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 قواعد النشر

 وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على القواعد العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة البحوث األكا .1
ً
 ديمية.أن يكون البحث أصيال

 على الحاسوب على برنامج مايكروسوفت وورد بصيغةنجليزية البحث باللغة العربية أو اإل ُيرسل   .2
ً
 (doc) على بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبا

 (.docxأو ) 

 من اليمين واليسار. سم1.9من أسفل و  سم1.5من أعلى و  سم2بهوامش افتراضية   A4ُيكتب البحث على ملف   .3

 .للمتن 12للعناوين و  14( وبخط Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية ) 1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن. 12للعناوين و  14( وبخط Times New Roman) يكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية  .5

 صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع. 30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

ة على صفحة مستقلة، على أن يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي تمكن كلم 150يحتوي البحث على ملخص باللغة اإلنجليزية وبواقع   .7

 اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.  .8

ظ املجلة بحقها في رفض البحث دون إبداء يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتف  .9

 األسباب.

 :اعتماد منهجية واضحة في كتابة البحث بحيث يحتوي على العناصر املتسلسلة اآلتية  .10

 .منها 
ً
 املقدمة: وتتضمن اإلطار النظري للبحث وتكون الدراسات السابقة، مشكلة الدراسة وأسئلتها أو فرضياتها جزءا

 أهمية الدراسة 

  الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت.محددات 

 .التعريفات باملصطلحات 

 .إجراءات الدراسة 

 .النتائج ومناقشتها 

 .التوصيات 

 .املراجع 

 :التاليABA) )يراعى في كتابة املراجع االلتزام بتوثيق  .11

  ،2016ُيشار إلى املراجع في املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود ،Petersen, 1991. 

  حسب اسماملؤلف، باللغتين العربية أواالنجليزية هكذا: )اسم 
ً
توثق املصادر واملراجع في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائيا

 :ثالالى(. م -العائلة، أول حرف من االسم األول للمؤلف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم الطبعة مدينة النشر: دار النشر. ص: من

 ( .تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1999العمري، ن )180-160مصر:دار املعارف. ص 1. 

 Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 

 .عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني على الصفحة األولى من البحث باللغتين العربية واإلنجليزيةإدراج أسماء الباحثين ومؤسسات   .12
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أو  editorgjeb@Refaad.com :املالحق أو األدوات( بصيغة الورد إلى البريد اإللكتروني التالي –إرسال جميع محتويات بحثك )متن البحث  .13

  PDF من خالل التسليم اإللكتروني في املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغة

عرض البحث على اثنين من املحكمين العلميين في ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما على البحث يعرض على محكم ثالث ويكون يُ   .14

  .قراره هو املرجح في قبول البحث أو رفضه

الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون وفي حالة عدم الرغبة في تعديل بعض املالحظات يقوم بكتابة رد علمي مبرر يلتزم   .15

ت ليعرض على هيئة التحرير، وفي حالة اقتناعها برد الباحث ال يتم تعديل املالحظة، وإن لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظا

 .ن كما هياملحكمي

يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل في ملف منفصل وملف آخر يحتوي على التعديالت التي قام بها وأرقام الصفحات، وتبرير علمي   .16

 .للملحوظات التي لم تعدل

 .إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف في البحث إلى حين الحصول على رد نهائي من املجلة .17

 .يحصل الباحث على خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين في خالل شهر على األكثر .18

 تحتفظ املجلة بحقها في إخراج البحث، وإبراز عناوينه بما يتناسب وأسلوبها في التحرير والنشر. .19

 املجلة اإللكتروني.( من خالل الدخول على موقع pdfيستطيع الباحث الحصول على نسخة من بحثه )ملف  .20
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 افتتاحية العدد

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الحمد هلل رب العاملين،

ا أحدثته ثورة التكنولوجيا واملعلومات من تطور سريع على نطاق 
َ
فإن املعرفة اليوم تعددت أبوابها وطرق الوصول إليها، ملم

 من روافد واسع في شتى امليادين؛ وفي املجلة العاملية لالقتصاد واألعمال بإصدارها اإللكترو
ً
ني والورقي نتطلع إلى أن نكون رافدا

املجلة العاملية لالقتصاد املعرفة، ومنصة بحثية بمعايير عاملية، ويأتي هذا العدد الثاني من املجلد السادس من سلسلة أعداد 

 من قضايا األعمال واالقتصاد وتتناول  واألعمال
ً
ليضم في ثناياه مجموعة من األبحاث العلمية الرصينة واألصيلة التي تناقش عددا

 موضوعات متنوعة.

واليوم نستمر بدعم مسيرة البحث العلمي املتخصص برعاية هذا املنبر العلمي الذي حظي بإقبال السادة الباحثين  

ُرف بنخبة متميزة من الخبراء واألساتذة واملختصين ضمن هيئته االستشارية، واملتخصصين، واهتمام األكاد
َ
يميين واملهنيين، وش

وفي سبيل ذلك حرصت املجلة على تحقيق أعلى املعايير الدولية للنشر العلمي الرصين من خالل توفير منصة نشر علمي متميز 

ة، فباإلضافة إلى اشتراكها في القواعد العربية كدار املنظومة واملنهل ومفهرس في مجموعة من أهم قواعد البيانات العاملية املرموق

,Crossref, Google Scholar, Research  Doaj, Ebsco)ـ ومعرفة، فقد دخلت املجلة مجموعة مهمة من قواعد البيانات العاملية ك

Gate,-ID, J)، .وال زالت تسعى لالنضمام إلى قواعد مهمة أخرى ضمن مسيرتها نحو هدفها املنشود 

ونتطلع إلى مزيد من التطوير واملراجعة الدائمة لالرتقاء بمستوى وجودة النشر العلمي وتوفير منصة علمية بأعلى املعايير العاملية 

 لنسهم في هذا البناء الحضاري الكبير.

 والسداد والهداية والرشاد نسأل هللا تعالى التوفيق

 

 هيئة تحرير املجلة
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 قياس كفاءة البنوك في القطاع املصرفي السعودي

 2017 – 2013خالل الفترة   (DEA)باستخدام تحليل مغلف البيانات

 سعـد بن علـي الوابـل
 السعودية -جامعـة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية -األعمال املصرفية قسم 

sadalwabel@yahoo.co.uk 
 

 امللخص:
( CRSواملخرجات تحت افتراض ثبات غلة الحجم )بشقيه املدخالت  DEA في هذه الورقة البحثية تم استخدام تحليل مغلف البيانات

(. يعتبر 2017 – 2013(، للتحقق في كل من الكفاءة الفنية والكفاءة الحجمية للقطاع املصرفي السعودي خالل الفترة )VRSوعوائد الحجم املتغيرة )

ة. ومن ثم تحدد درجة الكفاءة النسبية التامة لكل وحدة ( التي تنقل مدخالت متعددة إلنتاج مخرجات متعددDMUكل بنك بمثابة وحدة اتخاذ القرار )

 من خالل مقارنة مدخالتها املتعددة ومخرجاتها املتعددة، وقد شملت الدراسة استخدام مدخلين: حقوق املساهمين والودائع ومخرجين: القروض

املوارد املتاحة لدى بنوك الدراسة غير الكفء؛ أي أن موارد وإجمالي املوجودات. وقد توصلت الدراسة ملجموعة من النتائج أهمها أن هناك فائض في 

مة، هذه البنوك تفوق استخدامها مما يوضح ضرورة زيادة االستثمارات املصرفية لدى البنوك السعودية حتى تستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التا

مصرف اإلنماء، بنك الجزيرة( قد حققت درجات الكفاءة النسبية  حيث توصلت الدراسة الى أن )البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني،

اض والبنك األول التامة مما يوضح قدرة هذه البنوك على تحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة لديها، بينما ٌيمكن ملجموعة سامبا املالية وبنك الري

الكفاءة النسبية التامة عند قيامهم بتخفيض مدخالتهم، كما يمكن للبنك األهلي  ومصرف الراجحي وبنك االستثمار والبنك السعودي الفرنس ي تحقيق

 تحقيق الكفاءة النسبية التامة عند قيامهما بتخفيض مخرجاتهما ومدخالتهما. بنك البالد التجاري و 

  القطاع املصرفي السعودي، تحليل مغلف البيانات، كفاءة البنوكالكلمات املفتاحية: 

 :ةقدمامل
تطورت األحوال االقتصادية بشكل كبير خالل الفترة املاضية وخاصة منذ بداية القرن الواحد والعشرين وشهدت هذه الفترة العديد من 

ادية فقد األزمات واملشكالت االقتصادية على مستوى العالم، وحتى يستطيع السوق املصرفي السعودي مواجهة هذه املشكالت واألزمات املالية واالقتص

ة توسيع صالحيات وسلطات مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل زيادة قدرتها على رقابة البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية وخاص تم

حة لديها بنك والعمل على تحقيق االستغالل األمثل للموارد املتا 12والبالغ عددها البنوك املدرجة في السوق املالية في اململكة العربية السعودية 

. كما أجبرت املنافسة املصارف على استخدام 
ً
 حتميا

ً
مواردها بكفاءة وتحقيق الكفاءة في األداء حيث يعد االستخدام األكثر كفاءة للموارد الشحيحة أمرا

 وفعالية عالية من أجل مواكبة ظروف العالم املتغيرة، لذا يجب على هذه املصارف تقييم أدائها بطريقة فعالة. 

والعائد على حقوق املساهمين  (ROA)مت معظم دراسات كفاءة البنوك السعودية تحليل النسبة التقليدية مثل العائد على األصول استخد

(ROE)  ولم تستخدم سوى عدد قليل جًدا من الدراسات أسلوب تحليل مغلف البياناتDEA  لقياس كفاءة األداء للبنوك السعودية. وبما أن

 .Coelli et al. 2005, p)املالية األكثر أهمية ولها تأثير كبير في االقتصاد، سواء في الكلي أو الجزئي، واستنادا الى ما ذهب اليه املصارف هي املؤسسات 

فاءة كمن أن التطـور التقنـي وكفـاءة اإلنتـاج مصدرين مختلفين لتحسين اإلنتاجية ال يمكن الفصل بينهما، وقام الباحث في هذه الدراسة بفحص  1(4-6

( CRSاملصارف املدرجة في السوق املالية السعودي باستخدام تحليل مغلف البيانات بشقيه املدخلي واملخرجي تحت افتراض ثبات عوائد الحجم )

بنك (. ويعتبر كل 2017 – 2013للتحقق من الكفاءة الفنية وكفاءة الحجم للقطاع املصرفي السعودي خالل الفترة ) VRSوعوائد الحجم املتغيرة 

( التي تنقل مدخالت متعددة إلنتاج مخرجات متعددة. ومن ثم تحدد درجة الكفاءة النسبية التامة لكل وحدة من DMUبمثابة وحدة اتخاذ القرار )

                                                             
1
Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E (2005). An introduction to efficiency andproductivity analysis. Springer. p. 4-6. 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:sadalwabel@yahoo.co.uk
mailto:sadalwabel@yahoo.co.uk
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وإجمالي خالل مقارنة مدخالتها املتعددة ومخرجاتها املتعددة، وقد شملت الدراسة استخدام مدخلين: حقوق املساهمين والودائع ومخرجين: القروض 

 املوجودات.

 :DEAتحليل مغلف البيانات 
-decision( والذي ينص على "ان وحدة اتخاذ القرار )1909على مفهوم باريتو للكفاءة )باريتو،  DEAيعتمد اسلوب تحليل مغلف البيانات 

making unit )DMU ض املدخالت أو املخرجات األخرى" كفؤة بالكامل إذا لم يكن من املمكن إدخال أي مدخالت أو اإلنتاج دون زيادة بعCooper, 

Seiford & Tone. 2006, p. 45))2 واستنادا إلى مفهوم قياس الكفاءة الالمعلمية لـ .Farrell MJ. 1957, p. 255))3  فإن تحليل مغلف البيانات 

DEA   يعتبر أسلوب لقياس كفاءة املنظمات التي تقوم بعدة أنشطة باستخدام سلسلة من نماذج البرمجة الخطية، وتم تعريفه بواسطةCharnes A, 

Cooper WW, Rhodes E. 1978, p. 230-233))4  كنموذج يستخدم البرمجة الخطية الرياضية لقياس الكفاءة النسبية لوحدات اتخاذ القرار

اثلـة باستخدام موارد متماثلة من املدخالت لتحديد الوحدات الكفؤة والوحدات غير الكفؤة، كما أن البرنامج يعمل على تطوير حدود ملخرجات متم

وحدات  الكفاءة من خالل تحسين نسبة اإلنتاج إلى نسبة املدخالت لكل مصدر، كما أن نسبة املجموع املرجح للمخرجات إلى املجموع املرجح ملدخالت

( يجب أال تتجاوز الواحد الصحيح، ويجب أن تكون أوزان كل عنصر من عناصر املدخالت واملخرجات أكبر من الصفر، كما أن DMUsذ القرار )اتخا

( هي طريقة برمجة كسرية خطية تزيد من نسبة املجموع املرجح للمخرجات إلى املجموع املرجح ملدخالت وحدات القرار. DMUوحدة اتخاذ القرار )

 األداء كنسبة من أوزان عناصر املدخالت إلى أوزان عناصر املخرجات.  CCR يلخص نموذج لذلك،

بتطور سريع من الناحية النظرية واملنهجية وطرق االستخدام.  DEAخالل األربعة عقود األخيرة، تم تطوير برنامج تحليل مغلف البيانات  

لقياس الكفاءة الفنية تحت  CCRبتطوير النموذج والذي رمز له بـ  (Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. 1978)م قام كل من 1978ففي عام 

( عند الحد الكفء مما يعني ثبات العائد على اإلنتاج، DMUلوحدة اتخاذ القرار)  CRS (Constant Return to Scale)افتراض ثبات عوائد الحجم 

دراسة  CCRالستخدام الحجم املرجح لعوامل املدخالت واملخرجات لتساوي املجموع املرجح للمخرجات/املجموع املرجح للمدخالت. حيث طور نموذج 

Farrel , 1957)ت متعددة بتعميم نسبة الكفاءة إلى وحدة اتخاذ قرار واحدة (، من كونه يعتمد على مدخالت متعددة وناتج واحد إلى مدخالت ومخرجا

ريقة وتحويل املدخالت واملخرجات املتعددة لكل وحدة اتخاذ قرار إلى مدخل ومخرج واحد. ويمكن من خالل هذا النموذج تقسيم نهج الكفاءة إلى ط

.  وبما 5(Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., & Seiford, L. M. 1994, p.4موجهة نحو املدخالت وأخرى موجهة نحو املخرجات )

 دون زيادة أو تقليل الكفاءة بافتراض عوائد الحجم  CCRأن نموذج 
ً
يفترض أن وحدات اتخاذ القرار قادرة على قياس املدخالت واملخرجات خطيا

في عام  BCC سب، أي عدم السماح بوفورات الحجم، وجاء نموذج  الثابت؛ مما يعني أن جميع وحدات اإلنتاج املرصودة يمكن زيادتها أو خفضها بالتنا

لتفادى هذه املشكلة. حيث ( (Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. 1984، وهو اسم يستند إلى األحرف األولى من منشئيه 1984

وائد أو خفضها وصوال بها الى حد الكفاءة. ُيعرف النموذج أيًضا في االعتبار العوائد املتغيرة التي يمكن أن تتعرف على زيادة الع BCCيأخذ نموذج 

VRS (Variable Returns of Scale)بنموذج عوائد الحجم املتغيرة 
يمكن أن تكون عوائد الحجم التي تظهر من جميع  BCC. ومن خالل نموذج 6

تكون عوائد ثابتة: عندما تكون النسبة املئوية للزيادة في اإلنتاج مساوية عوامل اإلنتاج في النسبة املئوية نفسها إما ثابتة أو متزايدة أو متناقصة؛ ف

لعوامل. وعوائد متناقصة: للنسبة املئوية للزيادة في املوارد اإلنتاجية. وعوائد متزايدة: عندما تكون الزيادة في النسب املئوية أكبر من الزيادة املئوية في ا

-7 ،(Cooper et al. 2011, p. 42(Banker et al. 2004, p. 346-349)قل من الزيادة املئوية في املدخالت عندما تكون الزيادة في النسب املئوية أ

.ويمكن من خالل هذا النموذج، كما هو الحال في النموذج السابق، تقسيم نهج الكفاءة إلى طريقة موجهة نحو املدخالت وأخرى موجهة نحو 8(43

 عادالت الرياضية التي تم استخدامها في هذين النموذجين:املخرجات. وفيما يلي توضيح ألهم امل

 

 

                                                             
2Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2006), Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software. 2nd ed. New York: Springer. p. 45. 
3Farrell MJ. (1957) the measurement of production efficiency. Journal of Royal Statistical Society, 120, 253-290. 
4Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational 
Research, 2, 429-444. 
5Charnes, A., Cooper, W. W., Lewin, A. Y., &Seiford, L. M. (1994). Data Envelopment Analysis: Theory, methodology, and 
applications. Springer. P. 4. 
6 Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science, 30(September (9)), 1078–1092. 
7 Banker, Rajiv D.; Cooper, William W.; Seiford, Lawrence M.; Thrall, Robert M.; Zhu, Joe (2004), Returns to scale in different  DEA 
models, European Journal of Operational Research 154 (2004) 345–362. 
8 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 42-43. 
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 نموذج CCR : 
 Charnes et al. 1978, p. 230-442))9  ،(Cooper et al. 2006, p. 70-75)10  ،(Cooper etوبالرجوع الى كل من  CCRفي نموذج  

al. 2011, p. 11-15)11،   كفاءة والتداخل مع مدخالت ومخرجات وحدات صنع القرار تم اقتراح النموذج األساس ي الكسري لتحديد أعلى نسبة

(DMUsفي تحديد األوزان املثلى كما يلي ): 









m

i

ioi

s

r

ror

xv

yu

1

1:Max  
 

0,0

,...,2,1,1

..

1

1













ir

m

i

iji

s

r

rjr

vu

nj

xv

yu

ts

 

 حيث:
s.عدد املخرجات : 

m.عدد املدخالت : 

θ عـلى منحـنى الحـدود القصـوى وبالتالي تدل على الكفاءةتعـني وقـوع نقطـة األداء  1حيث القيمة 0-1: قــيمة مؤشـر الكفـاءة وتأخذ القيم 

r: ( عدد املخرجاتr =1,2,3,…,s ) 

i ( عدد املدخالت :i =1,2,3,…,m ) 

xio كمية املدخلة :i  للوحدةo 

yro كمية املخرجة :r  للوحدةo 

ur أوزان املخرجة :r(r =1,2,3,…,s ) 

vi أوزان املدخلة :i( i =1,2,3,…,m ) 

n عدد وحدات :DMU. 

 املذكور أعاله لها عدد غير محدود فإنه تم اقتراح املعادلة التالية للمدخالت: 1وبما أن البرمجة رقم 
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 :لكل وحدة اتخاذ قرار للحصول على البرمجة الخطية التالية CCR لبرنامج 
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9Charnes A, Cooper WW, Rhodes E. (1978) Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational 
Research, 2, 429-444. 
10 Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2006), Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software. 2nd ed. New York: Springer. P. 70-75. 
11 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 11-15. 
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 كما أنه تم اقتراح املعادلة التالية للمخرجات:
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 :لكل وحدة اتخاذ قرار للحصول على البرمجة الخطية التالية CCR لبرنامج 
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  نموذجBCC: 

، فإن صيغته متشابهة، ويكمن الفرق بينهما في إدراج قيود إضافية على حالة نموذج CCRهو امتداد لنموذج  BCCبما أن نموذج  

BCC وُيعرف هذا التقييد بتقييد املحدودية وبما أن نموذج ،CCR  يسـتخدم فرضـيةCRS  إال أنCRS  مالئمة فقط عـندما تكـون جميع املنشـآت

-Banker et al. 1984, p. 1081بكفاءة الحجم تعمـل في مســتوى أحجامهــا املثلى وبخالف ذلك فإنه ينـتج عنه ازدواجية مؤشرات الكفاءة الفنية 

1087))12  ،(Cooper et al. 2006, p. 89-93)13  ،(Cooper et al. 2011, p. 43-53)14 ، لذلك تم استخدام نموذجBCC  بفرضيتهVRS   بجانب

 .15(Banxia Frontier Analyst)لقياس الكفاءة النسبية كفاءة الحجم لإلقصاء بين أثر الكفاءة الفنية وأثر CCR نموذج 

الوارد في النموذج  CCRإضافة قيود إضافية على نموذج Banker et al. 1984, p. 1081-1087))16فقد اقترح  هذا االعتبارولحل 

 األساس ي الكسري املوضح أعاله هذا القيد هو:
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 :لك لوحدة اتخاذ قرار للحصول على البرمجتين الخطيتين التاليتين لجانب املدخالت واملخرجات على التوالي BCCلبرنامج 
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موجود في املتغير BCCونموذج  CCRمن خالل املعادلة السابقة يظهر الفرق بين نموذج 

u  وهو املتغير املزدوج املرتبط بالقيد في نموذج التغليف ،

باستثناء  –كما أن جميع املتغيرات غير سالبة  0ijx ،rjyوالصيغة أعاله تفترض أن   .CCRالذي ال يظهر أيًضا في نموذج 
u  تلك التي قد تكون

                                                             
12 Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science, 30(September (9)), 1078–1092. 
13 Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2006), Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, 
References and DEA-Solver Software. 2nd ed. New York: Springer. P. 70-75. 
14 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 11-15. 
15Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for Professionalshttp://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
16 Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data 
envelopment analysis. Management Science, 30(September (9)), 1078–1092. 
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)(Cooper RTSReturns to Scale)موجبة أو سلبية أو صفرية مع نتائج تجعل من املمكن استخدام القيم املثلى لهذا املتغير لتحديد عوائد الحجم 

et al. 2011, p. 44-45)17.  
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 املشكلة البحثية:

منه التكيف مع هذه التغيرات من جلبت عوملة القطاع املصرفي تغييرات عاملية حديثه لتحديات تنافسية كبيرة لهذا القطاع، مما يتطلب 

نشآت خالل تطوير خدماته وتحسين أدائه. وتعتبر الكفاءة املصرفية من أكثر األساليب والوسائل التي يمكن من خاللها تقييم أداء املؤسسات وامل

مدى نجاح السياسات الحكومية املصرفية املصرفية واملالية والتعرف على مستوى أداء السوق املصرفي ككل، وكذلك تعتبر أحد األساليب التي توضح 

مية وتأثيرها على واملالية والتشريعية والقانونية وشدة تأثيرها على القطاع املالي واملصرفي، وبالتالي هل كفاءة البنوك تؤدي إلى نجاح السياسات الحكو 

 القطاع املالي واملصرفي؟

 األهداف البحثية:
واملدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة كفاءة البنوك العاملة يستهدف البحث تحقيق هدف رئيس وهو قياس 

 من خالل تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية وهي: (DEA)بنك وذلك باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات  12والبالغ عددها ( 2017- 2013)

 املتعلقة بموضوع الدراسة.التعرف على املصطلحات واملفاهيم البحثية  .1

 (.2017- 2013املدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )قياس الكفاءة الفنية للبنوك  .2

 (.2017- 2013املدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )قياس كفاءة الحجم للبنوك  .3

 (.2017- 2013املدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )ة للبنوك قياس الكفاءة النسبية التام .4

 منهجية الدراسة:
استخدم البحث مجموعة من املناهج البحثية التي تتناسب مع أهداف البحث حيث تم استخدام املنهج الوصفي للتعرف على املفاهيم 

استخدام املنهج التحليلي القياس ي والذي من خالله تم استخدام مجموعة من األساليب والطرق  واملصطلحات املتعلقة بموضوع البحث كما تم

لقياس كفاءة البنوك في القطاع املصرفي السعودي للوصول إلى    DEA القياسية لتحليل بيانات البحث باالستعانة بأسلوب تحليل مغلف البيانات

 نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها.

  النظري:اإلطار 
 املفاهيم واملصطلحات البحثية:

  :مفهوم الكفاءة 

تعرف الكفاءة بأنها تحقيق أكبر انجاز ممكن من األهداف املحددة مع إجراء تحسينات أو تطويرات عليها حسب الحاجة والرؤية املستقبلية 

اإلنتاجية، على أال يؤثر ذلك على جودة اإلنتاجية مما يعني أن املنظمة تتبنى بأقل قدر ممكن من املوارد البشرية واملادية واملالية والحد من هدر الطاقة 

 .18(70، ص2013بلقاسم،  ( قيمة "عمل األشياء بطريقة صحيحة"

  :مفهوم الكفاءة االقتصادية 

الحصول على زيادة أو تلبية رغبات تعرف الكفاءة االقتصادية بأنها توزيع املوارد االقتصادية بين االستخدامات البديلة بطريقة ال يمكن معها 

 .19(26، ص2016املستفيدين بتغيير توزيع املوارد )اسماعيل، 

                                                             
17 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 11-15 

 .70( الفعالية التنظيمية في املؤسسة: مدخل سوسيولوجي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص 2013بلقاسم، بن تركي سالطنية ) 1818
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وتتحقق الكفاءة االقتصادية في استخدام املوارد من خالل الحصول على أقص ى قدر من اإلنتاج بقدر معين من املوارد أو الحصول على قدر 

 .20(25-24، ص 2016يكون باإلمكان أفضل مما كان" )األنصاري،  معين من اإلنتاج بأقل قدر من املوارد، "عندما ال

 :مفهوم الكفاءة اإلنتاجية أو الفنية 

اجية، ويمكن تشير الكفاءة اإلنتاجية أو الفنية إلى االستخدام األمثل للموارد ورأس املال والخبرة التنظيمية واإلدارية املتاحة في العملية اإلنت

االستخدام غير املكتمل منها وذلك من أجل تحضير أقص ى إنتاج بأقل تكلفة ممكنة. بهذا املفهوم فإن الكفاءة اإلنتاجية تحسينها من خالل القضاء على 

ص ى من أو الفنية تتضمن إنتاج السلع والخدمات من خالل مزيج مثالي من املدخالت وتوسيع فرص النمو بقدر اإلمكان من أجل الحصول على الحد األق

 .21(36-34، ص 2009بأقل نفقة من املوارد )الوادي، النتائج املمكنة 

  :مفهوم الكفاءة املصرفية 

ال يختلف مفهوم الكفاءة في القطاع املصرفي عن بقية القطاعات االقتصادية األخرى من خالل االستخدام األمثل للموارد املتاحة لتحقيق 

عرف الكفاءة املصرفية بأنها ناتج للكفاءة 22(140، ص 2013و قريش ي ،  أقص ى ناتج ممكن وتحقيق نواتج محددة بأقل قدر من املدخالت )ختو 
ُ
. وت

 من الناحية التقنية بينما يشكو من عدم الكفاءة االقتصادية في غياب معر 
ً
فة السوق أو الفنية والكفاءة االقتصادية، لذا قد يكون أحد البنوك مؤهال

 في اعتماده على التكنولوجيا سوء تفسير املخاطر أو عدم وجود تسعيرة مناسبة، من نا
ً
حية أخرى ، يمكن للبنك ذو الكفاءة االقتصادية أن يتعثر فنيا

. من هذا املنظور تكون املؤسسة املصرفية ذو كفاءة عالية إذا تمكنت من 23(3، ص 2011املتقادمة ، وهو ما يعد إهداًرا لجزء من املوارد )عبد مواله، 

املتاحة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة مع الحد األدنى من تبديد القدرات املادية والبشرية وتحقيق الحجم األمثل توجيه مواردها االقتصادية والفنية 

 .24(61، ص2012باإلضافة إلى توفير مجموعة واسعة من املنتجات املالية )رايس والزهراء، 

  :مؤشر الكفاءة الفنية 

ي ولكنها تستند إلى التخطيط الفعال والتنسيق املسبق والصحيح للموارد املتاحة ال تحدث الزيادة أو التحسين في مستوى اإلنتاج بشكل عفو 

ألساسية وكذلك على أساس االستخدام األمثل للتكنولوجيات الحديثة. لذلك، فإن مؤشر الكفاءة الفنية هو عماد تحسين معدالت الكفاءة واملتطلبات ا

.مؤشر الكفاءة الفنية هو مقياس لقدرة وحدة اإلنتاج على تجنب الهدر 25(54، ص 2011، عبد الرحمنوالجوهرية لغرض تجويد وتحسين اإلنتاجية )

وذلك بإنتاج أكبر قدر ممكن من املخرجات التي يسمح بها استخدام املدخالت، أو استخدام قدر ضئيل من املدخالت التي يسمح بها مستوى 

 .26(Coelli et al. 2005, p. 4-5)املخرجات

جانبين يتمثل األول فيما يسمى بكفاءة املدخالت ذات التوجيه املدخلي والتي تهدف Farrell MJ. 1957, p. 254-255) )27ستنادا الىوللكفاءة الفنية ا

 عادية.الى تحقيق قدر معين من اإلنتاج بأقل قدر ممكن من املدخالت وتقاس الكفاءة رياضيا من خالل املخرجات الفعلية/املدخالت املتوقعة أو ال

يتمثل الجانب الثاني في كفاءة املخرجات ذات التوجيه املخرجي والتي تهدف الى تحقيق أكبر قدر ممكن من املخرجات باستعمال قدر بينما 

 معين من املدخالت وهنا تقاس الكفاءة رياضيا من خالل قيمة املخرجات/تكاليف املدخالت.

 أن:28(Banxia Frontier Analyst)يتضح لنا من هذين الجانبين وبالرجوع الى 

  الوحدة الكفء هي التي تكون لديها املدخالت الفعلية تساوي املدخالت املطلوبة للمخرجات الفعلية الكفء وبذلك تحقق نسبة تساوي

 الواحد وتكون كفء تقنًيا؛ 

  وبالتالي تحقق نسبة أقل من أما الوحدة غير الكفء فتكون لديها املدخالت الفعلية أكبر من املدخالت املطلوبة للمخرجات الفعلية الكفء

 الواحد وتكون غير كفء تقنيا املدخالت.

                                                                                                                                                                                                             
 .26األردن، عمان، ص ( املالية العامة مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2016اسماعيل، ميثم لعيبي )19
 . 25 -24، جمهورية مصر العربية، الجيزة، صص 1( االقتصاد بين اإلسالم والنظم املعاصرة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط2016األنصاري، بالل صالح )20
 . 36 – 34شر والتوزيع، األردن، إربد، ص ص ( النظام االقتصادي في اإلسالم، دار الكتاب الثقافي للطباعة والن2009الوادي، حازم محمود )21
22

تجارية وعلوم (، قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ال2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، )

 .147 -139ئر ص التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزا
 .3، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 104(، كفاءة البنوك العربية، سلسلة دراسات جسر التنمية، السنة العاشرة، العدد 2001عبد مواله، وليد، )23
(، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث 2008 - 2004الة البنوكالجزائرية )دراسة ح -(، قياس الكفاءة املصرفية باستخدام نموذجحد التكلفة العشوائية2012رايس، حدة والزهراء، نوي فاطمة، )24

 .61كانون الثاني، ص  -( 1العدد السادس والعشرون ) -والدراسات 
 .54دن، عمان، ص (، إدارة اإلنتاج في املنشأت الخدمية والصناعية مدخل تحليلي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األر 2011عبدالرحمن، بن عنتر، ) 25

26Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J., Battese, G.E (2005). An introduction to efficiency andproductivity analysis. Springer. p. 4-
5 
27Farrell MJ. (1957) the measurement of production efficiency. Journal of Royal Statistical Society, 120, 253-290. 
28Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for Professional shttp://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
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 بإحدى الطرق التالية:29(57-56، ص 2011عبد الرحمن، ويمكن تحسين الكفاءة اإلنتاجية استنادا الى )

  .ثبات قيمة املدخالت مع زيادة قيمة املخرجات 

  أكبر.زيادة قيمة املدخالت مع زيادة قيمة املخرجات النهائية بنسبة 

 .تخفيض قيمة املدخالت املستخدمة مع زيادة قيمة املخرجات النهائية 

 .تخفيض قيمة املدخالت املستخدمة مع ثبات قيمة املخرجات النهائية 

 .تخفيض قيمة املدخالت املستخدمة مع تخفيض قيمة املخرجات النهائية بنسبة أكبر 

 :مؤشر كفاءة الحجم 

تستفيد فيه وحدة اإلنفاق من فرص نمو إنتاجها بشكل أسرع من نمو مدخالتها كما يشير الى مقدرة مؤشر كفاءة الحجم يقيس املدى الذي 

تصادية بشكل الوحدة االقتصادية على العمل في نطاقها األمثل من خالل العالقة بين املخالت واملخرجات املرتبطة بعائد الحجم سواء في املؤسسات االق

 .30(141، ص 2013و قريش ي ،  عام أو املصرفية بشكل خاص ) ختو 

بفرضية عوائد  BCCوفق نموذج  عينة الدراسة على DEAالفنية بتطبيق نموذج تحليل مغلف البيانات  الكفاءة درجة على يتم الحصول 

 املستخرجة التقنية الكفاءة درجة بقسمة الحجمية فيتم الحصول عليها الكفاءة درجة بينما VRS (Variable Returns of Scale) الحجم املتغيرة

 CRS   (Banxia  (Constant Return to Scale)بفرضية ثبات غلة الحجم  CCRنموذج  وفق املقاسة التقنية الكفاءة درجة على BCC نموذج وفق

Frontier Analyst)31. 

 متزايدة أو متناقصةتكون العوائد الحجمية التي تظهر من جميع عوامل اإلنتاج في النسبة املئوية نفسها إما ثابتة أو 

 .فإذا كانت هذه النسبة أكبر من الواحد، فنقول عن العملية اإلنتاجية أنها تتصف بغلة حجم متزايدة 

 .وإذا كانت النسبة أقل من الواحد فتكون غلة الحجم متناقصة 

 أما إذا كانت النسبة تساوي الواحد فغلة الحجم ثابتة (Banker et al. 2004, p. 346-349) 32 ،(Cooper et al. 2011, p. 42-43)33. 

 الدراسات السابقة 

  ،بعنوان "قياس الكفاءة املصرفية في املصارف الجزائرية باستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية" والتي  34(2009في دراسة ) رايس والزهراء

( وقد توصلت الدراسة إلى أن املصارف 2008- 2004استهدفت التعرف على مدى تمتع املصارف الجزائرية بالكفاءة املصرفية خالل الفترة ) 

صر اإلنتاج ولكنها ال تستطيع التحكم في تكاليفها مما يجعلها ال تستطيع توفير وفورات في الحجم الجزائرية تتمتع بكفاءة اإلحالل بين عنا

تساعدها في توسيع نشاطها وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام السلطات النقدية املصرفية بالعمل على زيادة استقالل املصارف الجزائرية 

ير املوارد البشرية العاملة في تلك املصارف وتقديم خدمات مصرفية حديثة مما يساعد واالتجاه نحو خصخصة املصارف العمومية ورفع وتطو 

 على زيادة كفاءتها وقدرتها على املنافسة. 

 ( وفى دراسةSharmaa, 2012)35 " بعنوانMeasurement of Technical Efficiency and Its Sources: An Experience of Indian 

Banking Sectorوتبين نتائج الدراسة ارتفاع  2010- 2005هدفت قياس الكفاءة الفنية للمصارف التجارية  في الهند خالل الفترة " والتي است

عالقة  مستوى الكفاءة الفنية في املصارف التجارية الهندية من خالل زيادة معدالت األصول الثابتة ومعدالت الودائع وقد بينت الدارسة أن هناك

                                                             
 .57-56األردن، عمان، ص  (، إدارة اإلنتاج في املنشأت الخدمية والصناعية مدخل تحليلي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،2011عبدالرحمن، بن عنتر، ) 29
30

تجارية وعلوم (، قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم ال2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، )

 . 147 -139التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ص 
31Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for Professionals http://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
32 Banker, Rajiv D.; Cooper, William W.; Seiford, Lawrence M.; Thrall, Robert M.; Zhu, Joe (2004), Returns to scale in different DEA 
models, European Journal of Operational Research 154 (2004) 345–362 
33 Cooper W W, Seiford L M and Zhu J (2011). Handbook on Data Envelopment Analysis. International Series in Operations Research 
& Management Science. 2nd Edition, Springer, New York. P. 42-43 

(، مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث 2008- 2004( قياس الكفاءة املصرفية بإستخدام نموذج حد التكلفة العشوائية دراسة حالة البنوك الجزائرية ) 2009رايس، حدة، الزهراء، فاطمة )34

  .84 -55، املجلد األول، فلسطين، ص  26والدراسات، العدد 

)35(Sharmaa S., Rainab D. &Singhc S. (2012) Measurement of Technical Efficiency and Its Sources: An Experience of Indian Banking 

Sector  ،Int. Journal of Economics and Management 6(1), P: 35 – 57. 



 سعد الوابل(DEA)                                                                                         باستخدام حتليل مغلف البيانات قياس كفاءة البنوك يف القطاع املصريف السعودي 

 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019 
 245 

 

ملوكة للقطاع العام والكفاءة الفنية للمصارف ووجود عالقة إيجابية بين نسبة النقد والودائع وكفاءة املصارف الفنية إيجابية بين املصارف امل

 وهناك عالقة سلبية بين نسبة الودائع إلى إجمالي االلتزامات لها عالقة سلبية مع الكفاءة الفنية للمصارف. 

  ، كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات" والتي استهدفت قياس الكفاءة  بعنوان "قياس 36(2013وفي دراسة ) ختو و قريش ي

ثة املصرفية ملجموعة من البنوك الوطنية والعربية واألجنبية العاملة في القطاع املصرفي الجزائري وقد تضمنت عينة الدراسة عشرة بنوك ثال

دراسة أن معظم البنوك قيد الدراسة تتمتع بوفرة في املوارد وهو ما يعكس ضعف االستثمارات وطنية وأربعة عربية وثالثة أجنبية وكانت نتائج ال

 لبنك.املصرفية لدى هذه البنوك وأن مستوى كفاءة النوك الوطنية والعربية أقل من كفاءة البنوك األجنبية وأن درجات الكفاءة ال ترتبط بحجم ا

 ( وفي دراسةAlmumani, 2013)37 " بعنوانThe Relative Efficiency of Saudi Banks: Data Envelopment Analysis Models  "

(  وأظهرت أهم النتائج أن البنوك السعودية 2011-2007والتي استهدفت أداء البنوك السعودية باستخدام تحليل مغلف البيانات خالل الفترة )

ومستقرة بمرور الوقت، كما أظهرت النتائج أيضا أن الكفاءة النسبية للمصارف فعالة في إدارة مواردها املالية كما أن درجة كفاءتها عالية 

مما  السعودية األصغر تتفوق بشكل كبير على البنوك املتوسطة والكبيرة، إال أن البنوك التي لديها نسبة أعلى من كفاية رأس املال أقل كفاءة

 أعلى من كفاية رأس املال أقل مخاطرة. يشير الى أن البنوك في اململكة العربية السعودية ذات نسبة

 ( وفي دراسةKumar & Singh, 2015)38  بعنوانMeasuring Technical and Scale Efficiency of Banks in India Using DEA” 

 CRRم نموذج من خالل استخدا 2010-2006هدفت الدراسة الى قياس الكفاءة الفنية والحجمية للمصارف التجارية في الهند خالل الفترة “

، وظهرت النتائج انتشار واسع للكفاءة الفنية بين البنوك خالل الفترة. كما تظهر النتائج التقديرية أن أداء بنوك القطاع الخاص كان BCCونموذج 

 أفضل من بنوك القطاع العام خالل الفترة ومصدر عدم الكفاءة يرجع أساسا إلى حجمه وليس بسبب عدم الكفاءة التقنية.

 وفي ( دراسةSumantyo & Tresna, 2017)39 " بعنوانBank Efficiency Analysis and Stock Return in Indonesia Stock 

Exchange  تم 2016إلى  2009" هدفت هذه الدراسة إلى تحليل كفاءة البنوك املدرجة في سوق األوراق املالية في إندونيسيا خالل الفترة من .

 25(. وكانت أهم النتائج أن من إجمالي DMUsلقياس الكفاءة املصرفية في كل وحدات صنع القرار )  DEAاتالبياناستخدام تحليل مغلف 

ا تم تحليلها، حصلت على ستة بنوك بالكفاءة. كما تم اختبار العالقة بين كفاءة البنوك وعوائد األسهم باستخدام نماذج التأثير ال
ً
ثابت مصرف

 ية للبنوك اإلندونيسية ال تؤثر على عوائد األسهم.وظهرت النتيجة أن الكفاءة املصرف

 :اإلطار التطبيقي 
 عينة وأدوات الدراسة:

بنك  12تم تحديد واختيار عينة الدراسة بناء على البيانات واملعلومات املتوفرة في تقارير البنوك وفي مواقعها اإللكترونية وقد اشتملت على 

( وتوضح بعض الدراسات إنه 2017-2013وقد تم تجميع بيانات الدراسة خالل الفترة )املدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية  وهي البنوك

 يجب أن ال تقل وحدات عينة الدراسة عن ضعف )مجموع عدد املدخالت + عدد املخرجات( إلثبات قوة تميز طريقة تحليل مغلف البيانات عن بقية

 .40رق الط

الذي  (CCR)وهو أحد أشكال البرمجة الخطية وذلك من خالل تطبيق نموذج(DEA) وقد تم استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات 

 الذي يستند إلى فرضية تغير عوائد الحجم.(BCC)يستند إلى فرضية ثبات عوائد الحجم ونموذج 

 متغيرات الدراسة:

(، Y1( واملخرجات والتي تشتمل على القروض )X2(، الودائع )X1تتضمن )حقوق املساهمين ) تتمثل متغيرات الدراسة في املدخالت والتي

 ( وهي تعبر عن النشاط األساس ي للبنوك. Y2إجمالي املوجودات )

 

                                                             
36
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37Almumani, M. A. (2013) The Relative Efficiency of Saudi Banks: Data Envelopment Analysis Models, International Journal of 
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38 Kumar, N; & Singh. A. 2015. IOSR. Measuring Technical and Scale Efficiency of Banks in India Using DEA Journal of Business 
and Management, Vol 17, Issue 1. PP 66-71 
39Sumantyo, R.  Tresna, W. N. 2017. Bank Efficiency Analysis and Stock Return in Indonesia Stock (IDX), Exchange JurnalEkonomi 
Pembangunan, 18 (2), 2017, 256-264 
40Sathya S. D. (2006).  Efficiency Performance in India Banking – Use of Data Envelopment Analysis, Global Business Review, 7:2, 
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 نتائج الدراسة:

واملنبثقين من أسلوب تحليل   CRSبفرضيته CCRبجانب نموذج  VRSبفرضيته  BCCكما تمت اإلشارة إليه أعال فقد تم استخدام نموذج 

 .41(Banxia Frontier Analyst)بين أثر الكفاءة الفنية وأثر الكفاءة الحجمة لقياس الكفاءة النسبية التامة  لإلقصاءDEA البيانات 

 .42( 143، ص 2013درجة الكفاءة الحجمية ) ختو و قريش ي ،  × كما أن درجة الكفاءة النسبية التامة = درجة الكفاءة الفنية 

( درجات الكفاءة النسبية التامة التي حققتها وحدات الدراسة كما يوضح غلة الحجم لبنوك الدراسة ومصدر 1وبناء على ذلك يبين )جدول 

 .ر الكفء عدم الكفاءة للبنوك غي

 (2017- 2013بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )مقدار الكفاءة وغلة الحجم للبنوك املدرجة : (1جدول )

 مصدر عدم الكفاءة غلة الحجم
 مقدار الكفاءة

 البنوك
 النسبية الكفاءة الكفاءة الحجمية الكفاءة الفنية

 البنك األهلي التجاري  0.999 0.999 1.000 حجمي متناقصة

 مصرف الراجحي 0.999 0.999 1.000 حجمي متناقصة

 مجموعة سامبا املالية 0.999 1.000 0.999 فنى متناقصة

 بنك الرياض 0.996 0.998 0.998 حجمي وفنى متناقصة

 البنك السعودي الفرنس ي 0.999 0.999 1.000 حجمي متناقصة

 البنك السعودي البريطاني 1.000 1.000 1.000 ال يوجد ثابتة

 البنك العربي الوطني 1.000 1.000 1.000 ال يوجد ثابتة

 البنك األول  0.992 0.994 0.998 حجمي وفنى متناقصة

 مصرف اإلنماء 1.000 1.000 1.000 يوجد ال ثابتة

 لالستثمار البنك السعودي 0.997 0.997 1.000 حجمي متناقصة

 بنك البالد 0.964 0.996 0.998 حجمي وفنى متناقصة

 بنك الجزيرة 1.000 1.000 1.000 يوجد ال ثابتة

 DEAاملصدر: اعداد الباحث تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج    
 :تحليل درجات الكفاءة 

( يتبين أن )البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، مصرف اإلنماء، بنك الجزيرة( قد حققت درجات 1من خالل بيانات )جدول 

%( من الكفاءة وحققت شرط القيم الراكدة تساوي 100، أي حققت نسبة )ذو التوجه املخرجي (CCR)( وفق نموذج 1الكفاءة النسبية التامة )الدرجة 

( ذو التوجه (BCCبالتالي هي التي تشكل الحدود الكفء لعينة الدراسة، وكذلك حققت تلك البنوك الكفاءة الحجمية والفنية وفقا لنموذج صفر، و 

 تقع دون الحدود الكفء بحسب درجة كل وحدة.  1، بينما باقي بنوك الدراسة حققت درجات أقل من املخرجي

في مقياس الكفاءة الحجمية، وقيمها الراكدة تساوي صفر  1ت كفاءة حجمية ألنها حققت درجة وقد تبين أن مجموعة سامبا املالية قد حقق

بسبب درجتها  ذو التوجه املخرجي (CCR)وفق نموذج  ، ولكنها ليست كفء فنياذو التوجه املخرجي (CCR)وبالتالي تقع على الحدود الكفء لنموذج 

 في مقياس الكفاءة الفنية.  1األقل من 

بين أن )البنك األهلي التجاري، مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنس ي، البنك السعودي لالستثمار( قد حققت كفاءة فنية وكذلك ت

، ذو التوجه املخرجي (BCC)في مقياس الكفاءة الفنية، وقيمها الراكدة تساوي صفر وبالتالي تقع على الحدود الكفء لنموذج  1ألنها حققت درجة 

 في مقياس الكفاءة الحجمية.  1حجميا بسبب درجتها األقل من  ولكنها ليست كفء

أما )بنك الرياض، البنك األول، بنك البالد( ليست كفء ال فنيا وال حجميا لتحقيقها درجات كفاءة أقل من الواحد في كال املؤشرين وألن 

 القيم الراكدة لديها ال تساوي الصفر.

تي حققت درجة كفاءة نسبية تامة فإن غلة الحجم لديها ثابتة أي أنها حققت الحجم األمثل وكذلك أوضحت نتائج الدراسة أن البنوك ال

 ، وتستطيع االستمرار في نشاطها وفق التوليفة الحالية لعناصر املدخالت واملخرجات.ذو التوجه املخرجي(BCC) (CCR) والكفء وفق نموذجي 

فإن غلة الحجم لديها متناقصة وبالتالي فهي تحقق  (BCC) (CCR)عا وفق نموذجي بينما البنوك غير الكفء فنيا أو حجميا أو االثنين م

دخالت وفورات حجم سالبة، ولم تستطع تحقيق الحجم األمثل أو الكفء بما هو متاح لها من موارد وتكاليف، وال تستطيع ذلك إال بإجراء تحسين للم

 التحسين املطلوب من الوحدات غير الكفء.( الذي يوضح 2وفقا للجدول ) أو املخرجات أو اإلثنين معا

                                                             
41Banxia Frontier Analyst, Data Envelopment Analysis for  Professionalshttp://www.banxia.com/frontier/resources/glossary 
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 (2017- 2013بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )للبنوك املدرجة  مستويات التحسين املطلوبة من البنوك الغير كفء: (2جدول )

 البنك املدخالت واملخرجات القيم الفعلية القيم املقترحة طلوباملالتحسين  نسبة التحسين

8.3% 19.361 213.474 232.835 Y1 
 مخرجات

 البنك األهلي التجاري 
25.7% 110.795 318.670 429.466 Y2 

5.1% 2.476 46.256 48.732 X1 
 مدخالت

17.3% 55.05 261.374 316.424 X2 

0 0 213.475 213.475 Y1 
 مخرجات

 مصرف الراجحي
0 0 318.670 318.670 Y2 

0.06% 0.030 46.225 46.255 X1 
 مدخالت

0 0 261.373 261.373 X2 

0 0 127.688 127.688 Y1 
 مخرجات

 مجموعة سامبا املالية
0 0 227.053 227.053 Y2 

0 0 39.645 39.645 X1 
 مدخالت

0.51% 0.205 167.959 168164 X2 

0 0 138.431 138.431 Y1 مخرجات 

 
 بنك الرياض

0 0 215.410 215.410 Y2 

0.2% 0.016 36.118 36.179 X1 
 مدخالت

0.5% 0.737 158.791 159.528 X2 

0 0 120.603 120.603 Y1 
 مخرجات

 البنك السعودي الفرنس ي
0 0 187.783 187.783 Y2 

0.35 % 0.99 27.607 27.706 X1 
 مدخالت

0 0 145.628 145.628 X2 

0 0 68.342 68.342 Y1  

 مخرجات
 األول البنك 

0 0 99.537 99.537 Y2 

3.2% 0.381 11.446 11.827 X1 مدخالت 

 0.2% 0.164 80.289 80.453 X2 

0 0 57.029 57.029 Y1 
 مخرجات

 البنك السعودي لالستثمار
0 0 90.908 90.908 Y2 

0.2% 0.036 13.526 13.562 X1 
 مدخالت

0 0 66.176 66.176 X2 

5.4 % 1.82 31.31 33.13 Y1 
 مخرجات

 بنك البالد
0 0 49.494 49.494 Y2 

1.4 % 0.06 6.345 6.435 X1 
 مدخالت

0 0 39.206 39.206 X2 

 DEA*املصدر: اعداد الباحث تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج             

 ويستند التحسين املطلوب إلى عوامل أساسية هي:( التحسين املطلوب في مخرجات ومدخالت البنوك غير الكفء، 2ويبين الجدول )

حيث يكون الهدف في التوجيه املخرجي هو تحسين املخرجات، وفي  (BCC) (CCR)نموذج التوجيه املستخدم )املدخلي أم املخرجي( وفق نموذجي 

أو املخرجات؛ وغلة الحجم التي تحدد إمكانية وقيود التوجيه املدخلي تحسين املدخالت؛ ودرجة كفاءة البنك غير الكفء، والقيم الراكدة في املدخالت 

 التحسين املطلوب في التوجيهين املدخلي واملخرجي. وعليه يكون التحسين املطلوب من البنوك غير الكفء على النحو التالي:

 :البنك األهلي التجاري 

بنسبة  (Y2)% وإلجمالي املوجودات 8.3بنسبة  (Y1)يمكن للبنك األهلي التجاري تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مخرجاته لحجم القروض 

. كما أن على البنك األهلي التجاري (Y2 , Y1)( من املخرجتين 2% وبناء عليه يمكن تحقيق الحجم األمثل املحدد بالقيم املقترحة في الجدول رقم )25.7
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، وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، (X2)% للودائع  17.3و (X1)% لحقوق ملساهمين 5.1لتحقيق الكفاءة التامة تخفيض مدخالته بنسبة 

النسبية أي عدم قدرة البنك على االقتصار على تحسين املخرجات فقط بل عليه تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا، وبالتالي الكفاءة 

 التامة. 

 :مجموعة سامبا املالية 

، واملحافظة على نسبة حقوق ملساهمين (X2)% للودائع 0.51يمكن ملجموعة سامبا املالية تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

(X1)  وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط على تخفيض نسبة الودائع حتى يحقق الكفاءة الفنية وبالتالي ثابتة

 يستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

 :بنك الرياض 

وهو ما تعكسه  ،(X2)% للودائع  0.5و (X1)لحقوق ملساهمين % 0.2 يمكن لبنك الرياض تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

( حتى يتمكن 2غلة الحجم املتناقصة للبنك، وبهذا يستطيع البنك تحسين املدخالت لتحقيق الحجم األمثل املحدد بالقيم املقترحة في الجدول رقم )

 البنك من تحقيق الكفاءة النسبية التامة.

 :البنك األول 

وهو ما تعكسه  ،(X2)% للودائع  0.2و (X1)% لحقوق ملساهمين  3.2يمكن للبنك األول تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

( حتى يتمكن 2غلة الحجم املتناقصة للبنك، وبهذا يستطيع البنك تحسين املدخالت لتحقيق الحجم األمثل املحدد بالقيم املقترحة في الجدول رقم )

 من تحقيق الكفاءة النسبية التامة. البنك

  :مصرف الراجحي 

 (X2)واملحافظة على نسبة الودائع   (X1)% لحقوق املساهمين0.06يمكن ملصرف الراجحي تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط على تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية وبالتالي ثابتة، 

 يستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

 :بنك االستثمار 

 (X2)واملحافظة على نسبة الودائع   (X1)% لحقوق املساهمين0.2يمكن لبنك االستثمار تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض مدخالته بنسبة 

، وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط على تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية وبالتالي ثابتة

 يستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة.

  :بنك البالد 

% 1.4مدخالته بنسبة وكذلك تخفيض  (Y1)% لحجم القروض  5.4مخرجاته بنسبة  يمكن لبنك البالد تحقيق الكفاءة التامة بتخفيض

، وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، أي عدم قدرة البنك على االقتصار على تحسين املخرجات فقط بل عليه تخفيض  (X1)لحقوق املساهمين

 مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا، وبالتالي الكفاءة النسبية التامة. 

  :البنك السعودي الفرنس ي 

واملحافظة على نسبة   (X1)% لحقوق املساهمين 0.35بتخفيض مدخالته بنسبة يمكن للبنك السعودي الفرنس ي تحقيق الكفاءة التامة 

، وهو ما تعكسه غلة الحجم املتناقصة للبنك، ويستطيع البنك االقتصار فقط على تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية ثابتة (X2)الودائع 

 وبالتالي يستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

 الدراسة:استنتاجات 
 12والبالغ عددها ( 2017- 2013واملدرجة بالسوق املالية في اململكة العربية السعودية خالل الفترة )االستنتاج العام هو أن البنوك العاملة  .1

بنك تعرض مستويات مختلفة من الكفاءة. لذا، هناك مجال لتحديث كفاءة هذه البنوك األقل كفاءة. وتفسر نتائج الدراسة أن هناك فائض 

ملصرفية أن موارد هذه البنوك تفوق استخدامها مما يوضح ضرورة زيادة االستثمارات ا أيفي املوارد املتاحة لدى بنوك الدراسة الغير كفء 

 لدى البنوك السعودية حتى تستطيع تحقيق الكفاءة النسبية التامة. 

أن )البنك السعودي البريطاني، البنك العربي الوطني، مصرف اإلنماء، بنك الجزيرة( قد حققت درجات الكفاءة النسبية التامة مما يوضح  .2

 ا. قدرة هذه البنوك على تحقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة لديه

% 0.51أن مجموعة سامبا املالية استطاعت تحقيق الكفاءة الفنية وتستطيع تحقيق الكفاءة التامة عند قيامها بتخفيض مدخالته بنسبة  .3

 وبالتالي تحقيق الكفاءة الحجمية.  ،(X2)للودائع 
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% وإجمالي املوجودات 8.3بنسبة  (Y1) أن البنك األهلي التجاري يستطيع تحقيق الكفاءة التامة النسبية بتخفيض مخرجاته حجم القروض .4

(Y2)  لحقوق املساهمين 5.1% وتخفيض مدخالته بنسبة 25.7بنسبة %(X1) للودائع  17.3و %(X2) أي عدم قدرة البنك على االقتصار ،

 على تحسين املخرجات فقط، بل عليه تخفيض مدخالته حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا، وبالتالي الكفاءة النسبية التامة. 

ة  أن بنك الرياض يستطيع االقتصار على تحسين املدخالت لتحقيق الكفاءة الفنية والحجمية وذلك من خالل تخفيض مدخالته بنسب .5

 حتى يمكن تحقيق الكفاءة النسبية التامة. (X2)% للودائع  0.5و (X1)لحقوق املساهمين  0.2%

%  3.2يستطيع االقتصار على تحسين املدخالت لتحقيق الكفاءة الفنية والحجمية وذلك من خالل تخفيض مدخالته بنسبة أن البنك األول  .6

  حتى يمكن تحقيق الكفاءة النسبية التامة. (X2)% للودائع  0.2و (X1)لحقوق املساهمين 

% لحقوق املساهمين وبالتالي يحقق  0.06أن مصرف الراجحي يستطيع تحقيق الكفاءة الحجمية عند قيامه بتخفيض مدخالته بنسبة   .7

 الكفاءة النسبية التامة. 

% لحقوق املساهمين وبالتالي يحقق الكفاءة  0.2 أن بنك االستثمار يستطيع تحقيق الكفاءة الحجمية عند قيامه بتخفيض مدخالته بنسبة .8

 النسبية التامة.

وكذلك تخفيض % لحجم القروض  5.4بتخفيض مخرجاته بنسبة أن بنك البالد يستطيع تحقيق الكفاءة التامة النسبية عند قيامه  .9

ت لتحقيق الكفاءة الفنية بل عليه أي ال يستطيع البنك االقتصار فقط على تحسين املخرجا % لحقوق املساهمين1.4مدخالته بنسبة 

 تخفيض مدخالته كذلك حتى يحقق الكفاءة الحجمية أيًضا. 

% لحقوق املساهمين وبالتالي  0.35أن البنك السعودي الفرنس ي يستطيع تحقيق الكفاءة الحجمية عند قيامه بتخفيض مدخالته بنسبة  .10

 .يحقق الكفاءة النسبية التامة

 التوصيات:
زيادة االستثمارات لدى البنوك السعودية من أجل تحقيق أفضل استغالل ممكن للموارد املتاحة وتحقيق الكفاءة في ضرورة العمل على  .1

 .االستخدام

جل يجب على هيئة األوراق املالية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي تشديد إجراءات الرقابة واملتابعة على البنوك التابعة لها من أ .2

 .ة استخدام املوارد املتاحة لهذه البنوكالتأكد من كفاء

 العمل على إجراء دراسات دورية للتأكد من كفاءة استخدام البنوك السعودية للموارد املتاحة لديها.  .3

 :املراجع
: املراجع العربية: 

ا
 أوال

 ( املالية العامة مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان.2016) ،اسماعيل، ميثم لعيبي .1

 . ، جمهورية مصر العربية، الجيزة1( االقتصاد بين اإلسالم والنظم املعاصرة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط2016) ،األنصاري، بالل صالح .2

 .70( الفعالية التنظيمية في املؤسسة: مدخل سوسيولوجي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ص 2013) ،بلقاسم، بن تركي سالطنية .3

كلية  (، قياس كفاءة البنوك الجزائرية باستخدام تحليل مغلف البيانات، مجلة الباحث، العدد الثاني عشر،2013ختو، فريد وقريش ي، محمد الجموعي، ) .4

 .147 -139العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر ص 

(، 2008- 2004نموذج حد التكلفة العشوائية دراسة حالة البنوك الجزائرية ) باستخدام( قياس الكفاءة املصرفية 2009) ،رايس، حدة، الزهراء، فاطمة .5

 . 84 -55، املجلد األول، فلسطين، ص 26توحة لألبحاث والدراسات، العدد مجلة جامعة القدس املف

 .20-1، املعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص 104( كفاءة البنوك العربية، سلسلة دراسات جسر التنمية، السنة العاشرة، العدد 2001عبد مواله، وليد، ) .6

 الخدمية والصناعية مدخل تحليلي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، عمان.ت آ( إدارة اإلنتاج في املنش2011عبدالرحمن، بن عنتر، ) .7

 ( النظام االقتصادي في اإلسالم، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، إربد.2009الوادي، حازم محمود ) .8
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Abstract: In this paper the data envelopment analysis techniques of both input- and output-orientations 
was used under the assumption of constant return to scale (CRS) and variable returns of scale (VRS) to 

investigate both the technical efficiency and the scale efficiency of the Saudi banking sector during the period 

2013-2017. Each bank is a DMU that carries multiple inputs to produce multiple outputs. Thus, the relative 
efficiency of each unit is determined by comparing its multiple inputs and multiple outputs. The study 

included the use of two inputs: shareholders' equity, deposits and two outputs: loans and total assets. The 

study reached a number of results, namely, there is a surplus of resources available at the banks of the study 
which is inefficient, which means that the resources of these banks exceed their use, which shows the need to 

increase investment banking with Saudi banks so that they can achieve full efficiency relative, where the study 

found that Saudi British Bank, Arab National Bank, Alinma Bank and Bank Al Jazira achieved the highest 
levels of relative efficiency, demonstrating their ability to optimize the use of available resources. On the other 

hand, Samba Financial Group, Riyad Bank, Alawwal Bank, Al Rajhi Bank, Investment Bank and Banque 

Saudi Fransi can achieve full comparative efficiency when lowering their inputs. While The National 

Commercial Bank and Bank AlBilad can achieve full comparative efficiency when reducing their outputs and 
inputs. 

Keywords: Banking Efficiency, Data Envelopment Analysis, Saudi Banking Sector. 
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 قائمة املالحق

 (2017-2013خالل الفترة ) قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات للبنك األهلي التجاري باملليون ريال :(1ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 40.934 300.601 187.687 377.287 

2014 45.214 333.095 220.722 434.878 

2015 48.462 323.866 252.94 448.642 

2016 53.038 315.618 253.592 442.657 

2017 56.011 308.942 249.234 443.866 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013خالل الفترة ) واملوجودات ملصرف الراجحي باملليون ريالقيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض : (2ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 40.598 249.221 201.105 300.596 

2014 41.895 256.076 205.939 307.710 

2015 46.639 256.226 210.218 315.619 

2016 49.050 270.956 224.524 331.380 

2017 53.093 274.384 225.589 338.044 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات ملجموعة سامبا املالية باملليون ريال خالل الفترة ) :(3ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 38.08875 159.4838 121.6988 211.7925 

2014 38.91375 163.7963 124.08 217.3988 

2015 40.36125 171.8063 130.0013 235.2413 

2016 40.22625 172.1213 130.8188 233.9925 

2017 40.635 173.6138 131.8425 236.8425 

 (2017-2013خالل الفترة )املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك 

 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك الرياض باملليون ريال خالل الفترة ): (4ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 33.67 153.934 131.524 205.246 

2014 35.337 164.806 133.82 214.589 

2015 36.295 167.853 145.066 223.316 

2016 36.973 156.684 142.909 217.619 

2017 38.623 154.366 138.838 216.282 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )
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 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك السعودي الفرنس ي باملليون ريال خالل الفترة ) : (5ملحق )

 الموجودات القروض الودائع حقوق المساهمين السنه

2013 23.217 150.954 111.307 170.057 

2014 26.471 158.458 116.541 188.777 

2015 27.484 141.852 123.769 183.724 

2016 29.699 145.275 129.458 203.429 

2017 31.661 131.601 121.94 192.929 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013)قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك السعودي االبريطاني باملليون ريال خالل الفترة : (6ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 22.833 138.961 106.115 177.032 

2014 26.071 145.871 115.221 187.609 

2015 28.175 148.639 125.424 187.75 

2016 31.279 140.64 120.965 186.056 

2017 33.345 140.24 117.006 187.615 

 (2017-2013التقارير املالية للبنك خالل الفترة )املصدر: بيانات 

 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك العربي الوطني باملليون ريال خالل الفترة )  :(7ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 19.08 106.372 88.456 137.935 

2014 20.601 129.631 103.724 164.668 

2015 21.894 135.686 115.144 170.421 

2016 23.235 135.907 115.512 170.008 

2017 24.37 136.048 114.543 171.702 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013للبنك األول باملليون ريال خالل الفترة )قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات : (8ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 9.4 61.88 53.21 80.49 

2014 10.74 76.81 65.15 96.62 

2015 12.03 89.09 76.41 108.07 

2016 12.86 85.36 72.74 105.071 

2017 14.109 89.124 74.198 107.436 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )
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 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات ملصرف اإلنماء باملليون ريال خالل الفترة ): (9ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 16.832 42.763 44.934 63.001 

2014 17.939 59.428 53.637 80.862 

2015 18.352 65.542 56.57 88.725 

2016 19.178 80.612 70.312 104.73 

2017 20.597 89.065 79.063 115.005 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013لالستثمار باملليون ريال خالل الفترة ) للبنك السعودي قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات: (10ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 12.74 57.044 47.567 80.495 

2014 12.66 70.733 57.473 93.626 

2015 12.86 70.518 60.269 93.578 

2016 14.33 65.64 60.249 93.047 

2017 15.22 66.943 59.588 93.796 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك البالد باملليون ريال خالل الفترة ):(11ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 5.101 29.108 23.415 36.323 

2014 5.891 36.724 28.355 45.23 

2015 6.442 42.18 34.255 51.22 

2016 7.152 40.235 36.178 53.749 

2017 7.589 47.783 43.447 63.208 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )

 (2017-2013قيمة حقوق املساهمين والودائع والقروض واملوجودات لبنك الجزيرة باملليون ريال خالل الفترة ) : (12ملحق )

 املوجودات القروض الودائع حقوق املساهمين السنه

2013 5.729 48.083 34.995 59.976 

2014 6.158 54.569 41.245 66.554 

2015 7.413 49.765 42.174 63.264 

2016 8.104 51.602 42.099 66.319 

2017 8.829 50.278 39.79 68.287 

 (2017-2013املصدر: بيانات التقارير املالية للبنك خالل الفترة )
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 املحاسبي في جودة القوائم املالية:تقييم مدى مساهمة نظام املعلومات 
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 لخص:امل
نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية الواردة في القوائم املالية في   نهدف من خالل هذا املقال إلى التعرف على مدى مساهمة  

استبانة موزعة على املحاسبين في مؤسسات ومكاتب املحاسبة التي تنشط في الجزائر، بعد تحليل النتائج تبين  40البيئة الجزائرية، حيث قمنا بتحليل 

املحاسبي و جودة املعلومة املالية، إذ يتجسد هذا االرتباط  في تأثير مكوناته على خصائص الجودة للمعلومة، أن هناك ارتباط واضح بين نظام املعلومات 

 حيث أن:

 .وفرة املجموعة املستندية لها تـأثير قوي على مصداقية املعلومة

 .العناصر البشرية التي تتصف بالخبرة والكفاءة قادرة على تحسين جودة املعلومات

 ام التكنولوجيا في تحسين دقة ووقتية املعلومة. يساهم استخد

 : نظام معلومات محاسبي، جودة معلومة، معلومة مالية، مكونات نظام املعلومات املحاسبالكلمات املفتاحية

 قدمة:امل 

اتخاذ القرارات، ولعل الغاية من يعد نظام املعلومات املحاسبي أحد مرتكزات أنظمة املعلومات اإلدارية ملا يوفره من معلومات تؤثر في منحى 

رة، بحيث نظام املعلومات املحاسبي تقديم صورة صادقة عن الوضع املالي للمؤسسة، اذ يعتمد على البيانات التي تنتج عن العمليات اليومية واملستم

 يقوم بتسجيل ومعالجة وعرضها في التقارير والقوائم املالية.

