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  اجلزائر -امعة حسيبة بن بوعلي بالشلفجب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا 

و هي تسعى لتكون  ،مببادرة من الربوفيسور حممد راتول 2004تأسست سنة      
حلرص الدائم على تطويرها و بفعل مسامهات جملة اقتصادية دولية منوذجية بفعل ا

اليت تشغل  االقتصادية عالبحوث واملواضي ، تم بنشرالسادة األساتذة و الباحثني
إضافة اىل  الفكر اإلقتصادي وتطوراته، خاصة يف اجلزائر و بقية دول مشال إفريقيا،

 حبوث لنشر و هي مفتوحة الدولية،املواضيع اليت م اإلقتصاديات العربية و
باللغات العربية والفرنسية  خارجهامن من داخل اجلزائر و والباحثني األساتذة

إقليميا ودوليا، و كل ما  ، كما تم بنشر املعطيات اإلقتصادية عربيا وواإلجنليزية
  .يساهم يف الثقافة اإلقتصادية
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  :يطلب من السادة الباحثني الذين يرغبون يف نشر مقاالم و حبوثهم يف الة اعطاء العناية للنقاط التالية     

اليت تشغل الفكر اإلقتصـادي   الوصفية أو التحليلية أن يتناول البحث موضوعا من املواضيع اإلقتصادية -1
  .فريقي إضافة اىل التطورات اإلقتصادية العربية و الدوليةإلاته خاصة يف اجلزائر والشمال اوتطور

 الة مفتوحة لنشر البحوث اإلقتصادية لكافة األساتذة و الباحثني من اجلزائر و من خارجها شريطة أن -2
لة أخرى، وأن يتحمـل  و أن اليكون قدم للنشر يف جم ال يكون البحث منشورا من قبليتعهد الباحث بأن 

  .تبعات اإلخالل بقواعد وأخالقيات البحث العلمي
 14حبجم  traditinal Arabic (و خبط  بالواردمكتوبة ) A4(صفحة عادية  25أن ال يتجاوز البحث  -3

، سفلي H:2.5علوي : باألبعاد التالية بالسنتمترو)عرض النصبالنسبة لألرقام يف  12بالنسبة للنص و حبجم 
B:2.5ميني ،D  :3.5 يسار ،G 1.5،) النص الفرنسي يكون خبطT.NEW ROMAIN  12حبجم.(  
  revuelabomena@yahoo.fr    : أن ترسل البحوث عن طريق املايل -4
  :م البحث وفق األصول العلمية املتعارف عليها و يراعي يف ذلك خاصةأن يقد -5

  .التقدمي للبحث بتحديد أهدافه و منهجيته -  
  .تنسيق خمتلف عناصره -  
  .التوثيق الكامل للمراجع و اجلداول و الرسومات البيانية -  
  .أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج و التوصيات -  
بالنسبة للعربية وحجم  12حجم( مش يف اية البحث و ليس أسفل الصفحةأن يشار اىل اهلوا -  

، كما ترقم اجلداول والرسومات بأرقام متتالية، كما يستحسن إدراجها يف اية البحث )بالنسبة للالتينبة 10
أوال، احملور،    :، و أن يتم ترتيب بنود البحث على النحو التدرجيو قبل املراجع عندما يكون عددها كبريا

  ** - -، أ، ب، 1،2ثانيا، 
امراره على املدقق  ، و أن يكون قد متخطأ لغوي أو مطبعيأن يكون نص املداخلة خاليا من أي  -6

  .اللغوي و النحوي اخلاص بالوارد
  .سم، كحد أقصى11.5يراعى عرض الصفحة بالنسبة لألشكال و اجلداول و هو  -7
، و عندما يكـون  ةيإرفاق ملخص باللغة الفرنسية أواإلجنليزتنشر املواضيع باللغة العربية أساسا، مع  -8

مـع اظهـار   ) كلمة150امللخص ال يتجاوز (  باللغة العربيةاملوضوع بالفرنسية أو اإلجنليزية يرفق مبلخص 
  .العنوان ضمن امللخص

  .جزائرية و أجنبية ومراكز حبث جامعات من طرف باحثني من ختضع البحوث للتحكيم العلمي -9
  .يوما 15يف حالة طلب تعديل يف البحث على الباحث أن يعيد البحث املعدل يف فترة ال تتجاوز  -10
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        موظفيها معايري إِدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر  لتحقيق   درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إِربد الثالثة 

  ميسون طالع الزعيب.د                   

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       1
 

  
ربد الثالثة لتحقيق ديرية الرتبية والتعليم ملنطقة إدرجة فاعلية م
  دارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر موظفيهامعايري إ

   
   *ميسون طالع الزعيب. د

  ردناأل –جامعة آل البيت 
Abstract 
        This study aimed to identify the efficiency degree of Third Irbid 
Directorate of Education for meeting Total Quality Management 
principles. 
The study was conducted on a sample of (100) employees working in 
the Third Irbid Directorate of Education through using a 
questionnaire consisting of (49) items covering three areas: job 
description, tasks and duties, and organizational structure. 
After conducting the necessary statistical treatmenst, the study found 
that the job description had come in the first place, followed by tasks 
and duties and then followed by the organizational structure in terms 
of meeting total quality management principles applied in this 
Directorate. 
Key words: Total Quality Management, the Directorate of 
Education, Third Irbid Directorate of Education. 

  
  مقدمة

رافيـة  لقد استدعى التغري السريع يف امليادين االقتصادية والتقنية واالجتماعية والدميغ
نشوء مطالب ملحة على اجلودة التعليمية؛ إذ نادت كل من احلكومات االحتادية واحتـادات  
املعلمني، ورجال األعمال، واجلماعات التابعة للقطاع اخلاص يف الواليات املتحدة األمريكية 
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        موظفيها معايري إِدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر  لتحقيق   درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إِربد الثالثة 

  ميسون طالع الزعيب.د                   

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       2
 

بإصالحات تربوية وتعليمية على نطاق واسع من خالل التركيز على تنفيـذ إدارة اجلـودة   
  .)1(ة يف املؤسسات التربويةالشامل

هناك عدد من التحوالت والتغريات اليت طرأت يف اال االقتصادي والتكنولـوجي  
واملعلومايت اليت عززت املطالبة بأن يتم التأكيد يف املؤسسات التعليمية على حتقيق اجلـودة،  

عديد مـن دول  والتميز يف خمرجات التعليم، وإن هذه التحوالت والتغريات هي اليت محلت ال
العامل على إجراء مراجعة جذرية لنظمها التعليمية دف تطويرهـا وجتديـدها، وـدف    
االضطالع مبسئولياا اجلديدة واملتعلقة بإنتاج أجيال من اخلرجيني ميتلكون الكفايـات الـيت   

كما البد من ضرورة التأكيد على مبدأ اجلودة والتميـز يف  . تؤهلهم لاللتحاق بسوق العمل
إن . ألداء لتمكني هؤالء اخلرجيني من املنافسة يف ميادين العمل يف األسواق العاملية املفتوحـة ا

اعتماد اجلودة الشاملة يف مدارس التعليم العام واجلامعات العربية هو وحده الكفيل بولـوج  
ه هذه املدارس واجلامعات العربية مدارج القرن الواحد والعشرين هذا القرن الذي ال مكان في

إال لألمم اليت حتفز اإلجناز والتميز، وتعظم اإلنتاج والفاعلية وتعزز اجلودة أو النوعية، وتؤكد 
  . )2(على اجلدارة واإلتقان

  مفهوم إدارة اجلودة الشاملة
يعرب مصطلح اجلودة عن القدرة على الوفاء باحتياجات الزبائن، وحتقيق ما يفوق أو 

، واجلودة هي جمموعة اخلصائص والصفات واملميزات )3(يتجاوز هذه االحتياجات واملتطلبات
، )4(املتعلقة باخلدمة، اليت تؤثر يف كفاءا والوفاء باحلاجات الصرحية والضمنية ملتلقي اخلدمة

  .  )5(أما اجلودة الشاملة تشمل كل جماالت العمل مبختلف مستوياته
بأا عبـارة عـن   اجلودة الشاملة  )6(دالوارد يف محو (Crosbey) وعرف كروسيب

حيث أـا األسـلوب   , املنهجية املنظمة لضمان سري النشاطات اليت مت التخطيط هلا مسبقا"
األمثل الذي يساعد على منع وجتنب حدوث املشكالت من خالل العمـل علـى حتفيـز    
وتشجيع السلوك اإلداري والتنظيمي األمثل يف األداء، واستخدام املوارد البشـرية واملاليـة   

  ". وفاعلية بكفاءة
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خلق ثقافة متميـزة  "بأا  )7(الوارد يف أمحد وحافظ(Sehucter)  وعرفها سهوكتر 
يف األداء، حيث يعمل كافة أفراد التنظيم بشكل مستمر لتحقيق توقعات املسـتهلك وأداء  

  ".ويف أقصر وقت ممكن, العمل مع حتقيق اجلودة بشكل أفضل وبفعالية عالية
أسلوب شامل ومستمر يف األداء يشمل كافة جماالت "أا ب )7(ويعرفها أمحد وحافظ

, العمل وبشكل مسؤولية تضامنية لإلدارة العليا واإلدارة واألقسام وفرق العمـل واألفـراد  
ويشتمل نظامها كافة مراحل التشغيل أو األداء منذ التعامل مع املـوارد مـرورا بعمليـات    

  ". التشغيل وحىت التعامل مع األفراد
التغري اجلوهري يف طريقـة أداء األعمـال   "بأا  )8(رفها عليمات وآخرونيف حني ع

فهي , باعتبارها ابتكاراً الجتاه جديد يتضح من خالل أداء صاحب العمل وأفراد اإلدارة العليا
  ". عبارة عن مناخ يتضمن اإلبداع والقيادة واالبتكار واملسؤولية الفردية والتطبيقات الكمية

قدرة املؤسسة التربوية على تقدمي "اجلودة الشاملة يف التعليم بأا  )9(ويعرف السعود
تستطيع من خالهلا الوفاء باحتياجـات ورغبـات   , خدمة مبستوى عال من اجلودة املتميزة

وبالشكل الذي يتفق ) وغريهم, واتمع, وأصحاب العمل, وأولياء األمور, الطلبة(عمالئها 
ويتم ذلك من خالل مقاييس موضوعة سلفا , لسعادة لديهمومبا حيقق الرضا وا, مع توقعام

  ". لتقييم املخرجات والتحقق من صفة التميز فيها
أما النشرة اإلرشادية لوزارة التربية والتعليم يف األردن فعرفت اجلـودة الشـاملة يف   

ـ "التعليم بأا  ق فلسفة إدارية تركز على اجلودة من خالل مشاركة اجلميع، ودف إىل حتقي
  .)10(جناح بعيد املدى من خالل تلبية متطلبات اخلدمة ورضا مجيع العاملني واتمع

  :أهمية إدارة اجلودة الشاملة
إن الدول املتقدمة حتاول باستمرار تطوير أنظمتها التربوية على املسـتويني اإلداري  

ضا املستفيدين والتعليمي، لذا قامت بتطبيق مدخل حديث من شأنه زيادة اإلنتاجية، وحتقيق ر
قد أتى من القطاع الصناعي، لذا ) اآليزو(من اخلدمات التربوية، ومبا أن مدخل إدارة اجلودة 

  .)11(فقد يتطلب من التربويني تكييف مفاهيمه ومصطلحاته ليتم تقبلها يف اال التربوي



  
        موظفيها معايري إِدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر  لتحقيق   درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إِربد الثالثة 

  ميسون طالع الزعيب.د                   

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       4
 

ـ  هي بل ممارسة للرئاسة، أو لألعمال، تسيري جمرد ليست اإلدارية العملية إن  ةعملي
الطاعة،  على املنظمات يف العاملني ترغم قد اإلدارية وحدها فالسلطة األوىل، بالدرجة قيادية

 ،)12(والتفـاين  واالنتماء واإلبداع احلماسة فيهم تبعث وال حتفزهم وال تلهمهم ال ولكنها
 أهـداف  وحفزهم إلجناز اآلخرين، يف التأثري على وقدرة قيادة، عملية يف جوهرها فاإلدارة

 وال تتغري ال وحدها اإلدارية فالعمليات الدائم لتطويرها، والسعي وأولوياا، التربوية ؤسسةامل
 مـا  ويطورون، وهذا ويتغريون، ويغريون ويتعلمون يعملون الذين هم أن الناس بل تتطور،
 التربـوي  الفكـر  مـن  ضمن إطـار  التربوية القيادات بتطوير يتمثل رئيساً حتدياً يفرض
  .)13(املستنري

 من هلا ملا اهتمام اإلداريني؛ تثري اليت احلساسة املوضوعات من الفعال األداء كما يعد
 األداء صـور  تعـددت  وقد .)14(فاعليتهم للعاملني، وعلى املعنوية الروح على إجيابية آثار

 من معه والعاملني بني املدير املتوقع األداء عن مشتركة رؤية وجود: الصور هذه الفعال، ومن
 العـاملني،  ألداء املـدير  ودعم احملددة، األداء، واألهداف ومعايري الوظيفي الوصف خالل

 إىل اليت دف املستمرة، واملراجعة هلم، التدريبية الربامج ووضع للقيام بأدوارهم، وحتفيزهم
  .)15(وحتسينها املستقبلي العاملني أداء تسهيل

  :متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
هجية إدارة اجلودة الشاملة يتطلب توفري مناخ مالئم للتطبيق وبالتايل فإذا إن تطبيق من

وتعـديل  , مل يتوفر هذا املناخ فإن على إدارة املنظمة العمل على تغيري ثقافة املنظمة وقيمها
ومن , هيكل التنظيم وتوجيه أمناط اإلشراف بالشكل الذي يتناسب مع تطبيق املفهوم اجلديد

  :ما يلي )16(ليت ينبغي توفريها عند البدء بتطبيق منهجية إدارة اجلودة الشاملةأَهم املتطلبات ا
  .دعم اإلدارة العليا .1
 .التركيز على متلقي اخلدمة .2
 .التعاون وروح الفريق .3
 .ممارسة النمط القيادي املناسب .4
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 .وجود نظام للقياس .5
 .فعالية نظام االتصاالت .6

  : فوائد تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
واستخدام مبادئ ومفاهيم إدارية معينة ال ميكن أن حيظى باهتمام كبري إال  إن تطبيق

وتطبيق مفاهيم ومبادئ إدارة اجلودة الشاملة كما بينتـها  , إذا ترتب عنها حتقيق فوائد معينة
  :)17(كما يلي 9001وزارة التربية والتعليم من خالل تطبيقها لنظام اآليزو 

  .وأولياء األمور) الطلبة(زيادة ثقة متلقي اخلدمة  .1
 .كفاءة عالية يف تقليل التكاليف .2
 .تشجيع العاملني والعمل بروح الفريق .3
واملشاركة الفعالة , ودرجة أكرب من الضبط والسيطرة الداخلية) دائمة(جودة مستمرة  .4

 .للعاملني
 .تعريف واضح للموظفني باملهام واملسؤوليات والصالحيات .5
 .وزيادة كفاءة وإنتاجية العاملني, الل التدريبالتوجه حنو احلصول على اخلربة من خ .6

وكما لتطبيق إدارة اجلودة يف اال التربوي فوائد على الصعيد اإلداري فإن هلا فوائد 
  :)18(يف عملية التعلم والتعليم وعلى النحو التايل

  .دراسة متطلبات اتمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات .1
 .صحيح بأقل وقت وجهد وأقل تكلفة أداء األعمال بشكل .2
 .تنمية العديد من القيم اليت تتعلق بالعمل اجلماعي وعمل الفريق .3
 .إشباع حاجات املتعلمني وزيادة اإلحساس بالرضا لدى مجيع العاملني باملؤسسة التعليمية .4
 .بناء الثقة بني العاملني وتنمية روح التنافس وتقوية انتمائهم .5
 .ها جلميع العاملنيتوفري املعلومات ووضوح .6
 .اإلسهام يف حل املشكالت اليت تعيق العملية التعليمية يف املؤسسة .7
 .حتقيق الرقابة الفعالة واملستمرة لعملية التعلم والتعليم .8
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 .حتقيق جودة املتعلم يف اجلانب املعريف واملهاري واألخالقي .9

  :مقومات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة
بينما يفشل البعض , بيق برامج إدارة اجلودة الشاملةقد تنجح بعض املؤسسات يف تط

اآلخر، ويف الواقع أن الصفات األساسية اليت متتاز ا مبادئ إدارة اجلودة الشاملة بسـيطة،  
أن السبب الرئيس يف فشل هذه املؤسسـات   )8(وعليمات وآخرون) 16(جودة وذكر كل من

  :يف عملية التطبيق يرجع إىل املعوقات التالية
  .ثة موضوع إدارة اجلودة الشاملة وخاصة يف البلدان الناميةحدا .1
 .عدم توفري الكفاءات البشرية املؤهلة يف هذا اال .2
 .ختصيص مبالغ مادية غري كافية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة .3
وخاصة القدامى منهم بعدم حاجته إىل , االعتقاد اخلاطئ لدى بعض العاملني .4

 .التدريب
ديكتاتوري أو األوتوقراطي يف اإلدارة وتشدد املديرين يف تفويض إتباع األسلوب ال .5

 .صالحيام
 .عدم اإلملام باألساليب اإلحصائية لضبط اجلودة .6
توقع النتائج السريعة للفوائد اليت ميكن أن جتنيها املنظمة من جراء تطبيق إدارة  .7

 .اجلودة الشاملة
 .عدم وجود نظام فعال لالتصال والتغذية العكسية .8
 .م وجود تناغم وانسجام بني أعضاء فريق العمل أو بني فرق العملعد .9

وسعت وزارة التربية والتعليم يف األردن منذ إنشائها، إىل تطوير أداء العاملني فيهـا،  
ورفع الكفاءة املؤسسية هلا، من خالل األخذ بكل ما هو جديد وخصوصاً يف جمـال اإلدارة  

فعاليته يف أكثر من دولة ومن مؤسسة، ) 9001أيزو (دة التربوية، وملا أثبت نظام إدارة اجلو
  .فقد ارتأت الوزارة األخذ به لتطوير مدخالا وعملياا بغية حتقيق نقلة نوعية يف خمرجاا
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فمن خالل مشروع الكفاءة املؤسسية الذي نفذته وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع 
ائرة الربيطانية للتنمية الدولية، جاءت فكرة تبين وزارة الس الثقايف الربيطاين وبتمويل من الد

التربية والتعليم أنظمة إدارية متطورة على مستوى اإلدارة املدرسية والتربوية، وإميانـاً مـن   
يف ) 9001اآليزو (الوزارة بأمهية االرتقاء بالعملية التربوية من خالل تطبيق نظام إدارة اجلودة 

بوية انطالقاً من مركز الوزارة مروراً مبديريات التربيـة والتعلـيم   مجيع قطاعات اإلدارة التر
وصوالً إىل املدرسة مت استحداث مديرية توكيد اجلودة ملتابعة حتقيق هذا اهلدف وصـوالً إىل  

  .)19(نظام جودة شامل وفعال ميكن الوزارة من حتقيق متطلبات اجلودة العاملية
اجلودة، بتوقيع اتفاقية بني الس الثقـايف  وقد كانت أوىل خطوات بناء نظام إدارة 

الربيطاين، واخلرباء العرب يف اهلندسة واإلدارة لبناء هذا النظام لعدد من اإلدارات يف الوزارة 
ضمن خطة إجرائية حمددة، وقد مت ختصيص املؤسسية إلدارة اخلـدمات التربويـة يف وزارة   

من " املرحلة األوىل"قيادة إلدارة نظام اجلودة التربية والتعليم، ومبوجب ذلك مت تشكيل جلنة ال
املديرين املختصني يف اإلدارات املعنية، ومدير توكيد اجلودة بوصفه ممثـل اإلدارة يف هـذا   

بتاريخ ) 2000:9001(علمـا بان الوزارة قد حصـلت على شــهادة اآليزو  )10(الشأن
نتهاء من تطبيقه يف مـديريات  ومت اال) مركز الوزارة(على املستوى اإلداري  14/10/2004

  .2005مديرية يف أواخر عام ) 36(التربية والتعليم على 
  : ومن املعلوم أن األنظمة اليت تطبق يف املدارس األردنية هي

، وهو عبارة عن نظام إداري لتوجيه  9001/2000أسلوب املعيار الدويل اآليزو  .1
  .وضبط املنشأة فيما يتعلق بتحقيق اجلودة

 .تحسني املستمر وبالتدريج وهو األسلوب الياباينأسلوب ال .2
 .EFQMأسلوب النموذج األورويب للتميز  .3
  .SQMSاألسلوب األسكتلندي يف اجلودة  .4
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
أَصبح هناك حاجة تدعو لالهتمام , نتيجة للتغريات اليت أصابت مجيع جوانب احلياة

وا طالباً أم جمتمعات، فالنظم التعليمية تواجـه حتـدياً   جبودة التعليم املقدم للعمالء سواًء كان
كبرياً، هذا التحدي هو حتسني جودة التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعلـيم، وهلـذا فـإن    
التحديات العلمية والتكنولوجية واالقتصادية من جانب، والطلب االجتماعي القوي من أجل 

إن . على أن تستجيب هلـذه املطالـب  التنمية املستمرة من جانب آخر، أجربت احلكومات 
حتسني جودة التعليم أصبحت هدفاً أساسياً من أجل حتسني السياسات التعليمية احلالية، حيث 
أكدت الكثري من الدراسات واملؤمترات الدولية أن التحدي الرئيس للنظم التعليمية يف هـذه  

ى أن التعليم جيـب أن يقـدم   األيام ليس فقط تقدمي التعليم لكل املواطنني ولكن التأكيد عل
 ISO، واستناداً إىل النشرة التعريفية مبفاهيم مواصفة نظـام إدارة اجلـودة   )20(جبودة عالية

دف التعرف علـى  , ، برزت احلاجة إلجراء مثل هذه الدراسة2003لسنة  2000:9001
ارة اجلودة الشاملة من درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة لتحقيق معايري إد

وجهة نظر موظفيها بعد مرور أكثر من ست سنوات على تطبيق هذه اإلستراتيجية من قبل 
الوزارة، وقد مشلت هذه الدراسة تقييم مبادئ إدارة اجلودة الشاملة مـن حيـث اهليكـل    

  :التنظيمي، والوصف الوظيفي، واملهام والواجبات، وبالتايل اإلجابة عن األسئلة التالية
ما خصائص موظفي مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة يف ضوء : السؤال األول

  معايري إدارة اجلودة الشاملة؟
ما درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة لتحقيق معايري إدارة : السؤال الثاين

يفي، واملهام اهليكل التنظيمي، والوصف الوظ: اجلودة الشاملة من حيث
  والواجبات من وجهة نظر موظفيها؟

  : أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إىل التعرف على درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقـة إربـد   

  : الثالثة لتحقيق معايري إدارة اجلودة الشاملة من خالل اإلجابة على األسئلة التالية
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كمتطلبات جناح  التعليم ملنطقة إربد الثالثةخصائص موظفي مديرية التربية والتعرف على  .1
 .املديريةإدارة اجلودة الشاملة يف 

 . التعرف على إدارة اجلودة الشاملة كمفهوم إداري حديث يف املؤسسات التربوية .2
التعرف على درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة لتحقيق مفاهيم إدارة  .3

اهليكل التنظيمي، والوصف الوظيفي، واملهام والواجبات من : ثالشاملة من حي اجلودة
  وجهة نظر املوظفني؟

  :أهمية الدراسة
إدارية عصرية ترتكز على عدد من املفاهيم  فلسفهيعترب مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 

د اإلدارية احلديثة املوجهة اليت يستند إليها يف املزج بني الوسائل اإلدارية األساسـية واجلهـو  
اإلبتكارية، وبني املهارات الفنية املتخصصة بغية االرتقاء مبستوى األداء والتحسني والتطوير 

وبدأت العديد من املنظمات اإلدارية يف تطبيق إدارة اجلودة الشـاملة لتحسـني   . املستمرين
وتطوير نوعية خدماا وإنتاجها واملساعدة يف مواجهه التحديات الصعبة، وكسـب رضـا   

فإدارة اجلودة الشاملة ميكن هلا أن حتسن املفاهيم املختلفة جلودة التعليم، وحتسـني   .اجلمهور
أداء املعلمني، وحتسني أداء الطالب، وتطوير الربامج واخلطط الدراسية، وحتسني أداء اهليئات 

  :لذلك تنبع أمهية الدراسة من خالل. واجلمعيات يف االس يف اتمعات املدرسية
وهو موضوع إدارة اجلودة , إىل موضوع غاية يف احلساسية واألمهيةكوا تتطرق  .1

هذا املوضوع الذي أصبح يف وقتنا احلايل موضوع الساعة وحمط اهتمام , الشاملة
كافة القائمني على رسم السياسات واختاذ القرارات يف وزارة التربية والتعليم 

  .واملديريات التابعة هلا
 وزارة التربية والتعليم يف وضع السياسات التعليمية ميكن أن تفيد أصحاب القرار يف .2

  .  لتحقيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مديريات التربية والتعليم
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  :مصطلحات الدراسة
تشتمل هذه الدراسة على عدد من املصطلحات اليت تشعر الباحثة بضرورة حتديدها 

  :ايلوتعريفها وفقا للسياق الذي وردت فيه وعلى النحو الت
 ،جمموعة من اخلصائص أو السمات اليت تعرب عن مدى استيفاء املدخالت: اجلودة

واملخرجات يف العملية اإلدارية التربوية ملستويات حمددة تشكل يف  ،والعمليات
 .)21(جمملها معايري اجلودة الشاملة

عدة من القيم فلسفة إدارية أو منهج يف اإلدارة يسعى خللق وتطوير قا: إدارة اجلودة الشاملة
واملعتقدات اليت جتعل كل موظف يف املؤسسة يرى أن اهلدف األساسي هو خدمة 

  .)22(املستفيد من خالل عمل مجاعي يتصف بالتعاون واملشاركة لتحقيق اهلدف
فلسفة شاملة للحياة والعمل يف املؤسسات التعليمية ترمي : إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم
لعمليات التعليم والتعلم وتطوير خمرجات التعليم على أساس  إىل التحسني املستمر

، ويف هذه )23(العمل اجلماعي مبا يضمن رضا اتمع والطلبة وأولياء اُألمور
الدراسة العمل على حتسني خمرجات العملية التعليمية وحتقيق متطلبات اجلودة 

وظفني، واملهام الشاملة من خالل تقييم اهليكل التنظيمي، والوصف الوظيفي للم
  . والواجبات للعاملني يف مديرية تربية اربد الثالثة

مجيع املوظفني العاملني يف مركز مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة من  :املوظفون
  ).تعريف إجرائي(إداريني ومستخدمني

لثالثة، وتقاس الدرجة اليت حتصل عليها مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد ا: الفاعلية
باملتوسطات احلسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة من خالل تقييم اهليكل 

تعريف (التنظيمي، والوصف الوظيفي للموظفني، واملهام والواجبات للعاملني 
  ).إجرائي
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  :حدود الدراسة
اقتصرت هذه الدراسة على املوظفني العاملني يف مركز مديرية التربية والتعليم ملنطقة 
إربد الثالثة يف حمافظة إربد وإجابام على فقرات االستبانة وجماالـا يف العـام الدراسـي    

)2010 /2011(  .  

  :الدراسات السابقة
يشتمل هذا اجلزء على عرض الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع البحث احلايل 

الثة لتحقيـق معـايري إدارة   والذي يتناول درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الث
حيث مت عرض الدراسات العربية واألجنبية حسب , اجلودة الشاملة من وجهة نظر موظفيها

  .تسلسلها الزمين من األقدم فاألحدث

  :الدراسات العربية
دراسة هدفت إىل التعرف على قابلية نظام إدارة اجلودة الشـاملة   )24(أجرى الرجب

وتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف املدارس الشاملة , دللتطبيق يف مدارس حمافظة إرب
فردا، وقد اختريت عينـة عشـوائية   ) 2574(والبالغ عددهم ) 2001(يف حمافظة إربد لعام 

فردا، وخرج الباحث بنتيجة أن درجة قابلية نظام إدارة اجلودة الشاملة للتطبيق ) 497(بلغت 
, التقييم, املناهج الدراسية: ا حسب ااالت وعلى التوايليف مدارس إربد الشاملة مرتبة تنازلي

وأوصت الدراسـة بوضـع   , اإلدارة املدرسية واإلمكانات املادية, اهليئة التدريسية, الطالب
برامج تدريبية شاملة ملفاهيم وأساليب إدارة اجلودة الشاملة جلميـع العـاملني يف القطـاع    

  .التربوي
واقتراح , فت إىل حتديد مفهوم إدارة اجلودة الشاملةدراسة هد )9(كما أجرى السعود

وقـد  , وبيان أهم الصعوبات اليت تعيق ذلك التطبيـق , منوذج لتطبيقه يف املدارس األردنية
وبينت , توصلت الدراسة إىل حتديد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة على صعيد اإلدارة املدرسية

كما توصلت إىل تصميم منوذج إلدارة اجلودة , يةأن هناك إمكانية لتطبيقها يف املدارس األردن
, االسـتراتيجية , اهلـدف , القيـادة : الشاملة يف املدارس األردنية يقوم على ستة مبادئ هي
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كما حددت الدراسة أبرز املعوقات اليت قد , النتيجة والتغذية الراجعة, النشاطات والعمليات
  .تواجه تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف األردن

دراسة هدفت إىل التعرف على اجتاهـات رؤسـاء األقسـام     )25(جرى الشلولوأ
, واملديرين حنو تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مديريات التربية والتعليم يف حمافظة إربد

وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع رؤساء األقسام واملـديرين يف إدارة مـديريات التربيـة    
شخصاً وكانت عينة الدراسة ) 120(والبالغ عددهم ) 2002(د لعام والتعليم يف حمافظة إرب

تراوحت تقديرات أفراد العينـة  : وقد خرج الباحث بنتائج أمهها, هي نفس جمتمع الدراسة
كمـا خرجـت   , لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من درجة عالية إىل درجة عالية جدا

يف جمال إدارة اجلودة الشاملة لرؤساء األقسام بتوصيات من أمهها عمل برامج تدريبية شاملة 
وإجراء املزيد من الدراسات حول موضوع , واملديرين يف مديريات التربية والتعليم يف األردن

  .الدراسة
دراسة هدفت إىل التعرف على درجة تطبيق معـايري إدارة   )20(كما أجرى املطعاين

سلطنة عمان من وجهة نظـر اإلداريـني    اجلودة الشاملة مبؤسسات التعليم العايل اخلاص يف
وقد تكون جمتمع الدراسة من اإلداريني واألكادمييني العاملني يف مؤسسات , واألكادمييني فيها

شخصا وكانت عينة الدراسة مكونة ) 575(التعليم العايل اخلاص يف سلطنة عمان وعددهم 
وقد خـرج بنتـائج   , لدراسةمن جمتمع ا) %20(إدارياً وأكادميياً وهم ما نسبته ) 115(من 
إن درجة تطبيق معايري إدارة اجلودة يف هذه املؤسسات من وجهة نظر عينة الدراسـة  : أمهها

وأن هناك اتفاقاً واضحاً يف استجابات , كانت متحققة بدرجة عالية جلميع جماالت الدراسة
  .عينة الدراسة على كل ااالت وفقرات األداة ككل

هدفت إىل التعرف على مدى توافر مبادئ اجلودة الشاملة دراسة  )26(وأجرى جاسم
باإلضافة إىل إجياد صيغة مقترحة , يف الوصف الوظيفي ملدير املدرسة االبتدائية مبملكة البحرين

أساتذة جامعة البحرين : وقد تكونت عينة الدراسة من ثالث فئات كالتايل, لوصفه الوظيفي
واألخصـائيون التربويـون يف   , )19(تدريس وعددهم يف كلية التربية قسم املناهج وطرق ال

وأوضحت , )30(ومديرو املدارس االبتدائية وعددهم , )12(إدارة التعليم االبتدائي وعددهم 



  
        موظفيها معايري إِدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر  لتحقيق   درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إِربد الثالثة 

  ميسون طالع الزعيب.د                   

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       13
 

مبدأ غري متوافرة يف الوصف الـوظيفي ملـدير   ) 14(مبادئ من أصل ) 4(النتائج بأن هناك 
  .املدرسة االبتدائية

فت إىل حتليل قياس واقع إدارة اجلودة الشاملة يف دراسة هد )27(كما أجرى أبو فارة
عضواً من أعضاء ) 234(وتكونت عينة الدراسة من , اجلامعات الفلسطينية يف الضفة الغربية

وأظهرت نتائج الدراسة , هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية مت اختيارهم بصورة عشوائية
يا بسبعة عناصر رئيسية مـن عناصـر إدارة   أن اجلامعات الفلسطينية ال تويل اهتماما جوهر

دعـم اإلدارة  , تصميم العملية, الثقافة املنظمية, التركيز على املستفيد: اجلودة الشاملة وهي
  .التركيز على العاملني، العالقة مع املوردين, التحسني املستمر, العليا للجودة

 إلدارة اجلودة الشاملة دراسة هدفت إىل التعرف على الواقع احلايل )28(وأجرى العطَّار
يف اجلامعات الفلسطينية ووضع السبل لتطويرها، مت استخدام االستبانة يف مجـع البيانـات،   

رئيس قسم أكادميي، وتوصلت الدراسـة إىل أن واقـع إدارة   ) 84(وأجريت الدراسة على 
، ووجـود  اجلودة الشاملة يف جامعات غزة مل حيقق احلد األدىن ملقاييس اجلودة يف اجلامعات

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقدير أفراد العينة لواقع إدارة اجلودة الشاملة تعزى 
  .ملتغري اجلامعة وعدم وجود هذه الفروق تبعاً ملتغري الكلية

دراسة هدفت إىل التعرف على واقع تطبيق أبعاد إدارة اجلـودة   )29(وأجرت بركات
السائدة يف البنوك العامة يف قطاع غزة، وأجريت الدراسـة  الشاملة يف ظل الثقافة التنظيمية 

موظفاً وموظفة من العاملني يف البنوك، ومن مجيع املسـتويات  ) 138(على عينة مكونة من 
الوظيفية، ومت مجع البيانات باستخدام االستبانة، وخلصت الدراسة إىل أنَّ هناك تنبٍ واضـح  

أبعاد إدارة اجلودة الشاملة، إالَّ أنَّ التطبيـق جـاء   لدى البنوك العاملة يف قطاع غزة لتطبيق 
بدرجات ومستويات إجيابية متفاوتة، إضافة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف  
واقع تطبيق أبعاد إدارة اجلودة الشاملة يف ظل الثقافة التنظيمية السائدة يف البنوك العاملـة يف  

ر، واملؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات اخلربة، قطاع غزة تعزى للمسمى الوظيفي، والعم
  .واجلنس
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دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى األداء اإلداري لرؤساء  )14(وأجرى املصري
األقسام األكادميية باجلامعات الفلسطينية يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر 

رئـيس  ) 83(حماضر و) 200(إىل  فرداً موزعني) 283(وأجريت الدراسة على . احملاضرين
قسم، واعتمدت على االستبانة يف مجع البيانات، وتوصلت إىل أن مسـتوى األداء اإلداري  
لرؤساء األقسام األكادميية كان عالياً، وإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقـديرات  

ادميية تعـزى ملـتغري   أفراد العينة من احملاضرين ملستوى األداء اإلداري لرؤساء األقسام األك
  .اجلامعة

دراسة هدفت إىل التعرف على درجة اسـتخدام مبـادئ إدارة    )30(وأجرى زقزوق
 تمع والتعليم املستمر جبامعة أماجلودة الشاملة للربامج والدورات اليت تقدمها كلية خدمة ا

دمها كلية خدمة القرى، وأجريت الدراسة على كل من سبق هلم وشاركوا يف الربامج اليت تق
مشاركاً، واعتمد الباحث على االسـتبانة يف  ) 200(اتمع والتعليم املستمر والبالغ عددهم 

مجع البيانات، وتوصلت الدراسة إىل أن درجة استخدام مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف برامج 
ـ  ائية يف كلية خدمة اتمع والتعليم املستمر متوسطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحص

درجة استخدام مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف هذه الكلية تعزى للمؤهل العلمي، وال لبلـد  
  .التخرج، يف حني كانت هناك فروق تعزى لسنوات اخلربة

  :الدراسات األجنبية
يف تطبيق نظـام   واإلخفاقحتديد مدى النجاح "هدفت إىل  )31(كولسنسكي أجرى

، مت تطبيق أداة البحث على هـذه  "مؤسسة تعليمية بأمريكا) 184(إدارة اجلودة الشاملة يف 
ملعرفة مدى تطبيقها للجودة يف اإلدارة التربوية، ) م1996(و) م1991(املؤسسات يف عامي 

) 184(واستخدم الباحث استبانة اشتملت على عدد من األسئلة املفتوحة مت تطبيقها علـى  
وبعد استخراج النتائج أظهرت . اخلاصة واحلكوميةاإلداريني العاملني يف الكليات واجلامعات 

الدراسة أن مؤسسات التعليم العايل تعاين تقريبا من املعوقات نفسها اليت يواجههـا قطـاع   
األعمال عندما يطبق أسس إدارة اجلودة الشاملة، كمـا أوضـحت أن املؤسسـات الـيت     
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ة، وقيادة قوية وتعمل استطاعت أن تطبق أسس اجلودة كانت حتظى بدعم إداري ورؤية جيد
  .يف إطار فريق عمل واحد داخل املؤسسة الواحدة

بدراسة حول إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم مت تطبيقها يف جامعة  )32(وقام هرناندز
هدفت إىل معرفة اآلمال األولية والظروف الراهنة إلدارة اجلودة الشاملة يف , تكساس التعليمية

وقـد  , ومدى االستفادة من تطبيقها يف مدارس واليـة تكسـاس   ,املدرسة وكيفية تنفيذها
مدرسة من مدارس الوالية مشلت املشرفني ومدراء املدارس واملعلمني ) 14(اختريت عينة من 

فرداً باستخدام االستبانة، أوضحت ) 13000(حيث بلغ عددهم , والطالب وأولياء األمور
من األعلى بدءاً باملشـرفني مث مسـاعديهم    البيانات بأن إدارة اجلودة الشاملة كانت تفرض
وقد مت تدريب املدراء واملعلمني أثناء اخلدمة , للخدمات التدريسية مث إدارة املدرسة فاملعلمني

على طريقة تقدمي دروس مستمرة دف تعريفهم باملنهجية الصحيحة لتطبيق هذا األسلوب 
إىل إجياد طرق أفضل لتقيـيم فاعليـة    ومن أبرز نتائج هذه الدراسة الدعوة, اإلداري اجلديد

كما توصلت إىل أن التطوير والتحسن املستمر ال يـرتبط  , إدارة اجلودة الشاملة يف املدارس
  .  فقط بإدارة اجلودة الشاملة كما كان سائداً

دراسة هدفت إىل حتديد مؤشرات اجلودة يف عملية التعلـيم   )33(كما أجرى نغراها
العايل األمريكية، وقد وظفت الدراسة املنهج الوصفي التحليلـي،   والتعلم مبؤسسات التعليم

طالباً، ولتحقيق أهداف الدراسة استعان الباحث بأربع مقابالت ) 120(وتكونت العينة من 
وقد توصلت الدراسـة  . واستبانة دف حتديد مؤشرات اجلودة يف التعليم اجلامعي األمريكي

ودة يف التعليم اجلامعي األمريكي بعامـة ينبغـي أن   إىل أنه لكي يرتفع مستوى مؤشرات اجل
يكون الطالب اجلامعي بؤرة التفاعل الصفي، وعلى اجلامعة أو الكليـة أن تطبـق اجلـودة    
املستمرة وأن تبحث عن حتسني نوعية ما يستخدمه وما يتوصل إليه الطالب، وأن احملاضـر  

يبحث عن حتسني نوعيـة عمليـة   اجلامعي هو املسؤول عن تطوير التعليم لدى الطلبة، وهو 
التعليم والتعلم، كما أنه ينبغي البحث عن تقنيات جديدة ومناسبة لتقييم الطالب اجلـامعي،  
وأن الطلبة يفضلون العمل يف فرق عمل للجودة، وذلك إلقرار مهارات صنع القرار اجلماعي، 

دعماً ملا هو نظري، وأن وأن إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي تتطلب اجلانب العملي 
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القيادة اجلامعية الفاعلة هي اليت تعمل ال أن تتكلم فقط، ويف ضوء هذه النتـائج أوصـت   
بضرورة البحث عن تقنيات جديدة ومناسبة لتقييم الطالب اجلامعي، وحتسني نوعية : الدراسة

  .ما يستخدمه وما يتوصل إليه الطالب
) 150(وجهات النظر لعينة مكونة من دراسة هدفت إىل مراجعة  )34(وأجرى لوري

من املدراء واألكادمييني يف مؤسسات التعليم العايل الربيطانية، بشأن التحديات اليت تـرتبط  
بترسيخ اجلودة، وقد وظفت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على املقابالت اليت 

ودة وحتدياا، وقـد توصـلت   أفادت يف بناء استبانة تساعد يف حتديد أولويات ترسيخ اجل
الدراسة إىل أن تطبيق اجلودة يف اجلامعات، حيتاج إىل أن تكون متجانسة مع ثقافة املنظمـة  
وبنيتها، وإذا ما أرادت املنظمة ترسيخ اجلودة، فال بد من تلبيـة احلاجـات واالهتمامـات    

فة تنظيمية وإدراك املختلفة للعاملني، ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة خلق ثقا
أمهية القيادة التحويلية كمؤشرات لنجاح إجراءات اجلودة واليت تنعكس بدورها على التعلم 

  .اجليد للطلبة، وعلى اقتصاد اتمع كامالً
دراسة هدفت إىل تقييم كيفية عدم رضا املـوظفني مـع عناصـر     )35(وأجرى شن

وظف الباحث املنهج الوصفي التحليلـي،  االستثناء اليت حتدد أولويات التحسني والتطوير، و
وعمدت الدراسة إىل تأسيس منوذج لرضا موظفي التعليم العايل، وقد تكون هذا النمـوذج  

رؤية املدرسة، االحترام، نتائج التغذية الراجعة والتعزيـز، النظـام اإلداري، الراتـب    : (من
ترتكز على جماالت النمـوذج   ، وهلذا الغرض أعد الباحث استبانة)واملستحقات، بيئة العمل

حماضـراً، وقـد   ) 248(املقترح، وقد طُبقت هذه االستبانة على عينة الدراسة املكونة من 
أن موظفي التعليم العايل يركزون للحصـول علـى   : توصلت الدراسة إىل عدة نتائج، أمهها

با وأمريكـا  راتب عالٍ معتمدين على نظام العالوات، وأن استقصاء الرضا الوظيفي يف أورو
  .أعطى نتائج مشاة
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    :التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها
يتضح من الدراسات السابقة أا تناولت قابلية تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف 

، ومعوقات هذا التطبيق ))20(؛ املطعاين)25(؛ الشلول)24(الرجب(مثل  مؤسسات تعليمية خمتلفة
وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف إعداد االستبانة املناسبة ، )31(كولسنسكي ثلم

لتحقيق هدف الدراسة، كما استفادت الباحثة يف حتديد املنهج املالئـم لتحقيـق هـدف    
الدراسة احلالية على معرفة درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد  تركزو الدراسة،

  . إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق معايري الثالثة

  :الطريقة واإلجراءات
  .اهمت استخدام املنهج املسحي الوصفي الشامل يف مجع بيانات الدراسة ومعاجلت :منهجية الدراسة
تكون جمتمع الدراسة من مجيع موظفي مديرية التربية والتعليم يف مديرية إربد  :جمتمع الدراسة

  .موظفاً) 120(الثالثة والبالغ عددهم 
مت توزيع أداة الدراسة على مجيع أفراد جمتمع الدراسة والـذين بلـغ عـددهم     :عينة الدراسة

استبانات غري مكتملة أو إجاباا ) 17(استبانة، واستثناء ) 117(ومت استعادة , موظفاً) 120(
ظـف  مو) 100(، لتصبح عينة الدراسة مكونة من )غري صاحلة للتحليل اإلحصائي(متشاة 

   .من جمتمع الدراسة) %83(وموظفة وبنسبة 

  :أداة الدراسة
بعد االطالع على األدبيات املتعلقة مبوضوع إدارة اجلودة الشاملة وعلى الدراسـات  
السابقة ذات العالقة قامت الباحثة بتطوير استبانة تكونت يف صـورا األوىل مـن مخـس    

حاب االختصـاص وبعـد األخـذ    ومخسني فقرة مت عرضها على جمموعة من احملكمني أص
موزعة على ثالث جماالت هي اهليكل , مبالحظام استقرت االستبانة على تسع وأربعني فقرة

التنظيمي، والوصف الوظيفي، واملهام والواجبات، وكان سلم اإلجابة عليها من نوع ليكرت 
قياس التايل للحكـم  ومت اعتماد على امل. اخلماسي من فاعلية كبرية جداً إىل فاعلية قليلة جداً
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درجـة  ) 3.66 – 2.34(درجة فاعلية ضعيفة، مـن  ) 2.33(أقل من : على درجة الفاعلية
  .درجة فاعلية عالية) 3.66(فاعلية متوسطة، أكثر من 

  : صدق األداة
بغرض التأكد من صدق األداة مت عرضها على جمموعة من احملكمني بلـغ عـددهم   

يف اجلامعات األردنية يف قسـمي اإلدارة العامـة    حمكماً، كان منهم مخسة مدرسني) 11(
واإلدارة التربوية، وثالثة مديرين للتربية والتعليم، وثالثة من املختصـني يف وزارة التربيـة   
والتعليم األردنية املعنيني بتطبيق نظام األيزوا واملتابعة واإلدارية يف مديريات التربية والتعليم يف 

