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 ليبيا  بنغازي  دار الكتب الوطنية 
الذين  ابها فقط، وهم وحدهم البحوث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصح 

ملون المسئولية القانونية واألدبية عن أفكارهم وآرائهم، والمجلة ليست مسئولة  يتح
 عن أي شيء من ذلك.

البحوث المنشورة مرتبة وفقًا العتبارات فنية، وال يعكس هذا الترتيب قيمة هذه  
 البحوث أو مستوى مؤلفيها. 
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 بالمجلة:قواعد النشر  ❖
مجلة علمية محكمة تصدر نصف سـنوية عـن جامعـة الرفـاق مجلة الرفاق للمعرفة 

مـــن  العلمـــيثـــرال البحــ  إ فـــي ةالمســاهم إلـــى واالنســانيةو وتســـعىة للعلــوم التطبي يـــ 
ذلــف فـــئن هيتــة التحريـــر المجلـــة  تنشــرهاو ولتح يـــق يخــ ا البحـــو  والدراســا  التـــ 

ن البحـو  المنشـورة أمـن  التأكـدتركيز على رصانة ما ينتشر في المجلـة مـن حيـ  
 .و ونعرض فيما يلي قواعد النشر بالمجلةذا  فاتدة علمية وعملية للمجتمع

ــة للنشــر بهــا كــا البحــو  التــي ت ــع فــي مجــاا العلــوم   ت بــا المجل
 اإلنسانية والتطبي ية.

 المنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة البحو  العلمية.اإللتزام ب 
أن يحتوي البح  على خطة بح  إجراتية)البحو  التطبي ية(و تبين المشـكلة   

ــة  ــروض والمنهجيـ ــا الفـ ــةو وأيضـ ــداف واههميـ ــا واههـ ــوح وواقعيتهـ ــة بوضـ البحثيـ
 البح . ةالمتبعة وغيرها من متطلبا  خط

)نظريــة أو تطبي يــة( جديــدةو وأال يكــون ســرد أن ي ــدم البحــ  مســاهمة علميــة  
 تجميع وسرد هفكار علمية معروفة.

( كلمـــــةو ويكـــــون مكتوبـــــا  باللغـــــة 260أن يتضـــــمن البحـــــ  ملخصـــــا  ال يزيـــــد ) 
االتجليزيـــة للبحـــو  المكتوبـــة باللغـــة العربيـــةو ومكتوبـــا  باللغـــة العربيـــة للبحـــو  

 المكتوبة باللغة  اإلنجليزية . 
ار نظــــري يل ــــى الضــــول علــــى موضــــو  البحــــ  يســــتعيد أن يكــــون للبحــــ  إطــــ  

عــرض أدبيــا  البحــ  مــن خــ ا المراجــع العلميــة الموثــوق بهــاو ويســهم فــي 
 إثرال المعرفة العلمية في مجاا العلوم اإلنسانية والتطبي ية.

 أن يكون للبح  نتاتج وتوصيا  تتوافق مع ما تم عرضه في أدبيا  البح . 
سالة دكتوراه أو ماجسـتير أو جـزل مـن كتـاوو أو أال يكون البح  مست   من ر  

 بح  سيق نشره أو قدم للنشر من جهة أخري.
يعــرض البحــ  بشــكا ســري علــى محكمــين أثنــين فــي مجــاا تخصــ  البحــ   

ممـن تختــارهم هيتـة التحريــر وهمـا مــن يحـدد ال بــوا أو الـرفض للنشــر بالمجلــة 
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أو رفــضو أو وجــود تعــدي   فــي البحــ  يــتم إبــ   صــاحبه وفــي حالــة قبــوا 
ــة اخــت ف نتــاتج الت يــيم )قبــوا ورفــض( بنتــاتج الت يــيم الســري. يــتم و وفــي حال

 االحتكام لمحكم ثال  يعتبر قراره نهاتيا .
 يتم نشر البحو  بالمجلة باللغتين العربية واالنجليزية ف ط. 
ين مـن العـدد الـذي نشـر فيـه يمنح كـا باحـ  تـم قبـوا بحثـه للنشـر عـدد نسـخت 

 بحثه.  
اآلرال الواردة باهبحا  العلمية التي تنشر بالمجلة تعبر عن آرال أصحابها وال  

 تتحما المجلة أي مستولية عن هذه اآلرال.
من حق هيتة تحرير المجلة رفض أية بحو  ودراسـا  ال تراهـا مناسـبة دون   

 إبدال اهسباو هصحابها.
 ب ية ورودها بعد إعدادها في صورتها النهاتية للنشر.تنشر البحو  بحسو أس 
  ال ترد أصوا البحو  الم دمة للنشر بالمجلة سوال قبل  للنشر أم لم ت با. 
ُيعَلم الباح  ب رار الت يـيم رسـميا  فـي مـدة شـهر كحـد أقصـى مـن تـاري  اسـت م  

  البح .
علـــى أن ي ـــوم يبلــا الباحـــ  التـــي قبـــا بحثـــه بالتعـــدي   المطلوبـــة إن وجـــد   

 بئجراتها في مدة ال تزيد عن شهر من تاري  الخطاو.
 ومواصفات كتابة البحوث والدراسات للنشر في المجلةضوابـط  ❖

و ونسـخة  A4ي دم الباح  نسخة ورقيـة مـن بحثـه مطبوعـة علـى الـورق حجـم  
إلـــــى ســـــكرتير المجلـــــة أو عبـــــر البريـــــد CD))إلكترونيـــــة علـــــى قـــــر  ليـــــزري 

 اإللكتروني للمجلة.
 (.Microsoft word) يكتو البح  على برنامج 
يجو أن تحتوي الصفحة اهولى للبح  على اسم الباحـ  أو البـاحثين ث ثيـاو  

 وعنوان البح  والدرجة العلمية وجهة العما.
أن يكــون للبحــ  ملخــ  ال يتجــاوز الصــفحة الواحــدة وال يزيــد عــدد صــفحا   

ــن  ــع والم حــــــــــق (30)البحــــــــــ  عــــــــ ــة المراجــــــــ ــا قاتمــــــــ ــا فيهــــــــ ــفحة بمــــــــ .صــــــــ
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يجـو أن يضــم ملخــ  البحــ  الن ــاط التاليـة ) نبــده مختصــرة عــن الموضــو و  
 اههداف و العينة والمنهج المستخدم و اهدوا و وخ صة النتاتج(.

( للغـة العربيـة وللغـة االنجليزيـة simplified Arabicو  )يكتو البح  بخط ن 
 (.(Times  New Romanخط نو 

أسـود  و(15( عـاديو والعنـاوين الفرعيـة )13أن يكون حجم الخط للبح  رقـم) 
ــم ) ــية رقـ ــاوين الرتيسـ ــنو والعنـ ــافة )16داكـ ــرف مسـ ــنو وتتـ ــود داكـ و (1.15( أسـ
 د داكن.( للمراجع أسو 12مفردة للتباعد بين اهسطر وحجم )

ســم( ومــن اليمــين  2.5تكـون هــوامل الصــفحة مـن اهعلــى واهســفا واليسـار ) 
 سم(. 3)
 .على اليمينيكون ترقيم الصفحة أسفا الصفحة  
صــادر والــدراجع م(  فــي اإلشــارة إلــى كــا الHarvard styleإتبــا  طري ــة ) 

 التي استشهد بها الباح  في بح  وذلف بالطري ة اآلتية:
 اإلشارة إلى المراجع في متن البح : ب -أ

الباحـ  فـي بحثـو وذلـف   تتم اإلشارة إلى الدصادر والدراجع التي استشـهد بهـا
 مثـــا و ))الل ـــوو ســـنة النشـــرو الصـــفحة:   اآلتـــي وفـــقفـــي مـــتن البحـــ  

 ويراعى في ذلك :و  (79و  2002)كنعانو 
كنعــــان (أوال : فــــي حالــــة وجــــود أكثــــر مــــن متلــــف يكــــون التهمــــيل كــــاآلتي : 

 (10و    2006والخالديو 
ــاآلتي ــيل كـ ــون التهمـ ــُ  يكـ ــت لتفـ ــن مـ ــر مـ ــود أكثـ ــة وجـ ــي حالـ ــا : فـ كنعـــان (:ثانيـ

 (17و    2008وآخرونو 
ثالثا : في حالة ورود أكثر من مرجع للمتلف ترتو الدراجع بالحروف اهبجدية 

 (.88و   2008كنعان أو  :أبجدهوز كاآلتي
 .(Stanlic, 2012, p11) اآلتي وفقرابعا  : يتم التهميل للمرجع اهجنبية 
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  خامسا   في حالة وجود أكثر من مت لتف يكون التهميل كاآلتي:
( Stanlic & Paul, 2012, p11 ) 

 ) لتفُ  يكون التهميل كاآلتي:سابعا  : في حالة وجود أكثر من مت 
Stanlic et. al. 2012, p11)) 

 تتم كتابة قاتمة الدرجع في نهاية البح  وفق اهتي :
أوال  : أن تكــون مرتبــة ترتيبــا  أبجــديا  تصــاعديا  مــن )اهلــف إلــى اليــال( بالنســبة 

 .بالنسبة للمراجع اإلنجليزية Z )إلى (A للمراجع العربيةو ومن
 .تكتو الدراجع العربية أوال  ثم الدراجع اهجنبية  :ثانيا  
   :المراجع العربية: تكتو كاآلتي  -ج
بالنسبة للكتو : اسم المتلف)سنة النشر(و عنوان الكتاوو المدينة و دار   -1

 .)النشر
بالنســبة للــدوريا  : اســم الباحــ  و)اســم المجلــةو العــددو التــاري (و عنــوان  -2

 .)لمجلةو الصفحا الصادرة ل البح و الجهة
بالنســـــــبة للمـــــــتتمرا  : اســـــــم الباحـــــــ و )اســـــــم المـــــــتتمر و فتـــــــرة انع ـــــــاد   -3

 المدينة و الجهة المنظمة للمتتمر(.) المتتمرو(و عنوان البح و
 المراجع اهنجليزية أو الفرنسية: تكتو المراجع االنجليزية كاآلتي : 4-

- Stanlic, Robert (2008), Theory of Economics, 6th 
edition, (New York:Thomson learning). 

ــتن  -د ــي مـ ــع فـ ــق المراجـ ــى أن تتوافـ ــ  ويراعـ ــر البحـ ــي أخـ ــع فـ تثبـــ  المراجـ
 الن  مع المراجع في نهايته. 
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 كلمة المشرف العام

قراتنــا اهعــزال ومتتبعــي مجلــة الرفــاق للمعرفــة مــن بــاحثين ومهتمــين      
وأساتذةو نحييكم ونضع بـين أيـدكم العـدد الخـامس مـن المجلـة حـاف   بعـدد 
ــي مجـــاال   ــيع المهمـــة فـ ــن المواضـ ــدد مـ ــةو تناولـــ  عـ ــن اهوراق البحثيـ مـ

ا فيها اإلدارة والمحاسبة واالقتصاد والهندسةو وتأما لجنة التحرير أن تجدو 
ما يفيدكم فـي مجـاالتكم المختلفـةو ويعـزز إيمـانكم بـأن البحـ  العلمـي هـو 

 مفتاح ت دم الشعوو ونهضة اقتصادها ونمو ثرواتها.

هذا وتهيو لجنة التحريـر بالبـاحثين واهسـاتذة أن يسـهموا بدراسـاتهم       
ــة لســـــما   وبحــــوثهم فــــي إثـــــرال المجلــــة واســــتمرار صـــــدورهاو وهــــي متفتحــ

 وآراتكم للرقي بالمجلة ف  تبخلو علينا. م حظاتكم

وال يفوتنا أن نت دم بوافر الشكر والت دير إلى أصحاو البحو  التي نشر  
 في هذا العدد وأعداد ساب ة ولجميع الم يمين.

 دمتم .... وباهلل التوفيق 
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   األمريكي المعيار باستخدام المال رأس كفاية قياس
(CAMELS) 

 الليبية   التجارية المصارف من  ِلَعيِّنة   فترتين بين مقارنة دراسة
 كلية االقتصاد فر  اهبيار/ جامعة بنغازي.مساعد محمد اصميدة بوعظما . محاضر  

 .بنغازي جامعة/  اهبيار فر  االقتصاد كلية مساعد محاضر. إدريس محمد خالد المبروف
 بنغازي جامعة/  سلوق فر  االقتصاد بكلية مساعد محاضر .الفيتوري سالم ونيس أماني

 الملخص

هـــدف  هـــذه الدراســـة إلــــى قيـــاس كفايـــة رأس المــــاا بالمصـــارف التجاريـــة الليبيــــةو    
(و وَتكـــومن مجتمـــع الدراســـة مـــن المصـــارف CAMELSباســـتخدام المعيـــار اهمريكـــي )

التجارية الليبيــةو واقتصــر  َعيانــة الدراســة علــى مصــرفينو همــا: )مصــرف الصــحاريو 
ــاد علــــى المــــنهج  ــة  تــــم االعتمــ ــة(و ولتح يــــق هــــدف الدراســ ــرف التجــــارة والتنميــ ومصــ
التحليلــي الم ــارنو الــذي يهــدف إلــى قيــاس وتحليــا كفايــة رأس المــاا للمصــارف محــا 

ــة الدراســـة خـــ ا الفتـــرة الدر  ــارير الماليـــة للمصـــارف َعيانـ ــم االعتمـــاد علـــى الت ـ اســـةو وتـ
(و وتــم االقتصــار علــى هــذه الفتــرة  لكــون الســنوا  اهربــع 2014 - 2007الماليــة: )

_ مـــا قبـــا عـــام الثـــورة _ كانـــ  مســـت رة  نســـبي ا و واهربـــع الســـنوا  _ مـــا بعـــد الثـــورة _ 
را  ال سياســية واالقتصــاديةو وتوصــل  هــذه الدراســة إلــى عــدة شــهد  الكثيــر مــن التمغيــ 

نتاتجو أهمها: أن فترة ما بعد الثورة كان لها أثٌر سلبيٌّ على أدال مصــرف الصــحاريو 
% قبــا الثــورةو إلــى: 5.8حيــ  انخفــض المتوســط العــام لنســبة كفايــة رأس المــاا مــن: 

رأس المـــــاا (و أي أن 4% مـــــا بعـــــد الثـــــورةو مـــــع االحتفـــــاظ بالتصـــــنيف رقـــــم: )4.83
ضــعيف جــدا . فــي حــين كانــ  فتــرة مــا بعــد الثــورة لهــا أثــٌر إيجــابيٌّ علــى أدال مصــرف 
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% 8.32التجــارة والتنميــةو حيــ  ارتفــع المتوســط العــام لنســبة كفايــة رأس المــاا مــن: 
( 1% ضــمن تصــنيف رقــم: )20( لفتــرة مــا قبــا الثــورة إلــى: 2ضــمن تصــنيف رقــم: )

أن مصــرف التجــارة والتنميــة انت ــا مــن تصــنيف رأس لفتــرة مــا بعــد الثــورةو وهــذا يعنــي 
الماا الم تمو إلى تصنيف رأس المــاا الجيــد. ومــن أهــم مــا أوصــ  بــه هــذه الدراســة  
أنـــه يجــــو علــــى إدارة مصــــرف ليبيــــا المركــــزي اتخــــاذ إجــــرالا و مــــن شــــأنها أن تُلــــزم 

ــَ  ــدمد مــــن قتبــ ــاا المحــ ــار كفايــــة رأس المــ ــى لمعيــ ــدا اهدنــ ا إدارة المصــــارف بتطبيــــق الحــ
 %.8المصرف المركزيو وهي نسبة: 

 .ا و المعيار اهمريكيكفاية رأس الما الكلمات المفتاحية:

Abstract 

    This study aimed to measure capital adequacy in Libyan 

commercial banks using the American standard (CAMELS). 

The study population consisted of Libyan commercial banks 

and the study sample was limited to two banks (Sahara Bank 

and Trade and Development Bank). To achieve the goal of the 

study, the comparative analytical approach was adopted.  

Which aims to measure and analyze the capital adequacy of the 

banks under study, and the financial reports of the banks of the 

study sample were relied upon during the financial period 

(2007-2014), This period was limited to the fact that the four 

years before the revolution year were relatively stable, and the 

four years after the revolution witnessed many political and 

economic changes, and this study reached several results, the 

most important of which is that the post - revolution period had 

a negative impact on the performance of the Sahara Drain, as it 

decreased The general average of the capital adequacy ratio 
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from 5.8% before the revolution to 4.83% after the revolution, 

while maintaining rating No. 4, That is, the capital is very 

weak. Whereas the post-revolution period had a positive impact 

on the performance of the Trade and Development Bank, as the 

general average of the capital adequacy ratio increased from 

8.32% in classification No. 2 for the pre-revolution period to 

20% in classification No. 1 for the post-revolution period, and 

this means that the bank Trade and development moved from 

the appropriate capital classification to the classification of 

good capital, and one of the most important recommendations 

of this study is that the Central Bank of Libya management 

must take measures that oblige banks to apply the minimum 

capital adequacy standard specified by the Central Bank 

management, which is a percentage 8%. 

Key words: CAPITAL ADEQUACY, CAMELS 

 المقدمة:

د  موضــو  كفايــة رأس المــاا المصــرفيو واتجــاه المصــارف نحــو تــدعيم مراكزهــا     ُيعــَ
الماليــة  أحــد االتجاهــا  الحديثــة فــي إدارة البنــوفو والــذي تطــور بشــكا  كبيــر  فــي ربــع 

ــي دوا  ــرفي فـ ــاز المصـ ــعي الجهـ ــا سـ ــيو فـــي ظـ ــرن الماضـ ــدرتها ال ـ ــوير قـ ــالم لتطـ العـ
التنافسية فــي مجــاا المعــام   الماليــةو بعــد اهخــذ فــي االعتبــار التطــو را  المت ح ــة 
التــي تشــهدها اهســـواق العالميــةو فأصـــبح أي  مصــرف ُمعرمضـــا  للمخــاطر المصـــرفية  
نظـــرا  للمنافســـة المحليـــةو أو العالميـــة. ومـــن هنـــاو بـــدأ التفكيـــر فـــي البحـــ  عـــن آليـــا  

 (.2: 2015دبيك، ) هة هذه المخاطر التي تتعرض لها المصارفلمواج
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ــا إلــــى تــــدعيم و      ــارف التجاريــــة واتجاههــ ــة رأس المــــاا للمصــ ــر موضــــو  كفايــ يعتبــ
مراكزهــا الماليــةو مــن أهــم المواضــيع التــي تشــغا خبــرال المصــارفو وذلــف نتيجــة  لمــا 

االقتصــاديةو ومــا ارتــبط بهــا مــن عرفــه العــالم مــن تحــو ال  عمي ــة ناتجــة عــن العولمــة 
ــدود الدوليـــةو والتجـــارو ال اســـية التـــي هـــزم   حريـــة تحركـــا  رتوس اهمـــواا عبـــر الحـ
االست رار المــالي والمصــرفي علــى مســتو، العــالمو وهــدمد  بفوضــى اقتصــادية عارمــةو 

ــام  ــر عـــ ــي أواخـــ ــيف فـــ ــة المكســـ ــاو أزمـــ ــام 1994مثـــ ــا عـــ ــداعياتها 1995و وأواتـــ و بتـــ
اهزمـــة الن ديـــة والماليـــة فـــي دوا جنـــوو وشـــرق آســـيا فـــي النصـــف  المختلفـــةو وكـــذلف
و والتي امتدم  آثارهــا إلــى أكبــر اهســواق الماليــة 1998و وعام 1997الثاني من عام 

الدولية وكانــ  لهــا آثــاٌر كبيــرةٌ علــى النظــام المصــرفي الــدوليو وأصــبح  هنــاف حاجــة 
دة ماسمة إلى خلق ترتيبا  نظامية ورقابية في المصــارف و َتحُكمهــا معــايير دوليــة ُموحــم

لعــ ج هــذا الضــعف علــى مســتو، المصــارف _ ال ســيما الرقابــة الداخليــةو وال صــور 
اإلداري فـــي المتسمســـا  الماليـــة _و ويعتبـــر معيـــار رأس المـــااو مـــن اهدوا  الرتيســـة 
التــي بــادر  العديــد مــن الــدوا _ التــي عانــ  مــن اهزمــا  الســاب ة _ إلــى اســتخدامه  

 (. 2016)براح، وكشكوش،  ميتهو ودوره في مواجهة المخاطرهه

وبمــــا أن الــــنظم الت ليديــــة لت يــــيم اهدال لهــــا محــــدمداتهاو وهــــي قاصــــرة فــــي إعطــــال    
ي دون النــوعيو  إشارا  تحذيرية إلدارة المصرف  بسبو اعتمادها علــى التحليــا الكمــا

ــي ت ــانبينو وتعطـــ ــ  الجـــ ــتم بكـــ ــدة  تهـــ ــايير جديـــ ــذا  ظهـــــر  معـــ ــام   هدال لـــ ــا  شـــ  ييمـــ
المصــرفو ومــن أهــم هــذه المعــاييرو نظــام ت يــيم المصــارفو وف ــا  للمتشــرا  الناتجــة 

  (.2015)تريعة، . CAMELS)) وُيطلق عليها عن عملية الفح  الميدانيو
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رو التــي تســتخدم  (CAMELS) ويعتبر نموذج    مــن المعــايير الرقابيــة لانــذار الُمبكــا
ذ هـــذا المعيـــار كمتشـــر لت يـــيم أدال ل يـــاس مـــد، ســـ مة  اهدال المصـــرفيو حيـــ  ُيتخـــَ

ر  المصــارفو ثــم تصــنيفهاو واكتشــاف أوجــه الخلــا المــالي فــي أداتهــا _ قبــا وقــ  ُمبكــا
_  حتــــى ال تتعــــرض لمشــــاكا ماليــــة عاصــــفة  تــــتدي إلــــى انهيارهــــا. وهــــذا النمــــوذج 

نـــا  رتيســـةو وهـــي: )كفايـــة رأس المـــااو جـــود ة اهصـــواو اإلدارةو اختصـــاٌر لســـتة ُمكوا
العواتــدو الســيولةو الحساســية إلــى مخــاطر الســوق(. وهــذا لت يــيم المصــارف التجاريــةو 

 وتحديد ن اط الضعف وال و،.

إن ت ييم م لة المصارف في مجاا المعام   الدوليةو يــرتبط بدرجــة كبيــرة بمــد،    
لمصــرف كركيــزة اســتيفاتها لحــدود معيــار كفايــة رأس المــااو الــذي يســتخدم رأس مــاا ا

ــة التحتيــــة  ــا البنيــ ــا تمويــ ــن أجــ ــاو وكــــذلف مــ ــاا وقوعهــ ــي حــ ــاتر فــ ــا  الخســ المتصــ
 (.2016)األمين،  للمصارف.

 مشكلة الدراسة: 

تعتبر المصارف لها دور هام في التنمية االقتصاديةو باإلضــافة إلــى أن المخــاطر    
المصــرفية مـــن أكثـــر الموضـــوعا  التـــي تشـــغا تفكيـــر العـــاملين فـــي المصـــارف علـــى 
مستو، العالم  نظرا  لألزما  المالية التي قد يتعرض لها ال طا  المصرفيو والتــي قــد 

صــارف االهتمــام بنســبة كفايــة رأس المــاا لــذا  يجــو علــى هــذه المتتدي إلــى إف ســهو 
لــديها  لكونهــا ُتعبــار عــن م ــدار رأس المــاا المناســو للهيكــا المــالي للمصــرف بشــ يه  
اهساســــيو والمســــاند الــــذي يحمــــي وي ــــي المصــــارف مــــن المخــــاطرو ويحمــــي أمــــواا 
را  )لجنــة بــازا  الُمودتعين. ويعتبر معيار كفاية رأس الماا من أهم ما جال  به م ــرم



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6 

الدولية(  هنها تساهم في التحكم في المخاطر المصــرفيةو وكــذلف المصــرف المركــزي 
رةو بموجـــو  ــرم ــة رأس المـــاا الم ـ ــدود الـــدنيا لكفايـ ــارف بتطبيـــق الحـ ــيو ُيلـــزم المصـ الليبـ
ــا المركـــزيو  ــة فـــي مصـــرف ليبيـ ــلطة المصـــرفيةو والُمتمثالـ ــازا( ومتطلبـــا  السـ )لجنـــة بـ

 ة الدراسة في التساتال  التالية:يمكن صياغة مشكل%و و 8والبالغة: 
هـــــا يـــــتم االحتفـــــاظ بمســـــتو،  كـــــاف  مـــــن رأس المـــــاا  وفـــــق المعيـــــار اهمريكـــــي  -

(CAMELS في المصارف التجارية محا الدراسة؟ ) 
هـــــا يوجـــــد اخـــــت ف فـــــي مســـــتو، كفايـــــة رأس المـــــاا  وفـــــق المعيـــــار اهمريكـــــي  -

(CAMELS) ــابع عشـــر ــد ثـــورة السـ ــة _ قبـــاو وبعـ ــارف محـــا الدراسـ مـــن  للمصـ
 فبراير ؟ 

 ما هو الفرق بين المصارف محا الدراسة في مستو، كفاية رأس الماا؟  -

  أهداف الدراسة:

ــااو ان    ــة رأس المــ ــاس كفايــ ــي قيــ ا فــ ــا ــةو والُمتمثــ ــرتيس للدراســ ــدف الــ ــن الهــ ــا  مــ ط قــ
   تهدف هذه الدراسة إلى:((CAMELSباستخدام المعيار اهمريكي 

ــار اهمريكــــــي  .1 ــاا  وفــــــق المعيــــ ــتو، كفايــــــة رأس المــــ  (،(CAMELSقيــــــاس مســــ
باستخدام المتشرا  الماليةو وباالعتماد علــى الت ــارير الماليــة للمصــارف التجاريــة 

 الليبية محا الدراسة.
الم ارنــة بــين فتــرتين للمصــارف التجاريــة محــا الدراســة  قبــاو وبعــد ثــورة الســابع   .2

 عشر من فبرايرو من حي  كفاية رأس الماا.
  ة لمعيار كفاية رأس الماا.التأكد من أن المصارف التجارية محا الدراسة ُمطبا  .3
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 أهمية الدراسة: 

ن أهميــة الدراســة مــن     ــب النظــري َتكمــُ د  محاولــة  لعــرض جــزل مــن  الجان كونهــا ُتعــَ
ــار اهمريكــــي  ــاا  وفــــق المعيــ ــاس كفايــــة رأس المــ التــــراكم المعرفــــي والفكــــريو عــــن قيــ

CAMELS) و الذي ُيمثاا أحد أنظمة الرقابة المصرفية المهمة المســتخَدمة فــي ت يــيم)
وتحديد مراكز ال ــو، والضــعف لــد، المصــارف  لتجنــو الوقــو  فــي أزمــا و واكتشــاف 

ر _  حتــــى ال تتعــــرض أوجــــ  ه الخلــــا المــــالي فــــي أدال المصــــارف _ قبــــا وقــــ  ُمبكــــا
ا البــاحثين  درة اهبحــا  التــي تناولــ  هــذا الموضــو  مــن قتبــَ لمشــاكا ماليــة. وكــذلف لنــُ
د  هــذه الدراســـة اهولـــى _ حســو علـــم البــاحثين _ التـــي تهـــتم  علــى مســـتو، ليبيــاو وُتعـــَ

( فــي المصــارف (CAMELSر اهمريكــي ب يــاس كفايــة رأس المــاا  باســتخدام المعيــا
التجاريــــة الليبيــــةو وأن عمــــا المصــــارف وفــــق معيــــار كفايــــة رأس المــــااو يعتبــــر مــــن 
السياســا  الداخليــة للمصــرفو التــي ال يــتم اإلفصــاح عنهــا عــادة و وتعتبــر المصــارف 
التجارية أهم ركيزة في اقتصاد أي دولة في العالمو وذلف من خ ا الدور الــذي تلعبــه 

و وفــق في ت نميته وتطويرهو وإلب اتها على هذا الدور  يجو أن تحظى برأس ماا  كــاف 
دما  فــي المســت باو وكــذلف يعتبــر معيــار  المعــايير المطلوبــة لمواجهــة اهخطــار والصــم
را  )لجنــة بــازا الدوليــة(و فــي مســاهمة   كفايــة رأس المــاا مــن أهــم مــا جــال  بــه م ــرم

لــى مســتو، المصــارفو وكــذلف علــى مســتو، منهــا للــتحكم فــي المخــاطر المصــرفية ع
اهنظمــة المصــرفية العالميــة. وأمــا مــن الجانــو التطبي ــي  فتكتســو الدراســة أهميتهــاو 
في كونها علمية  تطبي ية  للتحليا والم ارنة بين فترتين من الزمنو وبــين مصــرفين مــن 

ــيطو و  ــي التخطـ ــا  فـ ــتفادة منهـ ــا االسـ ــن أجـ ــذا مـ ــةو وهـ ــة الليبيـ ت المصـــارف التجاريـ ــ  التنبـ
 للمست با.
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  منهجية الدراسة:

اعتمد  هذه الدراسة على المنهج التحليلي الم ارنو الذي يهــدف إلــى قيــاس كفايــة    
للمصارف التجارية محا الدراســةو  (CAMELS)رأس الماا  وفق المعيار اهمريكي 

ر فــي  ظهــار م ــدار التمغيــ  خــ ا فترتــَي مــا قبــا وبعــد ثــورة الســابع عشــر مــن فبرايــرو وا 
كفايــــة رأس المــــاا للمصــــارف محــــا الدراســــة بــــين الفتــــرتينو وقــــد تــــم االعتمــــاد علــــى 

 الت ارير وال واتم المالية للمصارف محا الدراسة لل يام بذلف.