لومات املحاسبية أهم املصادر التي يعتمد عليها األطراف املهتمة باملؤسسة، في الحكم على سالمة إن القوائم املالية مخرجات نظم املع

 الوضعية املالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 مشكلة الدراسة:
منتج لعملية تفاعل عناصر النظام، تبرز انطالقا من أهمية القوائم املالية باعتبارها القالب األساس ي للمعلومة املالية، التي تعتبر بدورها 

ه مشكلة الدراسة حول مدى قدرة النظام في تحقيق هدفه املطلوب من خالل انتاج معلومة تلبي احتياج مستخدميها، وعليه نحاول في دراستنا هذ

ة ذات جودة، وقد تمحورت اشكالية هذا الوقوف على حجم دور عناصر نظم املعلومات املحاسبية في البيئة الجزائرية في تقديم معلومات محاسبي

 البحث في التساؤالت التالية:

 ما مدى مساهمة عنصر مدخالت نظام املعلومات املحاسبي في جودة القوائم املالية في البيئة الجزائرية؟

 ما مدى مساهمة العنصر البشري لنظام املعلومات املحاسبي في جودة القوائم املالية في البيئة الجزائرية؟

 ما مدى مساهمة عنصر الوسائل االلكترونية ضمن نظام املعلومات املحاسبي في جودة القوائم املالية في البيئة الجزائرية؟

 الفرضيات:

 تعتبر املجموعة املستندية )مدخالت نظام املعلومات املحاسبي( كافية لتوليد معلومة ذات جودة. 

  فإن املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد معلومة مالئمةتعتمد املعالجة أساسا على العناصر البشرية لذلك. 

 .التطبيقات وبرمجيات إلكترونية كفيلة بتوفير معلومة جيدة لذلك فإن التكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين املعلومات 

 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:khiro.fs@gmail.com
mailto:Redjemkhaled@gmail.com
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  املفاهيمي لنظم املعلومات املحاسبي املبحث األول: عرض الدراسات السابقة وتحديد االطار 
 املطلب االول: الدراسات السابقة

 يوسف دراسة يوسف القش ي، مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في تحقيق األمان والتوكيدية واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية( .

 توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية: (2003القش ي، 

واملوثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة املحاسبي وموقعها أن توفير كل من األمان       

لشركة وعبر اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، واملكون من عدة سياسات وإجراءات توفر األمان واملوثوقية والتوكيدية لتعامالت العمالء والزبائن مع ا

 ي على شبكة اإلنترنت.موقعها اإللكترون

عها توصل الباحث الى أن توفير كل من األمان واملوثوقية والتوكيدية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام الشركة املحاسبي وموق      

محاسبيا  إلكتروني على شبكة اإلنترنت، وذلك ضمن سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية تعتمدها الشركة ويتم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة

 وتكنولوجيا.

  ،(2009أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات املالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة. )يحي الداية، دراسة يحيى الداية 

ات في قطاع غزة، و هدفت هذه الرسالة إلى تقييم أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات املالية لشركات قطاع الخدم

باإلضافة إلى معرفة املعوقات  كذلك عملت على قياس وتقدير الجدوى االقتصادية من استخدام نظم املعلومات املحاسبية في قطاع الخدمات غزة،

 ومشاكل استخدام نظم املعلومات املحاسبية.

املحاسبية سوف يؤدي إلى تحقيق الخصائص النوعية للبيانات املالية  ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن استخدام نظم املعلومات

 وإمكانية االعتماد عليها والحصول عليها في الوقت املناسب.  وزيادة جودة تلك البيانات ومالءمتها

يفضل أن تستخدم نظم  لكبيرةشركات الخدمات في قطاع غزة ذات رأس املال وعدد العمال واإليرادات ا وقد قدمت الدراسة عدد التوصيات أهمها:

تها في املعلومات املحاسبية املتطورة وذلك للحصول على أكبر فائدة من تلك النظم على شركات قطاع الخدمات أن تعمل على استثمار جزء من إيرادا

 تطوير نظم املعلومات املحاسبية، وذلك لتقديم خدمة أفضل مما يؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة.

  الطاهر  دأثر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية. )محم الطاهر األخضري،محمد

 (2016األخضري، 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية في   

استبانة موزعة على املحاسبين في مجمع سونلغاز لثالثة أنشطة، وهي نشاط  (60)سونلغاز، باستخدام املنهج الوصفي، وقمنا بتشخيص نظام شركة 

على ني يؤثر إنتاج الكهرباء ونشاط تسيير شبكة نقل الكهرباء ونشاط توزيع الكهرباء والغاز. دلت النتائج على أن نظام املعلومات املحاسبي اإللكترو

أنشطة  الخصائص النوعية، بما يجعل مخرجاته تتفاوت من حيث االختالف في درجة التأثير على خاصيتي القابلية للفهم والقابلية للمقارنة باختالف

 قارنة.شركات مجمع سونلغاز، حيث توصل ايضا الى ان املعلومة املالية تتصف بقابلية الفهم ومالءمة ملتخذي القرارات، وموثوقة وقابلية امل

 أساسيات نظام املعلومات املحاسبي املطلب الثاني:

اهتمت الهيئات والجمعيات العلمية املنوطة باملحاسبة بتوضيح دور املحاسبة كنظام للمعلومات حيث حثت الجمعية األمريكية للمحاسبة 

اخل إطار البحث املحاسبي حيث اعتبرت املحاسبي نظاما على ضرورة تطوير البحوث املحاسبية، معتبرة البحث في مجال نظم املعلومات يقع تماما د

اعها للمعلومات من حيث تعاملها بنفس مشكالت نظم املعلومات الشاملة لإلدارة، وقيامها بعمليات استقبال البيانات وتسجيلها وتخزينها واسترج

 (.7ص  2011زياد هاشم السقاوتشغيلها ونقلها وعرضها لتستخدم من ترشيد القرارات)

 تعريف نظام املعلومات املحاسبي .1

يعرف نظام املعلومات املحاسبي على انه هو الجزء األساس ي والهام من نظام املعلومات اإلداري في الوحدة االقتصادية في مجال األعمال،  

إلى معلومات مالية مفيدة ملستخدمي  الذي يقوم بحصر وتجميع العمليات املالية من مصادر خارجية وداخلية، ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات وتحويلها

 ( 47، ص1997أحمد حسين علي حسين،  هذه املعلومات خارج وداخل الوحدة االقتصادية.)

كما تعتبر نظم املعلومات املحاسبية في الوقت الحاضر الجهة املسؤولة عن توفير املعلومات املالية والكمية لجميع اإلدارات واألقساط 

يه يمكن تعريف نظم املعلومات املحاسبية بأنها: أحد مكونات تنظيم إداري يختص بجمع وتبويب و معالجة وتحليل وتوصيل واألطراف األخرى ، وعل

 (23، ص2009منذر يحيى الداية،  املعلومات املادية والكمية التخاذ القرارات إلى األطراف الداخلية والخارجية. )
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 مقومات نظام املعلومات املحاسبي .2

مقومات النظام في مجموعة من األسس التي يقوم عليها بصورة مرتبطة ومتكاملة مع بعضها البعض، بحيث ال يمكن االستغناء عن تمثل 

ها من أحدهما إذا ما أريد لذلك النظام تحقيق أهداف بفعالية وهناك مجموعة من املقومات التي تتواجد في النظام املحاسبي قد تختلف في تفاصيل

 ة إلى أخرى تبعا لعدة عوامل من أهمها:وحدة اقتصادي

  .حجم الوحدة االقتصادية 

 طبيعة النشاط 

 .اإلمكانيات املادية والبشرية األزمة لتشغيل نظام؛ طبيعة النظام من حيث كونه يدويا أو أليا أو الكترونيا 

 (23، ص2009منذر يحيى الداية، ) كل من: إال أن .توفير هذه املقومات هو أمر ضروري يستلزمه العمل املحاسبي وتشمل هذه املقومات

تساهم في توفير حيث : تمثل املستندات أولى مقومات النظام املحاسبي في أي وحدة اقتصادية واألساس املهم في عمل النظام املجموعة املستندية -أ

 الدليل املوضوعي الذي يحتوي على البيانات التي تمثل الخطوة األولى في عمل النظام.

 (21ص  2011زياد هاشم السقا) .أحد الوسائل املهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق على كافة األحداث االقتصادية التي تقوم بها الوحدة وتعتبر

فة تتمثل املجموعة الدفترية والسجالت التي يتم مسكها في الوحدة االقتصادية فهي عبارة عن الوعاء الذي يتم فيه تفريق كااملجموعة الدفترية:  -ب

خالل عمليات البيانات املستخرجة من كافة األدلة املوضوعية املؤدية لألحداث االقتصادية، التي قامت بها الوحدة االقتصادية وبالتالي معالجتها من 

يئة عرضها في التسجيل والتبويب والتلخيص والتحليل، لتطبيق مجموعة من اإلجراءات والفروض واملبادئ والسياسات املحاسبية األزمة وصوال لته

 (22ص  2011زياد هاشم السقا) مجموعة التقارير والقوائم املالية التي يتطلب إعدادها من قبل النظام املحاسبي في الوحدة االقتصادية املعنية.

بها العمليات التي تقوم بها يمثل دليل الحسابات أداء مهم في توجيه العمل املحاسبي من خالل تحديد الحاسبات التي يمكن أن تتأثر  دليل الحسابات -ج

تعطى الوحدة االقتصادية، وكذلك فهو أداة مساعدة يمكن أن تساهم في تسهيل العمل املحاسبي من خالل تصنيفات وتبويب والترقيم، التي يمكن أن 

زياد ) خدمة وكيفية معالجة البعض.للحسابات املختلفة إضافة ملا يمكن أن يتضمنه الدليل منه ويوضح بعض املفاهيم واملصطلحات املحاسبية املست

 (22ص  2011هاشم السقا

تمثل مجموعة التقارير والقوائم املالية ناتج العمل املحاسبي في أي وحدة اقتصادية وخالصة لكل ما قامت به من عمليات  التقارير والقوائم املالية: -د

غير مباشرة بالوحدة االقتصادية والتي يمكن أن تعتمد عليها في  لها عالقة مباشرة أوضمن نشاطاتها الجارية والغير جارية، وهي تقدم لكافة الجهات التي 

 (24ص  2011زياد هاشم السقا) اتخاذ القرارات، سواء كانت تلك الجهات من الداخل الوحدة االقتصادية أو من خارجها.

 جودة املعلومة املاليةاملطلب الثالث: 

 مفهوم جودة املعلومة املالية  .1

التركيز على أهمية القوائم املالية كمصدر أساس ي من مصادر املعلومات املفيدة التخاذ القرارات إلى قاعدة عامة لتقييم الطرق يؤدي 

إنه يجب املحاسبية البديلة واالختيار من بين األساليب املتاحة لإلفصاح، وطاملا أن هناك مجاال للمفاضلة بين طرق املحاسبة وأساليب اإلفصاح ف

يعتبر طريقة املحاسبة أو أسلوب اإلفصاح الذي ينتج أعظم املعلومات فائدة ملساعدة املستفيدين الخارجيين الرئيسين على اتخاذ قراراتهم، وال  اختيار

كافيا ملن  مجرد إسداء النصح باختيار طريقة املعالجة املحاسبية أو أسلوب اإلفصاح على أساس منفعة املعلومات الناتجة في اتخاذ القرارات إرشادا

صائص: يتحملون مسؤولية ذلك االختيار، وعندما يجب تحديد الخصائص التي تجعل هذه املعلومة مفيدة في اتخاذ القرارات، وفيما يلي بيان هذه الخ

 (88، ص2004عبد الرزاق محمد قاسم،  )

 املالئمة 

 أمانة املعلومات وإمكان الثقة بها أو االعتماد عليها 

 حدة املعلومات 

 ة املعلومات للمقارنةقابلي 

 التوقيت املالئم 

 قابلية املعلومة للفهم 

 األهمية النسبية واإلفصاح األمثل 
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  طبيعة املعلومة املحاسبية: .2

يرتكز اإلفصاح بشكل عام في املعلومات املحاسبية على نوعين معلومات مبنية على أساس النقدي ومعلومات مبنية على أساس االستحقاق. 

 (6-4، ص 2017قريش ي، خير الدين )

 املعلومات املحاسبية على أساس التدفق النقدي. 2,1

يعتمد األساس النقدي على تسجيل حدث االستالم أو الدفع فقط، حيث يتم إثبات التدفقات لحظة وقوعها بصرف النظر عن فترة حدوث 

"قائمة التدفقات النقدية" الذي يتناول متطلبات إعداد قائمة التدفقات  (IAS7)وقد تم تخصيص املعيار املحاسبي الدوليالعملية املسببة لها، 

نقدية فهي الحجر األساس ي للتحليل املالي، والغرض منها هو توفير معلومات مالئمة ملستعملي القوائم املالية عن كل املتحصالت و املدفوعات الالنقدية، 

تسعى دائما لتحقيق توازن مدروس بين السيولة والربحية باعتبارهما هدفين متعارضين في للمؤسسة خالل فترة زمنية، فاملؤسسة عليها دائما أن 

نقدية املؤسسة، هذه القائمة تمكن من تحديد املركز النقدي للمؤسسة في لحظة زمنية معينة هي عادة نهاية السنة، وهو بمثابة رصيد للتدفقات ال

)بن ربيع حنيفة،  لعمليات االستغاللية، التمويلية والرأسمالية في املؤسسة خالل دورة محاسبية معينة.الواردة للمؤسسة والصادرة منها أثناء القيام با

 ( 41، ص2012

 املعلومات املحاسبية على أساس االستحقاق: 2,2

بما يخصها أساس االستحقاق يختلف عن األساس النقدي في إثبات النفقات واإليرادات فهو يقوم على أساس تحميل الفترة املحاسبية 

ي تخص منفقات وإيرادات دون النظر إلى وقت الدفع أو التحصيل، ويترتب على تطبيقه تحميل الفترة املحاسبية بالنفقات واإليرادات الحقيقية الت

 منصور  فريد) حقة.الفترة املحاسبية، وفي نفس الوقت استبعاد النفقات واإليرادات التي يتم إنفاقها أو تحصيلها وتخص فترات مالية سابقة أو ال 

 (80، ص2007،سليم حمدان

 القوائم املالية كأداة لعرض مخرجات النظام املعلومات املحاسبي .3

 مفهوم القوائم املالية:  .3.1

على تمثل القوائم املالية الوسيلة األساسية لتوصيل املعلومات املحاسبية لألطراف الخارجية، وعلى الرغم من أن القوائم املالية قد تحتوي 

 (46، ص 2014زوينة بن فرج،  معلومات مصادر خارج السجالت املحاسبية. )

 أهمية القوائم املالية:  .3.2

خالد محمد رجب  أهداف التقارير املالية في تزويد املستخدمين بمعلومات مفيدة من أجل: ) 1978حدد مجلس معايير املحاسبة األمريكي 

 (26، ص2000الجابري، 

 عدم التأكيد بالنسبة للتدفقات النقدية وتوقعاتها، والتي تتأثر بقدرة الشركة على توفير النقدية الحتياجاتها  اتخاذ القرارات ومبلغ درجة

 الخاصة وكذلك توزيع أرباح األسهم؛

 )؛معرفة املوارد )املطالب(، ويتم الحصول على هذه املعلومات من قائمة املركز املالي)امليزانية 

 للشركة خالل فترتها املالية، ويتم الحصول على هذه املعلومات من قائمة الدخل؛ تقييم األداء املالي والتشغيلي 

 معرفة املصادر املختلفة للنقدية وعن استخدامها، ويتم الحصول على هذه املعلومات من قائمة التدفق النقدي؛ 

  حظات املؤيدة املرفقة تزويد املستخدمين باملعلومات التفسيرية والتوضيحية من خالل اإلفصاحات والجداول واملال 

 .مع القوائم املالية، والتي تساعدهم على فهم املعلومات املالية الواردة في هذه القوائم 

 املبحث الثاني: اختبار فرضيات الدراسة بالتطبيق على عينة الدراسة
 عينة وأدوات الدراسة املطلب االول:

نهدف من خالل الدراسة امليدانية الى تشخيص وتقييم نظام املعلومات املحاسبي معتمدين في جمع املعطيات على كل من أداة املقابلة مع  

فرد( وتم  40املستخدمين لنظام املعلومات املحاسبي، باإلضافة الى االعتماد على االستبانة التي تم توزيعها على عينة من  املحاسبين)عينة من املحاسبين 

، يتعلق بمهن الخبير املحاسب ومحافظ الحسابات 2010يونيو  29املوافق 1431رجب عام 16املؤرخ في 01-10اختيار الفئة حسب ما جاء في قانون 

 .واملحاسب املعتمد، ومحاسبين في شتى املؤسسات االقتصادية، وذلك ملعرفة أثر نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية

 متغيرات الدراسة:

  :يتمثل في نظام املعلومات املحاسبي والتي تم دراسة عناصره األساسية وهي:املتغير املستقل 

 .املجموعة املستندية - أ

 .التركيبة البشرية - ب
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 .تكنولوجيا املستخدمة - ت

       هو جودة املعلومة املالية. املتغير التابع 

 نتائج الدراسة املطلب الثاني:

 تساق الداخلي لالستبانة نتائج اال .1

بعد قيام بإعداد استبانة وتحكيمه من طرف مختصين في املجال املحاسبي ونظم املعلومات، تم بتوزيع وجمع االستبانات، ففي هذا الشطر 

حاور بالدرجة الكلية نسعى إلى االتساق الداخلي لفقرات حيث تم احتساب درجة االرتباط بعامل بيرسون، أي معرفة ارتباط كل فقرة من فقرات امل

 على النحو التالي:لجميع فقرات املحاور الذي تنتمي إليه، 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات املجال والدرجة الكلية(: 1)جدول 
 

 البيان

ط
با
ت الر

ل ا
ام
مع

 

املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة 

 كافية لتوليد معلومة ذات جودة

املحاسبين تسمح بتوليد املعرفة الكافية لدى 

 معلومة جيدة

تكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين 

 معلومات

املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات 

 جودة

1 **0.571 **0.688 

 0.639** 1 0.571** املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد معلومة جيدة

 1 0.639** 0.688** املتوفرة تساعد على تحسين معلوماتتكنولوجيا 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج

تحليل معامل االرتباط في كل عناصر )املجموعة املستندية(، )التركيبة البشرية(، )التكنولوجيا املتوفرة( والتي تظهر فقراتها بشكل  (1)يبين الجدول رقم   

 ، وهذا يعني أنها دالة إحصائية وبذلك يعتبر املجال صادقا ملا وضع لقياسه.0.50معامل االرتباط في كل الفقرات تجاوز  سليم وجيد،  الن

ألنه يعتبر من في هذا الشطر نقيس مدى ثبات االستبانة وعدم تناقض فقراته ،لذلك اخترنا معامل الثبات الداخلي ألفا كرونباخ ستبانة: ثبات اال  .2

 أهم الوسائل لقياس الثبات الداخلي والجدول التالي يبين ذلك:

 ثبات استمارة استبانة حسب معامل ألفا كرونباخ(: 2)جدول 
 نسبة ألفا كرونباخ معامل ألفا كرونباخ الفقراتعدد  حجم العينة

40 17 0.794 79.4% 

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج                                            

مرة أخرى سيعدون نفس ، إذ لو وزعنا استمارة االستبانة 0.794أن معامل الكلي لجميع محاور الدراسة قدر ب 02نالحظ من خالل الجدول        

 .لتقيم االتساق الداخلي لفقرات األداة ومنه نستنتج أن نسبة جيدة لتحليلمقبولة % فهذه النسبة تعتبر 79.4إجابتهم سابقة بنسبة 

 توزيع أفراد العينة حسب املهن:  .3

 توزيع أفراد العينة حسب املهن(: 3ل)جدو 
 النسبة املئوية التكرار 

 %2.5 1 خبير محاسب

 %12.5 5 محافظ حسابات

 %12.5 5 محاسب معتمد

 %72.5 29 محاسب لدى مؤسسة

 %100 40 املجموع

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج                             
% محاسبين 12.5% محافظين حسابات، و12.5% محاسبين لدى مؤسسات اقتصادية، و72.5أن نسبة  03يتضح لنا من خالل الجدول رقم        

% خبير محاسب، كما يعدون درجات إطارات في املحاسبة واملالية مما يدل على أن أفراد العينة مؤهلين لإلجابة عن أسئلة االستبانة 2.5معتمدين، و

 كل أدناه يوضح ذلك.والش

 نتائج اجوبة العينة: .4

 :
ا
يتم استخدام التحليل الوصفي الختبار مدى تأثير املجموعة املستندية املعتمدة في تعزيز   تأثير املجموعة املستندية على جودة املعلومة املالية:أوال

 معلومة وجودتها .ثم نستنتج اتجاه العينة لكل سؤال من أسئلة الدراسة، بناء على مقياس ليكارت الثالثي ، على النحو التالي:
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 ة املاليةنتائج تأثير املجموعة املستندية على جودة املعلوم(: 4)جدول 
اتجاه 

 العام

االنحراف 

 املعياري 

 املجال القياس موافق محايد غير موافق املتوسط الحسابي

 تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات التسجيل املحاسبي. النسبة 97.5 0 2.5 2.95 0.31 موافق

تبرر كل األحداث التي ينبغي على املحاسب هناك حجم معبر من وثائق التي  النسبة 77.5 17.5 5 2.73 0.55 موافق

 تسجيلها.

توفر املجموعة املستندية بيانات تساعد على التنبؤ باألحداث املالية  النسبة 60 32.5 7.5 2.53 0.64 موافق

ــاط   االقتصادي. ـــ ــ ــ ــة بالنشـ ـــ ــ ــ ـــــرتبطـ  املــ

 املجموعة املستندية توفر لنا معلومة جيدة.مصداقية  النسبة 90 7.5 2.5 2.88 0.40 موافق

 67.5 27.5 5 2.63 0.58 موافق

 

توفر املجموعة املستندية معلومات إضافية تعطي صورة كاملة لفترة  النسبة

 )قوائم مالية،جداول إحصائية ،رسوم بيانية(.محددة

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج
املحاسبين حول أثر املجموعة املستندية املعتمدة على تقديم معلومة جيدة، إذ يتبين لنا أن السؤال األول واملتعلق أراء  04يوضح الجدول رقم   

، في حين أن السؤال الثالث 2.95باملؤسسة أنها توفر كل الوثائق التي تبرر عمليات التسجيل املحاسبي قد حصل على أكبر تأييد وذلك بمتوسط حسابي 

جموعة املستندية توفر بيانات تساعد على التنبؤ باألحداث املالية املرتبطة بالنشاط، لقي أدنى قبول من املستجوبين وذلك  بمتوسط واملتعلق بأن امل

لكن على العموم كل فقرات الخاصة باملجموعة املستندية تجاوزت املتوسط املرجعي لدرجة املوافقة، بحيث سجل املتوسط الحسابي ملحور  2.53قدره 

الذي يعكس اتجاه املستجوبين بدرجة موافق، مما يعني أن عينة الدراسة اتفقت في غالبيتها على أن املجموعة املستندية  2.74جموعة املستندية امل

يعكس تمركز وهذا  0.49املعتمدة في البيئة الجزائرية يؤثر على املعلومة املالية ويجعلها ذات جودة، وهذا يؤكده االنحراف املعياري الذي سجل معدل 

 .إجابات العينة وعدم تشتتها

 
ا
 :تأثير العنصر البشرية على جودة املعلومة املالية: ثانيا

يتم استخدام التحليل الوصفي الختبار مدى تأثير العنصر البشري في تعزيز معلومة وجودتها، ثم نستنتج اتجاه العينة لكل سؤال من أسئلة        

 الثالثي، على النحو التالي: الدراسة، بناء على مقياس ليكارت

 نتائج تأثير العنصر البشري على جودة املعلومة املالية (:5)جدول 
اتجاه 

 العام

االنحراف 

 املعياري 

املتوسط 

 الحسابي

غير 

 موافق

 املجال القياس موافق محايد

 املحاسب راض ي عن نظام املعلومات محاسبي حالي. النسبة 60 25 15 2.45 0.74 موافق

 املؤسسة  كثيفة العمال تطلب استخدام نظم معلومات محاسبي متطور. النسبة 72.5 17.5 10 2.62 0.66 موافق

قلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم معوقات نظام املعلومات  النسبة 87.5 10 2.5 2.85 0.42 موافق

 املحاسبي

 0.59 موافق

 

في املؤسسة الستخدام أنظمة معلومات محاسبية تحد من مقاومة املحاسبين  النسبة 47.5 47.5 5 2.43

 توفر خصائص الجودة في مخرجات نظام معلومات محاسبي .

الخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات  املحاسبي تؤثر على جودة املعلومات  النسبة 80 17.5 2.5 2.78 0.48 موافق

 املالية.

 لدى املحاسبين الكفاءة املهنية الكافية التي تتناسب املهام املسندة لهم. النسبة 75 17.5 7.5 2.67 0.61 موافق

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج

( أراء املحاسبين حول قدرة العنصر البشري على تقديم معلومات ذات جودة إذ تبين لنا أن السؤالين الثالث والخامس، 5يوضح الجدول رقم )          

 املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم معوقات نظام املعلومات املحاسبي، والخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات املحاسبي تؤثر علىفقلة كفاءة 

قبول من  على التوالي، في حين أن السؤال الرابع لقي أدنى  2.78و 2.85جودة املعلومات املالية فقد تحصال على أكبر تأييد وذلك بمتوسطي حسابين قدرا 

ولكن عموما باقي فقرات العنصر البشري كلها تجاوزت املتوسط املرجعي بدرجة املوافق، مما يعني  2.43املستجوبين،  وذلك بمتوسط حسابي قدرة ب 

ما يؤكده قيمة االنحراف أن عينة الدراسة اتفقت على غالبتها على أن العنصر البشري في البيئة الجزائرية له تأثير على جودة املعلومات املالية وهذا 

 مما يعكس تمركز إجابات العينة وعدم تشتتها بنسبة كبيرة. 0.58املعياري الذي سجل بمعدل 

 
 
تأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة املالية: : ثالثا  

اتجاه العينة لكل سؤال من أسئلة يتم استخدام التحليل الوصفي الختبار مدى تأثير التكنولوجيا املتوفرة في تحسين معلومات، ثم نستنتج 

 الدراسة، بناء على مقياس ليكارت الثالثي، على النحو التالي:
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 نتائج تأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة املالية (:6)جدول 
اتجاه 

 العام

 املجال القياس موافق محايد غير موافق املتوسط الحسابي االنحراف املعياري 

 فهم املعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يسهل اتخاذ القرارات النسبة 87.5 7.5 5 2.82 0.50 موافق

 يتيح لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني تقديم املعلومات بطريقة سلسة وسهلة النسبة 87.5 12.55 0 2.88 0.33 موافق

 املعلومات اإللكتروني بتقييم األحداث املاضية لنشاطيسمح نظام  النسبة 75 17.5 7.5 2.67 0.61 موافق

 يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على التنبؤ بالنتائج املستقبلية للنشاط النسبة 60 25 15 2.45 0.74 موافق

 بعدم التحيز.يسمح نظام املعلومات اإللكتروني بإعداد تقارير مالية تتصف  النسبة 60 27.5 12.5 2.47 0.71 موافق

يستند نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على مجموعة إجراءات الرقابية آلية تحقق صحة  النسبة 65 20 15 2.50 0.75 موافق

 معالجة البيانات

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج

يتيح لنظام املعلومات ( أراء املحاسبين حول قدرة التكنولوجيا على تحسين املعلومات املالية إذ يتبين لنا سؤال الثاني 6يصف الجدول رقم)

 في حين أن سؤال  2.88وذلك بمتوسط حسابي قدرة ب موافقة وتأييداملحاسبي اإللكتروني تقديم املعلومات بطريقة سلسة وسهلة قد حصل على أكبر 

لكن على العموم كل فقرات الخاصة بالتكنولوجيا املتوفرة تجاوزت املتوسط املرجعي لدرجة  2.45الرابع لقي أدنى قبول من املستجوبين قدرة ب

في  الذي عكست اتجاه املستجوبين بدرجة موافق. مما يعني أن عينة الدراسة اتفقت 2.63املوافقة بحيث سجل املتوسط الحسابي ملحور التكنولوجيا 

كده االنحراف املعياري غالبيتها على إن التكنولوجيا املتوفرة في نظام املعلومات املحاسبي في البيئة الجزائرية يؤثر علة جودة املعلومة املالية وهذا ما يؤ 

 .وهذا يعكس تمركز إجابات العينة وعدم تشتتها بنسبة كبيرة 0.60الذي سجل معدل

 أثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومات املالية في البيئة الجزائرية نستعين بالجدول التالي:وملعرفة نتائج اختبار مدى ت      

 نتائج تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومات املالية(: 7)جدول 
 اتجاه العام االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحاور  الرقم

افق 0.49 2.95 املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات جودةاملجموعة املستندية  01  مو

افق 0.58 2.81 املعرفة الكافية لدى املحاسبين تسمح بتوليد معلومة جيدة 02  مو

افق 0.66 2.88 تكنولوجيا املتوفرة تساعد على تحسين معلومات 03  مو

افق 0.57 2.88 اتجاه العام ملقومات نظام املعلومات املحاسبي 04  مو

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج

( أراء املحاسبين حول قدرة نظام املعلومات املحاسبية على تحسين املعلومات املالية ،إذ تبين لنا أن مقوم املجموعة 7يوضح الجدول رقم)

في حين أن مقوم قدرة املحاسبين على توليد  2.95قدره املستندية وكفايتها في توليد معلومة جيدة حصلت على أكبر تأييد، وذلك بمتوسط حسابي 

لكن على العموم كل مقومات نظام املعلومات املحاسبي تجاوزت  2.81معلومة جيدة لقيت أدنى قبول من املستجوبين وذلك بمتوسط حسابي قدر ب 

تجوبين بدرجة موافق، مما يعني أن عينة الدراسة اتفقت الذي يعكس اتجاه املس 2.88املتوسط املرجعي لدرجة املوافقة، وذلك بمتوسط حسابي قدره 

مما  0.57معدل  في غالبيتها على أن نظام املعلومات املحاسبي في البيئة الجزائرية يعزز املعلومة املالية وهذا ما يؤكده االنحراف املعياري الذي سجل

 يعكس تمركز إجابات العينة وعدم تشتتها بنسبة كبيرة.

 ت في درجة تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املاليةاختبار الفرضيا  .5

 في البيئة الجزائرية. سيتم اختيار اختبار املساواة بين الفروق  t-testملعرفة درجة تأثير نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة 

 فيعبر عنها كالتالي: α <0.05من ناحية القرار: يتم القرار على املستوى الداللة   

H0    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية أيα <0.05. 

H1     توجد فروق ذات داللة إحصائيةα>0.05 . 

 
ا
 اختبار الفرضية األولى:: أوال

الخاص بالفرضية األولى ( t-test نتائج اختبار) (:8)جدول   
 القرار مستوى الداللة املحوسبة tقيمة  املحور األول 

املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات املجموعة 

 جودة

 قبول الفرضية الصفرية 0.443 -1.964

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج
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  0.443ملعرفة أراء أفراد  العينة الدراسة حول الفرضية األولى ، بحيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية   tنتائج اختبار  (8)يبين الجدول رقم

، مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في درجة تأثير  0.05وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعتمد في الدراسة التي تقاس قيمته ب

 املجموعة املستندية على جودة املعلومة املالية حسب أراء املحاسبين.

 
ا
 اختبار الفرضية الثانية:: ثانيا

ةالثانيالخاص بالفرضية  ( t-test نتائج اختبار)(: 9)جدول   
 القرار مستوى الداللة املحوسبة tقيمة املحور الثاني

 قبول الفرضية الصفرية 0.377 -0.486 املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد معلومة ذات جودة

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج       

  0.373ملعرفة أراء أفراد  العينة الدراسة حول الفرضية الثانية ، بحيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية  t( نتائج اختبار 9يبين الجدول رقم)

ة تأثير ،مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في درج 0.05وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعتمد في الدراسة التي تقاس قيمته ب

 العنصر البشري على جودة املعلومة املالية حسب أراء املحاسبين .

 
ا
 اختبار الفرضية الثالثة:: ثالثا

ة(الخاص بالفرضية الثالث t-test نتائج اختبار) (:10)جدول   
 القرار مستوى الداللة املحوسبة tقيمة املحور الثالث

املجموعة املستندية املعتمدة في البيئة كافية لتوليد 

 معلومة ذات جودة

0.657- 0.823  

 قبول الفرضية الصفرية

 spss املصدر: مخرجات الدراسة وفق برنامج     

ملعرفة أراء أفراد  العينة الدراسة حول الفرضية الثالثة، بحيث بلغت مستوى الداللة اإلحصائية   tنتائج اختبار  (10)يبين الجدول رقم 

، مما يدل على عدم وجود فروقات ذات داللة إحصائية في  0.05وهي قيمة أكبر من مستوى الداللة املعتمد في الدراسة التي تقاس قيمته ب  0.823

 لومة املالية حسب أراء املحاسبين .درجة تأثير التكنولوجيا على جودة املع

 مناقشة النتائج:   .6

 
ا
 التحقق من الفرضيات:: أوال

 :تأثير املجموعة املستندية 

التي هناك اتفاق حول أن هناك تأثير للمجموعة املستندية على جودة املعلومة كما جاء في أسئلة اإلستبانة بحيث أن املؤسسة توفر كل الوثائق      

التسجيل املحاسبي، ومصداقية مجموعة مستندية توفر لنا معلومة جيدة بحيث تشير النتائج على أن املجموعة املستندية املتوفرة لدى تبرر عمليات 

 املؤسسات كفيلة لتبرير التسجيل املحاسبي وهذا األمر مقبول ومنطقيا من الناحية املحاسبية.

   :تأثير العناصر البشرية 

 أن هناك اتفاق حول تأثير العنصر البشري على مخرجات النظام ومن خالل خبرة وكفاءة أن التأثير يكمن في:ومن خالل أراء املستجوبين 

 تعتبر قلة الكفاءة من أكبر معوقات دون الحصول على معلومة جيدة. 

 .الخبرة العملية لها تأثير على واقع جودة املعلومة 

 املحاسبية.فيعتبر هذا األمر مقبوال ومنطقيا من الناحية 

 :تأثير التكنولوجيا 

 كما أن هناك أتفاق عام حول أهمية استخدام نظام معلومات محاسبي إلكتــروني أثره على جودة املعلومة وهذا تأثير يكمن:

 نظام معلومات محاسبي إلكتروني يقدم معلومات بطريقة سلسة وسهلة 

 .نظام معلومات محاسبي إلكتروني يسهل عملية اتخاذ القرار 

 فيعتبر هذا األمر مقبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.

 
ا
 التحليل املحاسبي: ثانيا

 :من خالل النتائج اإلستبانة للفرضية األولى املتعلقة بتأثير املجموعة املستندية على جودة املعلومة تبينا لنا أهمية  تحليل املحاسبي للفرضية األولى

 الترتيب كما يلي:كل عنصر حسب املتوسط الحسابي وكان 

 تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات التسجيل املحاسبي. 
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 مصداقية املجموعة املستندية توفر لنا معلومة جيدة. 

 هناك حجم معتبر من الوثائق التي تبرر كل األحداث التي ينبغي على املحاسب تسجيلها. 

  صورة كاملة  عن أحداث مالية لفترة محددة )قوائم مالية، جداول إحصائية، رسوم توفر املجموعة املستندية معلومات إضافية تعطي

 .بيانية(

 توفر املجموعة املستندية بيانات تساعد على التنبؤ باألحداث املالية املرتبطة بالنشاط االقتصادي. 

لتي تبرر عمليات املحاسبي بحيث تم مقارنة حسب أراء املحاسبين هناك أتفاق على أهمية عنصر تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق ا      

العنصر من حيث الجانب النظري لدراسة فتعتبر املستندات دليل موضوعي وهي الخطوة األولى في عمل النظام وهذا األمر مقبوال ومنطقيا 

 من الناحية املحاسبية.

  :املتعلقة بتأثير العناصر البشرية على جودة املعلومة تبينا لنا أهمية اإلستبانة للفرضية الثانية من خالل نتائج تحليل املحاسبي للفرضية الثانية

 كل عنصر حسب املتوسط الحسابي وكان الترتيب كما يلي:

 قلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم معوقات نظام املعلومات املحاسبي؛ 

 املعلومات املالية؛ الخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات املحاسبية تؤثر على جودة 

 لدى املحاسبين الكفاءة املهنية الكافية التي تناسب املهام املسندة لهم؛ 

 املؤسسة كثيفة العمال تطلب استخدام نظم معلومات محاسبي متطور؛ 

 املحاسب راض ي عن نظام معلومات محاسبي الحالي؛ 

  من توفر خصائص الجودة في مخرجات نظام املعلومات مقاومة املحاسبين في املؤسسة الستخدام أنظمة معلومات محاسبية تحد

 املحاسبي.

حسب أراء املحاسبين هناك أتفاق على أهمية الكفاءة والخبرة املهنية في توليد معلومات جيدة بحيث تم إسقاط العنصر نظريا وحسب أراء        

 املعلومات املحاسبي وهذا مقبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.املحاسبين تبينا لنا أن الكفاءة والخبرة لهم دور في تفعيل مخرجات النظام 

 :اإلستبانة للفرضية الثانية املتعلقة بتأثير التكنولوجيا على جودة املعلومة تبينا لنا أهمية كل من خالل نتائج  تحليل املحاسبي للفرضية الثالثة

 عنصر حسب املتوسط الحسابي وكان الترتيب كما يلي:

  املعلومات املحاسبي اإللكتروني تقديم املعلومات بطريقة سلسة وسهلة؛يتيح لنظام 

 فهم املعلومات الناتجة عن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني يسهل اتخاذ القرارات؛ 

 يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بتقييم األحداث املاضية لنشاط؛ 

 على مجموعة إجراءات رقابية آلية تحقق صحة معالجة البيانات؛ يستند نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني 

 يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني بإعداد تقارير مالية تتصف بعدم التحيز؛ 

 .يسمح نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على التنبؤ بالنتائج املستقبلية للنشاط 

حسب أراء املحاسبين هناك أتفاق على أهمية نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني في توليد معلومات جيدة بحيث تم إسقاط        

العنصر نظريا  وحسب أراء املحاسبين تبينا لنا أن نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني لهم دور في تفعيل مخرجات النظام املعلومات 

 قبوال ومنطقيا من الناحية املحاسبية.املحاسبي وهذا م

 مقارنة مع النتائج  مع الدراسات السابقة :  .7

 مقارنة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية (:11)جدول 
 دراسة محمد الطاهر األخضري  دراسة يحيى الداية دراسة يوسف القش ي البيان

تتوفر لدى املؤسسة كل الوثائق التي تبرر عمليات 

 املحاسبيالتسجيل 

ال تتفق ألن دراسة ركزة على فعالية نظام معلومات 

محاسبية على خصائص جودة ولم يركز على 

 املجموعة املستندية.

تتفق ألن من نتائج املتحصل عليها في دراسة هي مدى 

أهمية الوثائق في عمليات التسجيل املحاسبي بالنسبة 

 لجودة املعلومة.

 البند . ال تتفق لم تشير الدراسة إلى هذه

قلة كفاءة املحاسبين في املؤسسة تعتبر من أهم 

 معوقات نظام املعلومات املحاسبي

تتفق جاء في مضمون الدراسة أن كفاءة املحاسبين 

لها أهمية في نجاعة مخرجات نظام املعلومات 

 املحاسبي.

تتفق كانت أداة املستخدمة في دراسة دراسة حالة ومن 

أنه أكبر معوق لنظام هي أهم النتائج املتحصل عليها 

 قلة كفاءة العاملين. 

تتفق أيدت الدراسة ضرورة كفاءة املحاسبين ألنها تحقق 

 خصائص نوعية للمعلومة املحاسبية.

الخبرة العملية في استخدام نظام املعلومات 

 املحاسبي تؤثر على جودة املعلومة املالية

تتفق كما جاء في مضمون الدراسة حول أهمية 

 العملية في إنتاج معلومة جيدة.الخبرة 

تتفق الدراسة تحصلت على نتيجة أن الخبرة لها أهمية 

 بالغة في إنتاج معلومة جيدة.

تتفق ترى الدراسة ضرورة وجود خبر عملية الستخدام 

 نظام املعلومة املحاسبية

تتفق اتفقت دراسة في هذه النقطة ألن دراسة جاءت ال تتفق لم تأتي الدراسة في هذه النقطة لذلك ال تتفق فق ألن الدراسة تضمنت التجارة اإللكترونية تتيتيح لنظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني تقديم 
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معالجة ملدى تأثير نظام معلومات املحاسبي اإللكتروني  دراسة مع دراستنا. وأهميتها. املعلومات بطريقة سلسة وسهلة

 على خاصية قابلية الفهم .

الناتجة في نظام املعلومات املحاسبي  فهم املعلومات

 اإللكـتروني يسهل اتخاذ القرارات

تتفق فمن النتائج املتحصل عليها أن معلومة جيدة 

 تسهل عملية اتخاذ القرار.

تتفق اتفقت دراسة مع دراستنا في هذه النقطة ألن 

 التكنولوجيا املتوفرة تسهل عملية اتخاذ القرار.

ألن دراسة جاءت معالجة تتفق دراسة في هذه النقطة 

ملدى تأثير نظام معلومات املحاسبي اإللكتروني على 

 خاصية قابلية الفهم .

 املصدر: من اعداد الباحثين

 :  خاتمةال

ودلت ، حاولنا في هذا البحث تحديد أثر نظام املعلومات املحاسبي على جودة املعلومة املالية، وذلك باستخدام كل من أداة املقابلة واالستبانة

سبي يستند إلى النتائج على وجود تأثير لنظام املعلومات املحاسبي على تعزيز جودة املعلومة املالية كما توصلت الدراسة على أن نظام املعلومات املحا

صد كل األحداث مجموعة مكونات تتألف من أفراد مؤهلين وتكنولوجيا ووثائق مستندية تبرر عن الوقائع االقتصادية، ساهمت في جعل النظام ير 

الية، كما االقتصادية محاسبيا، وكذلك دلت النتائج عن عدم وجود اختالف في فرضيات تأثير نظام املعلومات املحاسبي في تعزيز وتحسين املعلومات امل

 يمكن تلخيص اهم االستنتاجات في النقاط التالية:

لوثائق التي تبرر العمليات واألحداث االقتصادية، حيث أن وجود هذه الوثائق من الناحية القانونية فان املؤسسات تستعمل الحد املطلوب من ا -

 واستعمالها يعتبره املستجوبون من محافظي الحسابات ومحاسبيين مصدر ثقة وأمان يعزز من مصداقية املعلومة؛

 بي معلومة ذات جودة؛تعتبر قلة كفاءة املحاسبين من أكبر املعوقات التي تحول دون تقديم نظام املعلومات املحاس -

 تساهم الخبرة العملية للطاقم البشري في تعزي جودة املعلومة املحاسبية؛ -

 حسب اتجاه اآلراء املستجوبة فإن عنصر التكنولوجيا في نظام املعلومات املحاسبي )االلكتروني( يساهم في تعزيز جودة املعلومة من خالل: -

 تعزيز املالءمة عن طريق خاصية الوقتية. 

 تقليل حاالت التحيز في اعداد املعلومة. 

 .دعم صحة املعلومة نظرا إلجراءات الرقابة التي يحتويها النظام االلكتروني 

 املراجع: 

( أثر نظام املعلومات املحاسبي اإللكتروني على الخصائص النوعية للمعلومات املحاسبية حالة سونلغاز، مذكرة ماستر 2016) ،محمد الطاهر ،األخضري  .1

 تخصص تدقيق ومراقبة التسيير، غير منشورة، جامعة ورقلة، الجزائر.

روحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، ( املخطط املحاسبي البنكي املرجعية النظرية وتحديات التطبيق، أط2014) ،زوينة ،بن فرج .2

 .46سطيف، ص

 41، ص1( الواضح في املحاسبة املالية وفق املعايير الدولية، ج 2012حنيفة،) ،بن ربيع .3

رسالة مقدمة  ،ناعية األردنية( املعلومات املحاسبية املعدلة بأثر التضخم وعالقتها بعوائد األسهم السوقية للشركات الص2000)،خالد محمد رجب ،الجابري  .4

 .26لنيل درجة ماجستير في املحاسبة، جامعة أل البيت ،عمان، ص

 .47(. نظام املعلومات املحاسبي، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، ص1997) ،أحمد حسين علي ،حسين .5

املالية في قطاع الخدمات في قطاع غزة ،رسالة ماجستير في املحاسبة أثر استخدام نظم املعلومات املحاسبية على جودة البيانات  (2009) ،منذر يحيى ،الداية .6

 .23والتمويل، جامعة غزة، ص

 نظام املعلومات املحاسبي. (2011) ،زياد هاشم ،السقا  .7

جستير ازة في فلسطين، مأثر تطبيق األساس النقدي على داللة املعلومات املحاسبية ملتخذي القرارات في بلديات قطاع غ (2007)حمدان، منصور  فريد ،سليم .8

  .محاسبة وتمويل، الجامعة اإلسالمية غزة، فلسطين
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Abstract: This study, aims to identify the contribution of the accounting information system to the quality of 

financial information in the Algerian environment. We analysed 40 questionnaires distributed among accountants in 

accounting institutions and offices in OUARGLA- ALGERIA. The results of the analysis showed that the 

accounting information system affects the quality of financial information. Through its components, as the 

documentary collection has a strong impact on the credibility of the information and the human elements that are 

characterized by expertise and efficiency able to improve information and the presence of technology within the 

system contributes to improve the accuracy and timeliness of information 
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information system. 
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بالتطبيق على كليات البنات بمنطقة  أثر تقويم أداء املرأة العاملة على األداء بجامعة امللك خالد

 43أبها وخميس مشيط

 رقية  محمد محمد أحمد كرتات
 اململكة العربية السعودية -أستاذ مساعد  بكلية املجتمع للبنات بخميس مشيط  جامعة امللك خالد

kratat@kku.edu.sa 

 :لخصامل
نة هدف الدراسة للتعرف على أثر تقو يم أداء املرأة العاملة على أداء جامعة امللك خالد ولتحقيق  هذا الهدف  قامت الباحثة بتصميم استبا

كليات ( محل  8مفردة من ) 606الختبار فروض الدراسة وبعد التأكد من صالحيتها للتطبيق قامت باختيار عينة من مجتمع البحث الذي يضم  

أسلوب كرونباخ ألفا ، وتم استخدام  243لتحديد حجم العينة حيث بلغ حجم العينة   استخدمت الباحثة معادلة ستيفن سامبسون اسة، الدر 

(Cronbach- Alpha)  0.000الختبار مدى وجود ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة .وتوصلت الدراسة الى : أن  قيمة املعنوية بلغت 

 على األداء للمرأة العاملة بالجامعة، وأن هناك
ً
إلى درجة مرتفعة  وهو ما يشير إلى أن نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤثر معنويا

 لنظام التقييم وأداء املرأة العاملة بالجامعة. وهذا يثبت صحة الفرضية األولى. كما 
ً
بالعمل .وأوصت  أثبتت األربعة فرضيات التالية صحتهامرتفعة جدا

 لك خالد بالحوافز املادية واملعنوية .ربط أداء املرأة العاملة بجامعة امل و، علي عالج و تذليل املعوقات التي تواجه أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد

 .األداء املؤسس ي، تعليم املرأة السعودية، تقييم األداء  الكلمات املفتاحية:

 املقدمة: 
صورة تقليدية  إن الكثيرات من النساء العربيات قد يجدن أنفسهن اليوم في صراع مع صورتين، م( :2013دراسة )محامدية و بوطوطن ،

إن املعاناة التي  . املاض ي فاملرأة في الثقافة التقليدية تدور دائما في فلك رجولي و صورة واقعية و مستقبلية تعكسها حياة النساء اليومية يحملها التراث و

نه، و إنما بسبب تعيشها الكثيرات من النساء نتيجة الختياراتهن التي قد تتعارض أحيانا مع ما يتوقعه منهن املجتمع، ليست في الحقيقة نتيجة ذنب اقترف

رات أن الثقافة و التقاليد العربية قد رسمت أدوارا محددة للرجال و النساء منذ سنوات طويلة، و لم تنجح بعد في تطوير نفسها لتواكب التغي

شكل الذي يستجيب الحتياجاته االجتماعية واالقتصادية السريعة التي شهدتها العقود األخيرة . فمن حق كل إنسان بما في ذلك املرأة أن يعيش حياته بال

وبناء عليه فإن تشجيع التوازن بين دوري املرأة، يتطلب وعي مجتمعي بضرورة تقديم الخدمات و  .و يمنحه درجة أكبر من الشعور بتحقيق الذات

جعل مسألة تقديم السند و الدعم وأهمية املرأة و مركزها داخل األسرة و املجتمع ي التسهيالت الالزمة للمرأة، ضمن نظام مطور ملمارسة العمل.

تي تواجهها املرأة الالزمين ضرورة حتمية، و نظًرا لحداثة عمل املرأة بمختلف أنواعه في السعودية فإنه نادًرا ما ُيسلط الضوء على العقبات واملعوقات ال

من الرجال، وفي جامعة امللك خالد  1047يادية، مقابل نساء سعوديات في مناصب ق 8السعودية في مجالها الوظيفي، ففي الواقع العملي ال توجد إال 

 مهمة البحث الوقوف على تأثير أدائها علي أداء الجامعة . املرأة عميدة ومديرة إدارة وعضو هيئة تدريس وموظفة،

 مشكلة البحث:

   
ً
 في التعليم ما يدفعها الي إفادة نفسها ظل عمل املرأة بين مؤيدين له ومعارضين، ولكن الواقع فرض عليها العمل ألنها أنفقت عمرا

ً
وماال

إن عمل املرأة السعودية أكثر ما يتركز في املؤسسات الحكومية لكنها تعاني في بعض  األحيان من عدم استخدام األساليب الحديثة  في  ومجتمعها.

                                                             
افر الشكر والتقدير واالمتنان الى عمادة البحث العلمي  43 ( بتاريخ 8جامعة امللك خالد باململكة العربية السعودية علي الدعم املالي لهذا البحث الذي يحمل الرقم ) –أتقدم بو

 هـ.1439-1438هـ في اطار البرنامج البحثي العام 10/7/1439
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، وبالتالي اداء جامعة التدريب وتعقيد االجراءات مع عدم اطالعها في أغلب األحيان على تقييم أدائها .وهذا ر 
ً
 أو ايجابا

ً
بما يؤثر علي أداء املرأة العاملة سلبا

 امللك خالد وهذا يمثل مشكلة الدراسة والتي في األسئلة اآلتية: 

 هل أداء املرأة العاملة يؤثر إيجابا على مستوي األداء بجامعة امللك خالد ؟ 

 في جامعة امللك خالد ؟ هل التدريب يؤثر إيجابا علي مستوي أداء املرأة العاملة 

 هل يتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة؟ 

 هل نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن؟ 

 أهمية البحث:
عاتقها اإلدارة والتنظيم لكل كلية من كليات البنات تنبع من أهمية أداء املرأة بصفة ذات خصوصية في جامعة امللك خالد حيث يقع علي  

 بالجامعة .

 :أهداف البحث

 . التعرف علي دور املرأة العاملة في تطوير أداء جامعة امللك خالد 

 .التعرف علي مدى إسهام الجامعة في رفع كفاءة املرأة العاملة بالبرامج التدريبية املناسبة 

 ألداء بجامعة امللك خالد.التعرف علي العوامل التي تؤثر على ا 

 فروض الدراسة :
( لنظام تقييم أداء املرأة العاملة سنويا بجامعة امللك خالد   على أداء املرأة العاملة 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ) .1

 بجامعة امللك خالد .

امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة على كفاءة أداء ( لتوفير جامعة 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ) .2

 املرأة العاملة بجامعة امللك خالد.

( لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية على 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى  الداللة) .3

 ة لجامعة امللك.تعزيز القدرة التنافسي

( الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على االبداع 0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ) .4

 واالبتكار.

املرأة العاملة على قيام  ( الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء0.05يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى الداللة ) .5

 جامعة امللك خالد بتحفيز )ماديا ومعنويا( وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية.

 منهجية البحث:
املنهج التاريخي، والوصفي التحليلي وتصميم استبانة تتضمن أسئلة عضوات هيئة التدريس واملوظفات بجامعة امللك خالد بكليات البنات  

 السعودية بحيث تختبر فروض الدراسة. أبها وخميس مشيط باململكة العربية ب

 :حدود الدراسة
م على املرأة 2019-2018املوافق  1440-1439حدود زمانية ومكانية : طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراس ي األول من العام 

 السعودية . بجامعة امللك خالد بكليات البنات بمنطقة أبها وخميس مشيط باململكة العربية  العاملة

 مجتمع الدراسة:
 606جامعة امللك خالد حيث بلغ حجم املجتمع اإلجمالي البنات بأبها وخميس مشيط ببكليات  عضوات هيئة التدريس واملوظفاتيتكون من  

وبالتالي فإن الدراسة مستندة إلى إجابات املبحوثات عن أسئلة ، ومديرات ومسجالت بعض الكليات(  )بعض مواقع الكليات بجامعة امللك خالد

  .االستبانة املعدة لهذا الغرض، وإن إجاباتهن تعكس حقيقة آرائهن تجاه القضايا واملجاالت محور البحث

 عينة الدراسة: 
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  (.Steven, 2012 .) 243حيث بلغ حجم العينة  لتحديد حجم العينة  استخدمت الباحثة معادلة ستيفن سامبسون 

 صدق وثبات أداة الدراسة: 
الختبار مدى وجود  (Cronbach- Alpha)استخدمت الباحثة االستبيان) مرفق في املالحق ( كأداة الختبار الفروض وأسلوب كرونباخ ألفا 

وهي نسبة أكبر من الحد األدنى املقبول ملعامل الثبات وهو  0.840ل الثبات ارتباط بين القياسات املعبرة عن آراء عينة الدراسة حيث كانت قيمة معام

 مما يعني توفر درجة كبيرة من الثبات وامكانية االعتماد على نتائج التحليل االحصائي. 0.70
ملخص معالجة الحالة   

   ن %

 الحاالت الصالحية 30 100.0

0.0 0 Excluded
 a 

 املجموع 30 100.0

a. Leastwise deletion based on all variables in the procedure 

 الدراسات السابقة:

  ،مقارنة مع  )دراسة  2030( تقييم أثر االنفتاح التجاري على تنافسية املرأة السعودية في سوق العمل في ظل رؤية اململكة 2018دراسة) أحمد

ة الدولية دول الخليج العربي(، تهدف هذه الدراسة إلى املساهمة في األدبيات املوجودة من خالل دراسة العالقة بين االنفتاح املتزايد على التجار 

دول الخليج العربي  (مع مقارنة بباقي2030الناتجة عن تحرير التجارة) والتغير في فرص العمل للمرأة في السوق السعودي في ظل رؤية اململكة)

لعربية ،وهي دول مفتوحة إلى حد كبير تجاريا .ومعرفة ما هي تأثيرات االنفتاح التجاري املتزايد على مختلف القطاعات االقتصادية في اململكة ا

وقد   Eviews .  اإلحصائيالسعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ولدراسة العالقات بين املتغيرات االقتصادية استخدم الباحث البرنامج 

الى   1991أظهرت نتائج التحليل أن تأثير االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية على معدل البطالة عند اإلناث كان طردي خالل الفترة من

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

في اململكة يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الزراعي والصناعي فقد وجد أن التأثير الخاص باململكة العربية السعودية عكس ي ، مما يعني أن املرأة 

رتبط بمؤشر االنفتاح في اململكة العربية العربية السعودية أقل مشاركة في القطاع الزراعي والصناعي، كما أن هذا التأثير عشوائي وغير م

ي أن املرأة في السعودية. أما فيما يتعلق بمشاركة املرأة في القطاع الخدمي كان التأثير الخاص باململكة العربية السعودية إيجابيا ، األمر الذي يعن

لتعاون، وقد جاءت اململكة العربية السعودية في املركز األول اململكة العربية السعودية أكثر مشاركة في القطاع الخدمي مقارنة بباقي دول مجلس ا

 في هذا املجال، ويذكر هنا أن هذا التأثير ثابت ومرتبط بمؤشر االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية.

 ، لية التربية بجامعة امللك سعود (  نحو تقييم أداء عضوات هيئة التدريس بقسم السياسات التربوية و رياض األطفال بك2018دراسة : )بلقيس

درجة ( دراسة ميدانية، الهدف من هذه الدراسة هو لفت انتباه صانعي القرار خاصة في مؤسسات 360باستخدام طريقة التغذية العكسية ) 

(. ال تسمح هذه الطريقة 360التعليم العالي، مع التركيز على جامعة امللك سعود، إلى طريقة موضوعية لتقييم األداء، وهي )التغذية املرتدة( )

( فقط على تقييم 360للمحسوبية والعالقة الشخصية بالتدخل في نتائج التقييم. على عكس أساليب التقييم التقليدية، ال تعتمد )املالحظات( )

وشمل التقييم سبعة . 2002الرئيس لألعضاء األكاديميين. وتستند هذه الطريقة إلى استبيان من خمسة أبعاد طورته واستخدمته تيستا، 

استبيانا  40مجاالت لألداء: الثقة واألخالقيات والفعالية وجودة التعليم وجودة إدارة الفصول الدراسية والتوجه نحو اآلخر والصداقة. تم توزيع 

ظفين إما عن طريق املبالغة عشوائيا. وجدت الدراسة أن هناك جوانب سلبية وإيجابية من الردود. تم العثور على رئيس غير دقيق في تقييمه للمو 

( في تقييم أداء املوظفين، والنظر 360في التقدير أو التقليل من جوانب أدائهم. وخلصت الدراسة إلى أنه ينبغي اعتماد أسلوب التغذية الراجعة )

تخدام أكثر من مصدر واحد في في تعزيزها واستخدامها لضمان تطويرها املنهي املستدام. هذه الطريقة تضمن الدقة في التقييم من خالل اس

 عملية تقييم أداء املوظفين في املؤسسات التعليمية. 

لك باستقراء  الدراسات السابقة ،يتضح وجه الشبه بينها وبين البحث الحالي في تناول الجميع لتقييم األداء  ولكن كل من زاوية مختلفة وكذ

ع البحث الحالي حيث الجميع اعتمدوا منهج الطريقة الوصفية والتحليلية واستخدام يوجد تشابه تام في منهجية الدراسة للدراسات السابقة م

بكليات  االستبيان لجمع البيانات ، اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة البحث حيث ركزت علي عضوات هيئة التدريس واملوظفات

 هت مع الدراسة الرابعة في عينة الد راسة الي حد كبير .، وتشابجامعة امللك خالد البنات بأبها وخميس مشيط ب

 مفهوم األداء املؤسس ي : 

 األداء املؤسس ي هو املنظومة املتكاملة لنتاج أعمال املؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية و يشمل ثالثة أبعاد 

 :كاآلتي

اإلحصائيةاملصداقية   

Cronbach's Alpha N of Items 

0.840 10 
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التأكد أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من اإلنتاج بأقل تكلفة، و  :التنظيميةالبعد األول: أداء األفراد في وحداتهم 

 .أقل وقت وعلى مستوى من الجودة

لفعالية وتشمل كل من مقاييس ا البعد الثاني: أداء الوحدات التنظيمية في إطار السياسات العامة للمؤسسة: يعتمد على مقاييس فاعلية املؤسسة

 .الداخلية والخارجية  االقتصادية

أما الكفاءة  أداء املؤسسة في إطار البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية: تشير الفاعلية إلى األهداف املتحققة من قبل املؤسسة، :البعد الثالث

 قيمة املدخالت فإن الكفاءة تكون أعلى. فتشير إلى نسبة املدخالت إلى املخرجات، حيث إنه كلما كانت قيمة املخرجات أكثر من

 مفهوم وصعوبات ومعوقات تقويم األداء العاملين  

مفهوم تقويم أداء العاملين :هو نظام يستخدم؛ لقياس األداء الوظيفي للعاملين حيث يتم تحديد مدى كفاءة أداء العاملين وأعمالهم من 

، وذلك لتحديد االنحرافات عن األهداف السابق تحديدها 
ً
ة كما يعرف بأنه الطريق، خالل مقارنة األداء الفعلي باملقاييس واملعايير املحددة مسبقا

 م(1994صعوبات ومعوقات تقويم أداء العاملين : ) الحمود ،  م(.2009عبد بحـــــر و عبد الواحد ، . ) املنظمة لتقييم معياري ألداء العاملين

  :وهي مشاكل متعلقة بشخصية القائمين بالتقييم ومنها  :مشاكل ذاتية

 :تأثر القائم بالتقييم بسلوك معين في املوظف تأثير الحالة 

  يميل بعض الرؤساء لتركيز نتائج تقييم األداء في الوسط، التحيز الشخص ي، التشدد والليونة: يل للوسطيةامل. 