رائهم ومقترحام حول مدى صـالحية فقـرات االسـتبانة    اململكة، وطلب منهم إبداء أ
ومناسبتها لألهداف اليت وضعت من أجلها، ومت تعديل االسـتبانة يف ضـوء مالحظـام    

  .  فقرة موزعة على ثالث جماالت) 49(واقتراحام لتصبح االستبانة مكونة من 

  :ثبات األداة
من (من خارج جمتمع الدراسة  موظفاً) 20(للتأكد من ثبات األداة مت تطبيقها على 

يوماً، ومت احتساب معامل ارتباط ) 14(مرتني متتاليتني بفاصل زمين ) مديرية تربية اربد الثانية
بريسون بني التطبيقني، كما مت استخراج معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا، وكانت مجيع 

  .يوضح ذلك) 1(معامالت الثبات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة، جدول 
  .معامالت االرتباط بني التطبيقني، ومعامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ألداة الدراسة) 1(جدول 
  امعامل الثبات كرونباخ ألف  معامل االرتباط بني التطبيقني  اال  الرقم
  0.88  *0.93  الوصف الوظيفي  1
  0.86  *0.89  املهام والواجبات  2
  0.91  *0.94  اهليكل التنظيمي  3

  0.92  *0.95  األداة ككل
  ).α  =0.05(معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  •
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حصائية ِ   :املعاجلة اإل
بغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة وحتقيق أهدافها مت استخدام األساليب اإلحصـائية  

املئوية والتكـرارات   املناسبة واليت مشلت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، والنسب
 .فيما خيص خصائص أفراد العينة

  :عرض النتائج ومناقشتها
  :يتناول هذا اجلزء من الدراسة عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها حسب أسئلتها

ما خصائص موظفي مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة يف ضـوء  : لسؤال األولا
  .معايري إدارة اجلودة الشاملة؟

ني من خالل مسح خصائص املوظفني العاملني يف مديرية التربية والتعليم ملنطقـة  تب
رؤساء ) 8(موظفاً أنثى، ويوجد من بينهم ) 30(موظفاً ذكراً و) 70(إربد الثالثة أنه يوجد 

مساعد للشـؤون اإلداريـة وآخـر للشـؤون     (أقسام ومساعدين اثنني ملدير التربية التعليم 
النتائج أن املوظفني العاملني يف مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربـد   ، كما أظهرت)التعليمية

) سـنوات فمـا دون   10(منهم يف فئة اخلربة ) %40(الثالثة ميتازون خبربات توزعت على 
أمـا  ). سنة فـأكثر  21(يف الفئة ) % 30(، ومنهم )سنة 20-11(منهم يف الفئة ) %30(و

) %45(هم حيملون درجة البكالوريوس بنسـبة  خصائصهم من حيث املؤهل العلمي فمعظم
لديهم مؤهل علمي أعلى من بكالوريوس، وبلغت النسبة املئويـة للمؤهـل   ) %25(ومنهم 

  ).  %30(دبلوم متوسط فأقل 
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  )100= ن (خصائص موظفي مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة  )2(جدول 
  ئويةالنسبة امل  التكرار  اخلاصية  املتغري

  املسمى الوظيفي

  % 1  1  مدير تربية
  %2  2  مساعد مدير
  %13  13  رئيس قسم

  %84  84  موظف
  %100  100  اموع

  املؤهل العلمي

  %30  30  دبلوم متوسط فأقل
  %45  45  بكالوريوس

  %25  25  أعلى من بكالوريوس
  %100  100  اموع

  اخلربة

  %40  40  سنوات فما دون 10
  %30  30  سنة 11-20
  %30  30  سنة فأكثر 21

  %100  100  اموع

  اجلنس
  %70  70  ذكر
  %30  30  أنثى

  %100  100  اموع
من خالل النتائج السابقة حول خصائص موظفي مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد 
الثالثة، فانه ميكن القول بأن هناك تقسيم إداري واضح وكاف من خالل رؤساء األقسـام  

قسم، تشمل مجيع اجلوانب اإلدارية يف املديرية، ولديهم خربات مناسـبة إلدارة   )13(بالغ ال
أعماهلم، كما أن وجود مساعدين ملدير التربية والتعليم يف اجلانبني اإلداري والفين يزيد مـن  
قدرة هذه املديرية على إدارة شؤوا بطريقة حتقق مستوى جناح مقبول من حيث الكـادر  

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض األعمال ال تتطلب مؤهالت وظيفية مرتفعـة مثـل   . الوظيفي
وظائف الطباعة والسكرتارية، لذلك اقتصرت فئة املؤهل العلمي دبلوم متوسط فأقل علـى  

  . هذه الفئة من املوظفني واملستخدمني، ومعظمهم كانوا من اإلناث
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عليم ملنطقة إربد الثالثة لتحقيق معايري ما درجة فاعلية مديرية التربية والت: السؤال الثاين 
اهليكل التنظيمي، والوصف الوظيفي، واملهام : إدارة اجلودة الشاملة من حيث

  والواجبات؟
لإلجابة عن هذا السؤال مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع 

االت الدراسة ، اجلـداول  فقرات أداة القياس املستخدمة ، واموع الكلي لكل جمال من جم
  .توضح ذلك) 3-6(

  جمال اهليكل التنظيمي: أوال
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع الفقرات اليت تعرب عـن  
معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة من حيـث اهليكـل   

 .ح ذلكيوض) 3(التنظيمي، جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع الفقرات اليت تعرب عن معايري إدارة اجلودة  )3(جدول 

 من حيث اهليكل التنظيمي مرتبة تنازلياً حسب متوسطاا احلسابية

املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

6  
م بنشر وتطبيق إدارة اجلودة تقوم مديرية التربية والتعلي

  عالية  0.84  3.92  .الشاملة يف أقسام املديرية املختلفة

27  
تقوم مديرية التربية والتعليم بالتدريب املستمر جلميع 

  عالية  1.23  3.78  .العاملني يف املديرية

11  
يقوم مديرو التربية والتعليم بإزالة املعيقات اليت حتول دون  

  عالية  0.90  3.75  .لشاملةتطبيق إدارة اجلودة ا

34  
تعمل مديرية التربية والتعليم على إجياد نظام احلوسبة الفعال 

  عالية  1.03  3.73  .يف املديرية

18  
تعمل مديرية التربية والتعليم على توفري اإلدارة الداعمة 

  متوسطة  1.08  3.63  .لإلصالح والتطوير اإلداري

 متوسطة  1.16  3.57م االتصاالت املالئم تستخدم مديرية التربية والتعليم نظا  37
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املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

  .والفعال جلميع املستويات يف املديرية
 متوسطة  1.22  3.51  .تتابع مديرية التربية والتعليم تنفيذ التعليمات باستمرار  49

32  
تعمل مديرية التربية والتعليم على توفري كادر إداري مؤهل 

  1.19  3.50  .فنيا ومعرفيا
 متوسطة

9  
التربية والتعليم العاملني املعنيني يف املديرية يف تشرك مديرية 

  1.05  3.48  .حتديد األهداف العامة
 متوسطة

10  
تشرك مديرية التربية والتعليم املوظفني ذوي العالقة يف 

  1.03  3.46  .حتسني وتطوير العملية اإلدارية
 متوسطة

25  
تستخدم مديرية التربية والتعليم األسلوب العلمي لتشجيع 

  1.02  3.42  .اع واالبتكار لدى العاملني يف املديريةاإلبد
 متوسطة

28  
تساهم مديرية التربية والتعليم يف توفري اخلدمات اإلدارية 

  1.07  3.42  لتحقيق اجلودة الشاملة
 متوسطة

44  
مينح مديرو التربية والتعليم الصالحية الكافية لتلبية متطلبات 

  1.25  3.42  .اجلودة الشاملة باستمرار
 وسطةمت

33  
تعمل مديرية التربية والتعليم على تنمية العالقات اإلنسانية 

  1.05  3.40  .بني اإلدارة واملوظفني يف املديرية
 متوسطة

46  
يعتمد مدير التربية والتعليم آلية التقومي املستمر للتعرف على 

  1.14  3.40  .حجم االجنازات لكل العاملني يف املديرية
 متوسطة

17  
التربية والتعليم التمويل الكايف لتطبيق توفر مديرية 

  1.17  3.40  .اإلحصاءات كأساس يف صنع القرارات
 متوسطة

38  
تتفاعل إدارة مديرية التربية والتعليم مع مجيع عناصر العملية 

  1.08  3.36  .التربوية واإلدارية
 متوسطة

15  
تعمل مديرية التربية والتعليم على إجياد التوازن بني السلطة 

  1.014  3.32  .ؤولية لإلدارةواملس
 متوسطة

 متوسطة  0.89  3.30تشكل مديرية التربية والتعليم جلنة الستخراج النتائج الكمية   12



  
        موظفيها معايري إِدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر  لتحقيق   درجة فاعلية مديرية التربية والتعليم ملنطقة إِربد الثالثة 

  ميسون طالع الزعيب.د                   

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       23
 

املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

واإلحصائية لتحديد املشكالت اليت تواجه املديرية وتسهم 
  .يف حلها

24  
تعتمد مديرية التربية والتعليم نظام اجلدارة والتميز للحكم 

  1.12  3.28  . من اعتماد األقدمية واخلربة والعمرعلى أداء العاملني بدالً
 متوسطة

26  
تعمل مديرية التربية والتعليم على االبتعاد عن الروتني يف 

  1.12  3.28  .إجراءات العمل اإلداري
 متوسطة

29  
يطور مدير التربية والتعليم أسلوب يئة الظروف لتمكني 

ة احتياجام اإلداريني يف املديرية من تأدية أعماهلم وتلبي
  .الشخصية يف آن واحد

3.25  1.04  
 متوسطة

36  
تعمل مديرية التربية والتعليم على االهتمام بإدارة عنصر 

  1.05  3.23  .الوقت واستثماره يف زيادة اإلنتاجية يف املديرية
 متوسطة

40  
تستخدم مديرية التربية والتعليم العملية التقوميية كوسيلة 

  1.16  3.23  .والتربوية لتحسني العملية اإلدارية
 متوسطة

43  
تعمل مديرية التربية والتعليم على استخدام املوارد البشرية 

  1.16  3.23  .واملادية بصورة جيدة
 متوسطة

 متوسطة  1.18  3.23  .تعتمد مديرية التربية والتعليم مبدأ التقومي والرقابة الذاتية  48
 متوسطة  0.95  3.19  .الالمركزية تطبق مديرية التربية والتعليم سياسة اإلدارة  14

41  
تعتمد مديرية التربية والتعليم النـزاهة واملوضوعية يف 

  1.22  3.13  .عملية التقومي املستمر للعاملني يف املديرية
 متوسطة

42  
تتراجع إدارة مديرية التربية والتعليم عن قرارها أو تعدله 

  1.23  3.07  .عند احلاجة
 متوسطة

13  
ربية والتعليم بتوسيع قاعدة الالمركزية يف تقوم مديرية الت
  1.14  3.05  .صنع القرارات

 متوسطة

35  
تعمل مديرية التربية والتعليم على تطوير نظام احلوافز 

  1.16  3.03  .للعاملني يف املديرية
 متوسطة
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املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

  متوسطة  0.78  3.34  اال ككل  
ل التنظيمي تراوحت بـني  أن املتوسطات احلسابية لفقرات جمال اهليك) 3(يظهر من اجلدول 

تقوم مديرية التربية والتعليم " واليت تنص على ) 6(كان أبرزها للفقرة رقم ) 3.92 – 3.03(
، وبدرجة فاعلية مرتفعـة، مث  "بنشر وتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف أقسام املديرية املختلفة

تقـوم  "ي تنص على وه) 3.78(يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ) 27(جاءت الفقرة رقم 
، وبدرجة فاعلية مرتفعة، "مديرية التربية والتعليم بالتدريب املستمر جلميع العاملني يف املديرية

يقوم "وهي تنص على ) 3.75(يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب ) 11(مث جاءت الفقرة رقم 
، وبدرجة "ودة الشاملةمديرو التربية والتعليم بإزالة املعيقات اليت حتول دون تطبيق إدارة اجل

فاعلية مرتفعة، وبالتايل فان مديرية التربية والتعليم ملنطقة اربد الثالثة، ممثلة بإدارا تسعى إىل 
فجاءت ) 35(حتقيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة من حيث اهليكل التنظيمي، أما الفقرة رقم 

عمل مديرية التربية والتعلـيم  ت" وهي تنص على ) 3.03(يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب 
، وبدرجة فاعلية متوسطة، وعليه فـإن فـان   "على تطوير نظام احلوافز للعاملني يف املديرية

مديرية التربية والتعليم تقوم على نشر الوعي املفاهيمي ملبادئ إدارة اجلود الشاملة، ومتابعـة  
ام بتدريب املوظفني وتنميـة  آخر ما توصل إليه العلم يف هذا اال، كما تسعى وختطط للقي

، )24(وفقا لتوصيات بعض الدراسات اليت أجريت يف هذا اال مثل دراسة الرجب, قدرام
، ولكن غياب نظام احلوافز قد يؤثر سلباً على عملية األداء علما بأن هذه )25(ودراسة الشلول

ا إىل مديريات التربية احلوافز مرتبطة يف معظمها بشكل مباشر بالوزارة، وال يوجد تفويض هل
والتعليم، ورمبا لو وجد نظام حوافز ضمن املديرية سيعطي نتائج أفضـل يف إدارة اجلـودة   

اليت حاولت حتديد أولويات التحسـني والتطـوير    )35(الشاملة، حيث أشارت دراسة شن
ام، رؤية املدرسة، االحتر(وربطها بالرضا الوظيفي، وتأسيس منوذج لرضا املوظفني يتكون من 

أن من أبرز ) نتائج التغذية الراجعة والتعزيز، النظام اإلداري، الراتب واملستحقات، بيئة العمل
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وأهم ما توصلت إليه أن املوظفني يركزون للحصول على راتب عالٍ معتمدين على نظـام  
  .العالوات، وأن استقصاء الرضا الوظيفي يف أوروبا وأمريكا أعطى نتائج مشاة

 ً   الوصف الوظيفيجمال : ثانيا
مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع الفقرات اليت تعرب عـن  
معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة من حيث الوصـف  

  .يوضح ذلك) 4(الوظيفي، جدول 
ية جلميع الفقرات اليت تعرب عن معايري إدارة اجلودة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار )4(جدول 

  من حيث الوصف الوظيفي مرتبة ترتيبا تنازليا حسب متوسطاا احلسابية

املتوسط   الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

1  
تشرح مديرية التربية والتعليم بشكل واضح وحمدد الرسالة 

  عالية  0.96  3.67  .تضعها الوزارة التربوية والتعليمية اليت

18  
تعمل مديرية التربية والتعليم على توفري اإلدارة الداعمة 

  متوسطة  1.08  3.63  .لإلصالح والتطوير اإلداري

21  
تعتمد مديرية التربية والتعليم الدقة يف استخدام البيانات 

  متوسطة  1.16  3.50  .واإلحصاء كأساس يف صنع القرارات

45  
رة مديرية التربية والتعليم من مجيع املعلومات تتحقق إدا

  متوسطة  1.34  3.46  .الواردة إليها باستمرار

20  
يتابع مدير التربية والتعليم تطبيق أسلوب اجلودة الشاملة 
الفعالة من قبل موظفي املديرية بشكل دوري حسب 

  .اخلطة طويلة املدى حبيث ال تكون العملية صورية
  متوسطة  1.10  3.44

19  
تعمل مديرية التربية والتعليم على زيادة اإلنتاجية للمديرية 

  متوسطة  1.01  3.44  .عن طريق حتديد الوصف الوظيفي لألفراد

  متوسطة  0.87  3.53  اال ككل
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أن املتوسطات احلسابية لفقرات جمـال الوصـف الـوظيفي    ) 4(يظهر من اجلدول 
تشرح مديرية " واليت تنص على ) 1(كان أبرزها الفقرة رقم  )3.67 – 3.44(تراوحت بني 

، وبدرجة "ة والتعليمية اليت تضعها الوزارةالتربية والتعليم بشكل واضح وحمدد الرسالة التربوي
فاعلية عالية، وبالتايل فإن أهداف رسالة التعليم  واضحة وحمددة يف أذهـان املـوظفني، مث   

تعمـل  "واليت تنص على ) 3.63( يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب) 18(جاءت الفقرة رقم 
، وبدرجـة  "مديرية التربية والتعليم على توفري اإلدارة الداعمة لإلصالح والتطـوير اإلداري 

فاعلية متوسطة، لذلك تسعى املديرية إىل تطوير وحتديث األداء للوصول اىل مستوى متميز، 
فجاءت يف ) 19(رقم وهذا يأيت نتيجة وضوح الوصف الوظيفي جلميع املوظفني، أما الفقرة 

تعمل مديرية التربية والتعليم على " وهي تنص على  )3.44(املرتبة األخرية مبتوسط حسايب 
، وبدرجـة فاعليـة   "زيادة اإلنتاجية للمديرية عن طريق حتديد الوصف الوظيفي لألفـراد  

 متوسطة، وجاءت هذه الفقرة باملرتبة األخرية كون عملية الوصف الوظيفي حمددة مسـبقا 
وبدرجة فاعلية متوسطة، ) 3.35(وبشكل واضح، كما بلغ املتوسط احلسايب للمجال ككل 

ويعود السبب يف ذلك إىل أن الوصف الوظيفي جلميع املوظفني واضح وحمدد إما من قبـل  
الوزارة أو املديرية، وال شك أن عملية الوصف الوظيفي وحتديد مهام كل موظف تشـكل  

اجلودة الشاملة والذي يسهل بدوره عملية تفويض الصالحيات  األساس يف جناح تطبيق إدارة
وبالتايل فان هناك إمكانية لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف . وسهولة عملية تقييم األداء

، وأن هناك رغبة يف ذلك من قبل )24(مديرية تربية اربد الثالثة، وهذا ما أكدته دراسة الرجب
، حيث )25(ار يف املديرية، ويتفق ذلك مع نتائج دراسة الشلولاملوظفني وخاصة أصحاب القر

تعتمد مديرية التربية والتعليم الدقة يف استخدام البيانات واإلحصـاء كأسـاس يف صـنع    
  . القرارات
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  جمال املهام والواجبات: ثالثا
 مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع الفقرات اليت تعرب عـن 

معايري إدارة اجلودة الشاملة يف مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة من حيـث املهـام   
 .يوضح ذلك )5(والواجبات، جدول 

  
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع الفقرات اليت تعرب عن معايري إدارة اجلودة  )5(جدول 

  من حيث املهام والواجبات

ملتوسط ا  الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

تتوفر القناعة لدى مديري التربية والتعليم بأمهية إدارة اجلودة   2
  عالية  0.90  4.0  .الشاملة

تتوفر لدى مديري التربية والتعليم الرغبة واحلماس يف   3
  عالية  1.09  3.92  .العمل

الدراسات تعمل مديرية التربية والتعليم على متابعة   39
  عالية  1.14  3.84  .واألحباث احلديثة باستمرار واالستفادة من نتائجها

تستخدم مديرية التربية والتعليم تكنولوجيا املعلومات يف   30
  عالية  0.85  3.82  .العملية التربوية

يوفر مديرو التربية والتعليم املناخ الودي والصحي يف   7
  عالية  1.04  3.67  .املديرية

يرية التربية والتعليم األفكار واملقترحات اليت يتقدم تثمن مد  8
  متوسطة  .  3.51  0.95ا املوظفون لتحسني وتطوير العملية اإلدارية

تتابع مديرية التربية والتعليم تشكيل جلان تنسيقية إلدارة   4
  متوسطة  0.98  3.50  .اجلودة الشاملة

 ستراتيجيةاإلتعتمد مديرية التربية والتعليم منوذج اإلدارة   5
  متوسطة  1.17  3.50  .كقاعدة الختاذ القرارات) خطط طويلة املدى(

تشجع مديرية التربية والتعليم على إقامة عالقات واتصاالت   23
 متوسطة  1.03  3.40  .مع اتمع احمللي

تعقد مديرية التربية والتعليم دورات تدريبية للموظفني حول   22
 متوسطة  0.97  3.25  .مهارات اجلودة الشاملة باستمرار
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ملتوسط ا  الفقرة  الرقم
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

درجة 
  الفاعلية

تعمل مديرية التربية والتعليم على تنمية شخصية العاملني يف   47
 متوسطة  1.06  3.25  .املديرية من خالل ممارستهم ألعماهلم

تدعم مديرية التربية والتعليم اجلهد املميز يف تطبيق إدارة   16
 متوسطة  1.15  3.05  .اجلودة الشاملة من خالل تقدمي املكافآت

 متوسطة  0.73  3.35  الكلي  
أن املتوسطات احلسابية لفقرات جمال املهام والواجبات تراوحت بني ) 5(يظهر من اجلدول 

تتوفر القناعة لدى مديري التربية " واليت تنص على ) 2(كان أبرزها الفقرة رقم  )4 - 3.05(
يف ) 3(ة رقـم  وبدرجة فاعلية عالية، مث جاءت الفقـر " والتعليم بأمهية إدارة اجلودة الشاملة

تتوفر لدى مديري التربية والتعلـيم  "واليت تنص على  )3.92(املرتبة الثانية مبتوسط حسايب 
، وبدرجة فاعلية عالية، وهذا يدل على توفر الرغبة واإلرادة مـن  "الرغبة واحلماس يف العمل

املة،   أمـا  قبل أصحاب القرار يف مديرية تربية اربد الثالثة لتطبيق مبادئ إدارة اجلودة الش
تدعم "وهي تنص على  )3.05(فجاءت يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب ) 16(الفقرة رقم 

." مديرية التربية والتعليم اجلهد املميز يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة من خالل تقدمي املكافآت
لشاملة أيضـا  مما سبق جند أن القناعة والرغبة يف العمل هي األساس يف تطبيق إدارة اجلودة ا

كما جيب أن يرافق ذلك دعم املوظفني الذين يطبقون إدارة اجلودة الشاملة بنجاح من خالل 
  .احلوافز واملكافآت حلفز املوظفني اآلخرين على اجلد واملثابرة يف العمل

  تهاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ورتبة كل جمال من جماالت الدراسة ودرجة فاعلي )6(جدول 
  درجة الفاعلية  الرتبة  االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب  اال  الرقم
  متوسطة  1  0.87  3.53  الوصف الوظيفي  1
  متوسطة  2  0.73  3.35  املهام والواجبات  2
  متوسطة  3  0.78  3.34  اهليكل التنظيمي  3

  متوسطة               0.81  3.38  األداة ككل
لوصف الوظيفي حصل على أعلى متوسط حسـايب  أن جمال ا) 6(يظهر من اجلدول 

وبدرجة فاعلية متوسطة، مث جاء جمال املهام والواجبات يف املرتبة الثانية مبتوسط ) 3.53(وبلغ 
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وبدرجة فاعلية متوسطة أيضاً، أما جمال اهليكل التنظيمي فجـاء يف املرتبـة   ) 3.35(حسايب 
وسطة يف حتقيق معاير إدارة اجلـودة  وهو يعرب عن درجة مت) 3.34(الثالثة مبتوسط حسايب 

) 3.38(أما األداة ككل فحصلت على متوسط حسايب . الشاملة من حيث اهليكل التنظيمي
وبدرجة فاعلية متوسطة، ويعود السبب يف ذلك إىل أن معظم عناصر هذه ااالت حمددة من 

تطبيق هذه العناصـر  الوزارة وال تستطيع املديرية تغيريها، ولكن هناك درجة من املرونة يف 
حبيث ال يتأثر األداء الكلي للموظفني، وحيقق نوع من التعاون والتكامل فيما بني الوظـائف  
املختلفة لتنفيذ املعامالت وأداء الواجبات واملهام بصورة جيدة وحتقيق مستوى متوسط مـن  

اليت توصلت  )30(إدارة اجلودة الشاملة، واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة زقزوق
إىل أن درجة استخدام مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف برامج كلية خدمة اتمـع والتعلـيم   
املستمر يف جامعة أم القرى يف اململكة العربية السعودية متوسطة، وجتدر اإلشارة إىل أن معظم 

ية تطبيق مبادئ الدراسات احمللية اليت مت تطبيقها على مديريات تربية حمافظة اربد حبثت بإمكان
، ودراسـة  )24(إدارة اجلودة الشامل يف التعليم وكانت نتائجها اجيابية مثل دراسة الرجـب 

أن اجتاهات رؤساء األقسام واملديرين حنو  )25(، كما أظهرت نتائج دراسة الشلول)9(السعود
راوحت بني تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف مديريات التربية والتعليم يف حمافظة إربد ت

لذلك لو كان هناك ال مركزية يف إدارة تلك املديريات بشكل أكرب فـان  . عالية وعالية جدا
  .       ذلك رمبا سيحقق نتائج أفضل يف جماالت إدارة اجلودة الشاملة موضوع الدراسة احلالية
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  )1(امللحق رقم 

  استبانة دراسة
                                                                                  السيد          

  احملترم
  ,السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

مديرية التربية والتعليم ملنطقـة إربـد الثالثـة    " تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان 
ودف الدراسة " ن وجهة نظر موظفيهاكأمنوذج لقياس فاعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة م

إىل معرفة فاعلية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مديرية التربية والتعليم ملنطقة إربد الثالثة من 
  .وجهة نظر موظفيها

أمام كل فقرة وحتت درجـة  ) x(وتأمل الباحثة اإلجابة عن كل فقرة بوضع إشارة 
لومات اليت سيتم مجعها ستستخدم ألغراض البحث التقدير اليت تعرب عن رأيك علما بان املع

  .العلمي وبسرية تامة
                                                                                                

  الباحثة 
  ميسون طالع الزعيب .د

  :   املعلومات الشخصية: اجلزء األول
  وظف  م   رئيس قسم    مساعد مدير       مدير  : املسمى الوظيفي. 1
  أعلى من بكالوريوس               بكالوريوس      :  املؤهل العلمي. 2
  أكثر  من مخس عشرة سنة                مخس عشرة سنة          :  اخلربة. 3
      أنثى              ذكر      :  اجلنس. 4
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جدا
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 كب
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فا
  

رية
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فا

سطة  
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فاع

  

ليلة
ة ق

علي
فا

جدا  
لة 

 قلي
علية

فا
  

1. 
تشرح مديرية التربية بشكل واضح وحمدد الرسالة التربوية 

  .والتعليمية اليت تضعها الوزارة
          

2. 
تتوفر القناعة لدى مديري التربية والتعليم ألمهية إدارة 

  .اجلودة الشاملة
          

3. 
ديري التربية والتعليم الرغبة واحلماس يف تتوفر لدى م

  .العمل
          

4. 
تتابع مديرية التربية والتعليم تشكيل جلان تنسيقية إلدارة 

  .اجلودة الشاملة
          

5. 
  تعتمد مديرية التربية والتعليم منوذج اإلدارة اإلستراتيجية

  .كقاعدة الختاذ القرارات) خطط طويلة املدى( 
          

6. 
بية والتعليم بنشر وتطبيق إدارة اجلودة تقوم مديرية التر

  .الشاملة يف أقسام املديرية املختلفة
          

7. 
يوفر مديرو التربية والتعليم املناخ الودي والصحي يف 

  .املديرية
          

8. 
تثمن مديرية التربية والتعليم األفكار واملقترحات اليت يتقدم 

  .ا املوظفون لتحسني نوعية األداء اإلداري
          

9. 
تشرك مديرية التربية والتعليم العاملني املعنيني يف املديرية يف 

  .حتديد األهداف العامة
          

10. 
تشرك مديرية التربية والتعليم املوظفني ذوي العالقة يف 

  .حتسني وتطوير العملية اإلدارية
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11. 
يقوم مديرو التربية والتعليم بإزالة املعيقات اليت حتول دون 

  .ودة الشاملةتطبيق إدارة اجل
          

12. 
تشكل مديرية التربية والتعليم جلنة الستخراج النتائج 
الكمية واإلحصائية لتحديد املشكالت اليت تواجه املديرية 

  .وتسهم يف حلها

          

13. 
تقوم مديرية التربية والتعليم بتوسيع قاعدة الالمركزية يف 

  .صنع القرارات
          

            .سة اإلدارة الالمركزيةتطبق مديرية التربية والتعليم سيا .14

15. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على إجياد التوازن بني السلطة 

  .واملسؤولية لإلدارة
          

16. 
تدعم مديرية التربية والتعليم اجلهد املميز يف تطبيق إدارة 

  .اجلودة الشاملة من خالل تقدمي املكافآت
          

17. 
لكايف لتطبيق توفر مديرية التربية والتعليم التمويل ا

  .اإلحصاءات كأساس يف صنع القرارات
          

18. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على توفري اإلدارة الداعمة 

  .لالصالح والتطوير اإلداري
          

19. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على زيادة اإلنتاجية للمديرية 

  .عن طريقة حتديد الوصف الوظيفي لألفراد
          

20. 
لتربية والتعليم تطبيق اسلوب اجلودة الشاملة يتابع مدير ا

الفعالة من قبل موظفي املديرية بشكل دوري حسب اخلطة 
  .طويلة املدى حبيث ال تكون العملية صورية

          

          تعتمد مديرية التربية والتعليم الدقة يف استخدام البيانات  .21
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  .واإلحصاءات كأساس يف صنع القرارات

22. 
ة والتعليم دورات تدريبية للموظفني تعقد مديرية التربي

  .حول مهارات اجلودة الشاملة باستمرار
          

23. 
تشجع مديرية التربية والتعليم على إقامة عالقات 

  .واتصاالت مع اتمع احمللي
          

24. 
تعتمد مديرية التربية والتعليم نظام اجلدارة والتميز للحكم 

  .واخلربة والعمر على أداء العاملني بدال من اعتماد األقدمية
          

25. 
تستخدم مديرية التربية والتعليم األسلوب العلمي لتشجيع 

  .اإلبداع واالبتكار لدى العاملني يف املديرية
          

26. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على االبتعاد عن الروتني يف 

  .إجراءات العمل اإلداري
          

27. 
تمر جلميع تقوم مديرية التربية والتعليم بالتدريب املس

  .العاملني يف املديرية
          

28. 
تساهم مديرية التربية والتعليم يف توفري اخلدمات اإلدارية 

  .لتحقيق اجلودة الشاملة
          

29. 
يطور مدير التربية والتعليم أسلوب يئة الظروف لتمكني 
اإلداريني يف املديرية من تأدية أعماهلعم وتلبية احتياجام 

  .الشخصية يف آن واحد

          

30. 
تستخدم مديرية التربية والتعليم تكنولوجيا املعلومات يف 

  .العملية التربوية
          

31. 
تقوم مديرية التربية على حتليل ومراجعة نظام العمل بصورة 

  مستمرة
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32. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على توفري كادر إداري مؤهل 

  .فنيا ومعرفيا
          

33. 
ليم على تنمية العالقات اإلنسانية تعمل مديرية التربية والتع

  .بني اإلدارة واملوظفني يف املديرية
          

34. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على إجياد نظام احلوسبة 

  .الفعال يف املديرية
          

35. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على تطوير نظام احلوافز 

  .للعاملني يف املديرية
          

36. 
التعليم على االهتمام بإدارة عنصر تعمل مديرية التربية و

  .الوقت واستثماره يف زيادة االنتاجية يف املديرية
          

37. 
تستخدم مديرية التربية والتعليم نظام االتصاالت املالئم 

  .والفعال جلميع املستويات يف املديرية
          

38. 
تتفاعل إدارة مديرية التربية والتعليم مع مجيع عناصر العملية 

  .إلداريةالتربوية وا
          

39. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على متابعة الدراسات 

  .واألحباث احلديثة باستمرار واإلستفادة من نتائجها
          

40. 
تستخدم مديرية التربية والتعليم العملية التقوميية كوسيلة 

  .لتحسني العملية اإلدارية والتربوية يف املديرية
          

41. 
عليم النزاهة واملوضوعية يف عملية تعتمد مديرية التربية والت

  .التقومي املستمر للعاملني يف املديرية
          

42. 
تتراجع مديرية التربية والتعليم عن قرارها أو تعدله عند 

  .احلاجة
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43. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على استخدام املوارد البشرية 

  .واملادية بصورة جيدة
          

44. 
عليم الصالحية الكافية لتلبية مينح مديرو التربية والت

  .متطلبات اجلودة الشاملة باستمرار
          

45. 
تتحقق إدارة مديرية التربية والتعليم من مجيع املعلومات 

  .الواردة إليها باستمرار
          

46. 
يعتمد مدير التربية و التعليم آلية التقومي املستمر للتعرف 

  .على حجم اإلجنازات لكل العاملني يف املديرية
          

47. 
تعمل مديرية التربية والتعليم على تنمية شخصية العاملني 

  .يف املديرية وانتمائهم من خالل ممارستهم ألعماهلم
          

48. 
تعتمد مديرية التربية والتعليم مبدأ التقومي والرقابة الذاتية يف 

  .املديرية
          

49. 
تتابع مديرية التربية والتعليم مبدأ متابعة اإلدارة وتنفيذ 

  .عليمات باستمرارالت
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  يف رفع كفاءة أداء سوق األوراق املاليةحوكمة الشركات دور 

  باإلشارة إىل حالة اجلزائر
  *بريش عبد القادر /د

 اجلزائر -جامعة الشلف
Abstract 

The  existence  of  financial  markets  with  high  efficiency  gives  
many  advantages  to  the  economy  and  financial  system  in  the  light  of  
the  availability  of   information  and  data  on  all  the  activities  of  
corporate  that  are  handlingthrough  their   money,  and  which  leads  to  
the  development  of  sophisticated  and  sound  financial  markets.  Any  
defect  in  these  data  and  information  leads  to  low efficiency of the 
financial market.     Corporate  governance is  considered  as  an  economic  
term  which  is  relatively  recent,  and  it  means  the  subjection  of  the  
joint  stock  companies  to  the  laws  and  the  systems  which  impose the  
monitoring,  the  follow  up,  and  the  assurance  that  the  data  of  these  
companies  and  their  administrative  and  financial  practices  are  
characterized  by maximum  disclosure  and  transparency  to  protect  the  
rights  of  the   shareholders.  Corporate  governance  with  the  meanings  it  
carries  with  including  transparency,  disclosure  and  the  assurance  of  
shareholders’  rights,  is  considered  as  a  mechanism  to  raise  the  
efficiency  and  performance of  the  financial  markets,  and  to  maximize  
the  value  of  the  companies,  which  contributes  in  making  these  
markets  an  engine  for  economic  growth  rather  than inhibiting  it,  and  
work  to  reduce  the  failure  and  tumble  of  these  companies. 
Key  Words:  Financial  markets,  efficiency  of  financial  markets,  
corporate  governance,  transparency  and  disclosure. 

  :مقدمــة
تلعب األسواق املالية دورا استراتيجيا و هاما يف حتقيق النمو االقتصادي، وبشكل 
خاص من الناحية التمويلية فهي تقوم حبشد املدخرات الوطنية وحتويلها إىل القنوات 
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االستثمارية األنسب من خالل توفري قاعدة بيانات ضرورية لبيان فرص االستثمار املتاحة 
ليني واألجانب، كما أن وجود أسواق مالية ذات كفاءة عالية متنح مزايا للمستثمرين احمل

عديدة لالقتصاد و النظام املايل، يف ظل توافر املعلومات والبيانات عن مجيع أنشطة الشركات 
اليت يتم التعامل بأوراقها املالية، مما يعمل على استحداث أسواق مالية متطورة وسليمة، وأن 

  . لبيانات واملعلومات يؤدي إىل اخنفاض كفاءة السوق املايلأي خلل يف هذه ا
مصطلح اقتصادي حديث  í Corporate Governanceالشركات حوكمةو تعترب  

اليت تفرض املراقبة واملتابعة  واألنظمة املسامهة للقوانني نسبيا، ويعين إخضاع الشركات
واملالية بأقصى درجات اإلفصاح  الشركات وممارساا اإلدارية وضمان أن تتسم بيانات تلك

 .املسامهني ماية حقوقحلوالشفافية 
وتعترب حوكمة الشركات مبا حتمله من معاين اإلفصاح والشفافية وضمان حلقوق املسامهني  

كآلية للرفع من كفاءة األسواق املالية وأدائها وتعظيم قيمة الشركات مما يساهم يف جعل هذه 
والعمل على التقليل من إخفاق االقتصادي وليس مثبطاً هلا، لعجلة النمو األسواق حمركا 

  .وتعثر هذه الشركات
سلسلة  وما تال ذلك من Enron ألحداث األخرية ابتداء بفضيحة شركة إنرونوا   

أظهر الفعلي  اكتشافات تالعب الشركات يف قوائمها املالية اليت كانت ال تعرب عن الواقع
   . يف الدول املتقدمةبوضوح أمهية حوكمة الشركات حىت

  :وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكالية التالية    
  كيف ميكن حلوكمة الشركات أن ترفع من كفاءة و أداء السوق املالية و تعزيز الثقة فيها؟

  : و هذا من خالل احملاور التالية
  ؛، أمهيتها)معايريها(حوكمة الشركات، مفهومها، مبادئها  - 1
 تعريفها، شروطها ومؤشراا؛ : مفاهيم عامة حول الكفاءة - 2
 .تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات للرفع من كفاءة و أداء السوق املالية - 3
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  حوكمة الشركات، مفهومها، مبادئها، وأهميتها: احملور األول
يعد من املصطلحات  Corporate Governance إن مصطلح حوكمة الشركات

لى غرار مصطلحات أخرى مثل اخلوصصة والعوملة، مما جعلها حمل احلديثة اليت ظهرت ع
وقد تعاظم هذا . اهتمامات اقتصاديات الدول النامية ومؤسساا ووحداا االقتصادية

االهتمام نظرا لضعف النظام القانوين الذي ميكن من إجراء تنفيذ العقود وحل املنازعات 
لذي يؤدي إىل منع اإلشراف والرقابة ويعمل بطريقة فعالة، وكذا ضعف نوعية املعلومات ا

وهلذا الغرض يصبح اهلدف من إتباع املبادئ السليمة  ،على انتشار الفساد وانعدام الثقة
حلوكمة الشركات هو خلق االحتياطات الالزمة ضد الفساد وسوء اإلدارة مع تشجيع 

  .الشفافية يف احلياة االقتصادية ومكافحة مقاومة املؤسسات لإلصالح

  :مفهوم حوكمة الشركات -أوال
هو ترمجة ) le gouvernement de l’entreprise(مصطلح حوكمة الشركات       

، انطالقا من مبدأ ممارسة السلطة يف )corporate governance(للمصلح األمريكي 
، بالتعادل يف حالة كل األسهم هلا نفس الوزن، وغري متعادل )صوت/سهم(الشركة املسامهة 

الة وجود نسبة يف رأس املال متثل أسهم مضمونة للسلطة وقوة يف األصوات، وهذا يعين يف ح
، واملصطلح متذبذب بني طرفني، الطرف 1فحص سلطة املسامهني واملالك على املسريين

واملفهوم الواسع الذي يعىن حبماية  الضيق وهو اآللية اليت ا ينفذ املستثمرون مصلحتهم،
 :2هذا املفهوم األخري ينبع من جانبني مها. خليني واخلارجينيأصحاب املصاحل الدا

ü كيف ميكن النظر لكيان املنشأة ضمن النظام االقتصادي؛  
ü  لتزامات األعوان االقتصاديني يف حميطشكل نظام احلوافز الذي حيمي احلقوق وحيافظ على ا

  .عمليات أي منشأة
  :ة وجلية حلوكمة الشركات، ومن بينهاتعددت الكتابات اليت جاءت بتعاريف واضح    
حوكمة الشركات بأا جمموعة قواعد اللعبة اليت تستخدم ) OECD(عرفت منظمة  -1

إلدارة الشركة من الداخل وقيام جملس اإلدارة باإلشراف عليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية 
   ؛3للمسامهني الذين رمبا يكونون معزولني متاما عن إدارة الشركة
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تشري مؤسسة التمويل الدولية إىل حوكمة الشركات على أا هياكل وعمليات مراقبة  -2
وإدارة الشركات، وتتمحور حول العالقة بني كل من اإلدارة، جملس املديرين، املسامهني، 

 ؛4املسامهني ذوي األقلية وباقي أصحاب املصاحل
ني واملؤسسات املؤثرة على حوكمة الشركات هي وضع املسارات، السياسات، القوان -3

وحوكمة الشركات هي أيضاً عالقات بني . أسلوب الشركات مثل اإلدارة، التوجيه والرقابة
  ؛ 5عدة العبني منهم أصحاب املصاحل

حوكمة الشركات هي فن إدارة شبكة من العالقات بني خمتلف األطراف أصحاب  -4
من خالل تقسيم السلطات املصاحل، من خالل إستراتيجيات وأداء الشركات، أي 

 . 6واملسؤوليات بني األطراف
أما ما خيص ترمجته إىل اللغة العربية، فكانت هناك عدة اجتهادات، حيث حاول 

، ومتّ )governance(الكتاب االقتصاديون العرب أن جيدوا مرادفاً للمصطلح األصلي 
لوب ممارسة اإلدارة الرشيدة استخدام جمموعة كبرية من املرادفات مثل اإلدارة املثلى، أس

والقواعد احلاكمة للشركات واحلاكمية، ومع إرسال أكثر من مصطلح إىل جمموعة من 
املتخصصني يف جممع اللغة العربية املصري، أشار عليهم امع بضرورة احلفاظ على أصل 

فوجدوا أن أفضل " حكم"يأيت من كلمة ) governance(الكلمة وبالتايل أصل كلمة 
، يف حني أنّ الترمجة العلمية استقرت عند 7" حوكمة"صطلحات معناً واختصارا هو لفظ امل

  .   8" ممارسة سلطات اإلدارة الرشيدة "مصطلح 
 :9وإذا يقوم نظام حوكمة الشركات على    
  الفصل يف السلطات بني جملس اإلدارة من جهة واملديرين من جهة أخرى؛ -
 ني ونتائجها على تشكيلة جملس اإلدارة؛عالقات املديرين، املسامه -
 مسؤوليات املديرين، اإلداريني وتشابكها مع حقوق وواجبات املسامهني؛ -
حقيقة الرقابة على إدارة املديرين اليت تطبق، داخلياً من الس وخارجياً عن طريق  -

 املراجعني؛
  .سياق اختاذ القرارات اإلستراتيجية للشركة -
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جمموعة آليات : "حوكمة الشركات بأا) G.charreux 1997( وعرف جريارد شارو 
تنظيمية موجودة لتوسيع السلطات وإظهار تأثري قرارات املسريين، فاحلوكمة حتكم قيادة 

   .10"وحتديد فضاء اإلدراك

  :أهمية احلوكمة - ثانيا
رية خاصة بعد تم العديد من االقتصاديات املتقدمة والناشئة باحلوكمة يف العشرية األخ       

مما أدى بالشركات وحىت ، دولالااليارات االقتصادية واألزمات املالية اليت شهدا معظم 
الدول اليت تكون فيها ممارسات حوكمة الشركات ضعيفة أكثر وعرضة للنتائج الوخيمة اليت 

   .11تفوق بكثري جمرد الفضائح واألزمات املالية
  :12يف النقاط التالية ميكن حصر أمهية حوكمة الشركاتهذا و

إن املستثمرين يضعون يف اعتبارهم عند القيام باختاذ قرارات االستثمار خاصة يف ظل  -1
النظام االقتصادي العاملي الذي يتسم بالعوملة وشدة املنافسة بني الشركات واملؤسسات 

زام الشركات املختلفة دف الدخول إىل أسواق املال احمللية أو العاملية لالستثمار مدى الت
هذا ما جيعل  ،بتطبيق مبادئ احلوكمة اليت عد أحد املعايري األساسية املؤثرة على قرارام

املؤسسات اليت تطبق هذه املبادئ ترفع من قدرا التنافسية على املدى الطويل نظرا لتمتعها 
عمليات اليت تقوم ا، بالشفافية يف معامالا ويف إجراءات احملاسبة واملراجعة املالية ويف مجيع ال

الشيء الذي سيدعم حتما رصيد الثقة من جانب املستثمرين احملليني واألجانب على حد 
سواء، ومن مث االستثمار يف هذه الشركات مما يؤدي إىل خفض تكلفة رأس املال ويسمح 

       ؛بتحقيق املزيد من االستقرار ملصادر التمويل
سني أداء إدارة الشركة ومساعدة املديرين وجملس يسمح تطبيق حوكمة الشركات من حت -2

اإلدارة على تطوير إستراتيجية سليمة هلا وضمان اختاذ قرارات الدمج أو االستحواذ اعتمادا 
     ؛على أسس سليمة

يسمح تطبيق مبادئ احلوكمة بتقوية ثقة اجلمهور يف صحة وسالمة برنامج اخلوصصة  -3
ما يعمل على املساعدة على ضمان حتقيق الدولة أفضل اليت تتطلب قواعد إدارية جيدة، ك

      ؛عائد على استثماراا
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 اإلفصاح و الشفافية يف التعامل مع املستثمرين واملقرضني يف إطار رياالعتماد على معاي -4
التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة من شأنه املساعدة يف منع حدوث األزمات البنكية ألنه يف 

الشركات ألزمة معينة، فالتزامها بتطبيق معايري اإلفصاح عن املعلومات حالة تعرض هذه 
املتعلقة بديوا والتزاماا يساعد على إتباع اإلجراءات الصحيحة والقانونية يف حالة اإلفالس 