 حدود الدراسة: 

اقتصــر  الدراســة علــى َعيانــة مــن المصــارف التجاريــة العاملــة فــي ليبيــاو حيــ  تــم    
ــة:  ــرة الماليـــ ــ ا الفتـــ ــة خـــ ــة الدراســـ ــارف َعيانـــ ــة للمصـــ ــارير الماليـــ ــى الت ـــ ــاد علـــ االعتمـــ

(و وتــم االقتصــار علــى هــذه الفتــرة  لكــون الســنوا  اهربــع قبــا عــام 2014–2007)
شــــهد  الكثيــــر مــــن  2011بعـــد ســــنة  مســـت رة  نســــبيا و والســــنوا  اهربــــع مــــن 2011

 .  التمغي را  السياسية واالقتصادية

  مجتمع الدراسة:

تكـــــومن مجتمــــــع الدراســـــة مــــــن المصـــــارف التجاريــــــة الليبيـــــة ذا  الملكيــــــة العامــــــة    
: )مصــرف التجــارة ثــ   مصــارف هــي والخاصــةو أمــا َعيانــة الدراســة فاقتصــر  علــى

ــة  ــوا ومصـــرف  –والتنميـ ــعوبة الحصـ ــارف  لصـ ــذه المصـ ــار هـ ــم اختيـ ــحاري(و وتـ الصـ
علـــى الت ـــارير الماليـــة مـــن اإلدارا  العامـــة لبـــاقي المصـــارف التجاريـــة خـــ ا الفتـــرة 

 المطلوبة لهذه الدراسة.
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  الدراسات السابقة:

تعتبــر الدراســا  الســاب ةو الركيــزة اهساســية التــي يعتمــد عليهــا الباحــ و للوصــوا    
ســـة. فيمـــا يلـــي  مجموعـــٌة مـــن الدراســـا  البحثيـــة للتعـــر ف علـــى أهـــم إلـــى مشـــكلة الدرا
 أهدافها ونتاتجها:

إلى ت ييم الم ارنة بين المصارف العراقيــةو  (2019)الطائي، وعلي،  هدفت دراسة:-
ومصـــرف أبـــو ظبـــي التجـــاري باإلمـــارا  العربيـــة المتحـــدة  مـــن أجـــا تحديـــد ســـ مة 

فــي عمليــة ت يــيم   (،(CAMELSوصــحة المصــارف محــا الدراســةو باســتخدام نمــوذج 
ناف  ضــمن التصــنيف  شــاملة و وتوصــل  الدراســة إلــى أن المصــارف َعيانــة الدراســة صــُ

و وف ا  للنموذجو وهو تصنيف مرضــيو وتميــمز  كــذلف المصــارف المحليــة َعيانــة الثاني
الدراسة باحتفاظهــا بنســبة مرتفعــة مــن كفايــة رأس المــاا والســيولة الن ديــةو علــى عكــس 

 المصرف الم ارنو والذي تميمز بانخفاض نسو الكفاية والسيولة الن دية.  

إلـــــــى تطبيـــــــق نمـــــــوذج الت يـــــــيم المصـــــــرفي  (2018)أســـــــعد، هـــــــدفت دراســـــــة:  -
(CAMELS )  مــــن أجــــا الوقــــوف علــــى المركــــز المــــالي للمصــــارف محــــا الدراســــة

وت ييمهــاو بمــا يخــدم عمليــة ت ــويم اهدالو وتوصــل  الدراســة _ عــن طريــق تطبيــق هــذا 
النمـــوذج خـــ ا فتـــرة الدراســـة _ إلـــى حصـــوا المصـــرف )بيمـــوو والســـعودي الفرنســـي( 

ممـــا (، (CAMELS(و بحســـو الت يـــيم المركـــو لنمـــوذج 3علـــى درجـــة التصـــنيف: )
ــاو جــــودة  ــعف فــــي بعــــض العناصــــرو مثــ ــه ن ــــاط ضــ ــي أن أدال المصــــرف يواجــ يعنــ
اهصــوا واإلدارةو والتـــي تســتوجو اتخـــاذ إجــرالا  خاصـــة  بهــدف تحســـين أدال هـــذه 
العناصــــر بصــــورة خاصــــةو وأدال المصــــرف بصــــورة عامــــةو كمــــا تشــــير النتــــاتج إلــــى 
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(و ممــا يعنــي أن أدال المصــرف 2ية( علــى درجــة التصــنيف: )حصــوا مصــرف )ســور 
جيــــد فــــي معظــــم النــــواحيو وقدرتــــه علــــى مواجهــــة التحــــديا  جيــــدةو ويتطلــــو بعــــض 

 اإلجرالا  التي من شأنها أن تحسن اهدال بصورة أفضا.

إلــى ت يـــيم وتصــنيف المصـــارف  (2018)الخاقــاني، وأبــو هونــه، هــدفت دراســة:  -
ــالنموذج  ــة بــ ــرا  الخمــــس الخاصــ ــن المتشــ ــة مــ ــى مجموعــ ــا  إلــ ــةو وف ــ ــة العراقيــ التجاريــ

ــة ، (CAMELS)اهمريكــــي  ــنيف المصــــارف َعيانــ ــيم وتصــ ــة علــــى ت يــ ــد الدراســ وتعتمــ
الدراسة من خ ا التركيز علــى أهــم متشــرا  اهدال المــالي للمصــارفو والُمتمثالــة فــي 

والربحيــة والســيولةو وأهــم مــا توصــل  إليــه الدراســة هــو وجــود تراجــع كفايــة رأس المــاا 
في أدال المصارف الحكومية م ارنــة  بالمصــارف الخاصــةو باالعتمــاد علــى الُمتغيــارا  

 الث ثة أع ه.

لـــــى تحديـــــد أثـــــر محـــــدادا  كفايـــــة رأس المـــــاا إ( 2017)داود، هـــــدفت دراســـــة:  -
متشـــر علـــى أدال المصـــارف التجاريـــة المصــرفي علـــى العاتـــد علـــى ح ـــوق الملكيـــةو ك

الســوريةو وتطــوير نمــوذج قياســي يســتند إلــى التحليــا المــالي لل ــواتم الماليــة المنشــورة 
للمصارف الســوريةو وتوصــل  الدراســة إلــى وجــود ع قــة ســالبة ذا  داللــة إحصــاتيةو 
بــين مخــاطر االتتمــانو والعاتــد علــى ح ــوق الملكيــةو ووجــود ع قــة طرديــة قويــةو بــين 

 عدا ال وة اإليراديةو والعاتد على ح وق الملكية.م

إلــى معرفــة دور معيــار كفايــة رأس  (2016هدفت دراسة: )براح، وكشـكوش،  -
ــفة  ــة بصــ ــارف الجزاتريــ ــةو والمصــ ــفة عامــ ــة بصــ ــارف التجاريــ ــا المصــ ــاا فــــي عمــ المــ
خاصــةو وتوصــل  الدراســة إلــى أن معيــار كفايــة رأس المــاا يعتبــر أداة أساســية لعمــا 
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المصــارف بصــفة عامــةو والمصــارف التجاريــة بصــفة خاصــةو ولكــن ال يمكــن اعتبــاره 
 كافيا  لوحده لنجاح عما المصارف.

إلــى التعــرف علــى محــدادا  كفايــة رأس  (2016)سـليمان، وعلـي، هدفت دراسـة:  -
المـــاا فـــي المصـــارف الســـورية الخاصـــة الُمدَرجـــة فـــي ســـوق دمشـــق لـــألوراق الماليـــةو 

دراسة وجود ع قة عكسيةو بين كاٍّ من مخاطر االتتمــانو ومخــاطر وأظهر  نتاتج ال
ســعر الفاتــدةو مــع نســبة كفايــة رأس المــااو كمــا أظهــر  ع قــة إيجابيــةو بــين مخــاطر 
الرفع الماليو ونسبة كفاية رأس المااو في حين ال يبدو أن كــ م مــن حجــم المصــرفو 

ــبة كفايــــ  ــد نســ ــي تحديــ ــا  فــ ــان دورا  جوهريــ ــهو يلعبــ ــارف وربحيتــ ــي المصــ ــاا فــ ة رأس المــ
 السورية الخاصة.

إلــى تحليــا الع قــة بــين تطبيــق معــدا كفايــة رأس  (2015)دبيـك، هدفت دراسـة:  -
المــااو وربحيــة المصــارف التجاريــة المحليــة العاملــة فــي فلســطينو وتوصــل  الدراســة 
إلـــــى أن زيـــــادة معـــــدا كفايـــــة رأس المـــــاا يـــــتدي إلـــــى انخفـــــاض معـــــدا العاتـــــد علـــــى 

 و ومعــدا العاتــد علــى الح ــوق الملكيــةو ومعــدا العاتــد علــى الســهمو اهمــر الموجــودا
الذي يتطلو عدم المغاالة في تحديد كفاية رأس المااو والعما علــى تح يــق متطلبــا  
التـــوازنو مـــع اههـــداف اهخـــر، للمصـــارفو وهـــي تح يـــق الربحيـــة ُمَمثملـــة  فـــي زيـــادة 

لــة التــوازن بــين متطلبــا  كفايــة رأس المعــدال  المــذكورةو حيــ  إن المحافظــة علــى حا
المــااو وتح يـــق الربحيـــةو وســوف يعطـــي مجـــاال  أوســـع للبحــ  عـــن فـــر  اســـتثمارية 

ية    وذوا  مخاطر يمكن السيطرة عليهاو وذوا  عواتد م بولة.و ُمجدت
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ــة:  - ــدفت دراســ ــرون، هــ ــد وآخــ ــة  (2013)محمــ ــارف اههليــ ــن أن المصــ ــد مــ للتأكــ
د مــن )مصرف االقتصاد  ل ستثمار والتمويا( مطباٌق لمعيــار كفايــة رأس المــاا المعتمــَ

قبا المصرف المركزي العراقيو وأهم ما توصل  إليه الدراســةو أن مصــرف االقتصــاد 
ل ستثمار المعتَمد من قبا المصرف المركزي العراقي بأن قــد بلغــ  نســبة كفايــة رأس 

 (.%12 ولة )( قياسا  بالنسبة المحدمدة المع%16.3الماا: )

ــدفت ال - ــة: هـ باتجـــاه  إلـــى اختبـــار المصـــارف ( AL-Zubi.atk،2008)دراسـ
را  فـــــي متطلبـــــا  رأس المـــــااو المفروضـــــة مـــــن قبـــــا الجهـــــا  الرقابيـــــة علـــــى  التمغيـــــ 

وأظهــــر  (و 2003إلــــى عــــالم  1990المصــــارف اهردنيــــة خــــ ا الفتــــرة: )مــــن عــــام 
وجود ع قة إيجابية بين إطار ال يود والتشريعا و ومســتويا  رتوس اهمــواا الدراسة 

تويا  المخـــاطرة للمصـــارف التـــي تحتـــاج إلـــى إعـــادة هيكلـــة )تـــدعيم(و تماشـــيا  مـــع مســـ 
رتوس أمـــواا هـــذه المصــــارف ت تـــرو مـــن المســـتويا  الــــدنيا  أن للمصـــارف. وأيضـــا  
زيــادة قاعــدة رأس المــاا بمــا يتوافــق مــع مســتويا   المــااو لهــذا يجــولمتطلبــا  رأس 

 المخاطرة للمصارف.

 اإلطار النظري للدراسة:
 :(CAMELS)مفهوم نظام التصنيف األمريكي  .1

متشر ســريع لالمــام بح ي ــة الموقــف المــالي هي مصــرفو ومعرفــة هو عبارة عن    
درجــة تصــنيفه. ويعتبــر المعيــار أحــد الوســاتا الرقابيــة المباشــرة التــي تــتم عــن طريــق 
ــاتج  ــذ بنتـــــــ ــى اهخـــــــ ــة علـــــــ ــلطا  الرقابيـــــــ ــدانيو حيـــــــــ  عملـــــــــ  الســـــــ ــيل الميـــــــ التفتـــــــ

 و واالعتمــــاد عليهــــا فــــي ال ــــرارا (CAEL)أكثــــر مــــن معيــــار  (،CAMELS)معيــــار
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الرقابيــة  هنهــا تعكــس الواقــع الح ي ــي لموقــف المصــرف. ويمكــن ال ــوا بأنــه:  متشــر 
د  أحــد  سريع اإللمام بح ي ة الموقف المالي هي مصــرفو ومعرفــة درجــة تصــنيفهو وُيعــَ

ــداني ــيل الميـ ــق التفتـ ــتم عـــن طريـ ــي تـ ــرة التـ ــة المباشـ ــاتا الرقابيـ ــور  . الوسـ ــد، ونـ )محمـ
 (.12: 2019اإلسالم، 

 (: (CAMELSنشأة نظام أو معيار  .2

إن مــن  (2013)الــدوري، : يمكــن تلخــي  نشــأة هــذا النظــام كمــا ورد  فــي دراســة   
ر:  الواليــا  المتحـــدة اهمريكيـــة و  أواتــا الـــدوا التــي اســـتخدم  معـــايير اإلنــذار الُمبكـــا

بهــا 1933وذلف بسبو االنهيارا  المصرفية التي تعرض  لها في عام  و وُأعلــن بموجت
مصــرف محلــيو وكــان ذلــف أحــد أســباو إنشــال متسمســة  4000عن إفــ س أكثــر مــن 

ضمان الوداتع المصرفيةو حي  تعرض النظام المصرفي بأكمله لظــاهرة ف ــدان الث ــةو 
وتــدافع الجمهــور نحــو المصــارف لســحو وداتعهــمو ثــم حــد  انهيــار مماثــا فــي عــام 

ر مصــــرف.  221  أدم، إلــــى فشــــا 1988 وقــــد بــــدأ اســــتخدام معــــايير اإلنــــذار الُمبكــــا
و وقام المصرف االحتيــاطي الفــدرالي علــى تصــنيف 1979بالواليا  المتحدة منذ عام 

داها بنتــاتج التصــنيف دون نشــرها للجمهــورو إلــى أن تمكنــ  الســلطا   المصــارفو ومــَ
ت باالنهيـــار المصـــرفي قبـــا حدوثـــهو ف ـــام العـــدد إلـــى   ـــط عـــام ف 3المصـــرفية مـــن التنبـــ 

و وقـــــــــد عكســـــــــ  نتـــــــــاتج تصـــــــــنيف المصـــــــــارف اهمريكيـــــــــة حســـــــــو معيـــــــــار 1998
CAMELS) ) ــي ــة  هدال المصـــارف فـ ــاتَج طيبـ ــة  للفتـــرتين المـــذكورتين _ نتـ _ كم ارنـ

و ف ــد أظهــر  نتــاتج 1988و م ارنــة  بنتــاتج عــام 1998نهايــة الربــع اهوا مــن عــام 
  أن كــــــا المصــــــارف المحليــــــة ت ــــــع فــــــي 1998التصــــــنيف للربــــــع اهوا مــــــن عــــــام 

    .(1)تتمتع بالتصنيف رقم  منها %40( وأن أكثر من: 2)و:  (1) :التصنيف
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بعــدة مراحــاو قبــا أن يصــبح بشــكله النهــاتي  (CAMELS)ف د مــرم نمــوذج الت يــيم    
 وهي: (291: 2018)أسعد، : الدراسا  ومنها دراسةكما ورد  في العديد من 

وهــو أداة للرقابــة المصــرفية المكتبيــةو ويعتمــد  :(CAEL)المرحلــة األولــى نمــوذج 
علــى تحليــا الت ــارير الربــع الســنويةو ومــن ثــَمم وضــع ت يــيم وتصــنيف ربــع ســنوي لهــاو 

ــوذج  ــة لنمـ نـ ــتة المكوا ــر السـ ــر مـــن العناصـ ــة عناصـ ــى أربعـ ــتنادا  علـ و (CAMELS)اسـ
يـــةو وهـــذه العناصـــر اهربعـــة تتمثـــا فـــي: )كفايـــة رأس المـــااو وجـــودة اهصـــواو والربح

 .والسيولة(و وال يشما المعيار عنصر اإلدارة والحساسية لمخاطر السوق

ــوذج  ــة نمـ ــة الثانيـ تـــم إضـــافة عنصـــر جديـــد إلـــى عناصـــر (: (CAMELالمرحلـ
د  النمــوذج أحــد الوســاتا الرقابيــة المباشــرة التــي تــتم  النمــوذج الســابقو وهــو اإلدارةو وُيعــَ

  والســلطا  الرقابيــة _ علــى حــدٍّ عــن طريــق التفتــيل الميــدانيو حيــ  عملــ  اإلدارا
 ،(CAEL) أكثـــر مـــن نمـــوذج (CAMEL) ســـوال _ علـــى اهخـــذ بنتـــاتج نمـــوذج

واالعتمــاد عليهــا فــي ال ــرارا   هنهــا تعكــس الواقــع الح ي ــي لموقــف المصــرفو ويأخــذ 
ــود  ــااو وجــ ــة رأس المــ ــي: )كفايــ ــةو وهــ ــر رتيســ ــة عناصــ ــبان خمســ ــي الحســ ــوذج فــ النمــ

 ةو والسيولة(.اهصواو واإلدارةو والربحي

بئدخــاا  (CAMEL)تــم تطــوير نمــوذج  (:(CAMELSالمرحلــة الثالثــة نمــوذج 
العنصـــر الســـادس عليـــهو وهـــو الحساســـية لمخـــاطر الســـوقو وبالتـــالي  جعـــا النمـــوذج 
أكثــر كفــالة  لخدمــة عمليــة الت يــيمو والوقــوف علــى اهدال المصــرفي  باســتنباط نمــوذج 
ــالة  ــا العاملـــةو وقيـــاس مســـتو، كفـ ــنيف داخلـــي لفروعهـ ــيم وتصـ يســـاعد علـــى عمـــا ت يـ

عتمــاد ف ــط علــى الربحيــةو بوصــفها معيــارا  ل يــاس اهدال لفروعهــا الداخليــة بــدال  مــن اال
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أدال الفــرو و وذلــف عمــ   بمبــدأ الرقابــة الذاتيــةو التــي تســعى المصــارف لتفعيلهــاو وف ــا  
لتوصيا  بازا الثانيةو حتى ي وم كا مصرف بت ييم نفســه بنفســهو وي ــف علــى ح ي ــة 

 موقفه المالي.
 (:(CAMELSخصائص نظام التقييم المصرفي  .3

)الخاقـاني، : تلخي  أهم مميــزا  وخصــات  هــذا النظــام كمــا ذكــر  دراســة يمكن   

 من خ ا الن اط التالية: (2018وأبو هونة، 
أن هــذا النظــام يعتمــد أســلوبا  قاتمــا  علــى ت يــيم وتصــنيف جميــع المصــارف وفــق  -

 معيار واحد.
بيانــا  ومتشــرا  يهدف هذا المعيار إلى بنال نمــوذج قياســي للتنبــ تو اســتنادا  إلــى  -

 المصارف الرقابية.
ــد  - ــي قــ ــك   التــ ــعر المشــ ــةو ويستشــ ــرف الماليــ ــف المصــ ــا  لمواقــ ــدا  وقاتيــ ا ُبعــ ــا ُيمثــ

يتعرض لهاو   إذا ما استمر في أداتــه وسياســاته اإلداريــة والماليــة المتبعــة حاليــا و 
بالشكا الذي ُيمكان السلطا  الرقابيــة مــن إصــدار التوجيهــا  المناســبة قبــا وقــ   

 كاف   للحيلولة دون تعر ض المصرف للمشكلة المتنبمأ بها.
دما   - ــم ــاطر الصـ ــدم مخـ ــة ضـ ــق مناعـ ــي تح يـ ــرار فـ ــذي ال ـ ــام متخـ ــذا النظـ ــاعد هـ يسـ

الماليــة المرتبطــة بــالتطورا  الســالبةو واتخــاذ إجــرالا  وقاتيــة مانعــة مــن حــدو  
ر الناجمـــة تلـــف المخـــاطرو أو الحـــدا مـــن اآلثـــار المترتبـــة عليهـــاو وت لـــي  الخســـات

ــا _ مـــع  ــا أخطارهـ و كامـ ــة لتجنـــ  ــاف إمكانيـ ــن هنـ ــن _ إن لـــم يكـ ــدٍّ ممكـ ــى حـ هدنـ
 االستفادة من دروسها في تجن و مثا هذه المخاطر الح ا .
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فــي ت يــيم عناصــر أدال المصــارف علــى مجمــوعتين  CAMELS))يعتمــد نظــام  -
مجموعــة  والتي يمكن قياسها كميــا  مــن خــ ا العوامل الكمية:من العواماو هما: 

ــة للمصـــرف.  ــا  الماليـ ــى البيانـ ــد علـ ــي تعتمـ ــةو التـ ــرا  الماليـ ــن المتشـ ــل مـ وعوامـ
وهــذه تخضــع للت ـــدير والت يــيم الشخصــي للمفـــتلو الــذي ي ــوم بـــالجوال   نوعيــة:

 التفتيشيةو وي يم المخاطر في المصارف.
أن هــــذا النظـــــام قــــاتم علـــــى التفتــــيل الميـــــداني علــــى فـــــرو  المصــــارف المحليـــــة  -

ويتولى عملية التفتيل أقسام الرقابة التابعة إلى الســلطا  الن ديــةو مــن  والرتيسيةو
نة لهذا النظام.  خ ا التركيز على العناصر الستة المكوا

أمــرا  ســريا  مــن قبــا البنــف المركــزيو  (CAMELS)ُيَعد  نظام التصنيف اهمريكي  -
يــا فــي ويتم اإلفصــاح عــن تصــنيف المصــرف لمجلــس إدارة المصــرف واإلدارة العل

 المصارف  من أجا اتخاذ اإلجرالا  المناسبة.
نتيجــة اعتمــاد هــذا النظــام فــي الت يــيم والتصــنيف علــى م ــاييس كميــة رقميــةو لــذا   -

يتطلو من اإلدارا  المصرفية ضرورة االلتــزام بمعــايير الشــفافيةو واإلفصــاح عــن 
الختاميـــةو  كافـــة المعلومـــا  الـــواردة فـــي البيانـــا و والت ـــارير الدوريـــةو والحســـابا 

 وأن تكون منظمة وفق أحد  النظم والمبادئ الدولية الم ررة.
ــيم  .4 ــات نظــام التقي ن نــا  هــذا النظــام فــي اآلتــي    (:(CAMELSمكوِّ ا مكوا تَتمثــم

و والســيولة Eو الربحيــة Mو اإلدارة Aو جــودة جــودة اهصــوا Cكفايــة رأس المــاا)
L و وتحليا الحساسية لمخاطر السوقSذكرها كما ورد  في العديــد مــن  ( يمكن

)المحمــود، ودراســة:  (،2016)بــراح، وكشــكوش،  الدراســا و ومــن بينهــا دراســة:

 في ستة متشرا  كما يلي: (2014
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تعنــي كفايــة رأس المــاا  الطــرق التــي يســتخدمها مــُ مف إدارة  كفايــة رأس المــال: -
المصــرف فــي تح يــق نــو  التــوازن بــين المخــاطر التــي يتوقعهــا المصــرفو وحجــم 
ــي رأس  ــه  تعنـ ــااو أو مثاليتـ ــة رأس المـ ــئن كفايـ ــةو فـ ــة الفنيـ ــن الناحيـ ــاا مـ رأس المـ

ود إلــى المــاا الــذي يســتطيع أن ي ابــا المخــاطرو ويــتدي إلــى جــذو الوداتــعو وي ــ 
 ربحية المصرفو ومن ثَمم نمو ه.

ــة اهوراق  جـــودة األصـــول: - ــودة اهصـــوا مـــن خـــ ا نوعيـــة محفظـ ــتم تحليـــا جـ يـ
الماليةو والتي ت اس من خ ا متشرينو همــا: المحفظــة ذا  المخــاطرو وسياســة 
التخلي عن الــديون. وكــذلف نظــام ترتيــو محفظــة اهوراق الماليــةو والــذي يتضــمن 

و وت يـــيم سياســـة المصـــرف فـــي ت يـــيم مســـتو، مخـــاطر المحفظـــةو تحليـــا الميزانيـــة
 وأخيرا  الموجودا  الثابتة.

حيــ  يتضــمن هــذا العنصــر تحليــا خمســة متشــرا  نوعيــةو تَتمثــما  جـودة اإلدارة: -
أساسا  في: )الحوكمةو والموارد البشــريةو واإلجــرالا و والمراقبــةو والتــدقيقو ونظــام 

 المعلوما و والتخطيط اإلستراتيجي(.
ُيعرمف الــربح: أنــه الفــرق بــين اإليــرادا  والتكــاليفو وُيعــرمف أيضــا :  إدارة الربحية: -

الزيــادة فــي العاتــد الناشــخ عــن المخــاطرةو حيــ  يــتم ت يــيم اهدال المــالي  علــى أنــه
للمصـــارفو مـــن خـــ ا مجمـــو  النســـو والمتشـــرا و ولعـــا مـــن أهـــم هـــذه النســـو 
استعماال و هي نســو المردوديــة مــن معــدا العاتــد علــى مجمــو  اهصــواو ومعــدا 

ــة ــار الربحيــ ــداد معيــ ــن أن ُيحــ ــةو حيــــ  يمكــ ــى اهمــــواا الخاصــ ــد علــ ــدفين  العاتــ هــ
أساســيينو يتمــثم ن فــي مســتو، قيمــة النتــاتج وتطو رهــاو وكــذلف نوعيــة ودقــة هــذه 

 النتاتج.
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فالسيولة بشكا عام: هي ال ــدرة علــى تحويــا اهصــوا إلــى ن ديــة  درجة السيولة: -
بشكا سريعو ودون تح يق خسارة. وعليهو فئن الســيولة تُبــيان قــدرة المتسمســة علــى 

ر الوقــ   الُبعـد األول:من خ ا ُبعدينو هما: تحويا أصولها إلى ن ود  كلمــا قصــُ
الذي تتطلــو عمليــة تحويــا اهصــا إلــى ن ديــة  زاد  درجــة ســيولة ذلــف اهصــا. 

ــانيو ا فــي درجــة التأكــد التــي تــرتبط بعمليــة التحــواو أي درجــة الُبعــد الث : وتَتمثــم
 .التأكد من السعر الذي سوف تتم بموجبه عملية تحويا اهصا إلى ن دية

ــية بالنســـــبة للمتسمســـــا   الحساســـــية اتجـــــاه مخـــــاطر الســـــوق: - تتعلـــــق الحساســـ
المصـــرفية بالدرجـــة اهولـــى بالمحـــافظ االســـتثماريةو حيـــ  تخضـــع هـــذه اهدوا  
لمخـــاطر مختلفـــةو مثـــا:  مخـــاطر أســـعار الســـهم و  ومخـــاطر أســـعار الصـــرف و 

يس مختلفــةو  ومخاطر سعر الفاتدة و  ومخاطر أسعار السلع . وكاٌّ منها لــه م ــاي
ــذه المخـــاطر وهـــو م يـــاس  ٌد ي ـــيس جميـــع هـ ــم ــاتيٌّ ُموحـ ــاٌس إحصـ إال أن هنـــاف م يـ

(VAR.الذي ي يس أقصى خسارة متوقعة في المحفظة االستثمارية ) 
 (:CAMELSكيفية قياس كفاية رأس المال وفق نظام ) .5

ُي صــــد بـــــرأس المــــاا: أنـــــه مجمــــو  اهمـــــواا التــــي يحصـــــا عليهــــا المصـــــرف أو     
ة  المنشــــل  الماليـــــة مـــــن أصـــــحاو المشـــــرو  _ عنـــــد بـــــدل تأسيســـــه أو تكوينـــــه _ وأيـــــم

: 2008)الحسـيني، والـدوري، . إضافا  أو تخفيضا  قد تطرأ عليه في فتــرا  الح ــة

د  كفايــة رأس المــااو مــن أهــم المصــطلحا  المتداَولــة فــي مجــاا ت يــيم أدال  (.81 وُتعــَ
و فهنــاف العديــد مــن التعريفــا  لهــاو منهــا مــا المصــارفو ســوال الت ليديــةو أو اإلســ مية

ز فــي  ركمز على وظيفة واحدة من وظاتف رأس المااو وهــي:  الحمايــة و ومنهــا مــا ركــم
تعريفه لكفاية رأس الماا على عدة وظاتفو ويمكن تعريفه بــال وا بأنــه:  الطــرق التــي 
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دارته لتح يق نو  من التوازن بــين المخــ  اطر التــي يتوقعهــا يستعملها مالتُكو المصرف وا 
: 2013)محمــد، وآخــرون،  المصــرف مــن جهــةو وحجــم رأس المــاا مــن جهــة أخــر،. 