  منح العالوة أو الترقية أو املكافأة فإن التقديرات تتجه إلى أعلى، حداثة املوقف :هو  إذا كان الهدف من عملية التقييم هو : التأثير اإلداري

العطف  %(،100أي إعطاء املقيم لجميع العاملين الحد األعلى من التقييم ) تضخيم التقييم حداث الجديدة،إعطاء املقيم وزنا أكبر لأل 

التعميم أي ـتأثر املقيم بأن سمة مرؤوسيه تتشابه  ،للموظف املفرط يتم عندما يعلم املدير أن التقييم الضعيف يضر بمكافأة أو ترقية

إثبات الذات للمدير  العاملين بمقارنتهم بالتقييم ذاته أي إعطاء نفس التقييم لكل مرؤوس في كل مرة،املقارنة الخاطئة أي ـتقييم  فيعمم،ـ

 التعويض عن تقييم سابق يتم بإعطاء درجة عالية للموظف تعويضا له.  حيث يضع للجميع درجات عالية،

سوء اختيار إجراءات التقويم، والخطأ في اختيار وقت  و  لتقويمسوء اختيار معايير ا مثل عدم وضوح تحديد أهداف التقويم، و مشاكل موضوعية: 

 باعتماد معايير غير دقيقة في إجراء مقارنات األداء. التقويم، و عدم الدقة في مالحظة أداء العاملين

 التطور التاريخي لعمل املرأة السعودية:

 املرأة حرصت ومبادئ ثوابت هناك ولكن موظفات اآلن النساء من كبيرة نسبة أصبحت حيث بقوة، العمل مجال السعودية املرأة قتحمتا

 ومنها: العمل مجال في عليها

 العمل. مجال في بالرجال االختالط عدم ـ1

  والحقوق. األجر في الرجل مع التامة باملساواة العمل مجال دخلت التي السعودية املرأة تتمتع ـ2

 ارتفاع االستبانة أظهرت اململكة، في العالي التعليم مؤسسات في األكاديمية األقسام ورئيسات رؤساء لدى الوظيفي الرضا لقياس دراسة وفي

 الرجال. األقسام رؤساء لدى وانخفاضه للعمل، املادي املردود يخص فيما النساء من األقسام رئيسات لدى الوظيفي الرضا مستوى 

 مع يتفق وهذا املرأة، به تقوم أن تستطيع الرجل به يقوم أن يستطيع ما كل   فليس ،الجنسين بين الطبيعية الفروق بوجود السعودي املجتمع يؤمن

 الطائرات، إطارات تغيير مثل عليها، تدربن التي باألعمال القيام من النساء تتمكن لم حيث األمريكي، الجيش في العامالت على أجريت التي الدراسات

ها الذخيرة؛ تخزين مجال في والعمل   جسدية. قوة إلى تحتاج التي عمالاأل  من ألنَّ

% من الشركات السعودية الخاصة تديرها نساء. وقد سهلت شبكة اإلنترنت عمل املرأة السعودية إذ 10م( تشير التقديرات إلى أن 2007)لها أون الين ،

 (. 2001/  1/  21أصبح بإمكانها االتصال بعمالئها من الرجال دون الحاجة للقائهم وجها لوجه. ) موقع بي بي س ي 

  ألف ترخيص تجاري  22تقول الدكتورة "ناهد طاهر" التي وصفت بأنها املستشار األول في الدائرة االقتصادية في البنك األهلي السعودي أن حوالي

مار الخاصة بالنساء باسم نساء يدرن صالونات التجميل الخاصة بالنساء فقط وأعمال بيع األثاث وتصميم األزياء. وفيما يتعلق بصناديق االستث

% من األموال املوظفة في صناديق االستثمار 20في السعودية أوضحت ناهد طاهر أن املرأة السعودية بدأت تدرك أهمية االستثمار حيث إن 

لسعودية في سوق العمل (  تقييم أثر االنفتاح التجاري على تنافسية املرأة ا2018املشتركة تعود إلى النساء، وهذا الحديث  يتوافق دراسة ) أحمد، 

)دراسة مقارنة مع دول الخليج العربي(  وقد أظهرت نتائج التحليل أن تأثير االنفتاح التجاري للمملكة العربية السعودية  2030في ظل رؤية اململكة 

 .2017الى   1991على معدل البطالة عند اإلناث كان طردي خالل الفترة من

 لدت الدكتورة
ُ
الجوهرة بنت فهد آل سعود منصب وكيلة مساعدة للرئيس العام لتعليم البنات للشؤون التعليمية في وكالة  وفي مجال التعليم: ق

 .2000كليات البنات عام 
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   1996كما عينت الدكتورة موض ي بنت فهد النعيم في منصب الوكيلة املساعدة لإلشراف التربوي بالرئاسة العامة لتعليم البنات عام. 

 فرعا، من هنا دخلت املرأة  12عودية في النشاط االقتصادي حيث افتتحت معظم البنوك فروعا خاصة بالسيدات بلغت وساهمت املرأة الس

 السعودية عالم األعمال املصرفية وما فيها من تداول األسهم وغيرها.

  رية بنفسها.سيدة تملك أو تدير أعمالها التجا 1200إلى  400وفي مجال التجارة بلغ عدد سيدات األعمال ما بين 

  2، املوافق 1426جمادى الثاني  26مؤسسة. )الشرق األوسط الثالثاء  90مؤسسة والتي تديرها  247وبلغ عدد املؤسسات التي تملكها النساء 

  (. 2005أغسطس 

  م ( تضمنت نساء  2000/  5/  30سيدة سعودية جلسة مجلس الشورى املنعقدة يوم الثالثاء  60وعلى مستوى قرارات الدولة، حضرت حوالي

من العائلة املالكة وصحفيات وكاتبات وأكاديميات، سيتابعن مداوالت املجلس من شرفة مطلة على قاعته، وكانت الجلسة مخصصة ملناقشة 

 مشكلة غالء املهور في اململكة.

 اإلعالمية بشرطة منطقة الرياض ضمن  وفي األنشطة االجتماعية، سجل مشاركة العديد من النساء في اللجنة النسائية املنبثقة عن اللجنة

ه، وذلك بإقامة محاضرات التعريف باملخدرات وأخطارها وأضرار 1422فعاليات الحملة الوطنية الشاملة للتوعية األمنية واملرورية الثانية لعام 

ه في قاعة املحاضرات الكبرى بالجامعة.) 28/8/1422السرعة وعالقتها بالحوادث املرورية في جامعة اإلمام محمد بن سعود يوم الثالثاء املوافق 

 م (. 2001نوفمبر  18هـ، املوافق  1422رمضان  3الجزيرة 

  أقيمت يوم األحد ،
ً
 أيضا

ً
دورة )القطاع املدرس ي والتربوي في املدينة املنورة في محاربة آفة املخدرات( واملخصصة   1422/ 12/ 19واجتماعيا

ذي الحجة  16العامة ملكافحة املخدرات واإلشراف التربوي بتعليم البنات بمنطقة املدينة املنورة. ) الجزيرة  للسيدات وذلك بالتعاون بين اإلدارة

 م (. 2002فبراير  27هـ، املوافق 1422

 25  م (. 2002/  2/  3مشرفة ومرشدة طالبية في تبوك شاركن في ندوة التوعية بأضرار املخدرات. ) الرياض 

 لتجهيز الحفالت طرقت سيدة األعمال الس 
ً
 متكامال

ً
 نسائيا

ً
 بالنسبة للمرأة السعودية بإقامتها وألول مركزا

ً
 جديدا

ً
عودية هيام التوحيد مجاال

 م (. 2006يناير  18هـ، املوافق  1426ذي الحجة  18بمجهودات ذاتية وبطاقم نسائي سعودي كامل.) الشرق الوسط 

 ،
ً
 أيضا

ً
 23ث لعالج السرطان في سابقة تعد األولى من نوعها على مستوى السعودية.) الشرق األوسط سيدات سعوديات في أبحا 10شاركت   صحيا

 م (. 2002فبراير  6هـ، املوافق 1422ذي القعدة 

  لجهودها في العمل الخيري. ) الوطن 
ً
 م (. 2002/  3/  29وفي العمل الخيري، تم استحداث جائزة للمرأة السعودية تقديرا

  ،حصلت الباحثة السعودية عايدة العقيل على املركز األول في مسابقة العالم املتميز التي نظمتها الجمعية األوروبية لعلم الوراثة وفي املجال الطبي

 البشرية في براغ.

 تت قدرة وفي عالم االستثمار، أكدت مديرة فرع الروضة النسائي بشركة الراجحي املصرفية لالستثمار عواطف العيس ى بأن املرأة السعودية أثب

 م (. 2002يوليو  5هـ، املوافق  1423ربيع ثاني  24فائقة في أداء العمل املصرفي. ) الجزيرة 

  أس بينت مديرة فرع الورود لدى بنك الرياض دانيا آل الشيخ أن املرأة السعودية أصبحت تتمتع باتجاه وفكر اقتصادي للبحث عن مصادر تنمية ر

رة سواء عبر صناديق االستثمار املشتركة أو التعامل في األسهم، ملا في ذلك من توفير للوقت والجهد، ولوجود املال، وباتت مشاركتها فعالة ومتطو 

تلك إدارة متخصصة ومؤهلة تدير تلك الصناديق في البنوك ومنها بنك الرياض، وهو ما يساعد على تقليص حجم املخاطر املترتبة على االستثمار ب

 م(.2002مايو  7هـ، املوافق  1423صفر  24الصناديق.) الوطن 

  400مواطنة على أن يصل عددهن إلى  100مليون ريال وسيشغل املصنع  13تم افتتاح مصنع نسيج الباشا للمالبس الداخلية برأسمال قدره 

 مواطنة.

  األعمال بعض الطالبات لتزيين أظهرت بعض التجارب نجاح قيام املرأة بتصنيع املالبس  املدرسية وخياطتها للطالبات واستقطبت بعض سيدات

 طاوالت األفراح وتنسيق الزهور واملفارش.

 لتفعيل عم 
ً
ل وعلى املستوى األكاديمي، فازت السعودية منى صالح الدين بجائزة األمم املتحدة ملشاريع اإلنماء العاملية حيث قدمت مشروعا

 الجمعيات النسائية في السعودية.

  ريم الطويرقي من قبل معهد العالم العربي في باريس لبحوثها املتميزة في الفيزياء. يم الدكتورة وفي مجاالت البحث العلمي، تم تكر 

 حصلت خبيرة األمن اإللكتروني بأرامكو، منال مسعود الشريف على شهادة االختراق اإللكتروني األخالقي Ethical Hacking Certificate التي ،

التجارة اإللكترونية، لتكون بذلك أول سعودية تحصل على هذه الشهادة العاملية املرموقة في مجال أمن يمنحها املجلس العالمي ملستشاري 

  م (. 2005أكتوبر  5هـ، املوافق  1426رمضان  2املعلومات اإللكتروني.) الشرق األوسط 
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  يء منها، فإن دعاة التغريب ال زالوا يسعون إلى لكن وبرغم كل الصور املشرقة لعمل املرأة السعودية ضمن األطر الشرعية والتي سلف ذكر ش

 إفساد املرأة وخلع حجابها بدعوى حرية العمل وحقها في ذلك، وقد أثمرت دعاواهم عن بروز صور شاذة وتجاوزات في مسألة عمل املرأة، نذكر

 منها ما يلي:

 من العاطالت 52تحضرات التجميل وظهر أن صدرت املوافقة على أن تزاول املرأة السعودية مهنة مندوبة مبيعات في مجال مس %

  ( 2003/  6/  22السعوديات ال يجدن أي حرج في العمل لدى محالت التجميل. ) الوطن 

 55السعودية ثريا أحمد عبيد،   وفي املجال السياس ي، عينت األمم املتحدة  
ً
 لصندوق األمم املتحدة لشؤون السكان، والتي   عاما

ً
رئيسا

شؤون العربية واألوروبية التابع للصندوق. والجدير بالذكر أن عبيد قد شغلت عدة مناصب في األمم املتحدة منها كانت ترأس قسم ال

منصب نائبة سكرتير تنفيذي للهيئة االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا، وهي هيئة تهتم بمشاكل التنمية في العالم العربي قبل أن تلتحق 

 م(.2000/  10/  25السكان.) موقع بي بي س ي بصندوق األمم املتحدة لنشاطات 

  12رجال على  54امرأة و 17وشاركت النساء السعوديات للمرة األولى في انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في جدة، حيث تنافس 

 كان نصيب النساء مقعدين فقط. ) موقع بي بي س ي 
ً
 م (. 2005نوفمبر  28مقعدا

  رشحت فر ،
ً
يال املصري ذات األصل السعودي نفسها عن املقعد الديمقراطي في املجلس التشريعي لكاليفورنيا. ومما وفي السياسة أيضا

قالته ) لبي بي س ي (: )داخليا، أهتم بقضايا التعليم والصحة والبيئة، أما على صعيد السياسة الخارجية، فما أريده هو بناء جسور بين 

 م (. 2000نوفمبر  1ع بي بي س ي الواليات املتحدة والشرق األوسط (. ) موق

  وفي قطاع املقاوالت، اقتحمت امرأتان سعوديتان في األحساء قطاع املقاوالت والعقارات حيث افتتحتا مؤسسة للمقاوالت بتصريح من

) الشرق وزارة التجارة وسجل تجاري من الغرفة التجارية وتصريح حكومي من بلدية األحساء وتديران املؤسسة بإشراف مباشر منهما

 م( 2005نوفمبر  11هـ، املوافق  1426شوال  9األوسط 

 وعلى الصعيد املنهي، تم قبول امرأة سعودية للعمل في شركة خدمات الشحن والتوزيع البريدي املعروفةDHL  في مدينة جدة بمنصب

 م (. 2005بريل إ 3هـ، املوافق  1426صفر  24مديرة خدمة العمالء في اململكة العربية السعودية. ) الرياض 

  (. 2001/  11/  30وفي املجال السياحي، تم تدشين أول مكتب سياحي نسائي في اململكة. ) الوطن 

  شاركت ،
ً
 م (. 2002/  2/  1سيدات أعمال ومثقفات سعوديات في منتدى دافوس االقتصادي.)املدينة  7واقتصاديا

  م (. 2002/  1 / 29إقامة منتدى تفعيل دور املرأة في االقتصاد. ) عكاظ 

  م (.2002/  4/  19سعودية في القطاع الخاص. ) املدينة  400تدريب وتوظيف 

  استطاعت فتاة سعودية أن تقتحم أسواق العمل في قطاع املأكوالت واملطاعم عبر مطاعم ،
ً
 أيضا

ً
في قسم العائالت.) « كودو»ومهنيا

 م (. 2005يوليو  12هـ، املوافق  1426جمادى الثاني  5الشرق األوسط 

  تم ترشيح إعالمية سعودية سفيرة لألمم املتحدة للنوايا الحسنة.) الشرق األوسط ،
ً
 أيضا

ً
 20هـ، املوافق  1426شوال  18وسياسيا

 م (. 2005نوفمبر 

 م.(2018، واي باك مشين ) بالسعوديةمشاركة املرأة في التنمية  

، وذكرت مشاركات نيويورك م في2018عن أهدافها في التنمية املستدامة، وذلك في املنتدى السياس ي الرفيع املستوى لعام  السعودية أعلنت

  :هي كما يلياملرأة في التنمية بالسعودية، و 

 أمثلة املناصب املجال

 .تماضر الرماح، نائب وزير العمل والتنمية االجتماعية .تولي املرأة مناصب قيادية عديدة مثل نائب وزير ورئيس مجلس ووكيل وزارة القطاع العام

 .، رئيس مجلس إدارة بنك ساب األول لبنى العليان .تولي املرأة منصب الرئيس التنفيذي لعدد من البنوك والشركات الرائدة القطاع الخاص

 .%20نسبة مشاركة املرأة في مجلس الشورى  السياسة

 .البلديةمشاركة املرأة في االنتخابات 

 .نورة الشعبان، عضو مجلس الشورى

 .دالل محيي الدين نمنقاني، عميدة جامعة الطائف .تعيين أول عميدة في جامعة الطائف لشطري الطالب والطالبات التعليم

 .%20نسبة استثمارات املرأة في القطاع الخاص بلغت  االقتصاد والتجارة

 م2017ألف سجل تجاري للنساء في عام  127إصدار 

- 

 م.(2018، واي باك مشين املصدر : )

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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  :مشاركة املرأة في الوظائف العليا
 األقسام كرئاسة الرجل، منافسة دون  عليا وقيادية وظيفية مراتب إلى تصل جعلها بها خاصة وإدارات أقسام في السعودية املرأة عمل أنَّ  كما

 صارت املرأة عضو في البرملان ، وأعطيت حق 2009اليوسف، (.البنات كليات وعمادة البنات، مدارس وإدارة الفرعية، البنوك وإدارة النسائية،
ً
( حاليا

 شركات واملستشفيات والبنوك  ومنافذ البيع بنشاطها وانتاجها الذي يعتمد عليه .قيادة السيارة ، وتعج  املدارس والجامعات وال

 م (14/3/2015)املدونة القانونية، تحديات ومعوقات أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد: 

 ي مجال العمل االداري هو صعوبة إيصال تذكر صباح  املصري املعيدة بجامعة امللك عبدالعزيز أن من املعوقات التي تواجهها املرأة السعودية ف

  صوتها بإصدار القرارات اإلدارية.

 نطقة كما تعد من املعوقات التي تشهدها املرأة السعودية سلب حق االختيار لألماكن التي ترغب بالعمل بها وتقييدها بأماكن معينة خارجة عن م

ويتفق هذا  ض تقلد الوظيفة اإلدارية والحكومية كونها تقوم على العديد من ال،سكنها كتعيينها في مدن وقرى نائية والذي يدفع املرأة الى رف

(  نحو تقييم أداء عضوات هيئة التدريس بقسم السياسات التربوية و رياض األطفال بكلية التربية بجامعة 2018التصريح مع دراسة  )بلقيس،

 ميدانية. درجة ( دراسة360امللك سعود باستخدام طريقة التغذية العكسية )

  لي املرتبة ومن املعوقات التي تشهدها املرأة في مجال وظيفتها اإلدارية تحديد سلم إداري يختلف عن سلم الرجل في ذات الوظيفة فتمنع املرأة من تو

السلم الوظيفي بمسمى نائبة فتتثمل الوظيفة العليا في املناصب االدارية للمرأة في  ،الرابعة عشر و الخامسة عشرة واملرتبة املمتازة ومرتبة وزير

 الوزير، وفي املجال الدبلوماس ي يستحيل على املرأة أن تعمل بمسمى سفير.

  على كما تذكر الكاتبة أميرة كشغري في صحيفة عكاظ : أهم العقبات التي تواجهها هي صعوبة قيامها باإلجراءات دون حضور رجل يقوم باملوافقة

 عملها وهو شرط موافقة ولي األمر. 

 عالج  معوقات أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد:

ن يشير الدكتور حسن املالح، استشاري الصحة النفسية، إلى االضطرابات النفسية الشائعة لدى املرأة العاملة، ويقول: ال يمكننا أن نقول إ

سن الصحة النفسية للمرأة، كما تدل عليه معظم هناك اضطرابات خاصة تصيب هذه الفئة من النساء ، وبشكل عام فإن العمل يساهم في تح

 إليجابيات العمل املتعلقة باالستقاللية وتحقيق الذات، وازدياد السيطرة على الح
ً
ياة واملستقبل الدراسات الغربية، وعدد من الدراسات العربية، نظرا

لدى املرأة العاملة، وبعض هذه املشكالت يتعلق بعدم وضوح من النواحي االقتصادية والشخصية، وتعد املشكالت الزوجية من املشكالت الشائعة 

  األدوار واملسؤوليات التي يقوم بها كال الزوجين وعمل املرأة في بعض املهن التي التزال تعاني تدني نظرة املجتمع أو يقف منها العامة
ً
 سلبيا

ً
موقفا

االجتماعية التي تسبب اضطرابات عديدة لدى املرأة العاملة كعدم الرضا، والقلق إلى جانب الضغوط  العتبارات اجتماعية عديدة، مثل التمريض،

ضة واالكتئاب، وسوء التكيف، وسوء التوافق، ومن ثم تؤدي إلى االرتباك والخجل وضعف األداء من جراء ذلك الرهاب االجتماعي، مما يجعلها عر 

ى اكتساب املهارات والخبرات االجتماعية، وهو ما يتاح لها من خالل العمل، ومن ثم فإن للمتاعب النفسية، ومن ثم تصبح في حاجة ماسة إلى العمل عل

ديسمبر   14)صحيفة االتحاد اإللكترونية، .العمل يجعلها أكثر قوة ويمنحها اإلحساس الذاتي بأنها أكثر قيمة في مختلف النواحي النفسية واملعنوية

2012 ) 

 :التعريف بجامعة امللك خالد

 للعهد( يوم الثالثاء أعلن  
ً
هـ قيام جامعة امللك خالد بدمج فرعي 9/1/1419امللك عبد هللا بن عبد العزيز رحمه هللا تعالى )عندما كان وليا

هـ القاض ي باستكمال 11/3/1419 /م في7/78ثم صدر األمر السامي برقم  سعود، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالجنوب وجامعة امللك

هـ  ضمن امليزانية العامة للدولة لتنضم جامعة امللك خالد 14/9/1419اءات النظامية الالزمة لذلك، وبناًء عليه صدرت امليزانية األولى للجامعة فياإلجر 

منطقة عسير إلى منظومة الجامعات السعودية، تقع الجامعة في منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة العربية السعودية وتبلغ مساحة 

 نسمة ينتشرون في ثماٍن وسبعين محافظة ومركز. 1.600.000كيلومتر مربع، يعيش عليها أكثر من  80.000حوالي 

وكالة  ات البنات، وكاالت الجامعة: وكالة الجامعة، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وكالة الجامعة للتطوير والجودة، وكالة الجامعة لكلي

 امعة للمشروعات.الج

قسم بكليات البنين  71قسم بكليات البنات ، 78قسم علمي  ،  149كلية للبنات ويوجد بها  23كلية بنين و 19كلية ،  42تضم جامعة امللك خالد 

(.http://www.kku.edu.sa ) 
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 .بجامعة امللك خالد وتقويم أداء جامعة امللك خالدتحليل استبيان تقويم أداء املرأة العاملة 

 يتم تقييم األداء للمرأة العاملة بجامعة امللك خالد سنويا :(1جدول )
 التراكمي النسبة التكرار 

 4.2 4.2 10 غير موافق بشدة

 7.6 3.4 8 غير موافق

 18.6 11.0 26 محايد

 62.3 43.6 103 موافق

 100.0 37.7 89 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                         

 192% أي 81.3أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن %37.7من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%43,6( أعاله  أن 1يتضح من الجدول)

  يعتبرن أنه:
ً
وال أوافق %3.4 وال أوافق %  11.0 وهي النسبة والعدد األعلى ، ونسبة محايد،  يتم تقييم األداء للمرأة العاملة بجامعة امللك خالد يتم سنويا

 % .4.2بشدة 
 جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة تستخدم :(2جدول)

 التراكمي النسبة التكرار 

 3.0 3.0 7 موافق بشدةغير 

 11.4 8.5 20 غير موافق

 33.5 22.0 52 محايد

 84.7 51.3 121 موافق

 100.0 15.3 36 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                                 

% أي 66.6%أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن 15.3مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%من 51,3( أعاله  أن 2يتضح من الجدول)

%  وال 22.0د مفردة يعتبرن أنه: تستخدم جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة ، وهي النسبة والعدد األعلى  ونسبة محاي157

 % .3%وال أوافق بشدة 8.5أوافق  

 فر جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة(تو 3جدول)
 التراكمي  النسبة التكرار 

 5.5 5.5 13 غير موافق بشدة

 14.0 8.5 20 غير موافق

 39.0 25.0 59 محايد

 76.3 37.3 88 موافق

 100.0 23.7 56 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                                 

% أي  61.00أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن %23.7من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%37,3( أعاله  أن 3يتضح من الجدول)

 وال أوافق %  25.0 وهي النسبة والعدد األعلى، ونسبة محايد،  كافية ومالئمة للمرأة العاملةتوفر جامعة امللك خالد برامج تدريبية  ردة يعتبرن أنه:144

 .% 5.5وال أوافق بشدة 8.5%
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 نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن : (4جدول)
 التراكمي  النسبة التكرار 

 5.9 5.9 14 غير موافق بشدة

 16.9 11.0 26 غير موافق

 40.3 23.3 55 محايد

 87.7 47.5 112 موافق

 100.0 12.3 29 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 
 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير          

أي % 59.8أجبن بموافق بشدة وهذا يعني أن %12.3من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%47,5( أعاله أن 4يتضح من الجدول)

 وال أوافق %  23.3 وهي النسبة والعدد األعلى،  ونسبة محايد،  نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن  مفردة يعتبرن أنه:141

 .% 5.9وال أوافق بشدة 11%

 تتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية :(5جدول)
 التراكمي  النسبة التكرار 

 1.7 1.7 4 غير موافق بشدة

 5.1 3.4 8 غير موافق

 20.8 15.7 3.7 محايد

 53.8 33.1 78 موافق

 100.0 46.2 109 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                         

% أي 79.3%أجبن بموافق بشدة  وهذا يعني أن 46.2%من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن33,1( أعاله أن 5يتضح من الجدول)

ونسبة محايد مفردة  يعتبرن أنه: تتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على انجاز اعمالها بكفاءة عالية ، وهي النسبة والعدد األعلى  187

 %. 1.7%وال أوافق بشدة 3.4وال أوافق    15.7%

 رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤدي الي تطوير قدرة الجامعة على اإلبداع واالبتكار. :(6جدول)
 التراكمي  النسبة  التكرار 

 1.7 1.7 4 غير موافق بشدة

 5.1 3.4 8 غير موافق

 15.3 10.2 24 محايد

 47.0 31.8 75 موافق

 100.0 53.0 125 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                                

% أي 84.8%أجبن بموافق بشدة  وهذا يعني أن 53.0%من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن31,8( أعاله أن 6يتضح من الجدول)

نسبة والعدد األعلى مفردة  يعتبرن أنه: رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤدي الي تطوير قدرة الجامعة على اإلبداع واالبتكار ، وهي ال200

 % .1.7%وال أوافق بشدة 3.4%  وال أوافق  10.2، ونسبة محايد 

 الى تحسين وتطوير األداء بالجامعةيتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي  :(7جدول)
 التراكمي  النسبة  التكرار 

 2.5 2.5 6 غير موافق بشدة

 8.1 5.5 13 غير موافق

 29.7 21.6 51 محايد

 76.3 46.6 110 موافق

 100.0 23.7 56 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019بيانات االستبيان يناير املصدر :                                                 
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% أي 70.3أجبن بموافق بشدة  وهذا يعني أن %23.7من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%46,6( أعاله أن 7يتضح من الجدول)

 األعلى  ونسبة محايدوهي النسبة والعدد ،  يتم استغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة مفردة يعتبرن أنه:166

 .% 2.5وال أوافق بشدة %5.5 وال أوافق %  21.6

  :(8جدول)
ا
  تقوم جامعة امللك خالد بتحفيز ) ماديا

ا
 ( وتشجيع املرأة العاملة ذات  الكفاءة و املهارات العالية ومعنويا

 التراكمي  النسبة التكرار 

 10.2 10.2 24 غير موافق بشدة

 22.9 12.7 30 غير موافق

 47.9 25.0 59 محايد

 86.0 38.1 90 موافق

 100.0 14.0 33 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                         

% أي 52.1وهذا يعني أن أجبن بموافق بشدة  %14.0من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%38,1أعاله أن  (8)يتضح من الجدول 

وهي النسبة األعلى  ونسبة ، تقوم جامعة امللك خالد بتحفيز ) ماديا ومعنويا ( وتشجيع املرأة العاملة ذات  الكفاءة و املهارات العالية يعتبرن أنه:123

 % 10.2وال أوافق بشدة %12.7 وال أوافق %  25.0 محايد

 أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد. يؤدي :(9جدول)
 التراكمي النسبة التكرار 

 1.7 1.7 4 غير موافق بشدة

 4.2 2.5 6 غير موافق

 19.9 15.7 37 محايد

 67.8 47.9 113 موافق

 100.0 32.2 76 موافق بشدة

  110.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                         

 189% أي 80.1أجبن بموافق بشدة  وهذا يعني أن %32.2من مفردات العينة أجبن باملوافقةوأن%47,9أعاله أن  (9)يتضح من الجدول 

 وهي النسبة والعدد األعلى  ونسبة محايد، تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالديؤدي أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الي  مفردة  وافقن :

 % .1.7وال أوافق بشدة %2.5 وال أوافق %  15.7

 ( كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد.10جدول)

 التراكمي النسبة التكرار 

 3.0 3.0 7 غير موافق بشدة

 8.1 5.1 12 غير موافق

 24.6 16.5 39 محايد

 69.5 44.9 106 موافق

 100.0 30.5 72 موافق بشدة

  100.0 236 املجموع 

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                                          

 178% أي 75.4أجبن بموافق بشدة  وهذا يعني أن %30.5مفردات العينة أجبن باملوافقةوأنمن %44,9( أعاله أن 10يتضح من الجدول)

وهي النسبة والعدد األعلى  ،  كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة يؤدي الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد مفردة يعتبرن أن:

 .% 3وال أوافق بشدة %5.1 وال أوافق %  16.5 ونسبة محايد

 اختبار الفرضيات: 

الختبار الفرضيات استخدمت الباحثة االنحدار الخطي البسيط وتم استيفاء شروط االنحدار الخطي البسيط من حيث التوزيع الطبيعي 

 والعالقة الخطية بين املتغيرات.
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( لنظام تقييم أداء املرأة العاملة سنويا بجامعة امللك خالد   على أداء املرأة العاملة 0.05يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى:

 بجامعة امللك خالد.

 االنحدار الخطي البسيط لنظام التقييم سنويا على أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد :( 11جدول )
 مستوى املعنوية Fقيمة  متوسط مجموع املربعات درجة الحرية عاتمجموع املرب بيان

 0.000 40.332 34.663 1 34.663 االنحدار

   0.859 234 201.112 األخطاء

    235 235.775 املجموع

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                

وهو ما يشير إلى أن نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤثر  0.000( أعاله أن قيمة املعنوية بلغت 11يتضح من الجدول )

 على األداء للمرأة العاملة بالجامعة ، ومما يدعم ذلك أنهن أوضحن في الجدولين )
ً
 لن4( و)1معنويا

ً
ظام التقييم ( أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا

 على مستوي أداء املرأة العاملة بالجامعة. 
ً
 وأداء املرأة العاملة بالجامعة. ويعود ذلك الى أن التقييم السنوي يترك أثرا ايجابيا

ملة على كفاءة أداء ( لتوفير جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العا0.05يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية

 املرأة العاملة بجامعة امللك خالد.

 لك خالد.االنحدار الخطي البسيط لتوفير لجامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة  على أداء املرأة العاملة بجامعة امل :(12جدول )
 مستوى املعنوية Fقيمة  متوسط مجموع املربعات درجة الحرية مجموع املربعات بيان

 0.000 34.523 36.449 1 36.449 االنحدار

   1.056 234 247.059 األخطاء

    235 283.508 املجموع

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير                  

امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة وهو ما يشير إلى أن لتوفير جامعة  0.000( أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  12يتضح من الجدول )

 على كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة الذي يؤدي الى كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة
ً
امللك خالد ، ومما يدعم  للمرأة العاملة يؤثر معنويا

 لتوفير الجامعة للبرامج التدريبية على كفاءة البرامج التدريبية املقدمة ( أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة 10( و)3ذلك أنهن أوضحن في الجدولين )
ً
جدا

 .للمرأة العاملة بالجامعة. والسبب أن التدريب يزيد من مهارة وجودة أداء املرأة العاملة بجامعة خالد وهذا يعتبر من نقاط قوة الجامعة

( لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية على 0.05يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة:

 تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك. 

 خالد لى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك(االنحدار الخطي البسيط لتمتع املرأة العاملة بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية ع 13جدول )
 مستوى املعنوية Fقيمة  متوسط مجموع املربعات درجة الحرية مجموع املربعات بيان

 0.000 41.732 31.147 1 31.147 االنحدار

   0.746 234 174.650 األخطاء

    235 205.797 املجموع

 م2019يناير املصدر : بيانات االستبيان                  

وهو ما يشير إلى أن لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على إنجاز  0.000( أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  13يتضح من الجدول )

 على أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية
ً
 معنويا

ً
لجامعة امللك خالد ، ومما يدعم ذلك  أعمالها بكفاءة عالية أثرا

 لتمتع املرأة العاملة بالقدرة التنافسية وأداء املرأة العاملة بالجامعة.9( و)5أنهن أوضحن في الجدولين )
ً
 ( أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا

( الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على االبداع 0.05يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ) الفرضية الرابعة:

 واالبتكار.

 االنحدار الخطي البسيط الستغالل أداء املرأة العاملة على تطوير قدرة الجامعة على االبداع واالبتكار :(14جدول )
 مستوى املعنوية Fقيمة  متوسط مجموع املربعات رجة الحريةد مجموع املربعات بيان

 0.000 19.870 15.217 1 15.217 االنحدار

   0.766 234 179.203 األخطاء

    235 194.419 املجموع

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير            
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ما يشير إلى أن الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وهو  0.000( أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  14يتضح من الجدول )

 على رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة على
ً
 معنويا

ً
االبداع واالبتكار،  وتطوير األداء بالجامعة أثرا

 الستغالل أداء املرأة العاملة على رفع كفاءة املرأة العاملة ( 7( و)6ومما يدعم ذلك أنهم أوضحوا في الجدولين )
ً
أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا

 بالجامعة، ما يثبت ذلك  كل الكليات محل الدراسة  تديرها وتنظم أعمالها املرأة العاملة بجامعة خالد.

( الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة على 0.05يوجد تأثير معنوي عند مستوى الداللة ) الفرضية الخامسة:

 قيام جامعة امللك خالد بتحفيز )ماديا ومعنويا( وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية.

 ام الجامعة الطريقة الحديثة في تقييم األداء على تحفيز الجامعة وتشجيعها للمرأة العاملةاالنحدار الخطي البسيط الستخد :( 15جدول )
 مستوى املعنوية Fقيمة  متوسط مجموع املربعات درجة الحرية مجموع املربعات بيان

 0.000 74.313 449.623 1 49.623 االنحدار

   0.668 234 156.255 األخطاء

    235 205.877 املجموع

 م2019املصدر : بيانات االستبيان يناير        

وهو ما يشير إلى أن الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم  0.000( أعاله أن قيمة املعنوية بلغت  15يتضح من الجدول )

 على قيام جامعة امللك خالد بتحفيز )ماديا ومعنويا( وتش
ً
 معنويا

ً
جيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية، ومما يدعم ذلك أداء املرأة العاملة أثرا

 الستخدام الجامعة الطريقة الحديثة في تقييم األداء على تحفيز الجامعة 8( و)2أنهم أوضحوا في الجدولين )
ً
( أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا

  وتشجيعها للمرأة العاملة.
ً
 وشفافية . ألن الطريقة الحديثة أكثر انصافا

 :الخاتمة
 نتناول في خاتمة هذا البحث، خالصة البحث والتي تتضمن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها  الدراسة، وعبر سلسلة تتكون من أربعة

 فصول مكونة هيكل  البحث .

اطلعت الباحثة علي عدة مصادر للمعلومات تتضمن موضوع البحث منها املراجع والكتب والتقارير و املجالت والدوريات والشبكة  أهم نتائج البحث:

أثبتت الدولية للمعلومات ) اإلنترنت(والصحف السيارة و تصميم استبيان وتوزيعه ثم تحليله وذلك إلثبات صحة أو عدم صحة فرضيات الدراسة  وقد 

 نتائج البحث كما يلي: وعليه تأتي  ت  صحتهاكل الفرضيا

 على األداء للمرأة العاملة  0.000قيمة املعنوية بلغت  .1
ً
وهو ما يشير إلى أن نظام تقييم أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤثر معنويا

 لنظام التقييم وأداء املرأة العاملة
ً
 بالجامعة. وهذا يثبت صحة الفرضية األولى. بالجامعة ، وأن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا

 على كفاءة  0.000قيمة املعنوية بلغت  .2
ً
وهو ما يشير إلى أن لتوفير جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة يؤثر معنويا

 البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة الذي يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجا
ً
معة امللك خالد و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة جدا

 لتوفير الجامعة للبرامج التدريبية على كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة بالجامعة. وهذا يثبت صحة الفرضية الثانية .

 على  وهو ما يشير إلى أن لتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك 0.000قيمة املعنوية بلغت  .3
ً
 معنويا

ً
خالد بالقدرة على إنجاز أعمالها بكفاءة عالية أثرا

 أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد، و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفع
ً
ة جدا

 الجامعة. وهذا يثبت صحة الفرضية الثالثة.لتمتع املرأة العاملة بالقدرة التنافسية وأداء املرأة العاملة ب

 على رفع  0.000قيمة املعنوية بلغت  .4
ً
 معنويا

ً
وهو ما يشير إلى أن الستغالل أداء املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة أثرا

لى االبداع واالبتكار، و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد الذي يؤدي إلى تطوير قدرة الجامعة ع

 الستغالل أداء املرأة العاملة على رفع كفاءة املرأة العاملة بالجامعة. وهذا يثبت صحة الفرضية الرابعة.
ً
 جدا

 على قيام وهو ما يشير إلى أن الستخدام جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أد 0.000قيمة املعنوية بلغت  .5
ً
 معنويا

ً
اء املرأة العاملة أثرا

  جامعة امللك خالد بتحفيز )ماديا ومعنويا( وتشجيع املرأة العاملة ذات الكفاءة واملهارات العالية، و أن هناك درجة مرتفعة إلى مرتفعة
ً
جدا

 الخامسة. لعاملة. وهذا يثبت صحة الفرضيةالستخدام الجامعة الطريقة الحديثة في تقييم األداء على تحفيز الجامعة وتشجيعها للمرأة ا

 التوصيات: 

   .العمل علي عالج و تذليل املعوقات التي تواجه أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد 

 تدريب واطالع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد علي أساليب تقييم األداء الحديثة . 

  بالحوافز املادية واملعنوية .ربط أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد 

 .
ً
 لتحسينه في حال ضعفه ورفع روحها املعنوية في حال كان متميزا

ً
 اطالع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد على تقييم أدائها سنويا
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Abstract: The purpose of the study was to identify the role of working women in the development of the 

performance of King Khalid University. To this end, the research community, which includes 606 individuals 

from 8 colleges, was identified. The researcher used the Stephen Sampson equation to determine the sample 
size. The sample size was 243, And the Cronbach-Alpha method to test the correlation between the 

measurements expressed in the sample of the study. The study reached a number of results, including: The 

value of morale was 0.000 which indicates that the system of evaluating the performance of women working 
at King Khalid University Has a significant impact on the performance of women working in the university 

And that there is a high to very high degree of evaluation and performance of working women at the 

university. This proves the validity of the first hypothesis. The study also recommended working on the 

treatment and overcoming the obstacles facing the performance of women working at King Khalid University 
and linking the performance of women working at King Khalid University with the material and moral 

incentives. 
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 املالحق 

 االستبيان   

 جامعة امللك خالد   

 املحترم              ...............................................................  السيدة/

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 املوضوع: استمارة استبانة

 داء بجامعة امللك خالد.أثر تقويم أداء املرأة العاملة على األ  يطيب لي إفادة سيادتكم بأنني أقوم بعون هللا تعالي بإجراء بحث بعنوان:

علم واملعرفة، فأرجو شاكرة ومقدرة منكم التكرم بقراءة عبارات االستبانة املرفقة واإلجابة عليها بدقة حتى ترى الدارسة النور وتكون إضافة حقيقة لل    

 بأن املعلومات املقدمة لن تستخدم إال لغرض البحث العلمي.
ً
 وأحيطكم علما

 تعاونكنوسأظل شاكرة لكن حسن 

 وتفضلن بقبول فائق االحترام

 الباحثة: د. رقية كرتات                           

 القسم األول: البيانات الشخصية:

 في املربع املناسب لكل منها:  √نرجو من سعادتكم وضع إشارة 

 / العمر:1

 سنة  40- 30سنة                      30أقل من 

 سنة فأكثر 51           سنة               41-50

 / املستوى التعليمي:2

 بكالوريوس                                  ابتدائي

 ثانوي 

                            دبلوم

 ماجستير                                    دكتوراه

 / سنوات الخبرة في جامعة امللك خالد:3    

 سنوات  10-5                      سنوات 5أقل من 

 سنة فأكثر 16    سنة                          11-15

 القسم الثاني: أداء املرأة بجامعة امللك خالد  

 ( أمام الخيار الذي يناسب وجهة نظرك في العبارة املذكورة.√الرجاء وضع عالمة )
افق بشدة العبارات م افق أو افق محايد أو افق بشدةال  ال أو  أو

      يتم تقييم األداء للمرأة العاملة بجامعة امللك خالد سنويا  1

      تستخدم جامعة امللك خالد الطريقة الحديثة في تقييم أداء املرأة العاملة. 2

      توفر جامعة امللك خالد برامج تدريبية كافية ومالئمة للمرأة العاملة. 3

      العاملة بجامعة امللك خالد سهل ومرن.نظام تقييم أداء املرأة  4

      تتمتع املرأة العاملة بجامعة امللك خالد بالقدرة على انجاز اعمالها بكفاءة عالية.  5

      رفع كفاءة أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد يؤدي الي تطوير قدرة الجامعة على االبداع واالبتكار. 6

      املرأة العاملة بشكل يؤدي الى تحسين وتطوير األداء بالجامعة.يتم استغالل أداء  7

ــــارات   8 ــــا ( وتشــــــجيع املـــــرأة العاملــــــة ذات  الكفـــــاءة و املهــ ــــز ) ماديـــــا ومعنويـ تقـــــوم جامعـــــة امللــــــك خالـــــد بتحفيــ

 العالية.

     

      امللك خالد.الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة  يؤدي أداء املرأة العاملة بجامعة امللك خالد 9

      كفاءة البرامج التدريبية املقدمة للمرأة العاملة يؤدي الي تعزيز القدرة التنافسية لجامعة امللك خالد. 10
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 :صخاملل
في أن الثقة في  تمثلت مشكلة الدراسة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة األعمال السودانية.إلى قياس أثر املراجعة املشتركة  هدفت الدراسة

. لذلك هل هناك أثر للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة تقرير املراجع الخارجي تعتبر مطلب أساس ي ألصحاب املصالح في الشركات

( استبانة. ومن 50( استبانة على مكاتب املراجعة الخارجية في السودان، واملسترد مهنا )60نية، بتوزيع عدد )اجريت الدراسة امليدا األعمال السودانية؟

تي تمثلت في خالل التحليل االحصائي باستخدام تحليل االرتباط واالنحدار الخطى تم التوصل الى قبول فرضية الدراسة الرئيسة وفرضياتها الفرعية، وال

للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة األعمال السودانية، وذلك في كٍل من متطلب توزيع مهام املراجعة املشتركة وجود تأثير إيجابي 

أوصت  لزامي.وتخطيط عملية املراجعة املشتركة وتقرير املراجعة املشتركة، كما توصلت الدراسة إلى أن املراجعة املشتركة ال تطبق في السودان بشكل إ

عد لدراسة بضرورة تطبيق املراجعة املشتركة في بيئة األعمال السودانية وعلى الجهات ذات االختصاص إصدار ما يلزم تطبيقها من معايير وقواا

 عن مراجع واحد. 
ً
 وارشادات، وكذا ضرورة اهتمام منشآت األعمال في السودان باختيار مراجعين اثنين بدال

 بيئة األعمال السودانية ،تقرير مراجع خارجي، شتركةاملراجعة املالكلمات املفتاحية: 

 اإلطار العام للدراسة

 
ا
 مقدمة الدراسة: :أوال

على  ازداد االهتمام في اآلونة األخيرة بخدمات املراجعة باعتبارها خدمات تأكيدية يقوم فيها املراجع بإبداء رأي عن مدى إمكانية االعتماد

باملراجعة ام م(، ويمكن القيام بهذه التأكيدات بصورة فردية أو بصورة مشتركة. لذلك زاد االهتم2013املعلومات الواردة في التقارير املالية )متولي، 

قيام مراجعين مستقلين بأداء عملية املشتركة بشكل كبير بعد األزمات املالية العاملية وانهيار العديد من الشركات، حيث تركز املراجعة املشتركة على 

قبل بعض شركات األعمال إلضفاء مراجعة القوائم املالية لنفس الشركة وقيامهما بإعداد تقرير مراجعة موحد، وهو أمر معمول به بشكل اختياري من 

م(، ومن بين هذه التقارير تقرير املراجع الخارجي، لذلك فإن هذه الدراسة تقيس أثر املراجعة املشتركة في تقرير 2014)طارق، الثقة على التقارير املالية

 املراجع الخارجي ببيئة االعمال السودانية.

 
ا
 مشكلة الدراسة: :ثانيا

حيث أكدت دراسة )عبد  ،ي أن الثقة في تقرير املراجع الخارجي تعتبر مطلب أساس ي ألصحاب املصالح في الشركاتتتمثل مشكلة الدراسة ف

بإعادة الثقة في تقرير املراجع الخارجي من خالل تبني املراجعة املشتركة، إال أن البعض يعتبر ذلك تكلفة  اهتمتم(، أن كثير من الدراسات 2018القوي،

م(، وبالرغم من أن مهنة املراجعة في السودان تعاني مشكالت عديدة ناجمة عن تقصير بعض 2014ية املراجعة)عبد الحميد،إضافية لتكلفة عمل

 لتساؤالت التالية:املراجعين في أداء واجباتهم املهنية مما يتطلب ذلك تبني املراجعة املشتركة، لذلك يرى الباحثون أن مشكلة الدراسة يمكن صياغتها في ا

 وتتفرع منه األسئلة التالية: تقرير املراجع الخارجي؟ر املراجعة املشتركة في ما أث

 ما أثر توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي؟ .1

 ما أثر التخطيط للقيام باملراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي؟ .2

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:amahmeed@kku.edu.sa
mailto:Ishag2000@hotmail.com
mailto:d.omersir84@gmail.com
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 الخارجي؟ما أثر تقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع  .3

 
ا
 أهمية الدراسة: :ثالثا

سهم الدراسة في سد النقص في أدبيات املوضوع، مما يجعل هذه النوعية من البحوث تمثل إضافة  األهمية العلمية للدراسة: من
ُ
املتوقع أن ت

ية، إذ التزال املراجعة املشتركة ذات حقيقية للمكتبة السودانية، كذلك تتناول الدراسة قضايا معاصرة تلقى اهتمام من الهيئات التنظيمية واملهن

لدراسة يساهم األهمية في مجال الدراسة املحاسبي، بالتالي املساهمة في تضييق الفجوة األكاديمية في هذا الشأن وإيجاد دليل عملي على العالقة محل ا

 في إعادة نظر الجهات التشريعية في السودان في جدوى اإللزام باملراجعة املشتر 
ً
 كة. إيجابيا

مزيد من األدلة،  األهمية العملية للدراسة: تتمثل في أنه ُتؤكد الدراسة ملكاتب املراجعة املختلفة أهمية القيام بعملية املراجعة املشتركة للحصول على

يق املراجعة املشتركة وتحقيق مما يكسب أعضاء هذه املكاتب خبرات متبادلة مع بعض، بجانب تهيئة املناخ املالئم في البيئة السودانية للتوسع في تطب

 الفائدة املرجوة منها.

 
ا
 أهداف الدراسة: :رابعا

 تهدف الدراسة إلى قياس أثر املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة االعمال السودانية من خالل األهداف الفرعية التالية: 

 املراجع الخارجي.قياس أثر توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة في تقرير  .1

 قياس أثر التخطيط للقيام باملراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.  .2

 توضيح أثر تقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.  .3

 
ا
 فرضيات الدراسة: :خامسا

 لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضيات اآلتية:   

 وتتفرع منه الفرضيات التالية: في تقرير املراجع الخارجي،يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمراجعة املشتركة 

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتوزيع مهام عمل املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي. .1

 راجع الخارجي.يوجد أثر ذو داللة إحصائية للتخطيط للقيام باملراجعة املشتركة في تقرير امل .2

 يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتقرير املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي. .3

 
ا
 حدود الدراسة: :سادسا

 تتمثل حدود الدراسة في اآلتي: 

 الحدود املكانية: مكاتب وشركات املراجعة في والية الخرطوم. .1

 م.2018الحدود الزمانية: تم تجميع بيانات الدراسة عن العام  .2

 تقرير املراجع الخارجي. -الحدود املوضوعية: املراجعة املشتركة  .3

 
ا
 منهجية الدراسة:: سابعا

 . يتبع الباحثون املنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وتحليلها. كما يستخدم التحليل اإلحصائي في اختبار الفرضيات 

 
ا
 التعريف اإلجرائي ملتغيرات الدراسة: :ثامنا
 في تخطيط وتنفيذ أعمال وإجراءات  املستقل،املتغير 

ً
املراجعة املشتركة هي قيام مراجعين، أو شركتي مراجعة مستقلتين بعملية املراجعة، يشتركان معا

ع مهام عمل توزي( من خالل، )2015املراجعة وتفسير النتائج وإصدار رأى مشترك وموقع بينهما ويتحمالن بالتضامن املسئولية القانونية عنه )الهريدي، 

 املراجعة املشتركة، التخطيط للقيام باملراجعة املشتركة، تقرير املراجعة املشتركة(.

 تقرير املراجع الخارجي، وهو عبارة عن تقرير مكتوب صادر عن شخص منهي )املراجع( يوضح اإلجراءات التي قام بها، واملعايير التي اتبعها املتغير التابع،

، وبيان مدى عدالة التقارير والقوائم املالية ككل، ومدى سالمة وصدق نتائجها من ربح أو خسارة، وتمثيلها للمركز املالي في تنفيذ عملية املراجعة

 (Arens et al, 2008 ).للشركة، ورأيه املنهي املحايد واملستقل عنها
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 املتغير التابع: تقرير املراجع الخارجي                           املتغير املستقل املراجعة املشتركة من خالل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ا
 الدراسات السابقة:  :تاسعا

 الدراسة من حيث هدف ونتائج كل دراسة وذلك من األقدم الى األحدث كما يلي:يتم عرض عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات  

 دراسة:  ((Baldauf &Steckel, 2012 اختبرت الدراسة تأثير املراجعة املشتركة على جودة عملية املراجعة، وذلك من خالل قياس مدى توافق :

توافق آلراء املراجعين في عملية املراجعة املشتركة، وأن املراجعة املشتركة تؤدى الى تقرير  أراء املراجعين ودقة تقرير املراجعة املشتركة. وتوصلت إلى وجود

 مراجعة أدق، مقارنة باملراجعة الفردية وإلى جودة أعلى للمراجعة مقارنة باملراجعة الفردية.

 دراسة:  (Deng.et al, 2014)ة تحسن أم تضعف جودة املراجعة. وتوصلت إلى أن : هدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت املراجعة املشترك

ولكنها تؤدى الى  املراجعة املشتركة تضعف جودة املراجعة إذا اشترك في أدائها أحد مكاتب املراجعة األربعة الكبار مع مكتب آخر من غير األربعة الكبار،

 ار.تحسين جودة املراجعة إذا قام بعملية املراجعة مراجع واحد من األربعة الكب

 ( ،2014دراسة، عبد الحميد:)هدفت الدراسة الى معرفة اآلثار املحتملة للمراجعة املشتركة على جودة املراجعة وسوق املهنة في مصر. توصلت  م

نة، وأن هناك الدراسة إلى وجود اختالفات جوهرية بين األطراف املهتمة بخدمات املراجعة حول آثار املراجعة املشتركة على جودة املراجعة وسوق امله

 أفضلية في تعين مراجع من األربعة الكبار، وآخر من غير األربعة الكبار، لالشتراك في عملية املراجعة. 

 ( ،2015دراسة: صالح:)هدفت الدراسة إلى محاولة اختبار أثر املراجعة املشتركة على جودة املراجعة ودرجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في  م

. توصلت الدراسة إلى أن املراجعة املشتركة ال تسهم في تحسين جودة املراجعة في البيئة املصرية، وتوصلت الدراسة إلى وجود اختالفات البيئة املصرية

شتركة جعة املذات داللة إحصائية بين درجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في ظل استخدام املراجعة املشتركة واملراجعة الفردية، مما يعني أن املرا

 تسهم في تخفيض درجة التركيز في سوق خدمات املراجعة في البيئة املصرية.

 - ( ،2015دراسة (Velte & Azibi, تناولت الدراسة تقييم أثر املراجعة املشتركة على كل من جودة املراجعة، أتعاب املراجعة ودرجة التركيز في :

عدة نتائج منها: عدم وجود تأثير ذو داللة إحصائية للمراجعة املشتركة على إدارة األرباح كمؤشر سوق املراجعة في فرنسا وأملانيا. توصلت الدراسة الى 

 لجودة املراجعة، وعدم وجود تأثير على أتعاب املراجعة، وعدم تأثير لها على درجة تركيز سوق املراجعة في البلدين.

  ،دراسة(Audousset-Coulier, 2015) أتعاب املراجعة في اختيار عدد املراجعين من األربعة الكبار الذين يشتركون : تناولت الدراسة مدى تأثير

ة الكبار بالنسبة في عملية املراجعة. وتوصلت الى أن اختيار اثنين من األربعة الكبار أقل تكلفة من اختيار واحد من األربعة الكبار وآخر من غير األربع

 للشركات الكبيرة.

 ( ،هدفت ام2016دراسة على :) لدراسة بصفة أساسية إلى دراسة أثر استخدام املراجعة املشتركة بمكاتب املراجعين الخارجيين في السودان في

راجعة الحد من ظهور فجوة التوقعات في أداء املراجعين. وتوصلت الدراسة إلى وجود اهتمام لدى مكاتب املراجعة الخارجية في السودان بأهمية امل

 األداء املنهي للمراجعين في الحد من فجوة التوقعات في املراجعة.املشتركة في عملية تحسين 

 ( ،2016دراسة أبو الجبل:)اهتمت الدراسة بمعرفة أثر العالقة بين تفعيل املراجعة املشتركة وتحسين جودة عملية املراجعة في بيئة املمارسة  م

إلى زيادة جودة املراجعة فقط في ظل وجود أحد مكاتب املراجعة العاملية الكبرى ضمن املهنية في مصر. وتوصلت إلى أن املراجعة املشتركة اإللزامية تؤدى 

أحد مكاتب  طرفي املراجعة، وكذلك لها تأثير إيجابي على درجة الثقة في القوائم املالية بالنسبة للمالك واملستثمرين الخارجيين فقط في حالة وجود

 .املراجعة العاملية الكبرى ضمن طرفي املراجعة

  ( ،2017دراسة، الشيخ :)ركزت الدراسة على دراسة املراجعة املشتركة كمدخل للحد من املشكالت التي تنتج عن فجوة التوقعات وتحسين م

مل إلى تح جودة عملية املراجعة. توصلت الدراسة الى عدة نتائج: منها، أن املراجعة املشتركة تساعد في التغلب على التحديات والصعوبات التى تؤدى

 توزيع مهام املراجعة املشتركة

 تقرير املراجعة املشتركة

 التخطيط للمراجعة املشتركة

 تقرير املراجع

 الخارجي
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مل وخفض املسؤولية القانونية املشتركة، كما أنها تساعد في زيادة قدرة املراجعين على مقاومة ضغوط اإلدارة، وأنها تحقق التوازن في تقسيم الع

 تكاليف الخبرة الضائعة الناتجة عن التدوير اإللزامي للمراجعين.

 ( ،هدفت الدراسة إلى قياس أثر تطبيق مدخل م2017دراسة، جير :) املراجعة املشتركة على جودة عملية املراجعة. وتوصلت الى عدة نتائج منها: أن

 وجود عالقة ارتباط قوية
ً
بين تطبيق  مدخل املراجعة املشتركة يؤدى إلى تعزيز استقاللية املراجع الخارجي مما يزيد من جودة عملية املراجعة، أيضا

 لتشكيلة املراجعة املشتركة. مدخل املراجعة املشتركة وبين جودة عملية املراجعة
ً
 وفقا

 ( ،2018دراسة عبد القوى:)تناولت الدراسة أثر املراجعة املشتركة على تقرير املراجع الخارجي ومدى تحفظ املراجعين في ظل تطبيق املراجعة  م

صلت الدراسة إلى أن مدخل املراجعة املشتركة يؤدى املشتركة مقارنة باملراجعة الفردية، وذلك بتحليل تقارير للشركات املدرجة في البورصة املصرية. تو 

 من تقارير امل
ً
 مقارنة بمدخل املراجعة الفردية، وأن تقارير املراجعة املشتركة االختيارية أكثر تحفظا

ً
راجعة املشتركة إلى تقارير مراجعة أكثر تحفظا

 اإللزامية. 

 تعقيب الباحثون على الدراسات السابقة:
 وتحليل الدراسات السابقة، تالحظ اآلتي:من خالل استعراض 

عين، الكفاءة اتفقت الدراسات في تناولها للمراجعة املشتركة واختلفت في ربطها باملتغير التابع فالبعض تناول عالقتها بمتغيرات: توافق آراء املراج .1

 املهنية، جودة تقرير املراجعة. 

يجابي للمراجعة املشتركة على جودة تقرير املراجعة أو على جودة التقارير املالية أو على سوق توصلت بعض الدراسات إلى نتائج تشير الى التأثير اإل   .2

 املهنة.

في استفاد الباحثون من الدراسات السابقة في تحديد مشكلة الدراسة وصياغة فرضياتها وكتابه اإلطار النظري ومناقشة النتائج واختلفت عنها  .3

 ودان.الحدود املكانية للدراسة وهي الس

 
ا
 تنظيم الدراسة: :عاشرا

تم تقسيم الدراسة الى اإلطار العام ويتضمن )مقدمة ومشكلة وفرضيات الدراسة وأهدافه وأهميته وباإلضافة الى الدراسات السابقة(، 

 اإلطار النظري للدراسة، الدراسة امليدانية، والنتائج والتوصيات.

 اإلطار النظري للدراسة 

 
ا
 : مفهوم املراجعة املشتركة :أوال

املراجعة املشتركة هي مراجعة القوائم املالية بواسطة منشأتين مراجعتين منفصلتين ومستقلتين، حيث تشتركان في تخطيط وتنفيذ عملية   

 املسئولية بصورة تضامنية 
ً
 على تقرير مراجعة واحد، وتتحمالن معا

ً
عن الرأي املقدم في ذلك التقرير املراجعة والفحص وجمع األدلة، وتوقعان سويا

(. ويصفها البعض بأنها قيام مراجعين مستقلين بعقدين مختلفين يشتركان معا، ويجب أن يعمال معا ويتوصال معا إلى رأى 2018:31)عبد القوى، 

عرف بأنها 2014:165عبد الحميد موحد، وذلك من خالل تقسيم مهام عملية املراجعة بينهما بحيث يؤدى كل منهما جزء أو كل عملية املراجعة )
ُ
(. كما ت

، ويتحمالن بموجبه  -أي مكتبي مراجعة -" قيام مراجعين اثنين 
ً
بمراجعة حسابات ذات الشركة، حيث يصدران تقرير مراجعة مشترك يوقعان عليه معا

 ما يقومان بالتخطيط املشترك لعملية املراجعة، مع توزيع مهام
ً
 (.2018:19العمل امليداني فيها بينهما". )عبد القوى  املسئولية بشكل مشترك، وغالبا

 يستخلص الباحثون من ذلك أن القيام بعملية املراجعة املشتركة يتطلب من املراجعين القيام ببذل جهد مشترك في: 

 .التخطيط إلجراءات وعمليات املراجعة املشتركة 

 .توزيع العمل وتقسيمه بينهم بشكل متوازن 

  أن يتحقق كل مراجع من أن املراجع اآلخر قد بذل العناية املهنية املطلوبة.يمكن االتفاق على 

 .االشتراك في تفسير نتائج املراجعة وإصدار تقرير يوضح رأيهم املوحد فيه ويوقعان عليه 

  .االشتراك بصورة تضامنية في الرأي الصادر بتقرير املراجعة 

 وبهذا فإن املراجعة املشتركة تختلف عن كل من امل
ً
راجعة املزدوجة واملراجعة الثنائية، ألن فيها يشترك املراجعون في كل أعمال املراجعة؛ تخطيطيا

 عنه.
ً
 للعمل وإصدار رأي موحد وموقع منهم ويكونوا مسئولين تضامنيا

ً
 وتقسيما

ً
 وتنفيذا

 
ا
 أهداف املراجعة املشتركة: :ثانيا

الحصول على تأكيدات أكثر معقولية وموثوقية تفيد بأن القوائم املالية للمنشأة تشير الدراسات إلى أن الهدف من املراجعة املشتركة هو 

(. وأنها تحقق ميزتان هما: أنها توفر تحقيق متبادل من جهود كل 2016، محمود،2018خالية من األخطاء والتحريفات الجوهرية والغش )حسين، 
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 ,Nicole et al)وهو ما أشار إليه  ما يؤدى إلى تحسين جودة عملية املراجعة ككل.مراقب حسابات، كما أنها تعضد استقاللية كل مراقب حسابات، م

 من أن املراجعة املشتركة تساعد في تحقيق الكفاءة املهنية واالستقاللية للمراجعين وتقييم مخاطر الغش.  (2012

 
ا
 أهمية املراجعة املشتركة: :ثالثا

؛ 2013، متولي، 2012تتمثل أهمية املراجعة املشتركة في عدة اعتبارات أشارت إليها العديد من الدراسات منها دراسة )الجبر والسعدون، 

 ( االعتبارات التالية:128: 2015( حيث لخصها وأضاف إليها الهريدي )(Deng et al 2012 , AGS (10) , 2012؛ 2015على،

يق والتعاون والتخطيط لعملية املراجعة من خالل شركات املراجعة على أن يكون إحداهما من مكاتب املراجعة األربعة زيادة فاعلية مناطق التنس .1

 الكبار، مما يترتب عليه زيادة فاعلية أجهزة رقابة الجودة املتبادلة وإصدار رأي مراجعة واحد قوي.

