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 دراسة مقارنة بين االقتصاد الوضعي واإلسالمي :مؤشرات التنمية البشرية

 شذى موس ى الروابدة

 األردن -اليرموكجامعة  -تخصص االقتصاد واملصارف اإلسالمية -طالبة دكتوراه

rawabdehs@yahoo.com  
 :امللخص
ضافة الى وتحليل باإل تهدف هذه الدراسة الى دراسة املنظور االسالمي للتنمية البشرية من خالل العديد من املؤشرات كالصحة والتعليم والدخل،            

، من أجل رسم سياسات لرفع (UNDPنمائي لألمم املتحدة )اإل واقع التنمية في األردن من خالل مؤشرات التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج 

 مستويات التنمية البشرية بما يتناسب مع حجم املوارد االقتصادية والوضع االجتماعي في اململكة.

نمائي التنموي لألمم املتحدة بأنه عبارة عن تنمية البشر بواسطة البشر ومن اإل أظهرت نتائج الدراسة إلى أن مفهوم التنمية البشرية كما وضعه البرنامج 

مفهوم شامل هو في اإلسالم  فهومأن املأجل البشر و أنه عملية تنمية وتوسع للخيارات املتاحة أمام اإلنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها. بينما 

على توفير يهدف الى إيجاد اإلنسان الصالح الذي يبغي الحياة األخرة وال ينس ى نصيبه من الحياة الدنيا فتحقق له الحياة الطيبة، وقد حث اإلسالم 

 املعرفة واالهتمام بالضحة وتوفير األمن املادي والنفس ي.

دولة. واستمر  188من اصل  80ليصل الى املرتبة  2016و  2015ملكة في مؤشر التنمية البشرية خالل عامي  الى ذلك تراجع ترتيب امل باإلضافة          

بين الجنسين من خالل مؤشر التنمية  (أي التفرقة غير املتكافئة أو املتفاوتة بين الجنسين واالختالفات املتعارف عليه) إتساع الفجوة الجندرية

. في حين هنالك فجوة كبيرة بين مخرجات األنظمة التعليمية واحتياجات سوق العمل 144من أصل  134ء األردن في املرتبة الجنسانية في البالد حيث جا

 .سالميةاإل في البلدان 

عمل جديدة،  لمجتمع من خـالل معالجـة البطالـة بخلق فرصلولقد خلصت الدراسة إلى توصيات عديدة، من أهمها أنه رفـع املسـتوى املعيشـي            

نشاء صـناعات جدیـدة، ووجوب تشكيل لجان متخصصة في كل محافظات اململكة بالتعاون مع الجامعات من أجل خلق آلية عمل لخدمة املجتمع في إو 

 كافة املجاالت والتي ستساهم في رفع مؤشرات البشرية للمملكة.

 التنمية البشرية، منظور إسالمي، االقتصاد اإلسالمي. الكلمات املفتاحية:

 :املقدمة

 ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة، في تنام الوعي فقد بمواضيع التنمية البشرية،  واسعشهد القرن املاض ي اهتمام           
ً
وسعت قيمة اإلنسان هدفا

يم العديد من الدول الى تحسين وتطوير قدرات العنصر البشري من خالل رفع مستويات وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مجاالت الصحة والتعل

لتنمية البشرية هتمام في مؤشرات ااإل ضافة الى زيادة الخيارات أمام العنصر البشري وتوسيع فرصه في تلك املجاالت، وبالتالي فأن زيادة باإل والدخل، 

 سيكون له األثر االيجابي على معدالت االنتاجية للعنصر البشري.

األردن أهمية زيادة االهتمام بالعنصر البشري بأعتباره املحور الرئيس ي في عملية التنمية للدولة، فهو يعتبر وسيلتها باألخص لقد ادرك العالم و            

هود كبيرة في األعوام األخيرة في هذا املجال بوضع خطط واستراتجيات وبرامج بهدف تطوير العنصر البشري ورفع وغايتها، فقد بذلت الحكومة األردنية ج

 نعكاس ايجابي على االقتصاد األردني.إقدراته ليكون لذلك 

 :الدراسةأهمية 
التنمية البشرية في اململكة من خالل قياس تلك  مفهومالتي تعكس في معرفة أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية  الدراسةتكمن أهمية           

العمل على توزيع و لصحة والتعليم ورفع معدالت دخل الفرد، لقطاعي اويات جيدة تسملمية البشرية من أجل االرتقاء التناملؤشرات ومعرفة مستوى 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
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عزيز التنمية ونظرته في تاملنظور االسالمي تحليل  قة، باالضافة الىاملنطالتي تعيشه ة في ظل الوضع الراهن الثروة بشكل عادل ومعالجة املخاطر القادم

 البشرية.

 :الدراسة مشكلة
 في املحور التنموي من خالل الفقر والبطالة وانخفاض معدالت دخل الفرد وعدم وجود عدالة في توزيع اآلونة األخيرة شهد اململكة في            

ً
تراجعا

 على تدهور مؤشرات التنمية البشرية ومعدالتها في اململكة. الدخول نتيجة االوضاع الراهنة
ً
 في املنطقة، مما انعكس ذلك سلبا

 :الدراسة أهداف
ضافة الى باإل  ؤشرات كالصحة والتعليم والدخل،املتنمية البشرية من خالل العديد من املنظور االسالمي لليركز البحث بشكل رئيس ي على دراسة           

العمل على رسم سياسات بهدف رفع مستويات التنمية البشرية بما يتناسب مع من خالل مؤشرات التنمية البشرية، و  التنمية في األردنوتحليل واقع 

 حجم املوارد االقتصادية والوضع االجتماعي في اململكة.

 :الدراسةمنهجية 
انات مؤشرات التنمية البشرية وتحليلها من أجل التعرف على واقع التنمية في سيعتمد الباحث في هذه الدراسة على املنهج الوصفي من خالل بي            

 ضافة الى تحليل مفارقات التنمية البشرية بين األردن والدول العربية، وبيان املنظور االسالمي لتعزيز التنمية البشرية.باإل األردن، 

 :الدراسات السابقة
وقد استخدمت تلك الدراسات  ،التنمية البشرية وربطها في االقتصاد الواقعي واالسالميلقد أجري العديد من الدراسات التي تناولت موضوع             

 ، وفيما يلي استعراض ألهم الدراسات التي لها عالقة قوية بهدف الدراسة.للتوصل لنتائجهاالعديد من األساليب 

راء دراسة  بعنوان "تحلیل مؤشرات التنمیة البشریة في لیبیا"، وقد ھدفت ھذه الدراسة الى تشخیص طبیعة التحدیات ( بأج2008قام الباحث الربيعي )

وحالة الركود  التي تواجه التنمیة البشریة في لیبیا في املستقبل، في ظل التوجه نحو الخصخصة واإلصالح االقتصادي وتراجع دور الدولة والقطاع العام،

تي يعيشها االقتصاد اللیبي. وترى الدراسة أن السبیل الوحید ملواجھة تلك التحدیات ھو تكثیف الجھود لرفع مستوى التنمیة البشریة االقتصادي ال

، والحرص بإبعادھا الثالثة التي تشمل تكوین القدرات البشریة، والحرص على رفع املستوي املعیش ي للمواطن مع العمل على تطویره وتحسینه باستمرار

 الخصوصياتو  الدوليةلى تحقیق العدالة في توزیع الدخول، وإجراء التقییم و املتابعة املستمرة لتحقیق التنمیة البشریة بما یتفق واملعدالت ع

 .الوطنية

م 2004نتائج تعداد استخدام  ، وتم"إبراز التباين التنموي اإلقليمي في األردنبعنوان "بأجراء دراسة ( 2013) العموش وأبو صبحة الباحثين وعمد

قد استخدمت في باالضافة الى ذلك ف م على مستوى األلوية في األردن، من اجل اشتقاق مؤشرات التنمية،2006وبيانات مسح دخل ونفقات األسرة لعام 

ج األمم املتحدة اإلنمائي، هذه الدراسة عدة أساليب إحصائية لقياس مستوى التنمية، ومن هذه األساليب: دليل التنمية البشرية الصادر عن برنام

وكان من أبرز نتائج الدراسة أن أبرز دليل التنمية البشرية أربعة مستويات للتنمية يمكن تقسيم ألوية اململكة حسبها، كما العاملي. وأسلوب التحليل 

لتوصيات املناسبة منها: توفير التمويل املناسب أوصت الدراسة بعدد من ا. و أبرز التحليل العاملي أربعة عوامل رئيسة تبين أنماط التنمية في األردن

لة من التوازن لأللوية األقل تطورا، والعمل على تحقيق مناخ مالئم لالستثمار بتأهيل البنى التحتية واالجتماعية الجاذبة لالستثمارات، وصوال إلى حا

 املكاني في التنمية بين مختلف األلوية في األردن. 

في التحليلي لتتناول الوص، واعتمدت هذه الدراسة على املنهج "التنمية البشرية من منظور اسالميبعنوان "( بأجراء دراسة 2007وقام الباحث دوابه )

سالمي. وقد خلصت الدراسة الى أن هنالك تدني كبير في منظومة التنمية لكافة واإل مفهوم وتطور التنمية البشرية، وسبل قياسها في املنظور الوضعي 

القتصادية واالجتماعية والسياسية في البلدان األسالمية، وقد اوصت الدراسة بوجوب أحداث تغييرات جذرية في أنظمة التعليم بما يرسخ املجاالت ا

حة والوسائل الوقائية والعالجية، وتغيير سياسات الحكم من بالص املعرفة، مع ربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل، كما البد من االهتمام

 أمام القانون. متساويينقية يشعر بها من خالل املواطن املسلم بالقدرة على التعبير مما سيجعل املواطنين يشعرون أنهم يالل ديمقراطية حقخ

( في دراسة بعنوان "فلسفة االقتصاد اإلسالمي كإستراتيجية بنائية لتنمية مستدامة في العالم اإلسالمي" أن التنمية 2015) بن عيس ىوبين الباحث 

، إنما ينبغي املطلوبة في العالم اإلسالمي ال ينبغي أن تقتصر على مجرد الطموح بزيادة مستمرة في نصيب الفرد الحقيقي الفعلي من املقسوم االجتماعي

أن تصحيح هذه  قترن بإصالح اإلختالالت الهيكلية والبنيوية التي تعاني منها االقتصاديات املتخلفة والتي تشلُّ قدراتها على االنطالق. وترى الدراسةأن ت
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 لحالة التكامل السلبي مع االقتصادات الصناعية وتحتم وجوب تعديل املوقع في قسمة العمل الدو 
ً
لية؛ فال يمكن اإلختالالت يستلزم أيضا تصحيحا

 لتصريف املنتجات ا
ً
ملصنعة إحراز تنمية مستدامة ذاتية القيادة واألهداف في ظل خضوع االقتصاد ألنماط من قسمة العمل الدولية، جعلت منه سوقا

 للخامات ليس غير.
ً
 ومجهزا

 :طار النظري اإل 

 :مفهوم التنمية البشرية وأهدافها
م على أنها 1990في تقرير التنمية البشرية في عام فتم تعريفها في منذ نهاية النصف الثاني من القرن العشرين، التنمية البشرية شاع مفهوم لقد           

(. والواقع ان الخيارات هي Human development Report, 1990عملية توسيع الخيارات املتاحة أمام الناس من خالل تكوين رأس املال االجتماعي )

 (.2001سن الذي يعبر عن حق البشر الجوهري في هذه الخيارات )عساف وآخرون، يعود الى االقتصادي امارتياعن مفهوم ارقى، تعبير 

تعريف للتنمية البشرية على أنها عملية توسيع الخيارات، ففي كل يوم يمارس االنسان خيارات متعددة  2002كذلك ورد في تقرير التنمية البشرية لعام 

نه يبنغي توجيه هذه الجهود لتوسيع فإصادي، واجتماعي، وسياس ي، وبعضها األخر ثقافي، حيث االنسان هو محور تركيز جهود التنمية، بعضها اقت

تقرير (. في حين ورد في تقرير التنمية البشرية Human development Report, 2002) نطاق خيارات كل انسان في جميع ميادين سعي االنسان

منهم،  يس للبعضل فراد،األ مكانات، لكل اإل العيش بملء  حرية ، إيسانإلنتعني حريات اتعريف للتنمية البشرية على أنها  2016التنمية البشرية لعام 

 هذا التعريف أفضليعد بنظري و . (Human development Report, 2016) العالم، في الحاضر واملستقبل للغالبية، بل للجميع، في كل مكان من وال

 ملكتب تقرير التنمية البشرية1ويبين الشكل رقم )، تمثيل ملفهوم التنمية البشرية
ً
 .( املنهج التحليلي ملفهوم التنمية البشرية وفقا

 (: املنهج التحليلي ملفهوم التنمية البشرية1الشكل رقم )

 

 (.UNDPاملصدر: مكتب تقرير التنمية البشرية )

كثر لحياة آهو تحسن وتطوير رفاهية األنسان، وفتح مجاالت أوسع وخيارات  للتنميةالهدف االساس ي  يالحظ أنمن خالل تعاريف التنمية البشرية 

وله بشكل تجري حالتي  على مواجهة الحياة والتغيرات لديه القدرةنسان إن األنسان هو الهدف والجوهر، فتعمل التنمية على بناء إ إذمطمئنة وسعيدة. 

قوم التنمية ايجابي، كما تساعده في التفكير بشكل ايجابي وخالق، وتطوير أدائه وقدراته وذلك من اجل ايجاد الوظيفة املناسبة. باالضافة الى ذلك، ت

هداف لحياته، وتعليمه تعليم االنسان قيمة وأهمية الوقت، وتدريب على مهارات وفنون اداراته، وتعليمه كيفية استغالل طاقاته ومواهبه ووضع اب

 كيفية التعامل مع املشكالت التي تواجهه بشكل ايجابي وفعال.

 :العاملية التنمية البشرية مقاييس

ه هنالك العديد من املقاييس املتبعة من قبل املنظمات العاملية الهادفة لقياس مستويات التنمية البشرية في جميع الدول، ويمكن توضيح هذ          

 على النحو اآلتي: املقاييس

 دليل التنمية البشرية العام: .1

ليل التنمية د"تعتمد تقارير التنمية البشرية الدولية على مؤشر تجميعي لقياس ومقارنة إنجاز وترتيب الدول في مجال التنمية البشرية ويسمى           

 :(Human development Report, 2016) هيالبشرية و  ميةللتنأبعاد رئيسة ثالثة متوسط ، ويتم احتسابه ب"العام البشرية

دليل العمر املتوقع عند الوالدة، ويمثل هذا كمؤشر لقياس طول العمر نتيجة أنتشار الخدمات الصحية وتحسن مستواها النوعي،  .1

 وانخفاض معدالت الوفيات الخام والرضغ واألطفال دون الخمس سنوات.
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ؤشر لقياس اكتساب املعرفة، نتيجة تطوير التعليم ونشره والجهود املبذولة للحد من التسرب من دليل التحصيل العلمي، ويمثل هذا كم .2

 التعليم األساس ي ومكافحة األمية، وقياس متوسط سنوات الدراسة.

ستوى حياة دليل متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي األجمالي، ويمثل هذا كمؤشر لقياس مدى الحصول على املوارد الالزمة لتحقيق م .3

كريمة ومالئمة، وهو يحل في دليل التنمية البشرية العام محل جميع األبعاد األخرى للتنمية البشرية التي ال تعكس في الحياة املديدة 

 والصحية وال في املعرفة.

 بقيمة تتراوح بين صفر والواحد صحيح، ويصنف هذا الدليل الدول التي 
ً
، ماجد) الى شرائح وهي التقرير تشملويعبر عن دليل التنمية البشرية رقميا

2016): 

. (أ 
ً
 الدول ذات تنمية مرتفعة جدا

 الدول ذات تنمية مرتفعة.  (ب 

 متوسطة.الدول ذات تنمية  (ج 

 منخفضة.الدول ذات تنمية  (د 

 0.51، وفي فئة التنمية البشرية املرتفعة إذا تراوحت بين  0.75في فئة التنمية املرتفعة جدا إذا كانت قيمة دليل التنمية البشرية أكثر من  و يدرج أي بلد

 في القيمة. 0.25وفي الفئة املنخفضة إذا كانت أدنى من  0.50و  0.26، وفي الفئة املتوسطة إذا كانت بين 0.74و 

 بنوع الجنس :  دليل التنمية املرتبط .2

 الجنسان هنالك اختالف بينهما، ففي دليل التنمية املرتبط بنوع  يستحدمها دليل التنمية البشرية، اإليستخدم هذا الدليل نفس املتغيرات التي           

 لدرجة التفاوت في اإلنجاز بين الرجـل و املرأة. باالضافة الى  التعليميو التحصيل  ،يعدل متوسط إنجاز كل بلد من حيث العمر املتوقع
ً
و الدخل وفقا

 لتقارير التنمية  ن املرأة تعيش عادة عمرا أطول من عمر الرجلاالقصوى و الدنيا للعمر املتوقع وذلك ملراعاة  ينذلك فأن الدليل يعدل بالقيمت
ً
وفقا

سنة و  5.82سنة، والقيمتان املقابلتان بالنسبة للرجل هما  5.27سنة بينما القيمة الدنيا هي  5.87و القيمة القصوى بالنسبة للمرأة هي  البشرية،

 .(1999)تقرير التنمية البشرية،  سنة 5.22

الر حسب تعادل اال أن حساب الدخل في دليل التنمية املرتبط بنوع الجنس أكثر تعقيدا، فقيمتا نصيب الفرد من الناتج املحلي االجمالي بالدو           

النسبة القوة الشرائية لإلناث و حصة الذكور من الدخل املكتسب. وهاتان الحصتان بدورهما تقدران من خالل نسبة أجور اإلناث الى أجر الذكور و 

 . (2009)عون، إقتصاديا نيالنشط املئوية لحصة اإلناث و حصة الذكور من عدد السكان

% و تعامل تقديرات نصيب الفرد لإلناث والذكور من الدخل بالدوالر حسب  75بما أنه ال تتوفر بيانات عن نسبة األجور فإنه يتم استخدام قيمة تبلغ و 

قوريش، تساوي )تعادل القوة الشرائية بالطريقة نفسها التي يتعامل بها الدخل في دليل التنمية البشرية ثم تستخدم في حساب دليل الدخل املوزع بال

2011) . 

 : دليل التمكين الجنساني .3

هذا املقياس عتمد أن دليل التمكين الجنساني هو عبارة عن مقياس أخر لتحديد مستوى التنمية البشرية بداللة عدم املساؤاة بين الجنسين، وي          

واإلقتصادية ويتم اختيار أول مجموعتين من املتغريات للتعبير عن  رأة في كافة املجاالت السياسيةامللرجل و ا على أساس قدراتمتغريات مبنية  على

، ددةحمهن هذه عديدة و ملهنية و الفنية، وفئات املعمال األ حصتهما من الئوية ملقتصادية النسبة اإلاملشاركة اإلقتصادية و سلطة صنع القرارات ا

 . ن معايثنإلفصل لكل فئة ثم جيمع املحساب الدليل ايتم فبالتالي فراد الذين تشملهم كل فئة، أل ف عدد اال ختإل ونظرا 

شاركة السياسية و سلطة صنع القرارات ملر عن ايتار للتعبملانية ويخر بقاعد الملرأة و الرجل من املئوية لكل من املالثالث هو النسبة افي حين أن املتغير 

نسبة مئوية عادلة  الىحديد متوسط مرجح بعدد السكان للتوصل تمنهجية يتم إستخدام  الثالثةت ار يتغملجميع هذه افي وفيما يتعلق . السياسية

، العالق) وزعة بالتساوي عادلة اململئوية االنسبة املص بكل متغري عن طريق قسمة لخامعا، ثم يتم وضع الدليل ا لكال الجنسينموزعة بالتساوي 

2006). 

 دليل الفقر البشري : .4

قياس التقدم العام في تحقيق التنمية البشرية، إذ يعطي صورة التوزيع و يقيس تراكم نواحي الحرمان الذي ال يزال قائما، يهدف هذا الدليل الى             

بعاد للفقر. فهو يقيس الحرمان من حيث أبعاد التتمية البشرية األساسية نفسها التي يقيسها دليل التنمية البشرية، و هذا الدليل هو مقياس متعدد األ

دليل الفقر  ، فيركزصنعةملبالبلدان ا خاصأما األخر فهو  ،النامية ن للفقر البشري، أحدهما خاص بالبلدانال جدير بالذكر أن هناك دليومن ال

بينما يركز دليل ، عيشةملمستوى او  عرفةملاالحياة، و لبقاء على قيد افي ثة أبعاد أساسية تتمثل الث خاللحرمان من لنواحي االبشري للدول النامية على 

املعيشة الالئق، عرفة، ومستوى ملنسان وهي طول العمر، واالحياة المن حيث أربعة أبعاد  الحرمانعلى نواحي للبلدان املصنعة  الفقر البشري 

 .(2008التميمي، جتماعي )ال ستبعاد اال وا
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 :واقع مؤشرات التنمية البشرية في األردن
 في العديد من مؤشرات التنمية البشرية، إذ صنفت اململكة خالل الفترة الزمنية )          

ً
( ضمن 2010-1990شهد األردن خالل األعوام املاضية تطورا

مؤشرات  دولة. ويعزى هذا التقدم الى ارتفاع 186( من أصل 96ـ  87الدول ذات التنمية البشرية املتوسطة، فبلغت مرتباتها خالل تلك الفترة ما بين )

( باملئة. األ ان مؤشرات التنمية البشرية 53.7-21.7دليل التعليم، ومعّدل العمر، ومعدل الدخل الفردي، إذ تراوح معدل نمو هذه املؤشرات ما بين )

 بعد تلك الفترة نتيجة تفاقم مشكلة الفقر وارتفاع معدالت البطالة وتباين مستويات التنمية بين امل
ً
 ملحوظا

ً
حافظات. إذ بلغ ترتيب شهدت تراجعا

( تطور مؤشر التنمية البشرية )دليل التتنمية 2م. ويبين الشكل رقم )2016و  2015دولة في عامي  188من اصل  80اململكة في هذا املؤشر حوالي املرتبة 

  م .2015-1990البشرية( للمملكة للفترة الزمنية 

 (2015-1990للمملكة للفترة الزمنية ) تنمية البشرية(مؤشر التنمية البشرية )دليل التتطور (: 2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.UNDP) 2016املصدر: تقرير التنمية البشرية لعام                                       

أهمية يعكس مدى القدرات املتنامية للبشرية، وهذا املؤشر يدعى مؤشر التنمية الجنسانية في البالد، ويالحظ  و أخر ذ مؤشرعلى صعيد آخر، هنالك 

؛ ويعود هذا 2015خالل عام  144من أصل  134الفجوة الجندرية بين الجنسين، فقد جاءت اململكة في املرتبة  اتساعمن خالل هذا املؤشر استمرار 

في  144من أصل  123قيم مؤشري الفرص واملشاركة االقتصادية للمرآة وتمكينها السياس ي، وقد احرزت اململكة املركز  نتيجة التراجع في االنخفاض

 بأنه عندما عدم احتساب هذا املجال لم يأخذ في عين االعتبار في تلك الفترة التقدم املنجز في نسب التم
ً
ثيل النسائي مجال التمكين السياس ي،  علما

(. بينما يالحظ من خالل مجالي الصحة وفرص الحياة والتحصيل 2018ضاء في مجلس األمة أو تسلمهم الحقائب الوزارية )صويص، وانتخابهم كأع

قريبة من ردم الفجوة بين الجنسين في هذا املجال، أما في مجال الفرص واملشاركة االقتصادية فيالحظ بأن هذا املؤشر قد أظهر  باتتالعلمي أن اململكة 

 
ً
 من لعام  تحسنا

ً
بذلك فقط على املغرب وإيران  متقدمةدولة  144من بين  138، بحيث أحرزت اململكة املركز  2015مقارنة مع العام  2016طفيفا

 واليمن والسعودية والباكستان وسوريا، ويعود هذا التقدم نتيجة للتحسن املتحقق في فجوة األجور بحسب تقرير األمم املتحدة.

 (2015 -2000للمملكة للفترة الزمنية ) (Gender Development Indexالتنمية الجنسانية )(: مؤشر 3الشكل رقم )

 
 

 

 

 

                                                           

 (.UNDP) 2016املصدر: تقرير التنمية البشرية لعام                                                                                 

% في  2.3اململكة خالل السنوات األخيرة تعيش في مراحل تراجع مستمر، إذ تراجعت مستويات التنمية من لقد بات من الواضح أن مستويات التنمية في 

%(، ومعدالت 20، ومن بين أبرز مظاهر التدهور الخطير في مستويات هو ارتفاع نسب الفقر لتصل نسبها الى حوالي )2017% في عام  2.1الى   2012عام 
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ي مستويات 18.5البطالة لتصل الى حوالي )
ّ
 تدن
ً
%(، وارتفاعها خاصة بين فئة الشباب الذين يحملون شهادات البكالوريوس والدراسات العليا. وأيضا

  األجور وارتفاع معدالت األسعار والضغوط املعيشية على املواطنين.

غالق شك، أن األوضاع اإلقليمية املضطربة في املنطقة قد ساهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة االقتصاد األردني خالل السنوات األخيرة؛ إذ كان إل  مما ال

ئين من الدول الى ذلك استضافة مئات آالف من الالج باإلضافةاملعابر الحدودية مع العراق وسورية لها األثر الفاعل في تراجع حركة التصدير للمملكة، 

 في زيادة األعباء على اململكة واشتداد الضغط على قطاع الخدمات فيه، وظهور مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية
ً
جراء هذا  املجاورة دورا

العديد من دول الخليج بسبب تراجع التدفق على اململكة.  كما سجلت االستثمارات الخليجية في اململكة خالل تلك الفترة نتيجة وطأة األزمة التي تعيشها 

  .اإلرهابأسعار النفط وازدياد نفقاتها العسكرية ملواجهة خطر 

 (2015-2009للمملكة للفترة الزمنية ) Multidimensional poverty index (MPI)) الفقر البشري (: مؤشر 4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 (.UNDP) 2016ملصدر: تقرير التنمية البشرية لعام ا

 :مفارقات التنمية البشرية بين األردن والدول العربية
 على مستويات التنمية البشرية، إذ يالحظ أن هنالك ثالث دول من مجلس التعاو           

ً
 ملحوظا

ً
ن حققت الدول العربية خالل السنوات املاضية تقدما

، ويعتمد التقرير في قياس تقييم الدول املنخرطة فيه على 2016التنمية البشرية لعام الخليجي تحتل املراتب الثالث األولى على املستوى العربي في تقرير 

  ثالثة أسس رئيسية وهي: قياس متوسط العمر املتوقع للمواطن، ومستوى التعليم واألمية، واملستوى املعيش ي للشعوب.

، وفق
ً
 للتقرير، إذ ارتفع املؤشر العام للتنمية البشرية من )لقد احرزت دولة قطر املرتبة األولى عربيا والثالثة والثالثين عامليا

ً
إلى  2015( في العام 0.855ا

 .2016في العام  78.3، وبلغ متوسط العمر املتوقع عند الوالدة حوالي 2016( في العام 0.856حوالي )

، بينما ارتفعت نسبة 2016% في العام 97.8إلى حوالي  2015% في العام 96.7في حين ارتفع معدل املعرفة بالقراءة والكتابة للبالغين من الجنسين من 

 . 2016% في العام 16إلى حوالي  2015% في العام 14االلتحاق بالتعليم العالي ملن هم في سن التعليم الجامعي من 

خفض معدل البطالة بين الشباب . وان2016% في العام 84.6سنة فأعلى حوالي  15وقد بلغ معدل املشاركة بقوة العمل ملن هم في الفئة العمرية 

% في تقرير العام 91.5، بينما زادت نسبة مستخدمي اإلنترنت من 2016% في العام 0.8إلى  2015% في العام 1.1سنة( من  24-15في الفئة العمرية )

في مستويات التنمية كدولة هولندا، وفنلندا، تقترب في هذا املؤشر من الدول املتقدمة  باتت. وبالتالي، فأن دولة قطر قد 2016% عام 92.9املاض ي إلى 

 واململكة املتحدة.

الى ذلك، يالحظ  أن اململكة العربية السعودية ارتقت ملراكز متقدمة على الصعيد العربي والعالمي في مؤشر التنمية البشرية، فقد  باإلضافة

في التصنيف على الصعيد العالمي. ويعود هذا تقدم نتيجة االنتشار  38ركز احتلت املركز الثاني على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط، وامل

 الكبير للتكنولوجيا وخدمة الرعاية الصحية الحديثة في جميع أنحاء اململكة. 
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  2016(: ترتيب الدول العربية في مؤشر التنمية البشرية لعام 5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 (.UNDP) 2016املصدر: تقرير التنمية البشرية لعام                                        

 ملؤشر التنمية البشرية املرتبة الثالثة على مستوى الصعيد العربي واملرتبة 
ً
على املستوى العالمي  42بينما احتلت اإلمارات العربية املتحدة املرتبة وفقا

 كبيرة من أجل تحسين الخدمات الصحية خالل األعوام املاضية، بالتو 
ً
ازي مع التقدم في حقول خلف البرتغال وقبل املجر. وقد بذلت اإلمارات جهودا

%، كما ارتفع معدل االلتحاق باملدارس وكافة مراحل التعليم، بما في ذلك مراحل 80التعليم، فيبلغ معدل املعرفة بالقراءة والكتابة بين البالغين حوالي 

 من حيث مدى التحسن االقت85التعليم الجامعي لتصل إلى نسبة 
ً
من  اإلماراتيصادي، وارتفع نصيب الفرد %، كما احرزت على املركز األول عامليا

 % وهذا بحد ذاته يعتبر أنجاز يسجل لهذه الدولة.24إجمالي الناتج املحلي على مدى السنوات الخمس املاضية حوالي 

 :اإلسالميفي املنظور  ومقاييسهاالتنمية البشرية 
 مفهوم التنمية البشرية وأهدافها في اإلسالم

ال ينظر لصنع سالم فإن اإل توصل اليه العلماء في العصر الحالي،  ما ، وهو بذلك سبقللكون  للتنمية البشرية على أنها الحياة الطيبةينظر اإلسالم           

و هفوفي الوقت نفسه ال تصنعه الثروة،  أن األنسان له القدرة على صنع الثروة وبالتالي ف الثروة بقدر ما ينظر الى صانع تلك الثروة وهو األنسان.

  هو بطبيعته
ْ
ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمل رَّ

َ
َقْد ك

َ
 كما جاء في قوله تعالى: " َول

ً
 ال مستخدما

ً
َبْحِر أكرم مخلوق ومن أجل األنسان سخر هللا الكون خادما

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ْم ِفي ال َناهم

ْقنَ 
َ
ل
َ
ْن خ مَّ ِثيٍر ّمِ

َ
ٰى ك
َ
ْم َعل َناهم

ْ
ل ضَّ
َ
َباِت َوف ّيِ

َّ
َن الط م ّمِ

َناهم
ْ
" )َوَرَزق

ً
 (.70 األية األسراء،سورة ا َتْفِضيال

رب العاملين، وهو مفهوم يجمع ل وهما ملكة بين األنسان والكون العالق من خاللقضية االستخالف من جانب سالم اإل  وتنبعث الرؤية التنموية في          

من اداء دورها في تعمير نها يمكويساهم ذلك في تيم الالئق بها، نسانية، ويضعها موضع التكر اإلمن شأن النفس  ويرفعبين التنمية الروحية واملادية 

 الكون وتحقيق العبودية الخالصة لخالق هذا الكون وحدة.

شباع متطلبات الجسد، بل يمتد الى إن مفهوم التنمية في اإلسالم يتجاوز املنظور املادي وتحقيق الرفاهية التي تكون قائمة فقط على فإ وبالتالي          

املاديات وال قد توجد والحاجات، فلبات الروح والعقل التي ال تقل عن الناحية املادية في حياة األنسان، حيث أن االنسان هو الذي يصنع املاديات ط

كما جاء في قوله تعالى:  لإلنسانيةلذلك يرغب اإلسالم من خالل عملية التنمية الى تحقيق األمن املادي واملعنوي ر املتحضر، يوجد األنسان الناضج املفك

ْوٍف" )سورة قريش، 
َ
ْم ِمْن خ وٍع َوآَمَنهم ْم ِمْن جم َعَمهم

ْ
ط
َ
ِذي أ

َّ
َبْيِت  ال

ْ
ا ال
َ
وا َربَّ َهذ

دم َيْعبم
ْ
ل
َ
(، ويتجلى هذا األمن من خالل توفير حياة آمنة لهم تخلو 4-3 اآلية"ف

، مع مراعاتها عدالة توزيع الدخول والثروة فيما بينهم  اإلنسانيةوالحرية واملساواة بين الجوع والكراهية، ويسود اجوائها التكافل واملودة والرحمة والعدل 

 (.2007)دوابه، 

 ملنظور اإلسالميمن امقاييس التنمية البشرية 

املعرفة ورحب في املعيشة حتى فاضت بيوت املال باألموال،  يادأمة مسلمة تمتاز بصفات قوة اقتصادها، وازدد شهد تاريخ املسلمين منذ القدم لق          

سالم يرغب أن فإن اإل بالتالي  ولم يجد الخلفاء في تلك الفترة من الفقراء ليعطوهم جزء من املال، فعملوا على تزويج الشباب وعتقوا العبيد واإلماء.

 خالل رفع مستوى معيشة البشر، بما يكفل لهم توفير حد الكفاية. سالم جهود التنمية من تتوفر في املجتمع الحياة الكريمة، ويوجه اإل 

 للتنمية البشرية من املنظور اإل وفي هذا 
ً
 مركبا

ً
د صلى هللا عليه سالمي يتكون من عدد املتغيرات التي أشار اليها النبي محماإل طار يمكن تكوين مؤشرا

  ،وسلم
ْ
ط
َ
ْنصاِرّيِ الخ

َ
 ِبن ِمْحَصٍن األ

َّ
َبيد اَّلل  فعن عم

َ
َعاف  في ِسْرِبِه، مم

ً
ْم آِمنا

م
صبح ِمنك

َ
م: "مْن أ

َّ
ْيِه وَسل

َ
ى هللام َعل

ّ
 َصل

َّ
ولم اَّلل اَل َرسم

َ
اَل: ق

َ
 عنه ق

َّ
ًى في ِمّيِ رض ي اَّلل

 حسٌن(
ٌ
ْنَيا ِبحذاِفيِرها" )رواه الترمذي وقال: حديث هم الدُّ

َ
َما ِحيَزْت ل نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
وتم َيوِمِه، ف

م
 تيةاآلان هذا املؤشر يتكون من املتغيرات وبالتالي ف. َجسِده، ِعندهم ق

  (:2007دوابه، )
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املعرفة عامل رئيس ي في زيادة القيمة املضافة وهو سر نهوض األمة وتقدمها وازدهارها، فقد نزلت أول أية في القران الكريم تحث  تعد املعرفة: .1

َق" ) على 
َ
ل
َ
ِذي خ

َّ
َك ال  ِباْسِم َرِبّ

ْ
َرأ
ْ
املعرفة في أولويات التنمية بما يتضمنه من محو تأتي بالتالي، ف (.1سورة العلق، األية ذلك فقد هللا تعالى: " اق

ن االسالم يحترم العقل إ، إذ ى البحث العلمي في كافة املجاالتضافة الباإل  نترنت،واإل األمية في كافة املجاالت كأمية القراءة والكتابة الكمبيوتر 

 العقل والوحي. ويتخذ منه أداة للمعرفة وال تناقض بين

نتاجية ورأس املال البشري، كما جاء في دعاء النبي محمد صلى هللا عليه وسلم: لإل  تعتبر الصحة عنصر رئيس ي في االنتاج ومحدد هام الصحة: .2

ويدخل في املتغير العمر  (.سننه، ورواه النسائي في السنن الكبرى  في سمعي، اللهم عافني في بصري" )رواه داود"اللهم عافني في بدني، اللهم عافني 

 األمراض.املتوقع عند امليالد، ومستوى اإلنفاق على الصحة كنسبة في الناتج املحلي االجمالي، والرعاية الصحية والوقائية، ومدى تفش ي األوبئة و 

كب، وكل ما يحتاجه األنسان ليصل يعتبر األمن املادي هام وضروري وينطوي على ذلك توفير الغذاء واملياه والكسوة والسكن والر  األمن املادي: .3

. ومن هنا تبدو أهمية معرفة الدخل القومي وتوزيعه من اجل الى حد الكفاية ال الكفاف، وبالتالي سيساهم ذلك في اخراجه من دائرة الفقر

قتصاد اإل همالها في مقاييساالتي يتم نتاج املراة في بيتها إالوقوف على العدالة االجتماعية مع األخذ في عين االعتبار عند عملية الحساب عوائد 

 الوضعي عند عملية حساب الدخل القومي.

سالم اإل يتمثل هذا العنصر بتوفير الطمأنينة لإلنسان من خالل إرساء مبادى العدل واملساواة والحرية والشورى. والحرية في  األمن النفس ي: .4

ة السياسية وما تحتويه من حقد النقد وإنشاء االحزاب ومنع االعتقال حرية منضبطة تقف حدود األخرين، وبالتالي يدخل في ذلك الحري

ومة الحرية مضامين الحرية االقتصادية من خالل االعتماد على اقتصاد السوق من اجل توليد فرص الدخل منظواالستعباد. كما يدخل في 

ضامين الحرية االجتماعية من خالل اتاحة اقامة الجمعيات ضافة الى ذلك يدخل في منظومة الحرية مباإل وتوزيع الثروة دون غش أو احتكار. 

 األهلية وتحقيق التكامل بين الرجال والنساء بصورة تحكمها املساواة.

  (.6مؤشر التنمية البشرية من املنظور االسالمي كما هو مبين في الشكل رقم ) ةويمكن توضيح تركيب

 املنظور االسالمي(: تركيبة مؤشر التنمية البشرية من 6الشكل رقم )

 

 

 

 

 .املصدر: من إعداد الباحث

سالمية في وقتنا الراهن ال زالت تعاني من الجهل والفقر واملرض وسياسات القمع كما التي يعيشها املواطنين في بقية الدول اإل خر، أن البلدان آمن جانب 

 لألمم املتحدة النامية، فعلى مستوى املعرفة فقد بلغ عدد األميين من بين البالغين العرب 
ً
 .مليون ثلثهم من النساء 65حوالي وفقا

% من 0.6يرة بين مخرجات األنظمة التعليمية واحتياجات سوق العمل في البلدان األسالمية، إذ يستخدم شبكة األنترنت حوالي نالك فجوة كبفي حين ه

% من الناتج القومي 0.5%، بينما ال يزيد حجم االستثمار في البحث والتطوير عن 1.2السكان فقط، ويبلغ انتشار اجهزة الحاسوب الشخص ي حوالي 

 إلحصاءات البنك الدولي سبة اقل من ربع املتوسط العالمياالجمالي وهي ن
ً
  .وفقا

 إلحصاءات البنك الدولي % 15ضافة الى ذلك يبلغ متوسط نسبة البطالة حوالي باإل 
ً
وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع العالم، وان مواطن من كل خمسة وفقا

 بالحرية على مسوى العالم.مواطنين يعيش على أقل من دوالرين أمريكي في اليوم، ناهيك أن امل
ً
  نطقة العربية تعتبر أقل استماعا

 :النتائج والتوصيات
في هذه الدراسة والذي يستقص ي مؤشرات التنمية البشرية ما بين االقتصاد الوضعي واإلسالمي، فقد تم التوصل إلى  ةبناًء على نتائج التحليل املستخدم

 االستنتاجات اآلتية:

نمائي التنموي لألمم املتحدة بأنه عبارة عن تنمية البشر بواسطة البشر ومن أجل البشر و أنه اإل مفهوم التنمية البشرية كما وضعه البرنامج  .1

 عملية تنمية وتوسع للخيارات املتاحة أمام اإلنسان باعتباره جوهر عملية التنمية ذاتها. 

ة الخروج بتوصيات عملية ر وارد البشرية للرجال والنساء، وعلى البعد التشاركي للتنمية، و على ضرو تركز التنمية باملفهوم الحديث على تنمية امل .2

 لتحسين مسيرة التنمية عمال بمبدأ التنمية من أجل البشر.
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ه من الحياة الدنيا مفهوم التنمية البشرية في اإلسالم مفهوم شامل يهدف الى إيجاد اإلنسان الصالح الذي يبغي الحياة األخرة وال ينس ى نصيب .3

 حة وتوفير األمن املادي والنفس ي.بالصفتحقق له الحياة الطيبة، وقد حث اإلسالم على توفير املعرفة واالهتمام 

الى دولة. ويعود التراجع الكبير  188من اصل  80ليصل الى املرتبة  2016و  2015تراجع ترتيب اململكة في مؤشر التنمية البشرية خالل عامي   .4

 من األسباب تتعلق بتفاقم مشكلة الفقر وارتفاع معدالت البطالة وتباين مستويات التنمية بين املحافظات.جملة 

؛ ويعود 144من أصل  134استمر إتساع الفجوة الجندرية بين الجنسين من خالل مؤشر التنمية الجنسانية في البالد حيث جاء األردن في املرتبة  .5

 لفرص واملشاركة االقتصادية والتمكين السياس ي.اإلنخفاض الى تراجعه في مؤشري ا

، وهذا املؤشر يؤكد أن التنمية البشرية 2016تحتل ثالث دول خليجية املراتب الثالث األولى على املستوى العربي في تقرير التنمية البشرية لعام  .6

 ظاهرة متأصلة في دول مجلس التعاون الخليجي،

ال زالت تعاني من الجهل والفقر واملرض وسياسات القمع كما التي يعيشها املواطنين في بقية الدول النامية،  أن البلدان األسالمية في وقتنا الراهن .7

 مليون ثلثهم من النساء. 65فعلى مستوى املعرفة فقد بلغ عدد األميين من بين البالغين العرب حوالي 

% من 0.6عمل في البلدان األسالمية، إذ يستخدم شبكة األنترنت حوالي هنالك فجوة كبيرة بين مخرجات األنظمة التعليمية واحتياجات سوق ال .8

% من الناتج 0.5%، بينما ال يزيد حجم االستثمار في البحث والتطوير عن 1.2السكان فقط، ويبلغ انتشار اجهزة الحاسوب الشخص ي حوالي 

 القومي االجمالي وهي نسبة اقل من ربع املتوسط العالمي.

% وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع العالم، وان مواطن من كل خمسة مواطنين يعيش على 15لبطالة في البلدان االسالمية حوالي يبلغ متوسط نسبة ا .9

 بالحرية على مسوى العالم.
ً
 أقل من دوالرين أمريكي في اليوم، ناهيك أن املنطقة العربية تعتبر أقل استماعا

 لالستنتاجات التي تم التوصل اليها، فإن 
ً
 الدراسة توص ي بما يأتي:ووفقا

فیات وتعزیـز رفـع املسـتوى املعيشـي لكافـة أبناء املجتمع من خـالل معالجـة البطالـة بخلق فرص عمل جديدة، انشاء صـناعات جدیـدة وبنـاء املستشـ .1

 الكـوادر الصحية

 .تحقیق املزید من العدالة في توزیع الدخول  رص علىالح .2

ظة من محافظات اململكة بالتعاون مع الجامعات من أجل خلق آلية عمل لخدمة املجتمع في كافة املجاالت تشكيل لجان متخصصة في كل محاف .3

 والتي ستساهم في رفع مؤشرات البشرية للمملكة.

بما ینسجم مع  وضع برامج تنمویة تسـتند إلـى إسـتراتیجیة مـن قبـل متخصصـين ومـن ذوي الخبـرة والكفـاءة والنزاهة لرسم السیاسة االقتصادیة .4

 السیاسة االقتصادیة العامة للمملكة.

 زیــادة االهتمــام بمجال البحوث والدراســات املتعلقــة بالتنمیــة البشــریة خصوصــا علــى مســتوى املحافظات وعلى مستوى الجنس. .5

إلداري یؤدي إلى استنزاف املوارد البشریة وعدم االستغالل معالجة الفساد اإلداري من خالل تهیئة بیئة تشریعیة وقانونیة ومالیـة لكـون الفسـاد ا .6

 األمثل للموارد.

 إرساء مبدا املساءلة على سلوك القائمين على شوؤن السلطة. .7

 التداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات. بمبدأاإلقرار  .8

 احترام حقوق اإلنسان املدنية والسياسية. .9

 الرأي والتعبير واالجتماع.منح مؤسسات املجتمع املدني حرية  .10

 :املراجع
: املراجع العربية:

ً
 أوال

 

 املستقبل، عمان، األردن. املدني، مؤسسة املجتمع منظمات ودور  األردن في التنمية أمام الرئيسة (، التحديات2018صويص، سليمان ) .1

 مجمزعة النيل العربية، الطبعة االولى، مصر.االتجاهات املعاصرة،  تنمية املوارد البشرية (، ادارة و2007ابو النصر، مدحت ) .2

(، فلسفة االقتصاد اإلسالمي كإستراتيجية بنائية لتنمية مستدامة في العالم اإلسالمي، مجلة املفكر، كلية الحقوق 2015بن عيس ى، لزهر ) .3

 .390-368، ص 12والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد 

 .81(، العوملة و التنمية البشرية املستدامة في الوطن العربي، الطبعة األولى، دار دجلة، العراق، ص2008الرزاق )التميمي، سامي عبد  .4

(، التنمية البشرية من منظور إسالمي، امللقتى الدولي الثالث حول "واقع التنمية البشرية في اقتصاديات البلدان 2007دوابه، أشرف محمد ) .5

 نوفمبر. 27-26االقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر،  اإلسالمية"، كلية العلوم



 شذى الروابدة                                                                                                     دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واإلسالمي :التنمية البشريةمؤشرات  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 135 

 

، 2(، العدد 26(، الوقف ودوره في تنمية الدولة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدارسات الشرعية والقانونية، املجلد )2018الزيدي، عبد الهادي ) .6

 .78-58ص 

 (.70سورة األسراء، األية ) .7

 (.1سورة العلق، األية ) .8

 (.4-3)سورة قريش، األية  .9

 .102(، قضايا عربية معاصرة ، مؤسسة عبد الحميد شومان ، عمان، األردن، ص2001عساف و اخرين ) .10

، السنة التاسعة، 42(، قياس التنمية البشرية واملتطلبات في املؤشرات اإلحصائية، ، مجلة بيت الحكمة، بغداد، العدد 2006العالق، مهدي ) .11

 .45ص

(، تقييم التباين التنموي اإلقليمي في األردن، املجلة األردنية للعلوم االجتماعية، عمان، 2013صبحة ، كايد عثمان )العموش ، عامر إبراهيم ، أبو  .12

 .26-1، ص 1، املجلد 6األردن، العدد 

نان: دراسة (، االتجاهات الحديثة ملعادلة الدخل في دليل التنمية البشرية وحسب تعادل القوة الشرائية )الكويت ولب2009عون، توفيق ) .13

 .341-330، ص2(، العدد 7تطبيقية(، مجلة جامعة كربالء العلمية، املجلد )

 .219(، موسوعة الفقه اإلسالمي املعاصر، دار الوفاء، املنصورة، ص 2005عويس، عبد الرحمن ) .14

كادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، (، األ2014-2010(، التنمية البشرية في الجزائر وآفاقها في ظل برنامج التنمية )2011قوريش، نصيرة ) .15

 .41-32، ص 2العدد 

 كتاب سنن الترمذي. .16

  كتاب صحيح أبي داود. .17

(، تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة، وزارة االقتصاد، إدارة التخطيط ودعم القرار، الربع 2016ماجد، احمد) .18

 األول، األمارات.

 .4، السنة التاسعة، بغداد، ص42(، التنمیة البشریة وتطویر الحكم الصالح، مجلة الحكمة، العدد 2006ان یاسين )یحیى، عدن .19

 
: املراجع االجنبية:

ً
 ثانيا

[1] Ali Alrubaie, Falah; (2005). Analysis of Human Development Indicators In Libya; Munich 

Personal RePEc Archive; No. 8344, posted 20. 

[2] Human development Report (1990), United Nations Development Programmer, New York, 

United States of America. 

[3] Human development Report (2002), United Nations Development Programmer, New York, 

United States of America. 

[4] Human development Report (2016), United Nations Development Programmer, New York, 

United States of America. 

[5] United Nations Database. 

[6] World Bank Database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شذى الروابدة                                                                                                     دراسة مقارنة بني االقتصاد الوضعي واإلسالمي :التنمية البشريةمؤشرات  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 136 

 

 

 
Global Journal of Economics and Business 

Vol. 5, No. 2, 2018, p.126 – p.138                                                        Refaad for Studies and Research 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285                                           www.refaad.com  

 

Human Development Indicators: A Comparative Study    

Between the Positive and Islamic Economy   
 

                                     Shatha Mousa Rawabdeh   

PhD student- specialization in Islamic Economics and Banking- Yarmouk University- Jordan 

rawabdehs@yahoo.com  
 

Abstract: 

          This study aims to study the Islamic perspective of human development through many 

indicators such as health, education and income, in addition to analyzing the reality of development 

in Jordan through human development indicators issued by the UNDP to formulate policies to raise 

human development levels commensurate With the size of economic resources and the social 

situation in the Kingdom. 

         The results of the study showed that the concept of human development as developed by the 

United Nations Development Program (UNDP) is human development by human beings and for 

human beings and that it is a process of development and expansion of options available to man as 

the very essence of the development process itself. While the concept in Islam is a comprehensive 

concept aimed at finding a good person who wants another life and does not forget his share of the 

life of this world and achieved a good life, and urged Islam to provide knowledge and attention to the 

victim and provide physical and psychological security. 

          In addition, the Kingdom's ranking in the Human Development Index declined in 2015 and 

2016 to 80th out of 188 countries. The gender gap continued to widen through the Gender 

Development Index in the country, with Jordan ranking 134th out of 144. While there is a large gap 

between the outputs of education systems and labor market needs in countries Islamic. 

           The study concluded many recommendations, the most important of which is to raise the 

standard of living of society through the treatment of unemployment by creating new job 

opportunities, establishing new industries, and the need to form specialized committees in all 

governorates of the Kingdom in cooperation with universities in order to create a mechanism of 

action to serve the community in all fields, In raising the human indicators of the Kingdom. 

Keywords: Human Development, Islamic Perspective, Islamic Economics. 
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 امللحق االحصائي
 مؤشر التنمية البشرية السنة

Human 
development index 

 مؤشر الفقر البشري 

Multidimensional 
poverty index 

 مؤشر التنمية الجنسانية

Gender 
Development Index 

1990 0.620 - - 

1991 0.630 - - 

1992 0.651 - - 

1993 0.662 - - 

1994 0.673 - - 

1995 0.687 - - 

1996 0.689 - - 

1997 0.693 - - 

1998 0.697 - - 

1999 0.700 - - 

2000 0.706 - 0.838 

2001 0.712 - - 

2002 0.717 - - 

2003 0.723 - - 

2004 0.730 - - 

2005 0.733 - 0.832 

2006 0.736 - - 

2007 0.739 - - 

2008 0.742 - - 

2009 0.739 0.004 - 

2010 0.737 - 0.856 

2011 0.735 - 0.858 

2012 0.737 0.003 0.856 

2013 0.737 - 0.859 

2014 0.741 - 0.864 

2015 0.742 0.002 0.864 

 (.UNDPاملصدر: البرنامج األمم املتحدة اإلنمائي )   
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 اإليجابي على الفرد واملنظمةأخالقيات العمل اإلسالمي وتأثيرها 

 عبدالوهاب بن شباب الشميالن

 اململكة العربية السعودية -كلية الجبيل الصناعية
asns2010@gmail.com 

 امللخص:
ت خلق هللا الخليقة، وأمر اإلنسان بالعمل والسعي في األرض؛ لتعميرها وقضاء حوائجه،   

َّ
وليستغني بالعمل عن ذل السؤال، من أجل ذلك، حث

 الشرائع السماوية جميعها على العمل واإلخالص فيه.

ن رّبِ األرض والسماء، إلى نبينا الكريم محمد بن عبد هللا  
اء والدين القويم بوحي السماء من لدم صلى هللا عليه –وعندما جاءت الشريعة الغرَّ

ه اإلنسان إلى ، حرص الدين اإلسالمي -وسلم ل العليا واحترام األعراف والتقاليد واملبادئ السامية، التي توّجِ
م
ث
م
ك باألخالق القويمة وامل على ضرورة التمسُّ

 مكارم األخالق.

أ؛ إِذ اإل   ل في تلك الخالل الحسنة، التي تتكامل لتكّوِن شخصية اإلنسان املسلم، وهي كلٌّ ال يتجزَّ
َّ
سالم دين شمولية املبادئ إنَّ األخالق الكريمة تتمث

مجموعها تكّوِن والقيم، فالعدل، واألمانة، والصدق، وااللتزام، والوفاء، واإلباء، والكرامة، والشهامة، والشجاعة واإلقدام، وغيرها كثيٌر، خالٌل في 

ي امل ِ
ّ
قنا إلى أخالقياته في العمل، لوجدنا أنَّ تحل سلم العامل بأخالقيات اإلسالم أمٌر الزٌم، يستقيم به العمل، شخصية املسلم في حياته العامة...فإذا تطرَّ

ق النجاح والرشاد للمنظمات واملؤسسات على جميع األصعدة.  ويحّقِ

 فإذا ما استوعب املسلم أخالقيات العمل اإلسالمي، واستطاع تطبيقها في مجال عمله، والتزم أفراد املؤسسة بأخالقيات اإلسالم، من منظور  

ف بمبادئ الخير والحق والعدل واملراقبة الذاتية وااللتزام بساعات العمل، لرأينا مردود ذلك بجالء على األفراد والجماعات،إيمان العام
َّ
لذا  ل واملوظ

 يقف هذا البحث على دراسة أثر أخالقيات العمل اإلسالمي على الفرد واملجتمع، في رؤية علمية بروح إسالمية.

 مضمونها إلى الكشف عن أثر أخالق العمل في اإلسالم، وانعكاسه على األفراد واملؤسسات إيجاًبا وسلًبا.وقد هدفت الدراسة في  

ا كانت الدراسة تحتاج إلى وصف وتحليل، فإنَّ الدراسة لجأت إلى املنهج الوصفي التحليلي؛ لدراسة أثر أخالق العمل في اإلسالم عل 
َّ
ى الفرد ومل

 واملجتمع.

لت الدر  ا يتنافى مع اوقد توصَّ ه املسلم عمَّ ي باآلداب السامية، وأن يتنزَّ ِ
ّ
 على الخلق القويم، ويدعو إلى التحل

ُّ
لقيم اسة إلى  أنَّ الدين اإلسالمي يحث

عب اإلسالم، فكما أنَّ اإلسالم يهتم باألخالق عموًما، 
م
ل شعبة من ش ِ

ّ
هو يهتم بأخالق فواملبادئ واألعراف الدينية واملجتمعية، وأنَّ هذا املوضوع يمث

عد عن العادات املرذولة كاملحس اء؛ من أخالقيات الجد واإلخالص في العمل، والنزاهة، والبم وبية والرشوة الوظيفة، وهذا ما تدعو إليه الشريعة الغرَّ

 واإلهمال وغيرها.

 العمل اإلسالمي، أخالقيات، الفرد واملنظمة. الكلمات املفتاحية:

 

 قدمة:امل
ما إيالء، وحسبنالقد أعلى    على العناية به، والنهوض بأعبائه، ليس هذا فحسب، وإنما أولى العناية به أيَّ

َّ
ما  الدين اإلسالمي من قيمة العمل، وحث

 أن يتقنه".
ً
نا الكريم من قوله "إّن هللا يحبُّ إذا عمل أحدكم عمال  جاء عن نبّيِ

ا ال شكَّ فيه أنَّ اإلسالم لم يحرص على االلتز  ي باألخالق القويمة في وممَّ ِ
ّ
ام بأخالقيات العمل من فراغ، بل في ضوء استشعار خطورة التحل

 األعمال؛ ومن خالل رؤيته النعكاس هذا االلتزام على املجتمع سواًء أكان ذلك على املستوى الفردي أو الجمعي.
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، وانتشر في ربوع  ِني اإلسالم على إعالء روح الجماعة، فنهض وشبَّ ت لقد بم بت الحسَّ الجماعي، واشرأبَّ املعمورة، على أيدي سواعد متعاونة، تشرَّ

ك االجتماعي الجماعي الذي لم تشهد  -عليه رضوان هللا–والصحب الكرام  -صلى هللا عليه وسلم–أعناقها تقتدي بسيد الخلق محمد  في هذا التماسم

ًفا إلى أْن يرث هللا األرض وَمن
م
ًما وتآل حاد. البشرية مثله تالحم  عليها، فدانوا األرض، وعمروها بالحب واالئتالف واالّتِ

ا بما بقى عندهم من الشرائع السماوية السابقة، ولكنهم ضلوا بالكفر عن الكثير منها، وبقيت عندهم أ 
ً
ثارة لقد كانت العرب أحسن الناس أخالق

د من هذه الفضائل ، فجاء اإلسالم ال ليهدم هذه الفضائل الخلقية ولكن ليت ِ
ّ
ق بينها ، ويقل ى كلَّ الفضائل املعروفة وغير املعروفة لديهم، ويوازن وينّسِ

بنَّ

ي كلَّ نواحي  ِ
ّ
ع مجال تطبيقها؛ لكى يغط الحياة : الفردية كل فضيلة املكانة الالئقة بها ضمن رسالته الكاملة الصالحة واملصلحة للحياة البشرية، ويوّسِ

 ، ثم في التعامل مع املخلوق ؛ سواء  -جلَّ وعال-تأكيًدا على أهمية األخالق، وإقامتها في التعامل مع الخالق  ه والجماعية للبشر كافة . فكانت رسالت
ً
أوال

ِعثت ألتمم مكارم األخالق ".  أكان اإلنسان وغيره من الناس ، أو اإلنسان ونفسه ، أو اإلنسان وغيره من الكائنات األخرى، فكان قوله    (1): " إنما بم

باألخالق  لقد امتدت هذه األخالق لتشمل عالقتها كلَّ نواحي الحياة؛ فهناك عالقة العقيدة باألخالق ، وعالقة الشريعة باألخالق ، وعالقة السلوكو 

 ، وعالقة الضمير باألخالق .... 

 به، فقد    
َّ
ها الدين الحنيف ركًنا ركيًنا من أركانه، ال يقوم إال ِئل وألهمية األخالق، فقد عدَّ ، ولذلك نجد أنَّ  (2)ما الدين ؟ قال: " حسن الخلق " سم

ل عليا تصلح لكّلِ إنسان، بصرف النظر عن جنسه وزمانه ومكانه ونوعه ، وأ
م
ث زها أنَّ مصدرها " الوحى " فهي قيم ثابتة ومم نها أخالق عملية أهم ما يمّيِ

دِخل الناس  سول هدفها التطبيق الواقعي، وأنَّ مصدر اإللزام فيها هو شعور اإلنسان بمراقبة هللا تعالى، ولذلك يقول الر  ِئل عن أكثر ما يم عندما سم

  (3)الجنة، قال : " تقوى هللا وحسن الخلق ".

ا ال شكَّ فيه أنَّ االلتزام بذلك يكون له مردوده ا ن للقارئ أهمية األخالق في الواقع العملي الحياتي، وممَّ إليجابي على العمل من كّلِ ما سبق، يتبيَّ

ل في االنضباط الوظيفي، وأداء العمل على أكمل وجه، وارتقاء املؤسسة في عملها وإنتاجها  ر ع ثماره في صو الوظيفي، ويجني الفرد واملجتم
ّ
عديدة؛ تتمث

 ونهوضها بما هو منوط بها، وتحقيق امليزة التنافسية بين املؤسسات في شتى الوظائف الحكومية، وهذا ما تنشده املجتمعات الحديثة.

 : أهداف البحث
 :الحالي إلىيهدف البحث  

 مفهوم األخالق في اإلسالم.إلقاء الضوء على  .1

 التعرُّف على مكانة األخالق في اإلسالم. .2

 بيان أثر األخالقيات في الوظيفة العامة. .3

 الوقوف على أثر االلتزام باألخالقيات اإلسالمية في العمل على الفرد واملجتمع. .4

  : منهجية البحث
بع هذا البحث املنهج        
َّ
لة يت ِ

ّ
الوصفي التحليلي؛ الذي يساعد في البحث عن أخالقيات العمل في  اإلسالم، وذلك بالرجوع إلى املصادر األساسية املتمث

واملجتمع. وقد في القرآن والسنة، ووصف ما جاء فيهما من نصوص دالة على ضرورة االلتزام باألخالق اإلسالمية في العمل، وبيان أثره العائد على الفرد 

بقصد تعريف املنهج الوصفي التحليلي بأنه: " أسلوب يعتمد على جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما، أو حدث ما، أو ش يء ما، أو واقع ما؛ وذلك جاء 

ع، أو ضالتعرُّف على الظاهرة املدروسة، وتحديد الوضع الحالي لها، والتعرُّف على جوانب القوة والضعف فيه؛ من أجل معرفة مدى صالحية هذا الو 

  (4). مدى الحاجة إلحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه"

 سابقة:الدراسات ال

 خالد عطا هللا الطراونة، ومحمد أثر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية، (5)دراسة الطراونة، وأبو خليل ،

 –عة مؤتة منصور أبو خليل، دراسة ميدانية في الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان املالي، املؤتمر الدولي الثاني لكلية ادارة األعمال، بجام

                                                             
، والحــاكم، فـي املســتدرك، 273، والبخــاري، األدب املفـرد، مكتبــة الـدليل، املكتبـة الوقفيــة، رقـم 2/318هــ، 1323، 1أخرجـه مالــك فـي املوطـأ، املطبعــة السـلفية، مكــة املكرمـة، ط  (1)

 .2/316هـ 1342حيدر آباد، -طبعه مجلس دائرة املعارف

 .1/212أخرجه مسلم، اإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج، مكتبة اإليمان ، املنصورة ، بدون ) ت ( ، ( 2)

 . 2005( برقم  4/363م،) 2004هـ / 1425، 1(  أخرجه الترمذي، محمد بن عيس ى بن سورة، سنن الترمذي ، الجزء الثالث، دار ابن الهيثم بالقاهرة، ط1)

 .191م، ص2005، 7ون، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، دار الفكر للطباعة والنشر: عمان، طانظر: عبيدات، ذوقان وآخر  (2)

انيـة فـي الشـركات الصـناعية املدرجـة فـي أثر أخالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية فـي تحقيـق امليـزة التنافسـية، خالـد عطـا هللا الطراونـة، ومحمـد منصـور أبـو خليـل، دراسـة ميد (1)

 م.2013نيسان  25 -23األردن، " الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية "، للفترة من  –سوق عمان املالي(، املؤتمر الدولي الثاني لكلية ادارة األعمال، بجامعة مؤتة 
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م. هدفت الدراسة إلى التعرُّف على أثر 2013نيسان  25 -23األردن، " الفرص اإلدارية واالقتصادية في بيئة األعمال التنظيمية "، للفترة من 

اإلدارات أخالقيات االعمال واملسؤولية االجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية وذلك من خالل استقصاء آراء املبحوثين من املديرين العاملين في 

جميع الشركات الصناعية املدرجة ضمن بورصة عمان  العليا في الشركات الصناعية املدرجة في سوق عمان لألوراق املالية. شمل مجتمع الدراسة

 يعملون في اإلدارات العليا في الشركات املشمولة بالدراسة 65( شركة، أما العينة فتكونت من )84لألوراق املالية، والبالغ عددها )
ً
 ( مديرا

لت الدراسة إلى انه يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألخالقيات االعمال  )االستقاللية واملوضوعية، األمانة واالستقامة، النزاهة والشفافية( على وتوصَّ

ذو داللة إحصائية تحقيق امليزة التنافسية ) تخفيض التكلفة، االبتكار والتجديد( في الشركات الصناعية االردنية. كما  أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير 

سئولية نحو املستهلكين، املسئولية نحو املجتمع املحلي( على تحقيق امليزة التنافسية )تخفيض للمسؤولية االجتماعية )املسئولية نحو البيئة، امل

 التكلفة، االبتكار والتجديد( في الشركات الصناعية االردنية.

وتوزيعها عبر الشركة،  وأوصت الدراسة بوضع وتعزيز أخالقيات االعمال، وضرورة أن تقوم الشركات الصناعية االردنية بتحديد السياسات األخالقية

 وتدريب العاملين فيها على تعزيز قدرتهم ملواجهة املشاكل األخالقية الصعبة.

 ( 2006دراسة الطائي) (1)، ،حميد الطائي، بحث مقدم إطار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية

. والتي هدفت إلى 2006نيسان  19-17ادس لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األهلية، للفترة من إلى املؤتمر العلمي الدولي السنوي الس

 وضع إطار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية. 

