختريب برامج اإلدارة اإللكرتونية وحتدد عقوبات رادعة ملرتكيب تلك اجلرائم.  12
 صغريه 0.36 0.294 1.09 وجود بنية تشريعية مناسبة لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف اجلامعة.  1
 صغريه 0.36 0.294 1.09 ضمان مشاركة املختصني يف اجلامعة إلعداد مشاريع تغيري وتطوير األنظمة والقوانني.  9

وجــود تشـــريعات قانونيـــة العتمــاد التوقيـــع اإللكـــرتوين والتعامــل مـــع الربيـــد اإللكــرتوين والتحقـــق مـــن شخصـــية  11
 صغريه 0.36 0.294 1.09 املستخدم. 

 صغريه 0.35 0.213 1.05 األمهية تشريعات تعاقب على اخرتاق قواعد البيانات لإلدارة اإللكرتونية يف اإلدارة اجلامعية.  5
وضـــوح اجلانـــب التشـــريعي والقـــانوين ممـــا يـــؤدي الســـتقرارها ووضـــوحها مبـــا يـــدعم التطبيقـــات اإللكرتونيـــة يف  6

 صغريه 0.35 0.213 1.05 اجلامعة. 

 صغريه 0.33 0.000 1.00 تزويد إدارة اجلامعة بتشريعات ولوائح لتسهيل العمل اإللكرتوين فيها.  4
 صغريه 0.37 0.309 1.12 اإلمجايل

(، 0.309( واالحنراف املعياري )1.12( أن املتوسط العام لكل الفقرات يف اجملال )10من اجلدول)يتضح 
وبدرجة إمجالية )صغرية(، وهذا يعين ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف اجملال التشريعي، حيث حصلت 

، اإللكرتونية ودورها يف حتقيق أهداف اجلامعةوجود لوائح تنظيمية تربز خصوصية اإلدارة ( اليت  تنص على 1الفقرة)
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، على إعطاء الوقت الكايف لدراسة وحتليل اجلانب التشريعي والقانوين يف اجلامعة قبل اعتمادها( اليت  تنص على 2والفقرة)
(، لكل منهما، ويعزى الباحث ذلك اىل أمهية 0.429(، واحنراف معياري )1.23أعلى املتوسطات مبتوسط حسايب )

( اليت 12فقرتني كوهنا متثالن اخلطوة األوىل يف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف هذا اجملال، وحصلت الفقرة )ال
(، واحنراف 1.00تنص على تزويد إدارة اجلامعة بتشريعات ولوائح لتسهيل العمل اإللكرتوين فيها، مبتوسط )

احث ذلك اىل  أن النتيجة منطقية وذلك لسبب قصور يف استخدام على ادىن فقرات اجملال، ويعزو الب (0.000معياري)
متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب يف املوارد املالية  وإن وجد التطبيق لبعض هذه املتطلبات فهو لغرض 

ث توفري العاملني يف غري تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف جامعة اب أو لكون القصور الواضح يف أمنية املعلومات  من حي
 جمال محاية املعلومات او يف تدريب الكادر املوجود يف نفس اجملال.

ويرى الباحث أن تطبيق هذا املدخل اإلداري احلديث املتمثل باإلدارة اإللكرتونية والتخلي عن اإلدارة التقليدية 
تطبيق هذا املدخل سيواجه العديد من املتطلبات أصبح مطلب أساسيا وخاصة يف اجملال الرتبوي، إال أنه يظهر جليًا بأن 

 اجلمهورية اليمنية بلد البحث احلايل. -والصعوبات واملعوقات السيما يف جامة اب 
 : االستنتاجات والتوصيات والمقترحات -

 االستنتاجات:
االطالع علية من الدراسات  باإلضافة إىل ما مت لإلدارة اإللكرتونية،يف املنطلقات النظرية  ما مت استعراضهيف ضوء     

 مت التوصل إىل االستنتاجات اآلتية: الصلة،العلمية ذات 
إن سيطرة األساليب التقليدية يف األداء اإلداري يف جامعة إب أدت إىل ضعف أو عدم امتالك القيادات والعاملني  -

اإلدارة االلكرتونية كأحد ممارسة أساليب يف كافة املستويات اإلدارية للمعارف أو القدرات واملهارات اليت متكنهم من 
 األنظمة احلديثة يف تطوير األداء اإلداري ومبا يؤدي إىل حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.

وجود معايري لقياس األداء يف خمتلف املستويات عدم وضعف التمويل و  على التقنية احلديثة، قلة الكوادر املدربة واملؤهلةأن 
لتغيري من قبل القيادات والعاملني وسيطرة املركزية الشديدة يف القرارات اإلدارية والسياسات والبريوقراطية اإلدارية ومقاومة ا

متثل مبجملها أسباب أدت إىل  مع متطلبات وأبعاد اإلدارة االلكرتونية والتمسك حبرفية اللوائح والقوانني اليت تتناقض
 .ضعف تطبيق اإلدارة اإللكرتونية جبامعة إب

 وصيات: الت
 :باآليتاستناد اىل نتائج البحث فإن الباحث يوصي 

 القيادات العليا يف جامعة اب بأمهية تطبيق اإلدارة اإللكرتونية  إدراكضرورة  -1
 بشر ثقافة اإلدارة اإللكرتونية وتسويقها بني منتسيب جامعة اب وبني أفراد اجملتمع  -2
 التأكيد على أمهية توفري البنية التحتية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.  -3
 التأكيد على أمهية توفري اللوائح والتشريعات لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية. -4
 التأكيد على أمهية توفري الكوادر البشرية املؤهلة واملدربة من أجل تطبيق ناجح لإلدارة اإللكرتونية. -5
 ري املخصصات املالية الكافية لتطبيق اإلدارة اإللكرتونية.التأكيد على أمهية توف -6
 .تدريب العملني يف جامعة اب على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت -7
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 .جراء املزيد من الدراسات حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكرتونيةإ -8
 :المقترحات

 :اآلتية الدراسات الباحث يقرتح وتوصياته البحث نتائج ضوء يف 
 .إب جامعة يف اإللكرتونية اإلدارة لتطبيق الآلزمة الكفايات دراسة -1
 .إب جامعة يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق مقومات دراسة -2
 .إب جامعة يف اإللكرتونية اإلدارة تطبيق علي املؤثرة العوامل دراسة -3
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 رؤية اقتصادية لصنّاع السياسات :حوكمة صناديق الثروة السيادية الخليجية
Governance of Gulf Sovereign Wealth Funds: An Economic Vision 

for Policymakers 

 1 اهلل فاضل الحيالي د. عبد
  www.abdullahfadhil1956@yahoo.com، العراق –جامعة املوصل  -مركز الدراسات اإلقليمية ، واالجتماعية االقتصاديةقسم الدراسات  1

 
 30/12/2021: النشرتاريخ                 ؛ 25/11/2021:  القبول تاريخ         ؛  13/09/2021تاريخ االستالم : 

 ستخلص م
باحلوكمة  خلليجيةاسيادة صناديق ال امتثالتكمن إشكالية البحث باإلجابة عن السؤال اآليت: ما هي مديات  

ث يف جلى أمهية البحاجحة. تتة النومعايريها يف الشفافية واملساءلة، اليت جتعلها تنخرط ضمن مضمار الصناديق السيادي
قيق مدى تأثري خالل حت ا، منالتحري عن معامل الدور املتوقع من حوكمة صناديق السيادة اخلليجية يف توجيه أدائه

بني الدول  زيز درجة الثقةبية، وتعة الغر تلكم الصناديق يف األسواق املالي استثمارات تبديد ِحّدة املخاوف بشأن احلوكمة يف
قّدماً تخلليجية، حققت سيادية اروة ال. تنص فرضية البحث على أن صناديق الثالستثماراهتااملالكة للصناديق، واملستقِبلة 

لبحث الغربية. يعتمد اي للدول رتاتيجها، ومع ذلك ال تزال متارس دور الشريك اإلسباحلوكمة ومعايري  االلتزامحمدودًا يف 
وكمة حلن أساسيان اتُعّدان ركن ساءلة،والتحليلي، وينتهي البحث باخللوص إىل أن الشفافية وامل االستقرائياملنهج الوصفي 

اديق رب ملالكي الصنحدي األكالت ائية. ويبقىالصناديق السيادية، مما يتطلب تشديد الرقابة التشريعية واملالية والقض
فاظ على حصة ويل، للحألجل الطااملالية يف  االدخارات استنزافسياسات اقتصادية ال تؤدي إىل  انتهاجالسيادية، هو 

 األجيال القابلة.
 مادول.-ينابورغلؤشر ماحلوكمة، الصناديق السيادية، مبادئ سانتياغو، مؤشر ترومان،  الكلمات المفتاحية:

 Abstract: 
The problematic of the research lies in answering the following question: What are the extent of Gulf 

sovereignty funds' compliance with governance and their standards of transparency and accountability, which 

makes them considered within the scope of successful sovereign? The importance of research is reflected in the 

investigation regarding the expected role features of the governance of Gulf sovereign funds in guiding their 

performance, through achieving the extent of the governance impact in dispelling the intensity of concerns about 

the investments of these funds in the Western financial markets, and enhancing the degree of confidence among 

the countries that own these funds and receive their investments. The research hypothesis states that Gulf 

sovereign wealth funds have made limited progress in adhering to governance and its standards, yet it continues 

to play the role of strategic partner for Western countries. The research adopts a descriptive, inductive and 

analytical approach, and the research ends by concluding that transparency and accountability are two basic 

pillars for the governance of sovereign funds, the fact that requires tightening legislative, financial and judicial 

supervision. The biggest challenge for sovereign fund owners remains adopting economic policies that do not 

lead to the drain of financial savings in the long term, to preserve the share of future generations. 