املالية ككل خالية من التحريف املادي سواء بسبب التضليل أو الخطأ، ويكون هذا تعميق الحصول على التأكيد املعقول حول ما إذا كانت القوائم  .2

 . التأكيد أكثر فعالية في املراجعة املشتركة عنه في املراجعة العادية

 تحقيق جودة أداء املراجعين وبخاصة مهارات املراجعين.  .3

 التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه نظام املراجعة الفردي. .4

 تفادي االختناقات الناتجة عن ضيق وقت املراجع في أوقات الذروة. .5

 خفض تكاليف الخبرة الضائعة الناتجة عن التدوير اإللزامي للمراجعين وخفض تكاليف املراجعة. .6

 الحد من إعادة صياغة القوائم املالية وجودة التقرير املالي. .7

 في التقرير. زيادة تقرير املراجعة وسرعة االستجابة لألداء املعدلة .8

  تعزيز استقاللية املراجع الخارجي وتحقيق مستوى مرتفع من جودة عملية املراجعة عن طريق تحسين الخدمات املقدمة للمنشأة محل املراجعة. .9

 
ا
 متطلبات املراجعة املشتركة: :رابعا

 توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة: .1

ل تقييم نظام الرقابة الداخلية، وتجميع أدلة اإلثبات، وتقييم ومراجعة عناصر القوائم إن اإلجراءات املعروفة لتنفيذ عملية املراجعة )مث

مراجعة املشتركة املالية وفق حساسيتها وأهميتها النسبية( ال تختلف سواًء في ظل املراجعة املشتركة عنها في ظل املراجعة الفردية. إال أن املؤيدين لل

 أضافوا إلى تلك اإلجراءات اآلتي:

  (.,et al, 2012) Baldauf & Steckel ضرورة تقسيم املهام واجراءات املراجعة بين املراجعين .أ 

( إلى أن املراجعة املشتركة هي نوع من التفاعل والتناغم بين املراجعين، يقوم على تقسيم العمل بينهم بصورة عادلة، 2013شار متولي )أوفى هذا الصدد 

على أكمل وجه. وفى هذا السياق أضافت هدى الشيخ وأمل حسين أنه البد من أن يوجد بين أطراف عملية  بحيث يقوم كل مراجع بعمله وواجبه

 (.2018:117، حسين 666: 2017املراجعة فهم متبادل لواجبات ومسئوليات كل مراجع )الشيخ، 

 في وضع خطة وبرنامج عمل املراجعة، يتوافر فيه إشراف تبادلي مزدوج بينه .ب 
ً
م. بمعنى االشتراك في وضع خطة العمل: على كل املراجعين االشتراك معا

فاية أدلة اإلثبات يتحقق كل مراجع من مدى مالءمة إجراءات املراجعة التي يقوم بها املراجع اآلخر وتوافقها مع الخطة املتفق عليها، وكذا التأكد من ك

 (. 28: 2018التي حصل عليها )عبد القوى، 

 ملعايير 
ً
محددة ومتفق عليها، ج. التقسيم املتوازن للعمل: يتم في املراجعة املشتركة تقسيم العمل واملهام بين املراجعين بشكل متوازن )كمي ونوعي( ووفقا

نجاز العمل، وفروع الشركة تحت املراجعة وتوزيعها الجغرافي. ومن الضروري أن يكون مثل: خبرة ومؤهالت فريق املراجعة، وعدد الساعات املقدرة إل 

 (.SA 299 ، معيار املراجعة الهنديٍ 2014اتفاق توزيع العمل مكتوب ويتأكد فريق املراجعة من أن التوزيع يشمل كل املكونات املهمة. )الجبر والسعدون،

 .التخطيط لعملية املراجعة املشتركة .2

يام بأي عمل مراجعة يتطلب التخطيط الجيد له. ويرى البعض أنه في املراجعة املشتركة البد من أن يقوم كل مراجع بتخطيط كيفية إن الق

 (:117: 2018تنفيذ العمل املخصص له، وذلك من خالل )حسين 

 تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اإلجراءات املطلوب القيام بها في مجال العمل املخصص له. .أ 

 ألسلوب الرقابي الذي يتبعه لفحص العمل املخصص له.تحديد ا .ب 

 إمكانية التعديل املستمر لإلجراءات املوضوعة حال الحصول على معلومات إضافية تستوجب تعديل الخطة.   .ج 

 من الضروري أن يعلم ويلم كل مراجع ببرنامج وخطة عمل املراجع اآلخر.  .د 

بينهم خالل أدائهم لعملية املراجعة املشتركة وتبادل املعلومات املتعلقة بعمل كل منهم لالستفادة منها في هـ. يجب على املراجعين التواصل املستمر فيما 

 تعديل الخطط والتوصل الى استنتاجات مشتركة.
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 :تقرير املراجعة املشتركة .3

تقرير املراجعة املشتركة هو وثيقة مكتوبة صادرة عن مراجعين اثنين )أو أكثر( تتضمن رأيهما املنهي املستقل بخصوص أداء الشركة محل  

يصه يتم تلخاملراجعة عن فترة زمنية محددة، ومدى عدالة التقارير املالية ككل، وتمثيلها للمركز املالي للشركة في نهاية فترة زمنية محددة والذي 

 ملعايير وقواعد محلية ودولية صادرة عن الهيئات واملنظمات املهنية")
ً
عبد واإلفصاح عنه في تقارير مالية معينة، وإيضاحات متممة لها وفقا

اجعة (، إن تقرير املراجعة املشتركة هو ملخص ملا قام به فريق املراجعة املشتركة من تخطيط وتنفيذ إلجراءات وعمليات املر 31م:2018القوى،

رغباتهم. وهو ما  املشتركة. والبد من أن يتميز التقرير بالكفاءة املهنية ويوفر بكل وضوح وشفافية معلومات عن املنشأة املراجعة تفيد املستخدمين وتلبى

 لتلب
ً
ية حاجات املستخدمين ويلقى سعت وتسعى إليه املنظمات والهيئات املهنية ومحاوالتها لوضع نموذج لتقرير املراجعة املشتركة واملراجعة عموما

 بعد االز 
ً
 لكل األطراف صاحبة املصلحة، وان يمكن املراجعين من توصيل مخرجات ونتائج عمية املراجعة بشكل سهل وواضح خاصة

ً
 عاما

ً
مات قبوال

  44*2008املالية في 

 
ا
 تقرير املراجع الخارجي:: خامسا

جعة، ألنه ُيخبر املستفيدين بالعمل الذي قام به املراجع وما توصل إليه من نتائج. فعرفه يعتبر تقرير املراجعة هو الجانب املهم في عملية املرا

( بأنه " وثيقة مكتوبة تصدر عن املراجع، تتضمن رأيه املنهي املستقل بخصوص أداء الشركة محل املراجعة عن فترة زمنية معينة، 100:2007حماد )

بأنه " وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص منهي  (Arens et al, 2008:62)إيضاحات متممة لها". واضاف والذي يتم تلخيصه في تقارير مالية معينة، و 

 إلبداء رأى محايد، يقدمها للجهة التي يقوم بمراجعتها، يشير فيها إلى معايير املراجعة املتبعة في تنفيذ عملية املراجعة،
ً
كما تتضمن الوثيقة  يكون أهال

ى عدالة التقارير املالية ككل، ومدى تمثيلها للمركز املالي للشركة في نهاية الفترة الزمنية املحددة، وتصوير نتائج أعمالها من رأيه الفني املحايد حول مد

 للمعايير املحلية، أو القواعد واملعايير الدولية الصادرة عن الهيئات وا
ً
 هنية". ملنظمات املربح أو خسارة وتدفقاتها النقدية عن تلك الفترة، وذلك وفقا

وبناء على تلك التعريفات يمكن تعريف تقرير املراجع الخارجي بأنه: وثيقة مكتوبة يصدرها املراجع أو املراجعون، توضح ما تم في عملية 

 ملعاير املراجعة املهنية )املحلية والدولية(، وقواعد وآداب السلوك املنهي، واإلقرار باملسئولية عنها، وتتضمن رأيه 
ً
املستقل عن عدالة  املنهياملراجعة وفقا

لى قدر وسالمة أداء الشركة الخاضعة للمراجعة، ونتائج أعمالها ومركزها املالي ومدى خلوها من األخطاء الجوهرية والتالعب والغش، بما يحقق أع

 ممكن من إشباع حاجيات األطراف املستخدمة له.  

 وآداب السلوك املنهي والقواعد إن تقرير املراجع الجيد وهو التقرير الذي يلتزم فيه املراجع الخ
ً
 عاما

ً
ارجي بمعايير املراجعة املقبولة قبوال

 واالرشادات ومدى استيفائها من خالل ضمان مخرجات عملية املراجعة وفق االمكانات املتاحة.

مفهومة ملستخدميه وأن ينقل يرى الباحثون أنه ال يتصف تقرير املراجع الخارجي بالجودة املطلوبة، إال إذا تمت صياغته بلغة واضحة و    

ء الجوهرية. ألن املراجع عبره رسالة إلى الذين يعتمدون عليه في قراءة التقارير والقوائم املالية للمنشأة توضح عدالتها وخلوها من التحريفات واألخطا

 التقرير الجيد للمراجع الخارجي هو نتاج لعملية مراجعة تمت بجودة عالية. 

 الدراسة امليدانية
 
ا
 مجتمع الدراسة امليدانية:: أوال

م(، أما عينة 2016(، )مجلس تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة،160يتكون مجتمع الدراسة من املحاسبين القانونين السودانيين وعددهم )

 ( استبانة. 50( استبانة وتم استالم وتحليل )60الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية حيث تم توزيع )

 
ا
 أداة الدراسة:  :ثانيا

 استخدمت االستبانة كأداة للحصول على البيانات الثانوية، وتكونت االستبانة من قسمين رئيسيين:

 تضمن البيانات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، تمثلت في املؤهل العلمي، واملؤهل املنهي وسنوات الخبرة.  القسم األول:

( عبارة طلب من أفراد عينة الدراسة أن يحددوا استجابتهم عن ما تصفه كل عبارة وفقا 31وى على عدد )تضمن بيانات الدراسة واحت القسم الثاني:

 لقياس " ليكرت" الخماس ي املتدرج الذي يتكون من خمسة مستويات )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(: 

 دراسة:الجدول التالي ُيبين الخصائص األساسية ألفراد عينة ال

                 

 

 

                                                             
.كذلك أصدر مجلس 2009ملعايير املراجعة الدولية في    Clarity Project ( مشروع الوضوحIFACرغبة املستخدمين تبنى االتحاد الدولي للمحاسبين )في سبيل تضييق فجوة التوقعات واستجابة ل *

 ملعيار املراجعة الدولي رقم  2012( في يونيوIAASBمعايير املراجعة والتأكيد الدولي )
ً
  700مقترحات لتطوير تقرير مراقب الحسابات مراجعة
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 (: التوزيع التكراري لخصائص أفراد عينة الدراسة1جدول)
 النسبة املئوية التكرار الخاصية البيان

%12.0 6 دبلوم وسيط املؤهل العلمي  

%42.0 21 بكالوريوس  

%46.0 23 فوق الجامعي  

%100 50 املجموع  

%14.0 7 زمالة املحاسبين السودانيين املؤهل املنهي  

CPA 1 2.0%  

ACCA 6 12.0%  

IACPA 5 10.0%  

CIPA 2 4.0%  

%58.0 29 اخرى   

%100 50 املجموع  

%20.0 10 سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة  

5-10 7 14.0%  

11-15 16 32.0%  

%34.0 17 سنة 15اكثر من   

%100 50 املجموع  

( منهم لديهم مؤهل منهي. 42عينة الدراسة من حملة البكالوريوس والشهادات العليا، وأن )%( من أفراد 86( أن )1ُيالحظ من الجدول رقم )

، وينعكس ذلك على دقة البيانات التي يدلون بها. وأن )
ً
 ومهنيا

ً
%( منهم 32( وأن )5%( خبرتهم أكثر من )14وهذا يشير الى أن أفراد العينة مؤهلين علميا

سنين، ويؤكد ذلك  10%( من أفراد عينة الدراسة خبرتهم تفوق ال 80سنوات، أي ) 15%( لديهم خبرة أكثر من 34سنة و ) 15 -11خبرتهم تتراوح بين 

 مقدرتهم الكافية لإلجابة على األسئلة.

 
ا
 اختبار الصدق والثبات: :ثالثا

بغرض التحق من صالحيتها وسالمة ( من األكاديميين املختصين 5من أجل تحسين صدق األداة )استمارة االستبانة( فقد تم عرضها على )

 جدول التالي:ووضوح عباراتها، وتم أخذ مقترحاتهم في االعتبار عند إعادة صياغة عبارات االستبانة. كما تم إجراء اختبار الفا كرو نباخ وذلك وفق ال

 (: معامل الثبات والصدق ألداة الدراسة2جدول )

 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات الفرضيات

 %92 %86 املحور األول 

 %86 %74 املحور الثاني

 %94 %89 االستبانة كاملة

%( و 89للعبارات لكامل استمارة االستبانة بلغت )عامل الفا كرو نباخ ( أن نسبة معامل الثبات والصدق وفقا مل2يتضح من الجدول رقم )

 لقوة ثبات وصدق94)
ً
 جيدا

ً
، مما يعطى مؤشرا

َ
االستبانة وفهم عباراتها من قبل املبعوثين، واالعتماد عليها في اختبار فرضيات  %(. وجميعها عالية جدا

 الدراسة.

 
ا
 األساليب اإلحصائية املستخدمة: :رابعا

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

 التكرارات والنسب املئوية إلجابات أفراد العينة على العبارات. .1

 الثبات والصدق.معامل الفا كرو نباخ لحساب معامل  .2

 الوسط الحسابي واالنحراف املعياري إلجابات أفراد العينة. .3

 معامل ارتباط بيرسون. .4

 تحليل االرتباط وتحليل االنحدار. .5
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ا
 اإلحصاء الوصفي لبيانات الدراسة:: خامسا

 من خالل األبعاد التالية )توزيع مهام عمل املراجعة، التخطيط لعملية املراجعة، وتقرير املراجعة(. املتغير املستقل، املراجعة املشتركة .1

عد األول   توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة: :الب 

عد األول من املتغير املستقلاإلحصاء الوصفي (: 3جدول )  إلجابات أفراد عينة الدراسة عن الب 
الوسط  العبارات        م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 املوافقة

 أوافق 1.082 3.82 تقسم املراجعة املشتركة العمل بين مكاتب املراجعة بشكل متوازن. 1

 أوافق 0.773 3.88 يأخذ كل مكتب مهام محددة حسب تخصص فريق عملة. 2

 أوافق 0.817 4.16 يتم تقسيم فرق املراجعة عند القيام باملراجعة املشتركة بصورة عادلة. 3

 أوافق 0.840 3.78 يركز فريق عمل املراجعة املشتركة على ترتيب و تدقيق األنشطة حسب أهميتها النسبية. 4

 أوافق 1.005 3.64 يتم في املراجعة املشتركة تفادي االختناق الناتج من ضيق وقت املراجع من خالل توزيع املهام. 5

 أوافق 0.969 3.80 يسهم توزيع املهام في املراجعة املشتركة في الحصول على دليل قوي في املراجعة.  6

 أوافق 0.839 3.90 تخصص فريق املراجعة املشتركة يقلل من الشك في أعمال املراجعة مقارنة باملراجعة من قبل مراجع واحد. 7

 أوافق 0.793 4.06 املراجعة بصورة أسرع مقارنة باملراجعة من قبل مراجع واحد.تقسيم عمل املراجعة يساعد على القيام بعملية  8

 أوافق 0.581 3.88 توزيع مهام عمل املراجعة املشتركة

(. ويعنى املوافقة، أي أن 3.88املراجعة املشتركة( أن  الوسط الحسابي بلغ ) توزيع مهام عمل( الخاص بنتائج البعد األول )3يتبين من الجدول رقم )

 .توزيع مهام عمل املراجعة املشتركةغالبية املبعوثين يوافقون بشدة على ما جاء بعبارات الُبعد األول 

عد الثاني  التخطيط في املراجعة املشتركة: :الب 

عد الثاني من املتغير املستقل (: اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة4جدول )  الدراسة عن عبارات الب 
الوسط  العبارات          م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 املوافقة

 أوافق بشدة 0.611 4.44 تتطلب عملية تخطيط املراجعة املشتركة فهم نشاط العميل قبل بداية تنفيذ عملية املراجعة. 1

 أوافق 0.818 3.94 إجراءات تحليلية أولية قبل بداية تنفيذ عملية املراجعة املشتركة.يقوم املراجعون بعمل  2

 أوافق بشدة 0.890 3.94 يتطلب تخطيط عملية املراجعة املشتركة مراجعة االلتزامات القانونية للعميل. 3

 أوافق بشدة 0.633 4.26 تحتاج مراحل تخطيط املراجعة املشتركة إلى وضع حدود لألهمية النسبية. 4

 أوافق 0.728 4.00 تتطلب عملية تخطيط املراجعة املشتركة فحص نظم الرقابة الداخلية للعميل قبل تنفيذ عملية املراجعة. 5

 أوافق 0.778 3.92 تتم عملية تخطيط املراجعة املشتركة بشكل تضامني بين مكتبي املراجعة. 6

 أوافق 0.529 4.08 التخطيط في املراجعة املشتركة

( ويعنى املوافقة، أي أن غالبية املبعوثين 4.08( الخاص بنتائج البعد الثاني )تخطيط عملية املراجعة( أن الوسط حسابي )4يتبين من الجدول رقم )

بعد الثاني" 
ُ
 التخطيط في املراجعة املشتركة".يوافقون على ما جاء بعبارات ال

عد الثالث، تقرير املراجعة املشتركة:  الب 

عد الثالث من املتغير املستقل5جدول )  (: اإلحصاء الوصفي إلجابات أفراد عينة الدراسة عن عبارات الب 

الوسط  العبارات        م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 املوافقة

.من الضروري أن ينص تقرير املراجعة املشتركة علي أن القوائم املالية تم اعدادها وفقا ملبادئ  1
ً
 أوافق 0.872 4.12 املحاسبية املقبولة قبوال عاما

 أوافق بشدة 0.737 4.22 يحدد تقرير املراجعة املشتركة الظروف التي يتم فيها تطبيق املبادئ املحاسبية بشكل ثابت في الفترة املالية مقارنة بالفترة السابقة. 2

 أوافق 0.843 4.06 بالقوائم املالية.يوضح تقرير املراجعة املشتركة كفاية اإلفصاح الواردة  3

 أوافق بشدة 0.670 4.20 يشير تقرير املراجعة املشتركة بوضوح إلى مسئولية وطبيعة عمل املراجعين. 4

 أوافق 0.729 4.14 يؤكد تقرير املراجعة املشتركة على سالمة املعلومات الواردة بالقوائم املالية.  5

 أوافق 0.783 4.14 املشتركة بيان رأي املراجعين بخصوص القوائم املالية ككل.يتضمن تقرير املراجعة  6

 أوافق 0.948 3.72 القوائم املالية وبياناتها التي تؤكدها املراجعة املشتركة أكثر ثقة لدى مستخدميها من القوائم املالية املراجعة بواسطة مراجع واحد. 7

 أوافق 0.699 4.04 الحتمالية عدم التالعب فيها.تقارير املراجعة املشتركة أكثر ثقة  8

 أوافق 0.462 4.08 تقرير املراجعة املشتركة

(. ويعنى املوافقة وأن غالبية املبعوثين 4.08( الخاص بنتائج البعد الثالث )تقرير املراجعة املشتركة(، أن الوسط حسابي بلغ)5يتبين من الجدول رقم )

 تقرير املراجعة املشتركة".البعد الثالث "يوافقون على ما جاء بعبارات 
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 املتغير التابع، تقرير املراجع الخارجي: .2

 إلجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات املتغير التابعاإلحصاء الوصفي (: 6جدول)
االنحراف  الوسط الحسابي العبارات         م

 املعياري 

مستوى 

 املوافقة

 أوافق بشدة 0.823 4.34 في الوقت املحدد. ضرورة إعداد تقرير املراجع الخارجي 1

 أوافق 0.748 3.82 قلة تكاليف إعداد تقرير املراجع الخارجي. 2

 أوافق 0.766 4.16 املوثوقية في تقرير املراجع الخارجي 3

 أوافق بشدة 0.887 4.22 املوضوعية في األدلة التي تم الحصول عليها. 4

 أوافق بشدة 0.782 4.20 املساهمة في الحد من فجوة توقعات املستخدمين.  5

 أوافق بشدة 0.598 4.36 شمولية تقرير املراجع لكافة أنشطة املنشأة. 6

 أوافق 0.892 3.98 قابلية املعلومات الواردة في التقرير للمقارنة. 7

8 .
ً
 أوافق 0.795 3.98 اإلفصاح عن البنود األهم نسبيا

 أوافق 0.728 4.00 التعبير بصدق عن الواقع الذى تمت مراجعته. 9

 أوافق 0.446 4.12 تقرير املراجع الخارجي 

(، ويعنى املوافقة وأن غالبية 4.12( الخاص بنتائج املحور الثاني )تقرير املراجع الخارجي( أن الوسط الحسابي )6يتبين من الجدول رقم )

 بعبارات املتغير الثاني "تقرير املراجعة املشتركة ".املبعوثين يوافقون على ما جاء 

 
ا
 اختبار فرضيات الدراسة:: سادسا

ابع، قبل اختبار فرضيات الدراسة، يتم تحليل االرتباط بين محاور الدراسة لقياس وقوة واتجاه العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير الت

 :وذلك كما في الجدول اآلتي

 تحليل االرتباط:  .1

 (: االرتباط الخطي البسيط لقياس العالقة بين متغيرات املراجعة املشتركة وتقرير املراجعة املشتركة7جدول )
 االستنتاج املتغير التابع: تقرير املراجع الخارجي  معامالت االنحدار املتغيرات املستقلة

**0.365 معامل ارتباط بيرسون  توزيع مهام املراجعة املشتركة  ارتباط معنوي  

 0.009 املعنوية

 50 حجم العينة

**0.644 معامل ارتباط بيرسون  التخطيط للمراجعة املشتركة  ارتباط معنوي  

 0.000 املعنوية

 50 حجم العينة

**0.516 معامل ارتباط بيرسون  تقرير املراجعة املشتركة  ارتباط معنوي  

 0.000 املعنوية

 50 حجم العينة

 (0.01االرتباط دال عند مستوي معنوية ) **

 (.0.05* االرتباط دال عند مستوي معنوية ) 

 تحليل االنحدار الخطي البسيط:  .2

 :وتقرير املراجع الخارجي(أ. االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرين )توزيع مهام املراجعة املشتركة،   

 ياس العالقة بين توزيع مهام املراجعة املشتركة، وتقرير املراجع الخارجينتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لق: (8جدول رقم )
 التفسير ((Sig القيمة االحتمالية (tاختبار ) معامالت االنحدار 

0B̂
 

 معنوية 000. 7.500 3.031

1B̂
 

 معنوية 009. 2.717 280.

 (Rمعامل االرتباط )
.365a  

معامل التحديد )
2R) 

.133  

 النموذج غير معنوي   7.384 (Fاختبار )

ŷ =(3.031)+ .280X 
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 ( اآلتي:8يتضح من الجدول رقم )

  مهام املراجعة املشتركة كمتغير مستقل وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع، أن نتائج التقدير أظهرت وجود ارتباط طردي ضعيف بين توزيع

 (.0.365وذلك من خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت )

 ( بلغت قيمة معامل التحديد
2R( )0.133( في تقرير 13يساهم بـ ) (، هذه القيمة تدل على أن توزيع مهام املراجعة املشتركة كمتغير مستقل%

 املراجع الخارجي. 

   بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي البسيط غير معنوي، حيث بلغت قيمة اختبار((F (7.384 وهي دالة عند )

 (.0.009مستوى داللة )

 ( وهي قيمة تقرير املراجع ا3.031نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ،) لخارجي عندما يكون توزيع مهام املراجعة املشتركة مساوية للصفر، في

(، 0.05(. وهي أقل من القيمة العرفية )0.000( وقيمتها املصاحبة تساوي )0.280حين نجد قيمة معلمة توزيع مهام املراجعة املشتركة تساوي )

 املراجع الخارجي.وهذا يعني وجود أثر معنوي لتوزيع مهام املراجعة املشتركة في تقرير 

 ب. االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرين )التخطيط للمراجعة املشتركة، وتقرير املراجع الخارجي(:

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط للعالقة بين التخطيط للمراجعة املشتركة وتقرير املراجع الخارجي: (9جدول )
 التفسير ((Sig االحتماليةالقيمة  (tاختبار ) معامالت االنحدار 

0B̂
 

 معنوية 000. 5.467 2.342

1B̂
 

 معنوية 000. 4.178 435.

 (Rمعامل االرتباط )
.516a  

معامل التحديد )
2R) 

.267  

 النموذج معنوي  17.452 (Fاختيار )

ŷ =(2.342)+ .435X 

 ( اآلتي:9يتضح من الجدول رقم )

 يمة أظهرت نتائج التقدير وجود تأثير معنوي لتخطيط املراجعة املشتركة كمتغير مستقل وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع، وذلك من خالل ق

 (.0.561بلغت )معامل االرتباط البسيط التي 

 ( بلغت قيمة معامل التحديد
2R( )0.267( هذه القيمة تدل على أن تخطيط عملية املراجعة كمتغير مستقل يساهم بـ ،)في تقرير املراجع 27 )%

 الخارجي )املتغير التابع(.

  يط معنوي حيث بلغت قيمة اختبار )بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد ان نموذج االنحدار الخطي البس(F (17.452 وهي دالة عن ،)

 (.0.000مستوى داللة )

 ( وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما يكون التخطيط للمراجعة املشتركة مساوية للصفر، في 2.342نجد ان ثابت نموذج االنحدار تساوي )

(. وهذا 0.05(، وهي أقل من القيمة العرفية )0.000، وقيمتها املصاحبة تساوي )(0.435حين نجد قيمة معلمة تخطيط عملية املراجعة تساوي )

 يعني وجود تأثير معنوي للتخطيط لعملية املراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.
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 ج. االنحدار الخطي البسيط بين املتغيرين ) تقرير للمراجعة املشتركة، وتقرير املراجع الخارجي(:

 تقرير املراجعة املشتركة، وتقرير املراجع الخارجينتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لقياس العالقة بين : (10جدول)
 التفسير ((Sigالقيمة االحتمالية (tاختبار )  معامالت االنحدار 

0B̂
 

 معنوية 001. 3.618 1.582

1B̂
 

 معنوية 000. 5.834 621.

 (Rمعامل االرتباط )
.644a  

معامل التحديد )
2R) 

.415  

 النموذج معنوي  34.031 (Fاختيار )

ŷ =(1.582)+ .621X 

 ( اآلتي:10يتضح من الجدول رقم )

  ارتباط طردي متوسط بين تقرير املراجعة املشتركة كمتغير مستقل وتقرير املراجع الخارجي كمتغير تابع، وذلك من أظهرت نتائج التقدير وجود

 (.0.664خالل قيمة معامل االرتباط التي بلغت )

 ( بلغت قيمة معامل التحديد
2R( )0.415 ( في تقرير املراجع 42كمتغير مستقل يساهم بـ )(، هذه القيمة تدل على أن تقرير املراجعة املشتركة%

 الخارجي )املتغير التابع(.

  ( بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي البسيط معنوي، حيث بلغت قيمة اختبار (F (34.031 وهي دالة عن ،)

 (.0.000مستوى داللة )

 ( 1.582نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي) وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما يكون تقرير املراجعة املشتركة مساوي للصفر، في حين ،

(. وهذا يعني وجود تأثير 0.05(، وهي أقل من القيمة العرفية )0.000( وقيمتها املصاحبة تساوي )0.621نجد قيمة معلمة أدلة األثبات تساوي )

 املراجع الخارجي.  معنوي لتقرير املراجعة املشتركة في تقرير

 تحليل االنحدار الخطي املتعدد:

(. ويتم تطبيق ملعادلة االنحدار 17م:2016يستخدم نموذج االنحدار املتعدد في حالة وجود عدد من املتغيرات املستقلة ومتغير تابع )إسماعيل،    

 (:216م: 2013الخطي التالية، )عبد الرحمن، 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝜖 
 حيث أن: 

 تقرير املراجع الخارجي  

𝑥1 توزيع مهام املراجعة املشتركة 

𝑥2 تخطيط املراجعة املشتركة 

𝑥3 تقرير املراجع املشتركة 

 تحليل االنحدار املتعدد: .3

وتقرير املراجعة املشتركة( لقياس العالقة بين املتغيرات املستقلة )توزيع مهام املراجعة املشتركة، التخطيط لعملية املراجعة املشتركة،    

 واملتغير التابع تقرير املراجع الخارجي.
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 (: نتائج تحليل االنحدار الخطي املتعدد لقياس العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع11جدول )
 التفسير ((Sig القيمة االحتمالية (tاختبار ) معامالت االنحدار 

0B̂
 

 معنوية 010. 2.680 1.291

1B̂
 

 غير معنوية 264. 1.130 104.

Β2 .488 3.213 .002 معنوية 

Β3 .107 .831 .410 غير معنوية 

 (Rمعامل االرتباط )
.664a  

معامل التحديد )
2R) 

.440  

 النموذج معنوي  12.061 (Fاختيار )

ŷ =(1.291)+ 0.104X1 + (0.488)X2 +(0.107)X3 

 ( اآلتي:11يتضح من الجدول رقم )

  كمتغير تابع، وذلك منوتقرير املراجع الخارجي أظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي بين أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة كمتغيرات مستقلة 

 (.0.664خالل قيمة معامل االرتباط البسيط التي بلغت )

 ( بلغت قيمة معامل التحديد
2R( )0.440( هذه القيمة تدل على أن أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة كمتغير مستقل يساهم بـ ،)في تقرير %( 44

 )املتغير التابع(.املراجع الخارجي 

  ( بعد استخدام اختبار تحليل التباين وجد أن نموذج االنحدار الخطي املتعدد معنوي وبلغت قيمة اختبار(F (12.061 وهي دالة عن مستوى ،)

 (.0.000داللة )

 ( وهي قيمة تقرير املراجع الخارجي عندما تكون أبعاد متغير املراجعة املشتركة م1.291نجد أن ثابت نموذج االنحدار تساوي ،) ساوية للصفر، في

 حين كانت قيمة متوسط أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة على التوالي

(. 0.05( وهي أكبر من القيمة العرفية )0.264( وقيمتها املصاحبة تساوي )0.104نجد قيمة معلمة توزيع مهام املراجعة املشتركة تساوي ) .1

 املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.وهذا يعني عدم وجود تأثير معنوي لتوزيع مهام املراجعة 

(. 0.05( وهي أقل من القيمة العرفية )0.002( وقيمتها املصاحبة تساوي )0.488نجد قيمة معلمة التخطيط للمراجعة املشتركة تساوي )  .2

 وهذا يعني وجود تأثير معنوي للتخطيط للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي.

(. وهذا 0.05(، وهي أكبر من القيمة العرفية )0.410( وقيمتها املصاحبة تساوي )0.107املراجعة املشتركة تساوي )نجد قيمة معلمة تقرير  .3

 تقرير املراجع الخارجي.يعني عدم وجود تأثير معنوي لتقرير املراجعة املشتركة في 

إحصائية بين بعض أبعاد متغيرات املراجعة املشتركة وتقرير مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة التي نصت على أن " يوجد أثر ذى داللة  .4

 املراجع الخارجي " قد تحققت.

 لنتائج والتوصياتا
  

ا
 نتائج الدراسة: :أوال

 توصل هذا الدراسة بشقيه النظري والدراسة امليدانية الى مجموعة من النتائج، أبرزها ما يلي:

  لجودة عملية املراجعة وتقرير املراجع الخارجي بالرغم من بعض االنتقادات املوجهة إليها.تعتبر املراجعة املشتركة أحد الركائز األساسية 

  ف وجهات ما زال موضوع جودة عملية املراجعة التي تفض ي إلى جودة تقرير املراجعة محل عدم اتفاق بين الباحثين واملهتمين بمهنة املراجعة الختال

 نظرهم املتعددة إليها.

 إن تنظيم عملية امل 
ً
راجعة املشتركة يحتاج إلى توجيهات وإرشادات ومعايير مهنية تصدرها الجهات التنظيمية واملهنية ذات االختصاص محليا

 باستثناء القليل من بعض الدول كالهند وفرنسا وسنغافورة والسعودية ومصر.
ً
، وهو أمر مازال نادرا

ً
 ودوليا

 ية ولكن بشكل غير إلزامي.تطبيق املراجعة املشتركة في بيئة األعمال السودان 

 ( اما متبقي األثر يفسره 44وجود تأثير معنوي للمراجعة املشتركة في تقرير املراجع الخارجي ببيئة األعمال السودانية بصورة إجمالية بنسبة ،)%

نحدار الباحثون لوجود عوامل آخري خارج النموذج وذلك من خالل نموذج االنحدار املتعدد، كما كان التأثير الفردي للمتغيرات وفقا لنموذج اال 
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ة البسيط الذي يشير الى وجود أثر معنوي لكل من )توزيع مهام عملية املراجعة املشتركة، تخطيط عملية املراجعة املشتركة، وتقرير املراجع

 املشتركة( في تقرير املراجع الخارجي. 

، توصيات الدراسة:
ا
 ثانيا

 في ضوء النتائج السابقة، توص ى الدراسة باآلتي:

 هات املختصة في السودان باملراجعة املشتركة وإصدار ما يلزم القيام بها.ضرورة اهتمام الج 

 تأثير اإليجابي ضرورة اهتمام مكاتب املراجعة في السودان باملراجعة املشتركة وتطبيقها، ملساهمتها في اكتساب وتبادل الخبرات والكفاءات، وبالتالي ال

 في جودة تقرير املراجعة.

 السودان باملراجعة املشتركة ألنها تساهم في ارتفاع مستوى الشركة االئتماني في السوق. ضرورة اهتمام الشركات في 

 نية كبيرة على شركات األعمال في السودان وخاصة ذات االنتشار الجغرافي الواسع اختيار املراجعة املشتركة ملا لها من إمكانيات مادية وبشرية وتق

 مقارنة باملراجعة الفردية. 

  من الدراسات حول موضوع املراجعة املشتركة.إجراء مزيد 

 املراجع:
 :
ا
 املراجع العربية:أوال

( أثر تفعيل مدخل املراجعة املشتركة على كفاءة مراقب الحسابات في الكشف والتقرير عن الغش في القوائم 2015إسماعيل، حنان محمد يوسف ) .1

 .503-437اإلسكندرية، العدد الثاني، الجزء األول، السنة التاسعة عشر، يوليو، ص املالية، مجلة الفكر املحاسبي، كلية التجارة جامعة 

 م( تحليل االنحدار الخطي. الرياض: معهد اإلدارة العامة.2016) ،إسماعيل، محمد عبد الرحمن .2

ة املهنية في مصر، دراسة تطبيقية، مجلة أثر املراجعة املشتركة على جودة عملية املراجعة في بيئة املمارس (2016)أبو الجبل، نجوى محمود احمد، .3

 160-113البحوث املحاسبية )كلية التجارة _ جامعة طنطا(، العدد األول، ص

( أثر املراجعة املشتركة على جودة األرباح املحاسبية للشركات املسجلة في سوق األوراق 2014الجبر، يحيى بن على والسعدون، ناصر بن محمد ) .4

 .303-282اإلدارة العامة، املجلد الرابع والخمسون، العدد الثاني، ص  املالية السعودي، مجلة

م( املراجعة 2018حسين، أمل حسين محمد وآخرون )محمود، عبد الحميد أحمد، صالح، أبو الحمد مصطفى، هاللي، أسامة أحمد جمال(، ) .5

 126-101، ص 64ملجلة العلمية، كلية التجارة، جامعة أسيوط، العدد املشتركة في بيئة املمارسة املهنية املصرية: دراسة مقارنة مع إطار مقترح.، ا

 ( موسوعة معايير املراجعة، الجزء الثاني، الدار الجامعية، اإلسكندرية.2004حماد، طارق عبد العال، ) .6

على البنوك املصرية املقيدة في بورصة م( تأثير املراجعة املشتركة على جودة التقارير املالية: دراسة تطبيقية 2015الهريدي، على محمود مصطفى، ) .7

-111املجلد الثاني والخمسون، يناير، ص  -األوراق املالية، )اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، مجلة كلية التجارية للبحوث العلمية، العدد األول 

151. 

في سوق خدمات املراجعة في البيئة املصرية، )سـوهاج: م( أثر املراجعة املشتركة على جودة املراجعة ودرجة التركيز 2015صالح، أبو الحمد مصطفى .8

 .101-71جامعة سوهاج، كلية التجارة، مجلة البحوث التجارية املعاصرة، املجلد التاسع والعشرون، العدد الثاني، ديسمبر، ص 

بحث منشور في املجلة املصرية للدراسات دراسة ميدانية،  -م( املراجعة املشتركة كأداة لزيادة جودة املراجعة2014عبد الحميد، احمد أشرف، )  .9

 .219-165، العدد الرابع، ص 38التجارية، املجلد 

 م( دليل تصميم وتنفيذ البحوث في العلوم االجتماعية. الرياض: معهد اإلدارة العامة. 2013) ،عبد الرحمن، طارق عطية .10

دراسة تطبيقية، بحث منشور، املجلة العلمية، كلية  -رير املراجع الخارجيم( أثر املراجعة املشتركة على تق2018عبد القوي، أبوبكر شداد حامد، ) .11

 .66-8، ص 64التجارة، جامعة أسيوط، العدد 

دراسة ميدانية، مجلة كلية  -م( استخدام املراجعة املشتركة بمكاتب املراجعة الخارجية وعالقته بفجوة التوقعات2016، صالح حامد محمد، )يعل .12

 .29-1التجارة، العدد، ص 

م( دراسة واختبار العالقة بين تفعيل مداخل املراجعة الخارجية وجودة التقارير املالية للشركات املقيدة بالبورصة، 2015علي، محمود أحمد، )  .13

 .391-357)اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، مجلة كلية التجارية للبحوث العلمية، العدد الثاني، املجلد الثاني والخمسون، ص 

م( قياس أثر تطبيق برامج املراجعة املشتركة على أسعار األسهم دليل من البورصة املصرية، مجلة التجارة 2013، احمد زكي حسين، )متولي .14

 .459-401والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، العدد الرابع، ص 

  http://www.aapc.gov.sdم. 2016مجلس تنظيم مهنة املحاسبة واملراجعة، أسماء املحاسبين القانونيين، حتى أبريل  .15
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م( منهج مقترح لتطوير ممارسات املراجعة املشتركة وتوجيه محاور التطوير في ضوء جودة وتكاليف عملية 2016محمود، حسن شلقامي، )  .16

-133، العدد األول، ص4دراسة ميدانية، )بني سويف: جامعة بني سويف، واتحاد الجامعات العربية، مجلة املحاسبة واملراجعة، املجلد  –املراجعة

168. 

: ثا
ا
 املراجع األجنبية:نيا
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Abstract:  The objective of this study is to measure the effect of the joint audit on the external 
auditor report in Sudanese business environment. The problem stated is that: the external auditor report 

confidence is considered as a basic requirement for the companies stakeholders. The question raised is: is 

there any effect of the joint audit upon the external auditor's report in Sudanese business environment? The 
field study was conducted where (60) questionnaires were distributed to external auditing offices in Sudan, 

(50) of them were answered. The main and sub-hypotheses were accepted by the use of statistical correlation 

and linear regression analysis which proved the existence of positive effect for the joint audit on the external 
auditor report in Sudanese business environment which includes: distribution of joint audit works, joint audit 

planning process and joint audit report. Another finding is that joint audit is not compulsorily applied in 

Sudan. Recommendations: joint auditing must be applied in Sudanese business environment. Authorized 

bodies have to set standards, rules and instructions for joint audit to be applied. The choice of two auditors 
instead of one appears to be better for business companies in Sudan. 

Keywords: joint audit, external auditor report, Sudanese business environment. 
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 القحطاني نايف بن هذال ماجد

 إدارة العمليات والشؤون الدولية -الهيئة العامة للزكاة والدخل باململكة العربية السعودية 

 امللخص: 
( ملواجهة التهرب الضريبي الذى يلجأ إليه بعض األشخاص األمريكيين FATCAُوضع قانون االمتثال الضريبي للحسابات االجنبية " فاتكا" )

والذى ُيلزم البنوك باإلفصاح عن بيانات ومعلومات عمالئها من املواطنين واالجانب  بنكية خارج الواليات املتحدة األمريكية،الذين يحتفظون بحسابات 

في مدى التزام البنوك  مشكلة البحث(، وذلك بغرض استيفاء متطلبات القانون . وتكمن IRSحاملي الجنسية األمريكية ملصلحة الضــرائب األمــريكية )

هم دية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا إرضاًء للسلطات الرقابية األمريكية في ظل حصول مائتي ألف سعودي للجنسية األمريكية وبالتالي خضوعالسعو 

ألمريكية. وا ملتطلبات قانون فاتكا الذي أصبح ملزم التطبيق في مؤسسات النظام املصرفي السعودي امتثاال لالتفاقية املبرمة بين الحكومتين السعودية

في نظام مصرفي سعودي لم يمارس فيه نظام ضريبي، وهو ما لم  الضريبيفي تناوله موضوع يتمثل في مدى تطبيق قانون فاتكا  تمثلت أهمية البحث

ة السلطات الرقابية التعرف على مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثق ويهدف البحث إلىتتطرق إليه  دراسات سابقة. 

(، وتتبع SPSSالوصفي التحليلي، باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )اعتمد البحث على املنهج  األمريكية في النظام املصرفي السعودي،

تزام البنوك السعودية باستيفاء من أهمها وجود عالقة إيجابية بين ال توصل البحث إلى عدة نتائجالدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث. و

تعزيز استيفاء مؤسسات النظام  ومن توصيات البحثمتطلبات قانون فاتكا وزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي، 

لسعودي، وضرورة إفصاح البنوك السعودية املصرفي السعودي  ملتطلبات قانون فاتكا لزيادة  ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي ا

 لحسابات عمالئها حاملي الجنسية األمريكية بما يجنبهم عقوبات عدم االمتثال ملتطلبات قانون فاتكا.

 ، التهرب الضريبي، قانون فاتكا، النظام املصرفي السعودي.الضريبي: االمتثال الكلمات املفتاحية

 

 االطار املنهجي للبحث الفصل االول:

 املبحث األول:

 قدمة:امل
ــــــكا  بـفـاتــ

ً
ــــمى اختصــارا ـــــابات األجنبية أو ما يســ  Foreign Account Tax Compliance (FATCA) ُيعتبر قـــــانون االمتثال الضــــريبي للحسـ

Act  18/3/2010الذي وافق عليه الكونغرس األمريكي ووقع عليه الرئيس باراك أوباما في 
ً
 Hiringمن قانون حوافز التوظيف األمريكي  م جزءا

Incentives to Restore Act Employment (HIRE Act
، وذلك في إطار رفع مستوى التوظيف للعمالة األمريكية والذى قدم بعض أشكال  45(

م وبدأ 2013يناير  17الحوافز واإلعفاءات الضريبية لتشجيع قطاع األعمال على توفير فرص عمل للعاطلين ، وقد تم إصدار قانون فاتكا بشكل نهائي في 

                                                             
45 - Thomas F. Commito,JD, LLM, CLU, ChFC, AEP(November 2017), An Overview of the Foreign Account Tax Compliance Act, 
Journal of Financial Service Professionals, Page 11-13. 
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التي أحدثت ضجة في املجتمع الدولي بوجه عام وفي القطاع املصرفي على وجه الخصوص، في ظل ، وهو من القوانين  46م2014تطبيقه الفعلي في يوليو 

ب كل شخص يحمل الجنسية األمريكية خارج حدودها أو من لديه مستند إقامة قانوني  أذرعها لتعق 
ع الواليات املتحدة األمريكية في مد   Green ة  توس 

Card"بالواليات املتحدة األمريكية؛ وذلك ( بغرض كشف بياناته املالية ملصلحة الضــرائب األمــريكيةIRS- Internal Revenue Services بهدف )

 إنعاش الخزانة األمريكية في ظل تفش ي ظاهرة التهرب الضريبي الدولي.

تعود ألشخاص أمريكيين، من أفراد ُيلزم قانون فاتكا املؤسسات املالية خارج الواليات املتحدة األمريكية بضرورة الكشف عن الحسابات التي 

تشير اإلحصاءات املتوافرة إلى أن عدد السعوديين الحاصلين على أو شركات أو غيرهم سواء كانوا مقيمين داخل الواليات املتحدة األمريكية أو خارجها، و 

ر بحدود  م
د 
ُ
ي السعودي عن اكتسابهم الجنسية األمريكية، األمر ألف أفصحوا ملؤسسة النقد العرب 30ألف سعودي من بينهم  200الجنسية األمريكية ق

ات الخاصة الذى سينعكس على أداء مؤسسات النظام املصرفي السعودي وخاصة البنوك باعتبارها اآلليات التي يتم  من خاللها توفير البيانات واملعلوم

ظل إبرام الحكومة السعودية اتفاقية مع الحكومة األمريكية وفق   بالسعوديين حاملي الجنسية األمريكية وتسليمها إلى وزارة الخزانة األمريكية في

( صدر من مجلس الوزراء في حكومة اململكة، والقاض ي باملوافقة على االتفاقية بين الحكومتين لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ 265قرار)رقم 

م بواسطة وزير املالية السعودي مع 15/11/2016هجرية املوافق 15/2/1438لرياض بتاريخ قانون فاتكا وملحقيها: )األول( و )الثاني( املوقع عليهما في ا

 من وزارة الخزانة األمريكية
ً
 .  47سفير الواليات املتحدة األمريكية باململكة مفوضا

ة والدخل ببيانات مالية عن العامة للزكا تلتزم مؤسسات النظام املصرفي السعودي) البنوك( في اململكة بموجب االتفاقية بتزويد الهيئة

وفي حال عدم امتثال تلك املؤسسات ملتطلبات القانون ؛ قد  عمالئها األمريكيين ، على أن تقوم الهيئة بتزويد مصلحة الضرائب األمريكية بتلك البيانات،

بل السلطات األمريكية املختصة، إلى جانب عقوبات قد يتعر   ض لها أفراد سعوديون من حاملي الجنسية تتعرض لعقوبات مالية وغير مالية من قم

 األمريكية جراء التهرب الضريبي.

 أسئلة الدراسة:
 ضوء ما سبق تتمثل مشكلة البحث في التساؤالت التالية: يوف 

ية السعودية ما مدى التزام مؤسسات النظام املصرفي السعودي بقانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية في ظل إبرام حكومة اململكة العرب .1

 اتفاقية يتم بموجبها االمتثال لهذا القانون؟

 ما مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي؟ .2

 نظام املصرفي السعودي؟ما مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا لزعزعة ثقة العمالء في ال .3

 ما مدى تفش ي ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا؟ .4

 يمارس في اململكة على خالف نظام هيئة الزكاة والدخل في ظل االتفاقيات الضريبية مع عدة حكو  .5
ً
 ضريبيا

ً
مات هل أوجد فرض قانون فاتكا نظاما

 زدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي؟بشأن اال 

 أهمية البحث:
 تتمثل أهمية البحث في اآلتي:

يعتبر البحث إضافة علمية جديدة في ظل قلة الدراسات التي تناولت موضوع البحث ، حيث يمكن أن تساعد صناع القرار من االستفادة من  .1

 النتائج املتوقعة.

األمريكية على البنوك العاملة في الدول التي يتواجد فيها مواطنون سعوديون يحملون الجنسية األمريكية، إبراز مدى هيمنة السلطات الرقابية  .2

 في ظل توجه دولي لعوملة قانون فاتكا.

التأكيد على مدى تأثر مبدأ السرية املصرفية التي أصبحت محل  شكوك السلطات الرقابية واملتعاملين مع البنوك، في ظل تطبيق البنوك  .3

 لسعودية لقانون فاتكا.ا

 إبراز مخاطر التسرب النقدي املتوقع من الجهاز املصرفي السعودي في حال استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون فاتكا. .4

 أهداف البحث:
 التعرف على  قانون فاتكا ومتطلبات استيفائه في ظل التزام حكومة اململكة العربية السعودية بتطبيقه على مستوى املؤ  .1

ً
سسات املالية عموما

 والبنوك السعودية على وجه الخصوص.

                                                             
46

-  Grinberg, Itai (2012), Beyond  FATCA: An Evolutionary Moment for the International Tax  System , Georgetown University 
Law Center. P. 23-24 .  

افقة على اتفاقية بين حكومتي اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية  9/5/1438(  بتاريخ 265قرار مجلس الوزراء رقم ) األمانة العامة ملجلس الوزراء ،   -47 هجرية ، الخاص باملو

 . لتنفيذ قانون فاتكا وملحقيها: )األول( و )الثاني(
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 سعودي.التعرف على مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي ال .2

من السلطات الرقابية في اململكة العربية السعودية في ظل التعرف على مدى تأثر مبدأ السرية املصرفية وفق نظام مراقبة البنوك الصادر  .3

 تطبيق قانون فاتكا في النظام املصرفي السعودي.

الكشف عن درجة التزام مؤسسات النظام املصرفي السعودي بقانون فاتكا في ظل إبرام حكومة اململكة اتفاقية يتم بموجبها االمتثال لهذا  .4

 القانون.

 رب النقدي في البنوك العاملة في اململكة بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا.بيان مدى تفش ي ظاهرة التس .5

 التعرف على  مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا. .6

 فرضيات البحث: 
إلى زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي الفرضية األولى : التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا يؤدى  .1

 السعودي.

 لنظام مراقبة البنوك الصادرة عن مؤسسة الن .2
ً
قد الفرضية الثانية : إفشاء السرية املصرفية للعمالء بسبب تطبيق قانون فاتكا ، يعد مخالفا

 العربي السعودي.

ر التهرب الضريبي وفق  .3 م
 
للحسابات االجنبية " فاتكا" األمريكي في ظاهرة التسرب النقدي في  الضريبيمتطلبات قانون االمتثال الفرضية الثالثة : يؤث

 البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية. 

ر استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون االمتثال  .4 م
 
للحسابات االجنبية " فاتكا" األمريكي في دخول نظام ضريبي  الضريبيالفرضية الرابعة : يؤث

 جديد يفرض على البنوك السعودية إتباعه.

 متغيرات البحث:
 املتغير املستقل : قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية " فاتكا"  .1

 املتغير التابع : مؤسسات النظام املصرفي السعودي. .2

( ، وتتبع SPSSتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ) لتحقيق أهداف البحثمنهج البحث: 

 الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة بموضوع البحث.

 حدود البحث:
 . الحدود املكانية : مؤسسات النظام املصرفي السعودي ) البنوك( العاملة في اململكة .1

 م.2018م حتى العام 2012الحدود الزمانية: تتمثل في تغطية الفترة من العام  .2

 الحدود البشرية: العاملون في املصارف بمستوياتهم الوظيفية املختلفة. .3

 الحدود املوضوعية: أثر قانون فاتكا في النظام املصرفي السعودي .4

 وتقسم الى : :مصادر جميع البيانات واملعلومات
اقع مصادر ثانوية: تم االستعانة بالدراسات السابقة والكتب العربية واألجنبية وتقارير السلطات الرقابية والبحوث والدراسات والرسائل ومو  .1

 االنترنت ذات العالقة بموضوع البحث. 

ة في ميدان البحوث الوصفية، وقد تضمنت مصادر أولية: تم االستناد على استمارة االستبانة باعتبارها األداة األساسية املالءمة واملستخدم .2

مجموعة من العبارات التي تخدم الدراسة وفرضياتها  من واقع تصميمها الذى استهدف العاملين في املصارف بمختلف مستوياتهم الوظيفية 

 وتخصصاتهم .

 الفصل االول: االطار املنهجي للبحث
 املبحث األول: هيكل البحث .

 السابقة.املبحث الثاني: الدراسات 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية )فاتكا ( في ظل التكيف مع استيفاء متطلباته.

 املبحث األول: ملحة تاريخية لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية )فاتكا (.

 املبحث الثاني: مفهوم قانون فاتكا وأهدافه.

 الثالث: مدى استيفاء مؤسسات النظام املصرفي السعودي لـمتطلبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات االجنبية ) فاتكا (. الفصل
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الدولي وتنفيذ قانون فاتكا بين حكومتي اململكة العربية السعودية والواليات  الضريبياملبحث األول : املحلق )األول( و)الثاني ( التفاقية تحسين االمتثال 

 املتحدة األمريكية

 للحسابات االجنبية " فاتكا " في السعودية الضريبياملبحث الثاني : مدى تطبيق قانون االمتثال 

 الفصل الرابع: الدراسة امليدانية:

: منهجية الدراسة امليدانية.
ً
 أوال

: اخ
ً
 تبار فروض الدراسة وتحليل البياناتثانيا

 الفصل الخامس: الخاتمة )النتائج والتوصيات(

 املبحث الثاني: الدراسات السابقة:

  دراسة Fariz Huseynov and Bonnie K. Klamm   (2012)(48): 
تناولت الدراسة دور املسؤولية االجتماعية للشركات وعالقتها بالتهرب الضريبي وهى شركات تربط األهداف االقتصادية إلدارة أعمالها 

شركات ، بمسؤولياتها االجتماعية. وقد تعرضت الدراسة للعالقة بين التجنب الضريبي وإدارة الضرائب بالشركات من منظور املسؤولية االجتماعية لل

جتماعية كيفية تطوير تكاليف التشغيل وتجنب الخسائر املحتملة نتيجة االمتثال لقانون فاتكا. وتؤكد الدراسة على وجود تطابق بين املسؤولية اال و 

إلى تهدف الدراسة وحوكمة الشركات؛ من منطلق مسؤولية الشركات تجاه أصحاب املصلحة الى جانب مسؤوليتها تجاه املجتمع ككل. كما  للشركات 

في ظل تحقيق أهداف أصحاب املصلحة . وتوصلت الدراسة إلى ضرورة التخلص من صور  الربط بين التهرب الضريبي واملسؤولية االجتماعية للشركات

ة اإلدارة التجنب السالبة للضريبة ألنها تمثل الجانب السالب في املساهمة في تحمل نصيب األشخاص االعتباريين في اإلنفاق العام والبد من مشارك

لتزام الكامل الضريبية في تقديم اإلفصاح الكافي واألمين لجميع تعامالت األشخاص األمريكيين الخاضعين للضريبة خارج أمريكا وفق قانون فاتكا مع اال

 بسداد الضريبة طواعية ألنهم حاملين للجنسية األمريكية، ولتجنب الغرامات والعقوبات. 

ا  تتفق الدراسة السابقة مع البحث الحالي في توصلهما لنتائج مفادها ضرورة االلتزام  بتطبيق قانون فاتكا في املؤسسات املالية باعتباره 

ثر تطبيق  أ قضية أخالقية ، أما االختالف فقد تناولت الدراسة السابقة تطبيق القانون من منظور املسؤولية االجتماعية ، بينما تناول البحث الحالي

رض عليها نظام ضريبي أمريكي ) قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )فاتكا( في
ُ
( تسعى FATCAبيئة مصرفية ) البيئة املصرفية السعودية( ف

 .الستيفاء متطلباته

 دراسة Roberta Christian and James Alm   (2012
()49:) 

مصطلحات  تناولت الدراسة  بعض الحجج غير االقتصادية لسلوك االمتثال الضريبي، إذ تعتبر األخالق أهم عامل في االمتثال الضريبي، في ظل استخدام

الكامل  ملترادفات "األخالق" مثل الشعور بالواجب واملسؤولية االجتماعية. كذلك تعرضت الدراسة لقياس اإليرادات الخاضعة للضريبة واالمتثال

تعلق لتطبيق متطلبات قانون فاتكا من منظور سلوكي، حيث أشارت إلى أهمية الُبعد السيكولوجي في االفصاح عن الدخل الخاضع للضريبة ، سواء امل

أخالقية ربما بأحكام قانون فاتكا أو بغيرها من قوانين الضريبة ؛ لذا تعتبر األخالق مجموعة من القواعد الشخصية ،فقد يكون لألفراد قواعد 

 يتعرضون إلى تكاليف نفسية عندما ال يدفعون الضرائب، أو ربما يشعرون بالرضاء عند دفع الضرائب. 

ية في وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن أحد الجوانب املثيرة لالهتمام حول االمتثال الضريبي هو أن معظم الناس يدفعون معظم مستحقاتهم الضريب

 عن وجود ما  معظم الوقت، على الرغم
ً
 للتهرب الضريبي بسبب ضعف احتماالت التدقيق واالنفالت من العقوبات. هذا فضال

ً
من وجود حوافز قوية جدا

سلوكي لألفراد عند يدل على أن األخالق تؤثر على كيفية اتخاذ األفراد للقرارات املتعلقة باالمتثال الضريبي. وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالُبعد ال

ا نتيجة ار القوانين الضريبية، وعلى البنوك املتعاملة مع األشخاص حاملي الجنسية األمريكية دراسة األبعاد املتعلقة باحتماالت انخفاض ربحيتهإصد

 للعقوبات في حال عدم االلتزام بإمداد وزارة الخزانة األمريكية ببيانات ومعلومات عن عمالئهم األمريكيين.

ابقة مع البحث الحالي في توصلهما لنتائج مفادها ضرورة االلتزام  بتطبيق قانون فاتكا في املؤسسات املالية املصرفية مع تجنب وتتفق الدراسة الس      

 باعتبارها  قضية أخالقية ، أما االختالف فقد تناولت الدراسة السابقة تطبيق القانون من منظور املسؤولية االجتماعية ، بينما تناول  الضريبيالتهرب 

 هذا البحث تطبيق قانون فاتكا كأحد  متطلبات السلطات الرقابية ذات العالقة بقانون فاتكا في اململكة العربية السعودية .

 

 

                                                             
48 - Fariz Huseynov, Bonnie K. Klamm, "Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility". Journal of Corporate 
Finance, Volume 18, Issue (4, September 2012).  
49 - Christian, Roberta Calvet,& Alm, James (13 October2012), "Empathy, sympathy, and tax compliance", Journal of Economic 
Psychology.  
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 (  2013دراسة ابراهيم، نبيل عبدالرؤوف )( 50) م : 

( على إيرادات املؤسسات املالية FATCAهدفت الدراسة الى التعرف على مدى تأثير تطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية )  

على كل من املؤسسات  املصرية وحصيلة ضريبة الدخل املستحقة على تلك اإليرادات، كما هدفت الى التعرض للتحديات التي تواجه تطبيق قانون فاتكا

أهمية  بتلبية متطلبات تطبيق القانون. وترجعاملالية )البنوك( في مصر،  ومصلحة الضرائب املصرية ) ضريبة الدخل( ومقترحات الحلول ذات العالقة 

د الخزانة الدراسة إلى اهتمام الحكومة األمريكية بتعظيم عوائدها الضريبية من خالل إلزام املؤسسات املالية خارج حدودها ) بما فيها مصر( بإمدا

من التعرف على البيانات املدرجة بالنماذج التي أقرتها الخزانة  األمريكية ببيانات عن عمالئها حاملي الجنسية األمريكية. كما تستمد الدراسة أهميتها

 . األمريكية للمولين لإلفصاح عن االيرادات التي تحصل عليها األشخاص األمريكيين وفق قانون فاتكا

إلى نتائج  وصلت الدراسة( ، وذلك باستخدام استمارة االستبانة لجمع البيانات. ولقد تSPSSواعتمد البحث على املنهج الوصفي والتحليلي )

 ألن معظم األصول املالية لالستثمارات ا
ً
ألمريكية في مفادها أن حصيلة مصلحة الضرائب املصرية ) ضريبة الدخل( لم تتأثر بتطبيق  قانون فاتكا نظرا

 ار على ضريبة الدخل عن أرباح هذه البنوك.فروع بنوك مصرية خارج مصر، ومن ثم ال توجد أثار على ايرادات البنوك املصرية وبالتالي على ال توجد أث

ها من وأوصت الدراسة بإجراء تعديالت تشريعية وادارية وتسويقية على القوانين ونظم املعلومات القائمة في املؤسسات املالية في مصر بما يمكن 

اقد. واتفق الباحثان في تناول موضوع أثر قانون فاتكا على االستيفاء بمتطلبات تطبيق قانون فاتكا ، مع ضرورة االتفاق على املعاملة باملثل عند التع

حاسبية( للحكومة املؤسسات املالية املصرفية ، أما االختالف فقد تجسد في تناول الدراسة السابقة  تأثير قانون فاتكا في اإليرادات العامة )الناحية امل

 سسات النظام املصرفي السعودي من ناحية األداء.املصرية، بينما تناولت البحث الحالي تأثير قانون فاتكا على مؤ 

 (  2016دراسة فرحان، عماد محمد )( 51) م : 

 هدفت الدراسة إلى معرفة مدي امكانية تطبيق قانون فاتكا في مؤسسات النظام املصرفي العراقي  من خالل دراسة البيئة القانونية للمصارف

% من األموال العراقية في 90القتصاد العراقي وبالتالي النظام املصرفي العراقي نتيجة وجود أكثر من العاملة في العراق،  في ظل وجود تحديات تواجه ا

التفاقيات البنوك األمريكية العتبارات سياسية. وتستمد الدراسة أهميتها من خالل سعي النظام املصرفي العراقي الى التعامل مع مختلف القوانين وا

 صاد العراقي، وذلك من خالل دور البنك املركزي العراقي في تعزيز تطبيق قانون فاتكا في البيئة املصرفية العراقية . الدولية في سبيل حماية االقت

يذ قانون فاتكا في واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي في تطرقه ملعطيات البيئة القانونية العراقية ذات العالقة بمدى امكانية ايجاد آلية تنف 

 نظام املصرفي العراقي. ال

ولقد توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها عدم وجود خطة أو إجراءات أو آلية لتطبيق قانون فاتكا في البيئة املصرفية العراقية بالرغم من   

 
ً
عن عدم جاهزية موظفيها وجود بعض النصوص القانونية  التي تساعد على استيفاء متطلبات تطبيق قانون فاتكا في البنوك العراقية، هذا فضال

تمكن البنوك لتطبيق قانون فاتكا. وأوصت الدراسة بضرورة تبني البنك املركزي العراقي إجراء تعديالت على قوانينها لتتكيف مع قانون فاتكا ، بحيث ت

 تطبيق قانون فاتكا.العراقية من القيام بتهيئة أنظمتها املعلوماتية والوسائل الالزمة مع تدريب موظفيها الستيفاء متطلبات 

ختالف فقد تجسد واتفق الباحثان في تناول موضوع أثر تطبيق قانون فاتكا على املؤسسات املالية املصرفية في كال الدولتين) السعودية والعراق(، أما اال  

، الضريبيمع الحكومة األمريكية بشأن االمتثال في تناول الدراسة السابقة ملدى تأثير قانون فاتكا في أداء املصارف العراقية في ظل عدم وجود اتفاقية 

رمة بين حكومة بينما تناول البحث الحالي تأثير قانون فاتكا على مؤسسات النظام املصرفي السعودي امللتزمة بتطبيق قانون فاتكا بموجب االتفاقية املب

 اململكة والحكومة األمريكية.

 ( 2018دراسة ابن نوبة ، رحاب محمد)52م  : 

الدراسة الى التعرف على اآلثار املالية املترتبة على إيرادات املؤسسات املالية )البنوك( الليبية وضريبة الدخل عند تطبيق قانون هدفت 

(FATCA وتستمد الدراسة  أهميتها من التعرف على البيانات املدرجة بالنماذج التي اقرتها الخزانة األمريكية للممولين لإلفصاح عن إيرادات ،)

ة على املنهج شخاص من خارج أمريكا ومدى تأثير فاتكا على الحصيلة الضريبية وبالتالي تأثيرها على امليزانية العامة للدولة الليبية، اعتمدت الدراساأل

نوي لتطبيق قانون االستقرائي واملنهج االستنباطي الختبار فرضية ) ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات فئات الدراسة حول وجود تأثير مع

ل تتبع لشركات فاتكا على ايرادات البنوك في ليبيا (، وكانت أهم نتائجها: إن ليبيا ال يوجد بها عدد كبير من األمريكيين وأن أغلبهم قدموا بعقود عم

                                                             
( على املؤسسات املالية: دراسة FATCAم( ، دراسة تحليلية لآلثار املحاسبية والضريبية املترتبة على تطبيق قانون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات الخارجية )2013ابراهيم، نبيل عبدالرؤوف )  - 50

 .  2، مجميدانية ، القاهرة، الجمعية املصرية للمالية العامة والضرائب ، املؤتمر الضريبي التاسع عشر: النظام الضريبي املصري وحتمية التغيير

كلية االدارة  –( ، جامعة البصرة FATCA) ون االمتثال الضريبي األمريكي للحسابات األجنبيةاالجراءات الرقابية للبنك املركزي العراقي في ظل اتفاقية قان(، 2016فرحان، عماد محمد ) - 51

 . 42، العدد 11، مجلدمجلة العلوم االقتصاديةواالقتصاد ، 

كلية القانون  -(، جامعة املرقب 1، العدد)العلوم الشرعية والقانونيةمجلة ، (على املؤسسات املالية الليبيةFATCAتطبيق قانون االمتثال الضريبي االمريكي )م( ، 2018ابن نوبة،  رحاب محمد  ) - 52

 .بالخمس
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ال لتطبيقه في ليبيا، ومن أهم التوصيات إجراء معروفة ومحصورة. وأيضا ال توجد  اتفاقية ثنائية بين ليبيا وأمريكا ملنع االزدواج الضريبي وبالتالي ال مج

 تعديالت تشريعية وادارية في البيئة املصرفية الليبية بما يمهد لتطبيق اتفاقية فاتكا بين ليبيا والواليات املتحدة األمريكية. 

ــــسات املالية املصرفية ف ي كل من الدولتيــن) السعودية وليبيا(، أما واتفق الباحـثان في تناول موضوع أثر تطبيق  قانون فاتكا على املؤســ

كومة األمريكية االختالف فقد تجسد في تناول الدراسة السابقة مدى تأثير قانون فاتكا في أداء املصارف الليبية في ظل عدم وجود اتفاقية ثنائية مع الح

لعاملة في ليبيا بالتعاقد مباشرة مع وزارة الخزانة األمريكية ، بينما تناول ، إال أن البنك املركزي الليبي أصدر تعليمات للمصارف ا الضريبيبشأن االمتثال 

ن حكومة البحث الحالي تأثير تطبيق قانون فاتكا على مؤسسات النظام املصرفي السعودي امللتزمة بتطبيق قانون فاتكا بموجب االتفاقية املبرمة بي

 اململكة العربية السعودية والحكومة األمريكية.