ًرا بيئًيا للتسويق، يتو  ِ
ّ
ل الباحث إلى أنَّ األخالقيات تّعد مؤث ب على منظمات األعمال االنتباه إليه عند صياغة االستراتيجيات التسويقية، وبشكل توصَّ جَّ

لت إلى أنَّ أخالقيات التسويق تلعب دوًرا واضًحا في املزيج التسويقي الخدمي ) (، والعالقات 7Psخاص استراتيجيات التسعير والترويج، كما توصَّ

ه نحو معرفة وتشخيص رغبات وحاجات الزبائن؛ لطرح خدمات تتالءم وهذه الرغبات التبادلية بين منظمات األعمال الخدمية وزبائنه ا، والتوجُّ

ى بالزبونية  لة على مقاس الزبون أو ما تسمَّ  .(Customization)والحاجات؛ للوصول إلى تفعيل مفهوم الخدمة املفصَّ

 ( 2009دراسة حسين، والجميل) (2) ، ليث حسين، وريم الجميل، دراسة  وانعكاسها على أخالقيات العمل،املسؤولية االجتماعية تجاه العاملين

لـــوم آلراء عينــة مـــن منتســـبي بعـــض مستشـــفيات مدينـــة املوصــل، بحـــث مقـــدم إلـــى املـــؤتمر العلمـــي الثالــث لكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم اإلداريـــة، جامعـــة الع

 . 2009التطبيقية الخاصة، املنعقد في نيسان 

ـــلت الدراســـة إلـــى أنَّ مفهـــوم وقــد هـــدفت إلـــى          التعـــرُّف علـــى العالقـــة بـــين أبعـــاد املســـؤولية االجتماعيـــة تجـــاه العـــاملين وبـــين أخالقيـــات العمـــل، وتوصَّ

ر في املاض ي خالل فترة الستينا  من املفاهيم التي نالت اهتمام معظم املنظمات املعاصرة، والتي كانت تعّبِ
لربح، ت عن تعظيم ااملسؤولية االجتماعية يعدُّ

نـــت الدراســة أنَّ هنالــك العديـــد مــن األبعـــاد الخاصــة  ــا فــي الوقـــت الحاضــر، فقـــد أصــبح املفهــوم يقتـــرن بالجانــب االجتمـــاعي للمنظمــة. وبيَّ باملســـؤولية أمَّ

واهتمـــامهم باملنظمــة التـــي  االجتماعيــة تجــاه العـــاملين، إذ يجــب علـــى املنظمــات االنتبـــاه إليهــا واألخـــذ بهــا؛ ألنهــا تحقـــق أهــداف العـــاملين وتزيــد مـــن والئهــم

 يعملون فيها.

 ( 2011دراسـة املرايـات) (3)أثررر أخالقيرات األعمرال للمنظمررة علرى السررلوك األخالرري وأداء رجرال البيررع للمنتجرات الصريدالنية فرري مدينرة عمرران  ، ،

وكـــان هــــدفها قيـــاس أثــــر أخالقيـــات األعمــــال  ن.رغـــدة املرايـــات، رســــالة ماجســـتير )غيــــر منشـــورة(، كليـــة اإلدارة ، جامعــــة الشـــرق االوســــط، عمـــان، االرد

ــــلت دراســــة إلــــى عــــدة نتــــائج مــــن أهمهــــا: أنَّ م ســــتوى للمنظمـــة علــــى الســــلوك األخالقــــي، وأداء رجــــال البيــــع للمنتجــــات الصــــيدالنية فــــي مدينـــة عمــــان، توصَّ

خالقي لرجـال بيـع املنتجـات الصـيدالنية فـي عمـان مرتفـع، أخالقيات األعمال ملنظمات بيع املنتجات الصيدالنية في عمان مرتفع، وأنَّ مستوى السلوك األ 

 كما تبين وجود أثر مباشر ذو داللة إحصائية ألخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي لرجال بيع املنتجات الصيدالنية في عمان.

  دراسةDe Ven (2008) (4) ع ، والتي هدفت إلى تطوير إطار عمل أخالقي لتسويق املسؤولية االجتماعية للشركة، حيث إنَّ الشركات التي تتمتَّ

املباشرة،  عالمتها بسمعة قوية لدى الزبون، يجب عليها أن تستخدم مبادراتها للمسؤولية االجتماعية؛ لتحقيق أهدافها التسويقية وغيرها من األهداف

                                                                                                                                                                                                             
 األردن. -عمان –** أستاذ التسويق املساعد في جامعة البترا الخاصة 

 توراه في إدارة األعمال، جامعة الجنان، لبنان، ومدرس في كلية الخوارزمي، عمان، األردن.* طالب في برنامج الدك
ولي السـنوي السـادس لكليـة االقتصـاد إطار مفاهيمي ألخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال الخدمية،  حميد الطائي، بحـث مقـدم إلـى املـؤتمر العلمـي الـد (2)

 م.2006نيسان  19-17دارية، جامعة الزيتونة األهلية، للفترة من والعلوم اإل 

ملوصل، بحث مقدم إلى وريم الجميل، املسؤولية االجتماعية تجاه العاملين وانعكاسها على أخالقيات العمل، دراسة آلراء عينة من منتسبي بعض مستشفيات مدينة ا ليث حسين،( 1)

 .2009والعلوم اإلدارية، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، املنعقد في نيسان  املؤتمر العلمي الثالث لكلية االقتصاد

اجسـتير )غيـر منشـورة(، كليـة اإلدارة ، جامعـة ( رغدة املرايات، أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان، رسالة م2)

 م.2011عمان، األردن، الشرق االوسط، 
(1) De Ven (2008) , An Ethical Framework for the Marketing of Corporate Social Responsibility, A Post-Watergate 

View, Business Horizons، (April). 75-80. 
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اف تسويقية معينة، على الشركة أن تدعم غاية أّيِ عمل يكون له ارتباط مباشر مع جوهر قيمها ومزاياها التنافسية، وأنه على وأنه لتحقيق أهد

خفي بأنها تستفيد من مبادراتها في املسؤولية االجتماعية.
 الشركة أن ال تحاول أن تم

  ( دراسةValentine, 2012) (1)لتدريبي ألخالقيات األعمال ورضا موظفي املبيعات عن زمالء العمل واملشرفين. ،  هدفت إلى التعرُّف على املحتوى ا

ز بالقيم األخالقية ال لت الدراسة إلى أنَّ الدعم املنظمي ألخالقيات األعمال ذو قيمة عالية في البيع الشخص ي، والذي يتعزَّ سائدة في املنظمة، وقد توصَّ

ي إلى رضا املشرفين والعاملين؛   كونهم يلعبون دوًرا مهًما في املمارسة األخالقية. والذي يؤّدِ

فاق الدراسات السابقة مع الدراسة الحال  ية في بعد استعراض مجموعة الدراسات السابقة؛ العربية واألجنبية، يجد الباحث أنه على الرغم من اّتِ

 أنَّ أنَّ جميعها يدور في فلك االستفادة من أخالقيات العمل لتطوير وتحسين إنتاجية ا
َّ
ملؤسسات، وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين واملشرفين، إال

، الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في منهجها القائم على استنباط القواعد األخالقية من نصوص القرآن الكريم والسنة املشرفة

سة كيفية االرتقاء بتلك األخالقيات للوصول إلى املستوى املنشود من ودراسة أثر تطبيق ذلك في العمل الوظيفي، وانعكاسه على املؤسسة، بل ودرا

 الحياة الوظيفية.

 املبحث األول: األخالق: مفهومها وارتباطها بالوظيفة العامة
 املطلب األول: أخالق الوظيفة

التي قد تعتمد عليها املنظمة في تقييم أدائهم إيجاًبا وسلًبا، هي عبارة عن: املبادئ التي تعدُّ أساًسا للسلوك املطلوب ألصحاب الوظيفة، واملعايير        

توافرها في العامل ، وفي صاحب العمل على حد سواء . وقبل أن نفصل ذلك نقول :إن األصل في اإلنسان  ونقصد بأخالق العمل: األخالق التي يجب 

تنهى عن سفاسفها ، وبالتالي على املسلم أن يتعرف إلى األخالق الكريمة بشقيها املسلم أن يتمسك بالعقيدة اإلسالمية التي تدعو إلى مكارم األخالق ، و 

 . ملالحسنة والقبيحة ، ومع ذلك فإن ذلك العلم ال يكفى بل على اإلنسان املسلم أن يسلك السلوك األخالقي في حياته كلها ، ومنها أخالق الع

 أصيلة "واألخالق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة ، فالبشر 
ً
كانوا واليزالون يعّدون الصدق والوفاء بالعهد والجود والشجاعة والصبر أخالقا

 سيئة ترفضها العقول السليمة ، وتذم صاحبها ، والشريعة جاءت  يستحق صاحبها الثناء والتكريم ، و اليزالون يعّدون الكذب والغدر 
ً
والجبن أخالقا

  (2) املنكر منها".داعية الى املعروف من األخالق ، وتنهى عن 

لة بالنفس، فيما يرى    األخالق ال يمكن تهذيبها أو تغييرها، فاألخالق من األمور املتأّصِ
علماء آخرون  ويرى بعض الفالسفة مثل ) هربرت سبنسر ( أنَّ

ي أمثال الغزالي ومسكويه في الدين مثل سقراط أنَّ األخالق يمكن توضيحها وتغييرها عن طريق العلم واملوعظة، وكذلك يرى علماء الفكر االسالم

بادئ اإلسالمي، فإنَّ األخالق هي سلوك إنساني، يمكن تغييره وتوجيهه الوجهة الصحيحة عن طريق التربية السليمة القائمة على غرس القيم وامل

 (3)الصحيحة.

ق كلَّ جوانب الحياة والفكر، كما لها سلطانها وأثرها في السياسة واالقتصاد واالجتماع   األخالق في اإلسالم لها طابع يطّبِ
والتربية واألدب لذا فإنَّ

وم على مبدأي االلتزام والقانون وأخالق اإلسالم ليست مثالية بمعنى أنها نظرية فوق التطبيق، فاألخالق في االسالم منهج علمي وليست نظرية، وهي تق

ل املسؤولية، فالفرد مسؤول عن عمله، وقد ربط اإلسالم بين مف خروي وتستمد حريتها من اإلنسان وإرادته في االختبار وتحمُّ
م
هوم األخالق وبين والجزاء األ

. )ولقد عني االسالم بأهمية األخالق (4)آن والسنة التطبيق العلمي، ورسم التأسيس قواعد العمل الصالح الذي ينبغي أن يسيروا عليه، استناًدا إلى القر 

ة  صِدر األفعال بسهولة، من غير حاجة إلى فكر أو رؤيَّ أو هي مجموعة من    (5)ودورها في إتقان العمل وأدائه بانها عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها، تم

ة في النفس، وفي ضوئها وميزاتها بحسن ال حِجم عنهاملعاني والصفات املستقرَّ قِدم عليه أو يم ل اهتمام  .(6)عمل في نظر اإلنسان أو يقيم، ومن ثمَّ يم
َّ
وقد تمث

ِعثت  تعليل الرسالة بتقويم األخالق، وإشاعة مكارم األخالق جاء في الحديث الشريف عن النبي االسالم باألخالق في عدة أمور؛ منها ما بم أنه قال :} إنَّ

م مكارم األخالق {  ألتّمِ
ن خلقه، وهو ذو األخالق الحسنة، وأن يهديه ألحسنها، ومعلوم أنَّ رسول هللا  إنَّ النبي  .(7) حّسِ

  كان يدعو ربه أن يم
َّ
ال يدعو إال

ِئل رسول هللا: )أيُّ املؤمنين أكمل إيماًنا؟ قال أحسنهم خلًقا{ بما يحبه هللا ويقّرِبه منه، وسم
ونعني  م الشمول،فإن من خصائص نظام األخالق في اإلسال . (8)

                                                             
(2) Valentine، Sean، (2012). Ethics training، ethical context، and sales and marketing professionals satisfaction with 

supervisor and coworkers. Journal of Personal Selling، vol, 2, no، 3، pp.227-242. 
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 .62م، ص1999هـ / 1420( أبو داود سليمان السجستاني األزدي ، سنن أبي داود ، الحافظ دار الحديث 4)

 .3/304م، 2004هـ / 1425 1( محمد بن عيس ى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي ، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط5)
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قة بغيره سواء أكان الغير فردً  ِ
ّ
ا، فهي تشمل جميع أفعال اإلنسان الخاصة بنفسه، أو املتعل ا أو جماعة أو دولة، به أن دائرة األخالق اإلسالمية واسعة جدًّ

ا ال نجد له نظيًرا في أية شريعة س ماوية سابقة، ولقد كان من الضروري شرع اإلسالم أن فال يخرج ش يٌء عن دائرة األخالق ولزوم مراعاة معاني األخالق ممَّ

رة وأقوال الحكماء  .  (1)على الدولة اإلسالمية أن تلتزم بمعاني األخالق، وهذا موجود في القرآن الكريم والسنة النبوية املطهَّ

 ثر األخالقيات في الوظيفة العامةاملطلب الثاني: أ

ي هللا وأفراد  رض ِ
كال والالمباالة، واقتران القول بالفعل في تنفيذ الواجبات، وإتقان العمل األخالق هي العمل بما يم املجتمع، ونبذ الكسل واالّتِ

مـا يجـب وإجادتـه، )واألخالق بمعنى الدين تكون عبارة عن نظام من العمل غايته تحقيق الحياة والخير ونمط من السلوك مع النفس والغير، من حيث 

؛ ألنَّ الدين في مضمونه عبارة عن الواجبات التي يلتزم بها أن يكون عليه هذا السلوك، 
كما أنها ليست جزًءا من الدين فحسب، بـل جـوهره وروحهم

 .) (2) اإلنـسان نحو هللا سبحانه ونحو نفسه وغيره من املخلوقات

ك بها والعمل بمقتض س التي يجـب علـى املهنـي التمسُّ سم
م
 في واألخالق هي " مجموعة القواعد واأل

ً
اها  ليكون ناجًحا في تعامله مع الناس، وناجًحـ

مهنته، ما دام قادًرا على اكتساب ثقة العاملين معه من زمـالء ورؤسـاء ومرؤوسين.
دخل الناس الجنة تقـوى هللا وحسن الخلق" قال  (3)  : " أكثر ما يم

وضَ : " أكمل املـؤمنين إيماًنا أحسنهم خلًقا". وقال  وقال   ع في ميزان امرٍئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق" . : "مـا يم

ا تدلُّ  -رض ي هللا عنه–وعن اإلمـام علي   ا ال نرجو جنة وال نخش ى ناًرا وال ثواًبا وال عقاًبا، لكان ينبغي لنا أن نطالب بمكارم األخالق، فإنها ممَّ نَّ
م
: " لو ك

 (4)األمم األخالق ما بقيت... فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا. إنما -: علـى سـبل النجاح ..." كما ِقيل في هذا الصدد

 املطلب الثالث: مفهوم أخالقيات األعمال

سِهم التاريخ والتقاليد واألعر    عليها الدين اإلسالمي الحنيف، كما يم
َّ
اف والثقافة يعدُّ مفهوم أخالقيات األعمال من املفاهيم القديمة، والتي حث

رها والخبرة العلمية والعملية القومية والوطنية والتكوي ن القبلي والعائلي وظهور الجماعات املرجعية، والقادة واألحزاب السياسية ووسائل اإلعالم وتطوُّ

للمجتمع في تشكيل أخالقيات األعمال في أّيِ مجتمع من املجتمعات
(5). 

عمال الهادفة، وعدم إلحاق الضرر باآلخرين، وعدم الخداع في أّيِ فاألخالقيات مجموعة من املبادئ تدور حول أربعة محاور رئيسية هي القيام باأل 

ز أيُّ نشاط في املجتمع بهذه الخصائص، يمكن في هذ ز في القيام بأّيِ ممارسات لصالح طرف دون اآلخر، فإذا تميَّ
ه الحالة الحكم تعامالت، وعدم التحيُّ

 .(6)بأخالقيات هذا النشاط

دة، بل إنها أصبحت وبالتالي فإنَّ جوانب السلوك  األخالقي وضرورة العمل بأخالقيات األعمال من ِقَبل منظمات األعمال ال ترتبط بمجتمعات محدَّ

مة والنامية، فارتبط مفهوم األخالقيات بالعديد من املواضيع واملهم ا، تواجهه منظمات األعمال في الدول املتقّدِ قة باملنظمة موضوًعا حيوًيا مهمًّ ِ
ّ
ات املتعل

ز السلوك الجيد، وهذا املفهوم أصبح من وامل عّزِ
رشد ويم األمور املهمة وارد وطاقات بشرية؛ كاإلدارة والعاملين ورجال البيع والقيادة واملديرين، فهو يم

ز بين الصواب والخطأ في سلوكه لشغل الوظيفة في املنظمة، إذ يتم التأكيد عليها من إدارتها؛ ألنها تعدُّ بمثابة الرقابة الذاتية للفرد؛ ألنه يستطيع أن يم ّيِ

ألخالقيات لها، أو أثناء العمل، ولهذا يتم استقطاب األفراد ذوي األخالقيات العالية للعمل في املنظمة، على أساس أنَّ هؤالء األفراد هم الذين يجلبون ا

 .(7)أنَّ املنظمة تستمد أخالقياتها من األفراد العاملين فيها

في عالم األعمال معاني ومضامين كثيرة، تدور معظمها حول قواعد السلوك اإلنساني، من حيث ما هو مقبول وغير  ويحمل مفهوم األخالقيات

فق املختصين والباحثين في تعريف األخالقيات من حيث املضمون والجوهر، وإن اختلفوا من حيث الشكل واألسلوب،  على أنَّ مقبول لدى اآلخرين، ويتَّ

 ِ
ّ
إلى أنَّ  (9). إنَّ هذا يشير (8)ل املسائل األخالقية حول ماذا يجب أن يكون، وما ال يجب أن يكون إلنجاز أنواع مختلفة من األعمالأخالقيات األعمال تمث

عية للمستجيبين، وأنه من أجل تحسين التفكير العقالني األخال
ُّ
ظفي البيع، ال قي ملو األخالق املؤسسية املدَركة ترتبط مع األحكام األخالقية والنوايا التوق

ك بالقضايا األخالقية التي يواجهها موظفو البيع من خالل عملهم.  بدَّ للمؤسسات التركيز على التمسُّ

                                                             
 .90دعوة، مرجع سابق، ص( عبد الكريم زيدان، أصول ال6)

 .13م، ص 2007( محمد السيد عبد املتعال، اإلدارة االستراتيجية، ورفاعي  محمد رفاعي، الجزء األول، دار املريخ للنشر، الرياض، 7)

  .169م، ص1992، 1( عبد الجواد السيد بكر،  فلسفة التربية اإلسالمية في الحديث الشريف، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1)

 .1/272، 2007( أحمد شوقي، ديوان الشوقيات، دار العودة، بيروت، 2)

م، 2005(، دار وائـل للنشـر، عمـان: األردن، 2005( صالح مهدي محسن العامري،  وطاهر محسـن منصـور الغـالبي، املسـؤولية االجتماعيـة وأخالقيـات األعمـال: األعمـال واملجتمـع، )3)

 .134ص

 . 73م، ص2004عطية عبد الحي مرعي، مبادئ املحاسبة اإلدارية الحديثة، الدار الجامعية ،اإلسكندرية،  ( كمال خليفة أبو زيد ،  و 4)
2-Daft, 2003, p326  

3-George&  Kaler,2003,p:250  

4-Valentine & Barnett, 2007  
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يات دفعت املنظمات إلى االستثمار في األنشطة التي تنسجم وتنطلق من املبادئ التي ح دها لقد فرضت بيئة األعمال الحالية العديد من التحّدِ دَّ

ب مقاطعتها من ِقَبل الزبائن، لذلك فهي شديدة الحرص على تجنيب نفسها من مثل هذه القانون والقيم ا ألخالقية، وتسعى كثير من املنظمات أن تتجنَّ

 . (1)املواقف، األمر الذي يدفعها لبذل املزيد في مجال التعامل األخالقي

ق بالقيم الداخلية، والتي هي جزٌء  (2)وقد أوضح
َّ
فات بأنَّ األخالقيات تتعل ر على تصرُّ ِ

ّ
من البيئة التفافية للمنظمة، إذ إنَّ املسألة األخالقية تؤث

ق بالعدالة وبعض النواحي؛ مثل  (3)الفرد أو املجموعة أو املنظمة بشكل )سلبي أو إيجابي( على اآلخرين  في حين وصف
َّ
أخالقيات العمل بأنها كلُّ ما يتعل

عات املجتمع واملنافسة بنزاهة واإلعال 
ُّ
 ن والعالقات العامة.توق

ن  ( Low and Weeks) وكما تبين    للنقاش"، وحتى حين تكون درجة التحسُّ
ً
فإنَّ "الحاجة إلى دعم وترويج السلوك األخالقي ليس موضوًعا قابال

ق مع معايير أو قيم سلوك  (Ethics) . وتعني كلمة األخالق(4)تدريجية، فإنَّ املنظمات تستطيع تحقيق التوازن في الجهود لتحسين أخالقيات األعمال
م
التواف

ق األخ
َّ
بعها الناس، وتتعل

َّ
ع أن يت

َّ
عَرف أيًضا على أنها معايير للتصرُّف والسلوك التي نتوق

م
الق الشخصية بأفعال الفرد أو أدب، يختصُّ في الغالب باملهن  وت

 .(5)اليومية 

فات وتعدُّ االستقامة والقيم األخالقية منتًجا للمعايير األخال قية والسلوكية بالوحدة، وكيف يمكن توصيلها وااللتزام بها في املمارسة، وتشمل تصرُّ

فات غير مستقيمة، غير قانونية أو غير أخالقية  .(6)اإلدارة إلزالة أو تخفيض الحوافز واإلغراءات التي تدفع األفراد إلى ارتكاب تصرُّ

 وتنقسم أخالقيات العمل إلى قسمْين: 

ات  .1 ة.أخالقيَّ  العمل اإليجابيَّ

ة. .2 ات العمل السلبيَّ  أخالقيَّ

ة كما يلي:  الواجبات الوظيفيَّ
م
دتها الئحة ني الدستور السعودي بأخالقيات العمل، فقد حدَّ  -وقد عم

  
ة ات العمل اإليجابيَّ : أخالقيَّ

ً
 أوال

ف الِقياَم ببعض األعمال، وهي:
َّ
 هي التي َتفِرض على املوظ

ة.تأدَية الواجبات  -أ  الوظيفيَّ

ة. -ب ة اإليجابيَّ  مراعاة الواجبات املسلكيَّ

ة. -ت إطاعة األوامر الّرِئاسيَّ
 (7) 

ص وقَت العمل ألداء واجبات وظيَفِته" . -أ  خّصِ
ة على املوظف "أْن يم وِجب ِنظام الخدمة املدنيَّ ة: يم  تأدَية الواجبات الوظيفيَّ

ي العمل بنفسه. .1  فيجب أْن يؤّدِ

ص وق .2 خّصِ
ف بإنجازه.وأْن يم

َّ
 َت العمل ألداء العمل املكل

دود اخِتصاصه. .3 سن العمل وحم وِجبات حم ة الالزمة ومم
َّ
راعاة الدق  ومم

ة. .4 وام الرسميَّ راعاة مواعيد الدَّ  ومم

ة .5 حة العامَّ
َ
صل
َ
ة وامل  .(8)واسِتهداف أداء الخدمة العامَّ

ة:  -ب ة اإليجابيَّ  مراعاة الواجبات املسلكيَّ

ة  أْن يرَتِفع عن كّلِ  .1  بشَرف الوظيفة والكرامة، سواء كان ذلك في محّلِ العمل أو خارجه، حتى ولو كان خارج البالد، وهي مسألة تقديريَّ
ما يخلُّ

ه 
ُّ
روفه، واملركز الذي يحتل

م
الَبساته وظ مِكن حصرها، ولكْن ينظر إلى كّلِ تصرُّف يصدر عن املوظف على ِحَدٍة، وذلك في ضوء مم

املوظف، وال يم

طورة انِعكاس السلوك الخارجي على العمل الوظيفي وطبيعة
م
راعاة َمَدى خ ته، ومكان تأديته، مع مم  .(9)عمله ونوعيَّ

وسيه. .2
م
سائه وَمرؤ

َ
ؤ فاته مع الجمهور ورم راِعي آداب اللياقة في تصرُّ  أْن يم

                                                             
5-Mohr et al, 2001, p45 

(1) Daft, 2003, P 139 

(2) Weihrich&Koontz,2003,p  

(3) Valentine,2007,p:248 
اجستير )غير منشورة(، كلية اإلدارة ، ( رغدة املرايات، أثر أخالقيات األعمال للمنظمة على السلوك األخالقي وأداء رجال البيع للمنتجات الصيدالنية في مدينة عمان، رسالة م1)

 .76م، ص2011جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن، 

ة ذي الرقم ( الئحة الواجبات الوظيفي2) ؤون اإلدارة واملالية ذي الرقم 30/10/1427والتاريخ  10800/703ة، الصادرة بَقرار وزير الخدمة املدنيَّ
هـ، وبتعميم مدير عام الشُّ

 هـ.18/11/1427والتاريخ  3005/ت/13

 .50، صم2005( أمين السيد أحمد لطفي،  مراجعة وتدقيق نظم املعلومات، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 3)

ة، م4)  /ج.11/ج، املادة 11( الئحة الواجبات الوظيفيَّ
 ب./ 11الوظيفيَّة، م الواجبات الئحة (1)
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راَجعتهم له، وذلك ناء مم
ْ
عاَملة األفراد أث  اللياقة مع الجمهور بإحسان املوظف مم

ً
ال
َ
كاَوى األفراد  فَمث

َ
بَوصِفهم بشًرا، وعَدم االسِتعالء عليهم، وأْن يسَمَع ش

ز باليد أو اللسان، أو م في أفراد  وَمطالبهم، وإفادتهم بما يتمُّ بشأنهم، وتوجيههم الوجهة الصحيحة، وليس استعمال الِغلظة والخشونة، أو التجاوم
ُّ
التحك

ؤساء؛ لَضمان حسن ة، واللياقة مع الرُّ ة بأعمال وظيفته، أو قيام  الرعيَّ صال املوظف بغير رئيسه املباشر في األمور الخاصَّ َسْيِر العمل، فال يجوز اّتِ

 مرجَعه
ً
َتجاِهال بة مم

َ
شاغ
م
ق بوظيفته بقْصد امل

َّ
ا باألمور التي تتعل  .(1)املوظف بإشغال املقامات العالية رسميًّ

ة: -جـ  إطاعة األوامر الرئاسيَّ

قَصد به  ة، أويم عِميمات، أو منشورات، أو كتب دوريَّ
َ
عِليمات، أو ت

َ
ل ت
ْ
ة في شك ة الرئاسيَّ لطة اإلداريَّ ر من السُّ

ة.امِتثالم األوامر التي َتصدم رارات إداريَّ
َ
 و ق

 مدى الطاعة:

ة املشروعة. .1 لطة الرئاسيَّ لَزٌم بتنفيذ أوامر السُّ  فهو مم

لطة الرئاسيَّ  .2 ة أوامر السُّ ا عدم مشروعيَّ قوبة أمَّ ف في اململكة من العم
َّ
عَفى املوظ ة، فيم ة التي لم َتِصْل إلى درجة األمر بارِتكاب الجريمة الجنائيَّ

ا ألمٍر مكتوٍب صادر إليه من رئيسه املختّصِ 
ً
ة إذا ثَبَت أنَّ ارتكاَبه للمخالفة كان تنفيذ ة أو املاليَّ ، بالرغم من بالنسبة للمخالفات اإلداريَّ

صاَرحة املوظف  .مم
ً
 بأنَّ الِفعل املرَتكب يكون مخالفة

ً
  (2) له كتابة

ة ات العمل السلبيَّ  ثانًيا: أخالقيَّ

ة في اململكة، وهي: نقد أو لوم الحكومة، إساءة اس  ف عن الِقيام باألعمال املحظورة على شاغل وظائف الِخدمة املدنيَّ
َّ
ِتعمال بامِتناع املوظ

ة واسِتغالل نفوذها، لطة الوظيفيَّ نة. السُّ ة وأعمال معيَّ  عن الجمع بين الوظيفة العامَّ
ً
ْضال
َ
ة، واالشِتغال بالتجارة، ف  وإفشاء األسرار الوظيفيَّ

ة أو الخا .1 وم إلى الحكومة بأّيِ وسيلٍة من وسائل اإلعالم املحليَّ
َّ
قد أو الل ف توجيهم النَّ

َّ
ر على املوظ

َ
حظ ة. نقد أو لوم الحكومة: يم  (3)رجيَّ

ة،إساءة استعمال  .2 ا عن املصلحة العامَّ ة البعيدة أدبيًّ صاِلحه الخاصَّ
َ
ة تحقيًقا مِل قَصد بها استعمالم سلطة وظيفته العامَّ ة: ويم  السلطة الوظيفيَّ

ف على تنفيذ األنِظمة واللوائح على غير الوْجه ال
َّ
ل املوظ ف أو االنِحراف في اسِتعمال السلطة، ومن أمثلتها: تحايم عَرف بالتعسُّ بقْصد  صحيح؛ويم

ة. ف بقْصد اإلضرار بالغير ألحقاٍد شخصيَّ
َّ
ر عن املوظ فات التي َتصدم ة للنفس أو للغير، أو التصرُّ حة غير عامَّ

َ
  (4) تحقيق َمصل

ة؛ كا .3 ِويه على ِحساب املصلحة العامَّ
َ
ة له ولذ ة لتحقيق َمنَفعة ماديَّ ته الوظيفيَّ

َ
لط قَصد به اسِتخدام سم سِترشاء، ال استغالل نفوذ الوظيفة: يم

فقات وامل ة في ميدان الصَّ ف باملصالح العامَّ
َّ
ة، واالختالس، وإضرار املوظ كافآت الِحقة على أداء الواجبات الوظيفيَّ قاوالت والحصول على مم

نة، أو قيام املوظ ة معيَّ ة أو ماليَّ ف على مكاسب ماديَّ
َّ
صول املوظ ة وغيرها؛ وذلك نظير حم وريدات واألشغال العامَّ ّلِ أو بعِض ما والتَّ

م
ف بحجز ك

ا، وتجريم فْعل اسِتغالل ال عها إليهم بقْصد االنِتفاع بها شخصيًّ
ْ
ور، أو تأخير دف جم

م
ال من َرواتب وأ فون أو العمَّ

َّ
ه املوظ رَتكب بواسطة يستحقُّ

م
فوذ امل نُّ

صول على فائدٍة أو ميزٍة لنفسه أو لغيره من أّيِ ه
  (5)يئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة(.أّيِ وزيٍر )ولو بطريق اإليهام، للحم

كِم  .4 لع عليها ِبحم
َّ
ف كتماَن األمور أو املعلومات أو البيانات التي يط

َّ
ة: وهو واجٌب سلبي َيفِرض على املوظ وظيفته، ولو بعد  إفشاء األسرار الوظيفيَّ

، وال يلزم لقيام ذلك االلتزاِم 
َ
ة املذكورةتوقيع  -بالطبع  -َترِكه الخدمة ٍد بحفظ السريَّ  .(6)املوظف على إقراٍر أو تعهُّ

 بالتجارة  .5
ً
َعدُّ اشتغاال ة  -االشتغال بالتجارة: ويم ه  -ويكون محظوًرا على شاغل الوظيفة العامَّ

م
 بتسجيل محّلٍ تجاري باسم القاصر الذي تشَمل

القيامم

ق بالوكالة أو بالعمولة أو البيع باملزايدة واليته أو وصايته، أو االستمرار في ِشراء املنقول أو العقار 
َّ
بقصد بيعه أو بقصد تغييره، وكلُّ عمٍل يتعل

ًدا وّرِ
 أو مم
ً
قاِوال ف مم

َّ
دات التي يكون فيها املوظ  .(7)والعقود والتعهُّ

ة وبين أ .6 ف في اململكة الجمعم بين الوظيفة العامَّ
َّ
ر على املوظ

َ
حظ نة: يم ها فيما يلي:الجمع بين الوظيفة وأعماٍل معيَّ

م
مِكن إجمال نة، يم  عماٍل معيَّ

َعدُّ  -أ الَحظ بهذا الخصوص أنَّ اشتراك املوظف في تأسيس "شركة تضامن" يم ة مجالس إدارتها، ويم  من االشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضويَّ

َتضاِمن تاجًرا في جميع األحوال
م
عَتبر الشريك امل ِبيل االشِتغال بالتجارة؛ إذ يم

َ
 .(8)ق

ًنا من الحكومة. -ب عيَّ ف مم
َّ
ة، ما لم يكن املوظ  العمل في الشركات أو املحالت التجاريَّ

فين باالشتغال بامِلَهِن  -جـ
َّ
ص لبعض املوظ ِ

ّ
رخ ه يجوز للوزير املختّصِ أْن يم

ماَرسة أّيِ مهنة من امِلَهِن املختلفة، مع مالحظة أنَّ
ة إذا كانت املصلحة  مم الحرَّ

ة  ًرا لحاجة البالد إلى مهنهم.العامَّ
َ
ي الترخيص لهم في ذلك؛ نظ  تقَتض ِ

 

                                                             
ة/ م2)  .11( الئحة الواجبات الوظيفيَّ

فين، م3)
َّ
 .34/2( الئحة الواجبات الوظيفية، نظام تأديب املوظ

ة، 1) ة، م ، الئحة الواجبات 11/1( لوائح نظام الخدمة املدنيَّ  /أ.11الوظيفيَّ

ة، م2)  /أ.12( الئحة الواجبات الوظيفيَّ

ة، م3)  /ب.12( الئحة الواجبات الوظيفيَّ

ة، املادة 4)  /هـ.12( الئحة الواجبات الوظيفيَّ

ة، املادة 5)  . 13/1، لوائح نظام الخدمة ،45(  الئحة الواجبات الوظيفيَّ

ة، املادة 1)  /ب.13(  الئحة الواجبات الوظيفيَّ
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 املطلب الرابع: اخالقيات الوظيفة العامة في اإلسالم

ن أنَّ كلَّ األنبياء  جاءت السنة النبوية كتطبيق عملي ألخالقيات الوظيفة العامة، حيث كان النبي الكريم محمد -يعمل في شبابه راعًيا للغنم، وبيَّ

وِرك فيها، وعرضت نفسها عليه، وقالت يا بن  -رض ي هللا عنها-قد رعوا الغنم، وعمل لخديجة  -السالمعليهم  قبل نبوته في التجارة، فنجحت تجارتها، وبم

 النبي
َّ
 خ  عم، إني قد رغبت فيك؛ لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. وكذلك حث

ّ
يًرا له على العمل، حيث قال: } ما أكل أحٌد طعاًما قط

 . (1)من عمل يده {

 الصفات الحميدة والذميمة في أخالقيات العمل، وتأثيرها على الفرد واملجتمع:

 : الصفات الحميدة في أخالقيات العمل
ً
 -، وهذه تتشّعب إلى نوعْين:أوال

 :  أخالقيات وظيفية - أ

منهاج اإلدارة اإلسالمية أمانة في عنق املوظف، وعلى جميع املستويات "أنَّ العمل وأداء الواجبات الوظيفية بكل دقة وإخالص يعتبر في  ذلك  

  (2)اإلدارية من رئاسة مطلقة أو جزئية، أو مسؤولية مطلقة أو محدودة، إلى العمل البسيط يكون في نطاق مسؤولية املوظف".

في املنظمة مثل : إسناد الوظائف العامة إلى األكفاء ، املوضوعية  وفي مجاالت األمانة واإلخالص عند املوظف املسؤول ، فأنها تتركز على املعامالت "  

  (3)نظمة".في القرار، حفظ املال العام ، حفظ الحواس والجوارح ، حفظ الودائع ، حفظ أسرار املجالس واالجتماعات إال ما يضر الصالح العام في امل

 : أخالقيات سلوكية  - ب

د عليها نظام الخدمة املدنية في العالم العربي، كشرط لتعيين املوظفين في الدولة ،  "إنَّ األخالق وحسن السيرة والسلوك 
َّ
من أهم األمور التي أك

 على أنه: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون حسن السيرة واألخالق وأن يك
ً
ون غير حيث نصت املادة الرابعة منه في دولة السعودية مثال

أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ، حتى يمض ي على انتهاء تنفي الحد أو بالسجن ثالثة سنوات على األقل ، وان محكوما عليه بحد شرعي 

  (4)يكون غير مفصول من خدمة الدولة ألسباب تأديبية ما لم يمض ي على صدور قرار الفصل ثالث سنوات على األقل ".

كون صالحا من الناحية األخالقية أو األدبية للقيام بأعبائها وممارسة سلطاتها ، فاألخالق الحميدة يشترط فيمن يتولى الوظيفة العامة أن ي "كما 

وحسن السمعة شرط ضروري وهام لسالمة ممارسة السلطة العامة وتحقيق الصالح العام ".
(5)  

 -ويمكن إجمالها فيما يلي: : ثانًيا : الصفات الذميمة في أخالقيات العمل

 : املحافظة على سرية العملعدم  - أ 

الع عليها    ِ
ّ
نها من معلومات وبيانات ووثائق أتيحت للموظف بحكم منصبه ووظيفته االط ، والتي ويقصد بها "عدم إفشاء اإلسرار الوظيفية وما تتضمَّ

تصر فقط أثناء تأدية الخدمة ، بل تتعداها إلى ليس بمقدوره االطالع عليها لوال مركزه الوظيفي الذي يشغله ، وضرورة املحافظة على سرية العمل ال تق

  (6)ما بعد تركه العمل".

  : الرشوة  - ب

 الرشوة تعتبر أم الفساد اإلداري ومن أعظم الجرائم املتفشية في العالم وبخاصة في مجتمعات العالم الثالث ، وتزداد خطورتها كلما احتل "  

  (7)سد من تحته من املرءوسين ومن يليهم أيضا ".املرتش ي منصبا قياديا كبيرا ، ألنه بفساده يف

خطار تهدد وتعتبر الرشوة من اخطر الجرائم ومن أسوأ االنحرافات اإلدارية التي يجب محاربتها بكل قوة والقضاء عليها وذلك ملا يترتب من أضرار وأ

كالية والنفعية على روح الواجب ".املجتمعات ، وعن طريقها تفسد ذمم الناس وضمائرهم ، ويضيع الحق وينتشر الظلم وا لفساد ، وتسود روح االّتِ
(8)   

 : املحسوبية -ج 

ي إلى انخفاض مستوى الكفاءة في اإلدارة الحكومية، ذلك أنَّ كثيًرا من القرارات اإلدارية، أو اإلجراءات تقوم       على  "من األسباب التي تؤّدِ

لحقوق اآلخرين ، فالواسطة تخلُّ بمبدأ تكافؤ الفرص واملساواة بين املواطنين في الحصول على الخدمات الوساطات، والتي تعتبر بمثابة اعتداء وهضم 

ا في السلطة توجب املساءلة والعقاب ".
ً
    (1)الحكومية، فهي تعد بحق انحراف

                                                             
 .173م، ص2001هـ / 1422( اإلمام البخاري، صحيح البخاري ، دار املنار للطبع والنشر ، القاهرة، 2)

 . 70م، ص1993فهد سعود العثيمين، أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية، مكتبة التوبة، الرياض،  ( 3)

 .182م، ص2008في أخالقيات العمل، مطبعة خوارزم العلمية للنشر والتوزيع، الرياض،  أحمد داود األشعري ، الوجيز ( 1)

 .76فهد سعود العثيمين، أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  ( 2)

 هـ 1410، الرياض .  65عامة بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي" : دراسة مقارنة ، اإلدارة العامة   العدد : أنور أحمد رسالن، الصالحية األخالقية "شرط تولي الوظيفة ال  ( 3)

 .106فهد سعود العثيمين، أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في اململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  ( 4)

 .202أخالقيات العمل، مرجع سابق، صالوجيز في  ( أحمد داود األشعري، 5)
 ..138ص مرجع سابق، أخالقيات اإلدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية،فهد سعود العثيمين،  ( 1)
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 أنها تعمل باملزاج، وحسب ا
َّ
ى ملثل هذه املخالفات الشنيعة، إال لظروف واملكانة االجتماعية للمخالف ومرتبته "صحيح أنَّ هناك أنظمة تتصدَّ

   (2)الوظيفية وموقعه في سلم الهيكل التنظيمي".
 

 :املطلب الخامس: العوامل التي تؤثر على أخالقيات الوظيفة العامة
على البيئة االجتماعية والطبيعية التي لقد بدأت املنظمات في البحث عن نظم أكثر سرعة وتأثيرا ليس فقط على العوملة ، ولكن في تأثير النمو االقتصادي 

لك من تعيش فيها ، فاملنظمات تعمل أكثر ولساعات أطول وتسعى إلى االستفادة من التقدم االقتصادي لتحسين نوعية حياة العمل في منظماتها ، وذ

خاصة في عالم العوملة إذ تهتم أخالقيات األعمال  خالل إعادة تشكيل االنسجام والتوافق بين العقالنية االقتصادية واملعايير األخالقية في العمل

   (3) باالعتبار األساس ي ملعنى وهدف الوجود اإلنساني واملبادئ األخالقية التي تعتمد عليه الفعاليات االقتصادي.

  -ولعّل هذه العوامل هي ما جمعها العثيمين، ويمكن إيجازها فيما يلي(:

من تقاليد وعادات ومعتقدات وأحوال اقتصادية واجتماعية وسياسية ، والتي تساهم مساهمة كبير في تشكيل سلوك بما يسودها  : البيئة االجتماعية. 1

جاهاته.  الفرد وتكوين اّتِ

من غنى وفقر وارتفاع مستوى املعيشة مقابل تدني  –حيث لعب األوضاع االقتصادية في املجتمع الذي يعيش فيه املوظف :  البيئة االقتصادية. 2 

جاهات وسلوك. –ستوى الرواتب واألجور م  دوًرا كبيًرا في تكوين أخالقيات الوظيفة من مبادئ واّتِ

جاهاته وأنماط سلو . 3  ا في تكوين اّتِ  البيئة السياسية التي يعيش املوظف العام في ظلها تلعب دوًرا مهمًّ
  .(4)كياتهالبيئة السياسية: ال شكَّ أنَّ

لب تضافر جهود املنظمة وأفرادها العاملين وأطرافها األخرى )املالكين، الدولة، واعتالئه املكانة املنشودة، فإنَّ ذلك ومن أجل نجاح العمل الوظيفي 
َّ
يتط

 إلى تحسين الروح املعنوية والرضا لزيادة اإلنتاجية قوى الضغط( في إنجاح برامج تحسين نوعية حياة
ً
 .(5)العمل، وصوال

ى أهمية تحسين نوعية 
َّ
حياة العمل من خالل تأثيرها املباشر وغير املباشر على الكثير من الظواهر والسلوكيات اإلدارية داخل املنظمات وتأثيرها وتتجل

 د أو منظمات.باملقابل على مجمل حركة املنظمة سواء في أداء مهامها وتحقيق أهدافها أو عالقاتها بالبيئة الخارجية، سواء أكانت هذه العالقات بأفرا

 :ث الثاني: انعكاس أخالقيات العمل اإلسالمي على الفرد واملجتمعاملبح
 املطلب األول: أخالقيات العمل اإلسالمي، وانعكاس أثرها على الفرد

ي الى حسن التفاؤل وحسن التعامل مع الزمالء والعمالء في العمل، وهذا يدل (6) قال تعالى) وإنك لعلى خلق عظيم(  حسن الخلق يؤّدِ
... إنَّ

كراهية والتعاسة على أنه اذا انتشرت األخالق، انتشر الخير واملحبة والتسامح واألمن والثقة بين األفراد والجماعات، ويقل الشر والعداوة والبغضاء وال

م مكارم األخالق (. قال  والشقاوة بين األفراد  ِعثت ألتّمِ
 )إنما بم

ط الغرائز إنَّ اإلسـالم هو دين األخالق الفاضلة والسمّو باإلنسان من نفق الرذائل املظلم إلى نور اإليمان والفضائل، ولقد عمل اإلسالم على ضب

وفــي تعاملهــا مــع النــاس أفــراًدا  -عـزَّ وجــلَّ -لبشــرية فــي عبادتهــا   وتركيزهـا وترويضــها وتنظيمهــا فــي قواعــده وأصــوله الكليــة كأسـاس لتهــذيب ســلوك الــنفس ا

اها( اها، وقد خاب من دسَّ
َّ
اها ، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح َمن زك ى ذلك في قول هللا تعالى ) ونفٍس وما سوَّ

َّ
 . (7) وجماعات ويتجل

ي يستمد قيمه من صميم واقع اإلنسان بحسبانه أحد أفراد املجتمع، وهي تظهر في واألخالق في اإلسالم ليست تعبيًرا خيالًيا، وإنما هي منهج واقع

ل املسئولية، فالفرد مسئول عن عمله، واٍع لشخصيته، مح د حرية اإلنسان وإرادته في االختيار وتحمُّ ِ
ّ
ق للنفع العام مستويْين فردي واجتماعي، وهي تؤك ّقِ

 . (8)ملجتمعه بأسره 

ن أهمية األخالق وضرورتها فيما يلى :   ويمكن أن نبّيِ

 ـ ارتقاء السلوك الفردي لألفراد:1

تقر فـي لألخالق أهمية بالغة؛ ملا لها من تأثير كبير في سلوك اإلنسان وما يصدر عنـه، بـل نسـتطيع أن نقـول: إنَّ سـلوك اإلنسـان موافـق ملـا هـو مسـ

 نفسه من معاِن وصفات.

                                                                                                                                                                                                             
 .160، صاملرجع السابق( 2)

 .201الوجيز في أخالقيات العمل، مرجع سابق، ص أحمد داود األشعري،( 3)

 .19م، ص2010مايو، عدن،  6-5، أخالقيات التسويق واملسؤولية االجتماعية،  املؤتمر الثالث للمسؤولية االجتماعية، للفترة ( ليث الربيعي4)

 )بتصرُّف(. 103-101م، ص 1419/1999، 1( ابن شاكر الخرائطي، مكارم األخالق ومعانيها ومحمود طرائقها، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط1)

 . 277، ص 2005دار وائل للنشر، عمان،  الرحيم، مطر الهيتي، إدارة املوارد البشرية مدخل استراتيجي،( خالد عبد 3)

 .4( سورة القلم: 1)

 .10-7سورة الشمس: ( 2)
 . 408م، ص 1969أنور الجندي ، القيم األساسية للفكر اإلسالمي والثقافة العربية، مطبعة الرسالة، القاهرة ، ( 3)
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 على وفقها ال محالة ..... ". -رحمه هللا- يقول اإلمام الغزالي
َّ
  (1): " فإنَّ كلَّ صفة تظهر في القلب، يظهر أثرها على الجوارح حتى ال تتحرَّك إال

د ا
َّ
لى صـالح إلسالم عفأفعال اإلنسان إذن موصولة دائًما بما في نفسه من معاِن وصفات . ومعنى ذلك أنَّ صالح أفعال اإلنسان بصالح أخالقه .. ولهذا أك

مـا بأنفسـهم  النفوس، وبين أنَّ تغيير أحوال الناس من سـعادة وشـقاء ويسـر وعسـر ورخـاء وضـيق وطمأنينـة وقلـق وعـّز وذّل .. كـلُّ ذلـك ونحـوه تبـٌع لتغييـر

  (2) من معاِن وصفات.

ي بها في التعامل  ِ
ّ
مع اآلخرين، فإنَّ االلتزام بهذه الصفات في  وإذا كان هناك عدد من الصفات األخالقية التي ينبغي على الفرد املسلم التحل

ن يتعاملـون معه من الزمالء والرؤسـ ــاء واملرءوسين مجال العمل يكون أوجب وأهم؛ ذلك ألنَّ املهنة هي محـور عالقة مباشرة بين الفـرد وَمن حوله ممَّ

 واملستفيدين من عمله من محتاجين وعمالء.  

ي القيم الفاضلة التي يعتن قها الفرد املسلم املستمدة من عقيدة التوحيد ومبادئ الشريعة دوًرا أساسًيا في التأثير على سلوكه ونشاطاته، وتؤّدِ

ر على سلوكنا واألشخاص الذين نثق بهم، و  ِ
ّ
ز شخصياتنا، فهي تؤث  قيمنا هي أهم ما يمّيِ

الرغبات التي بل وممارساته اليومية، ومن هذا املنطلق، فإنَّ

هنا للطريق القويم في األوقات الحرجنلبيها، وكذلك ا  قيمنا هي التي توّجِ
ة، لطريقة التي نستثمر بها أوقاتنا وجهودنا، وعلى جميع مظاهر حياتنا، بل إنَّ

ل، وتتقاذفنا الضغوط وأمواج الحياة . بم  حين تتفرَّق بنا السُّ

د له ما يجب  ر عن املعتقدات األساسية للفرد، وهي التي تحّدِ أن يفعله أو ال يفعله، وما هو صحيح أو خطأ أو حق و باطل أو اختصار والقيم تعّبِ

ه أخالقنا وسلوكنا في التعامل مع األشياء أو مع اآلخرين من حولنا.  هي التي توّجِ

ي مهنته التي يزاولها عالقة وطيدة بين قيمه التي يعتنقها من ج  ملظاهر السلوك اإلنساني الذي يسلكه الفرد، وهو يؤّدِ
هة، وبين قيم املنظمة وإنَّ

ق فلسفتها من جهة أخرى، وبين قيم املجتمع الذي يعيش فيه كلُّ من الفرد واملنظمة من جهة ثالثة.  التي يعمل فيها، ويطّبِ

ى الحقول العلمية واملعرفية في علم النفس واالجتماع وعلم األجناس البشرية واإلد ى مجموعة من العلماء والباحثين في شتَّ ارة إلى وقد تصدَّ

الفرد قضية القيم ومحاولة فهمها لتفسير السلوك اإلنساني، وما يصدر عنه من ممارسات صحيحة أو خاطئة نتيجة للقيم أو املوروثات التي يحملها 

 (3) ويؤمن بها.

 املطلب الثاني: أخالقيات العمل االسالمي وتأثيره على املجتمع
جتمـع وال أمـة إن لألخالق أهمية بالغة ملا لها من تأثير كبير في حيـاة األفـراد والجماعـات واألمـم ، فمكـارم األخـالق ضـرورة إنسـانية ال يسـتغنى عنهـا م

عنايـة فقـد بينـت آياتـه من األمم ، ومتى فقدت األخالق تفكك أفراد املجتمع وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم ولهذا فقد حفل القرآن الكـريم واعتنـى بهـا أيمـا 

ـَو  أسس األخالق ومكارمها واعتنت السنة املطهرة باألخالق واملعامالت فكانت حقيقة دعوة الرسول  مكارم األخالق أو صالح األخالق يقول سـبحانه : )هم

يِهْم وَ  ِ
ّ
َزك ْيِهْم آَياِتِه َويم

َ
و َعل
م
ْم َيْتل  ِمْنهم

ً
وال يَن َرسم ّيِ ّمِ

م ْ
 ِفي األ

َ
ِذي َبَعث

َّ
ِبيٍن (ال ِفي َضالٍل مم

َ
ْبلم ل
َ
وا ِمْن ق انم

َ
 َوِإْن ك

َ
َمة
ْ
ِحك
ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
مم ال هم مم ِ

ّ
َعل  .(4) يم

ِسِهْم ( ْنفم
َ
وا َما ِبأ رم ّيِ

َ
غ ى يم رم َما ِبَقْوٍم َحتَّ ّيِ

َ
غ َ ال يم

َّ
 .(5) يقول سبحانه : )ِإنَّ اَّلل

لت عليه األمور الصعاب، والنت له القلوب الغضابيقول املاوردى : إذا حسنت أخالق اإلنسان، كثر مصافوه، وقلَّ معاد  . (6)وه، فتسهَّ

فاته بمعــايير وأحكـام يتصــرَّ  ــب علــى عقلـه ووجدانــه؛ ألنهــا تــربط سـلوكه وتصــرُّ
َّ
ف فــي ضــوئها فـاألخالق تعمــل علــى ضـبط الفــرد لشــهوته ومطامعــه؛ كـي ال تتغل

 . (7) والشر .... وعلى هديها في الحكم على الخطأ والصواب والحسن والقبيح والخير

 ارتقاء القوى املعنوية لألمم والشعوب : ـ 2

عَقد بها الروابط االجتماعية، ومتى انعدمت هذه املعا
م
ل املعاقد الثابتة التي ت ِ

ّ
قـد أو انكسـرت فـي "إنَّ األخالق الفاضلة في أفراد األمم والشعوب تمث

    (8)األفراد، لم تجد الروابط االجتماعية مكاًنا تنعقد عليه".

ـرات التـي تحـدث فيـه د للمجتمع أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة واملستقرة، وتساعد على مواجهة املتغّيِ ، بتحديـدها واألخالق االجتماعية تحّدِ

د امل  األخالق تزّوِ
د، كما أنَّ ل على الناس حياتهم، وتحفظ لهم استقرارهم وكيانهم في إطار موحَّ جتمع بالصيغة التي يتعامل االختبارات الصحيحة التي تسّهِ

                                                             
 .3/57الغزالي، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، ( أبو حامد 4)

 .80-79( عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، مرجع سابق، 1)

مة إلى امللتقى الثالث لت( إبراهيم فهد الغفيلي،  العالقة والتأثير بين قيم الفرد واملنظمات في بناء أخالقيات املهنة من منظور الفكر املعاصر واإلسالمي، ور 2) طوير املوارد قة مقدَّ

 .3، ص2001من أكتوبر  31– 30املوافق   1422من شعبان  15 – 14البشرية: استراتيجيات تنمية املوارد البشرية، الرؤى والتحديات، 

 .2( سورة الجمعة: 1)

 .11( سورة الرعد: 2)

 237( املاوردى ، أدب الدنيا والدين ، مكتبة اإليمان، املنصورة، ) بدوت تاريخ (، صـ3)

 .32م، ص 2005هـ /  1426( 121( الصاوى أحمد ، القيم الدينية وثقافة العوملة، املجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، القاهرة ، العدد )4)

 ( .35ـ  1/34( عبد الرحمن امليدانى األخالق اإلسالمية وأسسها، مرجع سابق، )5)
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ا معيًنا من الشخصيات اإلنسانية القادرة على التكييف اإليجابي في امل
ً
رات وجوده، وتعطى نمط د له أهداف ومبّرِ جتمع، سواء املحلى بها مع العالم، وتحّدِ

  (1) أو الدولي.

 املطلب الثالث: طرق تقويم األخالق الوظيفية
أمًرا الزًما لنجاح العمل الوظيفي واملؤسس ي، فقد وجد الباحث أن يختتم هذه الدراسة بدراسة لبعض طرق تقويم إذا كانت األخالق الوظيفية  

 -األخالق، ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي:

الل قبل بلوغ سن الدراسة، وذلك بتعليمهم الح تقوية معاني العقيدة اإلسالمية وترسيخها في الناشئة منذ نعومة أظفارهم داخل األسرة  .1

ك بالقيم األخالقية. والحرام، وهذا اإليمان  ي بال شكَّ الى التمسُّ  يؤّدِ

ي لألفكار والنظريات الهادمة وامللوثة للقيم األخالقية وبيان القيم الصحيحة فـ " ال بد من .2 عملية  عالج املشكالت األخالقية من خالل التصّدِ

  (2)والفعالية، محل القيم غير األخالقية". جابية؛ مثل : النزاهة والكفاية شاملة، تستهدف احالل قيم واتجاهات سلوكية اي تربوية 

 يكافأمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أصيل في اإلسالم، فال يكفى أن نقول للمحسن احسنت ، وللمس يء أسأت فقط ، فكما   املحاسبة )العقوبة(: .3

يناها  وتعزيزاتاملحسن، ال بدَّ أن يعاقب املس يء بحسب احكام الشريعة . فالعقوبة في الشريعة نوعان: حدود ،  ، فالحدود معروفة وإذا نحَّ

 يختلف جانًبا، فإن ما تبقى من مخالفات للقانون األخالقي  تستوجب عقوبة تأديبية
ً
م جدوال  الشريعة اإلسالمية لم تقّدِ

 متنّوِعة، ولكنَّ

   (3) باختالفها، ولم تحرص على تقديمه.

 الخاتمة:
ر بني اإلنسان، ومقياس التعامل اإلنساني املتراحم بين بنيه، من  ي باألخالق الحميدة، فهي عنوان تحضُّ ِ

ّ
أجل  من جميل ِشَيم اإلنسان، التحل

ِني عليها الدين اإلسالمي الحنيف، دعا إليها ا رضوان –، وسار على منواله وهديه تابعوه املخلصون  لنبي املصطفى ذلك، كانت األخالق ركيزة أساسية بم

 واقتدى به السلف الصالح...حتى يظّل خالًدا قول الشاعر العربي حافظ إبراهيم: -هللا عليهم

ما األممم األخالقم ما بقَيْت  وا   إنَّ م ذهبم هم
م
و ذهبْت أخالق  فإْن همم

وَزن به األعمال وتمتد عالقة األخالق اإلسالمية، لتشمل كلَّ نواحي الحياة؛ فهناك عالقة العقيدة واألخالق؛ باعتبار أنَّ العقيدة اإليمانية معيار تم 

ي عن الرذائل.  ِ
ّ
ي بالفضائل الخلقية، والتخل ِ

ّ
لِزم املسلم بالتحل فات؛ وهذا ما يم  واألقوال وكافة التصرُّ

ة ارتباط بين أحكام املعامالتوهناك عالقة وطي  دة بين الشريعة اإلسالمية واألخالق، فثمَّ ارتباط  وثيق بين أحكام املعامالت املالية واألخالق، وثمَّ

هناك أنَّ االجتماعية واألخالق، وارتباط بين أحكام األحوال الشخصية واألخالق، وكذلك أحكام تنظيم العقود، وأحكام اآلداب أيًضا باألخالق. كما 

 ق...عالقة بين السلوك واألخالق، حيث تتناول األخالق السلوك؛ سواًء من جانبها الفردي أو االجتماعي، حيث إنَّ هناك عالقة للضمير باألخال 

ي العاملين ِ
ّ
مم، فإنَّ الحياة الوظيفية والعملية لها ارتباط متين باألخالق، ومدى تحل

م
باألخالق  فإذا كان ذلك هو حال األخالق في حياة األ

 ذلك هو الحبل املتين الذي يضبط سلوكيات العاملين في أّيِ مؤسسة أو منظمة أو شركة؛ من حيث االنضباط الوظيفي، وتحك
يم اإلسالمية، فإنَّ

ا ينعكس بالسلب أو اإليجاب على األداء، واالهتمام بقيمة الوقت، والسلوك  الشخص ي الذاتي الضمير اإلنساني بين العامل والعمل املنوط به، ممَّ

ربه، وخشيته في املنبعث من الفرد تجاه املؤسسة، وتجاه العمالء، ومدى توافر ثوابت األمانة، والنزاهة، واملراقبة الذاتية، الناتجة من عالقة الفرد ب

 ..إلخ. السر والعلن

لت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، هذا مفادها:  -في ضوء ما سبق، توصَّ
ا يتنافى مع القيم واملبادئ واألعر أنَّ الدين  .1 ه املسلم عمَّ ي باآلداب السامية، وأن يتنزَّ ِ

ّ
 على الخلق القويم، ويدعو إلى التحل

ُّ
اف الدينية اإلسالمي يحث

 واملجتمعية.

ا من كثرة أنَّ القرآن الكريم؛ املصدر األول للتشريع اإلسالمي، والسنة املطّهرة؛ املصدر الثاني، قد أعليا من شأن مكارم األ  .2 خالق، يظهر ذلك جليًّ

دة لذلك.  النصوص املؤّيِ

أ عن األخالق العامة، فااللتزام باألخالق في مجال العمل، يعدُّ التزاًما حياتيً  .3  ا.أنَّ اإلسالم جعل األخالق الوظيفية جزًءا ال يتجزَّ

ي باألخالق اإلسالمية في العمل الوظيفي ينعكس أثره باإليجاب على ا .4 ِ
ّ
.أنَّ التحل

ً
 ألفراد واملنظمات واملؤسسات، بل وعلى األمم قاطبة

                                                             
 .37م ، ص 1988هـ / 1408مكتبة إبراهيم حلبى ، املدينة املنورة   ( على خليل مصطفى أبو العنين، القيم اإلسالمية والتربية ،6)

 .128م، ص1984( املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ، أخالقيات الخدمة العامة، ترجمة حمد القريوتي ، مطابع الدستور التجارية ، عمان ، 1)

 .274م، ص1999،  10( محمد عبد هللا دراز، دستور األخالق في القرآن، مؤسسة الرسالة، ط2)
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لى بسط املعرفة أنَّ املوضوع يهم أكثر املسلمين في البالد اإلسالمية؛ ألن الوظيفة الحكومية أو األهلية يشترك فيها عامة املسلمين، لذا فهم بحاجة ا .5

 عملية والوظيفية، التي تنهض بحال األمة، وتقودها إلى األمام.باألحكام واآلداب الخاصة بالوظيفة، وما ينبغي أن تكون عليه الحياة ال

عب اإلسالم، فكما أنَّ اإلسالم يهتم باألخالق عموًما، فهو يهتم بأخالق الوظيفة، وهذا ما تدعو إ  .6
م
ل شعبة من ش ِ

ّ
ليه الشريعة أنَّ هذا املوضوع يمث

اء؛ من أخالقيات الجد واإلخالص في العمل، والنزاهة، وال عد عن العادات املرذولة كاملحسوبية والرشوة واإلهمال وغيرها. الغرَّ  بم

ادق، فإنَّ أنَّ املجتمع املسلم بحاجة ماسة إلى عاملين تتوافر فيهم أخالق العمل اإلسالمية، فإذا كانت الضمير اإلنساني املنبعث من وازع ديني ص .7

غِني عن املراقبة الخارجي
م
 ة، أو تساندها.ذلك خير عون لوجود مراقبة ذاتية، ت

 توصيات الدراسة:
لكثرة ؛ نظًرا ضرورة إيالء هذا املوضوع اهتماًما أكبر من ِقَبل األكاديميين والدارسين في الدراسات الجامعية والعليا في الدول العربية واإلسالمية  .1

د الخسائر الكبيرة، وتكون  م األمة وازدهارها.املخالفات الوظيفية التي تعاني منها الدول، ومن ثمَّ تتكبَّ  عائًقا في طريق تقدُّ

ا ي .2 ي الدراسة بأن يربط الباحثون بين الخالل الكريمة لإلسالم واملسلمين، وأثر تطبيق مبادئ الدين القويم في اإلنتاجية؛ ممَّ عود على كما توص ِ

 الفرد واملجتمع من فوائد عديدة.

ستنباط العظات والِعَبر، وترجمة ذلك في املؤسسات واملنظمات اإلسالمية الحكومية، بما التركيز على الجانب العملي في حياة املسلمين األوائل؛ ال  .3

 يعوده نفعه على الفرد والجماعة.
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Abstract: 

God's creature creation, human and ordered to work and seek in the land; for the reconstruction and 

spend his needs, and to dispense with work yoke question, in order, he urged all religions, all the work 

and dedication in it. 

When Sharia and religion orthodox was inspired by the sky from the presence of the Lord of heaven 

and earth, to the Prophet Muhammad bin Abdullah, peace be upon him, the keenness of the Islamic 

religion on the need to uphold the moral orthodoxy and ideals and respect for the customs and traditions 

and lofty principles, that the human head to morals and distancing it from every blemish and taking out 

and slander. 

The ethics precious are those sorts of good, which is integrated to be a Muslim human figure, which 

is an integral whole; as Islam totalitarian religion principles and values. Justice, honesty, honesty, 

commitment, and loyalty, and pride, dignity, and magnanimity, courage and bravery, and many others, 

during the whole Muslim character to be in public life ... If we dealt with the ethics at work, we find that 

the sense of a Muslim worker ethics of Islam is necessary, correct its action, achieve success and Rashad 

organizations and institutions at all levels. 

If they ingest the Muslim Islamic work ethic, and could be applied in the field of work, and 

committed to the institution members of the ethics of Islam, from the perspective of worker and 

employee principles of goodness and truth, justice and self-monitoring and a commitment to working 

hours faith, integrity, etc., for our return so clearly on individuals, groups, organizations and institutions 

differing backgrounds and types; therefore stands this research to study the impact of the Islamic action 

on the individual and community ethic, the scientific vision of an Islamic spirit. 

The study aimed at revealing the impact of work ethic in Islam and its reflection on individuals and 

institutions positively and negatively. 

Since the study needs to be described and analyzed, the study resorted to descriptive analytical 

methodology; to study the impact of work ethic in Islam on the individual and society. 

The study found that the Islamic religion urges the correct creation, and calls for the high ethics, and 

that the Muslim stroll about what is contrary to the values and principles and religious and societal 

norms, and that this represents a division of the people of Islam, just as Islam is concerned with ethics in 

general, , And this is what is called by the Sharia glue; from the ethics of the grandfather and sincerity in 

work, integrity, and away from the habits such as cronyism, bribery, negligence and others. 

Keywords: Islamic work, ethics, individual and organization. 
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 امللخص:
م على مدى العقود الثالثة املاضية ، قامت العديد من البلدان النامية بإصالحات اقتصادية شملت سياسات تحرير التجارة ، وكان هناك اهتما          

املرجح أن تكون للسياسات التجارية ، مثلها مثل أي سياسة اقتصادية أخرى ، آثار متباينة جندريا بسبب من و متزايد بالتأثير الجندري لهذه اإلصالحات. 