27.)  

(  باســــــتخدام CAMELSوســــــيتم شــــــرح كيفيــــــة قيــــــاس رأس المــــــاا وفــــــق نظــــــام )    
مجموعة من النســو الماليــة الخاصــة بعنصــر كفايــة رأس المــااو والتــي تــم اســتخدامها 

(، 2008)والزعــابي،  (،2012(، )وبــو خلخــال، 2014)البرغثــي،  فــي دراســة كــاٍّ مــن:
 وهذه النسو هي: (،2008(، )وابن سفاع، 2008)والفرا، 

وت ـــيس هــذه النســبة مــد، الحمايـــة التــي ت ــدمها ح ـــوق  نســبة األصــول الخطــرة: -
ــا  ــا المصـــرفو إذا مـ ــد يتعـــرض لهـ ــي قـ ــاتر الرأســـمالية التـ ــة الخسـ الملكيـــةو لمواجهـ

وقية لـــألوراق الماليــةو أو إذا مــا أخفـــق فــي تحصــيا إحـــد، انخفضــ  ال يمــة الســ 
ال روض التي سبق وأن قــدممها هحــد الزبــاتنو وكــذلف االنخفــاض الــذي قــد يحــد  
ــتثمارا و  ــذه االسـ ــال بهـ ــدم الوفـ ــاا عـ ــاا المصـــرفو الناشـــخ عـــن احتمـ فـــي رأس مـ

(و ويمكــن أن ُيطلــَق علــى CAMELSوهي ُتعتبر اهساس في الت ييم وفق نظام )
ه النســبة هــال  اهمــان المتــاح لمواجهــة االســتثمار فــي اهصــوا الخطــرةو ويــتم هــذ

حساو هذه النســبة ب ســمة ح ــوق الملكيــة علــى اهصــوا ذوا  المخــاطر. ويمكــن 
ــي  ــتثماريةو التــ ــة االســ ــوا ذوا  الطبيعــ ــرة هــــي اهصــ ــوا الخطــ ــأن اهصــ ــوا بــ ال ــ

ــاو وا ــة اهجـ ــال روض طويلـ ــاو كـ ــة بطبيعتهـ ــاطر عاليـ ــهي   تنطـــوي علـــى مخـ لتسـ
االتتمانيــةو وأي أصــوا أخــر، ُيســتثنى منهــا اهصــوا التــي ال يوجــد بهــا مخــاطر 

وت ـــاس هـــذه  (.2000)حنفـــي، وأبــو قحـــف،  كاهصـــوا الن ديـــة ومـــا فـــي حكمهـــا.
 (.274: 2006، وجودة، رمضان) النسبة كالتالي:
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 نسبة اهصوا الخطرة = )ح وق الملكية ÷اهصوا ذا  المخاطر(.
تشــير هــذه النســبة إلــى المــد،  الملكيــة إلــى إجمــالي األصــول:نســبة حقــوق  -

: الذي ذهو إليه المصرف في االعتماد على ح ــوق الملكيــة فــي تمويــا اهصــوا
 (.274: 2006رمضان، وجودة، )

ــة ÷  ــوق الملكيــ ــالي اهصــــوا = )ح ــ ــى إجمــ ــوق الملكيــــة إلــ ــبة ح ــ اجمــــالي   نســ
ا هـــذه النســـبة  القـــرو :نســـبة حقـــوق الملكيـــة إلـــى إجمـــالي  اهصـــوا(. وُتمثـــا
لهامل اهمان في مواجهـة مخـاطر اإلخفـاق فـي اسـترجا  جـزل مـن اهمـواا م ياسا  

 المستثمرة في ال روض:
 نسبة ح وق الملكية إلى إجمالي ال روض = )ح وق الملكية ÷اجمالي ال روض(.

ت ــيس هــذه النســبة مــد، اعتمــاد  نسبة حقوق الملكيـة إلـى إجمـالي الودائـع: -
مصرف على ح وق الملكيةو كمصدر من مصادر التموياو وأيضــا  قدرتــه علــى ال

ردا الوداتع التي حصــا عليهــا مــن اهمــواا المملوكــة لــهو أي أن هــذه النســبة كلمــا 
 زاد  كان  مصدَر أمان  للُمودتعين:

 نسبة ح وق الملكية إلى إجمالي الوداتع = )ح وق الملكية ÷ اجمالي الوداتع(.
يتم تصنيف رأس المااو كما َبيمنــ  العديــد مــن الدراســا و المال:تصنيفات رأس  .6

(، ودراســة: )الفــرا، 2014)البرغثــي،  ودراســة:(، 2013)الــدوري، ومنهــا دراســة: 
   : كالتـــــــــــــــــــــالي( Federal)، 2011(، ودراســــــــــــــــــــة:2008

ا  م ارنـــة  (1المصــرف الــذي ُيصــن ف رأس مالــه ) : يتصـــف بكــون رأس مالـــه قويــ 
المخـــــاطرو واســـــتثمار ونمـــــو جيـــــد لألربـــــاح واهصـــــواو وحجـــــم مـــــنخفض بحجـــــم 

 لألصوا الُمتعثارة.
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: يتصــــف بأنــــه جيــــد م ارنــــة  مــــع حجــــم (2المصـــرف الـــذي ُيصـــن ف رأس مالـــه ) -
 المخاطرو حي  تتجاوز نسو كفاية رأس الماا المتطلبا  ال انونية.

يــة رأس المــاا : يتصف بأنــه متوافــق مــع كفا(3المصرف الذي ُيصن ف رأس ماله ) -
ــة فـــي  ــة للمـــ لة المصـــرفيةو ولكـــن هنـــاف ن ـــاط ضـــعف رتيسـ والمتطلبـــا  التنظيميـ
بعـــض أنشـــطته  ممـــا يتطلـــو إجـــرالا  تصـــحيحية مـــن شـــأنها تحســـين كفايـــة رأس 

 الماا.
ــا ) - ــادمة  (4المصـــارف التـــي ُيصـــن ف رأس مالهـ ــك   حـ ــه يشـــهد مشـ : يتصـــف بأنـ

الم زمــــــة لمســــــارا  العمــــــا بســــــبو عــــــدم كفايــــــة رأس المــــــاا لتــــــدعيم المخــــــاطر 
المصــرفيو حيــ  يكــون لــد، المصــرف مســتو،  عــاا  مــن الخســاتر فــي ال ــروض 

 الُمتعثارة.
: يعتبــر متعســرا  بحيــ  يتطلــو إجــرالا  (5المصــارف التــي يصــنف رأس مالهــا ) -

 تصحيحية ورقابية  لتعويض خساتر المودتعين والداتنين.

فيمـــا يتعلـــق بكفـــالة رأس المـــاا _ وفـــق وقـــد تـــم تصـــنيف المصـــارف محـــا الدراســـة _ 
ــا  نظــــام ) نــ ــه مصــــرف ليبيــــا CAMELSمكوا ــذي اشــــترط فيــ ــى المعيــــار الــ (و علــ

المركــزي  علــى أال ت ــا نســبة كفايــة رأس المــاا فــي كــا مصــرف مــن المصــارف 
را  )لجنـــة بــازا: 8التجاريــة عـــن:  ( حيـــ  إنـــه تــم تصـــنيف كفايـــة 1% وف ــا  لم ـــرم

 .( 1موضح بالجدوا رقم ) رأس الماا وفق المتشرا  كما
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  تصنيف كفاية رأس الماا   (1جدول رقم: )
 التقييم  نسبة كفاية رأس المال 

 رأس المال جيد  % فأكثر 10

 رأس المال مالئم  % 10% إلى أقل من 8

 رأس المال ضعيف  % 8% إلى أقل 6من 

 رأس المال ضعيف جدا   % 6% وأقل من 2أكثر من 

 المال ضعيف بشكل حرج رأس  % 2يساوي أو أقل من 

 الجانب العملي للدراسة:

ــي     ــتخدام النمـــــوذج اهمريكـــ ــاا باســـ ــة رأس المـــ ــذا الجانـــــو قيـــــاس كفايـــ ــي هـــ ــتم فـــ يـــ
CAMELS))  لت يـــيم أدال المصـــارفو وتـــم إجـــرال قيـــاس كفايـــة رأس المـــاا وتطبي هـــا

ــحاريو ومصـــرف  ــا: )مصـــرف الصـ ــة فـــي مصـــرفين همـ ــةو والُمتمثالـ ــة الدراسـ علـــى َعيانـ
ــرتين  ــى فتــ ــة إلــ ــدة الزمنيــ ــيم المــ ــم ت ســ ــة  تــ ــرال الم ارنــ ــرض إجــ ــة(و ولغــ ــارة والتنميــ التجــ

ــا بفتـــرة  ــا يشـــار إليهـ ــىو وهـــي: مـ ــينو فـــالفترة اهولـ ا المـــدة  زمنيتـ ــورةو وُتمثـــا ــا قبـــا الثـ مـ
(و والفتــرة الثانيــةو وهــي: فتــرة مــا بعــد الثــورة للمــدة الزمنيــة: 2010- 2007الزمنيــة: )

(و أي أربــع ســنوا  قبــا الثــورةو وأربــٌع بعــدها. تــم اســتخراج النســو 2014 - 2011)
نــة المعتمــدة فــي هــذه الدراســة مــن خــ ا االعتمــاد علــى الت ــارير الماليــة للمصــارف َعيا 

 (.2014 - 2007الدراسة للفترة المالية: )

 :(CAMELS)قياس وتحليل كفاية رأس المال وفق نموذج 

فـــي إطـــار تحليـــا كفايـــة رأس المـــااو تـــم االعتمـــاد علـــى متشـــر نســـبة اهصـــوا     
الخطرة بشــكا أساســي فــي ت يــيم وتصــنيف اهمــان والســ مة المصــرفيةو وذلــف ههميــة 
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تــزام المصــارف َعيانــة الدراســةو بتطبيــق الحــدود الــدنيا هــذا المتشــر فــي قيــاس مــد، ال
رة بموجو لجنة بــازا ومتطلبــا  الســلطة المصــرفيةو والُمتمثالــة فــي مصــرف ليبيــا  الم رم

%.  وفيمــا يلــي  قيــاس وتحليــا وت يــيم المصــارف َعيانــة الدراســة 8المركــزي والبالغــة: 
 حسو معيار كفاية رأس الماا:

ــى: ) ــرة األولـ ــاالفتـ ــن فبرايـــر مـــا قبـ قيـــاس كفايـــة رأس المـــاا  .(ثـــورة الســـابع عشـــر مـ
-2007لمصــرفي الصــحاري والتجــارة والتنميــة خــ ا فتــرة قبــا الثــورة للفتــرة الماليــة: )

 (.2( كما هو موضح بالجدوا رقم: )2010

 (.2جدول رقم: ) 

ــحاري  ــرَفي الصـ ــة لمصـ ــارير الماليـ ــى الت ـ ــاد علـ ــاحثين باالعتمـ ــداد البـ ــن إعـ ــدوا: مـ الجـ
 (.2010- 2007والتجارة والتنمية للفترة المالية: )

 المتوسط العام  2010 2009 2008 2007 السنوات 

 المصارف 

 

 المؤشرات 

 المالية

مصرف  

 الصحاري 

مصرف  

التجارة 

 والتنمية

مصرف  

 الصحاري 

مصرف  

التجارة 

 والتنمية

مصرف  

 الصحاري 

مصرف  

التجارة 

 والتنمية

مصرف  

 الصحاري 

مصرف  

التجارة 

 والتنمية

مصرف  

 الصحاري 

مصرف  

التجارة 

 والتنمية

نسبة األصول  

 الخطرة 
7.54 % 10.33 % 5.4 % 7.79 % 4.24 % 7.32 % 6 % 7.87 % 5.8 % 8.32 % 

حقوق الملكية  

مجمل   /

 األصول 

5.72 % 5.44 % 3.68 % 5.23 % 3.72 % 4.59 % 4.53 % 4.89 % 4.41 % 5.03 % 

حقوق الملكية  

مجمل   /

 القروض 

32.36 % 27.63 % 22.06 % 29.15 % 22.20 % 27.87 % 23.43 % 
30.29

% 
25.01 % 28.73 % 

حقوق الملكية  

مجمل   /

 الودائع 

7.79 % 6.47 % 4.71 % 6.16 % 5.21 % 5.27 % 6.51 % 5.56 % 6.05 % 5.86 % 
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 ( اآلتي:  2يتضح من الجدول رقم: )

 :أواًل: مصرف الصحاري
ــاَمي  - ــد انخفضـــــ  خـــــ ا عـــ  2009و 2008إن نســـــبة اهصـــــوا الخطـــــرة قـــ

و وُيعــَز، هــذا االنخفــاض إلــى أن نســبة الزيــادة فــي اهصــوا ذوا  2007م ارنــة  بعــام 
المخـــاطرة كانـــ  أكبـــر مـــن نســـبة الزيـــادة فـــي ح ـــوق الملكيـــةو فـــي حـــين ارتفعـــ  هـــذه 

و وُتعــَز، هــذه الزيــادة إلــى زيــادة ح ــوق الملكيــة مــع انخفــاض 2010النسبة خــ ا عــام 
ا في اهصــوا ذوا  المخــاطرةو وبم ار  نــة المتوســط العــام مــع المعــدا المطلــوو مــن قتبــَ

ــحاري ينـــدرج  ــد أن مصـــرف الصـ ــرفية الليبيـــة  نجـ ــار الســـلطة المصـ ــة بـــازاو ومعيـ لجنـ
( وهو رأس ماا ضعيف جدا و مما يعني أن المصــرف يشــهد 4ضمن التصنيف رقم: )

ــن العمليـــا   ــتة عـ ــاطر الناشـ ــدعيم المخـ ــة رأس المـــاا لتـ ــدم كفايـ ــي عـ ــة فـ ــاكا ح ي ـ مشـ
 فية المختلفة.المصر 

 2008إن نســبة ح ــوق الملكيــة إلــى إجمــالي اهصــوا قــد انخفضــ  خــ ا عــام  -
و ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى أن نســبة الزيــادة فــي 2007عمــا كانــ  عليــه فــي عــام 

ح وق الملكية كان  أقا من نسبة الزيــادة فــي إجمــالي اهصــواو وهــو مــا يعنــي تراجــع 
اد علـــى ح ـــوق الملكيـــةو فـــي حـــين المصـــرف فـــي تمويـــا أصـــوله مـــن خـــ ا االعتمـــ 

علــى التــواليو وهــو مــا يفيــد بزيــادة  2010و 2009ارتفعــ  هــذه النســبة خــ ا عــاَمي 
 اعتماد المصرف على تمويا أصوله من خ ا االعتماد على ح وق الملكية.

 2008إن نســـبة ح ـــوق الملكيـــة إلـــى إجمـــالي ال ـــروض قـــد انخفضـــ  خـــ ا عـــام  -
ا علــى انخفــاض قــدرة المصــرف علــى مواجهــة َتعثــ ر و وهــو مــا يــد2007م ارنــة  بعــام 

ــام  ــذه النســــبة _ بشــــكا طفيــــف _ خــــ ا عــ ــين ارتفعــــ  هــ و 2009ال ــــروضو فــــي حــ
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و ممــا يعنــي زيــادة قــدرة المصــرف 2010واستمر  هذه النسبة فــي االرتفــا  حتــى عــام 
 على مواجهة َتعث ر ال روض.  

 2008خـــ ا عـــام إن نســـبة ح ـــوق الملكيـــة إلـــى إجمـــالي الوداتـــع قـــد انخفضـــ   -
و مما يشير إلى تراجع قدرة ح ــوق الملكيــة علــى مواجهــة التزاماتــهو 2007م ارنة  بعام 

علـــى التـــواليو وهـــو مـــا  2010و 2009فـــي حـــين ارتفعـــ  هـــذه النســـبة خـــ ا عـــامي 
 يعكس ارتفا  قدرة ح وق الملكية في مواجهة سحوبا  المودعين المفاجتة.  

 :ثانيًا: مصرف التجارة والتنمية
م ارنــة  بعــام  2009و 2008إن نسبة اهصوا الخطرة قد انخفضــ  خــ ا عــام ي  -

و وُيعز، هذا االنخفاض إلى أن نسبة الزيادة في ح وق الملكيــة كانــ  أقــا مــن 2007
و 2010نسبة الزيادة في اهصــوا الخطــرةو ثــم شــهد  هــذه النســبة ارتفاعــا  خــ ا عــام 

ــادة فـــي ــبة الزيـ ــادة إلـــى أن نسـ ــذه الزيـ ــبة  وُتعـــز، هـ ح ـــوق الملكيـــة كانـــ  أكبـــر مـــن نسـ
الزيادة في اهصوا الخطرةو وبم ارنة المتوسط العام بالمعدا المطلــوو مــن قبــا لجنــة 
بــازاو ومتطلبــا  الســلطة المصــرفية  نجــد أن مصــرف التجــارة والتنميــة ينــدرج ضــمن 

( وهـــو رأس مـــاا م تـــمو وهـــذا يـــدا علـــى أن المصـــرف لديـــه رأس 2التصـــنيف رقـــم: )
 لمواجهة المخاطر الناجمة عن عملياته المصرفية. ماا كاف  

عمــا  2008إن نسبة ح وق الملكية إلى إجمالي اهصوا قد انخفض  خ ا عــام  -
و ويرجــع هــذا االنخفــاض إلــى أن نســبة الزيــادة فــي ح ــوق 2007كانــ  عليــه فــي عــام 

ة الملكية كان  أقا من نسبة الزيادة في إجمالي اهصــوا فــي حــين ارتفعــ  هــذه النســب
علــى التــواليو ُتعــز، هــذه الزيــادة إلــى أن نســبة الزيــادة  2010و 2009خــ ا عــاَمي 

و 2009فــي ح ــوق كانــ  أكبــر مــن نســبة الزيــادة فــي إجمــالي اهصــوا خــ ا عــاَمي 
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على التواليو وهو ما يدا على أن المصرف يعتمد علــى زيــادة تمويــا أصــوله  2010
 من خ ا أمواله الخاصة.

 2008ة إلــــى إجمــــالي ال ــــروض قــــد ارتفعــــ  خــــ ا عــــام إن نســـبة ح ــــوق الملكيــــ  -
و وهــو مــا يــدا علــى زيــادة قــدرة ح ــوق الملكيــة علــى مواجهــة َتعثــ ر 2007م ارنــة  بعــام 

و وهــو دليــا علــى تراجــع 2009ال ــروضو فــي حــين انخفضــ  هــذه النســبة خــ ا عــام 
نســبة قــدرة ح ــوق الملكيــة علــى مواجهــة مخــاطر َتعثــ ر ال ــروضو بينمــا شــهد  هــذه ال

و ممــا يعكــس زيــادة قــدرة ح ــوق الملكيــة علــى مواجهــة َتعثــ ر 2010ارتفاعــا  خــ ا عــام 
 ال روض.

 2008إن نســـبة ح ـــوق الملكيـــة إلـــى إجمـــالي الوداتـــع قـــد انخفضـــ  خـــ ا عـــام  -
و وهذا دليا على تراجع قدرة ح وق الملكية علــى مواجهــة التزامــا  2007م ارنة  بعام 

و غيــر أن هــذه 2009انخفــاض هــذه النســبة خــ ا عــام المــودتعينو ون حــظ اســتمرار 
و وهــو مــا يعنــي ارتفــا  قــدرة المصــرف علــى 2010النســبة شــهد  زيــادة خــ ا عــام 
 مواجهة التزاماته تجاه الُمودتعين.  

وتــم ت يــيم كفايــة رأس المــاا لمصــرفي الصــحاري والتجــارة والتنميــة قبــا ســنة الثــورة    
 (.    3رقم: )ه المبين أدنا كما هو موضح بالجدوا

 . (3جدول رقم: ) 

ن   الُمكوِّ
متوسط نسبة كفاية  

 رأس المال للفترة 
 التصنيف 

درجة  

 التصنيف 

 4 رأس مال ضعيف جدا   % 5.8 مصرف الصحاري 

مصرف التجارة  

 والتنمية 
 2 رأس مال مالئم % 8.32
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أن مصــرف الصــحاري قــد حصــا علــى التصــنيف  (3يالحــظ مــن جــدول رقــم: )    
(و وهــو رأس مــاا ضــعيف جــدا و ممــا يعنــي أن لــد، المصــرف مشــاكا حــادمة  4رقــم: )

ــن أعمالـــه المصـــرفيةو  ــاطر الناجمـــة عـ ــة رأس المـــاا لمواجهـــة المخـ ــبو عـــدم كفايـ بسـ
ــوا ذوا   ــتمر فـــي اهصـ ــا  المسـ ــبة إلـــى االرتفـ ــذه النسـ ــذا االنخفـــاض فـــي هـ ويرجـــع هـ

 .المخاطرة 

وأيضــا  عــدم اتخــاذ اإلدارة اإلجــرالا  الم تمــة بشــأن زيــادة رأس المــااو حيــ  إن     
الزيــادة التــي حــدث  فــي رأس المــاا ال تكفــي لمواجهــة الزيــادة فــي اهصــوا المرجحــة 

(و 2بالمخاطرو في حين أن مصرف التجارة والتنمية قد تحصــا علــى تصــنيف رقــم: )
 .وهو رأس ماا م تم 

أن المصــرف قــادر علــى مواجهــة المخــاطر الناجمــة علــى أعمالــه وهذا يدا على      
المصـــرفيةو حيـــ  تتجـــاوز نســـبة كفايـــة رأس المـــاا متطلبـــا  لجنـــة بـــازاو والســـلطا  
المصــرفية الليبيــةو ويرجــع ســبو ذلــف أن الزيــادة فــي اهصــوا ذوا  المخــاطر ي ابلهــا 

 زيادة في رأس الماا.  

 .(ع عشر من فبرايرما بعد ثورة السابالفترة الثانية: )   -

قيـــاس كفايــة رأس المـــاا لمصــرَفي الصـــحاري والتجــارة والتنميـــةو تــم هــذه الفتـــرة وفــي  
كمــا هــو موضــح بالجــدوا ( 2014-2011خــ ا فتــرة مــا بعــد الثــورة للفتــرة الماليــة: )

 (.4رقم: )
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 (.4جدول رقم: )
 المتوسط العام 2014 2013 2012 2011 السنوات

 مصارف

المؤشرات 

 المالية

مصرف 

 الصحاري

مصرف 

التجارة 

 والتنمية

مصرف 

 الصحاري

مصرف 

التجارة 

 والتنمية

مصرف 

 الصحاري

مصرف 

التجارة 

 والتنمية

مصرف 

 الصحاري

مصرف 

التجارة 

 والتنمية

مصرف 

 الصحاري

مصرف 

التجارة 

 والتنمية

نسبة 

األصول 

 الخطرة

5.8% 16.7% 4.4% 17.3% 4.1% 30.6% 5% 15.4% 4.83% 20% 

حقوق الملكية 

مجمل  /

 األصول

3.9% 3.7% 3.2% 2.9% 2.9% 5.5% 3.69% 4.9% 3.42% 4.3% 

حقوق الملكية 

مجمل  /

 القروض

20% 25% 17.7% 30% 18% 55% 20% 52% 19% 40.5% 

حقوق الملكية 

مجمل  /

 الودائع

5.4% 4.2% 4.3% 3.4% 3.8% 6.3% 5.1% 6.2% 4.7% 5.1% 

ــحاري  ــرَفي الصـ ــة لمصـ ــارير الماليـ ــى الت ـ ــاد علـ ــاحثين باالعتمـ ــداد البـ ــن إعـ ــدوا: مـ الجـ
 (.2012- 2010والتجارة والتنمية للفترة المالية: )

 ( اآلتي:4يتضح من الجدول رقم: )

 :أوال: مصرف الصحاري
و وُيعــَز، 2011عــن عــام  2012إن نســبة اهصــوا الخطــرة قــد انخفضــ  عــام  -

ــرةو  ــادة فـــي اهصـــوا الخطـ ــةو ي ابلـــه زيـ ــوق الملكيـ ــى انخفـــاض فـــي ح ـ ســـبو ذلـــف إلـ
و وذلــف بســبو أن نســبة الزيــادة فــي 2013واَصَل  هذه النسبة انخفاضــها حتــى عــام 

فــي حــين شــهد  ح ــوق الملكيــة كانــ  أقــا مــن نســبة الزيــادة فــي اهصــوا الخطــرةو 
و ويرجـــع هـــذا إلـــى زيـــادة ح ـــوق الملكيـــة مـــع 2014هـــذه النســـبة ارتفاعـــا  فـــي عـــام 
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انخفاض في اهصوا الخطرةو وبم ارنة المتوسط العام لهذه النسبة خ ا هــذه الفتــرة 
مــع المعــدا المطلــوو مــن قبــا لجنــة بــازاو ومتطلبــا  الســلطة التشــريعية  نجــد أن 

ه لمواجهـــة المخـــاطر الناجمـــة عـــن عملياتهـــا المصـــرف يواجـــه مشـــاكا فـــي رأس مالـــ 
 المصرفية.    

إن نســــبة ح ـــــوق الملكيـــــة إلـــــى إجمـــــالي اهصــــوا قـــــد انخفضـــــ  خـــــ ا عـــــاَمي  -
و وهــو مــا ُيظهــر بــأن المصــرف خفــمض نســبة االعتمــاد علــى ح ــوق 2013و 2012

و مــا ُيظهــر 2014الملكية في تمويــا أصــولهو بينمــا ارتفعــ  هــذه النســبة خــ ا عــام 
 عتماد على ح وق الملكية في تمويا أصوله.زيادة اال

إن نســــبة ح ــــوق الملكيــــة إلــــى إجمــــالي ال ــــروض قــــد انخفضــــ  خــــ ا عـــــاَمي  -
ــام  2013و 2012 ــة  بعـ ــي 2011م ارنـ ــة فـ ــوق الملكيـ ــدرة ح ـ ــع قـ ــي تراجـ ــذا يعنـ و وهـ

ممــا يــدا  2014تغطيــة ال ــروض الُمتعثــارةو فــي حــين ارتفعــ  هــذه النســبة فــي عــام 
 وق الملكية في مواجهة ال روض الُمتعثارة.على ارتفا  قدرة ح 

إن نســبة ح ــوق الملكيــة إلــى إجمــالي الوداتــع قــد شــهد  انخفاضــا  خــ ا عــاَمي  -
و وهــو مــا يعكــس انخفــاض قــدرة ح ــوق الملكيــة 2011م ارنــة  بعــام  2013و 2012

وهذا يعني ارتفــا   2014في مواجهة التزاماتهو بينما ارتفع  هذه النسبة خ ا عام 
 ح وق الملكية في تغطية التزاماته.   قدرة 

 ثانيًا: مصرف التجارة والتنمية.
م ارنــة  بعــام  2013و 2012إن نسبة اهصوا الخطرة قــد ارتفعــ  خــ ا عــاَمي  -

و وهــذا يعنــي زيــادة قــدرة رأس المــاا المصــرف علــى مواجهــة مخــاطر أعمالــه 2011
و إال 2014ام المصــرفيةو وبــرغم مــن انخفــاض هــذه النســبة _ بشــكا كبيــر _ فــي عــ 
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أن هــذه النســبة مــا تــزاا ضــمن التصــنيف اهواو أي أن المصــرف يمتلــف رأس مــاا 
جيــد لمواجهــة المخــاطرو وكــذلف بم ارنــة المتوســط العــام خــ ا هــذه الفتــرةو بالمعــدا 
المطلوو من قبا لجنة بازاو ومتطلبا  الســلطة التشــريعية  نجــد أن المصــرف لديــه 

 َتغي را  مفاجتة تحد .كفاية في رأس ماله لم ابلة أي 
 2012إن نســبة ح ــوق الملكيــة إلــى إجمــالي اهصــوا قــد انخفضــ  خــ ا عــام  -

و وهــو مــا يــدا علــى انخفــاض االعتمــاد علــى ح ــوق الملكيــة فــي 2011م ارنــة  بعــام 
و بشــكا ُيظهــر 2013تمويا أصوا المصرفو بينما ارتفع  هذه النسبة خ ا عــام 

في تمويا أصــوا المصــرفو فــي حــين انخفضــ   زيادة االعتماد على ح وق الملكية
وهذا يعني تراجــع اعتمــاد المصــرف علــى تمويــا أصــوله  2014هذه النسبة في عام 

 من خ ا ح وق الملكية.
ــاَمي  - ــالي ال ـــروض ارتفعـــ  خـــ ا عـ ــة إلـــى إجمـ ــبة ح ـــوق الملكيـ و 2012إن نسـ

مواجهــة و وهو ما يعكس ارتفا  قدرة ح وق الملكية على 2011م ارنة  بعام  2013
و 2014ال روض الُمتعثارةو بينمــا انخفضــ  هــذه النســبة _ بشــكا طفيــف _ فــي عــام 

ــالي  ــادة إجمــ ــع زيــ ــةو مــ ــوق الملكيــ ــي ح ــ ــاض  فــ ــى انخفــ ــف إلــ ــي ذلــ ــبو فــ ــع الســ ويرجــ
 ال روضو وبالرغم من ذلفو فئن هذه النسبة ال تزاا جيدة.