 اإلطار النظري لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية " فاتكا"  في ظل التكيف مع استيفاء متطلباته : الثاني الفصل
 :
ا
 ملحة تاريخية لـقانون االمتثال الضريبي للحســـابات األجنبية " فاتكا" :أوال

من املكونات األساسية إليرادات الدولة على مر العصور، وقد الزم  الضريبة التي تعتبر لدفع عديدة طرقا تاريخيا شهدت املجتمعات البشرية 

  التهرب عمليات فرض الضرائب ظاهرة
ً
 يؤرق مضاجع الساسة عموما

ً
الضريبي على املستويين املحلي والدولي. ولقد أضحت هذه الظاهرة هاجسا

 من الضريبي االزدواج واملتعددة األطراف لتفادي الثنائية تفاقيات الدوليةاال من العديد لتبني الدولي املجتمع والقانونيين على وجه الخصوص، مما دفع

 الدولي املستوى  على الضريبية للمشاكل حلول  إيجاد إلى الثنائية الجبائية االتفاقيات حيث تسعى .الدولي من جهة أخرى  الضريبي ومكافحة التهرب جهة،

 :( 53) هما  رئيسيين هدفين حصرها في يمكن والتي

 األموال رؤوس تداول  و االستثمار تشجيع حركة إلى الضريبي التعاون  فيؤدي بالضريبة املكلف كاهل يثقل الذي الضريبي االزدواج الهدف االول: تجنب

 الضريبي االختصاص مجال ذلك بتحديد و الدولية، باالتفاقية املعنية البلدان بين

  .الضريبي االختصاصبتوزيع  يسمى ما وفق االتفاقية في طرف دولة لكل 

 تبادل و الدولتين في املختصة بين الجهات املعلومات تبادل بواسطة ذلك و االقتصاديات كاهل يثقل الذي الضريبي التهرب الهدف الثاني: مكافحة

 .الضريبة تحصيل مجال في املساعدة

 من انطالقا الضريبي، بالتعاون  املعنية قوانين الدول  في املدرجة التنازع قواعد بين التباينات معالجة في بائيةجال االتفاقيات أهمية وتكمن

 . الداخلي القانون  على الدولية املعاهدات سمو قاعدة

ي لقد أصبح التهرب الضريبي الدولي ظاهرة واسعة االنتشار في معظم دول العالم كما في الواليات املتحدة األمريكية رغم شدة العقوبات الت

املوازنة عجز تفرض على املتهربين من دفع الضرائب، وقد أخذت اآلثار السالبة للتهرب الضريبي تظهر بشدة في املوازنة العامة االمريكية في ظل تزايد 

ترليون$ نتيجة التهرب الضريبي خالل  304واتساع حجم الدين العام ، حيث تشير التقديرات الى فقدان الحكومة األمريكية إيرادات ضريبية تقدر بنحو 

أن تفصح املؤسسات  م، األمر الذي دفع السلطات األمريكية الستحداث قانون فاتكا التي تنص أحكامه الرئيسية على وجوب2010 –م 2001الفترة من 

% في رأسمال شركة أجنبية، 10ألف$، أو مساهم بنسبة تفوق الـ 50املالية وغير املالية عن أي عميل حامل للجنسية األمريكية تزيد أرصدته الدائنة عن 

 وذلك ملصلحة الضرائب األمريكية. 

التهرب الضريبي الدولي وأسبابه، وذلك في ظل  قانون  فاتكا التطرق إلى مفهوم: يجدر بالباحث قبل الخوض في مفهوم (54) الدولي الضريبي التهرب مفهوم

مت به منظمة سعي العديد من الدول واملنظمات االقليمية والدولية ملكافحة ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وتجنب ازدواجيته ، وعلى سبيل املثال ما قا

(، وقد  CRS- Common Reporting Standardدت اتفاقية تمثلت في معيار االبالغ املشترك ) ( التي اعتمOECDوالتنمية ) التعاون االقتصادي دول 

( بنشر كتيب تنفيذ االتفاقية في OECDم، وقامت منظمة)2014( في سبتمبرG20تم تأييدها من قبل وزراء مالية مجموعة العشرين )

على  الضريبيعلومات حول الحسابات املالية في ظل تفش ى ظاهرة التهرب م، وذلك بهدف الوصول الى نظام عالمي حقيقي لتبادل امل2015أغسطس

 الضريبي املشترك والتفتيش الضريبية تبادل البيانات واملعلومات في الضريبية اإلدارات بين املتبادلة املساعدة بموجبها نطاق املستوى العالمي، وحددت

 .(55)قانون فاتكا من هذه االتفاقية  نصوص أغلب استوحتبين الدول األعضاء في املنظمة، وقد  الضريبي والتحصيل

                                                             
53- Action Plan for the erosion of the tax base and the transfer of profits(BEPS) Modernizing the international tax rules: point on the 
BEPS project exchange information and program on Tax and Development, OECD, 2013. 

 واقع وتوصيات ، ورقة علمية، صنعاء: املؤتمر الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. الضريبي(، التهرب 2010وهبه ، محمد سليم ) يوليو 54-
55  Rahimi- Laridjani, Eschrat   & Hauser, Erika ( January-February2016) , The New Global FATCA: An Overview of the OECD~S 
Common Reporting Standard in Relation to FATCA, International Tax Journal. 
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ُيعرف التهرب الضريبي بأنه " مساع أو جهود أو محاوالت يقوم بها املكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماته القانونية بأداء الضريبة   

 الدول  تفقد شأنه أن الدول "، ومن حدود عبر الضريبة من تهرب كل " بأنه J.J.Neuer   العالم  الدولي فقد عرفه الضريبي املستحقة عليه " ، أما التهرب

 
ً
 . (56)إيراداتها  موارد من مورد مهما

 ذات أخرى  دول  في وتأديتها مرتفع جبائي ضغط ذات دول  في خضوع املكلفين بدفع الضريبة تجنب في الدولي الضريبي التهرب تتجلى أحد أشكال

 بعض تمنحها التي واإلعفاءات ذلك من خالل استغالل التسهيالت ويتم املشروع، الدولي الضريبي بالتهرب عليه يطلق ما وهذا منخفض، ضغط جبائي

 التجارة من %50 حوالي  تداول  فيها م تم2004منطقة في عام  72 يقارب ما الضريبية التي ارتفع عددها إلى بالجنات عليها يطلق التي املناطق أو الدول 

 . (57(( OECDمنظمة)  ا أشارت إليه  تقاريرالعاملية وذلك حسب م

 :(58)الدولي في  الضريبي التهرب تتمثل أهم أسباب

 الضريبي التشريع في ثغرات وجود املناطق أو أو الفئات بعض حق في إجحاف أو الضريبة معدالت ارتفاع في تتمثل التي  الضريبي التشريع عيوب.  

 تقدير الضريبة وسوء املرونة الضرائب من حيث انعدام بتحصيل املكلف اإلداري  الجهاز تعقيد التي تعني الضريبية اإلدارة عيوب. 

 الضريبي للمكلف الوعي غياب  .  

: مفهوم قانون فاتكا
ا
 وأهدافه: FATC) ) ثانيا

 : مفهوم فاتكا

على الحسابات األجنبية التي يملكها األمريكيون  الضريبيبأنه  " مصطلح أمريكي مختصر يعني نظام االلتزام  FATCA  )ُعرف قانون   فاتكا  )

(، ويلزم هذا النظام املؤسسات املالية في الخارج بضرورة الكشف عن الحسابات Account Tax Compliance Act  Foreignاملقيمون في الخارج )

لواليات املتحدة أو خارجها إلدارة الضرائب األمريكية " التي تعود ألشخاص أمريكيين، من أفراد أو شركات أو غيرهم سواء أكان هؤالء مقيمون داخل ا

( بعد موافقة HIRE Act(، وهو قانون تشريعي سنته الواليات املتحدة األمريكية ، وقد تم وضعه كجزء من قانون حوافز التوظيف األمريكي )59)

تزام الضريبي فيما يخص األصول املالية اململوكة ألشخاص الكونغرس األمريكي، وذلك بهدف استعادة معدالت تشغيل العمالة، وتحسين مستوى االل

غير املالية في أمريكيين واملحتفظ بها في حسابات مصرفية أو كيانات مالية أخرى خارج الواليات املتحدة االمريكية، وبمقتضاه تقوم املؤسسات املالية و 

 IRS- Internal Revenueاالمريكية لصالح مصلحة الضرائب االمريكية ) الدول األجنبية بتوفير املعلومات عن حسابات عمالئها حاملي الجنسية

Servicesفي الواليات املتحدة االمريكية. وبموجب أحكام قانون فاتكا يتعين على كافة املصارف واملؤسسات املالية األجنبية )FFI.s)  )Foreign 

Financial Institutions  ( القيام بإجراءات التحقق والعنايةDue Diligence   وتزيد 
ً
صوال

ُ
( بشأن أصحاب الحسابات األمريكيين الذين يملكون أ

% من رأسمال الشركة 10ألف$ للشركات، كما يلزمها باإلبالغ عن مساهمات املكلفين والتي تزيد على  250ألف$ لألفراد ، و 50أرصدة حساباتهم عن 

 أو ملكية جوهرية .فبمقتض ى قانون فاتكا تتولى املؤسسات املالية في الدولة  األجنبية ، أو الكيانات األجنبية التي يمتلك فيها دافعو
ً
الضرائب حصصا

ن هما األجنبية بشكل عام مهمة نقل املعلومات بصورة مباشرة إلى مصلحة الضرائب األمريكية التابعة لوزارة الخزانة األمريكية من خالل نموذجي

(  IGA2، حيث يتم وفقه ابرام اتفاقيات حكومية ثنائية ، أما بالنسبة للنموذج الثاني)  Inter- Governmental Agreement(  IGA1:النموذج األول )

  (FFI.s ( واملصارف واملؤسسات املالية لتصبح بذلك مؤسسات مالية أجنبية مشاركة(IRSفتتم اتفاقيات بين وزارة الخزانة االمريكية

Participating)60  

ويتضح من التعريف بأن قانون فاتكا ُوضع ملواجهة التهرب الضريبي الذى يلجأ إليه بعض األشخاص األمريكيين الذين يحتفظون بحسابات 

 عن أنه يوفر درجة كبيرة من الشفافية في املسائل الضريبية، وذلك بدافع اإلبالغ عن امل
ً
جديدة علومات البنكية خارج الواليات املتحدة األمريكية، فضال

تكا. أما وشروط حجبها التي يجب تطبيقها في املؤسسات املالية ) البنوك، وغير البنوك( في جميع أنحاء العالم والتي يتم تحديدها بموجب قانون فا

لسوق العالمي للدوالر املؤسسات املالية الرافضة لالمتثال للقانون فسوف تتعرض لعقوبات مالية وغير مالية يتمثل بعضها في الحرمان من التعامل في ا

% من حجم املعامالت اليومية بالنقد األجنبي ، وكذلك الحرمان من أية تسوية للمعامالت املالية تتم بالدوالر األمريكي مع 87األمريكي الذى يشكل نحو 

 عن تعرض تحويالتها املالية لخصم بحدود 
ً
 ة األمريكية. % من قيمتها داخل الواليات املتحد30أي جهة حول العالم، فضال

 : اأهداف  قانون فاتك

 ( :61تتمثل أهداف قانون فاتكا في اآلتي) 

                                                             
 .13الجزائر ، جامعة قسطنطينة ، ص الخاص، القانون  في ماجستير رسالة  الجزائر، في الضريبي التهرب (، مكافحة2012 (طورش'بتاتة، -56

57 -  Evasion World Tax, website: www.Universalis.fr 
 وأساليب مكافحته ، الطبعة األولى ، القاهرة ، املنظمة العربية للتنمية االدارية. الضريبي(.التهرب 2010) خالد املهاينى ، محمد -58

  https://www.gazt.gov. sa/arالسعودية  ، قانون فاتكا  ، اململكة العربية الهيئة العامة للزكاة والدخل - 59

60 - http:// www.IRS.gov.( Internal Revenue Service web site of U.S government agency).  
61- El - Shahed, Samir(September2013),  Foreign Account Tax Compliance Act, GLOBAL ACADEMY, Training and Development. 

http://www.irs.gov.(/
http://www.irs.gov.(/
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 ) أ ( األهداف الرئيسية وتتمثل في :

1.  
ً
 تحديد األشخاص األمريكيين أو الكيانات األمريكية املحتفظين بأصول مالية تخصهم بالخارج أو الكيانات التي يمتلك فيها أمريكيون حصصا

 وذلك من خالل إلزام املؤسسات املالية األجنبية بالتعرف عليهم وموافاة مصلحة الضرائب األمريكية بتقارير عنهم.%، 10جوهرية تزيد عن 

وقف خسائر تقدر بمليارات الدوالرات نتيجة لقيام بعض األمريكيين باستخدام وسائط مالية غير أمريكية بهدف التهرب من التزاماتهم  .2

 الضريبية.

 : وتتمثل في) ب( األهداف الفرعية 

 . إنعاش الخزانة األمريــكية في ظل تفش ى ظاهرة التهرب الضريبي والعمل على مكافحته. 1

 .جعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة على األشخاص الخاضعين لنظام الضرائب األمريكي.2

ألف$ 50املالية التي تزيد عن حدود معينة ). توفير املزيد من الشفافية واالفصاح ملصلحة الضرائب األمريكية عن الدخول واألصول 3

 ألف$ للشركات( للمواطنين واملقيمين الدائمين في أمريكا.250لألفراد،

 . تفعيل دور املؤسسات املالية األجنبية في مساعدة الحكومة األمريكية ملواجهة التهرب الضريبي.4

  -األشخاص والكيانات ) املؤسسات املالية ( الخاضعة لقانون فاتكا:

: األشخاص الخاضعون  للضريبة األمريكية 
ا
 -(.: 62) أوال

املولود بأمريكا الى أن يتخلى عن - املواطن األمريكي املقيم خارج أمريكا  د -مزدوجو الجنسية أحدهما األمريكية.      ج-املواطن األمريكي.           ب . أ

 يوما في آخر ثالث سنوات.183دة ال تقل عن املقيم بأمريكا مل -حامل البطاقة الخضراء.   و -جنسيته.   هـ 

 (:  63 أما البيانات االضافية التي يتوجب طلبها من األشخاص األمريكيين فتتمثل في)

: يستخدم لطلب بيانات التعرف على األشخاص األمريكيين للمساعدة على إرسال بياناتهم إلى دائرة اإليرادات الداخلية. وتقوم البنوك W-9)أ( نموذج 

من جميع العمالء األمريكيين األفراد واألطراف املرتبطة بالحساب والذين لديهم مؤشرات قوية بأنهم أشخاص أمريكيين ،  W-9بطلب تعبئة نموذج 

 يجب تعبئة الحقول من قبل العمالء األفراد وفق ما يلي : W-9نموذج  وحسب

 اسم العميل ) كما هو على نموذج ضريبة الدخل األمريكية (.  -أ

 أو شركة.  -ب
ً
 التصنيف الضريبي للعميل كونه فردا

 دي. عنوان العميل )رقم واسم الشارع، رقم العمارة أو الشقة(،املدينة ، املحافظة، الرمز البري-ج

 الرقم الضريبي.  -د

 توقيع العميل والتاريخ. -هـ

 لتأكيد حالتهم كأشخاص غير أمريكيين، أما العمالء  : W-8BEN)ب( نموذج 
ً
 أمريكيا

ً
يستخدم من قبل األشخاص غير األمريكيين الذين يحملون مؤشرا

 الذين لديهم مؤشرات ضعيفة)مثل العنوان ورقم الهاتف واألوامر الثابتة على الحساب( سيطلب منهم تعبئة نفس النموذج. 

الحصول على موافقة العمالء واألطراف األخرى املرتبطة بالحساب بتفويض البنك على تزويد بياناتهم الى دائرة  : الغرض منه)ج(نموذج تفويض باإلفصاح

 االيرادات الداخلية .

: الكيانات الخاضعة للضرائب األمريكية  
ا
 ألف 250تشمل الكيانات املالية التي تأسست تحت مظلة القوانين األمريكية ورصيدها أكبر من: ( 64) ثانيا

 % أو أكثر من قيمة رأسمال الشركة أو حق التصويت بها.10ديسمبر من كل عام ، ويوجد بها شخص أمريكي أو شركة أمريكية تمتلك نسبة  31في  دوالر 

فق ما تضمنته تصنف املؤسسات املالية االجنبية امللتزمة باستيفاء متطلبات قانون فاتكا و  تصنيف املؤسسات املالية االجنبية وفق قانون فاتكا:

قوم بأي من نصوصها ، حيث عرفت الكيانات االستثمارية بأنها: التي تقوم بإجراء مجموعة من األعمال نيابة عن العمالء، وتشمل أي كيان غير أمريكي ي

 األعمال اآلتية :

 تلقي ودائع من خالل أعمالها العادية. .1

 االحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير .2

 ار أو املتاجرة في األوراق املالية والسلع أو أي أنشطة ذات صلة. تعمل باألساس باالستثم .3

 

 

                                                             
 . 74النشرة املصرفية العربية ، الفصل الرابع ، ص  -، الورقة العلمية الثالثة ، اتحاد املصارف العربية  قانون االلتزام الضريبي األمريكي للحسابات األجنبية وعوملة القوانينم( ، 2012بدران ، على )  -62

63- El - Shahed, Samir, ibid.  
، تنظيم  اتحاد املصارف العربية ، ) السودان،  الخرطوم ،  دار اتحاد (  FATCAعلى الحسابات األمريكية الخارجية )  الضريبيمحاضرة بعنوان قانون االمتثال م ( ، 2014داغر ، أنطوان )مايو/ 64

 املصارف السوداني(.
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 ( في:FFIs) وتتمثل التزامات املؤسسات املالية األجنبية

 توقيع على االتفاقية مع مصلحة الضرائب األمريكية. .1

 IRS ()65التوقيع على االتفاقية والتسجيل على موقع ) .2
ً
 بها)( ويتم بموجبها منح املؤسسة املالية رقما

ً
(، هذا إلى جانب املؤسسات GIIN( )66خاصا

 املالية التي تمارس أعمال التداول في أدوات مالية ، وإدارة املحافظ ، أو ادارة الصناديق أو األموال نيابة عن آخرين. 

 -(: 67) أسس تصنيف املؤسسات املالية األجنبية وفق قانون فاتكا 

(: هي مؤسسات تدخل في اتفاقية مع مصلحة الضرائب األمريكية مع االلتزام بتحديد العمالء   Compliant) مؤسسات مالية أجنبية ملتزمة .1

 األمريكيين والتعرف عليهم ، واإلفصاح عن املعلومات املطلوبة من العمالء واإلبالغ عنها واالستقطاع من مدفوعات معينة تخصهم.

(:هي مؤسسات يمكنها أن تتجنب التعرض الستقطاع مبالغ من مدفوعاتها دون أن  Compliant Deemed)  مؤسسات مالية أجنبية في حكم امللتزمة .2

  -( والوفاء ببعض املتطلبات اإلجرائية مثل : IRSتدخل في أي اتفاقية إذا كانت مؤسسات ملتزمة وذلك بالتسجيل على موقع )

    خضوعها إلشراف السلطة رقابية في نفس البلد . أ

 الذي تخضع للتنظيم فيهأال تقوم بأعمال خارج البلد   . ب

  أن تكون الدولة التي تعمل بها ملتزمة بتعليمات الفاتكا . ج

 أال تسعى لجلب أصحاب حسابات من خارج البلد الخاضعة للتنظيم فيه. . د

 .دوالر مليون  500مليون$،وال يزيد إجمالي أصولها في امليزانية املجمعة عن 175أال يزيد إجمالي أصولها املالية عن  . ه

 تطبيق سياسات لضمان عدم قيامها بفتح أو حفظ حسابات لغير املقيمين أو مؤسسات مالية أجنبية غير مشاركة.ضرورة  . و

(:هي مؤسسات  تختار عدم االلتزام ببنود ومتطلبات قانون فاتكا، مما يجعلها تتعرض ملا -Compliant Non) مؤسسات مالية أجنبية غير ملتزمة .3

 يأتي: 

 % على الحصيلة االجمالية لجميع مبالغ األرباح والفوائد.30مقداره  . خضوعها الستقطاع ضريبيأ

 ب. فقدان عالقاتها مع البنوك املراسلة األمريكية. 

  ج. ضعف عالقات املؤسسة مع املؤسسات املالية الدولية . 

للحسابات االجنبية " مدى استيفاء مؤسسات النظام املصرفي السعودي لـمتطلبات قانون االمتثال الضريبي : الفصل الثالث

  فاتكا "
 :تمهيد 

 من حيث التطبيق في كل مؤسسات النظام املصرفي السعودي بموجب قرار   
ً
أضحى قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية " فاتكا " ملزما

وض بموجبه وزير املالية بالتوقيع مع10/11/2014( بتاريخ 265مجلس الوزراء السعودي رقم ) 
ُ
وزارة الخزانة األمريكية على مشروع اتفاقية  م الذى ف

ريبي للحسابات بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات املتحدة االمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون االمتثال الض

 (.68االجنبية " فاتكا " )

تين السعودية واألمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي ولتطبيق قانون فاتكا وقد جاء التوقيع على االتفاقية وفق رغبة طرفي الحكوم

بما فيها األحكام التي تقيد  االتفاقيةاملبنى على اإلبالغ املحلي وتبادل املعلومات التلقائي مع استصحاب السرية وضوابط أخرى منصوص عليها في 

دعم حكومة اململكة الهدف الكامن وراء سياسة قانون فاتكا من أجل تحسين االمتثال الضريبي رغم ما  استعمال املعلومات املتبادلة ، وتجدر االشارة إلى

يتطلب تنفيذ  أثير حولها من مسائل مثل عدم قدرة املؤسسات املالية السعودية على االمتثال ملتطلبات القانون بسبب عوائق قانونية محلية، األمر الذى

 من أجل ومعالجة العوائق القانونية 
ً
وتقليص االعباء على املؤسسات املالية السعودية، في ظل التزام الحكومتين )السعودية واألمريكية( بالعمل سويا

 التوصل إلى معايير مشتركة لإلبالغ والعناية الواجبة للمؤسسات املالية.

ي وتنفيذ قانون فاتكا بين حكومتي اململكة الدول يتفاقية تحسين االمتثال الضريباملحلق )األول( و)الثاني ( ال: املبحث األول 

 العربية السعودية والواليات املتحدة االمريكية

                                                             
65-Internal Revenue Services  
66 - Global Intermediary Identification Number 
67 - El- Shahed, Samir (2013) Foreign Account Tax Compliance Act, GLOBAL ACADEMY, Training and Development . 

 .19م ، ص10/11/2014، قرار مجلس الوزراء بتاريخ م2014التطورات النقدية واملصرفية، تقرير الربع الرابع (،  (2014مؤسسة النقد العربي السعودي 68-
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المتثال يقصد بمصطلح ملحق بأنه: أحكام تفصيلية ملحقة باالتفاقية املبرمة بين حكومة اململكة العربية السعودية  والحكومة األمريكية لتحسين ا

( الصادر من مجلس الوزراء في حكومة اململكة القاض ي باملوافقة على االتفاقية وملحقيها: )األول( 265قرار)رقم  الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا وفق 

 (.69م ، حيث يشكل امللحقان جزء ال يتجزأ من االتفاقية )15/11/2016هجرية املوافق 15/2/1438و )الثاني( املوقع عليهما في الرياض بتاريخ 

لعناية الواجبة لتحديد الحسابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها  واملدفوعات الخاصة بمؤسسات مالية معينة غير :التزامات ا امللحق االول 

  . مشاركة واالبالغ عنها

ت سسافيما يلى نستعرض أبرز ما جاء في امللحق األول لالتفاقية بين حكومتي اململكة العربية السعودية والحكومة األمريكية فيما يتعلق باملؤ 

  -املالية باململكة مع تركيز الباحث على البنوك العاملة في اململكة :

 (:70) ييتضمن أحكام عامة ذات عالقة بقانون فاتكا تطلب بموجبها السعودية من املؤسسات املالية ما يل: القسم األول 

الحسابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها والحسابات أن تقوم املؤسسات املالية السعودية املبلغة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة لتحديد  .1

 التي تحتفظ بها مؤسسات مالية غير مشاركة.

 -ألغراض تنفيذ قانون فاتكا في املؤسسات املالية السعودية يتطلب األمر مراعاة اآلتي: .2

 (. IRSأ. يسمح للمؤسسات املالية املبلغة باالعتماد على اإلجراءات املنصوص عليها في لوائح)

 من آخر يوم من السنة التقويمية )
ً
 م(. 30/6/2014ب. يتم تحديد رصيد أي حساب اعتبارا

. 
ً
 ج. يتم ابالغ املعلومات ذات الصلة بحساب أمريكي واجب اإلبالغ عنه سنويا

 :
ا
 تطبق القواعد واالجراءات ألغراض تحديد الحسابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها واملو القسم الثاني: حسابات األفراد املوجودة مسبقا

ً
جودة مسبقا

 : يوفق ما يل

، أو دوالر ألف 50حسابات ال يطلب االبالغ عنها، ما لم تختار املؤسسة املالية املبلغة ما هو خالف ذلك كحساب الفرد الذي ال يتجاوز رصيده  .1

 من  دوالر ألف 250يكون عقد تأمينه النقدي 
ً
 م.30/6/2014اعتبارا

 التي يتجاوز رصيدها  إجراءات املراجعة .2
ً
لعقد التأمين وال تزيد عن واحد مليون$،  دوالر ألف 250ألف$ أو  50لحسابات االفراد املوجودة مسبقا

 وذلك بغرض الكشف عن أي دالئل أمريكية للخاضعين لقانون فاتكا. 

م 1/7/2014مريكية الواجب اإلبالغ عنها وتم فتحها في تاريخ : تطبق القواعد واإلجراءات لتحديد الحسابات األ القسم الثالث: حسابات األفراد الجديدة

 في نهاية أي سنة تقويمية.  دوالر ألف 50أو عقد تأمينها النقدي  دوالر ألف 50أو بعده ، ما لم يتجاوز رصيدها 

 
ا
ابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها : تطبق القواعد واإلجراءات التالية ألغراض تحديد الحسالقسم الرابع: حسابات الكيانات املوجودة مسبقا

، مثل حسابات الكيانات التي ال تتطلب مر 
ً
اجعة أو والحسابات التي تحتفظ بها مؤسسات مالية غير مشاركة من بين حسابات الكيانات املوجودة مسبقا

 الذى ال يتجاوز رصيده 
ً
 ، كحساب الكيان املوجود مسبقا

ً
 أو إبالغا

ً
لك حسابات الكيانات الخاضعة للمراجعة التي يتجاوز ، وكذدوالر ألف 250تحديدا

هذا باإلضافة الى  اجراءات املراجعة لتحديد حسابات الكيانات املطلوب االبالغ عنها: وعلى املؤسسة املالية  م،30/6/2014ألف$ بتاريخ  250رصيدها 

 السعودية املبلغة أن تطبق إجراءات املراجعة التالية: 

: مراجعة املعلومات املحتفظ بها في املؤسسة املالية السعودية لألغراض التنظيمية أو ألغراض  أ.  تحديد ما اذا كان
ً
 محددا

ً
 أمريكيا

ً
الكيان شخصا

عالقات العمالء)معلومات وفق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات غسل األموال( لتحديد ما إذا كانت املعلومات تشير إلى أن صاحب الحساب هو شخص 

 واجب اإلبالغ .أمريكي أم ال،  
ً
 أمريكيا

ً
 فإذا بينت أنه أمريكي فعليها أن تعامل الحساب بصفته حسابا

ويجوز للمؤسسة املالية السعودية املبلغة أن تحدد  ب. تحديد ما إذا كانت املؤسسة املالية مؤسسة غير مشاركة تخضع املدفوعات إليها لإلبالغ املجمع:

ية أو مؤسسة مالية في سلطة شريكة أخرى. وإذا أشارت املعلومات إلى أن صاحبها مؤسسة سعودية أو في أن من يحوز الحساب هو مؤسسة مالية سعود

 واجب االبالغ عنه .IRSسلطة شريكة أخرى تعامل من قبل )
ً
 ( ، عندها ال يكون الحساب أمريكيا

 أمر   .ج
ً
 واجب االبالغ عنه: وعلى املؤسسة املالية السعودية املبلغة أن تحديد ما إذا كان الحساب املوجود في حوزة كيان أجنبي غير مالي يعد حسابا

ً
يكيا

 غير مالي سلبي، أو كان أي من األشخاص املسيطرين التابعين
ً
 أجنبيا

ً
لصاحب  تحدد ما إذا كان صاحب الحساب لديه اشخاص مسيطرين ، أو كان كيانا

 الحساب أشخاص أمريكيين.

                                                             
األول( و )الثاني( بين حكومتي اململكة العربية السعودية والواليات (اتفاقية تحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا وملحقيها ( ، املادة ) الحادية عشرة ( ، 52املرسوم امللكي رقم )م/ - 69

 م.15/11/2016،  املتحدة األمريكية
 هجرية. 11/5/1438، اململكة العربية السعودية ،  امللحق )األول( لالتفاقية " فاتكا"( ، 265( ، قرار مجلس الوزراء رقم )  061الديوان امللكي )  - 70
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: حيث يجب إنهاء مراجعة حسابات الكيانات املوجودة د.  تحديد  وقت املراجعة واإلجراءات ا
ً
إلضافية السارية على حسابات الكيانات املوجودة مسبقا

 التي ال يتجاوز رصيدها
ً
 من 30/6/2016م بحلول يوم 30/6/2014اعتبارا من  دوالر ألف 250مسبقا

ً
م، ولكنها تتجاوز واحد مليون$ اعتبارا

 م .31/12/2015

: لغرض تحديد الحسابات األمريكية الواجب اإلبالغ عنها والحسابات التي في حوزة مؤسسات مالية غير  ت الكيانات الجديدةالقسم الخامس: حسابا

 -م أو ما بعده، تطبق القواعد واإلجراءات التالية:1/7/2014مشاركة والتي فتحت في 

 ألف$.50حسابات كيانات غير مطلوب مراجعتها أو االبالغ عنها بشرط تنفيذ املؤسسة املبلغة للحساب اجراءات تمنع عدم تجاوز رصيدها   . أ

حسابات الكيانات الجديدة األخرى بحيث تحدد املؤسسة السعودية ما اذا كان صاحب الحساب شخص أمريكي محدد أو مؤسسة مالية سعودية   . ب

في سلطة شريكة أخرى، أو مؤسسة مالية أجنبية حسب ما هو معرف في لوائح وزارة الخزانة االمريكي، أو كيان أجنبي غير مالي منتج،  أو مؤسسة مالية

ؤسسة أو كيان أجنبي غير مالي سلبى يكون أي من االشخاص املسيطرين عليه أمريكي، ال يعتبر حسابه واجب اإلبالغ عنه، واذا كان صاحب الحساب م

 واجب اإلبالغ.مالية 
ً
 أمريكيا

ً
 غير مشاركة فان حسابه ال يكون حسابا

 : ي: أبرز ما جاء في امللحق الثاني لالتفاقية فيما يتعلق بالبنوك العاملة باململكة ما يلامللحق الثاني

 في امللحق الثاني لالتفاقية : 
ً
وهى  ات مالية أجنبية في حكم املمتثلة()مؤسسات مالية ذات نطاق صغير أو محدود تكون مؤهلة كمؤسسفي البند ثالثا

في مؤسسات مالية سعودية غير مبلغة تعامل بصفتها مؤسسات مالية أجنبية في حكم املمتثلة وفق قانون االيرادات الداخلية األمريكي، وتتمثل 

 -(: 71املؤسسات التالية )

 -: وهى مؤسسة مالية مستوفية للشروط التالية: )أ( مؤسسة مالية ذات قاعدة عمالء محليين

 .مؤسسة مرخصة ومنظمة بصفتها مؤسسة مالية بموجب قوانين اململكة 

  .أال يكون للمؤسسة مقر ثابت خارج اململكة 

 .أال تقوم املؤسسة بجذب العمالء من خارج اململكة 

  بالغ عن املعلومات أو االستقطاع الضريبي لحساباتهم املالية في أن يطلب من املؤسسة تحديد أصحاب الحسابات املقيمين سواء ألغراض اإل

 اململكة.

 ( على األقل من الحسابات املالية من القيمة املحتفظ بها ملقيمين في اململكة. 98أن يكون لدى املؤسسة املالية ما نسبته )% 

  يجب أن تنص السياسات واالجراءات صراحة  ز.لالتفاقية   أن يكون لدى املؤسسة املالية سياسات وإجراءات متسقة مع نصوص امللحق األول

على أنه في حالة تحديد أي حساب مالي في حوزة شخص أمريكي غير مقيم في اململكة أو كيان أجنبي غير مالي سلبى أو مواطنين أمريكان غير 

 مقيمين في اململكة ، يجب تبليغ املؤسسة املالية بذلك الحساب املالي.  

  لإلجراءات املنصوص يجب على 
ً
 بحوزة فرد غير مقيم في اململكة أو في حوزة كيان ما وفقا

ً
املؤسسة املالية مراجعة الحسابات املوجودة مسبقا

 عليها في امللحق االول.

  .يجب أن يتم تأسيس أو تنظيم كل كيان ذو صلة تابع ملؤسسة مالية وهو نفسه مؤسسة مالية في اململكة 

 ؤسسة املالية سياسات أو ممارسات تمييز ضد فتح حسابات مالية أو االحتفاظ بها ألشخاص أمريكيين مقيمين في اململكة.يجب أال يكون لدى امل 
 أو منظمة ائتمانية تعاونية شبيهة غير ربحية ، تتبلور أعمالها في قبول الودائع  )ب( مصرف محلى

ً
: هو مؤسسة مالية التي تعمل فقط بوصفها إما مصرفا

% من الحصص، وأال تملك هذه 50قروض للعمالء كأفراد، أو ألعضاء املنظمة االئتمانية التعاونية، بشرط أال يملك أي عضو أكثر من وتقديم ال

 مليون$ في ميزانيتها املوحدة.500مليون$ في ميزانيتها العمومية، أو في أي كيان ذات صلة مجتمعة إجمالي أصول بأكثر من 175املؤسسة أصول بأكثر من 

، وأال تحتفظ املؤسسة أو ج( مؤسسة مالية لديها فقط حسابات ذات قيمة منخفضة)
ً
 استثماريا

ً
: وهى مؤسسة مالية سعودية يشترط أال تكون كيانا

ة وأي مليون$ في ميزانيتها العمومية، وأال تملك املؤسس50ألف$، وأال تملك املؤسسة أصول بأكثر من  50أي كيان ذي صلة بحساب مالي يتجاوز رصيده 

 إجمالي أصول بأكثر من 
ً
 مليون$في ميزانيتها العمومية املوحدة.50كيان ذات صلة مجتمعة معا

وهى مؤسسة مالية سعودية مؤهلة فقط لكونها مصدرة لبطاقات االئتمان التي تقبل اإليداعات فقط  د( جهة إلصدار بطاقات االئتمان تكون مؤهلة:

 املستحق على البطاقة . عندما يدفع العميل ما يزيد على الرصيد

 

 

 

                                                             
 هجرية. 11/5/1438ية ، ، اململكة العربية السعود امللحق )الثاني( لالتفاقية " فاتكا"( ، 265( ، قرار مجلس الوزراء رقم )  061الديوان امللكي )  71
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 (:72) العقوبات التي ستطال البنوك غير املستوفية ملتطلبات قانون  فاتكا في السعودية

جاءت عدة تحذيرات من مكتب الضرائب األمريكية في اململكة تفيد بضرورة اإلفصاح عن الدخل السنوي لألفراد حاملي الجنسية األمريكية   

وتقديم عائد ضريبة الدخل الفردي في الواليات املتحدة األمريكية ، كذلك يجب اإلفصاح عن البنوك االجنبية  وفق تقرير املقيمين خارج أمريكا 

(FinCEN114 واإلفصاح عن الشركات األجنبية وفق نموذج )ويتوقع أن تسرى العقوبات  8938واإلفصاح عن األصول األجنبية وفق نموذج  5471 ،

زمين ببرنامج اإلفصاح التطوعي الخارجي حسب تحذير مصلحة الضرائب األمريكية ، وسوف يتم تطبيق عقوبات مدنية وجنائية على األشخاص غير امللت

 -( :73في حال عدم اإلفصاح  نستعرض أهمها فيما يلى )

  من رصيد الحساب و/أو50ألف $ أو 100عقوبات مدنية تصل الى % 

  السجن خمسة سنوات.ألف $ و/أو  250عقوبات جنائية تصل الى 

 يمات من وقد تضطر بعض البنوك أن توقف التعامل مع العمالء غير املتعاونين في اإلفصاح عن بياناتهم ومعلوماتهم املالية ، خاصة بعد تلقيها تعل

 مؤسسة النقد حول اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتوافق مع قانون فاتكا.

ة سيتم تطبيقها على االتفاق املبرم مع الحكومة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون أصدرت حكومة اململكة الئحة عقوبات جديد    

ات الواردة فيها فاتكا وملحقيها األول والثاني، وأشارت الالئحة الى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل ستتولى النظر في مخالفات أحكامها وتطبيق العقوب

 (:74الية، كذلك منحتها الالئحة صالحيات تحصيل الغرامات لألغراض الضريبية وفق ما يلى )بقرار من وزير امل

  ريال سعودي عن كل يوم تأخير بعد انتهاء املدة املحددة لتسليم اإلبالغ الضريبي بحسب كل اتفاق على أال يزيد مبلغ  500غرامة مالية قدرها

 ألف ريال. 15الغرامة في جميع األحوال على 

 ألف ريال عن كل مخالفة تتعلق بعدم تقديم اقرار معلومات ضريبية، أو ملن يقدم بيانات غير صحيحة أو ناقصة بشأن  5مة مالية قدرها غرا

  0املعلومات املطلوب تضمينها في اقرار املعلومات الخاص بكل اتفاق

  الطريقة املوصوفة في كل اتفاق، أو ملن امتنع عن التعاون مع  ألف ريال عن كل مخالفة ملن لم يقدم اقرار معلومات بحسب 3غرامة مالية قدرها

 املوظف املختص خالل مزاولته لصالحياته بحسب كل اتفاق.

 عن خصوصية ع    
ً
القات يعتبر النظام املصرفي السعودي في ظل ارتباط بنوكه العاملة باألسواق العاملية التي يسيطر عليها الدوالر األمريكي فضال

 ( :75لكة والحكومة األمريكية، يتوقع أن تواجه البنوك غير املستوفية ملتطلبات قانون فاتكا عقوبات نوجزها فيما يلى)حكومتي املم

 تجميد الحسابات البنكية للمصارف غير املستوفية ملتطلبات قانون فاتكا . .1

 قانون فاتكا. حرمان املصارف العاملة في اململكة مع البنوك الخارجية ) املراسلة( امللتزمة بتطبيق .2

 % من أي مدفوعات للبنك غير املمتثل لقانون فاتكا. 30فرض رسوم من املصدر تصل قيمتها الى  .3

 مخالفة البنوك العاملة في اململكة لتعليمات السلطات الرقابية املختصة بمتابعة تنفيذ قانون فاتكا . .4

 ي األسواق العاملية.فقدان املصارف السعودية لحقوق إجراء املقاصة بالدوالر األمريكي ف .5

 للحسابات االجنبية " فاتكا " في السعودية يمدى تطبيق قانون االمتثال الضريب: املبحث الثاني
:  قام مجلس الوزراء السعودي بتفويض وزير املالية بالتوقيع مع وزارة الخزانة مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا: املحور األول 

م بين حكومتي اململكة والواليات املتحدة األمريكية لتحسين االمتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا ، وبعد 24/6/2014اتفاقية في تاريخ األمريكية 

ن قاعدة بيانات التوقيع شرعت حكومة اململكة ممثلة في هيئة الزكاة والدخل بالتنسيق مع وزارة املالية ومؤسسة النقد العربي وهيئة سوق املال في تكوي

رب من من خالل  لجنة مشتركة بغرض تسهيل وصول املعلومات والبيانات والعمل على مطابقتها للتحقق من دقتها والتأكد من عدم اخفائها بغرض الته

 دفع الضريبة املستحقة قبل إرسالها ملصلحة الضرائب االمريكية .

                                                             
ــــ(، حرمان املصارف العربية من حقوق املقاص2014جريدة الشرق األوسط ) - 72  ــــة بالدوالر عقوبة التحايل على نظــ ــ  .13051ام "فاتكا "،العدد ـ

http://aawsat.com/home/article/No.13051  
 .(2018السعودية ) -الرياضمكتب الضرائب األمريكية /  -73

https://www.taxe-file.com   U.S TAX SERVICE IN SAUDI,(2018).  

 ألف سعودي ...واألحوال تهدد بسحب الجنسية200( ، جريدة الحياة  ، فاتكا األمريكي يالحق 2016آل دبيس ، فاطمة )  -74

http://www.alhayat.com/article  

 . 7612، قانون " فاتكا " وتصحيح املفاهيم الخاطئة ، جريدة االقتصادية االلكترونية ، العدد ( 2014) طلعت زكى ، حافظ  -75

http://www.aleqt.com/2014/08/14/article  

https://www.taxe-file.com/
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والضريبية في منطقة الشرق االوسط املعتمد من مصلحة الضرائب األمريكية أن اإلحصاءات وأكد مدير املكتب األمريكي لالستشارات املالية   

 تشير الى وجود نحو 
ً
ألف سعودي يحملون الجنسية األمريكية وأن أغلب من قدموا إقرارات ضريبية لم يلزموا بدفع أي ضرائب على  200املتوافرة حاليا

وأن قانون فاتكا سوف يطالهم ، في ظل توقيع حكومة اململكة لالتفاقية التي يلتزم بموجبها حاملي الجنسية  0(76) يخل الستفادتهم من اإلعفاء الضريبالد

أي مكان  األمريكية أو البطاقة الخضراء داخل أمريكا أو خارجها ، القيام بتعبئة إقرارات ضريبية سنوية واالفصاح عن مصادر حساباتهم الشخصية من

 .         (77)في العالم 

ة وفيما يتعلق بمدى تأثر األوعية اإليرادية لحكومة اململكة بقانون فاتكا أعلن مدير عام هيئة الزكاة والدخل املكلف في اململكة العربي  

 بأن دور ا
ً
يئة  يتبلور  في جمع لهالسعودية  عن جاهزية البنية التحتية للهيئة الستيعاب متطلبات قانون فاتكا املعنى بمالحقة املتهربين من الضريبة ، مبينا

ي اطار تنسيقي مع املعلومات املالية من املكلفين املستهدفين بدفع الضرائب وفق قانون فاتكا في اململكة وإرسالها إلى مصلحة الضرائب األمريكية، وذلك ف

ة في مجال تفادى االزدواج اتفاقي 55ل اتفاقية من أص 35مؤسسة النقد وهيئة سوق املال كجهات اختصاص، كما أوضح قيام حكومة  اململكة بتوقيع 

 . (78)مع عدة دول مؤكدا إمكانية تطبيق قانون فاتكا في اململكة   يالضريب

ين كذلك أشار مدير عام الهيئة إلى أن التهرب الضريبي منخفض في اململكة بفضل وجود األنظمة الجديدة في الهيئة تلزم بموجبها جميع املكلف  

 فيما يتعلق بالقضايا بدفع ما عليهم من التز 
ً
امات زكوية كانت أم ضريبية وفق تاريخها املحدد، األمر الذى يعزز قدرة الهيئة على تمثيل اململكة دوليا

 في ظل وجود اململكة ضمن عضوية مجموعة العشرين 
ً
 (79)التي التزمت بتطبيق قانون فاتكا.  G20الضريبية خصوصا

 : السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودياملحور الثاني: مدى التزام البنوك 

وفق  بين األمين العام للجنة اإلعالم والتوعية املصرفية باململكة بأن حكومة اململكة التزمت بتطبيق قانون فاتكا في ظل إبرامها لالتفاقية  

، مع الحكومة األمريكية والتي تم بموجبها إدراج اململكة ضمن قائمة الدول   IGA1(Intergovernmental Agreement Model1)النموذج األول 

، وقد حددت االتفاقية االلتزامات واملسؤوليات والواجبات بين الحكومتين وبما ال يخل باألنظمة املحلية لكل  White Listاملتعارف عليها بالقائمة البيضاء 

م على حسابات عمالئها ، بينما بدأ 2014وبموجب االتفاقية التزمت املصارف السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا بشكل تدريجي منذ يوليو دولة ، 

 م بحيث يندرج التطبيق تحت متطلبات ومعايير قاعدة " اعرف عميلك " ومتطلبات العناية الواجبة بالعمالء 2015التطبيق الفعلي مطلع يوليو 

Customers Due Diligence –CDD
، وذلك من خالل ورود تعليمات بشأنها من مؤسسة النقد بالتزام التطبيق للخاضعين في األساس ألنظمة ( 80)

 مالية في أية دولة خارجها، وبالتالي أصبحت متطلبات قانون فاتك
ً
 الضرائب األمريكية من حاملي الجنسية األمريكية الذين يمتلكون أصوال

ً
من  ا جزءا

ون متطلبات فتح الحساب املصرفي وبموجبه يطلب من العميل اإلفصاح عن املعلومات واملؤشرات التي تحدد عما اذا كان ينطبق عليه متطلبات قان

مريكية ، حيث ألزمت فاتكا أم ال ، كذلك  أكدت البنوك العاملة في اململكة بدء استيفاءها ملتطلبات قانون فاتكا بالنسبة  لعمالئها من حاملي الجنسية األ 

الجنسية بعدم فتح حسابات بنكية للعمالء الذين يتبين أن الواليات املتحدة األمريكية مسقط رأسهم ، إال في حال الوصول إلى ما يثبت عدم حملهم 

طلبت من عمالئها التوقيع على بيان األمريكية أو إفصاحهم ملصلحة الضرائب األمريكية عن مستويات دخلهم إذا كانوا يحملون الجنسية األمريكية ، وقد 

ة من مؤسسة وتعهد لتحديد هويتهم سواء كانوا من حاملي الجنسية األمريكية أو لهم ارتباطات بالواليات املتحدة األمريكية، وذلك بحسب تعليمات صادر 

 (. 81) م 2015فاتكا مطلع عام النقد بالتنسيق مع وزارة املالية في تزامن مع تصريح وزير املالية السعودي حول تطبيق قانون 

 .املحور الثالث: مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا وأثره على ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي

ن تجنب تحاول الحكومة األمريكية منذ عدة سنوات ضبط عمليات جمع الضرائب ممن يحملون جنسيتها واملقيمين في الخارج الذين يتعمدو   

تح حسابات في دفع املستحقات الضريبية على دخولهم إلى الحكومة الفيدرالية بصورة غير قانونية ، ومن أهم الطرق التي يلجأ إليها دافعو الضرائب هي ف

(وهو املركز الذى يفرض ضرائب  Tax heavenدول تحافظ على السرية املصرفية لعمالئها ، أو اللجوء الى فتح حسابات في ما يسمى بجنة الضرائب ) 

                                                             
 2017فاتكا قانون جديد بدء من سبتمبر ( ، 2017الخليج فايف )  

ً
...قانون جديد صارم انتبهوا جيدا 76 

http://www.alkhaleej5.com  
77 كي بي إم جي الفوزان والسدحان تسلط الضوء على قانون " االمتثال الضريبي األمريكي" فاتكا -  

http://WWW.KPMG.com.sa/FATCA.asp  

هيئة الدخل والزكاة ، اململكة تدرس تطبيق نظام الضرائب األمريكي " فاتكا "  (، 2015املفلح ، ابراهيم محمد ) -
78

 

http://www.ajel.sa  
 املصارف السعودية تطبق قانون فاتكا الضريبي ( ، لجنة االعالم والتوعية املصرفية باملصارف السعودية ،2014حافظ ، طلعت )  -79

http://www.alwatan.com.sa/Economey/News  _ Detail.aspx.Article 
 .  7612، جريدة االقتصادية االلكترونية ، العدد  قانون " فاتكا " وتصحيح املفاهيم الخاطئة( ، 2014افظ ، طلعت زكى ) ح -80

http://www.aleqt.com 
 ألف سعودي سيسددون الضرائب االمريكية بناء على حملهم الجنسية أو االقامة األمريكية ، بنوك واستثمار.200(، 2014اربيان بزنس ، ) -  81

 http://arabic.arabianbusiness.com/banking 

http://www.alwatan.com.sa/Economey
http://www.aleqt.com/
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 لتلبية الطلب العالمي على تجنب دفع الضرائب للسلطات املالية 
ً
في دول منخفضة للغاية على الدخول أو ال يفرض ضرائب على االطالق وتنشأ أساسا

 .82األصل

لى املصارف الكشف عن حسابات عمالئها ويرى بعض الخبراء املصرفيين أن تطبيق قانون فاتكا يعتبر نهاية السرية املصرفية إذ يتوجب ع  

السرية بتوفير املعلومات املالية عن حسابات عمالئها  األمريكيين على مستوى العالم  لصالح مصلحة الضرائب األمريكية  ، مما يعد تعدي ملبدأ 

سرية املطلقة للبيانات املالية لعمالئها. بينما يرى فريق املصرفية في األنظمة املصرفية بالعديد من الدول  حيث ستفقد بعض البنوك املزايا النسبية في ال

 
ً
 دوليا

ً
لعوملة القانون بحيث  آخر من الخبراء املصرفيين بأن قانون فاتكا ال يشكل أي تهديد  للسرية املصرفية وال يقلل من أهميتها وقيمتها الن هناك توجها

 
ً
، وذلك من خالل تطبيق قانون قاتكا  ) يصبح أمر تبادل املعلومات املصرفية على مستوى العالم أمرا

ً
 GATCA )Global Account Taxطبيعيا

Compliance Act الدولي والذى يتوقع أن يحل محل قانون فاتكا .         يية والحد من ظاهرة التهرب الضريبلخدمة األغراض الضريب 

بات قانون فاتكا حتى ال تحرم من امتيازات تطبيق القانون من ناحية ويفضل أن تستجيب البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية ملتطل  

نها أو تتعرض لعقوبات عدم االلتزام بالتطبيق من ناحية أخرى ، خاصة في ظل ترحيب عدد من املنظمات الدولية واملجموعات بقانون قاتكا من بي

 التي تم تضم في عضويتها حكومة اململكة . G20، ومجموعة دول العشرين  EUمنظمة دول التعاون االقتصادي والتنمية ، ودول االتحاد األوروبي 

 .بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة العربية السعوديةمدى تفش ي ظاهرة املحور الرابع: 

من بعض حاملي الجنسية األمريكية املكلفين بدفع الضريبة وفق  ُيتوقع تسرب نقدي من حسابات بعض عمالء البنوك العاملة في اململكة  

قانون فاتكا ، وذلك بسبب خشية كشف أرصدتهم الحقيقية التي يفرض عليهم اإلفصاح بها في البنوك السعودية وفق تعليمات صادرة من مؤسسة 

 رائب لصالح مصلحة الضرائب األمريكية. النقد كسلطة  رقابية بالتنسيق مع هيئة الزكاة والدخل كجهة مناط بها تحصيل الض

كذلك يحتمل حدوث تسرب نقدي من البنوك نتيجة سعي  بعض األشخاص طبيعيين كانوا أو اعتباريين الى سحب كل أو جزء من أرصدتهم   

فاتكا أو دول تتمتع بإعفاءات جمركية  النقدية في حساباتهم بالبنوك العاملة في اململكة وتحويلها الى دول ليس لديها اتفاقيات تلزمها بتطبيق قانون 

دفع  منخفضة. كما يتوقع أن تتزايد إجراءات مسألة التخلي عن الجنسية األمريكية كنوع من تنصل بعض املكلفين من حاملي الجنسية األمريكية من

في ظل وجوب مراجعة البنوك ملعلومات  الضريبة للسلطات األمريكية والذى قد يؤدي بدوره إلى التسرب النقدي في البنوك بسبب سحب ودائعهم

مات عمالئهم للتأكد من مدى خضوعهم للضريبة وفق متطلبات قانون فاتكا ، كما يجوز لها االتصال بعمالئها بغرض تزويد البنك  بمستندات ومعلو 

 .(83)اضافية لتوثيق حالتهم الضريبية 

 املحور الخامس: مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا: 

متطلبات قانون فاتكا ، الذي جاء نتيجة توقيع حكومة اململكة  الستيفاءفي إطار استعداد البنوك العاملة في اململكة العربية السعودية    

ر 
ٌ
ض بموجبه  نظام ضريبي جديد  لم يكن يمارس من قبل في املؤسسات املالية ) البنوك( العاملة في باململكة مما اتفاقية مع الحكومة األمريكية،  وف

عليها اإلفصاح عن االلتزامات الضريبية لعمالئها لصالح مصلحة الضرائب األمريكية ، وذلك في ظل استجابة املؤسسات املالية ) البنوك(  استوجب

 ة ذات االختصاص في تطبيق قانون فاتكا في اململكة .لتعليمات السلطات الرقابي

متطلبات قانون فاتكا ، وذلك من خالل إعادة صياغة الهياكل  الستيعابوفي ظل تلك الظروف كان البد من تهيئة البيئة املصرفية السعودية   

لبنوك( بحيث تستوعب متطلبات تطبيق قانون فاتكا ، وذلك من واألنظمة اإلدارية واملحاسبية والتقنية القائمة ملؤسسات النظام املصرفي السعودي ) ا

 خالل إصدار مجموعة من التعاميم واإلجراءات والقواعد والترتيبات ذات العالقة بتنفيذ قانون فاتكا في اململكة العربية السعودية

: تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص تطبيق قانون فاتكا و )
ا
 :CRS  ) (84)أوال

م يبلغ املؤسسات املالية ) البنوك( العاملة في اململكة العربية السعودية بتوصل حكومة 2014صدر التعميم األول للمؤسسة في يونيوالتعميم األول: 

جنبية " فاتكا" ، اململكة وحكومة الواليات املتحدة األمريكية الى اتفاق تمتثل بموجبه حكومة اململكة بتطبيق قانون االمتثال الضريبي للحسابات األ 

( والحصول على الرقم التعريفي العالمي  IRSوبالتالي أصبح من الضرورة قيام املؤسسات املالية ) البنوك( بالتسجيل في مصلحة الضرائب االمريكية ) 

فاتكا، كذلك يجب على املؤسسات ( وهو الرقم املعطي للمؤسسة املالية ) البنك( من قبل ادارة االيرادات الداخلية ألغراض قانون  GIINللوسيط ) 

م ، مع مراجعة وتصنيف عالقاتها مع 1/7/2014املالية ) البنوك( البدء في إنشاء عالقات مع عمالئها بغرض استيفاء متطلبات قانون فاتكا ابتداًء من 

 عمالئها السابقين. 

                                                             
 صرفية في العالم، نقال عن الجريدة االقتصاديةنهاية السرية امل« .. الفاتكا»( ، قانون االلتزام الضريبي 2014السقا ، محمد ابراهيم )  - 82

http://www.aleqt.com/2014/07/25/article_870595.html 

 .(2018منشور إعالمي للعمالء واألفراد، )( فاتكا)األجنبية  للحسابات الضريبي إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة ، قانون االمتثال  83-

HSBC,(2018). FATCA- Individual Customers information Leaflet. 
 هجرية.28/8/1435مؤسسة النقد العربي السعودي، ادارة االشراف البنكي،  - 84

http://www.aleqt.com/2014/07/25/article_870595.html
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 متطلبات ) 2017صدر التعميم الثاني في التعميم الثاني: 
ً
(، كما يحدد   CRSم ، ويؤكد التعميم على ضرورة استيفاء  متطلبات فاتكا وتنفيذها ، وأيضا

 التعميم العقوبات ذات العالقة بإخفاق املؤسسات املالية املمتثلة لقانون فاتكا في ادراج العمالء املعنيين بالقوانين الضريبية.

 :
ا
 االجراءات والقواعد والترتيبات التنفيذية التفاقية )فاتكا( بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات املتحدة األمريكيةثانيا

 :(85)فق عليها وفق مرسوم ملكيااملو 

 -اململكة العربية السعودية في اآلتي: تتمثل اإلجراءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ذات العالقة بتنفيذ قانون ) فاتكا ( في      

 ول تم ادراج اململكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول التي اتفقت مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية من حيث الجوهر على النموذج األ  .1

 (Model 1 IGA .) 

السعودية بأن حكومة اململكة استكملت إجراءاتها الداخلية للتوقيع تم احاطة املنشآت املالية العاملة )بما في ذلك البنوك( في اململكة العربية  .2

 .على اتفاقية تنفيذ قانون فاتكا مع حكومة الواليات املتحدة األمريكية

ية ) البنوك( وحسب متطلبات القوانين الضريبية باململكة العربية السعودية فقد طلبت الهيئة العامة  للزكاة والدخل باململكة من املؤسسات املال      

 -الخاضعة لتنفيذ قانون فاتكا :

 تعديل االجراءات الداخلية بالبنوك العاملة في اململكة العربية السعودية. .1

 تدريب موظفي البنوك بما يمكنهم من استيعاب متطلبات تنفيذ قانون فاتكا.  .2

ى وسط جمهور املتعاملين مع تلك البنوك بما يساعدها على العمل على نشر الوعي بقانون فاتكا للعاملين في البنوك ، باإلضافة الي بث الوع .3

 الحصول على البيانات واملعلومات ذات الصلة بقانون فاتكا.

 تطوير األنظمة التقنية بالبنوك بحيث تستوعب متطلبات قانون فاتكا. .4

ة العاملة في اململكة العربية السعودية لقانون فاتكا، ولقد تم اصدار العديد من اإلجراءات والقواعد والترتيبات في سبيل تنفيذ املنشآت املالي   

 -:يمكن استعراض أبرز اإلجراءات التنفيذية  التفاقية  فاتكا التي أبرمت بين الحكومتين السعودية واألمريكية، وذلك  وفق املواد التالية

الناشئة بموجب اتفاقية فاتكا بين حكومتي اململكة العربية السعودية تنفذ االجراءات الالزمة لتطبيق االلتزامات املادة الثانية: تطبيق االتفاقية: 

 والواليات املتحدة األمريكية، وكل وما يرتبط بها.

 يمارس النشاط في اململكة العربية املادة الثالثة : نطاق تعريف " مؤسسة مالية مبلغة " : 
ً
في هذه اإلجراءات يعني مصطلح مؤسسة مالية مبلغة شخصا

 مؤسسة حفظ. ب. مؤسسة إيداع.  -أ -بصفة: السعودية

 شركة تأمين محدودة. -كيان استثماري. د -ج

في هذه االجراءات يعنى مصطلح " حساب واجب االبالغ" فيما يتعلق بمؤسسة مالية مبلغة ، املادة الرابعة: نطاق تعريف " حساب واجب االبالغ" : 

كيان  -مؤسسة حفظ. ب. مؤسسة إيداع. ج -ملكة العربية السعودية ألغراض أعمالها بصفتها : أحساب أمريكي تحتفظ به هذه املؤسسة املالية في امل

 شركة تأمين محدودة. -استثماري. د

 يتعين على املؤسسة املالية املبلغة فيما يتعلق بجميع الحسابات املالية املحفوظة لديها أن تضع وتحافظ على :املادة الخامسة: التزام التحديد: 

 بات مصممة لتحديد الحسابات الواجب االبالغ عنها للسلطات املختصة.ترتي .1

 ترتيبات مصممة  لتحديد االقليم الذى يقيم فيه أي صاحب حساب لألغراض الضريبية. .2

 ر يبين االتي:يتوجب على املؤسسة املالية املبلغة فيما يتعلق بالسنة التقويمية وكل سنة تليها إعداد اقرااملادة السابعة: التزام اإلبالغ: 

املعلومات املطلوبة ) اسم وعنوان صاحب الحساب، الرقم التعريفي للمكلف األمريكي صاحب الحساب، رقم الحساب ورصيده كما هو بالسنة  .1

 التقويمية، املجموع اإلجمالي ذي الصلة بالحساب( فيما يتعلق بكل حساب واجب االبالغ عنه في أي وقت خالل السنة التقويمية.

 العالمي للوسيط للمؤسسة املالية املبلغة.الرقم  .2

يجب أن تضع املؤسسة املالية املبلغة وتحافظ على ترتيبات مصممة  املادة التاسعة: التزامات التحديد واالفصاح: املؤسسات املالية غير املشاركة:

 .2016، 2015ة في السنة التقويميةلتحديد الدفعات التي تتم من املؤسسة املالية املبلغة الى املؤسسة املالية غير املشارك

يجب على كل مؤسسة مالية مبلغة في اململكة بتسجيل متطلبات دائرة االيرادات املادة الثانية عشرة: التزام املؤسسة املالية املبلغة بالتسجيل: 

 تسجيل الطريقة التي قد تطلبها دائرة اال 
ً
( من وقت آلخر، والتي قد IRSيرادات الداخلية ) الداخلية املطبقة للتسجيل ألغراض اتفاقية فاتكا، وأيضا

 تشمل وسائل إلكترونية.

 تناولت هذه املادة تطبيق الجزاءات املتمثلة في األحكام االلزامية الصادرة بمرسوم ملكي في حاالت عدم االمتثال لقانون فاتكا.املادة الخامسة عشرة: 

                                                             
التنفيذية لالتفاقية بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الواليات املتحدة األمريكية لتحسين االمتثال هجرية( ، اإلجراءات والقواعد والترتيبات  10/5/1438( ، ) 52مرسوم ملكي  رقم )م/ - 85

  الضريبي الدولي وتنفيذ قانون فاتكا.
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 ألغراض املساعدة على االمتثال ألحكام اتفاقية يجوز للسلطة املختصة إصدار داملادة السابعة عشرة: 
ً
ليل بين وقت وآخر بالشكل الذى تراه مالئما

 فاتكا بين حكومة اململكة والحكومة األمريكية.

 : الدور اإلعالمي والتوعوي للبنوك السعودية للتعامل مع قانون فاتكا 
ا
قامت البنوك السعودية بعمل منشورات اعالمية لعمالئها بشأن  :ثالثا

( عن  Indiciaاستيعاب متطلبات قانون فاتكا ، مع ضرورة كشف عمالئها من حاملي الجنسية األمريكية أو البطاقة الخضراء أو لديهم أي من مؤشرات ) 

( 1في الشكل ) HSBCملنشور اإلعالمي للعمالء واالفراد الخاص بقانون فاتكا لـ أي بياناتهم ومعلوماتهم ذات العالقة بمتطلبات قانون فاتكا ، ويعتبر ا

 .أدناه بمثابة النموذج التعريفي لعمالء البنوك العاملة في اململكة عما هو مطلوب لالستيفاء بمتطلبات قانون  فاتكا

 جنبية )فاتكا(منشور إعالمي للعمالء واألفراد لقانون االمتثال الضريبي للحسابات األ : (1شكل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.hsbc Saudi.com HSBC, FATCA- Individual Customers information Leaflet 

 

 الفصل الرابع: الدراسة امليدانية
 للطريقة واإلجراءات التي تمهيد:   

ً
 ملجتمع الدراسة وعينته وطريقة إعداد أدواته، يتناول هذا الفصل وصفا

ً
اتبعت في تنفيذ الدراسة ، يشمل وصفا

ات واستخراج واإلجراءات التي اتخذت للتأكد من صدقها وثباتها، والطريقة التي اتبعت لتطبيقها، واملعالجة اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيان

 ملنهج ا
ً
 ووصفا

ً
 لدراسة.النتائج، كما يشمل تحديدا

 

https://www.hsbc/
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 املبحث األول 

 :منهجية الدراسة امليدانية 
يقصد بمجتمع الدراسة املجموعة الكلية من العناصر التي يسعى البحث أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة بمشكلة الدراسة، مجتمع وعينة الدراسة: 

شأن تطبيق قانون " فاتكا" في مؤسسات النظام املصرفي ويتكون من العاملين في املصارف بمختلف مستوياتهم الوظيفية وتعدد تخصصاتهم  ب

 0السعودي

( 25: عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، ولتحقيق هدف الدراسة  تم توزيع عدد )وصف خصائص أفراد العينة

 22املصارف العاملة في مدينة الرياض باململكة، وقد استجاب )( من 25استمارة استبيان على املستهدفين من املصارف السعودية بلغ عددها )
ً
( مصرفا

 حيث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بكل املعلومات املطلوبة التي استخدمت في التحليل اإلحصائي.