تهدف هذه الدراسة إلى و  .إمكانية وصول املرأة والرجل إلى املوارد املختلفة والتحكم فيها ، وبسبب أدوارها املختلفة في كل من اقتصاد السوق واألسرة

ملوجودة من خالل دراسة العالقة بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية )الناتجة عن تحرير التجارة( والتغير في فرص العمل املساهمة في األدبيات ا

ثيرات ما هي تأومعرفة ( مع مقارنة بباقي دول الخليج العربي ، وهي دول مفتوحة إلى حد كبير تجاريا. 2030للمرأة في السوق السعودي في ظل رؤية اململكة )

ولدراسة العالقات بين  ؟مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجياالنفتاح التجاري املتزايد على 

 (.  Eviewsاملتغيرات االقتصادية استخدم الباحث البرنامج االحصائي )

 1991طردي خالل الفترة من  كان ملكة العربية السعودية على معدل البطالة عند االناثفتاح التجاري للموقد أظهرت نتائج التحليل  أن تأثير االن          

وفيما يتعلق  ، وتجدر االشارة الى أن هذا التأثير عشوائي وهو ناتج عن عوامل أخرى غير مرتبطة بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية السعودية. 2017الى 

مما يعني أن املرأة في اململكة العربية ، فقد وجد أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكس ي والصناعي قطاع الزراعيبمشاركة املرأة في ال

فيما أما  ، كما أن هذا التأثير عشوائي وغير مرتبط بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية السعودية.والصناعي السعودية أقل مشاركة في القطاع الزراعي

 ي
ً
االمر الذي يعني أن املرأة في اململكة العربية السعودية ، تعلق بمشاركة املرأة في القطاع الخدمي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية ايجابيا

في هذا املجال، ويذكر هنا أن أكثر مشاركة في القطاع الخدمي مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، وقد جاءت اململكة العربية السعودية في املركز األول 

 هذا التأثير ثابت ومرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية.  

 االنفتاح التجاري، املرأة، سوق العمل، اململكة العربية السعودية، دول الخليج العربي الكلمات املفتاحية:

 قدمة:امل
م متزايد على مدى العقود الثالثة املاضية ، قامت العديد من البلدان النامية بإصالحات اقتصادية شملت سياسات تحرير التجارة ، وكان هناك اهتما

دريا بسبب من املرجح أن تكون للسياسات التجارية ، مثلها مثل أي سياسة اقتصادية أخرى ، آثار متباينة جنو بالتأثير الجندري لهذه اإلصالحات. 

(. . في Fontana ،2003إمكانية وصول املرأة والرجل إلى املوارد املختلفة والتحكم فيها ، وبسبب أدوارها املختلفة في كل من اقتصاد السوق واألسرة )

اإلصالحات التجارية والعوملة على البحث عن اآلثار الجندرية للسياسات التجارية ، كان هناك تركيز كبير نسبيا على نتائج سوق العمل. وقد اجتذب تأثير 

التركيز على سوق العمل أمر مالئم ، ألنه يوفر بشكل عام القناة التي و . (Hortton et al. 1991) األجور النسبية وفرص العمل النسبيين اهتماما خاصا

( Hecksher-Ohlin / Stolper-Samuelsonا كل من )تؤثر فيها سياسات اإلصالح على مستوى املعيشة في البلد. تقترح نظرية التجارة التي تطرق إليه

نسبة لعمالة أن زيادة االنفتاح على التجارة الدولية في البلدان النامية قد توفر فرص عمل جديدة في الصناعات التي تعتمد على التصدير ، وخاصة بال

أنه مع تزايد املنافسة في السوق املحلية بسبب نظام تجاري أكثر  ( (Black and Brainerd ,2004املرأة ذات املهارات املتدنية. عالوة على ذلك ، يجادل 

ير التجارة قد انفتاًحا ، لم تعد الشركات قادرة على تحمل التمييز ضد املرأة عن طريق دفع عالوة للعمال الذكور ملجرد أنهم رجال. ومع ذلك ، فإن تحر 

                                                             
71

 (.S-0118-1439) ( في جامعة تبوك، اململكة العربية السعودية على الدعم املالي لهذا العمل في اطار منحةDSR) يود الباحث أن يشكر عمادة البحث العلمي 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
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 إلى تدهور وضع املرأة النسبي في سوق ال
ً
عمل ألنه في العديد من البلدان النامية تتركز املرأة في عدد قليل من قطاعات األنشطة االقتصادية ، يؤدي أيضا

ول عدد من ولديها قدر محدود من التنقل الجغرافي ، ولها مسؤوليات في سوق العمل واألسرة على حد سواء. ومدى توافرها للعمل ومن ثم قدرتها على قب

األجور. باإلضافة إلى ذلك ، كان هناك قلق من أن النساء قد يخسرن نتيجة تقدم الصناعات املوجهة للتصدير إلى فرص العمل الصعبة واملرتفعة 

النظرية املختلطة إلى أن تأثير تحرير التجارة على ب املرتبطة تنبؤاتالقطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وتصبح أكثر كثافة على مدار الوقت. تشير هذه 

 ,AlAzzawiل يعتمد على طبيعة عملية التحرير والتركيبة الهيكلية لالقتصاد املعني ، وبالتالي ال تزال إلى حد كبير مسألة تجريبية )املرأة في سوق العم

2014  .) 

 مشكلة البحث:
ير التجارة( والتغير في فرص بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية )الناتجة عن تحر تكمن مشكلة البحث في دراسة العالقة بين في هذا السياق ، 

 . العمل للمرأة في السوق السعودي 

 هدف البحث:
ن تحرير التجارة( تهدف هذه الدراسة إلى املساهمة في األدبيات املوجودة من خالل دراسة العالقة بين االنفتاح املتزايد على التجارة الدولية )الناتجة ع

مفتوحة إلى حد كبير  ( مع مقارنة بباقي دول الخليج العربي ، وهي دول 2030والتغير في فرص العمل للمرأة في السوق السعودي في ظل رؤية اململكة )

 تجاريا.  وحسب علم الباحث لم يتم بحث هذه املسألة سابقا. وعلى وجه التحديد ، تهدف الدراسة إلى اإلجابة على األسئلة التالية: 

  هل يزيد االنفتاح التجاري املتزايد من فرص توظيف املرأة ؟ 

  االقتصادية في اململكة العربية السعودية وبقية دول مجلس التعاون  مختلف القطاعاتما هي تأثيرات االنفتاح التجاري املتزايد على

 ؟الخليجي

 منهجية البحث: 
( و SPSSتعددت طرق تحليل أثر االنفتاح التجاري على مشاركة املرأة في مختلف األنشطة االقتصادية . كاستخدام برنامج التحليل االحصائي ) 

(EVIEWS) . الباحث استخدمو ( برنامج التحليل االحصائيEVIEWS ) من خالل بصياغة أربعة نماذج بحيث تتالئم مع أهداف البحث وفرضياته

اع الزراعي وذلك لتقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي على كل من معدل البطالة عند االناث ونسبة مشاركة املرأة في القط

( من دول مجلس التعاون الخليجي هي 6حيث تضمنت عينة الدراسة ) القطاع الصناعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي.ونسبة مشاركة املرأة في 

 .2017الى  1991( فترة زمنية للسنوات من 27االمارات العربية املتحدة، البحرين، الكويت، عمان، قطر واململكة العربية السعودية، و )

 متغيرات البحث:
ونسبة مشاركة املتغير املستقل يعبر عنه في هذه الدراسة بمؤشر االنفتاح التجاري، واملتغيرات التابعة يعبر عنها بمؤشرات معدل البطالة عند االناث 

 .املرأة في القطاع الزراعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي

 )الدراسات السابقة(:  ملتعلقة بالعالقة بين االنفتاح التجاري والعمالةلألدبيات امراجعة 
سس استخدمت الدراسات املختلفة بشكل نظري إلظهار العالقة بين االنفتاح التجاري والعمالة بشكل عام وفرص العمل للنساء بشكل خاص. تقوم األ 

 إلى اختالفات املهارة. تتنبأ نظرية) 
ً
( أنه بما أن  Heckscher-Ohlinالرئيسية إلطار نظرية التجارة التقليدية على تمييز مدخالت العمل املختلفة استنادا

ر كثافة البلدان النامية لديها مجموعة كبيرة من العمالة ذات املهارات املنخفضة ، فإن االنفتاح على التجارة سوف يتضمن تصدير سلع وخدمات أكث

 بشكل مكثف في العمالة ذات املهارات ال
ً
 من العمالة كثيفة العمل واستيراد السلع والخدمات التي هي أكثر نسبيا

ً
عالية. وتستند هذه العملية إلى نسبيا

لطلب على حقيقة أن تحرير التجارة سوف يرفع السعر النسبي للسلع والخدمات ذات العمالة الكثيفة وذات املهارات املنخفضة والتي بدورها تزيد من ا

ه في مثل هذا السيناريو ، سيرى العمال ذوو ( مزيًدا من التحليل إلثبات أن Stolper-Samuelsonالعمالة ذات املهارات املنخفضة. وتأخذ نظرية ) 

لعمال ذوي املهارات املهارات املنخفضة زيادة أكبر نسبًيا في أجورهم. ومن املتوقع بالتالي أن تؤدي اإلصالحات التجارية إلى انخفاض في فجوة األجور بين ا

 سات ونتائجها.هذه الدرا (1) يلخص الجدول و  العالية وانخفاض املهارات في البلدان النامية.
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   ( ملخص لألدبيات املتعلقة بالعالقة بين االنفتاح التجاري والعمالة1الجدول )

 أبرز النتائج فترة اجراء الدراسة عينة الدراسة املؤلف/ السنة/ هدف الدراسة

Banerjee and Veeramani (2015) 

تحليل دور تحرير التجارة والعوامل املتعلقة بالتكنولوجيا في 

تحديد كثافة العمالة النسائية في الصناعات التحويلية 

 املختارة في الهند

أثر سلبي ملعدالت الرسوم الجمركية على الواردات من كثافة  2008-1998 الهند 

 التوظيف النسائية.

Wamboye, E., & Seguino, S. (2012) 

تحديد ما إذا كان هناك تأثير للهيكل االقتصادي والتجاري 

املرأة إلى العمل في منطقة جنوب الصحراء  على وصول 

 الكبرى 

تحرير التجارة بين أدى إلى خلق املزيد من الوظائف ، مع  2010-1991 أفريقيا

 االتجاه تبعا لهيكل االقتصاد

 

David Kucerra , Leanne Roncolato (2011) 

لهند افي ل لدخووالعمالة اعلى ري لتجاالتوسع ر اتقدير آثا

 فريقيا ب أجنوو

ب جنوولهند ا

 فريقياأ

 بد
ً
لجنسية ات التحيزالرابح والخاسر وتظهر العمالة انتائج د تحد تلتسعيناامن ءا

 رات.لمهاوا

 

Tejani and Millberg (2010) 

توسطة تأثير العوملة على العمالة التصنيعية في البلدان امل

  الدخل 

دولة عالية  60

النمو والبالد 

النامية ذات 

 الدخل املتوسط

ازداد التوظيف التكويني للمرأة في قطاع التصنيع في البلدان  1985-2007

النامية لكنه انخفض في البلدان ذات الدخل املرتفع نتيجة 

 لزيادة الصادرات 

Oostendorp(2009) 

 تحليل أثر العوملة على الفجوة املهنية في األجور بين الجنسين 
زيادة االنفتاح على التدفقات وصافي التدفقات من االستثمار  1999-1983 عدة دول 

األجنبي املباشر لها تأثير ضيق بشكل كبير على الفجوة املهنية 

 
ً
 في األجور بين الجنسين في البلدان الغنية ، ولكنها ال تجد دليال

 يذكر على تأثير هذا التضييق بالنسبة للبلدان األفقر.

Cockburn et al. (2009) 

دراسة آثار سياسات تحرير التجارة على عدم املساواة بين 

 الجنسين في السنغال 

ليس إلصالح التجارة تأثير يذكر على الفروق بين الجنسين  2004 السنغال

 كبيرة 
ً
ظهرت على الفروق في داخل فئات املهارات ، لكن آثارا

 األجور عبر املهارات.

Lulit and Claude (2008) 

 آثار تحرير التجارة على عمالة النساء جنوب أفريقيا وإثيوبيا 
جنوب أفريقيا 

 وإثيوبيا

تأثير سلبي لتحرير التجارة على عدم املساواة في األجور بين  2001

 الجنسين

Nicita A (2008) 

دراسة اآلثار التي أحدثها نمو الصادرات في قطاع 

املنسوجات واملالبس على الرفاه االجتماعي والفجوة في 

 األجور بين الجنسين في مدغشقر 

وجد أن النساء يستفيدن بدرجة أقل بكثير من الرجال. على  - مدغشقر

الرغم من أن آثار الرفاه اإلجمالية كبيرة ، فإن الفوائد يتم 

 ل كبير من قبل األسر غير الفقيرة.جنيها بشك

Arndt et al. (2006) 

تأثير إصالح السياسات التجارية على العمالة الذكورية 

 واإلناث في موزامبيق 

 يذكر على الفروق بين الجنسين  2001 موزامبيق
ً
لم يؤثر اإلصالح التجاري تأثيرا

 كبيرة ظهرت على الفروق في 
ً
األجور في فئات املهارات ، لكن آثارا

 عبر املهارات

Lee E (2005) 

 تأثير تحرير التجارة على النمو والعمالة في البلدان النامية.
األدب املتعلق 

 بالبلدان النامية

تشير التجارب املتناقضة للبلدان النامية إلى مجرد االنفتاح  2005قبل عام 

 على التجارة الدولية ال يمكن إال ضمان مكاسب العمل 

القدرة التنافسية للصناعات ذات املهارات املتدنية كما تلعب 

 في ذلك.
ً
 هاما
ً
 وكثيفة العمالة دورا

Black and Brainerd (2004) 

دراسة اآلثار املترتبة على زيادة االنفتاح التجاري على التغير 

 في الفجوة في األجور في الواليات املتحدة 

الواليات املتحدة 

 األمريكية

ة املنافسة من خالل الواردات إلى تحسين األجور أدت زياد 1977-1994

النسبية للنساء في الصناعات التي كانت عالية التركيز في 

السابق ، ولكنها أدت إلى زيادة فجوة األجور في الصناعات التي 

 كانت تنافسية بالفعل 

Haouas et al. (2003) 

التحقيق في تأثيرات العمالة واألجور على املديين القصير 

الطويل لإلصالحات التجارية )اعتماد استراتيجية لترويج و 

 ( في تونس 1970الصادرات في عام 

الصناعات 

 التحويلية في تونس

تسبب تحرير التجارة في زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل  1996 - 1971

الرسمي )في كل من القطاعات القابلة للتصدير واالستيراد( 

 الحقيقيةوكذلك ارتفاع األجور 

 

 Ahmad, 2018املصدر: اعداد الباحث، 

 أوال: االطار النظري للدراسة

 العمل قوة في املشاركة في الجنسين بين الفجوات في العاملية االتجاهات .1
املدى الطويل ؛ سنة وما فوق انخفاضها على  15على الصعيد العالمي ، يواصل معدل مشاركة القوى العاملة للرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 

 نقطة مئوية على مدى العقد املاض ي. 1.4، بانخفاض قدره  2018عام  % 61.8نسبته  ما  وبلغت
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وتعكس هذه االتجاهات   وقد كان االنخفاض في معدل مشاركة املرأة أبطأ من معدل الرجال ، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين الجنسين بشكل طفيف.

 مختلفة عبر دورة الح
ً
حول نجد أن العنوان الرئيس ي هو أنه ، في املتوسط  ومع ذلك ناتجة عن تغيرات في املشاركة التعليمية بين الشباب.  ياةأنماطا

يبلغ معدل مشاركة املرأة في القوة العاملة العاملية و ،  2018في عام  % 48.5نسبة بالعالم ، تظل النساء أقل مشاركة في سوق العمل مقارنة بالرجال. 

 .(1نقطة مئوية دون معدل الرجال )الجدول  26.5

 معدالت في الفجوة. التطوير من مختلفة مراحل في البلدان العمل عبر سوق  إلى املرأة وصول  في كبيرة اختالفات هناك ، العالمي االتجاه ظل هذا في

 ، 2018 عام في مئوية نقطة 30.5 إلى ، وصلت الناشئة البلدان في تتوسع تزال ال لكنها ، واملتقدمة النامية البلدان في تضيق و املرأة الرجال بين املشاركة

  أكبر من وتيرة بسرعة املرأة مشاركة معدالت ستنخفض حيث  2021 عام في االتجاه هذا يستمر أن املتوقع ومن .2009 عام منذ مئوية نقطة 0.5 بزيادة

 .ILO, 2017a))مشاركة الرجال 

 تظل أن املتوقع من والتي ،( 2018 في مئوية نقطة 11.8) املشاركة معدالت في الجنسين بين فجوة أصغر النامية البلدان تظهر ، نفسه الوقت وفي

 من كثير في يعكس ما وهو ،( املائة في 69.3) املشاركة معدالت بأعلى البلدان من املجموعة هذه في النساء وتتمتع. 21-2018 الفترة خالل مستقرة

أدناه في  املبين النحو على ، االجتماعية الحماية على الحصول  على القدرة وعدم السائد بالفقر مدفوعا ، عمل عن للبحث االقتصادية الضرورة األحيان

 (.2)الجدول 

 ، 2018 عام من فبدءا. أقل عمل على العثور  احتمال بل ايضا فرصتهن في ، العاملة القوى  في املشاركة في الرجال من حظا أقل ليس فقط أن النساء 

 اإلناث بين البطالة معدالت نسبة إلى ذلك ويعزى . الرجال معدل من مئوية نقطة 0.8 بمقدار أعلى ، % 6 بنسبة  للنساء العالمي البطالة معدل كان

 النامية البلدان في تزيد وأن املتقدمة البلدان في مستقرة النسبة هذه تظل أن املتوقع من ، 2021 عام بحلول . 2018 عام في 1.2 البالغة  واإلناث

 .املاض ي العقد مدى على والتي لوحظت العاملية البطالة حيث من للمرأة النسبي في املوقف التدهور  يعكس مما ، سواء حد على والناشئة

 حقيقة كبير حد إلى هذا ويعكس. 2018 عام في 1.3 عند ، الدخل مجموعات عبر والذكور  اإلناث بين البطالة ملعدالت نسبة أعلى النامية البلدان تظهر

  تتعدى ال النساء بين املعدالت أن حين في ، الدولية باملعايير منخفضة البلدان هذه في الرجال بين البطالة معدالت أن
ً
 ومع. العالمي املعدل فوق  قليال

  املنخفض البطالة معدل فإن ، ذلك
ً
  كونه عن يكون  ما أبعد هذا نسبيا

ً
 البطالة معدل يعتبر وال. النساء أو للرجال سواء ، صحي عمل سوق  على مؤشرا

 إلى الوصول  ومحدودية الرسمية غير العمالة تعقيدات هذا ويعكس(. املتقدمة الدول  ، ما حد وإلى) النامية البلدان في العمل سوق  ألداء قوًيا اختباًرا

 زالت ما ، نفسه الوقت وفي. العمل ظروف عن النظر بغض ، عمل فرصة أي تولي على والرجال النساء على يضغط وكالهما ، االجتماعية الحماية أنظمة

 معدل يزداد أن املتوقع ومن(. ILO, 2016b and 2017a) الئقة وظائف على املرأة حصول  تعوق  العمل سوق  في والتمييز املتجذرة الجندرية األدوار

 بين البطالة معدالت نسبة من يزيد مما ،( مستقرا الرجال بين املعدل يظل أن املتوقع من حين في) البلدان من املجموعة هذه في اإلناث بين البطالة

 .2021 عام بحلول  والذكور  اإلناث

 (2018الجنس )  نوع حسب والبطالة العاملة القوى  مشاركة معدالت في (: االتجاهات2الجدول رقم )

الجنسين  بين والفجوة( املئوية النسب)العاملة  القوى  مشاركة معدل املنطقة

 (مئوية نقاط)

 والذكور  اإلناث بين البطالة ومعدل( املئوية النسب)البطالة  معدل

 النسبة )االناث/ الذكور( االناث الذكور  الفجوة )الذكور/ االناث( االناث الذكور 

2018 2018 2009- 2018 2018 2018-2021 2018 2018 2009- 2018 2018 2018-2021 

  1.2  6.0 5.2  26.5  48.5 75.0 العالم

  1.3  6.1 4.6  11.8  69.3 81.1 النامية الدول 

  1.2  6.1 5.2  30.5  45.6 76.1 الناشئة الدول 

  1.1  5.6 5.3  15.6  52.4 68.0 املتقدمة الدول 

  2.2  19.5 9.1  50.0  21.9 71.9 شمال أفريقيا

  1.3  8.2 6.4  9.3  64.7 74.0 الكبرى  الصحراء شمال

  1.4  9.5 6.8  25.6  51.5 77.1 الكاريبي البحر ومنطقة الالتينية أمريكا

  1.0  4.4 4.6  12.1  55.8 67.9 الشمالية أمريكا

  2.4  16.3 6.8  58.3  18.9 77.2 العربية الدول 

  0.9  4.2 4.8  15.6  59.1 74.7 اسيا شرق 

  0.9  3.3 3.5  22.8  27.6 79.4 الهادئ واملحيط آسيا شرق  جنوب

  1.4  5.2 3.7  51.4  56.5 79.0 الجنوبية آسيا

  1.0  8.2 7.9  11.9  27.6 63.4 أوروبا وغرب شرق  وجنوب شمال

  0.9  4.9 5.6  15.2  51.8 67.0 الشرقية أوروبا

  1.2  9.4 8.0  28.4  45.1 73.5 آسيا وغرب وسط

 ILO’s Trends Econometric Models, November 2017  ،TRENDS FOR WOMEN 2018 Global snapshotاملصدر: 
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 تصاعدي سهم مع 21 - 2018 و 18 - 2009 الفترتين في التطورات تمييز يتم. توقعات منظمة العمل الدولية هي بعده وما 2018 بيانات العام: مالحظة

 إلى األخضر السهم ، مئوية نقطة( 0.01) 0.1 من بأكثر( البطالة معدل نسبة) العاملة القوى  في مشاركة في الفجوة تتسع أن املتوقع كان من إذا أحمر

" الفجوة" عمود في األعداد وتشير. القيم تلك بين لإلسقاطات أفقي أزرق وسهم ، مئوية نقطة( 0.01) 0.1 من أكثر تضيق أن املتوقع من كان إذا أسفل

 .التقريب بسبب بدقة تتوافق ال قد ولكن واإلناث الذكور  من العاملة القوى  مشاركة معدالت بين املئوية النقاط فارق  إلى

 واقع وأهمية إدماج املرأة في االقتصاد السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي .2
 تتشارك في روابط قوية مع التراث  2.48تبلغ مساحة دول مجلس التعاون الخليجي 

ً
مليون كيلومتر مربع في شبه الجزيرة العربية ، وهي دول حديثة نسبيا

دول الست بهدف تعزيز وتعميق التعاون بين ال 1981الثقافي البدوي وجذور إسالمية. تأسست دول مجلس التعاون الخليجي كتحالف إقليمي في عام 

(. اململكة 10) ومواءمة السياسات في األمور االقتصادية واالجتماعية والسياسية بالنظر إلى القواسم املشتركة التاريخية واملصالح الجغرافية السياسية

مليون  29.37ع ، ويبلغ عدد سكانها مليون كيلومتر مرب 2.24العربية السعودية هي األكبر واألكثر كثافة في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتبلغ مساحتها 

 ويبلغ عدد سكانها. فقط  678تبلغ مساحتها  -األصغر -نسمة ، في حين أن البحرين 
ً
 مربعا

ً
مليون. مستويات الدخل تختلف أيضا. في عام  1.34كيلومترا

 73.750والر أمريكي( ، االمارات العربية املتحدة ) د 87،700دوالر أمريكي تليها الكويت ) 133،850، قدر نصيب الفرد من الدخل في قطر بمبلغ  2014

( واململكة العربية السعودية )
ً
 أمريكيا

ً
( والبحرين ) 53 760دوالرا

ً
مان ) 38.140دوالرا ( وعم

ً
(  36.240دوالرا

ً
 .72دوالرا

الرجال ، لكنهن ال يمثلن سوى ربع  % من مجموع السكان في دول مجلس التعاون الخليجي ويحظون بتعليم أفضل من 45تشكل النساء ما يقرب من 

مليون امرأة  12سوق العمل. معدالت مشاركة اإلناث في دول مجلس التعاون الخليجي ما زالت منخفضة والبطالة في ازدياد مستمر. هناك ما يقرب من 

بكثير من معدالت مشاركة الذكور ، فإن  مليون فقط يعملن. في حين أن معدالت مشاركة اإلناث أقل 3.3عاملة في دول مجلس التعاون الخليجي و 

ة بين االتجاهات تظهر أن املزيد من النساء يدخلن سوق العمل. وفي الوقت نفسه ، ترتفع نسبة البطالة بين النساء والشباب )مع وجود فجوة كبير 

 ذا أولوية مع إمكانات نمو األفواج الذكورية واإلناث( مما يدل على أن توظيف املرأة ال يزال يشكل تحدًيا كبيًرا. يمثل ا
ً
إلدماج االقتصادي للمرأة مجاال

تخسر ما أن دول املنطقة  ( MENAمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا )كبيرة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. تظهر األبحاث الحديثة أن 

. وهذا الرقم أعلى من أي منطقة أخرى ، وال يأخذ في 73القوة العاملة من دخل الفرد بسبب استبعاد املرأة من أنشطة تنظيم املشاريع و %  40يصل إلى 

التناقضات في األجور. وستؤدي االستثمارات في التمكين االقتصادي للمرأة إلى فوائد قابلة للقياس بالنسبة لالقتصاد عن االعتبار التكاليف الناجمة 

 املتنامي.

( على املدى املتوسط. تشير الدراسات GDPجلس التعاون الخليجي تحسين إجمالي ناتجها املحلي )من خالل رفع معدالت توظيف النساء ، يمكن لدول م

ى األداء التي تحدد حجم التأثير االقتصادي الكلي لزيادة مشاركة اإلناث في قوة العمل إلى أن التمكين للمرأة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي عل

 إلى دراسة حديث74االقتصادي
ً
( رفع معدل توظيف اإلناث ليتساوى مع الذكور في كل من الدنمارك ومصر Aguirre and othersة أجراها ). واستنادا

٪ على التوالي  19٪ و  15٪ ،  56٪ ،  4يمكن أن يزيد الناتج املحلي اإلجمالي الوطني لكل دولة بنسبة  2020واليابان واإلمارات العربية املتحدة حتى عام 
( تبين أن األعمال التجارية املتنوعة بين الجنسين تميل إلى أن يكون لها خطوط Gallup 2014كبيرة على املستوى الجزئي: دراسة ). وهناك أيضا فوائد 75

 (. Badal, Sangeeta Bharadwaj, 2014سفلية أعلى من تلك األقل تنوعا )

ت في املرحلتين تم تحقيق مكاسب كبيرة في توسيع الوصول إلى التعليم العادل في دول مجلس التعاون الخليجي ، مما أدى إلى التقارب بين الطالب والطالبا

لنساء. كانت هناك أيضا (. تتجاوز الطالبات عدد الذكور في الجامعات في جميع الدول الست ، وهو اتجاه إيجابي ل2االبتدائية والثانوية )انظر الجدول 

تفوقت الفتيات على األوالد في الرياضيات  2011مكاسب ملحوظة في تحسن درجات طالب الصف الثامن في اختبارات التحصيل القياسية. ففي عام 

(. على الرغم من هذه 3ل والعلوم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي املشاركة ، مما يدل على قدرة فنية أقوى من أقرانهم الذكور )انظر الجدو 

ل متساٍو عبر االتجاهات اإليجابية ، تواجه الفتيات صعوبات أكبر في االنتقال من التعليم إلى الوظائف. عالوة على ذلك ، ال يتم توزيع الطالبات بشك

العظمى من الطالبات يتخصصن في الفنون التخصصات في الجامعات ، وفي الواقع تتركز في مجاالت دراسية محددة. على سبيل املثال ، فإن الغالبية 

الحق ، والعلوم وعدد كبير في مجال التعليم وهو أيضا القطاع الذي يوظف )تقليديا( أكبر عدد من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي. في وقت 

 ون والعمل االجتماعي( وليس غيرها.هناك تأثير غير مباشر على سوق العمل وينظر إلى النساء في املهن التقليدية )املدرسون واملمرض

 
                                                             

72
 (.2014و  2013استناًدا إلى تعادل القوة الشرائية بالدوالر األمريكي )مؤشرات التنمية العاملية  
 .Cuberes and Teigner ،2015تناًدا إلى نموذج االختيار املنهي الذي يؤثر على النساء كأصحاب عمل وموظفين وبأنهم يعملون لحسابهم الخاص ، اس 73
74
 “Gender Inequality, Growth, and Global Ageing,” Global Economics Paper No. 154, Goldman Sachs, 2007. 
املحتمل في إنتاجية العمل و / أو تعكس هذه التقديرات التأثير اإلجمالي على الناتج املحلي اإلجمالي من زيادة في مستوى التوظيف وتجاهل عوامل التخفيف ، مثل االنخفاض  75

 انخفاض متوسط ساعات العمل بسبب العمل بدوام جزئي.
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 2011متوسط اإلنجاز حسب الجنس لطلبة الصف الثامن األساس ي في الرياضيات والعلوم لبعض دول مجلس التعاون الخليجي لعام  :(3الجدول رقم )

 العلوم الرياضيات

الفرق  معدل الدرجات الدولة

لصالح 

 االناث

الفرق  معدل الدرجات الدولة

لصالح 

 االناث

 الذكور  االناث الذكور  االناث

 30+ 420 450 اململكة العربية السعودية 14+  387 401 اململكة العربية السعودية 

 5+ 452 447 االمارات العربية املتحدة 17+  447 464 االمارات العربية املتحدة

 78+  380 458 سلطنة عمان 63+  334 397 سلطنة عمان

 59+  423 482 مملكة البحرين 43+  388 431 مملكة البحرين

 (TIMSSاملصدر: البنك الدولي بناءا على نتائج )

أعدادهن.  من قلةرغم بالكانت هناك تغييرات إيجابية على مر السنين في السماح للمرأة بدخول املجال القانوني وأصبحن محاميات وقضاة ومشرعات 

ركة اإلناث معدالت مشاركة املرأة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في االزدياد ولكن كذلك معدالت البطالة. في حين أن معدالت مشا

رتفع نسبة البطالة بين أقل بكثير من معدالت مشاركة الذكور ، فإن االتجاهات تظهر أن املزيد من النساء يدخلن سوق العمل. وفي الوقت نفسه ، ت

حديد مسببات النساء والشباب )مع وجود فجوة كبيرة بين األفواج الذكورية واإلناث( مما يدل على أن توظيف املرأة ال يزال يشكل تحدًيا كبيًرا. إن ت

ديا. والسؤال املطروح باستمرار من قبل معدالت البطالة بين النساء في دول مجلس التعاون الخليجي هو خطوة أولى مهمة لتعزيز تمكين املرأة اقتصا

عزى الباحثين هو ملاذا تعتبر معدالت البطالة بين مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة الباحثات عن عمل ألول مرة عالية؟ يمكن أن ي

يل من األدلة التي تدعم األسباب واآلثار الدقيقة.  السبب إلى مزيج من العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية ، ومع ذلك ؛ هناك القل

ية السعودية وبنظرة على اإلحصائيات حسب البلد ، فإن نسبة البطالة منخفضة للغاية في دول مثل قطر والكويت ولكنها مرتفعة للغاية في اململكة العرب

 واإلمارات العربية املتحدة. 

ت رؤى جديدة تشجع تنوع النشاط االقتصادي واملض ي نحو االقتصاد املبني على املعرفة. وتمكين لقد تبنت جميع دول مجلس التعاون الخليجي الس

، تبنت دول مجلس التعاون الخليجي قوانين العقود املاضيةاملرأة اقتصاديا هو موضوع مشترك في كل هذه الرؤى. وعالوة على ذلك، وعلى مدى 

، حينما أنشأت اإلمارات االتحاد العام 1975رأة في الحياة االجتماعية والسياسية، بدءا من عام وسياسات شتى تهدف بشكل خاص إلى تشجيع إدماج امل

تجزئة، لعدد للمرأة لدعم احتياجاتها. على سبيل املثال، أتاح قرار السماح للمرأة بالعمل في املزيد من مجاالت االقتصاد الخاص، التي تشمل قطاع ال

ى األيدي العاملة. وكانت لخطوات أخرى اتخذت مؤخرا لرفع القيود آثار رمزية وعملية على قدرة املرأة على املشاركة في كبير من السعوديات االنضمام إل

كنولوجيا الحياة االقتصادية واالجتماعية بالسعودية. وتتراوح مثل هذه الخطوات من فتح أول حرم جامعي مختلط بجامعة امللك عبد هللا للعلوم والت

ت ى الخطوات األخيرة التي أمر بها امللك سلمان بمراجعة القوانين التي مازالت تعوق الكثير من النساء عن العمل والسفر والخضوع إلجراءا، إل2009عام 

هد الطريق وتم طبية والذهاب إلى الجامعة بدون إذن وليها والسماح لها بقيادة السيارة. وتدعم املحافل االقتصادية العاملية اضطالع املرأة بدور رائد

(، اذ تهدف الرؤية إلى رفع نسبة 2030خطة ما بعد النفط )رؤية  2016هذا وأطلقت اململكة العربية السعودية عام  ملستقبل أكثر مساواة واندماجا.

ت القادمة. ال سيما أنها %. كما ستسمح الرؤية للمرأة السعودية أن تتبؤ مراكز قيادية هامة خالل السنوا30% إلى 22مشاركة املرأة في سوق العمل من 

  %. 7% إلى 11.6ألف وظيفة مالئمة في مسعى لخفض البطالة من  400% من إجمالي خريجي الجامعات، وتوفير ما ال يقل عن 50تشكل 

 مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي .3
وقلما  أظهرت الدراسات أن املنطقة تفقد املزيد من إمكانياتها بسبب تدني مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي فيها عن مناطق أخرى من العالم.

املرأة في أحدثت االستثمارات الضخمة التي ضختها دول مجلس التعاون الخليجي في التعليم خالل العقود األخيرة أثرا يذكر في هذا املجال. وتواجه 

هيئات املعنية املنطقة عددا من مسؤوليات الرعاية األسرية فضال عن القيود في الحركة والزمن التي تثنيها عن البحث عن عمل. كما يتدنى تمثيلها في ال

 بوضع السياسات التي يمكن أن تؤثر في سياسات التوظيف. 

لتعاون الخليجي، العمل في القطاع العام )على سبيل املثال في مجاالت التعليم وكثيرا ما تفضل النساء، حتى أكثر من الرجال في دول مجلس ا

  والصحة(األكثر قبوال من الناحية االجتماعية.
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  : عمالة املرأة )نسبة إجمالي العمالة((1الشكل رقم )

 
 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:                                          

( 2 احتلت اململكة العربية السعودية املركز االخير بين دول مجلس التعاون الخليجي حسب مؤشر االنفتاح التجاري كما يتضح من الشكل رقم )و 

 . 2017الى  1991%( خالل الفترة من 73.63بمتوسط بلغ )

 (: مؤشر االنفتاح التجاري 2الشكل رقم)

 

 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:                                             

الفترة من سنة أما فيما يتعلق بمعدل البطالة عند االناث فقد حلت اململكة العربية السعودية املركز قبل األخير بين دول مجلس التعاون الخليجي خالل 

 كما يتضح من الشكل رقم )15بمعدل بطالة قدره ، 2017الى  1991
ً
 3% تقريبا

ً
 ( تاليا

 (: معدل البطالة عند االناث3الشكل رقم)

 
 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:                                                           
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تشير  2017م وبالنظر إلى مشاركة املرأة في دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف القطاعات االقتصادية، فان البيانات الصادرة عن البنك الدولي للعا

% 91و % لعمان،92% لكل من االمارات وقطر، 93% للكويت، 95% للسعودية، 98إلى أن نسبة مشاركة النساء في قطاع الخدمات يشكل ما نسبته )

%(، في حين تشارك 0.5%. أم القطاع الزراعي فان نسبة األيدي العاملة للنساء فيه ال تتعدى )57للبحرين(، في حين أن هذه النسبة عامليا ال تزيد عن 

% 1.6يت، و% للكو 4.6% لعمان، 6.4% لقطر6.7% لالمارات،7% للبحرين،9املرأة في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة) 

 في ال
ً
تعليم للمملكة العربية السعودية. مما سبق يتضح مدى تركز عمل املرأة السعودية بشكل خاص والخليجية بشكل عام في قطاع الخدمات متمثال

الوظيفي للمرأة. وتفضل املرأة في ورغم املهارات الكبيرة ورأس املال البشري الذي تتمتع به املرأة، مازالت هناك عقبات كبيرة أمام الترقي املنهي و  والصحة. 

ديد رأس املال العادة التقاعد في سن مبكرة عن الرجل )أيضا بسبب املحفزات املثبطة في نظام التقاعد(، مما ينهي عمليا ارتقاءها املنهي ويتسبب في تب

 البشري مبكرا بمجرد خروجها من سوق العمل.

 الزراعيمشاركة املرأة في القطاع  :(4الشكل رقم )

 

 International Labour Organization, ILOSTAT database: املصدر                                                        

 

  (: مشاركة املرأة في القطاع الصناعي5)رقم الشكل                                                                    

 

 
 International Labour Organization, ILOSTAT database: املصدر                                                     
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 مشاركة املرأة في القطاع الخدمي(: 6الشكل رقم )

 
 International Labour Organization, ILOSTAT databaseاملصدر:                                                               

( فردا، يمثل الذكور منهم 1726987بلغ ) 2017السعوديون حسب املجموعات الرئيسة للمهن للعام ( إلى أن إجمالي عدد املشتغلين   4ويشير الجدول ) 

( أن تركز عمل  3ن. كما يالحظ من الجدول )%( من إجمالي املشتغلي30( بنسبة )516222%(، ويمثلن االناث منهم )70( فردا بنسبة بلغت )1210765)

 االناث يقع في املهن الكتابية، وأقل تركز يقع في مهن الزراعة والصيد.  

( أن متوسط أجر الذكور هو ضعف  4فيشير الجدول ) 2017 للعام للمهن الرئيسة املجموعات أما متوسط األجور للمشتغلين السعوديين حسب

 للمهن. وهذا يظهر الفارق الكبير في األجور بين الذكور واالناث لصالح الذكور.  الرئيسة متوسط أجر االناث للمجموعات

ية، وزارة ويتركز عمل املرأة في اململكة العربية السعودية في منطقتي الرياض ومكة املكرمة وذلك حسب بيانات املؤسسة العامة للتأمينات االجتماع

 الخدمة املدنية .

 (2017تغلون السعوديون حسب املجموعات الرئيسة للمهن )(: املش4الجدول رقم )

 املجموع االناث الذكور  املجموعات الرئيسة للمهن 

 141210 39695 101515 املشرعون واملديرون ومديرو األعمال 1

 139916 43860 96056 االختصاصيون في املجاالت العلمية والفنية 2

 185825 66543 119282 الفنيون في املجاالت العلمية والفنية واالنسانية  3

 480630 199309 281321 املهن الكتابية  4

 208225 96624 111601 مهن البيع  5

 336212 46351 289861 مهن الخدمات  6

 4022 525 3497 مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 7

 28930 6761 22169 الصناعية والكيميائية والصناعاتمهن العمليات  8

 202017 16555 185462 املهن الهندسية االساسية املساعدة  9

 1726987 516222 1210765 املجموع  

 .20واألجور، الهيئة العامة لإلحصاء، ص  التوظف املصدر: مسح           

 (2017واملجموعات الرئيسة للمهن )(: املشتغلون السعوديون حسب الجنس 7الشكل رقم )
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 (/ ريال سعودي2017(: متوسط األجر للمشتغلين السعوديين حسب الجنس واملجموعات الرئيسة للمهن )5الجدول رقم )

 االناث الذكور  املجموعات الرئيسة للمهن 

 5246 13762 املشرعون واملديرون ومديرو األعمال 1

 8479 15983 العلمية والفنيةاالختصاصيون في املجاالت  2

 6053 8720 الفنيون في املجاالت العلمية والفنية واالنسانية  3

 4490 7734 املهن الكتابية  4

 3761 4986 مهن البيع  5

 4334 6221 مهن الخدمات  6

 3648 5369 مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد 7

 4023 9470 والكيميائية والصناعاتمهن العمليات الصناعية  8

 4006 6745 املهن الهندسية االساسية املساعدة  9

 4939 8388 املتوسط  

 .26واألجور، الهيئة العامة لإلحصاء، ص  التوظف املصدر: مسح             

 (/ ريال سعودي2017)(: متوسط األجر للمشتغلين السعوديين حسب الجنس واملجموعات الرئيسة للمهن 8الشكل رقم )

 

 (2017(: إجمالي املشتغلين من االناث حسب املنطقة االدارية )6الجدول رقم )

 

 املصدر: املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، وزارة الخدمة املدنية                                                                  

  

 املشتغلين من االناث املنطقة االدارية

 396776 الرياض

 219222 مكة املكرمة

 47180 املدينة املنورة

 43009 القصيم

 134240 املنطقة الشرقية

 56899 عسير

 21106 تبوك

 21915 حائل

 8774 الحدود الشمالية

 31024 جازان

 16910 نجران

 12984 الباحة

 12053 الجوف

 571 غير محدد

 1022663 املجموع
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 التجاري في اململكة العربية السعودية وباري دول مجلس التعاون الخليجي االنفتاح .4

 تحقيقإلــى اإلنتــاج لإلحــالل محــل الــواردات بعــد أن ثبــت فشــلها فــي  والداعية القرن املاض يالتـــي ســادت فـــي  االقتصادية السياساتلقــد اختفـــت 

 انهياراملتحـدة إثـر  الياتالتـي اتبعتهـا الو  االنعزالية السياسةفمثال   ذلك مـن األمثلـة علـى العديد، و هنـاك الناميةالتـي ترجوهـا الـدول  املستدامة التنمية

 الستيناتخـالل  ناميةبلـدان التـي نفـذتها  االستيرادبـدائل  مشاريع، وكـذلك الكبيرالركود االقتصادي  زيادةو التـي سـارعت في  1929سـوق األسـهم عـام 

 . النمو االقتصادي ؤدي إلىلـم ت والسبعينات من القرن املاض ي

توسيع التجارة و االستثمار يعد بعائدات مهمة عبر خلق يوضح تقرير البنك الدولي )التجارة واالستثمار والتنمية في الشرق االوسط وشمال افريقيا( أن 

 6لق املاليين من الوظائف، مع احتمال أن يكون معظمها للنساء. ان حصة الصادرات غير النفطية ال تزيد عن ازدياد فرص التصدير سيخفالوظائف، 

ماليين فرصة  4، ان تغطية جزء بسيط من هذه الفجوة سيخلق ما يزيد عن الهادئ%في دول شرق آسيا و املحيط  20%من الناتج القومي، مقارنة ب

ان التجارة الدولية تقوم بتقسيم سلسلة االنتاج  .%نسبة الى مجمل القوة العاملة 4ي ما يوازي خفض البطالة بعمل في السنوات الخمس املقبلة، أ

ان الدول الصغيرة و الفقيرة باملوارد في املنطقة ستستفيد من عملية التخصص هذه،  .الصناعي مما يسمح باملزيد من التخصص في ضمن هذه السلسلة

قطاع الخدمات سينمو أيضا بسبب االبتعاد عن  .االعتبار، فان امكانات هذه الدول تبدو غير محدودة في األسواق الدوليةو لو أخذنا حجمها في عين 

لزراعة. ان تحسينات موازية في مستوى الطاقة البشرية و في ادارة وانمط العمل الذي طاملا تميز بانخفاض انتاجيته في القطاعات العامة و الخاصة 

اذا، فان التجارة ستكون  .لى رفع مستوى املساواة بين الجنسين ستكون عوامل أساسية لتمكين االنتقال الى نشاطات تعتمد على املعرفةالحكم اضافة ا

  .مصدرا أساسيا للنمو في دول الشرق األوسط و شمال أفريقيا

(. تدل مقاييس UNCTAD, 2010مقاييس االنفتاح التجاري إلى فئتين: مقاييس االنفتاح باملمارسة ومقاييس االنفتاح في السياسة )يمكن تقسيم 

أو  تهدف إلى تقييد االنفتاح باملمارسة إلى األهمية الفعلية للتجارة في االقتصاد ، بينما تدل مقاييس االنفتاح في السياسة إلى مدى تدابير السياسة التي

، وضرائب تعزيز التجارة. في حين أن معظم الباحثين يشيرون إلى نسب كثافة التجارة ، فإن األخيرة تشمل معدالت التعريفة الجمركية على الواردات 

ة هو األنسب التصدير على التجارة الدولية ، ومؤشرات الحواجز غير الجمركية. من وجهة نظر السياسة ، يبدو أن الشكل الشامل للحواجز التجاري

(. لسوء الحظ ، فإن البيانات املتعلقة بمقاييس االنفتاح Yanikkaya ،2003؛ Harrison and Hansen ،1999للتأكد من تأثير السياسة التجارية )

 ما تكون متاحة للبلدان النامية. في هذه الدراسة ، سنعتبر حصة التجارة كنسبة )٪( من الناتج املحلي اإل 
ً
جمالي كمقياس لالنفتاح. في السياسة نادرا

اح التجاري االنفتاح التجاري عبارة عن مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات املقاسة كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي. ويتم حساب االنفت

 باستخدام املعادلة التالية:

 

 

والتي تعكس إلى حد كبير الظروف املشتركة بينها. وتشمل هذه القواسم تكاد تكون السياسات االقتصادية مماثلة بين دول مجلس التعاون الخليجي 

باشر. املشتركة االقتصادات املفتوحة ذات التجارة الحرة وتحركات رأس املال وسعر صرف املرتبط بالدوالر األمريكي ، إما بشكل مباشر أو غير م

% في اململكة 62ادرات والواردات إلى إجمالي الناتج املحلي ، والتي تتراوح من وتختلف درجة االنفتاح التجاري حسب ما تشير إليه نسبة إجمالي الص

%. وفي كل من هذه االقتصادات تحتفظ 56(، في حين تتراوح النسبة عامليا حول 9)الشكل % في اإلمارات العربية املتحدة 176العربية السعودية إلى 

 الدولة بدور هام في األنشطة االقتصادية.

 2016االنفتاح التجاري )نسبة من الناتج املحلي االجمالي( (:9الشكل )

 
 World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data filesاملصدر: 

 الصادرات + الواردات من السلع والخدمات

 الناتج املحلي االجمالي
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 2018-1991(: صادرات املنتجات النفطية) نسبة من اجمالي الصادرات( 10الشكل )

 
  World Bank Data baseاملصدر: 

 :
ً
 الدراسة التطبيقية:ثانيا

 االحصاءات الوصفية للبيانات .1
 تتضمن االحصاءات الوصفية للبيانات مجموعة من املقاييس االحصائية كالوسط الحسابي والوسيط واالنحراف املعياري وأعلى قيمة وأدنى قيمة

( للتوزيع Jarque-Beraومعامل التفرطح واختبار )الى معامل االلتواء  باإلضافةللمشاهدات وهي تهدف الى التعرف الى خصائص بيانات الدراسة، 

   (.7)الطبيعي للتعرف الى شكل توزيع البيانات، وقد كانت النتائج كما هو مبين في الجدول 
 االحصاءات الوصفية للبيانات  :(7جدول رقم )

 معدل البطالة مؤشر االنفتاح التجاري  املقياس

 عند االناث

في  نسبة مشاركة املرأة

 الزراعيالقطاع 

في  نسبة مشاركة املرأة

 القطاع الصناعي

في القطاع  نسبة مشاركة املرأة

 الخدمي

 93.742 5.707 0.548 13.748 102.672 الوسط الحسابي

 94.738 5.225 0.072 10.394 91.582 الوسيط

 98.678 14.177 5.586 41.885 191.878 أعلى قيمة

 80.479 0.963 0.000 0.649 56.088 أدنى قيمة

 3.973 3.473 1.263 12.575 31.690 االنحراف املعياري 

 0.749- 0.500 3.126 1.005 1.105 معامل االلتواء

 2.784 2.226 11.534 2.802 3.223 معامل التفرطح

      

 إختبار

Jarque-Bera 

 للتوزيع الطبيعي

33.293 27.550 755.550 10.795 15.455 

 0.000 0.005 0.000 0.000 0.000 القيمة االحتمالية

 6 6 6 6 6 (N)  عدد الدول 

 27 27 27 27 27 (Tالفترات الزمنية )

 N*T 162 162 162 162 162مجموع املشاهدات الكلي 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

 ما يلي:( الى 7تشير النتائج في الجدول رقم )

  ( من دول مجلس التعاون الخليجي هي االمارات العربية 6، حيث تضمنت عينة الدراسة )مشاهدة (162الكلي )بلغ مجموع املشاهدات

 .2017الى  1991( فترة زمنية للسنوات من 27املتحدة، البحرين، الكويت، عمان، قطر واململكة العربية السعودية، و )

  ( وسجلت 31.69%( بانحراف معياري مقداره )102.67التعاون الخليجي الى )بلغ الوسط الحسابي ملؤشر االنفتاح التجاري بين دول مجلس

لتصل الى  1998%(، بينما سجلت اململكة العربية السعودية أقل قيمة سنة 191.88وهي ) 2013البحرين أعلى قيمة لهذا املؤشر سنة 

(56.1 .)% 

 ( بانحراف معي13.74بلغ الوسط الحسابي ملعدل البطالة عند االناث )%( وقد وصلت أعلى معدل بطالة عند االناث في 12.58اري قدره ،)

 %(.0.65%( بينما سجل أدنى معدل في الكويت في نفس السنة ليصل الى ما يقارب )41.89الى ) 1991سلطنة عمان سنة 
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 (، تالها 93.74ره )أعلى نسبة مشاركة للمراة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كانت في القطاع الخدمي بوسط حسابي مقدا%

 %(.0.55%(، وحل القطاع الزراعي في املرتبة األخيرة بوسط حسابي يساوي )5.71القطاع الصناعي بوسط حسابي )

 ( قيم نتائج اختبارJarque-Bera للتوزيع الطبيعي تشير الى أن جميع املتغيرات ال تتبع التوزيع الطبيعي االعتدالي، حيث أن القيم االحتمالية )

 Urgun U and( مما يعني  رفض الفرضية العدمية لالختبار والتي تنص على ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي )0.05بار أقل من )لالخت

Goksu, 2013) 

 ( Unit Root Testاختبار جذر الوحدة ) .2
 Deterministicوتخلو من وجود اتجاه محدد او عشوائي )( Stationarityيهدف هذا النوع من االختبارات الى التأكد من أن البيانات تتميز باالستقرار ) 

or Stochastic trend حيث ان وجود هذا االتجاه في البيانات يقلل من القدرة التفسيرية للمتغيرات ويؤدي الى نتائج مضلله لتحليل االنحدار ،)

(Spurious regression( وقد قام الباحث باستخدام اختبار ،)Levin, Lin and Chu 2002 ويعتبر هذا االختبار من االختبارات املالئمة لبيانات )

 :(، وجاءت نتائج اختبار جذر الوحدة كما يليBaltagi, 2005السلسلة الزمنية املقطعية )
 اختبار جذر الوحدة: (8جدول رقم )

 املستوى  

(Level) 

 الفرق األول 

(First Difference) 

 مع قاطع  مع قاطع

 ومتجه زمني

 بدون قاطع 

 ومتجه زمني

بدون قاطع ومتجه  مع قاطع ومتجه زمني مع قاطع

 زمني

 t Prob t Prob t Prob t Prob t Prob t Prob املتغير

 - - - - - - 0.928 1.459 0.000 4.960- 0.007 2.453- مؤشر االنفتاح التجاري 

 معدل البطالة

 عند االناث

-0.207 0.418 -0.273 0.392 -1.549 0.061 -6.228 0.000 -5.023 0.000 -8.402 0.000 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الزراعي

-1.749 0.040 -3.755 0.000 -3.239 0.000 - - - - - - 

 مشاركة املرأة

 صناعيفي القطاع ال

-0.049 0.480 0.257 0.602 -0.447 0.327 -6.096 0.000 -5.599 0.000 -8.797 0.000 

 مشاركة املرأة

 خدميالقطاع ال في

-0.018 0.493 -0.130 0.448 -0.791 0.215 -7.313 0.000 -6.425 0.000 -9.644 0.000 

  EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

أما معدل البطالة عند   الى أن متغيري مؤشر االنفتاح ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي مستقرين عند املستوى. (8)تشير النتائج في الجدول 

مالية االناث ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي غير مستقرين عند املستوى، حيث أن القيم االحت

( مما يعني عدم رفض الفرضية العدمية ألختبار جذر الوحدة والتي تنص على ان البيانات غير مستقرة على املستوى، وبعد أخذ 0.05ن )لالختبار أعلى م

 (. Baltagi, 2005فانها اصبحت مستقرة )  ( لهذه املتغيراتFirst Difference = Xt – Xt-1الفرق األول )

 (Homoskedasticityاختبار ثبات التباين ) .3
ماركوف ان -(، حيث تفترض نظرية غاوسCLRM Assumptionsعتبر ثبات التباين أحد االفتراضات الرئيسية لنموذج االنحدار الخطي الكالسيكي )ي

 ، وعند خرق هذا االفتراض يظهر ما يسمى بمشكلة عدم ثبات التباين Var(uit) = σ2uit , for all t = 1,…, Tتباين بواقي االنحدار ثابت، أي أن 

(Heteroskedasticity وهذه املشكلة تؤدي الى تحيز معامالت النموذج وبالتالي تحيز فترات الثقة واحصائيات االختبارات املعنوية )t و F  الالزمة

وجاءت نتائج االختبارات كمايلي، وتجدر االشارة هنا  ( White، وقام الباحث باستخدام اختبار )(Wooldridge, 2013)لالستدالل وفحص الفرضيات 

 الى أن هذا االختبار أكثر مالئمة للبيانات التي ال تتبع توزيع طبيعي.   
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 اختبار ثبات التباين: (9جدول رقم )

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 3.049964     Prob. F(2,159) 0.0501 

Obs*R-squared 5.985395     Prob. Chi-Square(2) 0.0502 

Scaled explained SS 29.21756     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

 

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/19/18   Time: 02:53   

Sample: 1 162    

Included observations: 162   

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 

C 6.287265 4.980999 1.262250 0.2087 

OPENESS^2 0.000144 0.000367 0.391543 0.6959 

OPENESS -0.062884 0.089014 -0.706448 0.4809 

 

R-squared 0.036947     Mean dependent var 1.490586 

Adjusted R-squared 0.024833     S.D. dependent var 4.730282 

S.E. of regression 4.671179     Akaike info criterion 5.939045 

Sum squared resid 3469.367     Schwarz criterion 5.996223 

Log likelihood -478.0627     Hannan-Quinn criter. 5.962260 

F-statistic 3.049964     Durbin-Watson stat 0.210544 

Prob(F-statistic) 0.050141    

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

 Lagrange( واحصائية مضاعف الغرانج )0.0501( ويقيمة احتمالية تساوي )3.05( تساوي )Whiteالختبار ) F ان احصائية (8)يالحظ من الجدول 

Multiplier( تساوي )وهذا يقود الى عدم رفض الفرضية العدمية لالختبار والتي 0.05(، أعلى من مستوى )0.0502( وبقيمة احتمالية تساوي )5.985 )

 (.  Heteroskedasticityتنص على ثبات التباين، مما يعني عدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين )

 طرق تقدير نموذج البحث .4

 (Fixed –Effect Regression Modelالثابت ) نموذج التأثير   .أ 
( وفق Panel Data( او ما يسمى بالبيانات الطولية )Cross-sectional time seriesيصاغ نموذج التأثير الثابت لبيانات السلسلة الزمنية املقطعية )

 معادلة االنحدار التالية

Yit = ai +β1Xit + β2Xit + …..+ βjXjit + uit, t = 1,…, T, 

 من دولة الى أخر إال انها تكون ثابتة لنفس الدولة بمرور الزمن )  (αiان مفهوم التأثير الثابت يعني أن قيمة القاطع ) 
ً
(، time-invariantقد تختلف مثال

 لنستطيع تقييم التأثير الصافي للمتغيرات املستقلة.

املستقلة ال ويفترض هذا النموذج وجود ارتباط بين الخطأ العشوائي واملتغيرات املستقلة للنموذج، حيث ان االرتباط بين الخطأ العشوائي واملتغيرات 

للنموذج، ويتم تقدير  ، وهذا يعني أن التباين غير املفسر او العوامل األخرى غير امللحوظة مرتبطة باملتغيرات املستقلة  Corr(ui, Xj)  ≠ 0صفريساوي 

 (. OLS( )Gujarati D and Porter D, 2009معلمات هذا النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى االعتيادية )

 (Random-Effect Regression Modelنموذج التأثير العشوائي ) .ب 

 للمعادلة التالية 
ً
 أما نموذج التأثير العشوائي فيصاغ لبيانات السلسلة الزمنية املقطعية وفقا

Yit = β0+β2Xit + β3Xit + ……..+ βjXjit + vit 

الفردية من دولة ( هي الخطأ العشوائي وهي تمثل الفروقات Ɛi( حيث )Ɛi  +uit( تمثل قيمة الخطأ املركب والتي تساوي )vitوفي هذا النموذج نفترض أن )

هذا النموذج أن   الى أخرى كالناتج املحلي االجمالي وحجم التجارة الخارجية وعضوية تلك الدولة في اتفاقيات التجارة الدولية وغيرها، كما يفترض

، أي أن التباين غير املفسر للعوامل غير امللحوظة ال   Corr(ui, Xj)  = 0االرتباط بين الخطأ العشوائي واملتغيرات املستقلة للنموذج يساوي صفر، حيث 
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 ,EGLS( )Gujarati D and Porter Dيرتبط باملتغيرات املستقلة، وتقدر معلمات هذا النموذج باستخدام طريقة املربعات الصغرى املعممة )

2009.) 

 ( Hausman Testاختبار هاوزمان ) .5
من خالل مقارنة تقديرات التأثير الثابت وتقديرات التأثير العشوائي   التأثير الثابت والتأثير العشوائي يستخدم هذا االختبار للمفاضلة بين نموذجي   

لة احصائية وتجدر االشارة الى ان احصائية هذا االختبار تتبع توزيع مربع كاي، كما تنص الفرضية العدمية لهذا االختبار على عدم وجود فروق ذات دال

لي يكون نموذج التأثير العشوائي هو األكثر مالئمة في حين تنص الفرضية البديلة  على ان نموذج التأثير الثابت هو األكثر مالئمة بين النموذجين وبالتا

(Pesaran H, 2015 ). 

 تقدير نموذج البحث .6
االنفتاح التجاري لدول مجلس التعاون قام الباحث بصياغة أربعة نماذج بحيث تتالئم مع أهداف البحث وفرضياته وذلك لتقدير أثر مؤشر          

شاركة املرأة في الخليجي على كل من معدل البطالة عند االناث ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي ونسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ونسبة م

( وقد جاءت نتائج هذه 2017( )حسن، Non-stationary)القطاع الخدمي، وقد تم استخدام دالة لوغاريثمية للمتغيرات التي ال تتسم باالستقرار 

 النماذج كما يلي

  النموذج األول 

 لنموذج التأثير الثابت و 
ً
نموذج التأثير ويهدف الى تقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري على معدل البطالة عند االناث، وقد تم صياغة هذا النموذج وفقا

 :يلي العشوائي وكما

 الثابتنموذج التأثير 

Log (Unemprate)it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

Log (Unemprate)it = β0 + β1Openessit + vit 

 

 نتائج تحليل النموذج األول : (9جدول رقم )
 التأثير العشوائي

(Random Effect) 

 التأثير الثابت

(Fixed Effect) 

 املتغير التابع: معدل البطالة عند اإلناث اإلناثاملتغير التابع: معدل البطالة عند 

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 2.192039 8.061117 0.0000 القاطع 2.196919 3.989484 0.0001

 مؤشر االنفتاح 0.000966- 0.370936- 0.7112 مؤشر االنفتاح 0.001013- 0.392761- 0.6950

العشوائي لكل دولهالتأثير   التأثير الثابت لكل دوله 

 -0.231134 UAE  -0.234379 UAE 

 0.226298 BHR  0.226457 BHR 

-1.641005 KWT -1.658209 KWT 

 1.505267 OMN  1.522040 OMN 

-0.391812 QAT -0.395383 QAT 

 0.532385 SAU  0.539474 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.710547)معامل التحديد ) 0.000969

 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.699343 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.005275

 F احصائية F 63.41553 احصائية 0.155213

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.694127

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

وجود تأثير عكس ي ملؤشر االنفتاح التجاري على معدل البطالة عند االناث اال ان هذا التأثير غير دال  (9في الجدول ) يالحظ من خالل نتائج التحليل

 عند مستوى داللة احصائية 
ً
%، كما ان كل من االمارات العربية املتحدة والكويت وقطر لديها تأثير عكس ي على معدل البطالة عند االناث 5احصائيا

لدول أقل عرضة للبطالة، أما اململكة العربية السعودية وسلطنة عمان فتأثيرهما طردي على معدل البطالة، أي ان املرأة وهذا يعني أن املرأة في هذه ا

ملحوظة أكثر عرضة للتعطل عن العمل، اال ان هذا التأثير عشوائي وغير مرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري لهذه الدول وهو ناتج عن عوامل أخرى غير 

 او اجتماعية او تشريعية او غيرها.   قد تكون سياسية

 
ً
 :وقد كانت نتائج اختبار هاوزمان للمفاضلة بين النموذجين كما هو موضح تاليا
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نتائج اختبار هاوزمان للنموذج األول : (10جدول رقم )  
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 

Cross-section random 0.018422 1 0.8920 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS -0.000966 -0.001013 0.000000 0.8920 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

( الى قبول الفرضية العدمية، مما يعني عدم وجود فروق ذات 0.892( وبقيمة احتمالية )0.0184تشير احصائية كاي تربيع الختبار هاوزمان البالغة )

 ئمة.داللة احصائية بين النموذجين وبالتالي يكون التأثير العشوائي االكثر مال 

 النموذج الثاني 

 لهذا النموذج يهدف الباحث الى تقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي ، ويصاغ هذا النم    
ً
 ووفقا

ً
وذج وفقا

 :يلي للتأثير الثابت و التأثير العشوائي وكما

 نموذج التأثير الثابت

emplinagriculture it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

emplinagriculture it = β0 + β1Openessit + vit 

 نتائج تحليل النموذج الثاني: (11جدول رقم )
 (Fixed Effect) التأثير الثابت (Random Effect) التأثير العشوائي

 

 املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي

 

 التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعياملتغير 

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 1.287954 3.387253 0.0009 القاطع 1.305933 2.315701 0.0218

 مؤشر االنفتاح 0.007202- 1.978144- 0.0497 مؤشر االنفتاح 0.007377- 2.071859- 0.0399

العشوائي لكل دولهالتأثير   التأثير الثابت لكل دوله 

 -0.362706 UAE  -0.375293 UAE 

-0.077294 BHR -0.087731 BHR 

-0.538100 KWT -0.551146 KWT 

 1.839745 OMN  1.891611 OMN 

-0.613017 QAT -0.627204 QAT 

-0.248628 SAU -0.250237 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.527394)معامل التحديد ) 0.026279

 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.509100 (Adj R2معامل التحديد املعدل ) 0.020193

 F احصائية F 28.82815 احصائية 4.318157

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.039305

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج 

 

، أي ان ارتفاع مؤشر االنفتاح ال
ً
تجاري يؤدي الى فيما يتعلق بنسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي لوحظ أن مؤشر االنفتاح التجاري يؤثر فيه عكسيا

عمان ايجابي على  %، كما يالحظ ان التأثير الخاص بسلطنة5انخفاض مشاركة املرأة في القطاع الزراعي وهذا التأثير له داللة احصائية عند مستوى 
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عي وهذا يعني أن نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزراعي، أما باقي دول مجلس التعاون فيالحظ أن تأثيرها عكس ي على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الزرا

بمؤشر االنفتاح التجاري وقد يعزى لعوامل املرأة في هذه الدول أقل مشاركة في القطاع الزراعي، والجدير بالذكر أن هذا التأثير عشوائي وغير مرتبط 

 أخرى.

 نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الثاني: (12جدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 

Cross-section random 0.053109 1 0.8177 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS -0.007202 -0.007377 0.000001 0.8177 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

 اختبار هاوزمان الى قبول الفرضية العدمية القائلة بعدم وجود فروق بين النموذجين، وبالتالي يتم اعتماد نموذج التأثير العشوائي، حيث تشير نتائج

 (.0.818( بقيمة احتمال )0.0531بلغت قيمة احصائية كاي تربيع )

 النموذج الثالث 

 :التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي، حيث يصاغ نموذج البحث كما يليباستخدام هذا النموذج سيتم تقدير أثر مؤشر االنفتاح     

 نموذج التأثير الثابت

Log(emplinindustry) it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

Log(emplinindustry) it = β0 + β1Openessit + vit 

 الثالثنتائج تحليل النموذج : (13جدول رقم )
 (Fixed Effect) التأثير الثابت (Random Effect) التأثير العشوائي

 املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 2.162347 18.33644 0.0000 القاطع 2.115495 8.830876 0.0000

 مؤشر االنفتاح 0.006237- 5.523670- 0.0000 مؤشر االنفتاح 0.005781- 5.166124- 0.0000

 التأثير الثابت لكل دوله التأثير العشوائي لكل دوله

  0.577007 UAE   0.590496 UAE 

 0.972584 BHR  1.004703 BHR 

-0.394706 KWT -0.402663 KWT 

 0.475201 OMN  0.474185 OMN 

-0.385713 QAT -0.395860 QAT 

-1.244373 SAU -1.270861 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.854738)معامل التحديد ) 0.137015

Adj Rمعامل التحديد املعدل ) 0.131621
2

Adj Rمعامل التحديد املعدل ) 0.849115 (
2

) 

 F احصائية F 152.0058 احصائية 25.40299

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.000001

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

 

ر ذو داللة من تشير نتائج التحليل للنموذج الثالث الى وجود أثر عكس ي ملؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي وهذا االث

بي على نسبة مشاركة %، كذلك تشير النتائج الى أن تأثير كل االمارات العربية املتحدة والبحرين وعمان ايجا5الناحية االحصائية عند مستوى معنوية 
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كس ي، وهذا يعني املرأة في القطاع الصناعي، أما الكويت وقطر واململكة العربية السعودية فتأثير كل منها على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الصناعي ع

 .شر االنفتاح التجاري لكل منهاأن املرأة في هذه الدول أقل مشاركة في القطاع الصناعي، ويالحظ أن التأثير الخاص بهذه الدول مرتبط بمؤ 

 نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الثالث: (14جدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

 

Cross-section random 9.098880 1 0.0026 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS -0.006237 -0.005781 0.000000 0.0026 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

(، مما يعني رفض الفرضية 0.003( وقيمتها االحتمالية تبلغ )9.099للنموذج الثالث الى ان احصائية مربع كاي تساوي ) تدل نتائج اختبار هاوزمان

 العدمية لالختبار وبالتالي يكون نموذج التأثير الثابت هو االكثر مالئمة.