Keywords: Governance, Sovereign Funds, Santiago Principles, Truman Index, Linaburg – 

Maduell Index. 
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 مقدمة:    
% من حجم أصول صناديق السيادة يف العامل. وقد بزغ جنمها إبّان 39,7تسهم صناديق السيادة اخلليجية بنحو 

مالية ومصرفية، ُعرفت باألزمة املالية العاملية، وتبوأت  اضطرابات(، اليت شهد العامل خالهلا  2008-2005املدة )
األسواق  صناديق السيادة اخلليجية مقعدها بوصفها قوة اقتصادية ومالية على الصعيد العاملي، وحتّوهلا من حميط )هوامش(

 املالية إىل مراكزها .
وُجّلها من الدول األوروبية واألمريكية بالرغم  االستثماراهتوقد لوحظ أن مثة تغرّياً فجائياً يف مواقف الدول املستقِبلة 

 من دورها املشهود والفاعل يف مكافحة التداعيات املالية واملصرفية، حبسباهنا املقرِض األخري ملساعدة تلكم الدول.
اب لقد حّفز اجلدل املثري حيال صناديق السيادة اخلليجية مجهرة اخلرباء االقتصاديني للوقوف عن كثب على األسب

يف تلكم الدول.  استثماراهتاعلى مستقبل  وانعكاساهتاالكامنة وراء تزايد خماوف الدول األوروبية والشمال األمريكي، 
 Governanceصناديق السيادة ملبادئ احلوكمة  امتثالوكان يف ِحدثان تلكم املخاوف اليت أفصحت عنها هي عدم 

لتلكم املخاوف، اليت طالت الطبيعة اإلسرتاتيجية الكامنة يف  ، وجاءت الطالئع الثانيةTransparencyوشفافيتها 
السياسية ملالكيها، واملخاطر احملدقة على األمن القومي للدول  –والطموحات اجلغرافية  تلكم الصناديق، استثمارات

 .الستثماراهتااملستقِبلة 
، لعل يف Sovereign Wealth Fund (SWF)قرار بإنشاء صندوق ثروة سيادي  اختاذمثة دوافع عدة تكمن وراء 

الثروة، أي حتويل املوارد الطبيعية إىل أصول مالية، فضاًل عن فائض املرونة، أي فوائض احلساب اجلاري،  استبدالطليعتها 
الذي ال ميكن تصحيحه على املدى القصري، من خالل رفع معدل الصرف. ناهيك عن مكافحة التقلبات الدورية، 

املؤقت لفوائض احلساب اجلاري و/أو أسعار السلع. زد على ذلك التأمني الذايت،  االستيعابن خالل وجيري ذلك م
شأفة أعراض املرض اهلولندي  واستئصال 1الذي يرتبط خبفض خماطر تدفقات رأس املال املرافق للدورة االقتصادية.

Dutch Disease يف معدل صرف العملة الوطنية بسرعة  ارتفاع، الذي أضحى متالزمة الريوع النفطية، اليت تؤدي إىل
شديدة إزاء العمالت الدولية، وما ينجم عن ذلك من إضعاف قدرة القطاعات اإلنتاجية الصناعية والزراعية على املنافسة 

 يف األسواق اخلارجية.
 واستثمارإن دول جملس التعاون اخلليجي تتوافر على قدرات متويلية عالية، مما يعين رفع مستوى مالءاهتا املالية، 

مصادر متويل بديلة، تودعها يف صناديق السيادة، وتستثمرها يف  ابتكارالفوائض املالية املتأتية من الريوع النفطية، يف 
 األسواق اخلارجية.

صناديق السيادة اخلليجية باحلوكمة  امتثالما هي مديات  اآليت:باإلجابة عن التساؤل  إشكالية البحثتنبثق 
يعّزز ثقة الدول املستقِبلة  ومعايريها يف الشفافية واملساءلة، اليت جتعلها تنخرط ضمن سياق صناديق السيادة الناجحة، مبا

 .الستثماراهتا
التجريبية عن معامل الدور املتوقع واملأمول من حوكمة املقاربة  وباستخداميف التحري،  أهمية البحثتتجلى 

 صناديق السيادة اخلليجية يف توجيه أدائها من خالل ما يأيت:
 مادول، -ملبادئ سانتياغو واملؤشرات األخرى من مثل مؤشر ترومان، ومؤشر لينابورغ االمتثالأمهية  إظهار

 ومؤشر حوكمة املوارد الطبيعية، اليت تُعد خطوة مهمة يف طريق حتقيق احلوكمة الرشيدة لتلكم الصناديق.
  الصناديق ملتطلبات احلوكمة والشفافية املعتمدة من املنظمات الدولية. امتثالتقومي جدوى 
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معامل الدور املتوقع واملنشود حلوكمة صناديق الثروة السيادية، وذلكم من خالل  استكشافإىل  يهدف البحث
 حتقيق األهداف اآلتية:

 .دور احلوكمة يف حتديد اإلدارة الرشيدة لصناديق الثروة السيادية وتعزيز مصداقيتها 
  تلكم الصناديق يف األسواق املالية. استثماراتمدى تأثري احلوكمة يف تبديد املخاوف الدولية بشأن 
 .دور احلوكمة يف خفض ِحّدة املخاطر، وتعزيز درجة الثقة بني الدول املستقِبلة والدول املالكة لتلكم الصناديق 
  وازدهارهالألسواق املالية العاملية  االستقرارمدى مسامهة احلوكمة يف حتقيق. 

 ترتكز عليها، مت صوغ الفرضيتان اآلتيتان:، واجلوانب اليت إشكالية البحثتأسيساً لطبيعة 
  إمنازت صناديق الثروة السيادية اخلليجية بأمهية متنامية يف األسواق املالية العاملية، كوهنا تُعد من املسامهني

 األساسيني فيها، إذ كان هلا دور بارز يف توفري السيولة للمصارف املتعثرة، يف ظل األزمة املالية العاملية، مما زاد
 يف العامل من ناحية، وتنامي خماوف الدول الغربية من ناحية أخرى. استثماراهتامن تّوسع 

  باحلكومة ومعايريها يف الشفافية  االلتزامحققت صناديق الثروة السيادية اخلليجية تقّدمًا حمدودًا يف مستوى
مع كثري من  اسرتاتيجياواملساءلة، ولو بصفة حمدودة، مما أّدى إىل قبول الصناديق املالكة هلا بصفتها شريكًا 

 فيها. استثماراهتاالدول الغربية، ومصداق ذلك زيادة 
ل الدقيق للظاهرة قيد البحث، ، بغية الوقوف على التحليالتحليلي االستقرائيالمنهج الوصفي  اعتمادلقد مت 

وإعطاء تفسري علمي هلا، يتسم بالدقة واملوضوعية ليشكل يف احملصلة النهائية خالصة وافية، وشافية إلشكالية البحث، 
 ورؤية نافذة، وحتليل دقيق للفرضيتني اللتني مت سوقهما يف ِحْدثان مقدمة البحث.

 الثروة السياديةإدارة فائض الريع ونشأة صناديق  المبحث األول:
قوية للرتاكمات احلالية يف املوجودات األجنبية للقطاع  استجابةلقد جاء منو الكيان املؤسسي لصناديق الثروة السيادية، 

 احلكومي على املستوى العاملي.
، هو ليس 2005بصناديق الثروة السيادية منذ عام  اصطالحياُيالحظ أن نشوء تلكم الصناديق، الذي شاع صيتها 

 باألمر اجلديد، وال سّيما يف الدول الغنية باملوارد الطبيعية وخباصة النفط والغاز.
املوارد احلكومية وموجوداهتا املالية يف االقتصادات ذات  استثماروقد أضحت تلكم الصناديق متثل منطًا سائدًا يف  

متخصصة، تقوم بإنشائها احلكومات، بغية  استثماراألسواق الناشئة واملتقدمة. وبات يُنظر إليها على أهنا صناديق 
 يف األجل الطويل. االستخدامباملوجودات املالية، بقصد  االحتفاظ

، االستثمارهمة إدارة هاتيك الصناديق ميكن أن تشمل املصارف املركزية وشركات إن اجلهات اليت يُعزى إليها القيام مب
 لتتوىل إدارة صناديق من مثل صناديق التقاعد الرمسية، وصناديق الثروة النفطية وغريها.

ض الدول، قد ُيالحظ أن الفوائض العالية يف احلسابات اجلارية ملوازين املدفوعات، وتدفقات رؤوس األموال الداخلة إىل بع
للتعامل مع تلكم الرتاكمات املالية السيادية،  اعتمادهاتركت جداًل مستمرًا حول السياسات األساسية اليت ينبغي 

 2والتعديالت املمكنة حياهلا، ومنها على سبيل اإلبانة.
o .املستوى املطلوب من املرونة يف معدل الصرف 
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o  يف تلكم الصناديق  الستثمارهاكانية ختصيص جزء منها االجنبية للدول وإم لالحتياطياتاملستوى األمثل
 السيادية.