 التكرارات والنسب املئوية للبيانات االساسية :(1جدول )
 النسبة املئوية التكرار اإلجابة املتغير

 %63.6 14 ذكر الجنس

 %36.4 8 أنثى

 %100.0 22 املجموع

 %4.5 1 سنة 30أقل من  العمر

 %59.1 13 سنة 39 – 30من  

 %27.3 6 سنة 49 – 40من  

 %9.1 2 سنة 59 – 50من  

 %100.0 22 املجموع

 %27.3 6 بكالوريوس املؤهل العلمي

 %31.8 7 دبلوم فوق الجامعي

 %36.4 8 ماجستير

 %4.5 1 دكتوراه

 %100.0 22 املجموع

 %13.6 3 زمالة مصرفية املؤهل املنهي

 %13.6 3 زمالة املحاسبين القانونيين البريطانية

 %9.1 2 زمالة االدارة

 %45.5 10 زمالة املحاسبين القانونيين االمريكية

 %18.2 4 لم يستجيبوا

 %100.0 22 املجموع

 %4.5 1 دراسات مصرفية التخصص

 %9.1 2 اقتصاد

 %9.1 2 إدارة أعمال

 %54.5 12 محاسبة

 %22.7 5 تمويل واستثمار

 %100.0 22 املجموع

 %13.6 3 مدير ادارة املركز الوظيفي

 %18.2 4 مدير مالي

 %13.6 3 مدير فرع

 %36.4 8 رئيس قسم

 4.55 1 مراجع خارجي

 %9.1 2 مراجع داخلي

 %4.5 1 محاسب

 %100.0 22 املجموع

 %4.5 1 سنوات فأقل 5من  الخبرة في املجال املصرفي

 %31.8 7 سنة 10 – 6من 

 %40.9 9 سنة 15 – 11من 

 %22.7 5 سنة15أكثر من 

 %100.0 22 املجموع
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عن الظاهرة موضوع الدراسة، ويوجد  : عبارة عن الوسيلة التي استخدمها البحث في جمع املعلومات الالزمة Tool of the Study أداة الدراسة

ع العديد من األدوات املستخدمة في مجال البحث العلمي للحصول على املعلومات الالزمة، وقد اعتمد البحث على االستبيان كأداة رئيسية لجم

 البيانات.

 : يتكون االستبيان من جزئين رئيسين وهما:وصف االستبيان

 ي )الجنس، العمر، املؤهل العلمي، املؤهل املنهي، التخصص، املركز الوظيفي، الخبرة في املجال املصرفي(.البيانات األساسية وه الجزء االول:

 عبارة(، وتم تقسيمها إلى خمسة محاور وهي: 22يشمل عبارات االستبيان وعددها ) الجزء الثاني:

 عبارات(. 5مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا، ويشمل ) املحور االول:

مدى التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي،  املحور الثاني:

 عبارات(. 5ويشمل )

 عبارات(. 3رفية للعمالء وفق قانون فاتكا وأثره على ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي، ويشمل )مدى إفشاء السرية املص املحور الثالث:

، بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة العربية السعوديةمدى تفش ي ظاهرة  املحور الرابع:

 عبارات(. 4ويشمل )

 عبارات(.5مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات تطبيق قانون فاتكا، ويشمل) املحور الخامس:

 صدق أداة الدراسة:

الصدق الظاهري )صدق املحكمين(: للتأكد من الصدق الظاهري لالستبيان وصالحية عباراته من حيث الصياغة والوضوح تم عرض االستبانة على .أ

( من مختلف املواقع الوظيفية والدرجات العلمية، كما تم عرض االستبانة 6عدد من املحكمين األكاديميين واملتخصصين بمجال الدراسة وعددهم )

 خصص في التحليل اإلحصائي وبعد استعادة االستبيان من املحكمين تم إجراء التعديالت املقترحة.  ملت

 وتم حساب معامل ارتبا
ً
ط بيرسون ب. صدق االتساق الداخلي لألداة )االستبانة(: بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم تطبيقها ميدانيا

معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه كما في الجدول  ملعرفة الصدق الداخلي حيث تم حساب

 التالي:

 ان كاملمعامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه وكذلك معامل ارتباط املحور ككل باالستبي :(2)جدول 
مدى التزام البنوك السعودية  ر املحو 

 بتطبيق قانون فاتكا

زيادة ثقة السلطات الرقابية 

األمريكية في النظام املصرفي 

 السعودي

إفشاء السرية املصرفية 

 للعمالء

مدى استحداث النظم  التسرب النقديتفش ي ظاهرة 

الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

ارتباط  رقم العبارة

العبارة 

 باملحور 

 القيمة

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

ارتباط 

العبارة 

 باملحور 

القيمة 

االحتمالية 

(Sig) 

1 0.791** 0.00 0.529** 0.003 0.702** 0.000 0.702** 0.000 0.705** 0.000 
2 0.658** 0.002 0.489** 0.009 0.606** 0.000 0.606** 0.000 0.806** 0.000 
3 0.577** 0.00 0.501** 0.007 0.791** 0.000 0.591** 0.000 0.591** 0.000 
4 0.713** 0.001 0.613** 0.001 - - 0.577** 0.000 0.458** 0.002 

5 0.579** 0.00 0.775** 0.000 - - - - 0.777** 0.000 
ارتباط 

املحور 

 باالستبيان

0.800** 0.00 0.805** 0.000 0.852** 0.000 0.802** 0.000 0.797** 0.000 

، هذا يعني أن جميع العبارات مرتبطة باملحور الذي تنتمي 2من الجدول )
ً
اليها، وكذلك ( نالحظ ان جميع معامالت االرتباطات كانت دالة احصائيا

 املحور ككل مرتبط باالستبيان، وال يمكن حذف أي منها.

 :الثبات اإلحصائي لالستبيان
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 معامالت الثبات اإلحصائي طريقة ألفا كرو نباخ :(3جدول )
 معامل الفا كرو نباخ عدد العبارات املحور  م

 0.861 5 مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا 1

 0.881 5 زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي 2

 0.878 3 إفشاء السرية املصرفية للعمالء 3

 0.801 4 تفش ي ظاهرة التسرب النقدي 4

 0.798 5 مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية 5

 0.886 22 االستبيان ككل )الثبات العام( 

(، مما يدل على أن أداة الدراسة )االستبيان( تتصف بالثبات الكبير بما يحقق أغراض الدراسة، 0.886( أن معامل الثبات بلغ )3الجدول )يتضح من 

.
ً
 ومقبوال

ً
 ويجعل التحليل اإلحصائي سليما

: لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام املعالجات اإلحصائية

 بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
ً
 (.SPSSوالتي يرمز لها اختصارا

وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا املقياس الخماس ي )الحدود الدنيا والعليا( املستخدم في الدراسة، تم حساب وذلك بعد أن تم ترميز 

( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 0.80= 4/5(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )4=1-5املدى )

 املقياس )أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:

 طول الخاليا لتفسير متوسطات العبارات اإليجابية والسلبية :(4)ل جدو 

 األساليب االحصائية:

 الوصفي )التكرارات، النسب، املتوسط الحسابي، االنحراف املعياري(.اإلحصاء  .1

 معامل الفا كرو نباخ لقياس الثبات االحصائي لالستبيان. .2

 معامل ارتباط بيرسون لصدق االتساق الداخلي لالستبيان، ولقياس العالقة بين محاور الدراسة. .3

 ة الدراسة تعزى ملتغيرات )الجنس(.للعينتين املستقلتين لداللة الفروق بين آراء عين Tاختبار .4

( لداللة الفروق بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، التخصص، (One Way ANOVAجدول تحليل التباين األحادي  .5

 الخبرة في املجال املصرفي(.

 البيانات.( في تحليل SPSS, 24تم استخدام برامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية ) .6

 اختبار فروض الدراسة وتحليل البيانات: املبحث الثاني

 سؤال الدراسة األول: "ما مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا"
 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات املحور األول  :(5جدول )

 التفسير الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العبارة م

  1 0.21 4.95 تسعى السلطات الرقابية السعودية إلى تذليل العقبات التي تواجه املصرف أثناء تطبيق قانون فاتكا. 5
ً
 عالية جدا

  2 0.29 4.91 يحرص املصرف على استخدام أفضل النظم الفنية واالدارية الستيفاء متطلبات فانون فاتكا. 4
ً
 عالية جدا

  3 0.39 4.82 على تطبيق فانون فاتكا على جميع عمالئه السعوديين من حاملي الجنسية االمريكية. يحرص املصرف 3
ً
 عالية جدا

  4 0.43 4.77 تسعي السلطات الرقابية السعودية إلى تحسين وضعية املصارف السعودية بالسوق املصرفية العاملية. 2
ً
 عالية جدا

  5 0.51 4.50 بمتابعة املصرف بمدي التزامه باستيفاء متطلبات قانون فاتكا.تقوم السلطات الرقابية السعودية  1
ً
 عالية جدا

  - 0.19 4.79 املتوسط العام 
ً
 عالية جدا

 العبارات السلبية العبارات اإليجابية 

 درجة املوافقة الخليةطول  درجة املوافقة طول الخلية الترميز

5 4.20-5.00  
ً
  5.00-4.20 عالية جدا

ً
 منخفضة جدا

 منخفضة 4.19-3.40 عالية 3.40-4.19 4

 متوسطة 3.39-3.60 متوسطة 3.60-3.39 3

 عالية 2.59-1.80 منخفضة 1.80-2.59 2

1 1.00-1.79  
ً
  1.79-1.00 منخفضة جدا

ً
 عالية جدا
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 ( يتضح ما يلي:5من الجدول )

، مما تقدم نستنتج أن مدى التزام (، وهذا املتوسط يعني أن درجة املوافقة على هذا املحور عالية 0.19( بانحراف معياري )4.79بلغ املتوسط العام )
ً
جدا

(، حيث جاءت عبارة )تسعى السلطات الرقابية السعودية إلى تذليل العقبات التي تواجه 
ً
املصرف أثناء البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا )عالية جدا

، في حين جاءت عبارة )تقوم السلطات الرقابية ( وبدرجة مواف0.21( وانحراف معياري )4.95تطبيق قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتوسط )
ً
قة عالية جدا

( وبدرجة موافقة 0.51( وانحراف معياري )4.50السعودية بمتابعة املصرف بمدى التزامه باستيفاء متطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األخيرة بمتوسط )

.
ً
 عالية جدا

باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السـلطات الرقابيـة األمريكيـة فـي النظـام املصـرفي سؤال الدراسة الثاني: ما مدى التزام البنوك السعودية 

 السعودي؟

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات املحور الثاني :(6جدول )
املتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

  1 0.21 4.95 زيادة ثقة السلطات الرقابية االمريكية في الجهاز املصرفي السعودي من خالل استيفاء متطلبات قانون فاتكا.يسعى املصرف الى  1
ً
 عالية جدا

  2 0.21 4.95 يتعامل املصرف بحزم مع ظاهرة التهرب الضريبي للسعوديين حاملي الجنسية االمريكية. 2
ً
 عالية جدا

  3 0.29 4.91 السعودية الى تعزيز ثقة السلطات الرقابية االمريكية في جهازها املصرفي من خالل قبولها لقانون فاتكا.تسعى السلطات الرقابية  4
ً
 عالية جدا

يستجيب املصرف لتوجيهات الهيئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق بتزويدها بمعلومات السعوديين حاملي الجنسية االمريكية وفق  5

 اتكا.متطلبات قانون ف

4.86 0.47 4  
ً
 عالية جدا

  5 0.50 4.82 يقوم املصرف بإجراء تعديالت وتحسينات في أنظمته الضريبية لتتماش ى مع متطلبات قانون فاتكا. 3
ً
 عالية جدا

   0.18 4.90 املتوسط العام 
ً
 عالية جدا

 ( يتضح ما يلي:6من الجدول )

، مما تقدم نستنتج أن مدى التزام البنوك (، 0.18( بانحراف معياري )4.90بلغ املتوسط العام )
ً
وهذا يعني أن درجة املوافقة على هذا املحور عالية جدا

(، حيث جاءت 
ً
عبارة )يسعى السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا لزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي )عالية جدا

( 4.95الرقابية االمريكية في النظام املصرفي السعودي من خالل استيفاء متطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتوسط ) املصرف الى زيادة ثقة السلطات

، في حين جاءت عبارة )يقوم املصرف بإجراء تعديالت وتحسينات في أنظمته الضريبية لتتماش ى مع 0.21وانحراف معياري )
ً
( وبدرجة موافقة عالية جدا

.0.50( وانحراف معياري )4.82نون فاتكا( باملرتبة األخيرة بمتوسط )متطلبات قا
ً
 ( وبدرجة موافقة عالية جدا

 ؟سؤال الدراسة الثالث: ما مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا وأثره على ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي

 ي لكل عبارة من عبارات املحور الثالثاملتوسط الحسابي واالنحراف املعيار  :(7جدول )
املتوسط  العبارة م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

  1 0.43 4.91 بعض عمالء املصرف من السعوديين حاملي الجنسية االمريكية يحجبون بعض املعلومات الخاصة بحساباتهم. 3
ً
 مخفضة جدا

حـــاملي الجنســية االمريكيـــة بقفـــل حســاباتهم بســـبب افشـــاء معلومـــاتهم يقــوم بعـــض عمـــالء املصــرف مـــن الســـعوديين  2

 للجهات الرقابية االمريكية.

4.86 0.35 2  
ً
 مخفضة جدا

يفقـــد املصــــرف بعـــض ودائــــع عمالئــــه الســـعوديين مــــن حــــاملي الجنســـية االمريكيــــة بســــبب افشـــاء معلومــــاتهم للجهــــات  1

 الرقابية االمريكية.

4.77 0.61 3  
ً
 مخفضة جدا

  - 0.34 4.85 املتوسط العام 
ً
 مخفضة جدا

 ( يتضح ما يلي:7من الجدول )

، مما تقدم نستنتج أن مدى 0.34( بانحراف معياري )4.85بلغ املتوسط العام )
ً
(، وهذا املتوسط يعني ان درجة املوفقة على هذا املحور منخفضة جدا

(، حيث جاءت عبارة )بعض إفشاء السرية املصرفية للعمالء وفق قانون فاتكا يؤدى إلى 
ً
زعزعة ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي )منخفضة جدا

( وانحراف معياري 4.91عمالء املصرف من السعوديين حاملي الجنسية األمريكية يحجبون بعض املعلومات الخاصة بحساباتهم( باملرتبة األولى بمتوسط )

ودائع عمالئه السعوديين من حاملي الجنسية األمريكية بسبب افشاء معلوماتهم للجهات الرقابية (، في حين جاءت عبارة )يفقد املصرف بعض 0.43)

 (.0.61( وانحراف معياري )4.77األمريكية( باملرتبة األخيرة بمتوسط )

التهرب الضريبي وفق قانون بسبب  التسرب النقدي في البنوك العاملة في اململكة العربية السعوديةما مدى تفش ي ظاهرة سؤال الدراسة الرابع: 

 فاتكا؟
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 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات املحور الرابع :(8جدول)
املتوسط  املحور  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

بســـبب اســـتيفائه يفقـــد املصـــرف بعـــض األربـــاح املتوقعـــة مـــن بعـــض عمالئـــه الســـعوديين حـــاملي الجنســـية االمريكيـــة  4

 ملتطلبات قانون فاتكا.

4.95 0.21 1  
ً
 مخفضة جدا

يفقـد املصــرف بعـض ايــرادات الهيئـة العامــة للزكـاة والــدخل فـي البنــوك السـعودية بســبب اسـتيفائه ملتطلبــات قــانون  1

 .فاتكا

4.91 0.29 2  
ً
 مخفضة جدا

الســــعوديين بســــبب اســــتيفائه ملتطلبـــــات يفقــــد املصــــرف بعــــض عمالئــــه الســــعوديين مــــن حـــــاملي الجنســــية االمريكيــــة  3

 .قانون فاتكا

4.86 0.47 3  
ً
 مخفضة جدا

يعـــرض حســــابات الخاضــــعين للضــــريبة فــــي البنــــوك العاملـــة باململكــــة للقفــــل أو التحويــــل بســــبب اســــتيفائه ملتطلبــــات  2

 .قانون فاتكا

4.82 0.59 4  
ً
 مخفضة جدا

  - 0.26 4.89 املتوسط العام 
ا
 مخفضة جدا

 ( يتضح ما يلي:8من الجدول )

، مما تقدم نستنتج أن مدى 0.26( بانحراف معياري )4.89بلغ املتوسط العام )
ً
(، وهذا املتوسط يعني أن درجة املوافقة على هذا املحور منخفضة جدا

(، ح
ً
يث جاءت عبارة )يفقد املصرف تفش ي ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة في السعودية بسبب التهرب الضريبي وفق قانون فاتكا )منخفضة جدا

( 4.95سط )بعض األرباح املتوقعة من بعض عمالئه السعوديين حاملي الجنسية االمريكية بسبب استيفائه ملتطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتو 

، في حين جاءت عبارة )يعرض حسابات الخاضعين للضري0.21وانحراف معياري )
ً
بة في البنوك العاملة باململكة للقفل أو ( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

.0.59( وانحراف معياري )4.82التحويل بسبب استيفائه ملتطلبات قانون فاتكا( باملرتبة األخيرة بمتوسط )
ً
 ( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

 فاتكا؟ سؤال الدراسة الخامس: ما مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون 

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل عبارة من عبارات املحور الخامس :(9جدول)

املتوسط  املحور  م

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 التفسير الترتيب

  1 0.21 4.95 فاتكا. تم استحداث برامج تقنية باملصرف تستوعب نظام فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بما يتماش ى مع قانون  4
ً
 عالية جدا

  2 0.43 4.91 تم استحداث لوائح إدارية باملصرف تساهم في تلبية حاجات السلطات ذات العالقة بتطبيق قانون فاتكا باململكة. 5
ً
 عالية جدا

  3 0.47 4.86 وفق متطلبات قانون فاتكا. تم استحداث نظام باملصرف يتماش ى مع قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها باململكة 3
ً
 عالية جدا

  4 0.67 1.59 تم استحداث نظام محاسبي باملصرف يتماش ى مع متطلبات قانون فاتكا. 2
ً
 مخفضة جدا

  5 0.70 1.27 تم تأسيس نظام ضريبي جديد باملصرف ليتماش ى مع متطلبات قانون فاتكا. 1
ً
 مخفضة جدا

 عالية  - 0.21 3.52 املتوسط العام 

 ( يتضح ما يلي:9من الجدول )

(، وهذا املتوسط يعني أن درجة املوافقة على هذا املحور عالية، مما تقدم نستنتج أن مدى استحداث 0.21( بانحراف معياري )3.52بلغ املتوسط العام )

رة )تم استحداث برامج تقنية باملصرف تستوعب نظام فتح النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية الستيفاء متطلبات قانون فاتكا )عالية(، حيث جاءت عبا

وبدرجة موافقة عالية  (0.21)( وانحراف معياري 4.95الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها بما يتماش ى مع قانون فاتكا( باملرتبة األولى بمتوسط )

، في حين جاءت عبارة )تم تأسيس نظام ضريبي جديد باملصرف ليتماش 
ً
( وانحراف معياري 1.27ى مع متطلبات قانون فاتكا باملرتبة األخيرة بمتوسط )جدا

. خالصة لجميع املحاور:0.70)
ً
 ( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لكل محور من محاور االستبيان :(10جدول)
 التفسير الترتيب االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املحور  م

  1 0.18 4.90 زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي 2
ً
 عالية جدا

  2 0.26 4.89 مدى تفش ي ظاهرة التسرب النقدي 4
ً
 منخفضة جدا

  3 0.34 4.85 مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء 3
ً
 منخفضة جدا

  4 0.19 4.79 فاتكا مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون  1
ً
 عالية جدا

 عالية  5 0.21 3.52 مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية 5

  - 0.10 4.59 املتوسط العام 
ا
 عالية جدا

 عالية 0.10( بانحراف معياري )4.59( يتضح بأنه : بلغ املتوسط العام )10من الجدول )
ً
(، وهذا املتوسط يعني أن درجة املوافقة على جميع املحاور معا

،
ً
، حيث جاء محور )زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي( باملرتبة األولى وبدرجة موافقة عالية جدا

ً
محور )مدى يليه  جدا
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، وفي املرتبة الثالثة نجد محور )مدى إفشاء السرية املصرفية للعمالء( وبدرجة 
ً
موافقة تفش ي ظاهرة التسرب النقدي( وبدرجة موافقة منخفضة جدا

، في
ً
، وفي املرتبة الرابعة محور )مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا( وبدرجة موافقة عالية جدا

ً
حين جاء محور )مدى  منخفضة جدا

 استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية( باملرتبة األخيرة وبدرجة موافقة عالية.

( فأقل بين مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا و)زيادة ثقة 0.05سؤال الدراسة السادس: هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية )

ي النظام املصرفي السعودي، إفشاء السرية املصرفية للعمالء، تفش ي ظاهرة التسرب النقدي، مدى استحداث النظم السلطات الرقابية األمريكية ف

 الضريبية واملحاسبية والتقنية(؟

 معامل ارتباط بيرسون  :(11جدول)
 مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا املحور 

 0.000 0.661** النظام املصرفي السعوديزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في 

 0.000 -0.797** إفشاء السرية املصرفية للعمالء

 0.000 -0.677** تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

 0.000 0.775** مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية

 فأقل (0.01))**( تعني وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

(، فأقــل بــين مــدى التــزام البنــوك الســعودية بتطبيــق قــانون فاتكــا وزيــادة ثقــة 0.05( يتضــح وجــود عالقــة طرديــة وذات داللــة إحصــائية )11مــن الجــدول )

ادة ثقة السلطات يالسلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي، وهذا يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق فاتكا أدى إلى ز 

 الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي.

( فأقـــل، بـــين مـــدى التــزام البنـــوك الســـعودية بتطبيـــق قــانون فاتكـــا وإفشـــاء الســـرية املصـــرفية 0.05بينمــا توجـــد عالقـــة عكســـية وذات داللــة إحصـــائية )   

 ق قانون فاتكا أدى إلى انخفاض في إفشاء السرية املصرفية للعمالء.للعمالء، وهذا يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبي

( فأقل، بين مدى التزام البنوك السـعودية بتطبيـق قـانون فاتكـا وتفشـ ي ظـاهرة التسـرب النقـدي، وهـذا 0.05توجد عالقة عكسية وذات داللة إحصائية )

 أدى الى انخفاض تفش ي ظاهرة التسرب النقدي. يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا

( فأقـــل، بــين مـــدى التـــزام البنــوك الســـعودية بتطبيــق قـــانون فاتكــا ومـــدى اســتحداث الـــنظم الضـــريبية 0.05توجــد عالقـــة طرديــة وذات داللـــة إحصــائية )

 ا أدى إلى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية.واملحاسبية والتقنية، وهذا يدل على أنه كلما زاد التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتك

 ملتغيـرات )الجـنس، العمـر، 0.05سؤال الدراسة السابع: هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )
ا
( بـين آراء عينـة الدراسـة وفقـا

 املؤهل العلمي، التخصص، الخبرة في املجال املصرفي(؟

 لداللة الفروق بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغير )الجنس( Independent Samples Testللعينتين املستقلتين  T نتائج اختبار :(12جدول )

عينـــة الدراســـة فـــي جميـــع املحـــاور تعـــزى ملتغيـــر  ( بـــين آراء0.05( يتضـــح أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســتوى الداللـــة )12مــن الجـــدول ) 

 الجنس.
 

 

 

االنحراف  املتوسط العدد الجنس املحور 

 املعياري 

درجة  قيمة ت

 الحرية

 القيمة االحتمالية

P-Value 

 0.28 20 1.11- 0.22 4.76 14 ذكر مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون فاتكا

    0.09 4.85 8 أنثى

زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي 

 السعودي

 1.00 20 0.00 0.17 4.90 14 ذكر

    0.21 4.90 8 أنثى

 0.11 20 1.66- 0.40 4.76 14 ذكر إفشاء السرية املصرفية للعمالء

    0.00 5.00 8 أنثى

 0.88 20 0.15 0.29 4.89 14 ذكر التسرب النقديتفش ي ظاهرة 

    0.23 4.88 8 أنثى

 0.48 20 0.72 0.24 3.54 14 ذكر مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية والتقنية

    0.15 3.48 8 أنثى
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( لداللة الفروق بين آراء عينة الدراسة تعزى ملتغيرات )العمر، املؤهل العلمي، (One Way ANOVAيوضح نتائج جدول تحليل التباين األحادي : (13جدول )

 التخصص، الخبرة في املجال املصرفي(
مجموع  مصدر التباين املحور  املتغير

 مربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 P-Value قيمة ف

مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون  العمر

 فاتكا

 0.14 2.04 0.06 3 0.19 بين املجموعات

   0.03 18 0.57 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 

 السعودي املصرفي

 0.80 0.33 0.01 3 0.04 بين املجموعات

   0.04 18 0.66 داخل املجموعات

    21 0.70 املجموع

 0.85 0.26 0.03 3 0.10 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.13 18 2.29 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.45 0.93 0.07 3 0.20 املجموعاتبين  تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.07 18 1.27 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.90 0.20 0.01 3 0.03 بين املجموعات

   0.05 18 0.90 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

البنوك السعودية بتطبيق قانون مدى التزام  املؤهل العلمي

 فاتكا

 0.20 1.73 0.06 3 0.17 بين املجموعات

   0.03 18 0.59 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 

 املصرفي السعودي

 0.85 0.26 0.01 3 0.03 بين املجموعات

   0.04 18 0.67 داخل املجموعات

    21 0.70 املجموع

 0.27 1.42 0.15 3 0.46 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.11 18 1.93 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.81 0.32 0.02 3 0.07 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.08 18 1.39 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.46 0.91 0.04 3 0.12 بين املجموعات

   0.05 18 0.81 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون  التخصص

 فاتكا

 0.19 1.74 0.06 4 0.22 بين املجموعات

   0.03 17 0.54 املجموعات داخل

    21 0.76 املجموع

زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 

 املصرفي السعودي

 0.44 0.99 0.03 4 0.13 بين املجموعات

   0.03 17 0.57 داخل املجموعات

    21 0.70 املجموع

 0.48 0.91 0.11 4 0.42 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.12 17 1.97 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.74 0.50 0.04 4 0.15 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.08 17 1.31 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.10 1.50 0.12 4 0.47 بين املجموعات

   0.08 17 0.46 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

الخبرة في املجال 

 املصرفي

مدى التزام البنوك السعودية بتطبيق قانون 

 فاتكا

 0.40 1.03 0.04 3 0.11 بين املجموعات

   0.04 18 0.65 داخل املجموعات

    21 0.76 املجموع

 0.78 0.36 0.01 3 0.04 بين املجموعاتزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام 
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   0.04 18 0.66 داخل املجموعات املصرفي السعودي

    21 0.70 املجموع

 0.25 1.49 0.16 3 0.48 بين املجموعات إفشاء السرية املصرفية للعمالء

   0.11 18 1.91 داخل املجموعات

    21 2.39 املجموع

 0.09 1.58 0.29 3 0.86 بين املجموعات تفش ي ظاهرة التسرب النقدي

   0.18 18 0.60 داخل املجموعات

    21 1.47 املجموع

مدى استحداث النظم الضريبية واملحاسبية 

 والتقنية

 0.12 1.16 0.11 3 0.32 بين املجموعات

   0.03 18 0.61 داخل املجموعات

    21 0.93 املجموع

( بـين آراء عينـة الدراسـة فـي جميـع املحـاور ملتغيـرات )العمـر، 0.05يتضح بأنه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) 13من الجدول )

 املؤهل العلمي، التخصص، الخبرة املصرفية(.

 الفصل الخامس: الخاتمة )النتائج والتوصيات(
 من خالل التحليل االحصائي توصلت الدراسة  إلى النتائج التالية: النتائج:

 .: التزام البنوك السعودية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا يؤدى إلى زيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي السعودي الفرضية األولى

دية باستيفاء متطلبات قانون فاتكا وزيادة ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي وجود عالقة إيجابية بين التزام البنوك السعو   النتيجة:

 السعودي، وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية.

 لنظام مراقبة البنوك الصادرة عن مؤسسة النقد االفرضية الثانية: 
ً
لعربي إفشاء السرية املصرفية للعمالء بسبب تطبيق قانون فاتكا، يعد مخالفا

 السعودي.

 وجود عالقة سلبية بين إفشاء السرية املصرفية للعمالء بسبب تطبيق قانون فاتكا ، ونظام مراقبة البنوك الصادرة عن مؤسسة النقد العربي النتيجة:

 تؤكد عدم صحة الفرضية. السعودي الذى أقر قانون فاتكا. ومن ثم ال يقود الى زعزعة ثقة العمالء في النظام املصرفي السعودي، وهذه النتيجة

ر التهرب الضريبي وفق متطلبات قانون االمتثال الفرضية الثالثة:  م
 
للحسابات األجنبية ) فاتكا( في ظاهرة التسرب النقدي في البنوك العاملة  الضريبييؤث

  في اململكة العربية السعودية.

نتيجة لتطبيق قانون  الضريبينوك العاملة في اململكة العربية السعودية، والتهرب وجود عالقة سلبية بين تفش ى ظاهرة التسرب النقدي في الب النتيجة:

 فاتكا، وهذه النتيجة تؤكد عدم صحة الفرضية.

ر استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون االمتثال الفرضية الرابعة م
 
للحسابات االجنبية )فاتكا( األمريكي في دخول نظام ضريبي جديد  الضريبي: يؤث

 يفرض على البنوك السعودية إتباعه.

للحســــــابات األجنبية ) فاتكا( ، ودخول نظام ضريبي  الضريبيوجود عالقة ايجابية بين استيفاء البنوك السعودية ملتطلبات قانون االمتثال  النتيجة:

 سعودية إتباعه نتيجة لتطبيق قانون فاتكا، وهذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية.جديد يفرض على البنوك ال

 التوصيات:
 سعودي.تعزيز استيفاء مؤسسات النظام املصرفي السعودي  ملتطلبات قانون فاتكا لزيادة  ثقة السلطات الرقابية األمريكية في النظام املصرفي ال .1

 حاملي الجنسية األمريكية بما يجنبهم عقوبات عدم االلتزام بتطبيق قانون فاتكا. ضرورة إفصاح البنوك السعودية لحسابات عمالئهم .2

العمل على  تعزيز ثقة العمالء حاملي الجنسية األمريكية  في املصارف السعودية ، وذلك للحد من تفش ى ظاهرة التسرب النقدي في مؤسسات   .3

 النظام املصرفي السعودي.  

ريبية، االدارية، الرقابية، املحاسبية  والتقنية( في مؤسسات النظام املصرفي السعودي الستيفاء  متطلبات قانون التحسين املستمر لألنظمة )الض  .4

 فاتكا .

امهم تكثيف البنوك السعودية للبرامج التوعوية لتثقيف عمالئهم حاملي الجنسية األمريكية على االستجابة ملتطلبات قانون فاتكا من خالل التز  .5

 رصدتهم الحقيقية  للجهات املختصة بشأن القانون.باإلفصاح عن أ
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اقع االنترنت : مو
ا
 :ثالثا

( ، اململكة  تدرس تطبيق نظام الضرائب األمريكي " فاتكا "، جريدة عاجل 2015ابراهيم محمد املفلح، مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل ) أبريل   .1

     http://www.ajel.sa     االلكترونية.

 رائب االمريكية بناء على حملهم الجنسية أو االقامة األمريكية ، بنوك واستثمار.ألف سعودي سيسددون الض200(، 2014اربيان بزنس ، ) .2
http://arabic.arabianbusiness.com/banking   

 https://www.gazt.gov. sa/ar الهيئة العامة للزكاة والدخل، اململكة العربية السعودية  ، قانون فاتكا           .3

 2017الخليج فايف )  .4
ً
  http://www.alkhaleej5.com ( ، فاتكا قانون جديد بدء من سبتمبر املقبل...قانون جديد صارم انتبهوا جيدا

 (.2018للحسابات األجنبية )فاتكا( منشور إعالمي للعمالء واألفراد، ) الضريبيإتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة ، قانون االمتثال  .5
https://www. HSBC Saudi.com, HSBC, FATCA- Individual Customers information  Leaflet. 

 -ألف سعودي واألحوال تهدد بسحب الجنسية200( ، جريدة الحياة  ، فاتكا األمريكي يالحق 2016آل دبيس ، فاطمة )  .6
http://www.alhayat.com/article 

 نهاية السرية املصرفية في العالم، نقال عن االقتصادية.« .... فاتكا» (، قانون االلتزام الضريبي 2017السقا، محمد ابراهيم )يوليو .7
http://www.aleqt.com25/07/2014/article_870595.html 

 -.13051(، حرمان املصارف العربية من حقوق املقاصة بالدوالر عقوبة التحايل على نظام "فاتكا "،العدد 2014جريدة الشرق األوسط ) .8
http://aawsat.com/home/article/164826 

( ، لجنة االعالم والتوعية املصرفية باملصارف السعودية ، املصارف السعودية تطبق قانون فاتكا الضريبي         2014حافظ، طلعت )  .9
http://www.alwatan.com.sa/Economey/News_   Detail.aspx.Article 

 .                   م 14/8/2014بتاريخ  7612حافظ، طلعت زكى ، قانون " فاتكا " وتصحيح املفاهيم الخاطئة ، جريدة االقتصادية االلكترونية ، العدد  .10

  http://www.aleqt.com 
 االمتثال الضريبي األمريكي" فاتكاكي بي إم جي الفوزان والسدحان، تسلط الضوء على قانون "  .11

http://WWW.KPMG0com0sa/FATCA0asp. 

 .https://www.taxe-file.com   U.S TAX SERVICE IN SAUDI,(2018) (.2018السعودية ) -مكتب الضرائب األمريكية / الرياض  .12

13. http:// www.IRS.gov.( Internal Revenue Service web site of U.S government agency). 

 

 

 

 

 

mailto:itai.grinberg@law.georgetown.edu
http://www.ajel.sa/
http://arabic.arabianbusiness.com/banking
http://www.alhayat.com/article
http://www.alhayat.com/article
http://www.aleqt.com2014/07/25/article_870595.html
http://aawsat.com/home/article/164826
http://aawsat.com/home/article/164826
http://www.aleqt.com/
http://www.kpmg0com0sa/FATCA0asp
https://www.taxe-file.com/
http://www.irs.gov.(/
http://www.irs.gov.(/


 عبده عجالن، نايف القحطاني                                                                      قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية " فاتكا" يف النظام املصريف السعوديأثر  

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019 
 326 

 

 
Global Journal of Economics and Business 

Vol. 6, No. 2, 2019, pp. 300- 328                                                         Refaad for Studies and Research 

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

 

The Impact of the FATCA in Saudi Banking System-Field Study 

Abdo Ajlan Babeker Salameh 

Assistant Professor- Banking Department, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Imam 

Muhammad bin Saud Islamic University- KSA 
aglan1970@gmail.com 

Nayef bin Hothal Majed Al- Qahtani 

General Authority for Zakat and Income in Saudi Arabia - Department of Operations and International Affairs 

 

Abstract: The Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) is designed to meet the tax evasion of 

some US people who have accounts in banks outside the United States, which obliges banks to disclose the 
data and information of their US citizens and foreign nationals with US citizenship to the Internal Revenue 

Services (IRS), to meet the requirements of the Act. The problem of research is the extent to which Saudi 

banks comply with the requirements of the FATCA law in order to satisfy the American regulatory authorities, 

with 200.000 Saudis having US nationality and thus subject to the requirements of the FATCA law. The 
importance of this research was the extent to which the FATCA Law was applied in a Saudi banking system 

that did not have a tax system, which was not discussed in previous studies. The research aims at identifying 

the extent of Saudi banks' commitment to meet the requirements of the FATCA Law to increase the 
confidence of the US regulatory authorities in the Saudi banking system. The research was based on analytical 

descriptive methodology using statistical packages of social sciences (SPSS). The research found several 

results, the most important of which is the positive relationship between the commitment of Saudi banks to 

meet the requirements of the FATCA law and increasing the confidence of the US regulatory authorities in the 
Saudi banking system. Addition to the need for Saudi banks to disclose the accounts of their customers who 

have US citizenship to avoid penalties for non-compliance with the requirements of law Act. 

Keywords: Tax Compliance, Tax Evasion, FATCA law, Saudi Banking System. 
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 املؤسسات االقتصاديةأثر تطبيق وممارسة األنشطة التسويقية في استدامة 

 -دراسة حالة مؤسسة قديلة للمياه املعدنية -

، ربوح أم الخير1بن جروة حكيم
2 

 الجزائر -جامعة قاصدي مرباح ورقلة 1،2
1 Pdr.hakim@yahoo.fr, 2 lmd004413@gmail.com 

 امللخص: 
تحديد مدى أهمية ممارسة األنشطة التسويقية في استمرار وبقاء املؤسسات االقتصادية في السوق عامة وعلى تهدف هذه الدراسة إلى معرفة و 

)املنتج، التسعير، التوزيع ي كل من مؤسسة قديلة للمياه املعدنية خاصة، لذلك ركزت الدراسة بالتحديد على معرفة عالقة عناصر التسويق واملتمثل ف

تم االستعانة في جمع وتحليل والترويج( باستدامة واستمرارية املؤسسات االقتصادية وبقائها، وعليه وقصد الوصول إلى نتائج تخدم الدراسة فقد 

(، وقد خلصت أهم SPSS ،EVIEWS.23لة في )البيانات ومعلومات الخاصة بالدراسة امليدانية ملؤسسة قديلة ووثائقها، بالبرامج اإلحصائية املمث

عالقة بين ممارسة األنشطة التسويقية واالستدامة بمؤسسة قديلة وذلك من خالل سعيها لتحقيق البقاء والنمو باستمرار وجود  نتائج الدراسة إلى

 نشاطها في السوق.

 قديلة.استدامة، تسويق مستدام،  ،تسويقالكلمات املفتاحية: 

 املقدمة:
العصر الراهن حتم على بالدنا مواكبة تطورات اقتصادية في جميع امليادين وذلك من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة، فالواجب إذا هو إن 

 في تحقيق ذلك، إذ تعد ا
ً
 حاسما

ً
ملؤسسات األخذ بأسباب هذه التنمية وذلك من خالل املبادرة والبحث عن أحسن األساليب التي يمكن أن تكون عامال

 القتصادية في هذا العصر من بين تلك العوامل املساعدة على تحقيق ذلك.ا
ل يتمثل دور العملية التسويقية في املؤسسات االقتصادية بمضمونها الرئيس ي في تحديد حاجات ورغبات املستهلكين ثم إيجاد الكيفية والوسائ

ه املستهلك، فيقوم رجال التسويق على إشباع حاجات زبائن املؤسسة وتلبية التي من خاللها يمكن إشباعها، وذلك بعد معرفة ماذا يحتاج ويرغب في

 .رغباتهم مستخدمين في ذلك األدوات الرئيسية املناسبة والتي تساعد املؤسسات االقتصادية على استمرارية نشاطها وبقائها في السوق 

 مؤسسة قديلة للمياه املعدنية املتواجدة في منطقة جمورة من هذا املنطلق وقع اختيارنا للدراسة على إحدى املؤسسات االقتصادية 
ً
وتحديدا

 .والية بسكرة

تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة إبراز اثر التسويق ودوره في تحقيق استمرار وبقاء املؤسسات االقتصادية في السوق وبالتحديد  :أهمية البحث

عرضه بطريقة بسيطة وجد سهلة لالستيعاب ووضعه في متناول أصحاب االختصاص في هذا مؤسسة قديلة، كما تحاول أن تفسر هذا الدور من خالل 

 املجال.

نتيجة الحتدام املنافسة بين املنافسين أصبح من الضروري على املؤسسة وضع مجموعة من الخطط واالستراتيجيات التي تمكنها من  :مشكلة البحث

ل تقديم منتجات ذات جودة وفي الوقت واملكان املناسبين لزبائنها، ومن خالل ما سبق يمكن صياغة االستمرار والبقاء في وجه منافسيها، وذلك من خال

 إشكالية الدراسة واملتمثلة في السؤال املحوري التالي: 
 ما هو أثر املمارسات التسويقية على استمرار نشاط وبقاء مؤسسة قديلة للمياه املعدنية في السوق؟

 الرئيسية يمكن صياغة األسئلة الفرعية التالية:وانطالقا من اإلشكالية 

 ما هو واقع التسويق باملؤسسات االقتصادية وبالتحديد مؤسسة قديلة ؟ 

 هل تطبيق االستدامة باملؤسسات االقتصادية وبالتحديد مؤسسة قديلة يحقق بقائها في السوق ؟ 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
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 هل هناك عالقة بين التسويق واالستدامة بمؤسسة قديلة؟ 

 يمكن صياغة الفرضيات التالية:وبناًء على 
ً
 التساؤل املطروح سابقا

 .تقوم مؤسسة قديلة باعتماد التسويق من خالل توفير منتجات وتسعيرها وتوزيعها يتم بالترويج لها 

 .إن تطبيق االستدامة بمؤسسة قديلة يحقق بقائها في السوق وذلك من خالل زيادة مبيعات منتجاتها 

 تدامة بتحقيق التسويق املستدام بمؤسسة قديلة.تتمثل عالقة التسويق باالس 

أثناء القيام بالدراسة األولية للموضوع، ومن خالل املسح املكتبي ألطروحات الدكتوراه ورسائل املاجستير والتي تناولت هذا  :الدراسات السابقة

 أجزاء هذه الدراسة والتي نذكر من أهمها اآلتي: املوضوع سواء بصفة جزئية أو كلية، حيث تم العثور على بعض الدراسات التي تطرقت لبعض

 ( واملوسومة بـ:2018دراسة الباحثة أم الخير ربوح ،) " أثر األداء التسويقي على استدامة املؤسسات االبتكارية )دراسة حالة مؤسستي القولية

مذكرة دكتوراه ولقد كانت إشكالية البحث تدور حول: ما هو أثر ، تمثل هذا الدراسة -الجزائر -، جامعة قاصدي مرباح ورقلة وقديلة للمياه املعدنية("

ك؟، بحيث األداء التسويقي في استمرار املؤسسات االبتكارية وبالتحديد مؤسستي القولية وقديلة؟، وأين تكمن مساهمة املرأة املقاولة في تحقيق ذل

املؤسسات االبتكارية وباألخص املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وذلك من  تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد عالقة األداء التسويقي باستدامة

ن من خالل إبراز مساهمة مؤشرات األداء التسويقي في تحقيق بقاء واستمرار املؤسسات االبتكارية والتي من بينها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 
، لتمك

تهلكيها، وقد توصلت الدراسة إلى أن أثر األداء التسويقي تجلى في تحقيق بقاء الحصول على منتجات تتسم بالجودة وتلبي احتياجات مختلف مس

 لعدم وجود مؤش
ً
رات لالستدامة واستمرار املؤسسات االبتكارية والتي من بينها مؤسستي القولية وقديلة للمياه املعدنية، إال أن هذا األمر يبقى نسبيا

 ة مباشرة باملوضوع.تتعلق باملؤسسات االبتكارية بصفة مطلقة ومرتبط

 ( ،واملوسومة بـ: التسويق املستدام كآلية لتحقيق أبعاد التنمية املستدامة2014دراسة سامية لحول :)،  حيث هدفت الدراسة إلى إبراز دور

املسؤولية االجتماعية، وقد  التسويق املستدام في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة )البيئي، االقتصادي واالجتماعي( من خالل تبني مفاهيمه التي تمثل

ام في أظهرت النتائج املستخلصة من البحث وجود عالقة تضمينية ما بين التسويق املستدام وأبعاد التنمية املستدامة، إذ يساهم التسويق املستد

د واملنظمات إلى وجود تغيير النظرة نحو االهتمام باالعتبارات البيئية من خالل تبني مبادئ التسويق األخضر بتوفره للمنتوج األخضر وتوجيه األفرا

دوره في  االستهالك املسؤول واالهتمام بالتكاليف االجتماعية، كما يساهم في البعد االقتصادي بصورة فعالة من خالل التسويق املسؤول الذي يتلخص

ة ومبادئ وشفافية، بينما يتضح دوره في البعد التعامل مع جميع األطراف واملجتمع الذي يعمل في وسطه والبيئة مسؤول مبني على أسس أخالقي

صدي للتحديات االجتماعي للتنمية املستدامة بتطبيق مبادئ التسويق االجتماعي التي تتعدى املساهمة في األعمال الخيرية لتشمل توفير آليات فاعلة للت

 ساندة من قبل إدارة املنظمة.االجتماعية القائمة ومحاولة إيجاد الحلول لديها باإلضافة إلى توفير الدعم وامل

  دراسةMelerMarcel & Dragan Magas( ،2014) ::واملوسومة بـ"Sustainable Marketing For SustainableDevelopment", 

Reykjavik 11th International Academic Conference, 24 June 2014 ، حيث تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على

 املتبادل بين التسويق املستدام والتنمية املستدامة، بحيث ينظر للتنمية املستدامة على أنها مفهوم ثالثي األبعاد يشير إلى االستدامةالترابط 

فعيل ورة تاالقتصادية، االزدهار، العدالة االجتماعية والجودة البيئية، وذلك كله من أجل تحقيق التآزر الكامل بينهما، كما تهدف الدراسة إلى ضر 

راسة تم مفهوم التسويق املستدام، كونه يعبر عن وجود عالقة مستدامة ومربحة مع العمالء، باإلضافة للبيئة الطبيعية واالجتماعية، ومن خالل الد

لبيئي، بل أيضا من التوصل إلى أن التسويق املستدام ويمكن أن يساهم في التنمية املستدامة ليس فقط من خالل املمارسة اليومية للتقليل من األثر ا

 من الكيانات االقتصادية.
ً
 أساسيا

ً
 خالل تنفيذ سياسات واستراتيجيات جديدة لتعزيز مفهوم أوسع للنمو املستدام باعتباره جزءا

 ( الوحدة (، واملعنونة بـ "دور التسويق في مؤسسات النقل في تحقيق التنمية املستدامة)دراسة حالة شركة 2013دراسة الباحثة أم الخير ربوح

تمثل هذا الدراسة مذكرة ماستر حيث عالجت الدراسة إشكالية مفادها: ما هو دور تسويق خدمة  ،-الجزائر -للنقل("، جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

إبراز مساهمة   النقل في تحقيق التنمية املستدامة؟ إذ تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد عالقة تسويق خدمة النقل بالتنمية املستدامة من خالل

ن من الحصول على خدمات نقل تتسم بالجودة والكفاءة وتلبي احتياجا
 
ت النقل في تحقيق متطلبات البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي، لتمك

ة والبيئية للتنمية مختلف مستخدميها، وقد توصلت الدراسة إلى أن دور تسويق خدمة النقل تجلى في تحقيق متطلبات األبعاد االقتصادية واالجتماعي

 لعدم وجود مؤشرات للتنمية املستدامة تتعلق بنقل البضائع بصفة مطلقة ومرتبطة مباشرة باملو 
ُ
 ضوع.املستدامة، إال أن هذا األمر يبقى نسبيا

  دراسة الباحثةJaninaReutlinger( ،2012)  :واملوسومة بعنوان"Sustainable Marketing the Importance of Being a 

Sustainable Business" : Bachelor’s Thes is in International Business en the Lahti University of Applied Sciences ،

تحديد أهمية التسويق املستدام للمؤسسات وضرورة استدامة نشاطها في السوق، وذلك باالعتماد على مفهوم وعناصر حيث تمثلت هذه الدراسة في 

التسويق املستدام، املزيج التسويقي املستدام وفوائده، هذا في الجانب النظري،  استراتيجيةالتسويق املستدام واملتمثلة في سلوك املستهلك املستدام، 
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انب التطبيقي يتم تقديم تنفيذ التسويق املستدام بشكل فردي من قبل املؤسسة ثم جمع البيانات وتحليلها ومقارنتها مع نتائج الجانب أما بالنسبة للج

ل النظري لهذه الدراسة، ومن ثم اإلجابة على سؤال البحث، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن محتويات التسويق املستدام يتم تنفيذها من قب

 ت وتعتبر مهمة للغاية، وذلك لتوظيفها بطريقة مستدامة واالستفادة منها ألغراض التسويق.املؤسسا

  املداخلة للباحثينVinod Kumar, & all،(2012) واملوسومة بعنوان:"Evolution of sustainability as marketing strategy- 

Beginningof new era-",International Conference on Emerging Economies - Prospects and Challenges, Published 

by Elsevier ، للتسويق " بداية عصر جديد"، وتمحورت أهدافها حول  فهم  كاستراتيجيةحيث تمثلت هذه الدراسة  في تحديد تطور االستدامة

تسويق  استراتيجيةالتسويق لضمان مستقبل  جيةاستراتيوذلك بمناقشة تطور االستدامة في  التسويق واالستدامة، استراتيجيةومراجعة مفاهيم 

 استراتيجيةمستدامة، وقد توصلت الدراسة إلى أنه عندما تدرك املؤسسات أهمية دمج االستدامة في ممارساتها التجارية فقد بدأ عهد جديد من 

التسويقية للتغلب على املنافسة الشديدة في  يتهااستراتيجوقد حان الوقت لهذه املؤسسات بأن تدمج االستدامة في  التسويق مع قضايا االستدامة،

 السوق وتضمن استمرار نشاطها فيه.

 مداخلة الباحثةAlan Anderain( ،2002واملوسومة بعنوان ) :"Social Marketing in the Social change Marketplace " حيث ،

تحقيق النمو ملختلف املؤسسات في السوق، ويتم ذلك باقتراح العالمات التجارية تمثلت في إيضاح بعض الجوانب التي تواجه التغيير االجتماعي بغية 

التسويق التي تستخدم املفاهيم واألدوات التي تعزز تقدمها، وقد تم التوصل إلى أن النمو يمكن أن يكون على عدة مستويات تنافسية وذلك باعتماد 

 .لى التغيير الفردياالجتماعي الذي يحفز على زيادة التدخالت التي تؤكد ع

 دراسة EricArnould &MeleaPress  ::واملوسومة بـ"Marketing Organizations and Sustainable Marketing" ، حيث هدفت

مال الدراسة إلى تقديم وتوفير مفهوم أساس ي للعالقة بين التسويق واالستدامة وكيف يمكن للمؤسسات تبني مختلف املبادئ العامة ملمارسة األع

 املستدامة واالستدامة التسويقية.

 املحور األول: اإلطار النظري للتسويق واالستدامة والعالقة بينهما

 أوال: ماهية وخصائص التسويق 

اشتمل الفكر التسويقي على تعريفات كثيرة للتسويق فقد عرف حسب الجمعية األمريكية للتسويق أنه عبارة عن مجموعة ماهية التسويق:  .1

 86التي توجه انسياب السلع والخدمات من املنتج إلى املستهلك. أنشطة األعمال

امليكانيزم االقتصادي واالجتماعي والذي من خالله يشبع حاجات ورغبات كل من األفراد واملؤسسات  " فقد عرفه بأنه: kotler Philipأما كوتلر" 

 .87بواسطة إنشاء وتبادل املنتجات

 نستنتجها من التعريفين السابقين:: للتسويق عدة خصائص خصائص التسويق  .2

 .أنه نشاط متكامل يتكون من مجموعة من األنشطة الفرعية 

 .نشاط ديناميكي له أبعاد اجتماعية واقتصادية 

  نشاط يسعى إلى تحقيق أهداف املنظمة في األجل الطويل من خالل اإلشباع الجيد لحاجات ورغبات املستهلك املتعامل معهم بصورة أفضل

 املنافس.من 

 .يتطلب التخطيط واإلعداد واملراقبة ويتضمن عدة أنشطة متمثلة في املنتج، التسعير، التوزيع والترويج 
ً
 نشاط موجه ومصمم مسبقا

 .نشاط ال يقتصر على السلع املادية فقط وإنما يمتد إلى الخدمات غير امللموسة 

 لتأثيره الكبير على نجاح املؤسسة، ويمكن  أصبحت املؤسسات تعطي أهميةأهمية التسويق بالنسبة للمؤسسة:  .3
ً
قصوى للنشاط التسويقي نظرا

 88أن تبني األوضاع املختلفة ملكانة وأهمية التسويق في املؤسسة حيث تتمثل فيما يلي:

 .أن التسويق له أهمية متساوية مع الوظائف األخرى مثل اإلنتاج، التمويل واألفراد 

  يق باختيارها مركز مهم والوظيفة الرئيسية في املؤسسة، أما باقي الوظائف تعتبر كوظائف مدعمة تركز بعض املؤسسات على وظيفة التسو

 .التسويقيةللجهود

  الوظيفة التسويقية هي التي تأخذ دور املنسق والوظيفة اإلنتاجية لتحويل احتياجات املستهلك إلى منتجات ذات قيمة وتحقيق اإلشباع

 املطلوب.

                                                             
 .18زكي خليل املساعد، التسويق في املفهوم الشامل، األردن،  دار زهران للنشر والتوزيع، ص  86

87
philipkotler et  benarddubois, marketing management, public union, Paris, 10ème édition, 2000 , p 40  

 .40، ص 1998مجمد فريد الصحن،  التسويق"مفاهيم واستراتيجيات"، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 88
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ا
 االستدامة وأهميتها:: مفهوم ثانيا

زم تعتبر االستدامة مصطلح مرتبط بالتنمية املطلوبة للمجتمع اإلنساني فاألساليب املتطورة والخالقة التي تحافظ على استدامة الحياة تستل

 وإنما ضرورة البد تعاون جميع الجهود ومن كل األطراف سواء كانت حكومات أو مؤسسات أو مستهلكين، وبالتالي فان التوجه نحو االستدامة 
ً
ليس خيارا

 من تحقيقها من أجل مراعاة رفاهية األجيال القادمة.

تعرف االستدامة بأن لها أهمية تشير إلى ممارسة األعمال التي تلبي الحاجات البشرية بدون الضرر باألجيال املستقبلية في تلبية تعريف االستدامة:  .1

 89حاجاتهم.

قيق ميزة تنافسية مستدامة، وذلك من خالل القدرة على معرفة السوق مما يؤدي إلى حصوله على أحسن تعتبر املقاولة عامل أساس ي لتحكما 

 90درجة من االبتكار، وكذلك القدرة على التسويق مما يمكن من الحصول على ميزة تنافسية مستدامة،

ع البيئة املحيطة بها وباألخص البيئة الطبيعية وذلك وبالتالي نستنتج من خالل هذا التعريفين بأن املؤسسة تسعى إلى توافقها االيجابي م

 واالستمرار.العتبارها مصدر مدخالتها حيث تحرص على عدم اإلضرار بها، كما أنها تسعى إلى تحقيق الربح باعتباره هدفا استراتيجيا يحقق لها البقاء 

 وفيما يلي شكل يوضح إطار شامل لالستدامة:

 (: يوضح اإلطار الشامل لالستدامة 1شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 
 .18املصدر: درمان سليمان صادق وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 

 نالحظ من خالل الشكل بأنه يركز على عنصرين هما:

  :من خالل البيئة واملوارد.سالمة البيئة 

 :وذلك من خالل السكان والتقنية واملؤسسات. اإلنسان 

يئة ومنه نستنتج من خالل التعريف والشكل السابق بأن االستدامة هي سعي املؤسسة إلى توافقها االيجابي مع البيئة املحيطة بها وباألخص الب

تحقيق الربح باعتباره هدفا استراتيجيا يحقق لها الطبيعية وذلك العتبارها مصدر مدخالتها حيث تحرص على عدم اإلضرار بها، كما أنها تسعى إلى 

 البقاء واالستمرار.

 91تتمثل أهمية االستدامة فيما يلي:أهمية االستدامة:  .2

 .االعتماد على الطاقات الخالقة في االبتكار واإلبداع ملواجهة االحتياجات الحقيقية للسكان فيما يتعلق بالتكنولوجيا 

  السكانية واملجتمعية واإلنتاجية والخدمية.التكامل بين مختلف القطاعات 

 .اختيار نمط من التنمية وضمان نتائج هذا النمط في املجتمع 

  .املشاركة الواعية لجميع أفراد املجتمع في الرغبة في الحفاظ على البيئة بحيث ينعكس ذلك على ممارساتهم اليومية 

 ق بين مختلف نواحي التنمية ملساعدة املجتمع في إعادة تكامله.تغيير املجتمع بطريقة تؤدي إلى تغييرات بنائية والتنسي 

 

 

                                                             
 .19، ص 2017نحو االستدامة في القرن الحادي والعشرين"، األردن، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى،  درمان سليمان صادق وآخرون، التسويق املستدام " مدخل تسويقي معاصر89

90Low SweeFoon andPraveen Balakrishnan Nair, Revisiting the Concept of Sustainable Competitive Advantage: Perceptions of 

Managers in Malaysian MNCs,International Journal of Business and Accountancy, Vol. 1, No. 1, 63-78, 2010, p 70. 

 .19درمان سليمان صادق وآخرون، نفس املرجع السابق، ص 91

 

 املؤسسات

 السكان

 اإلنسان البيئة

 املوارد

 البيئة

 التقنية
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ا
 :: عالقة التسويق باالستدامةثالثا

إن عملية التوجه والتغيير نحو االستدامة وذلك من خالل زيادة الوعي بقضايا االستدامة، ويكون ذلك بتوجيه نحو إيجاد أفضل صيغة  

 للتسويق املستدام.

 تعريف التسويق املستدام: .1

تسويق لقد أدى اهتمام املختصين بالحركة البيئية إلى دفع املسوقين إلى أن يهتموا بموضوع البيئة الطبيعية، وهنا يمكن أن نشير إلى جمعية ال

التسويق ، والتي هدفت من خاللها جمع األكاديميين والعاملين في مجال 1975األمريكية التي دعت إلى عقد ورشة عمل بعنوان التسويق اإلحيائي في 

عنوان إضافة إلى صانعي السياسة العامة لدراسة تأثير األنشطة التسويقية على البيئة الطبيعية، حيث كان من نتاج ورشة العمل صدور أول كتاب ب

ومنة هنا بدأت والتي يعتبر الكتاب الذي نتج عنه بداية االهتمام باملجال البيئي،  1976في عالم  Ecological Marketing التسويق االيكولوجي

تسويق عرف املؤسسات واملنظمات تعيد النظر في مسؤولياتها االجتماعية نجاه املجتمع، ليتم بعدها توالي األحداث وبداية االهتمام بنمط جديد من ال

صوصه وبهدف مساعدة بالتسويق املستدام والذي منذ ظهوره بدأ اهتمام املنظمات واملؤسسات األكاديمية املتخصصة به عبر عقد املؤتمرات بخ

إن تعريف التسويق املستدام ليس باألمر الهين حيث ال  92املهتمين به ورجال التسويق واملسوقين باغتنام فرصة النمو الكامنة في التسويق املستدام،

املستدام، فمنهم من استخدم  يوجد تعريف متفق عليه عامليا، إال أنه تجدر اإلشارة إلى أنه هناك عدة مصطلحات وتسميات مرادفة ملعنى التسويق

وعليه فقد ظهر التسويق املستدام  93مصطلح التسويق االيكولوجي ومنهم من أطلق عليه مصطلح التسويق األخضر ومنهم من سماه بالتسويق املسؤول،

يا من خالل تحسين نتيجة زيادة الوعي البيئي للمجتمع على كل املستويات، ويمكن تعريفه على أنه فلسفة تسويقية هدفها تقديم من
ً
تجات مسؤولة بيئ

خل لتدعيم معدالت األمان في املنتجات، وإعادة استخدام املخلفات، وتحسين أنظمة الرقابة على التلوث، وتطوير استغالل الطاقة واستخدام هذه املدا

تسويقي بأنه عملية تخطيط وتنفيذ ورقابة تطوير كما يعرف التسويق املستدام في األدب ال94مزاياها التنافسية، ومن ثم زيادة مبيعاتها وأرباحها،

إشباع حاجات العمالء، تحقيق األهداف املنظمية، مالئمة العملية للنظم املنتجات وتسعيرها وترويجها وتوزيعها بأسلوب يتقاطع مع املعايير الثالثة: 

 التسويق األخضر والتسويق االجتماعيى توجهين أساسيين وهما ، أي أنه من أجل الوصول إلى تحقيق التسويق املستدام يتطلب النظر إلاإليكولوجية

وفي اتجاه آخر يعرف التسويق املستدام بأنه السياسات التسويقية التي تقدم مساهمة حقيقية 95وتحت مضلة املسؤولية االجتماعية للمؤسسة،

عتبر مسؤوال عن تنظيم اللقاء ما بين العرض والطلب املسؤول باعتباره للتنمية املستدامة، وبذلك يلتزم التسويق باملسؤولية البيئية واالجتماعية، كما ي

للتأثير على السوق الذي يخلق قيمة للمشتري بتشجيعه على تغيير اختياراته ونمط استهالكه للمساهمة في التوازن اإليكولوجي واالجتماعي  استراتيجية

خالل تحويل حساسية السوق للتنمية املستدامة إلى طلب فعلي أو قادر على  للكوكب، ويخلق التسويق املستدام قيمة اقتصادية للمؤسسة من

كز على السداد، باإلضافة إلى إعطاء معنى لصورة العالمة واملؤسسة، وبذلك يعرف التسويق املستدام من خالل منفعته للتنمية املستدامة، فهو يرت

بين التسويق والتنمية املستدامة الذي ال يزال في مراحله األولى إلى استخدام عدة  حكم القيمة التي يتفق على صعوبة تشكيلها، وقد أدى املزج ما

 96مصطلحات مثل التسويق األخضر، املسؤول، املستدام وغيرها.

 أهمية التسويق املستدام:  .2

 97تكمن أهمية التسويق املستدام في أربع نقاط أساسية تتمثل فيما يلي:

  :التسويق املستدام أفاقا واسعة أمام املؤسسات في تجنب املنافسة التقليدية وتحقيق مركز أعلى بين املنافسين يفتح إرضاء حاجات املالكين

 نتيجة ملا يقدمونه من منتجات مستهدفة،

 :ويتمثل في التركيز على إنتاج سلع أمنة وصديقة للبيئة وتحقيق الكفاءة االجتماعية، وهو األمر الذي يجنب  تحقيق األمان في تقديم املنتجات

 املؤسسة املالحقات القانونية أو دفع تعويضات نتيجة للمنتجات املضرة،

 :مع الذي تتواجد فيه،تحظى املؤسسة بتأييد املجتمع بسبب التكامل بين أهدافها وأهداف املجت القبول االجتماعي للمؤسسة 

 :بما أن املؤسسات التي تعتمد التسويق املستدام في ممارساتها فإنها ستحظى بتأييد املجتمع الذي تعمل فيه وجمعيات حماية  ديمومة األنشطة

 املستهلكين مما يؤدي إلى استمرار املؤسسات في أعمالها.