  النموذج الرابع 

 للمعادلتي باستخدام هذا النموذج سيتم تقدير أثر مؤشر االنفتاح التجاري     
ً
على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي، ويصاغ هذا النموذج وفقا

 االنحدار التاليتين

 نموذج التأثير الثابت

Log(emplinservice) it = α0 + β1Openessit + uit 

 نموذج التأثير العشوائي

Log(emplinservice) it = β0 + β1Openessit + vit 

 تحليل النموذج الرابعنتائج : (15جدول رقم )
 (Fixed Effect) التأثير الثابت (Random Effect) التأثير العشوائي

 املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي املتغير التابع: نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي

Prob t املتغير املعامل Prob t املتغير املعامل 

 القاطع 4.470599 510.5732 0.0000 القاطع 4.473837 266.4490 0.0000

 مؤشر االنفتاح 0.000672 8.019698 0.0000 مؤشر االنفتاح 0.000641 7.724315 0.0000

 التأثير الثابت لكل دوله التأثير العشوائي لكل دوله

 -0.028830 UAE  -0.029696 UAE 

-0.064317 BHR -0.066619 BHR 

 0.035974 KWT  0.036680 KWT 

-0.040692 OMN -0.040777 OMN 

 0.035640 QAT  0.036500 QAT 

 0.062226 SAU  0.063913 SAU 

 

 R2)معامل التحديد ) R2 0.785119)معامل التحديد ) 0.264634

Adj Rمعامل التحديد املعدل ) 0.260038
2

Adj Rمعامل التحديد املعدل ) 0.776801 (
2

) 

 F احصائية F 94.38832 احصائية 57.57868

 القيمة االحتمالية  0.000000 القيمة االحتمالية  0.000000

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

حيث ان يالحظ من خالل نتائج التحليل وجود أثر ايجابي ذو داللة احصائية ملؤشر االنفتاح التجاري على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي، 

ت العربية املتحدة ارتفاع مؤشر االنفتاح التجاري يؤدي الى زيادة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي، كما يتبين من خالل النتائج ان تأثير كل من االمارا

ا كان التأثير والبحرين وعمان عكس ي على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي مما يعني ان املرأة في هذه الدول أقل مشاركة في القطاع الخدمي، بينم
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 على نسبة مشاركة املرأة في القطاع الخدمي
ً
مما يدل على مشاركة أكبر للمرأة في  الخاص بكل من الكويت وقطر واململكة العربية السعودية ايجابيا

  .ي كل منهاالقطاع الخدمي على مستوى هذه الدول، وتجدر االشارة الى أن هذا التأثير عائد الى عوامل غير ملحوظة مرتبطة بمؤشر االنفتاح التجاري ف

 نتائج اختبار هاوزمان للنموذج الرابع: (16جدول رقم )
Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

 

Cross-section random 6.797606 1 0.0091 

 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

 

OPENESS 0.000672 0.000641 0.000000 0.0091 

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

( وهي أقل من مستوى الداللة 0.009( وبقيمة احتمالية تساوي )6.798يالحظ من خالل الجدول أعاله ان قيمة كاي تربيع الختبار هاوزمان تبلغ )

 مما يعني رفض الفرضية العدمية الختبار هاوزمان، وبالتالي يكون نموذج التأثير الثابت هو املالئم.( 0.05)

 ملخص لنماذج البحث: (17جدول رقم )

 املتغير التابع املتغير املستقل النموذج
 اتجاه العالقة

 السببية

 الداللة

 االحصائية
 التفسير *النموذج االفضل

 مؤشر االنفتاح األول 

 التجاري 

 معدل البطالة

 عند االناث

 غير دال عكس ي

 
ً
 احصائيا

 عوامل أخرى  عشوائي

 غير مرتبطة 

 بمؤشر االنفتاح

 مؤشر االنفتاح الثاني

 التجاري 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الزراعي

  عكس ي
ً
 عوامل أخرى  عشوائي دال احصائيا

 غير مرتبطة 

 بمؤشر االنفتاح

 مؤشر االنفتاح الثالث

 التجاري 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الصناعي

  عكس ي
ً
عوامل مرتبطة بمؤشر  ثابت دال احصائيا

 االنفتاح

 مؤشر االنفتاح الرابع

 التجاري 

 مشاركة املرأة

 في القطاع الخدمي

  ايجابي
ً
عوامل مرتبطة بمؤشر  ثابت دال احصائيا

 االنفتاح

 على نتائج اختبار هاوزمان
ً
 * اعتمادا

 EVIEWSاملصدر: من اعداد الباحث باستخدام مخرجات برنامج   

 اململكة العربية السعودية

( وهو 0.53 ويساوي ) 2017الى  1991يالحظ أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية طردي على معدل البطالة عند االناث خالل الفترة من         

%( اذا اهملنا تأثير مؤشر االنفتاح التجاري، وبذلك تكون اململكة العربية في املركز قبل األخير 0.53بمعدل ) يعني أن معدل البطالة عند االناث أعلى

( ، وتجدر االشارة الى أن هذا التأثير عشوائي وهو ناتج عن عوامل أخرى غير مرتبطة بمؤشر االنفتاح في 1.51الذي تحتله سلطنة عمان بتأثير مقداره )

 السعودية.اململكة العربية 

( 
ً
(، مما يعني أن املرأة 0.25-وفيما يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الزراعي فقد وجد أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكس ي ويساوي تقريبا

التجاري، كما أن هذا التأثير عشوائي وغير %( بافتراض ثبات مؤشر االنفتاح 0.25في اململكة العربية السعودية أقل مشاركة في القطاع الزراعي بنسبة )

 مرتبط بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية السعودية.

 ويساوي )
ً
(، مما يعني أن املرأة أقل مشاركة في القطاع الصناعي 1.27-كذلك في القطاع الصناعي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكسيا

ن حيث حلت اململكة العربية السعودية في املركز األخير، والجدير بالذكر هنا أن هذا التأثير ثابت وهو ناتج عن عوامل مقارنة بباقي دول مجلس التعاو 

 أخرى مرتبطة بمؤشر االنفتاح التجاري في اململكة العربية السعودية.
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 فيما يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الخدمي كان التأثير الخاص باململكة العر 
ً
 ويساوي )وأخيرا

ً
(، االمر الذي يعني أن املرأة 0.062 بية السعودية ايجابيا

%( مقارنة بباقي دول مجلس التعاون، وقد جاءت اململكة العربية السعودية 0.062في اململكة العربية السعودية أكثر مشاركة في القطاع الخدمي بنسبة )

 ر ثابت ومرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية.  في املركز األول في هذا املجال، ويذكر هنا أن هذا التأثي
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Abstract:  

         Over the past three decades, many developing countries have undertaken economic reforms 

including trade liberalization policies, and there has been increasing interest in the gender impact of 

these reforms. As with any other economic policy, trade policies are likely to have gender disparities 

because of the access and control of women and men to different resources and their different roles 

in both the market economy and the family. This study aims to contribute to the existing literature by 

studying the relationship between the increasing openness to international trade (resulting from trade 

liberalization) and the change in the employment opportunities of women in the Saudi market under 

the vision of the Kingdom (2030) compared to the rest of the Gulf countries. What are the effects of 

increased trade openness on various economic sectors in Saudi Arabia and the rest of the GCC? To 

study the relationship between economic variables, the researcher used the statistical program 

(Eviews(. 

         The results of the analysis showed that the effect of Saudi Arabia's trade openness on the 

female unemployment rate was positive during the period from 1991 to 2017. It is noteworthy that 

this effect is random and is due to factors other than the index of openness in Saudi Arabia. With 

regard to the participation of women in the agricultural and industrial sectors, the effect of Saudi 

Arabia was found to be reversed. This means that women in Saudi Arabia are less involved in the 

agricultural and industrial  sector. This effect is random and is not linked to the index of openness in 

Saudi Arabia. With regard to the participation of women in the service sector, the impact on Saudi 

Arabia was positive, which means that women in Saudi Arabia are more involved in the service 

sector compared to the rest of the GCC countries. The Kingdom of Saudi Arabia came first in this 

field, This effect is consistent with Saudi Arabia's trade openness index. 

 

Keywords: Trade openness, Women, Labor market, Saudi Arabia, Gulf Countries. 

                                                             
76 The author would like to acknowledge financial support for this work from the Deanship of Scientific Research (DSR), 

University of Tabuk, Saudi Arabia, under grant No. (S-0118-1439). 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:a.assaf@ut.edu.sa


Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 175 

 

Global Journal of Economics and Business 

Vol. 5, No. 2, 2018, p.175 – p.187                                     Refaad for Studies and Research 

e-ISSN 2519-9293 , p-ISSN 2519-9285                                www.refaad.com  
 

دراسة حالة  -التجارية الجزائريةواقع ورهانات تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني وأثرها على أداء البنوك 

 –بشار –بنك الفالحة والتنمية الريفية 
 

 مقدم عبد الجليل

 الجزائر -جامعة طاهري محمد بشار -ونائب رئيس قسم علوم التسيير استاذ محاضر "أ"
mokaddemabdeldjalil@yahoo.com 

 

 امللخص:
االنفاق  أصبح تنويع الخدمات املصرفية االلكترونية وتطويرها واالهتمام بجودتها من بين أهم املداخل لزيادة أداء وتنافسية البنوك وذلك بزيادة 

ات للحصول على تكنولوجيا الصناعة املصرفية االلكترونية واالهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري ليستوعب هذه التطورات في مجال الخدم

 .املصرفية 

ا على تهدف هذه الدراسة إلى البحث في جوانب املوضوع إلزالة الغموض حول أنظمة الدفع االلكترونية ومدى تطبيقها في البنوك التجارية وتأثيره

 أدائهم وبناءا على هذا قمنا بمعالجة اإلشكالية واختبار الفرضيات باعتمادنا على املنهج الوصفي والتحليلي في الدراسة.

يث قدمنا أجريت هذه الدراسة على بنك الفالحة والتنمية الريفية ملعرفة إذا ما كان أداء هذا البنك يتأثر باستخدام أنظمة الدفع اإللكترونية بح

الدراسة (، وقد خلصت Excel( بإضافة إلى )Spssاستبيان للموظفين في البنك وقمنا بتحليل املعلومات باعتماد على برنامج التحليل االحصائي )

البنك بطريقة ناجحة وبمستوى يضمن انجاز مهامه  أن استخدام وسائل الدفع اإللكتروني هــو أحد مصـادر تحسيـن األداءبمجموعة من النتائج أهمها 

 .جيدة ووظائفه بصورة

 .االلكترونية البطاقاتترونية، أداء البنوك، لكأنظمة الدفع، الصيرفة اإلالكلمات املفتاحية: 

  قدمة:امل
خدمات إن تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية يعتبر من الضمانات األساسية والالزمة لنموه واستمراريته وتطوير أدائه، فإن ال

يعني ضرورة استخدام اإللكترونية قد تطورت بشكل كبير وواسع في اآلونة األخيرة ولغرض تقييم كفاءة أداء العمل املصرفي خالل فترة معينة، فإن ذلك 

  .وسائل الدفع اإللكترونية ومواكبة التكنولوجيا لتحديد األهداف التي تضمن للمصرف وصوله إلى تحقيق غايته في الربحية املنشودة

 الكترونية أو التقلیدیة كانت سواء فيه الدفع وسائل كافة في التحدیث وتحقیق املصرفي النظام ولتطوير الخصوص، وجه وعلى الجزائر في أما

 إال لش يء ال الدولیة املستويات أعلى إلى به واالرتقاء املصرفي العمل شأنها عصرنة من والتي مشاریع عدة وطرحت اإلصالحات من بالعدید الدولة قامت

 وتدارك التأخر املسجل في هذا املجال.امليزة التنافسية للبنك وتحسين أدائه ومنه تعزيز مكانة الدولة الجزائرية  وتعزیز العمالء الخدمات أفضل لتقدیم

 الدراسات السابقة:
ت فقد تعددت الدراسات مؤخرا حول وسائل الدفع االلكتروني بحكم أنها تجسد التطورات التكنولوجية للبنوك في املعامالت التجارية، فقد كان

ت للقرن الحادي والعشرين مع اإلشارة إلى التجربة قد أشارت إلى استراتيجيات نظام املدفوعا 2009سنة  (2009لوصيف عمار)عمار،دراسة 

 الجزائرية وتضمنت عدم مالئمة وسائل الدفع التقليدية لتطورات العصر، ال من حيث السرعة وال من حيث الفعالية

في مجلة جامعة األزهر بغزة طبيعة وأنواع وسائل الدفع االلكتروني ونظم  (2010علي عبد هللا شاهين )علي عبد هللا، بينت دراسة  2010وفي سنة 

قات التقنية الرقابة عليها والتحديات املرتبطة بها وتم التوصل من خالل الدراسة إلى أن البيئة الجديدة للعمل املصرفي واملنافسة الشديدة والتطبي

 يجاد آليات متطورة في استخدام وتنويع الخدمات املصرفية االلكترونية وضرورة لوسائل الدفع االلكتروني أدت إلى الضغط على املصارف إل 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:mokaddemabdeldjalil@yahoo.com
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ملسعداوي يوسف وسعيدي جميلة )يوسف، جميلة، تم عرض مداخلة بامللتقى العلمي الدولي الرابع باملركز الجامعي خميس مليانة  2011وفي سنة

 في قسمها الثاني،  حول وسائل الدفع االلكتروني املبنية على إشكالية تطرح (2011
ً
في قسمها األول ماهية النقود االلكترونية، وكيفية تأمينها الكترونيا

 . فأشارت الدراسة على أن النقود االلكترونية هي املكافئ االلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها إلتمام املعامالت التجارية

 للموضوع بالشكل التالي:مما سبق يمكن صياغة اإلشكالية الرئيسية 

 إشكالية الدراسة:
 ما هو واقع تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية الجزائرية وما مدى تأثيرها على أدائه؟

 ومن هذه اإلشكالية الرئيسية تتفرع عنها مجموعة من التساؤالت الفرعية، يمكن صياغتها علة النحو التالي:

 ت املصرفية اإللكترونية بالبنوك الجزائرية؟ما سبب عدم تطور الخدما .1

 هل تأثير كفاءة املوارد البشرية وتوفر اإلمكانيات املادية على أداء البنك؟ .2

 إلى أي مدى يأثر استخدام وسائل الدفع اإللكترونية من قبل العمالء على أداء البنك؟ .3

  :انظمة الدفع اإللكتروني واداء البنوك التجارية. بين تطبيق داللة معنوية ذات إيجابية عالقة توجدالفرضية الرئيسية 

 :الفرضيات الفرعية 

o بين كفاءة املوارد البشرية  وأداء البنوك التجارية  احصائية داللة ذات إيجابية عالقة توجد  

o بين توفر اإلمكانيات املادية وأداء البنوك التجارية احصائية داللة ذات إيجابية عالقة توجد 

o بين استخدام وسائل الدفع اإللكتروني وأداء البنوك التجارية احصائية داللة ذات إيجابية عالقة توجد 

 أهمية الدراسة:
اختيار  تكمن أهمية الدراسة في الدور الذي تلعبه أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية، وضرورة مسايرة التطور املصرفي فأصبح من املهم

 ة التي تحقق رضا العمالء وراحتهم، واألهم في ذلك أن تساهم في تطور أداء البنك ومنه اقتصاد الدولة.التقنيات والوسائل واألنظم

 محددات الدراسة )الزمانية واملكانية واملوضوعية(:
لنظري لوسائل الدفع بالنظر إلى عنوان الدراسة نجد أنه يتكون من ثالثة أجزاء، األول والثاني نظري نحاول من خالله تسليط الضوء على اإلطار ا

جزء الثالث اإللكتروني وتقييم أداء البنوك ووقعها في الجزائر، من خالل سرد مختلف التعاريف واملفاهيم والتحاليل للمفكرين واالقتصاديين، أما ال

بنك الفالحة والتنمية الريفية ببشار خالل فهو تطبيقي حاولنا من خالله تبيان تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني وتأثيرها على األداء لعينة من املوظفين ب

 .2017/2018عام 

 املبحث األول: االطار النظري النظمة الدفع اإللكتروني
 املطلب األول: الصيرفة االلكترونية:

باستخدام  املقصود بالصيرفة االلكترونية هو إجراء العمليات املصرفية بطرق إلكترونية، أيالفرع األول: مفهوم الصيرفة اإللكترونية: 

ن أعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال الجديدة سواء تعلق االمر بالسحب أو بالدفع أو باإلئتمان أو بالتعامل في األوراق املالية أو غير ذلك م

ه وهو في منزله أو املصارف. وفي ظل هذا النمط من الصيرفة ال يكون العميل مضطرا للتنقل إلى البنك، إذ يمكنه القيام ببعض العمليات مع مصرف

 (2006في مكتبه، وهو ما يعني تجاوز بعدي املكان والزمان.)أحمد، 

 الفرع الثاني: اهم أنظمة الصيرفة اإللكترونية الحديثة:
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 : أنظمة الصيرفة اإللكترونية(1)الشكل رقم 

 
 املصدر: من إعداد الباحث                                                                                             

 املطلب الثاني: السياق النظري لوسائل الدفع اإللكتروني:

 تصدره التي االلكترونية والتحويالت األدوات من مجموعة أنها على االلكتروني الدفع بوسائل يقصدالفرع األول: تعريف وسائل الدفع اإللكتروني: 

 (.2010البنكية )صالح،  والبطاقات االلكترونية والشبكات االلكترونية، والنقود البنكية، البطاقات في وتتمثل دفع، كوسيلة واملؤسسات املصارف

 املبلغ على يتحصل الذي الدفع،املصرف وسيلة أصدر الذي املصرف املشتري(، أو الدافع( املتعامل :أطراف أربعة االلكتروني الدفع عملية وتتضمن

 (.2007البطاقات) محمود،  شبكة ،)البائع( الدفع من املستفيد لحساب

 :االلكترونية الدفع بأنظمة التعامل الفرع الثاني: أطراف

 االنترنت شبكة عبر أخرى  ملجموعة أو آخر لشخص ومجموعة آخر، إلى شخص من النقود النتقال وسيلة أنها في االلكتروني الدفع أنظمة تشترك

 (2008عناصر)جالل،  أربعة على جميعها تحتوي  أنها تجد النظم هذه اختالف وعلى (2009لوجه،)محمد، وجها للتفاعل الحاجة دون 

 : أطراف التعامل بأنظمة الدفع اإللكتروني والعالقة بينهم(2) الشكل رقم

 
 املصدر: من إعداد الباحث                                                        

 املطلب الثالث: واقع وسائل الدفع االلكتروني في الجزائر:

 مدلول  ويعني والبنكي املالي القطاع عصرنة عن الجزائر في الحديث كثر األخيرة السنوات في مشروع تطوير نظام الدفع في الجزائر: : الفرع األول 

 بدأت ولهذا .املالية والتحويالت والسحب الدفع أنظمة عصرنة يتطلب ما وهذا والبنكي املالي في النشاط واالتصال اإلعالم تكنولوجيا إدخال عصرنة

 العصر. بمواكبة لها تسمح جديدة مشاريع تتبنى الجزائر

 الجزائر في الدفع نظام تطوير مشروع الفرع الثاني: برنامج

انظمة الصيرفة 
 اإللكترونية

الصراف اآللي  

  نظام خدمة

E-Switch 

  نظام خدمة الزبائن

-E عبر االنترنت

Banking 

البنوك اإللكترونية  

نظام خدمة الهاتف 

املصرفي  

نظام خدمة البطاقة 

الذكية  
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 الراهنة املرحلة في أولوية ذا مجاال املعلومات، معالجة وطرق  واملصرفية املالية املعامالت وعصرنة والدفع املعلومات أنظمة وعصرنة تحديث ويعتبر

 تتميز وطنية مصرفية منظومة أسس وإرساء املصرفية إلصالحات  مسار الستكمال أخرى  جهة ومن جهة من املجال هذا في املسجل التأخر لتدارك

 (2006العالمي .)عبد القادر، املستوى  على املصرفية البيئة تشهدها التي والتطورات التحديات مواجهة لتستطيع والعصرنة بالحداثة

 أهم أحد الجانب هذا ويعد واملعلومات، املدفوعات نظم وعصرنة تحديث مجال في املسجل التأخر الراهن الوقت في املصرفي النظام يميز ما إن

 املصرفي النظام تقييم الدولي النقد صندوق  رأسها وعلى الدولية املالية بالهيئات أدى الذي األمر وهو املصرفي النظام تميز التي السلبية الجوانب

  الجزائري 
ً
  تقييما

ً
 آليات وتعزيز التشريعي جانبها في املسجلة االصالحات برغم وهذا األجنبي االستثمار جلب في الرئيسية املعوقات أحد ويعتبر .سلبيا

 بالنسبة جديد أي مشروع تحقيق يتطلب حيث 2003 أوت 26 والصادرة 11-03بموجب املرسوم  خالل تعديالته من تجلت والتي والرقابة اإلشراف

 :مقومات ثالث توفر للدولة

 لإلنجاز مضبوطة آجال وتحديد ودقة، بوضوح الهدف تحديد 

 والبشرية املالية( املوارد خصيص  

 محفزة ولكنها مساعدة فقط ليس مالئمة  )الخ...تجارية سياسية، صناعية، قانونية،( بيئة  توفر . 

 وتبناه املالي النظام وتحديث لتطوير 2001/2002في الجزائر في الدفع نظام لتطوير مشروع أول  وكان الجزائر في الدفع نظام تطوير في يتمثل واملشروع

 البنك من كمساعدة أمريكي دوالر مليون  16.5 املشروع ب هذا لتطبيق الجزائر واستفادت واالتصال، اإلعالم وتكنولوجيا البريد وزارة الجزائر، بنك

 العالمي

 في تكافل 2006 سنة منذ يشهد بدأ الجزائر في الدفع نظام إن :الجزائر في الدفع نظام وتحديث تطوير ملشروع الرئيسية الفرع الثالث: املكونات

 الجزائر في الدفع نظام تحديث اطار في طرح ما أهم ومن الدفع، وسائل وتحديث تطوير أجل من العالمي البنك بمساعدة والدولية الوطنية الجهود

 يلي: ما به العمل وجاري 

 41 في الجزائر في انطلق الذي االلكترونية املقاصة نظام يعتمد  RTGS" : Real Time GrossSettleme الفورية  االجمالية التسوية نظام .1

 اطار في املشروع هذا يهدف الفورية االجمالية التسوية نظام وهو جديد نظام بنية على 2001 نوفمبر 29في  بالفعل تحصيله وتم 2001 جانفي

 .الدولي املستوى  إلى الوصول  في رغبة وذلك الدفع أنظمة حيث من سيما ال املصرفية الخدمة تحسين

 :بعد عن املقاصة نظام .2

 (2014. )ميادة،  ACTI نظام  هو RTGS لنظام مكمل نظام بإنشاء جديدة دفعة عرفت الدفع نظام عصرنة عملية إن

 باستعمال وذلك البنكية بالبطاقات والدفع السحب عمليات اقتطاع، تحويل، صكوك، العام، الدفع لوسائل اآللية باملعالجة يختص النظام هذا

 املعايير ووفق املتطورة الدفع أنظمة من الثاني القسم النظام هذا ويمثل املختلفة، والبرمجيات  scannersالضوئية  املساحات مثل متطورة وسائل

 .للزبائن املقدمة للخدمات النهائي التحسين الهدف بهذا الدولية

 الجزائر في اإللكتروني الدفع تطبيق مراحلالفرع الرابع: 

 اآللي واملوزع  GAB البنكي اآللي بالشباك الخاصة السحب بطاقات استعمال الدفع، أدوات استخدام مجال في الجزائرية للبنوك تجربة أول  تعتبر

  (:2005مراحل )سماح، على ذلك وتم DAB البنكي

 األولى املرحلة .1

 جهاز من السحب البطاقة حامل يستطيع ال بمعنى للبطاقة املصدر بالبنك الخاص واملوزع البنكي اآللي الشباك في إال السحب بطاقة تستعمل كانت

 .آخر بنك

 الثانية املرحلة .2

 سواء للنقود آلي موزع أي من السحب بإمكانية تسمح التي SATIM شبكة استعمال خالل من الجزائرية البنكية الشبكة ربط تم املرحلة هذه خالل

 غرفة عمل يشبه وعملها CIB البنوك بين ما سحب بطاقة إلى العادية السحب بطاقةSATIM حولت  وبذلك آخر، لبنك أو البطاقة ملصدر تابع كان

  البنوك بين املالية املعامالت تسوية في املركزي  بالبنك املقاصة

 حيث الجزائر، في البنكية البطاقة استعمال وتعميم السائلة النقود دوران تقليص ألجل 2003 سنة أورو مليون  3.6 إستثمار على عملت ولقد

 في إتفاقية عقد تم الغرض نفس وألجل .(Terminaux de paiement)التجار عند دفع طرفيات إقام وكذا للنقود، اآللي املوزع عدد زيادة على عملت

 البنوك طرف من العقد هذا مول  ولقد أورو 400.000 بمبلغ SATIM و البطاقة طرفيات صنع في مختصة فرنسية مؤسسات مع 2003أفريل  شهر

 الجزائر في املوجودة للنقود اآللية املوزعات كل ربط تم ولقد. البركة وبنك  ( CNMA ) الفالحي للتعاون  الوطني الصندوق  وهي SATIM في املساهمة

 .2003 سنة
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  الدفع بطاقات عرفتالفرع الخامس: البطاقة البنكية في الجزائر: 
ً
، تطورا

ً
 مختلف عبر وتعميمها اإللكترونية املقاصة استحداث بعد خاصة ملحوظا

 . الجزائر والبريد البنكية الوكاالت

  :كالتالي وهي مراحل بعدت الدفع بطاقات مرت :الجزائر في الدفع بطاقة تطور  مراحل .1

 

 : مراحل تطور بطاقة الدفع في الجزائر(3)شكل رقم 

  
 املصدر: من إعداد الباحث

 

 :املعاصرة البنكية املنتجات توزيع في املستخدمة الوسائل .2

 :استعمال يمكن البنكية الخدمات إلى للوصول 

  لألوراق اآللي املوزع  DAB  : 

 للمستهلك تسمح إلكترونية بطاقة طريق عن تستخدم أوتوماتيكية آالت فهي .البنكي القطاع في للماكينة بسيطة صورة هي لألوراق اآللية املوزعات

للمستهلك )عبد الوهاب،  ضرورية األكثر الخدمة تقديم لألوراق هي اآللي للموزع الرئيسية فاملهمة وهكذا الفرع، إلى اللجوء بدون  املال من مبلغ بسحب

2004) 

 DAB : املوزع الىلي لألوراق(1) الجدول رقم
 النتائج التقنية املبادئ العامة الوسيلة

يسمح بالسحب لكل حائز على بطاقة  DABاملوزع اآللي لألوراق املالية 

وأماكن سحب. يوجد في الشوارع، املحطات، 

 أخرى. يعمل دون انقطاع

جهاز موصول بوحدة مراقة إلكترونية تقرأ 

املدرات املغناطيسية للبطاقة. هذه األخيرة 

تسجل عليها املبالغ املالية املمكن سحبها 

 أسبوعيا.

 تخفيض نشاط السحب في الفروع.

 .273نعمون وهاب، املرجع نفسه، ص املصدر:

  لألوراق األوتوماتيكي الشباكGAB )  :) 

  أكثر خدمات تقدم أوتوماتيكية أجهزة أيضا هي لألوراق األوتوماتيكية الشبابيك
ً
  وأكثر تعقيدا

ً
 األمر يتعلق لألوراق اآللي للموزع بالنسبة تنوعا

 العمليات من بالعديد بالقيام تسمح األموال سحب مهمة إلى باإلضافة والتي إلكترونية بطاقات طريق عن تستخدم بشبكة متصلة أوتوماتيكية بأجهزة

 بالحاسوب مباشرة متصلة لألوراق األوتوماتيكية فالشبابيك  .حساب...إلخ إلى حساب من تحويل عمليات صك، طلب الودائع، قبول  مثال تشمل

 .بداية فكرة االنطالق لنظام السحب مابين البنوك• 1998

2002 
حيث أعطي دور اإلشراف والريادة والتنسيق ما بين le systéme de paiement interbancair االنطالق الرسمي ملشروع التسديد اإللكتروني  •

 .، التي تجمع مختلف البنوك الوطنية والخاصة لتبادل املعلومات والتنسيق في عمليات السحب والدفع للموزع اآللي satimالبنوك لشركة

  ENVتم اختيار نظام الدفع بالبطاقة املطابقة ملواصفات • 2004

 (COMI: comité monétique intrebancaire).  إنشاء جمعية • 2005

 .البداية األولى ألول بطاقة سحب في الجزائر، حيث وزعت على مختلف مستخدمي البنوك للتجريب ومعرفة النقائص • 2006

 .عبر كامل التراب الوطني في البريد واملواصالت والبنوك CIBتعميم بطاقة • 2007

2008 
قة أكد وزير املالية أنه ستعمم ماكينات الصرف اآللي عبر املتاجر الكبرى في الجزائر واملناطق اآلهلة بالسكان، وكذلك تعميم استخدام بطا•

 . الدفع لدى املواطنين
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 ألنها التسويق مستوى  على مهم ودورها البنكي، للنظام األساسية اإللكترونية البنكية املنتجات أحد الحاضر الوقت في تمثل وهي للبنك الرئيس ي

 . املستهلك مع للحوار وسيلة تمثل أصبحت

 GAB البنكي اآللي : الشباك(2)رقم  الجدول 
 النتائج التقنية املبادئ العامة الوسيلة

يخول لكل حائز على البطاقة القيام  GABاملوزع األوتوماتيكي لألوراق 

بالعديد من العمليات منها: السحب، 

بالتحويالت،  معرفة الرصيد، القيام

 الطلب الشيكات...إلخ

جهاز موصول بالكمبيوتر الرئيس ي 

للبنك يقرأ مدرات مغنطيسية 

للبطاقة التي تسمح بمعرفة الزبون 

 بفضل رمز سري.

 يستعمل من طرف الزبائن:

 في أوقات غلق البنوك.-

 .الزبون املستعجل-

 .274نعمون وهاب، املرجع نفسه، ص املصدر:

 :التالي الشكل في GAB و DAB من كل في الخدمة تنفيذ طريقة تلخيص ويمكن

 GAB و DAB - خدمة على الحصول  : طريقة(4)رقم  شكل

 
 .73ص ذكره، سبق مرجع ميهوب، سماحاملصدر: 

 اإللكترونية البيع نقطة نهائيTPV ) :) 

 واملوصول  االئتمان ببطاقات الخاص اإللكتروني القارئ  على البطاقة يمرر  أن البيع نقطة موظف مكان أي في إئتمان بطاقة يحمل الزبون  كان إذا

 يدخل أن بعد بالزبون  الخاص من الرصيد القيمة وخصم الرصيد كفاية من بالتأكيد يقوم بدوره والذي املعني للبنك املركزي  الحاسوب مع مباشرة

  الزبون 
ً
  أو رمزا

ً
  رقما

ً
  سريا

ً
 حساب لرصيد القيمة بإضافة ذلك بعد املركزي  الحاسوب يقوم PIN  السري  الشخص ي التعريف برقم يعرف والذي به خاصا

 الثانية. من جزء في هذا كل يتم املتجر،

 الجزائرية: البنوك في اإللكتروني الدفع نظام تواجه التي العقبات الفرع السادس:

 املصرفية الخدمات بتقديم املخاطر املترتبة تعدد إلى باإلضافة االلكترونية التجارة بتنظيم املتعلقة والتشريعية القانونية البيئة وضوح عدم 

 االلكترونية.

 الثقافة غياب أو نتيجة لنقص الشيك على النقدي الدفع يفضلون  واألفراد الجزائرية فاملؤسسات الدفع، وسائل استعمال سوء مشاكل 

 قليال. إال املصرفي بالشيك يتعامل ال مجتمع في املصرفية

 الدفع بطاقة أن يقبل للدفع كوسيلة الشيك يرفض اقتصاد في فكيف االلكترونية الدفع وسائل استخدام على اإلقبال ضعف. 

 مثل العمالء مع التعامل حركة وتنظم والسحب اإليداع عمليات تسير التي الجديدة االلكترونية النظم الستخدام بعد تتأهل لم الجزائرية فالبنوك

 .اآللي الصراف جهاز

 الخدمات في التجارة تحرير اتفاقيات تطبيق مع سيما ال الحساسية بالغ وضع في نفسها الجزائرية التجارية البنوك وجدت الجديدة املتغيرات هذه ظل في

 أهم ولعل املعلومات تقنية مكاسب تحقيق في نجاحها بمدى املرهونة التحديات هذه ملواجهة التنافسية قدراتها بتدعيم ملزمة أصبحت إذ املالية،

 :في تتمثل املصرفي العمل في والتكنولوجيا العلم ثورة من القصوى  االستفادة لتعظيم االعتبار بعين أخذها يجب التي املحاور 

 املعلومات. تكنولوجيا مجال في االستثماري  اإلنفاق زيادة 

 أقل. وتكلفة أعلى بكفاءة للعمالء املصرفية الخدمات من متنوعة تشكيلة لتقديم االنترنت استخدام في التوسع 
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 أخرى. جهة من والعمالء الشركات وبين جهة من البنوك بين إلكترونية وصل حلقة بمثابة تكون  مصرفية شبكة خلق على العمل 

 التسويات وإجراء بالعمالء الخاصة املعلومات تداول  في السرعة يحقق بما فروعه باقي وبين بنك لكل الرئيس املركز بين االتصال شبكة دور  تفعيل 

 .األخرى  املالية واملؤسسات بالبنوك الخاصة االلكترونية بالشبكات االرتباط إلى باإلضافة عليها، الالزمة

 املبحث الثاني: عموميات حول تقييم األداء في البنوك:
 مفهوم األداء وتقييمه: املطلب األول:

 تفجيربها  تنوي  هذه املدخالت لكن، معطاة ملدخالت نتائج هو ظهورها أهداف أو مخرجات تصور " األداء بمفهوم يقصداألداء:  مفهومالفرع األول: 

 هذا فإن األساس هذا وعلى ،"املؤسسة إليه تسعى الذي التصور  هذا إحراز أجل من الضوء بتسليط املؤسسة، داخل املوجودة الطاقات وتجنيد

 (1998املؤسسة.)عبد املحسن،  داخل تحقيقها إلى األنشطة هذه تسعى التي األهداف من كال يعكس املفهوم

 مستوى  لتقدير معينة زمنية فترة خالل العاملين من فرد كل ألداء تقديرية عملية "أنه على األداء تقييم يعرف كما :األداء تقييم مفهومالفرع الثاني: 

 وبأسلوب العمل بإستراتيجية مرتبطة كانت إذا أكبر فعالية لتحقيق البشرية، املوارد لتسيير وضرورية ومستمرة منظمة وظيفة وتعتبر ،"أدائه ونوعية

 (.2014املؤسسة.)وسيلة،  تسيير

شأنها  من عناصر عدة تظافر من ينتج وهو الوظيفة، منها تتكون  التي املختلفة واملهام باألنشطة القيام هو األداءاملطلب الثاني: محددات تقييم األداء: 

 (2000يمكن تلخيصها في الشكل التالي:)حسن، األداء محددات العناصر هذه على ويطلق سلبيا، أو إيجابيا األداء هذا على أن تؤثر

 : العناصر املحددة لتقييم األداء(5)الشكل رقم 

 
 .50، ص1986 مصر(، االسكندرية) الجامعية، الدار ،"التطبيقي البحث وأدوات السلوكية األسس العاملة القوى  إدارة" عاشور، صقري  أحمداملصدر: 

 املطلب الثالث: أهمية تقييم األداء:

 .يعتبر تقييم األداء أهم الركائز التي تبنى عليها عملية املراقبة 

 .يفيد تقييم األداء بصورة مباشرة في تشخيص املشكالت وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف في املنشأة 

  املنشأة أو على مستوى الصناعة أو على مستوى الدولة.يعتبر من أهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى 

 .اختبار مدى تحقيق املشأة لألهداف املوضوعة باستخدام البيانات املالية واإلحصائية 

 .( 2015)زينة،  معرفة مدى سالمات السياسات واالستراتجيات خالل السنة املالية 

 والتنمية الريفية:الدراسة امليدانية في بنك الفالحة  املبحث الثالث:

 46 استبيان على عينة عشوائية استرجع منها  54وتم توزيع  Badrموظف في بنك  63يتكون مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة: املطلب األول:

 .اكتمالهم لعدم استبيانات 08واستبعاد  استبيانا صالحة لدراسة
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 : خصائص املتغيرات الشخصية(3)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج                     

 الدراسة فرضيات املطلب الثاني: اختبار

 بتقدير نقوم ثم االقتصادي، املعرفة واالبداع ادارة تطبيق بين العالقة عن املعبر الدراسة نموذج بتكوين نقوم الدراسة فرضية باختبار القيام قبل

 .الدراسة فرضية واختبار بتقييمه نقوم اآلخير وفي الرياض ي، النموذج معامالت

 االتجاه أن اتضح SPSS باستعمال برنامج االستبيان في إليها واملشار العينة أفراد إلجابات اإلحصائية املعالجة خالل من الدراسة: نمودج تكوين .1

 (Y= a X +b) :لتمثيله املستقيممعادلة  على االعتماد تم ولذالك مستقيمة، خطية عالقة يمثل الدراسة لنموذج العام

 :نموذج الدراسة .2

 : نموذج الدراسة(6)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 املصدر: من إعداد الباحث

 

 

 النسبة املئوية العدد املستويات املتغيرات

 47,8 22 ذكر الجنس

 52,2 24 أنثى

 56,5 26 30-18 السن

31-40 19 41,3 

41-50 1 2,2 

 2,2 1 متوسط املستوى التعليمي

 8.7 4 ثانوي 

 78.3 36 جامعي

 10.9 5 دراسات أخرى 

 52.2 24 سنوات 5أقل من  الخبرة املهنية

 32.6 15 سنوات 10-5من 

 15.2 7 سنوات فأكثر 10

 34.8 16 لم تجري أي دورة الدورات التدريبية

 26.1 12 دورة واحدة

 8.7 4 دورتان

 30.4 14 أكثر من دورتان

 2,2 1 مدير فرع املركز الوظيفي

 17.4 8 رئيس قسم

 80.4 37 أخرى 

 

تطبيق أنظمة الدفع 

 اإللكتروني

 

 أداء البنوك التجارية

 المتغير التابع المتغير المستقل

 كفاءة الموارد البشرية

 توفير اإلمكانيات المادية

 استخدام وسائل الدفع

 اإللكتروني
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 صدق االستبيان: املطلب الثالث:

 : صدق االستبيان(4) الجدول رقم

 Alpha de عدد العناصر
Cronbach 

27 0,928 

 SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامجاملصدر: 

مما يؤكد أن هنا االستبيان صـادق وثابت تمامـــا وإذا أعدنا هذا االستبيان في زمن  % 92أي ما يعادل  0.92يساوي  Alpha de Cronbachمعامل  

 آخر نحصل على نفس النتيجة.

 املطلب الرابع: تحليل وإختبار صحة الفرضيات:

 :العالقة بين كفاءة املوارد البشرية وأداء البنوك إختبار الفرضية الفرعية االولى 

- H0  معنوية لكفاءة املوارد البشرية على أداء البنك.:ال يوجد أثر ذو داللة 

- H1 .يوجد أثر ذو داللة معنوية لكفاءة املوارد البشرية على أداء البنك : 

 : عالقة كفاءة املوارد البشرية بأداء البنوك(5)الجدول رقم 
 املتغير املستقل:

 كفاءة املوارد البشرية

 املتغير التابع: أداء البنوك

 معامل االرتباط bمعامل الثبات  aمعامل االنحدار 

R 

 معامل التحديد

r
2

 

Sig اثبات الفرضية 

 H1 0,000 0,428 0,654 1.961 0,521 النتيجة

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

ومنه يمكن القول أن االرتباط متوسط بين =R  65,4%أي ما يعادل نسبة   r= 0.654نالحظ أن معامل االرتباط  5من خالل الجدول رقم التحليل: 

 كفاءة املوارد البشرية على أداء البنك.

  r-deux = 0,428 مـــن التغيرات التي تحدث في أداء البنوك سببها التغير في كفاءة  42,8 %ومنه يمكن القول أن   42,8 %أي ما يعادل نسبة

أي يوجد أثر ذو داللة معنوية لكفاءة املوارد البشرية على أداء  H1ونقبل   H0معناه نرفض  ᾳأصغر من  Sigاملوارد البشرية، ونالحظ أن 

    Y=  0.521 X1+1,961 :الشكل التالي منمعادلة اإلنحدار البنك. وبالتالي تكون لدينا 

 :العالقة بين توفر االمكانيات املادية وأداء البنوك إختبار الفرضية الفرعية الثانية 

- H0  يوجد أثر ذو داللة معنوية توفر االمكانيات املادية على أداء البنك.:ال 

- H1 .يوجد أثر ذو داللة معنوية توفر االمكانيات املادية على أداء البنك : 

 : عالقة توفر االمكانيات املادية بأداء البنوك(6)الجدول رقم 
 املتغير املستقل:

 توفر اإلمكانيات املادية

 البنوكاملتغير التابع: أداء 

 معامل االرتباط bمعامل الثبات  aمعامل االنحدار 

R 

 معامل التحديد

r
2 

Sig اثبات الفرضية 

 H1 0,000 0,329 0,574 1,732 0,611 النتيجة

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

ومنه يمكن القول أن االرتباط ضعيف بين كفاءة  %57.4أي ما يعادل نسبة  =r 0,574نالحظ أن معامل االرتباط  6من خالل الجدول رقم التحليل: 

 املوارد البشرية على أداء البنك.
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r-deux = 0.329  مـــن التغيرات التي تحدث في أداء البنوك سببها التغير في إمكانيات املادية. %32.9ومنه يمكن القول أن   % 32.9أي ما يعادل نسبة 

أي يوجد أثر ذو داللة معنوية لتوفر اإلمكانيات املادية على أداء البنك. وبالتالي تكون لدينا  H1ونقبل   H0معناه نرفض  ᾳأصغر من  Sig  نالحظ أن

 Y = 0,611 X2 +1,732  :  الشكل التالي منمعادلة اإلنحدار 

  باألداء.إختبار الفرضية الفرعية الثالثة: عالقة استخدام وسائل الدفع اإللكترونية 

- H0 .ال يوجد أثر ذو داللة معنوية الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية على أداء البنك : 

- H1 .يوجد أثر ذو داللة معنوية الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية على أداء البنك : 

 : العالقة بين استخدام وسائل الدفع االلكترونية وأداء البنوك06الجدول رقم 
 املستقل:املتغير 

استخدام وسائل الدفع 

 اإللكترونية

 املتغير التابع: أداء البنوك

 معامل االرتباط b معامل الثبات aمعامل االنحدار 

R 

 معامل التحديد

r
2 

Sig اثبات الفرضية 

 H1 0,000  0.607 0,779 0,776 1,032 النتيجة

 SPSSاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

ومنه يمكن القول أن االرتباط قوي بين كفاءة  77,9 %أي ما يعادل نسبة =r 0,779نالحظ أن معامل االرتباط   06من خالل الجدول رقم التحليل: 

 املوارد البشرية وأداء البنك.

r-deux = 0,607  أداء البنوك سببها التغير في استخدام وسائل مـــن التغيرات التي تحدث في  %60,7ومنه يمكن القول أن   % 60,7ي ما يعادل نسبة أ

أي يوجد أثر ذو داللة معنوية الستخدام وسائل الدفع اإللكترونية على  H1ونقبل   H0معناه نرفض  ᾳأصغر من  Sigنالحظ أن   الدفع اإللكترونية.

 Y= 0,776X3 + 1,03    :الشكل التالي من االنحدارمعادلة أداء البنك. وبالتالي تكون لدينا 

 املطلب الخامس: مناقشة النتائج:

أما معامل التحديد فبلغ   %77,9نالحظ أن املتغير األكثر تأثيرا على أداء البنك هو استخدام وسائل الدفع االلكتروني حيث بلغ معامل االرتباط 

إلضافة إلى ذلك، وجود بعض النقائص في اإلمكانيات با .ان استخدام وسائل الدفع اإللكتروني لها أثر على تحسين أداء البنكوعليه نالحظ  60,7%

ر البشري يعود بالفائدة على املادية )الوسائل واملعدات...( واملوارد البشرية يجب على البنك تداركها، حيــــــث أن الكفــــاءات والقدرات التي يتمتع بها العنص

 ب والعمل على تدريب وتكوين العاملين بشكل مستمر.البنك، لهذا البد على البنك أن يولي أهمية كبيرة لهذا الجان

وتحسين  وخالصــة القــول أن استخدام وسائل الدفع اإللكتروني هــو مصــدر  تحسيـن األداء بالبنك بطريقة ناجحة واملحققة ألهدافه بشكل فعال،

 خاصة أو عمومية .امليزة التنافسية في ظل املنافسة مع باقي البنوك التجارية األخرى سواء كانت 

عد إتجاها شهدت الساحة املصرفية خالل العشرية األخيرة توسعا كبيرا في التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرها انتشار البنوك االلكترونية التي ت

قليدية ويهدف إلى تطوير وسائل تقديم حديثا ومختلفا عن البنوك التقليدية ملا تحققه من مزايا عديدة. فالعمل املصرفي االلكتروني يتجاوز الوظائف الت

 الخدمات املصرفية، ورفع كفائة أدائها بما يتماش ى والتكنولوجيات الحديثة.

 خاتمة:ال
"،  -بشار– من خالل دراسة ملوضوع تطبيق أنظمة الدفع االلكتروني وتأثيرها على أداء البنوك التجارية " دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية

ما هو واقع تطبيق أنظمة الدفع اإللكتروني في البنوك التجارية الجزائرية وما مدى تأثيرها على أدائه؟ وذلك من خالل  اإلجابة على اإلشكالية " حاولنا

 تقسيم البحث إلى فصلين نظري وتطبيقي.

 النتائج:

  وتدريب العاملين لالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة.ان استخدام أدوات الدفع االلكترونية أصبح واقعا ال مفر منه مما يستلزم تطوير 

 ت.هناك ضعف نسبي في حجم الخدمات التي يقدمها البنك من خالل أدوات الدفع االلكترونية باالضافة إلى ضعف في حجم ما تملكه من تلك األدوا 

 .تسريع وتسهيل التعامالت بين األفراد كونها تضمن تقليص التداول النقدي 

 ائل الدفع اإللكتروني في الجزائر يشهد صعوبات نظرا الرتفاع تكاليفه ولصعوبة تقبله من قبل الجمهور.إن تطبيق وس 
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 .امليكانيزمات التي تضمن األداء املالئم لها ترتكز أساسا في الوسائل التقنية وشبكة االتصال املتطورة 

 وقات والتي تشكل حجر عثرة أمام النجاح في املشاريع الجارية التنفيذ، ومن يعود تعثر الجزائر فيما يتعلق بتحديث وسائل الدفع إلى جملة من املع

 أهم هذه املعوقات هي:

o .ارتفاع تكلفة انشاء وصيانة الشبكات الخاصة بالعمليات املصرفية االلكترونية 

o .عدم اإلقبال الواسع الستخدام شبكة االنترنت من طرف البنوك أو من طرف العمالء 

o تقنيات الجديدة وعدم إملام املستخدمين بها. خوف العمالء من ال 

 حدث تسبب ظهور وسائل الدفع االلكتروني في إنخفاض محسوس الستخدام وسائل الدفع التقليدية، لكنه لم يؤدي إلى اختفائها أو زوالها وقد ال ي

 ذلك على املدى القصير وهذا يعود لسببين هما: 

o الحاصلة في نظام الدفع الكالسيكي. تمكن التكنولوجيا من اصالح بعض االختالالت 

o .إفراز وسائل الدفع االلكترونية لعيوب وعراقيل ال تأهلها الحتالل مكان الوسائل التقليدية، بل تمكنها من التعايش معها 

 التوصيات: 

 من خالل ما تطرقنا له في بحثنا هذا وبعد التعمق فيه، سنحاول وضع اإلقتراحات التالية:

  آليات ووسائل جديدة في استخدام وتنويع الخدمات املصرفية االلكترونية لغرض املحافظة على العمالء وجذب عمالء جدد.العمل على إيجاد 

 .دعم بحوث تطوير الخدمات املصرفية االلكترونية بهدف ضمان وتوسيع انتشار تلك الخدمات 

 دمات املصرفية املقدمة.العمل على تطوير أداء العاملين وتدريبهم باستمرار لالرتقاء بمستوى الخ 

 .على البنك ايجاد سبل لتخفيض املخاطر الناتجة عن العمل املصرفي االلكتروني 

 وى ضرورة العمل على توسيع وتنويع الخدمات املصرفية االلكترونية التي يقدمها البنك للعمالء ملا لذلك من أثر على زيادة أداء البنك ومست

 أرباحه.

  توعية الجمهور بأهمية الخدمات املصرفية االلكترونية. ملا لهذا العنصر من دور رئيس ي في استقطاب العمالء وتحقيق بذل املزيد من الجهود نحو

االيرادات ورفع مكانة العمل املصرفي االلكتروني، وذلك من خالل تبني برامج توعوية مناسبة وسياسة تسويقية مصرفية إلكترونية فعالة 

 هذا املجال. وتوظيف الكفاءات املتخصصة في

 .االهتمام املتزايد بإعداد دورات تأهيلية في مجال تقييم البنك وهذا من أجل معرفة أداءه 

  تحديث نظم الدفع والتسوية في البنوك الجزائرية، واالسراع في تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع االلكترونية كبطاقة السحب وبطاقات

 االئتمان.

 اللكترونية واالهتمام بجودتها لتلبية رغبات الزبائن، مع ضرورة املتابعة املستمرة لتلك الخدمات ملعرفة مدى رضا تنويع الخدمات املصرفية ا

 العمالء عنها.

  لخلق االهتمام بالتشريعات والقوانين التي توفر الحماية املدنية والجزائية للمتعاملين بهذا النوع من الوسائل االلكترونية املصرفية وذلك

 ينة نحو اقدام االشخاص دون تردد للتعامل بهذه الوسائل.الطمأن
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Abstract : 

The diversification of electronic banking services and their attention to quality, has become one of 

the most important approaches, to increasing the performance and competitiveness of banks by 

increasing spending on electronic banking technology and paying attention to training and qualifying 

the human element to accommodate these developments in the field of electronic banking services. 

The objective of this study, is to seek the aspects of this issue to eliminate ambiguity about 

electronic payment systems and their application in commercial banks and their impact on their 

performance. Based on this, we have addressed the problem and tested the hypotheses by adopting 

the descriptive and analytical approach in the study. 

This study was conducted on the Agricultural and Rural Development Bank to see if the performance 

of this bank is affected by the use of electronic payment systems so that we submitted a questionnaire 

to employees in the bank. we analyzed the information based on the statistical analysis program 

(Spss) adding to (Excel). The use of electronic payment methods is one of the sources of improving 

the performance of the bank in a successful manner and at a level that ensures accomplishing its 

functions androles in a precise manner. 
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دراسة تطبيقية على بعض البنوك في اململكة  -أثر التمويل املصرفي في عمليات التجارة الخارجية

 م2015 –م 2005للفترة من:  العربية السعودية

 3، معتز تاج السر محمد محمود2عباس فؤاد عباس حسن، 1سعد بن علي الوابل

 اململكة العربية السعودية -جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 3،2،1 
 
1sadalwabel@yahoo.co.uk 

 امللخص:
أثر ودور القطاع املصرفي السعودي في دعم وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وقد تم استخدام أساليب تسعى الدراسة إلى التعرف على 

بغرض اإلجابة على األسئلة والتحقق من الفرضيات. ولقد أدى التطور   (spss)التحليل اإلحصائي لقياس الفرضيات باالعتماد على الرزمة اإلحصائية

ى الدولي، إلى انفتاح األسواق العاملية، وامتداد نشاطها، وعليه تطورت القوانين املنظمة لها، تماشيا مع املتغيرات الذي شمل كل املجاالت على املستو 

أجله، االقتصادية الجديدة. وحتى يتمكن املتعاملون االقتصاديون من إتمام صفقاتهم الدولية على الوجه املطلوب، وتحقيق الهدف الذي أقيمت من 

ة تسيير هذه الصفقات والتقنيات املساعدة على التحكم فيها. غير أن عمليات التجارة الخارجية ال تخلو من املخاطر، الناتجة عن عليهم معرفة كيفي

ه ولتفادي حدوث مثل هذ البعد الجغرافي بين املصدر واملستورد، وانعدام الثقة في التعامل، وكذلك اختالف التنظيمات والقوانين املعمول بها في كل بلد.

تزويد  املشاكل وضعت الضمانات البنكية لضمان قيام كل من املستورد واملصدر بأداء واجباته املنصوص عليها في العقد. من أهم نتائج الدراسة هو

لنشاط الحيوي الهام. األطراف املتعاملة في التجارة الخارجية باملعلومات املطلوبة واإلجراءات املصرفية، والقوانين واللوائح التي تنظم العمل في هذا ا

%، ووجود عالقة ذات 5وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ضعيفة وعكسية بين التمويل ومعدل النمو حيث كانت الدرجة املعنوية أكبر من 

ئج عدم وجود عالقة بين %، أما فيما يتعلق بمعدالت التضخم فقد بينت النتا5دالله احصائية بين التمويل ومعدل النمو عند مستوى دالله أقل من 

%، كما توجد 5التضخم ومعدل النمو، بينما وجود عالقة ذات دالله احصائية بين الواردات ومعدل النمو حيث كانت الدرجة املعنوية أصغر من 

قيم الصادرات %، وعالقة ضعيفة وعكسية بين 5عالقة ذات دالله احصائية بين الصادرات ومعدل النمو حيث كانت درجة املعنوية أصغر من 

 .%5والواردات حيث كانت درجة املعنوية أكبر من 

 بوليصة الشحن، البنك فاتح االعتماد ،االعتماد املستندي ،املصدر  ،املستورد ،التجارة الدولية الكلمات املفتاحية:

املبحث األول: التجارة الخارجية، التعريف، املفهوم، األهداف       
 التجارة الخارجيةاملطلب األول: تعريف 

ن تعريف التجارة الخارجية بأنها" أحد الفروع لعلم االقتصاد التي تهتم بدراسة املعامالت االقتصادية الدولية ممثلة في رؤوس األموال بي             

 عن سياسات التجارة التي تطبقها دول العالم للتأثير في حركات السلع والخدمات ورؤوس
ً
. من 1األموال بين الدول املختلفة" الدول املختلفة فضال

فهوم الواضح من التعريف أن هناك بلدان مستوردة وأخرى مصدرة حيث تعد حكمة التجارة الخارجية هي االستخدام األمثل ملوارد العالم. ويختلف م

فصلها الحدود السياسية والقوانين واألنظمة من دولة التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية بحيث تتباين التجارة الخارجية بين األطراف الدولية التي ت

نظر إلى التجارة الخارجية على أنها نوع من التجارة التي تعنى بكميات التدفقات )الواردات والصادرات( من السلع، والتي ت شمل إجمالي إنتاج إلى أخرى. يم

من جهة وكتلة التدفقات )الصادرات والواردات( الخدمية من جهة أخرى والتي  السلع املادية وامللموسة في التجارة الخارجية بين األطراف املتداولة

ية الفكرية، تتألف من خدمات النقل الدولي، وخدمات التجارة الخارجية، والسفر الدولي والسياحة، والخدمات املصرفية واملالية الدولية، وحقوق امللك
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ادل االقتصادي الجغرافي، بحيث لم تعد السوق مغلقة أو قائمة على منطقة جغرافية واحدة ونقل التكنولوجيا. والذي نتج عن توسع مجال سوق التب

 للسلع والخدمات بين املناطق والبلدان ذات املكونات االجتماعية والسياسية أن
ً
ماط مختلفة. تضم مجتمًعا وتكويًنا سياسًيا، بل توسعت لتصبح تبادال

ص، وهو يختلف عن طبيعة التجارة الداخلية في بلد واحد. ويترتب على ذلك أن نقاط االختالف بين التجارة ولذلك، فإن التجارة الدولية لها طابع خا

درجات الخارجية والتجارة الداخلية هي تقسيم العالم إلى وحدات سياسية مستقلة، واملعتقدات والنظم االقتصادية املختلفة من بلد إلى آخر، وال

 البلدان وكذلك طبيعة مختلفة من األسواق الدولية من نظرائهم املحليين.املختلفة للنمو االقتصادي بين 

كما يمكن تعريف التجارة الخارجية بأنها عملية نقل البضائع والخدمات بين الدول، والتي يتم تنظيمها من خالل مجموعة من السياسات           

لخارجية تهتم بالوحدات الجزئية مثل التصدير واالستيراد. كما أصبح مقياس التجارة والقوانين واألنظمة واألعراف التي تعقد بين الدول. التجارة ا

ا بأن لديها الخارجية من املقاييس املهمة التي يمكن من خاللها وضع تصور عن تقدم أو تأخر دولة ما ، وتوصف الدولة التي تزيد صادراتها عن وارداته

في ميزانها التجاري، مما يعني أن  "Deficit"توصف الدولة التي تزيد وارداتها عن صادراتها بأن لديها عجزفي ميزانها التجاري، في حين  "Surplus"فائض 

 
ً
إلى ضعف الزيادة في الصادرات تدل على نمو الدولة وازدهارها واستعادة أعمالها، وكلما اعتمدت الدولة بشكل كبير على الواردات كان ذلك مؤشرا

 .1واألعباء املالية التي تؤدي إلى التدهور االقتصادي واالجتماعي في الدولةاقتصادها وزيادة االقتراض 

 املطلب الثاني: أهمية التجارة الخارجية

 :2تتمثل أهمية التجارة الخارجية في مجموعة من النقاط أهما  

  فلو نظرنا إلى التجارة الخارجية تعتبر من أهم األنشطة التي تعتمد عليها كل دول العالم: فال توجد دولة .
ً
واحدة تستطيع أن تعيش مكتفية ذاتيا

 من األرض ذات املوارد الطبيعية  320دول غرب أوروبا التي يزيد عدد سكانها عن 
ً
 لوجدناها تعيش على مساحة محدودة نسبيا

ً
مليون نسمة تقريبا

. وملا كا
ً
 وعطاءا

ً
نت دول غرب أوربا ال يمكنها العيش بدون تجارة خارجية، فمن املحدودة، مما جعلها في حاجة إلي التعاون مع دول العالم أخذا

ذات املوارد الطبيعي أن الدول النامية كذلك أكثر حاجة إلى التجارة الدولية، كما أن املساحة األرضية الشاسعة دولة كالواليات املتحدة األمريكية 

 الخارجية.املتعددة واملنتجات املتنوعة من االعتماد بشكل أساس ي على التجارة 

 أو تلك التي تحصل عليها من ،
ً
الخارج  توفير السلع والخدمات للمجتمعات املختلفة: تعمل على توفير السلع والخدمات التي ال يمكن إنتاجها محليا

. لذا فإن التجارة الخارجية تتيح لدول العالم إمكانية الحصول على املزيد من
ً
 من تكلفة إنتاجها محليا

ً
السلع والخدمات،  ومن  بتكلفة أقل نسبيا

رى ثم تسهم في زيادة مستوى رفاهية دول العالم ، وتنشأ أهمية التجارة الخارجية من حاجة دول لعالم للحصول على سلع وخدمات من الدول األخ

 بسبب عدم ويرجع ذلك ،لعدم قدرة أي دولة في العالم مهما بلغت قوتها االقتصادية أن تقوم بإنتاج كل السلع والخدمات التي تح
ً
تاجها محليا

 ، واختالف تكاليف إنتاج نفس السل
ً
عة بين دول توافر املواد األولية أو عدم توافر الظروف الطبيعية والجغرافية املالئمة إلنتاج هذه السلع محليا

 باملقارنة  بالدول األ 
ً
 لكن بتكاليف مرتفعة نسبيا

ً
خرى. لذا يكون من األفضل لها عدم العالم ، حيث تستطيع دولة ما إنتاج سلع معينة داخليا

 واستيرادها من الخارج.
ً
 إنتاجها محليا

 لتها التخصص في اإلنتاج: يفضل أن تتخصص كل دولة في إنتاج السلع والخدمات التي تنتجها بتكلفة أقل من غيرها من دول العالم، ثم تقوم بمباد

 من بالسلع والخدمات األخرى التي ترتفع فيها تكاليف إنتاجها، و 
ً
ما يؤكد على ذلك أنه ال يوجد في العالم املعاصر اليوم دولة واحدة مكتفية ذاتيا

حلي كافة السلع والخدمات، وعليه يمكن قياس أهمية التجارة الخارجية لدولة ما بنسبة تجارتها الخارجية ) صادرات + واردات ( إلي الناتج امل

 -% 45ندا، الدنمارك، السويد كدول متقدمة صغيرة الحجم حيث تتراوح هذه النسبة ما بين اإلجمالي، حيث تزداد هذه النسبة في بلجيكيا، هول

ة ما بين %. وعلى العكس من ذلك تقل هذه النسبة في الدول املتقدمة كبيرة الحجم )أملانيا، اليابان، فرنسا، كوريا الجنوبية ( حيث تتراوح النسب70

% ،أما 10ها في أكبر دولة في العالم وهي الواليات املتحدة األمريكية حيث تصل النسبة إلي حوالي % بينما تصل هذه النسبة الى أدنا35 -% 20

 وتعتمد بدرجة أكبر على العالم  بالنسبة للدول النامية )مصر، الهند ( وغيرها ال
ً
تستطيع إنتاج سوى عدد قليل من السلع والخدمات محليا

 مثل اآلالت واملعدات والسيارات والطائرات وغيرها . لذا الخارجي في معظم احتياجاتها وخاصة من الس
ً
لع اإلنتاجية والتي ال يمكن إنتاجها محليا

 يتم استيرادها من الخارج مقابل تصدير مواد خام أولية.