األجنبية  االحتياطياتبالثروة، وإدارة  االحتفاظوإزاء ما تقّدَم آنفاً، يتضح لنا الفرق بني ما تقوم به الكيانات السيادية من 
 العمالت وسيولتها ملدة قصرية. استقرار للدول، إذ أن األوىل تتوىل تعظيم العائد ملدة طويلة، يف حني تتوىل األخرية إدارة

 استثمارعالية النشاط، وهبذا فأن  استثماريةلقد حّولت ظاهرة النمو يف املوجودات السيادية القطاع احلكومي إىل جمموعة 
هاتيك  استثمارالثروة احلكومية عرب خمتلف اخليارات املتاحة، يقتضي توافر إدارة مالية تتسم بالدقة واحلذر الشديد عند 

ذات الصلة بصناديق الثروة السيادية على موضوعات جدُّ مهمة من  املوجودات املالية الرمسية، إذ ترّكز القراءات املعاصرة
 3مثل:

o .احلكومة وما تنطوي عليه من الشفافية واملساءلة يف احلسابات احلكومية واحلسابات اخلارجية 
o عرب  االستثمارمن املخاطر، وآفاق  االقرتابديق ودرجة حتديد األهداف املختلفة واملتعددة لتلكم الصنا

 األجل الطويل.
o  ميزان املدفوعات. باحتياجاتتوكيد العائد عوضاً عن الرتكيز على مسألة السيولة، قدر تعلق األمر 

 -ويف هذا السياق يثار غالباً السؤال اآليت:
 فة؟.هل أن صناديق الثروة السيادية ذات منط واحد أو من أمناط خمتل

، ذات طبيعة استثماربني مجهرة االقتصاديني على وضع تعريف مشرتك فحواه اآليت: صناديق  االتفاقلقد جرى 
  باملوجودات األجنبية بقصد املدة الطويلة. لالحتفاظخاصة، تُنشأ ومتتلك من لدن احلكومات 

األوىل تتعلق مبصادر أموال هاتيك الصناديق، إذ تأيت  -بيد أن هذا التعريف يقودنا إىل تناول مسألتني أساسيتني:
تلكم األموال من مصادر خمتلفة ومنها ذات طبيعة مشرتكة. فبعض األموال هي ناتج عرضي للفوائض املرتاكمة يف 

لصادرات ومقّيدات اإلنفاق. وميكن أيضًا أن تأيت الفوائض املالية املوازنات العامة للدول، والنامجة عن مرّكب إيرادات ا
العام من مصادر داخلية من مثل العوائد النامجة عن خصخصة املشاريع احلكومية، وهي بذلك تكون واحدة من  واالدخار

مصادر صناديق الثروة السيادية، لتماثل يف الوقت نفسه الفائض يف ميزان املدفوعات سواء أكان هنالك فائضًا مماثاًل يف 
 املوازنة العامة أم مل يكن.

فتتعلق بالتحليل العضوي ألهداف السياسات املعتمدة لتلكم الصناديق، إذ ُيالحظ أن مثة متييز أما املسألة الثانية، 
 4بني األمناط املختلفة للصناديق، يقوم على األهداف الرئيسة من نشأهتا، اليت ُتصّنف بالشكل اآليت:

وغالبًا النفطية، بغية عزل املوازنة العامة : وهي صناديق تُنشؤها الدول الغنية باملوارد الطبيعية االستقرارأواًل/ صناديق 
واالقتصاد الكلي من تقلبات أسعار تلكم املوارد، إذ تُراكم تلكم الصناديق موجودات مالية خالل األعوام اليت تتسم 

 ولية.بالعوائد التصديرية العالية، بغية إستخدامها يف سنوات الحقة غري مؤاتية، ختتل فيها معّدالت التبادل التجاري الد
وهي صناديق يُعرّب عن رغبة  Generations Funds: غالبًا ما يطلق عليها بصناديق األجيال ثانياً/ صناديق اإلدخار

احلكومات بأمهية أن تكون موارد الدولة الطبيعية السيادية مشرتكة عرب األجيال. إذ تتوىل تلكم الصناديق حتويل عوائد 
 متنوعة من املوجودات املالية الدولية. استثماريةد إىل حقوق املوارد الطبيعية غري القابلة للتجدي

 وخباصة مشاريع الُبنية التحتية. واالجتماعيةتُ ّوظف مواردها باملشاريع ذات األولوية االقتصادية  ثالثاً/ صناديق التنمية:
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: تّوظف مواردها بغية إدامة رواتب شرحية املتقاعدين Pension Reserve Funds التقاعد احتياطيرابعاً/ صناديق 
 العرضية اليت ترتّتب بشكل طارئ على امليزانية العمومية للحكومة. االلتزاماتوُتستخدم هذه الصناديق أحياناً ملواجهة 

الدولية، كيان  االحتياطاتيف  االستثمار: يعد الدولية االحتياطيات باستثمارخامساً/ صناديق العمليات ذات العالقة 
ذات العوائد  االستثماريةأو ملواكبة السياسات  باالحتياطيات االحتفاظمنفصل إما خلفض التكاليف السالبة النامجة عن 

، االحتياطياتالعالية. وغالبًا ما يُنظر إىل املوجودات اليت تقع ضمن الرتتيبات األخرية بأهنا ما زالت تُعد ضمن نطاق 
 .درجة خماطرها، بسبب تفضيل العائد املرتفع على السيولة وارتفاعلتها، سيو  اخنفاضبالرغم من 

 المبحث الثاني: دور صناديق الثروة السيادية في النظام المالي العالمي
 ميكننا أن نلخص موقف مؤسسات النظام املايل العاملي جتاه صناديق الثروة السيادية باملخطط اآليت:

 مالي العالمي تجاه صناديق الثروة السيادية: موقف مؤسسات النظام ال1الشكل 

 
Source : William Miracky, Davis Dyer, Assessing the risks, the Behaviours of Sovereign 

Wealth Funds in the Global Economy (Rapport of Monitor Company Group,2008), P.23. 

 ة السيادية، وكذا احلال فيما خيصصناديق الثرو  ستثماراتاللوفيما يأيت تفصياًل ملوقف الدول املالكة واملستقِبلة 
 املنظمات اإلقليمية والدولية واملؤسسات املالية األخرى من حيث املنافع واملخاوف.

 . منافع الدول المالكة للصناديق ومخاوفها:1
 أ. المنافع
  األرباح.احلصول على 
 .تنويع املداخيل، وتعظيم األرباح، واملرونة 
 .تعظيم الثروة الوطنية يف األجل الطويل 
 .زيادة نفوذ الدولة ووزهنا يف النظام املايل العاملي 

 ب. المخاوف

صناديق 
الثروة 
السيادية

الدول المالكة 
للصناديق

الدول 
المستقِبلة 

إلستثمارات 
الصناديق

المنظمات 
اإلقليمية 
والدولية

المؤسسات 
المالية 
األخرى
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 .ظهور قواعد وتنظيمات تدعو للشفافية 
 ق.ظهور نزعة محاية يف الدول املستقِبلة قد تضر مصاحل الدول املالكة للصنادي 

 الصناديق ومخاوفها: ستثماراتالل. منافع الدول المستقِبلة 2
 أ. المنافع
  األجنبية املسؤولة. باالستثماراتالرتحيب 
  الصناديق. استثماراتمحاية القطاعات اإلسرتاتيجية من 
  االستثماريةضمان املعاملة باملثل يف املبادالت. 
  االقتصادية.احلصول على مصادر متويل جديدة ملؤسساهتا 
  أجنبية طويلة األجل ومستدامة. استثماراتاحلصول على 
  جديدة ملؤسساهتا يف الدول املالكة للصناديق. استثماريةاحلصول على فرص 

 ب. المخاوف
 .تُعد بعض الدول املالكة للصناديق غري صديقة 
  السياسي للصناديق. االستغاللالتخّوف من 
 .عدم شفافية الصناديق 
 قدان النفوذ االقتصادي والسياسي.التخّوف من ف 

 . منافع المنظمات اإلقليمية والدولية ومخاوفها:3
 أ. المنافع
 .احلفاظ على حرية التدفقات املالية لرؤوس األموال 
  قواعد املنافسة جلميع املستثمرين. احرتامحتقيق مبدأ املساواة، من خالل 

 ب. المخاوف
 ق.شفافية اإلدارة لدى معظم الصنادي انعدام 
  الصناديق ألغراض غري اقتصادية. استخدامالتخّوف من 
  الفساد يف معظم الصناديق. انتشارالتخّوف من 
 .عدم فعالية سياسات إدارة املخاطر 

 . منافع المؤسسات المالية األخرى ومخاوفها:4
 أ. المنافع
 .احلفاظ على حرية التدفقات املالية لرؤوس األموال 
  قواعد املنافسة جلميع املستثمرين. احرتامحتقيق مبدأ املساواة، من خالل 

 ب. املخاوف
 شفافية اإلدارة لدى معظم الصناديق. انعدام 
  اقتصاديةالصناديق ألغراض غري  استخدامالتخّوف من 
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  الفساد يف معظم الصناديق. انتشارالتخّوف من 
 .عدم فعالية سياسات إدارة املخاطر 

 :مؤسسات المالية األخرى ومخاوفها. منافع ال4
 أ. المنافع
  وزبون يف الوقت نفسه. استثماريَعْد الصناديق شريك 
  جيدة يف الدول املالكة للصناديق. استثماريةاحلصول على فرص 

 ب. املخاوف
  استثنائية امتيازاتالتخّوف من حصول الصناديق على. 
  املالية، عن طريق التأثري يف تسعري األصول ومبالغ التأمني التخّوف من تأثري الصناديق يف حيوية األسواق

 على املخاطر.
من حاصل ما تقدم آنفاً، يتعني على الغرب أن يدرك أن معادلة القوة االقتصادية العاملية آخذٌة يف التغري، وأن 

 الغرب مل يعد الالعب املسيطر، الذي ال جدال فيه يف األسواق املالية العاملية.
صناديق الثروة السيادية ليس ظاهرة عابرة، بل هي مسة ثابتة للعالقات املالية الدولية. وقد أضحى تأمني إن ظهور 

الوصول إىل رأس املال من العامل العريب واالقتصادات الناشئة األخرى حتديًّا كبريًا للدبلوماسية االقتصادية الغربية. ولوال 
. كما حيتاج 2008وبواكري  2007الغربية يف وضع خطري يف خواتيم رؤوس األموال هذه، ألصبحت األسواق املالية 

. إذ االستثماريةالغرب أيضاً أن يدرك أن املستثمرين اجلّدد الذين يتعامل معهم باتوا أكثر ذكاًء وحنكًة يف متابعة أهدافهم 
أكثر تعقيداً  Commercial Portfoliosيقوم املستثمرون السياديون العرب بعملية بناء قدرة كبرية إلدارة ملفات جتارية 