م ارنــة   2012إن نسبة ح وق الملكية إلى إجمالي الوداتع قد انخفض  في عــام  -
ــة فـــي مواجهـــة ســـحوبا  2011بعـــام  و وهـــو مـــا يعنـــي انخفـــاض قـــدرة ح ـــوق الملكيـ

ــام  ــبة فـــي عـ ــذه النسـ ــين ارتفعـــ  هـ عينو فـــي حـ ودت ــُ ــدرة 2013المـ ــا يعكـــس قـ و وهـــو مـ
ح ــوق الملكيــة فــي مواجهــة التزامــا  المصــرفو بينمــا شــهد  هــذه النســبة انخفاضــا  
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ة انخفــاض ح ــوق الملكيــة كانــ  و وُيعــَزي ذلــف إلــى أن نســب2014طفيفا  خــ ا عــام 
 أكبر من نسبة االنخفاض في إجمالي الوداتع.

وتم ت ييم كفاية رأس الماا لمصرَفي الصحاري والتجارة والتنمية بعد ســنة الثــورة كمــا 
 (.5هو موضح بالجدوا رقم: )

 (5جدوا رقم )

أن مصرف الصــحاري قــد حصــا علــى التصــنيف رقــم:  (5يالحظ من جدول رقم: )  
(و وهو رأس ماا ضعيف جــدا و ممــا يعنــي أن لــد، المصــرف مشــاكا حــادمة بســبو 4)

عدم كفاية رأس الماا لمواجهة المخــاطر الناجمــة عــن أعمالــه المصــرفيةو ويرجــع هــذا 
ــاطرةو  ــوا ذوا  المخـ ــتمر فـــي اهصـ ــا  المسـ ــى االرتفـ ــبةو إلـ ــذه النسـ ــي هـ االنخفـــاض فـ

ــااو حيــــ  إن وأ ــأن زيــــادة رأس المــ ــة بشــ ــاذ اإلدارة اإلجــــرالا  الم تمــ ــدم اتخــ يضــــا  عــ
الزيــادة التــي حــدث  فــي رأس المــاا ال تكفــي لمواجهــة الزيــادة فــي اهصــوا المرجحــة 

(و 1بالمخاطرو في حين أن مصرف التجارة والتنمية قد تحصــا علــى تصــنيف رقــم: )
در علـــى مواجهـــة المخــــاطر وهـــو رأس مـــاا جيـــدو وهـــذا يـــدا علـــى أن المصـــرف قـــا

الناجمة على أعماله المصرفيةو حي  تتجــاوز نســبة كفايــة رأس المــاا متطلبــا  لجنــة 

ن  لُمكوِّ
متوسط نسبة كفاية رأس 

 المال للفترة
 درجة التصنيف التصنيف

مصرف 

 الصحاري
 4 رأس مال ضعيف جدا   4.83%

مصرف التجارة 

 والتنمية
 1 رأس المال جيد  % 20
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بــازاو والســلطا  المصــرفية الليبيــةو ويرجــع الســبو فــي ذلــف  أن الزيــادة فــي اهصــوا 
 ذوا  المخاطر ي ابلها زيادة في رأس الماا.

 :النتائج

معايير اإلنذار الُمبكار التي ُتستعما فــي ت يــيم اهدال ( أحد (CAMELSُيَعد  نظام  -1
 المالي للمصارفو والكشف عن أوجه الخلا والضعف في مراكزها المالية.

ر الدراســـة وهـــو كفايـــة رأس المـــااو ونظـــام ) -2 (  CAMELSيوجـــد ارتبـــاط بـــين ُمتغيـــا
 تَتمثما في أن كفاية رأس الماا ُمكوان مهمٌّ ورتيٌس في هذا النظام.

خـــ ا قيـــاس كفايـــة رأس المـــاا لمصـــرفي َعيانـــة الدراســـةو باســـتخدام نظــــام  مـــن   -3
 (  تم التوصا إلى النتاتج التالية:CAMELSالت ييم اهمريكي )

 مصرف الصحاري:أواًل: 

أظهر  نتاتج تحليا كفاية رأس الماا أن مصــرف الصــحاري جــال فــي التصــنيف  -أ
جدا  قبا فترة الثــورةو ويرجــع ســبو (و بمعنى أنه يمتلف رأس ماا ضعيف 4رقم: )

ذلــف  إلــى عــدم م ابلــة الزيــادة فــي اهصــوا الخطــرة مــن خــ ا الزيــادة فــي رأس 
 الماا.

أظهر  نتاتج تحليا كفاية رأس المااو بأن فترة ما بعد الثورة كان لهــا أثــٌر ســلبيٌّ  -و
على أدال مصرف الصحاريو من حي  انخفاض المتوسط العــام لنســبة اهصــوا 

ــن: الخطـــرة  ــرة الثـــورةو إلـــى: 5.8مـ ــع 4.83% قبـــا فتـ ــورةو مـ ــد فتـــرة الثـ ــا بعـ % مـ
 (و أي أن رأس الماا ضعيف جدا .4احتفاظه بالتصنيف رقم: )
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أظهــر  نتــاتج التحليــا بــأن قــدرة ح ــوق الملكيــة علــى تغطيــة َتعثــ ر ال ــروض قــد   -ج
% لفتــرة مــا بعــد 19% قبــا فتــرة الثــورةو إلــى نســبة: 25.01تراجعــ  مــن نســبة: 

 رة.الثو 

 مصرف التجارة والتنمية:ثانيًا: 

أظهــر  نتــاتج تحليــا كفايــة رأس المــاا أن مصــرف التجــارة والتنميــة قــد جــال فــي  -أ
(و ما يعني أن رأس مــاا المصــرف م تــمو ويرجــع الســبو فــي 2التصنيف رقم: )

 ذلف  أن الزيادة في اهصوا ذوا  المخاطر ي ابلها زيادة في رأس الماا.
أظهر  نتاتج التحليا بأن فترة ما بعد الثــورةو قــد كــان لهــا أثــٌر إيجــابيٌّ علــى أدال  -و

ــبة:  ــبة اهصـــوا الخطـــرة مـــن نسـ ــد ارتفـــع المتوســـط العـــام لنسـ المصـــرفو حيـــ  قـ
% لفترة ما بعد الثورةو وبالتــاليو أصــبح المصــرف 20% قبا الثورةو إلى: 8.32

 (و أي أن رأس الماا جيد.  1ضمن التصنيف رقم: )
رةو  -ج أظهـــر  نتـــاتج التحليـــا ارتفـــا  قـــدرة ح ـــوق الملكيـــة لمواجهـــة ال ـــروض الُمتعثـــا

% لفتــرة مــا قبــا الثــورةو 28.73حي  شــهد متوســط هــذه النســبة زيــادة مــن نســبة: 
 % ما بعد الثورة.  40.5إلى نسبة: 

 التوصيات: 

ها بنال  على النتاتج الســاب ة  يمكــن الخــروج بمجموعــة مــن التوصــيا  التــي يجــو أخــذُ 
 في االعتبارو أهمها:
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يجــو علــى الســلطا  المصـــرفية الليبيــةو والُمتمثالــة فـــي مصــرف ليبيــا المركـــزيو  -أ
اتخاذ إجرالا و من شأنها أن تُلزم المصارف بتطبيق الحدا اهدنــى لمعيــار كفايــة 

 %.8رأس الماا المحدمد من قتَبا إدارة المصرف المركزي وهي نسبة: 

ركــزي بتطــوير متشــرا  تحديــد كفايــة رأس المــااو ضــرورة قيــام مصــرف ليبيــا الم -و
وجعلهــا أكثــر م لمــة  لواقــع المصــارف الليبيــةو ســوال العامــة أو الخاصــةو فضــ   
ــم المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المصـــارفو  عـــن إعـــداد دليـــا خـــا  ل يـــاس حجـ

 وبأنواعها المختلفة.

برفــع ســ ف يجو علــى مصــرف الصــحاري أن ي ــوم بتــدعيم مركــزه المــاليو وذلــف  -ج
رأس مالــهو لم ابلــة الزيــادة فــي اهصــوا الخطــرةو حتــى ال يتعــرض إلــى مخــاطر 

 رأس الماا.

 :المراجع

 المراجع باللغة العربية:
ــدو ) -1 ــاس محمـ ــاطر 2016اهمـــينو كيـ ــا  المخـ ــي امتصـ ــاا البنـــوف ودوره فـ (و  رأس مـ

 .(33االتتمانية و مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارةو العدد: )
ــم عبـــــــد الـــــــوليو ) -2 ــالي 2014البرغثـــــــيو أدهـــــ َخصـــــــة علـــــــى اهدال المـــــ (و  أثـــــــر الَخصل

 للمصارف و رسالة ماجستيرو جامعة بنغازيو ليبيا.

(و  ت ييم اهدال المصرفي و الطبعة اهولىو المكتبـة 2013الدوريو عمر علي كاماو ) -3
     .                                                     الوطنيــــــــــة للنشــــــــــرو العــــــــــراق.

(و  تطـــوير نمـــوذج الحتســـاو كفايـــة رأس المـــاا 2008الزعـــابيو تهـــاني محمـــودو ). 4
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ــة  ــتيرو الجامعــ ــالة ماجســ ــازا و رســ ــة بــ ــررا  لجنــ ــار م ــ ــي إطــ ــ مية فــ ــارف اإلســ للمصــ
 اإلس ميةو غزةو فلسطين.

الطبعـة (و  إدارة البنـوف و 2008الحسينيو فـ ح حسـنو الـدوريو متيـد عبـد الـرحمنو ) -4
 الرابعةو دار واتا للنشرو اهردن.

(و  ت ييم المصارف التجارية وفق 2019الطاتيو محمد محمودو عليو حسام عباسو ) -5
ــوذج  ــاديةو (CAMELSنمـ ــة واالقتصـ ــوم اإلداريـ ــى للعلـ ــة المثنـ ــارن و مجلـ ــلوو  م ـ ( بأسـ
 .(1(و العدد: )9المجلد: )

( فـــي ت يـــيم جـــودة CAMELS(و  إمكانيـــة اســـتخدام نظـــام )2014المحمـــودو حســـينو ) -6
 الربحية في المصارف اإلس مية: و رسالة ماجستيرو جامعة دمشقو سورية.

(و  اســـــتخدام نظـــــام 2018الخاقـــــانيو نـــــوري عبدالرســـــواو أبوهونـــــهو صـــــ ح عـــــامر ) -7
(CAMELS)  فــي تحليــا )كفايــة رأس المــاا والربحيــة والســيولة( لَعيانــة  مــن المصــارف

  .(2(و العدد: )15م االقتصادية واإلداريةو المجلد: )العراقية و مجلة الغري للعلو 
ــعدو باســـــم ) -8 ــوذج الت يـــــيم المصـــــرفي 2018أســ ــيم أدال المصـــــارف بأســـــتخدام نمــ (و  ت يــ

(CAMELS( :و مجلة جامعة تشرين للبحو  والدراسا و المجلد )1(و العدد: )40). 
( (CAMELS(و  أثـر تطبيـق الت يـيم المصـرفي اهمريكـي 2012بو خلخااو يوسفو ) -9

 .و الجزاتر10على فعالية نظام الرقابة على البنوف التجارية  مجلة الباح و العدد: 
(و  ت ييم اهدال باستخدام نموذج 2008ابن سفا و علي منصور محمدو ) -10

(CAMEL)و مجلة العلوم اإلدارية واالقتصاديةو العدد الثانيو السعودية . 
ــدرو ) -11 ــد بـ ــر 2017داودو محمـ ــارف (و  أثـ ــى أدال المصـ ــاا علـ ــة رأس المـ ــدادا  كفايـ محـ

 .(23(و العدد: )39التجارية السورية و مجلة جامعة البع و المجلد: )
(و  الع قــة بــين تطبيــق معيــار كفايــة رأس المــاا 2015دبيــفو هــاني أحمــد محمــودو ) -12

وفــق م ــررا  بــازا وربحيــة البنــوف التجاريــة المحليــة فــي فلســطين و رســالة ماجســتيرو 
 معة اإلس ميةو غزةو فلسطين.الجا

دارة البنــوف و المكتــو 2000حنفــيو عبــد الغفــارو أبوقحــفو عبــد الســ مو ) -13 (و  تنظــيم وا 
 العربي الحدي  للنشرو اإلسكندرية مصر.
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(و  تســـيير البنــوف التجاريــة وفــق معيــار كفايـــة 2016كشــكولو إلهــامو بــراحو ســهامو ) -14
 و الجزاتر. يرو جامعة العربي التبسيرأس الماا: دراسة حالة الجزاتر  رسالة ماجست

(و  قيـاس 2013محمدو سعاد عبد الفتاحو مبارفو مثاا مرهـونو بابـانو رعـد فاضـاو ) -15
ــاد  ــي مصـــرف االقتصـ ــة فـ ــة تطبي يـ ــة(: دراسـ ــة رأس المـــاا )فـــي المصـــارف اههليـ كفايـ

 .(34ل ستثمار والتمويا و مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعةو العدد: )
(و  ت يـيم أدال البنـوف التجاريـة وفـق 2019مدو بـن عميـرو نـور اإلسـ مو هاشـميو )مح -16

(: دراســة حالــة لمجموعــة مــن البنــوف الجزاتريــة و رســالة ماجســتيرو CAMELSنظــام )
 جامعة د. موالي الطاهر سعيدةو الجزاتر.

المصــارف (و  محــدادا  كفايــة رأس المــاا فــي 2016ســليمانو عمــادو علــيو حســينو ) -17
  .(23(و العدد: )38السورية الخاصة: دراسة تطبي ية و مجلة جامعة البع و المجلد: )

(و  االتجاهـــا  المعاصـــرة فـــي إدارة البنـــوف و 2006رمضـــانو زيـــادو جـــودةو محفـــوظو ) -18
 الطبعة الثالثةو دار واتا للنشرو عمانو اهردن.

دال البنـوف الجزاتريـة و في ت يـيم أ CAMELS)(و  أهمية نظام )2015تريعةو حنانو ) -19
 ماجستيرو جامعة السيد حمه لخضر بالواديو الجزاتر.

 المراجع باللغة اإلنجليزية:
- Al-Zuni, K. Al-Abdi, M & Affine, H.(2008), Jordan Journal of 
Business Administration, Volume 4, No. 1. 
- Report of Federal Deposit Insurance Corporation (2011) – DSC 
Risk Management Manual of Examination Policies. 

 التقارير والنشرات:

ــرة: ) - ــن الفتـ ــحاري عـ ــرف الصـ ــة لمصـ ــواتم الماليـ ــارير وال ـ و 2009و 2008و 2007الت ـ
 (.2014و 2013و 2012و 2011و 2010

و 2009و 2008و 2007الت ارير وال واتم المالية لمصرف التجـارة والتنميـة عـن الفتـرة: )  -
 (.2014و 2013و 2012و 2011و 2010
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 على للرقابة كأداة المستهدفة التكلفة مدخل تطبيق إمكانية مدى
اإلنتاج تكلفة  

 المساهمة  لإلسمنت األهلية الشركة  على تطبيقية دراسة
 .الخمسجامعة   والتجارة االقتصاد بكلية مساعد استاذ        .الدالي محمد محمود

 .الخمسجامعة   والتجارة االقتصاد بكلية محاضر     . العود محمد عبدالس م
          أكاديمي باح  .  اسماعيا حسين عبدالحكيم

 ملخصال
هـــدف  هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى دور التكلفـــة المســـتهدفة فـــي إنتـــاج بيانـــا     

اإلدارة فــي مجــاا الرقابــة علــى ومعلومــا  تتميــز بالدقــة والتوقيــ  المناســو لمســاعدة 
تكلفة اإلنتــاجو وذلــف مــن خــ ا دراســة واقــع نظــام الرقابــة علــى تكلفــة اإلنتــاجو وكــذلف 
ــة  ــاجو ودراسـ ــة اإلنتـ ــى تكلفـ ــة علـ ــي الرقابـ ــتهدفة فـ ــة المسـ ــدخا التكلفـ ــق مـ ــة تطبيـ إمكانيـ
المعوقــــا  التــــي تحــــوا دون تطبيــــق مــــدخا التكلفــــة المســــتهدفة فــــي الشــــركة اههليــــة 

 المساهمة. لاسمن 
ــام     ــنهج الوصــــفي التحليلــــيو ف ــــد قــ ولتح يــــق أهــــداف الدراســــةو اتبعــــ  الدراســــة المــ

البــاحثون بتطــوير اســتبانة معتمــدين علــى بعــض الدراســا  الســاب ةو وقــد تمثــا مجتمــع 
الدراســـــة علـــــى جميـــــع العـــــاملين بـــــئدارة الشـــــتون الماليـــــة بالشـــــركة اههليـــــة لاســـــمن  

تحديــد حجــم العينــة التــي تــم اختيارهــا عشــواتيا  والتــي المســاهمة بمدينــة الخمــس و وتــم 
( اســتمارة كاملــة صــالحة 94( موظفا  وبعد توزيع االستبانة تــم اســترجا  )100بلغ  )

للتحليــا اإلحصــاتيو ولتحليــا بيانــا  الدراســة تــم االســتخدام برنــامج إحصــاتي الحــزم 
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الدراســـة أن (و حيـــ  توصـــل  SPSSاالحصـــاتية للعلـــوم االجتماعيـــة واالقتصـــادية )
الشــركة اههليــة لاســمن  المســاهمة تمتلــف إمكانيــة لتطبيــق مــدخا التكلفــة المســتهدفة 
كــأداة للرقابــة علــى تكلفــة اإلنتــاجو إال أن هنــاف مجموعــة مــن المعوقــا  التــي تحــوا 
دون إمكانيــة تطبيــق مــدخا التكلفــة المســتهدفةو ومــن أهــم هــذه المعوقــا  الت لبــا  فــي 

جعـــا مـــن الصـــعوبة االعتمـــاد علـــى أنظمـــة التكلفـــة المســـتهدفةو أســـعار المـــواد والتـــي ت
وعدم انتظام وصــوا المــواد فــي الوقــ  المناســو بســبو الظــروف الراهنــةو إضــافة إلــي 
ن ـــ  الخبـــرا  الضـــرورية ال ـــادرة علـــى إعـــداد تكلفـــة دقي ـــة وكـــذلف صـــعوبة وضــــع 

 المعايير والرقابة عليها.  
التوصــيا  التــي يتمــا اتباعهــا لتعزيــز  وأخيــرا  توصــل  الدراســة الــي مجموعــة مــن   

مــدخا التكلفــة المســتهدفة كــأدال للرقابــة علــى تكلفــة اإلنتــاجو باالعتمــاد علــى الخبــرا  
ذا  الكفــالة فــي إعـــداد التكلفــة الدقي ــة ووضـــع معــايير للرقابــة عليهـــاو وكمــا أوصـــ  

لتــي يمكــن الدراسة أيضا  إلى وضع اآلليا  المناسبة التي من شأنها التنبت بالظروف ا
أن تحــد  فــي فتــرة الموازنــةو والتــي تجعــا مــن غيــر الممكــن إعــداد أو تطبيــق نظــام 

 التكلفة المستهدفة بشكا مناسو.
Abstract 

      The aim of this study is to identify the role of the target cost 

in producing accurate and timely data and information to assist 

the management in the control of the cost of production by 

studying the reality of the cost control system, Obstacles that 

prevent the application of the target cost input in Al Ahlia 

Cement Company. In order to achieve the objectives of the 

study, the study followed the analytical descriptive method. The 
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researchers developed a questionnaire based on some previous 

studies. The study society represented all the workers in the 

financial affairs department of Al-Ahlia Cement Company in 

Al-Khums and its sample size was (100) employees and after 

the distribution of the questionnaire was retrieved (94) a 

complete form for the study community valid for statistical 

analysis, and to analyze the study data was the use of computer and 

the use of statistical program from the software service (SPSS) The 

study found that Al-Ahlia Cement Company has the possibility of 

applying the target cost input as a tool to control the cost of 

production. However, there are a number of obstacles that prevent 

the possibility of applying the target cost input. The most important 

of these obstacles are fluctuations in the prices of materials. Due to 

current conditions, as well as lack of the necessary expertise to 

prepare accurate cost and difficulty in setting and monitoring 

standards 

     Finally, the study set out a set of recommendations that are hoped 

to promote the introduction of the cost target as a performance 

control of the cost of production, based on the expertise in the 

preparation of accurate cost and the development of standards for 

monitoring, and also recommended the development of appropriate 

mechanisms that predict the conditions that can occur In the budget 

period, which makes it impossible to set up or apply the target cost 

system appropriately. 

 قدمـة: لما
يعتبـــر نظـــام التكـــاليف المســـتهدفة أحـــد نظـــم إدارة التكـــاليف المبتكـــرةو وذلـــف هنـــه    

يفتــرض فيــه العمــا علــى تخفــيض التكــاليف وتطــوير المنتجــا  دون المســاس بــالجودة 
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النوعيــة للمنتجـــا و كمـــا يفتـــرض فيـــه إرضــال العمـــ ل بصـــفة مســـتمرة وتح يـــق أعلـــى 
النظـــام عملـــه منـــذ مرحلـــة التخطـــيط نســـبة ممكنـــة مـــن المبيعـــا  واهربـــاحو ويبـــدأ هـــذا 

والتصــميمو عــن طريــق دراســة الســوق وظــروف العــرض والطلــو ليتعــرف علــى نوعيــة 
المنتجــــا  التــــي يرغــــو فيهــــا العمــــ ل حســــو المواصــــفا  واهســــعار التــــي تناســــبهمو 
ويجعــا مــن كــا ذلــف هــدفا  محــددا  لــه يلــزم نفســه بالوصــوا إليــهو ممــا يولــد اإلحســاس 

ع اهفــراد العــاملين بالمشــرو و وخاصــة  الــذين لهــم ع قــة مباشــرة بالمســتولية لــد، جميــ 
بعمليـــا  التصـــميمو بـــا قـــد يتجـــاوز ذلـــف اإلحســـاس بالمســـتولية حـــدود المشـــرو  إلـــى 

لخفـض تكـاليفهم اهطراف الخارجية كالموردين ليجــد هــتالل المــوردين أنفســهم مضــطرين 
 المصنعة تصنيعا  أوليا.واالرت ال بمستو، منتجاتهم سوال  الخاما  منها أو تلف 

وال شف في أنه من أولويا  المحددا  التنافســية للشــركا  الصــناعية الليبيــة تكمــن    
ــدارة والريـــادة فـــي خفـــض  ــاو والســـعي نحـــو امـــت ف الصـ فـــي تخفـــيض تكـــاليف منتجاتهـ
التكــــاليف فــــي الســــوق وتح يــــق معــــدال  ربحيــــة مع ولــــة وكافيــــة لب اتهــــا واســــتمرارهاو 

 يدة ومناسبة.  وتتدي بالتالي إلى إيجاد أجوال استثمارية جد

 مشكلة الدراسة:
إن نظـــــم محاســـــبة التكـــــاليف الت ليديـــــة المســـــتخدمة حاليـــــا  فـــــي معظـــــم الشــــــركا     

الصناعية أصبح  مستولة  بشكا مباشر أو غير مباشر عن معظــم مشــاكا اإلنتــاج 
التــي تتعـــرض لهـــا هـــذه الشــركا و وبالتـــالي ظهـــر  الحاجـــة إلــى نظـــام تكـــاليف بـــديا 

ــع  ــتجابة مــ ــنظم يمكنــــه االســ ــذه الــ ــد هــ ــة المعاصــــرةو وأحــ ــة فــــي البيتــ المتغيــــرا  الحديثــ
ــم أســـاليو إدارة  ــو مـــن أهـ ــذي هـ ــة المســـتهدفة الـ ــدخا التكلفـ ــة هـــو مـ ــاليو الحديثـ واهسـ

 .)2000الحمرني، ( التكلفة الحديثة التي ترتبط بمفهوم سلسلة ال يمة
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ــد أو خدمـــةو     ــتهدفة يتعلـــق بالمراحـــا اهولـــى لت ـــديم منـــتج جديـ ــة المسـ فتحديـــد التكلفـ
وذلف قبــا إيجــاد وتصــميم طــرق اإلنتــاجو أنهــا عمليــة موجهــة بواســطة العميــاو وتركــز 
ــاد  ــي إيجـ ــا فـ ــدف منهـ ــا الهـ ــاو ويتمثـ ــتج بالكامـ ــاة المنـ ــى حيـ ــتثر علـ ــميم وتـ ــى التصـ علـ

 .)2001غيث، (للمنظمة      العملية اإلنتاجية التي تح ق أرباح كافية 
وبــالرغم مــن إن أســلوو التكلفــة المســتهدفة ظهــر فــي منتصــف ال ــرن الماضــي فــي    

اليابان كأحد أدوا  اإلدارة االستراتيجية للتكلفــةو وقــد تبنتــه اغلــو الشــركا  الصــناعية 
 في العالمو إال إن الشركا  الصناعية فــي البيتــة المحليــة التــزاا تتبــع أنظمــة التكــاليف
الت ليديــة وماتعانيــه هــذه اهنظمــة مــن قصــورو وهــي عــدم جــدو، المعلومــا  والبيانــا  
التـــــــي تنتجهـــــــا هـــــــذه اهنظمـــــــة لمســـــــاعدة اإلدارة بالشـــــــكا اهمثـــــــا لل يـــــــام بوظاتفهـــــــا 

وكمــا أن هنــاف تــداخا بــين نظــم محاســبة التكــاليف ونظــم (2000)الحمرونــي، المختلفــة
 .(2001)غيث، المحاسبة المالية

وبالرغم من هــذا ال صــور فــئن الشــركة اههليــة لاســمن  المســاهمة واحــدة مــن هــذه    
الشــركا  التــي تــزاا تتبــع هــذه اهنظمــةو ومــن هنــا يمكــن صــياغة مشــكلة الدراســة فــي 

 التساتا التالي:
المســتهدفة كــأدال للرقابــة علــى تكلفــة اإلنتــاج فــي مــا إمكانيــة تطبيــق مــدخا التكلفــة  -

 الشركة اههلية لاسمن  المساهمة؟ 
 و لاجابة على التساتا الرتيسي تم صياغة التساتال  التالية:   
مامـــد، تـــوفر متطلبــــا  تطبيـــق مــــدخا التكلفـــة المســـتهدفة فــــي الشـــركة اههليــــة  -

 لاسمن  المساهمة؟ 
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لفـــة المســـتهدفة فـــي الشـــركة اههليـــة مـــاهي صـــعوبا  تواجـــه تطبيـــق مـــدخا التك -
 لاسمن  المساهمة ؟ 

 أهداف الدراسة:
الهـــدف الـــرتيس لهـــذه الدراســـة يتمثـــا فـــي بيـــان أهميـــة دور التكلفـــة المســـتهدفة فـــي    

إنتــاج بيانــا  ومعلومــا  تتميــز بالدقــة والتوقيــ  المناســو لمســاعدة اإلدارة فــي مجــاا 
 الرقابة على تكلفة اإلنتاجو وسيتم تح يق هذا الهدف من خ ا اههداف الفرعية :  

التكلفــة المســتهدفة فــي الرقابــة علــى تكلفــة اهنتــاج التعرف علــى متطلبــا  تطبيــق  .1
 في الشركة اههلية لاسمن  المساهمة.

التعرف على المعوقــا  التــي تحــوا دون تواجــه تطبيــق مــدخا التكلفــة المســتهدفة  .2
 في الشركة اههلية لاسمن  المساهمة.  