    ؛أو نزع امللكية ومن مث مراعاة العدالة للدائنني وغريهم من أصحاب املصلحة
قواعد الصحيحة للحوكمة يف إتاحة الفرصة حلدوث الفساد يتسبب افتقار املؤسسات لل -5

حيث ميكن أن يكونوا من جملس  ،فيها أصحابه يعتربون أعضاء من داخل املؤسسات نفسها
اإلدارة أو املديرين أو التنفيذيني،  ويتمثل هذا الفساد يف ب املؤسسة أو املال العام على 

وقد وصل األمر يف االقتصاد العاملي . اآلخرينحساب املسامهني والدائنني وأصحاب املصلحة 
أو حىت على املستوى الدويل أين تضعف أساليب ممارسة احلوكمة إىل أن يصبح أكثر عرضة 

لذا أصبح جليا أن أسلوب ممارسة . لنتائج وخيمة تفوق بكثري جمرد الفضائح واألزمات املالية
   ؛قتصاديات كلها يف عصر العوملةاحلوكمة حيدد بدرجة كبرية مصري الشركات ومصري اال

تظهر العديد من الدراسات الدولية أن هناك عالقة كبرية خاصة على مستوى األسواق  -6
الناشئة بني أداء األسهم من حيث اجتاهات األسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات 

دارة الشركات يف احلفاظ بتطبيق املعايري واملبادئ املتعلقة مبفهوم احلوكمة مبا يضمن جناح إ
  .على حقوق املسامهني و تنميتها

من بني الشركات العاملية اليت تعرضت لإلفالس والتدهور نتيجة نقص يف تطبيق مبادئ 
  :13احلوكمة جند

بنك القرض الليوين الذي اار يف منتصف التسعينات، ففي ذلك الوقت كانت ملكية  - أ
ائة، وكان جملس اإلدارة خيتار من طرف الدولة ومبدئيا بامل100البنك للدولة الفرنسية بنسبة 

مل تكن هناك رقابة على إدارة وإستراتيجية البنك، وكانت تكاليف تدهور البنك مؤثرة على 
  مجيع أصحاب املصاحل واتمع؛

يف قطاع االتصاالت واإلعالم مثال، أفلست بعض الشركات بسبب انعدام الرقابة  - ب
 ؛)vivendi, France telecom(ة واالس اإلدارية مثل شركيت الفعالة على اإلدار
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أ، فأصبح .م.وعدد آخر من االفالسات خاصة يف الو )Enron(قصة شركة إنرون  - ج
االهتمام الكبري منصب على اإلفصاح والشفافية يف املعلومات املالية املقدمة من طرف 

 .طروحةالشركة، يف حني تبقى استقاللية املراجع اخلارجي م
  :14فغياب احلوكمة بالشركات يعين    
ü زيادة قوة الفساد، حيث لن يكون هناك من يقاومه؛  
ü  تساع دائرة الشك وعدمشيوع حاالت من الالمسؤولية وعدم االلتزام الذي يؤدي إىل ا

 التأكّد؛
ü يز بني بدائل من اخليارات املطروحة لالستثمار؛زيادة الضبابية وعدم القدرة على التمي 
ü زيادة عدم الثّقة واخلوف من املستقبل؛ 
ü  ل العاملني إىل آالت وخيتفيزيادة الشعور بالعدمية وعدم القدرة على الفعل، حيث يتحو

  الدافع إىل العمل؛
ü  زيادة عدم الشعور والوعي بالواجب وعدم الرغبة يف حتقيقه، حيث ال يلتزم العاملني

  .عن اللوائح والقواعدبالتعليمات اإلدارية ويتم اخلروج 
، فإن حوكمة الشركات اجليدة )CIMA(وحسب املعهد القانوين للمحاسبني اإلداريني 

  :15تؤدي إىل
  تقليل املخاطر؛ -1
 التحفيز على األداء؛ -2
 حتسني فرص الوصول إىل أسواق رأس املال؛ -3
 حتسني القدرة على تسويق البضائع واخلدمات؛ -4
 حتسني القيادة؛ -5
 .ان الشفافية والقابلية للمحاسبة االجتماعيةتبي -6

  :معايري تطبيق احلوكمة - ثالثا
مخسة مبادئ  1999يف عام  OCEDأصدرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

أساسية حلوكمة الشركات واليت تعين بتطوير األطر القانونية واملؤسسية لتطبيق احلوكمة يف 
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كون أوراقها املالية متداولة أو غي متداولة يف أسواق الشركات العمومية أو اخلاصة اليت ت
   :16املال، وتعمد هذه املبادئ على التركيز على اجلوانب التالية

من خالل هذا املعيار يتم العمل على وضع إطار : احلفاظ على حقوق كل املسامهني -1
األسهم واختيار  بإمكانه محاية وتسهيل ممارسة محلة األسهم حلقوقهم املتمثلة يف نقل ملكية

جملس اإلدارة واحلصول على عائد يف األرباح ومراجعة القوائم املالية وحق املسامهني يف 
  .املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة

من خالل هذا املعيار يتم العمل : التعامل بنفس القدر من املساواة بني مجيع املتعاملني -2
ميع محلة األسهم حىت وإن كانوا ينتمون إىل األقلية الذين جيب على توفري املعاملة العادلة جل

أن تعطى هلم نفس احلقوق مع باقي محلة األسهم واملتعلقة بالدفاع على حقوقهم ومن مثَّ 
ضمان حتقيق املساواة بني محلة األسهم داخل كل فئة وكذا حقهم يف الدفاع عن حقوقهم 

على القرارات األساسية واالطالع على كافة املعامالت القانونية والتصويت يف اجلمعية العامة 
  . مع أعضاء جملس اإلدارة أو املديرين التنفيذيني

من خالل هذا : احلفاظ على حقوق أصحاب املصلحة أو األطراف املرتبطة بالشركة -3
ة، كما املعيار يتم اإلقرار حبقوق أصحاب املصاحل اليت ينص عليها القانون أو االتفاقيات املتبادل

يتم تشجيع التعاون النشط بني الشركات وبني أصحاب املصاحل دف خلق الثروة وفرص 
العمل واحلفاظ على املشاريع، وتشمل حوكمة الشركات أيضا إلزامية احترام احلقوق 
القانونية ألصحاب املصاحل والتعويض هلم من أي انتهاك لتلك احلقوق وكذا آليات 

وتتم اإلشارة من خالل أصحاب املصاحل إىل . ابة على الشركةمشاركتهم الفعالة يف الرق
  .اخل...البنوك والعاملني ومحلة األسهم والسندات واملوردين والعمالء والدائنني

يعد هذا املعيار من أهم أهداف حوكمة الشركات حيث أا تعمل : اإلفصاح والشفافية -4
اسب عن كل البيانات واملعطيات املالية على ضمان الشفافية واإلفصاح الدقيق يف الوقت املن

ومن خالل . املتعلقة بالشركة، ويدرج مع هذه املعطيات األداء والوضع املايل للشركة
اإلفصاح عن املعلومات اهلامة يتم التطرق إىل دور مراقب احلسابات وملكية النسبة العظمى 

، ويتم اإلفصاح عن كل هذه من األسهم واملتعلق بأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني



  باإلشارة إىل حالة اجلزائر دور حوكمة الشركات يف رفع كفاءة أداء سوق األوراق املالية
  بريش عبد القادر.د 

  التاسع العدد - اقتصاديات مشال إفريقيا جملة       47
 

املعلومات بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل يف الوقت املناسب دون أي 
  .تأخري وأي تكلفة أو أقل تكلفة ممكنة

يتم العمل من خالل هذا املعيار على حتقيق الرقابة الفعالة على : مسئوليات جملس اإلدارة -5
، وكذا ضمان التوجه اإلستراتيجي للشركة وحتديد مسئولية اإلدارة من قبل جملس اإلدارة

وهلذا الغرض اقترحت مؤسسة التمويل الدولية . جملس اإلدارة اجتاه الشركة ومحلة األسهم
IIF  أن يتم إصدار بنود تشريعية حلوكمة الشركات اليت ميكن أن تتضمن قوانني أسواق املال

ه بالرغم من البنود التشريعية إال أن مدى ولوائح الشركات، كما تؤكد املؤسسة على أن
كفاءة املناخ التنظيمي والرقايب يعد أكثر أمهية حيث أن دور أجهزة اإلشراف والرقابة يف 
متابعة األسواق يتعاظم باستمرار، وتشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية وكيفية 

  .   اإلدارة التنفيذيةاختيار أعضائه ومهامه األساسية ودوره يف اإلشراف على 
جيب أن يعمل هيكل حوكمة الشركات على رفع : توافر إطار فعال حلوكمة الشركات -6

مستوى الشفافية وكفاءة األسواق وأن يتوافق مع دور القانون وحيدد بوضوح تقسيم 
 املسئوليات بني اهليئات املختلفة املسئولة عن اإلشراف والرقابة وااللتزام بتطبيق القانون

  : 17حيث
جيب أن يتم تطوير هيكل حوكمة الشركات مع مراعاة تأثريها على األداء االقتصادي  -

الكلي، ونزاهة السوق، واحلوافز اليت ختلقها للمشاركني بالسوق، والترويج لشفافية وكفاءة 
    ؛األسواق

ركات داخل جيب أن تتوافق املتطلبات القانونية والرقابية اليت تؤثر على ممارسة حوكمة الش -
   ؛التشريع مع قواعد القانون وشفافيته واإللزام بتطبيقه

جيب أن تنص التشريعات بوضوح على تقسيم املسئوليات بني اهليئات املختلفة مع ضمان  -
  ؛حتقيق مصاحل اجلمهور

جيب أن تتمتع اهليئات اإلشرافية والرقابية املسئولة عن تنفيذ القانون بالسلطة والرتاهة  -
  .د الالزمة للقيام بواجباا بأسلوب مهين وطريقة موضوعيةواملوار
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  :أهداف حوكمة الشركات -رابعا
تعمل مبادئ ومعايري حوكمة الشركات على حتقيق العديد من األهداف نذكر 

  :18منها
حتسني قدرة املشروعات على حتقيق أهدافها من خالل حتسني الصورة الذهنية واالنطباع  -1

  االجيايب عنها؛
حتسني عملية صنع القرار يف الشركات، بزيادة إحساس املديرين باملسؤولية وإمكانية  -2

 حماسبتهم من خالل اجلمعيات العامة؛
 حتسني خاصية مصداقية البيانات واملعلومات وحتقيق سهولة فهمها عرب احلدود؛ -3
 إدخال اعتبارات القضايا البيئية واألخالقية يف منظومة صنع القرار؛ -4
 حتسني درجات الشفافية والوضوح واإلفصاح ونشر البيانات واملعلومات؛ -5
زيادة قدرة املشروعات على حتسني موقفها التنافسي وجذب استثمارات ورؤوس أموال  -6

 أخرى؛
زيادة قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني وحتسني معدالت دوران العمالة واستقرار  -7

 .العاملني
الشركات كذلك، خبلق الثقة بني املتعاملني يف زمن االيارات والفضائح  وتسمح حوكمة    

املالية، ومتكن خاصة املستثمرين املاليني واملؤسسيني من احلصول على وسائل تقوم حقيقة 
، وتؤدي إىل تعظيم املنافع 19بالرقابة على إدارة أصوهلم املوزعة على عدة حمافظ وشركات

من خالل توضيح املسؤوليات والواجبات واملهام اخلاصة باألطراف وزيادة استفادة الشركات 
 :، والشكل اآليت يوضح ذلك20ذات الصلة

  
  االستفادة من عمليات حوكمة الشركات:  01رقم الشكل 
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، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية، حوكمة الشركات، حمسن أمحد اخلضريي: املصدر
  .189، ص2005القاهرة مصر، 

  .مفاهيم عامة حول كفاءة السوق املالية، تعريفها، متطلباتها وشروطها: ر الثانياحملو
الباحثني واملتعاملني يف  اأثارت فكرة كفاءة أسواق األوراق املالية ومازالت تثري اهتمام

هذا األسواق ملا ميكن أن يتوقع عنها، فوفقا ملفهوم كفاءة أسواق األوراق املالية يتوقع أن 
ر األسهم يف السوق على وجه السرعة لكل معلومة جديدة تصل إىل املتعاملني تستجيب أسعا

مما يترتب عنها تغيري نظرم يف املنشأة املصدرة للسهم، حيث أن املعلومة تأيت إىل السوق يف 
أي وقت ومستقلة عن بعضها البعض، فإنه يصبح من املتوقع أن تكون حركة األسعار 

األنباء السارة وهبوطا مع األنباء غري السارة واليت تصل عشوائية، حيث تتجه صعود مع 
  .بسرعة وبدون سابق إنذار
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  :تعريف كفاءة سوق األوراق املالية -أوال
تعرف السوق الكفأة بأا سوق تعكس فيها سعر األوراق املالية اليت تصدرها 

ملعلومات فاصل زمين يف احلصول على ا دمؤسسات كافة املعلومات املتاحة عنها وال يوج
  . الواردة إىل السوق وبني الوصول إىل نتائج حمددة بشأن سعر الورقة املالية

كما يقصد بالسوق الكفء ذلك السوق الذي يعكس فيه سعر السهم الذي تصدره 
، وإذا كان األمر 21مؤسسة ما، كافة املعلومات املتاحة، واليت تؤثر على القيمة السوقية للسهم

بأنه يف ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة كذلك فإنه ميكن القول 
عادلة تعكس متاما القيمة املعنية اليت يتولد عنها عائد يلعب التعويض املستثمر عما ينطوي 

  عليه االستثمار يف ذلك األسهم من خماطر، 
على وجه وفقا ملفهوم الكفاءة يتوقع أن تستجيب أسعار األسهم يف سوق األوراق املالية و 

السرعة لكل معلومة جديدة ترد إىل املتعاملني فيه يكون من شأا تغيري نظرم يف الشركة 
املصدرة للسهم وتتجه أسعار األسهم صعودا أو هبوطا تبعا لطبيعة األنباء إذا كانت إجيابية أم 

كانت  ال، ويف سوق ميتاز بالكفاءة يعكس سعر السهم الشركة املعلومات املتاحة عنها سواء
تلك املعلومات على شكل قوائم مالية أو معلومات تتعلق بأنشطتها وسائل اإلعالم، أو تتعلق 
بالسجل التارخيي لسعر السهم أو غريها من حتليالت وتقارير حول احلالة االقتصادية العامة ألداء 
ها، املنشأة والذي يتضمن مستويات العوائد الفعلية، رمسلة األرباح، ورقم األعمال وغري

ويعكس سعر السهم يف ظل السوق الكفؤة توقعات املستثمرين بشأن املكاسب املستقبلية 
وبشأن املخاطر اليت تتعرض هلا هذه املكاسب، ولكن رغم توافر املعلومات جلميع املتعاملني يف 

  .واملخاطر احمليطة ا متامابالضرورة تطابق تقديرام املستقبلية  السوق إال أن ذلك ال يعين

  

  :متطلبات كفاءة السوق املالية - ثانيا
  :22لكي تتحقق كفاءة سوق األوراق املالية جيب أن تتوفر فيه خاصتني أساسيتني ومها 

  :كفاءة التسعري -1
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بالكفاءة اخلارجية ويقصد ا أن املعلومات اجلديدة تصل  يطلق على كفاءة التسعري
مبا جيعل أسعار األسهم مرآة  - كبري دون فاصل زمين- إىل املتعاملني يف السوق بالسرعة 

تعكس كافة املعلومات املتاحة ليس هذا فقط بل أن املعلومات تصل إىل املتعاملني بدون أن 
تكبدوا يف سبيلها تكاليف باهظة، مبا يعين أن الفرصة متاحة للجميع للحصول على تلك 

ة عادلة فاجلميع هلم نفس املعلومات ذا يصبح التعامل يف ذلك السوق مبثابة مباراة أو لعب
الفرصة لتحقيق األرباح إال أنه يصعب على أي منهم أن حيقق أرباحا غري عادية على حساب 

  .اآلخرين

  : كفاءة التشغيل -2
يطلق على كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية ويقصد ا قدرة السوق على خلق التوازن بني 

تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار واملتخصصني الطلب والعرض دون أن يتحمل املتعاملون فيه 
إىل صناع السوق فرصة إىل حتقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه كما يبدو فإن كفاءة التسعري تعتمد على 
حد كبري على كفاءة التشغيل فلكي تعكس قيمة الورقة املالية املعلومات الواردة، ينبغي أن تكون التكاليف 

ستثمرون إلمتام الصفقة عند حدها األدىن مما يستجعلهم على بذل اجلهد للحصول على اليت تكبدها امل
املعلومات اجلديدة وحتليلها مهما كان حجم التأثري الذي حتدثه تلك املعلومات على السعر الذي يباع فيه 

ومات اجلديدة الورقة وبالطبع لو كانت تكلفة املعامالت مرتفعة قد يكون العائد من وراء البحث عن املعل
  .لتغطية تلك التكاليف يضئيال وال يكف

  :23وتوفر اخلاصيتان السابقتان ألسواق األوراق املالية مرهون بتوافر جمموعة من الشروط أمهها ما يلي  
أن تسود سوق األوراق املالية املنافسة الكاملة وهذا الشرط مرهون بتوفري عدد كبري من الباعة  - 

ية الدخول واخلروج يف العمليات السوقية وذلك حىت تقل فرص نشوء واملشترين تتوفر هلم حر
  االحتكار؛

وبتحقيق هذا الشرط لسوق األوراق املالية ما يعرف خباصيتني العمق واالتساع حيث بوجود  
جمموعات خمتلفة وكبرية من املتعاملني، يتوفر للسوق شرط املنافسة، كما تتوفر له أيضا ما يعرف 

ة اليت جتعل التقلبات احلادثة يف أسعار األوراق املالية املتداولة فيه خاضعة لعوامل العرض خباصية االستجاب
  .والطلب
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أن يوفر هذا السوق خاصية سيولة أوراق املالية املتداولة فيه، وهذا الشرط هو يف حقيقة  -
ملالية األمر نتيجة طبيعية لتوفر الشرط السابق، وبتوافر خاصية السيولة يف سوق األوراق ا

تتحقق الفرص أمام املستثمر لبيع أو شراء األوراق املالية بالتكلفة املناسبة يف الوقت املناسب 
وبالسرعة املناسبة كما أن توفر هذه اخلاصية توفر لسوق األوراق املالية ميزة هامة هي ما 

اليت ختفض من احتماالت حدوث حركات مفاجئة يعرف باستمرارية األسعار السائدة فيه و
  وغري مربرة يف أسعار األوراق املالية وبالتايل تقل من فرص املضاربة غري املأمونة فيه؛

أن يتوفر لسوق األوراق املالية وسائل وقنوات اتصال فعالة توفر للمتعاملني فيه معلومات  -
باإلضافة إىل مؤشرات عن العرض  دقيقة حول السعر وحجم عمليات التبادل اليت يتم فيه

والطلب يف احلاضر واملستقبل وتتخذ هذه املؤشرات صور متعددة وتقدم للمستثمر فيما 
  .يعرف بنشرة حركة األسعار اليومية اليت تصدر عن البورصة

توفر عنصر الشفافية بقدر جيعل املعلومات عن أسعار األوراق املالية املتداولة فيه وما يتم  -
األوراق من صفقات متاحة جلميع املتعاملني فيه على قدم املساواة ويشكل حبد من  على هذه

عملية ما يعرف باحتكار املعلومات ويف السياق نفسه تتضمن شروط اإلدراج يف السوق 
توفري متطلبات خاصة يف اإلفصاح عن املعلومات يف البيانات املالية املنشورة للشركة اليت 

ما يطلب من الشركات املدرجة فيه أيضا نشر تقارير مالية فصلية تتقدم بطلب اإلدراج، ك
  عن نشاطها خالل العام؛

توفر التقنيات احلديثة املناسبة حلركة التداول وعرض أوامر وتنفيذ الصفقات وذلك  -
باإلضافة إىل جمموعات متخصصة من السماسرة واخلرباء القادرين على توفري النصح 

   السوق ومساعدم على تنفيذ صفقات البيع والشراء؛واالستشارة للمتعاملني يف
كما يشترط أن تكون السوق األوراق املالية واملتعاملني فيه حمكومني من قبل هيئة أو جلنة   

تعرف يئة أو جلنة إدارة السوق ولكي تتوفر يف هذه اللجنة صفة الفاعلية يشترط أن تكون 
انيا ويعاوم يف أداء مهامهم جمموعات استشارية حمايدة أوال، ومكونة من أفراد ذوي خربة ث

متخصصة على أن تستمد هذه اهليئة أو اللجنة سلطتها من جمموعة من النظم واللوائح 
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والقوانني اهلادفة إىل توفري جو من االستقرار واألمان للمستثمرين وما يزيد من فعالية سوق 
  .األوراق املالية

  .ة الشركات للرفع من كفاءة وأداء السوق املاليةتنفيذ مبادئ حوكم: احملور الثالث

  :احلوكمة وشروط القيد بالبورصة -أوال
تعد احلوكمة من أهم الشروط اليت جيب أن تتقيد ا الشركات حىت ميكنها أن تقيد 
أوراقها املالية بالبورصة، هلذا الغرض يصبح من واجب سلطات الضبط املمثلة بلجنة تنظيم 

ن تلزم الشركات بتطبيق قواعد احلوكمة كشرط من شروط القيد، هذه ومراقبة البورصة أ
و تتمثل هذه القواعد فيما القواعد جند أا تطبق على املستوى العاملي على الشركات، 

  :24يلي
ضرورة تقدمي سرية ذاتية عن كل مرشح لعضوية جملس إدارة الشركة إىل املسامهني إذا متت  -

م للتصويت على أعضاء الس، كما يتوجب أن تكون لألعضاء غري التنفيذيني خربات دعو
  . أو مهارات فنية أو حتليلية من شأا أن تقدم للمجلس وللشركة دفعا إجيابيا

التزام الشركات بوجود نظام حمكم للرقابة الداخلية على أن يقدم مدير إدارة املراجعة  -
ها يف اللوائح إىل جملس اإلدارة وإىل جلنة الداخلية تقريرا ربع سنوي أو حسب املدة املتفق علي

املراجعة للتأكد من مدى التزام الشركة بأحكام القانون والقواعد املنظمة لنشاطها، وأن 
يكون لشركة مراقب حسابات خارجي يكون مستقال عن إدارا الداخلية باإلضافة إىل 

  .  وجود مراجعة يكون لديها مهام حمددة
االجتماعية للشركة على األقل مرة واحدة يف السنة حبيث يتم  اإلفصاح عن السياسات -

مراعاة أن تكون السياسات املعلن عنها واضحة وغري مضللة مع ضرورة ربط الشركة باتمع 
  . احمليط ا مع مراعاة قواعد جتنب تعارض املصاحل

ه العقوبات تطبيق عقوبات على الشركات غي امللتزمة بقواعد احلوكمة، حبيث تتراوح هذ -
ومن بني اجلزاءات اليت تتعرض هلا الشركات  اإلعالن عن . بني الغرامات املادية واإليقاف

الشركات اليت مل تلتزم بقواعد احلوكمة مع التشديد على أن الشطب من البورصة يعد عقوبة 
  .غري مستبعدة عن هذه الشركات
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  :كاتجلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وحوكمة الشر - ثانيا
يقع على عاتق جلنة تنظيم ومراقبة البورصة حتضري لوائح وقوانني حوكمة الشركات اليت   

دف من خالهلا إلزام جمالس إدارات الشركات املسامهة املدرجة يف البورصة بأن تضمن 
أفضل ممارسة ألساليب وطرق احلوكمة اليت تكفل حقوق املسامهني وحقوق أصحاب املصاحل 

  :25اجلوانب التالية تتعلق ببعضهذه القوانني وعمل الشركات، ذوي العالقة ب
حتديد احلقوق العامة للمسامهني اليت هلا عالقة بالسهم وعلى وجه اخلصوص حصة األرباح  -

اليت يتقرر توزيعها مبا يف ذلك احلصول على حصة من أصول الشركة عند التصفية، وكذلك 
داوالا والتصويت على قراراا، وكذا حق حق حضور مجعيات املسامهني واالشتراك يف م

التصرف يف األسهم، وحق اإلطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال جملس اإلدارة 
ورفع دعوى املسئولية على أعضاء الس دف تسهيل ممارسة املسامهني حلقوقهم وحصوهلم 

  .   هعلى املعلومات اليت جتعلهم ميارسون حقوقهم على أكمل وج
ضرورة توفري للمسامهني املعلومات دف ضمان ممارسة احلقوق بطريقة تضمن بأن تكون  -

هذه املعلومات دقيقة وشاملة مع تقدميها للمسامهني بطرق مستحدثة ومنتظمة يف املواعيد 
  . احملددة، مع عدم التمييز بني املسامهني يف توفري املعلومات

  .ابة الداخلية واإلشراف العام على أعمال الشركةضرورة وضع األنظمة وضوابط الرق -
أمهية التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة اليت هلا عالقة بإعداد  -

التقارير املالية، إضافة إىل التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة إلدارة املخاطر واملراجعة 
  . اءات الرقابة الداخلية بالشركةالسنوية ملدى صحة وفاعلية إجر

وضع سياسة مكتوبة لتنظيم تعارض املصاحل احملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة  -
  .التنفيذية واملسامهني

حتديد مسئوليات جملس اإلدارة املتمثلة يف االلتزام بالقيام جبميع املهام اليت حتقق مصلحة  -
نية واجلدية يف األداء من طرف األعضاء باعتبار أن الشركة بالشكل الذي يضمن حسن ال

  .  جملس اإلدارة ميثل مجيع املسامهني
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حتديد الصالحيات اليت يفوضها جملس اإلدارة لإلدارة التنفيذية وإجراءات اختاذ القرار  -
  .  ومدة التفويض

لس ضرورة تقدمي الشركة ملعلومات شاملة عن كل ما يتعلق بالشركة جلميع أعضاء جم -
  .اإلدارة وعلى وجه اخلصوص أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني

التشديد على عدم دخول جملس إدارة الشركة يف عقود قروض تتجاوز مدا آجال حمددة  -
أو بيع عقارات خاصة بالشركة أو رهنها أو إبراء مديين الشركة من التزامام إال إذا كان 

وال جيوز للمجلس القيام . روط الواردة بالنظاممصرحا بذلك وفق نظام الشركة وبالش
بإحدى هذه التصرفات يف حالة عدم تضمني نظام الشركة هلذه الضوابط واألحكام، ومن مثَّ 

  .تصبح اجلمعية العامة هي اجلهة الوحيدة اليت بإمكاا أن جتيز القيام ذه التصرفات
  .حتديد الشروط املرتبطة بتكوين جملس اإلدارة -
ب تشكيل جلنة مراجعة مكونة من أشخاص غري أعضاء يف جملس اإلدارة التنفيذي، وجو -

ويقوم بتشكيل هذه اللجنة جملس اإلدارة، حيث تقوم هذه اللجنة على سبيل املثال باإلشراف 
على إدارة املراجعة الداخلية يف الشركة بغرض التأكد من مدى فعاليتها يف تنفيذ املهام املوكلة 

جملس اإلدارة باإلضافة إىل دراسة السياسات احملاسبية املتبعة مع إبداء الرأي  إليها من قبل
والتوصية لس اإلدارة مع دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على جملس 

  .اإلدارة
حتديد الطريقة اليت مبوجبها يتم احتساب املكافآت والتعويضات اخلاصة بأعضاء جملس  -

ع إمكانية أن تصبح هذه التعويضات على شكل راتب معني أو بدل حضور عن اإلدارة م
  .اجللسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح

اشتراط عدم جواز أن يكون ألي عضو من جملس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غري  -
العامة، وذلك  مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الشركة إال بترخيص من اجلمعية

  .   لتجنب التعارض يف املصاحل
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اشتراط عدم جواز ألي من أعضاء جملس اإلدارة بغري ترخيص من اجلمعية العامة أن  -
يشترك يف أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو يتاجر يف أحد فروع النشاط الذي تزاوله 

  . 26الشركة
طرف سلطات الضبط هو احلفاظ على إن اهلدف من حتضري هذه اللوائح والقوانني من       

حقوق املسامهني ومجيع األطراف اليت هلا عالقة بأعمال الشركة، ألن ذلك من شأنه أن جينب 
االقتصاد واالستثمارات احمللية من حدوث حاالت ايار الشركات بسبب املمارسات اخلاطئة 

ل العامل ولعدد كبري من من قبل اإلدارة واملديرين التنفيذيني كما حدث يف عدد كبري من دو
  .الشركات العمالقة

  :مبادئ حوكمة الشركات كضابط من ضوابط السوق املايل - ثالثا
بدأت معظم األسواق املالية التفكري يف إلزام الشركات املقيدة يف البورصة بأن تكون 

ى ملتزمة بتطبيق قواعد احلوكمة كشرط جديد من شروط القيد، هذه القواعد مطبقة عامليا عل
الشركات و تقوم اهليئة العامة لسوق املال بإصدار قواعد احلوكمة يف صورا النهائية مع منح 

  .فترة زمنية هلذه الشركات كي تنظم أمورها لتتوافق مع حوكمة الشركات
وبدراسة أسواق رأس املال وخاصة األسواق املتقدمة جند أن مجيعها تطبق نظام احلوكمة على 

ها وهذا يعترب شرطا أساسيا حىت تتمكن الشركات من قيد أسهمها الشركات املدرجة لدي
  .لدى هذه البورصات

ولكن يف األسواق الناشئة جند أن هناك الكثري من تلك األسواق اليت ال تطبق هذا النظام نظرا 
لعدة أسباب تتمثل يف إن هناك الكثري من اآلليات الضرورية املفقودة يف تلك األسواق و اليت 

  .شد االحتياج إليها لتطبيقها والعمل اهي يف ا
ولعل هذه األسباب وتلك السلبيات هي من أهم األسباب وراء ضعف كفاءة أسواق رأس 
املال يف الدول الناشئة و اليت حالت دون وصول هذه األسواق إىل أية صيغة من الكفاءة 

  .املتعارف عليها مبا فيها صيغة الكفاءة الضعيفة
لزمنية اليت مرت ا األوراق املالية وما استتبعه ذلك من عمليات جذب وبتحليل الفترات ا

وتنشيط الشركات لكي تقوم بقيد أسهمها لدى البورصة كمنح بعض املزايا الضريبية فيجب 
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العمل على تطوير هذا النظام وان تكون بورصة األوراق املالية سوقا فعلية ملن يرغب يف بيع 
  .صول على متويل ذايت إلجراء بعض التوسعات لدى شركتهوشراء أسهم الشركة و الو احل

من ناحية أخرى، فان تطبيق قواعد احلوكمة ستزيد من ثقة املستثمرين و املسامهني يف أداء 
الشركات وتضمن هلم حقوقهم ألن احد متطلباا، رفع مستوى الشفافية لتحقيق كفاءة 

املسامهني يف املشاركة يف اختاذ  األسواق ألا تضمن حقوق املسامهني األساسية كحق
القرارات املتعلقة بالتغريات اجلوهرية يف الشركة وحق املسامهني يف املشاركة بفعالية، 
والتصويت يف اجتماع اجلمعية العامة و إعالمهم بالقواعد مبا يف ذلك إجراءات التصويت اليت 

  .ايل للشركةحتكم اجتماعات اجلمعية العامة، ووجوب اإلفصاح عن اهليكل امل
تؤثر احلوكمة على السوق املايل بتأثريها على الشركات من حيث حجم التداول، أسعار 

  .األسهم ودعم الثقة بني األطراف املتعاملة
حيث أن التطبيق الفعلي لقواعد احلوكمة حيقق الشفافية و العدالة و جييز مساءلة إدارات مبا 

ي مصاحل العمل والعمال و احلد من استغالل حيمي املسامهني ومحلة الوثائق مجيعا ويراع
السلطة مما ينعكس إجيابا على تنمية االستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية املدخرات الوطنية 

  .وتعظيم الرحبية و إتاحة فرص عمل جديدة
كما يزيد من الثقة يف االقتصاد القومي وتعمق دور سوق املال وزيادة قدراته على تعبئة 

دالت االستثمار، واحملافظة على حقوق األقلية من صغار املستثمرين، مما املدخرات ورفع مع
يشجع على منو القطاع اخلاص، ويدعم قدراته التنافسية ويساعد على متويل املشروعات، 

 .   وحتقيق األرباح
الشركة  لإن عملية اإلفصاح عن املعلومات املالية تعترب عامال مهما يف ختفيض تكلفة رأمسا

تمراريتها يف أداء أعماهلا، حيث أن احلوكمة تسهم يف جذب االستثمارات وضمان اس
األجنبية و احمللية، وتساعد على احلد من هروب رؤوس األموال ومكافحة الفساد املايل و 

  .اإلداري
أن احلوكمة اجليدة للشركات ترفع من معدالت اإلفصاح و الشفافية وتقدم املعلومات املالية 

سني األداء وتنويع استثمارات الشركات مما يزيد من معدالت العائد على اليت تساعد على حت
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استثماراا، فمما الشك فيه أن احلوكمة هي احد ااالت اليت تؤدي إىل إنعاش االقتصاد 
ورفع كفاءة األسواق من خالل محاية استثمارات الوطنية، ومنح هؤالء املستثمرين الثقة يف 

  .جيعلها أكثر جاذبية لالستثمارات األجنبية املباشرة والغري مباشرةنظام الدولة األمر الذي 

  :آليات تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات املقيدة بالبورصة -رابعا
إن التطور املتزايد واملتجدد آلليات األسواق املالية يفرض املزيد من الضغوط إلضافة        

تنمية تتوافق مع إجراءات التوجه إىل آليات جديدة إىل دليل منظمة التعاون االقتصادي وال
  :27وهي تضمن التطبيق السليم ملبادئ حوكمة الشركات من شأا أن السوق

  ؛مطالبة الشركات بوضع سجالت مستقلة لألسهم -
  ؛وضع معايري للشفافية والتقارير املتعلقة ببيع األصول األساسية -
                                       ؛وضع قواعد تساعد على قيام جملس اإلدارة مبسؤولياته -

   ؛وضع إطار متوازن ملشاركة أصحاب املصاحل يف نشاطات الشركة -   
  ؛احلاجة إىل وضع معايري دولية مقبولة للمحاسبة -
توضيح وظائف احملاسبة الداخلية يف الشركة مع ضم حماسبني من خارج الشركة إىل جلان  -

  ؛املراجعة
  ؛زة اإلشرافية والقضائية والرقابيةرفع كفاءة األجه -
  .االستفادة من اخلربات الفنية و اإلدارية املتاحة لدى الشركات -

من املالحظ أن هذه اآلليات السالفة الذكر بالرغم من أمهيتها، إال أا مصممة بالدرجة       
وتنظيمية فعالة  األوىل للشركات املسجلة يف أسواق األوراق املالية، أي تعمل يف بيئة قانونية

وبدرجة كافية من التنافس، ولكن الكثري من األسواق الصاعدة تكون إما خالية من أسواق 
فجميع الدراسات اليت متت على  ،األوراق املالية أو أن تكون أسواقها يف أوج مراحل تطورها

 أقل صيغ البورصات يف األسواق الناشئة تظهر أن مجيع هذه البورصات مل تصل بعد إىل
كما ميكن إجياد أنه يف االقتصاديات  ،الكفاءة أي الضعيفة، مع ما هلذه الصيغة من سلبيات

البيئة  النامية تغيب عنها جمموعة املؤسسات اليت تقدم اإلطار القانوين أو التنظيمي األساسي
التنافسية تتسم بذاتية التنفيذ، هذا ما يؤدي إىل استخالص غياب الضوابط اخلارجية أو 
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، فإذا غاب هذا اإلطار تصبح الضوابط الداخلية قليلة التأثري وبالتايل احتمال فشل ضعفها
  .28تطبيق حوكمة الشركات

  : واقع احلوكمة يف السوق املايل باجلزائر - خامسا
ال توجد قوانني صرحية تتعلق باحلوكمة يف اجلزائر، إال أننا ميكن أن جند بعض املواد 

إىل احلوكمة واليت تصدرها جلنة تنظيم عمليات البورصة واألحكام التنظيمية اليت تشري 
السهر على  رومراقبتها خاصة تلك اليت تتعلق بسلطة املراقبة والتحقيق املخولة هلا يف إطا

حسن سري سوق القيم املنقولة وشفافيتها حيث أنه يتعني على الشركات املسعرة أن تقوم 
سنة  جانفي 2املؤرخ يف  02-2000قم عمال بنظام اللجنة الذي سبقت اإلشارة إليه ر

بنشر كشوفها املالية السنوية وكذا رأي حمافظ أو حمافظي احلسابات يف صحة هذه  2000
كما يتعني عليها أن تعلم اجلمهور بكل معلومة مهمة أو بأي حدث  ،الكشوف وقانونيتها

لقة بنتائج تدخالت ، أما عن اإلحصائيات املتع29يؤثر يف نشاط الشركة أو يف وضعيتها املالية
جهاز الضبط املتمثل يف جلنة تنظيم البورصة ومراقبة عملياا فال توجد معلومات صرحية عن 
حجم التدخالت وعددها اليت قامت ا اللجنة يف إطار مباشرة مهامها واليت من املفروض أن 

لبورصيت مصر تتم اإلشارة إليها من خالل التقارير السنوية للهيئة كما هو الشأن بالنسبة 
إال أننا ميكن أن نقف على بعض املالحظات اليت سجلتها اللجنة يف تقاريرها السنوية . وتونس

كل  عواليت تشري يف غالب األحيان إىل أن الشركات املسعرة يف البورصة قامت بإيدا
على  الكشوف املالية والتقارير املتعلقة بالتسيري وتقارير حمافظي احلسابات لدى اللجنة زيادة

قيامها بالنشر االعتيادي ملستخرجات من املعلومات املالية يف جريدة أو جريدتني يوميتني ذات 
إال أننا . 2006-2005- 2004وتوزيع وطين كما هو الشأن يف التقارير السنوية لسنوات 

يف هذا اإلطار ميكن أن نشري إىل أن اللجنة ال يصعب عليها متابعة ومراقبة الشركات املسعرة 
 البورصة وإرغامها على تقدمي بياناا للفحص من طرف مصاحلها وذلك نظرا حملدودية يف

  .عدد هذه الشركات

  :النتائج
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من شأا  اليت اإلجراءاتعلى العديد من  ينطويوجود نظام حلوكمة الشركات  إن
 :اإلجراءاتبلد ومن هذه  يأ يفضمان استقرار وكفاءة سوق املال 

 . االلكترويناول وجود نظام فعال للتد -
 .آليا املركزيتطبيق نظم التسوية واملقاصة واحلفظ  - 
 أوالشركات اخلاسرة  إدراجحبيث تضمن عدم ، البورصة يفوجود قواعد فعالة للقيد  - 

 . الصغرية
 . وجود معايري حماسبة ومراجعة تتسق مع معايري احملاسبة واملراجعة العاملية  -
رير مالية مراجعة ومعتمدة من جهات حمايدة بشكل منتظم وربع الشركات بتقدمي تقا إلزام -

 .سنوي
تكلف  ،قد تكون تابعة هليئة سوق املال ،إنشاء مجعية للمحاسبني واملراجعني القانونيني -

نتائج  إليهامن هيئة سوق املال وترفع  أتعااتتلقى  أنمبراجعة التقارير املالية للشركات على 
 .تقاريرها

متثل  فإامت اجنازها بشكل سليم  ما إذاالتطبيق اجليد ملبادئ حوكمة الشركات أخريا فان  
قدرا  لإلفرادالن ذلك يضمن , واملؤسسات واتمع ككل  األفرادسبيل التقدم لكل من 

كما تضمن تلك اآلليات قوة وسالمة  ،مناسبا من الضمان لتحقيق رحبية معقولة الستثمارام
 .املالية واالقتصاديات واتمعات األسواقتدعيم واستقرار تقدم  ومن مث ،املؤسسات أداء

حتسني وكذلك  حتفيز األداءو تقليل املخاطر إىلحوكمة الشركات اجليدة تؤدى إن      
مبا  ،حتسني القدرة على تسويق املنتجات واخلدمات، وأسواق رأس املال إىلفرص الوصول 

 . ة االجتماعيةزيادة الشفافية والقابلية للمحاسب يضمن
كما أن تطبيق لوائح احلوكمة من شأنه أن حيد من حدوث األزمات يف السوق املايل،    

حيث بينت التجارب والدراسات بأن معظم األزمات اليت عصفت باملؤسسات املالية 
واملصرفية مردها غياب إطار حلوكمة الشركات فيها، ضف إىل ذلك أن حوكمة الشركات 

داء وكفاءة األسواق املالية يف ظل رشادة اقتصادية ومالية تعمل على التقليل من شأا تفعيل أ
  .  من حدوث أزمات مالية يف هذه األسواق
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  :التوصيات
ضرورة وجود هيئات رقابية من قبل السوق املايل على الشركات املدرجة بشكل أكثر  -1

  .يز كفاءة السوق املايلفاعلية مما هو معمول به حاليا و الذي من شأنه أن يعمل على تعز
تبين مبادئ الكفاءة واملسئولية والشفافية والعمل على أساس آليات السوق للرفع من أداء  -2

  وفعالية السوق املايل؛
  تفعيل دور وسائل اإلعالم يف إطار احلوكمة خاصة يف جمال تنشيط سوق األوراق املالية؛ -3
وتسريع وترية اإلصالحات الكفيلة اليت من  احلرص على تطبيق املعايري الدولية للحوكمة -4

  شأا أن ترفع من أداء وكفاءة السوق املايل؛
  تأسيس نظام حلوكمة الشركات قائم على أساس القواعد وال العالقات؛ -5
  .العمل على إرساء هيكلة متينة للحوكمة وتبين مواثيق حوكمة الشركات -6
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  :اهلوامش واملراجع
                                                 

í  فنجد من يستخدم  حوكمة الشركات، ومنهم من يستخدم مصطلح : هناك العديد من املصطلحات
احلكامة املؤسساتية  وآخرون يستخدمون مصطلح احلوكمة املؤسسية ، كما جند استخدام مصطلح اإلدارة 

ملفهوم يبقى واحدا وحمل اتفاق وهو حتسني أداء الشركات ومهما تعددت املصطلحات فا: الرشيدة للشركات
 مبا يضمن مصاحل  مجيع األطراف ذات الصلة بالشركة
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4 International finance corporate (IFC), corporate governance: why corporate 
governance, 2005, p1. 
5 Maali qasem, white paper an action plan, corporate governance and social 
responsibility forum, Jordan, march 13  - 2007, p1. 
6 Luc boyer et noël equilbey, organisation : théories et applications, édition 
d’organisation, pris, deuxième édition, mars 2003, p397 
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  املال البشري على النمو االقتصادي رأسثر أ

  على املدى الطويل يف اجلزائر 
               

  *فضيل رابح.د                                                                          
  اجلزائر -املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 

 **ني يوسفحوش.أ                  
  اجلزائر -جامعة بومرداس  

Résumé :  
  L'idée principale de cette recherche s'articule autour de la 

connaissance de l'impact du  capital humain sur la croissance 
économique à long terme en Algérie et ce à  l'aide des outils de 
l'économétrie, et on a résumé le résultat dans le capital (mesuré par le 
nombre de diplômés, le nombre d'inscrits dans l'enseignement 
Fondamentale, l'enseignement secondaire et dans l'enseignement à tous les 
stades) un impact positif sur la croissance économique (mesurée par le 
produit intérieur brut) à long terme en Algérie, mais la contribution du 
capital humain dans la croissance  était inférieure à la contribution de 
capital physique et du travail, mais elle envisage également .  