                                                             
 .60، مرجع سبق ذكره، ص: شراد ياسين، نقال عن: بتصرف الباحثين - 92
 .املرجع نفسه - 93
94
 .159، مرجع سبق ذكره، ص: حسن، محمد سلمان عبد الحميدمنار محمد عبد الظاهر، سوزان بكري  - 
 .385، مرجع سبق ذكره، ص:  سام عبد القادر الفقهاء، مي إياد الصيفي - 95
 .املرجع نفسه - 96
  .73، ص 2005، مؤسسة الرواق للنشر والتوزيع، عمان، 1،طإدارة املعرفة)املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات(نجم عبود نجم، 97
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 ة قديلة للمياه املعدنية ببسكرة.املحور الثاني: اإلطار التطبيقي لتحقيق االستدامة في مؤسس

 
ا
 ملحة عن املؤسسة محل الدراسة: :أوال

وقدرت طاقتها اإلنتاجية  1987أنشأت هذه املؤسسة من طرف أعضاء املجلس الشعبي لوالية بسكرة، حيث انطلقت العملية اإلنتاجية بها سنة  

معتبر من احتياجات املنطقة، ووفقا للقانون املعمول به في إطار استقاللية قارورة في اليوم، وهذا ما يغطي على األقل جزء  24000بما يقارب 

، وفي -املؤسسات التابعة للدولة -املؤسسات قررت الدولة تغيير سياستها في تسييرها للمؤسسات الوطنية وللجوء إلى الالمركزية في تفكيك الوحدات 

لى اقتصاد السوق والسعي لالنضمام إلى منظمة التجارة العاملية، فقد تم اإلعالن عن حل إطار التحوالت التي عاشها االقتصاد الوطني واالنتقال إ

 22031400وتصفية املؤسسة وبيعها للخواص، بحيث تعتبر مؤسسة قديلة كمؤسسة خاصة ومستقلة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يقدر ب 

تحت اسم مؤسسة قديلة لتعبئة  2004طلقت العملية اإلنتاجية بها في جويلية وان 04/05/2003دينار جزائري، أعلن عن وجودها ككيان مستقل في 

، والبناية 2م4201,1، حيث أن بناية اإلنتاج تتربع على مساحة 2م 63881املياه املعدنية الطبيعية "بسكرة"، تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب: 

، وتعمل هذه املؤسسة في مجال تعبئة املياه املعدنية 2م 311دارية فقد كانت مساحتها ، أما البناية اإل 2م 4320الخاصة بالتخزين قدرت مساحتها ب 

 قارورة/الساعة. 36000الطبيعية، إذ تقدر طاقتها اإلنتاجية ب 

 
ا
 :: التسويق بمؤسسة قديلة للمياه املعدنيةثانيا

ل، سنة  0,5ل والثانية ذات الحجم  1,5ذات الحجم  باشرت املؤسسة نشاطاتها بإنتاج نوعين من العبوات األولىمنتجات مؤسسة قديلة:  .1

ل، وفي سنة 0,33ل، 1ل إلى السوق، وبعدها أنتجت العبوات ذات الحجم 2فكانت املؤسسة أول من أدخل العبوة ذات الحجم  2007، وبعد سنة 2004

 ل.1ل و 0,5أنتجت العبوات الخاص بالنوع الرياض ي ذات الحجم  2010
ية فيدل االسم بها على اسم املنطقة الواقعة بها املؤسسة، واللون الغالب أو الرئيس ي املعتمد من طرفها هو الوردي أما عن العالمة التجار 

 واألزرق، هذا ويتميز املنتوج بعدة صفات وخصائص، وذلك ملا يحققه من جودة ونوعية ودرجة اعتمادية وبحصوله على شهادة التميز في مسابقة

 ني أنه يحظى بعملية تغليف ذات جودة عالية، بحيث نجد أن الوظائف التقنية للتغليف تتمثل فيما يلي:هذا يع 2006برشلونة سنة 

 :يتميز غالف منتوج مؤسسة قديلة بأنه يحتوي على مختلف املعلومات التي يعرف بها ويستفيد منها املستهلك، التوزيع 

 :نجد أن الغالف الخارجي الذي تعتمده املؤسسة واملتمثل في القارورات املصنوعة من البالستيك ذو جودة عالية مستورد من مؤسستي  الحماية

SGT ،FIB،يحمي املنتوج من التعرض إلى أي خطر، كما أنه في عملية النقل ال يتعرض املنتوج ألي خطورة كالكسر والتلف...الخ ، 

 ية ملنتج مؤسسة قديلة واملتمثلة في كل من:أما عن الوظائف التسويق

 :نجد أن بطاقة الوسم للقارورة تحتوي على مختلف مكونات املنتج، كما تحتوي على املوقع االلكتروني ورقم هاتف مصلحة  الخدمة واملعلومة

 ءه،املستهلك، وهذا بغرض االتصال املباشر بين املؤسسة واملستهلك وتعرفه باملنتوج الذي هو بصدد شرا

 وذلك من خالل استعمالها ألوان جذابة كاللون الوردي واألزرق، ولها عبارات خاصة تميز بها منتوجها عن املنتجات األخرى. : جذب االنتباه والتمييز 

ويتمثل النشاط الرئيس ي وبالتالي فإننا نجد أن كل العناصر سابقة الذكر تمكن املؤسسة من فرض نفسها في السوق والحصول على مرتبة الريادة، كما 

يس ي تتعامل مع واألساس ي ملؤسسة قديلة في تعبئة املياه املعدنية والطبيعية، والذي تركز عليه املؤسسة لبناء قوتها التنافسية، وفي إطار نشاطها الرئ

حفظ املنتجات فهي مبينة في الجدول مجموعة من املوردين من داخل وخارج الوطن بالنسبة للمواد األولية، وفيما يخص املواد الخاصة بتغليف و 

 التالي:

 (: موردي مؤسسة قديلة1جدول )

 نوع املادة األولية املورد

SGT, FIB 
PICOPARK, BARBI 

SGT, BOLIM 

 القارورة

 بطاقة الوسم

 غطاء القارورة

 املصدر: وثائق املؤسسة                   

بحيث تمتلك املؤسسة وحدتي إنتاج كاملتين لتعبئة املياه املعدنية الطبيعية، وتستخدم املؤسسة تكنولوجيا عالية في العملية اإلنتاجية 

اقة واملعدات من أملانيا، فرنسا وايطاليا، حيث تقدر الط اآلالتفمختلف االآلت واملعدات حديثة ومواكبة للتغيرات التكنولوجية، بحيث تستورد هذه 

قارورة 1500000قارورة في الساعة، أما حاليا فهي تنتج حوالي 36000ب 2010قارورة في الساعة، وسنة 21000بـ2004اإلنتاجية للمؤسسة من سنة 

لسبب في قارورة سنويا، وتبيع املؤسسة منتوجها من املياه املعدنية حسب الطلب عليها، والذي هو متزايد يوميا ويعود ا500000000يوميا وأكثر من 

خط هاتف نقال لبعض أفرادها واملتمثلين في مسؤولي املديريات ورؤساء 20ذلك للتجهيزات الحديثة واملتطورة التي تمتلكها املؤسسة، إذ أنها خصصت 

، إضافة إلى ذلك جهاز كمبيوتر يساعدها في تسهيل املعامالت اإلدارية والتسيير على مستوى جميع وظائف املؤسسة25بعض املصالح، كما أنها تملك 
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" تعمل به في متابعة مختلف العمليات التجارية والتسيير املالي واملحاسبي، كما تستخدمه في تسيير ملفات العمال Le rikaفهي تستخدم برنامج "

 وحساب األجور، وكذلك بعض أدوات االتصال وتبادل املعلومات. 

القدرة الشرائية لدى املستهلك، بحث تعتمد مؤسسة قديلة في عملية وضع السعر على يعتبر السعر من أهم العناصر املؤثرة على التسعير:  .2

 السعر = التكلفة + هامش الربح.  الطريقة التقليدية، واملتمثلة في سعر التكلفة وهامش الربح حيث:

املطروح في السوق غير قابل للمفاوضة وال يخضع  ونجد أن سعر التكلفة يشمل كل املواد من سعر املواد األولية وتكلفة التصنيع، كما أن هذا السعر

راجع إلى لقوانين العرض والطلب، بحيث يحدد مسبقا ثم يعرض للجميع، وال يعدل في حالة تحديده، أما في حالة ما إذا زادت األسعار للمنتجات فهذا 

ار وتقوم بتحليلها ودراستها، كما تقوم بدراسة السوق املستهدف، أما زيادة تكلفة املواد األولية، هذا وتأخذ مؤسسة قديلة أسعار املنافسين بعين االعتب

تحقيق عائد  في حالة مشاركتها في املعارض والصالونات فنجد أن أسعارها أخالقية أكثر منها تجارية، وتهدف املؤسسة من وراء سياستها التسعيرية إلى:

حاولة تحقيق نصيب أكبر، تحقيق أقص ى ربح ممكن ومواجهة املنافسة، والجدول مناسب على االستثمار، املحافظة على نصيب معين من السوق وم

 التالي يوضح أسعار مختلف أحجام القارورات:

 (: أسعار القارورات بحسب الحجم ملؤسسة قديلة2جدول )
 ل2 ل1,5 ل1 ل0,5 ل0,33 الحجم

 دج35 دج25 دج20 دج15 دج10 السعر

 املصدر: وثائق املؤسسة.                                        

تعتمد املؤسسة في عملية التوزيع على الوكيل املوزع وال تتعامل مع الوكيل املودع، بحيث يكمن الفرق بينهما أن الوكيل املوزع ال التوزيع والترويج:  .3

وبهذا فهو يشتري من املؤسسة ويبيع للتجار، وعندما تتعامل املؤسسة مع الوكيل املوزع  يملك اإلمكانيات لتخزين املنتوج الذي يشتريه من املؤسسة،

تكون هي من يضبط أسعار املنتجات، أما بخصوص  الوكيل املودع فهو يشتري من املؤسسة ويحتفظ باملنتوج مدة من الوقت وبهذا يكون لديه 

وقت واملكان املناسبين له هو، وهنا يكون هو املتحكم بالسعر، ولتتعاقد املؤسسة مع أي موزع اإلمكانيات الالزمة لتخزين املنتوج ومن ثم يبيعه في ال

 تضع مجموعة من الشروط تتمثل فيما يلي:

 شبكة توزيع قوية. 

 ..الخ يتعامل مع أحسن املاركات مثل: كوكاكوال، حمود بوعالم، بيبس ي. 

  شاحنات( 5يملك وسائل نقل للتوزيع )أكثر من. 

  تجارية قوية من حيث أنه يكون معروف من قبل جميع التجار )الجملة، التجزئة (سمعة. 

 مركز مالي جيد. 

 .يقوم ببيع منتج مؤسسة قديلة أال وهو مياهها املعدنية فقط مع باقي املشروبات غير الكحولية 

لة النقل، كما تعتمد على االنترنت والهاتف في هذا وتتعامل املؤسسة مع شركات خاصة بالنقل كمؤسسة شهاب التي تعتبر املمول األول لوسي

ة به، بعدها استقبال الطلبيات، فعلى االنترنت يدخل الزبون موقعها االلكتروني ويترك كمية الطلبية املراد الحصول عليها ومختلف املعلومات املتعلق

هذا املوزع بدل استقباله باملؤسسة، أما بخصوص الطلب عبر  تدرس املؤسسة الطلب وفي حالة وجود موزع في والية الزبون فإن املؤسسة توجهه إلى

بالنسبة للتوزيع  الهاتف فعندما يتصل الزبون للطلب على املنتج يملي على مستقبل املكاملة كل املعلومات الخاصة به وبالطلبية املراد الحصول عليها، أما

% من االحتياجات، بحيث تتمركز أكبر نقطة  80(، وتلبي ما يقدر 03أنظر الجدول رقم نقطة بيع ) 47عبر التراب الوطني فقامت املؤسسة بإنشاء تقريبا 

 بيع في الشمال والوسط أي العاصمة وما جاورها، وهنا نميز بين نوعين من زبائن املؤسسة:

  ومختلف الوزارات، بحيث يقوم زبائن الطلبيات الكبيرة: وهم الزبائن املهمين الذين تتعامل معهم املؤسسة كشركات الطيران، املستشفيات

عقد ممض ي من هؤالء الزبائن باالتصال باملؤسسة مباشرة أو أحد املوزعين األقرب لواليتهم من أجل االتفاق واملفاوضة بين الطرفين للوصول إلى إبرام 

د التسليم والضمانات...وأيضا وسيلة النقل طرف املؤسسة والزبون، وينص العقد على كل ش يء يتعلق بالطلبية: الثمن الكلي، طريقة التسديد، مواعي

 إما يبعثها الزبون أو تؤمنها املؤسسة من وسائلها الخاصة،

 ل بها زبائن الطلبيات الصغيرة: وهم الزبائن العاديون، بحيث إذا أراد زبون الحصول على طلبية من املياه املعدنية الطبيعية من املؤسسة، يتص

 ليم الطلب له.ويقدم طلبه فتقوم بتقديم وصل تس
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 (: املناطق التي توزع لها مؤسسة قديلة عبر التراب الوطني3جدول )
 2015إلى غاية 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 بسكرة

 زرالدة)الجزائر(

 بومرداس

 قسنطية

 

 بسكرة

 زرالدة )الجزائر(

 بومرداس

 قسنطية

 عنابة

 ميلة

 باتنة

 سوق أهراس

 

 بسكرة

 زرالدة )الجزائر(

 بومرداس

 قسنطية

 عنابة

 ميلة

 باتنة

 سوق أهراس

 تبسة

 جيجل

 بجاية

 

 بسكرة

 زرالدة)الجزائر(

 بومرداس

 قسنطية

 عنابة

 ميلة

 باتنة

 سوق أهراس

 تبسة

 جيجل

 بجاية

 الطارف

 سكيكدة

 قاملة

 

 بسكرة

 زرالدة)الجزائر(

 بومرداس

 قسنطية

 عنابة

 ميلة

 باتنة

 سوق أهراس

 تبسة

 جيجل

 بجاية

 الطارف

 سكيكدة

 قاملة

 مسيلة

 سطيف

 البويرة

 السعودية العربية

 

 بسكرة

 زرالدة )الجزائر(

 بومرداس

 قسنطية

 عنابة

 ميلة

 باتنة

 سوق أهراس

 تبسة

 جيجل

 بجاية

 الطارف

 سكيكدة

 قاملة

 مسيلة

 سطيف

 البويرة

 وهران

 عين الدفلى

 البليدة

 تيزي وزو

 املدية

 الجلفة

 الشلف

 من إعداد الباحثين بناءا على وثائق املؤسسة. املصدر:

 والشكل املوالي يوضح بشكل أكثر حجم نقاط البيع التي تمتلكها املؤسسة قديلة واملتمثلة في مصاريف مخزون املياه املعدنية لها.

 .2015 إلى2007(: يوضح مصاريف مخزون مؤسسة قديلة للمياه املعدنية من 2شكل)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثين بناء على وثائق السجل التجاري بالجزائر الخاصة بمؤسسة قديلة. املصدر :                                                     

دج ليصل سنة  118475259ب 2007نالحظ من خالل الشكل بأن مصاريف مخزون املياه املعدنية ملؤسسة قديلة في ارتفاع مستمر من سنة 

دج، والسبب يعود إلدراك ووعي املؤسسة بالسوق واملنافسة الحادة بين املؤسسات ذات نفس النشاط، مما جعلها تتبع 1144370775إلى 2015

وفيرها ملستهلكيها في إستراتيجية التوزيع، وذلك من خالل زيادة نقاط البيع بفتح مخازن تابعة ملؤسسة قديلة، وتخفيض هوامش توزيع منتجاتها، وت

 .الوقت واملكان املناسبين

 أما بالنسبة للتوزيع خارج الوطن فقد تم التعرف على منتج قديلة من طرف الزبون السعودي من خالل أحد رحالته في الطيران الجزائري، حيث

ق أللوان املنتج، فقام الزبون باتصال بوزارة التجارة طالبا كانت عبوة قديلة هي املشروب الذي يسافر مع زبائن الطيران فجذبته الجودة العالية والتنسي

فاقية بين أحسن منتوج للمياه بالوطن الجزائري، ومن بين عدة منتجات كان الفوز أال وهو قديلة، وتم االتصال باملؤسسة عن طريق الهاتف وكانت االت



 بن جروة حكيم، ربوح أم اخلري                                                                                  أثر تطبيق وممارسة األنشطة التسويقية يف استدامة املؤسسات االقتصادية 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019 
 337 

 

حاملة  20حاويات كل حاوية بها  3حاوية ثم  11حاويات وبعدها  4اية ب ، وكانت البد2006املوزع واملؤسسة لتصدير كمية من املنتوج خالل سنة 

 للمياه، والجدول التالي يوضح عدد الرزمات في كل حاوية:

 (: عدد الرزمات في الحاوية الواحدة4جدول )
 عدد القارورات في الرزمة الرزمة الحجم  عدد الحاويات

1 1,5 112 6 

1 2 86 6 

1 1 108 6 

 6 140 رياض ي 1 1

1 0,5 150 12 

 12 150 رياض ي 0,5 1

1 0,33 225 12 

 املصدر: وثائق املؤسسة.                                                    

وبقي التصدير مستمر مع تزايد الطلب على منتج قديلة من قبل الزبون السعودي، والذي على رضا الزبون السعودي هو اتصال بعض 

ج ذو السعوديين باملؤسسة عن طريق االنترنت ويؤكدون بأنهم لم يتذوقوا أبدا مثل مياه قديلة املعدنية الطبيعية، وهذا ما يدل على أن املنتو املستهلكين 

 جودة عالية، وأن املؤسسة تحرص على الحفاظ على الزبائن األجانب واإلبقاء عليهم كأحد أهم الزبائن للمؤسسة.

بحيث أن الباخرة ال تذهب مباشرة إلى السعودية، وإنما  (Transbordement)أما بخصوص إيصال الطلبية لهم فيتم عن طريق الباخرة وتكون 

عطاء ملنتوج إل تمر بإسبانيا )فالنسيا( ثم إلى جدة، مع العلم أن باخرة التصدير تابعة للدولة، إذا يستقبلها الوكيل املوزع للتأكد من وجود وسالمة ا

 رخصة تمكن الوكيل املوزع من إدخال املنتج إلى األسواق السعودية.

 
ا
 أثر التسويق على استدامة مؤسسة قديلة إلنشاء ميزة تنافسية مستدامة: :ثانيا

دافعة أو عنصر يتمثل تركيز املؤسسات على تحقيق االستدامة في اعتماد تكنولوجيا متقدمة وجديدة في مجال التسويق، وهذا ما يعتبر قوة  

ميزة  أساس ي نحو االرتقاء بمستوى عمليات اإلنتاج وتحسين مستوى املخرجات املتحققة، وبالتالي فإن عالقة االستدامة بالتسويق تتمثل في تحقيق

من قبل املنافسين الحاليين أو تنافسية مستدامة والتي بدورها تعني: " توصيف لألداء املتفوق واملعتمد على املصادر أو املوارد التي ال يمكن تقليدها 

لموسة، بل تركز على املحتمل دخولهم إلى نفس الصناعة"، كما أنها تعني املستوى األعلى في إدارة املؤسسة وأنها ال تقتصر على املوارد امللموسة أو غير امل

التوجه الدقيق نحو عمليات األعمال املنجزة من طرفها.
98
 

بالنسبة ملؤسسة قديلة في الخصائص االيجابية التي تمتلكها، ويمكن أن تنافس بها وتصمد أمام حدة املنافسة  وبالتالي تتمثل امليزة التنافسية

ر املواد األولية التي يتميز بها سوق املياه املعدنية، لذلك فإن امليزة التي تمتلكها مؤسسة قديلة تكمن في جودة منتجاتها وقوة البيع، بحيث يتم اختبا

 ئي بمخابر املؤسسة، كما يمكن أن تشكل تكنولوجيا املعلومات املستخدمة في املؤسسة ميزة تنافسية لها، وذلك من خالل:واملنتوج النها

 :نجد أن مؤسسة قديلة تستخدم تكنولوجيا عالية في العملية اإلنتاجية، فمختلف اآلالت واملعدات حديثة ومواكبة للتغيرات  مجال اإلنتاج

 التكنولوجية

  تملك املؤسسة نظام معلومات فعال يتشكل من مجموعة متكاملة من تقنيات اإلعالم واالتصال الحديثة )الهاتف السلكي  ة:مجال اإلدار

والالسلكي، االنترنت، االنترانت(، لغرض ضمان تدفق املعلومات بشكل سريع بين مختلف املصالح، إضافة إلى استخدام مجموعة من البرامج 

 ملعالجة املعلومات. 

 تهدف مؤسسة قديلة إلى تحقيق نمو في املبيعات، وذلك من أجل كسب رضا املستهلك والذي بدوره يعد مكسبا ملبيعات ملؤسسة قديلة: نمو ا

ثمار حقيقيا عند املؤسسة، حيث تسعى من خالله إلى تعزيز قدرتها التنافسية، من أجل املحافظة على بقائها واستمرارها وتحقيق عائد على االست

 يادة مبيعاتها في األسواق التي بها، والشكل التالي يوضح ذلك:من خالل ز 

 

 

                                                             
في اعتمادها إلستراتيجية االستدامة"، مقال بمجلة  األكاديمية للدراسات االجتماعية  HPمر البكري، خالد بني حمدان، اإلطار املفاهيمي لالستدامة وامليزة التنافسية املستدامة "محاكاة لشركة ثا 98

 .7، 6، 5، ص 2013، جامعة الشلف، 9واإلنسانية، العدد
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 ( : تطور مبيعات املياه املعدنية ملؤسسة قديلة3شكل )

 
 املصدر: من إعداد الباحثين بناءا على وثائق السجل التجاري بالجزائر الخاصة بمؤسسة قديلة

، ويعود سبب هذه الزيادة 2015إلى سنة  2007املعدنية في تزايد مستمر من سنة نالحظ من خالل الشكل بأن مبيعات مؤسسة قديلة للمياه 

 دول التالي:إلى التوسع في خطوطها اإلنتاجية من خالل الزيادة في إنتاجها وهو األمر الذي تطلب منها الزيادة في اليد العاملة، وهذا ما يثبته الج

 (: تطور حجم اليد العاملة ملؤسسة قديلة5جدول)
 2015إلى 2005من 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة 

 138 101 90 85 80 82 53 عدد العمال

 املصدر: من إعداد الباحثين بناءا على وثائق مؤسسة قديلة

التنفيذيين، بحيث نجد من خالل الجدول أن مؤسسة قديلة قامت بزيادة حجم اليد العاملة لديها بشكل ملحوظ، وخاصة فيما يتعلق بالعمال 

 تسعى من خالل ذلك إلى تحقيق النمو بواسطة زيادة إنتاجها وتوسيع خطوطها.

ول وبالتالي فإنه من خالل تلبية مؤسسة قديلة لطبيات زبائنها وإرضائهم وتوفر منتجاتها على الجودة واألمان فإنها تكون بذلك قد حظيت بقب

تسعى من خالله إلى البقاء واالستمرار في السوق، وهو ما يوضح اعتماد مؤسسة قديلة للمياه  املجتمع كمؤسسة اقتصادية تمارس نشاطا تجاريا

 املعدنية التسويق املستدام في نشاطها التجاري.

 :الخاتمة
طريق دراسة ميدانية وذلك عن  هدفت هذه الدراسة بشكل أساس ي إلى محاولة الكشف عن أثر التسويق على استدامة املؤسسات االقتصادية،

 حيث توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نذكرها فيما يلي: قديلة للمياه املعدنية بمنطقة جمورة والية بسكرة،ملؤسسة 

 بناًء على تقييمنا للطاقة اإلنتاجية للمؤسسة قديلة بخصوص املياه املعدنية، فإن عملية تلبية طلب زبائنها مقبولة إلى حد بعيد من حيث .1

 .ستيفائها للشروط الالزمة )الجودة، الكفاءة، تلبية الطلب حتى وإن لم يكن متوفر لديها...(ا

تتميز املؤسسة بإشراك املوظفين في اتخاذ القرار كال حسب تخصصه وهو ما يساعدها على أداء أنشطتها من خالل مراقبة نشاطها  .2

 .التسويقي

تدل على أن البحث عن البقاء هو الهدف األول للمسير في مؤسسة قديلة للمياه  اتيجيةاالستر البقاء: إن طريقة التسيير وطبيعة األهداف  .3

 .املعدنية

النمو: إن طبيعة املسير بالنسبة ملؤسسة قديلة التحفظية تجعله يرفض فكرة النمو من خالل التنويع في املنتجات، بل يسعى للتنويع في  .4

 اكتساح أسواق جديدة.أحجام املنتج الواحد لتجنب املخاطرة مع محاولة 

القبول  إرضاء حاجات املالكين، تحقيق األمان في تقديم املنتجات،بما أن قديلة قد اعتمدت في نشاطها املتمثل ببيع املياه املعدنية على كل من  .5

 السوق.االجتماعي للمؤسسة وديمومة األنشطة فتكون بذلك قد حققت التسويق املستدام وهم ما يضمن بقائها واستمرارها في 

 :توصيات

 على النتائج السابقة، يمكننا اقتراح بعض التوصيات نأمل بتطبيقها، وهو ما يعود بالنفع على املؤسسة ونوردها كما يلي: بناءً     

  تكرار العملية.ضرورة توزيع املهام سواء بين األفراد أو بين املصالح، وهذا لتسهيل أداء العمل، وكذا الكتساب العامل املهارة الفنية من خالل 
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 .تبني املؤسسة لنظام معلومات فعال بحيث يجعلها تساهم في التقليل من األخطاء بشكل فعال 

 .اعتماد مصلحة مستقلة خاصة بالنقل والبيئة في املؤسسة 

 .تدعيم املوظفين ومشاركة رأيهم في اتخاذ القرار من أجل االهتمام بعملية تسيير نشاطهما التجاري على أساس متين 
 

 :املراجع

: املراجع العربية:
ا
  أوال

في اعتمادها  HPاإلطار املفاهيمي لالستدامة وامليزة التنافسية املستدامة محاكاة لشركة  (2013)خالد، ،ثامر، بني حمدان ،البكري  .1

 ..، جامعة الشلف9االستدامة، مقال بمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، العدد الستراتيجية

التسويق املستدام  مدخل تسويقي معاصر نحو االستدامة في القرن الحادي والعشرين، األردن، دار  (2017)سليمان صادق وآخرون، ،درمان .2

 كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى.

 .ندرية، مصرمفاهيم واستراتيجيات، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسك التسويق  (1998)مجمد فريد ، ،الصحن .3

 .زكي خليل، التسويق في املفهوم الشامل، االردن،  دار زهران للنشر والتوزيع ،املساعد .4

 إدارة املعرفة  املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات، األردن، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى. (2005)نجم عبود، ،نجم .5

: املراجع األجنبية:
ا
 ثانيا
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Abstract: This study aims at identifying and determining the importance of marketing activities in the 
continuation and survival of the economic institutions in the market in generaland to the guedila Mineral 

Water Foundation in particular Therefore, the study focused specifically on the relationship of the marketing 

elements of product, pricing, distribution and promotion The results of the study have been used to collect and 

analyze data and information on the field study of guedila Foundation and its documents in the statistical 
programs represented in (23.SPSS, EVIEWS). Yen practice marketing activities and the sustainability of the 

institution guedila through their quest for survival and growth are constantly active in the market. 
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Abstract: With the global transformation of the world economy, knowledge and information technology 

become a key factor for the economic competitiveness.  
Saudi Arabia realized that the overall national development must be built on knowledge. This requests the 

establishment of scientific and technical skills and equipment of scientific research, the development of 

institutional structures and systems, and the investment in human capital. Therefore, it has built a national 

policy for science and technology and has established strategic plans to join up with the knowledge-based 
economies.  

 In this perspective, we pursue through this research to study the impact of the engagement of Saudi 

Arabia in the knowledge economy (according to the plans and policies related to education and training, 
scientific research and infrastructure) on its economic competitiveness among a sample of some comparable 

countries. 

 As for empirical side, we tried through many indicators of knowledge and competitiveness, to rate 
Saudi Arabia in a sample of the countries the most dependent on export of fuel commodities. We used 

statistical methods of multivariate descriptive analyzes (principal component analysis (PCA) and 

agglomerative hierarchical clustering (AHC) to detect the relative position of the Saudi economy. We 

developed a typology of the samples on the basis of a set of twelve economic and institutional indicators that 
reflect the development of the knowledge economy and affect the level of competitiveness. The results proved 

that Saudi Arabia has to improve institutional development, knowledge infrastructure and innovation 

capacities to join most competitive economies. 

Keywords: Knowledge economy, competitiveness, principal component analysis, agglomerative hierarchical 

clustering, Saudi Arabia. 

JEL classification: c38, o30, o57 

Introduction: 
The rapid assimilation of sciences in production systems and the use of knowledge as a 

productive factor reinforce the interest in what is today called the knowledge economy. As 

knowledge is essential to achieve efficient operations of production and distribution, it is a source of 

comparative advantage in the new world economy and there is a growing interest in the contribution 

of knowledge to competitiveness. In an empirical study, Philip Shapira and al. (2006), after building 

on a conceptual model of knowledge content, and Through a survey of over 1800 Malaysian firms in 

18 manufacturing and services industries, found evidence of Positive associations between 

technological innovation (as a competitiveness indicator)  and knowledge content. 

One of the most important features of the development perceived by the Kingdom of Saudi 

Arabia during the last two decades is the interest in the so-called knowledge society. The signs of 

transition to a knowledge society are the increasing importance of knowledge and innovation in 

                                                             
99
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social and economic performance, and the increasing role of education and training in promoting the 

global competitive environment in the context of globalization. 

According to a theoretical vision, in contrast with traditional growth analyzes based on the 

external vision of sustainable growth, which limits their explanatory capacity, the new endogenous 

growth theories provide an explanation of economic growth as an internal growth resulting from the 

economic behavior. Due to the link between infrastructures, institutions, technical progress and basic 

scientific research, the role of the state through economic policies as a financier and promoter in this 

field is an indispensable role. Protagonists of endogenous growth theories consider that the 

intervention of the state (by providing public services, human resources development and 

consolidation the institutional framework) has a structural effect (the transition to knowledge 

economy) that determines the level of long-term development. 

1. Economic Growth Theory And Knowledge 
''Capital consists in a great part of knowledge and organization: and of this some part is 

private property and other part is not. Knowledge is our most powerful engine of production; it 

enables us to subdue Nature and force her to satisfy our wants. Organization aids knowledge; it has 

many forms, e.g. that of a single business, that of various businesses in the same trade, that of various 

trades relatively to one another, and that of the State providing security for all and help for many'' 

( Alfred Marshall (1890), Book Four, Chapter 1, Introductory). 

 In his book titled "the Age of Discontinuity", Drucker (1969) defined knowledge economy 

as "the use of knowledge to generate economic benefits". He explained the importance of knowledge 

and the Information and communication Technologies (ICT) industry in advanced economies and its 

important and increasing role in generating value added. Ever since, writings on the knowledge-

based economy have been frequent, and revolve all around the economy's reliance on knowledge, 

creativity, innovation and modern technology as key pillars of economic growth. 

In his seminal paper “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Robert Solow 

(1956) presented an analytical framework according to which economic growth is in the long run 

determined by exogenous technological progress. An essential limit of Solow’s growth theory is the 

assumption that technological progress is an exogenous factor and cannot be accounted in economic 

terms. The need to assess the importance of technological progress for sustainable growth, including 

related investments such as education and R&D, created the motivation for new growth theories that 

have tried to include other variables such as human capital and technological progress in their models 

as endogenous factors. These new theories defend government action and investment in public 

goods, in the area of education and infrastructure, which facilitate absorption, diffusion, and use of 

knowledge and innovation. 

 The first model of endogenous growth (Romer (1986)) has recognition for the emergence 

of knowledge as an endogenous economic growth factor: It assumes that knowledge is gained 

through investment in human capital and learning by doing.  Furthermore technological knowledge is 

considered as an unrestricted commodity
100

. Lucas (1988) integrated human capital as a cumulative 

element, such as physical capital, and an element that accumulates over time thanks to people's 

decisions to invest in knowledge and training. He concluded that the degree of richness and poverty 

among different countries is mainly due to the difference in the length of time deployed for training 

and education.  Romer (1990) concluded that the accumulation of technical knowledge is the engine 

of economic growth, and that the economy which allocates large proportions of capital to research 

achieves high growth over the long-run. Barro (1990) analyzed the impact of public infrastructure on 

                                                             
100

 The positive externalities between companies are resulting from the accumulation of physical capital. These external factors arise 

because knowledge derived from investment and production cannot be fully allocated and acquired by the company that produces 

them. Investment is the source of learning by doing, which improves productivity not only for the company to invest but also for other 

companies to benefit from this additional investment in the economy. 
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private capital and concluded that public investment has a positive impact on private sector 

productivity. He confirmed that physical capital can only play the desired role by integrating it with 

human capital
101

.  

Considering human capital and technological progress as an engine of growth is not a new topic
102

. 

The ideas of economies of scale
103

 and learning by doing
104

 came before the contribution of 

endogenous growth theories to this topic. However, the main growth factors presented by 

endogenous growth theories have a common feature: they generate positive externalities. The 

knowledge economy, which consists in creation of added value on the basis of knowledge use, is an 

economy of such externalities. 

2. What Is The Knowledge Economy? 
For the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD), such economy is 

defined as the economy based on the acquisition, generation and application of knowledge to drive 

growth and sustain development.The term ''knowledge-based economy'' results from a fuller 

recognition of the role of knowledge and technology in economic growth. ''Knowledge, as embodied 

in human beings (as “human capital”) and in technology, has always been central to economic 

development'' (OECD [1996] p.9). 

The World Bank introduced another similar definition, where the knowledge economy was 

defined as "the economy in which knowledge is generated, transferred and acquired more efficiently 

to stimulate economic development"
105

 . 

A knowledge-based economy relies primarily on the use of ideas rather than physical abilities and on 

the application of technology rather than the transformation of raw materials or the exploitation of 

cheap labor. Knowledge is being developed and applied in new ways. Product cycles are shorter and 

the need for innovation greater. Trade is expanding worldwide, increasing competitive demands on 

producers (World Bank 2003. P.17) . 

It is clear from the above definitions that the knowledge economy is based on innovation and 

technology rather than factual resources. This has deeply changed the view of economics from the 

science of relative scarceness (rare exhaustible wealth) to the science of knowledge affluence 

(renewable wealth).  

The measurement of knowledge in the economy is not an easy task. Many approaches have 

been built and many indicators are today adopted to provide a basic scale of countries’ readiness for 

the knowledge economy. We present in the following some empirical indices of knowledge 

economy. 

2.1. the Knowledge Index (KI) and the Knowledge Economy Index (KEI) 

A well-known approach is the KAM (Knowledge Assessment Methodology) developed by 

the World Bank Institute in order to facilitate countries trying to make the transition to the 

knowledge economy.  It was designed to provide a basic assessment of countries’ readiness for the 

knowledge economy, and identifies sectors or specific areas where policymakers may need to focus 

more attention or future investments. 

                                                             
101 The process of knowledge accumulation (as a manifestation of human capital accumulation) promotes technological progress 

through inventions, product innovation and new production processes. Technical progress also has dynamic externalities that make it 

crucial to long-term growth. 

102Schultz (1967) and Nelson and Phelps (1966) views the human capital of the workforce as a crucial factor facilitating the adoption 
of new and more productive technologies  
103The economic concept dates back to Adam Smith and the idea of obtaining larger production returns through the use of division of 
labour  
104The concept of learning-by-doing has been used by Kenneth Arrow  (1962) to explain effects of innovation and technical change  
105Derek H. C. Chen;  and Carl J. Dahlman (2005)  
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 Economic incentive and institutional regime: strong economic foundations can provide all legal 

and political frameworks increasing productivity and growth. These include policies making ICT 

more accessible, reducing tariffs on technology products and increasing the competitiveness of 

small and medium enterprises. 

 Education and human resources: skilled and creative labour or human capital (as well as creative 

skills in educational syllabuses and learning programs) integrates modern technologies into 

action. 

 The innovation system: following the growing knowledge revolution to adapt it to national needs 

in the light of global environmental changes. 

 Information and Communication Technology (ICT): It facilitates the dissemination and 

processing of information and knowledge, adapting it to local needs to support economic activity 

and motivating enterprises to produce high value added. 

  The indicators included in the four pillars of the KAM methodology make up two main 

indexes: the Knowledge Index (KI) and the Knowledge Economy Index (KEI)
106

. 

The (KI) is the average of the normalized performance scores of a country in three knowledge 

economy pillars – the effective innovation system, education and human resources, and information 

and communication technology (ICT). The calculation of the KI does not take into account the pillar 

of economic incentives and institutional regime. However, The Knowledge Economy Index (KEI) is 

an aggregate index that represents the overall level of development of a country or region towards 

the knowledge economy. It represents a country’s overall readiness to enter in the knowledge 

economy and it judges whether the environment is conducive for knowledge to be used effectively 

for economic development. It is the simple average of the normalized performance scores of a 

country or region on all four pillars related to the knowledge economy - economic incentive and 

institutional regime, education and human resources, the innovation system and (ICT) (World Bank 

[2011]). 

The four pillars of the KEI are supplemented with the indicators reflecting the general 

performance of the economy, which measure the degree of using knowledge to boost socio-economic 

development. The latest survey conducted by the World Bank in 2012 comprised as many as 148 

specific variables (quantitative and qualitative). Due to the difficulties involved in the analysis of all 

available indicators, however, a basic scorecard was developed. It includes (12) basic indicators 

reflecting a country’s preparedness for a knowledge economy
107

. 

2.2. the global innovation index (GII) 

The (GII) is an annual ranking of countries by their capacity for, and success in, innovation. It 

is published by Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization 

(WIPO), in partnership with other organizations and institutions. Its goal was determining how to 

find metrics and approaches that better capture the richness of innovation in society and go beyond 

such traditional measures of innovation as the number of research articles and the level of research 

and development (R&D) expenditures (World Bank (2010)). The GII relies on two sub-indices—the 

Innovation Input Sub-Index and the Innovation Output Sub-Index— each built around several 

pillars
108

. 

The first sub-index of the GII, the Innovation Input Sub-Index, has five pillars: Institutions, 

Human capital and research, Infrastructure, Market sophistication, and Business sophistication. 

These pillars define aspects of the environment conducive to innovation within an economy. The 

second sub-index of the GII, the Innovation output Sub-Index, covers all those variables that are 

traditionally thought to be the fruits of inventions and/or innovations (patent applications filed by 

residents; scientific and technical published articles in peer-reviewed journals; property receipts as a 

                                                             
106(www.worldbank.org/kam)  
8 See for example Muhammad Bashir (2013)   
108 GII2017 (https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Innovation
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percentage of total trade; high-tech net exports as a percentage of total exports; exports of ICT 

services as a percentage of total trade;…).  

3. Knowledge And Competitiveness 

Capacity for innovation is the core of the knowledge economy, and technologies are a source 

of new competitive advantage. The creation and use of knowledge is important for long run 

economic growth and applications of scientific findings are essential for global competitiveness. 

''When a firm, industry, or country acquires a competitive edge, knowledge becomes the basis of a 

“rent” (income over and above normal profit) that replaces the rents derived earlier from resources 

and cheap labor.'' (WB 2007 p.5). 

Leadbeater (1999) sustains that our societies should be organized around the creation of 

knowledge capital and social capital, rather than being conquered by the control of financial capital. 

He argues for a radical renovation of corporate and government institutions inherited from the 

industrial era which is inappropriate to the knowledge economy, including new approaches to 

measuring economic value and social entrepreneurship.   

Knowledge influences competitiveness, economic growth, and development as long as it 

finds concrete applications—in other words, as long as it is at work
109

.  

Related to knowledge as the driver of competitiveness and productivity, The World Economic Forum  

(WEF) published  annually since 2005 the Global Competitiveness Index (GCI).  

3.1. the Global Competitiveness Index (GCI) 

The last (GCI) issued in 2017 combines 114 indicators that capture concepts that matter for 

productivity. These indicators are grouped into 12 pillars: institutions, infrastructure, macroeconomic 

environment, health and primary education, higher education and training, goods market efficiency, 

labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size, business 

sophistication, and innovation. These pillars are in turn organized into three subindexes as shown in 

the following figure 

 

 

Figure(1): The Global Competitiveness Index framework 
Source: World economic forum. The Global Competitiveness Report 2017–2018 (www.weforum.org/gcr) 

                                                             
109 (WB 2007. P.6) 
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It was mentioned in the "Global Competitiveness Report 2017–2018'' that improving the 

determinants of competitiveness, as identified in the 12 pillars of the GCI, requires the coordinated 

action of the state, the business community, and civil society. All societal actors need to be engaged 

to make progress on all factors of competitiveness in parallel, which is necessary to achieve long-

lasting results.  

4. Transition To Knowledge Economy And Coompetitiveness In Saudi Arabia  
Saudi Arabia's overall performance has enhanced over the years mainly due to several 

initiatives aimed at creating a knowledge-based economy. A broad national long-term plan for 

science and technology has been developed and The National System for Science, Technology and 

Innovation has been constructed.  Subsequently, the Kingdom has prepared the National Long-run 

Plan for Science, Technology and Innovation,(which extends from 2008 to 2025) to be implemented 

over four five-year plans consistent with the Kingdom's five-year economic and social development 

plans.This long-run plan gains its importance by mobilizing national scientific and technical 

resources and capacities for inclusive development and achieving the Kingdom's vision of becoming 

a knowledge-based economy. 

To displays the transition to a knowledge society in Saudi Arabia through the measurement of 

indicators of science, technology and innovation, a report was issued in 2014 jointly by the Ministry 

of Economy and Planning in Saudi Arabia, King Abdulaziz City for Science and Technology 

(KACST), the Communications and Information Technology Commission and Madar Research and 

Development Center. This report indicates that: With 237 patents The Kingdom was ranked first in 

the Arab world and ranked 29th in the world in terms of the number of patents granted by the US 

Patent and Trademark Office (USPTO) in 2013. In that year four Saudi universities  realized an 

important success by entering the Shanghai List for the top 500 universities worldwide, achieving the 

top four Arab and Islamic positions. 

To investigate the recent progress in transition to knowledge-based economy in Saudi Arabia, 

Samia Satti(2014) used the World Bank framework and definition of Knowledge Index (KI), 

Knowledge Economy Index (KEI) and its four pillars (economic incentive and institutional regime, 

education and human resources, innovation system and Information and Communication Technology 

(ICT) pillars). Her findings '' support the hypothesis concerning some progress in transition towards 

knowledge-based economy in Saudi Arabia. The progress appears from improvement in terms of KI, 

KEI, ICT pillar, education pillar, economic incentive and institutional regime pillar, innovation 

efficiency index, knowledge creation index, knowledge impact index, knowledge diffusion index and 

technological infrastructure, despite deterioration in both innovation pillar and knowledge absorption 

index'' Samia Satti(2014. P.1).  

The Global Competitiveness Index (GCI) report (2017-2018) gives a clear idea about the 

performance released by the kingdom of Saudi Arabia in this area. It mentioned that the country, 

ranked 30
th

 among 137 countries, has stable institutions (27th), good-quality infrastructure (29th), 

and the largest market in the Arab world (15th). However Saudi executives see restrictive labor 

regulations as their most problematic factor for doing business: the labor market is segmented among 

different population groups, and women remain largely excluded. Another concern is the lack of 

adequately educated workers: although tertiary enrollment is strong at 63 percent, more efforts are 

needed to advance the quality of education and align it with economic needs
110

. 

In comparison with the economies of the Middle East and North Africa (MENA), Saudi Arabia 

realized recently the best performance in term of global competitiveness. 

 

                                                             
110The Global Competitiveness Report  2017–2018  (p.252)  
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Figure (2): Performance overview of Saudi Arabia 

Source: The Global Competitiveness Index 2017-2018 (p.252) 

We argue that knowledge is a multidimensional factor. Therefore it continues to be hard, 

using the endogenous growth models, to measure the effect of knowledge on economic development 

and the contribution of knowledge to total factor productivity and competitiveness, which can be 

affected by other parameters such as the more effective utilization of knowledge incorporated in 

human capital, social capital and physical capital. In contrast, a more disaggregated set of analytical 

frameworks and indicators can cast new light on knowledge-based economic performance and its 

effect on global competitiveness. 

 

5. Knowledge And Competitiveness: The Relative Position Of Saudi Arabia In 

2016: A Multidimensional Data Analysis  
 Our drive is to detect the relative position of the Saudi economy in terms of knowledge and 

competitiveness (among a sample of 20 countries between the most dependent on export of fuel 

commodities
111

), and to perceive the possible existence of country clubs within this sample. 

 We attempt to develop a typology of countries on the basis of a set of economic and institutional 

indicators that reflect the development of the knowledge economy and affect the level of 

competitiveness. To do this, we use a statistical method of multivariate descriptive analyzes: 

principal component analysis (PCA) and agglomerative hierarchical clustering (AHC). 

The remainder of this section is organized as follows: we present the approach used and the variables 

considered in the analysis, next we present the results and attempts to classify countries on the basis 

of the different outputs of the multidimensional statistical analysis methods that we adopt, and draw 

political conclusions in the light of theoretical ideas and in an endogenous manner according to the 

characteristics that we will have highlighted for the convergence clubs. 

5.1. Method and database 

 The application of multivariate statistical methods has increased considerably. Herein, 

principal component analysis (PCA) and hierarchical cluster analysis (HCA) are the most widely 

used tools to explore similarities and hidden patterns among samples where relationship on data and 

grouping are until unclear (Daniel Granato and al. (2018)). 

 In order to determine the typologies of the sample of 20 countries among the most 

dependent on export of fuel commodities
112

, in terms of competitiveness and knowledge economy, 

                                                             
   111 See appendix (I ) 
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and to detect the relative position of the Saudi economy in this sample, we have combined the results 

of two statistical methods covered by multivariate descriptive analyzes: principal component analysis 

(PCA) and agglomerative hierarchical clustering (AHC). 

 The (PCA) is a descriptive statistical tool that allows studying simultaneously the relations 

between the variables and the similarities between the statistical units called individuals. This 

multidimensional method makes it possible to study and synthesize large masses of information by 

representing them in a simplified way, usually in a plane (space of dimension two) by deforming at 

least the initial configuration in the original multidimensional space. Thus, the factorial analysis 

charts make it possible to identify clusters, oppositions, and trends that cannot be discerned directly 

on a large data table (the number of variables multiplied by the number of countries). 

 The classification method (AHC) aims to group individuals into a small number of 

homogeneous classes in such a way that the individuals in the same class are as similar as possible 

(in terms of the values taken by the variables characterizing them) and that the classes are as separate 

as possible. This method is a complement to factorial methods. The classification methods take into 

account all the factorial axes that are relevant to correctly represent the structure of the variables and 

individuals in the original space. The problem of a large deformation of the initial structure due 

solely to taking into account the first two or three axes does not therefore arise with these methods. 

Moreover, the description of a large number of individuals in homogeneous classes (in the form of a 

convergence tree) is easier than their representation in a graphical plane. 

 The choice of these descriptive analytical methods stems from the desire to have a 

simplified representation of the statistical individuals (countries) without going through the 

constraint of econometric modeling which often raises the problems of specification and causality 

between explained and explanatory variables. We want to make a simpler picture of reality rather 

than simulate relationships. The results provided by the factor analysis methods must be interpreted 

within the theoretical framework in which they are conducted. The aim of this empirical work is 

therefore to study the data table (which claims to represent all the dimensions of the knowledge 

economy) from the point of view of links between variables and similarities between individuals, in 

order to provide a classification of the latter easy to interpret and rich in terms of prospecting 

development policies enhancing productivity and competitiveness. 

Database 

 For a sample of 20 countries among the most dependent on export of fuel commodities, we 

use a two-input data table with 20 rows (individuals) and 12 columns (variables). Each individual is 

described by the values he takes for 12 variables (Var1, ... Var12) chosen to reflect a set of socio-

economic criteria that define the general environment of each economy in question
113

. These 

variables are the main pillars of the Global Competitiveness Index indicated in the global 

competitiveness report published by the World Economic Forum ( 2017-2018): 

 Institutions (V1); Infrastructure (V2); Macroeconomic environment (V3); Health and 

primary education (V4); High education and training (V5);Goods market efficiency (V6); Labor 

market efficiency(V7);Financial market development (V8);Technological readiness (V9); Market 

size (V10); Business sophistication: (V11) ;Innovation (V12) 

                                                                                                                                                                                                             
112 The data base is presented in appendix I, and the most reliant on oil countries  are presented in World bank database (2016).   
(www.weforum.org/agenda/2016/05/which-economies-are-most-reliant-on-oil/). 
113

there are no standard methods of describing the extent to which an economy is knowledge-intensive or, in particular, of measuring 

levels or changes in the ‘knowledge content’ of the various sectors that comprise an economic system. Philip Shapira and all (2006) 

define knowledge content as “the sum of human capabilities, leadership assets and experience, technology and information capital, 

collaborative relationships, intellectual property, information stocks, and capabilities for shared learning and utilization that can be 

used to create wealth and foster economic competitiveness”. In this study we adopt the main pillars of the Global Competitiveness 

Index indicated in the global competitiveness report published by the World Economic Forum ( 2017-2018). 

 

http://www.weforum.org/agenda/2016/05/which-economies-are-most-reliant-on-oil/


Knowledge economy and competitiveness: The relative position of Saudi Arabia                                       Benmbarek Mahmoud 

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019 
 349 

 

 The variables cited above will be noted respectively Var1, Var2, ..., Var12 and the 

countries will be numbered from 1 to 20.  

5.2. Results of the principal component analysis and classification 

 To perform a classification of the economies in this sample and detect the relative position 

of Saudi Arabia, the choice of the statistical tool is based on the   Principal Component Analysis 

(PCA). Following a PCA, the Software, in particular XLSTAT2017 that we have used, provides the 

following information: 

• The correlation matrix of variables 

• The eigenvalues associated with each factor axis (edited by the software also as a percentage of 

the total inertia, thus allowing the cumulative percentages to judge the importance of the reduced 

space considered for the representation of the sample). 

• The eigenvectors: the coefficients of the variables in the linear equations of determination of the 

principal components. These coefficients are interpreted as the correlations between the variables 

and the factorial axes and thus allow interpreting the positions of the individuals on the factorial 

axes by reference to the initial variables of the data table. 

• The coordinates of the individuals on the main axes; by observing the distribution of individuals 

according to the factorial axes or using classification methods, the latter allow the individuals of the 

sample to be classified into homogeneous subgroups and to be able to interpret the nomenclature 

observed by reference to the roles of the initial variables in the determination of the principal 

components. 

• Plane graphs to visualize the distribution of individuals according to the chosen factorial axes and 

to judge their similarities and proximities. 

 Principal Component Analysis: 

 In a PCA with reduced centered data, each initial variable, by definition, has inertia equal 

to one; the total inertia is therefore equal to the number of initial variables. The ratio between each 

eigenvalue and the sum of the values represents the share of the initial information contained by each 

factorial axis (or main component). The number of axes chosen to interpret the relative positions of 

the countries studied depends on the share of information contained in each axis. So we can say that 

we have to look at the axes until we get an accumulation of information deemed "sufficient". As a 

general rule, the examination is limited to three or four axes. However, the degressive form of 

eigenvalues must be taken into account. Generally in PCA, we are interested in the axes for which 

the share of the information is greater than 1 / number of variables. 

Table(1): Eigenvalues 

 

 

 

 

 

 The analysis of the eigenvalues indicates that the information conveyed by the eleven 

variables considered in the analysis can be summarized to 85% by the first three axes. More 

specifically, it can be seen that the first main component explains 65% of the total variance present in 

the initial data and that the first two components account for almost 76%. The following scree plot 

resumes this result 

 

 

 

 

 

  F1 F2 F3 

Eigenvalue 7.808 1.331 1.092 

Variability (%) 65.068 11.092 9.103 

Cumulative % 65.068 76.159 85.263 
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Figure(3): Scree plot 

To be able to comment on the graphs relating to individuals, it is necessary to interpret the factorial 

axes or principal components with respect to the initial variables. The composition of the factorial 

axes is only the result of a linear combination of the original variables. Thus, one of the most 

important elements allowing interpreting the relative positions of the individuals according to the 

factorial axes is the information on the relative contribution of the 12 variables of the study in the 

proliferation of the factorial axes. This information is the subject of the correlat ion table between the 

variables and the factors. This matrix of correlation of variables with the factorial axes gives a clear 

idea of the composition of the latter and allows interpreting the relative positions of individuals 

(countries) in the light of their proximities to the factorial axes chosen to represent them. 

Table(2): Correlations between variables and factors: Factors loading 
 V1 v2 v3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

F1 0.931 0.916 0.756 0.734 0.599 0.924 0.725 0.835 0.882 0.094 0.94 0.941 

F2 -0.06 0.256 0.107 0.354 0.631 -0.266 -0.468 -0.313 0.069 0.556 -0.157 -0.019 

 

 The representation of individuals takes place in Euclidean planes or images whose axes are 

the most interesting main components. We are primarily interested in the plan generated by axes I 

and II. It is actually the plan that synthesizes the maximum information; it is called the main plane or 

(plane1_2). According to the share of information explained by this plane (76.15%) it is not very 

instructive to examine others. 

 

 

Figure(4): First Plan of (PCA) 

 The following table gives an idea about the significant contribution of the variables in 

determining the principal components  
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Table(3): Squared cosines of the variables 

 
Values in bold correspond for each variable to the factor for  which the squared cosine is the largest 

 From the last table, and according to the contribution of the variables of the study to the 

proliferation of principal components, the first factorial axis can be titled axis of knowledge economy 

and competitiveness. The second axis represents mainly the market size.   

 The distribution of individuals on the principal plane shows at first sight a polarization of the 

sample studied at least in two convergence clubs. It is also clear that countries in the left side of the 

first axis (which can be named the knowledge and competitiveness axis) form together a club of 

convergence. The other countries lagged along this axis form the second group.   

The factorial plan clearly shows the proximity and distance relationships between individuals. 

Indeed, if the representative points of two individuals are close to one another in a plane, this means 

that these two individuals have almost the same characteristics in relation to the variables most 

correlated with the main components defining the plan in question. On the other hand, two points 

that are distant from each other along an axis have antagonistic characters according to the variables 

defining the axis. The nearest countries to Saudi Arabia in this plane are Bahrain, Azerbaijan and 

Indonesia.  

As already mentioned above, the classification methods are a complement to the factorial 

method. They are a means of grouping individuals into a restricted number of homogeneous classes 

so that the individuals of the same class are as similar as possible and the classes are as separate as 

possible. 

5.3. Classification analysis (Agglomerative hierarchical clustering (AHC)) 

The classification methods take into account all the factorial axes that are relevant to well 

represent the structure of the variables and individuals in the original space. The problem of 

deformation of the information due to the consideration of only the first two or three factorial axes 

during the PCA does not therefore arise with the classification method. 

The agglomerative hierarchical clustering (AHC) method we adopt produces a series of 

partitions containing increasingly larger classes; it consists in grouping the two most similar 

individuals, then the next two, and so on until there is only one class. A hierarchical tree represents 

this sequence of partitions. The study of the form of the tree makes it possible to acquire knowledge 

of the probable number of classes in the set of individuals. The height of the jumps between two 

cutouts is particularly important. This prior knowledge therefore makes it possible to guide the 

choice of the optimum number of classes, which may be apriori inspired by the main plan of the 

(PCA). 

The graph below is the dendrogram. It clearly shows how the algorithm proceeds to group the 

individuals and then form the subgroups. 

 
Figure(5): Dendrogram 

V1 v2 v3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

F1 0.867 0.839 0.572 0.539 0.359 0.853 0.525 0.698 0.778 0.009 0.883 0.885

F2 0.004 0.065 0.011 0.125 0.398 0.071 0.219 0.098 0.005 0.309 0.025 0
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 The algorithm gradually regrouped all the observations. The dashed line in the figure above 

represents the automatic truncation if one does not a priori lay down the number of classes desired, 

and makes it possible to visualize that three homogeneous groups have been identified for this 

sample 

 
Automatically, the XLSTAT software has identified three group of countries in light of the data 

table: the first group contains 10 countries, the second group and the third group contains 5 countries 

each. We note that the homogeneity is not strong within the first group. The relative heterogeneity of 

this group, as shown by the dendrogram, makes it possible to adopt a less aggregated truncation and 

to choose the grouping of countries in a larger number of groups. 

                             
Figure(6): The countries groups 

This clustering of each country to the group to which it is assigned may be reused for further 

analysis or interpretation of the structural characteristics of each group. 

The effort exerted by the Kingdom of Saudi Arabia in the way of the knowledge society has led to 

results in terms of competitiveness compared to oil-related countries. The Kingdom's belonging to 

the second group of the studied sample based on the pillars of the overall index of competitiveness is 

an evidence of the ovaries of efforts in the fields of knowledge economy. Saudi Arabia is in a 

relatively good position in the sample of countries most dependent on export of fuel commodities. 

However, it stills at a distance from other countries in the first group, such as Norway and Malaysia, 

which had invested more in the knowledge economy and thus achieved a good competitiveness. 

From the table that represents correlations between variables and factors, we see that Saudi Arabia 

has to invest more in institution, knowledge infrastructure, and innovation to improve knowledge 

economy achievement and competitiveness. 

6. Conclusion: 
 The principal component analysis (PCA)and the agglomerative hierarchical clustering (AHC) 

are two descriptive analysis methods used in this paper to view the relative position of Saudi 

economy in term of knowledge and competitiveness. The description of the comparative situation of 

the Saudi Economy, in view of the twelve variables in the study, confirms that   Saudi Arabia is in a 

relatively medium position in the sample of countries most dependent on export of fuel commodities. 
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In comparison with the economies of the Middle East and North Africa (MENA), Saudi Arabia 

realized the best performance in term of global competitiveness. However, within a sample of most 

competitive countries it doesn’t relief good performance in term of knowledge economy and 

competitiveness. 

The results confirm that Saudi Arabia has to use its considerable wealth to improve institutional 

development, knowledge infrastructure and innovation capacities to join the most competitive 

developed economies.  

The transition to a knowledge economy is not defined by any particular set of emerging 

technologies themselves, but rather by the transition to new systems that built on new institutions, on 

knowledge and on the infrastructure of the digital revolution. Therefore, the sustainability of a such 

economy requires the promotion of investment in some areas
114

 where return in the short term can be 

low, so the state needs to support the economic policy that reach a knowledge-based economy. 

The improvement of technological infrastructure, economic incentive and institutional regime, 

innovation efficiency, knowledge creation, knowledge absorption, knowledge impact, and 

knowledge diffusion, are therefore the main goals of the long run development plan in Saudi Arabia. 
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Appendix 

Table(1): Database (sample of oil-dependent countries) 

Source : prepared by the author from the global competitiveness report (2017-2018). The world economic forum  

 Country GCI V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

1 Algeria  (ALG) 4.07 4.4 3.6 3.6 4.6 5.8 4 3.6 3.3 3.4 4.8 3.3 2.9 

2 Azerbaijan (AZE  4.69 4.6 4.5 4.8 5.7 4.5 4.8 5 3.8 4.6 4 4.4 4 

3 Bahrain (BHR) 4.54 5 5.1 4 6.2 5 5 4.6 4.3 5.6 3.3 4.5 3.6 

4 Brunei (BRN) 4.52 4.4 4.3 5.1 6.3 4.5 4.3 4.4 3.7 4.5 2.9 3.7 3.2 

5 Cambodia (COL)  3.93 3.4 3.1 4.6 5.3 2.9 4.2 4.4 4.1 3.4 3.4 3.6 2.9 

6 Canada (CAN) 5.35 5.4 5.7 5.1 6.6 5.8 5.2 5.4 5.4 5.9 5.4 5 4.7 

7 Ghana (GHA) 3.72 4 3.3 2.6 4.5 3.7 4.3 4.3 3.8 3.6 3.8 4.1 3.4 

8 Indonesia (IDN) 4.68 4.3 4.5 5.7 5.4 4.5 4.6 3.9 4.5 3.9 5.7 4.6 4 

9 Iran (IRN) 4.27 3.7 4.4 5.2 6 4.7 4 3.3 3 3.6 5.2 3.7 3.3 

10 Kazakhstan(KAZ) 4.35 4 4.2 4.2 5.9 4.6 4.3 4.6 3.3 4.6 4.5 3.6 3.2 

11 Kuwait (KUW) 4.43 4 4.3 5.6 5.6 3.9 4.2 3.6 4.1 4.3 4.4 4 3 

12 Malaysia (MYS) 5.17 5 5.5 5.4 6.3 4.9 5.1 4.7 5 4.9 5.1 5.1 4.7 

13 Nigeria (NGA) 3.3 3.2 2 3.5 3 3.1 4.1 4.6 3.7 3 5 3.7 2.8 

14 Norway (NOR) 5.4 5.8 5 6.6 6.6 5.9 5 5.1 5.2 6.1 4.4 5.4 5 

15 Oman (OMN) 4.31 5 4.9 4.7 5.9 4.4 4.5 3.5 4.2 4.5 4.1 4 3.3 

16 Qatar (QAT) 5.11 5.6 5.8 5.9 6.2 5 5.2 4.9 4.7 5.4 4.4 5 4.7 

17 Russia (RUS) 4.64 3.7 4.9 5 6 5.1 4.2 4.3 3.4 4.5 5.9 4 3.5 

18 Saudi Arabia(SAU) 4.83 5 5.2 4.9 6 4.9 4.6 4.1 4.2 4.9 5.4 4.5 3.7 

19 United Arab Emirates 
(UAE) 

5.3 5.9 6.3 5.6 6.3 5 5.6 5.2 4.8 5.8 4.9 5.3 4.6 

20 Venezuela (VE) 3.23 2.2 2.6 2.4 5.3 4.6 2.8 2.7 3.1 3 4.4 3 2.6 
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Abstract: Financial mediators carry out the function of directing saving into domestic investment. They 

simplify effectual distribution of capital resources, which on the other side increase productivity and improve 
economic effectiveness which leads to decrease capital output ratio. The insurance sector performs 

exceptionally useful function in economy as financial intermediaries.                    

This paper examined the role of insurance sector in Oman economy using real gross domestic product 
(GDP) as representative for Oman economy performance (economic growth). The central objective of the 

paper is to scan the role of insurance sector on economic growth in Oman, using secondary data (time series) 

for the period 2008-2017, a total of 10 observations, were used. Data is collected from the various sources, 
security market in Muscat (MSM) annual reports and the annual reports of the central bank of Oman. The 

method used includes the implementation of multiple regression analysis to explain the role of the insurance 

companies on the Omani GDP. The results so far showed that there is a positive relationship between 

insurance sector and economic growth in Oman for the considered period. So the main recommendation is 
that, Oman should give more attention to the financial sector development with more concentration on 

insurance sector development to grantee economic growth. 

 
Keywords: GDP, Oman economy, GOIS, insurance premium and Muscat security market etc. 

JEL classification: G22, I13, I31, G29 

1. Introduction: 
From the period of second world war to present, economic and social development has 

become a prominent place among economic, political and social studies. Economic and social 

development is carried out by relying on different sectors of the country's economy. The insurance 

sector services are vital to because of its contribution to social development by providing the 

necessary protection for the wealth and property of the country. 

Most governments all over the world, strive to utilize their insurance resources towards 

attaining and preserving sustainable development and growth to promise a better standard of living 

for their people. Oman, like any other country, has continuously tried to improve her status in the 

intercontinental economy by promoting its insurance sector and resources. This can be achieved by 

the actions (measures) being introduced by the government in the form of policy documents 

comprising the development goals and expectations of the nation. The insurance industry has the 

potential to achieve some of these goals and expectations. A number of indicators have revealed that, 

the insurance industry in Oman is at the earliest stage in that there are a lot of challenges and risk. 

The necessity for insurance arises from scare of the anonymous, fear of risk and distress of loss. 

People need to be insured against the unidentified and elements for which they don’t have complete 
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control. Nevertheless, insurance as we all know did not shaped up but has progressed over centuries 

built on modifications in need, rule, and know-how (Buckham & etal , 2010).  

In addition, it contributes to the provision of income and financing of various investments in 

the local market and with the technological development witnessed in this century and then re-

examination of many of the most important data: the study of the various types of risk to which the 

individual is exposed as a result of entering into multiple transactions enter the element of industry 

and competition The spread of machinery and the consequent losses that may be fatal occur with the 

lowest possible risk. This perception relates to the damages that occur to persons and property. 

The insurance concept is a cooperation and interdependence organized and managed by the insurance 

institutions, which supports a contract stating the rights and requirements of the insured and the 

insurance company. 

Insurance institutions are financial institutions that practice a double circle. An insurance 

institution provides the insurance service to those who request it. It is also a financial institution that 

obtains money from the insured to reinvest it in exchange for returns, thus playing a key role in 

achieving economic and social progress. The insurance sector has taken international and regulatory 

dimensions due to the economic development and the global transformations experienced by most 

countries, especially the developing countries, to meet the requirements of the insurance needs. This 

is considered to be the openness and rapid change in the global economy, where the security activity 

has managed to make its way to approach today's transformation into a security industry with its 

local rules and features. As a result, most countries of the world have mastered the economic and 

social importance of insurance and promoted, developed, motivated the technological progress that 

has imposed itself in recent times to advancing development including the insurance sector. 