  5من أِي وقٍت مضى لبناء القدرة على مواجهة املخاطر السياسية اليت قد يواجهوهنا يف املستقبل.
بشكل كبري، بسبب األمهية  ازدادتجيب على الغرب أن يعرتف بأن قوة املساومة يف دول اخلليج العريب، قد 

 6يف األسواق الناشئة. لالهتمامالبديلة املثرية  االستثماراهلائلة لنفوذها املايل، وزيادة فرص 
، مع ظهور املستثمرين السياديني العرب، لكنهم أخفقوا بعامة يف تطوير هنج 2007تفاعل الغرب بقوة، يف صيف

 متماسك للتحالف والتعاون البناء.
األسواق املالية الدولية، الذي  إذ مل يكن الغرب يقبل باملؤسسات االقتصادية العربية كشركاء يف تطوير نظام

يعكس التحّوالت البنيوية، اليت مير هبا النظام املايل العاملي حالياً. كما ينبغي على الغرب أن يأخذ يف احلسبان، يف 
لعالقات مالية أكثر صرامة. فالرتابط املايل   Geopolitical Consequencesمداوالته، العواقب اجلغرافية السياسية 

 7.استقراراقتصادات الغربية املستقِبلة، واملستثمرين العرب على تطوير عالقات سياسية أكثر سيجرب اال
لقد وّكدت صناديق الثروة السيادية العربية مراراً وتكراراً بأهنا جهات مستثمرة، ذات جتربة مستقرة وطويلة األجل، من دون 

 عوائد كافية، خالية من املخاطر.، أو برامج معينة، سوى تأمني  agendaأية جداول أعمال 
متطورة. وعليه ميكن  استثماريةلقد منت صناديق الثروة السيادية اخلليجية من حيث احلجم والعدد، وأضحت قوة 

تقدمي حجة قوية فحواها أن دورها اجلديد كأحد املمّولني الرئيسني لالقتصاد العاملي، سيكون له تأثري هائل يف مستقبل 
Outlook إلسرتاتيجي.الغرب ا 

 .استثماراهتمجيب على املستثمرين العرب أيضاً تطوير فهم أكثر متّيزاً لردود الفعل الغربية على 
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صناديق الثروة السيادية  استثماراتفكما هو مبني آنفاً، فإن اجلمهور يف الغرب مشتت للغاية بشأن منافع وخماوف 
، Populists، وأتباع النظرية الشعبية Pragmatists)النفعيني(  يف اقتصاداهتا. وستحّدد نتائج النقاش بني الذرائعيني

 8.لالستثماراملناخ العام 
ومعايري  إن من مصلحة صناديق الثروة السيادية اخلليجية العربية تقدمي مقابل املطالب الغربية املزيد من الشفافية

 حوكمة أعلى، ومن مث تعزيز حالة الذرائعيني للعمل بشكل تعاوين مع صناديق الثروة السيادية.
بشكل أكرب بصناديق  االهتمامإن من املهم واملشروع للرأي العام العريب، ووسائل اإلعالم، واجملتمع املدين أن يبدأ 

أموال  استثمار، لكيفية more accounting transparentية الثروة السيادية يف دوهلم، واملطالبة مبحاسبة أكثر شفاف
 .9دوهلم خباصة

أثار صعود صناديق الثروة السيادية، والتحّول البنيوي لألسواق املالية الدولية، حتّديات للمبادئ والقواعد الرئيسة، مبا 
نظام املايل الدويل. وكانت املبادرة يف ذلك معايري احلوكمة والشفافية، اليت كانت منذ مدة طويلة مكّونات مهمة يف ال

 International Workingالرئيسة للحفاظ على هذه املعايري هي جمموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية 

Group of Sovereign Wealth Funds(IWG) واليت هتدف إىل إنتاج مّدونة سلوك طوعية لصناديق الثروة السياديةa 
Voluntary Code of Conduct for SWFs   اهلائل الذي أبداه اجلمهور يف هذه القضية، إىل  االهتماموبالنظر إىل

، يُعد من الضروري التساؤل عّما إذا كانت مّدونة السلوك 2008و2007جانب الضغط السياسي الذي نشأ يف 
 الطوعية ستّوفر إطاراً شرعياً مبا فيه الكفاية، ومن مث إطاراً مستقراً، ميكن من خالله أن تعمل صناديق الثروة السيادية.

للمساعدة على جتّنب اجلدل واحلفاظ على  Tactically designedن مّدونة قواعد السلوك املصّممة تعبويًا إ
األعمال التجارية كاملعتاد، لن تكون كافية، وميكن أن تكون حماولة أوىل لتوفري البيئة والنظام الشاملني خالل املدد 

 يف االقتصاد العاملي. االنتقالية
ن العرب من التمييز، وأوضحوا أن النظم األكثر صرامة يف الغرب، سيكون هلا تداعيات سلبية لقد حّذر املستثمرو 

صناديق  Opacityاملالية. ومل تكن احلجج الغربية واضحة حول ما إذا كانت" غموض أو عدم شفافية"  ارتباطاهتمعلى 
ن القوة املالية غري املسّوغة، يؤثر يف سياساهتم. الثروة السيادية العربية، هي اليت تقلقهم، أو ما إذا كان اخلوف العام م

التعبوية  االعتباراتيف حوار مستدام وشامل ونزيه، يتجاوز  االخنراطلذلك سيكون من املفيد ألصحاب املصلحة الرئيسني 
tactical considerations  ملعاجلة السياق الَسْوقي األوسع ،broader strategy الذي سّيشكل املشهد ،

 العاملي يف السنوات القادمة. ثمارياالست
واملصداقية  ،legitimacy قد ينجح مثل هذا احلوار يف إرساء األساس لرتتيب جديد، يتمتع بالشرعية

Creditibility والقوة الالزمة ،robustness needed على املدى الطويل، وإمكانية التنبؤ يف األسواق  االستقرار، لتوفري
 10املالية العاملية.

 11-مبا مت سوقه آنفاً، ميكننا اخللوص إىل احلقائق اآلتية: ارتباطا
  االقتصادي وخباصة يف الدول النامية. االستقرارالصناديق السيادية أداة مهمة لإلدخار وحتقيق 
  للصناديق السيادية. االستثمارية االسرتاتيجياتطويلة األجل عنصراً أساسياً لنجاح  االستثماراتتُعد 
 واجتماعيةديق السيادية الناجحة لتحقيق عوائد مالية تسعى الصنا. 
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  احمللي هبدف  االستثمارلدوهلا، من خالل  واالجتماعيةتقوم الصناديق السيادية بدور مهم يف التنمية االقتصادية
 إطالق عجلة منو القطاعات اإلسرتاتيجية.

  سرتاتيجيات النمو االقتصادي احمللي، من األجنبية على قطاعات تعّزز إ استثماراهتاترّكز الصناديق السيادية
 األجنبية املباشرة. واالستثماراتخالل املعرفة 

  اإلقليمية والدولية من التعاون اإلقليمي والدويل. االستثماراتتزيد 
  االستثماراتميكن أن تكون الصناديق السيادية شفافة، وحتّقق يف الوقت نفسه عوائد جيدة على. 
 كومية اليت تغطي قطاعات اقتصادية خمتلفة حتت مظلة شركة قابضة، تعمل بُأسس مُيكن مجع الشركات احل

 جتارية، وذلكم بتحقيق وفورات اقتصادية، كما تشري إىل ذلك بتجربة تيماسيك القابضة يف سنغافورة.
  بشكل تدرجيي. االستثماريُيستحسن تطبيق أفضل املمارسات يف البنية التنظيمية واحلوكمة، والسلوك 

 المبحث الثالث: معايير حوكمة صناديق الثروة السيادية: إطار نظري
إن تنامي دور الصناديق السيادية على مستوى األسواق املالية، زاد من املواقف الرافضة لنشاطاهتا، بفعل خماوف 

 .الستثماراهتاالدول املستقِبلة 
مما حفّز ذلك صندوق الَنقد الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية على إجياد آليات متّكن هاتيك الصناديق 

حبوكمة، الصناديق السيادية، وقياس أدائها، ومدى شفافية  االهتمام ازدادضمن قواعد النظام املايل العاملي، وبذلك 
 12شرات الدولية لقياسها.عدد من املؤ  باستخداماملعلومات الصادرة عنها، 

ملفهوم احلوكمة على أهنا جمموعة من القواعد واملعايري اليت حتّدد العالقة بني إدارة  االصطالحيينصرف املدلول 
 الشركة، ومحلة األسهم وأصحاب املصاحل املرتبطة هبذه الشركة )محلة السندات، والعمال، والدائنني، واملواطنني(.

 :لقياس أداء حوكمة صناديق الثروة السياديةأواًل/ مبادئ سانتياغو 
من مبادئ سانتياغو، ومؤشر ترومان، ومؤشر  ابتداءسنتناول مؤشرات قياس أداء حوكمة صناديق الثروة السيادية، 

 مادول، ومؤشر حوكمة املوارد الطبيعية على الرتتيب.-لينابورغ
العام عليها بالتنسيق  واالتفاقدوق النقد الدويل، تساعد مبادئ وممارسات سانتياغو، اليت مت إعدادها من لدن صن

 Generally Accepted Principles & Practicesالصناديق السيادية  الستثماراتمع الدول املالكة واملستقِبلة 
(GAPP)  مبادئ سانتياغو" وهتدف إىل تعزيز حوكمة صناديق الثروة السيادية، بالنظر  باسم اختصاراواليت باتت تُعرف"

 13ىل طبيعتها غري اإللزامية، وقابليتها على التكّيف مع اخلصائص التنظيمية اخلاصة بكل دولة.إ
وأهدافه يف  االستثمارمُتثل مبادئ سانتياغو واملمارسات املتعارف عليها، واليت تُعرّب تعبريًا دقيقًا عن ممارسات 

الصناديق السيادية. وهي مبادئ طوعية يدعمها األعضاء يف جمموعة العمل الدولية، والعمل على تطبيقها أو الطموح 
 على تطبيقها.