  

  :متهيد 
  التعليم  خالل من البشري املال الرأس يف االستثمار أمهية على االقتصاديون أكد لقد

على  وغريهم ومالتوس ومارشال وماركس مسيث كآدم عشر، الثامن القرن والتكوين منذ

                                                 
: مايل  -اجلزائر - العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقياملدرسة الوطنية  حماضر أستاذ *

fodrabah@hotmail.com 
  جامعة بومرداس مساعد كلية العلوم االقتصادية أستاذ **
 

mailto:fodrabah@hotmail.com
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منذ  إال والتطبيق اجلدية طابع واألحباث الدراسات تأخذ ومل إشارات كانت أا إال ه،تأمهي
  . العشرين القرن من والستينيات ياتاخلمسين

 النمو يف التعليم مسامهة مقدار حتديد أو من التعليم العائد قياس االقتصاديني بعض حاول كما
 للتعليم أن ودينيسون شولتز من كل أثبتت دراسات و. 1924ستروميلي  مثل االقتصادي

  .العاملة األيدي وإنتاجية كفاءة رفع خالل من الوطين وذلك الدخل زيادة يف مباشرة مسامهة
و منذ منتصف الثمانينات ، والبحث عن حمددات النمو االقتصادي كان واحدا من 
أهم جماالت البحث يف االقتصاد، وقد مت حتديث هذا اال من البحث من خالل الدراسات 

، و كذا من خالل مناذج )1988(ولوكاس ) 1986(على النمو الداخلي لكل من رومر 
رأس "و كان مفهوم ،  )1991و ؛ بار 1986بومول (القياسي املطبقة على النمو  االقتصاد

؛ مانكيو ، رومر وويل  1988لوكاس (ضمن الدراسات األكثر تأثريا " املال البشري
و وفّرت هذه البحوث مناذج لفهم أفضل لعملية النمو االقتصادي، وميكن أن ندرك   ).1992

لبشري يف النمو، حيث تعترب هذه الدراسات رأس املال ذلك من خالل مسامهة رأس املال ا
  .البشري عامالً حامساً للنمو على املدى الطويل

كما يعد االستثمار يف رأس املال البشري استثمارا منشودا خاصة بالنسبة للدول 
 تعمل النامية، و ذلك حلاجتها املُلحة إىل توفر األعداد الكافية من القوى البشرية املؤهلة و اليت

و ال ختتلف اجلزائر عن مثيالا من الدول النامية، لذلك عملت . يف شىت ااالت االقتصادية
و ال تزال تعمل كل ما يف وسعها و وفق ظروفها و إمكاناا على االهتمام برأس ماهلا 

وهذا ما نالحظه من خالل تركيزها . البشري و على توجيهه لسد متطلبات النمو االقتصادي
تطوير رأس املال البشري منذ االستقالل حىت يومنا هذا، و ما نتج عنه من اخنفاض كبري  على

  .يف معدالت األمية ، وارتفاع معدالت املتمدرسني يف مجيع األطوار و التخصصات العلمية
  :الرئيسية التالية اإلشكاليةبناءا على الطرح السابق فان هذا املقال سوف يتمحور حول  

  ل البشري اثر اجيايب على النمو االقتصادي على املدى الطويل يف اجلزائر؟هل لرأس املا
وملعاجلة هذا املوضوع سنتناول يف البداية تعريف ببعض املفاهيم املتعلقة بالنمو االقتصادي 

ال البشري مع تقدمي بعض النظريات والنماذج ذات الصلة باملوضوع مث نتطرق اىل املوبرأس 
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قامت ا اجلزائر يف امليدان االقتصادي السيما يف جمال التربية والتعليم  اليت اإلصالحات أهم
  .مث حماولة معرفة مدى مسامهة هذا االستثمار يف التعليم يف زيادة النمو االقتصادي.والتكوين

  مفاهيم عامة حول النمو االقتصادي و رأس املال البشري -  1

 :مفهوم النمو االقتصادي- 1- 1 
حدوث زيادة مستمرة وسريعة يف الدخل أو الناتج : " القتصادي على أنهعرف النمو ا

الوطين احلقيقي عرب الزمن مبا يسمح بزيادة متوسط نصيب الفرد منه خالل فترة زمنية 
 1."معينة

الناتج اإلمجايل احمللي  (توسيع قدرة االقتصاد على اإلنتاج  بأنه: "كما عرف أيضا
، التوسع يف الناتج الكامن عندما حتدث زيادة يف املوارد الطبيعيةخالل الزمن، حيدث  )الكامن

  .2"املوارد البشرية، رأس املال، أو عندما حيدث تقدم تكنولوجي
           و يتحقق النمو االقتصادي عن طريق زيادة قدرة الوطن على إنتاج البضائع

 .3واخلدمات
  :من تعريف النمو االقتصادي ميكننا استخالص ما يلي

ü  النمو االقتصادي ال يعين حدوث زيادة يف إمجايل الناتج الوطين بل البد وأن يترتب عليه
  .زيادة يف دخل الفرد احلقيقي

ü الزيادة اليت تتحقق يف دخل الفرد تكون زيادة حقيقية وليست نقدية. 
ü  أن الزيادة اليت تتحقق البد أن تكون على املدى الطويل وليست زيادة مؤقتة سرعان ما

 .ول بزوال أسبااتز
ومما سبق يتبني أن النمو االقتصادي يركز على الكم الذي حيصل عليه الفرد من 
الدخل يف املتوسط أي على كم السلع واخلدمات اليت حيصل عليها الفرد، وال يهتم بنوعية 

  .تلك السلع واخلدمات من ناحية أو بتوزيع الدخل من ناحية أخرى
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  :التنمية االقتصادية الفرق بني النمو و -  2 -1
البد من التفريق بني مفهوم النمو ومفهوم التنمية ألنه يف كثري من األحيان تستعمل 

لتعنيا شيئاً واحداً رغم ) développement(و التنمية ) croissance(كلمتا النمو 
  .االختالف يف املضمون احلقيقي لكل منهما

اتمعات من أن تواجه عوامل ختلفها  التنمية هي األداة أو الوسيلة اليت تتمكن ا
وحتقق عوامل تقدمها ورفعتها، حىت غدت التنمية هدفا مشتركا للمجتمعات املعاصرة كلها 

  .4ارغم اختالف وسائل الوصول إليها وأساليب حتقيقه
ويقصد ا أيضا العملية اليت من خالهلا تتحقق زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل 

الزمن واليت حتدث من خالل تغريات يف كل من هيكل اإلنتاج ونوعية  احلقيقي على مدار
  .5السلع واخلدمات املنتجة

والتنمية أوسع مضمونا من النمو حيث ميكن وصف التنمية على أا منو مصحوب 
  .بتغريات هيكلية

مجيع العناصر اليت انطوت  ومما سبق فإن العناصر اليت تنطوي عليها عملية التنمية هي
تغريات يف اهليكل والبنيان االقتصادي، تعمل  :ا عملية النمو االقتصادي باإلضافة إىلعليه

  .التنمية االقتصادية على إعادة توزيع الدخل لصاحل الطبقات الفقرية

  عناصر النمو االقتصادي- 1-3
تتمثل عناصر النمو االقتصادي أساسا يف العمل، رأس املال، التقدم التكنولوجي، وهي 

  :6دالة الناتج الكليمتغريات 
y=f(L, K, T)  

حجم K : حجم خدمات العمل املقدمة، : L هي كمية الناتج احلقيقي، : Y : حيث 
  .مستوى التقدم التكنولوجي: Tاملوجودات الرأمسالية، 

ü هو عبارة عن جمموع القدرات الفيزيائية والفكرية اليت ميتلكها اإلنسان  :العمل
 .7خلدمات الضرورية لتلبية حاجياتهالستخدامها يف إنتاج السلع وا
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ü هو جمموع السلع اليت توجد يف وقت معني يف اقتصاد معني و اليت تستخدم  :رأس املال
 .يف إنتاج سلع و خدمات أخرى

ü وهو عبارة عن جمموع من النظم والوسائل احلديثة اليت تستعمل  :التقدم التكنولوجي
  .ل لعناصر اإلنتاج خالل العملية اإلنتاجيةيف اإلنتاج، و الذي يؤدي إىل االستغالل األمث

  مقاييس النمو و التنمية االقتصادية- 1-4
 :توجد ثالثة معايري رئيسية لقياس النمو االقتصادي أو التنمية

ü تعترب األكثر استخداما لقياس النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية، و  :معايري الدخل
لدخل الوطين الكلي، الدخل الوطين الكلي ا: من بني معايري الدخل املستخدمة نذكر
 .املتوقع، متوسط نصيب الفرد من الدخل

ü ا املؤشرات املتعلقة بنوعية اخلدمات املقدمة يوميا ألفراد  :معايري اجتماعية يقصد
، وال شك أن الدول النامية تعاين ...اتمع، كاخلدمات الصحية، الغذاء، التعليم، الثقافة

 .ص كبري يف مثل هذه اخلدمات، لضعف اقتصادهامن عدم كفاية و نق
ü األمهية النسبية لإلنتاج الصناعي إىل : من بني املعايري اهليكلية نذكر  :معايري هيكلية

إمجايل الناتج الوطين، األمهية النسبية للصادرات من السلع الصناعية إىل إمجايل 
  .الصادرات

  :نظريات النمو االقتصادي  - 1-5

ü لقد نظر الكالسيك إىل النمو االقتصادي  :يف املدرسة الكالسيكية النمو االقتصادي
تتضمن نظرية النمو عند الكالسيك و . 8"نتاج عملية التراكم الرأمسايل"أساسا على أنه 

آراء كل من آدم مسيت وديفيد ريكاردو املتعلقة بالنمو، باإلضافة إىل آراء التجاريني 
لكن . ، مث آراء روبرت مالتوس حول السكانحول مصدر الثروة من التجارة اخلارجية

جتاهل الطبقة الوسطى، حيث تفترض أفكارهم تعرضت موعة من االنتقادات منها 



                                      االقتصادي على املدى الطويل يف اجلزائر املال البشري على النمو رأسر أث
  حوشني يوسف.أ+ فضيل رابح .د

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       70
 

، والعمال وتتجاهل )مبا فيهم مالك األراضي(النظرية وجود تقسيم طبقي بني الرأمساليني 
 .و االقتصاديبالتايل دور الطبقة الوسطى اليت تقدم إسهامات أساسية يف عملية النم

ü لقد جاء التحدي األساسي لنظرية النمو االقتصادي  :النظرية املاركسية للنمو
الكالسيكية من ماركس، فإذا كان الكالسيك يعتقدون أن الرأمسايل واحلرية الفردية هي 

حيث . أساس العملية التنموية، فإن ماركس اعتربمها العائق واحلاجز الرئيسي للتقدم
سيري الرأمسايل لالقتصاد دف حتقيق املنفعة العامة سوف يؤدي بكل يرى ماركس أن الت

مؤسسة للبحث عن فائدا اخلاصة، و هذا ما سيؤدي إىل تركز اإلنتاج يف أيدي قلة من 
و ينجم . الرأمساليني و بالتايل ال تستطيع املؤسسات الصغرية الصمود يف وجه املنافسة

 .لرأمسالية االحتكاريعن هذا زيادة الفائض احملقق من طرف ا
ü حاول شومبيتر من خالل نظريته إبراز الدور  :نظرية شومبيرت للنمو االقتصادي

االبتكارات تتمثل الذي يلعبه كل من االبتكارات و املنظم يف عملـية التجديد، ف
حسب شومبيتر يف إدخال منتج جديد أو حتسينات مستمرة فيما هو موجود مبا يقود 

 .9إىل التطور
ü لقد اهتم كيرت باالقتصاد الكلي، يف الوقت الذي اهتم فيه : ية الكنزية للنموالنظر

االقتصاديون السابقون له باالقتصاد اجلزئي، حيث اهتموا بتخفيض تكاليف الوحدة 
املنتجة وتعظيم أرباح املؤسسة الفردية معتقدين بأن أرباحهم هي مصدر تراكم رأس 

: وركّز يف حتليله على املتغريات الكلية التالية . املال الذي يعد احملرك الرئيسي للنمو
كما أوجد كيرت . 10العمل ، سعر الفائدة ، عرض النقـود و معدل االستـثـمار

. 11زيادة االستثمارات ومنو الدخل الوطين وأطلق عليها مصطلح املضاعف عالقة بني
اديات الكلية، فهو ولقد قدم كيرت نظرية جديدة عن العمالة كانت مبثابة ثورة يف االقتص

يرى أن الدخل الكلي دالة يف مستوى التشغيل، فإنه كلما زاد حجم التشغيل زاد 
 .الدخل الكلي، وبالتايل حتقيق النمو االقتصادي
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ü مراحل النمو ": إن كتاب روستو األساسي :نظريـة مراحل النمـو لوالت روستو
ء يف الدول النامية والدول ، يقدم للقادة السياسيني واملثقفني والعلما12"االقتصادي

املتقدمة على السواء نظرية بديلة لنمط النمو الرأمسايل، حيث بين روستو أن النمو مير 
اتمع التقليدي التمهيد لالنطالق، اإلنطالق، االندفاع حنو : خبمس مراحل و هي

صادي، ويعتقد روستو بأن نظرية مراحل النمو االقت. النضوج، مث عصر االستهالك الوفري
اليت تستند على جتربة البلدان املتقدمة ميكن أن تكون دليال للتعرف على مستويات 
التنمية بالنسبة للبلدان النامية، وذلك ألن كل مرحلة من هذه املراحل تتسم خبصائص 
معينة تعكس مدى اإلجنازات اليت حققتها اتمعات يف مسرية التقدم يف ااالت 

 .تصاديةاالقتصادية وغري االق

 مفاهيم عامة حول رأس املال البشري -  2

  : مفهوم رأس املال البشري -  1-  2
رأس املال البشري ميثل خمزون املعارف املقيمة اقتصادياً و املدجمة يف األفراد، فهي 

  الوضعية الصحية، التغذية، ) و خاصة يف الدول النامية(ليست فقط املؤهالت و لكن أيضا 
 .13والنظافة

مجاع  هو البشري املال رأس أن ، 2003 لعام العربية اإلنسانية التنمية تقرير عتربو ي
  املعارف و القدرات و املهارات اليت يكتسبها البشر يف اتمع عرب التعليم و اخلربة العملية، 

  .14املعريف املال لرأس الصلبة نسبيا النواة و
، و من املفيد أن منيز بني الثالث رأس املال البشري مفهوم واسع يكتسي عدة أوجهف

  :15مكونات اليت حيتويها وهي
و املرتبطة بتعليم :  (les compétences générales) املؤهالت العامة •

األميني القراءة و الكتابة و مفاهيم احلساب، وأكثر توسعاً القدرة على 
 .معاجلة املعلومات و استعماهلا يف حل املشاكل، و التدريب
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و املرتبطة :  (les compétences spécifiques) نوعية املؤهالت ال •
بالتكنولوجيات و سريورة اإلنتاج اخلاصة، كالقدرة على العمل بربامج 

 ...اإلعالم اآليل مبختلف درجات التعقيد و صيانة قطع اآلالت
 les connaissances techniques et(املعارف التقنية و العلمية  •

scientifiques( :نظيم املعارف و التقنيات التحليلية النوعية التحكم و ت 
   واليت ميكن أن تكون مهمة لإلنتاج و التقدم التكنولوجي، كالفيزياء

  ...واهلندسة املعمارية

  :مؤشرات رأس املال البشري -2  -  2
إن الطبيعة املتعددة للرأس املال البشري عموما غري حمددة بشكل واضح و لكن جل 

تعتمد علي معطيات سنوات (macro économique) الكلية الدراسات االقتصادية
و ميكننا  .16الدراسة و حماولة معرفة مدي تأثري هذا العامل علي النمو و التقنية االقتصادية

  :التمييز بني قسمني ملؤشرات رأس املال البشري، و مها
v ريبية و من أهم املؤشرات املستخدمة يف الدراسات التج :املؤشرات اخلاصة بالتعليم

متوسط السنوات ، التمدرس معدالت األمية، مؤشر مؤشر: لكثري من الدول جند
 التحصيل مؤشر(للتعليم  القياسي الرقم مؤشرالدراسية لكل مرحلة على حدى، 

 والثانوية االبتدائية باملراحل االلتحاق معدالت من توليفة عن عبارة وهو ):التعليمي
 أستاذ لكل الطالب عدد(التأطري  ومعدالت 17لكتابةوا القراءة ومعدل معرفة واجلامعية،

 يف مرحلة كل يف املقدم التعلم نوعية عن مؤشرا الثالث باعتبارها التعليمية املراحل يف
و يف هذا السياق قام قوانال بوالون ، التعليم على اإلنفاق ، مؤشر18)املعين القطر

(Gwenaelle Poilon 2006) موع ة متكونة من ستة دول بدراسة على هذا النحو
رأس املال البشرى املقاس بالنفقات أوروبية، و كانت نتيجة هذا العمل اجيابية، فل

 .19النظامية على التعليم اثر موجب و ذو داللة  على النمو االقتصادي
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v أجل و من أهم املؤشرات الصحية لرأس املال البشري جنذ  :املؤشرات اخلاصة بالصحة
 .والدةاحلياة املتوقع عند ال

  أهمية االستثمار يف رأس املال البشري -3-  2
  تأثريه  و العنصر البشري أمهية على توجهام اختالف على االقتصاديون أكد ولقد

ففي ظل التقدم التكنولوجي الذي  اإلنتاج و تطوير أساليبه، عملية يف الفعال واالجيايب و دوره
رات عالية، وخيلق يف مقابل ذلك وظائف يقلل من قيمة الوظائف اليت ال حتتاج إىل مها

جديدة ترتكز على املعرفة، وتعمل على تغيري األمهية النسبية لعوامل اإلنتاج، يتطلب ذلك 
ال  املادية األخرى اإلنتاج عناصر ففاعلية تنمية رأس املال البشرى من حيث الكم والكيف،

وليفات مثالية يف املزج بني عناصر الفعال القادر على وضع ت العنصر البشريتوفر تتحقق إال ب
  .اإلنتاج

لذا فهناك اتفاق على أن التحديات اليت حيملها العصر اجلديد لن يتصدى هلا إال رأس 
مال بشرى دائم الترقي، ودائم النمو، سواء على املستوى الفردي أم على صعيد اتمعات 

دار، وىف ظل سياق تنافسي بالغ حىت ميكن للجميع املشاركة يف العامل اجلديد من موقع االقت
  .20احلدة

، يف البشر يستثمر ما هو املال رأس ضروب أمثن أن إىل مارشال الفريد أشار وقد
 الذي ذلك أو الفنون أو واآلدابوذلك على أساس أن الفكر سواء ما تعلق منه بالعلوم 

 السابقة األجيال من جيل يتلقاه أي الذي اإلنتاج ميثل إمنا واألجهزة، اآلالت بفضله نشأت
 بسرعة استعادا فان باإلمكان للعامل، املادية الثروة الوجود من امنحت إذا أنه وذلك له،

 تتضاءل ما سرعان الثروة هذه فان الفكر، بدون املادية الثروة بقيت لو ولكن الفكر، بواسطة
  .21والعوز الفقر إىل ويعود العامل
  عقلنه املنتجة من النشطة البشرية املوارد تقدمه أن ميكن ما أن يف شك هناك يعد فلم

 ذلك أن البيان عن غين املردودية، و حتسني و اإلنتاجية بزيادة كفيل اكتشافات و وابتكار
 املداخل جمرد االقتصادي من اإلمناء على و التنموية العملية على تأثريا وأعمق مفعوال أكرب
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 عادلة غري تبادل صيغ على القائمة التجارة و مصنعة الغري األولية املواد تصدير عن املتأتية
  .حاليا القائم العاملي االقتصادي النظام أوجدها

  واقع االقتصاد اجلزائري و رأس املال البشري يف اجلزائر  -3

  )2009- 2001(االقتصاد اجلزائري يف الفتــرة -  1-  3
ئر من أجل ترسيخ قواعد إنّ أهم ما ميز هذه الفترة مها الربناجمني اللذين تبنتهما اجلزا

و الربنامج ) 2004-2001(خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي: و مها النمو االقتصادي
و لذا سنقتصر يف عرضنا لالقتصاد  ،)2009-2005(التكميلي لدعم النمو االقتصادي 

  .اجلزائري يف هذه الفترة على هذين الربناجمني

  ):2004- 2001(خمطط دعم اإلنعاش االقتصادي 
 األنشطة حول ويتمحور 2004إىل  2001على الفترة املمتدة من هذا املخطط  ميتد

 يف العامة املصلحة لتعزيز خصص كما الفالحية، اإلنتاجية واألنشطة املؤسسات لدعم املوجهة
 و لتنمية املوارد احمللية التنمية املعيشي، املستوى حتسنيو  واملنشآت، النقل الري، ميدان

 .البشرية
 الوطين التراب كافة عرب االقتصادية باألنشطة يدفع فإنه احلكومة، ربنامجل وتطبيقا

 مناصب خلق إىل األنشطة تلك ترمي كما حرمانا، األكثر املناطق يف اخلصوص وجه وعلى
 كما. الفقر مكافحة إطار يف تندرج فهي اجلزائري، للمواطن الشرائية القدرة وحتسني الشغل
  .22اجلهات بني وما الداخلي وازنالت عدم من التقليص إىل ترمي

  ):2009- 2005(الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي 
 بناء إعادة يف املتمثل املسار وتكثيف مبواصلة اجلزائر هذه الفترة التزام سجلت

 هذا متّ تأكيد ذلك فقد على النشاط االقتصادي، و زيادة قطاعات مجيع الوطين يف االقتصاد
 تكميلي برنامج حتضري اجل من تنصيبها فور احلكومة وجهتها اليت الرئاسية مةتعليالااللتزام ب

  .النمو لدعم
  :احلكومة على اعتزمت ، االقتصادي اإلنعاش مسار استمرارية ظل ويف
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ü ا من تنظيمية نصوص إصدار طريق عن لالستثمار التحفيزي اإلطار استكمالشا 
 الوطين اخلاص االستثمار بتسهيل الكفيلة التدابري وتطوير تتمم قانون االستثمار أن
 .األجنيب أو
ü تعلق  سواء العاملي االنفتاح مع الوطنية واملالية االقتصادية األداة تكييف مواصلة

 .واملصريف املايل باإلصالح أو أداة اإلنتاج بتأهيل األمر
ü القدرات تعزيز على الشديد احلرص مع و اخلوصصة الشراكة ترقية سياسة انتهاج 

 .التنافسية وترقية الشغل ومناصب الثروات جمال خلق يف وطنيةال
ü غري واملنافسة واملضاربة الغش حماربة قصد الدولة ومراقبة ضبط مهمة تعزيز 

 الوطنية املؤسسات حساب على والسوق املنافسة بقواعد اليت تخل املشروعة
 .23املنتجة

  طورهوت اجلزائر التعليمي و التكويني يف النظام واقع -2-  3

  واقع التعليم األساسي و الثانوي يف اجلزائر -أ

 الصلة شديد املرحلة هذه يف التربوي النظام بقي :1970 إىل 1962 من :األوىل املرحلة -
 شهد فقد ذلك ومع ،االستقالل قبل سائدا كان الذي والتسيري بذلك التنظيم حيث من

  .24والتقين، العلمي والتوجه والدميقراطية التعريب الختيارات طبقا حتويالت نوعية

 التحضريية األعمال بإجناز املرحلة هذه متيزت :1980إىل  1970من   :الثانية املرحلة -
 عددا املرحلة هذه طيلة القطاع شهدكما  التنمية، خمططات إطار يف التربوية املنظومة إلصالح

         التربوية وانباجل وكذا التعليم أطوار كل يف املنظومة هيكلة مست اليت القرارات من
  .وبالتكوين بالشهادات املرتبطة والقطاعات

 املدرسة قامةإ هو أساسا الفترة هذه يطبع ما :1990إىل  1980من   :الثالثة املرحلة -
 سنة تدرجيي بشكل تعميمها مت وقد، 1980/1981 املدرسي الدخول من ابتداء األساسية

 تسع تدوم اإللزامي التمدرس فترة فإن قاعدية مدرسة أا على تصورها مت وإذا. سنة بعد
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 ،)سابقا االبتدائي( سنوات 6 األولني الطورين مدة أطوار، هيكلتها ثالثة وتشمل سنوات
 املتوسط التعليم( سنوات 4 السابق مدته يف كانت وقد سنوات 3 الثالث الطور ومدة
 ).سابقا

 إدخال ضرورة إىل التفكري وصلت لقد: 2001إىل  1990من   :الرابعة املرحلة -
 اجلوانب بعض مع منسجمة غريلكن  ومكثفة و طموحة أا تبين اليت الربامج على تعديالت

 حتقيق عملية جاءت هنا و من. البالد عرفتها اليت االجتماعيةو  السياسية التحوالت عن الناجتة
 كتابة إعادة إىل أدتقد ، و 1993/1994 الدراسية السنة طيلة متت واليت الربامج حمتويات
 مت كما .األساسي التعليم من الثاين الطور يف اإلجنليزية إدراج األساسي، و مت التعليم برامج
 شهادة نتائج االعتبار بعني األخذ مع الثانوي التعليم إىل والتوجيه االنتقال طريقة تعديل
  .25)2( مبعامل االنتقال معدل حساب يف األساسي التعليم

طبقا لتنفيذ خمطط إصالح املنظومة التربوية  :2009إىل  2002من   :اخلامسة املرحلة -
والذي وافق عليه الربملان بغرفتيه، شرعت وزارة  2002الذي أقره جملس الوزراء يف أفريل 

يف تطبيق هذا اإلصالح الذي يرتكز على ثالثة حماور كربى  2003التربية الوطنية منذ عام 
وأصبح من  .، إصالح البيداغوجيا وإعادة تنظيم املنظومة التربويةوهي حتسني نوعية التأطري

الضروري إعداد مناهج جديدة على أساس اختيارات منهجية وجيهة ورؤى واضحة من 
  .حيث الغايات و األهداف، ومبنظور استشرايف

هات ّ  :اجلزائر األساسية للتعليم يف التوج
 التوجيه :ي يف اجلزائر يف النقاط التاليةميكن تلخيص التوجهات األساسية للنظام التربو

 اإلسالمية املبادئ ترسيخ ،التربوي بالنظام الشاملة التنمية ربط، والتكنولوجي العلمي
  .تعريب التعليم ،األساسي التعليم إلزامية ،اجلزائر يف التعليم السمحة، جمانية
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  :اجلزائر واقع التعليم العايل يف -ب

قبل حصول اجلزائر على استقالهلا سنة  :الحتالل الفرنسيالتعليم العايل يف عهد ا - 
كانت متلك جامعة واحدة وهي جامعة اجلزائر واليت تعد أول جامعة يف الوطن  1962
من طرف سلطات املستعمر الفرنسي لتكون  1909وأعيد تنظيمها سنة  )1877(العريب 

اآلداب، : كليات نسخة طبق األصل للجامعة الفرنسية التقليدية، وكانت تضم أربع
 . 26احلقوق، العلوم والطب

شهدت اجلامعة اجلزائرية يف عشرية  :1970-1962: التعليم العايل يف الفرتة - 
االستقالل األوىل جمموعة من اإلصالحات كإنشاء فرع اآلداب باللغة العربية وارتفع 

 كما متّ. 27)1972(سنة  طالب 20000إىل ) 1962(طالب  3000حوايل عدد الطلبة من 
وجامعة قسنطينة ) 1966(يف هذه الفترة إنشاء عدة جامعات كجامعة وهران 

 .)1974(مث جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة ) 1967(
سنة تغيري جذري،  1971تعترب سنة  :1980-1970: التعليم العايل يف الفرتة - 

ت عملية وميالد جامعة جزائرية تفتح األفاق أمام مجيع فئات اتمع، وقد تزامن
، وتقرر اإلصالح يف شهر )1977-1970(اإلصالح هذه مع املخططني الرباعيني 

  :28، ومت حتديد األهداف املتوخاة منه يف1971جويلية 
إعادة توجيه حمتويات التعليم والتكوين، وما يتم منحه من شهادات وفقا  -

لسياسة التوظيف والسياسة التنموية، وذلك من خالل الربط بني اجلامعة 
وخمتلف الفروع االقتصادية عن طريق األسلوب امليداين والعملي لتسهيل 

 .اإلدماج التوظيفي الحقا
اإلسراع يف ختريج أقصى ما ميكن من اإلطارات الوطنية وبأقل التكاليف،  -

ومت مبوجب هذا إلغاء السنة التحضريية للجامعة وإعادة النظر يف نظام 
 .العطل واملناهج
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ل اإلدارية، وكذا احملتوى التكويين و البيداغوجي مراجعة وتنظيم اهلياك -
 .بغرض تكيفها ومتطلبات اتمع املتغرية

أهم ما ميز هذه الفترة انعقاد الندوة  :1990-1980: التعليم العايل يف الفرتة - 
متخض عنها برنامج عمل و تفكري ألجل اليت و )1980(الوطنية األوىل للتعليم العايل 

بإدخال تعديالت على طرق التقييم، وفتح شعب جديدة للتكوين، تقدم و تطور اجلامعة 
، والتنسيق بني القطاعات للتكفل بتطوير 1971وتكريس املبادئ اليت جاء ا إصالح 

العالقة بني التكوين والتشغيل، السيما يف امليادين العلمية، التكنولوجية و التسيري، مع 
 .29التأكيد على البحث العلمي

إصالح شهدته هذه املرحلة كان يف  أهم :2003-1990:  يف الفرتةالتعليم العايل - 
من خالل حتليل للمعطيات الواقعية، وتقييم )  1995 أكتوبر(منتصف التسعينات 

لإلصالحات السابقة مبعاجلة اجلوانب اليت مت إمهاهلا، ومسايرة التطورات احمللية، اإلقليمية 
اقتراحات لتقليص نسبة الرسوب، ووضع والعاملية، وقد توصلت جمموعات العمل إىل 

هذا اإلصالح من اجل توفري إستراتيجية تتماشى والتحوالت الراهنة، واليت عجزت 
 .اإلصالحات السابقة عن حتقيقها

هذه الفترة يف   ):LMD)2004-2009 اهليكلة اجلديدة على أساس نظام ل م د - 
ليسانس   نظام: عاملية للتعليم العايلمت تبين، على غرار معظم البلدان ااورة، املنظومة ال

  .30دكتوراه - ماستر –
وهذا من  2004مت اختيار نظام ل م د لتطبيقه يف اجلامعة اجلزائرية بداية من سبتمرب 

  :31جلأ
ü توفري تكوين نوعي ملسايرة العصر. 
ü حتقيق استقاللية املؤسسات اجلامعية. 
ü املسامهة يف تنمية البالد. 
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  شرات رأس املال البشري يف اجلزائرحتليل كمي لبعض مؤ  -  4
  :الكمي ملؤشرات رأس املال البشري، مسح لنا بالوصول إىل املالحظات التالية لالتحلي

   سنة  15- 6عدد التالميذ املسجلني يف التعليم االبتدائي و املتوسط و نسبة التمدرس  -
ظة يف ارتفاع و زيادة مستمرة، و نفس املالح) 2009سنة  95,68%قد بلغت (

سنة و كذا التعليم  19-15بالنسبة للمسجلني يف التعليم الثانوي و نسبة التمدرس 
 .سنة 24-20العايل ونسبة التمدرس 

بالنسبة لكل  2008و  2007عدد املتكونني قد ارتفع بنسب كبرية خاصة بني سنيت  -
ضل والتعليم املهنيني قفزة نوعية معتربة بف فقد عرف قطاع التكوين .أنواع التكوين

، والذي ساهم يف إجناز عدد كبري من 2009-2005الربنامج التنموي اخلماسي 
 .مؤسسات للتكوين

حيث كانت  )1975-1970(يف سنوات نسب كبرية للنجاح يف البكالوريا  الحظنا -
، حيث 1990-1981، لكن هذه النسب اخنفضت يف  فترة %48غالبها أكرب من 

-1991تعترب الفترة و . 23,72%ا إىل متوسط نسبة النجاح يف البكالورياخنفض 
األضعف يف نسب النجاح يف البكالوريا خاصة يف اخلمس سنوات األوىل،  2000

مث بعد ذلك سجلت نسب النجاح يف البكالوريا . %20فكانت معظمها أقل من 
 .2009سنة  %45,05ارتفاعات ملحوظة يف السنوات األخرية  لتصل إىل 

 1980-1970ي الشهادات العليا، الحظنا أن الفترة عند حتليلنا لتطور عدد حامل -
متيزت بعدد منخفض حلاملي الشهادات العليا، مث ارتفع عدد حاملي الشهادات بعد 

و عرفت العشرية األخرية تسجيل . يف بعض السنوات %10ذلك بنسب عالية فاقت 
 .أعداد معتربة من عدد حاملي الشهادات تفوق املائة ألف
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  ياسية ألثر رأس املال البشري على النمو االقتصادي يف اجلزائردراسة ق  5  -
النمو رأس املال البشري و مؤشر  مؤشرات بني العالقة عن الكشف  سنحاول

مؤشرات  على وسنركز ،2009إىل  1970اجلزائر خالل الفترة املمتدة من  يف االقتصادي
 إىل الوصول أجل من وذج سولومن ذلك مستخدمني يف التعليم األساسي، الثانوي و اجلامعي،

  .النمو على رأس املال البشري ألثر الكمي القياس
  :الشكل العام لدالة اإلنتاج يعطى على الشكل التايل: تقدير منوذج سولو

   
خمزون : ، ميثل الناتج احمللي اخلام: ، ميثل معامل الكفاءة اإلنتاجية ثابت:  :حيث 

  .وبإدخال اللوغاريتم النيبريي قمنا بتقدير أربع مناذج .العمالة: رأس املال، 
يأخذ شكل دالة اإلنتاج لكوب دوقالس املكونة من  الذيو (النموذج األول  -

) ، حيث افترضنا أن التقدم التقين معدوم)L(العملو  )k(رأس املال: عنصرين ومها
قتصادياً و قياسياً، و لكن جيب معاجلة مشكل االرتباط الذايت كان مقبول ا

 .لألخطاء
قمنا بتقدير دالة اإلنتاج و أضفنا إليها حد االحندار الذايت من الدرجة ( النموذج الثاين -

1 )processus auto régressif d’ordre 1 ( بغية معاجلة مشكل االرتباط
 .Aلمة الكفاءة اإلنتاجية معلعدم معنوية غري مقبول ) الذايت لألخطاء

 من املتوسط املتحركقمنا بتقدير دالة اإلنتاج و أضفنا إليها حد ( الثالثالنموذج  -
بغية معاجلة مشكل االرتباط  )Moyenne mobile d’ordre 1( 1الدرجة 

 .مقبول من الناحية االقتصادية و القياسية) الذايت لألخطاء
مرفوض من ) التقين يتبع اجتاه عام خطينفترض فيه أن التقدم (النموذج الرابع  -

 .الناحيتني االقتصادية و القياسية
و ملعرفة هل النموذجني األول و الثالث حيققان فرضية ثبات غلة احلجم، اعتمدنا على اختبار 

  :، حيث اختربنا الفرضية)Wald(وولد 
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H0 :  
H1 :  

و هذا ما يعين أنه إذا زادا . بالتايل فغلة احلجم ثابتةللنموذجني، و  H0قبلنا الفرضية ف
بنسبة معينة، فان الناتج احمللي اخلام سيزيد بنفس ) العمل و رأس املال(عنصري اإلنتاج 

  .النسبة
عتمدنا يف تقديرنا للنماذج على عدة مقاربات لرأس املال البشري، فقسنا رأس املال وا

نسبة النجاح يف  ،)NDS(ي الشهادات العلياعدد حامل: البشري باملؤشرات التالية
عدد التالميذ املسجلني ، )TXS3(سنة 24-20 نسبة التمدرس ،)TXBAC( البكالوريا

، عدد )ESSC(عدد التالميذ املسجلني يف التعليم الثانوي، )ESFD( يف التعليم األساسي
 بكل أطواره التعليمعدد التالميذ املسجلني يف ، )ESSP(العايلالطلبة املسجلني يف التعليم 

)ESTT .(تبني لنا أن النموذج الوحيد الذي كانت فيه معلمة رأس املال البشري معنوية ف
هو النموذج الذي قسنا فيه رأس ) و اليت توافق النظرية االقتصادية(و ذات إشارة موجبة 

لنا املال البشري بعدد حاملي الشهادات العليا، لكنه يعاين من بعض النقائص، لذا حاو
  .ها بإدخال بعض التحسينات على النموذجتمعاجل

إدخال حتسينات على النموذج مسح لنا باحلصول على منوذج مقبول من الناحيتني القياسية 
عدد حاملي : املقاس بـ(لرأس املال البشري تبني لنا من خالله أن واالقتصادية، حيث 

دد املسجلني يف التعليم الثانوي، الشهادات العليا، عدد املسجلني يف التعليم األساسي، ع
املقاس بالناتج (أثر اجيايب على النمو االقتصادي ) و عدد املسجلني يف التعليم بكل أطواره

، و يتمثل هذا األثر يف مرونة اإلنتاج بالنسبة على املدى الطويل يف اجلزائر) احمللي اخلام
  .ملعلمات مؤشرات رأس املال البشري السابقة الذكر

مرونة (  حظ يف أغلب النماذج املقدرة أن مسامهة رأس املال املادي اكرب من العملو املال
، و هذا يدل على أن اإلنتاج يف اجلزائر يعتمد بشكل كبري على رؤوس األموال )اإلنتاج اكرب

  .منه على اليد العاملة
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ال كما أن مسامهة رأس املال البشري يف النمو كانت اصغر من مسامهة كل من رأس امل
  .0,28و  0,21املادي و العمل، لكنها كانت معترب أيضا، فقد كانت املرونة تتراوح بني 

  :اخلالصة
لقد كانت الغاية من هذا البحث هي  معرفة أثر رأس املال البشري على النمو 

و هذا باستعمال أدوات االقتصاد القياسي، فتوصلنا  االقتصادي على املدى الطويل يف اجلزائر
عدد حاملي الشهادات العليا، عدد املسجلني يف : املقاس بـ(أس املال البشري لرإىل أن 

التعليم األساسي، عدد املسجلني يف التعليم الثانوي، و عدد املسجلني يف التعليم بكل 
على املدى الطويل ) املقاس بالناتج احمللي اخلام(أثر اجيايب على النمو االقتصادي ) أطواره

هذا األثر يف مرونة اإلنتاج بالنسبة ملعلمات مؤشرات رأس املال البشري،  ، و يتمثليف اجلزائر
إذا زاد رأس املال : و هذا ما يعين أنه. 0,28و  0,21و اليت كانت املرونة تتراوح بني 

  %. 2,8و % 2,1فان الناتج احمللي اخلام سيزيد بنسبة تتراوح بني% 10البشري بـ 

  :البحثاقرتاحات 
 احمللي،  العمل سوق و االقتصادية التنمية مرتبطة باحتياجات يةتعليم سياسة وضع •

 يف التوسع و التعليم يف أولويات االستثمار تتحدد حبيث مستقبلي شامل تصور و
 حىت التعليم املختلفة، مراحل يف املناهج تطوير و نوعيتهم حتسني و الطلبة أعداد
 .ائراجلز يف االقتصادي للنمو مفتاحا فعال التعليم يصبح

حماولة تطبيق خمتلف النظريات اخلاصة بنماذج النمو الداخلي على االقتصاد  •
اجلزائري، و ذلك بالقيام بدراسات قياسية تستقل فيها كل دراسة بنموذج من 
مناذج النمو الداخلي، وهذا لكشف أهم املتغريات األخرى و العوامل اليت تدفع 

 .بعجلة النمو االقتصادي حنو األمام
يعتمد عليه الباحث يف ) بنك معلومات(يف تطبيق نظام معلومايت متطور  التفكري •

دراسات علمية معمقة من أجل حتسني أداء و نتائج الطرق القياسية واالختبارات 
 .اإلحصائية
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ربط  دف النوعية و الكمية الناحية حيث من العايل التعليم يف النظر إعادة ضرورة •
 سوق و الدولة يف التنمية خطة و ستراتيجيةبإ خططها و اجلامعات استراتيجيات

 بني املستويات أعلى على تنسيق هناك يكون أن احمللي، فمن الضروري العمل
 تزود مبوجبها خطة حتديد يتم حبيث اجلزائري، سوق العمل و اجلزائرية اجلامعات
 تلك يف الطلبة عدد زيادة بالتايل و إطارات، من حيتاجه مبا العمل سوق اجلامعات

 .األخرى التخصصات من التقليل و احمللي، العمل سوق يطلبها اليت التخصصات
إفراد حبث مستقل حول مؤشرات رأس املال البشري بالتعمق أكثر و مجع ما تفرق  •

يف املراجع و النظريات املختلفة، فبالرغم من أمهيته فال تزال عملية قياسه تواجه 
على مؤشرات كمية و مت إمهال فغالب الدراسة تعتمد . صعوبات و انتقادات

اجلانب النوعي، فقد يكون عدد سنوات الدراسة يف بلد ما مرتفع لكن نوعية 
 .التعليم جد ضعيفة، و هذا ما يؤثر كثرياً على النتائج

االستثمار يف رأس املال البشري من خالل زيادة النفقات على التعليم و التكوين،  •
 .التربية، التعليم العايل، و التكوين املهين ورفع امليزانية املخصصة لكل من قطاع

للعمال و املوظفني يف كل القطاعات االقتصادية، سواء على  التكوين املستمر •
املستوى الداخلي أو إرسال بعثات تكوينية للخارج بقصد التحكم يف التقنيات 

 .والتكنولوجيات احلديثة
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التمويل األصغر كآلية لتحقيق أول األهداف اإلمنائية لأللفية 

  الثالثة يف احلد من الفقر املدقع واجلوع بالبلدان النامية
   *أمني قسول.أ

اجلزائر –جامعة الشلف                                                                          

  
Abstract: 
           After that microfinance has become one of modern trends in 
development and poverty reduction in developing countries through 
the involvement of the poor themselves in the development process. 
And after the great international recognition of the importance of 
microfinance to the extent that it has been allocated 2005 to be the 
Year of Microcredit by the United Nations, and after the award of the 
Nobel Peace Prize a year later to the Grameen Bank and its founder 
Muhammad Yunus, who is the pioneer of modern microfinance 
movement in the world. We wonder whether microfinance is already 
an effective tool for the development in developing countries? and 
Can it really contributes to the achievement the first goal  of the third 
Millennium Development Goals to reduce extreme poverty and 
hunger? 
Key words: microfinance, extreme poverty and hunger. 