In most of the literature, the starring role of the insurance companies in fostering 

development of the economy has been dedicated to assess the association between growth of the 

economy and deepening the financial market. Whereas the banking and securities markets are strictly 

interrelated, insurance meets the various economic functions to some extent do supplementary 

financial services, and this in turn needs certain situations to enhancement and provide a full 

economic input.  

Luckily, few years ago, many of the exciting lines began interesting research to draw precise 

participations from insurance to the process of economic growth along with for the welfare of the 

poor. Proof recommends that the insurance subsidizes substantially to economic growth by 

improving the investment environment and encourage more effectual combination of activities to be 

carried out in the lack of risk management tools. It doubles this influence through the integrated 

development of other and financial institutions mainly banks. 

Experimental studies propose that nonlife insurance participates to all countries’ growth at 

different stages of development. While, life insurance marks a significant contribution to the growth 

of most of them in richer nations, where life insurance is usually having the minimum share of the 

total insurance market contribution in countries of low-income. The connection between spread rate 

of the insurance and individual income levels is similarly solid in the opposite trend, with high 

income constituting a robust driver of life insurance coverage. Though, it is not easy to separate 

whether low insurance consumption at low income levels reveals low demand for life insurance 

products or supply side restrictions related with weak controlling and guiding environments and 

higher insurance costs. 

The economy of any country is built on different sectors because of the contribution of these 

sectors to the production and contribution of national income to the economy. It is noteworthy that 

one of the most important sectors is the insurance sector, which is considered one of the most 

important service sectors, which has developed as a pilot.  

He plays a social role with his safety and as a show of cooperation and solidarity. It also has a role in 

the economic life as a means of credit, and an effective means of gathering the necessary capital for 
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the economy as a component of production, which leads to the revival and consolidation of the 

national economy and ensures the consolidation of economic forces and guarantees them.    

 Through these jobs, we find that insurance is a means of advancing this economic development, I try 

to show it through this research. 

Oman, like other countries, has seen a growing development in the insurance industry, especially 

after its entry into the market economy, this has witnessed an expansion in insurance activity and a 

development in professional competencies modernity represented in the mergers and banking 

insurance, and because of its importance, the State has established several companies either whether 

public, private or cooperative, to insure most of the risks in economic life. 

Research problem: 

It is perceived that, there has been a substantial growth in the insurance sector in the last few 

years back, crosswise the entire world. Simultaneously the input of insurance to the financial sector 

is notable. Utilization of local savings, further effective super vision of various risks, alleviation of 

losses and additional efficient distribution of national capital and upgrade of financial stability has 

been investigated by numerous researchers. These researches likewise indicate a direct impact 

between insurance and economic growth. Oman, like other developing countries, has a limited 

insurance sector which has seen a growing development in the last few decades. So this paper is an 

attempt to analyze the impact (contribution) of insurance sector (as one of the components of 

financial sector) on economic growth mostly in national context. So the paper examines the link 

(relationship) between different types of insurance (life insurance, general insurance and non-life 

insurance) and economic growth in Oman.  

Objectives of the study: 
The main objective of this paper is to examine the role that insurance sector played in 

economic growth of Oman. Other objectives are as follow: 

 To identify the role of gross output of the insurance sector (GOIS) in economic growth in 

Oman. 

 To assess the role of insurance premium (IP) in economic growth in Oman. 

 To find out the problems facing the insurer and the insured in Oman 

Model specification, data and methodology: 
The data collected from different sources like, Muscat security market official annual reports, 

the annual reports of CBO, statistical bulletins, and insurance companies’ annual reports. Multiple 

regression is used to generate the results. The paper is fundamentally time series data covering 2008 

to 2017. In identifying the influence of insurance companies on economic growth, we applied the 

OLS method. Thus insurance impact was substituted by the gross output of the insurance sector 

(GOIS), and insurance premium (IP), whereas economic growth was exchanged by real gross 

domestic product (GDP). In this study, statistical method of multiple regression approach was used. 

Their findings conclude that economic growth is considerably affected by gross output of the 

insurance sector, and insurance premium. 

Model description: 

In this paper, the model uses the functional relation as given below:  

  GDP= f (GOIS, IP) ………………………...   (1) 

The model is stated as follows: 

GDP=β0+ β1 GOIS + + β2 IP +µ………………. (2) 

Where: GDP=gross domestic product, GOIS = gross output of the insurance sector IP = insurance 

premium, β0, β1, andβ2 = constant parameters and µ = the error term. 
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2. Literature Review:  
Beck, Thorsten (2003) in his study about life insurance, argued that, life insurance has 

become progressively an essential part of the financial sector during the last 40 years, supplying a 

variety of financial services for customers and start to become a one of the most important sources of 

investment in the capital market. On the other hand what pushes the huge differences in life 

insurance consumption through nations remains uncertain. By means of a panel data, for sixty eight 

countries for the period 1961–2000 aggregated at different frequencies, this paper concludes that 

economic measures- like banking system expansion, inflation, per capita income, and institutional 

indicators are the strongest predictors of the use of life insurance. The magnitude of the social 

security scheme, education, life expectation and the children dependency ratio, seem to have weak 

relation with life insurance consumption. The findings highpoint the significance of price stability 

and banking industry progress in completely be aware of the savings and investment functions of life 

insurance in an economy. 

Palgrave Macmillan Ltd (2007) argues that, insuring risks in a contemporary economy of 

many dimensions undertaking. It is a compound business that interrelates with several aspects of our 

lives. The significance of the insurance business for an economy can partially be estimated by the 

pure size of its business, the assets under controlling, and the number of employees in a given 

country or input to the national GDP. It really plays a more essential role in the workings of a 

modern society, being a required prerequisite for many accomplishments that would not take place 

were it not for insurance. Insurance is a main constituent of economic development and this research 

is worried with the inputs that insurance makes the development of a contemporary economy. 

Haiss, P (2008) The input of insurance businesses has acknowledged less consideration than 

bank and stock markets, even though it is developing and it playing a significant role in financial 

intermediation, mostly as a supplier of risk transfer in only one country or very dissimilar samples.  
Haiss examined equally that influence of premiums (payments) and insurance investment on gross 

domestic product (GDP) growth in Europe countries. He piloted a cross-country panel data 

examination from year 1992 to year 2005 for 29 European countries. He reached to conclusion that, 

there is direct (positive) effect on GDP growth in the fifteen European countries. Concerning the 

new European Union member countries from eastern and central Europe, he fined a greater effect 

for liability insurance. Moreover, Haiss’s results highlight the influence of the degree of economic 

progress and the real interest rate on the insurance-growth relationship. He states that the insurance 

business wants to be given more care in financial sector investigation as well as macroeconomic 

policy.  

Chang, Lee, and Chang (2014) investigated the link between insurance and economic growth 

for ten countries of organization for economic co-operation and development (OECD). They use 

Granger causality model for the period 1979–2006. They showed that one-direction Granger 

causality going from all insurance actions to economic growth for countries like United Kingdom 

(UK), Switzerland, Netherlands, Japan and France. Additionally, economic growth Granger reasons 

insurance actions for total and life insurance in Italy, for total and non-life insurance in United States 

of America (USA) and for life insurance in Canada. They defend their findings as contrasting to 

Ward and Zurbruegg’s (2000) results, (1) they make use of the supreme current data for investigation 

and (2) they perform their analysis on country-to-country basis while we did it on panel framework. 

Mansour Al-Jamri (2015) According to the annual report issued by the capital market authority of 

Oman, the insurance sector contributed to the GDP of the Sultanate of Oman by about 1.3% in 2014, 

while the contribution of the sector in the GDP of non-oil activities about 3% in the same year. The 

total premiums were Riyal Omani (RO) 400 million during the year compared to RO 359 million in 

2013, the report said. He pointed out that the insurance industry has countersigned notable growth as 

a consequence of the economic growth witnessed by the Sultanate of Oman throughout the last years 

and the increase in the awareness of insurance among the people in Omani, particularly in the branch 

of health insurance which witnessed a clear growth during the few past years. 



The Role of Insurance Sector in the Development of the Economy of Oman                               Muawya Hussein,  Shabbir Alam                                     

Global Journal of Economics and Business– Vol. 6, No. 2, 2019 
 360 

 

Sameh Amin (2016) argued that, the insurance industry is one of the energetic industries that 

the economy can depend on to make a qualitative hike in the domestic economy. Its facilities 

advantage from the several economic sectors and donate to social and economic development and 

defend them by offering the essential protection for people (individuals) and companies along with 

financing many investments. The insurance market has attained noble growth rates in Oman. In the 

last year, the market has reached nearly 500 million (half a billion) Omani Riyals of insurance 

premiums and has grown by 14.8% in the past seven years. The Sultanate's growth and development, 

contributes to the amplified awareness of the growth of the insurance sector to achieve a growth in 

the total written premiums in 2015. Written premiums amounted to RO 446 million, an increase of 

11% compared to the fiscal year 2014, in which premiums amounted to RO 400 million. The capital 

market authority (CMA) in Oman, which manages the insurance industry, give more emphases to the 

quality of the facilities (services) delivered by the insurance corporations and the competitiveness 

between them to make a qualitative hike in the insurance sector, besides improving the percentage 

rate of Omanization and consideration to human staffs and several technical and managerial fields of 

specializations for personnel (employees) in the insurance companies. As the international insurance 

industry is countersigning the advancement and rise of new insurance facilities and the formation of 

products to fascinate more customers, it is essential that the insurance companies in Oman sustain 

this development by introducing fresh insurance products to invite clienteles with unlike interests. 

However, in the event of an accident, there is a delay in ending the procedures for insurance of 

vehicles at the time of the accident. Consequently, the concerned parties should put in place new 

mechanisms to terminate these procedures as soon as possible. Health insurance also affects an 

important aspect of the society, which is their health. Therefore, it is necessary to introduce new 

products in the health insurance sector and intensify the awareness programs of this type of 

insurance, considering the provision of an advanced health service and encouraging the community 

to work health insurance by offering a variety of services. 

Ahmed Al-Jahouri (2017)   As for the health insurance sector, the health insurance sector has 

witnessed rapid growth in the Sultanate. For example, in 2016, health insurance premiums accounted 

for 26% of total premiums written in the Sultanate, with car insurance, which has been in control for 

years, Data show that in the last five years, the health insurance sector in the Sultanate has witnessed 

an increasing demand by the beneficiaries. The cumulative annual growth rate of the sector is about 

34%, which is indicative of the growing health insurance and the increase in the demand for private 

health services. 

The insurance industry generally involves three sets: re-insurance non-life, life insurance. 

Life insurance signifies prolonged term funds whereas, Non-life insurance signifies funds for short- 

term. On the other hand, re-insurance assurances or defends other insurance concerns with respect to 

loss by dispersal their risks to other insurers/reinsurance. The title role of insurance in the economy 

of Nigeria is unexaggerated. First key role of the insurance business in Nigeria is to encourage 

development and secure of the insuring community against their insurable risks (Fadun, 2013; 

Yinusa & Akinlo, 2013). Insurance companies‟ funds are invested in stock markets thereby 

increasing stocks‟ prices for the benefit of investors and improvement of Nigeria economy 

(Agwuegbo, Adewole & Maduegbuna, 2010; Igbodika et al., 2016; Ubom, 2014). In 2016, the 

Nigerian insurance sector invested an estimated N178 billion in the banking industry as placements 

and deposits and held treasury instruments of over N270 billion (Agusto & Co, 2017). 

The insurance companies play a title role in the advancement of any country by offering a 

instrument for conveying companies and individual risks from titleholders to insurers. In various 

countries, the insurance business plays an important role and acts as leader in the steadiness and 

effectual diversification of risks; thus supporting nationwide economic development. The input of 

insurance in the Nigeria cannot be exaggerated; yet, the Nigeria insurance industry has not fully 

exhausted its massive potential (Gabriel, 2015). The Nigeria insurance business planned significance 

is underpropped grounded on supporting business and individual risks over which projected gross 
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premium income (GPI) of N356 billion in 2016 was generated, which represent around 10% growth 

given GPI in 2015 (Agusto & Co, 2017). With respect to Oxford Business Group (2017), the 

insurance industry has countersigned fast growing in past few recent years. The supporters of Nigeria 

listed total gross written premiums (GWPs) of about N350 billion in 2015, which was around 19% 

more than preceding year, beside the fact that insurance market has absorbed a number of overseas 

insurance investors and practitioners (Oxford Business Group, 2017).  

A current paper by Din et al. (2017) examined the association between insurance and 

economic growth for Malaysia, India, USA, China, Pakistan and the UK, applying autoregressive 

distributed lag and pooled mean group (ARDL/PMG). They specified direct and substantial link 

between total insurance, measured by net premiums and economic growth for entirely six countries. 

Furthermore, at per country level; non-life insurance is similarly significantly related with economic 

growth for totally six countries. Yet, life insurance is merely encouraging economic growth for 

Pakistan, UK, and India whereas the opposite is right for Malaysia USA, and China.  

 Insurance sector and economic development in Oman:  
a. Contribution to GDP:  

The sector plays a vital role in the economic and social development of Oman through its 

various activities. The gross domestic product of the insurance sector amounted to RO 15.8 million in 

1995, while it represented RO 26.8 million in 1997, an increase of 70% during this period. But 

during the period of year 1998 to 1999 counted only RO 17.1 million. The sixth five-year 

development plan (2001-2005) determined the growth of general insurance by 7% every year and life 

insurance 15% every year. 

Saving and diversification of investments:  

The total capital paid to National insurance companies ranged between RO. 2 million and 

RO. 10 million. The total asset of national and foreign companies amounted to RO. 91.7 million in 

1994, compared to RO. 143.2 million in 1999, an increase of 56.0% or an annual growth rate of 

11.2%. The insurance companies collect the money resulting from their various insurance schemes, 

which represents a kind of savings are used in many aspects of investment. The total investment in 

the sector amounted to RO 99.9 million in 1997, of which RO. 68.8 million was for national 

companies and RO 31.1 million for foreign companies. National investments accounted for 69% of 

the total investments. Total investments in 1998 decreased to RO 87.99, The value and prices of 

these companies, while the value of these investments increased slightly to reach RO 88.9 million in 

1999. The investments of national and foreign companies were distributed on various investment 

aspects, which included, according to importance, cash deposits, shares in other companies, 

government bonds, real estate, loans and insurance policies. Despite the diversification of investment 

activities, cash deposits constituted a large share of the total investments, which amounted to 57.8%.  

b. Protection of funds and rights of investors and believers: 

  Insurance industry work to protect and insured the investors through the assets of these 

companies in addition to provisions of current notification of the calculation of compensation under 

emergency and other settlement plans. The provisions for life insurance increased by 8.8 percent 

during year 1997 to year 1998, RO 28.6 million to RO 31.1 million respectively.  And general 

insurance provisions also increased by RO 23.9 million to RO 38.6 million, an increase of 61.5% 

during the year. The technical provisions amount to RO 69.8 million. 

c. Employment of Omani workers:  

The total numbers of Omani technicians increased from 121 to 265 in during the year 1995 to 

year 1999, an increase 119% during this periods, with average annual growth of 29.8% counted. In 

contrast, the number of non-Omani technicians increased from 203 to 351 technicians during 1995 to 

year 1999. Average growth rate counted 72.9%, during the of year 1995 to 1999, and annual growth 

rate of 18.2%. The annual growth rate of Oman's technical workforce is higher than that of expatriate 
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workers, but the former accounted for 43% of the total technicians and the remaining 57% for non-

Omani technicians in 1999. As for Oman's non-technical employment, the number of workers 

increased from 98 in year 1995 to 161 in year 1995, an increase of 64.3% during this period, while 

the number of expatriate workers decreased from 82 to 52 workers, a decrease of 36.6% in the same 

period. There was a significant increase in the Omanization rate in 1999 (51.4%) compared with 

1995 (43.4%). This is due in large part to the increase in the percentage of Omani non-technical 

employment which reached 75.6% in 1999 compared to 43% General. 

3. Data Analysis and interpretation: 

The estimations of the influences of the models for three relations are offered in the following 

tables. To test the link between insurance measured by gross output of the insurance sector (GOIS) 

and insurance premium (IP) and economic growth in Oman, correlation and multiple regression 

analyses were conducted. Table 1 which shows summary model results indicate that the multiple 

regression model with the two forecasters (GOIS/IP) created adjusted R² = . 0.879, F(3, 10) = 

221.24, p < 0.001. 
Table-3 shows factors estimated using ordinary least square (OLS). According to the results 

for the model specification the Gross output of the insurance sector (GOIS) variable enters positively 

in growth equations, and it is significance. The coefficients of all variables have the expected sign 

and they are significant. The insurance premium (IP) variable's parameter in the model specification 

is positive and significant and. The results confirm theoretical literature on the linking between 

insurance development and economic growth. All coefficients have expected sign and they are 

significant. 
 

Table(1):Model Summary 

Model R R square adjusted R 

square 

Std. error of the 

estimate 

Statistics 

F Observations sig. 

1 0.892 0.884 0.879 0.546699 221.24 10 .000 

a- Predictors: (Constant),  GOIS, IP 

Table(2) 

                                                                  ANOVA 

  df Sum of Squares Mean Square F Significance F 

Regression 2 132.2457 66.12284099 221.24 .0000 

Residual 7 2.092158 0.298879716 

  Total 9 134.3378       

  a- Dependent variable: GDP 

  b- Predictors: (constant), GOIS, IP 

                                                                 Table)3): Coefficients 

 a- Dependent variable: GDP                                                                                                              

The regression equation- 

Y = 25.39 + 0.0003 GOIS – 0.0078 IP 

The above table -2, f ratio is 221.24 and significant value at p = .000. This evidence provides 

the existence of linear relationship between GDP and the explanatory variables (GOIS and IP).  

Model  Coefficients(β)  Standard Error t Stat Sig. 

Intercept 25.387 0.313 81.002 .000 

Variable 1 (GOIS) 0.000301 0.00000143 20.965 .000 

Variable 2, (IP)   0.00776 0.000379 20.471 .000 
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In table.1 shows that effect of GOIS and IP on GDP. Adjusted R Square = 87.9% indicating that about 

87 % of the variation in GDP can be accounted by the GOIS and IP. 

4. Conclusion and suggestions: 
If we look at the reality of insurance in Oman, we can say that despite the fact that many 

measures and legislations are adopted administratively, it is still far from the levels of global 

dealings. In Oman, compulsory insurance is limited and other types of insurance are neglected and 

marginalized. The formulation of insurance is still lacking in concepts, and it is clear that the 

problem is not a problem of legislation, although with the multitude and diversity suffers from some 

shortcomings. However, the bottom line is non-mutual trust between the insurance companies and 

the individuals, since the client or the dealer with the insurance companies in general does not go to 

the insurance company unless he is obliged to do so. The evidence is that the insurance on the cars 

(which is compulsory) and compared with the insurance on life (which is test) There is a measure 

with the difference in terms of the number of insured or in terms of monetary value. This is mainly 

due to the companies operating in Oman, which did not gain the trust of the Omani citizen, either for 

the high prices of their products or because of their inability to win their customers, and remains the 

internal and external competition approved by many Legislation and legislation P lost trust to the 

customer on the one hand, and work to reduce their products on the other hand. 

The research tries to discuss with role between insurance industry and economic growth in 

Oman. The results outcomes by using multiple regression analysis between the periods of year 2008 

to 2017 years, taken two explanatory variables GOIS and IP and dependent variable GDP. The 

outcomes explain that GOIS and IP value positively contributed in GDP by 87.9 percent.  

The overall fitness of the model and explanatory power of the model is much better, and results 

suggested that almost 87.9 % variation has been explained by the independent variables since 

adjusted R
2 
is 87.9 %.  Thus the role of GOIS and IP have statistically significant influence on GDP.   

In light of findings, we suggest a following point: 

 Companies need to recognize that customer needs are evolving from time to time and therefore 

they must keep pace with these developments by continuously improving service levels in order 

to keep them in the market. 

 The need to spread awareness of security in the social sphere and many people do not know the 

importance of fullness in daily life. 

 Training and development of human skills and competencies in the field of insurance: through 

the opening of new specialties in the field of insurance in various Algerian universities and the 

establishment of insurance institutes. 

 Development of advertising and marketing methods: through the insurance companies to carry 

out information campaigns and educate individuals about the importance of insurance in their 

lives. 

 Encouraging the state to protect citizens and to motivate the investment companies to invest. 
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Abstract:          Enterprise Risk Management (ERM) deals with the broader risk management of an enterprise 

and then extracting every possible means by which an organization able to with stand those risks. The study 
aims at assessing the factor that determines enterprise risk management. The target population  of  this study 

were those  actors in Tomato production value chains in East Showa zone, Ethiopia. It was  cross-sectional 

survey design  that was deployed  to undergo the study. Also, stratified random sampling was deployed in 
selecting target respondents. Therefore, based on two hundred seventy three (273) respondents responded the 

questionnaire. Accordingly, the study found that maintaining a sound enterprise risk management is a function 

of setting a sound strategic planning, exercising participatory leadership and management style and rendering 

effective marketing services to firms’ output. 

 

Keywords: Enterprise Risk management, strategic management, leadership style, marketing services, 

value chain, government support, agribusiness.  

1. Introduction 
The crucial role of Enterprise Risk Management (ERM) is identifying a risk that a firm may 

encounter. It also undergoes a comparison of risk management system within business units or 

product lines, hence,ERM has a broader coverage in its function. That means, it deals with the 

broader risk management of an enterprise and then extracting every possible means by which an 

organization able to with stand those risks. At the time whereby business is good the impact of ERM 

is not as such pronounced rather when the business gets bottlenecks its role is highly magnified. 

Meaning, it is a panacea for managing those clumsy challenges that a business encounters. Always 

ERM is more of  a discipline that let a firm to establish a reliable shield of rock in tackling potential 

risks that a firm encounters in a due process of business operations. 

It is argued that innovation in agricultural sector demands organizational network, 

enterprises, and human force or value- chain actors that strive to enhance new organizational forms, 

new way of doing business especially bringing new process and new products. Hence, a network 

functions in line with organizational and policies that influences firms’ performances. This in turn 

make the actors in the value chain access and share information about each other and reach the 

community at large easily (Mekonnen Teshome, 2015). 

Accordingly, the agribusiness firms are subject to different risks that retard their 

productivity and survival. Therefore, maintaining a sound ERM demands participatory leadership 

style, setting a good strategic management and having a responsive local governments Hence, it is 

advisable to Ethiopia to reconsider  social and economic development strategies that are aiming at  

smallholder producers and indigenous firms in the agricultural sector. 
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2. Statement of the problem 
Nowadays both academicians and practitioners are dealing with a new paradigm shift in 

managing risk which is called enterprise risk management. It amalgamates all functional units 

including the traditional risk management departments along with the strategy and corporate 

governance of the company. Of course it is a new approach of tackling and monitoring over all 

potential risks of the firm and yet researchers are not exhaustively dealing with it. That is, it is a new 

phenomenon so that only few researches were published on international reputable journals. Thus, it 

is advisable to management scholars to conduct researches on ERM in order to address the gap in its 

application and  fatten the world of literatures. Also, the study of enterprise risk management adds 

value to practitioners in such a way that they get input how to apply and make use of  its premises 

and then possibly overcome its bottlenecks in order to make the organization’s operations smooth 

sailing (Philip, et al., 2014).   

As it is depicted by Embassy of Kingdom of the Netherlands in Ethiopia (EKN,2014) 

factors that were prioritized as a sever challenges to do business in Ethiopia include: leadership skills 

Knowledge of risk management, entrepreneurial skills and work ethics in national labour force. It is 

assessed that agri-business firms in Ethiopia faces risks such as: strategic factors, chain structure, regulatory 

factors changes in consumer factors and the like are those clumsy  challenges  that impede their productivity 

and profitability. Of course,  Agriculture sector is subject to high fluctuations in production outcomes.  

That is, it is difficult to predict with certainty the level of output to be produced in a due production 

processes as there are both internal and internal factors that affect the system (World Bank, 2005).   

Agricultural sectors in Ethiopia especially productions of horticulture encounters challenges that 

encompass access to capital, land related factors, marketing and weak business skill and the like 

which retards their performances (Samuel Gebreselassie 2012). To alleviate such value chain risks, it 

is advisable to look into new approach which is called ERM.  ERM is a tool that commensurate with 

the strategic planning and then let the firm to take and analyze various directions that add value to 

the well-being of both a firm and its stake holders.  Therefore, this study assesses the factor that 

determines Enterprise Risk Management. 

Objective of the study 

The main objective of the study is to assess the factor that determines enterprise risk 

management 

3. Literature Review 
What is Enterprise Risk Management? 

Different scholars defined Enterprise risk management(ERM) in different terms. Despite 

this, the central theme of the definition given by those scholars revolve around on the same spot. 

Accordingly, Enterprise Risk Management is a science in which firms or organizations investigate , 

exploits finances, assess, control and monitor any possible risks from each corner of the business for 

the sake of enhancing the competitiveness responsiveness of the firm in meeting short- and long-term 

value to  its stakeholders (Society of Actuaries,2005). This  definition clearly reveals out that ERM is 

not simply minimizing the effect of risk rather forwards possible means to add value to the firm. In 

other words, ERM is a tool that commensurate with  the strategic planning of a firm and then let the 

firm to take and analyze various directions that add value to the well being of both a firm and its 

stake holders.  

Applying the philosophy of enterprise risk management in an organization is not as such 

simple. It is a complex system in its very nature. Even though it is a panacea for most organizational 

bottlenecks, it is not functional if a firm fails to install a sound information technology system. 

Because, it is sometimes difficult to quantify potential risks in a manual system. In additions to this, 

all enterprise risk management system is not uniform to all organizations rather it demands 

customizations in line with the nature of firms. Hence, such customization needs systematic way of 
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analysis. Generally speaking, unless companies deal with the type of ERM that could able to fit their 

size, it is difficult for them to make use of the advantage of it (Kerstin, et al., 2014) 

It is difficult to generalize that enterprise risk management is an error free system. Rather it is worth 

functioning to consider the error which is made due to human element. Also, sometimes the fault 

which is made by management in making use of the system may pose clumsy challenge in absolute 

assurance of the system. Hence, to tackle such limitations it is advisable to conjugate strategic 

planning along with enterprise risk management, raising the level of awareness of stakeholders, 

exercising participatory leadership style, cooperating with external bodies in order to make holistic 

risk management approach and establishing a learning organization. (Karen, 2010) 

Enterprise risk management adds value for the users. Whenever all managers and employees 

engaged in the process of implementing the ERM practices, there would be a smooth sailing of the 

system in adding the value for users (Terzi and Posta, 2010). It is a misconception that the traditional 

risk management is responsible for the assessement and monitoring of all potential risks to a firm, 

rather when it is integrated along with the ERM that all departments work hand and glove to tackle 

and monitor the risks associated to the business at large. 

Strategic Management 

It is ERM that constitutes a crucial part of firm’s strategic management. Therefore, ERM 

enhances organizations’ performances as it makes all sections share the frame work of operations in 

a coordinated fashion to meet organizational objectives. Also, whenever enterprise risk management 

is  integrated with decision – making structure of a firm, the following factors should be taken in to 

due consideration: the objectives of all departments should commensurate along with risk 

management, making risk management elements familiar with strategic planning and performance 

management and conjugating the process of risk monitoring and controlling at levels of the 

operational units in order to make efficient practices of ERM (City of  Polokwane,2016). 

As per Sax (2015) there is an association between firm’s strategic management and 

enterprise risk management. When a firm sets an appropriate strategic planning, it would be simple 

for it to assess all the internal and external environment which paves the atmosphere of clearly 

identifying new opportunities and threats.  Here it is possible to infer that managing risk is not only 

the business of company’s risk department rather it is the business of all interacting units across the 

firm. In other words, there is an integrated risk identifying and monitoring culture by everyone as 

enterprise risk management is holistic in its nature.  

The Concept of Leadership and Leadership Style 
According to Mat (2008), leadership definitions keep evolving as scholars try to simplify the 

definition to enable people to understand the concept easily and to make it less complicated and more practical 

in daily business. For centuries leadership studies have been obsessed with leaders, and with identifying the 
characteristics required for effective leadership. Even though it is clearly stated that it is difficult to give 

leadership a single definition, people keep exploring this area of study. It shows that there is no stopping point 

for leadership study and it has become an essential element in social science. 

It goes without saying that delegation of power to lower level management could make an 

organization establish an efficient risk management system. But to make an organization solid crystal in 

its risk management, there should be a participatory leadership style in line with introducing a charming 

remuneration system (Foss, Foss, & Klein, 2007) our knowledge of how the combination of a structured 

approach to ERM and a dispersed, trust-based and empowering participative leadership style affects risk 

performance seems limited, and the need for more research is highly warranted. 

According some literatures, a company that exercises democratic leadership style could 

have high degree of implementing enterprise risk management practices. Therefore, in other words, 

decentralized decision- making which give rise for undergoing participatory leadership 

characteristics that help to build risk resistance organizations.  Generally speaking, organizations can 

make the practices of ERM more functional whenever they set responsive strategic planning, 
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participate employees in all walks of organizational activities in line with the afore mentioned facts( 

Sax, 2015). 

Whenever firms exercise an appropriate leadership and management style there would be 

more possibility of practicing a sound enterprise risk management. As per some literatures, 

participatory leadership style would let employees to make their voice heard and then feel them more 

comfortable in discussing issues pertaining to organization. This would lead to identifying challenges and 

opportunities of the company which paves the atmosphere to identify potential risks. In additions to this, 

there would be an ample room to establish a sound ERM in the company. In the organization whereby 

participatory decision-making is exercised, it goes without saying that its risk performance is highly 

increased; furthermore, there would be a paved condition to manage long-term risks through identifying 

new opportunities and then minimizing new threats that may challenge the smooth sailing of the system. 

Generally speaking, when there is a participatory leadership style in a firm, there would be strong ERM 

system that gives a firm an impetus to deal with risks holistically ( Pagach and Warr, 2011) 

Emperical Study  
Mohamad Isam ( 2014) conducts study on Syria’s  pistachio and wheat- cotton farms in 

order to investigate farmers’ risk attitude , perception and management. Hence, by making use 

regression model, he found that supply of water to farms and ever increasing price of fuel are sever 

causal of risk. Also, the study illustrates socio- economic, educational, location and informational 

related factors, have relationships with risk management. Therefore, as the agricultural sector is more 

vulnerable with ever changing climatic conditions, it is better to deal with the new risk management 

approach. The role of strategic management can make differences in efficient management of 

potential risks. Also, the sector of agricultural is susceptible to different kinds of risks than other 

economic sectors.  It bears risks such as: marketing risks, production risks, financial risks, personnel 

and technological risks and other organizational and related risks. Also, the sector is dynamic due to 

changes in physical conditions, market fluctuations, degradation of the environment that pose sever 

challenge to enhance productivity and so on. Hence, this calls for close monitoring of agricultural 

risks in order to pave the rural destinations more conducive for human beings and then enhancing 

nationwide economic development. Here, it is possible to infer that developing nations which are 

predominantly agrarian economy should deal with agricultural risks in order to boost their economy 

and keep nation’s development absolutely on safe hand. 

As per Alawattegama (2018) illustration in the study of the impact of ERM on firm’s 

performances which was conducted on Sri Lankan financial sector found that it has nothing to do 

with firm’s performances. This is paradoxical   findings as compared to previous. Most findings 

reveal that ERM makes a difference on the performances of organizations. Accordingly the study did 

employ variables that could able to measure ERM which were specified by COSO( committee of 

sponsoring  organization) of USA’s  tread way commission. Hence, the empirical findings found that 

none of those variables specified had significant impact up on firm’s performances. Finally, the 

author recommends further research should be conducted by making use of a robust model. But in 

other study, Ahmed, et  al.,(2016) findings on the study  of impact of ERM on organization’s 

performances on Nigerian financial institutions reveals that enterprise risk management success 

factors  have significant impacts up on firm’s  financial and non- financial performances. 

The empirical findings which is revealed out by Yang, et al., (2018) on the study of ERM’s 

practices on firms’ performance which is conducted in Pakistan by  making use of SEM (structured  

equation modeling)   illustrates that  enterprise risk management  has significant impact on firm’s 

performances. It also enhances the competitive advantage of firms. However, to do so, it is 

mandatory for firm’s leadership and respective managers to have financial knowledge. Simply, as per 

the findings, irrespective of the size of the firm, if ERM is practiced and managers had financial 

literacy there would be a room for firms to gain marketing advantages, profitability, efficiencies in 

each and every working units. This study was conducted on small and medium enterprises in an 

emerging market and therefore has an implication that ERM plays a decisive role on firm’s 
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performances wherever the business is conducted and whatever the size of a firm it might be in its 

very nature. Furthermore, some research also revealed out that there is high correlations between 

implementation of enterprise risk management functional managers, chief executive officers, 

company’s board members and the size of the company. Hence, it is possible to conclude that 

company’s management and leadership along the supporting staff play dominant role in actualization 

of enterprise risk management. This is  in turn leads to efficiency of the firm as risks and other 

related challenges resolute at their earliest occurrence. Since ERM advocates holistic approach, 

surely the possibility of integrated effort in managing possible challenges is extremely high (Mark. et 

al., 2005) 

4. Research Methodology  
The target population of this study were those actors in Tomato production value chains in 

East Showa zone, Ethiopia. East Showa zone is a potential horticulture producing area for both 

export and local markets in Ethiopia. Hence, the unit of analysis includes actors in tomato production 

value chain such as: farmers, input dealers and marketing agency personnel found in East Showa 

zone. It was cross-sectional survey design that was deployed to undergo the study. The qualitative 

and quantitative data was collected through structured questionnaire and focus group discussions 

Therefore, three hundred eighty five Tomato production value chain actors were sampled and 

contacted. Also, stratified random sampling was deployed to determine target respondents. 

Accordingly, the actors in the value chain have been stratified as: farmers, tomato traders and agro – 

processors and then the sample size was determined through weighted proportional method from 

each strata. Therefore, the sample size determination  was made on population-based survey  that is 

relied largely on three factors  (Kothary, 2004, p. 180). These include: the estimated percentage 

prevalence of the population of interest 5%; the desired level of confidence and the acceptable 

margin of error. For a survey design based on a simple random sample, the sample size required was 

calculated according to the following formula. 

n= 
𝐙𝟐 ×𝐩×𝐪

𝐞𝟐  
Where: 

  n = Adequate sample size within a given amount of confidence level 

  Z= table value of the confidence level from normal distribution 

  e = tolerable amount of error the researcher accepts 

  p = the probability of success (proportion of the study unit who may give adequate information)   

  q = the probability of failure 

Since there is no prior figure concerning the proportion of success and failure, it is advisable to take 

50-50 approach which is conservative. The researcher intends to pursue for 95% confidence level 

with 5% level of tolerance 

 

         n= 
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐×𝟎.𝟓×𝟎.𝟓

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐  

        n= 
𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓
  

            n= 384.6 ≈ 385 

The total sample size of respondents = 385. Despite this, it is two hundred seventy three 

(273) respondents responded the questionnaire. Therefore, based on these respondents’ responses 

that analysis of data and possible inferences were made. 

In order to meet the objective that states determinant of enterprise risk management, 

multiple linear regression was computed. To apply this model, some preliminary assessments should 

be computed. Accordingly, as the study is survey, sufficiency of sample size and multicollinearity 

case were tested. According to Stevens (1996) recommendation for social science research, about 15 
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subjects per independent variable are required for a reliable result.  Hence for four independent 

variables used in this study, the minimum required sample size should be 60 (15 x4). Tabachnick and 

Fidell (2001) again gave another alternative formula for calculating sample size required, taking into 

account the number of independent variables to be used: N > 50 + 8m (where m = number of 

independent variables). Therefore, for the four independent variables, a sample size could be atleast 

82 (50 + 8x4). Hence, two hundred seventy three (273) response rate is above the requirement of the 

aforementioned method to compute multiple linear regression.  

 Variaance infilation factor (VIF) is the measure of the speed with which variances and 

covariances increase and it is the most commonly used method for detecting multicollinearity 

problem. There is no formal cutoff value to use with the VIF for determining the presence of 

multicollinearity but Neter, Wasserman and Kutner (1990) recommended, looking at the largest VIF 

value. A value greater than 10 is often used as an indication of potential multicollinearity problem. If 

VIF < 10, no multicollinearity problem, therefore, the study had no multicollinearity problem as VIF 

< 10, as shown in the regression table below 

Multivariate regression analysis is appropriate for examining the simultaneous impact of 

many independent variables on the dependent variables. Therefore, to reveal out  the factors that 

significantly affect enterprise risk management, multiple linear regression analysis is computed in the 

following fashion. 

The multiple regression model relating all the variables can be given as follows 

Enterprise Risk Management = β0+ β1 STRATGYPLAN+β2 LEADERSHIP + β3 GVTSUPPORTY +  

β4 MKTING SERVICES  + ε     - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (1) 

Where  

β1 STRATGYPLAN =  strategic plan 
β2 LEADERSHIP =  leadership style 

β3 GVTSUPPORTY =  government support 

β4 MKTING SERVICES= marketing services 

Descriptions of study Area 

In Ethiopia, over 2,399,566 tons of fruits and vegetables are produced in each year by 

private commercial farms and small holders in each year. Among those vegetables it is tomato which 

had a lion’s share in production (Jemal, 2016). Tomato supports Ethiopian economy to a greater 

degree. Among those districts where tomato is produced in highest scale is Batu, Dugda and Bora 

districts found in East Showa administrative zone of state of Oromia, Ethiopia. These districts are 

preferable for the productions of horticulture due to availability of water and conducive temperature. 

More than 47% farmers engaged in the production of tomato and the output per a smallholder farmer 

is nearly 24 tones per each season and only from Dugda district and Bora districts there would be 

387,567 tons per year. The Batu district’s production capacity is beyond the aforementioned tones. 

The production of tomato is getting high in those districts due to the supply of water at the adjacent 

lakes and availability of more than 5000 narrow wells dug for the sake of irrigations. In additions, the 

temperature is absolutely conducive for tomato production throughout the year (Emana, et al., 2017) 

5. Result  
Nowadays the numbers of agri- business firms are getting increase from time – to time. The 

amount of investment in this sector is growing at alarming rate. The numbers of mechanized farms 

and level of infrastructure are also getting developed on timely basis. Hence, following these 

emerging trends, the risk associated with the agricultural sector also emerging. It goes without saying 

that due attention is not given for agricultural related risk. A typical example as to how agricultural 

sectors are riskier is to look into the volatility of agricultural income due to changes in physical 

weather. Therefore, such emerging trends call for the new way of managing risks (Ruud, et al.,n.d.). 

The following regression tables reveal out the factor that determines enterprise risk management. 
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Table(1): Correlation 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .531a .282 .271 .29569 

a. Predictors: (Constant), MKT1, STR1, GVT1, LEAD1 

b. Dependent Variable: ERM 

The four independent variables were significantly correlated as a whole with the correlation 

coefficient R= .531. Also the above table illustrates coefficient of determination R2 = .282 which 

indicates that 28.2% of the variation in enterprise risk management  for the sample of 273 can be 

explained by the changes in  the four independent variables together while 71.8% remains 

unexplained. 

Table(2):  ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.181 4 2.295 26.252 .000a 

Residual 23.432 268 .087   

Total 32.613 272    

a. Predictors: (Constant), MKT1, STR1, GVT1, LEAD1   

b. Dependent Variable: ERM     

The above table indicates the summary of Analysis of Variance and F-statistics, that 

indicates the value of F = 26.252 is significant at P = 0.000 level of significance. The value of F is 

large enough to conclude that the set of independent variables as a whole are contributing to the 

variance of enterprise risk management and therefore, the model represents actual practice of the 

business operators under study. 
Table(3): Multiple Regression 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta VIF 

1 (Constant) .599 .163  3.665 .000  

STR1 .148 .045 .220 3.326 .001 1.637 

LEAD1 .195 .045 .287 4.295 .000 1.666 

GVT1 -.051 .047 -.058 -1.082 .280 1.088 

MKT1 .226 .054 .226 4.226 .000 1.066 

a. Dependent Variable: ERM      

The regression result reveals the contribution of each independent variable. Accordingly, in 

order to find out the factor that determines Enterprise Risk Management the regression analysis 

depicts the following results. Accordingly, Strategic planning (STR1), Leadership and 

management(LEAD1) and marketing services (MKT1) affect enterprise risk management positively 

and significantly, whereas, government support is not significant.  

 Hence, it is possible to conclude that the more firms undergo a sound strategic planning the 

more they maintain a sound enterprise risk management.  

 Whenever firms exercise  participatory leadership and management style there would be more 

possibility of  practicing a sound  enterprise risk management 

 Also the more marketing services are rendered to firms output, the possibility of implementing 

enterprise risk management is high. 
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6. Discussions   
The study reveals out that Strategic planning (STR1), Leadership and management(LEAD1) 

and marketing services (MKT1) affect enterprise risk management positively and significantly. 

Therefore, maintaining a sound enterprise risk management by firms’ demands: good strategic 

planning, leadership and management and reliable marketing services.  The finding of this study is 

consistent with other literatures too. It is argued that strategic management helps firms to carryout 

decisions in order to tackle the severity of risk. It is a means to maintain an efficient enterprise risk 

management in one’s organization. In additions to this, democratic leadership style make  a firm to 

establish an effective ERM  system  too. Successful and effective way of managing risk is a function 

of: decentralized decision- making, maintaining participatory leadership style, setting viable strategic 

planning and raising the level of awareness of employees and other stakeholders (Sax, 2015). 

Enterprise risk management enhances the process of achieving strategic goals through 

identifying, monitoring and controlling potential risks across the firm. Simply, it is a unifying frame 

work for members of one’s organization through an advocating that managing risk is  the business of 

all than dealing with some personalities only(Terzi and Posta, 2010). Organizations could achieve 

their objectives whenever they set a sound strategic planning that could able to unify all the 

departments and working units as a whole. Enhancing or leveraging firm’s performance and 

maintenance of competitive advantages is possible whenever there is an  innovative and updated 

strategic performance management approaches being practiced in a firm (Rastislav and Silvia, 2015).   

In additions, the reason why enterprise risk management enhances firms’ performance is due to the 

fact that it advocates team approach of doing businesses across the organizations. When everyone is 

in a position to fulfill his/ her obligations in a unified and coordinated fashion, the overall 

performance of the firm would be leveraged. In other words, when a firm establishes a network risk 

management committees across each department, it would get a room to monitor potential threats. 

This in turn, leads to enhancing the capacity of the firm (Yinka, et al., 2018). 

Elsaed et al., (2011) illustrated that the rationale behind dealing with enterprise risk 

management is due to the reason that it makes organizations to have enhanced corporate 

governances, a sound managerial system, a means to raise employees’ level of awareness, better cost 

management techniques, and higher efficiencies as the system of performance management is 

absolutely effective. Therefore, it is possible to argue that ERM helps firms to maintain efficient way 

of resource utilization which in turn leads to maintain the competitive advantage. 

7. Conclusion 
As per Ibrahim and Esa (2017) illustration on the study of effect of ERM on organizational 

performances with special emphasis on Malaysian real estate developers reveals out that the 

implementation of Enterprise risk management enhances all firms’ performances as a whole 

irrespective financial and non- financial aspect. Of course the financial side of the business could 

make more senses. Also, the study found out that ERM should be supported by knowledge based 

decision support system in order to undergo a smooth sailing of operations across the firm, which in 

turn makes excellent performances in each and every unit of operations. 

Generally speaking, it is possible to conclude that maintaining a sound enterprise risk 

management is a function of setting a sound strategic planning, exercising participatory leadership 

and management style and rendering effective marketing services to firms’ output. In the organization 

whereby participatory decision-making is exercised, it goes without saying that its risk performance is 

highly increased; furthermore, there would be a paved condition to manage long-term risks through 

identifying new opportunities and then minimizing new threats that may challenge the smooth sailing of 

the system. In additions, when there is a participatory leadership style in a firm, there would be strong 

ERM system that gives a firm an impetus to deal with risks holistically. 
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Abstract:  This study aims to identify the relationship between  product mix elements and  consumer's 

buying behavior in Amman City – Jordan .To identify the relationship between product mix elements and 

consumer's buying behavior, specific independent variables such as product package , brand name , product 
information and product  quality has been considered .The researchers designed a questionnaire based on 

previous studies and the questionnaire was given out to 500 respondents out of which 460 were returned, only 

430 were valid for the analytical descriptive study. SPSS was used to analyze the data. The main result of this 
study indicates  that the product's quality, information, brand name and package has a significant positive 

relationship on consumers' buying behavior, were  product  information and product  quality   had the most 

contribution which  effect consumers' buying behavior. 

 

Keywords: Product mix, Brand name, Package, information, Quality, consumer buying behavior, Jordan. 

1. Introduction 

Marketers are facing a lot of obstacles in convincing consumers to buy their products and 

adopt it. Practically there are many factors which affect consumers' buying  behavior such as, 

product features, product brand name, product package, product quality, product country of  origin 

and product information. (Henrieta et al.2015;Holt 2015; Miyuri 2015; Mining 2014;Hislop 

2001;Winkielman et al. 2000;Dodds et al. 1991; and MaCarth 1981)These factors are known literally 

as product mix elements which are designed by the company according to market needs and wants. 

There are also secondary factors that affect consumer buying decisions such as product price, product 

promotion system and product distribution system which all together constitute the marketing mix 

elements Kotler & Keller (2016). Such elements are designed and developed according to market 

needs and in reflection to competitor’s reactions. For this reason, it is necessary for the company to 

analyze the relationship between all the above-mentioned elements and consumer buying behavior to 

have a clear idea about the markets' reaction towards its products, and on the other hand, to be able to 

face the tough competition in that market. This study is an attempt to identify the relationship 

between product mix elements and consumer buying behavior in Jordan where a lot of competitors 

are operating with special emphasize on consumer goods sold in Amman city the capital of Jordan. 

Sever changes are taking place in consumer's markets, which gives greater importance to product 

mix elements as a strategic tool for companies to differentiate their products from other competitors 

in consumer goods markets which enables them to gain competitive advantage, where product mix 

elements are the final communication tool that used by companies to convince consumers to buy  

their products. This fact gives product mix elements an important factor for marketers of consumer 

goods to be considered when designing their marketing strategies (Holmes & Paswan, 2012). 

2. Research Problem 
There are a lot of consumer goods which are highly identical to each other which have 

increased the competition among companies to design and develop new marketing strategies to make 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
mailto:Dr_zak2233@yahoo.com
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their consumer products in a distinctive way in order to compete with other competitors; out of these 

strategies are  those which  are related to product mix elements of consumer products represented by 

product package, product brand name, product information and product quality (Ashaduzzaman et al 

,2016;  Kotler & keller,2016 ;Henrieta et al.2015;Holt 2015; Miyuri 2015; Mining 2014; Holmes & 

Paswan, 2012 ; Stewart 2004,  Hislop 2001;Winkielman et al. 2000;Dodds et al. 1991;Macarth 1981)    

Consumers are still unaware of the importance of the product mix elements and its role on their 

buying decision . In addition to the uncertainty that rises from the lack of knowledge of the features 

of product mix elements in the target market which entails marketers to deal with these challenges by 

providing a distinctive consumer product that are matching customer needs and wants   which helps 

to maintain stable  market share. It is to be remembered   that customers are the main targets of   

those companies which in return  should design and develop the product mix elements of consumer 

products which  attracts and maintains  their satisfaction and loyalty. Frequently, marketers must 

consider product mix elements as a strategy to directly attract and convince consumers by developing 

and the designing an effective product mix elements (Henrieta et al.2015;Holt 2015; Miyuri 2015; 

Mining 2014;Hislop 2001;and Winkielman et al. 2000) . The current research paper attempts to 

identify the relationship between product mix elements and consumer's buying behavior in Amman 

city the capital of Jordan . 

3. Frame Work of study: 
Based on the literature reviewed and past studies represented by . (Henrieta et al.2015;Holt 

2015; Miyuri 2015; Mining 2014;Hislop 2001;Winkielman et al. 2000;Dodds et al. 1991; and 

MaCarth 1981)  the researcher designed frame work of the study shown in  figure (1) as a research 

model which represent the independent variables(IV) and dependent variables (DV). The 

independent variables are shown on the left side of the figure (1)   which is the product mix elements; 

product package, product brand name, product quality and product information. On the right side of 

the figure (1) the dependant variable is represented by (CBB); consumer buying behavior. 
 

 

 

 

 

 

Figure(1): Model of study 

4. Literature Review: 
Product mix elements are playing an important role in convincing consumers to buy products, 

because of this fact marketers and producers of consumer products gives great attention to this matter 

while set ting up their marketing strategies and plans. Armstrong and. Kotler (2009) defined  product 

mix as the bundle of product lines provided by the companies to the markets. Product mix 

management is the responsibility of top management or strategic business unit due to the importance 

of this issue to the companies. On the other hand, Sami (2017) clarified that product mix refers to 

important decisions related to the product such as product quality, product packaging , product 

design, information of product and product assortment. The decisions related to product mix  

elements generally discusses the following issues: (Kotler & Keller ,2016: Ashaduzzaman et al 

,2016) 

 Present product mix. 
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 New Product lines or those are going to be omitted 

 The importance of new product mix compared to present product mix. 

 The possible consequences for environmental changes in the future on product mix. 

4.1. Product Mixture Elements: 

Literature related to this topic determined the following as an elements of product mixture 

elements : 

4.1.1. Product Package:  

"Kotler &  Keller (2016) defines packaging as all the activities of designing and producing 

the container for a product. Packaging can be defined as the wrapping material around a consumer 

item that serves to contain, identify, describe, protect, display, promote and make the product 

marketable.  

"According to (Silayoi & Speece, 2005), a package delivers information about the product 

such as its characteristics and the quality of its brand. During the purchasing decision, the package 

assists the consumer by creating the overall product perception which helps evaluation and making 

the right choice ". 

Aslam et al.,2015;Zerkri 2015; Ahmed et al.,2014; Muhmmad 2014; Potarak 2014; Mazengia 

2014; Shah et al., 2013 Abdullah 2013; and  Nawaz et al ., 2012  in their studies assured that product 

package attracts consumer's towards a certain brand , it also increases its image , and stimulate 

consumers' perception about a product. They concluded that packaging could be considered as one of 

the most valuable tools in marketing communication ,requiring a more detail analysis of its 

components and more impact of these elements on consumer buying behavior . 

H01: Statistically is there no significant relationship between consumer product package and 

consumer's buying there behavior (α ≤ 0.05). 

4.1.2 Product Brand Name:  

A brand is a name, term, design, symbol, or other feature that distinguishes an organization or 

product from its rivals in the eyes of the customer( Kotler and Keller 2016). Branding is one of the 

most important elements of product mixture since it identify the product to the market and it 

distinguishes the product from competitors . There are different tools for branding namely; brand, 

branding , brand mark, trade mark and trade name which are all an important and effective tools that 

can influence consumers' buying behavior.(Kotler and Keller, 2016). Winkielman et al ., 2015 in 

their study assured that  the information consumers are storing in their minds about a product is 

crucial in guiding consumer buying decision .Henrieta,( 2015) in his study revealed that 50% of 

respondents chose a product or a service for a particular brand . They choose a  product or a service 

by a brand . Holt (2015) in his paper indicated that branding has become one of the most important 

aspect to create customer value, not just images and is also a key tool for creating and maintaining 

competitive advantage .Branding is the process of creating a relationship between a company's' 

product and emotional perception of customer for the purpose of generating segregation among 

competition and building loyalty among customers (Hislop 2001) 

H02: Statistically  is no significant relationship between consumer brand name and consumer's 

buying behavior (α ≤ 0.05). 

4.1.3 Product Quality:  

The quality of the product is of  one the most important elements in the purchase decision 

making process for consumer product. When the consumer shapes an opinion about the product, the 

quality element is highly important Mazengia (2014), The consumer makes a quality evaluation 

features abut products accordingly. Here, the consumer may perceive the usefulness of the product 

and judge the favorability of the product. When consumers view the product on the shelf, they are 

usually forced to make a quality evaluation of the product through experience with the product itself 

to evaluate it and take the final decision to buy it again or not (Holmes and Paswan. 2012).  

Quality judgments are influenced by product characteristics of consumer goods particularly. When 

the product itself communicates high quality, the consumer assumes the product itself as a high-
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quality item. If the package gives the impression of low quality, the consumer perceives the actual 

product as a low-quality item. Underwood et al., (2001) suggest that consumers instinctively can 

imagine how the product looks, tastes, feels, smells, and sounds while viewing pictures and images 

on the package. Product should be exciting and safe and have a high quality at the same time. 

Consumer goods' expectations are created by quality elements such as labeling and product 

information. The quality combined with product price can influence the purchase intention. The price 

of lower-priced packaged goods receives less attention than high-priced goods (Holmes and Paswan 

2012). Miyuri (2015); and Dodds et al., (1991) in their studies indicated that there is a positive 

relationship between product quality and consumers' buying behavior  . 

H03: Statistically there is no significant relationship between consumer product quality and 

consumer's buying behavior (α ≤ 0.05). 

4.1.4 Product Information: 

"Communication of information is one of the core functions of product mixture, which can 

assist consumers in making their decisions carefully. However, conveying too much information may 

reduce readability and sometimes cause confusion, it can be misleading or inaccurate when 

manufacturers use small fonts and dense writing styles which are used on the package trying to 

maximize information. Confusion can also affect a consumer's buying behavior and can restrict 

consumers from making decisions (Dobson & Yadav, 2012)." 

"Mitchell and Papavassiliou (1999) suggest that one major way consumers reduce confusion 

from information overload is to narrow down the choice set. Considering fewer alternative brands 

and evaluating fewer attributes which might decrease the probability that the consumer will be 

confused by excessive choice and information overload. Minjung ( 2014) ;  Silayoi and Speece 

(2004) suggest that experience makes consumers select prospectively the product and it, however, 

restricts the area of their choice. Balance between information and choice between alternatives is 

needed to decrease the difficulty of purchase decisions." 

HO4: Statistically there is no significant relationship between consumer product information   

and consumer's buying behavior (α ≤ 0.05). 

4.2 Consumer Buying Behavior  

Schiffman and Joseph .,  (2015) define consumer's behavior as "The behavior consumers 

display in searching for, purchasing, using, evaluating and disposing of products that they expect will 

satisfy their needs". Ayu (2012) defined consumer's behavior as the consumer’s decision with respect 

to the acquisition, consumption and disposition of goods, services, time, and ideas by human 

decision-making units. In its broadest sense, the term consumer's behavior describes two different 

kinds of consuming entities: the personal consumer and the organizational consumer. The personal 

consumer buys goods for his or her own use, for the use of the household, or as a gift for a friend 

where the products are bought for final consumption by the end users. The organizational consumers 

include businesses, government agencies and institutions, all of which buy the products in order to 

run their organizations (Schiffman and Joseph 2015). 

Thus, marketers need to understand the product mix elements  which consumers need and 

want, what consumers must do to purchase and consume them, and what influences their  purchase 

and consumption behavior . Furthermore, Mutil (2012) suggested that in a competitive environment, 

the role of product mix elements  of consumer goods has changed due to increasing self-service and 

changing consumers’ lifestyle. Firms’ interest in package as a tool of sales' promotion is growing 

increasingly. Package attracts consumer’s attention to a particular brand, enhances its image, and 

influences consumer’s perceptions to such goods (Ahmed et al, 2014 : Wells and Armstrong, 2007 ;  

Wells et al 2010 Ashaduzzaman et al,2016). 

The consumer's buying behavior process involves the interference of several people: the 

purchaser, whose role is to buy the goods ; the user who uses the actual good and the influencer who 

provides information and recommendations about the goods. 
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Understanding the consumer is a good business strategy for the company. The companies and firms 

operate in order to satisfy the consumers’ needs of consumer goods which is the basic concept of 

marketing. At the point of purchase, the primary role of the package is to attract the consumers’ 

attention and to make the product stand out among similar convenience goods in the store or at the 

supermarket . 

Product mix elements are used to attract attention; particularly when consumers are not very 

familiar with the brands, packages are found to attract attention. The goal of the product mix  

elements represented by  package , brand name, color, size, shape, information and quality, is to gain 

attention and attract the consumer towards such products. Current trends, and healthy lifestyle create 

the attractiveness of the product which is presented through the package and design . (Underwood et 

al., 2001; Garber et al., 2000:  Garber et al., 2001; Solomon,2010 ) 

Product mix elements  are an important influencing factors to the consumer buying decision. 

It has great impact on the success of the company in the heavy competitive environment. It works as 

a tool for differentiation that helps consumers to choose the product from a wide range of similar 

products and stimulates consumer's buying behavior (Wells, et al., 2007). The way any product is 

packaged and looks on the store shelf plays a big part in whether or not shoppers will be interested in 

buying it. Thus product mix elements  performs an important role in marketing communications and 

could be treated as one of the most important factors in attracting and influencing consumer’s 

purchase decision. The role of packaging has evolved from the traditional function of protecting the 

product against dirt, damage, theft, mishandling, and deterioration (Abdullah& Akterujjaman, 2013). 

Recently, product mix elements  has also been utilized as a marketing tool to promote the product, to 

increase visibility of the product on the shelf, and to provide information to the customers . 

H0: Statistically there is no significant relationship between consumer product mix elements 

and consumer's buying behavior (α ≤ 0.05). 

5. Methodology 
The study mainly employed the quantitative approach to research the units of analysis   

represented by final consumers of goods in Amman city , the capital of Jordan .  

5.1. Measurement 

The study questionnaire was designed to contain three parts; the cover letter explaining the 

study title and justifications behind it as well as the purpose of the questionnaire, the sample study 

demographic profile, and  the five latent construct hypothesized to measure the relationship between 

product mix elements and consumer buying behavior in Jordan which comprises 35 items. The 

construct was adopted from prior studies found in literature with  product package measured by five 

items, product brand name measured by seven items, product information measured by eight items, 

product quality measured by 9 items and finally consumer behavior measured by six items . All items 

are measured through a five point Likert scale with the following anchors; (1)strongly disagree to (5) 

strongly agree. 

5.2.Sample of Study. 

For the purpose of studying the relationship between product mix elements and consumer 

buying behavior in  Jordan, the study sample was selected randomly from four mega malls located in 

Amman City the capital of Jordan . Their selection is justified by the fact that they represent the most  

frequently purchasers of consumer goods from these malls  which are located in Amman city the 

capital of Jordan . The researchers distributed  500 questionnaires and 460 were returned, only 430 

were valid for the analytical descriptive analysis. These responses are then used in further analysis.  

According to Sekran 2003, if the population is more than one million 384 is a suitable number to 

represent the population. A draft of questionnaire was translated to Arabic to be understandable to 
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the respondents and was given to professionals in marketing as well as academia's in the field in 

order to evaluate the research instrument face validity.  

5.3. Data Screening  

The dataset totaling 430 are then coded and entered into SPSS version 15 after which 

statistical analysis is conducted in three phases. First, factor analysis is conducted using variance 

rotation method to extract constructs and determine the variance explained. The researchers adopted 

0.5 as threshold of primary loading. The factor analysis results showed five constructs with factor 

loadings ranging from 0.618 to 0.853. In addition. the Questionnaire reliability is tested through 

computing coefficient alpha. Table1. contains the results of Cronbach alpha reliability for the 

construct which ranged from 0.799 to 0.912 confirming the reliability of items that measure the 

underlying constructs as they exceed the acceptable level of reliability (a >0.70) (Sekran, 2003). The 

results shown in table (1) 
Table(1)Alpha Cronbach  (Reliability of the Variables ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The second step involved the multicollinearity  check of variables through the identification of 

correlation (whether they are equal or greater than 0.7). The final step involved the multiple and 

simple regression tests of the hypotheses .Pearson Correlation Analysis is conducted  for this purpose 

to determine the strength and direction of the relationships between variables (Table 2) 

Table (2): Correlations of Variables 
factor product package Product Brand 

Name 
Product 

Information 
Product Quality Consumer 

Buying 
Behavior 

product package 1     

Product Brand 

Name 

0.429** 1    

Product 
Information 

0.332** 0.512** 1   

Product Quality 0.368** 0.482** 0.589** 1  

Consumer 
buying  

behavior 

0.455** 0.554** 0.579** 0.413** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

6. Results  
6.1. Profile of Respondents 

Majority of respondents are male with  a percentage of (55%) and female respondents were 

(45%). The age of study  sample is mostly between 18-35 years with a percentage of 66%. Those  

No. Variables Questions Alpha  Cronbach  

1 Product 

Package 

Q1-Q5 0.810 

2 Product 
Brand name 

Q6-Q12 0.799 

3 Information 
on product 

Q13-Q20 0.901 

4 Quality of 
product 

Q21-Q29 0.833 

5 Consumer's 

Buying 
Behavior 

Q30-Q35 0.889 

 All Items 35 0.912 
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Who hold the bachelor degree were (76%). Also, (65%) of the total  respondents  are married which 

represent  the largest participation percentage in the study  and only  35% are unmarried .  Most of 

the respondents had a monthly income of 500 JD or below (55%) and only( 10% ) of them are 

earning more than 1000 JD . Regarding the frequency of purchasing  consumer  goods, most of the 

sample purchased the goods daily and frequently (67%), on the other hand   only 37% purchased  it 

infrequently.  

6.2.Hypothesis  Testing 

Through the use of simple and multiple regression , the hypothesis , findings were revealed in 

table (2) which indicates that there is a positive direct relationship between product mix elements and 

consumer buying behavior for consumer goods in Amman city the capital of Jordan were R is 0.38 

which indicates that all independent variables together have direct and positive relationship with 

consumer buying behavior for consumer goods which is responsible for 38% of the change in 

consumer buying behavior with a p value of .000 which means that the null hypothesis is rejected 

and we accept the alternative hypothesis which indicates that there s a statistical relationship between 

all the variables of product mix elements (namely package, brand name ,quality and information)  

and  consumer buying behavior of consumer good in Amman city the capital of Jordan  .The revised 

study model generated regression standardized estimate of the direct relationship between product 

mix elements and consumer buying behavior (Beta, t-value, and p-value) as shown in table (3). The 

hypothesis support tht all paths are significant and had positive direct relationship (t-value>+/-

1.96;p-value<0.05).  
Table(3): Results of Multiple Regressions 

DV R R2 F DF SIG ID B T Sig. 

 

Consumer 

Behavior  

0.38 014 22.1 5 0.000 Product 
package 

0.135 13.95 0.004 

430 Product 
Brand name 

0125 8.09 0.000 

425 Product 
information 

0.184 3.88 0.021 

 Product 
quality  

0.174 7.13 0.000 

0H
 : 

Mathematically The Hypothesis Can Be Expressed In The Following Equation: 

  0: 876543210  H  

Against the alternative hypothesis :  0: 87654321  aH  and the multiple 

regression equation will be as follows: 

Y =a + bn xn + ei 

Where in:  
NPM    The dependant variable(consumer buying behavior): 
  :fixed value 

8...1  :Tendencies towards independent variable 

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 8  

 : i  :Random Error 

7. Discussion  
The current study is an attempt to empirically investigate the relationship between product 

mix elements and consumer buying behavior in Amman city the capital of Jordan. The findings 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 iy                    
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showed that  there is a direct and positive relationship between product mix elements and consumer 

buying behavior. Additionally a large standardized coefficient compared to its counterparts indicates 

the variable's large contribution in affecting consumers' buying behavior. This shows that consumers 

are aware of product mix elements importance in their decision process. Findings shows that product 

information as an element of product mix had the most influence on consumer buying behavior 

followed by Product quality, product quality and finally product package. This shows that Jordanian 

consumers assure that there is  relationship between product mix elements and their buying behavior.   

8. Conclusion and Future Research implications: 
The present study aims to determine the relationship between product mix elements and 

consumer buying behavior in Amman city the capital of Jordan. The four variables (product package, 

product brand name, product quality and product information) were revealed to significantly affect 

consumer buying behavior which could be one of the most important factors to be considered by 

Jordanians when purchasing consumer goods. This gives intentions to marketers to give great 

importance to these elements when designing their marketing mix elements. Moreover the present 

study can be applied in a large sample in different areas. Additionally, they can apply this model in a 

different environment of Jordan or other countries as KSA, Kuwait, and any other  Arab countries.  
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