 14-تغطي مبادئ سانتياغو األربعة والعشرين اجملاالت الرئيسة اآلتية:
  االقتصادية الكلية. ميثل هذا اإلطار  مع السياسات واالتساقاجملال األول: يضم اإلطار القانوين واألهداف

ركيزة أساسية إلطار مؤسسي قوي، وبنية حوكمة مستقرة، يقوم عليهما صندوق الثروة السيادي، كما يسّهل 
 املالئمة، اليت تتسق مع األهداف السياسية املعلنة. االستثمارعملية صوغ إسرتاتيجيات 
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 مة، وهو احملور الذي يفصل بني وظائف اجلهة املالكة واجلهاز اجملال الثاين: يضم اإلطار املؤسسي وبنية احلوك
 اختاذالتشغيلية يف إدارة الصندوق السيادي، ومبا يكفل  االستقالليةاحلاكم وفريق اإلدارة، مما يؤدي إىل إدارة 

الواضحة  االستثمارمن دون تدخل سياسي، وتعمل سياسة  االستثماريةوتنفيذ العمليات  االستثمارقرارات 
 منضبطة. استثماريةوممارسات  استثمارالصندوق خبطة  التزامعلى إظهار 

 :وإدارة املخاطر، وهو حمور يضم مبادئ هتدف إىل تشجيع سالمة  االستثماريضم إطار  -اجملال الثالث
 15للصناديق، ومدى خضوع هاتيك العمليات للمساءلة. االستثماريةالعمليات 

 16-اغو يف اآليت:يتمثل اهلدف اإلرشادي ملبادئ سانتي
 .إرساء بنية شفافة وسليمة للحوكمة، تكفل الضوابط التشغيلية املالئمة، وسالمة إدارة املخاطر واملساءلة 
  مبتطلبات التنظيم واإلفصاح كافة للدول اليت تستثمر فيها الصناديق السيادية. االلتزامضمان 
  العائد. واعتباراتالصناديق السيادية تراعي املخاطر االقتصادية واملالية  استثماراتالتوّكد من أن 
  واالستثماراتبنظام مايل عاملي مستقر، وحبرية تدفق رؤوس األموال  االحتفاظاملساعدة على. 

م مبادئ سانتياغو إطارًا عريضًا شامالً، وتُعرّب عن إمجاع قوي يف وجهات النظر بني الصناديق السياد ية تُقدِّ
 وحوكمتها.

. كما أهنا االستثماريةوتتيح هذه املبادئ فهمًا أوضح لإلطار املؤسسي للصناديق السيادية وحوكمتها وعملياهتا 
ُتضفي مزيدًا من الوضوح حيال تقدمي املعلومات إىل أصحاب االموال واهليئات التنظيمية يف الدول املستقِبلة 

 17.لالستثمارات
مع صناديق الثروة السيادية ميكن أن يكون أمنوذجًا حُيتذى به للعمل املستقبلي،  إن عمل صندوق النقد الدويل

 18وميكن أن يشمل ذلك مراقبة النظام املايل، وقضايا يتعني فيها إرساء ُأسس دولية مشرتكة.
 2013.19ملبادئ سانتياغو لعام  االمتثالإىل ثالثة جمموعات حسب مؤشر  واالمتثالُتصّنف درجة األداء 

 :امتثالتضم صناديق صاحبة أفضل أداء، وتُعد متوافقة مع هذه املبادئ بتحقيقها نسبة  -اجملموعة األوىل 
 %.80مبا ال يقل عن 

 :وهي 50% و79بني  االمتثالمتوسطة، وترتاوح نسبة  امتثاهلاتضم صناديق درجة  -اجملموعة الثانية ،%
 متوافقة جزئياً مع مبادئ سانتياغو.

 وتُعد صناديقها غري 50أقل من  امتثاهلاتضم صناديق ذات األداء الضعيف ونسبة  -ة:اجملموعة الثالث ،%
 متوافقة مع مبادئ سانتياغو.

 :ثانياً/ مؤشر ترومان لقياس أداء حوكمة صناديق الثروة السيادية
، يهدف إىل قياس أداء 2008يف سنة  Edwin M.Trumanمت إعداد مؤشر ترومان من لدن الباحث ترومان 

 أربع معايري رئيسة تتمثل يف البنية، واحلوكمة، والشفافية واملساءلة، والسلوك. باستخدامصناديق الثروة السيادية، 
أسئلة ملعيار احلوكمة،  17أسئلة ملعيار البنية، و 8اآليت:  سؤال مّوزعة على النحو 33تتكون هذه املعايري من 

  ملعيار السلوك.أسئلة  4سؤال ملعيار الشفافية واملساءلة، و 14و
نقطة، مبعىن أن اإلجابة عن كل سؤال تُقّوم بنقطة من نقاط  33يتألف سّلم التنقيط اخلاص باملؤشر من 

 20املؤشر.
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 21للمعايري األربعة ملؤشر ترومان كاآليت: االصطالحييشري املدلول 
أصوله وعوائده وعالقته باملوازنة العامة  واستخداماتبنية الصندوق: تشمل درجة وضوح متويل الصندوق،  -

 اخلارجية للدولة. االحتياطياتتلكم الصناديق عن  انفصالاملتبعة، ومدى  االستثمارية واالسرتاتيجيةللدولة 
للصناديق السيادية وصالحيات  االستثمارحوكمة الصندوق: تشمل مدى وضوح دور احلكومة يف إسرتاتيجية  -

 .االستثمارى مؤشرات حتكم نزاهة ومهنية القائمني على مديري تلكم الصناديق، ومد
 اجلغرايف والتوزيع وعوائدها االستثمارات عن والسنوية الفصلية املعلومات توافر مدى تقيس -: واملساءلة الشفافية -

 .الصناديق على واخلارجية الداخلية املالية والرقابة ،لالستثمارات
 املايل الرفع تقنية واستخدام ،االستثمارية حملافظها الصناديق إدارة كيفية  املعيار هذا يبني -:الصندوق سلوك -

 .املالية واملشتقات
 :السيادية الثروة صناديق حوكمة أداء لقياس مادول-لينابورغ مؤشر /ثالثاً 

 يف ُمطّوراً  مؤشرأ The Linaburg-Maduell Transparency Index للشفافية مادول-لينابورغ مؤشر يُعد
 سّلم وفق على شهور، ثالثة كل  املؤشر، هذا وفق على الصناديق هذه تصنيف وجيري السيادية، الثروة صناديق معهد

 على فوق فما مثانية تعادل درجة حيقق عندما شفاف، بأنه السيادي الثروة صندوق ويصّنف درجات، عشر من مكّون
 .املؤشر سّلم

 يف مّوضح هو كما  املؤشر، درجات من درجة يعادل معيار كل  أساسية، معايري عشرة من املؤشر يرتكب
 (.1)اجلدول

 مادول -لينابورغ مؤشر مكّونات: 1 اجلدول
 الدرجة املعيار

  يقّدم الصندوق) تاريخ اإلنشاء، مصدر الثروة، بنية ملكية
 الثروة(.

  يقّدم الصندوق ) تقارير سنوية مدققة ومستقلة ومراجعة
 وحديثة(.

  ملكية الشركة القابضة واملواقع اجلغرافية يقّدم الصندوق)نسبة
حليازاهتا من األصول والعوائد املالية والعائد على إحتياطي 

 الصرف إن وجد(.
  يقّدم الصندوق) جمموع القيمة السوقية إلستثماراته وكذلك

 املدفوعات اإلدارية(.
  ،يقّدم الصندوق) املبادىء التوجيهية للمعايري األخالقية

 ار، واملنّفذ للمبادىء التوجيهية(.وسياسات اإلستثم
 .)يقّدم الصندوق) إسرتاتيجيات وأهداف واضحة 
  يف مرحلة التطبيق )حيّدد الصندوق بوضوح الفروع ومعلومات

 اإلتصال(.
 .)يف مرحلة التطبيق )حيّدد الصندوق املديرين اخلارجيني 
  يف مرحلة التطبيق) يدير الصندوق موقع خاص على شبكة

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 
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 اإلنرتنت(.
  مرحلة التطبيق )يقّدم الصندوق املكتب الرئيس ومعلومات يف

 جهة اإلتصال وعنوان املوقع، مثل اهلاتف والفاكس(.
Source : Linaburg_Maduell Transparency Index, SWF institution. Accessed on 20/7/2020 at 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/inaburg-maduell-tranparency-index 

 

 :  Natural Resource Governance(NRGI)حوكمة الموارد الطبيعية رابعاً/ مؤشر
صندوق سيادي املوجود حالياً، وبنسبة تقّدر  79صندوق سيادي من بني  43النفط املورد الرئيس لنحو يُعد 

الدول النفطية على معظم صناديق الثروة  استحواذ% من إمجايل أصول الصناديق السيادية، مما يوّكد 56,64بنحو 
لتقومي حوكمة  NRGIمؤشر حوكمة املوارد الطبيعية  استخدامالسيادية املوجودة يف العامل. وعلى هذا األساس ميكن 

 الصناديق السيادية، إذ يعكس هذا املؤشر مدى جودة التوجيه يف إدارة قطاع النفط والغاز والتعدين يف جمموعة من الدول.
لدول ملؤشر حوكمة املوارد الطبيعية بأنه مؤشر خاص بتقومي إدارة املوارد الطبيعية ل االصطالحيينصرف املفهوم 

من مثل النفط والغاز والنحاس وخمتلف املواد املعدنية، ويتبع هذا  االستخراجيةواحلكومات، اليت تعتمد على الصناعات 
، إذ يقوم هذا املعهد بإجراء Reveue Watch Instituteإىل معهد رصد العوائد  2013املؤشر الذي مت إصداره عام 

على تطوير ثروات املوارد الطبيعية لديها، فهو ُيشجع على اإلدارة  الدراسات حول هذه الدول، من خالل مساعدهتا
وحسب التعديالت اليت مت إدخاهلا على املؤشر  22الفّعالة والشفافية للنفط والغاز واملوارد املعدنية لتحقيق الصاحل العام.