 أهمية الدراسة: 
ــع بهــــا .1 ــة التــــي يتمتــ ــف اههميــ ــة مــــن تلــ ــة هــــذه الدراســ ــع أهميــ ــدخا التكلفــــة  تنبــ مــ

المســــتهدفة ذاتــــهو والتــــي تظهــــر فــــي قدرتــــه علــــى اســــتيعاو المتغيــــرا  الســــوقية 
الخارجيــة ومــد، توافــق خصاتصــه مـــع المنــاة العــام للبيتــة المعاصــرة واالحتـــدام 
التنافســــي بـــــين الوحـــــدا  االقتصـــــاديةو وبالتـــــالي مواكبتـــــه للتحـــــديا  المصـــــاحبة 

 ل قتصاديا  الحرة وأسواق المنافسة.
تستمد هذه الدراسة أهميتهــا مــن أن التكلفــة تعتبــر مــن اهولويــا  التــي تحــوز كما  .2

 على اهتمام إدارة أي منشأة أو شركة صناعية تسعى للب ال.
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باإلضافة إلي ماســبق ذكــره تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا فــي تح يــق ميــزة تنافســية  .3
ة كــأداة تعتمــد علــى التكلفــة المنخفضــة مــن خــ ا تبنــي مــدخا التكلفــة المســتهدف

للرقابة على التكلفةو وذلف من خ ا تبني أساليو حديثــة فــي إدارة التكلفــة داخــا 
 الشركة محا الدراسة.  

كما تكمن أهمية الدراسة أيضا  في معرفــة أن المعلومــا  التكليفيــة التــي ســينتجها  .4
 أسلوو التكلفة المستهدفة ستكون فعالة في مجاا الرقابة.

 فرضيات الدراسة: 
 شكلة البح  وأهميته يمكن صياغة فرضية الدراسة وفق االتي:بنال على م

توجد إمكانية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة كأداء للرقابة على تكلفة إنتـاج  -
 تتفر  الفرضيتين التاليتين: هاومنبالشركة األهلية لإلسمنت المساهمة.

اههليــــة لاســــمن  تــــوفر متطلبــــا  تطبيــــق  مــــدخا التكلفــــة المســــتهدفة بالشــــركة  -1
 المساهمة.

توجد معوقا  تواجه تطبيق مدخا التكلفة المســتهدفة  بالشــركة اههليــة لاســمن   -2
 المساهمة.

 منهج الدراسة: 
اعتمــد البــاحثون فــي بنــال اإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة علــى المــنهج الوصــفي    

لمجموعة من الكتو  والدراسا  العلميةو وغيرهــا مــن مصــادر البيانــا  الثانويــةو التــي 
تتنــــاوا مــــدخا التكلفــــة المســــتهدفةو وكيفيــــة تكاملــــه مــــع أدوا  وأســــاليو إدارة التكلفــــة 

ظــــري متكامـــا يوضــــح خطــــوا  وخصــــات  الحديثـــة اهخــــر،و بغــــرض بنـــال إطــــار ن
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مـــدخا التكلفـــة المســـتهدفةو وكيفيـــة ربطـــه وتأثيرهـــا علـــى وظيفـــة الرقابـــة علـــى تكلفـــة 
 اإلنتاج.

أما فيما يتعلق بالجانو العملي للدراسة الحالية فتم االعتماد علــى المــنهج التحليلــي    
اد علــى بهــدف جمــع أكبــر قــدر مــن البيانــا  عــن الشــركة محــا الدراســةو فــتم االعتمــ 

 استمارة االستبانةو وتم تصميمها بما يتماشى مع تساتال  وأهداف الدراسة الحالية.

 الدراسات السابقة:
ــان  ــة راجحخــ ــي  2002(دراســ ــي تخفــ ــتهدفة فــ ــاليف المســ ــوان:  دور التكــ ( بعنــ

 التكاليف وتطوير المنتجات .
هدف  هذه الدراسة إلى بيان دور التكاليف المستهدفة في تخفيض التكلفــة وتطــوير    

المنتجــا و إضــافة إلــى مــد، إمكانيــة تطبيــق طري ــة التكلفــة المســتهدفة فــي المشــاريع 
و وقــد توصــل  الدراســة إلــى أن بالمملكــة العربيــة الســعوديةالصــناعية فــي مدينــة جــدة 

المشاريع الصــناعية بجــدة مــن ناحيــة عمليــة  نظام التكاليف المستهدفة غير مطبق في
بــا يــتم إتبــا  العديــد مــن المبــادئ واهســس التــي ي ــوم عليهــا النظــامو وال يــتم اســتخدام 
التكــاليف المســتهدفةو ولكــن قــد يحتــاج ذلــف بعــض الوقــ  كــي يــتم تطبيــق ذلــف النظــام 
ــتم التــــدريو علــــى طري ــــة تطبي ــــه بصــــورة كافيــــةو ويمكــــن  بصــــورة صــــحيحةو وكــــي يــ

 تخدامه كأسلوو لمواجهة المنافسة وفرض الب ال في السوق.اس

ــة المســتهدفة 2005(دراســة أحمــد  - ــة اســتخدام أســلوب التكلف ــوان:  إمكاني ( بعن
 كأداة لخف  التكاليف في الشركة الصناعية .
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هــدف  هــذه الدراســة إلــى تحديــد إمكانيــة اســتخدام أســلوو التكلفــة المســتهدفة كــأداة    
التكــاليف فــي شــركة أمــان لتصــنيع اإلطــارا  وتوصــل  هــذه الدراســة إلــى أن لتخفــيض 

أنظمة التكاليف المطب ة بالشركة تهتم بال ياس في مرحلة اإلنتــاج مــع إهمــاا المراحــا 
اهخــر، الســاب ة وال ح ــة رغــم أهميتهــاو ويــتم تخصــي  وتوزيــع التكــاليف بنــال  علــى 

معلومــا  التكــاليف التــي توفرهــا  أســس اجتهاديــة غيــر عادلــةو وأن طبيعــة وخصــات 
اهنظمــة المطب ــة تفت ــد إلــى المصــداقيةو واعتمــاد عمليــة قيــاس التكلفــة والرقابــة عليهــا 
علــــــــى معــــــــايير داخليــــــــة دون االهتمــــــــام بدراســــــــة المنافســــــــين والظــــــــروف الخارجيــــــــة 
للشــركةووذلف نظــرا  لعــدم تــوفر المعرفــة الجيــدة بمــدخا التكلفــة المســتهدفة لــد، مــديري 

 ام بالشركة.اهقس
كمـــا توصـــل  الدراســـة إلـــى أن البيتـــة غيـــر متـــوفرة بالدرجـــة الكافيـــة فـــي الشـــركة     

لتطبيــق مــدخا التكلفــة المســتهدفةووتعدد  الصــعوبا  أمــام هــذا المــدخا وتمثلــ  فــي 
 صعوبا  داخا الشركة وصعوبا  اجتماعية وصعوبا  خارج الشركة.

اســبين ألهميــة أدوات إدارة بعـنــوان:  مــدى إدراك المح (2006 (دراســة شــلوف -
 التكلفة في تحسين الربحية في الشركات الصناعية الليبية .

هــدف  هــذه الدراســة إلــى بيــان أهميــة أدوا  إدارة التكلفــة فــي تحســين الربحيــة فــي    
الشــــركا  الصــــناعية واعتمــــد  أســــلوو التكلفــــة المســــتهدفة كأحــــد أهــــم هــــذه اهدوا  

 النتاتج منها:وتوصل  إلى عدد من 
أن التكلفة المستهدفة هي عملية تتم لتح يــق ودعــم التوصــا إلــى مســتويا  التكلفــة  -1

التي تعبر عن تكاليف المنتج التي سوف تســاهم بفعاليــة فــي تح يــق اهدال المــالي 
 المخطط للمنشأة.
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يـــتم تحديـــد التكلفـــة المســـتهدفة مــــن خـــ ا التحليـــا الســـوقي أو باســـتخدام هندســــة  -2
دارة المــــوردينووأخيرا   ال يمــــة التــــي تشــــتما التحليــــا الــــوظيفي وتحليــــا المكونــــا  وا 

 يمكن تحديد التكلفة المستهدفة باستخدام التكلفة المطورة.
تعتبر التكلفة المستهدفة أداة هامة لخفض التكلفة وذلف من أجــا زيــادة أو الحفــاظ  -3

 على مستو، الربحية.

انيـة تطبيـق أسـلوب التكلفـة المسـتهدفة بعنوان:  مدى إمك (2006(دراسة حيدر -
 ودوره في دعم الموقف التنافسي .

هدف  هــذه الدراســة إلــى محاولــة تطبيــق أســلوو التكلفــة المســتهدفة بالشــركة العامــة    
لالكترونــا   لتح يــق ودعــم الموقــف التنافســي لهاووقــد توصــل  الدراســة إلــى النتــاتج 

 أهمها: 
هنــاف إمكانيــة لتطبيــق أســلوو التكلفــة المســتهدفة مــن خــ ا إتبــا  مراحــا تطبي ــه  -1

 امة لالكترونا .على منتج من منتجا  الشركة الع
يعتبر أسلوو التكلفة المستهدفة مــن اهســاليو الحديثــة وغيــر المطب ــة بالشــركة إال  -2

أنهــا تســتخدم إحــد، أدواتــه )التحليــا التفكيكــي( لدراســة مواصــفا  وجــودة عينــا  
 من اهجهزة االلكترونية.

ف تعتبر تكلفة المــواد المباشــرة هــي اهســاس الحتســاو تكلفــة بــاقي عناصــر التكــالي -3
 عند ت دير تكلفة التصميم للمنتج.

بعنــوان:  متطلبــات ومعوقــات تطبيــق مــدخل التكلفــة  (2008(دراســة المطارنــة  -
 المستهدفة في الشركات الصناعية المساهمة العامة األردنية .
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هـــدف  هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى مجـــاال  اســـتخدام التكلفـــة المســـتهدفة فـــي    
التعرف على مد، توفر العناصر ال زمــة لتطبيــق هــذا الشركا  الصناعية اهردنيةو و 

ــد تمـــ  الدراســـة علـــى ) ــذلف المعوقـــا  التـــي تحـــوا دون تطبي ـــهو وقـ ( 31المـــدخاو كـ
شركة من الشركا  الصناعية المساهمة العامة اهردنية التي لها اهتمام ومعرفــة بهــذا 

كا  المـــــدخاو وقـــــد توصـــــل  الدراســـــة إلـــــى مجموعـــــة مـــــن النتـــــاتج أهمهـــــا: أن الشـــــر 
الصــناعية اهردنيــة ال ت ــوم بتطبيــق هــذا المــدخاو ويتــوفر عــدد مــن العناصــر ال زمــة 
لتطبيق المدخا إال أن هناف عدد من المعوقا  التي تحــوا دون تطبيــق هــذا المــدخا 
منهــا الخــوف مــن تبنــي أســاليو جديــدة مختلفــة عــن اهســلوو المســتخدم حاليــا و وعــدم 

لتكـــــاليف المنتجـــــا و وقـــــد أوصـــــ  الدراســـــة  تـــــوافر المعلومـــــا  الواضـــــحة والمفصـــــلة
 بضرورة توعية الشركا  الصناعية اهردنية بفواتد ومزايا وأهمية هذا المدخا.

 بعنوان:  ماهية التكاليف المستهدفة . (200(8دراسة موسى  -
ــى مــــد، إمكانيــــة تطبيــــق أســــلوو التكلفــــة     ــدف  هــــذه الدراســــة إلــــى التعــــرف علــ هــ

المســتهدفة فــي تخفــيض اهنشــطة بالمنظمــا  الخدميــة بهــدف دعــم قــدرتها التنافســيةو 
ومــا هـــي أســـباو عـــدم تطبي ــهو حيـــ  تـــم إجـــرال دراســة علـــي مينـــال بورســـعيدو وبينـــ  

ــق ب ــاليفي المطبــ ــبي التكــ ــام المحاســ ــوير النظــ ــا  الدراســــة أن تطــ ــوفر معلومــ ــة يــ الخدمــ
تكاليفية سليمة يمكن اعتماد إدارة المنظمة عليها في اتخاذ ال رارا  التي تســاعد علــى 
تطبيــــق أســــلوو التكلفــــة المســــتهدفةو وأن مــــن أهــــم المشــــك   التــــي تواجــــه المنظمــــة 
الخدميـــة مجـــاا تطبيـــق أســـلوو التكلفـــة المســـتهدفةو واهســـاليو المدعمـــة لـــه مـــا يلـــي: 

ــة العـــامل ــي التطـــوير التكنولـــوجي واهســـاليو م اومـ ــا مـــا هـــو جديـــد فـ ين ورفضـــهم لكـ
المعاصرةو وسعر الخدمــة محــدد ب ــرار وزاري ممــا يحــد مــن حريــة المنافســة ممــا يــتدي 



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48 

إلــى ارتفــا  تكلفــة الخدمــةو وطــوا الوقــ  المســتغرق إلنهــال إجــرالا  الحصــوا علــى 
 ر.الخدمةو وعدم أخذ االعتبارا  التسوي ية للخدمة في االعتبا

ــف وزويلــف - ــة  (2008(دراســة الخل ــوان:  التســعير باســتخدام مــنهج التكلف بعن
 المستهدفة دراسة ميدانية في قطاع صناعة األدوية البيطرية األردنية .

هــدف  هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع التســعير المســتخدم فــي قطــا  صــناعة    
للتطــورا  الجاريــة وتعــدد أشــكاا المنافســةو اهدويــة البيطريــة اهردنــي ومــد، م تمتهــا 

ومن تم االرت ال بأساليو التسعير المســتخدمة مــن خــ ا اقتــراح مــنهج للتســعير يعتمــد 
الســعر الســاتد فــي الســوق التنافســي كأســاس التخــاذ قــرار التســعيرو وقــد خرجــ  هــذه 

العوامــا الدراســة بمجموعــة مــن النتــاتج أبرزهــا: أن قــرارا  التســعير تتــأثر بالعديــد مــن 
كالزبــاتن والمنافســين والتكــاليفو وأن اعتمــاد المــنهج الت ليــدي فــي التســعير فــي عصــر 
العولمــة وحريــة التجــارة ال يمكــن مــن المنافســة فــي حــدود الســعر الســاتد فــي اهســواق 
التنافسيةو وأن منهج التكلفة المستهدفة يمثا طري ة للتســعير ونظامــا  لتخطــيط الربحيــة 

دارة التكلفة في  البيتة التنافسيةو كما أن الشركا  محا الدراســة تطبــق نظــام تكــاليف وا 
فعلــــي وتســــتند فــــي تســــعير منتجاتهــــا بصــــورة رتيســــية علــــى التكلفــــة الكليــــةو أمــــا أهــــم 
التوصــيا  التــي ت ــدم  بهــا الدراســة ضــرورة تطــوير أنظمــة التكــاليف للمســاهمة فــي 

لتســعير لرفــع كفــالة ال ــرارا  ترشــيد عمليــة اتخــاذ ال ــرارا  واعتمــاد مــنهج التكلفــة فــي ا
 ذا  الصلة.

( بعنــوان:  إمكانيــة تطبيــق مــدخل التكلفــة المســتهدفة 2009(دراســة النابلســي   -
 في الشركات الصناعية األردنية .
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ــتهدفة فـــي الشـــركا       ــة المسـ ــان إمكانيـــة تطبيـــق التكلفـ ــة إلـــى بيـ ــذه الدراسـ هـــدف  هـ
العوامــا الممهــدة لتطبيــق نظــم اهردنيــةو حيــ  هــدف  الدراســة إلــى معرفــة الظــروف و 

علمية متطورة لحساو تكاليف اإلنتاج فــي المنشــل  الصــناعيةو وقــد توصــل  الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتــاتج أهمهــا وجــود ع قــة إيجابيــة بــين تطبيــق التكلفــة المســتهدفة 
فــي الشــركا  الصــناعية التــي تــتدي إلــى تخفــيض التكــاليف مــن خــ ا معرفــة م ــدار 

ا  مما يتوازن مع إمكانيا  المنظمــةو كمــا أنهــا تســاعد علــى طــرح منتجــا  التكلفة ساب 
 ذا  مواصفا  ضمن رغبا  المستهلكين وضمن حدودهم المادية.

ــر - ــواد ومطـ ــة أبوعـ ــة  (2010(دراسـ ــنهج التكلفـ ــتخدام مـ ــة اسـ ــوان:  أهميـ بعنـ
 المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات االمصرفية .

ف في ما إذا كان  إدارا  البنــوف التجاريــة اهردنيــة تــدرف هدف  الدراسة إلى التعر    
المزايا المترتبة على تبني منهج التكلفة المستهدفة في تســعير خــدماتها المصــرفية ومــا 
إذا كانــ  تتــوفر لــديها ال ناعــة مــع اإلمكانيــا  والشــروط ال زمــة لتطبيــق هــذا المــنهجو 

التجاريــة اهردنيــة علــى معرفــة وتوصــل  الدراســة إلــى كشــف أن معظــم إدارا  البنــوف 
ــدما   ــعير الخـــ ــي تســـ ــتهدفة فـــ ــة المســـ ــنهج التكلفـــ ــتخدام مـــ ــن اســـ ــة مـــ ــا المتح  ـــ بالمزايـــ
ــي  ــنهج فـ ــذا المـ ــتخدام هـ ــة اسـ ــام بأهميـ ــكا عـ ــة بشـ ــا م تنعـ ــى أنهـ ــافة إلـ ــرفيةو إضـ المصـ
التسعيرو وذلف هنه أـكثر عدالة من المنهج الت ليــدي فــي التســعير المبنــي علــى مــنهج 

ية مضافا إليها هامل الربح المرغوو فيهو لكنها مــا زالــ  تســتخدم المــنهج التكلفة الكل
الت ليــدي فــي تســعير خــدماتها المصــرفية بســبو مجموعــة مــن المعوقــا  أهمهــا عــدم 
امت ف معظمهــا للشــروط واهدوا  ال زمــة لتطبيــق مــنهج التكلفــة المســتهدفة كأســلوو 

 المبنية على أساس اهنشطة.هندسة ال يمةو وتحليا ربحية العمياو والتكاليف 
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(بعنــوان:  التكلفــة المســتهدفة وسلســلة القيمــة والعالقــة 2013(دراســة مصــاروة  -
 التكاملية بينهما في الشركات المساهمة العامة في القطاع الصناعي األردني .

هدف  هذه الدراسة إلى دراسة التكلفــة المســتهدفة وسلســلة ال يمــة والع قــة التكامليــة    
ي تخفـــيض تكلفـــة المنتجـــا  وتلبيـــة رغبـــا  العمـــ لو وتح يـــق ميـــزة تنافســـية بينهمـــا فـــ 

اســتراتيجية للشــركا  الصــناعية اســتجابة منهــا لمواجهــة المنافســة العالميــة والتطــورا  
الت نية والتوقعا  المتغيرة للعمــ لو وتوصــل  الدراســة إلــى أن الشــركا  عينــة الدراســة 

لتكلفــــة المســــتهدفةو وان هنــــاف دور للمــــدخا تمتلــــف البيتــــة المناســــبة لتطبيــــق مــــدخا ا
المذكور في تخفيض التكاليف في الشــركا  المــذكورةو وان مــدخلي التكلفــة المســتهدفة 
وسلســلة ال يمــة ي تمــان بيتــة التصــنيع الحديثــةو وهنالــف ع قــة تكامليــة بــين المــدخلين 

 المذكورين في الشركا  الصناعية اهردنية.

بعنوان:  مدى فعاليـة دور التكلفـة المسـتهدفة فـي زيـادة  (2014(دراسة غنيمي -
 القدرة التنافسية لخدمات البنوك التجارية .

هدف  الدراسة إلى التعرف على إمكانيــة وفعاليــة اســتخدام أســلوو التكلفــة المســتهدفة فــي     
مجــاا خفــض التكلفــة وتســعير الخــدما  فــي البنــوف التجاريــةو وتوصــل  الدراســة إلــى أنــه  
ــا  الخـــدما  المصـــرفيةو إال أن   ــه التطبيـــق فـــي قطـ ــد تواجـ بـــالرغم مـــن الصـــعوبا  التـــي قـ
تطبيــــق أســــلوو التكلفــــة المســــتهدفة يســــاعد علــــى دعــــم ال ــــدرة التنافســــية لخــــدما  البنــــوف  
ــتمرار فـــي   ــال والنمـــو واالسـ ــتراتيجية للبنـــف وهـــو الب ـ التجاريـــة ويـــدعم تح يـــق اههـــداف االسـ

               .                            الحاضر. سوق المنافسة الساتد في الوق 
بعنـــوان:  مـــدخل التكلفـــة المســـتهدفة لـــدعم القـــدرة  (2015(دراســـة عابـــدين  -   

 التنافسية لمصانع الباطون الجاهز بقطاع غزة .
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هدف  الدراسة إلي التعرف على مدي تطبيق مدخا التكلفة المستهدفة لــدعم الميــزة    
لمصانع البــاطون الجــاهز ب طــا  غــزةو والمعوقــا  التــي تحــوا دون تطبي ــهو التنافسية 

وقد توصل  الدراسة إلــى عــدة نتــاتج أهمهــا أن مصــانع البــاطون فــي قطــا  غــزة لــديها 
اإلمكانية لتطبيق مدخا التكلفة المستهدفةو كمــا لــديها إمكانيــة لتطبيــق أســاليو حديثــة 

جو ويــتدي ذلــف إلــى تطــوير المنتجــا  لخفــض التكلفــة بمــا ال يــتثر علــى جــودة المنــت
ودعم الميزة التنافسيةو لكن توجد معوقا  تحد مــن التطبيــق منهــا: الظــروف السياســية 
ــة  ــدخا التكلفــ ــق مــ ــة لتطبيــ ــيلية ال زمــ ــا  التفصــ ــة المعلومــ ــاتدةو وقلــ ــادية الســ واالقتصــ

 المستهدفة.

ـوان:  تســعير  (2018(دراسـة الفطيسـي وحيــدر والرشـاح - المنتجـات ومــدى بعـن
 تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة في الشركات الصناعية الليبية .

هدف  الدراسة إلى التعرف على طرق التسعير المستخدمة في عينة من     
الشركا  الصناعية الليبيةو والتعرف على العواما المتثرة في تحديد سعر بيع 

ن مدخا التكلفة المستهدفة المنتجو كما تهدف إلى التعرف على مد، االستفادة م
عند تحديد سعر بيع المنتج في تلف الشركا و وتوصل  الدراسة إلى أن الطري ة 
اهكثر استخداما بتلف الشركا  هي طري ة السعر الذي يغطي التكاليف الكلية 
باإلضافة إلى هامل الربحو كما أن أهم العواما المتثرة في تحديد سعر بيع المنتج 

بالشركةو وعدد المنافسينو وأسعار وخصات  السلع المنافسةو هيكا التكاليف 
وأخيرا  توصل  الدراسة إلى أن مدخا التكلفة المستهدفة معروف لد، أغلو 
الشركا  محا الدراسةو وأن أنشطة تحديد التكلفة باستخدام هذا المدخا يتم تطبي ها 

 ولكن بدرجا  متفاوتة.
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 لسابقة والدراسة الحالية:أوجه التشبه واألختالف بين الدراسات ا
ــد اهســــاليو  ــو أحــ ــتهدفة هــ ــلوو التكلفــــة المســ ــاب ة أن أســ ــا  الســ ــ  الدراســ بينــ
ــا  ــة تغيـــر الظـــروف الصـــناعية والتكنولوجيـــة وتناولـــ  فـــي جانبهـ الحديثـــة الناشـــتة نتيجـ
ــا أوضـــح  أن تبنـــي هـــذا اهســـلوو  ــري خصـــات  وم ومـــا  هـــذا اهســـلوو كمـ النظـ

كمــا أوضــح  أن البيتــة المحليــة و لوضــع التنافســييتدي إلى خفض التكلفة وتحســين ا
ــركا   ــي الشـــ ــتهدفة فـــ ــة المســـ ــدخا التكلفـــ ــق مـــ ــة لتطبيـــ ــة الكافيـــ ــبة بالدرجـــ ــر مناســـ غيـــ
الصناعيةو حي  تعــدد   الصــعوبا  أمــام هــذا المــدخا وتمثلــ  فــي صــعوبا  داخــا 

 وخارج الشركةو وكذلف ن   الدراسا  والخبرا  ال زمة  لتطبيق هذا المدخا.
ــة حيـــــ      ــ  التكلفـــ ــي تناولـــ ــا  التـــ ــف الدارســـ ــدادا  لتلـــ ــال  امتـــ ــة جـــ ــذه الدراســـ إن هـــ

المســـتهدفة فـــي البيتـــة المحليـــة وهـــذا يمثـــا وجـــه التشـــابهو أمـــا أوجـــه اإلخـــت ف بـــين 
الدراسا  الساب ة والحالية يكمن في أن الدراسة الحالية تناولــ  إمكانيــة تطبيــق مــدخا 

شــركة اههليــة لاســمن و التــي لــم تشــملها التكلفــة المســتهدفة علــى تكلفــة اإلنتــاج فــي ال
الدراسا  الساب ة حســو علــم البــاحثونو باإلضــافة الوقــوف علــى مــد، الت ــدم والتطــور 
في مجاا الرقابة على التكاليف الصناعية داخــا الشــركة اههليــة لاســمن  المســاهمة 

وق والتي تنضوي تحتها مجموعة مــن المصــانع التــي ت ــوم بعمليــة إنتــاج اإلســمن  للســ 
المحليةو كما أن لصناعة اإلسمن  أهمية كبيــرة داخــا البلــد مــن حيــ  تعطــل الســوق 
لهاو ودخوا شركا  أجنبية تنافس الشركا  المحلية من أجا ال ضــال علــى الشــركا  
المحلية واحت ا السوق من قبا هذه الشركا و فجــال  هــذه الدراســة مــن أجــا تحديــد 

الرقابــة علــى التكــاليف مــن أجــا تمكــين  المــد، الــذي توصــل  إليــه الشــركة فــي مجــاا
 الشركة من المنافسة واستمرارها داخا السوق المحلي.
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كمــا تــم تنــاوا هــذا الموضــو  مــن جوانــو مختلفــة عــن الدراســا  الســاب ة بــاهخ     
الدراسا  التي أجري  في البيتة المحليةو حي  لم يتم دراســته مــن خــ ا ربــط الع قــة 

فة والرقابــة علــى اإلنتــاج حســو علــم البــاحثونو وهــذا مــا بــين مــدخا التكلفــة المســتهد
لتعــرف علــى لتحاوا الدراسة الحالية التركيز بشكا أكبر من الدراسا  الســاب ةو وذلــف 

مــدخا التكلفــة المســتهدفة وربطهــا بئحــد، وظــاتف اإلدارة الرتيســية وهــي الرقابــة علــى 
مرار وخلــق منتجــا  جديــدة تكلفة اإلنتاج من أجا مساعدة اإلدارة في المنافســة واالســت

 داخا السوق.