  :مقدمة
، ويف التنمية ميكن حصرها يف النمو االقتصادي ساد لعقود عديدة مفهوم خاطئ بأنَّ

بالرغم من كونه شرطاً أساسياً للتنمية والسنوات األخرية أدرك اجلميع بأن النمو االقتصادي 
إىل تنمية بشرية تعمل وحماربة الفقر إالَّ أنه ال يكفي بل جيب أن يتكامل مع سياسات دف 
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ى تعظيم جمال اخليارات لدى الناس عن طريق زيادة فرصهم يف التعليم والرعاية الصحية عل
  .والعمل، وذلك عن طريق إشراك اجلميع يف التنمية مبا يف ذلك الفقراء أنفسهم

ممثال يف رؤساء دول وحكومات  وبناءاً على هذا اإلدراك فقد قام اتمع الدويل
األهداف اإلمنائية ببتبين ما بات يعرف   جمال التنميةمنظمة دولية تعمل يف 23دولة و 189

يف شهر  عن الدورة اخلامسة واخلمسني للجمعية العامة لألمم املتحدة لأللفية الثالثة، واملنبثقة
إىل العمل معاً من أجل حماربة الفقر املدقع ، واليت دف صراحة 2000سبتمرب من سنة 

يم للجميع ومتكني املرأة من أسباب القوة، من أجل واجلوع وتوفري الرعاية الصحية والتعل
  .حتقيق تنمية عادلة ومستدامة، يشارك ويستفيد منها اجلميع

أن صار نظام التمويل األصغر أو ما يعرف بتقدمي اخلدمات املالية للفقراء وبعد 
البلدان وحمدودي الدخل، أحد االجتاهات احلديثة اهلامة والبارزة يف التنمية واحلد من الفقر ب

النامية عن طريق إشراك الفقراء أنفسهم يف عملية التنمية، وبعد االعتراف الدويل الكبري ذه 
لتكون سنة اإلقراض األصغر من طرف  2005األمهية إىل احلد الذي مت فيه ختصيص سنة 

، وبعد أن منحت جائزة نوبل للسالم بعدها بسنة لبنك جرامني ومؤسسه حممد األمم املتحدة
نتساءل عما إذا كان التمويل . س الذي يعد رائد حركة التمويل األصغر احلديثة يف العامليون

األصغر بالفعل أداةً فعالة للتنمية وحماربة الفقر بالدول النامية؟ وهل ميكن أن يسهم فعالً يف 
  ؟ الثالثة يف احلد من الفقر املدقع واجلوع األهداف اإلمنائية لأللفية أول حتقيق

دراسة عالقة التمويل األصغر ب قامتركزت معظم الدراسات اليت  :دراسةلأهمية ا
بتحسني حياة الفقراء على دور وأثر القروض الصغرى فقط بدالً من النظر إىل اموعة 

لقيام بإلقاء الضوء على باقي كمحاولة لاملتنوعة خلدمات التمويل األصغر، وتأيت هذه الدراسة 
التمويل األصغر، ومعرفة ما إذا كان التمويل  ل عليها مفهوميشتماملنتجات األخرى اليت 
يستطيع حتسني حياة الفقراء وحتقيق أول وليس القروض الصغرى فقط األصغر جبميع منتجاته 

  .يف احلد من الفقر املدقع واجلوع األهداف اإلمنائية الثمانية لأللفية الثالثة
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طاء بعض األفكار الرئيسية إليضاح إىل إعلدراسة دف من خالل هذه ا :هدف الدراسة
وحتقيق أول األهداف اإلمنائية  لتحسني حياة الفقراء سبب اعتبار التمويل األصغر وسيلة فعالة

  .يف احلد من الفقر املدقع واجلوع لأللفية الثالثة

كما  سيتم معاجلة إشكالية هذه الدراسة من خالل ثالثة حماور أساسية :أقسام الدراسة
 :يلي

  األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة؛أول ساسية إىل الفقر ونظرة أ -
 ؛ومنتجاته التمويل األصغرحول مفاهيم أساسية  -
  .األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثةأول التمويل األصغر يف حتقيق منتجات دور  -

  :األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثةأول نظرة أساسية إىل الفقر و -1
، هكذا مت وصف ظاهرة "وم جزيرة أغنياء حتيط ا حبار من الفقراءالعامل أصبح الي"   

يف قمة األرض جبوهانسبورغ سنة " مبيكي"الفقر يف العامل من طرف الرئيس اجلنوب إفريقي 
تطورا كبريا يف الناتج العاملي اإلمجايل مبا  اضيفرغم أن العامل شهد يف اية القرن امل ،2002

مجيع اإلحصائيات ال زالت تشري إىل أنَّ ، إالّ أنَّ ألرض برفاهيةيكفي ليعيش مجيع سكان ا
أغلب سكان العامل ال زالوا يعانون يف مطلع القرن اجلديد من الفقر املدقع واجلوع واملرض 

  .وانعدام الفرص
أدرك اجلميع يف السنوات األخرية أنَّ حماربة الفقر يف العامل مهمة صعبة وقد   

شراك االتركيز على اجلوانب املختلفة واملتداخلة للفقر وكذا حتمية  ومعقدة، حيث حتتاج إىل
، مبا يف ذلك الفقراء على الصعيدين احمللي والعاملي يف حماربة هذه الظاهرة أطراف متعددة

بتبين  وانطالقاً من هذا قامت معظم دول العامل واملنظمات العاملة يف اال التنموي. أنفسهم
األهداف "تنموية خدمةً لسكان العامل األفقر واألقل حظاً سميت جمموعة من األهداف ال

 مرض انتشار، واليت تتراوح طموحاا من إاء الفقر املدقع واجلوع إىل وقف "اإلمنائية لأللفية
  .وتوفري التعليم االبتدائي جلميع األطفال اإليدز
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بلداً مبا يف  189من قبل وتنبثق األهداف اإلمنائية لأللفية عن إعالن األلفية املوقع   
رئيس دولة، واملعتمد يف قمة األلفية اليت عقدت يف مقر هيئة األمم املتحدة مبدينة  147ذلك 

وقد حددت مثانية أهداف تنموية تنبثق . 2000نيويورك األمريكية يف شهر سبتمرب من سنة 
 .2015ف حبلول سنة مؤشرا قابال للقياس، ومن املزمع حتقيق هذه األهدا 48غاية و 18عنها 

وتعترب األهداف والغايات مترابطة وينبغي النظر إليها بشكل متكامل، وهي متثّل شراكة بني 
 البلدان املتقدمة والنامية وترمي إىل إرساء بيئة مساعدة على املستويني الدويل واحمللي من أجل

ضاء على الفقر املدقع يعترب هدف القحتقيق التنمية الشاملة والعادلة والقضاء على الفقر، و
خفض نسبة األشخاص  له غاية واحدة هي العمل علىو الثمانية هذه األهدافواجلوع أول 

   .2015و 1990ذوي الدخل الذي يقل عن دوالر واحد يوميا، إىل النصف بني عامي 

  :ومنتجاته مفاهيم أساسية حول التمويل األصغر -2
فقراء وحمدودي الدخل أصبحت اليوم اجتاهاً رغم أنَّ اخلدمات املالية املقدمة إىل ال  

جتارياً وتنموياً حديثاً، ومتاحة لعدد كبري من األسر الفقرية حول العامل، إالَّ أنَّ الغالبية العظمى 
من الناس ليس لديها إدراك حقيقي ملفهوم وأنواع اخلدمات املالية املقدمة للفقراء وال املبادئ 

األصغر ومنتجاا املختلفة، وهذا األمر سيشكل عائقاً يف فهم  اليت تقوم عليها صناعة التمويل
ما أمهية وأثر هذه اخلدمات على حياة الفقراء وحمدودي الدخل، وسوف حناول من خالل 

إيضاح املفاهيم األساسية املتعلقة بصناعة التمويل األصغر وخمتلف منتجاا املقدمة للفقراء  يلي
  .وحمدودي الدخل

  :مويل األصغرمفهوم الت - 2-1
نظراً إىل حاجة الفقراء مثل غريهم موعة متنوعة من اخلدمات املالية فقد تطور   

شمل املزيد من اخلدمات املالية وغري املالية بعد أن كان مرادفاً يمفهوم التمويل األصغر ل
 ، إالَّقد تعددتالتعاريف الواردة بشأن التمويل األصغر  وإن كانتملفهوم القروض الصغرى، 

التمويل األصغر ما فأا تشات يف معظمها يف املعىن وحىت يف املصطلحات اليت استخدمتها، 
هو إالَّ خدمات مصرفية تتاح للفقراء ومنخفضي الدخل بشكل يتالءم مع ظروفهم 
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وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه كثرياً ما يقع لُبس بني مصطلحي التمويل األصغر . واحتياجام
صغر، حيث يشري مصطلح اإلقراض األصغر إىل املعىن الضيق للتمويل األصغر واإلقراض األ

حيث يقتصر على معىن تقدمي القروض الصغرى فقط، بينما التمويل األصغر أكثر مشوال من 
ذلك حيث يشري إىل جمموعة متكاملة من اخلدمات املالية اليت حيتاجها الفقراء من إقراض 

إليها يف بعض األحيان خدمات غري مالية كالتدريب وإيداع وتأمني وحتويالت ويضاف 
  . والتعليم املايل للفقراء

  :عمالء التمويل األصغر - 2-2
حيذر حممد يونس من الغموض يف املفاهيم ومن التعريفات الفضفاضة للفقراء الذين   

د تستهدفهم برامج التمويل األصغر ألنَّ ذلك سيؤدي إىل احلد من فعالية هذه الربامج يف احل
إذا مت اجلمع بني الفقراء وغري الفقراء يف إطار برنامج "من الفقر، ويقول يونس بوضوح 

واحد، فإنَّ غري الفقراء سيقومون دائماً بقيادة الفقراء، ولكي يكون نظام التقدمي فعاالً، جيب 
موض تصميمه وتشغيله حصراً للفقراء، ويتطلب ذلك تعريفاً دقيقاً ملن هم الفقراء وال جمال لغ

  .1"املفاهيم
فمن هم الفقراء؟ وكيف ميكن حتديدهم؟ وهل خطوط الفقر كافية لتحديد عمالء   

التمويل األصغر؟ وماذا خبصوص الناس الذين يقعون فوق خط الفقر مباشرة لكنهم ال 
يستطيعون التعامل مع املؤسسات املالية الرمسية، هل ميكن اعتبارهم عمالء حمتملني ملؤسسات 

أثبتت املمارسات العملية ملؤسسات التمويل األصغر خالل العقود املاضية . صغر؟التمويل األ
أن عمالءها هم غالباً الفقراء والقريبون من خط الفقر املعرضون للفقر والذين لديهم مصدر 
دخل ثابت نسبياً والقادرون على العمل ولكن غري القادرين على الوصول إىل املؤسسات 

ويف املناطق الريفية هم . غالباً ممن يعملون حلسام اخلاص ومن منازهلم املالية الرمسية، وهم
عادة من صغار املزارعني أو ممن يقومون بأعمال تدر دخالً متواضعا مثل تربية الدواجن، أما 
يف املناطق احلضرية فتتسم أنشطتهم بالتنوع مثل بيع املأكوالت السريعة والباعة على أرصفة 

  .2رف اليدويةالطرقات وعمال احل
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  :منتجات التمويل األصغر - 2-3
أنَّ التمويل األصغر كان يعىن باألساس بتقدمي قروض صغرى يف سنواته  رغم  

األوىل، إالَّ أنَّ السنوات األخرية شهدت تطوير خدمات مالية جديدة لصاحل الفقراء، وهذه 
غري الفقراء من البنوك  اخلدمات ال ختتلف يف مفهومها عن اخلدمات املالية اليت حيصل عليها

واملؤسسات املالية الرمسية، سوى أنّ هذه اخلدمات قد مت تعديلها من طرف مؤسسات 
التمويل األصغر لتالئم ظروف واحتياجات وطبيعة الفقراء وحمدودي الدخل، وتتمثل خدمات 

  :التمويل األصغر فيما يلي
روض متناهية الصغر للفقراء يعرف اإلقراض األصغر بأنه منح ق :اإلقراض األصغر -1- 2-3

الذين يعيشون قرب خط الفقر من أجل القيام مببادرات توليد الدخل اليت متكنهم من العيش 
ورغم أن القروض الصغرى كانت موجهة يف بداياا من ، 3دون مساعدات اقتصادية إضافية

تقدم لتلبية خمتلف أجل استعماهلا يف مشاريع توليد الدخل، إالَّ أا ومع مرور الوقت أصبحت 
احتياجات الفقراء وحمدودي الدخل من دفع مصاريف التعليم والرعاية الصحية إىل بناء 

  .املساكن وترميمها، بل وأصبحت تستعمل من بعض الفقراء كقروض استهالكية
لطاملا أثريت األسئلة حول قدرة الفقراء على االدخار باعتبارهم  :االدخار األصغر -2- 2-3

يدخروا، لذا كان يتم استبعادهم بشكل آيل من خدمات اإليداع اليت تقدمها  أفقر من أن
البنوك واملؤسسات املالية الرمسية، لكن الواقع خمالف لذلك، فالفقراء يدخرون كغريهم ولكن 
بطرق خمتلفة تتالءم مع ظروف معيشتهم، فنجد أم يقومون بتربية احليوانات مثالً ليقوموا 

، أو يستثمرون يف احللي الذهبية، كما حيتفظون بالنقود يف منازهلم أو ببيعها عند الضرورة
يقومون بإقراضها ألفراد األسرة أو يدفعوا إىل جامعي الودائع، أو ينضمون إىل جمموعات 

باإلضافة إىل هذا فإنّ العديد من الدراسات واألحباث واملشاريع . 4التوفري الدوارة يف جمتمعهم
ادخارية بني الفقراء مثل مشاريع مبادرات اليوميات املالية باهلند  أثبتت وجود ممارسات

يف شرق وغرب إفريقيا  Micro-saveوبنغالديش وجنوب إفريقيا ومشروع مايكروسيف 
  .5ودراسات املعهد الدويل ألحباث سياسات الغذاء
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اب التأمني األصغر هو التأمني املصمم حلماية الفقراء وأصح :التأمني األصغر -3- 2-3
بسبب اخنفاض دخوهلم وعدم انتظامها، فإنَّ بعض األزمات ف الدخل املنخفض من املخاطر،

غري املتوقعة كاملرض ميكن أن تقضي على مدخرات الفقراء أو تدفع م إىل مزيد من 
االقتراض واملديونية، ولذلك فإن الفقراء ال حيتاجون إىل احلصول على تسهيالت اإلقراض 

حسب، بل حيتاجون إىل خدمات تأمينية حتمي أصوهلم ومدخرام اليت األصغر واالدخار ف
ولقد تنوعت وتعددت  .كونوها من خالل خدمات اإلقراض واالدخار اليت حصلوا عليها

منتجات التأمني األصغر حول العامل، ولقد قام مقدمو هذه املنتجات يف غالب األحيان 
لتالئم طبيعة وظروف حياة الفقراء  بتكييف منتجات التأمني التجاري املوجودة فعال
التأمني هي منتجات شيوعا بني الفقراء وحمدودي الدخل، وأكثر أنواع التأمني األصغر 

  .التأمني األصغر الصحيو األصغر على احلياة

رغم ارتفاع حجم املبالغ اليت يقوم املهاجرون من الدول  :خدمة حتويل األموال -4- 2-3
من الناتج احمللي لبلدام  10%م والذي يشكل يف بعض احلاالت الفقرية بتحويلها إىل بلدا

حسب دراسة قام ا صندوق النقد الدويل، ورغم وجود قطاع مباليني الدوالرات يتعامل 
إالّ أنَّ القليل  %30بتحويل األموال وتصل فيه هوامش الربح إىل مستويات مرتفعة تصل إىل 

خدمات التحويل املايل لصاحل الفقراء، ويعود فقط من مؤسسات التمويل األصغر تقدم 
السبب يف ذلك باألساس إىل الصعوبات التنظيمية اهلادفة إىل مكافحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب اليت تواجهها أي مؤسسة ترغب يف تقدمي خدمات حتويل األموال حول العامل، 

ويل األموال يف الوقت الراهن إضافة إىل التكاليف املرتفعة اليت تتطلبها تقدمي خدمات حت
  .6بالنسبة ملؤسسات التمويل األصغر

مع ازدياد عدد املؤسسات اليت تقدم خدماا  :التدريب والتعليم املايل للفقراء -5- 2-3
املالية لصاحل الفقراء وحمدودي الدخل ظهرت بعض املشاكل اليت تواجه الفقراء ومؤسسات 

املعلومات واملعرفة املالية لدى الفقراء تصعب عليهم التمويل األصغر على حد سواء، فقلة 
عملية االختيار واملفاضلة بني املنتجات املالية املتاحة هلم، بل قد يكتفون مبقدم اخلدمات احلايل 
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الذي تعودوا على التعامل معه حىت ولو كان هناك خدمة أكثر مالءمة هلم متوفرة من مصدر 
مؤسسات التمويل األصغر ومع غياب التنسيق وازدياد  كما أنَّ االزدياد الكبري يف. آخر

املنافسة بينها دفع بالعديد من الفقراء إىل حماولة احلصول على قروض متعددة من أكثر من 
مؤسسة واحدة، إالَّ أنَّ املهارات الضعيفة لدى الفقراء يف إدارة املال واألعمال كانت كارثية 

روضهم، وهو ما سبب خسائر كبرية هلذه املؤسسات فيما يتعلق بقدرم على إعادة تسديد ق
  .وصلت ببعضها إىل حد اإلفالس

وعليه فقد أصبحت خدمة التعليم املايل للفقراء حول كيفية إدارة املال واألعمال واالدخار 
واالقتراض واإلنفاق ضرورة حتمية ونوعاً من االستثمار املتبادل بني الفقراء ومؤسسات 

عليم املايل والتدريب يساعد الفقراء على فهم خيارام املالية وإدارة التمويل األصغر، فالت
أعماهلم بشكل أفضل، وبالنسبة ملؤسسات التمويل األصغر فإنَّ العميل املطلّع ميثل خماطرة أقل 

  . 7ومصدراً أفضل جلين األرباح

  .ية الثالثةدور التمويل األصغر يف حماربة الفقر وحتقيق أول األهداف اإلمنائية لأللف - 3
أبدى اتمع الدويل التزاماً قوياً باألهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة من خالل تبين 

دولة، واليت تشكل يف جمملها مثانية أهداف  189إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية من قبل 
ظام كما أشرنا سابقاً، وبعد أن أصبح ن 2015تنموية سيتم العمل على حتقيقها حبلول سنة 

التمويل األصغر أو ما يعرف بتقدمي اخلدمات املالية للفقراء وحمدودي الدخل أحد االجتاهات 
احلديثة يف التنمية واحلد من الفقر بالبلدان النامية عن طريق إشراك الفقراء أنفسهم يف عملية 

 2005نة التنمية، وبعد االعتراف الدويل الكبري ذه األمهية إىل احلد الذي مت فيه ختصيص س
لتكون سنة اإلقراض األصغر من طرف األمم املتحدة، وبعد أن منحت جائزة نوبل للسالم 
بعدها بسنة لبنك جرامني ومؤسسه حممد يونس الذي يعد رائد حركة التمويل األصغر 
احلديثة يف العامل، نتساءل عما إذا كان التمويل األصغر بالفعل أداةً فعالة للتنمية وحماربة الفقر 

  لدول النامية؟ وهل ميكن أن يسهم فعالً يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟با
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  .األهداف اإلمنائية لأللفيةأول الدور املفرتض ملساهمة التمويل األصغر يف حتقيق  -1- 3
يرى حممد يونس أنَّ الفقر ال يوجده الفقراء ولكن توجده بنية اتمع والسياسات   

الفقراء وبدعم من رأس املال ومهما كان صغرياً قادرون متاماً على اليت يتبعها، ويرى أنَّ 
حتسني ظروف حيام، وتأكيداً لذلك وجدت عدة دراسات تؤكد أنَّ القروض الصغرى 
تعمل على حتسني حياة الفقراء، إالَّ أنَّ معظم هذه الدراسات قد ركزت على القروض فقط 

القيام  يف ما يلي دمات التمويل األصغر، وسوف حناولبدالً من النظر إىل اموعة املتنوعة خل
من أجل إلقاء الضوء على باقي املنتجات األخرى ومعرفة ما إذا كخطوة أوىل بتحليل نظري 

كان التمويل األصغر جبميع منتجاته يستطيع حتسني حياة الفقراء وحتقيق أول األهداف 
  .اإلمنائية الثمانية لأللفية الثالثة

للقروض الصغرى : لقروض الصغرى يف احلد من الفقر املدقع واجلوعأثر ا -1- 3-1
  :أمهية بالغة يف احلد من الفقر املدقع واجلوع لعدة اعتبارات أمهها ما يلي

يعاين الفقراء من تواجدهم يف حلقات مفرغة تعمل على إبقائهم فقراء باستمرار، فاخنفاض  -
ما يؤدي بدوره إىل اخنفاض قيمة  وهودخوهلم يؤدي إىل اخنفاض معدالت إدخارام 

استثمارام ومن مث اخنفاض اإلنتاج مث اخنفاض الدخل مرة أخرى، ورغم أنّ حصوهلم على 
قروض ميكن أن يعمل على رفع دخوهلم وكسر هذه احللقة، إالَّ أم يعانون من حلقة مفرغة 

هم أصول يأخرى، فلكي حيصلوا على قرض من مؤسسة مالية رمسية جيب أن تتوفر لد
يقدموا كضمانات، وحىت ميتلكوا هذه األصول والضمانات البد هلم من احلصول على 

وميكن لقرض أصغر مقدم من مؤسسة متويل أصغر أن يكسر هاتني . قروض تزيد ا دخوهلم
احللقتني املفرغتني وحيدث تنوعا يف مصادر الدخل لدى الفقراء ويساهم يف منو مشاريعهم مما 

فع مستوى معيشتهم والتخفيف من جوعهم وحتسني غذائهم يف األخري، بل سيعمل على ر
وميكنهم استخدام القروض الصغرى عند الضرورة حلماية مستوى استهالكهم عند حدوث 

  . 8األزمات دون االضطرار إىل ختفيض كمية الغذاء اليت يتناولوا
إعانات أو دعم مايل، قد جيد الفقراء سبيالً للحصول على قروض صغرى تكون يف شكل  -

إالَّ أنَّ التجربة العملية أثبتت أنَّ الدعم املايل املقدم من احلكومة أو اجلهات املاحنة أو املنظمات 
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اخلريية غالباً ما يفهم على أنه هدف ألعمال اخلري، وبالتايل ال يرى الفقراء ضرورة لتسديد 
ة سوى عدد قليل من الفقراء قروضهم، ونتيجة لذلك ال يستفيد من هذه القروض املدعوم

، ومن 9ألا تفشل قبل أن تتمكن من الوصول إىل أعداد كبرية نظراً حملدودية هذه األموال
جهة أخرى فإنَّ أغلب الربامج املدعومة للقروض املوجهة للفقراء غالباً ما يستفيد منها 

الفقراء تعترب مشكلةً  األحسن حاالً بدالً من الفقراء، حيث أنَّ عدم القدرة على الوصول إىل
تعاين منها معظم برامج احلد من الفقر، ألنه إذا مت اجلمع بني الفقراء وغري الفقراء ضمن 

يف حني جند . 10برنامج واحد فإنَّ غري الفقراء سيكونون دائماً املستفيد األكرب من هذه الربامج
مؤسسات التمويل األصغر أنَّ القروض الصغرى املصممة خصيصاً خلدمة الفقراء واليت تقدمها 

بأسعار فائدة عالية مقارنة مبصادر األموال األخرى  املتاحة كالقروض البنكية ستنفِّر غري 
الفقراء من هذه القروض املكلفة مما سيسمح بوصوهلا ملن هم يف أمس احلاجة إليها فقط من 

أنَّ ضرورة تسديد الفقراء الذين هم مستعدون لتحمل التكاليف املرتفعة هلذه القروض، كما 
قروض مؤسسات التمويل األصغر سيعمل على جتديد حمفظة قروضها لتتمكن من إقراض 
أشخاص أكثر يف املستقبل، كما سيساعد ذلك أيضا يف جعل الفقراء يعتمدون على أنفسهم 

  .يف املدى الطويل عكس اإلعانات
يعين محايتهم من  تقدمي القروض الصغرى للفقراء عن طريق مؤسسات التمويل األصغر -

املرابني الذين يتقاضون معدالت فائدة استغاللية وعالية للغاية، كما أنَّ تقدمي القروض 
الصغرى للفقراء سيعمل يف مرحلة ما على زيادة دخلهم بالشكل الذي سيساعدهم يف امتالك 

بال وزيادة جدارة ائتمانية تمكِّنهم من التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية الرمسية مستق
  . 11فرصهم يف احلصول على قروض ومبالغ أكرب وتوسيع مشاريعهم

ؤدي عدم العدالة يف توزيع الدخول إىل ظهور مشكالت خطرية كاجلرائم والسرقة ت -
وظهور حالة من عدم االستقرار السياسي واالجتماعي مما يعمل على عرقلة عملية التنمية 

لة يف توزيع الدخول استبعاد الفقراء من دائرة االئتمان اب عدم العداباالقتصادية، ومن أهم أس
واحلصول على اخلدمات املالية، وميكن للحصول على قروض صغرى من خالل مؤسسات 
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التمويل األصغر أن حيد من مستويات عدم العدالة يف توزيع الدخول من خالل إتاحة الفرص 
  .12أمام الفقراء لزيادة دخوهلم

رغم أنَّ القروض : صغر يف احلد من الفقر املدقع واجلوعأثر االدخار األ -2- 3-1
الصغرى ميكن أن تساهم بشكل فعال يف احلد من الفقر املدقع واجلوع، إالَّ أنها يف أحيان 
كثرية ال تكون كافية إالَّ إذا كان هناك نشاط اقتصادي قائم وتدفق نقدي كايف لألسرة 

ات الصغرى كما سنرى أن تكون بديالً ممتازا الفقرية، ويف احلاالت األخرى ميكن للمدخر
  :للحد من الفقر املدقع واجلوع، حيث أنه

عادةً ما يستخدم الفقراء املدخرات كخط دفاع أول للوقاية من آثار الصدمات اليت قد  -
يتعرضون هلا مثل إخفاق احملاصيل وفقدان فرص العمل ووفاة املعيل، كما يستخدموا إلدارة 

غري املنتظمة حيث يلجؤون إليها من أجل احملافظة على قدرم الشرائية تدفقات الدخل 
وتستخدم املدخرات أيضاً للوفاء ، 13واإلبقاء على مستوى االستهالك عند احلد املقبول

  .بااللتزامات الدينية واالجتماعية كالزواج ومراسيم اجلنازات والدفن
فع مثن العناصر الضرورية عند ميكن كذلك للفقراء أن يلجؤوا للمدخرات من أجل د -

انطالق مواسم الزراعة أو عمليات اإلنتاج، كما ميكنهم اللجوء إليها من أجل االستفادة من 
فرص االستثمار غري املتوقعة مثل شراء املواد األولية عند اخنفاض أسعارها دون اللجوء إىل 

سهل على الفقراء عملية ، بل بالعكس ميكن للمدخرات أن ت14االقتراض بأسعار فائدة مرتفعة
احلصول على قروض صغرى من بعض مؤسسات التمويل األصغر اليت تشترط وجود 

  .مدخرات إلزامية من أجل احلصول على قرض كنوع من الضمان
عدم توفر خدمات إيداع آمنة للفقراء من خالل القنوات الرمسية يعرضهم خلسارة  -

مة االدخار غري الرمسية كتخبئة األموال يف املرتل مدخرام يف كثري من األحيان، حيث أنَّ أنظ
أو التعامل مع جامعي الودائع أو املشاركة يف مجعيات التوفري الدوارة أو االستثمار يف الثروة 
احليوانية كلها أدوات تتميز بدرجة عالية من املخاطرة، فاالدخار يف املرتل حيمل خماطر السرقة 

ية كالفيضانات واحلرائق، كما أن جامعي الودائع ال أو الضياع نتيجة الكوارث الطبيع
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، كما ميكن أن 15خيضعون لإلشراف وكثريا ما كانت هناك بالغات روم مبدخرات الفقراء
  .متوت احليوانات نتيجة املرض

وإضافة إىل املخاطرة العالية اليت تتميز ا أنظمة االدخار غري الرمسية فإنها كذلك غري  -
ء، حيث أا تتميز بقلة السيولة وترتبط بشروط موحدة وغري مرنة ال تسمح مناسبة للفقرا

بالكثري من التحكم يف قيمة أو توقيتات اإليداع، حيث جيب على سبيل املثال بيع احليوان 
كامالً وليس على أجزاء من أجل احلصول على النقود، أو جيب انتظار حلول الدور من أجل 

ات التوفري الدوارة، وقد ال يتناسب موعد حلول دورك مع احلصول على أموال من مجعي
  .وقت حاجتك للنقود مما جيعل مدخراتك عدمية النفع

كما أنَّ أنظمة االدخار غري الرمسية وعدم امتالك حسابات إيداع رمسية ميكن أن يكونا  -
لة املشك"مكلفني جدا للفقراء، حيث يقول فيدار جورجينسن رئيس مؤسسة جرامني أمريكا 

يف الفقر أنه يستغرق كل وقتك، حينما ال يكون لديك حساب شيكات، فإنه سيكون عليك 
، وهو ما ميثل للفقراء تكلفة 16"الدوران من مكان آلخر لسداد ما عليك من ديون أو رسوم
  .الفرصة البديلة لعدم تواجدهم يف مكان عملهم أو مزارعهم

توفر للفقراء مكاناً آمناً وقدراً من السيولة  وباإلضافة إىل أنَّ حسابات االدخار الرمسية -
واملرونة يتالءم مع احتياجام، فإنها ميكن أيضاً أن تدر عليهم عائدا مالياً يف شكل فوائد 

بل يف بعض . يتقاضوا على ودائعهم وحتمي أمواهلم من خماطر التضخم يف نفس الوقت
ؤسسات مملوكة ومدارة من طرفهم األحيان ميكن للفقراء أن يستثمروا مدخرام يف م

وحيصلون على أرباح دورية ويف حاالت كثرية ميكنهم احلصول على مبالغ كبرية من خالل 
يف حني جند أنَّ العوائد يف القطاع غري الرمسي نادرا ما تزيد عن الصفر بل غالباً . 17القروض

  .18ما يدفع الفقري ليوفر نقوده مثل حاالت التعامل مع جامعي الودائع
حيث أنَّ الفقراء يعوزهم ضبط النفس ويستسلمون لإلغراء بسهولة إضافة لعدم امتالكهم  -

حلسابات إيداع رمسية واحتفاظهم باألموال يف منازهلم جيعل من الصعب عليهم ممارسة ضبط 
النفس وميكن هلذا أن يؤثر بشدة على خيارام االستهالكية حيث مييلون إلنفاق جزء كبري 

  .19لى التبغ ووسائل الترفيه بدالً من الغذاءمن دخلهم ع
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كل ما سبق ذكره يتعلق بالفقراء أنفسهم، أما على مستوى االقتصاد ككل فيمكن  -
ملؤسسات التمويل األصغر أن تساهم يف زيادة املوارد املالية احمللية للدول النامية وتقليل 

ء الذين ظلوا مستبعدين عن االعتماد على التمويل اخلارجي من خالل جتميع موارد الفقرا
  .20التعامل مع املؤسسات املالية الرمسية

ميكن للتأمني   :أثر التأمني األصغر يف احلد من الفقر املدقع واجلوع -3- 3-1
  :أنه حيث ،أن يساهم بشكل كبري من احلد من الفقر املدقع واجلوع بني األسر الفقريةاألصغر 

ف وسائل إدارة املخاطر اخلاصة بالفقراء يف ظل غياب برامج التأمني األصغر وضع -
كاملدخرات قد تضطر األسر الفقرية عند حاالت الطوارئ إىل بيع أصوهلا اإلنتاجية أو جزء 
منها مثل املواشي واألراضي الزراعية وبسعر أقل بكثري من قيمتها احلقيقية يف الغالب، مما 

ابل، كما ستقوم األسر الفقرية يف سيضطرها مستقبال خلفض إنتاجيتهم واخنفاض دخوهلم باملق
الغالب نتيجة الخنفاض الدخل خبفض استهالكها من الطعام بتناول وجبات أقل لتوفري 

، ولألسف فإن هذه القرارات الصعبة ستترك الفقراء عالقني يف فخ الفقر ولن تكون 21الغذاء
  .تحالً ملشاكلهم والبد من برامج تأمني حتميهم من اختاذ مثل هذه القرارا

هناك حقيقة مفادها أنَّ اخلوف من خطر الوقوع يف فقر مدقع يدفع الفقراء الستثمار  -
مواردهم يف أنشطة منخفضة الدخل وآمنة نسبياً، فبدون غطاء حيميهم من املخاطر لن يقدم 

اً ما الفقراء على العمل يف أنشطة تدر أرباحاً عالية ألا عادة ما تكون أكثر خطورة، وغالب
ميتنع الفقراء عن استخدام أي تكنولوجيا جديدة مل جيربوها من قبل، ونتيجة لذلك فإن الفقر 

صغر هنا أن يغري من السلوك االستثماري وميكن للتأمني األ. 22يبدوا أمراً حتميا بالنسبة هلم
شجيع للفقراء من خالل القيام بنقل املخاطر اليت يتحملوا إىل جهة أخرى مما سيساعد يف ت

االستثمار بني الفقراء وإطالق قدرام اإلنتاجية وحيثهم على االخنراط يف أنشطة أكثر خطرا 
  . 23وبعوائد أعلى

  

   :أثر التحويالت املالية يف احلد من الفقر املدقع واجلوع -4- 3-1



                      التمويل األصغر كآلية لتحقيق أول األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة يف احلد من الفقر املدقع واجلوع بالبلدان النامية            
 أمني قسول  . أ          

  التاسع العدد - جملة اقتصاديات مشال إفريقيا       100
   

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل والعديد من االقتصاديني من أكد كل  -
ات أنَّ حتويالت املهاجرين من الدول النامية إىل بلدام تشكل مصدراً مستقرا نسبيا واحلكوم

للدخل هلذه الدول حىت يف أوقات األزمات، وتشكل احلواالت الرمسية ثاين أكرب مصدر 
للتمويل اخلارجي يف الدول النامية بعد االستثمارات األجنبية املباشرة، كما أنَّ حجم 

عادل حجم  2005ية قد يتعدى حجم احلواالت الرمسية بكثري، ففي سنة احلواالت غري الرمس
، ويف 24احلواالت املرسلة إىل بعض دول أمريكا اجلنوبية حجم االستثمار األجنيب كله تقريباً

مليار دوالر أمريكي وهو ما يعادل  80قدرت التحويالت إىل الدول النامية مببلغ  2002سنة 
، كما أن حجم التحويالت يشكل ما بني 25مها الدول الغنيةضعف مبلغ املعونات اليت تقد

من إمجايل الناتج احمللي للعديد من الدول النامية اليت تصدر العمالة، ويف بعض  %30و 10%
تعدى  2003الدول تولد عائدات أكرب من العائدات الناجتة عن التجارة اخلارجية، ففي عام 

، وتنموا احلواالت مبعدل سنوي 26هايييتحجم السلع املصدرة يف  %233حجمها بنسبة 
حيث يرسل أغلب املهاجرين الذين هم غالباً من العمال ذوي الدخل املنخفض  %10يفوق 

 %20الذين يلبون حاجة الدول الغنية من العمالة يف قطاع اخلدمات أو الزراعة مابني 
ابه يف كل الدول وتشري الدالئل إىل أنَّ أسر املهاجرين تتش. من دخلهم إىل أسرهم %30و

النامية تقريباً، وهي يف الغالب أسر فقرية أو قريبة من خط الفقر، وتقوم بإنفاق احلواالت على 
حاجاا األساسية خاصة الغذاء والصحة، مع العلم أنَّ هذه احلواالت تشكل ما يزيد عن 

الدول  من السكان األكثر فقراً يف بعض %10من دخل األسرة الفقرية بالنسبة إىل  60%
وميكن ملؤسسات التمويل األصغر وحبكم قرا من هذه األسر أن توفر خدمات حتويل  .النامية

األموال للفقراء الذين يصعب الوصول إليهم وتساعدهم على بناء شبكة أمان وتوفر عليهم 
الكثري من الوقت واجلهد، فتنخفض تكلفة حصول الفقراء على احلواالت وتتوفر هلم أموال 

وميكن مالحظة تأثري احلواالت على الفقر بشكل واضح يف الدول اليت تقع على  .27أكثر
مقربة من البلدان اليت تستقبل العمالة، وحبسب حبوث للبنك الدويل فقد ينتج عن ارتفاع 

من التراجع يف عدد  %3,5يف احلواالت الدولية من كل فرد مهاجر  %10عاملي نسبته 
  .األشخاص الفقراء
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ث أنَّ غالبية املال املرسل من املهاجرين يتم إنفاقه على احلاجات األساسية وثقت البحو -
لألسرة كالغذاء والصحة يف حني يتم ادخار جزء من املال أو استثماره، وميكن ملؤسسات 
التمويل األصغر أن تساهم من خالل خدمات احلواالت املصممة بشكل مناسب بتشجيع 

وهناك بعض األمثلة عن مؤسسات التمويل األصغر اليت توفر االدخار واالستثمار بني الفقراء، 
خدمة احلواالت املرتبطة حبسابات االدخار حيث تقوم بتشجيع الفقراء املستفيدين من 
حواالت على القيام بفتح حسابات ودائع لتلقي أمواهلم بدل تسلمها نقداً، وهذا املنتج له 

ن أمواهلم اليت أرسلت إليهم وهو ما يعين عدة مزايا، فهو يشجع الفقراء على ادخار جزء م
املشاركة يف القطاع املايل الرمسي وحتقيق عائد إضايف يف وقت واحد، كما أنه يوفر هلم األمان 
ألن الفقراء خيشون من التعرض للسرقة عند ذهام ألخذ ماهلم نقدا من شركة حتويل األموال 

  . 28زهلم ليسلمهم املالأو عندما يأيت عامل شركة حتويل األموال إىل منا
كما أنَّ حتويل األموال ال يقتصر على العمال املهاجرين فقط، فهناك آالف العمال الفقراء  -

الذين يعملون بعيداً يف نفس بلدام ويقومون بتحويل األموال إىل أسرهم بشكل دوري 
وفر عليهم إلنفاقه على احلاجات األساسية لألسرة، وميكن ملؤسسات التمويل األصغر أن ت

الكثري من الوقت واجلهد واألمان خاصة مع ظهور منتجات لتحويل األموال عن طريق اهلاتف 
احملمول مشاة خلدمة تعبئة وحتويل أرصدة املكاملات، كما ميكن ملؤسسات التمويل األصغر 
أن تسهل عليهم عملية االدخار حيث تقدم بعض املؤسسات منتجات مربجمة لالدخار تمكِّن 

سل املال من ختصيص نسبة معينة من كل حتويل مايل ليتم إيداعها يف حساب ادخار وقد مر
  .أشرنا سابقاً إىل أمهية املدخرات يف احلد من الفقر املدقع واجلوع

  
  
  
  

  :دور التدريب والتعليم املايل للفقراء يف احلد من الفقر املدقع واجلوع -5- 3-1
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ل مكملة أخرى ألجل تعظيم األثر اإلجيايب هنالك اتفاق واسع على احلاجة إىل عوام
للمنتجات املالية للتمويل األصغر على حياة الفقراء، وأهم هذه العوامل هو التعليم املايل 
للفقراء من أجل تعريفهم باملزايا والعيوب النسبية لكل من املنتجات األربعة السابقة وكذا 

  :وعات، حيث أنَّتدريبهم من أجل اكتساب مهارات إدارة وتنظيم املشر
إذا كانت القروض الصغرى مهمة يف توليد الدخل كما سبق وأشرنا، إالَّ أنَّ معظم الفقراء  -

ال حيظون بالتعليم األساسي أو اخلربة الالزمة لفهم وإدارة أنشطة املشروعات حىت تلك 
وكلها كما يعانون من العزلة االجتماعية وضعف الثقة بالنفس،  29املشروعات الصغرية جداً

إالَّ أنَّ الكثري من برامج التدريب اليت . حواجز حتول بني الفقراء وبني العمل حلسام اخلاص
أصبحت تقدمها بعض مؤسسات التمويل األصغر لعمالئها كخطوة أوىل قبل حصوهلم على 
قروض كربامج التدريب على إدارة األعمال واالجتماعات األسبوعية يف برامج اإلقراض 

كسبت الفقراء الكثري من اخلربة وساعدم يف بناء الثقة بالنفس وعملت على اجلماعي، أ
إدماج األفراد املنعزلني يف اتمع احمللي، كما أنَّ قيام موظفي اإلقراض برصد ومتابعة املشاريع 
اليت يقوم ا الفقراء من خالل الزيارات األسبوعية تتيح إمكانية أكرب لنجاح هذه املشاريع 

الفقراء يف ختطي املشاكل اليت قد تعترضهم، فعلى سبيل املثال فإنَّ العدد الكبري من وتساعد 
الفقراء الذين يعملون يف جمال واحد بسبب تزايد فرص اقتراض األموال سيؤدي يف مرحلة ما 
إىل تشبع السوق وتدين األرباح، وميكن هنا لتوفري التدريب والتعليم املناسبني بشأن مهارات 

  .نتجات اليت يفتقد إليها أغلب الفقراء أن يكون جزًءا من احلل يف مثل هذه احلاالتتسويق امل
رغم أمهية املدخرات الرمسية إالَّ أنَّ الفقراء الذين اعتادوا على التعامل بالنقود وعاشوا  -

معظم حيام دون أن تكون هلم حسابات مصرفية ويفتقرون بشكل كبري للفهم الواضح 
، وال خيتلف 30 ومييلون غالباً إىل عدم الثقة يف هذه املنتجات وعدم التعامل العمليات التوفري

األمر عندما يتعلق بالتأمني األصغر، بل على العكس قد يكون احلال أسوأ من خدمات 
اإليداع، حيث أن بعض الدراسات مثالً تشري إىل أنَّ الفقراء قد امتنعوا عن شراء تأمني ضد 

من تقدميه يف مناطق تعاين من خماطر جفاف مرتفعة، وتشري األدلة إىل  سقوط األمطار بالرغم
، وقد أدرك مقدمو التأمني األصغر 31أم إما مل يفهموا املنتج أو ال يثقون يف املنتج أو مقدمه
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أن تقدمي التأمني للفقراء يتطلب تقبل عدم فهمهم ملنتجات التأمني وضرورة توفري هذه املعرفة 
م على فهم كيف ميكن للتأمني األصغر مساعدم وأسرهم، ومت التوصل األساسية ملساعد

إىل أنَّ أفضل وسيلة توعية تشمل حلقات التدريب ومحالت التوعية باستخدام املذياع 
وال يقتصر . وامللصقات بشكل أقل، فهي أساليب حمبوبة من الفقراء وفعالة من حيث التكلفة

نالك أدلة تشري إىل حاجة وكالء التأمني العاملني مع األمر لألسف على هذا فقط حيث أنّ ه
  .32الفقراء إىل التعليم والتوعية أيضاً

  .منتجات التمويل األصغر يف احلد من الفقر املدقع واجلوعواقع مساهمة  - 3-2
بعد أن رأينا أن هنالك من الناحية النظرية ارتباطات قوية وموجبة بني خدمات   

عرض  ما سيلياألهداف اإلمنائية لأللفية، سنحاول من خالل  أولالتمويل األصغر وحتقيق 
أهم الدراسات التجريبية واملهنية اليت جتسد هذه االرتباطات على أرض الواقع، وجتدر اإلشارة 
قبل عرض هذه الدراسات أنَّ إىل أنه من الصعب حتديد أثر كل خدمة من خدمات التمويل 

حيث أنَّ أغلب مؤسسات التمويل األصغر أصبحت األصغر على حتقيق األهداف اإلمنائية، 
توفر لعمالئها جمموعة متنوعةً من اخلدمات املالية وحىت غري املالية كالتدريب واالستشارة، 

وفيما يلي نتائج بعض أكثر . كما أن أغلب العمالء قد استفادوا من أكثر من خدمة
  :الدراسات اليت ميكن التعويل عليها ذا اخلصوص

تائج الدراسة اليت قامت ا كل من باربرا مكنلي وكريس دانفورد على عمالء تشري ن -
يف بوليفيا إىل ارتفاع مداخيل ثلثي العمالء بعض انضمامهم إىل  CRECERمؤسسة 

الربنامج الذي تقدمه املؤسسة، وإىل أنَّ تنوع مصادر الدخل وشراء الطعام بكميات كبرية قد 
من العمالء  %86مدار العام، كما حدثت زيادة يف مدخرات  أديا إىل تيسري االستهالك على

  ؛ 33من العمالء مل ميتلكوا أي مدخرات قبل مشاركتهم يف هذا الربنامج %78علماً أنَّ 
التحرر من "كما تشري نتائج دراسة أخرى أجرا مكنلي ودانفورد على عمالء برنامج  -

دوالراً أمريكياً يف حني أنَّ غري  36م مبقدار يف غانا إىل أنَّ العمالء قد زادت دخوهل" اجلوع
من العمالء تنويع  %80دوالر، كما استطاع  18العمالء مل تزد دخوهلم سوى مبقدار 

  ؛34من غري العمالء الذين لديهم مصادر دخل ثانوية %50مصادر دخلهم مقابل 
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ارنة بزيادة مق %12,9أظهرت دراسة أجريت يف إندونيسيا زيادة دخول املقترضني بنسبة  -
فقط لدى غري املقترضني، ويف دراسة أخرى أجريت على عمالء بنك راكيات  %03نسبتها 

املقيمني يف جزيرة لومبوك اإلندونيسية وجد أنَّ متوسط دخول العمالء قد ارتفع بنسبة 
  ؛35من األسر قد انتقلت إىل خارج دائرة الفقر %90وأنَّ  112%

احتاد زامبوكو إلدارة األموال إىل حتسن استهالك أسر  يف زميبابوي أدى االنضمام إىل -
العمالء الشديدي الفقر لألطعمة اليت حتتوي على نسب عالية من الربوتني مثل اللحوم 

  ؛36واألمساك والدجاج وكذا األلبان
باهلند أنَّ ثالثة أرباع العمالء قد  SHAREسجلت دراسة أجريت على عمالء برنامج  -

وظاً يف نسبة الدخل وامتالك األصول املنتجة ونسبة اإلعالة األسرية، كما شهدوا ارتفاعاً ملح
أنَّ نصف العمالء قد خرجوا من دائرة الفقر، إضافة إىل حدوث حتول ملحوظ يف أمناط 
التوظيف لدى العمالء من العمل اليومي غري املنتظم ومنخفض األجر إىل مصادر متنوعة 

رية وكذا ازدياد توظيف أفراد األسرة، كما أنَّ نصف باالعتماد على أنشطة األعمال الصغ
العمالء أصبحوا يعتمدون على أرباحهم ملقابلة بعض االلتزامات االجتماعية الكربى بدال من 

  ؛ 37االقتراض
تشري نتائج دراسة مفصلة إىل أنَّ األعضاء الذين استمرت مشاركتهم ألكثر من أربع  -

قد متكنوا من زيادة النفقات  BRACلتحقيق ارتقاء الريف سنوات يف برنامج اللجنة البنغالية 
وأشار حتليل آخر للبيانات أنَّ احلصول  ،%112وزادت ممتلكام بنسبة  %28األسرية بنسبة 

على اخلدمات املالية مكّن العمالء من احلد لتعرضهم لألزمات من خالل تيسري االستهالك 
  ؛38رة الكوارث الطبيعيةوبناء األصول واحلصول على اخلدمات خالل فت

يف دراسة شاملة أجراها البنك الدويل على ثالثة من أكرب برامج التمويل األصغر يف  -
  ؛39من العمالء كانوا خيرجون من دائرة الفقر كل عام %05بنغالديش وجد أنَّ 

 %28ويف دراسة أجريت على بنك جرامني وجد أنَّ دخول أعضاء البنك قد زادت بنسبة  -
عن دخول غري األعضاء يف القرى غري  %43غري األعضاء يف نفس القرية وبنسبة عن دخول 

املشاركة يف الربنامج، كما ارتفعت معدالت األجور يف القرى املشاركة يف الربنامج، كما 
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استطاع أعضاء بنك جرامني االعتماد على مدخرام وأمواهلم اخلاصة من أجل مواجهة 
  ؛40ن املقرضنياألزمات بدالً من االستدانة م

بينت نتائج دراسة أجريت على عمالء املنظمة الشريكة هليئة إنقاذ الطفولة يف فيتنام أنَّ  -
  ؛41عمالءها قد متكنوا من تقليص مدة نقص الغذاء من ثالثة أشهر إىل شهر واحد

بينما بينت نتائج دراسة أخرى أنَّ الدخل األسبوعي لعمالء مؤسسة مساعدات اتمع  -
  ؛42 %145يف السلفادور قد ازداد مبتوسط  FINCAفينكا الدويل 

إىل أنَّ  GTZتوصلت دراسة حول الربامج املنفذة من قبل برنامج التنمية والتعاون األملاين  -
من أعضاء التعاونيات املالية الذين مت استجوام قد صرحوا بزيادة مداخيلهم  %65حوايل 

نية، كما سامهت جمموعات املساعدة الذاتية يف جراء حصوهلم على اخلدمات املالية التعاو
لكل أسرة مشاركة يف الربنامج باهلند، كما أنَّ حوايل  %30ارتفاع صايف الدخل بأكثر من 

  ؛ 43من أعضاء جمموعات املساعدة الذاتية قد متكنوا من زيادة دخلهم فوق خط الفقر 20%
هلا أثر بالغ على حجم أنشطة  تؤكد دراسة قام ا مارتني براون أنَّ القروض الصغرى -

األعمال اليت يقوم ا أصحاب املشاريع الصغرى وعلى األرباح اليت تعود عليهم منها، وأنَّ 
كما أنَّ األسر تستخدم بعض ما . منو املشاريع يتحقق من خالل زيادة رأس املال العامل

وقد أصبحت أقل  حصلت عليه من دخول يف تغطية املصاريف املتعلقة باملناسبات الرمسية
  ؛44اعتماداً على الشبكات االجتماعية اليت تنتمي إليها

توصلت دراسة إىل أنَّ ربح أصحاب املشاريع الصغرى الذين حيصلون على قروض صغرى  -
كما أنَّ  ،%40إىل  %25يزيد يف املتوسط على ربح الذين ال حيصلون على قروض بنسبة 

تويات تشغيل أكثر كفاءة باملوارد احلالية القروض الصغرى تساعد على الوصول إىل مس
املتاحة حيث مل تتغري الرحبية عن طريق التكنولوجيا أو زيادة العمالة ألن املشاريع الصغرى 

  ؛45كانت تعمل بأقل من طاقتها الكاملة بسبب نقص التمويل
بريو  ورغم أن خلق فرص عمل يف املشاريع الفردية عادة ما يكون ضئيالً إالّ أن دراسة يف -