سؤااًل حامساً، وتستند  149دولة يف صيغة تستخدم إطارًا من  89، فقد أصبح يتألف من جمموع تقوميات 2017سنة 
وثيقة، ومن مث يفحص معهد حوكمة املوارد الطبيعية مجيع البيانات األولية على نتائج  10000إىل ما يقرب من 

، ويتم الدمج ما بني التقوميات الدقيقة اليت أجراها -حتقيق القيمة وإدارة الدخل-للمكّونني الرئيسني ملؤشر حوكمة املوارد
مع البيانات املوجودة من قبل، املستمدة من مصادر أخرى بشأن البيئة  االستخراجيةع الصناعات الباحثون لعوامل قطا 

 23العامة للدول حمل الدراسة.
 24نتائج ثالثة مكّونات للمؤشر، ميكن شرحها كاآليت: باستخداميقوم معهد إدارة املوارد الطبيعية حبساب املؤشر، 

املوازنات الوطنية وتقاسم دخل املوارد على املستوى دون الوطين وصناديق الثروة إدارة الدخل: يغطي هذا املكّون وضع  -
 السيادية.

والتنقيب واإلنتاج ومحاية البيئة وحتصيل  االستخراجحتقيق القيمة: يغطي هذا املكّون حوكمة منح أو إسناد وحقوق  -
 الدخل واملؤسسات اململوكة للدولة.

 واملساءلة إىل اآلراء االستماعمبا يف ذلك  د هذا املكّون إىل السياق األوسع للحوكمة،البيئة التمكينية للدولة: يستن -
وحرية اإلعالم(  االجتماعحكومتهم، فضاًل عن حرية التعبري وحرية  اختيار)مدى قدرة مواطين الدولة على املشاركة يف 

 وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، والبيانات املفتوحة.
لكل مستوى منه، مما يتيح للمستخدمني مقارنة جودة حوكمة  100املؤشر على مقياس من صفر إىل تُعطى نتائج 

 املوارد، عرب املؤشر املرّكب واملكّونات الفرعية سواء داخل الدول أو بينها.
كما تّصنف نتائج املؤشر اجملّمعة حسب نطاقات األداء إىل جيد، ومقبول، وضعيف، وسيء، وفاشل، وعلى 

 25اآليت :النحو 

http://www.swfinstitute.org/statistics-research/inaburg-maduell-tranparency-index
http://www.swfinstitute.org/statistics-research/inaburg-maduell-tranparency-index
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نقطة، وتدل على أن الدولة قد سّنت قوانني وممارسات، حيتمل أن  75جيد: تكون نتيجة املؤشر أكرب أو يساوي  -
 ، إال أنه قد يكون هناك بعض التكاليف اليت يتحملها اجملتمع.االستخراجيةاملواطنني من ثروات املوارد  استفادةتؤدي إىل 

( نقطة، وتدل على أن لدى الدولة بعض السياسات واملمارسات 60-74) بني مقبول: تكون نتيجة املؤشر حمصورة -
 القوية للحوكمة، ولكن بعض اجملاالت حتتاج إىل حتسني.

الدولة خليط من جماالت احلوكمة القوية وأخرى  تالكها( نقطة، دليل على 45-59) ضعيف: ترتاوح النتيجة بني -
 تعاين من مشاكل.

، واليت متثل االنتقائية( نقطة، أي أن الدولة أنشأت بعض اإلجراءات واملمارسات 30-44ني)سيء: ترتاوح النتيجة ب -
 االستخراجيةاملواطنني من ثروات املوارد  استفادةاحلد األدىن حلوكمة املوارد، ولكن معظم العناصر الالزمة اليت تؤدي إىل 

 تكون مفقودة.
 استفادةنقطة، أي ال يوجد يف الدولة تقريبًا إطار حوكمة ميكن أن يؤدي إىل  30فاشل: تكون النتيجة أقل من  -

 .االستخراجيةاملواطنني من ثروات املوارد 
 المبحث الرابع: معايير حوكمة صناديق الثروة السيادية: إطار عملي

 الخنفاضية إلنقاذ اقتصادياهتا من التداعيات السلبية سعت الدول اخلليجية العربية، وملا تّزل، بوضع خطط اقتصاد
 االستثماراتأسعار النفط واألزمات األخرى اليت تتأثر هبا سلبياً، اليت تُلقي بظالهلا القامتة على أسواق العمل، وتدفقات 

الصغرية واملتوسطة وقطاع  الداخلية واخلارجية وحركة التجارة الدولية، وجممل النشاطات االقتصادية احمللية وخباصة الشركات
 املستجد. 19-السياحة والسفر، الذي تزامنت معه تفشي جائحة فايروس كوفيد

الكبري يف اإليرادات املالية  االخنفاضمتتلك الدول اخلليجية العربية مصّدات مالية، ميكنها أن تقلل من صدمة 
 لعامة للدولة، وميزاهنا احلسايب والتجاري.املتأتية من سلعة النفط والغاز، اليت تؤثر سلبياً يف املالية ا

 االقرتاضالرمسية، واألصول املالية للصناديق السيادية، وإمكانيات  باالحتياطياتتتمثل هاتيك املصدات املالية 
رمسية )العمالت األجنبية والذهب  كاحتياطياتمليار دوالر   635الداخلي واخلارجي. إذ متتلك تلكم الدول جمتمعًة حنو 

، ميكن الركون إليها حبذر إذا ما استمرت أوضاع مالية 2020اخلاصة(، على وفق بيانات آذار  وق السحبوحق
(، مبا يعادل %67,3، أي )االحتياطياتاحلكومات تتسم بالعجز، ومتتلك اململكة العربية السعودية حنو ثلثي هاتيك 

مليار دوالر لكل من  3,5و 16و 40و 41وحنو  مليار دوالر، 107مليار دوالر، وتعقبها اإلمارات بنحو  427حنو 
 26قطر والكويت وُعمان والبحرين على الرتتيب.

مُتثل ُأصول الصناديق السيادية، حائط الصد الثاين الذي متتلكه الدول اخلليجية العربية، اليت ميكن إستخدامها إبّان 
حىت نفاده. وقد وصلت قيمة أصول الصناديق  األزمات املالية، أو إخنفاض إيرادات النفط عند مستويات قياسية، أو

 (.2، كما هو مبني يف اجلدول )2020تريليون دوالر، على وفق بيانات نيسان  2,430السيادية إىل 
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 بالمليار دوالر 2020: قيمة ُأصول صناديق الثروة السيادية في الدول الخليجية العربية لعام 2الجدول 
 السياديةقيمة ُأصول الصناديق  الدولة

 اإلمارات العربية املتحدة
 دولة الكويت

 دولة قطر
 اململكة العربية السعودية

 سلطنة ُعمان
 مملكة البحرين

1200 
522 
328 
320 

30 
30 

fund-wealth-ranking/sovereign-https://www.swfinstitute.org/fund: Source  

 

الرمسية للدول اخلليجية العربية جمتمعًة بنحو  االحتياطياتيبدو جّليًا أن ُأصول الصناديق السيادية تزيد على 
 .2020تريليون دوالر لعام  1,795

صناديق الثروة  التزاممبادئ سانتياغو لقياس أداء حوكمة صناديق الثروة السيادية اخلليجية للوقوف على مدى  أواًل/
ملبادئ سانتياغو للصناديق السيادية اخلليجية  االمتثال(، الذي يبني مؤشر 3السيادية ملبادئ سانتياغو، نعرض اجلدول )

(2011-2013.) 
 (2013-2011لمبادىء سانتياغو للصناديق السيادية الخليجية ) االمتثال: مؤشر 3الجدول 

 ملبادىء سانتياغو االمتثالمؤشر  صندوق الثروة السيادي الدولة
2011 2013 

 البحرين
 

 قطر
 الكويت

 اإلمارات العربية املتحدة

صندوق إحتياطي األجيال القادمة 
FGRF 

 
 QIA لالستثمارهيئة قطر 

 KIAالكويت  استثمارهيئة 
 ADIAظيب  أبو استثمارهيئة 

13% 
 

35% 
47% 
47% 

24% 
 

31% 
52% 
53% 

صناديق الثروة السيادية ملبادىء سانتياغو"،  امتثال: أمحد نصري، سليمان زواري فرحات، "دراسة حتليلية ملدى المصدر
للموارد الطاقوية بني متطلبات التنمية القطرية وتأمني  االستخداميةمداخلة ضمن املؤمتر األول حول )السياسات 

 .19(، ص 2015، جامعة سطيف، )االقتصادالدولية(، كلية  االحتياجات
أبو  استثمارالكويت، وهيئة  استثمار، جند أن صندوقي هيئة 2013و 2011لسنيت  االمتثاللدى مقارنة نسبة 

املتوسط، بعد أن كانا ضمن اجملموعة الثالثة ذات درجة  االمتثالضمن اجملموعة الثانية، ذات درجة أداء  التحقاظيب، قد 
 الضعيف. االمتثالأداء 

، واللذان يعربّان عن أضعف لالستثماراألجيال القادمة البحريين، وصندوق هيئة قطر  احتياطيأما صندوقي 
، جند أنه طرأ عليهما تّقدم 2013و 2011بني سنيت  االمتثالقارنة نسبة ، الذي ال يراعي مبادئ سانتياغو، ومبامتثال

 طفيف، مل يعِط أي إضافة هلذين الصندوقني.

https://www.swfinstitute.org/fund-ranking/sovereign-wealth-fund
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 ثانياً/ مؤشر ترومان لقياس أداء حوكمة صناديق الثروة السيادية الخليجية:
بإستخدام املعايري  ،2012( تصنيف صناديق الثروة السيادية اخلليجية حسب مؤشر ترومان لسنة 4يبني اجلدول )

 األربع الرئيسة اليت تتمثل يف البنية، واحلوكمة، واملساءلة والشفافية، والسلوك.
 2012: تصنيف صناديق الثروة السيادية الخليجية حسب مؤشر ترومان لسنة 4الجدول 

املساءلة  احلوكمة % البنية % الصندوق الدولة
 والشفافية %

 املرتبة املتوسط % السلوك %

هيئة إستثمار  الكويت
 الكويت

88 93 61 50 73 15 

اإلمارات 
 العربية املتحدة

صندوق مبادلة 
 للتنمية

63 71 75 50 65 21 

اإلمارات 
 العربية املتحدة

هيئة إستثمار 
 أبو ظيب

75 86 45 25 58 24 

هيئة قطر  قطر
 لإلستثمار

47 18 2 6 17 45 

Source: Allie E. Bagnall and Edwin M.Truman, Progress on SWF Transparency and 

Accountability: An Updated SWF Scoreboard, Peterson Institute for International Economics, 

(August 2013),PP.19-28. 