 اإلطار النظري:
 ماهية التكلفة المستهدفة:

منذ ظهور أسلوو التكلفة المستهدفة تعدد  التعريفــا  التــي تناولتــه حســو وجهــة     
النظـــر والغـــرض مـــن تطبيـــق هـــذا اهســـلووو فعـــرف بأنـــه مجـــرد ت نيـــة لحســـاو تكلفـــة 

التعريــف التــالي  أن هــدف التكلفــة المســتهدفة هــو إنتاج المنــتج وهــذا يظهــر مــن خــ ا 
ــتج عنــــد بيعــــه هــــامل الــــربح  ــتج م تــــرح بحيــــ  يح ــــق المنــ تحديــــد تكلفــــة اإلنتــــاج لمنــ

 .(2002)راجخان، المرغوو 
من جهة أخر، اعتبر كأداة إلدارة التكلفة خ ا دورة حياة المنتج حيــ  عرفــه بأنــه    

 أحــد أدوا  إدارة التكلفــة التــي تخفــض التكــاليف الكليــة لانتــاج علــى مــدار دورة حيــاة 
المنـــتج بمســـاعدة ال ـــاتمين بهندســـة اإلنتـــاج والتصـــميم وبحـــو  التســـويق والمحاســــبة  

 (.12، ص2002)راجخان، 
ــاعد علـــى تخفـــيض     وهنـــاف مـــن اعتبـــره أداة لخفـــض التكلفـــة فعـــرف  بأنـــه نظـــام يسـ

التكاليف في مرحلة تطوير وتصميم المنتج من خــ ا التطــوير الشــاما للمنــتج الجديــد 
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، 1994)خمـيس، أو عند تغيير المنــتج بالكامــاو أو عنــد إجــرال تعــديا جزتــي للمنــتج  
 (.337ص
المنتجــا و فعــرف  بأنــه مــدخا يهــدف إلــى ت ــديم منــتج كما اعتبر أسلوو لتســعير     

للســوق بجــودة عاليـــة وســعر مــنخفض يتماشـــى مــع أســعار المنافســـين مح  ــا  اهربـــاح 
المطلوبــةو وذلــف مــن خــ ا تخفــيض تكــاليف اإلنتــاج خــ ا دورة حيــاة المنــتج ابتــدال 

 (.22، ص2007  )العمر، من مرحلة التخطيط والتصميم وحتى بيع المنتج
ــاح      ــة واهربـ ــا إلدارة التكلفـ ــام متكامـ ــاعتبر نظـ ــام فـ ــذا النظـ ــى هـ ــرة إلـ وتطـــور  النظـ

ــنيع الــــدولي الــــذي يــــر،  أن  ــذي أورده المجلــــس االستشــــاري للتصــ حســــو التعريــــف الــ
دارة التكلفــة يعتمــد علــى ســعر البيــع  التكاليف المســتهدفة هــي نظــام لتخطــيط اهربــاح وا 

ــميم المنـــتج ووجـــود ــز علـــى العميـــا وتصـ ــا متكامـــا ملتـــزم بتطبيـــق  والتركيـ فريـــق عمـ
النظــــامو ويتــــيح تطبيــــق نظــــام التكلفــــة المســــتهدفة ممارســــة إدارة التكلفــــة فــــي المراحــــا 
ــن  ــف مـ ــتج وذلـ ــاة المنـ ــ ا دورة حيـ ــة خـ ــف الممارسـ ــتمر تلـ ــتج وتسـ ــوير المنـ ــرة لتطـ المبكـ

 (.510، ص2001)عيسى،   خ ا التعاما النشط مع سلسلة ال يمة

 التكلفة المستهدفة:المبادئ األساسية لمدخل 
أكــد  معظــم الدراســا  التــي تناولــ  التكلفــة المســتهدفة علــى هــذه المبــادئو وهــي    
 (:2006الرفاعي، )
 السعر يحدد التكلفة .1
 التركيز على العم ل .2
 التركيز على التصميم .3
 استخدام فرق العما .4
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 االعتماد على دورة الحياة للمنتج .5
 االستناد إلى مفهوم هندسة ال يمة  .6

 خطوات تحديد مدخل التكلفة المستهدفة:
 تحديد المنتج الذي يح ق ويستوفي احتياجا  العم ل المرت بين. -1
اختيــار الســعر المســتهدف علـــى أســاس ال يمــة المدركـــة بواســطة العمــ ل للمنـــتج  -2

 وأسعار المنافسين المحددة.
ر اشت اق التكلفة المستهدفة بطــرح هــامل الــربح المرغــوو )المســتهدف( مــن الســع -3

 المستهدف.
، 2006روبــرت وأخــرون، )ممارســة الهندســة ال يمــة لتح يــق التكــاليف المســتهدفة  -4

 .(986ص

 مدخل التكلفة المستهدفة كأداة من أدوات الرقابة على التكاليف:
زاد االهتمام في بيتة التصنيع الحديثة برقابة التكاليف وبصفة خاصة عنــد مرحلــة     

التخطــيط الجيــد والرقابــة الفعالــة مطلبــين ضــروريين الســت رار التخطــيطو حيــ  يكــون 
الشركة وازدهارهــا وقــدرتها علــى المنافســة مــع مثي تهــا فــي الصناعةنفســهاو وحيــ  إن 
أدوا  الرقابـــة المختلفـــة ال تســـتطيع أن تح ـــق رقابـــة فعالـــة علـــى التكـــاليف فـــي ظـــا 

المنــتج والحاجــة إلــى خصــات  بيتــة التصــنيع الحديثــة التــي تتميــز ب صــور دورة حيــاة 
بيانا  غير مالية والتخطيط االستراتيجي طويــا اهجــاو فضــ   عــن ضــرورة االهتمــام 

 بالوضع التنافسي للشركة ومراعاة تنو  أذواق واحتياجا  العم ل.



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
56 

وفيما يلي ت ييم لمــدخا التكلفــة المســتهدفة كــأداة مــن أدوا  الرقابــة علــى التكــاليف     
تــوافر المتطلبــا  ال زمــة إلحكــام الرقابــة علــى التكــاليف  من خ ا التعرف على مد،

 :(Sakurai, 1989, p47)وذلف على النحو التالي 

 تكرار قياس األداء: –أ 
تتح ق فعالية أداة الرقابة المعينة إذا استطاع  أن تــوفر معلومــا  تغذيــة عكســية     

لفتــرة ال زمــة إلتمــام سريعة عن اهدالو ويأتي ذلف بئعداد ت ارير دورية تناسو طوا ا
العمليــة اإلنتاجيـــةو وتزيـــد فعاليــة أداة الرقابـــة إذا تـــدف   ت ــارير اهدال خـــ ا المراحـــا 
ــة  ــد إتمــــام العمليــ ــاج ولــــم ت تصــــر علــــى إعــــداد ت ــــارير اهدال بعــ المختلفــــة لــــدورة اإلنتــ

 اإلنتاجية.
 تخفي  التكاليف: –ب 
إن التكلفة المستهدفة مدخا إلدارة وخفض تكاليف المنتج في المراحــا المبكــرة مــن    

دورة حياة المنتجو مما يساعد على منع حــدو  التكلفــة بــدال  مــن محاولــة خفضــها بعــد 
 (.15-14، ص2010)مقلد، حدوثهاو أي أنه مدخا لتخطيط التكلفة 

 مرونة التكاليف: –ج 
ي ظـــا مـــدخا التكلفـــة المســـتهدفة التمييـــز بـــين يمكـــن مـــن خـــ ا تصـــميم المنـــتج فـــ    

عناصــر التكــاليف التــي تتصــف بالثبــا  وعناصــر التكــاليف التــي تتصــف بــالتغير مــع 
حجـــم النشـــاطو وعلـــى الـــرغم مـــن أن الموازنـــة التخطيطيـــة بصـــفة عامـــة ال تعتبـــر أداة 

يرة فعالة في تدعيم نظام الرقابة على التكاليف هنهــا تركــز علــى اههــداف الماليــة قصــ 



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
57 

اهجــاو إال أنهــا تعتبــر مــن اهدوا  الماليــة الضــرورية والمكملــة لنجــاح تطبيــق مــدخا 
 (.47، صSakurai ،1989)التكلفة المستهدفة 

الم ـــاييس غيـــر الماليـــةتختلف م ـــاييس اهدال التـــي تتطلبهـــا بيتـــة التصـــنيع الحديثـــة    
لــى تأكيــد الم ــاييس كثيــرا  عــن الم ــاييس الت ليديــةو ويرجــع الســبو فــي هــذا االخــت ف إ

اإلنتاجيــة علــى قيــاس اإلنتاجيــة والجــودة مــن وجهــة نظــر العميــاو ممــا يســاعد الشــركة 
 أن تتفاعا مع البيتة الخارجية وتح يق ميزة تنافسية.

ــى  ــة علـ ــتهدفة للرقابـ ــة المسـ ــدخل التكلفـ ــق مـ ــه تطبيـ ــي تواجـ ــعوبات التـ الصـ
 :التكاليف

ــد علـــى الـــرغم مـــن أهميـــة مـــدخا التكلفـــة     ــذا المـــدخا قيـ المســـتهدفة إال أن وضـــع هـ
التنفيذ الفعلي تعتريه بعض الصعوبا  التــي ينبغــي أن تكــون اإلدارة علــى علــم مســبق 

 :(2009)عثمان، بها حتى تتمكن من تخطيهاو ومن أهم هذه الصعوبا  ما يلي
يســعى إلــى تح ي هــا كــا قســم الصرا  التنظيميو حي  أن اخت ف اههداف التي  -1

قد تتدي إلى صعوبة نجاح مدخا التكلفة المستهدفة ما لــم يــتم التنســيق بــين هــذه 
 اههداف.

يتطلــو مــدخا التكلفــة المســتهدفة العديــد مــن التغييــرا  التنظيميــة عبــر المنــاطق  -2
 الوظيفية المختلفة.

اليف يحتـــاج تطبيـــق هـــذا المـــدخا إلـــى تكـــاليف لتطـــوير وتجربـــة المنـــتج وهـــي تكـــ  -3
اختياريــة ولهــذا يصــعو إدخــاا مثــا هــذه التكــاليف فــي تحديــد التكلفــة المســتهدفة 

 هن ع قة المدخ   بالمخرجا  في هذه التكاليف غير واضحة.
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تحتاج أنشطة التكلفة المستهدفة إلى ساعا  عما طويلة وفي نفس الوق  يجــو  -4
فريـــق  أن تكـــون فتـــرا  تطـــوير المنـــتج قصـــيرةو وهـــذا يـــتدي إلـــى الضـــغط علـــى

 العما.
التـــزام المـــديرين بنظـــام عمـــا الشـــركةو واإلجـــرالا  الروتينيـــة وتمســـكهم بالمفـــاهيم  -5

 الت ليدية ومحاربة التغير وكراهية تحما المستولية.
إن تحديد التكلفة المستهدفة فنا  أكثر منه علما و وبالتــالي علــى المنشــأة الــتعلم مــن  -6

تكلفة مستهدفة يصعو الوصوا إليهــا فيشــعر التجارو والخبرة حتى ال يتم تحديد 
العاملون باإلحباطو أو يتم تحديد تكلفة مســتهدفة ســهلة التح يــق فــ  يحفــزهم ذلــف 

 على التحسين المستمر لألدال.
 يجو دراسة التكلفة والعاتد قبا اتخاذ قرار استخدام مدخا التكلفة المستهدفة. -7
ــتهدفة الشـــركة بالســـوق الـــذي الت لبـــا  الســـوقيةو حيـــ  يـــربط مفهـــوم التكلفـــة ال -8 مسـ

تعمـــا فيـــهو أي أنـــه مفهـــوم موجـــه للمســـتهلف واحتياجاتـــه ورغباتـــه وبالتـــالي فـــئن 
حدو  أي ت لبا  سوقية سريعة يعنــي فشــا مفهــوم التكلفــة المســتهدفة فــي تح يــق 

 رغبا  المستهلف.
ــن اهفكـــار والفـــر  الح ي يـــة  -9 ــوم هندســـة ال يمـــة العديـــد مـ ــتج عـــن تطبيـــق مفهـ ينـ

ليف المنــتج ولكــن ليســ  كــا هــذه الفــر  ممكنــة التنفيــذ علميــا  مــن لخفــض تكــا
 الناحية االقتصادية.

يصــعو تطبيــق هــذا المــدخا فــي بعــض الصــناعا  مثــا صــناعة اهدويــة حيــ   -10
 تكون المكونا  محكومة بعواما طبية صحية وأخر، قانونية
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 اإلطار العملي:
الدراســة ف امــا بتصــميم اســتمارة اســتخدم البــاحثون االســتبانة لغــرض تح يــق أهــداف    

واشــتمل  االســتبانة علــى جــزأين أساســيين حيــ  اســتخدم الجــزل اهوا فــي . االســتبانة
جمع بعض البيانــا  الشخصــية عــن المبحــوثين والمتمثلــة بالمســمى الــوظيفيو المتهــا 
ــتخدام  ــد، اسـ ــافة إلـــى مـ ــركة إضـ ــاليف بالشـ ــبة التكـ ــام لمحاسـ ــد، وجـــود نظـ العلمـــي ومـ

ــدخا ا ــركة مــ ــة الشــ ــتهدفة للرقابــ ــة المســ ــن لتكلفــ ــاني مــ ــزل الثــ ــا الجــ ــاليفو أمــ ــى التكــ علــ
 االستمارة فتكون من فرضيتن:

: حوا متطلبــا  تطبيــق مــدخا التكلفــة المســتهدفة فــي الرقابــة علــى الفرضية االولي -
 ( ف رة.51تكلفة اإلنتاجو وتكون هذه الفرضية من )

ــتهدفة حــــوا المعوقــــا  التــــي تحــــوا دون  الفرضــــية الثانيــــة: - ــة المســ تطبيــــق التكلفــ
 ( ف رة.29وتكون هذه الفرضية من )بالشركة
وقــد اســتخدم البــاحثون الترميــز الرقمــي فــي ترميــز إجابــا  أفــراد العينــة لاجابــا      

المتعل ــة بم يــاس ليكــر  الخماســيو حيــ  تــم إعطــال درجــة واحــدة لاجابــة )ال أوافــق 
  لاجابــة )محايــد( وأربــع درجــا  بشــدة( ودرجتــان لاجابــة )ال أوافــق( وثــ   درجــا

 لاجابة )ال أوافق( وخمس درجا  لاجابة )أوافق بشدة(.  
 ( ترميز بدائل اإلجابة1جدول )

 أوافق بشدة  أوافق  محايد  ال أوافق  ال أوافق بشدة  اإلجابة 

 5 4 3 2 1 الرمز 
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 مجتمع وعينة الدراسة:
المســاهمة فــي ليبيــا كمجتمــع دراســة لتطبيــق تــم اختيــار الشــركة اههليــة لاســمن     

هذه الدراسة كدراسة حالةو وذلف نظــرا  للمنافســةالكبيرة التــي يشــهدهاهذاال طا  وأهميتــه 
 ل قتصاد الوطني والمتمثلة باستمرارية طرح منتجا  جديدة متميزة في هسواق.

ــاهمة وا    ــمن  المسـ ــة لاسـ ــركة اههليـ ــي الشـ ــة وهـ ــة الدراسـ ــار عينـ ــم اختيـ ــانع وتـ لمصـ
بــئدارة الشــتون الماليــة )قســم الحســابا  العامــةو التابعة لهــا متمثلــة فــي جميــع العــاملين 

ــاليو وحـــدة  ــا المـ ــا  والتحليـ ــم الميزانيـ ــة المخـــازنو قسـ ــاليف ومراقبـ ــابا  التكـ ــم حسـ قسـ
( محاسوو وتــم 111والبالا عددهم )شتون المساهمين( بالشركة والمصانع التابعة لها

( اســتمارة صــالحة للتحليــاو أي مــا نســبته 94تــم جمــع عــدد ) ( اســتمارةو100توزيــع )
( استمارا و وقد اعتبر العدد المسترد ممــث  لمجتمــع الدراســة 6%و وتم ف د عدد )94

 وحسو الع قة الرياضية التالية:
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( مفــردةو ولضــمان الحصــوا علــى 86العينــة المطلــوو ال ي ــا عــن )أي أن حجــم    
( اســـتمارة 94( اســـتمارة وتحصـــا علـــى )100العـــدد المطلـــوو قـــام البـــاحثون بتوزيـــع )

 (.2صالحة للتحليا وكما هو مبين في الجدوا رقم )
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 ( االستمارات الموزعة والمتحصل عليها ونسبة المسترد والفاقد منها2جدول رقم )
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 صدق فقرات االستبانة: 
الصــدق مــن الشــروط الضــرورية وتــم ذلــف مــن خــ ا صــدق المحكمــينو حيــ  إن     

وال زمة لبنال االختبارا  والم اييس والصــدق يــدلا علــى مــد، قيــاس الف ــرا  للظــاهرة 
ن أفضـــا طري ـــة ل يـــاس الصـــدق هـــو الصـــدق الظـــاهري والـــذي هـــو أالمـــراد قياســـهاو و 

عرض ف را  الم ياس على مجموعة مــن الخبــرال للحكــم علــى صــ حيتها. وقــد تح ــق 
ــاس ظاهريـــ  ــدق الم يـ ــن المحكمـــين صـ ــى مجموعـــة مـ ــرض الف ـــرا  علـ ــن خـــ ا عـ ا  مـ

المتخصصين في المحاسبةو وقد تم اهخذ في نظر االعتبار جميــع الم حظــا  التــي 
 .قدم  من قبا المحكمين

وهــو االتســاق فــي نتــاتج الم يــاس إذ يعطــي النتــاتج نفســها بعــد تطبي ــه مــرتين الثبــــات:
حســاو الثبــا  عــن طريــق معامــا ألفــا  فــي زمنــين مختلفــين علــى اإلفــراد نفســهمو وتــم 

ــاة                                   ..                                                                كرونبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :( لالتساق الداخليالفاكرونباخعامل )م
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إن معامــا ألفــا يزودنــا بت ــدير جيــد فــي أغلــو المواقــف وتعتمــد هــذه الطري ــة علــى     
اتســاق أدال الفــرد مــن ف ــرة إلــى أخــر،و وأن قيمــة معامــا ألفــا للثبــا  تعــد م بولــة إذا 

و والســتخراج الثبــا  (2003و Sekaran)( وأقا من ذلف تكون منخفضــة0.6كان  )
تــوفر ( اســتمارةو ولفرضــية  94وفق هذه الطري ة تم استخدام استمارا  البــالا عــددها )

( 0.95  )متطلبــــا  تطبيــــق أســــلوو التكلفــــة المســــتهدفة للرقابــــة علــــى تكلفــــة اإلنتــــاج
(و 0.963)  المعوقــا  التــي تحــوا دون تطبيــق التكلفــة المســتهدفة بالشــركةولفرضــية  

(و وبالتالي يمكن ال ــوا 0.969وبلا معاما الثبا  إلجمالي االستبيان بهذه الطري ة )
هغــراض البحــ  ويمكــن االعتمــاد عليهــا فــي تعمــيم أنهــا معــام   ذا  داللــة جيــدة 

 النتاتج.

 ( معامل الفاكرونباخ للثبات3الجدول )

 المحور ت
عدد 

 الفقرات
 معامل ألفا

توفر متطلبات تطبيق أسلوب التكلفةةة المسةةت دفة للر ا ةةة  1

 على تكلفة اإلنتاج.
51 0.95 

وجةةةود المعو ةةةات التةةةن تحةةةول دول تطبيةةةق التكلفةةةة  2

 المست دفة  الشركة.
29 0.963 

 0.969 25 إجمالي االستبانة

 الدراسة الميدانية: : أوال
لتحديـــد اتجـــاه اإلجابـــا  علـــى كـــا ف ـــرة مـــن ف ـــرا  االســـتبيانة يـــتم ذلـــف بم ارنـــة    

 ( وف ا  لآلتي:4متوسط االستجابة لكا ف رة مع البيانا  في الجدوا رقم )
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ــاه 1.79 – 1) ــدةو )( يكــــون اتجــ ــق بشــ ــة ال أوافــ ــاه 2.59 – 1.8اإلجابــ ــون اتجــ ( يكــ
ــدو )3.39 – 2.6اإلجابــــة ال أوافــــقو ) ــاه اإلجابــــة محايــ ( 4.19 – 3.4( يكــــون اتجــ

 ( يكون اتجاه اإلجابة أوافق بشدة.5 – 4.2يكون اتجاه اإلجابة أوافقو )
(و One Sample T-Testوللتح ق من فرضيا  الدراسةو تــم اســتخدام اختبــار )   

ــة  ــة الداللـ ــ  قيمـ ــور( إذا كانـ ــرا  المحـ ــى ف ـ ــين علـ ــة متف ـ ــية)أفراد العينـ ــق الفرضـ فتتح ـ
( و قيمــة متوســط االســتجابة إلجمــالي المحــور أكبــر مــن 0.05اإلحصــاتية أقــا مــن )
(وال تتح ــق الفرضــية ويتح ــق ن يضــها إذا كانــ  قيمــة الداللــة 3قيمــة متوســط ال يــاس )
( أو 3االسـتجابة أقـا مـن قيمـة متوسـط ال يـاس ) وقيمــة متوســط 0.05اإلحصاتية أقا من 

 .0.05 إذا كان  قيمة الداللة اإلحصاتية أكبر من 

 الفرضية االولى: عدم توفر متطلبات تطبيق مدخل التكلفة المستهدفة بالشركة:
عدم  إلجمالي محور(One Sample T- test)( نتائج اختبار 4جدول رقم )

 التكلفة المستهدفة بالشركةمتطلبات تطبيق مدخل  توفر
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توووفر متبلبووات تببيووق 

مووووووووودةل التكلفوووووووووة 

المسووووووتأدفة كووووووأداة 

بالشركة األهلية للرقابة 

 لإلسمنت

 مرتفع  معنوي  0.000 10.909 0.277 0.31 3.31
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ولتحديــد مســتو، عــدم تـــوفر متطلبــا  تطبيــق مـــدخا التكلفــة المســتهدفة بالشـــركة     
( أظهــر  أن متوســط االســتجابة 4اههليــة لاســمن و فــئن النتــاتج فــي الجــدوا رقــم )

التكلفــة المســتهدفة للرقابــة علــى إلجمــالي محــور عــدم تــوفر متطلبــا  تطبيــق أســلوو 
ــاوي ) ــاجو يسـ ــة اإلنتـ ــن متوســـط ال يـــاس ) (1)(3.31تكلفـ ( وأن الفـــروق 3وهـــو أكبـــر مـ

( و لتحديد معنوية هــذه الفــروق فــئن قيمــة الداللــة اإلحصــاتية ل ختبــار 0.31تساوي )
وتشــير إلــى معنويــة الفــروقو وهــذا يــدا علــى أن  0.05تســاوي صــفرا  وهــي أقــا مــن 

ر متطلبــا  تطبيــق مــدخا التكلفــة المســتهدفة بالشــركة اههليــة لاســـمن  مســتو، تــوف
ــق مــدخل التكلفــة كانــ  مرتفعــة و  ــات تطبي ــوفر متطلب ــى  ت ــل الفرضــية االول أي نقب

 المستهدفة بالشركة األهلية لإلسمنت  وقبولها  .  

 وجود معوقات تحول دون تطبيق التكلفة المستهدفة بالشركة.الفرضية الثانية: 
إلجمالي محور (One Sample T- test)( نتائج اختبار 5جدول رقم )

 المعوقات التي تحول دون تطبيق التكلفة المستهدفة بالشركة
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المعوقووات التووي تحووول 

دون تببيووووق التكلفووووة 

 المستأدفة بالشركة

 مرتفع معنوي 0.000 6.392 0.634 0.42 3.42
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ولتحديــد مســتو، وجـــود معوقــا  تحــوا دون تطبيـــق التكلفــة المســتهدفة بالشـــركةو     
( أظهـــر  أن متوســـط االســـتجابة إلجمـــالي محـــور 5فـــئن النتـــاتج فـــي الجـــدوا رقـــم )

( وهــو 3.42المعوقــا  التــي تحــوا دون تطبيــق التكلفــة المســتهدفة بالشــركة يســاوي )
ــاس ) ــط ال يـ ــن متوسـ ــر مـ ــاوي )3أكبـ ــذه  (0.42( وأن الفـــروق تسـ ــة هـ ــد معنويـ و لتحديـ

 0.05الفـــروق فـــئن قيمـــة الداللـــة اإلحصـــاتية ل ختبـــار تســـاوي صـــفرا  وهـــي أقـــا مـــن 
وتشــير إلــى معنويــة الفــروقو وهــذا يــدا علــى أن مســتو، المعوقــا  التــي تحــوا دون 

أي تحقــق الفرضــية الثانيــة  وجــود تطبيــق التكلفــة المســتهدفة بالشــركة كــان مرتفعــا و 
 يق التكلفة المستهدفة بالشركة .معوقات تحول دون تطب

الفرضية الرئيسية: تمتلك الشركة إمكانية لتطبيق مدخل التكلفة المستهدفة كأداء 
 للرقابة على تكلفة اإلنتاج بالشركة األهلية لإلسمنت المساهمة.

مدخل التكلفة  إلمكانية تطبيق(One Sample T- test) ( نتائج اختبار 6جدول رقم )
 تكلفة اإلنتاج بالشركة األهلية لإلسمنتالمستهدفة كأداء للرقابة على 

 المجال

ي
اب
س
ح
 ال
ط
س
و
مت
ال

ط  
س
و
مت
ن 
بي
ق 
فر
ال

ط 
س
و
مت
ال
و
ة 
قر
لف
ا

ي
ار
عي
لم
ا

 

ي
ار
عي
لم
 ا
ف
را
ح
الن
ا

 

ية
ائ
ص
ح
إل
 ا
مة
قي
ال

 /
 

T
-T

es
t

 

ية
ائ
ص
ح
إل
 ا
لة
ال
لد
 ا
مة
قي

 

ق
و
فر
ال
ة 
وي
عن
م

 

ق
بي
ب
لت
 ا
ية
ان
مك
إ

 

تببيق مدةل إمكانية 

التكلفوووة المسوووتأدفة 

للرقابووة علووى تكلفووة 

اإلنتووووواج بالشوووووركة 

 األهلية لإلسمنت

3.5

4 
 مرتفع معنوي 0.000 12.46 0.42 0.54
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ولتحديد إمكانية تطبيق مدخا التكلفة المستهدفة كأدال للرقابة علــى تكلفــة اإلنتــاج     
ــم ) ــدوا رقـ ــي الجـ ــاتج فـ ــئن النتـ ــمن و فـ ــة لاسـ ــركة اههليـ ــط 6بالشـ ــر  أن متوسـ ( أظهـ

( وأن الفـــروق تســـاوي 3( وهـــو أكبـــر مـــن متوســـط ال يـــاس )3.54االســـتجابة يســـاوي )
مــة الداللــة اإلحصــاتية ل ختبــار تســاوي ( و لتحديد معنوية هذه الفــروق فــئن قي0.54)

وتشـــير إلـــى معنويـــة الفـــروقو وهـــذا يـــدا علـــى أن هنـــاف  0.05صـــفرا  وهـــي أقـــا مـــن 
أي إمكانيـــة لتطبيـــق مـــدخا التكلفـــة المســـتهدفة للرقابـــة علـــى تكلفـــة اإلنتـــاج بالشـــركةو 

تحقق الفرضية الرئيسية  تمتلك الشركة إمكانيـة لتطبيـق مـدخل التكلفـة المسـتهدفة 
 .داء للرقابة على تكلفة اإلنتاج بالشركة األهلية لإلسمنت المساهمة كأ

 النتائـج:
 بنال على هذه الدراسة فأنه تم استخ   النتاتج التالية:

. أظهر  النتاتج أن الشركة اههلية لاسمن  تمتلف إمكانيــة لتطبيــق مــدخا التكلفــة 1
ــاجو حيــــ  بلغــــ  قيمــــة ــة اإلنتــ ــتهدفة للرقابــــة علــــى تكلفــ ــتجابة  المســ متوســــط االســ

 ( وفق م ياس ليكر  الخماسي.  3.54)
. أظهــــر  النتــــاتج أن الشــــركة تمتلــــف متطلبــــا  تطبيــــق مــــدخا التكلفــــة المســــتهدفة 2

( وفــــق 3.31بالشــــركة اههليــــة لاســــمن و ف ــــد بلغــــ  قيمــــة متوســــط االســــتجابة )
دفة م ياس ليكر  الخماسيو ف ــد تبــين أن اإلدارة تعتمــد علــى نظــام التكلفــة المســته

فــي الرقابــة علــى اإلنتــاج وتبــين إنــه يــتم تحديــد التكلفــة المســب ة لألجــور المباشــرة 
وتحديـــد التكلفـــة لفتـــرة الموازنـــة بأكملهـــا وكـــذلف تحديـــد التكلفـــة لكـــا أمـــر إنتـــاجي 

 بصورة منفردة..



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
67 

ــة 3 ــي تحـــــوا دون تطبيـــــق مـــــدخا التكلفـــ ــاتج أن مســـــتو، المعوقـــــا  التـــ . بينـــــ  النتـــ
( وفــق 3.42مرتفعا و ف ــد بلغــ  قيمــة متوســط االســتجابة )المستهدفة بالشركة كان 

م يــاس ليكــر  الخماســيو ومــن أهــم المعوقــا  الت لبــا  فــي أســعار المــواد تجعــا 
ــوا  ــام وصـ ــدم انتظـ ــتهدفة و عـ ــة المسـ ــة التكلفـ ــى أنظمـ ــاد علـ ــعوبة االعتمـ ــن الصـ مـ
المـــــواد فـــــي الوقـــــ  المناســـــو بســـــبو الظـــــروف الراهنـــــة وكـــــذلف غيـــــاو الجهـــــا  

ن رقابــة الجــودة لــد، الدولــة والــذي يشــجع علــى عــدم اعتمــاد أنظمــة المســتولة عــ 
التكلفــة المعياريــة إضــافة إلــى ن ــ  الخبــرا  الضــرورية ال ــادرة علــى إعــداد تكلفــة 

 دقي ة و صعوبة وضع المعايير والرقابة عليها.

 التوصيـات:
 من خ ا النتاتج فئن الدراسة توصي باآلتي:

اإلحصــــاتية وغيرهــــا مـــــن أدوا  اإلدارة الحديثــــة فـــــي ضــــرورة تطبيــــق اهســـــاليو  .1
 الشركة للمساهمة في االعتماد على نظام التكلفة المستهدفة.