قد توصلت إىل أنَّ كل عميل للتمويل األصغر قد وفر ثالثة أيام عمل إضافية يف الشهر 
  ؛46للعاملني من خارج األسرة
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من التباين يف معدالت الفقر على مستوى البلدان ميكن أن يعزى  %30وجد بيك وآل أنَّ  -
املايل والنمو االقتصادي،  إىل التباين يف العمق املايل، كما وجد ليفاين عالقة قوية بني العمق

وكل من كارالن وزينمان إىل وجود أثر  2009يف حني توصل كل من بانريجي وآل سنة 
يتراوح من بسيط إىل بعيد املدى نتيجة إيصال القروض الصغرى إىل األسر يف اهلند والفلبني 

  ؛  47على التوايل
شارت نتائج حبث أجري يف أ أمهية توفر خدمات إيداع آمنة للفقراء،يف دراسة تعكس  -

من  %99غرب وشرق ووسط أوغندا أنَّ غياب خدمات اإليداع الرمسية كان سببا يف أنَّ 
من القيمة اليت  %22الفقراء الذين يوفرون يف القطاع غري الرمسي قد فقدوا يف املتوسط 

لرمسي أم ادخروها يف السنة املاضية، بينما أقر الذين لديهم إمكانية الوصول إىل القطاع ا
  ؛48وفروا خالل سنة ثالثة أضعاف ما وفره أولئك الذين يوفرون يف القطاع غري الرمسي

أشارت دراسة أجراها جوناثان مردوك حول حجم التبعات املترتبة من جراء غياب  -
منتجات التأمني اخلاصة بالفقراء أثناء حدوث إعصار ميتش الذي ضرب نيكاراغوا إىل 

من األسر خبفض االستهالك  %18من األسر وقيام  %21الستهالك لدى التراجع الكبري يف ا
  ؛49بشكل حاسم وهو ما يعكس العالقة بني غياب التأمني األصغر وخماطر التعرض للجوع

أشارت دراسة لتقييم األثر ألربعة برامج تأمني أصغر تعمل يف جماالت مرتبطة بالصحة أن  -
عرون بأم أصبحوا أكثر أماناً ضد املتاعب من عمالء مؤسسة فينكا األوغندية يش 71%

والقروض اليت  %01وقيمة استثمارام بنسبة  %05املالية، كما زادت مدخرام بنسبة 
  ؛50بعد انضمامهم إىل برنامج التأمني %01حتصلوا عليها بنسبة 

لفقراء إىل أنَّ ا 2004أشارت دراسة قام ا الس العاملي لالحتادات االئتمانية يف سنة  -
املستفيدين من احلواالت الذين يتسلموا عرب االحتادات االئتمانية للشبكة الدولية للحواالت 
مييلون إىل أن يصبحوا أعضاًء يف االحتاد االئتماين ويدخرون بعض املال ويشاركون يف القطاع 

اين املايل الرمسي، كما أفادت مؤسسة فونكور لتحويل األموال اليت توفر حساب ادخار جم
لعمالئها أنَّ العديد من العمالء خيتارون ترك املال يف حساب االدخار ليتمكنوا من حتقيق 

  ؛51أهدافهم االستثمارية اخلاصة
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وحبسب دراسة أجريت حول مؤسسات التمويل األصغر اليت دخلت سوق احلواالت يف  -
أموال أدىن من معدل أمريكا اجلنوبية وجزر الكارييب فإنَّ هذه املؤسسات توفر تكلفة حتويل 

  ؛ 52السوق األمر الذي يوفر أمواالً أكرب للمستفيدين من احلواالت من ذوي الدخل املنخفض
أظهرت دراسة أجريت على عمالء برنامج اللجنة البنغالية لتحقيق ارتقاء املناطق الريفية  -

BRAC  ية، أنَّ من أجل أنشطة مستقبل كيفية االدخارالذين استفادوا من منح وتدريب على
من العمالء استطاعوا التحول من احلصول على املنح إىل مدخرين مث مقترضني من  89%

  ؛53برنامج التمويل األصغر التابع للجنة ومث العمل بعدها حلسام اخلاص
  

   :النتائج
بعد أن أبدى اتمع الدويل التزاماً قوياً باألهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة واليت يشكل   

احلد من الفقر املدقع واجلوع يف العامل، وبعد أن أصبح نظام التمويل هدف أهدافها أهم 
 مت ماكل  وبعد، الفقر بالبلدان الناميةاألصغر أحد االجتاهات احلديثة يف التنمية واحلد من 

  : توصلنا موعة من النتائج أمهها عرضه يف هذه الدراسة
، فعل أداةً فعالة للتنمية وحماربة الفقر بالدول الناميةبالميكن أن يكون التمويل األصغر  ظامن -
وليس فقط  -إتاحة خدمات مالية متنوعة ومناسبة هلم مثل غريهم من الناحية النظرية فإنَّ ف

حتقيق أول األهداف اإلمنائية على حتسني ظروف حيام وكافية وقادرة  -القروض الصغرى
  ؛الثمانية لأللفية الثالثة

خدمات التمويل مجيع ك من الناحية النظرية ارتباطات قوية وموجبة بني هنا إذا كان -
الدراسات التجريبية و الشواهد فإنَّ هناك من، هدف احلد من الفقر املدقع واجلوعاألصغر و
  ؛سد هذه االرتباطات على أرض الواقعجي ماواملهنية 

دمة من خدمات التمويل أيضاً إىل أنه من الصعب حتديد أثر كل خ هنا كما جتدر اإلشارة -
، حيث أنَّ أغلب يف احلد من الفقر املدقع واجلوع األهداف اإلمنائيةأول األصغر على حتقيق 

مؤسسات التمويل األصغر أصبحت توفر لعمالئها جمموعة متنوعةً من اخلدمات املالية وحىت 
  .كثر من خدمةغري املالية كالتدريب واالستشارة، كما أن أغلب العمالء قد استفادوا من أ
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   التوصيات
أجل مسامهة أفضل لنظام التمويل األصغر يف احلد من الفقر واجلوع بالدول من 

  :النامية، فقد ارتأينا تقدمي جمموعة من التوصيات
للفقراء وليس فقط  التمويل األصغركاملة من خدمات الموعة اينبغي تقدمي  -

  أو ما يعرف بالتدريب املايل للفقراء؛ ، مبا فيها اخلدمات غري املاليةالقروض الصغرى
شرحية كبرية من فقراء الدول النامية من سكان البلدان اإلسالمية، وينبغي توجد  -

 الدينية خاصة مع وجود صيغ متويل تصميم منتجات مالية تتوافق مع معتقدام
  .إسالمية تصلح لتمويل مجيع األنشطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املراجعاإلحاالت و
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دراسة حالة شركة أوراسكوم  اإلفصاح االجتماعي يف شركات االتصاالت
 2010ـ  DJEZZY( 2000( تيليكوم القابضة استشراف حالة اجلزائر

    *صالح حواس.د    
 اجلزائر - جامعة اجلزائر

                           ** حممد بولصنام .أ        

                          اجلزائر - جامعة املدية                                                                          
Abstract : 
     This study mainly aims  to identify the concept of the social disclosure 
because it is considered as the accounting part of the social responsibility. 
study seeks to follow the change of social disclosure in the financial annual 
reports and social reports generally in Orascom Telecom Company and also 
in Djezzy company. 
To achieve the study objectives ,researcher uses the content analysis as tool 
of study through the using of the financial annual reports of company from 
2000 to 2010, and social reports of 2008,2009.  
The Study found that  There is a great development in the amount and the 
type of social disclosure in the financial reports of Orascom Telecom 
Company during the period studied. In the previous years Orascom 
Telecom Company started dealing with the separated social reports, and 
this allowed wide view or (clearer viewing) of social events in the 
company. 
The study recommended that Djezzy Telecom must  activate its disclosure 
role through the using of separating social disclosure from the accounting 
disclosure. 

  مقدمة 
شهدت السنوات القليلة املاضية ارتفاعا كبريا يف اإلفصاح االجتماعي لدى الشركات      

العاملية، ومما ال شك فيه أن هذا االرتفاع كان نتيجة للعوملة اليت غريت حىت القوانني 
  .والتنظيمات العاملية
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قة يف أرجاء العامل شركة عاملية عمال 250وتشري اإلحصائيات الدولية إىل أن أكثر من       
  .متارس سياسة افصاحية متميزة باستخدامها تقارير اجتماعية منفصلة عن التقارير املالية 

من التقارير االجتماعية املعدة يف  % 88وتعد اليابان الرائد األول يف هذا اال بنسبة      
سنة  %84ة ب تليها يف ذلك اململكة املتحد. الشركات اليابانية تعد بطريقة منفصلة

2008.  
أمريكا الالتينية وشرق أوروبا ال يعرب ، أما يف األجزاء األخرى من العامل كإفريقيا، آسيا      

  .عن اإلفصاح االجتماعي بتقارير منفصلة إمنا يندرج ضمن القوائم املالية العادية
دول العامل  إن هذا االختالف يف طريقة العرض واإلفصاح عن األنشطة االجتماعية بني      

  .املتقدم والسائر يف طريق النمو سيدفعنا إىل معرفة أسباب هذا االختالف
  مشكلة الدراسة 

إن اهلدف من القوائم املالية اليت تعدها الشركات مهما كان نوعها هو تقدمي معلومات       
اقتصادية عن واقع نشاط الشركة خاصة ملستخدمي هذه القوائم من مستثمرين، مقرضني، 
مستهلكني، ومنافسني، وللشركة نفسها حىت تتحرى وضعيتها املالية، وأهم املؤشرات املالية 

  .احلاصلة
إن حاجة األطراف اخلارجيني ممن هلم عالقة مباشرة باملؤسسة ستجعلهم جيربون       

املؤسسة على اختاذ مجيع اإلجراءات من أجل اإلفصاح عن مجيع األنشطة اليت تقوم ا، ومبا 
املؤسسة تعمل وسط جمتمع يؤثر ويتأثر ا، فإنه من واجبها اإلفصاح عن  كل النشاطات أن 

باإلفصاح اليت من شأا املساس باتمع الذي تعمل فيه ضمن تقاريرها السنوية مبا يسمى 
  .االجتماعي

وألن قطاع االتصاالت على أمهية بالغة يف االقتصاد، هذا يعين أن شركات االتصاالت على  
حتكاك دائم ومستمر مع شرحية كبرية ومتنوعة املستويات من اتمع فإننا نطرح التساؤل ا

 :التايل 
جيزي أوراسكوم تيليكوم القابضة وشركة ما واقع اإلفصاح االجتماعي يف شركة 

  لالتصاالت ؟
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  تساؤالت الدراسة 
وضوع أكثر ميكننا انطالقا مما سبق وبناء على اإلشكالية املطروحة ومن أجل فهم امل       

  :طرح التساؤالت التالية
  ما املقصود باإلفصاح ؟ §
  ما املقصود باإلفصاح االجتماعي ؟ §
  ما هي أشكال اإلفصاح االجتماعي ؟ §
ما هي أقسام اإلفصاح االجتماعي املوجودة يف شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة وشركة  §

  جيزي لالتصاالت ؟

  فرضيات الدراسة 
  :الدراسة ميكننا اقتراح الفرضيات التاليةانطالقا من تساؤالت 

اإلفصاح يعرب عن كل نشاط هدفه عرض املعلومات اهلامة حول نشاط املؤسسة ومجيع  §
  .هاالتغريات احلاصلة يف نشاط

اإلفصاح االجتماعي هو التعبري الرقمي عن النشاطات اليت تقوم ا املؤسسة اجتاه اتمع  §
صاح بيئي، إفصاح عن االستثمار االجتماعي، إفصاح عن إف: ينقسم اإلفصاح االجتماعي إىل

  . العاملني، إفصاح عن الطاقة
كل أشكال اإلفصاح االجتماعي موجودة يف شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة وشركة  §

 .جيزي لالتصاالت
 

  أهداف الدراسة 
  :هدفت الدراسة إىل ما يلي

ه يف التقارير املالية السنوية التعرف على مفهوم اإلفصاح االجتماعي وتتبع تغري حجم §
  .جيزي لالتصاالتأوراسكوم تيليكوم القابضة وشركة والتقارير االجتماعية لشركة 
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اختبار أشكال اإلفصاح االجتماعي اليت تتضمنها التقارير املالية والتقارير االجتماعية  §
 .لشركة اوراسكوم تيليكوم القابضة وشركة جيزي لالتصاالت

  منهجية الدراسة 
معرفة املنهجية املتبعة لتحقيق أهداف الدراسة، وألن الدراسة حتاول نه من األمهية إ

أوراسكوم تيليكوم القابضة  معرفة حجم اإلفصاح االجتماعي يف القوائم السنوية لشركة
  .جيزي لالتصاالت، فإن الباحث قد استخدم طرق كيفية وكمية جلمع املعلومات  وشركة

التقارير السنوية لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة األم لعشر  مت مجع املعلومات عن طريق
وهذا على اعتبار شركة جيزي  2010 إىل سنة  وصوال 2000  سنة سنوات ابتداء من

  .إحدى الشركات املكونة هلا  
مت اختيار أسلوب حتليل املضمون جلمع املعلومات من التقارير السنوية، حيث مت استخدام 

إفصاح بيئي، : ياس، بعد تقسيم اإلفصاح االجتماعي إىل عدة مستوياتاجلملة كوحدة للق
إفصاح عن املستخدمني، إفصاح عن االستثمار االجتماعي، إفصاح عن الزبائن، إفصاح عن 

  .الصحة والسالمة و إفصاح أخالقي 
، ودراسة 2009باإلضافة إىل ذلك مت احتساب التكاليف املتعلقة بالنشاط االجتماعي لسنة 

  . 2009، 2008قريرين االجتماعني املنفصلني املعدين من طرف الشركة املدروسة لسنيت الت
  عينة الدراسة 

ألمهية قطاع االتصاالت وما له من أدوار يف ربط احلياة االقتصادية، وألن  نظرا
شركات االتصاالت  على احتكاك كبري بطبقات متعددة من أفراد اتمع، كانت عينة 

ا هذه متمثلة يف شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة بصفة عامة واليت تنشط البحث يف دراستن
وشركة جيزي لالتصاالت بصفة خاصة واليت تنشط . دول أسيا وإفريقيامن يف عدد معترب 

   .باجلزائر
باإلضافة إىل    2010، 2000مت استخدام التقارير املالية السنوية للشركة بني سنيت 

  .2009، 2008اخلاصة بسنيت  تاحةالتقارير االجتماعية امل
  اإلطار النظري للدراسة
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v  مفهوم اإلفصاح  
يعرف اإلفصاح على أنه إتباع الشركة سياسة الوضوح الكامل وإظهار مجيع احلقائق 
املالية اهلامة اليت تعتمد عليها األطراف املهتمة باملشروع، أي يهدف اإلفصاح إىل متييز 

ملها بشكل يسهل معه فهم املعىن املقصود، كما يفيد يف الظاهرة موضع الدراسة وتوضيح معا
  )1(. حتديد االجتاهات واملوضوعات الرئيسية اليت هلا أمهية 

v  مفهوم اإلفصاح االجتماعي 
ميكن تعريف اإلفصاح االجتماعي على أنه العملية اليت يتم بواسطتها تواصل املؤسسة 

يئية، جودة املنتجات، مصلحة الزبائن وكل ما مع اتمع الذي تعمل فيه مبا يف ذلك اآلثار الب
  )2(.يهم اتمع

نطاق واسع حول على ينطوي اإلفصاح االجتماعي على تقدمي تقارير من قبل الشركات 
اجلوانب االجتماعية ألداء الشركة بغض النظر على الربح واملركز املايل، وعادة ما ينظر إىل 

تقارير املوجهة ألصحاب املصاحل من مسامهني اإلفصاح االجتماعي على أنه جمموعة من ال
  )3( .ودائنني و موظفني وزبائن

كما وميكن تعريف اإلفصاح االجتماعي على أنه الكشف عن اآلثار املترتبة عن النشاط 
 )4( .االقتصادي واليت متس اتمع يف التقارير السنوية للشركة  بشكل واضح ومنفصل 

ى انه التعبري الكمي والنقدي عن النشاطات ذات يعرف اإلفصاح االجتماعي كذلك عل
املضمون االجتماعي واليت ميكن قياسها مبقاييس كمية ونقدية وحتديد أثرها على القوائم 
املالية ، والتعبري مبقاييس غري كمية بالنسبة للنشاطات اليت ال ميكن قياسها مبقاييس كمية 

  )5.(عليها ونقدية وفقا ملعايري ومبادئ احملاسبة املتعارف 
إذن فاإلفصاح االجتماعي هو الطريقة اليت متكن املؤسسة من إبالغ اتمع حول أنشطتها 
املختلفة واآلثار االجتماعية من خالل البيانات املالية والتقارير املرفقة بوصفها األدوات 

  .املستخدمة لذلك 
v  أشكال اإلفصاح االجتماعي  

  )6( :قسام التالية ميكن تقسيم اإلفصاح االجتماعي إىل األ
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  البيئة  -1
  .مكافحة التلوث •
  . األضرار البيئية •
  .احلفاظ على املوارد الطبيعية •
  .معلومات بيئية أخرى •
  الطاقة  -2
  .حفظ الطاقة •
  .كفاءة الطاقة للمنتج •
  . معلومات أخرى عن الطاقة •
  خدمة اتمع  -3
  .نشاطات اجتماعية   •
  . نشاطات متعلقة بالصحة  •
  .التربية التعليم والفنون •
 . نشاطات اجتماعية أخرى •
  املنتجات -4
  .األمن والسالمة •
  .احلد من التلوث بسبب املنتجات •
 .معلومات أخرى ذات صلة •
  املوارد البشرية  /املوظفون  -5
  . صحة وأمن العمال •
  .تدريب العمال •
  .نشاطات ذات صلة •

  )7( :كما وميكن تقسيم اإلفصاح االجتماعي إىل األقسام التالية
   البيئة .1
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الفصاحات اليت توضح نشاط الشركة وتأثريها على البيئة، باإلضافة إىل تتضمن كل ا  
اجلهود املبذولة للحد من انبعاث املواد الكيماوية يف املاء واهلواء وفقا ملا تقتضيه قوانني البيئة 

  .واجلمعيات الصديقة للبيئة
  الطاقة  .2

لطاقة ومصادرها يشمل هذا النوع من اإلفصاح الكشف عن املعلومات اخلاصة باستخدام ا
  .وجهودها يف سبيل احلفاظ على الطاقة، واستخدام النفايات يف توليد الطاقة وتدويرها

  املوارد البشرية  .3
  .كل ما يتعلق بتنمية العنصر البشري وتدريبه وتوفري املهارات والكفاءات اإلدارية لذلك 

  :ويشمل ما يلي  :تنمية اتمع  .4
  .التربعات §
  .عامةرعاية مشاريع الصحة ال §
  .البحوث الطبية §
  .رعاية املؤمترات التربوية §
  .املنح الدراسية §
 .النشاطات الرياضية §
v  أهمية اإلفصاح االجتماعي: 

   )8:(تزايد االهتمام باإلفصاح االجتماعي يف اآلونة األخرية نظرا لألسباب التالية 
 .د تزايد االهتمام بالقضايا البيئية واالجتماعية على حنو متزاي §
 .ل املسؤولية االجتماعية بصفة عامة ومعايرها على وجه اخلصوص تطور حقو §
 .زيادة الطلب من أصحاب املصلحة على املعلومات اليت م البيئة واتمع  §
 .التقدم يف تكنولوجيا االتصاالت  §
 .اهتمام املستثمرين بقضايا املسؤولية االجتماعية للشركة واعتبارها أحد الضروريات  §

  دراسةلل العملياإلطار 
  )9(:  حملة عامة عن شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة -
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تعترب الشركة املصرية أوراسكوم تيليكوم جزءا من جممع أوراسكوم الذي تأسس     
، وقد أصبحت الشركة رائدة يف جمال تكنولوجيا االتصال واملعلومات السلكية 1976سنة 

  .والالسلكية
علومات واالتصاالت عن طريق تداول وتوزيع دخلت أوراسكوم جمال تكنولوجيا امل     

تكنولوجيا املعلومات ومعدات االتصاالت يف مصر، أصبحت بعدها الشركة الرائدة يف 
السوق بل أهم الشركات يف هذا القطاع، مثل مايكروسوفت، وهيوليت باكارد، كومباك، 

  .آي يب إم، شركة لوسنت تكنولوجيز وشركة أوراكل ونوفيل
وم تأسيسا صلبا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السلكية بنت أوراسك    

 ISPاستحوذت على شركة  1994والالسلكية واألجهزة على مدى عشر سنوات ويف عام 
كما أن . يف مصر، ومبناسبة هذه اخلطوة مت تقدمي خدمات االتصاالت يف السوق ألول مرة

واصلت شركة أوراسكوم إضافة املزيد  قطاع االتصاالت يف مصر بدأ خيضع للخصخصة، لذا
  .من الشركات خدمة حملفظتها، وأصبحت أحد املشاركني يف مشروع مشترك يف مصر

فازت الشركة بالترخيص األول لتقنيات األقمار الصناعية، وأصبحت عضو القيادة من     
  . جمموعة شركات شكلت خللق أول شبكة للهاتف العمومي اخلاص

، كان سهم أوراسكوم يف وضع ميكنها من املشاركة يف عملية تقدمي 1997حبلول عام      
يف مصر، بعد أن أثبتت نفسها يف السوق باعتبارها   GSMالعطاءات للحصول على رخصة

زعيم  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، باإلضافة إىل البناء والدراية واملهارات اليت 
طاقات واسعة يف املشاريع وفهما احترافيا لظروف اكتسبتها يف إدارة الشركة واليت مشلت ن

  .السوق احمللية
، تأسست شركة أوراسكوم تليكوم القابضة لتعزيز مصاحل 1997يوليو  27يف       

االتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيا ضمن عائلة أوراسكوم للشركات واملسامهني 
ليكوم القابضة الشركة الوحيدة يف كانت أوراسكوم تي 1998املسيطرين، و حبلول عام 

الالسلكية، اهلاتف الثابت : مصر مع التراخيص يف مجيع القطاعات الثالثة املخصخصة
    .اهلواتف العمومية والتكنولوجيات
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 1998يف عام  GSMدخلت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة يف األعمال التجارية        
  :ما يلي أهم احملطات التارخيية للشركةمن خالل سلسلة من عمليات االستحواذ وفي

1998 ،1999  
على شركة ب موبيلينك مع فرانس  % 51بداية النشاط من خالل املشاركة بنسبة  -

  .تيليكوم وموتوروال
  .شراء حصة من شركة فاستلينك األردنية -

2000   
 . إعطاء ترخيص العمل يف مجهورية اليمن -
موبيلينك يف  PMCL٪ يف 38.6اشترت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة حصة  -

  .٪ يف تيليسيل يف النيجر80باكستان، حصة 
رخصة يف بنني، بوركينافاسو، بوروندي، مجهورية أفريقيا الوسطى،  11احلصول على   -

. ساحل العاج، مجهورية الكونغو الدميقراطية، الغابون، توغو، أوغندا وزامبيا وزمبابوي
 GSM 900ستحوذت على تيليسيل جديد ، ا2000وعالوة على ذلك يف أوائل عام 
طرحت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أوراقا مالية يف .وحتصلت على  رخصة يف النيجر

 .بورصة القاهرة لألوراق املالية وبورصة لندن
  
  

2001   
٪ يف 20حصلت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة على حصة إضافية بنسبة  -

PMCL88،69 ، ونتيجة لذلك، زادت ملكيتها إىل٪. 
 .احلصول على ترخيص يف اجلزائر -
يف سوريا كما حصلت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة على  BOTمت منح عقد  -

يف باكستان، ونتيجة  PMCLحصة موتوروال يف فاستلينك يف األردن، وموبينيل يف مصر و
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٪ و 31،26إىل  ECMS٪، يف 91.6لذلك مت زيادة حصتها يف شركة فاستلينك إىل 
  .PMCLيف   68،69%
2002   

شركة يف أفريقيا جنوب الصحراء  12بدأت أوراسكوم تليكوم القابضة إعادة هيكلة ل  -
 الكربى باسم شركة تيليسيل

 .احلصول على الترخيص يف تونس  -
 .االستحواذ على شركة سبافون يف اليمن -
دخلت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة يف مشروع مشترك مع شركة الوطنية  -

 .يف تونس GSMت للعمل على رخصة لالتصاال
مليون دوالر  423باعت أوراسكوم تيليكوم القابضة شركة فاست لينك يف األردن ب  -

 .أمريكي
2003  

منحت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة على ترخيص يف العراق نتيجة لعملية مناقصة  -
  .تنافسية
2004  

يف  GSMالفرعية وافقت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة على جتديد الرخصة  -
عاما أخرى بعد اقتراب مدة الرخصة السابقة واليت تنتهي يف  15باكستان، موبيلينك، عن 

 .2022والثانية يف يوليو  2007يوليو 
2005   

يف الكونغو  GSMوقعت أوراسكوم تيليكوم القابضة اتفاقية ائية لبيع عملياا  -
 ").Liberits("لالتصاالت  Libertisبرازافيل، 

٪ يف 19.3ت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة على حصة إستراتيجية من حصل -
  .هاتشيسون الدولية احملدودة لالتصاالت

2006  
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حصلت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة على حصص إضافية يف أوتا اجلزائرية لتصل  -
يف تشرين األول، باإلضافة إىل ذلك حصلت أوراسكوم تيليكوم القابضة . ٪96،81إىل 

  .٪1.21٪ إضافية ، ويف نوفمرب تشرين الثاين مت إضافة حصة إضافية 7.91
0072    

،  PMCLحصلت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة عن حصة األقلية املتبقية يف  -
٪ من رأس مال 100وذلك نتيجة ألن أوراسكوم تليكوم القابضة متلك بشكل غري مباشر 

  .موبيلينك
2008   

قابضة على ترخيص يف مجهورية كوريا الدميقراطية منحت شركة أوراسكوم تليكوم ال -
 .٪75الشعبية، مع امتالك 

وضع اللمسات األخرية لشركة تيلسيل غلوب، وهي شركة تابعة مملوكة لألغلبية من  -
يف بوروندي  COM-Uأوراسكوم تليكوم القابضة، واقتناء شركات االتصاالت 

 .وتيليسيل يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
2009   

تيلسيل غلوب، وهي شركة تابعة لشركة أوراسكوم تليكوم القابضة اقتناء  أعلنت -
  .االتصاالت املتنقلة للمشغل اخللوي األول يف ناميبيا

  .منحت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة عقد مع شركة لبنانية لالتصاالت املتنقلة -

v  أوراسكوم تيليكوم والنشاط االجتماعي  

  واألمان  أوراسكوم تيليكوم وسياسة الصحة .1
تدرك شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن حجر الزاوية  القادر على إجناح الشركة 
هم املوظفون، لذا فإا تعتقد بان محايتهم وسالمتهم ميكن أن حيدث الفرق يف زيادة أداءهم 

  .وحتسينه
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خالية وعلى هذا األساس فان إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم تسعى إىل توفري بيئة عمل آمنة 
  )10(: من أية خماطر خاصة على صحة العامل وسالمته من خالل ما يلي 

تطبيق اللوائح الوطنية والقوانني والقواعد اليت تضمن أفضل املمارسات املتعلقة بالصحة  •
 .والسالمة املهنية

 .مراجعة اللوائح والقوانني واملعايري الدولية املتعلقة بالسالمة والصحة •
والسالمة يف مكان العمل والسعي للسيطرة واحلد من هذه املخاطر حتديد خماطر الصحة  •

 .لتحقيق التحسني املستمر
تطوير نظم حمددة للممارسات واإلجراءات الالزمة ملنع وقوع احلوادث، و التعامل معها  •

 .بروح املسؤولية والتحقق من أسباا بعناية وذلك دف اختاذ تدابري للحيلولة دون تكرارها
نة مسؤولة عن حتديد أهداف قابلة للقياس على الصحة والسالمة، وإجراء تعيني جل •

 .مراجعات دورية ملمارسات الصحة والسالمة واألداء من أجل التحسني والتطوير املتواصل
إعالم املوردين والشركاء التجاريني ذه السياسة ومتطلباا، وحتليل وتدقيق أداء   •

المة والنظر يف قوانني الصحة والسالمة ومقارنتها مبا هو املقاولني من وجهة نظر الصحة والس
 . معمول به فعال

هم حتمل املسؤولية فيما خيص سالمتهم وإجراءات هذه التأكد من أن املوظفني ميكن  •
السالمة، مع ضرورة التدريب املستمر على قضايا الصحة والسالمة، وجعل املوظفني على 

 .دراية تامة  حبقوقهم ومسؤوليام يف ظل السياسات واإلجراءات املعمول ا
وكيفية تطبيقها يف جو  مشاركة أعضاء الفريق الواحد املعرفة املتعلقة بالصحة والسالمة •

 مجاعي، مع ضرورة جتديد هذه املعارف كلما اقتضى األمر وتغريت أهداف وسياسة الشركة 

 )11(أوراسكوم تيليكوم والسياسة البيئية  .2
أوراسكوم تيليكوم القابضة دائما على االلتزام حبماية البيئة والطبيعية يف املناطق  تعمل

 .ئية أينما حلتاليت تنشط فيها تاركة بصمتها البي
 :ودف الشركة بصورة مستمرة لتحسني األداء البيئي من خالل 
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االمتثال للقوانني البيئية املعمول ا حمليا ودوليا،  باإلضافة إىل اللوائح والقواعد اليت  •
 .تضمن أفضل املمارسات على الصعيد البيئي

 14001/2004وفقا لاليزو  ضرورة إعادة النظر بانتظام فيما يتعلق بنظم اإلدارة البيئية •
 .أي وفقا ملعايري اجلودة الدولية وغريها يف جمال محاية البيئة والتنمية املستدامة

حتديد ورصد التأثريات البيئية املرتبطة بنشاط الشركة ،منتجاا واخلدمات اليت تقدمها من  •
 .أجل ترك انطباع اجيايب يف جمال البيئة والطبيعة

ت واإلجراءات الالزمة للسيطرة على اآلثار البيئية السلبية احملتملة تطوير النظم واملمارسا •
 .واليت قد تنشأ عن نشاط الشركة ) مبا يف ذلك التلوث(
 .حتديد أهداف واضحة إلدارة األداء واإلفصاح البيئي بطريقة شفافة ومفتوحة •
بصفة خاصة تشجيع االستخدام املستدام للموارد مبا يتناسب مع االحتياجات التشغيلية، و •

إعادة االستخدام "إدماج كفاءة استخدام الطاقة وتقليل توليد النفايات من خالل تطبيق 
  "والتقليل منها وإعادة تدويرها

إعالم املوردين والشركاء التجاريني ذه السياسة البيئية ومتطلباا، واليت تسعى إىل القيام  •
يعتمدون على ) راكة طويلة األجلوباخلصوص يف حال وجود ش(بأعمال جتارية مع شركاء 

 .نفس املعايري
  
 

v  12( :جيزي لالتصاالت واملسؤولية االجتماعية(  
حتصلت جمموعة أوراسكوم لالتصاالت على الرخصة الثانية من  2001يف جويلية 

اهلاتف النقال يف اجلزائر، بعد منافسة شديدة من أكرب الشركات العاملية املتخصصة يف القطاع 
مت اإلعالن  2001نوفمرب  07مليون دوالر أمريكي، ويف  737بل مبلغ قدره وذلك مقا، 

، ومبجرد انطالقتها رمست جيزي أولويتها اإلستراتيجية وهي djezzyعن التسمية التجارية 
  .2003والية قبل اية أوت ) 48(تطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية وتغطية 
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الطبية اجلراحية مبدينة أوالد جالل ببسكرة من قامت الشركة املواطنة جيزي بتنظيم األيام  •
حرصا منها على صحة املواطن اجلزائري وتدعيما للبحوث العلمية  2009أفريل  18 -12

 .الطبية
مشاركة شركة جيزي للشعب اجلزائري شهر رمضان املعظم من خالل تقـدمي هـدايا    •

جلزائري خـالل سـنوات   اليت نظمها التلفزيون ا) ramtv(وجوائز قيمة للفائزين مبسابقة 
2007،2008،2009،2010. 

 ).48(تكرمي أفضل نقاط البيع لشركة جيزي عرب واليات الوطن الثامين واألربعون •
نظمت شركة جيزي لالتصاالت املؤمتر العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال مبركـز   •

يـدة  ، كما مت عـرض خدمـة جد  2008جويلية  4و2،3اإلعالم اآليل بنب عكنون أيام 
 .blackberryواملتمثلة يف خدمة 

 22رعت جيزي الشركة املواطنة الدورة الوطنية األوىل ألعوان األمن لتنس امليدان من  •
 .كما قدمت هدايا تشجيعية للفائزين باألدوار النهائية 2008ماي  30إىل 

، هنأت شركة جيزي فريقي وفاق سطيف بفـوزه  "عيش كرة القدم"حتت شعار جيزي  •
، وقدمت هلـم  2008رب، وفريق شبيبة القبائل بفوزه بالبطولة اجلزائرية موسم بكاس الع

 .مبالغ مالية تشجيعية
بغية جلب االستثمارات األجنبية للجزائر، نظمت شركة جيزي املنتدى االقتصادي العريب  •

 .باجلزائر العاصمة 2008جانفي  22و21لالستثمار يومي  
ة الذهبية للملتقى الدويل أللعاب القوى الذي تشجيعا للرياضة، أقدمت جيزي على رعاي •

 .بطل إفريقي يف مجيع التخصصات 152جويلية حبضور 5جرى مبضمار مركب 
حرصا من شركة جيزي على صحة املواطن اجلزائري، رعت األيام العلمية الطبية الـيت   •

 .2007أفريل 04أقيمت باملدرسة الوطنية للصحة العسكرية يف 
مجعية مكافحة املخدرات مبدينة قسنطينة اليـوم التحسيسـي    نظمت شركة جيزي مبعية •

 .2007أفريل  05مبخاطر املخدرات يف 
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، 14000الن شركة جيزي كانت أول متعامل لالتصاالت يف اجلزائر حيصل على ايزو  •
 .بنادي الصنوبر 2007مارس  07فقد رعت املؤمتر الدويل للطاقة والبيئة يف 

ني اجلزائر ومصر وذلك بتنظيمها لألسبوع الثقـايف  بنت شركة جيزي جسرا للتقارب ب •
 .فنان مصري 60حبضور  2006جانفي  20و 19اجلزائري املصري يومي 

زوايا بوالية أدرار كما سامهت يف ترقية بعضـها إىل  ) 10(شيدت شركة جيزي عشر  •
 .مراكز دينية

والسـاكنني  عيادة صحية متنقلة لفائدة احملرومني ) 12(تربعت شركة جيزي باثين عشر  •
 .باملناطق النائية

كان لشركة جيزي شرف الرعاية الرمسية والوحيدة للملتقـى الـدويل لبنـاء مليـون      •
 .2005أفريل  7و 6مسكن يومي ) 1000000(
حماولة من شركة جيزي جلب املستثمر الربيطاين للجزائر، قامت بتنظيم املنتدى اجلزائري  •

 .2005الربيطاين لالستثمار يف جانفي 
  
  
  
  
  
  

  الدراسة التطبيقية
  

v  2010ـ  2000 لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضةحتليل التقارير املالية السنوية :  

لشركة أوراسكوم تيليكوم السنوية حجم اإلفصاح االجتماعي يف التقارير : 01اجلدول رقم 
 .القابضة 
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 .عدد اجلمل = الوحدة 
مل تظهر يف التقارير السنوية للشركة نظرا لعدم توفرها يف التقارير املالية من املصدر  2001سنة :  مالحظة

  ).الشركة(
  
  
  
  

 أشكال اإلفصاح االجتماعي يف التقارير السنوية: 01لشكل ا

20 اإلمجايل
10 

20
09 

200
8 

20
07 

20
06 

20
05 

20
04 

20
03 

20
02 

20
00 

 

 البيئة 0 2 4 0 2 0 0 0 0 8 16
 العمال 5 2 2 3 3 1 6 2 14 3 41

218 60 50 28 10 2 15 31 14 6 2 
  االستثمار
 االجتماعي

 الزبائن 10 7 5 8 28 25 27 40 12 15 177

78 8 0 60 0 0 0 5 1 3 1 
الصحة 
 والسالمة

 األخالق 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

531 94 76 130 43 28 48 47 27 20 18 

وع جمم
اإلفصاح 
 االجتماعي
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ؤولية االجتماعية اليت تقوم ا شركة عرضا جلميع أنشطة املس) 01(رقم ميثل اجلدول 
، )01(تبدو واضحة يف الشكل  أوراسكوم تيليكوم القابضة مقسما إىل ستة أصناف خمتلفة

  :وقد أضفى حتليل هذه األصناف النتائج األولية التالية 
 .مجيع أشكال اإلفصاح االجتماعي موجودة يف شركة أوراسكوم ، لكن مبعدالت خمتلفة §
 .تماعي يأخذ احليز األكرب من اإلفصاح االجتماعي يف معظم السنواتاالستثمار االج §
مجلة يف السنوات  177هناك أمهية كبرية للعمالء يف شركة أوراسكوم تيليكوم، مثلت بـ  §

 .العشر اليت مشلتها الدراسة
، ويرجع ذلك إىل األعمال اليت 2008هناك اهتمام كبري بالصحة والسالمة خاصة يف عام  §

 .طار الصحةأجنزت يف إ
إفصاح قليل عن املوظفني يف التقارير السنوية لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة  هناك  §

 ).مجلة  41(خالل السنوات العشر املدروسة 
 .نالحظ غياب شبه كلي لإلفصاح األخالقي خالل كل السنوات اليت مشلتها الدراسة §
ر اإلفصاح االجتماعي عرب كل منحنيات اإلفصاح االجتماعي متزايدة مما يدل على تطو §

 .الزمن 
 
v لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة  ة السنويةحتليل التقارير االجتماعي: 
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  حجم اإلفصاح االجتماعي يف التقارير االجتماعية): 2(اجلدول رقم 
  لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة

  .عدد اجلمل= الوحدة  
لشركة أشكال اإلفصاح االجتماعي يف التقارير االجتماعية : ) 2(الشكل رقم 

  أوراسكوم تيليكوم القابضة

  
  

حجم وميكن أن نالحظ تغيريا كبريا يف نوعية  02وفقا للجدول الثاين والشكل رقم 
  : كما يلي االجتماعي يف شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة اإلفصاح

  2008 2009  االمجايل
  البيئة  42 26 68

 العمال  55 45 100
 االستثمار االجتماعي 122 95 217
 الزبائن 00 52 52
 الصحة والسالمة  13 19 32
  األخالق واحلوكمة  51 36 87

 جمموع اإلفصاح االجتماعي  283 273 556
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حجم اإلفصاح االجتماعي جتاوز حجم اإلفصاح  2008يف التقرير االجتماعي لعام  •
 .االجتماعي موع التقارير السنوية بأكثر من مرتني

االستثمار االجتماعي له حضور كبري ويعترب أحد األشكال الرئيسية لإلفصاح االجتماعي  •
 .2009و  2008مجلة يف عامي  217ممثال ب 

من خالل التقرير االجتماعي نالحظ أن هناك إرادة جادة يف عرض النشاطات  •
 .االجتماعية بشكل واضح ومنظم و منفصل

احلوكمة واألخالق ما بني التقارير السنوية  هنالك تغري كبري حاصل على اإلفصاح عن •
 .2009-2008والتقارير االجتماعية السنوية خالل الفترة 

املالحظة املهمة اليت ميكن أن ينظر إليها هو أن حجم اإلفصاح االجتماعي يف التقارير  •
كان أقل من حجم اإلفصاح  )مجلة  531(السنوية خالل العشر سنوات املاضية 

 ).مجلة  556( تني األخريتني يف التقارير االجتماعية السنوية االجتماعي للسن
هناك تكامل واضح بني التقارير املالية السنوية واالجتماعية، يف حني أن كل األحداث  •

االجتماعية املذكورة يف التقارير السنوية مل تظهر يف التقارير االجتماعية مما يدل على 
 .اعيةاالجتم عدم تكرار اإلفصاح عن األحداث

  
  
  
  
  
  
  
v  نصيب شركة جيزي لالتصاالت من االستثمار االجتماعي يف شركة

 2009أوراسكوم تيليكوم القابضة  خالل  
 2009االستثمار االجتماعي لسنة ) : 03(اجلدول رقم 
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جمموع املسامهة االجتماعية لشركة أوراسكوم  من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن

دوالر، ولكن ال ميكننا تقييم هذا الرقم  6.731.968كان  2009تيليكوم القابضة يف عام 
لذلك سنحاول حتليله وفقا للمخصصات االجتماعية لكل بلد ومقارنتها بعدد  بصفة مطلقة،

   :السكان، وبعد عملية التحليل توصلنا إىل النتائج التالية 
املسامهة االجتماعية يف كوريا الشمالية هي األكرب مقارنة ببقية الدول األخرى، مببلغ  •

 .دوالر لكل شخص 0.0460136
دوالر  0.0394737املسامهات االجتماعية اليت مثلت  مصر ثاين دولة من حيث كانت •

 .لكل شخص
كان نصيب املواطن اجلزائري احتلت اجلزائر املرتبة الثالثة حيث من ناحية أخرى   •

ممثلة بشركة  دوالر كمسامهة اجتماعية من شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة 0.028112
 .تجيزي لالتصاال

عنه $االستثمار االجتماعي معربا 
 بالدوالرات 

3.000.000 
1.000.000 
223.922 

1.110.000 
223.046 
75.000 

1.100.000 
 اموع 6.731.968
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دوالر  0.0177557دوالر  0.0213243على ويف تونس ولبنان، حيصل املواطنون  •
 .على الترتيب كمسامهات اجتماعية

نظرا الرتفاع عدد السكان يف باكستان وبنغالديش، كانت املسامهة االجتماعية يف هذين  •
دوالر  0.001375البلدين منخفضة نسبيا باملقارنة مع البلدان األخرى، ممثلة ب 

 .دوالر على الترتيب  0.0061391و
عامة ميكننا القول إن املسامهة االجتماعية يف شركة أوراسكوم كانت معتربة ولكنها بصفة 

  .حتتاج املزيد من العمل لترقى إىل املستوى املطلوب 

v  النتائج 
حتليل اإلطار النظري والدراسة التطبيقية لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة متكنا  بعد

  :من التوصل إىل النتائج التالية 
احملاسبة يؤكد على تضمني مجيع املعلومات األساسية يف القوائم املالية، وهذا يعين  مفهوم إن •

تدعيم القوائم املالية باملالحظات واجلداول التكميلية لتقدمي وصف شامل وواضح للوضع 
وينبغي أن يستفيد مستخدمو البيانات املالية مبا يف ذلك املستثمرين والدائنني . املايل للشركة

 .املعلومات املفصح عنها، وأن تكون لديهم القدرة على التحقق من صحتهامن مجيع 
اإلفصاح االجتماعي يعطي معلومات قيمة ألصحاب املصاحل فيما يتعلق بأنشطة الشركة  •

املتصلة باتمع  كاحلد من التأثريات اخلطرة على البيئة، وحتسني إدارة النفايات، أو إىل إظهار 
ـودة البيئية إضافة إىل بذل جهود حلماية املـوظفني و غريها من مدى االمتثال لنظام اجل

 .املسائل االجتماعية اليت تؤثر على الرأي العام بل وعلى مسعة الشركة 
، املنتج، ستثمار االجتماعيالبيئة، اال: يشمل اإلفصاح االجتماعي أربع فئات رئيسية هي •

 .واملوارد البشرية 
الجتماعي، الزبائن، الصحة والسالمة، األخالق، واإلفصاح البيئة، املوظفون، االستثمار ا •

عن احلوكمة، مجيعها متثل أشكال اإلفصاح االجتماعي املعلن عنه يف التقارير السنوية 
 .واالجتماعية لشركة أوراسكوم تيليكوم القابضة
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هناك تطور كبري يف حجم  اإلفصاح االجتماعي يف التقارير املالية لشركة أوراسكوم  •
  .كوم  القابضة من خالل الفترة اليت مشلتها الدراسةتيلي
، بدأت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة تتعامل وفقا ملبدأ الفصل 2008خالل العام  •

بني التقارير االجتماعية والتقارير املالية، وهذا ما أعطى تصورا أوسع ورؤية أكثر وضوحا 
  .الشركة  حول األحداث والنشاطات االجتماعية اليت تقوم ا

هناك التزام كبري باملسؤولية االجتماعية والبيئية من طرف شركة جيزي لالتصاالت من  •
 .خالل املبالغ املخصصة ملثل هذه اجلوانب

 يقتصر دور شركة جيزي لالتصاالت على اإلفصاح االجتماعي يف املوقع االلكتروين •
 ظل غياب تام لإلفصاح واالت االلكترونية املعروضة على املوقع اخلاص بالشركة يف

 . االجتماعي املستقل عن التقارير السنوية

v التوصيات:  
على شركة جيزي لالتصاالت عرض قوائمها املالية السنوية بشكل واضح على موقعها  •

  .االلكتروين وهذا مطابقة ملبدأ الشفافية املطبق من طرف أغلب الشركات العاملية 
حملاسيب املايل واإلفصاح االجتماعي يعري عن إن انتهاج أسلوب الفصل بني اإلفصاح ا •

مرحلة جد متقدمة يف الفكر احملاسيب وعلى شركة جيزي لالتصاالت التفكري جبدية يف طريقة 
 .حماسبية تسهل عرض نشاطاا االجتماعية 

تتعامل شركات االتصاالت مع كل شرائح اتمع وتلعب بذلك أدوارا هامة يف رفع  •
 . اعية واملواطنة لدى العمالءروح املسؤولية االجتم
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  املايلاجتاه السوق  يف معرفة الشموع اليابانيةدور 