%، وهي مرتبة جيدة، تعكس اجلهود 73وبنسبة  15ُيّصنف صندوق الثروة السيادي يف الكويت يف املرتبة 
 لة من السلطة لتحسني أداء صندوقها السيادي.املبذو 

وينطبق احلال على اإلمارات العربية املتحدة فيما خيص صناديقها السيادية، إذ كان تطور األداء لديها جدُّ الفت 
% 68إىل نسبة أداء  2007% يف سنة 15من نسبة أداء  وانتقل، فقد أحرز صندوق مبادلة تقدمًا حمسوساً، لالنتباه

 2007% يف سنة 9من نسبة أداء  انتقلتأبو ظيب أيضا التقّدم نفسه، إذ  استثمار. كما أحرزت هيئة 2015يف سنة 
 (.5)يُنظر اجلدول  2015% يف سنة 58إىل نسبة أداء 

% يف معيار املساءلة والشفافية، وهي نسبة دنيا، بالرغم من أهنا تُعد ثاين أكرب 45بيد أهنا مل حتقق سوى نسبة 
 سيادي يف العامل بعد صندوق املعاشات احلكومي يف النرويج.صندوق 

مما ينبغي عليها بذل املزيد من اجلهود، بغية حتسني ورفع مستوى حوكمتها. وكذا احلال فيما خيص صندوق هيئة 
 .2015% يف سنة 40إىل نسبة  2007% يف سنة 9قطر لإلستثمار، إذ احرزت تقدماً واضحاً يف أدائها من نسبة 

 (2015-2007: تطور تصنيف صناديق الثروة السيادية الخليجية حسب مؤشر ترومان)%( )5ول الجد
 2015 2012 2009 2007 الصندوق السيادي الدولة

هيئة إستثمار  الكويت
 الكويت

48 63 73 68 

اإلمارات العربية 
 املتحدة

صندوق مبادلة 
 للتنمية

15 59 65 68 

 58 58 11 9هيئة أبو ظيب اإلمارات العربية 
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 لإلستثمار املتحدة

 40 17 15 9 هيئة قطر لإلستثمار قطر

 Source: Edwin M.Truman, Severeign Wealth Funds: New Challenges from a changing 

landscape, Peterson Institute for International Economics, (September 10,2008),p.11. 

 Allie E. Bagnall and Edwin M. Truman, Progress on SWF Transparency and 

Accountability: An Updated SWF Scoreboard, Peterson for International Economics, 

August 2013,p.5. 

 Peterson Institute for International Economics, Accountability and Transparency: The 

Severeign wealth Fund Scoreboard, 2010,p.72. 

 Sarah E. Stone and Edwin M. Truman, Uneven progress on SWF Transparency and 

Accountability, Peterson Institute for International Economics, October 2016, p.8. 

 
 -:الخليجيةمادول لقياس أداء حوكمة صناديق الثروة السيادية -ثالثاً/ مؤشر لينابورغ

 مادول-( تصنيف صناديق الثروة السيادية على وفق مؤشر لينابورغ6يبني اجلدول )
 2017-2010مادول  -: تصنيف صناديق الثروة السيادية على وفق مؤشر لينابورغ6الجدول 

 الثالثي األول
2017 

 الثالثي الرابع
2015 

 الثالثي الرابع
2012 

 الثالثي الرابع 
2010 

الصندوق 
 السيادي

 الدولة

صندوق  10+ 10+ 10+ 10+
 مبادلة للتنمية

اإلمارات 
 العربية املتحدة

صندوق  9+ 9+ 10+ 10+
 ممتلكات البحرين

 البحرين

هيئة إستثمار  6+ 6+ 6+ 6+
 الكويت

 الكويت

هيئة إستثمار  4+ 6+ 6+ 6+
 أبو ظيب

اإلمارات 
 العربية املتحدة

هيئة قطر  5+ 5+ 5+ 5+
 لإلستثمار

 قطر

جممع ساما  4+ 4+ 4+ 4+
 sama السعودي

اململكة العربية 
 السعودية

Source: Accessed on 31/7/2020 at http://www.swfinstitute.org/statistics-research 

البحريين، من أكثر الصناديق شفافية على الصعيد العاملي، وهو يُعد صندوق مبادلة اإلمارايت، وصندوق ممتلكات 
أمٌر يوّكد أن مستوى أداء وشفافية صندوق الثروة السيادية، يرتبط بدرجة كبرية مبستوى األداء االقتصادي للدولة املالكة 

 للصندوق.
حّسن غري كايف، األمر الذي قد سّجل حتسنًا يف األداء، بيد أن هذا الت لالستثماركما أن صندوق هيئة أبو ظيب 

 يتطلب بذل املزيد من اجلهود لرفع مستوى أداء الصندوق.

http://www.swfinstitute.org/statistics-research
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كما يبني املؤشر أيضًا عدم وجود أي حتّسن يف أداء صناديق الثروة السيادية لكل من الكويت وقطر واململكة 
 (.2017-2010للمدة ) االستثماريةالعربية السعودية، مما يعكس ضعف شفافية صناديقها 

 :ابعاً/ مؤشر الموارد الطبيعية لقياس أداء حوكمة صناديق الثروة السيادية الخليجيةر 
يُقّوم مؤشر حوكمة املوارد الطبيعية السياسات واملمارسات، اليت تستخدمها السلطات حلوكمة صناعات النفط 

 والغاز والتعدين يف الدولة. ويعطي املؤشر نتيجة مرّكبة لكل تقومي.
 .2017نطاقات األداء ملؤشر حوكمة املوارد الطبيعية للدول اخلليجية العربية لعام  (7يبني اجلدول )

 2017  : نطاقات األداء لمؤشر حوكمة الموارد الطبيعية للدول الخليجية العربية لعام7الجدول 
نطاق 

األداء ملؤشر 
حوكمة املوارد 

 الطبيعية

نتائج 
 البيئة التمكينية

نتائج 
 إدارة الدخل

نتائج 
 حتقيق القيمة

نتائج 
 املؤشر 

تقومي 
 القطاع

ترتيب  الدولة
 املؤشر

النفط  54 44 51 67 ضعيف
 والغاز

 33 الكويت

النفط  50 32 43 76 ضعيف
 والغاز

 39 ُعمان

النفط  43 33 19 77 ضعيف
 والغاز

 53 قطر

النفط  42 32 16 78 سىيء
 والغاز

اإلمارا
ت العربية 

 املتحدة

54 

النفط  39 27 26 63 سىيء
 والغاز

 59 البحرين

النفط  36 23 24 60 سىيء
 والغاز

اململكة 
العربية 

 السعودية

69 

 .11-10، ص ص 6، ص2017املصدر: معهد حوكمة املوارد الطبيعية، مؤشر حوكمة املوارد لعام 

 
( أن الدول اخلليجية العربية الست فشلت يف حتقيق نتيجة جيدة أو مقبولة يف النتائج املرّكبة. 7تُبني نتائج اجلدول )

نقطة. وبالرغم من فشلها يف حتقيق  36واألسوأ أداًء يف هذه اجملموعة هي اململكة العربية السعودية، واليت حصلت على 
رّكبة نتائج ُمرّكبة جيدة أو مقبولة، فهي تؤد

ُ
ي أداًء جيداً يف مكّونات فرعية حمّددة. إذ يكشف النظر إىل ما وراء النتيجة امل

للدولة إىل املكّونات الفرعية للتقومي، قدرًا كبريًا من التفاوت. وعلى سبيل اإلبانة، مثة فارق كبري بني أقوى وأضعف 
نقطة،  78جيدة يف جمال البيئة التمكينية، واليت تبلغ املكّونات لنتائج مؤشر اإلمارات العربية املتحدة، إذ حققت نتيجة 
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( نقطة. 46نقطة، والفرق بينهما جدُّ كبري ) 32وهي أفضل كثرياً من نتيجتها يف حتقيق القيمة، واليت حصلت فيها على 
 (.7وهذا ما ينطبق أيضاً على بقية الدول اخلليجية العربية اخلمس األخرى، كما يّوضحه اجلدول )

 الخاتمة
 :االستنتاجاتأواًل/ 
من السياسات الثالث املتمثلة بصناديق التحّوط، واألسواق الناشئة،  اقرتاحتكمن الفكرة األساسية من أن أي  .1

صناديق الثروة السيادية يف جماالت خمتلفة، لتجّنب  استثماروالتنمية املستدامة احمللية، تأيت من منطلق التفكري يف 
صول الصندوق، يف حال وقوع أزمات غري متوقعة، على أساس توزيع املخاطر، واخلسارة الكاملة ألُ  االختالل

وكذا احلال كوهنا متكاملة من حيث مدة حتصيل العائد، إذ يُ ّوظف الصندوق جزءّا من أمواله يف صناديق 
كون عائداهتا يف مشاريع التنمية املستدامة احمللية، اليت غالبًا ما ت االستثمارالتحّوط، اليت تتكامل مع سياسة 

 .لالستثماريف األسواق الناشئة، تُعد جمااًل خصباً  االستثمارعلى املدى الطويل. وال شك أن 
يتعني على الدول الغربية أن تدرك أن موازين القوى االقتصادية العاملية، متر حبالة حتّول، وأن الدور القوي واجلديد  .2

لصناديق الثروة السيادية، ليس ظاهرة عابرة، بل مسة جديدة ومستدامة يف العالقات املالية الدولية. وأن التدريب 
نّدية مع طبقة املستثمرين اجلدد، سيصبحان عوامل ضرورية والتفاوض ب االستثماراتعلى كيفية خوض غمار 

للدبلوماسية االقتصادية الغربية يف مسعاها لتأمني مداخل إىل رؤوس أموال الدول اخلليجية العربية، وبقية 
 االقتصادات الناشئة اآلن ويف املستقبل.