 

                                                             
1

10 -9م، ص ص2015الزبون، عطا هللا، التجارة الخارجية، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،  
2

م، ص ص 2012، والتوزيع، اإلسكندرية السريتى، السيد محمد أحمد، غزالن، محمد عزت محمد، التجارة الدولية واملؤسسات املالية الدولية، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر
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 املطلب الثالث: أسباب ظهور التجارة الخارجية

للدولة. يعود سبب التجارة الخارجية في أدبيات االقتصاد إلى مشكلة التجارة الخارجية هي املؤشر الرئيس ي للقدرة اإلنتاجية والتنافسية 

وزيع غير املتكافئ الندرة النسبية، بسبب محدودية املوارد االقتصادية، باإلضافة إلى الحاجة الستخدام هذه املوارد االستخدام األمثل، ويعود ذلك الى الت

 .1( بين مختلف دول العالم، مما يجعل من الصعب على أي دولة تحقيق االكتفاء الذاتيملكونات اإلنتاج )األرض، العمل، رأس املال، والتنظيم

د وينعكس التباين الكبير في أسعار عوامل اإلنتاج في تكاليف وأسعار املنتجات املحلية لكل دولة. وهذا يعني أن تكاليف سلعة معينة في بل

التكنولوجيا املستخدمة في اإلنتاج من بلد إلى آخر، مما يؤدي إلى استخدام غير متساو للموارد معين واالرتفاع في بلد آخر مختلفة. كما أن مستوى 

ج واستغالل االقتصادية. تتميز عملية اإلنتاج بالكفاءة الدولية، مع التكنولوجيا املتقدمة. انخفاض مستوى التكنولوجيا يؤدي إلى ضعف كفاءة اإلنتا

التجارة الخارجية أنه يتم تفريغ فائض اإلنتاج املحلي عن طريق إنشاء أسواق دولية، أي الطلب الدولي على السلع املوارد املتاحة. ومن أسباب ظهور 

 .2والخدمات وأذواق املستهلكين في العالم، حيث يبحث املستهلكون عن سلع ذات جودة، ومعايير ومقاييس دولية

 أولين  -املطلب الرابع: نموذج هكشر 
إلثبات أن اختالف النسب التي تتوافر بها عناصر اإلنتاج يؤدي إلى اختالف النفقات واألسعار النسبية للسلعة 3أولين  -يسعى نموذج هكشر 

، وإلثبات صحة ه
ً
ذه القاعدة فقد الواحدة بين الدول، األمر الذي يمكن الدولة من استيراد السلعة من الخارج بنفقة إنتاج أقل مما لو تم إنتاجها محليا

لعة وذج بالبحث عن العوامل املحددة لألسعار في اقتصاد ما. وفي هذا الصدد يرى أولين أن األسعار تتحدد في النهاية بالعرض والطلب على السبدأ النم

 Production"جاملعينة وقد حدد أولين أربعة عوامل متمثلة في مدى توافر الكميات املختلفة من عناصر اإلنتاج ،الشروط الفنية لإلنتاج او دالة اإلنتا

Function" "مستوى الدخل والتركيز على هيكل توزيع هذا الدخل ، تفضيالت واذواق املستهلكين،  " وهذان العامالن يكونان جانب العرض"Customer 

Tastes" اإلنتاج ) العامل الثاني (  " وهذان العامالن يكونان جانب الطلب " ،وبمقارنة هذه العوامل األربعة بالفروض األساسية للنظرية ، يتضح أن دوال

ع ( بين الدول هي للسلعة متشابهة في دول العالم املختلفة ،وأن هيكل توزيع الدخل ) العامل الثالث ( ثابت، وأن دوال تفضيالت املستهلكين )العامل الراب

بمعدل الوفرة النسبية لكميات عناصر اإلنتاج كمصدر األخرى بدورها متماثلة لذلك لم يتبقى من هذه العوامل األربعة سوى العامل األول الذي يتعلق 

 أن نموذج هكشر 
ً
أولين لنسب عناصر اإلنتاج  -الختالف املزايا النسبية باعتباره العامل املفسر لقيام التجارة الخارجية بين الدول، وهو ما يعني أيضا

 يعتمد في تفسيره ألسباب قيام التجارة الدولية على العوامل املتعلقة بجا
ً
نب العرض دون العوامل املتعلقة بجانب الطلب، لهذا يمكن القول أنه طبقا

ولبيان كيف يحدد عامل "Dependent Variable“والطلب هو املتغير التابع  ”Independent Variable"لهذا النموذج فإن العرض هو املتغير املستقل 

 أولين لنسب عناصر اإلنتاج يعتمد على الفرضيتين التاليتين: -الدولي، فإن نموذج هكشر الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج نمط التبادل 

  :الفرضية األولى

تؤثر االختالفات الدولية في نسب عناصر اإلنتاج اختالفات مناظرة في هيكل النفقات واالسعار النسبية للسلع، حيث تسهل بدورها قيام 

 The Relative"اج وتصدير تلك السلعة التي تحتاج إلى ذلك العنصر من اإلنتاج الذي تتمتع فيه بوفرة نسبيةالتجارة الخارجية، فكل دولة تقوم بإنت

Abundance” فإذا توافر لديها عنصر رأس املال فإن الدولة في هذه الحالة تقوم بإنتاج وتصدير تلك السلع كثيفة رأس املال، وتقوم في الوقت ذاته ،

 لنسب عناصر اإلنتاج. -وليس املطلق  -ة العمل، ومن األهمية بمكان في هذه الحالة هو االختالف النسبي باستيراد تلك السلع كثيف

 :الفرضية الثانية

جزئي يؤدي قيام التجارة الخارجية مع معنى الزمن إلى التعادل الجزئي على األقل ألسعار السلع والخدمات، والتي تؤدي بدورها إلى التعادل ال

 .4عناصر اإلنتاج. )األجور في حالة عنصر العمل، وسعر الفائدة في حالة عنصر رأس املال(ألسعار خدمات 

وتعرف بنظرية رأس املال البشري وتسقط هذه النظرية الفرض الكالسيكي الخاص بتجانس العمل، وتحل محله فرض انقسام هذا العنصر إلي 

 عن العمل غير املاهر وتعتبره  مجموعات غير متجانسة من حيث املهارة، حيث تفرق بين العمل
ً
 مستقال

ً
املاهر أو رأس املال البشري وتجعله عنصرا

 للتحليل يتكون من ثالث عناصر إنتاجية هي العمل املاه
ً
 بحد ذاته ، وعليه فإن هذه النظرية تقترح نموذجا

ً
 آخر مستقال

ً
 إنتاجيا

ً
ر، العمل غير عنصرا

 Economic of Scaleتشتمل نظرية نسب عوامل اإلنتاج الجديدة عدد من النماذج متمثلة في نموذج اقتصاديات الحجم  و املاهر، ورأس املال املادي،

Modelت داخلية، املقصود باقتصاديات الحجم وفورات اإلنتاج الكبير، وهي املزايا التي يتمتع بها نظام أو أسلوب اإلنتاج الكبير حيث تنقسم إلي وفورا 

Internal Savings ويقصد بها التركيز على الزيادة في العوامل الداخلية لرفع اإلنتاج في املشروع لالستفادة من مزايا اإلنتاج الكبيرThe Advantages 
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of Mass Production  وذلك من خالل الوفورات الفنيةTechnical Savings  ل ويقصد بها الزيادة في العوامل الفنية لإلنتاج، ويتم تحقيقها من خال

مل، واألخذ الرفع في الطاقة اإلنتاجية عن طريق الزيادة في توظيف عوامل اإلنتاج، خاصة منها العمل ورأس املال وزيادة كفاءتها عن طريق تقسيم الع

االستفادة من بأحدث املبتكرات التكنلوجية. كما يتحقق هذا النوع من الوفورات من خالل التقليل من املخلفات واملنتجات الثانوية، وإمكانية 

 وهذا ما تعجز عنه املشروعات الصغيرة، وإمكانية إجراء البحوث والتطوير. "Craps"الفضالت 

تتمثل في الزيادة في العوامل اإلدارية للمشروع من خل الزيادة الوحدة اإلنتاجية وجمع عدد من  Administrative Savings الوفورات اإلدارية : 

 عند اندماج بعض الشركات  الوحدات اإلنتاجية تحت إدارة
ً
واحدة بحيث ال يترتب عليه زيادة مماثلة في تكاليف اإلدارة، هذا ما يشار إليه أحيانا

ءة اإلنتاجية املستقلة لتصبح شركة كبيرة لها القدرة على اكتساب أفضل املهارات والخبرات الفنية واإلدارية والتنظيمية لحزمته ، مما يزيد في الكفا

 على التكلفة وبالتالي أسعار السلعة. للمشروع وخفض
ً
 اإلنفاق مما يؤثر إيجابا

 الوفورات التجارية  
ً
تتمثل في زيادة املقومات التجارية للمشروع من خالل رفع الكفاءة في شراء املواد الخام ، وبيع  والتيCommercial Savings وأيضا

 Financialواستغالل سمعته لترويج انواع اخرى من املنتجات ، الوفورات املالية : املنتجات النهائية وخفض تكاليف النقل والدعاية واإلعالن ،

Savings  وتتمثل في إمكانية رفع املقومات املالية للمشروع من خالل الحصول على االئتمان في الوقت املناسب ،سواء بإصدار السندات وبيعها في

البنوك األسواق املالية ، أو بزيادة رؤوس أموال املشروعات عن طريق االكتتاب، وإما باالقتراض مباشرة من املؤسسات االئتمانية املختلفة مثل 

ويقصد بها التركيز على زيادة توفر العوامل الخارجية التي تؤدي إلي الرفع من   Foreign Savingsمؤسسات التمويل األخرى ، أما الوفورات الخارجية و 

مية من خالل توظيف بعض الصناعات في املناطق املناسبة، مما يؤدي إلي تحسين وتن وذلكConcentration إنتاجية املشروع من خالل التركز 

فض تكاليف املواصالت، واجتذاب العمال املهرة املدربين مما يزيد في الكفاءة اإلنتاجية للمشروع، وظهور أسواق للمواد الخام قريبة ، بما يؤدي لخ

 Inter Linked Projects to Participate in Scientific and Technicalالنقل ، اشتراك املشروعات املترابطة من القيام باألبحاث العلمية والفنية 

Research ج مما ويقصد بها القيام بما يلزم من التجارب وتبادل املعلومات ، مما يؤدي إلي الرفع من الكفاءة اإلنتاجية، وكذلك إيجاد طرق جديدة لإلنتا

 The use of economies of Scale Model inيساعد على خفض تكاليف اإلنتاج ، استخدام نموذج اقتصاديات الحجم في تفسير التجارة الخارجية

Interpretation of Foreign Trade   لنموذج هكشر 
ً
أولين لنسب عناصر اإلنتاج ،  -تعتبر نظرية اقتصاديات الحجم في التجارة الخارجية تطويرا

 بإدخالها وفورات اإلنتاج الكبير كأحد املصادر الرئيسية للمزايا النسبية املكتسبة ، وتعتمد هذه النظرية 
ً
على توفر سوق داخلية ضخمة يعتبر شرطا

 لتصدير السلع التي يتم إنتاجها في ظل اقتصاديات الحجم واملتمثلة في زيادة العائد مع زيادة اإلنتاج )نتيجة انخفاض النفقات 
ً
 (.ضروريا

 املطلب الخامس: املتغيرات االقتصادية املالية واملصرفية

 :1االقتصادية واملالية واملصرفية وهي على سبيل املثال ال الحصرالبحث يستخدم العديد من املتغيرات 

 التجارة الدوليةInternational Trade)   وتعرف بأنها عملية تبادل السلع والخدمات بين الدول ، ويطلق عليها أحيانا التجارة العاملية أو التجارة )

 الخارجية.

  االعتماد املستندي(L/C=Letter of Credit)( من مشروع القانون التجاري املصري بأنه "عقد يتعهد البنك بمقتضاه 359ه املادة )وقد عرفت

بفتح اعتماد بناء على طلب املستورد لصالح املصدر بضمان مستندات، تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل، ويعتبر عقد االعتماد املستندي 

 مستقال عن العقد الذي فتح االعتماد بسببه".

  البنك مبلغ اال ( عتمادAdvising Bank وهو الذي يقوم بتبليغ االعتماد للمصدر ، بعد استالمه رسالة مشفرة من البنك فاتح االعتماد ، وغالبا )

 ما يكون في بلد املصدر .

 ( البنك فاتح االعتمادApplicant Bank.وهو الذي يقوم بفتح االعتماد في بلد املستورد ) 

  ( البنك معزز االعتمادReimbursement Bankوهو الذي يضيف تعزيزه لالعتماد بناء على طلب البنك ) 

 مستندات مطابقة لشروط االعتماد.  فاتح االعتماد مقابل عمولة، وهو يمثل ضمان إضافي للمصدر في استالم قيمة البضاعة بعد شحنها وتقديم 

  ( االئتمان املصرفيBank Credit ويعرف االئتمان املصرفي بأنه  ) بأن يمنحه ،
ً
 او معنويا

ً
"الثقة التي يعطيها املصرف لشخص ما سواء كان طبيعيا

 من املال الستخدامه في غرض محدد، خالل فترة زمنية متفق عليها بشروط محدده مقابل عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمكن املصرف 
ً
مبلغا

 من استرداد القرض في حال توقف العميل عن السداد.

                                                             
 .م1993يونس، محمود، أساسيات التجارة الدولية، اإلسكندرية، الدار الجامعية،  1
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 االنفتاح اال ( قتصاديEconomic Openness و هو عملية تحرير الطاقات اإلنتاجية من كل املعوقات وتحرير القطاع الخاص من كل املخاوف )

أو العقبات وفتح الباب لالستثمارات األجنبية لكل القطاعات واستخدام أحدث تكنولوجيا إنتاجية ممكنة ، كما يعنى االنفتاح االقتصادي 

 عمل في ظلها االقتصاد القومي مثل القيود على االستيراد والصرف األجنبي وتحويل األرباح ورؤوس األموال للمستثمر األجنبي.تخفيف القيود التي ي

  الناتج املحلي اإلجماليGDP=Gross Domestic Product) وهو عباره عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها االقتصاد خالل )

 .فترة زمنية معينة

 املبحث الثاني: أهمية البحث وأهدافه وفرضياته

 املطلب األول: أهمية البحث

إن البحث الحالي يلقي الضوء على البنوك السعودية التي تعمل بقطاع االستيراد والتصدير وهو من النشاطات الرئيسية التي توفر األدوات  

للمواطنين، ويعتقد الباحثون أن استخدام نتائج هذا البحث سوف تساعد قطاعات واملعدات الضرورية ملشروعات التنمية وكذلك السلع والخدمات 

 UCP=Uniform Customs)كبيرة من املستوردين واملصدرين السعوديين واملصرفيين على التعرف على القواعد واألعراف املوحدة لالعتماد املستندي

and Practice  في العالم، الصادرة من غرفة التجارة الدولية في باريس التي تنظم العمل في نشاط االستيراد والتصدير(ICC=International 

Chamber of Commerce). 

اغلب حيث تتميز الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة بأنها تسلط الضوء على أثر التمويل املصرفي على التجارة الخارجية، بينما ركزت 

 املصرفي على النمو االقتصادي.الدراسات السابقة على أثر التمويل 

 املطلب الثاني: مشكلة البحث

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة على السؤال التالي ما مدى مساهمة املصارف في اململكة العربية السعودية في دعم التجارة الخارجية من خالل

 املدرجة في السوق املالية تداول.وقد تم اختيار خمسة مصارف لهذا الغرض من املصارف ؟ عمليات االستيراد والتصدير

 املطلب الثالث: أهداف البحث

 تسعي الدراسة إلى قياس أثر التمويل املصرفي على التجارة الخارجية في اململكة العربية السعودية من خالل دراسة العالقات بين التمويل

 إلى قلة الدراسات التي تناولت التمويل املصرفي وعالقته بالتجارة واملؤشرات االقتصادية التالية )التضخم، معدل النمو، الواردات، الصادرات(، 
ً
نظرا

 الخارجية.

  املطلب الرابع: فرضيات البحث                                              

 ألهداف الدراسة، قام الباحثون بصياغة الفروض التالية:

 أثر املصارف السعودية في تمويل عمليات االستيراد والتصدير ايجابي.  .1

 .زيادة االئتمان املصرفي يؤدي إلى نمو التجارة الخارجية .2

 زيادة االئتمان املصرفي يؤدي إلي نمو الناتج املحلي اإلجمالي. .3

 املطلب الخامس: الحدود الزمانية واملكانية للدراسة ومنهجية البحث ومصادره

 الزمانية واملكانية للدراسة الحدود

مجتمع الدراسة يشتمل على خمسة مصارف من املصارف املدرجة في السوق املالية السعودية تداول وتم االعتماد على التقارير الصادرة من 

ى كافة البيانات واملعلومات م(، والتقارير الصادرة من البنوك محل الدراسة للحصول عل2015-2005البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي للفترة )

 ذات العالقة بالدراسة.

 منهجية البحث

يعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي القياس ي لوصف الظاهرة موضوع البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها من املصارف ومؤسسة 

 النقد العربي السعودي.

 بأن )  y  =  f(x1,x2,x3) : )  وقد تم توصيف نموذج متغيرات الدراسة بالصيغة التالية  
ً
( تعني  التجارة الخارجية وهي املتغير التابع في   y( ، علما

( ويعني االنفتاح االقتصادي x3 ( ويعني  اجمالي الناتج املحلي، ) x2 ويعني االئتمان املصرفي، ) (x1 )الدراسة والذي يتأثر باملتغيرات املستقلة التالية : 
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مجموع الصادرات و مجموع الواردات خالل فترة زمنية محدده ، وسوف يتم وصف كل متغير بصورة مبسطة على النحو اآلتي : الذي يساوي متوسط 

 إليها الواردات، وهذه البيانات تم الحصول عليها من املصارف ومؤسسة الن
ً
قد العربي التجارة الخارجية ويتم قياسها بمؤشر اجمالي الصادرات مضافا

تمان املصرفي ويقاس بمؤشر اجمالي التمويل املصرفي املمنوح من البنوك ،اجمالي الناتج املحلي وهو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة السعودي، االئ

فتاح النقدية إلجمالي السلع والخدمات التي انتجت خالل فترة زمنية محدده، سوف يتم االعتماد على بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ،االن

وهو مؤشر يقيس متوسط مجموع الواردات والصادرات خالل فترة زمنية محدده، سوف يتم االعتماد على التقارير الصادرة من البنوك  االقتصادي

 م(.2015-2005ومؤسسة النقد العربي السعودي للفترة )

 

 ordinary Leastةاملربعات الصغرى العاديوتستخدم الدراسة طريقة ،  Y = B0+B1X1+B2X2+B3X3ونستنتج من النموذج املعادلة التالية: 

Squares Method(OLS)  .وتم معالجة البيانات الخاصة بالدراسة بما يتفق مع النموذج املختار في هذه الدراسة . 

 مصادر البيانات

 تعتمد الدراسة على أسلوبين من مصادر جمع البيانات واملعلومات وهما:

 األول املصادر الثانوية للبيانات:

ريات وتشمل: املصادر العربية واألجنبية من كتب ودوريات وبحوث ورسائل ذات ارتباط بالدراسة، وكذلك االطالع على السجالت واإلحصائيات والدو 

 الخاصة بالقطاع محل الدراسة.

 الثاني املصادر األولية للبيانات:

سعودي، وتقارير بعض املصارف التي قدمت التمويل للتجارة الخارجية تم االعتماد على التقارير الرسمية الصادرة من مؤسسة النقد العربي ال

 ومصادر أخرى في اململكة العربية السعودية. 

 املطلب السادس: الدراسات السابقة

يف يعتمد اإلطار النظري على التحليل الكمي واختبار الفرضيات ويشمل النظريات املفسرة لقيام التجارة الخارجية وأهمها نظرية التكال

التي تترتب  املطلقة للعالم االقتصادي البريطاني أدم سميث ، حيث اهتم االقتصاديون الكالسيك بالتجارة الخارجية وقرروا أن أسباب قيامها والنتائج

 عما يحدث في التجارة الداخلية، وقرروا أن تكاليف انتاج السلع تحددها قيمة العمل املبذول في 
ً
 كبيرا

ً
انتاجها فإذا زادت قيمة عليها تختلف اختالفا

ذول فيها، وهذا السلع عن قيمة العمل املبذول في انتاجها تحولت عوامل اإلنتاج إلي إنتاج تلك السلع وتركت السلع التي تقل قيمتها عن قيمة العمل املب

ات كلها وبهذا يصل االقتصاد القومي إلي وضع  مبني على قابلية عوامل اإلنتاج  للتحرك من صناعة إلي أخرى إلي أن تتساوى عوامل اإلنتاج في الصناع

 نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو الذي وافق أدم سميث على أن قاعدة النفقات املطلقة تعطي ميزة 1التوازن العام
ً
. ومن النظريات الهامة أيضا

، أما التجارة الخارجية فإن قاعدة النفقات املطلقة ال 2لداخليةمطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة، ولكنه يعدد تلك القاعدة بالنسبة للتجارة ا

  3تفسر كيفية قيام التجارة بين الدول املختلفة وهنا يبدأ تحليل ريكاردو في النفقات النسبية.

 إلي قواعد وأسس 
ً
مستقرة ومتعارف عليها يعتمد اإلطار النظري للدراسة على أسس منح االئتمان املصرفي الذي يجب أن يتم منحه استنادا

وتشمل توفر األمان ألموال املصرف والذي يقصد به اطمئنان املصرف إلي أن املنشأة التي تحصل على االئتمان سوف تتمكن من سداد القروض 

حها لعمالئه بحيث تمكنه من املمنوحة لها مع فوائدها في املواعيد املحددة ، وتحقيق األرباح ويقصد بها حصول املصرف على فوائد من القروض التي يمن

 السيولة ويق
ً
صد بها دفع الفوائد على الودائع ومواجهة مصاريفه املختلفة، وتحقيق عائد على رأس املال املستثمر على شكل أرباح صافية ، وأيضا

بات العمالء وسداد التزامات املصرف احتفاظ املصرف بمركز مالي يتصف بالسيولة، أي توفر قدر كاٍف من األموال السائلة لدى املصرف ملواجهة سحو 

وحظيت مسألة التمويل الخارجي للتجارة الدولية وأثارها على اقتصاديات الدول النامية باهتمام كبير وواسع النطاق ، في حين أن  في املواعيد املحددة

التجارة الخارجية ، واملتمثل في فتح االعتمادات املستندية  هذا االهتمام لم يحظى به التمويل املصرفي ، الذى يقوم بدور كبير وهام جدا في دعم وتطوير

 . 4وخطابات الضمان والتحصيالت املستندية

                                                             
 م.1993، محمود، أساسيات التجارة الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، يونس  1
 م. 1998، 1عوض هللا، زینب حسين، االقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضايا، الدار الجامعية، بيروت، ط  2
 م.2002، 1داود، حسام علي وآخرون، اقتصاديات التجارة الخارجية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط 3
 م.2018، 1عطاي، هاني أحمد عبد الفتاح، التحكيم في الضمانات املصرفية: دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط 4
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نشير هنا الى أنه قد تعددت الدراسات السابقة وتنوعت أساليب التحليل التي استخدمت حول مسألة التمويل الخارجي بكافة مكوناته من أجل 

، ولقد تباينت األفكار والنتائج والتوصيات التي خلصت إليها تلك الدراسات السابقة، كما تنوعت في األساليب تحقيق التنمية االقتصادية لتلك الدول 

 التي استخدمت في التحليل، ونشير إلى بعض منها وأهم النتائج التي توصلت إليها على النحو االتي:

 م:2001دراسة الصادق بوشنافة، .1

واملوسومة بتحرير التجارة الخارجية وآفاق االنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة حالة الجزائر أن تحرير ( 2001دراسة )الصادق بوشنافة،

 . 1التجارة يلعب دورا كبيرا لصالح قطاع الصناعة بحيث يحدث توسع في الناتج الصناعي

 م:2003دراسة العتوم، .2

م ( ، والتي هدفت  إلى قياس دور 2000-1985منوح في النمو االقتصادي في األردن )( بعنوان قياس دور االئتمان املصرفي امل2003دراسة )العتوم، 

متغيراتها املستقلة  االئتمان املمنوح من القطاع املصرفي األردني في النمو االقتصادي ، من خالل تقدير نموذج أنى يتكون من معادلتين األولى دالة اإلنتاج

انية ، واملتغير التابع هو الناتج املحلى اإلجمالي ، أما املعادلة الثانية فهي دالة االئتمان والتي توضح أن االئتمان ، العمل ورأس املال والتسهيالت االئتم

نتائج وجود املصرفي يعتمد على حجم السكان ، وحجم الودائع اإلجمالية لدى الجهاز املصرفي ، باإلضافة إلى سعر الفائدة ، وبعد التقدير ، أظهرت ال

يجابية ومعنوية بين حجم التسهيالت االئتمانية والناتج املحلى على مستوى االقتصاد وعلى مستوى القطاعات ، أظهرت النتائج وجود تلك عالقة ا

ة لدالة ا بالنسبالعالقة االيجابية بين الناتج من كل قطاع وبين التسهيالت لكنها كانت معنوية فقط في قطاع الزراعة فيما لم تكن في باقي القطاعات، أم

ت أما االئتمان بينت النتائج وجود عالقة ايجابية بين االئتمان املصرفي وحجم السكان على مستوى االقتصاد وعلى مستوى القطاعات عدا اإلنشاءا

مستوى القطاعات ، الودائع فقد ارتبط ايجابيا مع حجم التسهيالت االئتمانية لكن لم تكن معلمتها معنية إحصائيا ال على مستوى االقتصاد وال على 

   2وأخيرا معدل سعر الفائدة فقد ارتبط عكسيا مع االئتمان املصرفي وثبتت معنويتها على مستوى االقتصاد وعلى مستوى القطاعات.

 م2003دراسة عبد الرشيد بن ويب، .3

( واملوسومة بتنظيم وتطور التجارة الخارجية، حالة الجزائر .يرى أن هناك إجماعا على أهمية دور التجارة  2003عبد الرشيد بن ويب،(دراسة 

يتوقع الخارجية في تمويل قطاعات التنمية املختلفة خاصة قطاع الصناعة، وكذلك أهمية دور سياسات التجارة الخارجية كمحدد لألداء الصناعي ، و 

صالح سياسات التجارة الخارجية أن تنتج فوائد استراتيجية وأخرى ديناميكية من إ
3. 

 م:2012دراسة وليد عابي ، .4

بعنوان آ ثار سياسات التحرير التجاري على البيئة والتنمية املستدامة في الدول النامية، دراسة مقارنة بين مصر  ( 2012دراسة )وليد عابي، 

وصل في دراسته أن هناك فوائد استراتيجية تتمثل في أن تخفيض مستويات الحماية يجعل املنتجات املحلية في مواجهة الذي ت والجزائر وتونس واملغرب

أن تحسين منافسة متزايدة من قبل الواردات ، وهذا له دور أثر في تحفيز املنتجين املحليين لتخفيض تكاليف وأسعار منتجاتهم وتحسن جودتها ، حيث 

لب استثمارا جديدا، ويمكن أن يتمثل ذلك بيانيا بالتحرك على نفس منحنى إمكانيات اإلنتاج، كما انه توجد منفعة أخرى استراتيجية تلك الجودة ال يتط

ويمكن أن  تكمن في مكاسب امليزة التنافسية ، فإزالة الحواجز الحمائية يسمح بإعادة تخصيص املوارد بين وداخل القطاعات وفقا للميزة التنافسية ،

تفاعا واستيعابا مثل هذه املكاسب بيانيا بالتحرك على نفس إمكانيات اإلنتاج ، أما الفوائد الديناميكية ، فتتمثل في نمو اإلنتاجية بمعدل نمو أكثر ار ت

 .4ت اإلنتاج يمينا لفنون إنتاجية جديدة ، وأكثر تحقيقا ملستويات جودة عالية، ويمكن تمثيل تلك املكاسب بيانيا باالنتقال خارج منحنى إمكانيا

 م:2016دراسة الغباش ي  .5

( واملوسومة بمدخل مقترح للتغلب على معوقات تفعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات متوسطة الحجم: دراسة  2016الغباش ي،(دراسة 

فعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات تطبيقية على الشركات الناشطة في التجارة الدولية في مصر هدفت الى إيجاد مقترح للتغلب على معوقات ت

ي )كفاءة متوسطة الحجم وتوصلت الدراسة الى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين كافة معوقات تفعيل دور التسويق االلكتروني التي تتمثل ف

لتسويق اإللكتروني، الثقة في استخدام املوقع اإللكتروني، القائمين بالتسويق اإللكتروني، جودة تصميم املقع اإللكتروني، الدعم الحكومي الستخدام ا

الدراسة سهولة استخدام املوقع اإللكتروني( وبين تفعيل دور التسويق اإللكتروني لذلك فقد تم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة. كما أن 

                                                             
1

 رسالة ماجستير، جامعة الجزائر كلية االقتصاد والتسيير.–ر التجارة الخارجية وآفاق االنضمام إلى املنظمة العاملية للتجارة حالة الجزائر تحري 2001بوشنافة، الصادق، 
 ك، كلية التجارة، عمان، األردن.م( رسالة ماجستير، جامعة اليرمو 2000-1985قياس دور االئتمان املصرفي املمنوح في النمو االقتصادي في األردن في ) 2003العتوم، عامر، 2
 ، تنظيم وتطور التجارة الخارجية، حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر.2003بن ديب، عبد الرشيد،  3
رسالة ماجستير كلية العلوم  -ئر وتونس واملغرب ، آ ثار سياسات التحرير التجاري على البيئة والتنمية املستدامة في الدول النامية، دراسة مقارنة بين مصر والجزا2012عابي، وليد 4

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف.
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وتبين ان كفاءة وفعالية القائمين على التسويق اإللكتروني وجودة تصميم  %( 93.4توصلت الى أن االرتباط الكلى ملتغيرات نموذج االنحدار املتعدد )

 .1%( 85املوقع اإللكتروني هما أكثر املتغيرات أثرا في تنشيط وتفعيل دور التسويق اإللكتروني بنسبة تزيد عن )

 م:2016دراسة املغير  .6

اهية الصغر في مصر: الواقع واملستقبل هدفت الى معرفة أهم املشاكل بعنوان التمويل املصرفي للصناعات الصغيرة ومتن (2016دراسة )املغير،

ل املصرفي التي تواجه التمويل املصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وتوصلت الدراسة الى أن هناك ثالثة أسباب رئيسية تواجه التموي

( غالبيه 1جانب الطلب ويندرج تحته مجموعة من املشاكل الفرعية أهمها: )للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر السبب األول يتمثل ب

( افتقار تلك 3( افتقار أصحاب الصناعات الصغيرة إلى الخبرات الالزمة لنشاطهم، )2الصناعات الصغيرة تعمل في إطار االقتصاد غير الرسمي، )

حصول على التمويل املصرفي. والسبب الثاني يتمثل بجانب العرض )املصارف( ويندرج الصناعات الصغيرة إلى الكثير من املقومات التي تؤهل أصحابها لل

( ارتفاع أسعار الفائدة بشكل عالي، 2( حاجة النظام املصرفي املصري إلى القدرات املؤسسية الفعالة، )1تحته مجموعة من املشاكل الفرعية أهمها: )

رة. السبب الثالث يتمثل ببيئة األعمال في مصر ويندرج تحته مجموعة من املشاكل الفرعية أهمها: ( ارتفاع تكلفة ومخاطر اإلقراض للصناعات الصغي3)

( 3( عدم وجود معلومات حول فرص التمويل املتاحة، )2( عدم التأكد بشأن سياسات الحكومة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة املعالم، )1)

 . 2ملالي املصري قصور اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع ا

 م:2018دراسة مهدي  .7

تونس هدفت إلى التعرف على واقع  -املغرب -األردن -( واملوسومة أثر اتفاقية أغادير على التجارة الخارجية ألعضائها: مصر 2018مهدي،(دراسة 

ة لتعزيز التبادل التجاري اإلقليمي بين الدول التبادل التجاري بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير وبين االتحاد األوربي، بهدف وضع استراتيجي

ن طريق فتح األعضاء، محاولة جلب املزيد من االستثمارات األجنبية املباشرة بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير وبين االتحاد األوربي ، وذلك ع

نشأ، شملت عينة الدراسة بعض الدول األعضاء في اتفاقية أغادير مجاالت للتعاون بين الدول األعضاء في اتفاقية أغادير وأفق استغالل فرص تراكم امل

بدراسة أهم املؤشرات االقتصادية للتبادل التجاري مع  -وهى )مصر، االردن، املغرب، تونس(، واستخدم في الدراسة اسلوبين : األول )املنهج الوصفي(:

ثمارات األجنبية واالستفادة بموجهات هذه االتفاقية، األسلوب الثاني )املنهج دول اتفاقية أغادير وأسلوب تنمية التبادل التجاري لزيادة االست

 بدراسة االسباب التي تؤدى إلى زيادة محصلة التبادل التجاري لدول اتفاقية أغادير للتبادل الحر، وكانت أهم النتائج التي توصلت اليها -التحليلي(:

في اتفاقية فرصة النيل على املنح واملعونات والتجارب، التي يقدمها الجانب األوروبي لتأهيل الصناعات  الدراسة: إن اتفاقية أغادير تتيح للدول األعضاء

 واسعة من مواطني أوروبا، وإن االت
ً
فاقية تمنح املحلية لرفع قدرتها التنافسية، إضافة إلى أن االتفاقيات تتيح للدول األعضاء في االتفاقية سوقا

ق العربية مزايا واعفاءات جمركية تضاف إلى ما تملكه بالفعل من إمكانات تنافسية عالية، كما أن الدراسة توصلت الى الصادرات األوروبية للسو 

ها مجموعة من التوصيات أهمها: اكتساب الدول األعضاء في االتفاقية على حصة مناسبة من السوق األوربية يتطلب منها العمل على توجيه سياست

تحتوى على قيمة مضافة أعلى كالسلع املصنعة أو السلع التي تعول علي االنتاج الذهني، فلديها رأس املال الالزم لهذه الصناعة  اإلنتاجية نحو منتجات

 .3وهم شبابها

 املبحث الثالث: دور املصارف في تمويل التجارة الخارجية

 رف في المملكة العربية السعوديةامصالمطلب األول: تجربة ال
املصارف في اململكة العربية السعودية ودورها في تمويل التجارة الخارجية وسوف نستعرض على سبيل املثال وليس  سوف نتناول تجربة

 الحصر األدوات املصرفية التي تستخدمها البنوك في التجارة الخارجية وهي:

 االعتمادات املستندية لالستيراد Import Letters of Credit 

االعتمادات املستندية لالستيراد يمكن تعريفها بأنها تعهدات غير قابل لإللغاء يصدرها املصرف عادة بناء على طلب العميل )املستورد                         

Importer  ( الستخدامها في تسهيل عمليات الدفع في التجارة الخارجية، ويتعهد املصرف بالدفع )للمصدرExporter عند تقديم املستندات املطلوبة ) 

                                                             
مدخل مقترح للتغلب على معوقات تفعيل دور التسويق اإللكتروني في الشركات متوسطة الحجم: دراسة تطبيقية على الشركات الناشطة في  2016الغباش ى، طارق عبد الكريم،  1

 جامعة حلوان. الكلية العسكرية لعلوم االدارة لضباط القوات املسلحة. قسم ادارة االعمال. -دولية في مصر، اطروحة )ماجستير( التجارة ال
ملنصورة. كلية التجارة. جامعة ا -التمويل املصرفي للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر: الواقع واملستقبل، أطروحة )دكتوراه(  2016املغير، محمد شفيع إبراهيم محمد،  2

 قسم االقتصاد.
جامعة عين شمس. معهد الدراسات  -تونس، أطروحة )ماجستير( -املغرب -األردن -أثر اتفاقية أغادير على التجارة الخارجية ألعضائها: مصر 2018مهدى، يوسف عصام محمد،  3

 .البحوث البيئية. قسم العلوم االقتصادية والقانونية واإلدارية البيئية
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، خالل فترة زمنية محددة. كما هو محدد في شروط االعتماد املستندي ، فاستخدام االعتمادات املستندية يقلل من مخاطر دفع ثمن البضائع مق
ً
دما

 في االعتماد املستندي ، وتكمن فوائدها بالن
ً
سبة للعميل بواسطة اشتراط تطابق املستندات املقدمة من املصدر مطابقة تامة للشروط املطلوبة مسبقا

 املستورد في حالة التفاوض على أسعار أفضل مع املوردين، ألن املصرف يضمن سداد قيمة االعتماد للمصدر وهذا يبدد قلق املوردين ، الفحص

ح للمستورد في حينها، مما يتي "Discrepancies"الفوري للمستندات املقدمة مما يضمن استيفاء شروط االعتماد واكتشاف التجاوزات أو املخالفات

إصدار االعتماد بالريال السعودي أو الدوالر األمريكي أو أي عملة أخرى، إيفاء املستحقات للموردين بمجرد تقديمهم  تخليص البضاعة بسرعة،

 ملستندات مطابقة للشروط دون تأخير.

الواسعة واملنتشرة في جميع أنحاء العالم، ضمان استخدام البضاعة حسب املواصفات  "Correspondence"االستفادة من شبكة البنوك املراسلة

 املطلوبة وفي الوقت املحدد.

  االعتمادات املستندية لالستيراد باملشاركةMusharaka Letter of Credits 

الك الرصيد الكافي، يقدم املصرف للعميل هذا عندما يحتاج العميل الستيراد سلع أو معدات دون امتالك الوسائل الكافية للتمويل ودون امت

ماد النوع من التمويل بصيغة املشاركة، حيث يدفع العميل نسبة محددة من الغطاء املطلوب ويقوم املصرف بتوفير الرصيد املتبقي وإصدار االعت

 املستندي الالزم الستيراد البضائع املطلوبة 

 بأن فائدة هذه الخدمة للعميل تندرج في
ً
، تحسين موقف املستورد التفاوض ي، بما أن الدفع الفوري يتم بواسطة املصرف، إخطار فوري علما

 التفاق مسبق، تأكد املستورد 
ً
من أن للمستورد بمجرد استالم املستندات، إمكانية قيام املستورد بتأجيل الدفع للمصرف عند وصول البضائع وفقا

  "Terms and Conditions of the Letter of Credit"ط خطاب االعتماد املستنديالدفع للمورد يتم فقط عند استيفاء أحكام وشرو 

    االعتمادات املستندية لالستيراد باملرابحةMurabaha Letter of Credit 

بناء على هذا  تقوم املرابحة بين البنك والعميل بناء على طلب العميل بشراء سلعة محددة ويسمى في هذه الحالة اآلمر بالشراء، ويقوم البنك

، وتكمن فائدة "Deferred Payment"الطلب بشراء السلعة من املورد مباشرة وامتالكها ثم بيعها للعميل بسعر وربح محدد وعلى أساس الدفع املؤجل 

سداد باألقساط هذه الخدمة بالنسبة للعميل في عدم وجوب أي نسبة تمويل مقدمة من املستورد عند فتح االعتماد املستندي باملرابحة ، ال

"Installments"  على أساس الدفع املؤجل"Deferred Payment"  أو على أساس دفعات متفاوتة ، تحسين موقف املستورد التفاوض ي ، حيث أن

 .1الدفع الفوري يتم من قبل املصرف

 املطلب الثاني: التحصيالت املستندية 

ملكية البضاعة إلى املصرف، والذي بدوره يرسلها إلى أحد فروعه أو مراسليه عند نقطة في حالة املعامالت التجارية، يقوم البائع بتسليم 

الكا وصول البضاعة. يطلب ممثل الفرع أو املراسل من املشتري دفع قيمة البضاعة مقابل تسليم املستندات )بوليصة الشحن( التي بموجبها يصبح م

 .2للبضاعة بضمان البائع )املودع(

 من بنك املشتري للمصدر بدفع قيمة الصادرات عند تقديم مستندات شحن البضاعة خالل فترة زمنية  توفر االعتمادات
ً
املستندية تعهدا

العملية معينة و يتم إبالغ خطاب اعتماد الصادر للعميل من قبل املصرف املحلي على نحو يتيح التحقق من تفاصيل االعتماد مقابل العقد املتعلق ب

تنع العميل بأن كل العمليات قد تمت حسب االتفاق املسبق، يستطيع العميل إيداع املستندات املطلوبة ذات الصلة لدى مسئول التجارية وعندما يق

ستالم، االستالم باملصرف املحلي، حيث يتم فحص املستندات قبل تحويلها لبنك املشتري والذي يقوم بدوره بإجراء فحص وإبالغ عميله )املشتري( لال 

 املشتري وقبوله للمستندات، يتم اإلفراج عنها مقابل دفع أو وعد بالدفع في موعد الحق متفق عليه حسب شروط االعتماد املستندي، ومتى تمبعد إبالغ 

في ة له استالم حصيلة االعتماد بواسطة املصرف املحلي يتم دفعها للعميل حسب التعليمات الصادرة من العمي بحيث تتمثل فائدة هذه الخدمة بالنسب

ن بنك عدم مقدرة املشتري من إلغاء أو تعديل أي شروط في االعتماد املستندي دون موافقة املصدر ، دفع مضمون بشرط إصدار االعتماد املستندي م

 .3ذي سمعة طيبة مع استيفاء الشروط واألحكام ، ضمان املصرف املحلي بإضافة تعزيزه لالعتماد ، إتاحة تمويل الصادرات للعميل

 الثالث: تمويل الواردات والصادرات املطلب

 أوال: تمويل الواردات:

                                                             
 .السريتى، السيد محمد أحمد، مرجع سبق ذكره1
 116م. ص 1999هندي، منير إبراهيم، إدارة األسواق واملنشآت املالية، اإلسكندرية: منشأة املعارف ، 2
 .33ص  2006بنباصر، يوسف، سلسلة متكاملة للدراسات القانونية واألبحاث القضائية، دار املعتزة، املغرب، 3
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تحت االعتمادات املستندية، التحصيالت املستندية أو  "Due Bills"يقدم املصرف خدمة تمويل الواردات مقابل الكمبياالت املستحقة 

واجبة الدفع الذمم الدائنة )الحسابات املفتوحة(، هو تمويل قصير األجل لرأس املال العامل، يقدم للمستورد )املشتري( ملقابلة االلتزامات الفورية 

 للمصدر عن السلع التي تم استيرادها.

ابلة مدفوعات مستحقة لكمبياالت أو فواتير استيراد، حتى تاريخ تحقيق عائدات بيع هذه السلع املستوردة. ويغطي قد يحتاج املستورد للدعم املالي ملق

بات املفتوحة(، الدعم املالي املقدم للمستورد ملقابلة املدفوعات املستحقة تحت االعتمادات املستندية، التحصيالت املستندية أو الذمم الدائنة )الحسا

هذه الخدمة بالنسبة للعميل في ، اغتنام الفرص التجارية مع تحسين التدفقات النقدية ، تعزيز سمعة املستورد مع انتظام املدفوعات  وتتمثل، فائدة

( ، الحصول على تكلف
ً
ة تمويل في الوقت املناسب للموردين ، تقوية موقف املستورد التفاوض ي مع البائع على شروط أفضل لألسعار )بسبب الدفع نقدا

 1قل من تلك املقدمة من املوردين واملؤسسات املالية األخرى ، املرونة في تقديم شروط ائتمانية وفترات سداد أكثر تنافسية.أ

: تمويل الصادرات:
ً
 ثانيا

 تمويل قبل الشحن: .1

شحنها. قد يحتاج املصدر إلى دعم مالي لتنفيذ  يتم منح تمويل ما قبل الشحن من املصرف املحلي عندما يريد البائع دفع قيمة البضاعة قبل                  

اء املواد أمر التصدير في أي مرحلة من تاريخ استالم هذا األمر وحتى تاريخ تحقيق عائدات التصدير وتكمن فائدة هذه الخدمة بالنسبة للعميل في شر 

شحن "Process and Pack the Goods"ئة وتغليف البضائعالخام، إجراء عملية التصنيع، توفير مستودع آمن للبضائع واملواد الخام، عملية تعب

 "Meet the other Financial costs of the Business"البضائع للمشترين، مقابلة التكاليف املالية األخرى للنشاط

 تمويل ما بعد الشحن: .2

تمويل ما بعد الشحن يقدم من املصرف املحلي إلي املصدر أو البائع مقابل شحنة قد تمت بالفعل .ويمنح هذا النوع من تمويل الصادرات من  

مة الخد تاريخ منح االئتمان بعد شحن البضائع إلي تاريخ تحقيق التصدير ، حيث ال ينتظر املصدرون املوردون ال يداع الحصيلة ، وتكمن فوائد هذه

 ، تمويل
ً
متطلبات  بالنسبة للعميل في سداد قروض ما قبل الشحن التي حصل عليها العميل إلنتاج السلع ، الدفع للموردين إذا كان العميل ال وسيطا

 .2رأس املال العامل

 املطلب الرابع: الضمان املالحي 

وهو تعهد يلتزم به املصرف  " Bill of Lading"(B/L)الضمان املالحي يمكن العميل من استالم البضائع قبل وصول بوليصة الشحن 

 أو بالتضامن مع العميل لصالح شركة النقل البحري. أما بالنسبة للشحن الجوي فيتطلب من املصرف تظهير أو تجيير
ً
بوليصة  "Endorse"منفردا

ير بوليصة الشحن الجوي مقابل التسهيالت االئتمانية الشحن الجوي ألمر العميل حتي يتمكن من استالم البضائع ويتم إصدار الضمان البحري أو تظه

،  املتاحة للعميل، لذلك عندما تصل البضائع قبل وصول املستندات يقوم البنك بإصدار ضمان مالحي أو بتظهير )تجيير( إذن التسليم حيث تكون 

ساد السلع ، تسوية فورية ملستندات الشحن األصلية مقابل فائدة هذه الخدمة بالنسبة للعميل ، تجنب غرامات التأخير والخسائر املحتملة  بسبب ف

 3الضمان املالحي بمجرد االطالع ، تنبيهات مجدولة ومتابعة مستمرة مع األطراف املعنية.

 املطلب الخامس: خطابات الضمان  

املصرفية لحماية الشركات ضد خطابات الضمان هي تعهدات مكتوبة من املصرف بناء على طلب العميل وتعتبر من أهم أدوات الضمانات 

 أو غير 
ً
عدم الوفاء بالعقود األساسية أو لضمان قدرة الطرف اآلخر على استيفاء التزاماته املالية، سواء كان الضمان مشروطا

 إلي البنك مصدر "Conditional/Unconditional"مشروط
ً
 كتابيا

ً
 ، فالضمانات ال يمكن املطالبة بها مالم يقدم املستفيد طلبا

ً
خطاب الضمان جنبا

 هي، 
ً
الضمان إلي جنب مع إفادة باإلهمال وأي مستندات قد تم طلبها من صيغة الضمان حيث نجد في الوقت الحاضر ، أن أكثر أنواع الضمانات شيوعا

، Advance Payment Guarantee"، ضمان الدفعة املقدمة"Performance Guarantee"، ضمان حسن التنفيذ"Bid Guarantee"االبتدائي

، ويقدم املصرف املشورة والنصح للعميل لبناء النص املناسب للضمانات التي "Payment/Financial Guarantee"ضمان الدفع/الضمان املالي

 من شبكة املراسلون للمصرف في جميع أنحاء العالم لإلصدار أو قبول ضمانات ني
ً
ابة عن العميل يحتاج إليها لتلبية متطلباته ،ويمكن االستفادة أيضا

 Reinforcement of the Contractual"بسرعة وبمنتهى االحترافية ، حيث تكمن فائدة هذه الخدمة للعميل في تعزيز العالقة التعاقدية

                                                             
 .2001تقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،صادق، مدحت أدوات و 1
2

 .المرجع السابق
3

 م.2018، 1عطاي، هاني أحمد عبد الفتاح، التحكيم في الضمانات المصرفية: دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط
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Relationship"الوقاية ضد تقديم العطاءات املكتملة ،"Safeguards against submission of Inadequate Tenders"ين ، تفادي األخطاء وتأم

 .1ألطراف املعنيةآمن للدفعات املقدمة ،التأكد من مقابلة االلتزامات التعاقدية في الوقت املناسب ، غطاء مميز آمن للتعامالت التجارية املتكررة بين ا

 املبحث الرابع: نتائج الدراسة 
معدل ارتباط بيرسون لتحليل متغيرات الدراسة يختص هذا املبحث بالدراسة التطبيقية واستخدام األساليب اإلحصائية وقد تم استخدام 

 وذلك بغرض الوصول إلى نموذج قياس ي للتجارة الخارجية وهي املتغير التابع للدراسة والذي يتأثر باملتغيرات املستقلة التالية:

 منه
ً
جية الدراسة من حيث طريقة اختيار العينة االئتمان املصرفي، الناتج املحلي اإلجمالي، مجموع الصادرات، مجموع الواردات، وسيعرض البحث أوال

 يتم تحليل نتائج االختبارات اإلحص
ً
ائية للوقوف وجمع البيانات ثم مناقشة األساليب اإلحصائية املختلفة املستخدمة في اختبار فروض الدراسة وأخيرا

 على مدى صحة فرضيات الدراسة.

 املطلب األول: فترة الدراسة

 ألن جودة 2015- 2005ة )لقد تم اختيار فترة الدراس
ً
م( وهذه الفترة يعتبرها الباحثون كافية للتأكد من استقرار العالقة املقدرة نظرا

 على جودة البيانات وكفاية درجة الحرية املستخدمة في اختبارات املعنوية.
ً
 التقديرات تتوفق أساسا

باإلضافة الى البيانات 2املنشورة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعوديوقد اعتمد البحث في جميع بيانات الدراسة على البيانات واإلحصاءات  

 والتقارير الصادرة من البنوك محل الدراسة.

 املطلب الثاني: توصيف متغيرات الدراسة 

واملتغيرات هنالك عدة نماذج قد تم استخدامها في الدراسات االقتصادية التي تناولت تحديد العالقة بين متغير التجارة الخارجية 

دام نموذج االقتصادية األخرى كما ورد في الدراسات التطبيقية والنظرية واالقتصادية املقترحة في ادبيات االقتصاد وفي هذه الدراسة سوف يتم استخ

 من سته متغيرات هي:

 .املتغير التابع ويمثله التجارة الخارجية وهي عباره عن تبادل السلع والخدمات بين الدول.1

 تغيرات املستقلة وتشمل اآلتي:.امل2

 )أ( الناتج املحلي االجمالي وهو مجموع قيم السلع والخدمات النهائية التي ينتجها االقتصاد خالل فترة زمنية معينة.

االتجاه العام يجب  )ب(التضخم وهو االرتفاع العام واملستمر في االسعار وال يعني ذلك أن االرتفاع يكون في كل االسعار اذ ان بعضها قد ينخفض ولكن

.
ً
 أن يكون تصاعديا

 )ج(الواردات وهي مجموع السلع املستوردة من الخارج.

 )د(الصادرات وهي مجموع السلع املصدرة للخارج.

 ملختلفة.ا)هـ(معدل النمو وهو أحد أهم املؤشرات االقتصادية ويعرف بأنه مجموع القيم املضافة إلى كافة وحدات اإلنتاج العاملة في فروع االنتاج 

 وكانت نتائج التحليل كما يلي: 

 م2015-2005أثر التمويل على معدل النمو خالل الفترة من  .1

 م2015-2005: العالقة بين نسب التمويل ومعدل النمو خالل الفترة من (1)جدول 
 P-value    مستوى املعنوية نسبة التمويل% معدل النمو% السنوات

 0.134-=    بين معدل النمو ونسبة التمويل معامل ارتباط بيرسون  3.7 3.1 2005

 0.694=  البالغة P-value   وقيمة

 

2006 5.6 4.2 

2007 6.0 6.9 

2008 8.4 7.8 

2009 1.8 7.9 

2010 4.8 13.0 

2011 10.0 9.4 

2012 5.4 10.3 

2013 2.7 11.8 

2014 3.5 12.6 

2015 3.4 12.4 

 إعداد الباحثون 

                                                             
1

 المرجع السابق. 
 .sahttp://www.sama.govاملوقع الرسمي ملؤسسة النقد العربي السعودي  2

http://www.sama.gov.sa/
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( اعاله لوحظ انه توجد عالقة ارتباط ولكنها ضعيفة وعكسية بين التمويل ومعدل النمو خالل تلك الفترة حيث كانت 1نتائج الجدول رقم )من خالل 

م شهدت تزايدا ملحوظا في معدالت النمو ولكنها 2008-2005. وكما يالحظ أن الفترة من  0.05( وهي أكبر من p-value = 0.694الدرجة املعنوية )

م ويعزى ذلك إلى األزمة االقتصادية العاملية التي تركت أثرا سلبيا على اململكة. وبدأـ معدالت النمو في التزايد الى أن 2009جعت بقدر كبير في عام ترا

االقتصادي العالمي م واألعوام التي تلتها ويعود ذلك الى تباطؤ النمو 2012م، لكنها بدأت في التراجع مرة أخرى في عام 2011% في عام 10وصلت الى 

 وتذبذب أسعار النفط فيا ألسواق العاملية وانخفاضها الى معدالت غير مسبوقة.

 م2015-2005هل توجد عالقة بين قيم الصادرات والواردات خالل الفترة من  .2

 م(2015-2005: العالقة بين الصادرات والواردات خالل الفترة )(2)جدول 
 P-value املعنويةمستوي  الواردات الصادرات  السنوات

 0.428-=    معامل ارتباط بيرسون بين معدل النمو ونسبة التمويل 54.0 180.0 2005

 0.189=   البالغة P-value  وقيمة 

 

2006 211.0 63.0 

2007 233.0 81.0 

2008 313.0 101.0 

2009 192.0 86.0 

2010 251.0 97.0 

2011 159.0 12.0 

2012 165.0 142.0 

2013 134.0 153.0 

2014 120.0 163.0 

2015 100.0 175.0 

 إعداد الباحثون 

 من وهي اكبر(P-value = 0.189)  ( اعاله لوحظ انه توجد عالقة ضعيفة وعكسية بين قيم الصادرات والواردات2من خالل نتائج الجدول رقم )

م حيث شهدت هذه الفترة 2005-2011م ثم بدأ التراجع منذ العام 2010-2005ونالحظ أن حجم الصادرات في تزايد مستمر من العام . 0.05

 انخفاضا شديدا في حجم الصادرات وشهدت نفس الفترة ارتفاع شديد في حجم الواردات ويعزى ذلك إلى اعتماد صادرات اململكة على سلعة واحدة

 الل السنوات األخيرة مما أحدث تشوها في هيكل التجارة الخارجية.وهى النفط ومشتقاته وتعرض هذه السلعة لالنخفاض الحاد في أسعارها خ

 م2015-2005هل توجد فروق معنوية بين التضخم ومعدل النمو خالل الفترة من  .3

 م(2015-2005: العالقة بين معدالت النمو والتضخم خالل الفترة )(3)جدول 
 P-value مستوي املعنوية التضخم معدل النمو السنوات

2005 3.1 0.60 P-value =0.655 >0.05 

2006 5.6 2.20 

2007 6.0 6.00 

2008 8.4 8.40 

2009 1.8 1.80 

2010 4.8 4.80 

2011 10.0 10.00 

2012 5.4 5.40 

2013 2.7 2.70 

2014 3.5 3.60 

2015 3.4 3.50 

 إعداد الباحثون 

 فروق معنوية بين التضخم ومعدل النمو خالل تلك الفترة حيث كانت درجة املعنوية(أعاله لوحظ انهال توجد 3من خالل نتائج الجدول رقم )

 ((P-value = 0.655  0.05وهي اكبر من . 

 م2015 -  2005هل توجد فروق معنوية بين نسب الواردات ومعدل النمو خالل الفترة من  .4
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 م(2015-2005): العالقة بين معدالت النمو ونسب الواردات خالل الفترة (4)جدول 
 P-value  مستوي املعنوية نسب الواردات معدل النمو السنوات

2005 3.10 4.79 0.015<0.05 

2006 5.60 5.59 

2007 6.00 7.19 

2008 8.40 8.96 

2009 1.80 7.63 

2010 4.80 8.61 

2011 10.00 1.06 

2012 5.40 12.60 

2013 2.70 13.58 

2014 3.50 14.46 

2015 3.40 15.53 

 إعداد الباحثون 

 ( اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين نسب الواردات ومعدل النمو خالل تلك الفترة حيث كانت درجة املعنوية  4من خالل نتائج الجدول رقم )

(P-value =0.015)  0.05وهي اصغر من  . 

 م2015 - 2005الفترة من هل توجد فروق معنوية بين نسب الصادرات ومعدل النمو خالل  .5

 م(2015-2005: العالقة بين معدالت النمو ونسب الصادرات خالل الفترة )(5)جدول 
 P-value  مستوي املعنوية نسب الصادرات معدل النمو السنوات

2005 3.10 8.75 0.002<0.05 

2006 5.60 10.25 

2007 6.00 11.32 

2008 8.40 15.21 

2009 1.80 9.33 

2010 4.80 12.20 

2011 10.00 7.73 

2012 5.40 8.02 

2013 2.70 6.51 

2014 3.50 5.83 

2015 3.40 4.86 

 إعداد الباحثون 

     ( اعاله لوحظ انه توجد فروق معنوية بين نسب الصادرات ومعدل النمو خالل تلك الفترة  حيث كانت درجة املعنوية 5من خالل نتائج الجدول رقم )

 ( (P-value =0.002 0.05وهي اصغر من  . 

 
  2015-2005قيمة الصادرات والواردات خالل الفترة  (1شكل )

 
 إعداد الباحثون 

( مليار دوالر أمريكي ، في حين أن الواردات لنفس العام لم تتجاوز 300م بلغت أكثر من )2008( نالحظ جملة الصادرات في العام 1من خالل الشكل)

 على معدل النمو الذي بلغ ( مليار 100)
ً
 %، وهذا يعزز االنفتاح االقتصادي للملكة العربية السعودية.8.4دوالر أمريكي مما انعكس ايجابا
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 2015-2005( اجمالي التمويل خالل الفترة 2شكل )

 
 إعداد الباحثون 

 

م 2014م ثم تاله العام 2010( مليار ريال سعودي في العام 12)( نالحظ أن اجمالي التمويل للتجارة الخارجية قد تجاوز مبلغ 2من خالل الشكل رقم )

 ( مليار ريال سعودي وهذا مؤشر ايجابي يعكس اهتمام املصارف السعودية بتمويل التجارة الخارجية.12وبلغ اجمالي التمويل مبلغ )

 املبحث الخامس: النتائج والتوصيات

 املطلب األول: النتائج

 يمكن استخالص النتائج التالية:من خالل الدراسة الحالية 

 .دلت العديد من الدراسات السابقة على أنه كلما زاد توجه االقتصاد نحو الخارج زاد معدل نموه. وهذا ما أكدته هذه الدراسة.1

%، بينما أشارت بعض 5.توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ضعيفة وعكسية بين التمويل ومعدل النمو حيث كانت الدرجة املعنوية أكبر من 2

 الدراسات السابقة بأن تحرير التجارة الخارجية يؤدى إلى خفض تكاليف اإلنتاج، مما يسمح بانخفاض أسعار املنتجات في السوق املحلية.

 %.5.وجود عالقة ذات دالله احصائية بين التمويل ومعدل النمو عند مستوى دالله أقل من 3

 فقد بينت النتائج عدم وجود عالقة بين التضخم ومعدل النمو..أما فيما يتعلق بمعدالت التضخم 4

 %.5.توجد عالقة ذات دالله احصائية بين الواردات ومعدل النمو حيث كانت درجة املعنوية أصغر من 5

 %.5.توجد عالقة ذات دالله احصائية بين الصادرات ومعدل النمو حيث كانت درجة املعنوية أصغر من 6

 %.5وعكسية بين قيم الصادرات والواردات حيث كانت درجة املعنوية أكبر من  .توجد عالقة ضعيفة7

 املطلب الثاني: التوصيات

 على النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة يمكن التوصية بما يلي:
ً
 اعتمادا

 من آثار ايجابية على معدالت النمو االقتصادي.استمرار املصارف السعودية في دعم التجارة الخارجية ملا لها  .1

 استمرار اململكة العربية السعودية في االتجاه نحو االنفتاح االقتصادي والعمل على االستفادة من فرص املنافسة الدولية. .2

 العمل على تنويع هيكل الصادرات دون االعتماد على الصادرات من املواد البترولية. .3

 بهدف زيادة معدالت الناتج املحلي االجمالي. دعم الصناعات التحويلية .4

التوسع في دعم القطاع الخاص بمختلف قطاعاته مما يضمن مزيدا من حرية القطاع الخاص في عمليات االستيراد والتصدير وزيادة قدرته  .5

 لإلسهام في التنمية االقتصادية ومواكبة ظاهرة العوملة.

 م.2030لالستثمار في التجارة الخارجية بهدف تحقيق أهداف الرؤية  إنشاء خريطة استثمارية وكذلك قاعدة بيانات .6

الحاجة إلى استخدام تحليل االنحدار املركب على بيانات مقطعية في الدراسات املقبلة وذلك إلضفاء مزيد من التحليل واملناقشة على  .7

 موضوع الدراسة.

 لتمويل املصرفي في اململكة العربية السعودية.اقتراح املزيد من الدراسات حول التجارة الخارجية وعالقتها با .8
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Abstract: 

         The study seeks to identify the impact and the role of the Saudi banking sector in supporting 

and financing of foreign trade operations, delegation was used statistical analysis methods to 

measure the hypotheses based on the statistical packages (spss), in order to answer questions and 

verify hypotheses. This has led development, which included all areas at the international level, 

openness to global markets, and the extension of its activity and therefore the laws has evolved, in 

line with the new economic variables, even help trader’s economists to complete their international 

transactions in the required manner, and to achieve the goal for which they were erected, they learn 

how to conduct such transactions and techniques to help control. However, foreign trade operations 

are not without risk which arises according to the geographical distance between the exporter and 

the importer, and the lack of confidence, as well as the different regulations and laws in force in 

each country, to avoid such problems and put bank guarantees to ensure that all the parties are dealt 

with the duties stipulated in the contract. The most important results expected from the study is to 

provide the client parties in foreign trade, and the required procedures, and banking regulations 

governing the work of the information in this vital activity is important. The study found that there 

was a weak and inverse correlation between funding and growth rate where the degree of 

significance was greater than 5%, and the existence of a relationship of statistical significance 

between funding and growth rate at a level of significance less than 5% As for the inflation rates, 

the results showed that there is no relationship between inflation and growth rate, The existence of a 

relationship of statistical significance between imports and growth rate where the degree of morale 

is less than 5%، there is also a statistically significant correlation between exports and growth rate, 

where the morale is less than 5%, and the relation between the values of exports and imports is 

weak and inverse where the degree of morale is greater than 5%.  

Keywords: International Trade, Importer, Exporter, Documentary Letter of Credit, Applicant Bank, 

Bill of Lading 
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 امللخص: 
ليتها يهدف املقال إلى تقديم جملة من اآلليات التي تسمح بتحسين ممارسة نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر بالشكل الذي يسمح لها بإثبات فعا  

تقدم. ويأتي تقديم وكفاءتها وهذا تماشيا مع املتطلبات الجديدة لإلطار الدولي ملمارسة هذه املهنة وكذلك مسايرة ملا هو سائد التطبيق في دول العالم امل

ى املطلوب مثل هذه اآلليات بغرض تصحيح الوضع الذي يعاني منه نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر الذي ما زال يمتاز بالركود ولم يرقى إلى املستو 

اهتمام به من طرف املؤسسات قلة منه ولم يتطور بنفس الوتيرة والفعالية والكفاءة. لقد بينت الدراسة أن اسباب هذا الضعف تعود إلى كال من 

 االقتصادية ونقص مجاالت ومراكز التكوين املختصة به وأيضا بطء القوانين والتشريعات ذات الصلة بتنظيم وهيكلة املؤسسات االقتصادية في

 .مسايرة متطلبات التسيير الحديثة

 .التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية، إدارة املخاطر، حوكمة الشركات، املؤسسة االقتصادية الجزائرية الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة:
العليا عن  يعتبر التدقيق الداخلي من األنشطة املهمة داخل املؤسسات االقتصادية، فهو أحد وظائف القيادة ملا يقدمه من خدمات لإلدارات

التي تلجأ إليها اإلدارات العليا بغرض التحكم في تقييمه الدائم واملوضوعي واملحايد ملختلف األنشطة. ويرجع ذلك إلى كونه أحد أهم األدوات  طريق

إجراءات الرقابة املباشرة  التسيير. إن التدقيق الداخلي يرتبط بوظيفة الرقابة بصفة عامة، حيث تعتبر من الدواعي األساسية لالستعانة عدم كفاية

رتبطة التي يفرضها املدراء العامون على املدراء التنفيذيين ومسؤولي األنشطة والوظائف التشغيلية األخرى، من جهة، وارتفاع نسبة املخاطر امل

لداخلي يساعد املؤسسات على تحسين كما أن الدور االستشاري الذي يلعبه التدقيق اباألنشطة التي تمارسها املؤسسات االقتصادية، من جهة أخرى.

 عملياتها. 

ضا بأنظمة نتيجة للتغيرات التي أدخلتها الهيئات املهنية الدولية املشرفة على نشاط التدقيق الداخلي في الوقت الراهن، أصبح هذا األخير يهتم أي

تطورا مذهال في  إدارة املخاطر. كما أنه أصبح جزءا ال يتجزأ من األنظمة التي تسمح بالتطبيق السليم لحوكمة الشركات. فنشاط التدقيق الداخلي يشهد

ومن  كل دول العالم املتقدم، هذا التطور فرضه من جهة بعض األحداث والذي رافقه فضائح اقتصادية هزت كيان بعضا من كبريات الشركات العاملية

سات االقتصادية في مثل هذه الهيئات املهنية الدولية بغرض تطوير ممارسة املهنة. نظرا لذلك، أصبح لزاما على املؤسجهة أخرى االهتمام الذي توليه 

ي الجزائر، الدول أن تسعى دائما إلى مسايرة التحسينات التي يتم إدخالها على هذا النشاط وعلى معايير وأساليب ممارسته. إن هذا الوضع ليس كذلك ف

اخلي في العالم سواء الغربي منه أو العربي. إن ذلك أم ما يحدث عندنا يسير على النقيض تماما ملا تقتضيه التعديالت اإليجابية التي مست التدقيق الد

 هو لم يرقى إلى املستوى املطلوب منه ولم يتطور بنفس الوتيرة والفعالية والكفاءة.هذا النشاط ما زال يمتاز بالركود، ف
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 أوال: اإلطار العام للدراسة
 مشكلة الدراسة .1

الراهن وما يترتب عليه من انعكاسات على أساليب تسيير املؤسسة االقتصادية يمكن حصره في أمرين إن ما يميز االقتصاد الجزائري في الوضع                 

لجديدة في مهمين، األول هو االنتقال نمط اقتصاد إداري تتحكم فيه أجهزة الدولة إلى اقتصاد سوق تتحكم فيه قوانين السوق والثاني هو االتجاهات ا

الخارجية والعوملة واالندماج باالقتصاد العالمي تحتم على الجزائر مسايرته بل الدخول فيه واالرتباط به. فمثل هذه االقتصاد العالمي كتحرير التجارة 

يسمح لهذه  األمور هي بمثابة واقع جديد يحتم على املؤسسة االقتصادية الجزائرية التأقلم معه والعيش في ظل قيوده وتحدياته، فالضامن الوحيد الذي

ا بقاء والعيش واالستمرارية هو السعي الدائم واملستمر للبقاء أي بعبارة أخرى تحقيق األرباح وعليه فإن املؤسسة التي تبني استراتيجيتهاملؤسسات بال

ييم ى تقعلى تحقيق هدف البقاء عليها أن تضع أنظمة إدارية وأساليب تسيير فعالة يكون للتدقيق الداخلي مكانة بارزة فيها، بحيث يتعدى دورها إل

 وتحليل الخيارات االستراتيجية املنتهية وأساليب التسيير املتبعة مع تقديم الحلول واالقتراحات للمسيرين قصد الرفع من أداء املؤسسة.