  
 *عمر عبو. أ

  اجلزائر –جامعة الشلف 
 

Abstract 
      In the past, technical analysis follows the movement of stock prices up 
and down, So that through this movement can be visualized direction and 
determine the appropriate timing of the investment decision, and therefore 
predictability of future; This suggests that prices are moving in different 
directions depending on market conditions, The investor can use a tool of 
technical analysis and candlestick of which is given a picture of the changes 
that have occurred on the financial instrument and the predictability of 
future price trends, Technical analysis aims to determine the best times to 
enter the market, whether the process of buying or selling, So that the 
choice of the investor timely in the process of buying or selling will put him 
in position to get the best returns on capital from its operations. 
key words: technical analysis, technical analyst, Japanese candlestick, body 
and candle shadows 

  
    :مقدمة

 ارشادوسيلة تعمل على  إجيادع اإذ استط ،سهالترب االستثمار يف السوق املايل يع
يل الفين لتحلا وميكنختيار الوقت الذي جيب عليه القيام بعملية الشراء أو البيع، الاملستثمر 
يف املاضي وتوقع دراسة وحتليل البيانات التارخيية املتعلقة بأسعار األوراق املالية من املستثمر 

وغريها من املؤشرات الفنية البيانية  اخلرائطه فاحمللل الفين يقوم باستخدام وعلي .ئها مستقبالأدا
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، باإلضافة إىل أن احملللون الفنيون يهتمون يم وتفسري حركة أسعار السوق واجتاهاتهيلتق
  .لألسعارالعرض والطلب، وعليه ميكن التنبؤ باالجتاهات املستقبلية منو مبعدالت 

ثل الشموع اليابانية وعلميا على اخلربة املهنية، ومتأسلوبا منهجيا باعتباره لتحليل الفين ايعتمد   
دوات الفعالة يف األسواق املالية اليت يعتمد عليها األمن   أداة أاإذ  ،جزء من هذا التحليل 

هذه ر ن يف حتقيق األرباح ومعرفة اجتاهات األسعار، حيث تظهون واملضاربواحملللون واملستثمر
  .يف شكل مشعة واليت متثل الصراع احلاصل بني املشترين والبائعني األخرية

 دوركمن فيما ي: التايل  الرئيسي السؤالمبختلف جوانب هذه الورقة البحثية نطرح  ولإلحاطة
  ؟ املايل سوقاليف معرفة حالة الشموع اليابانية 

  :إىلورقة البحثية القسيم هذه بتاملطروح  السؤالاإلجابة على  وعليه ميكن
  مفاهيم عن التحليل الفين؛: احملور األول
   ؛وأنواعها الشموع اليابانية: احملور الثاين

  .السعوديةاألسهم  مناذج تطبيقية على الشموع اليابانية يف سوقي  :احملور الثالث
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  مفاهيم عن التحليل الفني: احملور األول

  تعريف التحليل الفني:الفرع األول

التحليل الفين هو أسلوب لدراسة حركة السعر السابقة وبيانات السعر " :التعريف األول
، أو هو دراسة حركة السوق )1(التارخيية املتاحة وذلك دف توقع اجتاهات السعر القادمة
  ) 2("سعار يف املستقبلوالتعبري عنها يف صورة رسوم بيانية دف التنبؤ باجتاهات األ

 أشكالهو دراسة تطور السوق باالعتماد على الفين التحليل "  :التعريف الثاني
 ) 3("جل التنبؤ باجتاه السوق مستقبالأوذلك من  ،املنحنيات

تنبئ  إشارةالتعرف على اجتاه األسعار وكشف أي هو الفين التحليل  :التعريف الثالث
ستطاع يف اختاذ بذلك بقدر املكن االستفادة غري مسارها بأسرع وقت ممكن حىت ميت باحتمال

  )4("قرارات الشراء والبيع يف أنسب األوقات، بعد تقليل املخاطر وتعظيم األرباح

  فرضيات التحليل الفني : الفرع الثاني
  )5( :يقوم التحليل الفين على عدة فرضيات هي

 القيمة السوقية تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب؛-أوال
تدخل ضمن (  ةدة، منها العقالنيدالعرض والطلب متع العوامل اليت تؤثر على قوى- ثانيا

ال تتفق مع مدخل التحليل (  عقالنيةغري  واخرى األساسياهتمامات مدخل التحليل 
 ؛)األساسي

معينة، وهي متيل إىل االستقرار يف نفس  ومساراتاألسعار تتحدد يف اجتاهات - ثالثا
ين قوى العرض والطلب هي نفسها التغريات اليت تطرأ على مواز اجتاهات وعدم تغيريه؛

  .األسعاراليت تتغري يف اجتاه 
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  مبادئ التحليل الفني: الفرع الثالث
  )6( :يقوم التحليل الفين على عدة مبادئ هي

يؤمن احمللل الفين بأن أي شيء ميكنه أن يؤثر على  :حركة السوق حتسم كل شيء-أوال
هو يف احلقيقية ينعكس متاما و) أي عنصر آخر سواء اقتصاديا أو سياسيا أو نفسيا، أو( السعر 

الرسومات البيانية للسعر مع دعم هذه الدراسة  دارسةعلى سعر السوق، فمن خالل 
الفنية، فإن احمللل جيعل السوق حيادثه وخيربه هل هو متوجه ارتفاعا أو  اإلحصائيةشرات ؤبامل

 نزوال؛

هناك عالقة منتظمة  وإمناك عشوائيا إن السوق ال يتحر:األسعار تتحرك يف اجتاهات- ثانيا
والغرض . بني األسعار التارخيية واألسعار املستقبلية يعرب عنها التحليل الفين باجتاه السعر

الرئيسي من دراسة سلوك السوق هو التعرف على اجتاهات السعر يف أوقات مبكرة خالل 
 مع هذه االجتاهات؛ املضاربةتطورها لغرض 

يعيد نفسه بأن املستقبل هو جمرد  التاريخميكن تغيري عبارة  :فسهد نالتاريخ يعي- ثالثا
تكرار ملا حصل يف املاضي إذا ما توافرت نفس الظروف، فاحمللل الفين يبحث عن مناذج معينة 

تكرر هذه النماذج نفس السلوك السابق يف  أنشكلت مسبقا أثناء حركة األسعار على أمل 
 .املستقبل

  تحليل الفني يف اختاذ القرارات االستثماريةأهمية ال: الفرع الرابع
سوق األوراق  يساعد التحليل الفين متخذ القرار االستثماري يف معرفة عدة جوانب يف

 )7( :املالية من أمهها
 حتديد اجتاهات أسعار األوراق املالية خالل الفترات الزمنية املقبلة؛-أوال
 هدفة؛حتديد مستويات سعر الورقة املالية املست- ثانيا
 دراسة السلوكيات النفسية للمتضاربني واليت تكون مؤثرا على أداء األسواق املالية؛- ثالثا
 .املساعدة يف توقيت اختاذ القرار االستثماري املناسب-رابعا
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حركة السهم من حيث االرتفاع  اجتاهإن األمهية الرئيسية للتحليل الفين هي استقرار -خامسا
قرار املناسب بناء على املعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل أو اهلبوط ومن مث اختاذ ال

عملية التحليل الفين،  وحتديد مستويات الدعم واملقاومة للمستثمر، لتحديد مىت يشتري ويبيع 
ال تتحقق ضمن  دومىت يتخلص من السهم خبسارة بسيطة بدال من التعلق بأسعار عالية، ق

 .الفترة الزمنية القليلة القادمة

  : مزايا وعيوب التحليل الفني:الفرع اخلامس

  )8( :يتميز التحليل الفين بالعديد من املزايا أمهها :مزايا التحليل الفني: أوال
التحليل أقل تعقيدا مقارنة بالتحليل األساسي  يعترب هذا النوع من: سهولة التطبيق .1

القاعدة  أولوسيلة فبمجرد حتديد ا). العرض، والطلب( للشركة، ألن املدخالت حمدودة 
الفنية اليت سيعتمد عليها احمللل الفين يف التنبؤ باألسعار يصبح تطبيقها آليا، وعلى أي 

وراق املالية عدد من األسهم املطلوب دراستها يف سوق األسهم بشكل خاص، واأل
اليت حيتاجها  كل ذلك يتم دون جتميع وحتليل الكم اهلائل من املعلومات ،بشكل عام

 األساسي واليت تتطلب وقتا وجهدا كبريان؛ التحليل
إن أساليب التحليل الفين يسهل تعلمها وتطبيقها بواسطة أي مستثمر : سهولة التعلم .2

 .مهما كان مستوي ثقافته وهي ميزة ال يتيحها التحليل األساسي
إن املعلومات اليت حيتاجها احمللل الفين عن األسعار : سهولة الوصول إىل املعلومات .3

فقات املتاحة يوميا بانتظام من خالل التقارير اليت تظهر يف شبكة االنترنت والص
الوضع خيتلف كثريا بالنسبة للتحليل األساسي ألن التقارير  أما .والصحف املتخصصة

املالية اليت يقوم عليها التحليل األساسي تغطى فترة ماضية، كما أنه يصعب االعتماد 
 .دارة بصورة متعمدة يف األرقامعلى حمتوياا يف حالة تالعب اإل
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ال خيلو من هو الفين التحليل أن رغم من هذه املزايا إال بال  :عيوب التحليل الفني: ثانيا
  )9( :منها العيوب
ميكن  التحليليةإن التحليل األساسي الذي تتوافر له املعلومات والقدرة : عدم الدقة  .1

أسباب ذلك، أن احمللل  أهمل أن يصل إىل نتائج أفضل من احمللل الفين، ولع
منها بالقرار املناسب ويف الوقت املناسب،  ويتخذاألساسي يتنبأ باألحداث املستقبلية 

أما احمللل الفين فإن عليه أن ينتظر حىت تقع األحداث ويرى بعينه التحول يف حركة 
لشخصي عملية التحليل تتأثر كثريا باملنظور ا أناألسعار مث يتخذ القرار، يضاف إىل 

احلالة قد  أو، فاالنطباعات املسبقة عن الواقع )احمللل الفين( ملن يقوم بعملية التحليل 
تعطى قراءات خاطئة، فاملستثمر الذي يتبع أسلوب التحليل الفين ينتظر أن حيقق 

 ؛استثماراتهعائدا غري عادي على 
 بإمكانية يعتقدون بأنفسهم التوقعات اليت خيلقونإن احملللني الفنيني : توقع النتائج .2

نفس األسلوب وذات البيانات  استخدمواحدوثها، فلو أن مئات احملللني الفنيني 
 فإم يتوصلون إىل نفس القرار؛

من أجل توقع حركة األسهم يتوجب على احمللل الفين ضرورة : استمرارية القراءة .3
وقت لتتبع شرات األسهم، وهذا يتطلب منه املتابعة املستمرة والؤقراءة يومية مل

سلوكيات البورصات املالية، وهذا قد ال يتحقق لبعض احملللني الفنيني بسبب عوامل 
 .خارجية حتول دون حتقيق اهلدف

  : خصائص احمللل الفني:الفرع السادس
  : )10(من اخلصائص وهي مبجموعةيتميز  أنجيب على احمللل الفين 

ألسهم داخل السوق، وكذلك القدرة القدرة على إدراك العالقات بني حركات أسعار ا-أوال
على التحليل املعمق حلركة أسعار األسهم، والقراءة الدقيقة للمؤشرات املتاحة من مجيع 

 جوانبها؛
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قبل القيام بعملية التحليل والوثوق بالقرار أو  مسبقةاملوضوعية والبعد عن إصدار أحكام - ثانيا
 الرأي الذي يقوم بتقدميه؛

 وعدم التشبث بالرأي اخلاطئ كلما أكدت ظروف السوق ذلك؛ اآلراء املرونة يف تغري- ثالثا
لديها القدرة  بعقلية، وضرورة حتليله املستقبل من خالل النظرة الثاقبةالقدرة على قراءة -رابعا

 على االستيعاب السريع ملا يطرأ على السوق من مستجدات؛
سعار األسهم اليت يتابعها داخل ستجابة ورد الفعل للتغريات اليت حتدث يف أالسرعة ا-خامسا
 السوق؛
التمتع مببدأ احليطة واحلذر والتريث يف انتظار الفرص املواتية واقتناصها، وكذلك - سادسا

 .االستقالل يف الرأي

  وأنواعها الشموع اليابانية: احملور الثاني
حد الشموع اليابانية من أهم أدوات التحليل الفين بالنسبة للمضارب، وأ أسلوبيعترب 

التقنيات اليت تم بترصد وتسجيل حركة األسعار يوميا، وبالتايل تشكل رسم بياين يشبه 
  .واملشتريني أثناء فترة زمنية معينة البائعينيصراع بني  الشمعةالشمعة، حيث متثل 

  تعريف وتكوين الشموع اليابانية: الفرع األول

  تعريف الشموع اليابانية:أوال
انية إحدى طرق الرسم البياين، وهي تشبه إىل حد كبري تعد طريقة الشموع الياب"

الرسم البياين العمودي، فهي حتتوي على كافة البيانات اليت حتتوى على العمود من أعلى سعر 
   )11("وسعر االفتتاح اإلغالقوأدىن سعر وسعر 

  :تكوين الشموع اليابانية: ثانيا
  :تتكون الشموع اليابانية من جزئيني أساسيني مها  
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جسم وظالل الشمعة): 1(الشكل رقم   

 
Source : Nison, Setve.  "Japanese Candlestick 

Charting Techniques", McGraw-Hill, New 
York, 1991, p24 

  
  

  Real Bodyجسم الشمعة -1
يتكون من خطيني، خط 
علوي وخط سفلي، أحدمها ميثل 

، اإلغالقاالفتتاح واألخر ميثل 
املقصود باالفتتاح هو السعر االفتتاحي 
للسهم يف بداية هذه الفترة الزمنية اليت 

 ميثل اإلغالقمتثل الشمعة، وكذلك 
للسهم يف آخر هذه  سعر اإلغالق
  ) 12( .ثل الشمعةالفترة اليت مت

  : )13(على حالتنييكون شكل جسم الشمعة   
أي أن إغالق السهم ارتفع عن سعر  :اإلغالقسعر االفتتاح أقل من سعر  أن): 1(احلالة 

  ، ومتثل الفرج جبين األرباح؛)أخضر(فتحه، ويكون لون الشمعة أبيض 
ق السهم اخنفض عن سعر ي أن إغالأ: اإلغالقأن سعر االفتتاح أكرب من سعر  ):2(احلالة 

 تشريوتسمى هذه الشمعة بشمعة الدببة، وهي ) أمحر(، وعليه يكون لون الشمعة أسود هتحف
  .إىل اخنفاض السعر

 :Shadowsالظالل -2
  :)14(ميكن تقسيم ظل الشمعة إىل

ميثل أعلى سعر وصل له السهم خالل هذه الفترة ويطلق عليه رأس الشمعة  :ظل علوي-
Upper shadow 

ميثل أقل سعر وصل له السهم يف هذه الفترة ويطلق عليه رجل الشمعة  :سفلى ظل-
Lower shadow  
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  الشمعة الطويلة البيضاء) 2(الشكل رقم 

  

  

Source : Barbara Rockefeller, op-cit, p139 

  
   اليابانية أنواع الشموع :الفرع الثاني

  :تعددت أنواع الشموع اليابانية وكل نوع له مواصفات معينة يدل على تداول معني

  فق للون الشمعة ولطوهلاتتكون من مشعة واحدة، وختتلف أنواعها و :الشموع الفردية :أوال
 الشمعة الطويلة البيضاء-1

Long white candle : 
هي الشمعة اليت يكون 
فيها سعر االفتتاح أقل من سعر 

حجم  أناإلغالق، وتدل على 
جداً خالل هذه  عايلالتداول 

املشتريني  أنالفترة، مما يدل على 
، )15(للسهم مسيطرون على التداول

على ارتفاع  اإلغالقوإىل رفع السعر يؤدي اء بكميات كبرية للسهم جتميع وشر أن يعين ذلك
لشمعة ميثل أعلى سعر ورجل متثل أقل سعر يف هذه اكبري، كما متتاز الشمعة على أن رأس 

دليل أن السعر مل يقل كثريا عن سعر . الفترة، ولكن الرأس والرجل طول كل منهما ليس كبري
وجود  يعينالفتتاح دليل على تداول منتظم للسهم، وهذه ومل يرتل كثريا على سعر ا اإلغالق

  . )Bullish ( )16(السوق يف حالة صعود 

 Longالشمعة الطويلة السوداء-2
black candle 

هي عكس الشمعة البيضاء، 
حيث يكون فيها سعر االفتتاح أكرب من 

، وهناك مسافة طويلة بني اإلغالقسعر 

  الشمعة الطويلة السوداء :)3(الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
source:Barbara Rockefeller, op-cit,p 139 
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  الشمعة القصرية البيضاء والسوداء): 4(الشكل رقم    

 
 
 
 
Source : Michael N. Kahn, "Technical analysis 
plain and simple", 3rd édition, Pearson Education, 
canada, 2010, p 263 
 

  ) 18( :خصائص هذه الشمعة يفوتتمثل . )17(أعلى سعر وأدىن سعر
هم املسيطرون على السوق، وكثرة عمليات  البائعنيالشمعة الطويلة السوداء تدل على أن  •

البيع مما يؤدي إىل زيادة العرض عن الطلب وبالتايل إىل اخنفاض سعر السهم وهبوط السعر 
 دون سعر االفتتاح؛ اإلغالقوبشدة 

مل ) رأس الشمعة(، مما يشري بأن أعلى سعر هارجل قصري، وكذلك هامتتاز الشمعة بأن رأس •
، اإلغالقمل يقل كثرياً عن سعر ) رجل الشمعة(يرتفع كثرياً عن سعر االفتتاح وأن أدىن سعر 

مسيطرون على  البائعنيوأن  ،مما يشري بأن عمليات التداول على السهم تتم بشكل منتظم
خرها، ويشري وجود آمن أول مشعة إىل  سفلاألالتداول ويدفعوا بالسهم حنو االخنفاض إىل 
  .هذه الشمعة إىل أن السوق يف حالة هبوط

 )البيضاء والسوداء(الشمعة القصرية -3
Short candle   

متتاز هذه الشمعة بأا ذات جسم  
، )19(قصري ورأس ورجل قصريان ومتساويان

وميكن بيان خصائص تلك الشمعة من خالل 
  :ما يلي

إىل ضعف التداول  يشري اجلسم الصغري •
سعر مل يتغري كثرياً، والفرق بني الشمعة القصرية البيضاء والسوداء والشمعة العلى السهم، وأن 

 ؛) 20(الطويلة البيضاء والسوداء هو حجم التداول
الشمعة البيضاء القصرية تغلق  على ارتفاع بسيط والشمعة السوداء تغلق على اخنفاض  •

 .)21(بسيط
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  مشعة املطرقة): 5(الشكل رقم 

 

 

 

Source : James Chen, op-cit, 
p112 

عة املطرقة املقلوبةمش) 7(الشكل رقم   

 

 

  .308حممد عبد احلميد عطية، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر
   

 
 Hammerرقة مشعة املط-4

أي تشري إىل وجود نقطة دعم وانتظار 
صعود عكسي للسهم، وظهورها هو إعالن 

جسمها . )22(لبداية الصمود يف الفترة القادمة
طويل نسبياً حبيث ) الرجل(صغري وظلها السفلي 

يكون طوله ثالثة أضعاف اجلسم، أما الظل 
قد يكون قصرياً جداً أو غري ) الرأس( العلوي 
 .)23(موجود

  أو املعلق  مشعة الرجل املشنوق-5
   Hanging man:  

  يأخذ شكل املطرقة نفسها، إال أنه يظهر يف اجتاه األسعار
 ) 24( الصاعدة، مما يشري إىل أن األسعار عرضة للسقوط 
 :Inverted hammer مشعة املطرقة املقلوبة-6

الشمعة جسمها صغري ولوا 
و ضعف أ     أبيض مما يدل على قلة

واللون األبيض . عمليات التداول
يشري إىل أن سعر السهم ارتفع عن 
سعر االفتتاح ولكن هذا االرتفاع 

فالرأس  .يكاد يكون ارتفاع ضعيف
طويل نسبياً مما يدل على أن هناك 

أدى يف النهاية إىل أن يكون أكرب من سعر االفتتاح،  اإلغالقمقاومة بني أعلى سعر وسعر 
ملقلوبة إىل أن سعر السهم يرفض اهلبوط ويقاوم حماوال االرتفاع مرة وتشري مشعة املطرقة ا

مشعة الرجل املشنوق) 6(الشكل رقم   

 

 

 

     Source : Marphy, john j, op-cit, p310. 
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شمعة النجمة الطائرة: )8(الشكل رقم   

 

 

 

Source : Renato Di Lorenzo,Basic Technical 
Analysis of Financial Markets, Springer-Verlag 
,Italia 2013,p138 

 

  مشعة الدوجي) 9(الشكل رقم 

  

  

 .356يوسف كايف، مرجع سبق ذكره، ص ىمصطف: ملصدرا

أخرى، وأيضا تشري إىل التنبؤ حبدوث صعود يف سعر السهم بشرط أن حتدث هذه الشمعة بعد 
نقطة دعم  هاهبوط حاد للسهم، باإلضافة إىل أا تعترب نقطة دعم للسهم، كما ميكن اعتبار

  .)25(للسهم

 : Shooting star )مشعة الشهاب أو النجم الساقط(ئرةمشعة النجمة الطا-7
شكلها شكل املطرقة املقلوبة 

سود، أولكن جسمها صغري ولوا 
حيث أن اجلسم يشري إىل ضعف 
عمليات التداول، واللون األسود 
يدل على أن السعر هبط أو اخنفض 
عن سعر االفتتاح ولكن هذا اهلبوط 

شمعة  الحمدود أو بسيط، ومتتاز 
على أن الرأس طويل نسبيا مما يدل 

على ارتفاع إىل أعلى سعر، ولكن البائعون استطاعوا السيطرة على عمليات التداول والرجوع 
. )26(أقل من سعر االفتتاح اإلغالقإىل السعر املنخفض مرة أخرى بالشكل الذي جيعل سعر 

عد هبوط مفاجئ للسهم، وهذه الشمعة حتدث غالباً بعد صعود للسهم أو مشعة بيضاء طويلة ب
  ) 27(وتعترب هذه الشمعة نقطة مقاومة للسهم

 :Dojiمشعة الدوجي -8
تعترب من أهم الشموع 
اليابانية اليت يعتمد عليها املضاربني 
ودائما تظهر يف كثري من النماذج 
الفنية اهلامة، وهي مشعة جسمها 

صغري جداً قد يكون عبارة عن خط 
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  (+)مشعة الدوجي  ): 10(الشكل رقم 
 
 
 

356سبق ذكره، ص مرجعجيهان مجال، : املصدر  

 

مشعة الدوجي الديناصور الطائر) 11(الشكل رقم  
 

  
  356صجيهان مجال، مرجع سبق ذكره،   :املصدر

تتميز بأن  )28(أو أكرب بقليل أو أقل بقليل، اإلغالقهو سعر مستقيم سعر االفتتاح يكون 
الظالل اخلاصة ا تكون طويلة جداً أضعاف طول اجلسم وهذا ما يفرقها عن الشمعة الصغرية 

أيضا تدل على حرية . اليت يكون جسمها صغريا ولكن ظالهلا أقصر من طول جسمها
على السيطرة على السهم لذلك ينتهي التعامل  املتعاملني وعدم قدرة كل من املشترين والبائعني

    )29(بسعر مساوي لسعر االفتتاح
تكون مشعة طويلة بيضاء يف حالة ظهور الدوجي يف اية اجتاه اهلبوط، أو مشعة طويلة سوداء   

   .)30(يف حالة ظهور الدوجي يف اية اجتاه الصعود
  : أمهها أشكالدوجي عدة شمعة ل    

 (+):على شكل عالمة مشعة الدوجي  -

تعترب من أكثر النماذج فعالية يف 
تأثريها على االجتاه القادم للسهم، وفيها 

( يتساوي سعر االفتتاح مع سعر اإلغالق 
، وتكون الظالل )أو أقل أو أكرب بقليل

العلوية مساوية للظالل السفلية، وعندما 
تظهر هذه الشمعة فإنه ميكننا التنبؤ بأن 

 قرب حدوث انعكاس يف اجتاه السهم، فلو كان االجتاه هابطاً فهذه إشارة هناك احتمال إىل
 ةللمتعاملني ببداية عكس االجتاه الصعود، وإذا كان االجتاه صاعداً فهذه إشارة لالستعداد ملوج

   )31( .هابطة

   :Dragonfly doji املظلةأو  مشعة الدوجي الديناصور الطائر-
تتكون عندما يكون سعر 

 اإلغالقاح وأعلى سعر وسعر االفتت
وأدىن سعر يصنع ظل طويل سفلي 
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  املظلة املقلوبة  مشعة الدوجي ): 12(الشكل رقم      
  
  
  

 .316 ص  حممد عبد احلميد عطية، مرجع سبق ذكره، :املصدر

  مشعة دوجي طويلة الظل): 13(الشكل رقم 
  
  

 
  .357جيهان مجال، مرجع سبق ذكره، ص  :املصدر

ويل وال يوجد هلا ظل طذات ظل سفلي ) T( شكل حرف علىالشمعة  والنتيجة تكون
  :علوي، وهذه الشمعة تشري إىل

أن البائعني سيطروا على التداول وقادوا السعر إىل األسفل أثناء جلسة التداول، وبنهاية 
ودفعوا السعر ليعود إىل مستوي االفتتاح واجللسة أغلقت على هذا اجللسة ظهر املشترون 

  .)32(املستوي املرتفع

  :Gravestone dojiاملقلوبة  املظلةمشعة الدوجي -
شبه ي شكل الشمعة

املقلوب ) T(شكل حرف 
ويكون فيه سعر االفتتاح 

وأدىن سعر  اإلغالقوسعر 
متساوي، ويكون فيها الظل 

جداً، طويل ) الرأس( العلوي
أما الظل السفلي فيكون قصري، ويدل الظل العلوي الطويل على حدوث حالة شراء كبرية 

الرأس، ووصول السهم إىل نقطة  اثله هذميللسهم أدت إىل رفع سعره إىل هذا احلد الذي 
مقاومة قوية، ولكن يف املقابل قام البائعون بعمليات بيع مكثفة، فهبط السهم إىل أسفل حىت 

  .)33(سعر االفتتاح، وظهور هذه الشمعة إشارة للتشاؤم واية رحلة الصعودتوقف عند 

     مشعة دوجي طويلة الظل -
Long  legged doji:  

هذه الشمعة هلا ظالل طويلة جدا 
، )سفلية وعلوية غالبا متساوية الطول(

وتنقل لنا هذه الشمعة حالة املتداولني يف 
من  هذا اليوم، فهناك حالة تسيطر عليهم

االجتاه والتذبذب العايل جدا يف التعامل على السهم لدرجة أن السعر يرتفع أو ينخفض كثريا 
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  مشعة املاربوز البيضاء): 14(الشكل رقم 
  
  
  
  

 358جيهان مجال، مرجع سبق ذكره، ص :املصدر

ىل ما إنه سرعان ما يعود مرة أخرى إليه، وهذا النموذج يعطى إشارة أعن سعر االفتتاح إال 
 ستكون عليه السوق يف الفترة التالية، معتمدا يف ذلك على عدة عوامل منها اجتاه السهم حىت

) بيضاء أو سوداء( ذلك اليوم الذي تكونت فيه هذه الشمعة، وعلى شكل مشعة اليوم التايل
لتحديد اجتاه السوق، وكذلك معتمدا على املؤشرات الفنية التأكيدية األخرى، فلو كان اجتاه 
السهم صاعداً وتكونت هذه الشمعة وتالها يف اليوم التايل مشعة سوداء، فهذه إشارة إىل 

  )34( .أن السهم سوف يقوم بعكس اجتاهه من الصعود إىل اهلبوطاحتمال 

   :Marubozuمشعة املاربوز -9
هي من أكثر الشموع الطويلة فاعلية، وهي إما أن تكون مشعة بيضاء أو سوداء لكن 

 .)35(فقط اإلغالقرأس أو أرجل، وأقل سعر وأعلى سعر ممثالن بسعري االفتتاح أو  ليس هلا
  :)36(ز نوعانلشمعة املاربو  

 : مشعة املاربوز البيضاء-
يتشكل عندما يتساوي سعر 
االفتتاح مع أقل سعر، ويتساوي سعر 

مع أعلى سعر، وتدل الشمعة  اإلغالق
على  على أن املشترين قد سيطروا 

السهم طوال اجللسة، لذا أغلق السهم 
عة يتوقع أنه ظهور هذه الشم. ولذلك ال يوجد ظالل للشمعة على أعلى سعر وصل إليه،

خالل املرحلة القادمة سيكون هناك احتمال اخنفاض سعر السهم لتصحيح حركة السوق 
نتيجة لضغط الشراء الذي صورته لنا الشمعة، وبعدها ستعود السوق لالرتفاع مرة ثانية بعد 

  التصحيح؛
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  مشعة احلصار الصاعد): 16(الشكل رقم 

 

 

Source : Boris Schlossberg, op-cit, p45. 

مشعة املابوز األسود): 15(الشكل رقم   
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 : مشعة املاربوز األسود-
يتشكل عندما يتساوي سعر االفتتاح 

اوي سعر اإلغالق مع مع أعلى سعر، ويتس
أقل سعر، ويدل على أن البائعني مسيطرون 
على السهم طوال اجللسة، لذا أغلق السهم 
على أدىن سعر وصل إليه، لذلك ال يوجد 

 .ظالل للشمعة

  الشموع املركبة: الفرع الثاني
  :ميكن تقسيم الشموع اليابانية املركبة إىل   

 :موع املركبة الثنائية من األشكال التاليةتتكون الش :الشموع املركبة الثنائية:أوال

 :Bullish Engulfing pattern  الصاعد احلصار مشعة-1
كما  تسمى أيضا بالبالعة

يوحى امسها وشكلها فهي منوذج 
لشمعة كبرية تبتلع مشعة أصغر، 
وختتلف داللة النموذج وفقا للون 
الشمعة الكبرية اليت ابتلعت الشمعة 

النموذج عبارة ويكون . األصغر منها
) أو سوداء(عن مشعتني إحدامها بيضاء 

وميكن بيان مكونات هذه  .)37( صغرية وتلتهمها كلياً) أو بيضاء(طويلة تأيت بعد مشعة سوداء 
 : )38(الشمعة من خالل ما يلي
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  مشعة احلصار اهلابط): 17(الشكل رقم 

  

  

  

Source : Boris Schlossberg, op-cit, p45. 

سعر (صغرية تدل على سعر السهم عند بداية اجللسة  سوداء مشعة:الشمعة األوىل •
صغرية  ت وعروض بيع كبرية وال يشترط يف هذه الشمعة أن تكونمع وجود كميا) االفتتاح

 أو كبرية ولكن من املهم جداً أال تكون شبه مشعة الدوجي؛

مشعة بيضاء طويلة، ومن شروط تلك الشمعة أن يكون سعر فتحها أقل  :الشمعة الثانية •
أن الشمعة أعلى من سعر فتح الشمعة السوداء، أي  إغالقهاالسوداء، وسعر  إغالقمن سعر 

البيضاء أطول من الشمعة السوداء، وعليه ميكن القول أن الشمعة البيضاء ابتلعت الشمعة 
 .السوداء
مث  ،أن الشمعة السوداء تدل على تداول ضعيف جداً على السهم وسيطرة البائعني هاتفسري

ر ظهرت البيضاء اليت بدأت بوط السهم عن سعر إغالقه السابق مث صحح وضعه وعاد لسع
بدأ يف الزيادة حىت وصل إىل ارتفاع أعلى من سعر االفتتاح السابق املوجود يف و ،اإلغالق

  .)39(الشمعة السابقة

 :Bearish Engulfing patternمشعة احلصار اهلابط -2
تعترب عكس مشعة احلصار 
الصاعد، وهي تعرب عن تغري يف االجتاه 
الصعودي للسعر وتتكون من مشعتني 

تلك الشمعة أن تبتلع  ومن أهم شروط
الشمعة الثانية الشمعة األوىل أو 
حتاصرها، وميكن بيان مكونات هذه 

  : )40(يلي الشمعة من خالل ما
مشعة بيضاء صغرية  :الشمعة األوىل •

مع وجود كميات وعروض بيع ) سعر االفتتاح(تدل على سعر السهم عند بداية اجللسة 
صغرية أو كبرية ولكن من املهم جداً أال تكون  وال يشترط يف هذه الشمعة أن تكون ،كبرية
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  راقمشعة االخت): 18(الشكل رقم 

 

 

Source : Nison, Setve ,op-cit, p49 

شبه مشعة الدوجي، وتشري هذه الشمعة إىل عمليات تداول كبرية نسبيا أدت إىل رفع السعر 
 أعلى من سعر االفتتاح؛ اإلغالقوأن سعر 

مشعة سوداء طويلة ومن شروط تلك الشمعة أن يكون سعر افتتاحها  :الشمعة الثانية •
للشمعة البيضاء السابقة وسعر إقفاهلا أقل من سعر افتتاح الشمعة البيضاء،  أعلى من سعر إقفاهلا

أي أن الشمعة السوداء أطول من الشمعة البيضاء وعليه الشمعة السوداء ابتلعت الشمعة 
تشري إىل قيام البائعني مبحاصرة املشترين حيث أن األسعار تتجه حنو الصعود  هاتفسري. البيضاء

يف جلسة التداول السابقة، مما يعىن سيطرة املشترين على  اإلغالقمن سعر  وسعر االفتتاح أعلى
املوقف، إال أن البائعني من خالل عروض البيع املتالحقة ينجحون يف دفع األسعار إىل أسفل مبا 

  .حيقق سعر إقفال للجلسة أقل من سعر افتتاح الشمعة السابقة

 :Piercing Pattern  مشعة االخرتاق-3
ري عاكس لالجتاه اهلابط منط سع

يتكون من مشعتني األوىل طويلة سوداء 
تتبعها مشعة طويلة بيضاء سعر افتتاحها 
يكون يف مستوي أقل من أدىن سعر 
للشمعة األوىل، وسعر إقفاهلا يف مستوي 
. أعلى من منتصف جسم الشمعة األوىل

من أن يتعدي أعلى سعر  هنا بدالً اإلغالقهذا النمط يشبه مشعة احلصار الصاعد إال أن سعر 
تفسري هذه الشمعة أا  .)41(بالشمعة األوىل فإنه يستقر يف املنطقة العلوية جلسم الشمعة األوىل

تظهر بعد مرحلة هبوط للسهم ووجود نقطة دعم، وأن وجودها يدل على بداية صعود السعر 
  ) 42( .رات الفنيةمع األخذ بعني االعتبار بعض املؤشمرة أخرى 
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  مشعة السحابة السوداء) 19(الشكل رقم 
  
  
  

 
 

Source : Marphy, john J,op-cit, p302. 

  مشعة هرامي) 20(الشكل رقم 
  
  
  

 
Source : : Michael N. Kahn, op-cit, p263. 

 : Dark Cloud Coverعة السحابة السوداء مش-4
تأيت  هي من النماذج االنعكاسية

بعد اجتاه صاعد، كما يوحى امسها فإا 
حتمل لنا مؤشراً سلبياً يشري إىل بداية 
هبوط السهم، وتتكون من مشعتني مشعة 

 اإلغالقاليوم بيضاء طويلة يكون فيها 
أعلى بكثري من االفتتاح، وهي داللة على 

اء كميات كبرية من السهم وأن شر
ن اجتاه السوق تصاعدي، مث تأيت مشعة اليوم املوايل سوداء طويلة يكون أالسيطرة للمشترين، و

أقل بكثري من افتتاحها، وتكون هنا السيطرة للبائعني وتشري إىل اية االجتاه الصاعد،  غالقهاإ
 غالقلسوق، وعليه جيب أن يكون إوأن املتداولون قد بدءوا يف تغري تفكريهم واخلروج من ا

الشمعة البيضاء، وهي  غالقإالشمعة السوداء بعد منتصف الشمعة البيضاء وافتتاحها فوق 
و أي مؤشر آخر مثل كنها حتتاج للتأكيد بشمعة أخرى أتدل على قرب حدوث هبوط، ول
  .)43(حدوثها عند نقطة مقاومة للسهم

 :Harami مشعة هرامي-5
عين املرأة احلامل يابانية ت كلمة 

تتكون هذه الشمعة من مشعتني األوىل 
طويلة والثانية قصرية ، ومن ناحية اللون 
إذا كانت األوىل بيضاء كانت الثانية 
سوداء، وإذا كانت األوىل سوداء 
كانت الثانية بيضاء، ومن املمكن أن 

ة الفنية حسب نقطة تظهر داللة تلك الشمع. تكون األوىل والثانية بيضاء، أو االثنني سوداء
وقوعها على خط االجتاه فإذا وقعت عند نقطة دعم للسهم وبعد هبوط حاد فإا تدل على 
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  مشعة جنمة الصباح): 21(الشكل رقم 
  
 
 

Source : Nison, Setve, op-cit, p57. 

مرحلة صعود، أما إذا كانت وقعت عند نقطة مقاومة وبعد صعود حاد فإا تدل على مرحلة 
ايل على وأن الشمعة الطويلة سواء كانت بيضاء أو سوداء تدل على تداول ع. هبوط قادم

السهم مث تأيت الشمعة القصرية بعدها مبا يدل على وجود حرية كبرية بني املتداولني سواء كان 
وأن الشمعة الطويلة . بائعني ورغبتهم يف تغري هذا الوضع إىل الوضع العكسي أومشترين 

معة حتتضن الشمعة القصرية حىت ال تذهب بعيدا عنها مبا يعرف باسم املرأة احلامل أي أن الش
  .)44(الطويلة حتتضن الشمعة الصغرية كما حتتضن األم طفلها

  الشموع املركبة الثالثية :ثانيا
  :تتكون الشموع املركبة الثالثية من األشكال التالية

 : Morning starمشعة جنمة الصباح-1
هذا النموذج من ثالث مشوع،  يتكون 

األوىل سوداء طويلة يف اجتاه اهلبوط قوي، وهي 
سيطرة البائعني على السوق واستمرارهم يف  تعين

أقل بكثري من سعر  إغالقهاالبيع، ويكون 
افتتاحها، وهذه الشمعة قد تسبقها مشوع أخرى 

اً على أن االجتاه التنازيل طويل، وأن السوق مازالت مستمرة يف طريقها للوصول ريسوداء تعب
الشمعة الثانية، وتكون مشعة قصرية إىل أقل سعر تريده، وعند الوصول إىل  هذا السعر تظهر 

سوداء أو بيضاء، وتتكون أسفل إغالق الشمعة السوداء األوىل، وهي تدل على أن ضغط البيع 
بدأ يقل، وتشكل هذه الشمعة نقطة دعم هامة للسهم، أما الشمعة الثالثة فهي مشعة بيضاء 

لشمعة الثالثة العلوي فيجب اليوم الثاين، أما حد ا إغالقطويلة ويبعد سعر االفتتاح عن سعر 
. أن يقارب وسط الشمعة السوداء األوىل أو يزيد عليه وهذا دليل على سيطرة املشترين للسهم

، ولكن بشرط أن تأيت يف اية جداومشعة الصباح تشكل إشارة شراء ذات مصداقية عالية 
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  مشعة جنمة املساء): 23(الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

Source : Boris Schlossberg, op-cit, p54 

  مشعة دوجي جنمة الصباح): 22(الشكل رقم 
  
  
 
 

Source : Nison, Setve, op-cit, p 65.  
  

بأن الصباح قد اجتاه هابط، وظهورها يف اية االجتاه اهلابط يعطى للمضاربني اإلحساس 
 .)45(أوشك على الظهور، وأن هناك احتمال قوي حبدوث صعود للسوق

  :Doji Morning Star مشعة دوجي جنمة الصباح-2
تكون من ثالث مشوع األوىل سوداء يف ت

اجتاه هابط قوي، والشمعة الثالثة بيضاء طويلة، أما 
. الشمعة الثانية هنا تكون من نوع الدوجي

لشمعة األوىل دليل على سيطرة وتفسري هذا أن ا
البائعني ووجود موجه بيع للسهم، مث تأيت مشعة 
دوجي لتبني أن البائعني قد فقدوا رغبتهم يف البيع، 

من البيع وضعفت قوم وانتابت  انتهواوأم قد 
د قالسوق حالة من القلق والتردد، مث تأيت الشمعة البيضاء لتطمئن السوق وتقول أن الصباح 

ن هناك موجه من الشراء للسهم لذلك فهي عند نقطة الدعم توحي أينا بنوره، وخرج عل
  .)46(الصعود

 :  Evening Starمشعة جنمة املساء-3
، جنمة املساء أو جنمة الليل مشعة

وهذه الشمعة عكس مشعة الصباح وعلى 
أا منط سعري عاكس لالجتاه اهلابط، 
تتكون من ثالث مشعات، الشمعة األوىل 

اء طويلة والشمعة الثانية قصرية بيض
سوداء أو بيضاء تبتعد عن الشمعة األوىل 

بيضاء طويلة والشمعة الثانية مشعة قصرية سوداء أو بيضاء تبتعد عن الشمعة األوىل حبيث ال 
يتالمس جسمامها، أي أن هناك مسافة بني جسمي الشمعتني، أما الشمعة الثالثة فتكون سوداء 
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  مشعة الغربان الثالثة): 25(شكل رقم ال
  
  
  
 

Source : Boris Schlossberg, op-cit, p55 

مشعة دوجي املساء): 24(الشكل رقم   

 
 
 
 
 

Source : Nison, Setve, op-cit, p 65.  
 