وضــع اآلليــا  المناســبة التــي مــن شــأنها التنبــت بــالظروف التــي يمكــن أن تحــد   .2
فــي فتــرة الموازنــة والتــي تجعــا مــن غيــر الممكــن إعــداد أو تطبيــق نظــام التكلفــة 

اســـو وبنــال قاعــدة بيانـــا  فعليــة منظمــة عـــن التكــاليف فـــي المســتهدفة بشــكا من
 الفترا  الساب ة لتسهيا اعتماد نظام التكلفة المستهدفة.

تفعيــا رقابــة الجــودة مــن أجــا تخفــيض نســبة التــالف النــاتج مــن ســول االســتخدام  .3
 والمناولة.

اســتخدام تــوفير الــدورا  العلميــة والتــدريو العملــي للعــاملين داخــا الشــركة علــى  .4
 مدخا التكلفة المستهدفة.
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خفــض تكلفــة المنتجــا  ســوال المنتجــا  الحاليــة أو الجديــدة مــع المحافظــة علــى  .5
جودة المنتج والت يد بالوق  المناسو لتســليم المنــتج والســعر المناســو مــع الســعر 

 الساتد في السوق.
تشجيع الصناعا  في هذا المجــاا لغــرض المنافســة وبــذلف يتح ــق اتبــا  مــدخا  .6

 التكلفة المستهدفة.
 المراجــع

( أهميــة اســتخدام مــنهج 2010أبوعــوادو أحمــد راجــح خليــا ومطــرو محمــد عطيــةو )- .1
التكلفة المستهدفة في تحسين كفالة تسعير الخدما  المصرفيةو المجلـة اهردنيـة إلدارة 

 اهعمااو المجلد السابعو العدد الثال و اهردن. 
يـــة اســـتخدام أســـلوو التكلفـــة المســـتهدفة كـــأداة (و إمكان2005أحمـــدو خليفـــة مســـعودو)- .2

لخفــــــــض التكــــــــاليف فــــــــي الشــــــــركا  الصناعيةودراســــــــة تطبي يــــــــة فــــــــي شــــــــركة أمــــــــان 
 لاطارا ورسالة ماجستير غير منشورةو كلية المحاسبةو جامعة الجبا الغربيوغريان.

(و  واقــــع بيانــــا  التكــــاليف فــــي الشــــركا  2000الحمرونــــيو مفتــــاح محمــــد علــــيو )- .3
ــالة الصـــناعية ا لليبيـــة وأســـاليو تطويرهـــا لخدمـــة ت ـــارير المحاســـبة الماليـــة واإلداريةورسـ

 ماجستير غير منشورةوأكاديمية الدراسا  العلياوطرابلس.
(و مـــد، إمكانيـــة تطبيـــق أســـلوو التكلفـــة المســـتهدفة 2006حيـــدرو عـــادا رمضـــانو )- .4

ترونا ورسالة ودوره في دعم الموقف التنافسي.دراسة تطبي ية على الشركة العامة لالك
 ماجستير غير منشورةوأكاديمية الدراسا  العلياوطرابلس.

(و التســعير باســتخدام مــنهج 2008الخلــفو نضــاا محمــد و زويلــفو إنعــام محمــدو )- .5
التكلفــة المســتهدفة دراســة ميدانيــة فــي قطــا  صــناعة اهدويــة البيطريــة اهردنيــةو بحــ  
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إلدارةو المجلــد الواحــد والعشــرينو محكــمو مجلــة جامعــة الملــف عبــد العزيــز ل قتصــاد وا
 العدد اهوا.

(ودور نظــام التكــاليف المســتهدفة والــنظم المعاونــة فــي 1994خمــيسو أحمــد ضــيالو )- .6
تخفــــيض التكــــاليف بالمنشــــل  الصــــناعيةو مجلــــة الدراســــا  والبحــــو  التجاريــــةو كليــــة 

 التجارة بنهاو السنة الرابعة عشرةو العدد الثاني.
(و دور التكــاليف المســتهدفة فــي تخفــيض 2002د محمــدو )راجحخــانو ميســال محمــو - .7

ــف  ــة الملـــــ ــورةو جامعـــــ ــر منشـــــ ــتير غيـــــ ــالة ماجســـــ ــا و رســـــ ــوير المنتجـــــ ــاليف وتطـــــ التكـــــ
 عبدالعزيزوجدةو المملكة العربية السعودية.

(والتكـــــاليف المعياريـــــة والموازنـــــا  التخطيطيـــــةو بـــــدون دار 2006الرفـــــاعيولطفيو )- .8
 نشرو جامعة طنطاو مصر.

(و مد، إدراف المحاسبين ههميـة أدوا  إدارة التكلفـة 2006شلوفو محمد الهاديو )- .9
فــــــــي تحســــــــين الربحيــــــــة فــــــــي الشــــــــركا  الصــــــــناعية الليبيةورســــــــالة ماجســــــــتير غيــــــــر 

 منشورةوأكاديمية الدراسا  العلياوطرابلس.
ــدو )- .10 ــدين محمـ ــني عابـ ــدينو حسـ ــدرة 2015عابـ ــدعم ال ـ ــتهدفة لـ ــة المسـ ــدخا التكلفـ (و مـ

ــية ــزة  التنافســ ــا  عــ ــاهز ب طــ ــاطون الجــ ــانع البــ ــة  -لمصــ ــة جامعــ ــةو مجلــ ــة ميدانيــ دراســ
 اهقصى للعلوم اإلنسانيةو المجلد التاسع عشرو العدد اهواو غزةو فلسطين.

العمــــرو زيــــاد عــــودةو العوامــــا المــــتثرة فــــي تحديــــد التكلفــــة المســــتهدفة فــــي الشــــركا  - .11
ا البيــــــ و عمــــــانو الصــــــناعية اهردنيــــــةو رســــــالة ماجســــــتير غيــــــر منشــــــورةو جامعــــــة آ

(2007.) 
ــدو )- .12 ــد أحمـــ ــين محمـــ ــة 2001عيســـــىو حســـ ــلوو التكلفـــ ــق أســـ ــرح لتطبيـــ ــار م تـــ (و إطـــ

المســـتهدفة دراســـة م ارنـــة للتجربـــة اليابانيـــةو المجلـــة العلميـــة ل قتصـــاد والتجـــارةو كليـــة 
 التجارةو جامعة عين شمسو المجلد الثانيو ال اهرة.
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ة دور التكلفة المستهدفة في زيادة (و مد، فاعلي2014غنيميو سامي محمد أحمدو )- .13
دراسة تحليليةو مجلة البحو  التجاريةو كلية  -ال درة التنافسية لخدما  البنوف التجارية
 التجارةو جامعة الزقازيقو العدد اهوا.

ــ و فـــــوزي بشـــــيرو)- .14 (وت يـــــيم مـــــد، كفــــالة أنظمـــــة التكـــــاليف فـــــي الشـــــركا  2001غيــ
 ورةوأكاديمية الدراسا  العلياوطرابلس.الصناعية الليبيةورسالة ماجستيرغير منش

ــود محمــــــدو - .15 ــاحو محمـــ ــادا رمضـــــان والرشـــ ــدرو عـــ ــد وحيـــ ــيو عبـــــدالغني أحمـــ الفطيســـ
ــتهدفة فـــي الشــــركا  2018) ــة المسـ ــق مــــدخا التكلفـ ــد، تطبيـ ــا  ومـ ــعير المنتجـ (و تسـ

 دراسة استكشافيةو مجلة البحو  اهكاديميةو العدد الحادي عشر.  -الصناعية الليبية
(و الكلفة المستهدفة وسلسلة ال يمة والع قة التكاملية 2013اكر عبداهللو )مصاروةو ذ- .16

دراسـة ميدانيـةو  -بينهما في الشـركا  المسـاهمة العامـة فـي ال طـا  الصـناعي اهردنـي
مجلة دراسا  محاسبة وماليةو جامعـة بغـدادو المجلـد الثـامنو العـدد الثالـ  والعشـرونو 

 العراق.
ــان - .17 ــةو غســـ ــة 2008فـــــ حو )المطارنـــ ــدخا التكلفـــ ــق مـــ ــا  تطبيـــ ــا  ومعوقـــ (و متطلبـــ

ــة  ــمو مجلـ ــةو بحـــ  محكـ ــاهمة العامـــة اهردنيـ ــناعية المسـ ــركا  الصـ ــي الشـ ــتهدفة فـ المسـ
 جامعة دمشق للعلوم االقتصادية وال انونيةو المجلد الرابع والعشرينو العدد الثاني.

راتيجية التكلفـةو كليـة (وأدوا  مختارة لترشيد اإلدارة االست2010م لدو محمد محسنو)- .18
 التجارةو جامعة قناة السويس.

(و ماهية التكـاليف المسـتهدفةو رسـالة ماجسـتير غيـر 2008موسى محمود منصور و ) .19
 منشورةو كلية التجارةو جامعة اهزهر.

ــيرو )- .20 ــارق تيسـ ــيو طـ ــي 2009النابلسـ ــتهدفة فـ ــة المسـ ــدخا التكلفـ ــق مـ ــة تطبيـ (و امكانيـ
ســالة ماجســـتير غيـــر منشــورةو قســـم المحاســـبة والعلـــوم الشــركا  الصـــناعية اهردنيـــةو ر 

 المالية والمصرفيةو جامعة الحسين بن ط ا.
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عثمانو محمـد نـادرو أسـلوو التكلفـة المسـتهدفة فـي إدارة التكـاليفو بحـ  إلكترونـيو - .21
و تـــــــــاري  الزيـــــــــارة: http://infotechaccountants.com/forumsمتـــــــــاح علـــــــــى: 

15/03/2015. 
و محاســبة التكــاليف 1996وفوســترو جــورج وداتــارو ســريكان و  هــور نجــرنو تشــارلز- .22

 مدخا إداري و تعريو: أحمد حامد حجاجو الجزل اهوا و دار المري  و الرياض.   
 المراجع األجنبية: -

23. -Sakuraiو Michiharu(1989) و"Target Costing and How to Use It"و 
Journal of Cost Management For Manufacturing Industry. 
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 فى االسالمية المصارف الى التقليدية المصارف تحول معوقات
 الليبي الصحاري مصرف نموذج اليبي

 .كلية االقتصاد جامعة صبراتة -  مساعداستاذ            .محمد علي الشريف
 . الجامعة المفتوحة - استاذ مساعد      . الحداد الس م عبد فيصا

 

 الملخص
ــام     ــام الت ليــــدي إلــــى النظــ ــرة التحــــوا مــــن النظــ ــا فــــي اآلونــــة اهخيــــرة فكــ تشــــهد ليبيــ

اإلس مي فــي المصــارفو وقــد شــرع  عــدة مصــارف فــي التحــوا إلــي نظــام الصــيرفة 
اإلســـ ميةو منهـــا مـــن تحـــوا بالكامـــا ومنهـــا مـــن فـــتح فـــرو  ونوافـــذ إســـ مية داخـــا 

التجاريـــة فـــي ليبيـــا(و المصـــارفو ويعـــد المصـــرف الصـــحاري ) احـــد اكبـــر المصـــارف 
وتهــدف هـــذه الدراســة إلـــى معرفــة وتحليـــا المعوقــا  التـــي تواجــه المصـــرف فــي عـــدم 
التحــــوا إلـــــي العمـــــا بالنظــــام اإلســـــ ميو وقـــــد أخـــــد  عينــــة الدراســـــة مـــــن مصـــــرف 
الصــحاري الرتيســيو وارتكــز  الدراســة علــى أربعــة متغيــرا  تتمثــا مــن أهــم العوامــا 

وهــيو عامـــا توجيهــا  إدارة المصـــرفو وعامـــا التــي قـــد تكــون عات ـــا  فــي المصـــرف 
التنظــــــيم اإلداريو وعامــــــا الكفــــــالا  والخبــــــرا  البشــــــريةو أخيــــــرا عامــــــا التشــــــريعا  

 اســتخ   على يمعما وهو التحليليو الوصفي المنهج الدراسة ستخدم واوال وانينو 
 افواكتشــ  والمعلومــا و البيانــا  عليهــا تنطــوي التــي والمعــاني المختلفــة املــدالال 
عطال المتغيرا و بين الع قة  الظــواهر بمســت با التنبــت إمكانيــة الم تم مع التفسير وا 

 خــ ا مــن إجــرال دراســة ميدانيــة علــى الدراســة امشــتمل  كممــا يدرســهاو التــي واهحــدا 
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أهمهــا أن المتغيــرا   مــن نتــاتج عــدة  إلــى الدراســة ول ــد توصــل   اســتبانهو تصــميم 
توجيهــا  إدارة المصــرفو وعامــا الكفــالا  والخبــرا  البشــرية( ذا  المســت لة )عامــا 

ع قة إحصاتية مــتثرة علــى المتغيــر التــابع الرغبــة فــي التحــواو كمــا توصــل  الدراســة 
ــا  ــة للعمــ ــر ليبيــ ــا عناصــ ــادة تأهيــ ــا يجــــو إعــ ــن أهمهــ ــيا  مــ ــن التوصــ ــة مــ إلــــى جملــ

التجاريــة  المصرفي اإلس ميو كما يجــو علــى المصــرف المركــزي تشــجيع المصــارف
الت ليدية نحو التحوا وفتح فرو  إس ميةو و يجو االســتعانة بخبــرا  وتجــارو بعــض 
ــام  ــة الشـــرعية قبـــا ال يـ ــين هيتـــة مســـت لة للرقابـ الـــدوا العربيـــة نحـــو التحـــواو يجـــو تعيـ
بعملية التحواو البد أن يكون الدافع الرتيسي من التحــوا هــو االلتــزام بأحكــام ومبــادئ 

( لى اهلل عليــه وســلم والخــوف مــن محاربــة اهلل ورســوله الكــريم )صــ الشــريعة اإلســ مية 
 من التعاما بالربا.

ــة:  -المصــارف اإلســ ميةو مصــرف الصــحاري الليبــيو معوقــا  التحــوا الكلمــات المفتاحي
  الصيرفة اإلس مية

Abstract 

Recently, Libya witnesses the idea of shifting from the 

traditional to the Islamic banking system.  Several banks have 

adopted the transition to a system of Islamic banking. Although 

some banks have completely transformed to the Islamic 

Banking, there still others which only adopt branches or 

windows of Islamic banking, within the whole system such as 

Al sahara Bank which is one of the biggest commercial banks 

in Libya. The aim of this study is to identify and analyze the 

barriers faced by the bank in the transition to the Islamic 

banking system. The study sample was chosen from the Central 
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Bank of Al Sahara. The study was based on four important 

variables that may be an obstacle in the bank: Orientations of 

the Bank's management; administrative management; 

competencies and human expertise; and legislation and laws. 

The study used a descriptive analytical approach which helps to 

draw the connotations of the different meanings of the data and 

information, to explore the relationship between the variables, 

and give the proper interpretation with the predictability of 

future events regarding the studied phenomenon. The study also 

included field research through the design of questionnaire. 

From several results, the most important is that the independent 

variables (factors of Orientations of the Bank's management 

and competencies and human expertise) had a relevant 

statistical relation affecting the dependent variable (desire in the 

transition). The research presents a number of 

recommendations. Libyan expertise should be trained to work 

on the Islamic banking system. The Central Bank should 

encourage the traditional commercial banks toward transition 

and opening Islamic branches.  it should also use the expertise 

and experiences of some Arab states toward transformation. An 

independent legitimate body should be assigned before the 

process of transformation to supervise it. Lastly, the main 

motive of the transition should be to comply with the provisions 

and principles of the Islamic sha’riah and the fear of the 

fighting of Allah and his messenger (pbuh) of usury dealing 

practice. 

Keywords: Islamic banks, the Bank of Libyan deserts, 

obstacles to the transition. 
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 المقدمة
 اإلســ مية اهمــة حيــاة  فــي لــيس واقعــة ح ي ــة اإلســ مية المصــارف أصــبح     

 بنــال مــن هاتلة بسرعة المصارف هذه  تمكن  إذ العالمو دوا في جميع ولكن فحسو
 المصــارف المختلفــةو بــذلف فــئن بيتاتهــا مــع والتفاعــا وتثبيــ  دعاتمهــا متسســاتها
 حتميــة لكــا اقتصــادية ضــرورة  أصــبح  الجديــد العصــر متطلبــا  ظا في اإلس مية
اإلســ مية  الشــريعة تطبيــق فــي ويرغو )الفاتدة( بالربا يرفض التعاما إس مي مجتمع
 التشــغيلية الطاقــة وتعزيــز اإلنتــاج عمليــا  وتطــوير والمعــام   التبادا تيسير بهدف

 .اإلس مية الشريعة إطار في لرتوس اهمواا
كما تشهد الساحة المصرفية المحلية واإلقليمية والدولية تطورا  هات   في الصــناعة     

المصرفية اإلس مية سوال أكانــ  فــي شــكا إنشــال مصــارف إســ مية جديــدة مــث  فــي 
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح المواف ة المبدتية لطلبــا  تأســيس مصــارف ليبيا 

يــا إلــى التحــوا لنظــام مصــرفي إســ مي متكامــا وكــذلف تســعى ليبو إس مية فــي الــب د
فــي نــوفمبر   بــذلف أصــدر المــتتمر الــوطني العــام يح ــق اســت رارا اقتصــاديا فــي الــب دو 

و قانونـــــــــــا يلغـــــــــــي الفواتـــــــــــد المصـــــــــــرفية علـــــــــــى ال ـــــــــــروض التـــــــــــي تمنحهـــــــــــا  2012
للمــواطنينو وبموجــو ال ــانونو تلغــى جميــع الفواتــد علــى جميــع ال ــروض   المصــارف

ي افهــاو والمنــع المطلــق لهــذه الفواتــد فــي ال ــروض الجديــدة عمــ  المصــرفية ال ســاب ة وا 
بالتعاليم اإلس مية التي تحرم الربا بأنواعه وتح  أيــة مســميا و كمــا قــرر  الحكومــة 
تشكيا لجنة لمراجعة وحصر ال وانين والتشريعا  المعموا بها واقتراح تعــديلها بمــا ال 

الشــــريعة اإلســــ ميةو بــــذلف إصــــدار ال ــــانون يتنــــاقض مــــع اهحكــــام ال طعيــــة وقواعــــد 
م بشــان منــع المعــام   الربويــة ومنــع التعامــا بالفاتــدةو وقــد بــدأ 2013( لســنة 1رقــم)
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بتطبيــق ال ــانون منــذ صــدوره بــين اهفــراد الطبيعيــين علــى أن يــتم تطبي ــه بــين الهيتــا  
 م.01/01/2015االعتبارية بداية من 

 :الدراسات السابقة

ض الدراســا  التــي تتصــا بموضــو  البحــ  حســو مــا تمكــن الباحثــان فيمــا يلــي بعــ    
 من التوصا إليه:  

ــان  -أ ــارق اهلل خـ ــدح طـ ــاف أحمـ ــال ح أوصـ ــور إقبـ ــة  منـ ــوان: 1998دراسـ ، بعنـ
و اســتعرض البــاحثون العمــا المصــرفي  التحــديات التــي تواجــه العمــل المصــرفي 

ــ مي فــــي الممارســــة والتطبيــــق والتحــــديا  التــــي تواجــــه العمــــا  المصــــرفي اإلســ
اإلس مي متسسيا  وتشغيليا . من خ ا الدراسة التطبي يــة وت ــويم الممارســة عمليــا  
ــارف  ــاح للمصـ ــا تفـــوق ونجـ ــود عوامـ ــا وجـ ــاتج أبرزهـ ــدة نتـ ــة عـــن عـ كشـــف  الدراسـ
اإلس مية اهمــر الــذي جعــا مــن كثيــر مــن المصــارف الت ليديــة تحــوا مــن مســار 

ــ مي أو تـ ــــ  ــرفي اإلســـ ــا المصـــ ــاه العمـــ ــا باتجـــ ــام   عملهـــ ــذ للمعـــ ــتح نوافـــ وم بفـــ
اإلســ مية. وكــذلف كشــف  الدراســة عــن وجــود تحــديا  أساســية تواجــه المصــارف 
اإلســـ مية مــــن خــــ ا ت ـــويم العمــــا المصــــرفي اإلســـ مي بأخــــذ عــــدة مصــــارف 

و 1996-1994إســ مية ودراســتها بمتواليــة زمنيــة بلغــ  ثــ   ســنوا  مــن عــام 
ســي المناســو واحتياجــا  العصــر ومــن هــذه التحــديا  عــدم وجــود اإلطــار المتس

ــ مية وبعـــض  ــارف اإلسـ ــين المصـ ــدماج بـ ــة االنـ ــذلف حتميـ ــةو وكـ ــا العولمـ ــي ظـ فـ
 المساتا المتعل ة بالجوانو الشرعية.
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م بعنوان )إمكانّيـة تطبيق نمـوذج  2008دراسة د. نصر صالح،  يحيى محّمد  -ب 
لمــتتمر الخــدما  الماليــة والم دمــة المصـارف اإلسالمّيـة على المصارف الّليبّية( 

ــرابلس ــة طــــ ــد بمدينــــ ــن  -اإلســــــ مية اهوا الــــــذي ع ــــ ــي الفتــــــرة مــــ ــا فــــ  -29ليبيــــ
ة المصــــارف  30/7/2008 ــ  ــة إلــــى ماهيــ ــذه الدراســ ــ  تطرقــــ  هــ ــيحي و حيــ مســ

اإلس مية من حي  الن شأة والت طــو رو ودراســة الظــ روف الحاضــرة ال تــي تحــيط بهــاو 
ا  تحـــو ا مرحليـــة تكفـــا االنت ـــاا نحـــو الصـــيرفة  بهـــدف اقتـــراح اســـتراتيجية وآليـــ 

ه تتــوافر  اإلســ ميةو وقــد توصــل  هــذه الدراســة لجملــة مــن النتــاتج كــان أبرزهــا أنــ 
ا المنشــودة نحــو  في البيتة الل يبية المتطل با  اهساســي ة للبــدل فــي تنفيــذ فكــرة التحــو 

يرفة اإلس مي ةو وتتمث ا في: نضج الوعي الع دي والث افي اإلس مي  واقتنــا  الص 
ا.  الر أي العامو وجود اإلطار ال انوني المناسوو اقتنا  اإلدارة الكاما بفكرة الت حو 

و م  بعنــوان:  عوامــل نجــاح المصــارف اإلســالمية  2002دراســة منــذر قحــف  -ج
ــددة لنجـــاح  ــق بالمعـــايير المحـ ــدة قضـــايا تتعلـ ــذه الدراســـة عـ ــ  فـــي هـ ــاوا الباحـ تنـ

دراســته مــن ســبعة مصــارف إســ ميةو  المصــارف اإلســ مية. وأخــذ الباحــ  عينــة
و وتوصـــا إلـــى معـــايير النجـــاح مـــن 2001-1998فـــي أربـــع ســـنوا و مـــن عـــام 

 خ ا المتشرا  اهساسية التي تتعلق بربحية المصرف اإلس مي.  

 :مشكلة الدراسة
ظهر  مشكلة الدراسة من خ ا اطــ   البــاحثين علــى بعــض الدراســا  والبحــو     

الســاب ة للمصــارف التجاريــة فــي ليبيــاو والتــي قــد شــرع  بعــض منهــا فــي التحــوا إلــي 
نظـــام الصـــيرفة اإلســـ ميةو منهـــا مـــن تحـــوا بالكامـــا ومنهـــا مـــن فـــتح فـــرو  ونوافـــذ 
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العديــد مــن المعوقــا  التــي  إس مية داخا المصارفو والتــي اتضــح مــن خ لهــا وجــود
تواجه هذه المصــارف فــي عمليــة التحــوا مــن مصــرف ت ليــدي إلــى مصــرف إســ ميو 

توجيهــا  إدارة المصــرفو والعامــا التنظــيم اإلداريو عامــا  صــعوبة والمتمثلــة فــي
الكفــالا  والخبــرا  و إضــافة إلــى عامــا التشــريعا  وال ــوانينو وهــذا اهمــر جعــا مــن 

وبالتــالي يمكــن  المصــرف الصــحاري غيــر قــادر علــى التحــوا إلــى مصــرف إســ مي. 
 صياغة مشكلة الدراسة في التساتا التالي:

ف الصــحاري الليبــي للتحــوا مــن مصــرف ت ليــدي هــا توجــد معوقــا  تواجــه مصــر  -
 إلى مصرف إس مي؟ 

 فرضيات الدراسة
تتمثــا فرضــيا  الدراســة فــي قيــاس العوامــا التــي يتوقــع الباحثــان أن تشــكا معوقــا  

 أمام تحوا مصرف الصحار، إلى مصرف إس مي وهي:
ــرف -1 ــرف إلـــــى مصـــ ــوا المصـــ ــام تحـــ ــا أمـــ ــد عات ـــ ــا  إدارة المصـــــرف تعـــ إن توجهـــ

 إس مي.
إن التنظيم اإلداري واإلجرالا  اإلدارية بالمصرف تعد عات ا أمام تحــوا المصــرف  2

 الت ليدي إلي مصرف إس مي.
أن قلــة الكفــالا  والخبــرا  البشــرية المتــوفرة لــد، المصــرف تعــد عات ــا فــي عمليــة -3

 التحوا.
 إن التشريعا  وال وانين المنظمة في المصرف تعد عات ا في عملية التحوا.-4

  أهداف الدراسة:
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تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى بيـــان معوقـــا  تحـــوا المصـــرف الصـــحاري فـــي ليبيـــا إلـــى 
مصـــرف ي ـــدم خدماتـــه بطري ـــة تنســـجم وتتفـــق مـــع قواعـــد وأحكـــام الشـــريعة اإلســـ مية 

 وذلف من خ ا:    
 التعرف على المفاهيم اهساسية لتحوا المصرفي. .1
 عند التحوا.بيان المعوقا  التي تواجه المصارف الت ليدية  .2
إبــراز الــدور اإليجــابي والســلبي للتحــوا نحــو الصــيرفة اإلســ مية. باعتبارهــا أداة  .3

فاعلـــة لت ـــديم التمويـــا الـــذي يرتكـــز علـــى أســـس الشـــريعة اإلســـ مية عوضـــا عـــن 
 المصارف الت ليدية.

 :الجانب النظري
  :دوافع ومصادر وانواع التحول

يعنــي التحــوا فــي اللغــة االنت ــاا مــن موضــع إلــى موضــع أخــرو وفــي االصــط ح    
)ســعود، الربيعــة،       هــو االنت ــاا مــن وضــع فاســد شــرعا إلــى وضــع صــالح شــرعا 

و وهذا االنت اا ي تضي عادة أن يكون المتحوا إليه أفضا حــاال مــن (74، ص1992
ــرفي إي ــالتحوا المصـ ــتم بـ ــا ســـوف نهـ ــه. وهنـ ــوا عنـ ــع المتحـ ــارف  الوضـ ــاا المصـ انت ـ

الت ليديــة مــن التعامــا المحظــور شــرعا  إلــى التعامــا المبــاح والموافــق هحكــام الشــريعة 
اإلســ ميةو بحيــ  يــتم إحــ ا العمــا المصــرفي المطــابق هحكــام الشــريعة اإلســ مية 
محا العما المصرفي المخالف لهاو حتى تصبح أعماا المصــرف وأنشــطته خاضــعة 

ســ ميةو ولكــن هــذا التحــوا يختلــف مــن مصــرف إلــى أخــر ل واعــد وأســس الشــريعة اإل
تبعــا  الخــت ف الــدوافع الكامنــة وراله واخــت ف مصــدرهو وهــذا يســتدعي التعــرف علــى 
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الــــدوافع الكامنــــة ورال التحــــوا ومصــــادره و ومــــن ثــــم بيــــان أنواعــــه مــــن حيــــ  الشــــكا 
 (80، ص2006)مصطفى، واهسلوو. 