لة اإلجابة على و باعتبار أن أداء نشاط التدقيق الداخلي يرتبط ارتباطها وثيقا بمسألة فعالية أساليب التسيير املتبعة فإن إشكالية البحث تتمثل في محا

مليات السؤال الرئيس ي التالي: كيف يمكن تحسين نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر حتى يصبح أداة فعالة في يد املسيرين من أجل تحسين سير الع

 والتحكم في األداء العام للمؤسسات االقتصادية؟

 :التالية الفرعية التساؤالت السؤال هذا من وتنبثق

  التطور الذي وصل إليه نشاط التدقيق الداخلي الذي يجب على املؤسسة االقتصادية الجزائرية الوصول إليه؟  إلى أين وصل مستوى 

  ما هو واقع نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر؟ 

 ما هي سبل وآليات تحسين نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر حتى يصل إلى املستوى املشهود به عامليا؟ 

 أهداف الدراسة  .2

يهدف هذا املقال إلى تحقيق جملة من الطموحات أهمها رفع العزلة عن هذا النشاط ودمجها ضمن األنشطة األساسية واالستراتيجية 

فية الحسابات للمؤسسة ورد االعتبار لها باعتبارها إحدى األدوات املستعملة في التحكم في التسيير وليس أداة يستعملها املسير للزجر والعقاب أو لتص

لما ما هو سائر االعتقاد عند بعض أصحاب القرار في املؤسسة الجزائرية من جهة، ومن جهة أخرى تحسين أداء هذا النشاط داخل املؤسسة مث

 االقتصادية في الجزائر.

 أهمية الدراسة .3

 :التالية الجوانب في أهمية الدراسة تتمثل    

  القيادة والذي يستعين به املسيرون في التحكم في إدارتهم ملؤسساتهم والرفع من مستوى أنها تتناول التدقيق الداخلي الذي يعد أحد أهم وظائف

 أدائها، وهو بذلك نشاط حيوي وبالغ األهمية داخل املؤسسة االقتصادية

 أن هذه الدراسة تتناول تحليال لواقع هذا النشاط في الجزائر مما يعطي فكرة واضحة ودقيقة حول الكيفية التي يمارس بها 

  إلى أنها تقدم حلوال تطبيقية وواقعية على كل طرف معني بتنظيم وتطوير وممارسة هذا النشاط أن يعمل بها حتى يمكن الرقي بالتدقيق الداخلي

 املستويات املعمول بها في مختلف دول العالم املتقدم 

 الدراسة فرضيات .4

 فرضيات الدراسة كالتالي:  صياغة وتساؤالتها الفرعية تم الدراسة مشكلة ضوء في

 يعزى ضعف نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر إلى قلة اهتمام به من طرف املؤسسات االقتصادية 

 يعزى ضعف نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر إلى نقص مجاالت ومراكز التكوين التي تهتم به 

 الصلة بتنظيم وهيكلة املؤسسات االقتصادية في مسايرة متطلبات  يعزى ضعف نشاط التدقيق الداخلي إلى بطء القوانين والتشريعات ذات

 التسيير الحديثة

 منهجية البحث  .5

لوصفي في دراسة هذا املوضوع تم اعتماد املنهج الوصفي التحليلي، حيث ينقسم البحث الى محورين أساسيين. ففي املحور األول استخدمنا املنهج ا  

تملة مراجعة ألهم املؤلفات العلمية ذات الصلة. أما املحور الثاني فاستخدمنا فيه املنهج التحليلي وذلك واقع وذلك بإجراء دراسة نظرية للموضوع مش

 ممارسة النشاط في الجزائر واألسباب التي هي وراء ضعف املمارسة وتقديم اآلليات التي تسمح بتحسين ممارسته. 
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 تنظيم البحث .6

 يحتوي البحث على أربعة أجزاء رئيسية، كل جزء مقسم إلى مجموعة من املحاور الفرعية. ففي الجزء الرئيس ي األول، تم تناول اإلطار العام  

ضوء على  للدراسة. وفي الجزء الرئيس ي الثاني، تم إعداد إطار نظري للدراسة والذي يشمل كيف تطور مفهوم التدقيق الداخلي وما هي أبعاده الحديثة

. وفي الجزء الرئيس ي الثالث، تم The International Professional Practices IPPF Framework الداخليلإلطار املرجعي الدولي ملمارسة التدقيق 

ها مختصون في التركيز فيه على وجه الخصوص على واقع ممارسة التدقيق الداخلي في الجزائر، هذا الواقع تم استنتاجه من جملة الدراسات التي أجرا

ل ممارسة النشاط وكذلك مختصون في تنظيم وتطوير املهنة. أما الجزء الرابع، فيحتوي على استنتاجات وجملة من التوصيات والتي جاءت على شك

 .IPPF التدقيق الداخليآليات تسمح بالنهوض بالنشاط وترقيته إلى مستوى مقبول باملقارنة مع املتطلبات التي يفرضها اإلطار املرجعي الدولي ملمارسة 

 

  الدراسات السابقة .7

ى توجد دراسات كثيرة تناولت مثل هذا املوضوع. هذه الدراسات من بيئات اقتصادية مختلفة. فيما يلي نورد أهم تلك الدراسات التي تحتوي عل

 قواسم مشتركة مع املوضوع املدروس وهي كالتالي: 

  دراسةChristian De Visscher & Laurent Petit  في مجلة  2002املنشورة سنةRevue du Centre d'études et de recherches en 

administration publique  محاولة معرفة موقع نشاط تحت عنوان "التدقيق الداخلي في اإلدارات العمومية البلجيكية". هدفت الدراسة إلى

 التدقيق الداخلي ضمن مختلف أنظمة الرقابة الدائمة في االدارات العمومية البلجيكية. وقد مست الدراسة مسحا شمل ستة عشر إدارة. توصلت

وأن هذا النشاط يبذل عمومي ولم تعد تقتصر على القطاع الخاص قطاع الالتخترق بشكل متزايد أصبحت ق الداخلي يدقتوظيفة الالدراسة إلى أن 

ية التدقيق استقاللومع ذلك تبقى مسالة . الصادرة عن املعهد الدولي للتدقيق الداخلي املعترف بها دولياالتدقيق ملعايير الجهد من أجل العمل وفقا 

 .أداء الوظيفةالداخلي غير واضحة تماما، مما ينعكس سلبا على 

  دراسةMarika Arena Giovanni Azzone &  بمجلة  2009املنشورة سنةinternational journal of auditing  تحت عنوان "تحديد

. هدفت هذه Identifying Organizational Drivers of Internal Audit Effectivenessالعوامل التنظيمية لفعالية التدقيق الداخلي" 

بيرة. بينت شركة ك 153الدراسة إلى محاولة فهم الدوافع التنظيمية لفعالية التدقيق الداخلي ودورها داخل الشركات االيطالية. مست الدراسة 

الدراسة أن وظيفة التدقيق الداخلي تتأثر بكل من خصائص فريق التدقيق الداخلي وعمليات وأنشطة التدقيق والروابط التنظيمية. توصلت 

ون هناك الدراسة إلى أن فعالية التدقيق الداخلي تزداد على وجه الخصوص عندما تنمو النسبة بين عدد املدققين الداخليين واملوظفين وعندما تك

 مشاركة فعلية للجان التدقيق في أنشطة املدققين الداخليين.

  دراسةDominic S.B. Soh Nonna Martinov Bennie &   بمجلة  2011املنشورة سنةManagerial Auditing Journal  تحت االسترالية

"وظيفة التدقيق  "The internal audit function: Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluationعنوان "

الداخلي: تصورات أدوار التدقيق الداخلي، الفعالية والتقييم". هدفت الدراسة إلى تقديم رؤى تخص أدوار ومسؤوليات التدقيق الداخلي في 

نشاط التدقيق الشركات األسترالية والعوامل التي ينظر بواسطتها على أنها ضرورية لضمان فعاليتها. توصلت الدراسة إلى وجود توسع كبير في 

مل على الداخلي ومع ذلك يتطلب األمر إعادة التركيز على دور هذا النشاط مما يجعل منه أكثر فعالية بما يتماش ى مع توقعات أصحاب املصلحة والع

 اشباع متطلباتهم.

  ضوء املستجدات العاملية املعاصرة املنعقد دراسة العايب عبد الرحمان وهي مداخلة في امللتقى الوطني حول مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر على

. تحت عنوان "نشاط التدقيق الداخلي بين الواقع الجزائري واملمارسات الدولية". هدفت 2010أكتوبر  12و 11بجامعة سكيكدة، الجزائر يومي 

عمول به دوليا. توصلت الدراسة إلى أن ممارسة الدراسة الى التعرف على واقع تطبيق التدقيق الداخلي في الشركات الجزائرية ومقارنته مع ما هو م

هتمام هذه املهنة في الجزائر بعيد كل البعد عما هو معمول بها في الدول املتقدمة خصوصا في الشركات الرائدة التي لديها تقاليد راسخة في اال 

 بالتدقيق الداخلي. 

  املؤسسات في الداخلي التدقيق ممارساتتحت عنوان " 2012بسكرة سنة دراسة مزياني نور الدين املنشورة بمجلة العلوم االنسانية لجامعة 

". هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية وظيفة التدقيق الداخلي في الدولية الداخلي التدقيق معايير ضوء الجزائرية في االقتصادية العمومية

أن ممارسات التدقيق الداخلي في املؤسسات االقتصادية العامة تتوافق إلى حد املؤسسات االقتصادية العامة الجزائرية. وقد توصلت الدراسة إلى 

 كبير مع معايير التدقيق الداخلي الدولية.

 زقيب املنشورة باملجلة العاملية لالقتصاد واالعمال  عجيلة وخيرة دراسة محمدGlobal Journal of Economic and Business  2017سنة 

 التدقيق خدمات وجودة عامة بصفة التدقيق جودة معرفة الى الدراسة هذه الداخلي".  هدفت التدقيق خدمات جودة تحت عنوان " متطلبات

 وبعض املهنة تحكم معايير اعتماده على خالل من الداخلي املدقق التي يتميز بها السمات مختلف على التعرف خالل من خاص بشكل الداخلي

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Arena%2C+Marika
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Azzone%2C+Giovanni
https://www.emeraldinsight.com/author/Soh%2C+Dominic+SB
https://www.emeraldinsight.com/author/Martinov-Bennie%2C+Nonna
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 املدقق أداء ناحية من عالية جودة دو مخرج إلى التوصل أجل من التدقيق الداخلي وظيفة في يعتمد ما حسب مدقق يتحل بها كل التي السلوكيات

املدقق  نتائج على الخارجي املدقق وبالتالي اعتماد الداخلي التدقيق جودة من زاد الداخلي التدقيق نطاق اتساع الداخلي. توصلت الدراسة إلى أن

 تكاليف من والخفض التقليل في الداخلي التدقيق جودة تساعد أخرى  جهة ومن جهة الداخلي من التدقيق وجودة الثقة لدرجة كبير بشكل الداخلي

 ذات العالقة. بين األطراف التوقعات فجوة تضييق في فعال بشكل تساهم الداخلي التدقيق خدمات جودة وأيضا املدقق الخارجي

 حول  واألكاديميين املهنيين آراء تحت عنوان "استطالع  2018ومالية العراقية سنة محاسبية دراساتيعقوب املنشورة في مجلة  عبد هللا دراسة فيحاء 

التدقيق  منه وظيفة الذي تعاني التطورات". هدفت الدراسة إلى البحث في القصور  الداخلي امكانية مواكبة التدقيق وظيفة استراتيجية بناء

الداخلي. توصلت الدراسة إلى أن هذا القصور يعود إلى أسابا عديدة منها  التدقيق وظيفة بناء كيفية إعادةالعراقية والبحث في  مؤسسات الداخلي في

في  ونطاق عملها ومسؤولياتها سلطاتها يحدد محلي كذلك غياب دليل تشريع او قانوني وجود إطار منظمات راعية لهذه املهنة وعدم وجود عدم

 .فقط واملحاسبية املالية األمور  على عملها إذ ينصب نطاق الوظيفة، بهذه االقتصادية الوحدات في العليا تاالدارا عدم اهتمام عن فضال العراق

 .الداخلي وقد قدمت الدراسة إطارا مقترحا لبناء وظيفة التدقيق

  في وظيفة التدقيق الداخلي. فمنها من إن الدراسات املذكورة أعاله تناولت كال منها مجاال أو مجالين فقط من املجاالت التي من شأنها أن تحسن

ة الخدمة. ركزت على االستقاللية ومنها من ركزت على الفعالية واألداء ومنها من ركزت على العمل بمعايير التدقيق الدولية ومنها من ركزت على جود

تي من شانها أن تحسن من هذا النشاط الحيوي في إال أن دراستنا حاولت أن تقدم مسحا شامال حول العوامل الداخلية وكذلك العوامل الخارجية ال

ق إدارة وتسيير املؤسسة االقتصادية. كما أنها تمتاز عن هذه الدراسات بأنها قدمت حلوال عملية للقضاء على كل معوقات ترقية نشاط التدقي

 الداخلي في الجزائر.

  
ً
 التدقيق الداخلي وأبعاده الحديثة : تطور نشاطثانيا

 دقيق الداخلي تطور مفهوم الت .1
 املفهوم الحديث للتدقيق الداخلي:   1.1

همت يتفق معظم الباحثين على أن جذور التدقيق ترجع إلى زمن بعيد، فإن تطورها بدأ في أعقاب انتشار التجارة وظهور الثورة الصناعية حيث سا          

وظهور مبدأ تفويض السلطات حيث انتقلت مسؤولية تسيير هذه هذه األخيرة من تغير شكل الشركات من الشركات الفردية إلى شركات مساهمة 

من نظام الشركات من املساهمين إلى أفراد آخرين يكونون مجلس إدارة هذه الشركات. كما أن تطور هذا النشاط يكاد يكون مختلفا ومن بلد آلخر بل و 

ب إلدخال هذا النشاط على مستوى املؤسسات في أعقاب أزمة الكساد سياس ي واقتصادي آلخر. ففي حين عرفت الواليات املتحدة األمريكية أول تجار 

مجاالت التدخل الكبير، فإن أوربا انتظرت حتى نهاية الحرب العاملية الثانية كي تعرف مثل هذه التجارب. كما رافق هذا التطور التاريخي تطورا آخر في 

ؤسسات االقتصادية، كان املروجون له يرون فيه أداة تساعد على التقليل من وكذلك في األهداف. فعند إدخال مثل هذا النشاط على مستوى امل

(. أما إذا عدنا إلى Valin and al., 2006تكاليف التدقيق الخارجي القانوني باعتبار أن هذا النوع من التدقيق هو الوحيد الذي كان سائدا آن ذاك )

قيق الداخلي على الجانب املالي واملحاسبي فقط، إذا كانت مهمة املدققين الداخليين ال تتعدى املاض ي الغير بعيد نجد أن في البداية، كان يقتصر التد

قيق مجرد فحص وتدقيق الدفاتر املحاسبية ومدى مطابقة للعمليات املقيدة عليها مع مستندات اإلثبات. لقد كان يقتصر التدقيق الداخلي على تد

مهمة املدققين الداخليين تقتصر على فحص الدفاتر والسجالت املحاسبية والتأكد من وجود اإلثباتات املطابقة ومراجعة الحسابات فقط. لقد كانت 

ومع التطور الذي عرفته املؤسسات االقتصادية وبيئة األعمال، تحول دور التدقيق الداخلي من تدقيق املطابقة إلى عن كل عملية مقيدة بتلك الدفاتر. 

أصبح يلم بكل وظائف املؤسسة وأنشطتها. فباإلضافة إلى الجوانب املالية ا توسع مجاال تدخل النشاط إلى أن تدقيق الفعالية والفاعلية، وبه

غيرها. كما واملحاسبية، أصبح التدقيق الداخلي يهتم باإلنتاج والتسويق واملوارد البشرية والتنظيم وكذلك مجاالت البحث والتطوير وإدارة الجودة و 

وبهذا أصبح اقتحم التدقيق الداخلي كل املجاالت وكل الوظائف وكل األنشطة أو باألحرى األخيرة بنظم واستراتيجيات التسيير. أصبح يهتم في السنوات 

ومنذ بداية األلفية الحالية انتقل نشاط التدقيق إلى مجاالت أخرى وهي  .(Ebondo, 2005) كل أنشطة املؤسسة بما فيها مراحل وعمليات اتخاذ القرار

 الخدمات االستشارية.تقويم مستقل لفاعلية وكفاية إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية وعمليات الحوكمة و توفير 

 تشير التعاريف القديمة للتدقيق الداخلي على أنه وظيفة مستقلة داخل املنظمة، هدفها مساعدة اإلدارة العليا على القيام بمهامها وتحمل

على أنه عمليات تتأثر بمجلس إدارة وكذلك  .(Pigé, 2009) مات واملقترحات الناجمة عن فحص مختلف األنشطةمسؤولياتها من خالل تزويدها بالتقوي

كفاءة العمليات املؤسسة واإلدارة واألفراد اآلخرين في املؤسسة. يتم تصميمها لتعطي تأكيدا معقوال حول تحقيق املؤسسة ألهدافها من النواحي التالية: 

(. وأيضا على أنه نشاط هادف ومستقل بذاته، يؤدي عمال 2009على التقارير املالية وااللتزام بالقوانين واألنظمة املعمول بها )نظمي،  وفعاليتها واالعتماد

 وتحسيناستشاريا، صمم خصيصا لزيادة قيمة الشركة وتطوير عملياتها، وملساعدتها لبلوغ أهدافها عن طريق إيجاد سلوكيات وأنماط تنظيمية لتقييم 

 (.2010فعالية إدارة املخاطر وضبط إدارة العمليات والتحقق من فعالية إجراءات الضبط الداخلي واألنظمة املتعددة )صبح، 
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إن  لقد انعكس التطور الذي عرفه التدقيق الداخلي على تغير الزوايا التي أصبح ينظر منها إلى هذا النشاط وترتب على ذلك صدور تعريف جديد.

في شهر جوان من سنة  IIAي أعطي للتدقيق الداخلي هو ذلك الذي صادق عليه مجلس إدارة املجمع الدولي املدققين الداخليين أحدث تعريف الذ

والذي مفاده أن نشاط مستقل وموضوعي يمنح للمنظمة الضمان حول درجة التحكم في عملياتها ويقدم لها النصائح واإلرشادات التي تسمح  1999

يساهم في خلق القيمة املضافة لها. وبالتالي يساعد التدقيق الداخلي املنظمة على تحقيق أهدافها من خالل التقييم الدائم وبشكل  بتحسينها، وهو بذلك

وم فبموجب املفه. (IIA, 2016) منهجي لعمليات إدارة املخاطر والرقابة والحوكمة وذلك بتقديم االقتراحات التي تساعدها على تقوية والرفع من فعاليتها

فحص املوضوعي لألدلة بغرض توفير تقويم الحديث فإن التدقيق الداخلي يشتمل على وظيفتين وهما خدمة التأكيد املوضوعي والتي تتمثل في ال

م لوحدات عمليات املشورة التي تقدالخدمات االستشارية والتي تتمثل في مستقل لفاعلية وكفاية إدارة املخاطر واألنظمة الرقابية وعمليات الحوكمة و 

 ملياتهاتنظيمية داخل املنشأة أو خارجها، وتحدد طبيعة نطاق هذه العمليات باالتفاق مع تلك الشركات، والهدف منها إضافة قيمة للوحدة وتحسين ع

(Schneider, 2010).   

 الداخلي املتمثلة في:هذا التعريف وبمحتواه الواسع يتضمن جملة من الخصائص يتميز بها التدقيق وعليه، يتبين من أن 

 التدقيق الداخلي نشاط مستقل داخل املنظمة، أي ينتمي إلى أعلى مستويات السلطة بالهيكل التنظيمي للمنظمة؛ 

  ومفهومة التدقيق الداخلي نشاط موضوعي، أي أن املدقق يلتزم بأعلى مستويات املوضوعية في أداء األعمال املوكلة إليه، وأنه يتبع منهجية واضحة

 عند كل مهمة تدقيق؛

 التدقيق الداخلي نشاط يهدف إلى تقييم عمليات إدارة الرقابة، الحوكمة واملخاطر؛ 

 .التدقيق الداخلي نشاط يساعد املنظمة للوصول إلى أهدافها املرجوة 

 تطور أهداف التدقيق الداخلي:  1.2
 ( أهداف التدقيق الداخلي في أنها تكمن فيما يلي: 2006يلخص )الوردات، 

 ساعدة على تحسين التسيير وذلك بتقديم الحلول واالقتراحات؛امل 

 املساعدة على تحقيق األهداف املرسومة وذلك بالتحكم في املخاطر؛ 

 .خلق قيمة مضافة للمنظمة بتقديم حلول واقتراحات قابلة للتطبيق 

 أن التطور الذي عرفه التدقيق الداخلي أدى إلى تغيير أهدافه والتي أصبحت: (Stewart and Subramaniam, 2010)ويرى آخرون 

  تحسين عمليات املنظمة بواسطة مد اإلدارة العليا التي تساعدها على إعداد استراتيجيتها وكذلك من خالل تقييم تنفيذ تلك االستراتيجية

 والنتائج املترتبة عنها 

  تقييم أنظمة إدارة املخاطر وعملياتها وتقديم الحلول التي تسمح بتحسينها 

  تقييم أنظمة الرقابة الداخلية وسبل تحسينها 

 املساهمة في عمليات حوكمة الشركات 

على استعداد لتدقيق أي  ونظرا للتطور املذهل الذي يشهده النشاط فقد بات مفروضا على املدققين الداخليين في القرن الحادي والعشرين أن يكونوا

، بما في ذلك العمليات التشغيلية ونظم الرقابة واألداء ونظم املعلومات والبيانات املالية والغش والتالعب والتقارير الب
ً
يئية وتقارير األداء ش يء تقريبا

 .(Ramamoorti, 2003)والجودة 

 األبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي:  .2
الداخلي واملقدم سلفا قد حدد األبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي. فباإلضافة إلى اهتمامه بتقييم أنظمة الرقابة إن التعريف الحديث للتدقيق 

وكمة الداخلية للمؤسسة، أصبح التدقيق الداخلي يهتم أيضا بتقييم أنظمة إدارة املخاطر وتحسين فعاليتها كما أنه أصبح أحد مكونات مبادئ الح

 العناصر الثالثة هي األبعاد الحديثة للتدقيق الداخلي. وفيما يلي تفصيال لها.السليمة للشركات.  هذه 

 التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية:  2.1

الخطة التنظيمية والسجالت واإلجراءات التي تهدف للمحافظة ويقصد بالرقابة في التعريف الرقابة الداخلية للمؤسسة والتي تعرف على أنها     

الشركة وضمان كفاية استخدامها والتأكد من سالمة ودقة السجالت املحاسبية بحيث تسمح بإعداد بيانات مالية يعتمد عليها ومحضرة على موجودات 

ابة املوسوم "تقدير املخاطر والرق 400الفقرة الثانية من املعيار الدولي للتدقيق رقم وتشير  (.2004طبقا للمبادئ املحاسبية املتعارف عليها )التميمي، 

ها في ضمان بااللتزام الداخلية" إلى أن الرقابة الداخلية تعني السياسات واإلجراءات التي تتبناها إدارة املنشأة ملساعدتها قدر اإلمكان في الوصول إلى هدف

فيها في الوقت املناسب  بالسياسات وحماية األصول ومنع واكتشاف الغش والخطأ ودقة واكتمال السجالت املحاسبية وتهيئة معلومات مالية موثوق 

 (2005)جمعة، 
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وبالتالي يكمن دور يساعد تدقيق املنظمة في املحافظة على نظام رقابة مالئم وذلك بتقييم مدى فاعليته وفعاليته وبالحث على تحسينه املستمر. 

 الداخلية بحيث: التدقيق الداخلي في تقوية أنظمة الرقابة الداخلية من خالل كونه أحد الوسائل الفعالة للرقابة 

 إذ يبين نتائج فحص وتقييم أنظمة الرقابة املطبقة في املنشأة وبيان نقاط القوة والضعف والتوصيات الالزمة ملعالجة نواحي القصور القائمة ،

 يعني الفحص تدقيق األحداث والوقائع ويعني التقييم التأكد من أن كل جزء من نشاط املنشأة موضع املراقبة.

  العمليات تشمل عملية مراجعة العمليات وجود تنفيذ املسؤوليات املرتبطة بوظائف تشغيل التنظيم.مراجعة 

  مراجعة األداء يعني هل األداء كفء وفعال 

 .مراجعة االلتزام بالسياسات واإلجراءات والقوانين والتعليمات 

 ي:أهداف تتمثل ف مراجعة الرقابة املالية والتي يمكن من خاللها تحقيق ثالث 

  .حماية األصول املالية للمشروع 

  .توفير الثقة والتكامل في املعلومات املالية 

 .دقة البيانات املحاسبية واإلحصائية 

 .مراجعة إدارية أي مراجعة أداء اإلدارة باعتباره العميل الرئيس ي للمراجعة الداخلية 

لك الفترة بدأت تطفو إلى السطح بعض الفضائح املالية واالقتصادية والتي كان لها تزايد االهتمام بالرقابة الداخلية في بداية التسعينيات حيث خالل ت

ضعف انظمه  انعكاسات على املناخ السياس ي للدول خاصة في الواليات املتحدة األمريكية. وكان من بين األسباب التي أدت إلى ارتكاب مثل هده الجرائم

ت على الرقابة الداخلية للمؤسسات، لذلك بادرت بعض الدول وأهمها الواليات املتحدة األمريكية وكندا وبريطانيا إلى وضع معايير تجبر املؤسسا

الذي وضعته الواليات و  COSOتطبيقها والهدف منها هو الحد من تفاقم الجرائم املالية ولعل أهم معيار في مجال الرقابة الداخلية هو ما يعرف باسم 

والذي أصبح شائع االستعمال في كل دول العالم خاصة منها تلك التي تتمتع بوجود أسواق مالية تمتاز بالحركية، هذا  1992املتحدة األمريكية سنة 

ء الضمانات الكافية حول قدرة املؤسسة الرقابة الداخلية على أنها عملية يتم اعتمادها وتطبيقها من طرف املسيرين والهدف منها هو إعطا  املعيار يعرف

 على تحقيق األهداف التالية:

 تنفيذ وترشيد العمليات 

 دقة املعلومات املالية 

 احترام القوانين والتشريعات 

هتمام ولقد زاد اال يوضع تعريف جديد للرقابة الداخلية وذلك بغرض تقييم فعاليتها.  1992هي لجنة مستقلة غير هادفة للربح قامت سنة  COSOو

لمؤسسات بالتدقيق الداخلي في هذا املجال منذ أن صدرت قوانين وتشريعات التي تكرس دور املدققين الداخليين في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ل

 Sarbanes & Oxleyبغرض التحكم أكثر في املخاطر املتربة عن األنشطة التي تمارسها املؤسسات. ولعل من أهم هذه القوانين قانون ساربان أوكسلي 

على أعقاب الفضيحة التي هزت شركة أنرون وكذلك القانون حول الحماية املالية الذي صدر سنة  2002الذي أصدرته الواليات املتحدة األمريكية سنة 

صدرت من أجل تفادي حدث ما حدث في فرنسا وقانون كون تاق في أملانيا وقانون داتش كوربورليت في هولندا، كل هذه القوانين الثالثة األخيرة  2003

  (Lanwell & associés,2004) في الواليات املتحدة األمريكية

في  COSOكل املؤسسات التي تلجا في تمويلها إلى االدخار العام على االعتماد على معيار  404في الواليات املتحدة األمريكية يجبر هذا القانون في فقرته ف

املؤسسات التي يتم تداول أسهمها في البورصة علي اعتماد علي  SECالداخلية. كما يجبر لجنة مراقبة عمليات البورصة تقييم فعالية أنظمة الرقابة 

فاملؤسسة مجبرة على إعداد تقرير تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية التي قامت بها  ساربان أوكسلي،من قانون  404هذا املعيار. وحسب الفقرة 

ة تبرير واثبات اختبارات أنظمة الرقابة الداخلية التي قامت بها املؤسسة. أما في فرنسا، يوص ي القانون حول حماية املالية للمؤسسات املؤسسة وإلزامي

ي سهمها فعلى االعتماد هذا املعيار في تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لإلشارة فان القانون حول الحماية في فرنسا موجه للمؤسسات التي تتداول أ

 البورصة.

 التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر:   2.2

بعين إدارة املخاطر هي عملية موضوعة ومنفذة من قبل مجلس اإلدارة، اإلدارة العامة، واإلدارة ومجموع املساهمين في املؤسسة كما أنها تؤخذ 

الحوادث املحتملة التي يمكن أن تؤثر على املؤسسة االعتبار عند وضع االستراتيجية وفي جميع عمليات ونشاطات املؤسسة وهي مصممة لتحديد 

 IFACI and) ولتسيير املخاطر ضمن الحدود املقبولة تهدف إلى توفير ضمانات معقولة من أجل الوصول إلى األهداف املسطرة من طرف املؤسسة

PriceWaterHouse, 2005). 

إدارة املخاطر بأنها عملية تنفذ بواسطة مجلس إدارة املنظمة واإلدارة وكل األفراد، لتطبيق االستراتيجية املوضوعة  COSOكما عرفت اللجنة 

كيد معقول عبر املنظمة، ومصممة لتحديد األحداث املحتملة التي ربما  تؤثر على املنظمة وإدارة الخطر لكي يكون ضمن املخاطر املقبولة، لتوفير تأ
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اد ز األهداف االستراتيجية: األهداف عالية املستوى، الوقوف معها ودعمها؛ والعمليات: كفاءة وفعالية استخدام املوارد؛ التقارير: االعتمبالنسبة إلنجا

 دافألهعلى التقارير؛ واإلذعان: اإلذعان القوانين واألنظمة املطبقة، كما حددت ثمانية مكونات لها من خالل إضافة مكون جديد أطلق عليه وضع ا

(Renard, 2006) . 

  :التالييساعد التدقيق الداخلي املنظمة في التعرف على املخاطر وتقييمها واملساعدة في تحسين أنظمة إدارة املخاطر ومراقبتها وذلك على الشكل 

  واقتراحات محددة.مساعدة مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في رسم السياسة العامة إلدارة املخاطر وذلك بتقديم خدمات استشارية 

 .التحقق من مدى التقيد باألنظمة واإلجراءات الواردة في السياسة العامة إلدارة املخاطر 

  تقييم مدى كفاية وفاعلية أنظمة التعرف على املخاطر وأنظمة القياس املتبعة على مستوى كل األنشطة والعمليات داخل املصرف أو املؤسسة

 املالية.

 ة أنظمة الضبط الداخلي وإجراءات الرقابة املوضوعة في سبيل التحكم باملخاطر التي تم التعرف عليها والتأكد من تقييم مدى كفاية وفاعلي

 صحة قياس هذه املخاطر.

 ح تقييم التقارير املعدة من قبل مدير املخاطر حول تطبيق اإلطار العام إلدارة املخاطر وسرعة اإلبالغ والبت بمعالجتها وإجراءات التصحي

 تخذة.امل

  أية رفع تقارير إلى مجلس اإلدارة لتقييم كفاءة وفاعلية إدارة املخاطر وتقييم كافة األنشطة والعاملين فيها ونقاط الضعف التي تعتريها، و

 انحرافات عن األنظمة والسياسات واإلجراءات املوضوعة على أن تعد هذه التقارير مرة في السنة على األقل وكلما دعت الحاجة.

ف تضح أن العالقة املوجودة بين التدقيق الداخلي وإدارة املخاطر هي عالقة وطيدة. فالتدقيق الداخلي يعتبر أحد األدوات املستعملة من طر ومنه ي

 يفيةاملؤسسات من أجل تقوية أنظمة إدارة املخاطر حيث أصبح أحد األنشطة التي يستعان بها من طرف املؤسسات من أجل تحسين وتقوية فعالية الك

 التي تدير بها مخاطرها. 

املؤسسات لقد أوكلت القوانين السالفة الذكر إلى التدقيق الداخلي مكانة ودورا بارزين وجعلت منه أحد مكونات نظام إدارة املخاطر الذي يجب على 

، واإلطار الصادر 2009و 2004ملعدل عامي وا 1999منذ صدور اإلطار الجديد ملعايير ممارسة مهنة التدقيق الداخلي عام اعتماده وانتهاجه وتطبيقه. ف

أن وظيفة التدقيق الداخلي يمكن أن تلعب دور عظيم وتقدم خدمة قيمة ، فقد تم التأكيد فيهم على 2004، واملعدل عام 2002عام  COSOعن لجنة 

ي تقويم أنظمة إدارة املخاطر من أجل تقويتها هذه األخيرة جعلت من التدقيق الداخلي دعامة أساسية يستعان بها فمن خالل إدارة مخاطر املنظمة. 

 وتحسينها.

 التدقيق الداخلي ضمن مبادئ حوكمة الشركات:  2.3

 الحوكمة في املساهمين ودور  شركاتها، عن حوكمة مسئولة الشركات ومجالس اإلدارة به وتراقب تدار الذي تعرف حوكمة الشركات بأنها النظام

 وضع األهداف تتضمن املجلس مسئولية مكانه. إن وفي مالئم حوكمة هيكل هناك أن من واملراجعين، والتأكد اإلدارة مجلس أعضاء هو انتخاب

 أن من والتأكد واليتهم، فترة أثناء للمساهمين التقارير ورفع إدارة العمل، ومراقبة األهداف، هذه تحقق التي القيادات وتوفير للشركة، االستراتيجية

(. وتعرف أيضا بأنها اآللية التي بموجبها يتم 2009العامة )سوليفان،  الجمعية أعضاء املساهمين ملصلحة ويعمل واللوائح، بالقوانينيلتزم  اإلدارة مجلس

رؤيتها الهادفة و تحفيز جميع األفراد العاملين في الشركة أيا كانت مواقعهم فيها على جعل سلوكياتهم وممارساتهم الفعلية تتناغم مع استراتيجية الشركة 

ا املالك من في تعظيم قيمتها املضافة، ومن ثم تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين مصالح اإلدارة التنفيذية من جهة، ومصالح األطراف األخرى بمن فيه

مجلس اإلدارة، (. كما يقصد بها أيضا تحديد وتوزيع الحقوق واملسئوليات بين مختلف املشاركين في الشركة، مثل 2007جهة أخرى )مطر ونور، 

وفر أيضا واملديرين، واملساهمين وأصحاب املصالح اآلخرين، كما أنها تبين القواعد واإلجراءات التخاذ القرارات بخصوص شئون الشركة، وهي بهذا، ت

  .(2007الهيكل الذي يمكن من خالله وضع أهداف الشركة، ووسائل بلوغ تلك األهداف، ورقابة األداء )هيبلينج وسوليفان، 

فمن خالل هذه التعاريف يمكن أن نستخلص أن حوكمة الشركات هي مجموعة املبادئ التي تسمح للمساهمين من التأكد من الكيفية التي تم بها 

 األصول على العائد على الرأسمال املستثمر. أو بعبارة أخرى كيف يمكن للمساهمين التأكد من أنه:

  مشاريع غير مربحةلم يقم املسيرون باستثمار أموالهم في 

 .لم يقم املسيرون باستثمار أموالهم في مشاريع تتناقض ومبادئهم وأخالقياتهم ومعتقداتهم 

 لم يقم املسيرون باختالس أموالهم 

ى من ونستخلص أيضا أن حوكمة الشركات تهدف إلى فرض مجموعة من املبادئ تسمح للمساهمين بمراقبة نشاط املسيرين. وبالتالي فإن الغاية القصو 

تحقيق اعتماد مبادئ الحوكمة تمكن في توفير الشفافية فيما يتعلق بالكيفية التي تقوم بها املؤسسة من تحقيق األرباح والعكس الصحيح في حالة 

 خسائر.
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مسؤوليات تسيير  أما عن التطبيق امليداني للحوكمة على مستوى املؤسسات فيكون بضرورة تحميل ممثلي املساهمين وهم أعضاء مجالس اإلدارة بعض

ومن أهم اللجان التي سمح  .(Finet, 2009) املؤسسات ويتم ذلك بخلق مجموعة من اللجان حيث تتكون كل لجنة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة

توسعة عدد اللجان إلى بتحقيق الحوكمة ثالثة وهي لجنة التوظيف أو التعيين ولجنة األجور ولجنة التدقيق والتي تسمى أيضا بلجنة املراجعة. كما يمكن 

 .(KPMG, 1995) ما هو أكثر من ذلك فيتم خلق لجان أخرى مثل لجنة االستراتيجية ولجنة النزاهة ولجنة املخاطر ولجنة التنمية املستدامة

 لإلشارة فإن اعتماد اللجان الثالثة يعد:

 1978في بورصة نيويورك منذ سنة  إجباريا في الواليات املتحدة األمريكية في كل املؤسسات التي تتداول أسهمها  

  1993أول مؤسسة بريطانية تعتمد هذه اللجان منذ سنة  2/3أكثر من 

   ألح تقريرVIENOT  واملتعلق بكيفية سير مجالس إدارة الشركات الفرنسية التي تعتمد مؤشر  1995الصادر سنةCAC40  على ضرورة اعتماد

 هذه املؤسسات على هذه اللجان.

اإلدارة الراشدة على ضرورة خلق لجنة على مستوى مجلس إدارة املؤسسة تسمى بلجنة التدقيق. وهذه اللجنة تتكون من عدد محدود تتضمن مبادئ 

عن امللكية واإلدارة أي أنهم ال يمثلون املساهمين وال  مستقلون من أعضاء مجلس اإلدارة غالبا ما ال يتعدى ثالثة أعضاء شريطة أن يكون هؤالء األعضاء 

 يمثلون العمال. كما يشترط في هؤالء األعضاء حيازتهم للخبرة والكفاءة في املجاالت املالية واملحاسبية. 

 مهام لجنة التدقيق تكمن فيما يلي: فإن  (Pigé, 2009)وحسب 

  سسةتقييم نظام الرقابة الداخلية املعمول به داخل املؤ 

 تقييم نشاط وظيفة التدقيق الداخلي 

 اختيار املدققين الخارجيين 

 املصادقة على الخطة السنوية للتدقيق الخارجي 

 مراجعة القوائم املالية للمؤسسة 

ويكون تكمن العالقة املوجودة بسن حوكمة الشركات والتدقيق الداخلي في إسناد مهمة تقييم نشاط وظيفة التدقيق الداخلي من طرف لجنة التدقيق. 

 ذلك عن طريق ما يلي: 

 االهتمام بالكفاءات املوجودة داخل املؤسسة املشرفة على وظيفة التدقيق الداخلي .1

 خلي وبقدرته على تحقيق أهدافه وذلك من خالل دراسته:االهتمام بفعالية التدقيق الدا .2

 قدرة الوظيفة على التخطيط لنشاطاتها 

 قدرة الوظيفة على تنفيذ الخطة 

 نوعية أو جودة تقارير التدقيق املعتمدة للمديرية العامة .3

 القدرة على تقديم الحلول واالقتراحات املناسبة .4

 التدقيق الداخلي مثل:التنظيم املعمول به واملتعلق بتسيير نشاط  .5

  وجود ميثاق للتدقيق الداخلي 

 .توفر عنصر االستقاللية فيما يخص عالقة التدقيق بباقي الوظائف 

 وجود نظام للتوثيق يسمح بتوفير الحجج والبراهين الالزمة والخاصة باالستنتاجات التي توصل إليها التدقيق 

 IPPF اإلطار املرجعي الدولي ملمارسة التدقيق الداخلي .3
ل وضعه يمثل معهد املدققين الداخليين املرجعية املعترف بها ملهنة التدقيق الداخلي، فقد أخذ هذا األخير على عاتقه مهمة تطوير املهنة من خال            

 تطوير املهنة ومتابعتها وتحديثها مسؤولية عاتقهاملبادئ واطر تشكل القاسم املشترك واالحترافي لترقية األداء في مجال التدقيق. لقد أخذ هذا املعهد على 

في هذا الصدد قامت هذه الجمعية بإعداد مرجع يستعين به املهنيون في ممارسة  وتطورات. للما تفرضه املستجدات واألحداث من متطلبات وفقا

 The Internationalرى بإطار املمارسة املهنية التدقيق الداخلي، ويسمى باإلطار الدولي ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي ويسمى في أوساط مهنية أخ

Professional Practices Framework IPPF   ،(.2017)العايب 

 مبادئ األساسية إلطار ممارسة املهنية للتدقيق الداخلي  3.1

واألفكار يعرف اإلطار على أنه برنامج عمل منهجي يحقق التناسق املعرفة، اإلرشادات وتالؤمها معا، ويسهل اتساق، تطوير وتفسير وتطبيق املفاهيم 

وجه التحديد تكمن الغاية من اإلطار ملمارسة إعمال التدقيق الداخلي على و . (IIA,2016)والطرق واألساليب املستخدمة في علم معين أو مهنة معينة 

قين في تنظيم توجيهات جمعية املدققين الداخليين على النحو الذي يجعلها متاحة بسهوله بتوقيت مناسب، وكذلك تدعيم وضع ومكانة جمعية املدق
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ارسة أعمال التدقيق الداخلي الداخليين باعتبارها الجهاز التنظيمي املوحد ملهنة التدقيق الداخلي في العالم ككل من هذا املنطلق فان اإلطار املنهي ملم

رس ي املهنة باشتماله على تنظيم املمارسات الحالية إلعمال التدقيق الداخلي مع السماح باملزيد من التوسع في املستقبل. ويقصد باإلطار مساعدة مما

يتزايد باتساع الطلب على خدمات التدقيق  وأصحاب األسهم وجميع الجهات املعنية في كافة أنحاء العالم، في االستجابة السليمة إزاء السوق الذي

  (IFACI, 2012) الداخلي رفيعة املستوى.

 تحقيق في الفشلتصف مبادئ األساسية للممارسة املهنية فعالية التدقيق الداخلي ومعايير التي تستند الى مبادئ وأخالقيات املهنة. أو بتعبير آخر، فإن 

املبادئ في أنها  الداخلي. وتكمن أهمية هذه التدقيق مهمة تحقيق في يكون  أن له ينبغي كما فّعاال يكن لم الداخلي التدقيق نشاط أن يعني املبادئ من أي

 أصحاب مع فّعالية أكثر اتصال إجراء تسهل كما أنها أيًضا .أهمية األكثر األشياء على والتركيز الفهم الداخلي التدقيق مهنة في العاملين على تسهل

 .الداخلي التدقيق فعالية تحدد التي باألولويات يتعلق فيما التنظيمية، الهيئات ذلك في بما الرئيسيين، املصلحة

 :(IIA, 2016) مبدأ يمكن ربطها مع مكونات التدقيق وتقسيمها الى ثالثة مجموعات 12جاءت هذه املبادئ مفصلة في 

 وهي ثالث مبادئ:  بنشاط التدقيق الداخلي، عام وبشكل الداخلي باملدقق خاص بشكل وتتمثل فيما يتعلق املجموعة األولى: .1

 املساومة تقبل ال كاملة نزاهة إظهار 

 واألسلوب التفكير في املوضوعية إظهار 

 بالكفاءة االلتزام إظهار 

 وتنفيذ مختلف عملياته:  الداخلي التدقيق اداء نشاط وتضم كل املبادئ التي تتعلق املجموعة الثانية: .2

 كافية تنظيمية سلطة مع املؤسسة داخل املناسب الوضع 

 املؤسسة وغايات أهداف مع االستراتيجي التوافق 

 كبيرة بفّعالية املخاطر ملواجهة كافية موارد 

 املستمر والتحسن الجودة إظهار 

 التنفيذ في والفعالية الكفاءة تحقيق 

 فّعال بشكل التواصل 

  املخرجات( (الداخلي التدقيق نشاط تتعلق مبادى هذه املجموعة بنتائج املجموعة الثالثة: .3

 اإلدارة على القائمين إلى معتمدة ضمانات تقديم 

 ،املستقبل على تركز مبادئ استباقية 

 اإليجابي التغيير تدعم 

 تطور اإلطار الدولي للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي  3.2

وآخرها سنة  2013و 2010و 2004ثم تلته مجموعة من التعديالت سنوات  2000اإلصدارات كان أولها سنة لقد عرف هذا اإلطار مجموعة من 

 وهو املعمول به حاليا: 2017

 يلي: يعتبر هذا أول شكل ظهر عليه اإلطار وتم احتواءه على ما اإلطار الدولي االولي: .1

  بيان مسؤوليات املدقق الداخلي 

  أخالقيات املهنة 

  قوائم معايير ممارسة التدقيق 

 منشورات على معايير ممارسة املهنية 

عضوا مهنيا من اجل التغيير في اإلطار الدولي  16إنشاء لجنة تكونت من  1997قرر معهد املدققين الداخليين سنة  اإلطار الدولي الثاني: .2

 من اجل إقرار ما يلي: 1999جوان من سنة  26 ليتم عقد اجتماع في 1997ديسمبر  5السابق والتي بدأت بمزاولة نشاطها في 

  تبني مفهوم جديد للتدقيق الداخلي 

  اعتماد إطار جديد 

  أشاء دليل تخطيط 

 يلي: احتوى هذا اإلطار على ما

 تعريف التدقيق 

  2000جوان 17ميثاق أخالقيات املراجع في 

  2002املطبقة ابتداء من و 2000معايير الدولية ملمارسة املهنية للتدقيق الداخلي املراجعة في 
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نتيجة للتطورات التي عرفتها مهنة التدقيق الداخلي خالل السنوات العشرة األولى من هذا القرن ونظرا للسعي املستمر  اإلطار الدولي الثالث: .3

للمستقبل" التي شرعت البدء في ملعهد املدققين الداخليين ملسايرة هذه التطورات، قام املعهد بإنشاء مجموعة عمل سميت بمجموعة "رؤية 

وافق مجلس إدارة معهد املدققين الداخليين على مشروع إعادة  2007عملية إعادة هيكلة إطار املمارسات املهنية. في شهر جولية من سنة 

" ل Iك من خالل إضافة "". ذل IPPF، ليمنح هذا املشروع ميالد لإلطار املرجعي للممارسات املهنية "«PPFهيكلة إطار املمارسات املهنية "

"PPF .إلظهار التحسين العميق لدرجة إلزامية املبادئ اإلرشادية لإلطار" 

 في هذا اإلصدار، تم ادخال جملة من التحسينات الجوهرية على محتوى اإلطار الدولي السابق للممارسات املهنية والتي تمثلت فيما يلي:

  إضافة مهمة التدقيق الداخلي ومبادئه األساسية 

  اإلرشاد التكميلي واإلرشاد التنفيذي 

  إرشادات القضايا الناشئة وتقارير املوقف 

 (.2014-2007إما بالنسبة لباقي العناصر فقد تم املحافظة عليها كما في اإلطار املنهي للممارسات املهنية السابق )

. استغرق العمل على تطوير هذا اإلصدار أكثر من 2017وهو املعمول به حاليا حيث شرع في تطبيقه بدءا من سنة اإلطار الدولي الرابع:  .4

املهنية في  للممارسات الدولي لإلطار الداخليين املدققين لجمعية التابع النظر وإعادة املراجعة عمل فريق تأسسأربعة سنوات، حيث أنه تم 

العمل  املهنية. وكانت مهمة فريق للممارسات الدولي اإلطار وهيكل محتوى  تقييم وهو هدفه عن باإلعالن هعمل وبدأ 2013 عام نوفمبر شهر

 املدققين جمعية ألعضاء باعتبارها مفيدة املهنية للممارسات الدولي اإلطار هيكل على التعديالت إلى النظر يجب كان إذا ما تقييم هذا هي

 ,IIA) القريب املستقبل في املهنية للممارسات الدولي اإلطار أهمية فيها وتعزز  املصالح وأصحاب ككل الداخلي التدقيق ومهنة الداخليين،

2016)  

 الصعيد على الداخلي التدقيق ملهنة انطالقا من ضرورة القيام بالتطوير والتحسين املستمرإن اهداف مراجعة اإلطار الدولي الحالي جاء 

املعني إلى ضرورة تطوير شروط وظروف ممارسة  والجهات التنظيمية الهيئات من الداخلي التدقيق توقعات العالمي. ضف إلى ذلك زيادة

  .املهنة

 أنه ال توجد حاجة إلى ادخال تعديالت على العناصر التالية:  2017بعد ذلك، كان أهم ما تم التوصل إليه في إطار االعداد إلصدار سنة 

 الداخلي التدقيق تعريف 

 املهنة أخالقيات  

 الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة الدولية املعايير.  

 املوقف تقارير / املمارسة استشارات / املمارسة دليل (الحالي اإلرشادي الدليل (. 

 املهنية كالتالي وذلك ب: للممارسات الدولي اإلطار وهيكل محتوى  على في حين تم اقتراح اجراء تحسينات جوهرية

 بأكمله اإلطار وتدعم تعزز  الداخلي للتدقيق مهمة أو رسالة إضافة. 

 الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة األساسية املبادئ تقديم 

 على ،"التكميلي اإلرشاد" و "التنفيذي اإلرشاد" إلى "املمارسة دليل" و "املمارسة استشارات" التوجيهية العناصر تسمية موضع تغيير   

 .التوالي

 الناشئة القضايا بشأن املشورة لتقديم واإلرشاد التوجيه من جديد عنصر تقديم. 

 داخل الداخلي للتدقيق املميز بالدور  املعنية الجهات املهنية وهذا من اجل إبالغ للممارسات الدولي لإلطار توجيه كعنصر املوقف تقارير إزالة

 تسعى التي املهنية املمارسات إطار من جزًءا تكون  أن ينبغي ال بأنه القول  ويمكن للممارسين، ونفعها أهميتها من الرغم وعلى .املؤسسات

 .مسؤولياتهم تنفيذ في املمارسين لتوجيه

 محتوى وعناصر إطار املرجعي الحالي ملمارسة املهنية للتدقيق  3.3

 باإلطار منها الثاني واختص الداخلي التدقيق بتعريف منها األول  القسم أقسام، اختص ثالثة في اإلصدارات الثالثة األولى، كان اإلطار الدولي يشمل            

أقسام،  ، فقد عرف هذا اإلطار تعديالت جذرية حيث أصبح يشمل ستة2013املعايير. أما في اإلصدار األخير لسنة  على اشتمل فقد الثالث األخالقي أما

العملي. كما تم  التطبيق الفعال ودليل التطبيق العمل وإرشادات أوراقي باإلضافة إلى األقسام الثالثة املذكورة سلفا تم إدماج ثالثة أقسام جديدة وه

 السلوك الداخلي وقواعد التدقيق إلزامية وتضم تعريف إرشاداتإعادة ترتيب اإلطار بحيث أصبح يتكون من مجموعتين رئيسيتين، األولى تحتوي على 

)العايب،  خاصةمواقف من مسائل العملي و  التطبيق الفعال ودليل التطبيق اتبشدة وتضم إرشاد بها موص ى املنهي والثانية تحتوي على إرشادات

2017). 

 من العناصر التالية:  2017يتكون بدءا من سنة بناء على التعديالت التي مست اإلطار الدولي الحالي، أصبح هذا األخير 
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 الداخلي التدقيق رسالة  

 الداخلي للتدقيق املهنية للممارسة األساسية املبادئ  

  قواعد السلوك 

 معايير ممارسة املهنة 

 التكميلي واإلرشاد التنفيذي اإلرشاد  

 الناشئة القضايا معالجة  

 املوقف تقارير 

 وفيما يلي شرحا موجزا لها: 

 اعتبرها فريقالتدقيق الداخلي الغرض األساس ي والهدف األسمى واالشمل للتدقيق الداخلي فقد مهمة  /تصف رسالةرسالة التدقيق الداخلي:  .1

 الدولي اإلطار ويقدم. رسالة تصف نموذجي، رسالة\مهمة بيان تحقيقه داخل املؤسسات وكأي تطمح ملا وموجًزا واضًحا وصًفا أنها يقدم املراجعة عمل

 اإلرشادات. وجميع واملعايير، املهنة، وأخالقيات التعريف، :الرسالة تحقيق أجل من الدعم املهنية للممارسات

 تمثل هذه املبادئ الوصف الدقيق للفعالية التدقيق الداخلي والداعم األساس ي إلضافةالداخلي:  للتدقيق املهنية للممارسة األساسية املبادئ .2

 ملعايير ممارسته، وهذا يتوقف على التطبيق الفعال لكل مبدأ من املبادئ بشكل فعال، ويمكن تحديدها فيما يلي:

 ةاملساوم تقبل ال كاملة نزاهة إظهار 

 واألسلوب التفكير في املوضوعية إظهار 

 بالكفاءة االلتزام إظهار 

 كافية تنظيمية سلطة مع املؤسسة داخل املناسب الوضع 

 املؤسسة وغايات أهداف مع االستراتيجي التوافق 

 كبيرة بفّعالية املخاطر ملواجهة كافية موارد 

 املستمر والتحسن الجودة إظهار 

 التنفيذ في والفعالية الكفاءة تحقيق 

 فّعال  بشكل التواصل 

 اإلدارة على القائمين إلى معتمدة ضمانات تقديم 

 املستقبل على تركز استباقية، مبادئ 

 اإليجابي التغيير تدعم 

والصادرة عن معهد الدولي للتدقيق الداخلي هي  املعايير الدولية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي إنمعايير املمارسة املهنية للتدقيق الداخلي:  .3

تكون  أدلة إرشادية متكاملة تساعد في ضمان تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي بشكل فعال، من خالل تحديدها لألسس واملبادئ اإلرشادية ملا يجب أن

رها إطارا إلنجاز وتعزيز أنشطته ووضع أسس تقييم أداءه. كما تعتبر هذه املعايير هي املنظم لعمل وممارسات عليه ممارسات التدقيق الداخلي، وتوفي

قة لهذه املعايير أجهزة التدقيق الداخلي، إذ أن االلتزام بتطبيق هذه املعايير هو األساس الذي يتم بناء عليه تقييم أداء أجهزة التدقيق الداخلي املطب

(. وتكمن فائدتها في أنه يستعان بها في تنفيذ أعمال التدقيق الداخلي في بيئات متعددة األشكال داخل املنظمات مهما كان هدفها أو 2005)الرحاحلة، 

   حجمها أو شكلها أو هيكلتها التنظيمية. وتتمثل األهداف العامة لهذه املعايير فيما يلي:

 قيق الداخليرسم الخطوط العريضة للمبادئ األساسية ملمارسة التد 

 وضع إطار عام إليجاد وتعزيز مدى أنشطة التدقيق الداخلي 

 وضع األساس لقياس أداء التدقيق الداخلي 

 تأسيس لعمليات ومعالجات تنظيمية متطورة وتشجيع إدخال تحسينات عليها 

هذه املعايير إلى ثالثة أصناف، معايير الصفات ومعايير األداء ومعايير التنفيذ. فمعايير الصفات وتتعلق  معهد الدولي للمدققين الداخليينوقد صنف 

ي من بخصائص املنظمات واملدققين وأجهزة التدقيق الداخلي ومعايير األداء وتصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتوفر معايير جودة الجودة الت

التدقيق الداخلي أما معايير التنفيذ وتتكون من معايير يمكن تطبيقها في بعض األنشطة واملهام والوظائف ويأتي على  خاللها يتم قياس وتقييم أداء

 إلى:بأصنافها الثالثة رأسها األنشطة االستشارية للتدقيق الداخلي. وتتفرع املعايير الدولية للتدقيق الداخلي 

 :)هذه املعايير تختص بالصفات الخاصة باملنظمات واألفراد الذي يؤدون أعمال 1300إلى  1000وهي مرقمة من  معايير الخواص )الصفات .

  التدقيق الداخلي وتشمل:
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  وتتعلق بوثيقة التدقيق )ميثاق التدقيق( وهي تشمل األهداف والصالحيات واملسؤوليات 1010إلى  1000رقم 

  لتدقيق على الهيكل التنظيمي وموضوعية املدققينوتتعلق بموقع دائرة ا 1130إلى  1100رقم 

  وتتعلق بالبراعة املهنية املطلوبة من املدققين إلنجاز أعمالهم بكفاءة ومهارة وخبره 1230إلى  1200رقم 

  وتخص الرقابة على جودة التدقيق. 1320إلى  1300رقم 

 :ة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية التي يمكن أن يقاس . هذه املعايير تصف طبيع2600إلى  2000وهي مرقمة من  معايير األداء

  أداء التدقيق الداخلي بواسطتها وتشمل:

  وتتعلق بإدارة نشاط التدقيق من خالل إعداد الخطة السنوية املبنية على أساس تقييم املخاطر 2060إلى  2000رقم 

  ص وتقييم مدى فعالية نظام الرقابة الداخليةوتخص طبيعة العمل وذلك من خالل فح 2130إلى  2100رقم 

  وتتعلق بالتخطيط للمهمة )إعداد برامج التدقيق والذي يحتوي على األهداف نطاق املهمة واإلجراءات( 2240إلى  2200رقم 

  وتتعلق بتنفيذ املهمة من خالل تقييم وتدوين معلومات كافية لتحقيق أهداف املهمة 2340إلى  2300رقم 

  وتخص إيصال النتائج )التقارير( 2440لى إ 2400رقم 

  وتخص املتابعة 2500رقم 

  وتخص توضيح لقبول اإلدارة بعدم تنفيذ بعض من توصيات املدققين )قبول درجة الخطر( 2600رقم 

 أوصافا يكون  أن إلى يطمح لم التنفيذي اإلرشاد أن من الرغم وعلى .املعايير تنفيذ في املمارسين ملساعدة إرشادي دليل اعتباره يتماإلرشاد التنفيذي:  .4

 مثل واإلجراءات، العمليات عن تفاصيل أي التنفيذي اإلرشاد يقدم ال .معايير في التوافق لتحقيق ومقبولة كافية أساليب يقدم سوف أنه شاملة إال

 أكثر ليكون  التنفيذي اإلرشاد يهدف .التكميلي اإلرشاد مستوى  في أفضل بشكل واإلرشاد التوجيه من النوع هذا تناول  يتم حيث النماذج أو العمل برامج

 تعديل سيتم الوقت، مرور مع وكذلك، .التنفيذي اإلرشاد خال من دعمه يتم سوف حدة على معيار كل أن توقع مع التطبيقية، اإلرشادات من شمولية

  أكثر هي التي الحالية املهنة مزاولة إرشادات عناصر أوضاع
ً
 الجديد. مستواه في التنفيذي لإلرشاد تمثيال

 أنه إال املعايير، يدعم أنه من الرغم وعلى .التدقيق الداخلي أنشطة إلجراء إضافية إرشادات باعتباره التكميلي اإلرشاد تعريف يتماإلرشاد التكميلي:  .5

 العمليات أيًضا يشمل املوضعية، باإلضافة انه املجاالت معالجة كذلك إلى مباشر كما يهدف بشكل املعايير مع التوافق تحقيق ربط إلى يهدف

 .للتحقيق القابلة األهداف من أمثلة ذلك في بما التدريجية، واألساليب والبرامج، والتقنيات األدوات مثل التفصيلية، واإلجراءات

 أصحاب توقعات وتغيير الناشئة، االتجاهات معالجة في املمارسين مساعدة إلى الناشئة القضايا إرشادات : تهدفمعالجة القضايا الناشئة .6

 القضايا إرشادات وإصدار وضع يتم .أخرى  أمور  بين من الجارية، باألحداث املتعلقة والقضايا الجديدة التشريعية أو التنظيمية واالهتمامات املصلحة،

 .دقة أكثر جديد، تكميلي إرشاد نموذج تطوير إلى يؤدي وربما) أسابيع غضون  في (التأخير من أدنى حد مع الناشئة

 اإلدارة، قضايا فهم في الداخلي، التدقيق مهنة في يعمل ال من ذلك في بما املعنية، األطراف من واسعة مجموعة املوقف تقارير تساعداملوقف:  تقارير .7

 .الداخلي بالتدقيق الصلة ذات واملسؤوليات األدوار وتحديد الهامة والرقابة واملخاطر،

 
ً
 نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر:: واقع ممارسة ثالثا
حيث بدأ ظهورها مع بداية اإلصالحات  1990في الجزائر لم تعرف املؤسسات االقتصادية نشاط التدقيق الداخلي إال انطالقا من سنة    

املتعلق بتوجيه املؤسسات  01-88القانون من  40االقتصادية التي عرفتها البالد. أما عن كيفية إدخالها فقد كانت بقوة القانون، حيث أجبرت املادة 

يام االقتصادية العمومية في الجزائر كل مؤسسة على إنشاء هيئة تتكفل باملراجعة الداخلية، ومع ذلك فإن عدد ضئيل من املؤسسات استطاعت الق

منها باعتبارها أداة من أدوات التحكم في التسيير  بذلك مع اقتصار دورها ومهامها على بعض األمور التي تمس الجوانب املحاسبية فقط. أما عن الغاية

 من حيث تحليل وتقييم االنحرافات واملساعدة على التحكم في التسيير وتقديم الحلول لها فقد كانت شبه منعدمة.

املراحل التي مرت بهم املؤسسة في دراستنا لواقع هذا النشاط في الجزائر، نقوم بالتطرق إلى التطور الذي شهده نشاط التدقيق الداخلي وفق الحقب و 

قتصادية االقتصادية في الجزائر والتي يتفق املختصون على تقسيمها إلى ثالثة مراحل، مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية ومرحلة اإلصالحات اال

التدقيق الداخلي يتطور بشكل مختلف حسب إلى يومنا هذا، ذلك أن معظم املختصين يرون أن تطور مهنة  1995واملرحلة الحالية والتي تمتد من سنة 

 .(Guerza, 1995) األنظمة السياسية واالقتصادية املعمول بها في مختلف الدول 

 مرحلة ما قبل اإلصالحات االقتصادية: .1
شؤون االقتصادية إن النظام السائد خالل تلك املرحلة هو االقتصاد املخطط أو ما يدعى باالقتصاد االشتراكي. فخالل تلك الحقبة كانت كل 

تي تتبع تمتاز بالطابع العمومي وتخضع لوصاية مختلف الهيئات الوزارية التي تتولى وضع الخطط والتوجيهات االستراتيجية للمؤسسات االقتصادية ال

ون الخاص بهذه الهيئة على فقد فرض املشرع في وضعه للقان .لها. فخالل تلك الفترة كانت الشركات الوطنية تخضع لرقابة ما يسمى بمجلس املحاسبة
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املتعلق بإنشاء مجلس املحاسبة على ضرورة أن تتولى  05-80من القانون  36ضرورة أن يخضع التدقيق الداخلي لسلطة هذا املجلس حيث تنص املادة 

تغالل نتائج أعمالهم. ومنه نستنتج أنه هذه الهيئة توجيه أشغال الرقابة الداخلية والخارجية للهيئات واملصالح املالية وهي بذلك شرف على تنفيذ واس

مسؤولية بهذا الشكل، فإن اإلدارة العليا املسؤولة على إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي تفقد مسؤوليتها على هذه الوظيفة وذلك بجعلها تحت سلطة و 

 لها.مجلس املحاسبة بدال من سلطة ومسؤولية اإلدارة العليا التي تتولى تحديد مهامها ومجاالت تدخ

 مرحلة اإلصالحات االقتصادية: .2
منذ أن اختارت الجزائر االنتقال إلى اقتصاد السوق كنموذج اقتصادي، قامت السلطات العمومية بوضع جملة من القوانين تساعد على 

توجيهي للمؤسسات االقتصادية املتعلق بالقانون ال 01-88االنتقال من االقتصاد املخطط إلى اقتصاد السوق. وكان من بين هذه القوانين، القانون 

إلزامية إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي داخل املؤسسة االقتصادية الجزائرية. وقامت هذه املادة بتحديد مهام هذه  40العمومية الذي كرس في مادته 

. كما ساهم هذا (Hamidi, 1995)لعمومية الوظيفة في املساعدة على تطوير وتحسين بشكل دائم ومستمر أساليب إدارة وتسيير املؤسسات االقتصادية ا

القانون في تحرير مسيري املؤسسات االقتصادية العمومية من رقابة مجلس املحاسبة بحيث انفصلت وظيفة التدقيق الداخلي من سلطة ووصاية 

 مجلس املحاسبة وأصبحت خاضعة لسلطة اإلدارة العليا.

الداخلي خالل هذه املرحلة هو أنها لم ترقى إلى املستوى الذي كان منتظرا منها وذلك ملجموعة من  إن املالحظ على التطور الذي عرفته وظيفة التدقيق

 االعتبارات يمكن ذكر البعض منها وهي:

اختالف الزاوية التي ينظر منها للتدقيق الداخلي من طرف مسيري املؤسسات االقتصادية العمومية حيث أن معظم املسيرين يرفضون أحد  .1

لتي يقوم عليها التدقيق الداخلي وهو تقييم والحكم على تصرفات املسيرين حول الكيفية التي يتولون بها إدارة رؤوس األموال املوضوعة املبادئ ا

 تحت تصرفهم من طرف املساهمين هذه الفكرة كان رفضها معظم املسيرين.