وتفسريه هو أن الشمعة البيضاء الطويلة تدل  )47( .جسم الشمعة األوىلجييء اقفاهلا بداخل 
على تداول جيد للسهم مث مشعة الدوجي يدل على حرية املتعاملني مع السهم ولكن ظهور 

  . )48(الشمعة السوداء بعد ذلك دليل سيطرة  التردد على التعامل

 :  Evening Doji Starمشعة دوجي املساء-4
ث مشعات الشمعة ثال من تتكون

األوىل بيضاء طويلة تدل على تداول جيد 
للسهم، مث مشعة الدوجي اليت تدل على حرية 
املتعاملني وحالة التردد يف السوق، تكون 
دليال على التساوي بني القوة بني البائعني 

ة السوداء عواملشترين، ولكن ظهور الشم
التعامل ولذلك فهي دليل قوي على  الطويلة بعد ذلك يعطى دليال على سيطرة التشاؤم على

  .)49(قرب هبوط للسهم

 :  Three Black Crowsمشعة الغربان الثالثة-5
تتكون من ثالث مشوع سوداء، 
كل واحد منها تفتح بعد سعر إغالق 
السابقة هلا، وتنتهي بسعر منخفض عن 
االفتتاح، وكل مشعة تفتح ضمن جسم 

ن الشمعة السابقة هلا، أي ثالثة أيام م
التداول السيئ ولذلك مسيت بالغربان 

تعترب هذه الشموع مشعة . )50(الثالثة، وجمموعها هذه الشمعات يعترب مشعة واحدة سوداء طويلة
سلبية من الشموع املركبة االنعكاسية املتشائمة وظهور هذه الشمعة داللة على عكس السهم 

  .لتايل بدرجة ثقة عاليةاجتاهه إىل األسفل حيث تتوقع الشمعة اهلبوط يف اليوم ا
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  مشعة اجلنود الثالثة):  26( الشكل رقم 
  
  
 

Source : Barbara Rockefeller, op-cit, p149 
 

 : Tree White Soldiersمشعة اجلنود الثالثة-6
هو من مناذج الشموع املتفائلة 

تتوقع الصعود بدرجة ثقة عالية،  اليت
تتكون من ثالث مشوع بيضاء كل 
واحدة منها تفتح أعلى من إغالق 
الشمعة السابقة هلا، وكل مشعة تفتح 
من القرب من أعلى سعر بالنسبة هلا، أي ثالثة أيام من ضمن جسم الشمعة اليت قبلها وتغلق 

ترب مشعة بيضاء عالتداول اجليد ينتج عنه ثالث مشعات بيضاء متفائلة متتالية وجمموعها معاً ي
  .)51(طويلة

  مزايا وعيوب الشموع اليابانية: الفرع الثالث
لتحليل الفين اليابانية مزايا وعيوب مثلها مثل طرق حتليل السوق عامة أو ا للشموع

  :)52(، وعليه ميكن إبراز مزايا وعيوا فيما يليبوجه خاص

 مزايا الشموع اليابانية -أوال
مؤشرات عكس االجتاه تظهر بسرعة يف شكل مشعة ، أو مشعتني او ثالث  .1

 على األكثر؛
 تعرض صورة دقيقة ومستمرة للمعركة الدائرة بني البائعني واملشترين؛ .2
 .زيد من وضوح احلالة العامة للسوقعملية دمج الشموع قد ت .3

 :عيوب الشموع اليابانية - ثانيا
، وعليه جيب االنتظار لنهاية جلسة اإلغالقالتحليل على سعر  يعتمد  .1

 التداول ملعرفة شكل الشمعة؛
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، وهو ما ميثل مشكلة بالنسبة لألسواق املفتوحة االفتتاححتتاج إىل سعر  .2
يب مثال يعمل بالتوايل يف ساعة بال انقطاع، كسوق الصرف األجن 42

 .أركان العامل أمجع على مدار اليوم كامالً
األسهم   قية على الشموع اليابانية يف سوقمناذج تطبي: احملور الثالث

  السعودية

  :مصرف الراجحي:أوال

 ويتمتع. م1957 عام نشاطهبدأ  العامل، يف اإلسالمية املصارف أكرب أحد يعترب: تعريفه-1
. التجارية واألنشطة املصرفية األعمال جمال يف عاماً 50 من ألكثر متتد ربةخب الراجحي مصرف

 واحدة مظلة حتت الراجحي أسم حتمل اليت املؤسسات خمتلف دمج ،م1978 العام شهد وقد
 مسامهة شركة إىل املصرف حتويل مت 1988 عام ويف للتجارة املصرفية الراجحي شركة يف

 فهو أساسي، بشكل اإلسالمية املصرفية مبادئ إىل تكزير املصرف أن ومبا. عامة سعودية
 اجلوهرية والقيم احلديثة املصرفية متطلبات بني الفجوة سد يف وأساسياً رئيسياً دوراً يلعب

 مبركز الراجحي، مصرف يتمتع .ا حيتذى وتنموية صناعية معايري مشكالً اإلسالمية للشريعة
) أمريكي دوالر مليار 76.8( سعودي ريال يارمل 288 بقيمة أصوالً يدير وهو قوي مايل
 ،)دوالر مليار 4.3( سعودي ريال مليار 16.25 ماله رأس ويبلغ ،31/03/2012 يف كما
  .السعودية املصارف بني عمالء قاعدة أكرب لديه أن كما
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  نيةاريق الشموع اليابعن طالراجحي مصرف سهم  أداءحتليل -2
  

من  اء سهم الراجحي عن طريق الشموع اليابانيةأد): 1-3(الرسم البياين رقم 
  23/09/2012إىل غاية  24/08/2012تاريخ

  

  
   http://www.asmainfo.com/Saudi/ar/default.aspx أمسا حتليل البورصات العربية موقع :املصدر

  
 24/08/2012من تاريخ ملخص أداء السهم ملصرف الراجحي): 1- 3(رقم  اجلدول

  23/09/2012إىل غاية 
 األدىن األعلى االفتتاح اإلغالق التاريخ األدىن األعلى االفتتاح اإلغالق التاريخ

2012/08/24 73.64 72.75 74.00 72.50 2012/09/08 75.83 76.25 76.25 75.50 
2012/08/25 74.24 74.00 76.50 74.00 2012/09/09 75.56 75.75 76.00 74.75 
2012/08/26 74.98 74.75 75.50 73.75 2012/09/10 75.40 75.75 75.75 74.75 
2012/08/27 76.00 75.00 76.50 74.75 2012/09/11 74.84 75.50 75.50 74.75 
2012/08/28 75.84 76.00 76.25 75.50 2012/09/14 74.26 74.75 75.50 74.00 
2012/08/31 77.65 76.00 78.00 75.75 2012/09/15 72.94 74.25 74.50 72.50 
2012/09/01 77.72 77.50 79.50 76.50 2012/09/16 72.73 73.00 73.50 72.50 
2012/09/02 76.78 77.50 77.50 76.25 2012/09/17 73.67 73.00 74.00 73.00 
2012/09/03 76.71 76.50 77.50 76.25 2012/09/18 73.25 73.75 74.00 73.00 
2012/09/04 76.73 76.75 77.00 76.50 2012/09/21 72.69 73.25 73.50 72.50 
2012/09/07 76.24 76.75 77.00 75.75 2012/09/22 71.50 72.50 72.50 71.25 

  http://www.tadawul.com.saمن إعداد الباحث باالعتماد على السوق املالية السعودي تداول : املصدر

http://www.asmainfo.com/Saudi/ar/default.aspx
http://www.tadawul.com.sa
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ج مر ا أن هناك عدة مناذ )1-3(واجلدول رقم  )1-3(رقمالبياين  نالحظ من الرسم    
  :سعر السهم، حيث أنه

هذا ما يدل على أن املشترين هم  الشمعة البيضاءتشكل منوذج  24/08/2012بتاريخ  - 
 إقفالوقاموا بدفع السعر إىل االرتفاع أثناء عملية التداول وقبل  املسيطرون على التداول

الذي  اإلغالقر ، وذلك ما يربزه سعالسعر إىل مستوي سعر االفتتاح البائعوناجللسة دفع 
 ريال72.65الذي كان يقدر بـ  ريال سعودي مقارنة بسعر االفتتاح  73.64وصل إىل 
  .سعودي

وأن ظهور هذه الشمعة يدل  مشعة املطرقة املقلوبةفنالحظ تشكل  25/08/2012بتاريخ  -
هم ، أما فيما خيص الظل العلوي الطويل يدل على أن املشترين على أن السوق يف حالة تفاؤلية

يدل على أن سعر السهم ارتفع عن سعر  األبيضاللون . كانوا مسيطرون على جلسة التداول
ا ما نالحظه من اجلدول أي أن سعر لكن هذا االرتفاع يكاد يكون ضعيف، وهذاالفتتاح و

  .ريال سعودي 74.24فيقدر بـ  اإلغالقأما سعر  ريال سعودي 74االفتتاح يقدر بـ 
يعترب هذا النموذج من  مشعة الرجل املشنوقحظ تكون منوذج نال 09/09/2012بتاريخ -

داللة على سيطرة البائعني على السهم منذ ) األرجل(الطويلة  النماذج االنعكاسية ذات الظالل
ريال سعودي إىل انه اصطدم  76إىل أعلى سعر يقدر بـ وصل  أنبداية عملية التداول إىل 

عن سعر  ريال سعودي 75.56عند سعر يقارب وصل سعر السهم  أنإىل بنقطة دعم قوية 
  .ريال سعودي 75.75قدر بـ الذي  االفتتاح

  :شركة سالمة للتأمني التعاوني:ثانيا
تعترب شركة سالمة إحدى الشركات الرائدة يف تقدمي حلول تأمينية تكافلية :اتعريفه-1

 م1979تأسيسها عام  ومنذ. جلميع عمالئها حول العامل متوافقة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية
جنحت شركة سالمة يف تلبية احتياجات عمالئها من األفراد   يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة

واملؤسسات من خالل تقدمي حلول تأمينية تكافلية منافسة ومتنوعة حلماية املمتلكات والتأمني 
 يبلغ سالمة .يف العاملضد احلوادث والتكافل الطيب مما جعلها تربز كأكرب شركة تأمني تكافلي 



  
   املايلاجتاه السوق  يف معرفة الشموع اليابانيةدور 

 عمر عبو. أ                                                  

 العدد التاسع -ا جملة اقتصاديات مشال إفريقي        163

 

عترب شركة سالمة ت .)أمريكي دوالر مليون 300( درهم مليار 1.1 تصل املدفوع املال رأس
للتأمني التعاوين، إحدى الشركات الرائدة يف تقدمي حلول تأمينية متوافقة مع تعاليم الشريعة 

 يتم ترخيصها كما كانت شركة سالمة السعودية أيضاً  من أوىل الشركات اليت  .اإلسالمية
ومنذ تأسيسها  .مبوجب قانون التأمني التعاون 2007يف اململكة العربية السعودية يف العام 

كالشركة العربية اإلسالمية للتأمني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وبدء عملياا يف العام 
ئدة يف قطاع كشركة را يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، 1979

لتكافل وإعادة التكافل يف التأمني التكافلي، وحىت يومنا هذا حيث تتميز كأكرب جمموعة ل
  .العامل

  حتليل أداء سهم شركة سالمة للتأمني التعاوني عن طريق الشموع اليابانية-2
عن طريق الشموع  سالمة للتأمني التعاوينشركة أداء سهم ): 2-3(الرسم البياين رقم 

  23/09/2012إىل غاية  24/08/2012من تاريخ يةاليابان

  
  ttp://www.asmainfo.com/Saudi/ar/default.aspx أمسا حتليل البورصات العربية موقع :املصدر

  
  
  

http://www.asmainfo.com/Saudi/ar/default.aspx
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من  شركة سالمة للتأمني التعاوينملخص أداء السهم ):2-3(اجلدول رقم
  23/09/2012إىل غاية  24/08/2012تاريخ

 األدىن األعلى االفتتاح اإلغالق التاريخ األدىن األعلى االفتتاح اإلغالق التاريخ
2012/08/24 31.50 31.50 32.10 31.50 2012/09/08 37.85 37.30 39.70 36.60 
2012/08/25 31.37 31.40 32.00 31.00 2012/09/09 38.21 38.10 39.00 38.00 
2012/08/26 31.83 31.50 32.90 31.30 2012/09/10 37.99 38.40 38.50 37.70 
2012/08/27 32.48 33.00 33.30 32.00 2012/09/11 38.97 39.70 41.40 38.70 
2012/08/28 32.87 32.60 33.20 32.20 2012/09/14 38.11 38.70 39.40 37.90 
2012/08/31 35.40 33.80 35.90 33.60 2012/09/15 37.05 38.10 38.10 36.90 
2012/09/01 34.78 35.60 35.70 34.10 2012/09/16 37.54 37.10 38.60 36.70 
2012/09/02 38.20 34.80 38.20 34.60 2012/09/17 37.74 38.10 38.20 37.70 
2012/09/03 42.00 41.00 42.00 40.20 2012/09/18 37.66 38.10 38.50 37.50 
2012/09/04 39.43 44.00 46.20 38.50 2012/09/21 37.17 37.90 38.00 36.90 
2012/09/07 37.23 38.30 39.20 36.20 2012/09/22 38.92 37.70 39.60 37.70 

  http://www.tadawul.com.saمن إعداد الباحث باالعتماد على السوق املالية السعودي تداول : املصدر
  

  :أنه) 2-3(واجلدول رقم ) 2-3(نالحظ من الرسم البياين رقم
 مشعة دوجيلتأمني التعاوين منوذج تشكل لدى شركة سالمة ل 08/2012 25بتاريخ -

 اإلغالق، ويكون عبارة عن خط مستقيم، حيث يكون سعر وهي مشعة جسمها صغري جداً
أو أقل أو أكرب بقليل عنه، وعليه فإن سعر االفتتاح يف هذا النموذج يقدر  هو سعر االفتتاح

حظ ريال سعودي، حيث نال 31.37يقدر بـ اإلغالقن سعر أو ريال سعودي 31.4بـ 
تشكل أضعاف جسمها الصغري، وتدل هذه الشمعة ظالهلا طويلة جداً  أنمن الرسم البياين 

على حرية املتعاملني وعدم قدرة كل من املشترين والبائعني من السيطرة على السوق يف جلسة 
  .التداول

توضح لنا هذه الشمعة السوداء تشكل لنا منوذج  04/09/2012فيما خيص تاريخ  أما -
ريال  39.44(اإلغالقأعلى من سعر ) ريال سعودي 44(االفتتاح سعر  أنة على الشمع
على اخنفاض، أي أن البائعني  وإقفالهبشدة  مما يعين ايار سعر السهم وهبوطه) سعودي

كثرة بيع هذا السهم أدى  للسهم هم األقوى يوم جلسة التداول وهم املسيطرون عليها، وأن
يف اليوم  يف حالة هبوط والتنبؤ باستمرار هذه احلالة بأنهالسوق إىل اخنفاضه مما يعكس حالة 

http://www.tadawul.com.sa
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 37.23السهم اخنفض إىل  إقفالعلى أن  07/09/2012التايل، وهذا ما نالحظ يف جلسة 
  . ريال سعودي

من خالل هذه الشمعة  مشعة النجمة الطائرةيتشكل منوذج  11/09/2012يف تاريخ -
) ريال سعودي 38.97( اإلغالقل وان سعر هناك ضعف على عملية التداو أننالحظ 

ز هذه الشمعة على أن رأسها طويل ا، ومتت)ريال سعودي 39.7( االفتتاحاخنفض عن سعر 
لكن البائعون استطاعوا  .ريال سعودي 41.4حيث وصل سعرها إىل أعلى سعر يقدر بـ 

   .عر االفتتاحأقل من س اإلغالقاخنفض مما جعل سعر السيطرة على عمليات التداول إىل أن 

  النتائج 
  :الورقة البحثية ميكن استنتاج النتائج التالية هذه من خالل ما تقدم يف

يف األسواق  جل فهم حركة األسعارأيستخدمها املستثمرين من يعترب التحليل الفين أداة  -
 ؛قرارات استثمارية مناسبة اذمن أجل اخت الزمنية تهاحركوذلك بتتبع  ،املالية

- من أجل معرفة انعكاس الفين دارسة وحتليل السوق أو أخذ عينة منه مكن للمحللي ،
األسعار وحجم  منط سري مستويات معرفة ، وبالتايلالعوامل املؤثرة على حركة التداول

 ؛أجل بناء توقعات مستقبلية من التداول
رة يتم استخدام الشموع اليابانية للتعرف على حركة أسعار األدوات املالية على مدار فت -

 قصرية؛
 تعترب الشموع اليابانية من أدوات التحليل الفين أكثر دقة من األدوات التحليلية األخرى؛ -
، وعليه ينبغي اإلغالقتعتمد الشموع اليابانية على العالقة بني سعري االفتتاح و -

 لسوق؛جلسة التداول ل للمتعاملني أن ينتظرون حىت اية فترة التعامل يف
نية عن غريها من التخطيطات البيانية بكمية املعلومات اإلضافية اليت تتميز الشموع اليابا -

  خطوط الظل اليت حتد املستطيالت؛متدها للمتعاملني، وتكمن هذه املعلومات يف
 .ؤليةتوجد مناذج خمتلفة للشموع اليابانية سواء كانت مناذج انعكاسية تشاؤمية أو تفا -
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  :التوصيات
د على  الرسومات البيانية واخلرائط الفنية األخرى جيب على احمللل الفين االعتما -

 دون االعتماد على الشموع اليابانية فقط؛
ال ميكن للمحلل أن يكتفي بالتحليل الفين فقط بل عليه أيضا عدم إمهال  -

 التحليل األساسي ألما مكمالن لبعضهما البعض؛
ية، ألا تعطى يتعني على احمللل الفين الفهم والتفسري اجليد للشموع اليابان -

إشارات من شأا إعالمه بأن هناك تغري يف اجتاه األسعار يف السوق، وعلى هذا 
 .األساس  ميكن اختاذ القرار االستثماري السليم

  :اهلوامش
1- James Chen, " Essentials of technical analysis for financial markets", Published by 

John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, New Jersey, Canada 2010, p2. 
، اإلسكندرية، مصر، 2011، دار التعليم اجلامعي، سنة"االستثمار يف البورصة" حممد عبد احلميد عطية، -2

  .255ص
3- Marphy, john J, "technical analysis of financial markets", new york institute of 

finance,prentice –hall, new work, 1999, p1. 
، 2005، البالغ للطباعة للنشر والتوزيع، سنة5ط"التحليل الفين لألسواق املالية " ي،معبد ايد املهيل  -4

  .34مصر،ص
  :أنظر  -5
، ص 2011، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،سنة 1، ط"إدارة االستثمار"، ماجد أمحد عطا اهللا -

 )بتصرف(  162-161ص
، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة 1،ط"ر يف األوراق املاليةاالستثما" محزة حممود الزبيدي، -

 .92، ص2004
، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، سنة "التحليل الفين واألساسي لألوراق املالية"طارق عبد العال محاد،   -

 .325، ص 2006
شركة العربية املتحدة لتسوق ، ال1، ط"اقتصاديات االستثمار يف البورصة" عبد املطلب عبد ايد،  -

  .226- 225، ص ص 2010والتوريدات، القاهرة ، مصر، سنة
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  :أنظر  -6
- Marphy, john j, op-cit, pp2-5 

- Frank K. Reilly, Keith C . Brown," Investment Analysis and Portfolio Mangement", 
Addison Wesley, eleventh Edition, New York, p583. 

 .282-281، مركز الدراسات االقتصادية، مصر ، ص ص 3، ط"عامل البورصة "جيهان مجال، -
، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، 1، ط"تعليم الفوركس البورصة العاملية" رائد حممود أبو طربوش،   -

  .177، ص2010األردن، سنة
  : أنظر -7
، 2009،  عمان، األردن، سنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع1، ط"إدارة االستثمار" قاسم نايف علوان،  -

 .263ص
، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، سنة 1، ط)"البورصة(أسواق األوراق املالية "عصام حسني،  -

  .164، ص2008
  :   أنظر   -8
، دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، 2، ط"أساسيات االستثمار وحتليل األوراق املالية"منري ابراهيم هندي،  -

 191، ص2011ة مصر سن
، املكتب العريب احلديث، االسكندرية، مصر، سنة "األوراق املالية وأسواق املال" منري ابراهيم هندي،  -

 .426-425، ص ص2009
 .265قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص  -
ان، ، دار وائل للنشر والتوزيع، عم1، ط"االستثمار يف بورصة األوراق املالية" فيصل حممود الشواورة،  -

  .68، ص2008األردن، سنة
  : أنظر  -9
 .165-164، مرجع سبق ذكره، ص صعصام حسني -
 .266قاسم نايف علوان، مرجع سبق ذكره، ص  -

  :أنظر   -10
 .258حممد عبد احلميد عطية، مرجع سبق ذكره، ص  -
  .50مرجع سبق ذكره، ص  ي،معبد ايد املهيل -

  .295حممد عبد احلميد عطية، مرجع سبق ذكره، ص    -11
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15-   Barbara Rockefeller, "Technical Analysis For Dummie", 2nd Edition, Wiley 
Publishing, Inc, canada,2011, p139 
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17- Barbara Rockefeller, op-cit, p139 
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The effects of corruption on government expenditures:   

Arab countries Experience 
  

                                                                             Eman Ahmed Hashem.  *  
                                                  Ain Shams University – Egypt 

 
 

  :ملخص
فالفسـاد  . استعمال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصـة  إساءةنه أيعرف الفساد        

  .مشكلة عاملية موجودة يف خمتلف البالد ولكن بدرجات متفاوتة
ويشكل الفساد حتديا خطريا علي التنمية ملا له من أثار سلبية علي االستثمارات احمللية، علي 

  .لي النمو االقتصادي، وعلي حجم وتكوين االنفاق احلكومياالستثمار األجنيب املباشر، ع
واهلدف من هذه الدراسة هو استعراض العالقة ما بني الفساد وتكوين االنفاق احلكومي من 
خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة والتحقق من هذه العالقة بالنسبة للدول االعربيـة  

  .اد واالنفاق احلكومي علي التعليم والصحةباستخدام منوذج احندار بسيط بني مؤشر الفس
 إمجايلوقد توصلت الدراسة ايل أن الفساد يقلل من االنفاق علي الصحة والتعليم كنسبة من 

  الدراسات السابقة إليهاالنفاق العام وهو ما يتوافق مع ما توصلت 
  

 Introduction 
There are numerous definitions of corruption in the academic 

literature and among donor agencies. Some of these definitions are 
quite broad , and often somewhat vague. Transparency International's 
definition " the misuse of entrusted power for private gains"  and 
world Bank's definition " the exercise of official powers against 
public interest or the abuse of public office for private gains" are 
representative. 
The purpose of this paper is to briefly review the literature in order to 
discuss what the latter suggests about the relationship between 
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corruption and the composition of government expenditure and to 
investigate empirically this relation for the case of Arab countries. 
section 1 gives a definition for corruption and explains the indicators 
used in measuring corruption. Section 2 discusses what the latter 
suggests about the economic consequences of corruption particularly 
the relationship between corruption and the composition of 
government expenditure and between corruption & investment. 
Section 3 asses corruption levels and trends among Arab countries. 
Also we investigate empirically the relationship between corruption 
and the composition of government expenditure for the case of 13 
Arab countries 
Section 4  discuss how to fight corruption. 

Research Problem: 
In all countries, and more noticeably in developing countries, 
corruption stems state intervention efficiency : it hampers budget 
equilibrium, diminishes expenditure efficiency and distorts its 
allocation between different budgetary 
functions. 
Corruption can divert resources away from social programs. so, 
Substantial gains could be achieved if corruption is reduced.   

Research Hypothesis: 
There is a relationship between corruption and the composition of 
government expenditure in Arab countries. 

Methodology:  
The analysis is based on: 
a)Discussing the empirical literature about the relationship between 
corruption and the composition of government expenditure. 
b)Investigate empirically the relationship between corruption and the 
composition of government expenditure in Arab countries using a 
simple regression model. 
c) This study includes 13 Arab countries (Egypt, Jordan, Tunisia , 
Morocco, Oman, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, Libya, 
Lebanon, Yemen, Qatar and Syrian Arab Republic) 
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1.Corruption: definition and measurement: 
1.1 corruption definition: 
Although, there is no agreement in the literature on how to define the 
phenomenon of corruption, I use a definition who describe 
corruption as the misuse of public office for private gain. More 
specifically, government corruption is defined as “…the sale by 
government officials of government property for personal gain”. This 
“sale” can take various forms such as collecting bribes for issuing 
permits or licenses or even for prohibiting the entry in specific 
sectors to competitors. In almost all of these cases, the competitors 
are charged not only the official price of the good but also the extra 
payment, paid to the government official. 

In general , there are three basic types of corruption: 
The first type :corruption for achieving or speeding up 
materialization of some specific right that the citizen or legal entity is 
entitled to- corruption without theft. 
In other words, civil servants are corrupted to do their job or to do it 
more quickly than they usually do, instead of not doing it. The 
frequency of this type of corruption is a good indicator of the 
capacity and effectiveness of a country's administration, i.e its poor 
administrative capacities or poor supply of administrative services. 
One should bear in mind that the shortage of supply of administrative 
services can be deliberately produced, aimed at creating the rent and 
its redistribution via corruption.1   

The second type: it is corruption that violates the legal rules, or a 
very biased enforcement of the rules. This is administrative 
corruption and is the most modeled type of corruption- the vast 
majority of theoretical contributions in the field are about 
administrative corruption. This is due to very clear motives and 
incentives for each economic agent and very clear relations between 
them. 

The third type: is state capture corruption that is aimed at changing 
the rules and regulations into rules and regulations that favor the 
interests of the corruptor. The concept of state capture was developed 
by the World Bank primarily for explaining the reality of political 
life in transitional economies. 
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The underlying assumption is that legislation and public policies are 
decisively influenced by the bribing of legislators by a few oligarchs- 
very powerful business people. In other words, public policies are 
inevitably formulated to favor the oligarchs, not the public. Although 
there is no doubt that such a process exists, and that this type of 
corruption can explain some elements of public policy in many 
countries (not only transitional ones).   

1.2Measuring corruption: 
The main question is: is it possible to measure corruption, and if so 
how? Corruption is a variable that cannot be measured directly. 
However, the number of indices focused on corruption measurement 
has grown exponentially. Like Transparency International's (TI) 
corruption Perceptions Index (CPI) and the world Bank's worldwide 
Governance Indicators (WGI) 
Corruption perception index (CPI) ranks countries in terms of the 
degree to which corruption is perceived to exist among public 
officials and politicians . it is a composite index, a poll of polls, 
drawing on corruption related data from expert and business surveys 
carried out by a variety of independent and reputable institutions. 
The CPI ranks countries on a zero to ten scale, with a score of zero 
representing very high corruption. (Transparency International,  
www.transparency.org ) 

World Bank's worldwide Governance Indicators (WGI) reports 
aggregate and individual governance indicators for 212 countries for 
six dimensions of governance: voice and accountability, political 
stability, Absence of violence, Government effectiveness, 
Regulatory Quality, Rule of law, and control of corruption. 
The aggregate indicators combine the views of a large number of 
enterprise, citizen and expert survey respondents in industrial and 
developing countries. The individual data sources underlying the 
aggregate indicators are drawn from a diverse variety of survey 
institutes, think tanks, nongovernmental organizations and 
international organizations.(world bank, www.worldbank.org)  
Criticism of composite indicators The results of these indicators are 
subjective, that general corruption indicators risk reflecting citizens' 
general predispositions towards government, rather than actual 

http://www.worldbank.org)
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experienced corruption. Therefore, there exists a possibility that 
countries where the public administration or government suffer from 
a very negative image will also be seen as countries where corruption 
is high.  

2.Economic consequences of corruption 
Corruption has a number of adverse consequences. In this section , 
we review some recent studies that systematically examine the 
consequences of corruption on the economic development  

2.1.Corruption and the composition of government spending: 
Tanzi and Davoodi (1997): carried out a systematic study on the 
effect of corruption on government's expenditures. There are several 
important findings 
1)corruption tends to increase the size of public investment (at the 
expense of private investment) 
2)corruption skews the composition of public expenditures away 
from needed operation and maintenance towards expenditure on new 
equipment. 
3)corruption skews the composition of public expenditures away 
from needed health and education funds, because these expenditures, 
relative to other public projects, are less easy for officials to extract 
rents from. 
4)corruption reduces the productivity of public investment and of a 
country's infrastructure. 
5)corruption may reduce tax revenue because it compromises the 
government's ability to collect taxes and tariffs.2  

Paolo Mauro (1998):He estimates a cross-section regression for 
about 100 countries3 worldwide, using the same perception 
corruption index that I use in this essay. The regressions are based on 
the average values of the period 1970-85 as a percentage of GDP. 
Initially, he divides government expenditure into four major 
categories: education, defense, transfer payments and social 
insurance and welfare payments. 
His estimates reveal that corruption alters the composition of 
government expenditure, specifically by reducing government 
spending on education. Therefore, it confirms that more corrupt 
countries chose to spend less on education, since it does not provide 
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as many lucrative opportunities for government officials as other 
components of spending do.3 

Delavallade (2006): find that public corruption distorts the structure 
of public spending by reducing social expenditure's portion, i.e 
education, health and social protection spending 's  portion of total 
government spending. 4 

2.2.The effects of corruption on investment and growth: 
Evidence suggests that corruption lower economic growth. This 
happen through any of a wide range of channels. 
Corruption discourages investment both domestic investment and 
foreign direct investment because the various forms of takings 
(bribes, kickbacks,..) ,also corruption raising transaction costs 
(delays, distortions,…….) and increase uncertainty over the returns 
to capital and raise the cost of production , which ultimately reduce 
profitability. 
Corruption affects the efficiency of investment through: 

First, corruption distorts the sectoral allocation of investible 
resources by diverting resources from potentially productive sectors 
to unproductive sectors and thereby decreasing the overall output 
generating capacity of the investment. 
Second, bribes which are often the major part in any act of 
corruption increase the cost of production which ultimately gets 
reflected in a higher output price increase, reduction in demand and 
the eventual reduction in the incremental output capital ratio for the 
activity. 5     
Mauro (1995) provides empirical evidence that corruption lowers 
investment and economic growth. The observed effects are 
considerable in magnitude: in an analysis using the Business 
International (B1) indices of corruption, a one standard deviation 
improvement in the corruption index causes investment to rise by 5 
percent of GDP and the annual rate of growth of GDP per capita to 
rise by half a percentage point. The evidence indicates that much of 
the effects on economic growth take place through the effects on 
investment.6 

Abed and Davoodi (2000) use a cross sectional as well as a panel 
data analysis to examine the effects of levels of corruption on per 
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capita FDI inflows to transition economies. They find that countries 
with a low level of corruption attract more per capita FDI. However, 
once they control for the structural reform factor, corruption becomes 
insignificant. They conclude that structural reform is more important 
than reducing the level of corruption in attracting FDI.7  

3.The effects of corruption on government expenditures in Arab 
countries 
3.1Corruption in Arab countries: 
Transparency International's corruption perception index (CPI) 
consistently ranks Arab countries below the world median, with only 
five countries scoring 5 or above (out of 10), and 12 countries 
scoring below 5, the perception of corruption remains a serious 
problem in the Arab region. 
Qatar has improved considerably in its stand on the corruption 
perception index (CPI). The country is the first among the least 
corrupt nations in the Arab region. Qatar stood on the 22th position 
with a CPI of 7 in 2009. It went up by ten notches from its 32nd 
position in year 2003. 
UAE stood in the 30th place with a score of 6.5, followed by Oman at 39 
place with score of 5.5, Bahrain stood 46 with a score of 5.1, Iraq and 
Sudan came last in the Arab Region at 176 place with a score of 1.5 
The poor results of the 2009 CPI reflect how conflict and political 
turmoil in the region seriously hamper the effectiveness of anti- 
corruption efforts. The threat to political and institutional 
infrastructures partly explains the governance gap in the region while 
other factors such as lack of transparency, insecurity and oil wealth 
continue to fuel corruption.   
Egypt's score on Transparency International's corruption perception 
index improved from 2 in the late of 1990s to 3.6 in 2001. The 
government has initiated various anti corruption measures; however, 
they remain inadequate in curtailing corruption and since 2001 Egypt 
has stagnated in the transparency index (3.2 in 2004, 2.8 in 2009). Egypt 
ranked 70th out of 163 countries in Transparency International's CPI 
2006. Egypt's rank witnessed slowly backslides in 2007, scoring 2.9 and 
ranking 105 out of 180 countries. In 2009 Egypt's score stagnated at 
around 2.8 with a lower rank (111 out of 180 countries) 
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3.2Causes of corruption in Arab region: 
A variety of factors have been highlighted to explain the governance 
gap and relatively poor governance and anti corruption performance 
in Arab region 

Lack of transparency and access to information: Arab countries 
are characterized by a general lack of transparency and limited 
availability of information, even within government themselves. 
Information is mainly controlled or censored by government even if 
some countries are moving towards greater transparency; most 
governments in the region restrict access to information, control the 
media or make no effort to publish it widely. 

Insufficient internal accountability mechanisms: Even if generally 
guaranteed by a strong constitutional basis, the independence of the 
judiciary is often compromised in the region by a lack of 
independence from the executive branches of government as a result, 
the region is characterized by weak judiciaries that don't have the 
power to question the executive judges are often government 
employees, placed under the authority of the executive through the 
Ministry of Justice. 

Poor external accountability mechanisms: in Arab countries, civil 
society organizations, the media or professional associations usually 
exist but their effectiveness are hampered by considerable 
government controls and restrictions.8 
Private sector: in the Arab region, private sector corruption is 
characterized by widespread collusion between public and private 
sectors, as members of the ruling elite often have parallel interests in 
politics and business.   
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3.3Empirical Study of the effects of corruption on government 
expenditures in Arab countries: 
Data: 
Dependent variables: 
In this study the components of government expenditures divided to 
three major categories: expenditures on defense, education and health 
. Although there are other types of public expenditures as well such 
as: general public services, transport and communications and 
economic services which may in fact provide services for many 
lucrative opportunities for corrupt behavior only these four 
categories were commonly available for the arab countries. 
The study included five different dependent variables in the 
regressions. The first variable measures government expenditure on 
education as a share of GDP. The second variable measures 
government expenditure on health as percentage of GDP. The third 
and fourth  variables measuring education and health spending as 
share of total government expenditure, to see whether an effect on 
education and health spending as share of GDP could actually be due 
to an increase in the total budget, and not to a change in the 
composition of government expenditures. 
Key explanatory variable: 
The data on corruption is drawn from the corruption perception index 
(CPI) by Transparency International. This is an index of perceived 
corruption, ranging from 0 to 10; 0 being the most corrupt, and 10 
the least corrupt. 
Countries: 
Due to unavailability of data this study includes only 13 Arab 
countries. We used data from 1998 to 2008 for only 4 countries 
(Egypt, Jordan, Tunisia and Morocco) and data from 2003 to 2008 
for the other 9 countries (Bahrain, Kuwait, Oman, United Arab 
Emirates, Libya, Lebanon, Yemen, Qatar and Syrian Arab Republic).     
 
 
 
 
 
 



The effects of corruption on government expenditures: Arab countries Experience 
 

 Dr. Eman Ahmed Hashem 

  REVUE Des économies nord Africaines N°9  10    

Results: 

Dependent variable constant Corruption index (CPI) R² 

Government 

expenditure on 

education as % of 

GDP 

-0.028 1.12 0.10 

Government 

expenditure on health 

as % of GDP 

-0.019 1.06 0.13 

Government 

expenditure on 

education as % of 

total government 

expenditure 

-0.030 1.64 0.15 

Government 

expenditure on health 

as % of total 

government 

expenditure 

-0.012 1.43 0.12 

Government 

expenditure on 

defense as % of GDP 

-0.002 0.006 0.003 
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The above result shows that when CPI increases or the level of 
corruption decreases there is a significant (with a probability of more 
than 95 percent ) increase in government spending on education & 
health.  
Corruption appears to modify the structure of public expenditure in 
favor of defense and energy at the expense of social sectors like 
education and health. 
These results consistent with the empirical literature, the analysis in 
this paper has established a statistically significant effect of 
corruption on composition of government expenditure in a sample of 
13 Arab countries. But one of the problems that face this study is the 
weakness in data so we don’t rely on comprehensive data.  
Such results have several explanations. First, corrupt agents are 
incited to favor spending sectors where decisions are taken in a secret 
environment such as defense and energy. Second, firms can be 
prompted to bribe foreign public agents in order to export arms, 
military equipments, gas or gold. 
Moreover , in sectors like defense and energy each project involves 
greater public investments. These projects prove to generate more 
rents for the producers who, therefore the latter are ready to pay more 
bribes to get the market. 
In the end, corruption reduces the amount of government spending 
affected to a budget item, and with the same budget, it alters the 
allocation of expenditure, estimated after the ratio of each item in the 
total allocated government spending.  

4.How to fight corruption: 
Because corruption is a crime in most countries' penal codes, it is 
common to emphasize the role of law enforcement in the fight 
against corruption. While there is no question that law and law 
enforcement are important, we should note that it is also important to 
look into the causes of corruption, the institutional environment and 
the incentive structure under which corruption thrives. 
Public sector corruption, as a symptom of failed governance, depends 
on multitude of factors such as the quality of public sector 
management, the nature of accountability, relations between the 
government and citizens, the legal framework and the degree to 
which public sector processes are accompanied by transparency and 
dissemination of information.  
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Institutional Reforms:  
The institutional design of the state can be an important mechanism 
in combating corruption. 

Anti corruption legislation: any anti corruption strategy needs a 
functioning legal system to build on if it is to introduce real change. 

Competitive private sector: transparency in formulating and 
implementing economic policy is crucial to combating corruption, 
especially in the areas of privatization and regulation. Enhancing 
competition , by lowering barriers to entry, requiring competitive 
restructuring and clarifying ownership structures are important 
elements towards creating a vibrant and corruption free private 
sector.9  

Competitive procurement: competitive procurement limits the 
authority of government officials thereby guarding against 
corruption. Competitive procurement removes personal discretion 
from the selection of government suppliers and contractors by 
prescribing an open bidding process and laying out clear procedures 
and criteria for selection. 10 

Decentralization: decentralization of service delivery can make the 
state more responsive to the needs of the people and improve service 
delivery. 

Accountability: 
Improving accountability entails efforts to improve both the 
detection and the sanctioning of corrupt acts.  

Open budget process: open budget process improve accountability 
by enhancing transparency of government expenditures and income. 

Financial management systems and Audit offices: financial 
management systems improve accountability by enhancing 
transparency and oversight in government operations.11   

Transparency in tax and customs: reforms to simplify tax policy 
and eliminate discretionary exemptions , standardization of forms 
and procedures , and transparent systems. 
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Civil society participation: 
Civil society can achieve anticorruption objectives by creating public 
awareness , and promoting action plans to fight corruption.12 

5.Limitation of the study: 
Two main problems arise when this study tries to estimate the 
relationship between corruption and the composition of government 
expenditure 

a) Causality problem: the causality refers to the direction of 
association between corruption and the composition of public 
expenditure. Whether the corruption alters the composition of 
public expenditures or it is the composition of expenditure 
which causes corruption. 

b) Data Problems: Due to unavailability of data this study 
includes only 13 Arab countries. We used data from 1998 to 
2008 for only 4 countries and data from 2003 to 2008 for the 
other 9 countries.  

conclusion:- 
The paper investigated the relationship between major categories of 
government expenditure and corruption based on the method of 
pooled least squares for the arab countries .The results proved that 
expenditures on defense may be positively related to the level of 
corruption. This can be attributed to the fact that this type of 
spending is the most difficult one to be monitored by people as it 
involves transactions in high technology products. Further, 
corruption was found to reduce expenditures on education and 
health. because in general their provision is not associated with 
sophisticated equipment provided by international (or domestic) 
monopolies and oligopolies. The implications for the latter can be 
better understood when one considers that the international literature 
has gathered robust evidence that government spending on education 
is an important determinant of economic growth. 
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Statistical Appendix 

Table (1): Corruption perception index for Arab Region (2009) 
Country score Rank 

Qatar 7.0 22 
United Arab 
Emirates 6.5 30 

Oman 5.5 39 
Bahrain 5.1 46 
Jordan 5.0 49 
Tunisia 4.2 65 
Kuwait 4.1 66 
Morocco 3.3 89 
Egypt 2.8 111 
Algeria 2.8 111 
Djibouti 2.8 111 
Syrian Arab 
Republic 2.6 126 

Libya 2.5 130 
Lebanon 2.5 130 
Yemen 2.1 154 
Sudan 1.5 176 
Iraq 1.5 176 

Source : Transparency International (TI), www.transparency.org 
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Table2 : Corruption Perception Index (CPI) in Arab countries 
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1998 2.9 4.7 5.0 3.7          
1999 3.3 4.4 5.0 4.1          
2000 3.1 4.6 5.2 4.7          
2001 3.6 4.9 5.3 --          
2002 3.4 4.5 4.8 3.7          
2003 3.3 4.6 4.9 3.3 6.1 5.2 5.3 6.3 2.5 3.0 2.5 5.6 3.4 
2004 3.2 5.3 5.0 3.2 5.8 6.1 4.6 6.1 2.5 2.7 2.4 5.2 3.4 
2005 3.4 5.7 4.9 3.2 5.8 6.2 4.7 6.3 2.5 3.1 2.7 5.9 3.4 
2006 3.3 5.3 4.6 3.2 5.7 6.2 4.8 5.4 2.7 3.6 2.6 6.0 -- 
2007 2.9 4.7 4.2 3.3 5.0 5.7 4.3 4.7 2.5 3.0 -- 6.0 2.4 
2008 2.8 5.1 4.4 3.5 5.4 5.9 4.3 5.5 2.6 3.0 2.3 6.5 2.1 
2009 2.8 5.0 4.2 3.3 5.1 6.5 4.1 5.5 2.5 2.5 2.1 7.0 2.6 

        Source: Transparency International, www.transparency.org 
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Table3 : Government expenditure on health as % of GDP 
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1998 1.6 3.6 2.2 1.2 2.6 0.8 3.6 2.9 2.3 2.2 2.5 2.3 2.0 
1999 2.1 4.2 3 1.1 2.7 2.0 3.2 2.5 1.8 3.2 2.3 2 2.0 
2000 1.8 4.3 2.9 1.6 2.8 2.5 2.7 2 1.5 3.7 1.5 2.5 1.6 
2001 1.9 4.5 3.1 2.0 2.9 2.6 3.0 2.4 1.6 3.4 1.6 2.3 2.4 
2002 1.8 4.3 2.9 1.5 3.2 2.3 2.9 2.8 1.6 3.5 1.0 2.4 2.3 
2003 2.5 4.2 2.5 1.7 2.8 2.5 2.7 2.7 2.6 3.0 2.2 2 2.5 
2004 2.2 4.7 2.8 1.7 2.7 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 1.9 1.8 2.2 
2005 1.4 5 3.2 1.4 3.8 2.6 2.2 2.6 2.6 3.7 1.7 3.1 2.1 
2006 1.6 4.6 3.1 1.7 3.6 2.6 2.1 2.4 2.4 4.0 1.6 3.1 1.9 
2007 2.4 5.4 3.0 1.7 3.7 2.7 2.2 2.4 2.7 3.9 1.5 2.9 1.6 
2008 2.5 5.3 3.0 1.9 3.7 2.4 2.2 2.4 2.7 4.3 1.5 2.3 1.5 

Source: world Health organization, www.who.org 
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Table4: Government expenditure on health as % of total government expenditure 
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1998 6.4 14.3 7.8 4.2 11.2 7.9 7.2 7.3 6.1 10.4 7.8 5.0 6.5 
1999 7.2 12.1 7.9 4.1 11.2 7.9 7.2 7.6 5.5 9.6 8.5 5.0 6.5 
2000 7.3 11.3 8.1 4.0 10.2 7.6 6.7 7.1 7.2 7.8 8.3 5.0 6.5 
2001 7.7 11.4 8.4 4.4 10.3 7.7 7.0 6.6 6.3 10.3 8.4 6.0 6.5 
2002 7.6 11.6 8.1 5.0 9.5 7.9 6.8 7.0 15.0 9.0 7.7 6.1 6.5 
2003 7.7 10.5 9.1 5.0 9.6 8.3 6.8 6.9 9.1 9.6 7.6 11.0 6.3 
2004 7.1 11.0 8.7 5.1 9.4 8.1 6.7 6.1 5.4 11.1 6.2 9.7 6.1 
2005 7.1 10.5 9.2 4.6 9.0 8.6 6.8 6.1 5.4 11.9 4.8 9.7 6.8 
2006 7.1 10.2 9.4 5.9 9.5 8.9 6.9 5.4 5.4 11.3 4.9 9.7 6.0 
2007 7.1 11.4 9.1 6.2 9.8 8.9 5.4 5.2 5.4 11.7 4.5 9.7 6.0 
2008 7.1 11.3 8.9 6.2 9.8 8.9 6.3 4.7 5.4 12.4 4.5 9.7 6.0 

Source: world Health organization, www.who.org 
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Table 5: Government expenditure on education as % of GDP 
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1998 4.5 6.9 5.5 2.9 1.9 6.7 4.0 2.0 9 3.6 4.0 
1999 4.7 6.9 5.4 3.0 2.0 6.5 4.0 2.0 10 3.5 4.0 
2000 4.9 6.8 5.8 3.0 2.0 6.6 3.1 2.0 9.9 3.4 4.1 
2001 5.0 6.8 5.6 3.0 2.0 6.6 3.9 2.9 9.6 2.5 4.3 
2002 5.2 6.4 5.8 3.1 2.0 6.6 4.3 2.6 9.5 1.6 4.4 
2003 4.9 7.5 5.6 3.1 1.8 6.5 3.9 2.6 9.4 1.8 4.6 
2004 4.7 7.5 5.6 3.2 1.6 5.5 4.0 2.6 9.5 2.1 4.8 
2005 4.8 7.2 5.9 3.3 1.3 4.7 3.5 2.6 9.6 3.3 5.0 
2006 4.0 7.1 5.5 3.4 1.1 3.8 4.0 2.8 8.0 4.0 5.3 
2007 3.7 7.2 5.6 3.0 0.9 3.9 3.7 2.6 8.1 3.5 4.9 
2008 3.8 7.1 5.7 2.9 0.9 3.8 4.0 2.0 5.2 3.7 5.1 
2009 3.9 7.3 5.7 3.0 1.0 4.0 4.1 2.2 6.0 4.0 4.9 
Source: UNESCO institute for statistics, Human Development 
Reports different issues, world development indicators& Arab 
Human Development Reports different issues   
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Table6 : Government expenditure on education as % of total 
government expenditure 
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1998 14.2    12.0 21.8 12.0 19.2    
1999 14.9 20.6 16.8 25.7 11.4 22.0 12.0 21.3 10.4  11.1 
2000 15.6 20.6 17.4 23.5  22.2 13.5 18.2 9.2 32.8 12.6 
2001 16.2 29.2 18.2 25.0  22.8 13.6 21.5 11.1 32.8 13.2 
2002 16.1  16.5 26.4 12.2 23.5 14.8 22.6 12.3  14.2 
2003 16.2  21.1   24.9 14.0 21.3  32.8  
2004 15.5  21.3 27.8 12.7 25.0 13.6 24.2 12.7  15.1 
2005 16.0 20.6 20.8 27.2 12.6 28.3 12.7 24.2 11.0 32.8  
2006 12.0  21.5 26.1 12.8 26.1 12.9 31.1 9.8  18.4 
2007 12.6 22.1 22.4 26.0 11.6 24.8 12.6  9.6  16.7 
2008 11.9 24.3 23.1 25.7 11.7 27.2   8.1 16.0 17.1 
2009 12.0           

Source: UNESCO institute for statistics, Human Development Reports 
different issues, world development indicators& Arab Human Development 
Reports different issues   
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Table7 : Military expenditures as % of GDP 
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1998 3.3 6.3 1.7 3.6 4.8 6.3 8.8 12.5 5.3 4.0 6.1 3.2 5.8 
1999 3.2 6.3 1.6 3.0 4.9 5.9 7.6 11.4 3.8 4.8 5.3 4.0 5.8 
2000 3.2 6.2 1.5 2.3 4.0 6.3 7.1 10.6 3.2 5.4 5.0 4.2 5.3 
2001 3.3 5.9 1.5 3.9 4.2 6.3 7.7 12.2 2.9 5.4 5.7 4.5 5.3 
2002 3.4 5.4 1.5 3.6 4.7 5.6 7.4 12.4 2.3 4.7 7.4 4.7 5.2 
2003 3.3 6.0 1.5 3.7 4.8 5.4 6.5 12.2 2.3 4.6 7.3 4.0 6.2 
2004 3.0 5.1 1.4 3.4 4.3 5.1 5.8 12.1 2.1 4.4 5.3 2.9 5.5 
2005 2.9 4.8 1.5 3.4 3.6 4.2 4.3 11.8 1.5 4.4 4.9 2.5 5.0 
2006 2.7 4.5 1.4 3.3 3.4 3.7 3.6 11.0 1.1 4.5 4.3 2.1 4.4 
2007 2.5 5.8 1.3 3.2 3.2 3.8 3.6 10.3 0.9 4.6 4.9 2.2 4.1 
2008 2.3 5.9 1.3 3.3 3.0 4.3 3.0 7.6 1.2 3.9 4.4 2.3 3.6 
2009 2.1 5.6 1.3 3.4 3.7 5.8 4.0 9.6 1.2 4.1 4.5 2.3 4.0 

Source: http//data.worldbank.org/indicators 
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