يقة، اليت تشهدها حاليًا األسواق ينبغي على مدققي النظم الدوليني أن يأخذوا يف احلسبان التحّوالت العم .3
املالية، فقواعد السلوك املصممة تعبويًا )مرحلياً( للحؤول دون اخلالفات ومواصلة العمل بالطريقة املألوفة، لن 

، جيب أن تُبىن على قناعة لالستثماراتبني االقتصادات املستثِمرة، وتلكم املستقِبلة  اتفاقيةتكون كافية، وأن أية 
ألسواق املالية العاملية ليس من مصلحة أحد الطرفني، ومن مث فأن الطرفني حباجة إىل العمل بغية بأن جتزئة ا

 التّوصل إىل تفاهم قادر على الصمود على املدى الطويل.
تُعد شفافية املعلومات والبيانات، فضاًل عن تقوية عناصر املشاركة واملساءلة، أركان أساسية ملتابعة تطورات  .4

 ، ومصداقية.احرتافيةادية، للعمل على وفق منهجية أكثر الصندوق السي
على الرقابة متعددة االطراف للصندوق السيادي، واليت تتضمن السلطة التشريعية، والقضائية،  االعتمادجيب  .5

 ومدققي احلسابات، ووسائل اإلعالم.
هو كيفية إدارة مواردها املالية حبكمة إن التحدي األكرب للدول اخلليجية العربية املالكة لصناديق الثروة السيادية،  .6

 االدخارات استنزافالسياسات االقتصادية الرشيدة، اليت ال تؤدي إىل  انتهاجومن دون تبذير، وهو ما يقتضي 
 املالية يف األجل الطويل، ومن مث احلفاظ على مستقبل األجيال القابلة.

 ثانياً/ التوصيات:
لتوصيات، اليت تُعد بدائل اقتصادية ومالية لصّناع السياسات، نسوقها على متّكن البحث من اخللوص إىل حزمة من ا

 النحو اآليت:
)الربازيل وروسيا واهلند  BRICSبدول  اختصارايف أسواق الدول الناشئة، اليت باتت تُعرف  االستثماراتتشجيع  .1

 واعد. استثماريوالصني وجنوب أفريقيا(، اليت تتوافر على مناخ 
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إسرتاتيجيات، تعّزز التنمية املستدامة احمللية، من خالل نقل املعرفة والتقنية وتوطيدها، اليت تشّكل الرتكيز على  .2
أهم مقّومات اقتصاد املعرفة، وإنشاء جمّمع من الشركات، تغطي قطاعات اقتصادية عدة، تعمل حتت مظلة 

 جم الكبري.شركة قابضة، بُأسس جتارية، وخلق حتالفات أعمال ريادية، حتقق وفورات احل
توظيف جزء من اأُلصول املالية يف صناديق التحّوط، اليت تتمتع مبزيات العائدات الضخمة والفورية، وعدم  .3

، يُعد مسة االرتباطالتقليدية )األسهم والسندات(. وان غياب هذا  االستثماراتبعائدات السوق من  ارتباطها
بعائدات ثابتة، أو زيادة  االحتفاظ، مع ثماريةاالستجّذابة للمستثمرين الذين يرومون خفض حمافظهم 

، ناهيك عن كوهنا تتميز باملرونة الكاملة االستثماريةالعائدات، من دون زيادة املخاطر على احملافظ 
 قصرية وطويلة األجل. لالستثمارات

وفها، وحتديد خريطة اخلليجية العربية املشرفة على إدارة الصناديق السيادية توحيد صف االستثماريةجيدر باجلهات  .4
اخلارجية  االستثماريةاملالية، جمتمعة أو منفردة، ذلكم بوضع أولويات جديدة يف براجمها  الستثماراهتاجديدة 

اجملدية  االستثماريةقوامها التنوّع، فبالرغم من األمهية الكربى القتصادات الدول الغربية، فأن العامل يزخر بالفرص 
فيها جاذبة بشكل يفوق ما يطبق يف  االستثمارفهي أسواق واعدة، وتُعد قوانني وخباصة يف آسيا وأفريقيا، 

السابقة يف هاتيك الدول  االستثماريةالغرب، يف الوقت الذي تّرحب فيه باألموال العربية، إذ كانت التجارب 
 إجيابية، ومل تتعرض تلكم األموال إىل قيود حكومية، أو تأميم أو غريها من املشكالت.

ز آفاق التعاون، من خالل تأسيس الصناديق السيادية املشرتكة على الصعيدين اإلقليمي والدويل، وتتضمن تعزي .5
. أما على الصعيد االستثماريةمنافع الصناديق املشرتكة على الصعيد اإلقليمي يف تشارك املخاطر، وزيادة الفرص 

عّزز آليات نقل املعرفة والتقنية. ومصداق ذلك الدويل، فتسّهل الصناديق املشرتكة دخول األسواق اخلارجية، وت
 .2008صندوق الصني وديب املشرتك، الذي مت تأسيسه يف نيسان 

ينبغي على احلكومات واإلعالم ومنظمات اجملتمع املدين، قياس جودة احلوكمة ورصدها، وفعالية إدارة املوارد  .6
إىل مثل هذه  استنادااسات واملمارسات، والدخل على مدار"سلسلة القيمة"، وتصميم تدابري لتحسني السي

، ويف بانتظامالتقوميات املدعومة باألدلة، ومتويل تطوير النظم املؤسسية، اليت تّوفر مجع البيانات وحتليلها ونشرها 
الوقت املناسب، يف الدول الغنية باملوارد الطبيعية. كما يتطلب من اجملتمع الدويل ضمان نشر املعلومات العامة 

 لعالقة بقطاع املوارد الطبيعية، ويف طليعتها النفط والغاز.ذات ا
 الهوامش

                                                           
1 Massimiliano Castelli, Fabio Scacciavillani, The New Economics of Sovereign Wealth Funds (United 

Kingdom: John Wiley & sons Ltd., 2012), p.44. 
)بغداد:بيت احلكمة،  1السوق،طمظهر حممد صاحل قاسم، مدخل يف االقتصاد السياسي للعراق: الدولة الريعية من املركزية االقتصادية إىل دميقراطية  2

 .110(،ص2010
 .11املرجع نفسه،ص 3
 .114-112املرجع نفسه، ص ص 4

5 Sven Behrendt, When Money Talks: Arab Sovereign Wealth Funds in the Global Public Policy Discourse> 

Carnegie Papers from the Carnegie Middle East Center.No.12,(October 2008),P.19. 
6 Ibid.,P.20. 
7 Ibid.,P.20. 
8 Ibid.,P.21. 
9 Ibid.,P.21. 



 اهلل فاضل الحيالي عبد

 
95 

                                                                                                                                                                                     
10 Ibid.,PP.21-22. 
11 Richard Shediac and Hatem Samman, “The Vital Role of Sovereign Wealth Funds in the GCC’s Future”, 

Booz & Company, Ideation Center Insight, (16 March 2009),accessed on 20/7/2020 at : 

http://www.booz.com/global/home/what_we_think/reports_and_white_papers/article/44515267. 

 
دراسة مقارنة بني صندوق املعاشات احلكومي يف النرويج وصندوق  -زرقاطة مرمي، أثر احلوكمة على أداء الصناديق السياسية يف األسواق املالية  12

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -1-املوارد يف اجلزائر،اطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية مقّدمة إىل جامعة فرحات عباس سطيف ضبط
 .3(،ص2017/2018التسيري،)

 .42املرجع نفسه، ص  13
  20/7/2020. شوهد يف 3(، ص2008، "تقرير مبادئ سانتياغو"، )IWGجمموعة العمل الدولية للصناديق السيادية   14

swf.org-http://www.iwg 
 .43املرجع نفسه، ص  15
 .43املرجع نفسه، ص  16
قضايا لصّناع السياسات، الطبعة العربية، )صندوق )احملررون(، اقتصاديات صناديق الثروة السيادية:  أودايرب داس، عدنان مزارعي، هان فان درهورن،  17

 .70(،ص2010النقد الدويل، 
 .71املرجع نفسه، ص  18

خلفًا جملموعة العمل الدولية يف عملية نشيطة لتبادل  2009*يشارك املنتدى الدويل لصناديق الثروة السيادية، الذي أُنشئ يف الكويت يف نيسان     
 اآلراء بشأن ظهور ممارسات جيدة يف جمال التطبيق.

ت وتبادل اآلراء بشأن القضايا ذات األمهية املشرتكة، وتسهيل فهم وهو جمموعة طوعية دائمة لصناديق الثروة السيادية، ويهدف إىل تنظيم اإلجتماعا
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