تقالها على االستقاللية كالصعوبات املالية والضعف التكنولوجي تعدد املشاكل التي كانت تعاني منها املؤسسة االقتصادية العمومية بعد ان .2

وغياب منافذ للتسويق والتوزيع جعلت من املسيرين ال يولون لهذه الوظيفة أي أدنى اهتمام، ذلك أن عدد املؤسسات االقتصادية العمومية 

 ضعيف جدا. 01-88من القانون  40التي لجأت إلى تطبيق املادة 

لعمومية بوضع مادة تفرض على املؤسسات االقتصادية العمومية إلزامية إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي دون اللجوء على اكتفاء السلطات ا .3

هو وضع اإلطار التنظيمي الذي يسهل على املسيرين على إنشاؤها يعتبر أيضا أحد األسباب التي لم تسمح بتطور هذه الوظيفة. فالذي يميز ذلك 

لتي أنشأت هذه الوظيفة قامت بإنشائها بأشكال مختلفة من مؤسسة ألخرى حيث حددت املؤسسات للمدققين أن املؤسسات القليلة ا

الداخليين مجاالت تدخل مختلفة وكذلك األمر بالنسبة لالرتباط بالهيكل التنظيمي حيث أن معظم املؤسسات جعلت الوظيفة ترتبط 

 من استقالليتها.بمديريات مركزية مختلفة مما جعل النشاط تفتقد لجزء 

لقد أعطيت لهذه الوظيفة تسميات مختلفة، فهناك من أطلق عليها اسم مفتشية وهناك من سماها بمصلحة الرقابة. هذا األمر جعل منها  .4

 تنحرف عن تأدية مهامها األساسية وتتولى القيام بمهام أخرى ال تدخل ضمن دائرة صالحياتها.

 املرحلة الحالية: .3
 ميزة هذه املرحلة:  3.1

 01-88إلى يومنا هذا، حيث شهدت هذه سنة إلغاء كل قوانين اإلصالحات االقتصادية بما فيها القانون  1995تمتد املرحلة الحالية من سنة 

مر، تم واملتضمن تسير رؤوس األموال املنقولة ملك للدولة. إذ أنه بصدور هذا األ  1995سبتمبر  25املؤرخ في يوم  25-95وتعويضهم باألمر الرئاس ي رقم 

 التي كانت تفرض على املؤسسات االقتصادية ضرورة إنشاء وظيفة للتدقيق الداخلي. 01-88من القانون  40إلغاء املادة 

املذكورة سابقا إال أن السلطات العمومية واصلت في إصدار تعليمات لفائدة مسيري  40إن الذي يميز هذه املرحلة هو أنه بالرغم من إلغاء املادة 

 االقتصادية العمومية بضرورة االهتمام بالتدقيق الداخلي. ومن بين هذه التعليمات:املؤسسات 

  36التعليمة رقم/STP/DPE 197  الصادرة من املجلس الوطني ملساهمات الدولة. 1998فيفري  17املؤرخة يوم 

  2003 ماي 20التعليمة الثالثة لرئيس الحكومة بصفته رئيس مجلس مساهمات الدولة الصادرة بتاريخ  

  املتضمنة تقوية أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك واملؤسسات املالية. 2002نوفمبر  14املؤرخة يوم  03-02التعليمة رقم 

  079التعليمة رقم/SG/07  الصادرة من وزارة ترقية االستثمارات واملتضمنة وضع مصلحة للتدقيق الداخلي  2007جانفي  30املؤرخة يوم

 ة الداخلية.وتقوية أنظمة الرقاب

 واقع نشاط التدقيق الداخلي خالل هذه املرحلة:   3.2



 العايب عبد الرمحن          ......                                                                      آليات حتسني ممارسة نشاط التدقيق الداخلي يف اجلزائر على ضوء واقع املمارسة  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 217 

 

ن نستعين في تحليلينا للواقع الحالي الذي يميز ممارسة مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر بنتائج الدراسات امليدانية التي أجراها كال م              

DELOITTE  مكتب التدقيق العالمي وكذلك الجمعية الجزائرية للمدققين واالستشاريين الداخليينAACIA وكان من بين أهم النتائج التي توصلت .

 إليها الدراسة ما يلي:

 ال تحتوي كل املؤسسات التي استجابت للدراسة على وظيفة التدقيق الداخلي. .1

 األخيرة محدودة من حيث الحجم.حتى املؤسسات التي لديها هذه الوظيفة، فإن هذه  .2

 لم تقم وظيفة التدقيق الداخلي بوضع ميثاق للتدقيق، هذا األخير تشترطه املعايير املهنية للممارسة نشاط التدقيق الداخلي. .3

 ة.ال تحتوي معظم املؤسسات على لجنة للتدقيق على مستوى مجلس اإلدارة وبالتالي ال يوجد ارتباط لوظيفة التدقيق بهذه اللجن .4

 ال تقوم وظيفة التدقيق بتحديد مجاالت تداخلها. .5

 ما زالت وظيفة التدقيق الداخلي تركز معظم جهودها على االهتمام بتدقيق الوظيفة املحاسبية فقط. .6

السلبية تجهل الجهات الخاضعة للتدقيق ما هي صالحيات وظيفة التدقيق ومهامها ومسؤولياتها وفي معظم الحاالت ال يرونها إال من الزاوية  .7

املعلومات حول معتبرين إياها واألفراد الذين يكونونها على أنها تلعب دور بوليس ي وأنها في خدمة اإلدارة العليا وأن مهمتها تزويد اإلدارة العليا ب

 االنحرافات اإلدارية للمسؤولين من أجل معاقبة األفراد املقصرين منهم في تأدية مهامهم.

لين على تكوين في االختصاص، تقوم املؤسسات بتدعيم وظيفة التدقيق إما بالترقية الداخلية وذلك بتعيين في غياب مدققين مهنيين وحاص .8

إطارات من أقسام أخرى لشغل مناصب مدققين دون سابق معرفة وخبرة بالتدقيق الداخلي أو باللجوء إلى توظيف جامعيين متخرجين حديثا ال 

البد من التركيز على أنه توجد ندرة في هذه الفئة من املهنيين وبالتالي يترتب عليه وجود فوارق بين  يكتسبون الخبرة الكافية. في هذا املجال

 االحتياجات الحقيقية للمؤسسات والعرض املوجود في السوق.

إال على مدقق واحد ال يتم تحديد االحتياجات الحقيقية من املدققين الالزمين لتشكيل قسم التدقيق، حيث نجد أن بعض املؤسسات ال تحتوي  .9

 مدققين. 10يشغل هذه الوظيفة في حين بعض املؤسسات لديها تعداد يصل إلى 

فقط تفكر في وضع خريطة للمخاطر مستقبال دون  %20ال تعتمد املؤسسات على نظام حقيقي إلدارة املخاطر. فمن بين العينة املستجوبة،  .10

 تحديد موعد للقيام بذلك.

 
ً
 التدقيق الداخلي في الجزائر:: آليات تحسين مهنة رابعا
 االستنتاجات:  .1

جات ولعل من خالل ما تقدم وعلى أساس املعطيات الخاصة باملمارسات الدولية وواقع مهمة التدقيق الداخلي في الجزائر، تظهر لنا جملة من االستنتا

 أهمها:

 نتاج ملجموعة من املتغيرات ولعل أهمها:  اسة هويتضح جليا أن مستوى الرقي نشاط التدقيق الداخلي في البلدان التي شملتها الدر  .1

  حدوث أزمات مالية كان لها األثر البالغ على مستوى التقدم واالزدهار االقتصادي الذي تعرفه تلك البلدان 

  األزمات مما الرغبة امللحة وحزم حكومات تلك البلدان على االلتزام بتطبيق املبادئ األساسية لحوكمة الشركات تفاديا لتكرار تلك

 ينعكس سلبا على الصحة والسالمة املالية ملنظمات األعمال التي تعتبر شريان حياة اقتصاديات نلك البلدان

بغرض زيادة ثقة جمهور املساهمين بالسوق املالية.  إن تركيز هذه القوانين على أن تحترم تلك منظمات األعمال ملبدأ اإلفصاح والشفافية هو .2

تشهده األسواق املالية لتلك البلدان دعا بالحكومات هناك إلى وضع وصياغة قوانين تلتزم بها منظمات األعمال واملكانة التي  فمستوى التطور الذي

 أعطتها هذه القوانين ملمارس ي التدقيق الداخلي يدخل في إطار حماية املساهمين الذين يعتبرون مصدر تمويل عجلة االقتصاد. 

اخلي في املؤسسات الجزائرية بعيد بعدا شديدا عن املمارسات الدولية، بل إن هذا الواقع ال يتناسب مع ما يجب أن إن ممارسة مهنة التدقيق الد .3

 يكون مطبقا وفقا ملعايير املهنية الدولية ملمارسة مهنة التدقيق الداخلي وكذلك أخالقيات هذه املهنة.

مهنة التدقيق بالشكل الذي يسمح لها بإثبات فعاليتها وكفاءتها يتم بوتيرة جد بطيئة إن التطبيق الفعلي للمتطلبات األساسية التي تسمح بممارسة  .4

 وهذا األمر ينطبق في نفس الوقت على املؤسسات الكبيرة واملؤسسات الصغيرة على حد سواء.

السلطات العمومية بقدر ما  يتضح أيضا أن االهتمام بوظيفة التدقيق الداخلي ليس قضية وضع وصياغة قوانين وإصدار التعليمات من طرف .5

ومستوى الوعي الذي تتميز به اإلدارة العليا للمؤسسة فكلما كانت الثقافة التسييرية للمسؤول  هو مرتبط بقناعة املسير بأهمية هذه الوظيفة

ر غائبا لدى هيئات تسيير املؤسسات األول عن املؤسسة عالية كلما كان االهتمام بضرورة االعتماد على التدقيق الداخلي كبيرا. إن هذا األمر يعتب

 االقتصادية الجزائرية. 

كما يرجع نقص االهتمام بالتدقيق الداخلي من طرف املؤسسات في الجزائر إلى بعض الصعوبات التي تواجهها الكثير من املؤسسات في توظيف  .6

ة. فبالرغم من املجهودات املبذولة من طرف بعض مدققين تتوفر فيه الكفاءة الالزمة، ويرجع هذا السبب على غياب مراكز تكوين متخصص
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من أجل توفير مدققين متحكمين في املعايير الخاصة  AACIAاملدارس الخاصة وكذلك الجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخليين 

كافية لسد العجز املوجود في مجال توفير مثل هذا بهذه املهنة التي تعتبر املفتاح الوحيد لتحسين الكفاءة إال أن هذه املجهودات تبقى دائما غير 

 املورد البشري.

السيكي ال يتضح أخيرا أن الجامعة الجزائرية هي أحد الغائبين في مجال تطوير وترقية هذه املهنة. ففي نظام التعليم الذي يسمى حاليا بالنظام الك .7

، فإن عدد كليات االقتصاد وإدارة األعمال على مستوى الجامعات LMDل.م.د. يوجد أثر ملثل هذا التخصص. أما في النظام الحالي املسمى بنظام 

 الجزائرية بالرغم من كثرتها التي فتحت مثل هذا التخصص يكاد يعد على رؤوس األصابع. 

 اختبار الفرضيات:  .2

 نشاط التدقيق الداخلي في الجزائر هو:أسباب ضعف فرضيات الدراسة الثالثة، حيث أن من بين  من االستنتاجات املذكورة أعاله، تتضح صحة

 قلة االهتمام به من طرف املؤسسات االقتصادية به 

 نقص مجاالت ومراكز التكوين التي تهتم به 

 بطء القوانين والتشريعات ذات الصلة بتنظيم وهيكلة املؤسسات االقتصادية في مسايرة متطلبات التسيير الحديثة 

 آليات التحسين:  .3
اختالف مستويات تدخل مختلف األطراف في تطوير مهنة التدقيق الداخلي في الجزائر. ويمكن تصنيف هذه املستويات إلى  تختلف اآلليات حسب

 ثالثة، الدولة ثم هيئة التسيير على مستوى املؤسسة االقتصادية وأخيرا الهيئات املشرفة على تطوير مهنة التدقيق الداخلي.

 فيما يتعلق بالدولة:  3.1

لقد أثبت الواقع أن إصدار التعليمات لفائدة املؤسسات االقتصادية بغرض وضع األسس التي تسمح بحماية األصول من خالل تقوية أنظمة     

لجوء والتعليمات املذكورة أعاله أجبرت املسيرين على ال 01-88الرقابة الداخلية والدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي فيها هي تجربة فاشلة. فال قانون 

 إلى خدمات التدقيق الداخلي. 

حدث في شركة إن الذي يميز الوضع الراهن في الجزائر هو انتشار الرشوة وتبديد األموال العمومية وإبرام الصفقات املشبوهة ولعل أحدثها وأغربها ما 

ى أن ظاهرة الفساد االقتصادي استفحلت بالجزائر. سوناطراك وكذلك االستغالل املفرط للنفوذ من طرف املسؤولين. هذه األمور كلها مؤشرات تدل عل

اقم نتيجة لذلك قام املشرع الجزائري بتعديل القانون الذي يسير نشاط مجلس املحاسبة حيث أعطي لهذا األخير سلطات واسعة من اجل الحد من تف

 الفساد. 

 القوانين هو: إن الذي يتوجب على السلطات العمومية القيام به باملوازاة مع إصدار مثل هذه 

 الية االستعانة بآليات أخرى تجبر من خاللها كل املتعاملين االقتصاديين العموميين على اإلفصاح على نتائج نشاطهم ليس فقط على شكل قوائم م

إليها من أجل التوصل مصادق عليها من طرف املراجعين القانونيين بل أيضا على شكل تقارير دورية يوضح ويبين فيها كل مسير اإلجراءات التي لجأ 

لية فحص إلى مستويات األداء التي حققها. ويكون للتدقيق الداخلي املكانة البارزة في مثل هذه اإلجراءات بحيث يجب أن تخضع هذه األخيرة إلى عم

وقانون   SOXساربان أوكسليوتقييم من طرف املدقق الداخلي للمؤسسة. وهذا على غرار ما أقدمت على القيام به كل الدول املتطورة مثل قانون 

ولكن لغرض مختلف. فإذا كانت هذه األخيرة لجأت إلى مثل هذه اآلليات حماية حقوق املساهمين، فإن تطبيقه في  LSFحول الحماية املالية 

 الجزائر يكون بغرض الحد من ظاهرة الفساد.

 ملتعلقة بتسيير الشركات ذات أسهم مما يجعلها متناسقة وما تشترطه إدخال تعديالت على بعض مواد القانون التجاري الجزائري خاصة منها تلك ا

 مبادئ حوكمة الشركات بحيث يتم إعادة النظر في تركيبة وصالحيات مجالس اإلدارة والسماح بإنشاء اللجان املتخصصة التي أصبح كل الشركات

 عبر العالم تعتمد عليها ومن بينها لجنة التدقيق أو املراجعة. 

 فيما يتعلق باملؤسسة االقتصادية:  3.2

 بينت الدراسة أن مشكلة عدم االستعانة بالتدقيق الداخلي في إدارة أنشطة املؤسسات االقتصادية هو ضعف مستوى وعي املسير باألهمية التي

 يكتسيها هذا النشاط. وبغرض سد هذه الثغرة فإنه يتوجب رفع مستوى هذا الوعي بواسطة: 

  تدريبية لفائدة رؤساء مجالس إدارة املؤسسات االقتصادية ومدراءها العامون يكون موضوعها األساس ي التعريف بوظائف تخصيص دورات

 القيادة الحديثة ومدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحقيق القيادة السليمة والفعالة للمؤسسة

 ي تركز في معظمها على اعتماد أنماط وأساليب تسيير حديثة تساعد تستفيد املؤسسات االقتصادية حاليا من مجموعة من برامج التأهيل والت

ة على الرفع من مستوى تنافسية هذه املؤسسات. ومن بين ما تحتويه هذه البرامج هو تحديد التموقع االستراتيجي للمؤسسة ووضع هياكل تنظيمي

أنظمة ملحاسبة التكاليف واالهتمام بمسألة اإلبداع من خالل  مرنة تتماش ى واستراتيجيات النمو املرتقبة ووضع أنظمة إلدارة الجودة ووضع
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التركيز على البحث والتطوير. إن نشاط التدقيق الداخلي هو أيضا وظيفة يسمح بتحسين مستوى أداء املؤسسة االقتصادية وبالتالي فهو 

 يستوجب أن يكون ضمن محتويات برامج التأهيل هذه.

 الذين يتابعون تكوينا أكاديميا في التدقيق الداخلي على االستفادة من تربصات متوسطة املدى تسمح لهم  فتح املجال أمام الطلبة الجامعيين

 بالوقوف على واقع ممارسة املهنة وتعينهم على أن يكونوا أكثر استعدادا على اقتحام عالم االحترافية  

 فيما يتعلق بالهيئات املشرفة على تطوير مهنة التدقيق الداخلي:  3.3

ت الدراسة أيضا أن الهيئة املشرفة على تطوير مهنة التدقيق الداخلي بالجزائر واملتمثلة في الجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين بين

فضلت االتجاه إلى القطاع الخاص من أجل توفير الكفاءات في مجال التدقيق الداخلي. كما بينت نفس الدراسة أن الجامعة  AACIAالداخليين 

وق والذي رية ال تبدي االستعداد الكافي لتوفير التكوين العالي الذي يسمح بتوفير اإلطارات التي يمكن االستعانة بها لسد العجز املوجود في السالجزائ

 قطة يتمثل في: يتحجج به املسيرون الذين امتنعوا عن تطبيق التعليمات التي أصدرتها الجهات الوصية. في هذا اإلطار فإن املقترحات الخاصة بهذه الن

  مواصلة الجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخليينAACIA  في التعاون مع مراكز التكوين الخاصة من أجل الرفع من كفاءة املدققين

 الداخليين خاصة في مجال التكوين املتواصل 

 والجمعية الجزائرية للمدققين االستشاريين الداخليين  إبرام عالقات متبادلة بين الكليات التي ترغب في فتح اختصاص التدقيق الداخليAACIA 

 بحيث تقوم هذه األخيرة بما يلي: 

 م في وضع تقديم دعمها من خالل خبرتها املكتسبة وعالقاتها الدولية التي طورتها منذ التسعينيات من القرن املاض ي إلى الجامعة. ويتمثل هذا الدع

تصرف الكليات مما يساعد على رفع مستوى التكوين الجامعي من خالل وقوف الطلبة على التجارب امليدانية خبراءها وكفاءاتها البشرية تحت 

 تجعلهم قابلية على خوض غمار ممارسة هذه املهنة على أرض الواقع

 نشاط التدقيق تقديم دعمها للكليات من خالل مساعدتها في صياغة ووضع برامج تكوين تتناسب ومتطلبات الواقع املنهي للممارسة 

 املراجع:

 :
ً
 املراجع العربية: أوال

 مدخل إلى التدقيق الحديث الناحية النظرية والعلمية، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن 2004التميمي، هادي،  .1

 الطبعة الثانيةاملدخل إلى التدقيق الحديث، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  2005جمعة، أحمد حلمي،  .2
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Abstract: 

         The aim of this article is to provide a number of mechanisms that allow for the improvement of 

internal audit activity in Algeria in a manner that allows it to prove its effectiveness and efficiency, 

in line with the new requirements of the international framework for practicing this profession and in 

keeping with the prevailing practice in the developed world. The introduction of such mechanisms is 

aimed at correcting the situation of internal audit activity in Algeria, which is still stagnant and has 

not reached the required level and has not developed at the same pace, efficiency and efficiency. The 

study showed that the reasons for this weakness are attributed to both lack of attention by the 

economic institutions and the lack of fields and centers of specialization and the slow pace of laws 

and legislation related to the organization and structure of economic institutions in line with the 

requirements of modern management. 
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  مللخص:ا

، 1990/2016خالل فترة  لقد حاول بحثنا هذا دراسة اثر السياسة املالية و السياسة النقدية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  في الجزائر          

اط االقتصادي عامة ثم التطرق فتطلب منا ذلك تناول التعاريف املختلفة للسياسة املالية و النقدية و أهدافها و أدواتها املستخدمة في التأثير على النش

 ARDL  تم اعتمادنا فيها على نموذج   لتحليل وصفي ألثر بعض و أهم هذه األدوات على تطور تدفقات االستثمار األجنبي املباشر، يليه دراسة قياسية

و الذي تم ، سعر الصرف و معدل إعادة الخصمتضمن مجموعة من املتغيرات و التي تمثلت في اإلنفاق الحكومي، الجباية العادية ، الكتلة النقدية، 

وضئيلة أما  التوصل من خالله إلى أن اإلنفاق الحكومي و الكتلة النقدية تساهم في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي بينما سعر الصرف فأثاره محدود 

 على تدفقات االستثمار األجنب
ً
 ي بالجزائر. الجباية العادية و معدل إعادة الخصم فتأثيرهما عكسيا

 أدوات السياسة املالية، أدوات السياسة النقدية، االستثمار االجنبي املباشر الكلمات املفتاحية:
  E17, E6 : JEL تصنيف

  املقدمة:
وذلك ملكانته الهامة في  ،ز األساسية في تحقيق التنمية و النمو االقتصاديائالركمن بين يعتبر االستثمار األجنبي املباشر في الوقت الراهن           

خاصة بعد األحداث االقتصادية األخيرة و التحوالت التي شاهدتها األوضاع و التي تجلت في االنفتاح التجاري الدولي وزيادة , اقتصاديات دول العالم

 مختلف التبادالت بما في ذلك االستثمار األجنبي املباشر .

ة إلى ضرورة تصحيح أوضاعها و النهوض باقتصادياتها و مواكبة التطورات و االندماج في االقتصاد العالمي من كل هذا التغير دفع الدول النامي           

 خالل خلق مناخ مالئم يمكنها من استقطاب اكبر قدر ممكن من االستثمار األجنبي املباشر بشتى الطرق و مختلف األساليب و أفضلها.

لى تحقيق تنمية اقتصادية كونها من الدول النامية فهي مجبرة على تحقيق اكبر قدر ممكن في جذب والجزائر كغيرها من دول العالم بحاجة إ

 االستثمارات األجنبية املباشرة .

د تصادية فالبوال يتحقق هذا إال من خالل انتهاج سياسات اقتصادية هادفة و ناجحة .وبما أن السياستين املالية و النقدية هي أهم أجزاء السياسة االق

 من استغالل أداوتهما في تحقيق هذا الهدف.

 : اإلشكالية

ة إن سعي الدول النامية من بينها الجزائر إلى خلق مناخ استثماري و زيادة جاذبية االستثمار يتطلب رسم الحكومة لسياسات اقتصادية مدروس           

 : هذا األساس يمكن لنا طرح التساؤل التاليبدقة مع متابعة مستمرة حتى تضمن الوصول إلى األهداف املسطرة و على 

 ؟ املنتهجة في جذب االستثمار األجنبي إلى الجزائرتأثير السياسة املالية و السياسة النقدية ما مدى 

 : ومنها تنبثق التساؤالت الفرعية التالية

 ؟. ما املقصود بالسياسة النقدية و السياسة املالية و ما هي أدواتهما 

  ستثمار األجنبي املباشر ؟.ما املقصود باال 

 . هل حققت الجزائر نتائج ملموسة من خالل اإلجراءات املتعلقة بأدوات السياسة النقدية و املالية؟ 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:Knouria45@yahoo.fr
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 .أي السياستين األكثر تأثير في جذب االستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر؟ 

 : فرضيات الدراسة
 : صيغت فرضيات الدراسة على النحو التالي   

 ة اإلجراءات و التدابير املتعلقة بأدوات السياسة النقدية و السياسة املالية في تحريك االستثمار و تحسين املناخ االستثماري ولو بوتير  ساهمة

 ضعيفة.

 .تعد السياسة النقدية أكثر فعالية من السياسة املالية في جذب االستثمار األجنبي املباشر إلى الجزائر 

 :الدراسات السابقة 
 تحليلية أو قياسية و ذلك ألهمية السياسات االقتصادية في جذب االستثمار األ تطرق 

ً
جنبي العديد من الباحثين  لهذا املوضوع من خالل دراسات سواءا

 املباشر، على هذا األساس نتطرق لبعض هذه الدراسات.

  بول ندوبويس يPAUL NDUBUISI كالو ،KALU  السياسة الحكومية : أبيا الحكومية ، نيجيريا، مقال تحت عنوان ة، جامع2016سنة "

 واالستثمار األجنبي املباشر التدفقات الداخلة إلى نيجيريا "

حديد النقدية واملالية في ت تحدد هذه الدراسة القيام ، بصورة تجريبية ، بدراسة الدور الذي تقوم به السياسة الحكومية ، وال سيما في مجاالت          

 (.2014-1980تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في نيجيريا )

واليات تصحيح  لقد جمعت البيانات املتعلقة بالدراسة من مصادر ثانوية وحللت باستخدام أسلوب االنحدار املتعدد، جوهانسن للتكامل املشترك

 األخطاء.

،   وكشفت النتائج أن هناك عالقة سلبية بين االستثمار األجنبي املباشر ومتغيرات السياسات ، وهي: معدل التضخم ، سعر الصرف األجنبي 

 نتائج تجريبية،  والعجز/الفائض املالي الحكومي ، فضال عن املتغير الوهمي )عامل املخاطر السياسية(. واستنادا إلى

   عطية محمد عالونهAteyah M. ALAWNEH   و توركي الفوازTorki AL-FAWWAZ  اثر    : مقال تحت عنوان 2015 باألردن سنة"

 The Impact of the Fiscal and Quantitative)السياسات املالية و النقدية الكمية علي االستثمار املحلي واألجنبي املباشر في األردن"

Monetary Policies on the Domestic and Foreign Direct Investment in Jordan) 
( ، 2011-2000االستثمار املحلي واألجنبي املباشر في األردن خالل الفترة )ى تهدف الدراسة إلى توضيح اثر السياسة املالية والنقدية الكمية عل          

أعاده الخصم ، واالحتياطي إلزامي وعملية السوق املفتوحة( ،  واختارت هذه الدراسة املتغيرات املستقلة أدوات السياسة النقدية التي تشمل )معدل

يانات كما اختارت هذه الدراسة أدوات مالية تشمل النفقات الرأسمالية الحكومية(، ألنها تلعب دورا كبيرا في االقتصاد األردني، فان مصدر الب

األردن . و تم تحليل البيانات باستخدام أسلوب  االنحدار -ارة اإلحصاءاتاملستخدمة في هذه الدراسة هو قاعدة بيانات البنك املركزي األردني ، إد

 .الخطي البسيط /املتعدد

سلبيه بين  حيث استخدمت الدراسة نموذجين ، األول هو تقييم اثر  السياسة املالية و النقدية على االستثمار املحلي ، وجدت الدراسة أن هناك عالقة 

املحلي ، ولكنها ليست ذات داللة إحصائية، بينما توجد عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين االحتياطي النقدي معدل أعاده الخصم واالستثمار 

الضرائب  اإللزامي و االستثمار املحلي ، نظرا لوجود احتياطيات نقدية زائدة في املصارف في األردن. وأظهرت الدراسة أيضا وجود عالقة سلبية بين

، وعالقة ايجابية بين اإلنفاق الرأسمالي  الحكومي واالستثمار املحلي ، وهذا يعني أن الفعالية السياسية املالية أكبر من فعاليه واالستثمار املحلي 

 السياسات النقدية في التأثير على  االستثمار املحلي.

أظهرت الدراسة وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين  وتبين الدراسة الثانية اثر السياسة املالية والنقدية علي االستثمار األجنبي املباشر ،و

السبب هو أن معدل أعادة الخصم واالستثمار األجنبي املباشر ،  ،في حين اظهر انه يوجد عالقة ايجابية بين الضرائب واالستثمار األجنبي املباشر ، و 

ي هذه الدراسة باعتماد سياسة اإلقناع األدبي لتوجيه املصارف إلى تعزيز الحكومة تمنح إعفاءات ضريبية لتشجيع االستثمار األجنبي املباشر. توص 

 1دورها في االستثمار املحلي ، فضال عن الحاجة إلى السياسة املالية في األردن التي تمنح إعفاءات ضريبية لتشجيع االستثمار املحلي .

   دراسة جوشوا بيلوJoshua A. Bello  السياسة :  أطروحة دكتوراه تحت عنوان  ، جامعة أوبورن، الواليات املتحدة األمريكية،  2005سنة

 إفريقيا وكينيا ونيجيريا( املالية ونمو االستثمار األجنبي املباشر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى )بلدان مختارة: غانا ،جنوب
(Fiscal policy and the growth of foreign direct investment in sub-saharan africa (selected countries: ghan kenya, 

nigeria, and south Africa)) 

                                                             
1 . Ateyah M. ALAWNEH , October2015 ,The Impact of the Fiscal and Quantitative Monetary Policies on the Domestic and Foreign 
Direct Investment in Jordan. An Empirical StudyInternational Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 
Sciences,University of Jordan. 
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 ةن مختار تقيم هذه الدراسة أثر السياسة املالية على االستثمار األجنبي املباشر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، مع التركيز على بلدا          

االستثمار األجنبي املباشر في اقتصاديات إفريقيا جنوبي الصحراء ، بما في توسع غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وتبحث الدراسة كذلك إمكانية  : هي

تحاول هذه الدراسة املساهمة و  ذلك تحديد العوامل )املالية أو غير املالية( التي تساهم في نمو االستثمار األجنبي املباشر في املنطقة على املدى الطويل.

أمل هذه البلدان في املناقشات التي تركز أساسا علي الحوافز الضريبية في بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء ، والفوائد املحتملة من اكتساب املعارف التي ت

 في الحصول عليها وكيفية تحقيق ذلك.

وسالسل زمنية إلجراء تقديرات وتحليالت للبيانات التاريخية ألربعة بلدان مختارة لقد استخدمت طريقة املربعات الصغرى والشامل لعدة قطاعات 

(. وال تظهر نتائج االنحدار في السلسلة الزمنية املجمعة أي دليل علي أن الحوافز 2002-1980عاما ) 23تمثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ملدة 

ي الصحراء كإقليم ، ولكن توجد اختالفات بين األمم في املنطقة. غير أن النتائج تبين أن رأس املال املالية اجتذبت استثمارات إلى منطقة إفريقيا جنوب

بان رأس  البشري وحجم السوق هما أهم العوامل املحددة لنمو االستثمار األجنبي املباشر في إفريقيا جنوبي الصحراء ، مما يدعم الدراسات السابقة

ولوجيا والنهوض بنمو االستثمار األجنبي املباشر. وتبين أيضا أن االستقرار السياس ي مهم جدا بالنسبة لنمو االستثمار املال البشري أساس ي لنقل التكن

. ويترتب علي ذلك أن األجنبي املباشر في بلدان إفريقيا جنوبي الصحراء ، ولكن العجز واملعدل الضريبي يؤثران تأثيرا سلبيا علي االستثمار األجنبي املباشر

إفريقيا جنوبي الصحراء باستعراض مواقفها بشان عرض الحوافز املالية لتعزيز نمو االستثمار األجنبي املباشر في املنطقة  ةقوم الحكومات في منطقت

ر تناغما مع ،كما ينبغي لبلدان إفريقيا جنوبي الصحراء أن تستثمر في شعوبها وقد يحتاج صانعو السياسات إلى استخدام سياسات أكثر دينامكية وأكث

 1التغير السريع في التكنولوجيا .

   دراسة نيتي بأسينNiti Bhasin ،2014 ،اثر السياسة املالية علي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  : جامعة دلهي الهند، مقال تحت عنوان 

 دراسة الهند واختيار االقتصاديات األسيوية

(The Impact of Fiscal Policy on Foreign Direct Investment Inflows: A Study of India and Select Asian Economies) 

دور  ىتبحث الدراسة عن العوامل  املحددة لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة من بلدان مختارة من آسيا ، مع التركيز بوجه خاص عل          

 السياسة املالية للبلد املضيف في قرارات االستثمار األجنبي املباشر.

-1991لفترة وقد استخدمت بيانات سبعة بلدان و التي تعد أكبر االقتصاديات املستفيدة من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في املنطقة األسيوية ل

ب عدم توفر البيانات املتعلقة بالسياسة املالية(. وبمساعدة من بيانات على مدى فترة  واحدة . )تم استبعاد بلدين هما هونغ كونغ وفيتنام بسب2011

والى جانب املحددات التقليدية  .، تقوم الدراسة بوضع نماذج لدور السياسة املالية في تعزيز االستثمار األجنبي املباشر 2011-1991وعشرين سنة من 

هذه الدراسة على دور متغيرات السياسات املالية في التأثير على االستثمار األجنبي املباشر. وبغيه تهيئه بيئة مواتية لالستثمار األجنبي املباشر ، تركز 

لضريبية الثنائية لالستثمار األجنبي، أعادت بلدان عديدة بما فيها الهند ، تصميم نظمها الضريبية لجعلها قادرة على املنافسة دوليا. وتشكل املعاهدات ا

مي التي ا من هذه العملية للتخفيف من حدة مشكلة االزدواج الضريبي الدولي. ومن املتغيرات الهامة األخرى للسياسة املالية نسبة اإلنفاق الحكو جزء

 .تتسم بطابع إنمائي

 تم تحليل البيانات باستعمال طريقة املربعات الصغرى .

 : أنها هامه هي و حسب نتائج الدراسة فان العوامل املحددة التي ظهرت على

وبالتالي ،  ايجابية. انفتاح االستثمار األجنبي املباشر والهياكل القاعدية، حيث يشكل التفاوت في انفتاح االستثمار األجنبي املباشر أمرا هاما وله داللة  

االستثمار األجنبي املباشر في االقتصاد،كما أن فان انتهاج سياسة أكثر تحررا وانفتاحا في مجال االستثمار األجنبي املباشر يساهم في زيادة تدفقات 

 تصاد.معامل متغير الهياكل القاعدية إيجابي ، مما يعني أن البنية التحتية الحديثة والجيدة الوضع تجتذب االستثمار األجنبي املباشر إلى اق

الحكومية ليست هامة  . وهذا يعني أن متغيرات السياسة املالية  غير أن معامالت متغيرات السياسة املالية ، أي املعاهدات الضريبية الثنائية والنفقات

عدومة ، ففي حين لم تدخل بعد في عملية صنع القرارات املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر.وبالتالي فان متغيرات السياسة املالية تكاد أن تكون شبه م

 2جارية ، فإنها ال تزال ليست ذات اعتبارا أوليا في قرارات االستثمار.أن السياسة املالية التنافسية قد تيسر عمليات األعمال الت

  ،اثر السياسة النقدية و املالية على    : ،جامعة الوادي الجزائر، مقال تحت     عنوان2015ديسمبر 09محمد لحسن عالوي، كريم بروشة "

 تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر."

هذه الدراسة و إظهار اثر السياسة النقدية و املالية املتبعة على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى الجزائر خالل فترة الهدف من           

 (VAR)(، باستعمال نموذج االنحدار الذاتي املتجه 1996-2012)

                                                             
1 .  Joshua A. Bello, December 16, 2005,FISCAL POLICY AND THE GROWTH OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN SUB-
SAHARAN AFRICA (SELECTED COUNTRIES: GHANA, KENYA, NIGERIA, AND SOUTH AFRICA), Auburn University. 
2 . Niti Bhasin,2014,The Impact of Fiscal Policy on Foreign Direct Investment Inflows: A Study of India and Select Asian Economies 
journal press India ,Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi . 
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، سعر الصرف( كمتغيرات للسياسة النقدية أما السياسة املالية فتم اختيار M2الكتلة النقدية   وتم اختيار املتغيرات املستقلة ) معدل الخصم،

 )النفقات العمومية( ،أما املتغير التابع فيتمثل في قيمة االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى الجزائر. 

النقود و معدل الخصم وكذا تدفقات االستثمار األجنبي من خالل النتائج تبين انه هناك عالقة سببية في اتجاه واحد بين كل من اإلنفاق العام، كتلة 

ر األجنبي فبشكل عام املباشر الوارد إلى الجزائر إضافة إلى هذا تبين أن هناك قوة تفسيرية لإلنفاق العام و الكتلة النقدية تفسر التغير في قيمة االستثما

الية على االستثمار األجنبي املباشر و عليه فان نتائج الدراسة جاءت منسجمة مع تبين النتائج أن هناك تأثير ايجابي ومعنوي للسياسة النقدية و امل

 1النظرية االقتصادية. 

 ،فعالية السياسة املالية في جذب االستثمار   : ،جامعة الوادي الجزائر، مقال تحت عنوان2017ديسمبر12دراسة عبد الحق،طير عقبة "

 األجنبي املباشر في الجزائر " 

 من وذلك (2015-1995) الفترة خالل الجزائر في املباشر األجنبي االستثمار جذب في املالية السياسة فعالية قياس إلى البحثية الدراسة هذه دفته          

 ARDLتمت الدراسة باستخدام أسلوب  الجبائي، الجانب من الجبائية اإليرادات ومؤشر اإلنفاقي، الجانب من التجهيز نفقات مؤشر على التركيز خالل

  : وتم التوصل الى النتائج التالية

 في الزيادة أن حيث الطويل، األجلفي   التجهيز نفقات ومؤشر املباشر األجنبي االستثمار تدفق مؤشر بين%5 املستوى  عند ومعنوية طردية عالقة وجود

 . %2.16املباشر ب  األجنبي االستثمار تدفق في الزيادة إلى تؤدي% 1 ب التجهيز نفقات

 اإليرادات ومؤشر املباشر األجنبي االستثمار تدفق مؤشر بين %5 املستوى  عند ومعنوية عكسية عالقة وجود

  اإلطار النظري للدراسة

 :السياسة املالية وأدوات مفهوم

عرفها االقتصادي د السياسة املالية هي مرآة تبين دور الدولة و تدخلها وقد ارتبط مفهوم السياسة املالية بمبدأ حرية الدولة في وضع سياستها املالية و ق

(Bach) حسب الظروف على أنها " أداة الستخدام كل من اإلنفاق الحكومي والضرائب إضافة إلى القروض لغرض التأثير على الطلب الكلي وذلك

توزيع املوارد بين الحاجات و األغراض املختلفة بهدف تحقيق ، تقليل من البطالة ، االقتصادية للبلد، فضال عن دورها في تحقيق النمو االقتصادي

 .2الرفاهية لألفراد و تحقيق العدالة من خالل إعادة توزيع الدخل "

 .لوغ أهدافها املسطرة، وعليه سنحاول فيما يلي التعرف على هذه األدواتتستخدم السياسة املالية مجموعة من األدوات من اجل ب

هي مجموعة من املصادر املتنوعة و املختلفة تستمد منها الدولة ما هي في حاجة إليه من أموال لسداد نفقاتها يمكن تقسيم :  اإليرادات العامة  . أ

 : إيرادات الدولة تبعا ملصادرها إلى عدة أقسام

 
ً
 في توفير الدفاع و الحماية العامة لكافة املواطنين هو مصدر سيادتها و حقها في :  اإليرادات السيادية: أوال

ً
إن قيام الحكومة بواجبها و املتمثل أساسا

"  Fecرسما  " حيانا " وأ  Taxالحكم فإذا أخلت بواجبها انتفى عنها حق السيادة، ومنه يأتي حقها في استقطاع أموال من األفراد تسمى أحيانا " ضريبة 

تاوة 
َ
 " .  Royaltyوأحيانا أخرى " ا

 
ً
 التحويالتو  القروض العامة،  أرباح املشروعات االقتصادية ، دخل الدولة من ممتلكاتها  :اإليرادات االقتصادية : ثانيا

تؤدي خدمات عامة مختلفة بهدف حماية املواطنين هي مبلغ نقدي يصدر من خزانة الدولة بغرض تلبية حاجة عامة ، فالحكومة : النفقات العامة  ب.

 3و تحقيق الرفاهية العامة و منه يستلزم أداء هذه الخدمات إنفاقا من جانب الحكومة .

 : آلية عمل السياسة املالية  -ج

 وجود  .املنتجاتفي هذه الحالة يكون العرض الكلي اكبر من الطلب الكلي و بالتالي عجز في تصريف  : حالة الكساد االقتصادي 
ً
و هذا يعني أيضا

ة و ذلك البطالة و قلة فرص العمل . ففي هذه الحالة يكون االقتصاد في حالة ركود و تالش ي مما يدفع الحكومة إلى تبني السياسة املالية التوسعي

 4: عن طريق

                                                             
 09اثر السياسة النقدية و املالية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر. جامعة الوادي الجزائر،العدد ،2015ديسمبر 09محمد لحسن عالوي، كريم بروشة، .1

.201، املالية العامة،دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ص 1999طارق لحاج، 
2
  

 .  41.دار النهضة بيروت العربية، لبنان.ص  ، املالية العامة و السياسة املالية1994عبد املنعم فوزي،   .3
 . 5مذكرة لنيل شهادة املاجستير، جامعة الجزائر ص -حالة الجزائر  –(، السياسة املالية ودورها في تفعيل االستثمار 2010/2011أريا هللا محمد، ) .4
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 تلجا الحكومة إلى زيادة اإلنفاق العام املتمثل في زيادة مشترياتها ) السلع و الخدمات ( بمعنى زيادة مداخيل  : زيادة مستوى اإلنفاق العام

ا يدفعها األفراد و بالتالي زيادة الطلب . و تؤدي زيادة الطلب باملؤسسات إلى زيادة إنتاجها و هذا ما يجعلها بحاجة إلى  أيدي عاملة جديدة مم

 ف و منه القضاء على مشكل البطالة و الخروج من حالة الكساد. إلى فتح فرص التوظي

 قد تعتمد الحكومة تخفيض الضرائب أو منح إعفاءات ضريبية لألفراد بدال من زيادة اإلنفاق العام. الن تالك  : تخفيض الضرائب

و الدخار و هذا ما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي بما االقتطاعات التي يتم التخلي عنها تؤدي إلى الزيادة في الدخل ألتصرفي املخصص لالستهالك 

 في ذلك الطلب االستهالكي و الطلب االستثماري .

 في نفس الوقت و ذلك للخروج من حالة الكساد و دفع عجلة التنمية 
ً
قد تستعمل الحكومة الزيادة في اإلنفاق العام و تخفيض الضرائب معا

 .االقتصادية إلى األمام

  وهو االرتفاع املتواصل في املستوى العام لألسعار . و يتمثل دور السياسة املالية  في هذه الحالة في إتباع سياسة  : االقتصادحالة التضخم في

 1: مالية انكماشية محاولة تخفيض مستوى الطلب و خفض القدرة الشرائية معتمدتا على

 وهو يعتمد على آلية املضاعف لتخفيض حجم االستهالك و هذا ما يؤدي إلى نقص الطلب الكلي و منه  : تخفيض مستوى اإلنفاق العام

 كبح مستوى األسعار .

 والذي يؤدي إلى تخفيض الدخل التصرفي . و بالتالي تخفيض الطلب وهذا ما يؤدي إلى كبح مستوى األسعار . : رفع مستوى الضرائب 

 وى اإلنفاق العام و زيادة الضرائب في آن واحد للخروج من حالة التضخم. وقد تعمل الحكومة على تخفيض مست 

  :السياسة النقدية و ادوات مفهوم

 منها . تعرف السياسة النقدية على أنها سياسة لهل عالقة بالنقود و الجهاز املصرفي و التي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو اإلقالل

نها "مجموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة للسيطرة على عرض النقد من اجل تحقيق أهداف معينة تحقيق مصلحة تعرف السياسة النقدية بأ

 2اقتصادية ألفرادها " . 

 : يمكن تلخيص أهداف السياسة النقدية فيما يلي

 . زيادة الدخل الوطني عن طريق زيادة النمو االقتصادي 

  خفض معدالت البطالة .املحاولة للوصول إلى التشغيل الكامل و 

 . تحقيق االستقرار في األسعار و إحكام الرقابة على التضخم النقدي 

 . 3املحافظة على توازن ميزان املدفوعات و على قيمة العملة 

  : األدوات غير املباشرة للسياسة النقدية . أ

أثير على تكلفة الحصول على األموال )القروض( وهذا من اجل تعمل هذه األدوات بشكل غير مباشر على التأثير في املستوى السيولة البنكية و الت

 ويتعلق األمر في هذه الحالة بكل من معدل الخصم و سياسة السوق املفتوحة.
ً
 إحداث تغيير في كمية النقود املتداولة إجماال

  ) املركزي عندما يقدم قروض للبنوك التجارية نعني به معدل الفائدة الذي يحصل عليه البنك :  سياسة معدل الخصم ) معدل إعادة الخصم

 أو يعيد خصم األوراق التجارية و السندات التي تقدمها له .

 تحديد معدل الخصم من قبل البنك املركزي يؤثر على قروض البنوك التجارية .

 ألوراق مالية :  سياسة السوق املفتوحة 
ً
في حاالت التضخم  -خاصة السندات الحكومية -تعني تدخل البنك املركزي في السوق املالية إما بائعا

 وذلك المتصاص النقود املتداولة اإلضافية مما يقلل من عرض النقد 

 من اإلنعاش االقتصادي .
ً
 كما قد يدخل مشتري لزيادة عرض النقد في حاالت الكساد محاوال إحداث نوعا

   : األدوات الكمية املباشرة . ب

حجم القروض ، حيث تتعلق بتحديد مختلف الحصص البنكية و شروط استعمال تسهيالت البنك املركزي و  تهدف هذه األدوات الكمية إلى مراقبة

 4كذا االحتياطات اإلجبارية .

                                                             
1
 .7صاملرجع السابق .أريا هللا محمد . .

 .238عمان .ص –.املالية العامة من منظور إسالمي .دار صفاء للنشر و التوزيع  2001محمود حسن الوادي .حسين محمد سمحان .  .2
 .157ص   14،اإلصالحات النقدية في الجزائر و دورها في تحقيق االستقرار النقدي .جامعة الجياللي بونعامة .مجلة االقتصاد الجديد العدد 2016.فتيحة ملياني،3

.44ص  ،، أساسيات في اقتصاد املالية العامة.مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية2009خباية عبد هللا . . 
4
  



 قادري نورية، ساكت فاطمة الزهراء                                         2016-1990أثر السياسة املالية و النقدية على االستثمار األجنبي املباشر يف اجلزائر  خالل الفرتة  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 227 

 

  : آلية عمل أدوات السياسة النقديةج.        

 على هذه الفجوة يمكن التقليل  تحدث الفجوة التضخمية نتيجة ارتفاع الطلب الكلي على العرض الكلي و للقضاء : حالة الفجوات التضخمية

 من الطلب الكلي ، و عليه يتم استخدام " السياسة النقدية االنكماشية " .

 يقوم البنك املركزي في هذه الحالة ببيع السندات الحكومية إلى مختلف البنوك التجارية و املؤسسات املختلفة و  : عمليات السوق املفتوحة

( و اإلنفاق cلبيع ستنخفض كمية النقد املتداول في االقتصاد ، و منه ينخفض كل من اإلنفاق االستهالكي )األفراد، و عليه من خالل عملية ا

 ( ، وهذا ما يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي إلى أن يصل إلى مستوى العرض الكلي .Iاالستثماري )

 القروض املتوفرة لدى البنوك التجارية ، فترفع هذه في هذه الحالة يرفع البنك املركزي سعر الخصم و منه انخفاض حجم  : سعر الخصم

األخيرة سعر الفائدة على الودائع و القروض و منه ترتفع األموال املودعة في البنوك ، أما القروض فينخفض حجمها بسبب ارتفاع تكلفة 

 اإلقراض ، و عليه انخفاض الطلب الكلي إلى غاية مستوى التوازن.

 البنك من نسبة االحتياطي القانوني و منه تنخفض قدرة البنوك على توليد االئتمان و كنتيجة لهذا االرتفاع  يرفع : االحتياطي القانوني

 و عليه انخفاض الطلب الكلي إلى غاية  توازن الطلب الكلي و العرض الكلي . (I)اإلنفاق االستثماري  ،  و (C)تنخفض نسبة اإلنفاق االستهالكي 

 الفجوة االنكماشية تحدث نتيجة انخفاض الطلب الكلي عن العرض الكلي و للتخلص من هذه الفجوة البد من زيادة :  حالة الفجوة االنكماشية

 الطلب الكلي و عليه يتم إتباع سياسة نقدية توسعية .

 سات و البنوك التجارية و كذا األفراد فهذه في هذه الحالة يدخل البنك كمشتري للسندات الحكومية من املؤس : عمليات السوق املفتوحة

األعمال  العملية تؤدي لزيادة كمية النقد املتداول في االقتصاد فتزيد القوة الشرائية لألفراد و يرتفع اإلنفاق االستثماري الذي يقوم به قطاع

 فيزيد الطلي الكلي إلى مستوى التوازن مع العرض . 

 سعر الخصم و تقترض البنوك التجارية كميات كبيرة من البنك املركزي فتخفض البنوك التجارية  يخفض البنك املركزي من : سعر الخصم

من سعر الفائدة على الودائع و القروض و هذا يعني انخفاض حجم األموال املودعة في البنوك فيرتفع الطلب الكلي إلى غاية التساوي مع 

 العرض الكلي .

 ملركزي من االحتياطي القانوني فتزيد قدرة البنوك التجارية في توليد االئتمان و كنتيجة لهذا يرتفع اإلنفاق يخفض البنك ا : االحتياطي القانوني

 إلى مستوى يتساوى فيه الطلب الكلي مع العرض الكلي .   االستهالكي  و اإلنفاق االستثماري 

 

 االستثمار األجنبي املباشر  ، محددات و دوافعمفهوم

 : األجنبي املباشر العديد من الباحثين فقالوا عنهلقد عرف االستثمار 

الخارج عن  " عملية تدفق القروض من قبل الشركة األم إلى الشركة التابعة لها في الخارج، أو ملكيتها في شركة أخرى على أن ال تقل نسبة التملك في

10%. "1 

 : كما يعرفه البعض اآلخر بأنه

 كان نوعها "." انتقال رؤوس األموال لالستثمار في 
ً
 2الخارج بكل مباشر في صورة مشروعات أيا

( في تقريره السنوي لالستثمار األجنبي املباشر على انه " االستثمار الذي يحصل على حصة ثابتة في مشروع IMFو يعرفه صندوق النقد الدولي )

 املشروع ".مقام في اقتصاد آخر غير اقتصاد املستثمر ، و يتحكم املستثمر األجنبي في إدارة 

من إجمالي رأس املال أو عدد األصوات   %10حصة املستثمر األجنبي في رأس املال أو قوة التصويت بنسبة ال تقل عن  OECDوقد حددت منظمة 

 3في املشروع . 

 أما محدداته فهي تنقسم إلى:

تلعب املحددات االقتصادية دور أساس ي في توجيه االستثمارات و من هذه املحددات وجود سياسات اقتصادية مستقرة  : املحددات االقتصادية . أ

نه و مرحبة باالستثمار و تتمتع باالستقرار و الثبات إضافة إلى حجم السوق فإذا كان حجم السوق كبير و نشط يملك كل اإلمكانيات للتوسع فا

                                                             
  .23، االستثمار األجنبي املباشر و حقوق البيئة ، االكادميون للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى  ص2014سليمان عمر الهادي، .1
2

 .31ضمانات االستثمار األجنبي )دراسة مقارنة( ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة األولى  ص ، 2017.عمار محمد خضير الجبوري،
 .44، عبد السميع يونس ،دور االستثمار األجنبي في التنمية االقتصادية في اندونيسيا ، املكتب العربي للمعارف ، الطبعة األولى  ص2016. وفاء عبد العزيز،3
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ا أن درجة االنفتاح االقتصادي و القوة التنافسية لالقتصاد الوطني تعتبر من العوامل الرئيسية في جذب االستثمار يجذب االستثمار األجنبي كم

 1األجنبي .

تتمثل في الحوافز املمنوحة للمستثمر األجنبي فقد تكون حوافز ماليو منها اإلعفاءات الضريبية . إعفاءات السلع   : املحددات املالية و التمويلية . ب

التي  أس مالية املستوردة من الرسوم الجمركي واو من ضرائي الواردات األخرى .و الحوافز التمويلية املتمثلة في اإلعانات الحكومية املباشرةالر 

 2اإلنتاج و كذلك مشاركة الحكومة في ملكية أسهم مشروعات استثمارية . , تمنح لتغطية جزء من تكلفة رأس املال

املستثمر األجنبي لن يقدم على االستثمار في بلد ما إال إذا توفرت له الحماية القانونية الكافية فاإلطار  : التنظيميةاملحددات التشريعية و  . ج

 التشريعي و التنظيمي املنظم ألنشطة االستثمار األجنبي يعطي الثقة و األمان للمستثمر األجنبي .

محدد هام لجذب االستثمار األجنبي املباشر الن وجود نظام ديمقراطي يحترم اإلرادة  االستقرار السياس ي في البلد املضيف : املحددات السياسية . د

 الشعبية و عدم و جود صراعات داخلية وهذا عامل محفز لجذب االستثمار . 

من كما تسعى الشركات األجنبية إلى االستثمار في دول أخرى لتحقيق أهداف محددة ، منها الحصول على املواد الخام بأقل تكلفة و االستفادة 

ض فر  انخفاض تكلفة اليد العاملة إضافة إلى ذلك بحثها عن أسواق جديدة لتصريف فوائض السلع و قد تعتمد على استثماراتها في تحقيق رغبتها في

 سيطرتها  االقتصادية و السياسية على الدولة املضيفة . 

الكتساب  أما بالنسبة للدول املستقطبة أو املضيفة ) الدول النامية( فهي تلجا لالستثمارات األجنبية لحل مختلف مشاكلها منها البطالة ، الحاجة

دي إلى تحسين التكنولوجيا العالية إضافة إلى ذلك إنتاج منتجات كانت تستورد في السابق و تمكنها من التصدير ألسواق أخرى في الخارج و هذا ما يؤ 

 3ميزان املدفوعات و تصحيح االختالل في امليزان التجاري 

 دوافع االستثمار األجنبي املباشر : ( 1الجدول )

 الدوافع أطراف االستثمار

 

 

 

 الدولة األم 

 زيادة العوائد و زيادة املبيعات. -

 البحث عن مواد أولية بأقل تكلفة. -

 إيجاد أسواق جديدة لتصرف فوائض السلع. -

 البحث عن اليد العاملة ذات تكلفة منخفضة. -

 االستفادة من اإلعفاءات الضريبية و التشريعات املحفزة. -

 فرض السيطرة السياسية و االقتصادية على الدولة املضيفة. -

 

 الدولة املضيفة      

 الحصول على التكنولوجيا املتطورة و تطوير أساليب اإلنتاج. -

 اكتساب موارد إنتاجية كانت تستورد في السابق  -

 توفير فرص العمل و امتصاص البطالة.  -

 املصدر:من إعداد الباحتثين باالعتماد على املعطيات السابقة.

 دراسة تحليلية وصفية ألثر املتغيرات املستقلة للدراسة على االستثمار األجنبي املباشر
 ألهمية السياسة املالية و 

ً
السياسة النقدية في جذب االستثمار األجنبي من خالل تأثيرها على بعض عناصرها و التي سنحاول تحليل عالقتها نظرا

 بتدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر .

 : اثر متغيرات السياسة النقدية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

أثير على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ، سنحاول التحليل هذا االرتباط من خالل  عرض تطور بعض للسياسة النقدية دور فعال في الت          

 عناصر السياسة النقدية و بالنسبة لتدفقات االستثمار األجنبي املباشر . 

 اثر معدل إعادة الخصم على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة 

 تأثر السياسة النقدية على األوضاع االقتصادية من خالل استخدامها مجموعة من األدوات و من بينها معدل إعادة الخصم الذي أصبح أداة جد          

 هامة و عليه سنحاول معرفة اثر هذا  األخير على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر .

 

                                                             
1

 .72ص  ،االستثمار األجنبي و التنافسية الدولية .مكتبة حسن العصرية لنشر لبنان ، الطبعة األولى، 2013 ،.عبد الكريم كاكي
  .73ص  ،سابقالرجع امل.عبد الكريم كاكي .2
 .67التحليل االقتصادي جامعة الجزائر ص( ، العوملة و تأثيرها على تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول العربية، مذكرة ماجستير في 2005-2004. يحياوي سمير ) 3
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 (.2016-1990تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )(:تطور معدل إعادة الخصم و 1) الشكل

 
 

 :و  . 2017،مارس37/رقم2015، ديسمبر 32النشرة اإلحصائية الثالثية رقم  /algeria.dz-of-http://www.bankبنك الجزائر     موقعيباالعتماد  تين:من إعداد الباحثاملصدر
www.unctadstat.org    

كحد أقص ى فعرفت تدفقات جد منخفضة لالستثمار األجنبي املباشر  ثم  %15نالحظ من خالل الشكل في املرحلة األولى  ارتفاع معدل الخصم فبلغ 

واستمر إلى غاية   2004بداية من  %4ثم واصل هذا االنخفاض إلى غاية  1998سنة  %9.5بعدها بدا  معدل إعادة الخصم في االنخفاض فوصل إلى 

فشهدت تدفقات االستثمار األجنبي ارتفاع ملحوظ و منه فان إجراء تخفيض معدل الخصم يعد   2016سنة  %3.5لينخفض بعدها إلى  2015سنة 

 ضمن إجراءات دعم االستثمار .

 : ستثمار األجنبي الواردةعالقة الكتلة النقدية بتدفقات اال  - أ

 يمثل املنحنى املوالي تطور كمية النقود و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خالل فترة الدراسة .

 (.2016-1990و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر ) M2تطور الكتلة النقدية  : (2الشكل)

 
    www.unctadstat.org :و   /algeria.dz-of-http://www.bankبنك الجزائر     موقعي: من إعداد الباحثتين باالعتماد املصدر

وهي مرحلة تبنت فيها   2000إلى سنة  1990نالحظ من خالل الشكل أن الكتلة النقدية عرفت نمو غير مستقر ، يتبين لنا في الفترة األولى من سنة 

بداية الجزائر سياسة صارمة السترجاع االستقرار النقدي و قد عرفت هذه الفترة تدفقات استثمارية  ضعيفة  أو شبه معدومة في بعض األحيان لكن 

عن ارتفاع أسعار البترول وترافق هذا التحسن شهدت الكتلة النقدية تطور معتبر نتيجة لتحسن مؤشرات االقتصاد الكلية الناتجة  2001من سنة 

فعرفت نمو جد ضعيف للكتلة النقدية وهذا بسبب تأثر االقتصاد بالصدمة البترولية و  2015بزيادة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر . أما سنة 

مسجلة بعد ذلك نتائج ايجابية نتيجة  2016سنة شهدت تدفقات االستثمار األجنبي في نفس السنة تراجع سلبي لكن سرعان ما استرجعت مسارها 

 لتحسن  السياسات االستثمارية و تبني الجزائر قانون جديد لالستثمار.
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 على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و العكس صحيح. 
ً
 وعليه يمكن القول أن نمو الكتلة النقدية يؤثر إيجابا

 : لواردةاثر سعر الصرف على تدفقات االستثمار األجنبي ا - ب

 ألهمية سعر الصرف في تطور االقتصاديات و بما أن االستثمارات األجنبية لها دور هام في دفع عجلة تطورها كان ال بد علينا إظهار          
ً
عالقة و  نظرا

 اثر التغير في سعر الصرف على االستثمار األجنبي املباشر. 

 (.2016-1990تطور سعر الصرف و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )  (3) : الشكل

 
    www.unctadstat.org :و   http://www.mf.gov.dz  وزارة املاليةموقعي املصدر:من إعداد الباحتثين باالعتماد على 

نالحظ من خالل الشكل أن سعر صرف الدينار الجزائري تميز باالرتفاع في غالب األحيان و قد رافق هذا االرتفاع زيادة حجم 

وقد واصل  2002دج سنة  79.68إلى  1990دج سنة  8.96تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى الجزائر، فقد ارتفع من 

 .2016نة دج س 109.44هذا االرتفاع فبلغ  

وعليه فان انخفاض العملة الجزائرية له اثر ايجابي في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة و منه نستنتج أن خفض 

 سعر صرف الدينار يساهم في زيادة حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر.

 : اثر السياسة املالية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر

ل سياسة من اجل استقطاب رؤوس األموال الخارجية و االستثمارات األجنبية، عمدت الجزائر إلى استعمال سياستها املالية لبلوغ هذه األهداف من خال

 اإلرادات و النفقات، وفق إستراتيجية تسمح لها بالتدخل لتحسين مناخ االستثمار و جذب االستثمارات األجنبية .

 اثر النفقات العامة على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر .  - أ

 من اآلثار التي تتركها السياسة االنفاقية على االقتصاد ككل، سنحاول الوصول إلى مدى تأثير هذه األخيرة على االستثمار األج           
ً
 نبي املباشر .  انطالقا

 (2016-1990تطور النفقات العامة و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر ) : (4الشكل)

 
of-http://www.bank-.  بنك الجزائرو   www.unctadstat.org :و   http://www.mf.gov.dz  وزارة املاليةمواقع من إعداد الباحثتين باالعتماد على  : املصدر

algeria.dz/html/rapport.htm . 

0

20

40

60

80

100

120

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9
9
0

 1
9
9
2

 1
9
9
4

 1
9
9
6

 1
9
9
8

 2
0
0
0

 2
0
0
2

 2
0
0
4

 2
0
0
6

 2
0
0
8

 2
0
1
0

 2
0
1
2

 2
0
1
4

 2
0
1
6

 

تدفقات االستثمار االجنبي المباشر 
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ة إلى أخرى، ففي يتبين لنا من خالل الشكل أن تطور النفقات العامة باملقارنة مع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة إلى الجزائر تختلف من فتر 

خفضة أو شبه معدومة املرحلة األولى و التي تزامنت مع اإلصالحات الهيكلية و التي عرفت تقشف الدولة كانت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر من

 مع برنامج اإلنعاش االقتصادي فعرفت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في هذه الفترة  2000بداية من سنة 
ً
بدأت النفقات العامة في االرتفاع تزامنا

سجلت  2015اع الخاص  ففي سنة تزايد و تراجع من فترة إلى أخرى فتعاكس التدفقات مع النفقات العامة دليل على مزاحمة القطاع العام للقط

و  2016ع سنة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر حصيلة سالبة رغم ارتفاع النفقات العامة خالل هذه الفترة، بينما عرفت التدفقات االستثمارية ارتفا

سة و أن تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة هذا ما يدل إلى أن النفقات العامة ليست محدد رئيس ي لالستثمار األجنبي املباشر خالل فترة الدرا

 كانت اقل مما أنفقته الدولة كنفقات عامة. 

 : اثر الجباية العادية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر  - ب

 بالنسبة للمستثمر األجنبي . تحتل السياسة الضريبية املطبقة في الدول املضيفة مكانة هامة و هي ضمن أساسيات اتخاذ قرار االستثمار

 (2016-1990تطور الجباية العادية و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر )  : (5الشكل)

 
    www.unctadstat.org :و   http://www.mf.gov.dzوزارة املالية  موقعي املصدر: من إعداد الباحثتين باالعتماد على 

أن الجباية  2016إلى  1990نالحظ من خالل التمثيل البياني لكل من تطور الجباية العادية و تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خالل فترة الدراسة من 

 
ً
مع تدفقات االستثمار يتبين لنا أن خالل املرحلة األولى  عرفت التدفقات تزايد ترافق مع  العادية في تزايد مستمر خاصة في السنوات األخيرة ومقارنتا

العادية وعليه  الفترة التي كانت فيها قيمة الجباية العادية منخفضة أما السنوات األخيرة فتراجعت قيمة التدفقات مع تزايد جد مرتفع في قيمة الجباية

 على تدفق االستثمار نستخلص أن تطور الجباية العادية 
ً
كان عكس تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و منه فان ارتفاع الجباية العادية يؤثر سلبا

 . األجنبي 

 الدراسة القياسية:
االستثمار نبرز من خاللها أثر كل من السياستين املالية و النقدية على تدفقات  2016-1990االلقيام بدراسة قياسية للفترة الجزء نحاول في هذا 

لية و النقدية التي تم األجنبي املباشر في الجزائر . لهذا تم االعتماد على نموذج يربط بين االستثمار  األجنبي املباشر كمتغير تابع ألدوات السياستين املا

 التطرق لها سابقا.

 نموذج و متغيرات الدراسة:

 حثنا هذا النموذج التالي:باالعتماد على الجانب النظري و الدراسات السابقة نطرح في ب
IDEt=f(Gt, M2t, TCDt, TRSt, TXt) 

 حيث:

IDEt 1190/2016: االستثمار األجنبي املباشر الوارد الى الجزائر خالل الفترة 

Gt 1990/2016: النفقات العمومية خالل الفترة 

M2t 1990/2016: الكتلة النقدية) املعروض النقدي + ودائع تحت الطلب( خالل الفترة  

TCDt 1990/2016: سعر الصرف الدينار بالنسبة للدوالر 

TRSt 1990/2016: معدل إعادة الخصم 
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TXt 1990/2016: الجباية العادية 

 CNUCEDتم الحصول على بيانات هذه املتغيرات من قاعدة بيانات البنك الجزائر و موقع وزارة املالية أما االستثمار من موقع 

 العالقة بين متغيرات الدراسة نقوم بإدخال اللوغاريتم النيبيري على النموذج.و حتى نتجنب عدم خطية 

 سنقوم أوال بدراسة سلسلة متغيرات الدراسة من خالل اختبار جذر الوحدة.

 :ملتغيرات النموذج  دراسة االستقرارية

د على بيانات متعلقة بسالسل زمنية جد ضروري، لتفادي الوقوع في يعتبر اختبار استقرارية السالسل الزمنية في الدراسات القياسية التي تعتم          

 في كشف خواص السالسل الزمنية هو اختبار  ديكي فولر املطور 
ً
)  ADF التحليالت الخاطئة أو املزيفة و من بين االختبارات األكثر انتشارا

Augmented Dickey-Fuller ) و phillips-perronبيرون  فيليبسPPهذا االختبار سنتمكن الكشف عن استقرارية السالسل الزمنية  ،  فمن خالل

 : و تحديد رتبها كالتالي

 ما تحقق لسلسلة الزمنية املستقرة هي التي ال تحتوي ال على اتجاه عام و ال على تقلبات موسمية، لكن األحداث التاريخية و الوقائع االقتصادية ا
ً
نادرا

 مسارات عشوائية مستقرة .

و اختبار  فليب بيرو  ADFديكي فولر  هناك العديد من اختبارات جذر الوحدة املختصة في فحص خصائص السلسلة الزمنية، وقد استخدمنا اختبار 

PP . 

 ADF ديكي فولر املطور  نتائج اختبار: (2الجدول)
   UNIT ROOT TEST TABLE 

(ADF) 

     

         

 At Level        

  LNG LNIDE LNM2 LNTCD LNTRS LNTX  

With 
Constant 

t-Statistic -3.5304 -2.5853 -2.6382 -6.0238 -1.6241 -2.7081  

 Prob.  0.0152  0.1087  0.0985  0.0000  0.4553  0.0862  

  ** n0 * *** n0 *  

With 
Constant 

& Trend  

t-Statistic -3.3968 -3.1117  0.2420 -2.1576 -1.8081 -1.5855  

 Prob.  0.0736  0.1245  0.9970  0.0015  0.6691  0.7709  

  * n0 n0 *** n0 n0  

Without 
Constant 
& Trend  

t-Statistic  5.0608 -0.5331  1.7908  2.1026 -2.1064  2.7647  

 Prob.  1.0000  0.4757  0.9791  0.9893  0.0361  0.9977  

  n0 n0 n0 n0 ** n0  

         

 At First 

Differenc

e 

       

  d(LNG) d(LNIDE) d(LNM2) d(LNTCD
) 

d(LNTRS) d(LNTX)  

With 
Constant 

t-Statistic -3.7216 -6.3453 -2.9499 -6.4283 -4.7506 -5.3035  

 Prob.  0.0104  0.0000  0.0538  0.0000  0.0009  0.0002  

  ** *** * *** *** ***  

With 
Constant 
& Trend  

t-Statistic -4.6629 -6.1504 -4.4111 -6.1602 -4.3930 -5.6163  

 Prob.  0.0056  0.0002  0.0096  0.0002  0.0096  0.0007  

  *** *** *** *** *** ***  

Without 
Constant 
& Trend  

t-Statistic -2.0049 -6.5049 -1.2061 -5.9255 -2.3145 -4.2481  

 Prob.  0.0452  0.0000  0.2017  0.0000  0.0228  0.0002  

  ** *** n0 *** ** ***  

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.      

 

 Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر
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 PP    نتائج اختبار فيليب بيرو : (3الجدول)

 

 EViews10باالعتماد على   : املصدر

غير مستقرة و لكنها تستقر بعد الفروقات األولى و ذلك بعد التصحيح الغير معلمي   LnTRS,و   LnIDEمن الجدول  فيليب بيرو نالحظ أن السالسل 

 . %10 , %5 , %1و بالتالي تصبح مستقرة عند مستويات  PPلفليب بيرو 

 حسب فيليب بيرو فهي سالسل مستقرة عند املستوى .  LnTCDو  LnG,LnTX,LnM2أما السلسلتين 

 فقد اتبعنا املنهجية التالية :  ADFفيما يخص منهجية ديكي فولر الصاعد

 : (LnIDE)السلسلة 

[M1] ∆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡 = 𝜆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 − ∑ 𝜙𝑗+1 
𝑝
𝑗=1 ∆LnIDEt−j + 𝑐 + 𝑏𝑡 + 𝜀𝑖 

[M2]                              Δ𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡 =  𝜆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 −  ∑ 𝜙𝑗+1
𝑝
𝑗−1 + 𝑐 + 𝜀𝑖 

[M3]                          Δ𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡 =  𝜆𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 −  ∑ 𝜙𝑗+1
𝑝
𝑗−1 + 𝜀𝑖 

 

واخترنا اصغر درجة تباطؤ التي كانت معظمها الصفر    Schwarz,AKaike , Los-Like lihoodلتحديد درجة التأخير نعتمد على املعايير الثالثة 

 (.1)ملحق

  : نقوم بتقدير النموذج و اخترنا ملعظم السالسل الفرضيات التالية

   UNIT ROOT TEST TABLE (PP)    

 At Level        

  LNG LNIDE LNM2 LNTCD LNTRS LNTX  

With 
Constant 

t-Statistic -3.5522 -2.4990 -2.6897 -6.6386 -0.5141 -6.7358  

 Prob.  0.0144  0.1272  0.0893  0.0000  0.8731  0.0000  

  ** n0 * *** n0 ***  

With 
Constant & 

Trend  

t-Statistic -3.4086 -3.1050  0.6961 -5.4622 -2.8183 -1.2671  

 Prob.  0.0720  0.1260  0.9993  0.0008  0.2037  0.8737  

  * n0 n0 *** n0 n0  

Without 

Constant & 
Trend  

t-Statistic  4.4945 -0.4025  6.4266  1.7451 -0.9041  2.8484  

 Prob.  1.0000  0.5287  1.0000  0.9773  0.3152  0.9981  

  n0 n0 n0 n0 n0 n0  

         

 At First 

Difference 

       

  d(LNG) d(LNIDE) d(LNM2) d(LNTCD) d(LNTRS) d(LNTX)  

With 
Constant 

t-Statistic -4.8325 -6.3442 -2.8603 -6.4283 -4.8338 -5.4327  

 Prob.  0.0007  0.0000  0.0645  0.0000  0.0007  0.0002  

  *** *** * *** *** ***  

With 
Constant & 

Trend  

t-Statistic -9.0737 -6.1501 -3.3151 -6.1602 -4.4841 -12.1697  

 Prob.  0.0000  0.0002  0.0868  0.0002  0.0079  0.0000  

  *** *** * *** *** ***  

Without 
Constant & 

Trend  

t-Statistic -3.0987 -6.5031 -1.4827 -5.9255 -4.2347 -4.2481  

 Prob.  0.0033  0.0000  0.1263  0.0000  0.0002  0.0002  

  *** *** n0 *** *** ***  

Notes: (*)Significant at the 10%; (**)Significant at the 5%; (***) Significant at the 1%. and (no) Not Significant  

*MacKinnon (1996) 

one-sided p-values.      
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[M1] 

H0 : λ=0     أي نقبل فرضية وجود جذر الوحدة في السلسلة إذا كانتProb > 0,05 

H0 : b = 0   إذا كان معامل االتجاه العام يختلف عن الصفر أيProb (Trend)> 0,05  أي السلسلة من نوعTs . و غير مستقرة 

[M2] 

H0 : C = 0   نقبل فرضية السلسلة تحتوي على ثابت مشتق إذا كانProb ©> 0,05        

H0 : λ =0   نقبل الفرضية املعدومة أي وجود جذر الوحدة في السلسلةProb> 0,05 

[M3] 

H0 : λ =0   نقبل فرضية وجود جذر الوحدة  

 :نوضح نتائج االختبار  في الجداول التالية كما يلي   01من الجدولين السابقين و حسب امللحق رقم 

 LnIDEللسلسلة  ADFنتائج اختبار  : (4الجدول)

     

 

 

 

 

 

 

 
 Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر                        

 LnGللسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (5الجدول)

             

 

 

 

 

 

 

 
 Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر

 LnM2للسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (6الجدول)

            

 
 

 

 

 

 

 Eviews من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر                                

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                          LnIDEللسلسلة   ADFاختبار  -

 

 النماذج

H0 :λ=0 H0 : b = 0 H0 :C=0    

  (Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

رة 
تق
س
ر م
غي
ة 
سل
سل

 

[M1] 0,433                0.10                  0.13                   غير مستقرة 

[M2] 0.5351              /                    0,13                   غير مستقرة 

[M3] 0,47                 /      /                     غير مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                         LnGللسلسلة   ADFاختبار 

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

لة 
س
سل
ال

رة 
تق
س
م

 

[M1] 0,07                 0,10                 0,0008            مستقرة 

[M2] 0,01                /                    0,001               مستقرة 

[M3] 1,00                /                      /                   غير مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                        LnM2للسلسلة   ADFاختبار  -

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

ة 
سل

سل
ال

رة 
تق

س
م

 

[M1] 0,99                 0,64                0,98                 غير مستقرة 

[M2] 0,053              /                    0,02                 مستقرة 

[M3] 0,97                /                      /                   غير مستقرة 
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 LnTRSللسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (7الجدول)

  

 

 

 

 

 
                     

 Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر

 LnTXللسلسلة   ADFنتائج اختبار  : (8الجدول)
           

 

 

 

 

 

 

 

 

     Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر

 LnTCDللسلسلة  ADFنتائج اختبار  : (9الجدول)

        

 

 

 

 

 

 

 

 Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر

 .DSنالحظ أن كل السالسل ال تحتوي على مركبة االتجاه العام إذن هي سالسل 

 كما هو موضح في الجداول أعاله، كانت كل سالسل املتغيرات املستقلة مستقرة عند املستوى .
ً
 وقمنا بإتباع املراحل املدرجة سابقا

 : فهو غير مستقر عند املستوى . وبعد الفرقات األولى أصبحت املتغيرات مستقرة لذلك لدينا LnIDEأما املتغير 

LnIDE (1) , LnG (0), LnM2 (0), LnTCD (0), LnTRS (0), LnTX (0)  

 . ARDLإذن نقوم بتقدير نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعة 

 : ARDLباستعمال نموذج االنحدار الذاتي للفجواة الزمنية املوزعة املتباطئة   منهجية التكامل املشترك  

( ، أن تكون املتغيرات متكاملة من 1990) Johansen and Juselius ( و1987)  Engle and Grangerيتطلب إجراء اختبارات التكامل املشترك مثل 

 ARDL نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية املوزعةنفس الدرجة وال يمكن إجراءها بوجود متغيرات متكاملة بدرجات مختلفة وعليه ظهر 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                  LnTRSللسلسلة   ADFاختبار 

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

 
لة
س
سل

ال
 

رة 
تق

س
م

 

[M1] 0,24                0,20                 0,01                 غير مستقرة 

[M2] 0,92                /                    0,96                 غير مستقرة 

[M3] 0,03                /                      /                         مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                               LnTXللسلسلة   ADFاختبار  -

   H0 :λ=0 H0 : b=0 H0 :C=0 النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

ة 
سل

سل
ال

 
رة 

تق
س
م

 

[M1] 0,77                0,33                0,06                غير مستقرة 

[M2] 0,08                /                    0,003                      مستقرة 

[M3] 0,99                /                      /                   غير مستقرة 

 0اقل قيمة =  : عدد التأخيرات                   LnTCDللسلسلة   ADFاختبار  -

   H0 :λ=0 - H0 : b=0 - H0 :C=0 - النماذج 

(Prob)                (Prob)                (Prob)                 النتيجة 

ة  
سل

سل
ال

رة 
تق

س
م

 

- [M1] 0,0015               0,11               0,00                 مستقرة 

- [M2] 0,00               /                    0,00                  مستقرة 

- [M3] 0,98               /                      /                    غيرمستقرة 
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(Autoregressive Distributed Lag Model)  املطور من قبل (Pesaran, Shin, & Smith, 2001) هذا النموذج يعتبر كبديل الختبارات التكامل

 : فيما يليعن باقي االختبارات  Pesaran et al (2001)املشترك املعروفة، بحيث يمتاز هذا االختبار املطور من قبل 

. فالشرط الوحيد لتطبيق هذا االختبار هو أن ال تكون I(1)أو  I(0)ال يتطلب أن تكون السالسل الزمنية جميعا متكاملة من نفس الدرجة   -

 .I(2)درجة تكامل أيا من املتغيرات 

- ARDL يكون  أن تتطلب التي التقليدية املشترك التكامل اختبارات معظم عكس وهذا صغير العينة حجم كان إذا حالة ما في تطبيقه يمكن 

 .كفاءة أكثر النتائج لكي تكون  كبير العينة حجم

يمكننا من فصل تأثيرات األجل القصير عن األجل الطويل حيث نستطيع من خالل هذه املنهجية تحديد العالقة التكاملية  ARDLنموذج  -

 .ي نفس املعادلةللمتغير التابع و املتغيرات املستقلة في املديين الطويل و القصير ف

 .تحديد حجم تأثير كل من املتغيرات املستقلة على املتغير التابع -

و الطويل أكثر  أيضا في هذه املنهجية نستطيع تقدير معلمات املتغيرات املستقلة في املديين القصير و الطويل. و تعد معلماته املقدرة في املدى القصير 

 
ً
 ب اتساقا

ً
(. لتحديد طول فترات اإلبطاء 1990جسلس )-( و طريقة جوهانسن1988(، جوهانسن )1987غرنجر )-انجل كطريقةالطرق األخرى مقارنتا

 (1)للمعادلة  ARDLنموذج (. SC( و )AIK( حيث يتم اختيار طول الفترة التي تدني قيمة كل من )SC( و )AIKاملوزعة يستخدم عادة معيارين هما )

 يكتب على الشكل التالي:
𝑑(𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡) = 𝑐 + 𝛽0𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸𝑡−1 + 𝛽1𝐿𝑛𝐺𝑡−1 + 𝛽2𝐿𝑛𝑀2𝑡−1 + 𝛽3𝐿𝑛𝑇𝐶𝐷𝑡−1 + 𝛽4𝐿𝑛𝑇𝑅𝑆𝑡−1 + 𝛽5𝐿𝑛𝑇𝑋𝑡−1

+ ∑ ∝1𝑖

𝑘

𝑖=0

𝑑(𝐿𝑛𝐼𝐷𝐸)𝑡−𝑖 + ∑ ∝2𝑖 𝑑(𝐿𝑛𝐺)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=0

+ ∑ ∝3𝑖 𝑑𝐿𝑛𝑀2𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=0

∑ ∝4𝑖

𝑘

𝑖=0

𝑑(𝐿𝑛𝑇𝐶𝐷)𝑡−𝑖

+ ∑ ∝5𝑖 (𝐿𝑛𝑇𝑅𝑆)𝑡−𝑖 + ∑ ∝6𝑖+ (𝐿𝑛𝑇𝑥)𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=0

𝑘

𝑖=0

 

 (α)( . بينما تعتبر معلمات الفروق األولى األمدمعلمات العالقة طويلة األجل ) (β)تكون معلمة املتغير التابع املبطأ لفترة واحدة على املعادلة تمثل 

 تشير إلى الجزء القاطع وأخطاء الحد العشوائي  على التوالي . (ℰ)و  (C)معلمات الفترة القصيرة في حين أن 

في األول اختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات النموذج و كذا معلمات املتغيرات املستقلة في األجل   ARDLَ  يتضمن اختبار النموذج 

حيث يتم اختبار فرضية العدم بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات   (Wald test)من خالل  (F)القصير و ألجل ذلك نقوم بحساب إحصائية فيشر 

للحدود العليا و الدنيا عند درجات للقيم الحرجة   pearson et alالنموذج ) غياب عالقة توازنية طويلة األجل( ثم نقوم بمقارنتها مع القيم الجدولية 

 معنوية. 

 : النتائج و التحليل
 متغيرات الدراسة نلقي الضوء على ما توصلنا إليه من نتائج تقدير النموذج .بعد تحديد النموذج و 

 : اختبار التكامل املشترك باستعمال منهج الحدود  - أ

كما أسلفنا من قبل و  I(0)و الدنيا   I(1)وذلك بحساب إحصائية فيشر و مقارنتها بالقيم الحرجة العليا   (ARDL)يوضح الجدول املوالي اختبار الحدود 

 ذلك الختبار فرضية العدم و التي مفادها عدم وجود تكامل مشترك .

   : وكانت النتائج كما يلي

 اختبار منهج الحدود لوجود عالقة طويلة األجل : (10الجدول)

 Eviews من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر  

 النتيجة  FCإحصائية فيشر املحسوبة    اإلصدار

 وجود عالقة تكامل مشترك 29,03947 النموذج

  I(0)الحد األدنى  I(1)الحد األعلى  الحرجةالقيم 

 3,41 4,68 %1عند مستوى معنوية 

 2,96 4,18 % 2,5عند مستوى معنوية

 2,62 3,79 %5عند مستوى معنوية 

 2,26 3,45 %10عند مستوى معنوية 
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إذن هي في  %10و %5 ,  %1املحسوبة ذات معنوية واكبر من القيم الحرجة للحد األعلى عند مستوى معنوية  Fبما أن قيمة 

 منطقة التكامل املشترك وبذلك هناك عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات الدراسة) مستقلة و متغير التابع (
   :استنتاج العالقة طويلة األجل  - ب

نقوم بقياس العالقة الطويلة األجل بين متغيرات السياسة املالية و السياسة النقدية و االستثمار األجنبي املباشر في إطار        

 والجدول املوالي يعطينا نتائج التقدير.     ARDLنموذج 

 (LnIDEمقدرات معلمات األجل الطويل )املتغير التابع   :(11) الجدول 
 املعنوية املعلمة املتغير

LnG 17,66 0,0016 

LnM2 23,99 0,0004 

LnTCD 4,42 0,1525 

LnTRS -7,99 0,0131 

LnTX -4,21 0,0277 

C 31,89 0,0723 

 Eviews  من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر               

   (1,2,2,2,1,1)تم اختيار القيم املتباطئة    
احدة يكون عند إدخالنا للوغاريتم النبيري على نموذج الدراسة أصبحت معلمات هذا النموذج مرونات، أي إذا تغيرت احدي املتغيرات املستقلة بوحدة و 

علمة سعر الصرف بقيمة املعلمة. إذن على هذا  األساس سيتم تفسير نتائج تقدير معلمات املدى الطويل .نالحظ أن على املدى الطويل م  IDEالتغير في 

حيث نالحظ  %10, %5 , % 1أما باقي املتغيرات فهي ذات معنوية عند مستوى  .   prob >0.05الن  IDEالدوالر ليست ذات معنوية أي ال تؤثر على تدفق 

عطيات الوطنية و تأثير ايجابي ملتغير الكتلة النقدية و النفاق الحكومي على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر و هذا ما يتوافق مع الدراسة الوصفية مل

 سلبي.  الدراسة النظرية . أما باقي املتغيرات و املتمثلة في كل من معدل إعادة الخصم و الجباية العادية لديهم تأثير

 ARDL    (DLnIDE)تقدير نموذج تصحيح الخطأ لنموذج   -ج
 بعد التأكد من العالقة علة املدى الطويل، سنقوم باستنباط العالقة على املدى القصير بين املتغيرات وهذا باستخدام نموذج تصحيح الخطأ          

 الغير هيكلي . 

 ARDLلنموذج   UECMنتائج تقديرات نموذج تصحيح الخطأ  : (12الجدول)

 املعنوية املعلمة املتغير

DLnG 18,72 0,0042 

DLnM2 -25.44 0.0019 

DLnTCD 4,68 0.0884 

DLnTRS -8,47 0.0339 

DLnTX 4,47 0.0563 

cointEq(-1) -1,060 0.0001 

DC 33.81 0.1159 

R
2=0,564                        Dw = 2,11                 P(F) = 0,000023 

 Eviews من إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج : املصدر                    

مما يؤكد وجود العالقة  Prob = 0.0001ومعنوية   1,06-بإشارة سالبة وذو معنوية حيث كانت قيمته   ECM(-1)تحصلنا على حد تصحيح الخطأ 

تأثير املتغيرات التوازنية على املدى الطويل ويعتبر هذا املعدل سرعة تصحيح االختالالت  التي تحدث في املدى القصير على املدى الطويل، أما فيما يخص 
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ار األجنبي املباشر  بالفترات السابقة لكل من املستقلة على املدى القصير نالحظ أن جميع معلمات هذه املتغيرات معنوية، حيث تتأثر تدفقات االستثم

 وكذا بالنسبة لسعر صرف الدوالر  و الجباية العادية. أما الكتلة النقدية كانت نتيجة الدراسة سالبة و هذا ي
ً
 ما مع اإلنفاق الحكومي إيجابا

ً
تعارض نوعا

 اإلطار النظري . 

. وفيما يخص القدرة التفسيرية  Prob(0,00002)<0,05ة اكبر من املحسوبة و بلغت قيمة أما النموذج فهو ذو معنوية حيث كانت قيمة فيشر الجدولي

 وهي نسبة مقبولة  % 4, 56للنموذج قدرت ب  

 داخل مجال رفض وجود ارتباط ذاتي أولى بين األخطاء.   DW = 2.11و جاءت قيمة ب 
ً
 فهو تقريبا

 اختبارات تشخيص النموذج   -د

  : هذا النموذج حتى نقوم بتشخيصه من خالل مجموعة من االختبارات من بينهاال يمكن االعتماد على 

 نتائج اختبارات تشخيص النموذج : (13الجدول)
 نتيجة االختبار  القيمة  اإلحصائية  لالختبار  H0فرضية العدم  نوع االختبار 

االرتباط التسلسلي لألخطاء  

LM  

 Fc : 8,26      Chi-deux : 11,96 Prob >0,05          ال يوجد ارتباط تسلسلي بين األخطاء 

Fc > FT             

 H0قبول 

Prob : 0,11 Prob: 0,10    

التوزيع الطبيعي للبقايا   اختبار

jaque-Bera 

 
ً
                               Jaque Bera : 0,45 البقايا موزعة طبيعيا

Prob: 0,79                                             

Prob > 0,05  

 H0قبول 

 اختبار عدم ثبات التباين

Breusch-pagan-

Godfery 

                                              Fc  = 0,79 ثبات تباين األخطاء  

Prob = 0,66                                        

Prob > 0.05  

Fc >  FT                     

 H0قبول 

 .Eviewsمن إعداد الباحثتين باالعتماد على برنامج  : املصدر

كما أنها  نالحظ من الجدول أعاله أن اختبارات التشخيص كانت ايجابية أي خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء و عدم ثبات تباينها

 .
ً
 موزعة طبيعيا

  : اختبار استقرار النموذج  -ه

املجموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة  : هناك عدة اختبارات يتم االعتماد عليها للتأكد من خلو البيانات املستخدمة من أي تغيرات هيكلية منها

(Cusum of Squares)   وتوضح هذه االختبارات أمرين و هما تبيان وجود أي تغير هيكلي في البيانات و مدى استقرار معلمات طويلة األجل مع معلمات

 . ARDLقصيرة األجل، و أظهرت الكثير من الدراسات أن مثل هذه االختبارات نجدها مصاحبة ملنهجية 

      CusumSQو   Cusumإذا كان الشكل البياني الختبارات كل من   ARDLالخطأ لنموذج  يتحقق االستقرار الهيكلي ملعامالت املقدرة لصيغة تصحيح

  Evans و  Brown،Dublinاملقترحة من قبل كل من 
 CusumSQ  نتائج اختبار : (6الشكل)

 

 

    

 

  

 
                                   

 EViews10 باالعتماد على مخرجات : املصدر                   
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 Cusumنتائج اختبار   : (7الشكل)

 

 

 

 

                  
              

 

 

 EViews10 باالعتماد على مخرجات : املصدر              

الخاص بنموذج الدراسة، انه يعبر  وسط خطي داخل    CUSUMيتضح لنا من خالل الرسم البياني املمثل الختبار املجموع التراكمي للبواقي املعاودة 

 . % 5حدود املنطقة وهذا دليل على وجود نوع من االستقرارية في النموذج عند حدود 

، فهو أيضا يعبر عن وجود استقرارية و ثبات املقدرات عبر الزمن . وعليه يمكن CUSUMSQأما اختبار  املجموع التراكمي ملربعات البواقي املعاودة 

 القول أن هناك انسجام و تناسق في النموذج بين نتائج املدى القصير و املدى الطويل .

متغيرات  و في األخير  تأكدنا  من جودة و معنوية و خلو النموذج من مشاكل القياس و يمكن االعتماد عليه للتنبؤ بالتغيرات التي يمكن أن تحدثها

. السياسة املالية و النقدية املدروسة في النم
ً
 وذج على تدفقات االستثمار األجنبي مستقبال

 الخاتمة

ك تناول لقد حاول بحثنا هذا دراسة اثر السياسة املالية و السياسة النقدية على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  في الجزائر، فتطلب منا ذل        

 املستخدمة في التأثير على النشاط االقتصادي عامة. التعاريف املختلفة للسياسة املالية و النقدية و أهدافها و أدواتها

تم اعتمادنا على نموذج تضمن  2016-1990خالل فترة وإلظهار اثر السياسة املالية و السياسة النقدية على االستثمار األجنبي املباشر في الجزائر 

، توصلنا إلى مجموعة  الكتلة النقدية، سعر الصرف و معدل إعادة الخصممجموعة من املتغيرات و التي تمثلت في اإلنفاق الحكومي، الجباية العادية ، 

 : من النتائج

  ستثمار األجنبي .العالقة بين السياسة النقدية و السياسة املالية و االستثمار األجنبي املباشر عالقة مهمة، و لها دور هام في التأثير على تدفقات اال 

 النقدية، ذو أهمية كبيرة في تفسير التغيرات و التطورات في قيمة التدفقات األجنبية الواردة إلى الجزائر   يعتبر كل من اإلنفاق الحكومي و الكتلة

التحتية وزيادة  ىحيث هناك عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي و االستثمار األجنبي على املدى الطويل و املدى القصير  أي إنفاق الدولة على البن

مختلف القطاعات ساهم في زيادة تدفقات االستثمار األجنبي، ومنه فان الدولة تستخدم السياسة  املالية اإلنفاقية  في دعم  اإلنفاق لالستثمار في

يل غير أن و تشجيع االستثمار. أما بالنسبة للكتلة النقدية فهناك عالقة سببية بين االستثمار األجنبي املباشر و الكتلة النقدية على املدى الطو 

  .قة عكسية بينهما على املدى القصير و هذا راجع إلى عدم استقرار األوضاع االقتصادية لفترة من الزمنهناك عال

 لما فيما يخص معدل إعادة الخصم و الجباية العادية اظهرا وجود عالقة عكسية  مع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر  على املدى الطويل  فك

تدفقات االستثمارية و هذا يدل على استخدام الدولة ملستويات جد مرتفعة من الضغط الضريبي و هذا ما زادت الجباية العادية انخفضت ال

الخصم  يؤثر على املستثمر األجنبي .  و بالنسبة ملعدل إعادة الخصم فان له عالقته عكسية مع تدفقات االستثمار األجنبي  فكلما ارتفعت معدالت

و هذا ما يبين تأثير السياسة النقدية على أداة إعادة الخصم. فتخفيض معدالت الخصم يعتبر ضمن   انخفضت تدفقات االستثمار األجنبي

على إجراءات دعم و تشجيع االستثمار.  ولكن لم يكن لسعر الصرف تأثير جد ملموس على تدفقات االستثمار األجنبي املباشر خالل هذه الفترة و 

 املدى الطويل . 

 التوصيات التي نختم بها بحثنا هذا:و فيما يلي بعض أهم 

  يجب على الدولة أن تشجع االستثمار الخاص خاصة األجنبي لالستثمار في مشاريع البنية التحتية و هذا لتخفيض أعباءها و رفع كفاءة هذه

 املشاريع و هذا لتحسين مناخها االستثماري.
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 تدفق االستثمار األجنبي املباشر وفق أهدافها و أن تمنح الحوافز و  يجب أن تركز الدولة أولوياتها االقتصادية و التنموية في دعم

 التسهيالت لذلك النوع من االستثمار الذي يوصلها ألهدافها بأقل تكلفة ممكنة. 

 ية وفي األخير يجب أن تتزامن السياسة املالية مع السياسة النقدية و التي ال يمكن االستغناء عنها حيث يجب وضع سياسات أكثر فعال

 الستهداف التضخم و املحافظة على استقرار سعر الصرف و تفادي التقلبات الشديدة. 
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Abstract: 

        We have tried to examine the impact of fiscal policy and monetary policy on foreign direct 

investment flows in Algeria during the period 1990/2016, asking us to do so. Address the different 

definitions of fiscal and monetary policy and its objectives and instruments used to influence 

economic activity in general, and then To address  a descriptive analysis of the impact of some and 

most important of these tools on the evolution of FDI flows, followed by a economitric study in 

which we relied on a ARDL model that included a set of variables, which are in government 

spending, regular collections, cash mass, exchange rate and return rate, which have been Through 

which government spending and monetary mass contribute to increased foreign investment inflows 

while the exchange rate is exciting limited and slim the regular collection and re-discount rate have 

adversely affected Algeria's foreign investment inflows . 
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Abstract: 

        One of the objectives of this research is to know the types of shares that are undervalued and 

overvalued by applying Capital Asset Pricing Model (CAPM) method, based on stock return and risk 

as a consideration in stock investment decision making process . In this study using the population 

on the company's shares listed in the Compass Market Index 100 period November 2014 - November 

2017. Sample testing is done by processing data from the company's financial statements.The 

number of samples used in this study as many as 30 company shares, using purposive sampling 

method. The results showed that from 30 samples, showed 16 stocks included into the stock efficient 

(undervalued), meaning that the stock has an individual stock returns greater than expected rate of 

return. Therefore, the decision taken should sell the shares.While the remaining 14 shares are 

included in the stock is not efficient (overvalued), meaning that the stock has an individual stock 

return rate is smaller than the expected rate of return. Therefore the decision taken should sell the 

shares. 

Keywords: CAPM, Investment, Stock Returns, Market Risk 

JEL Classification Code: G1, G2, L0, L1 

1. Introduction 

       Economic growth in Indonesia today is not only in the consumption sector but also in the 

investment sector. The government is also aware that investment is one of the most important factors in 

driving the economy. Therefore, the government is trying to improve investment procedures in the future 

so that it can stimulate a more favourable investment climate. 

So it can be said that investment is a commitment to sacrifice current consumption with the aim of 

increasing consumption in the future. There are various types of investments, such as investing in 

real assets in the form of land, houses, gold while financial assets can be in the form of deposits, 

bonds, stocks, and other securities. The main objective of investors is to invest, of course, to obtain 

maximum profits. The level of profit that will be obtained depends on the level of risk of the stock. 

Analysis of risk and return is quite important for investors. 
This study uses empirical data on Kompas 100 Index Market for the period 2014 - 2017. The Kompas 

100 Indexes are a market index consisting of 100 shares of public companies traded on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX). The shares listed in the Kompas 100 Market Index are a collection of stocks that 

have high liquidity, a large market capitalization value, and have good fundamentals and performance. 

Thus, researchers want to examine whether there is a stock that is feasible to invest in stocks listed in the 

Kompas 100 Market Index by using the CAPM approach, which can be seen in terms of risk and return. 
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2.      Literature Review 

 Investment is one of the funding activities in a company. Funding activity or so-called investment 

is often done in the capital market. The performance of the capital market and the public interest in 

investing in the capital market will result in a critical, meticulous, and accurate analysis of securities 

trading (Acharya & Pedersen; 2005).  In the analysis report also presented the level of profit or loss 

of investment activity. In general, investors want to minimize risk and maximize the rate of return. In 

doing investment activity of course there are many alternative capital investment that influenced by 

many factors such as stock market conditions with various information available to obtain maximum 

profit   (Minović; 2012).  There are many strategies    used by investors to reduce risk, one of them 

by diversifying various  stocks in their investment, or in other words can be called as a portfolio 

setting technique (Kovačević;1998).  

Portfolio of shares is an investment consisting of several shares of different companies in the 

hope that if there is a price decline in one stock there are other stocks that experienced an increase in 

stock prices, then the investment does not suffer a big loss (Amihud; 2002). The rate of return of a 

stock can is well estimated and simple with an estimation model (Jacobs; 2015).  One estimation 

model that can know the relationship of risk with the return / return is Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). The estimation model built on Markowitz's theory was first introduced (Shum & Tang; 

2005), in the CAPM, the market balance has an important role. When the market is in equilibrium or 

equilibrium, the rate of return required by the investor for a stock will be affected by the risk of the 

stock (Schlegel; 2015).  

Consumption and investment are two interrelated activities. Delay in current consumption can 

be interpreted as an investment in the future (Sajter & Ćorić; 2009). So it can be said that investment 

is a commitment to sacrifice current consumption with the aim of increasing consumption in the 

future (Lesmond; 2005).  There are various kinds of investments, such as investment in real assets in 

the form of land, house, gold, while financial assets can be in the form of deposits, bonds, stocks, and 

other securities (Rahim & Nor; 2006). The main objective of investors to invest is certainly to obtain 

maximum profit. The amount of profit to be gained depends on the risk level of the stock (Hueng 

& Yau; 2013).  Analysis of risk and return is important for investors. 

CAPM is one model that describes the relationship between risk and return is quite simple 

because it uses only one variable to describe the risk. The variable in question is Beta, in Beta shows 

the sensitivity of return of securities to changes in market return (Mcgill., et al; 1997).  The greater 

the value of beta and market return will be the higher the required rate of return investors (Morck et 

al; 2000).  

Mladenović & Petrović (2002) describes the definition of an investment is the current 

commitment of money for a period of time in order to obtain future payments that will compensate 

for the investment; (i) when the fund is promised (ii) expected inflation rate, and (iii) uncertainty 

over future payments. According Minović & Živković (2012), investment is the delay of current 

consumption to be included into productive assets over a period of time. From the above 

understanding can be concluded the definition of stock investment is the placement of funds or 

capital by buying securities in the form of stock in the hope of obtaining a rate of return or profit on 

capital invested in such trades in the stock exchange (Lee; 2006).  

2.1. Investment Risks and Problems 

There are many notions of earnings management advanced by experts.   Asness., et al (2013) 

defines investment as a commitment to bundle assets at this time for some period of time to the 

future in order to earn income that can compensate for the sacrifices of: (i). Asset attachment at a 

given time (ii). Inflation rate, and (iii). Uncertainty of future earnings. 

Another definition put forward by Asness., et al (2015), the stock is one of the most popular 

commodities traded in the capital market. Stocks provide a return rate in the form of capital gains. 
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Broadly speaking, investment land can be divided into two, namely real investment (real asset 

investment) and financial investment (financial asset investment) Jin & Myers (2006). Real 

investment is a commitment to tie assets to the real sector. The term real sector is often used to 

indicate sectors outside finance, such as trade, industry, agriculture and so on. As an example of real 

asset investment, such as buying factories, buying an apartment and then leasing, buying paintings 

for resale and more. While the financial investment involves written contracts, such as common 

stocks and bonds (Hou., et al; 2014).  Therefore, in making a financial investment the role of an 

intermediary is absolutely necessary, and information about the company can be obtained from the 

prospectus, annual report or proposal. Of the two kinds of investments are of course all have 

different risks. 

The risk arising from each investment depends on various factors, including interest rate risk, 

purchasing risk, bear and bull market risk, management risk, failure risk, liquidity risk, political risk, 

industry risk, etc. In various situations and conditions, investors can not know the exact rate of 

return. However, it can be formulated in the form of probability distributions of returns. 

2.2. Rate of Return Assets and Risks Faced 

Bali & Cakici (2004) stated that: "Stocks with high ratios of the book value of equity to the 

market value of equity (value stocks) have higher average returns than stocks with low book-to-

market ratios (growth stocks)." In the context of investment management, return is the reward earned 

from investment. The rate of return can be divided into two, namely the actual return and expected 

reutrn (Kayhan & Titman; 2007).  Actual return can be calculated using historical data, while 

expected reutrn will be known to investors in the future. 

Expected return is the sum of the results of the rate of return that may occur in a period with 

profitability. Fama & French (2006), the component of rate of return consists of: (i). Profit or capital 

loss is the rate of profit (loss) for investors obtained from excess selling price (purchase price) above 

the purchase price (selling price) where both occur in the secondary market; (ii). The yield is the 

income or cash inflows that the investor receives periodically, for example in the form of interest or 

dividends. Yields are usually expressed as a percentage of the capital invested by an investor  

(George & Hwang; 2010). Of the two components above, then can calculate the total rate of return in 

the rate of return by summing capital gain and yield. 

The expected return of the portfolio is simply the weighted average of the expected returns of 

each stock (Floyd., et al; 2015).  The weighing factor is the proportion of funds invested in each 

share. Since the expected return of the portfolio is the weighted average of the expected return of 

each share, the contribution of share stock to the expected return of the portfolio will be greatly 

influenced by the expected return and the proportion of the initial market portfolio (Clare., et al; 

2010). The risk is the amount of deviation between the expected return and the actual return. The 

greater the risk the greater the deviation. The risk is expressed as how far the results obtained can 

deviate from the expected results, (Hearn., et al; 2009).  The amount of risk is proxied into the 

variance or standard deviation. The greater the value means the greater the deviation or the risk. 

Balvers & Wu (2006), in the context of the portfolio, risks can be divided into two, namely: (i). 

Systematic risk "systematic risk refers to the portion of an individual asset's total variance 

attributable to the variability of the total market portfolio"; (ii). Unsystematic risk “Unystematic risk 

is the individual asset’s variance that unrelated to the market portofolio (the asset’s nonmarket 

variance) that is due to the asset’s unique features”. Systematic risk is a risk that can not be 

eliminated though by diversifying, because the fluctuation of risk is influenced by macro factors that 

can affect the market as a whole (Cooper., et al; 2006).  For example changes in interest rates, 

foreign exchange rates, government regulations, and so forth. This risk can also be regarded as 

undervalued risk. Unsystematic risk is a risk that can be eliminated by diversification, as this risk 

involves the internal activities of each company or industry. These risk fluctuations vary in 

magnitude from one share to another (Frank & Shen; 2016).  Therefore each share has different 
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sensitivity to each market change. Examples are capital structure factor, asset structure, liquidity 

level, profitability level, and so on. This risk can also be said to be diversifable risk (Cohen., et al; 

2003).  

According to Bekaert., et al (2007) there are several sources of risk that can affect the risk of any 

investment. These sources include: (1). Interest rate risk is the variability of return caused by changes 

in interest rates; (2). Market risk is the variability of return caused by overall market fluctuations;  

(3). Inflation risk is the risk that affects all shares quoted in a particular currency; (4). Business risk is 

the risk that arises because the company uses money instruments; (5). Financial risk is the risk that 

arises because the company uses money instruments; (6). Liquidity risk is a risk associated with a 

secondary market in which the investment instrument is traded;  (7). Exchange rate risk is the risk 

incurred due to changes in the exchange rate of a country's currency to other countries if investors 

invest into various countries; (8). Country risk is a risk associated with the risk or political nature of 

a country in which to invest. 

2.3. Risk Free Interest Rates and Asset Returns 

Through Bank Indonesia Certificates  (SBI), securities denominated in Rupiah currency issued 

by Bank Indonesia in recognition of short-term debt. SBI was first published in 1970 with the 

primary objective of creating interbank tradable money market instruments. However, after the 

issuance of a policy allowing banks to issue certificates of deposit in 1971, the SBI is no longer 

issued because the certificate of deposit will be able to replace the SBI. On June 1, 1983, there was a 

banking deregulation that made Bank Indonesia re-issue SBI as an instrument in conducting Open 

Market Operations (OPT) for the purpose of monetary contraction. SBI is one of the mechanisms 

used by Bank Indonesia to control rupiah stability. The interest rate applicable to each sale of SBI is 

determined by the market mechanism based on the auction system. 

Bank Indonesia (BI) is strengthening the monetary operations framework by introducing a new 

BI rate policy rate or BI 7-Day Repo Rate, which will be effective on August 19, 2016. In addition to 

the current BI Rate, the introduction of the new policy rate is not change the monetary policy stance 

being applied  (Grullon & Michaely; 2002).  BI introduced new BI reference rates for policy rates to 

rapidly affect the money market, banking and real sector. The 7-Day BI Repo Rate instrument as a 

new reference has a stronger relationship to the money market interest rate, transactional or traded in 

the market, and encourages the deepening of financial markets (Gupta & Newberry;1997).  

Benić & Franić (2008) used Markowitz's normative analysis to form a theory related to how to 

determine prices on assets. This theory makes the assumption that investor demand for securities is 

as proposed by Markowitz's portfolio selection model. According to Markowitz, the price of 

securities is the price of equilibrium. That is, the investment term dimension for investors is the same 

and there is no tax. The CAPM concept is generally useful to quantify the relationship between risk 

and return. The diversified risk can be eliminated by simple diversification. The objective of the 

CAPM is to determine the Required Rate of Return-the minimum RRR of the investment at risk. In 

the CAPM model, the only calculated risk is the systematic risk projected into the bet (Bundoo; 

2006). 

An asset that has a low beta value usually has a market price and its expected income will also 

be low. Conversely, assets that have a high beta value usually have a market price and expected 

income will be high. So, in general the more investors will be interested in buying on assets that have 

high beta value. 

3.   Research Method And Data Collection 

In the investment decision analysis using the Capital Asset Pricing Model (CAPM) method 

consists of 2 variables that will be compared that is individual stock return (Ri) with the expectation 

return rate [E (Ri)]. 

 

3.1. Individual Return Shares Model (Ri) 
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Return is the rate of return from stock trading transactions to show the amount of profit or loss. 

The total return of an investment has two components. First, the dividends (profit sharing from the 

company to shareholders). Second, the value of the purchased asset may change, thus there is capital 

gain or capital loss. Capital gain can occur when stock prices increase. Conversely, capital loss 

occurs when stock prices decline (Bhandari;1988). 

Return can be either realization return (actual rate of return) or expected return (expected rate of 

return of investor in the future). The return of individual stocks is the realization stock return 

calculated on a monthly basis (Cooper., et al; 2008), so that in processing the data using historical 

data from the stock price. Shares taken as samples are taken from stocks listed in the Compass 

Market Index 100, (Bhojraj & Swaminathan; 2006). Here is the formula to calculate the stock return: 

(Ri) =  
Pt − Pt−1

Pt−1
 

3.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

CAPM is a model that links the expected return of an asset to a balanced market condition 

(Blitz, & van Vliet; 2007). The CAPM model can be used as a relevant risk measure and how the 

relationship between risk for each asset. Fama & French (2004); In the CAPM model there is a 

positive relationship between expected levels of profit and systematic risk (). Variable indicators of 

CAPM are: Market Return Rate (Rm) psar is a return fraction based on the development of the stock 

price index. This rate of return can serve as the basis for measuring investment perfomance from the 

portfolio (Haugen; 2002). If the market rate of return is greater than the risk-free rate of return, it can 

be said that the portfolio investment perfomance is in good condition; otherwise if market returns are 

less than risk-free returns, it can be said that portfolio investment perfomance is not good (Frazzini 

& Pedersen ; 2014).  In calculating the market rate of return using monthly historical data from the 

Compass Market Index of 100 from November 2014 to November 2017. Here's the formula to 

calculate the market rate of return: 

(Rm) =  
IHSGt −  IHSGt−1

IHSGt−1
 

Information: 

Rm   = market rate of return 

IHSGt   = Compass market index 100th time t 

IHSGt-1  = Compass market index 100th time t 

3.3. Risk Free Return Model (Rf) 

This rate of return can serve as the basis for determining the minimum rate of return. This is 

because the return on investment in risky sectors must have a greater risk of investment in the risk-

free sector. The basis used in the risk-free rate of return is the interest rate on securities issued by the 

government, namely Certificates of Bank Indonesia  (Brennan., et al; 1998). Calculates the risk-free 

returns as follows: 

Rf =  
∑i=1

n  Rf

n
 

Information: 

Rf  = risk-free returns 

n  = number of data 

3.4. Systematic Risk Model () 

Systematic or beta risk measures the volatility of portfolio returns with market returns. Volatility 

is the fluctuation of the rate of return of each stock or portfolio within a certain period (Carhart; 

1997). In the CAPM method, the bigger the beta the stock will be the greater the return to be 

obtained. Here's the formula of calculating systematic risk or beta stock: 



Stock Investment Decisions to Refund Level of Profits In……                              Fransiskus Lara Aba, Felisia Irena 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 5, No. 2, 2018 
 247 

 


i

=  
∑i=1

n  (Rit −  R̅it) . (Rmt −  R̅mt) 

∑i=1
n  (Rmt − R̅mt) 2

 

Information: 

i = beta securities to-i on the month to-t 
Ri = return realization of securities to-i on the month to-t 

Rm = return market on the month to-t 

R̅mt = average market return on month to-t 

3.5. Expected Return Model [E (Ri)] 

CAPM is a model used to calculate the expected rate of return of a risky asset with the risk of 

the asset at a balanced market condition (Chen., et al; 2012). The CAPM model is used as a relevant 

risk measurement tool and to determine the price of a stock by considering the risk contained in each 

asset. Here's the formula used to calculate expected rate of return: 
E( Ri) =  Rf + 

i 
[E(Rm) − Rf]   

Information: 
E(Ri)  = expected rate of return 

Rf = risk-free returns 

i = systematic risk level of stock i 
E(Rm) = expected rate of return on the market portfolio 

3.6. Security Market Line (SML) and Stock Classification for Investment 

SML is a graph showing the typical relationship between diversified risk / systematic risk () 

with expected stock returns [E(Ri)]. If the stock is above the SML line then it can be said that the 

stock is undervalued, otherwise if the stock is below the SML line then it can be said that the stock is 

overvalued. 

In assessing stocks for investment decisions is determined by comparing individual stock returns 

(Ri) with expected stock returns [E(Ri)]. The formulation is as follows: (i). Stock is efficient if the 

return rate of individual stock is greater than expected stock return / (Ri)> E (Ri). (ii). Stocks are 

inefficient if the individual stock returns are less than expected returns / (Ri) <E (Ri). 

3.7. Data and Research Criteria 

This study uses empirical data on Kompas 100 Index Market 2014 - 2017 period. Compass 100 

Index is a market index consisting of 100 shares of public companies traded in Indonesia Stock 

Exchange (IDX). In this research will analyze the stocks efficiently and inefficiently to determine 

investment decision on stocks listed in Compass index 100 years 2014-2017. The number of 

companies listed in the Compass 100 Index is 100 companies. The process of selecting the sample is 

done by purposive sampling method with the following criteria: 

Table 3.1 Criteria Research Objects 
No Sample Criteria Amount 

1.  Companies listed in the Compass Index of 100 for a 4-year period 

from 2014-2017 

100 

2.  Companies that are not in the sample research (32) 
3.  Inconsistent samples are included in the Compass 100 Index for 4 

consecutive years, ie 2014, 2015, 2016 and 2017 
(38) 

The amount of research samples 30 

Source: Researcher Output Data, 2017 

The data used in this research is time series data for the four year period from 2014-2017. Of the 

total sample of 30 data. Data analysis used in this research consist of Individual Stock Return (Ri), 

Market Return Rate (Rm), Risk Free Return (f), Systematic risk (), and expected Return Rate [E 

(Ri)]. 
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Stocks listed in the Kompas Market Index 100 are stocks that have high liquidity, large market 

capitalization values, and have good fundamentals and performance. The data used in this research is 

secondary data, that is historical data of stock price in Compass 100 Market Index in 2014, 2015, 

2016 and 2017. Market price data is obtained from (https://www.investing.com). While individual 

shaam prices are obtained from Yahoo finance (https://finance.yahoo.com). In this study there are 

some limitations on the population used, including: (i). Companies listed in the Compass Index of 

100 for a period of 4 years from    2014-2017. (ii). The company has monthly historical data from 

2014-2017. (iii). The Company encloses the information required for CAPM calculations. 

4. RESULT ANALYSIS AND DISCUSSION 

According to Minović & Živković (2010), the investment objective is to improve the welfare of 

investors. Welfare in this case represents monetary welfare that can be measured by the sum of 

current income plus the value of future income. Investors who choose to reduce their current 

consumption will have possible excess funds that can be used for investment. The fund, if invested, 

will provide hope of increasing the ability of investors in the future, which is obtained from 

peningkatann welfare investors. Therefore it can be concluded that the purpose of a company to 

invest is to earn profits in the future. Stock is a term that is not often heard in the business world.  

4.1. Return of Individual Shares (Ri) 

The return of individual stocks is the rate of return of each stock based on the development of 

the stock index. In this study, researchers used 30 research samples in the period November 2014 s / 

d November 2017. The results of the calculation of the return rate of individual stocks during the 

period November 2014 to November 2017, showed that the shares of the company Bank Rakyat 

Indonesia Persero (BRI) has the largest average rate of return of 0.5511 or 55.11% and shares with 

the lowest average rate of return ie -0.0392 or -3.93% of the company Matahari Putra Prima 

(MPPA). 
Table 4.1. Return of Individual Shares (Ri) 

No Company Code Company name Ri 

1. AALI Astra Agro Lestari -0.0082 

2. ADHI Adhi Karya Persero 0.0016 

3. ADRO Adaro Energy 0.0238 

4. AKRA Akr Corporindo 0.0142 

5. APLN Agung Podomoro -0.0062 

6. BBCA Bank Central Asia 0.0135 

7. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 0.0107 

8. BBRI Bank Rakyat Persero 0.5511 

9. BDMN Bank Danamon 0.0142 

10. BHIT Mnc Investama -0.0226 

11. BKSL Sentul City 0.0176 

12. BSDE Bumi Serpong Damai 0.0014 

13. BWPT Eagle High 0.0055 

14. GGRM Gudang Garam 0.0080 

15. GJTL Gajah Tunggal -0.0027 

16. ICBP Indofood Cbp 0.0287 

17. INTP Indocement Tunggal -0.0024 

18. ITMG Indo Tambangraya 0.0145 

19. KLBF Kalbe Farma -0.0007 

20. LSIP PP London Sumatra -0.0008 

21. MAPI Mitra Adiperkasa 0.0098 

22. MPPA Matahari Putra Prima -0.0392 

23. PNLF Panin Financial -0.0006 

24. PWON Pakuwon Jati 0.0099 

25. SCMA Surya Citra Media -0.0102 

26. TBIG Tower Bersama -0.0082 

27. TINS Timah Persero -0.0007 

28. TLKM Telekomunikasi 0.0117 

29. UNVR Unilever Indonesia 0.0135 

30. WIKA Wijaya Karya -0.0051 

Average 0.0214 

Source: Researcher Output Data, 2017 
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4.2. Market Return Rate (Rm) 

Represents the market rate of return for the four study periods, November 2014 to November 

2017. The largest market return rate occurs in October 2015 of 0.0760 or 7.60%. This figure 

describes the stock trading in the Compass 100 Index is very active in October 2015. While the 

smallest rate of return occurred in April 2015 which amounted to -0.0956 or -9.56%. This figure 

describes the condition of trading in Composite Stock Index 100 is experiencing sluggishness. The 

monthly average is the sum of all market returns divided by 36 months.  
Table 4.2 Market Return Rate (Rm) 

 

Date  IHSG Rm 

30-Oct-2014 1,109.52  

30-Nov-2014 1,132.94 0.0211 
31-Dec-2014 1,144.63 0.0103 
31-Jan-2015 1,158.91 0.0125 
28-Feb-2015 1,202.35 0.0375 
31-Mar-2015 1,217.10 0.0123 
30-Apr-2015 1,100.69 -0.0956 
31-May-2015 1,141.03 0.0366 
30-Jun-2015 1,060.71 -0.0704 
31-Jul-2015 1,027.82 -0.0310 
31-Aug-2015 965.04 -0.0611 
30-Sep-2015 881.89 -0.0862 

31-Oct-2015 948.92 0.0760 
30-Nov-2015 942.27 -0.0070 

31-Dec-2015 986.73 0.0472 
31-Jan-2016 993.54 0.0069 

29-Feb-2016 1,034.73 0.0415 
31-Mar-2016 1,049.37 0.0141 
30-Apr-2016 1,039.74 -0.0092 
31-May-2016 1,024.14 -0.0150 
30-Jun-2016 1,075.03 0.0497 
31-Jul-2016 1,116.93 0.0390 
31-Aug-2016 1,158.60 0.0373 
30-Sep-2016 1,152.62 -0.0052 
31-Oct-2016 1,160.47 0.0068 
30-Nov-2016 1,082.21 -0.0674 
31-Dec-2016 1,116.64 0.0318 

31-Jan-2017 1,109.50 -0.0064 
28-Feb-2017 1,133.38 0.0215 
31-Mar-2017 1,169.94 0.0323 
30-Apr-2017 1,194.32 0.0208 
31-May-2017 1,208.18 0.0116 
30-Jun-2017 1,226.47 0.0151 
31-Jul-2017 1,223.51 -0.0024 
31-Aug-2017 1,224.96 0.0012 
30-Sep-2017 1,228.41 0.0028 
31-Oct-2017 1,247.18 0.0153 

Amount 0.1444 

Average  / Month 0.0040 

Source: Researcher Output Data, 2017 

When associated with the CAPM method, the market rate of return has a role as one of the variables 

used to calculate the magnitude of risk to be used in the CAPM formula. In addition, the market rate 
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of return can also be used as a measure of stock investment perfomance by comparing it with risk-

free market returns. If the market return rate is greater than the risk-free return rate (Rm> Rf), then 

the investment perfomance can be said to be efficient. On the contrary, if the market return rate is 

less than the risk free return rate (Rm <Rf), then the investment perfomance can be said to be 

inefficient. 
 

4.3. Risk Free Return Rate (Rf) 

The calculation of the risk-free return is shown in Table 4.3. The highest risk-free return rate of 

7.75% occurred in December 2014 to January 2015. Through the data, it can be said that if investors 

invest in the money market during the month, the profit earned by investors is 7.75% per year with a 

risk of 0% no risk). Investors certainly benefit from investing in SBIs or risky deposits. On the other 

hand, the lowest risk-free return is at 4.25% occurring from September to October 2017. 
 

Table 4.3 Table of Risk-Free Rate of Return 

Date Rm 

30-Nov-2014 7.50% 
31-Dec-2014 7.50% 
31-Jan-2015 7.75% 
28-Feb-2015 7.75% 
31-Mar-2015 7.50% 

30-Apr-2015 7.50% 
31-May-2015 7.50% 
30-Jun-2015 7.50% 
31-Jul-2015 7.50% 
31-Aug-2015 7.50% 
30-Sep-2015 7.50% 
31-Oct-2015 7.50% 
30-Nov-2015 7.50% 

31-Dec-2015 7.50% 
31-Jan-2016 7.50% 
29-Feb-2016 7.25% 
31-Mar-2016 7.00% 
30-Apr-2016 6.75% 
31-May-2016 5.50% 
30-Jun-2016 5.50% 
31-Jul-2016 5.25% 

31-Aug-2016 5.25% 
30-Sep-2016 5.25% 
31-Oct-2016 5.00% 
30-Nov-2016 4.75% 
31-Dec-2016 4.75% 
31-Jan-2017 4.75% 
28-Feb-2017 4.75% 
31-Mar-2017 4.75% 
30-Apr-2017 4.75% 

31-May-2017 4.75% 
30-Jun-2017 4.75% 
31-Jul-2017 4.75% 
31-Aug-2017 4.75% 
30-Sep-2017 4.50% 
31-Oct-2017 4.25% 
Amount 2.1875 
Average / bulan 0.0608 

Source: Researcher Output Data, 2017 

4.4. Systematic Risk (i) 

Based on the calculation of systematic risk (i) of the 30 companies sampled, show that the 

greatest systematic risk is owned by Gajah Tunggal company (GJTL) with a value of 2.52. In other 

words, Gajah Tunggal Shares have the highest risk, have a very active tendency and are very 

sensitive to market price changes. On the other hand, the smallest systematic risk is owned by the 
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company of London Sumatera (LSIP) with a value of 0.14. In other words, London PP Stock 

Sumatra has a low risk of failure, has a passive tendency and is less sensitive to changes in market 

prices. Table 4.4 shows the result of systematic risk calculation of each company. 

 
Table 4.3 Systematic Risk Table of Companies 

No  Company Code Company name i 

1. AALI Astra Agro Lestari 
0.15 

2. ADHI Adhi Karya Persero 
2.32 

3. ADRO Adaro Energy 
0.48 

4. AKRA Akr Corporindo 
0.74 

5. APLN Agung Podomoro 
1.62 

6. BBCA Bank Central Asia 
1.12 

7. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) 
1.83 

8. BBRI Bank Rakyat Persero 
1.77 

9. BDMN Bank Danamon 
1.62 

10. BHIT Mnc Investama 
0.87 

11. BKSL Sentul City 
1.61 

12. BSDE Bumi Serpong Damai 
2.08 

13. BWPT Eagle High 
0.93 

14. GGRM Gudang Garam 
0.59 

15. GJTL Gajah Tunggal 
2.52 

16. ICBP Indofood Cbp 
1.18 

17. INTP Indocement Tunggal 
1.11 

18. ITMG Indo Tambangraya 
0.33 

19. KLBF Kalbe Farma 
1.11 

20. LSIP PP London Sumatra 
0.14 

21. MAPI Mitra Adiperkasa 
1.93 

22. MPPA Matahari Putra Prima 
1.95 

23. PNLF Panin Financial 
1.82 

24. PWON Pakuwon Jati 
2.09 

25. SCMA Surya Citra Media 
0.67 

26. TBIG Tower Bersama 
0.62 

27. TINS Timah Persero 
0.37 

28. TLKM Telekomunikasi 
0.84 

29. UNVR Unilever Indonesia 
0.5 

30. WIKA Wijaya Karya 
1.74 

Amount 
36.65 

Average systematic risk  (i) 
  1.2217 

Source: Researcher Output Data, 2017 
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In the CAPM method, the risk is systematic (i) is the relationship between the rate of return of a 

stock and the market rate of return as it is the result between the stock covariance and the market 

variant. An investor should consider systematic risk (i) of each share because it will affect the 

fluctuation of the stock price. 

4.5. Expected Returns [E (Ri)] 

The expected rate of return is the amount of expected profit from investors on the investments 

made. Calculating expected rate of return can be calculated using the CAPM Method using the risk-

free return variables (Rf), expected market returns [E (Rm)], and system risks from each stock (i). 

Table 4.5 is the result of the expected rate of return of E (Ri) of 30 sample stocks. 

Table 4.5 Expected Returns Table E (Ri) 
No Company Code  Company name  Beta * E(Rm)- Rf E(Ri) 

1. AALI Astra Agro Lestari -0.0003 0.0058 

2. ADHI Adhi Karya Persero -0.0048 0.0013 

3. ADRO Adaro Energy -0.0010 0.0051 
4. AKRA Akr Corporindo -0.0015 0.0045 
5. APLN Agung Podomoro 

-0.0033 0.0027 
6. BBCA Bank Central Asia -0.0023 0.0038 
7. BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) -0.0038 0.0023 
8. BBRI Bank Rakyat Persero -0.0037 0.0024 
9. BDMN Bank Danamon -0.0033 0.0027 
10. BHIT Mnc Investama -0.0018 0.0043 
11. BKSL Sentul City -0.0033 0.0027 
12. BSDE Bumi Serpong Damai -0.0043 0.0018 
13. BWPT Eagle High -0.0019 0.0042 
14. GGRM Gudang Garam -0.0012 0.0049 
15. GJTL Gajah Tunggal -0.0052 0.0009 

16. ICBP Indofood Cbp -0.0024 0.0036 
17. INTP Indocement Tunggal -0.0023 0.0038 
18. ITMG Indo Tambangraya -0.0007 0.0054 
19. KLBF Kalbe Farma -0.0023 0.0038 
20. LSIP PP London Sumatra -0.0003 0.0058 
21. MAPI Mitra Adiperkasa -0.0040 0.0021 

22. MPPA Matahari Putra Prima -0.0040 0.0020 
23. PNLF Panin Financial -0.0038 0.0023 
24. PWON Pakuwon Jati -0.0043 0.0018 
25. SCMA Surya Citra Media -0.0014 0.0047 
26. TBIG Tower Bersama -0.0013 0.0048 
27. TINS Timah Persero -0.0008 0.0053 

28. TLKM Telekomunikasi -0.0017 0.0043 

29. UNVR Unilever Indonesia -0.0010 0.0050 
30. WIKA Wijaya Karya -0.0036 0.0025 

Source: Researcher Output Data, 2017 

From the sample being processed, the highest expected return is the shares of the London Sumatera 

(LSIP) company of 0.0058 or 0.58%. While shares with the smallest rate of return is the shares of the 

company Gajah Tunggal (GJTL) of 0.0009 or 0.09%. 

4.6. Securities Line Market Chart 
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 Securities Line Market (SML) or Securities Market Lines (GPS) is a CAPM model presented 

graphically. Through SML can show the relationship between the magnitude of systematic risk with 

the expected rate of return. Graph 4.1 is an SML graph of 30 stocks of companies that are samples in 

this study. 
Fig (4.1): Security Line Market 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Graph 4.1, it can be seen that there is a negative relationship between systematic risk () with 

expected rate of return [E (Ri)]. The greater the systematic risk, the smaller the expected rate of 

return. 

4.7. Stock Investment Decisions Under CAPM 

In determining stock investment decisions, investors should be able to distinguish efficient and 

inefficient stocks. Stocks are said to be stocks are efficient when individual stock returns are greater 

than expected returns [(Ri)> E (Ri)]. But stocks are said to be inefficient when the return on 

individual stocks is smaller than the expected rate of return [(Ri) <E (Ri)]. 

Table 4.6 Table Grouping of Undervalued and Overvalued stocks 
No Company Code  Ri E(Ri) Value Decision 

1. AALI -0.0082 0.0058 Overvalued Selling  

2. ADHI 0.0016 0.0013 Undervalued Buying  
3. ADRO 0.0238 0.0051 Undervalued Buying  
4. AKRA 0.0142 0.0045 Undervalued Buying  
5. APLN 

-0.0062 0.0027 Overvalued Selling   
6. BBCA 0.0135 0.0038 Undervalued Buying  
7. BBNI 0.0107 0.0023 Undervalued Buying  
8. BBRI 0.5511 0.0024 Undervalued Buying  
9. BDMN 0.0142 0.0027 Undervalued Buying  
10. BHIT -0.0226 0.0043 Overvalued Selling   
11. BKSL 0.0176 0.0027 Undervalued Buying  
12. BSDE 0.0014 0.0018 Overvalued Selling   

13. BWPT 0.0055 0.0042 Undervalued Buying  
14. GGRM 0.0080 0.0049 Undervalued Buying  
15. GJTL -0.0027 0.0009 Overvalued Selling   
16. ICBP 0.0287 0.0036 Undervalued Buying  
17. INTP -0.0024 0.0038 Overvalued Selling   
18. ITMG 0.0145 0.0054 Undervalued Buying  
19. KLBF -0.0007 0.0038 Overvalued Selling   
20. LSIP -0.0008 0.0058 Overvalued Selling   

21. MAPI 0.0098 0.0021 Undervalued Buying  
22. MPPA -0.0392 0.0020 Overvalued Selling   
23. PNLF -0.0006 0.0023 Overvalued Selling   
24. PWON 0.0099 0.0018 Undervalued Buying  
25. SCMA -0.0102 0.0047 Overvalued Selling   
26. TBIG -0.0082 0.0048 Overvalued Selling   
27. TINS -0.0007 0.0053 Overvalued Selling   
28. TLKM 0.0117 0.0043 Undervalued Buying  

29. UNVR 0.0135 0.0050 Undervalued Buying  
30. WIKA -0.0051 0.0025 Overvalued Buying  
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In Table 4.6, of the 30 sampled firms, it is known that there are 16 companies that have an individual 

stock return greater than the expected rate of return (Ri)> E (Ri)]. These stock groups can be 

regarded as undervalued shares. The stocks are undervalued. The rest, as many as 14 companies that 

have individual stock returns are smaller than the expected rate of return [Ri] <E (Ri)]. These stock 

groups can be regarded as overvalued shares. 

The following graph 4.2 is a graph that presents efficient / undervalued stocks and inefficient / 

overvalued stocks. 
Fig(4.2): Efficient stock charts and inefficient stocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Can be seen in Graph 4.2 there are 16 stocks are efficient / undervalued and the remaining 14 shares 

are inefficient / overvalued shares. It can also be seen that the shares of Bank Rakyat Persero (BBRI) 

have the biggest difference between Ri and E (Ri), which is 0.5511. Where Ri> E (Ri) shares BBRI 

is the most efficient stock in the Compass Market Index 100 in the period November 2014 until 

November 2017. 

5.  CONCLUSION 

This study aims to obtain empirical evidence regarding the grouping of shares included in 

efficient / undervalued shares and shares that are included in the stock is not efficient / overvalued. 

This research is conducted by taking samples of 30 data classified in all industry sectors recorded in 

Compass 100 Market Index during the period 2014-2017. 

The average return of individual stocks of 30 research sample companies is 0.0214 and the 

average market return is 0.0040. Thus, the average individual stock is greater than the average 

market share return. This condition describes the stock in a good perfomance. There are 16 

companies classified as efficient / undervalued shares and the remaining 14 companies are in an 

inefficient / overvalued stock. 

Given the limitations in this study and for further further research, here are some suggestions: 

(i). Adding other variables also influences the investment decision-making process such as the 

existence of information asymmetry or insider information practices. (ii). Using a wider sample 

research object that can provide more significant results with the stock market. 
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