 :  أوال: دوافع التحول
الم صود بالدوافع هنا اهسباوو فئمــا أن يكــون االنت ــاا مــن الوضــع الحــالي بســبو    

مشكلة تواجه ال اتمين عليه ف بد لتجاوزها مــن تغييــر هــذا الوضــع واالنت ــاا لغيــرهو أو 
أو التغيير هــو اتفــاق ال ــاتمين علــى الوضــع الحــالي بــأن الوضــع  يكون سبو االنت ااو

رو وأن االنت اا إليه سيجعلهم أحســن حــاال  مــن الوضــع الجديد يح ق لهم ايجابيا  أكث
ــا و وبنــال عليــه فــئن أهــم ســببين أو دافعــين إلــى تحــوا المصــارف  الــذي هــم عليــه حالي

 :(82ص ،2006 مصطفى،) الت ليدية للعما وفق أحكام الشريعة اإلس مية هما
ــي  .1 ــدف اهساسـ ــن الهـ ــق مـ ــدافع ينطلـ ــذا الـ ــاح: وهـ ــيم اهربـ ــو تعظـ ــعي نحـ ــذي السـ الـ

تهدف المصارف الت ليدية للوصــوا إليــهو وهــو تح يــق اهربــاحو وحيــ  أن العمــا 
المصــرفي المتوافــق مــع أحكــام الشــريعة اإلســ مية يمثــا مصــدرا  خصــبا  لتح يــق 
أرباحو فئنه من الطبيعي أن تلجأ المصارف الت ليدية إلى االستفادة قــدر اإلمكــان 

 من هذا المصدر الخصو.
بأحكـــام الشـــريعة اإلســـ مية: وهـــذا يعنـــي أن الـــواز  الـــديني واالســـتجابة االلتـــزام  .2

همـــر اهلل تعـــالى بتطبيـــق شـــرعه وااللتـــزام بـــأوامره ونواهيـــهو وهـــو الـــدافع الرتيســـي 
ورال تحــــوا المصــــرف الت ليــــدي للعمــــا وفــــق الشــــريعة اإلســــ ميةو وهــــذا الــــدافع 

للشـــريعة اإلســـ مية مســـتمد مـــن مبـــدأ التوبـــة والتوقـــف عـــن الممارســـا  المخالفـــة 
 وخاصة الربا.

 ثانيًا: مصادر التحول:
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وهي إما أن تكون من داخا المتسسة أو من خارجهــاو أي أن المصــارف الت ليديــة    
قــد تســعى هــي نفســها إلــى التحــوا للعمــا وفــق أحكــام الشــريعة اإلســ مية أو أن يكــون 

 التحوا من جهة خارجيةو وذلف على الشكا التالي:
لتحــوا مــن قبــا ال ــاتمين علــى المصــرف الت ليــدي وأصــحاو ال ــرار اتخــاذ قــرار ا .1

ــطة  ــاا واهنشــ ــن اهعمــ ــتخل  مــ ــالىو والــ ــى اهلل تعــ ــة إلــ ــدافع التوبــ ــف بــ ــهو وذلــ فيــ
 المخالفة هحكام الشريعة اإلس مية.   

أن يكــون مصــدر تحــوا المصــرف للعمــا وفــق الشــريعة اإلســ مية جهــة خارجيــة  .2
 خاصة ترغو بشرال المصرف وتحويله.

ــريعة  .3 ــام الشـــ ــق أحكـــ ــرار تطبيـــ ــاذ قـــ ــة باتخـــ ــي الدولـــ ــة فـــ ــلطة ال انونيـــ أن ت ـــــوم الســـ
اإلســ ميةو والتوقــف عــن ممارســة أي أعمــاا مخالفــة لهــاو وبالتــالي التوقــف عــن 
ــالف الشــــريعة اإلســــ مية مــــن خــــ ا المصــــارف  ــا يخــ ــا وغيــــره ممــ التعامــــا بالربــ

إلســ مية ومثــا ذلــف الت ليديةو والعما على تحويلها لتعما وفــق أحكــام الشــريعة ا
 ما حد  في إيران والباكستان والسودان.

 ثالثا : شروط نجاح عملية التحول المصرفي:
داراتــــه للعمــــا      لضــــمان نجــــاح أي مصــــرف ت ليــــدي يرغــــو فــــي تحويــــا فروعــــه وا 

المصــرفي اإلســ مي يجــو عليــه أن يتبــع بعــض المبــادئ التــي تكفــا لــه تح يــق هــذا 
 النجاحو ومن أهمها:

ــدا ــا واضـــحة محـــددة المراحـــا: إن نجـــاح )أ( إعـ د خطـــة إســـتراتيجية للتحـــوا ذا  رتيـ
عمليــة التحــوا تتطلــو التبنــي الواضــح مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا إلســتراتيجية 
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التحــوا وتــوفير المــوارد الماليــة ال زمــة إلنجــازهو والتــي يجــو أن تشــتما علــى الن ــاط 
 اآلتية:  

سميا  ي ــره العلمــال ذوي الخبــرة فــي مجــاا العمــا . إعداد جدوا زمني محدد ومعلن ر 1
المصــرفي ل نتهــال مــن التعامــا بالربــا أو أي محــذور شــرعي آخــرو وذلــف عــن طريــق 
التدرج في تحويا الفــرو  الت ليديــة التابعــة للمصــرف إلــى فــرو  إســ مية إلــى أن يحــين 

 مي.الوق  الذي تم تحديده وأعلن عنه لتحويا المصرف بالكاما إلى مصرف إس 
. ويجــو التأكيــد هنــا علــى أهميــة االلتــزام التــام للعمــا بالجــدوا الزمنــي المعلــنو وأن 2

المحــف الرتيســي لمصــداقية التــدرج فــي التحــوا هــو فــي التطبيــق الفعلــي لهــذا الجــدواو 
ومن ناحيــة أخــر، يجــو أال تطــوا الفتــرة الزمنيــة للتحــوا حتــى ال يف ــد المتعــاملين مــع 

 التحوا. المصرف ث تهم في مصداقية
. ضرورة االلتزام الفعلي بالفصــا التــام بــين أمــواا وأنشــطة الفــرو  اإلســ مية وأمــواا 3

وأنشطة المركز الرتيسي والفرو  اهخر، الت ليديةو وأن يضع ال اتمون علــى المصــرف  
نصـــو أعيـــنهم أن هـــذا الفصـــا هـــو معيـــار هـــام وحيـــوي لمصـــداقية العمـــا المصـــرفي 

  ا  المــالي والمحاســبي للفــرو  اإلســ مية عــن المركــز اإلس مي ويتطلو ذلف االســت
 الرتيسي والفرو  اهخر، واالستعانة بالمختصين في هذا المجاا.

. العما على إنشــال إدارة مســت لة ت ــوم بشــتون الفــرو  اإلســ مية وتــوفير احتياجاتهــا 4
ف وتـــذليا وحـــا المشـــاكا والع بـــا  التـــي يمكـــن أن تواجههـــاو والعمـــا علـــى تطـــوير تلـــ 

 الفرو  وتوفير الموارد البشرية المتهلة والمدربة والرفع من كفالتها باستمرار.
. تطوير المنتجا  المصرفية ال اتمة لتتوافق مع أحكام الشــريعة اإلســ ميةو وابتكــار 5

منتجــا  مصــرفية جديــدة بــدي  عــن المنتجــا  غيــر المتواف ــة مــع الشــريعةو علــى أن 
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إدارة أو وحــدة مســت لة تتخصــ  فــي هــذا المجــااو يســند مهمــة تطــوير المنتجــا  إلــى 
 ويرصد لها الموارد المالية الكافية والكوادر البشرية المتهلة لل يام بهذه المهمة.

. استحضــار النيــة الخالصــة والصــادقة واحتســاو اهجــر عنــد اهلل تعــالى فــي ال يــام 6
ــريعة ا ــام الشـ ــق أحكـ ــرفية وفـ ــطة المصـ ــة اهنشـ ــا وفـــي ممارسـ ــة التحويـ ــ مية بعمليـ إلسـ

واستشــعار أن هــذا العمــا هــو عبــادة وطاعــة ولــيس عمــا ت ليــديو هن استشــعار ذلــف 
سيساعد بئذن اهلل على تحما اهعبال والمعوقا  التي يمكن أن تواجــه عمليــة التحــوا 

. 
ــاقي  ــم تحويلهــــا للعمــــا المصــــرفي اإلســــ مي وبــ )و( التنســــيق بــــين الوحــــدا  التــــي تــ

ــرفو ــا المصـ ــة داخـ ــدا  الت ليديـ ــذا  الوحـ ــة هـ ـــم طبيعـ ــا وتفـه ــمن التكامـ ــا يضـ ــف بمـ وذلـ
العماو ووضع اآلليا  التي تح ق هذا التعايل بينهما وحا أيــة خ فــا  قــد تنشــأ أوال 

 بأوا.
ـــــ( إعـــــداد الخطـــــط ال زمـــــة لتـــــدريو العـــــاملين: إن اخـــــت ف العمـــــا المصــــــرفي   )ـج

آليــا  اإلســ مي عــن العمــا المصــرفي الت ليــدي يتطلــو تــدريو العــاملين علــى فنــون و 
ــوير الــــذاتي الســــتكماا  ــزهم علــــى التطــ ــ مي وتنميــــتهم وتحفيــ ــا المصــــرفي اإلســ العمــ
ــاهيم  ــددة المراحـــا تغطـــى المفـ ــة تدريبيـــة متعـ ــارفهم المصـــرفية والشـــرعيةو وفـــق خطـ معـ
اهساسية لف ــه المعــام   واإلجــرالا  الفنيــة لتطبيــق المنتجــا  المصــرفية اإلســ ميةو 

 بالوحدا  المحولة.وأن تشما كا المستويا  اإلدارية 
)د( تعيـــين هيتـــة للرقابـــة الشـــرعية: يجـــو تعيـــين هيتـــة رقابـــة شـــرعية داتمـــة مـــن كبـــار 
العلمال الموثوق بهــم وبعلمهــم وخبــراتهم فــي مجــاا العمــا المصــرفي اإلســ مي لتعمــا 
علــــى التثبــــ  مــــن شــــرعية الع ــــود وصــــيا االســــتثمار التــــي تعمــــا بم تضــــاها الفــــرو  
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ــةو وأن  ــتم اإلســـ مية المحولـ ــا تلـــف الفـــرو  يـ جميـــع اهنشـــطة والعمليـــا  التـــي ت ـــوم بهـ
 تنفيذها وف ا  هحكام الشريعة اإلس مية وضوابطها.

ويتعــين علــى هيتــة للرقابــة الشــرعيةو أن تشــرف علــى أعمــاا  الوحــدا  الحولــة وتــدقق 
ــناديق  ــتثمار وصـ ــيا تمويـــا واسـ فـــي شـــرعية المنتجـــا  المصـــرفية اإلســـ ميةو مـــن صـ

إســ مية ونمــاذج وع ــود للتعامــا ودورا  مســتنديه ومعالجــة محاســبية وفصــا استثمار 
داري عن أعماا الوحدا  الت ليدية داخا المصــرفو وقــد يتطلــو اهمــر تعيــين  مالي وا 
مراقو شرعي داخلــي أو إدارة داخليــة للرقابــة الشــرعيةو لتكــون حل ــة وصــا بــين الهيتــة 

ــة مـــن خـــ ا تصـــميم  ــام للتـــدقيق الشـــرعي ي ـــيس مـــد، الشـــرعية والوحـــدا  التنفيذيـ نظـ
 التزام الوحدا  المحولة بتنفيذ قرارا  الهيتة الشرعية.

ـــ( التـــدرج فـــي التطبيـــق: ثبـــ  بالتجربـــة أن التحـــوا مـــن العمـــا المصـــرفي الت ليـــدي  )ـه
ــرارا   ــد، ال ـ ــحاهاو وال تجـ ــية وضـ ــين عشـ ــاح بـ ــذه بنجـ ــن تنفيـ ــ مي ال يمكـ ــا اإلسـ للعمـ

هن اهعمـــاا المصـــرفية بطبيعتهـــا متشـــابكة متعـــددة  الســـيادية الفوريـــة للتحـــواو نظـــرا 
اهطــراف مــع أفــراد ومتسســا  داخليــة وخارجيــة وجهــا  رقابيــةو ويحكــم هــذا التشــابف 

 ع قا  قانونية مختلفة ال يمكن التعاما معها دفعة واحدة.
إن اهخــذ بمبــدأ التــدرج فــي التحــوا يتــيح لل ــاتمين علــى هــذا العمــا الوقــ  الــ زم      

لتدريو العــاملين علــى آليــا  العمــا المصــرفي اإلســ مي ويعطــيهم الفرصــة ل تصــاا 
بــالعم ل مــن المــودعين والمســتثمرين لتهيتــتهم لهــذا التحــواو فضــ  عــن اكتســاو ث ــة 

 الجها  الرقابية والمتسسا  ذا  الع قة.
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 مي )و( االستمرار وعدم التراجع: إن اتخاذ قرار التحــوا نحــو العمــا المصــرفي اإلســ 
ع ن ذلف علــى المجتمــع يحــتم علــيهم  الذ، اتخذه المستولون في المصرف الت ليدي وا 

 .(110، ص،2006)مصطفى، المعلنة    االستمرار في هذا التوجه حسو الخطط

أي الكيفيــة التــي يــتم بهــا التحــوا وهــي بشــكا عــام تتمثــا فــي : رابعــًا: أنــواع التحــول
 (105، ص،2006)مصطفى،  نوعين أساسيين للتحوا هما:

 التحول الكلي:   .1
قــد يكــون التحــوا الكلــى ب ــرار مــن الســلطة السياســية أو الن ديــةو مثلمــا حــد  فــي 

يران.    السودان وباكستان وا 
وقــد يكــون قــرار التحــوا الكلــى وفــق مبــدأ التــدرج فــي التطبيــقو حيــ  تعلــن إدارة 
المصــــرف عــــن نيتهـــــا فــــي التحــــوا الكامـــــا وفــــق خطــــة زمنيـــــة معلنــــة ومحـــــددة 

لخطــــوا  يتخــــرج خ لهــــا المصــــرف مــــن المنتجــــا  المصــــرفية المتعارضــــة مــــع ا
ــام  ــا  المصـــرفية المطاب ـــة هحكـ ــا المنتجـ ــام الشـــريعة اإلســـ مية لتحـــا محلهـ أحكـ
ــريعة اإلســـ ميةو حيـــ  يزيـــد الـــوزن النســـبي لهـــا علـــى حســـاو ن ـــ  الـــوزن  الشـ

وقــد أخــذ بهــذا النســبي للمنتجــا  الت ليديــة غيــر المتواف ــة مــع الشــريعة اإلســ ميةو 
ــويتي ومصـــرف  ــي الســـعودية والمصـــرف الع ـــاري الكـ المـــدخا مصـــرف الجزيـــرة فـ

 الشارقة الوطني بدولة اإلمارا  العربية.
 التحول الجزئي: .2

التحوا الجزتي الذي قــد يبــدأ بتحويــا فــر  أو أكثــر مــن الفــرو  الت ليديــة لت ــدم     
ــا ــتج تمويـ ــديم منـ ــرفية اإلســـ مية أو ت ـ ــا  المصـ ــط المنتجـ ــام  ف ـ ــع أحكـ ــق مـ متوافـ
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الشــريعة اإلســ مية ي ــدم مــن خــ ا الفــرو  واإلدارا  الت ليديــةو وال توجــد نيــة  أو 
 إرادة لد، إدارا  المصرف في التحوا الكاما  وفق خطة زمنية معلنة.  

ــة إلــى أحــد إدارا  المركــز الرتيســيو      وقــد يســند اإلشــراف علــى الفــرو  المحول
التتمـــانو وقـــد أخـــذ بهـــذا المـــدخا المصـــرف الـــوطني مثـــا إدارة الفـــرو  أو إدارة ا

المصـــري والمصـــرف المصـــري الخليجـــي ومعظـــم البنـــوف الت ليديـــة التـــي أنشـــأ  
 فرو  للمعام   اإلس مية في مصر.

ــت لة تتــــولى اإلشــــراف علــــى  أو ينشــــخ المصــــرف الراغــــو فــــي التحــــوا  إدارة مســ
وجـــه المعتمـــد مـــن الفـــرو  المحولـــة وتطـــوير العمـــا المصـــرفي اإلســـ مي وفـــق الت
 إدارة المصرف تعرف بئدارة الخدما  المصرفية اإلس مية.

 وبشكا عام توجد ستة مداخا للتحوا وهي: •
 مدخا التحوا الكلى لكاما وحدا  الجهاز المصرفي. -1     
 مدخا تحوا مصرف بالكاما للعما المصرفي اإلس مي. -2     
 مدخا تحويا فر  ت ليدي لفر  إس مي. -3     
 مدخا أنشال نوافذ إس مية داخا الفرو  واإلدارا  الت ليدية. -4     
 مدخا تطوير منتجا  مصرفية إس مية. -5     
 مدخا ت ديم أدوا  تمويا واستثمار إس مية. -6     

 وفـق للعمـل التقليديـة المصـارف تحـول تواجـه التـي والمعوقـات  المتطلبـات
ــريعة ــام الشـــــــــ ــالمية أحكـــــــــ .                                                     .                           اإلســـــــــ

 هــذا الشــكا يعكســه لمــا وذلــف الكلــيو التحــوا هــو التحــوا أشــكاا من شكا أفضا ن  إ
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 الشــريعة أحكــام  وفــق للعمــا الح ي ــي التحــوا فــي المصــرف لــد، مصــداقية مــن
 اإلس مية. الشريعة بأحكام  االلتزام  في الح ي ية الرغبة يعكس وجود إذ اإلس ميةو

 أحكـام وفـق للعمـل التقليديـة المصـارف تحول تواجه قانونية وعقبات أوال. متطلبات
 :الشريعة اإلسالمية

 فيهــاو تعمــا التــي الــدوا وقــوانين لــنظم  تخضــع متسســا  بصــفتها المصــارف إنم     
ه  تلــف فــي المختصــة الجهــا  مــع وع قــا  ارتباطــا  يكــون لهــا أن الطبيعــي مــن فئنــ 
 علــى والرقابــة اإلشــراف يتــولى مســألة والــذي المركــزيو بالمصــرف ممثلــة الــدوا

خــا و ومــن أهــم متطلبــا   بشــكا التجاريــة والمصــارف عــام  بشــكا المالية المتسسا 
 وع با  التحوا ال انونية ما يلي:

 للتحول: القانونية المتطلبات .1
 المصــرف علــى يتوجــو التــي واإلجــرالا  اهمــور كافــة ال انونيــة بالمتطلبــا  ي صــدو 

المســاللةو   بــذلف ويتجنــو ال انونيــةو اهطــر وفــق عمليــة التحــوا تــتم  لكــي بهــا ال يــام 
 :في اهتي ال انونية المتطلبا  أهم  وتتمثا

للمصرف الت ليدي بعد اجتما  يع ــد بصــفة غيــر صدور قرار عن الجمعية العمومية  .أ
عادية يتضــمن المواف ــة علــى تحــوا المصــرف للعمــا وفــق أحكــام الشــريعة اإلســ ميةو 
كما يجو مراعــاة كافــة المتطلبــا  ال انونيــة فــي االجتماعــا  التــي تمــنح ال ــرار الصــفة 

 ال انونية.

ــام  .ب ــق أحكـ ــا وفـ ــرف للعمـ ــة تحـــوا المصـ ــا  مناقشـ ــذا االجتمـ ــي هـ ــتم فـ الشـــريعة  ويـ
اإلســ ميةو وت ــديم ال ناعــا  الكافيــة والــدالتا الشــرعية علــى وجــوو التحــوا وصــ حية 
ــد  ـــرا  فـــي ع ـ ــدي   أو تغـي ــن تعـ ــوا مـ ــتلزما  التحـ ــد ذلـــف مسـ ــاقل بعـ ــم ينـ ــهو ثـ تطبي ـ
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تأســـــيس المصـــــرف ونظامـــــه اهساســـــيو وفـــــي حـــــاا حصـــــوا المشـــــرو  علـــــى أغلبيـــــة 
 اهصوا  ال زمة التخاذ قرار التحوا.

 :للتحول القانونية المعوقات .2
 تعيــق أو تمنــع أن شــأنها مــن التــي ال انونيــة واإلجــرالا  اهمــور كافــة بهــا وي صــد    
 مــن العديــد التحــوا تجربــة تواجــه أن بــد ال إذ لعملية التحــواو الت ليدي المصرف تنفيذ

 ونســتطيع تحولــهو علــى خطــة مــا حــد إلــى تــتثر قــد التــي والصــعوبا  المشــك  
 :في اهتي تلخيصها

 جهــةو مــن المختصــة الحكوميــة الجهــا  مواف ــة استصــدار بــين التوفيــق صــعوبة .أ
 اهمــرين تــ زم  بســبو وذلــف أخــر،و جهــة مــن التحــوا ل ــرار الجمعيــة العموميــة واتخاذ
 اآلخرو   على منهما كا وتوقف
 ال زمــة ال انونيــة المتطلبا  تبين أو تنظم  تشريعا  أو قوانين وجود عدم  إلى إضافة

، 2002)حسـان، .اإلســ مية الشــريعة أحكــام  وفــق للعمــا الت ليديــة لتحــوا المصــارف
 (.158ص

 وتنفيــذ بــئع ن والمتعل ــة المختصــة الجهــا  عــن النهاتيــة المواف ــة صــدور تــأخر .ب
 المخالفــة المصــرفية التعــام   فــي االســتمرار يعنــي ممــا الت ليــدي للتحــواو المصــرف
 الواجــو فــئن لــذا الماليــةو للخســاتر والتعــرض عن ت ديمها التوقف أو الشريعةو هحكام 
 التحــوا طلبــا  بدراســة تعنــى لجــان مختصــة تشــكيا ضــرورة  المختصــة الجهــا  علــى
 .ممكن وق  بأسر  ال زم  ال رار واتخاذ

، 2000يسـري، ) وواإلســ مية العربيــة الــدوا أغلــو فــي الوضــعية ال ــوانين ـجــ. هيمنــة
 الذي اهمر ال انونيةو الناحية من ع ودا صحيحة الربوية الع ود تعتبر والتي (23ص
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 التحوا عند الت ليدي مع المصرف ع ودها بتعديا اهخر، اهطراف إلزام  دون يحوا
 التحوا. وتأخير عملية عرقلة إلى يتدي وهذا اإلس ميةو الشريعة وأحكام  يتوافق بما

 وفـق للعمـل التقليديـة المصـارف تحـول تواجـه ثانيـًا. متطلبـات والمعوقـات شـرعية
   :الشريعة اإلسالمية أحكام
 ال يــام  يتطلــو اإلســ مية الشــريعة أحكــام  وفــق للعمــا الت ليدي المصرف تحوا إن      

 اإلس ميةو الشريعة هحكام  الموافق الوجه على وأنشطة المصرف أعماا كافة بتعديا
 أحكــام  مخالفــة علــى أساســا وأنشــطته قامــ  الت ليــدي المصــرف أعمــاا أغلــو أن وبمــا

 بــين عشــية يــتم  أن يمكــن ال تعــديلها فــئن وغيــرهو بالربــا كالتعامــا اإلســ مية الشــريعة
 المصــارف تحــوا تواجــه التــي الشــرعية والع بــا  المتطلبــا  أهــم  وضحاهاو وفيما يلي

 الشريعة اإلس مية: أحكام  وفق للعما الت ليدية
   :للتحول الشرعية المتطلبات .1
 ال يــام  الت ليــدي المصــرف علــى يتوجــو التي واإلجرالا  اهمور كافة بها وي صد   
 اهلل مــراد ويح ــق الشــرعيةو الناحيــة مــن تحولــه كــي يصــح التحــواو تنفيــذ عنــد بهــا

 وتعــالى ســبحانه اهلل التــي فرضــها والنــواهي بــاهوامر االلتــزام  مــن وتعــالى ســبحانه
 :المتطلبا  هذه  أهم  يلي وفيما الماليةو المعام   لتنظيم 

 معنى وتح يق فيهو التعاما إلى الرجو  عدم  على والعزم  بالرباو التعاما التوبة عن أ.
 :يلي بما ال يام  الشرعية يستلزم  التوبة

 .بالربا التعاما في والمتمثا الذنو فورا عن • اإلق  
 قــدر والمحاولــة بالربــاو التعامــا علــى المداومــة مــن ســاب ا منــه صدر ما على • الندم 

نفــاق الخبــرا  فعــا مــن اإلكثــار خــ ا مــن الــذنو هــذا عــن المســتطا  التكفيــر  وا 
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بلنَ  اللَحَسَنا ت  إتنم "تعالى:  قوله من انط قا وذلف البر واإلحسان وجوه  في اهمواا  ُيذلهت
 .(114)سورة هود، االية ."السمياَتا ت 
 هحكــام  المخالفــة الع ــود مــن أي أو بالربــاو التعامــا إلى العودة  عدم  على النية • ع د

 .الشريعة اإلس مية
 رد التوبــة شــروط أهــم  مــن هن هصــحابها الح ــوق رد مــن تداركــه أمكــن مــا • تــدارف

 .المظالم هصحابها
 فــي عالية بمصداقية يتمتعون علمال من شرعية: تتكون ورقابة فتو، هيتة تعيين ب.

 يــتم  بحيــ  الماليــةو المعــام   مجــاا فــي ومتخصصــة خبــرة طويلــة ولهــم  المجتمــعو
 إشــرافهم  تحــ  اإلســ مية الشــريعة أحكــام  للعمــا وفــق الت ليــدي المصــرف تحــوا تنفيــذ

اط عهمو  الوضــع إلــى -الت ليــدي– الوضــع  الســابق مــن االنت ــاا يعني التحوا هن و 
 وللتأكــد الشــريعة اإلســ ميةو أحكــام  مــع المصرف أعماا توافق ي تضي والذي الجديد
فــي  متخصصــين إشــراف تحــ  يكــون أن مــن بــد ال االنت ــاا هــذا تطبيــق صــحة مــن

 أثنــال الت ليــدي للمصــرف الشــرعية المســيرة  نجــاح لضــمان وذلــف اإلســ مية الشــريعة
َأُلوال  " :تعــالى ل ولــه وامتثــاال التحــواو )موقــع الهيتــة الشــرعية الكويــ  ( وبعــد اَ  َفاســل  َأهــل
َلُمونَ  الَ  ُكنتُمل  إتن الذاكلرت   .(43 )سورة النحل، اآلية َتعل

ـ.  التحــوا خــ ا بهــم  المنوطــة بالمهــام  لل يــام  داخليــين شــرعيين مــراجعين تعيــين ـج
 المحاســبة هيتــة عــن الصــادر (3 (رقــم  الضــبط معيــار وارد فــي هــو لمــا طب ــا وبعــدهو

 لتح يــق ال زمــة اآلليــا  أهــم  والذي يتضمن اإلس ميةو المالية للمتسسا  والمراجعة
، 2002ابوغـدة، )بالتــدقيق الشــرعي  يعــرف مــا أو الداخليــة الشــرعية الرقابــة أهــداف

                                                  . .                                                  (32ص
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 وأشــكاله صــوره  بجميــع اإلســ مية الشــريعة هحكــام  المخــالف التعامــا اســتبعادث.
اإلســ مية  الشــريعة أحكــام  مــع المتوافــق التعامــا علــى الربــاو إحــ ا المشــتما وخاصــة

  (.43)البعلي، الديوان االميري الكويتي، ص
 التحول:   تواجه التي الشرعية المعوقات . 3
 اهنظمــة ســيادة  تحــ  اإلســ مية المجتمعــا  تعيشــها التــي اهوضــا  ظــا فــي   

 العديــد اإلســ مية الشــريعة أحكــام  وفــق للعمــا تجربة التحــوا تواجه أن بد ال الوضعية
 المصــرف تحــوا خطــة مــا علــى حــد إلــى تــتثر قــد التــي والصــعوبا  المشــك   مــن

 شــرعية ســليمةو أســس علــى المبنيــة الف هيــة اآلرال إلــى االفت ــار فــي والمتمثلــة الت ليــدي
 ال ــرارا  اتخــاذ مــن يتمكنــوا لكــي ال ــرارا  واضــعي متنــاوا فــي تكــون أن التــي يجــو
 خطواتــه واتخاذ مستجداتهو ومعالجة التحواو عمليه لتخطيط هحكام الشريعة المواف ة
 .الشرعية المحاذير من خالية بصورة 
 المســاتا مــن العديــد ظهــور التحــواو عمليــة علــى تطــرأ قــد التــي المشــك   أبــرز ومن

 :يلي ما المساتا ذه هو  واضحةو شرعية إلى أحكام  تفت ر التي الف هية
 الشــريعة هحكــام  المخالفــة اهعمــاا بممارســة الت ليــدي المصــرف اســتمرار . حكــم 1

 صــدور وقبــا للمصــرفو العموميــة الجمعيــة عــن التحــوا قــرار بعــد صــدور اإلســ مية
 .الرسمية المختصة الجها  مواف ة

حكــم اهمــواا التــي قبضــها المصــرف والناتجــة عــن أعمالــه الســاب ة المخالفــة بجل هــا . 2
ــا اتخـــاذ  ــا قبـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــا ومـ ــع آثارهـ ــ  جميـ ــي انتهـ ــ ميةو والتـ ــريعة اإلسـ ــام الشـ هحكـ

 (. 313ص، 2002) ابوغدة، المصرف ل رار التحوا 

 الجانب العملي:
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 منهجية الدراسة الميدانية:
تــم االعتمــاد فــي هــذه الدراســة علــى المــنهج الوصــفي المســحيو وذلــف مــن خــ ا     

سحو عينة من مجتمع الدراسة بحي  تمثا صورة علميــة صــحيحة عــن أفــراد مجتمــع 
 الدراسة.

اهوليــة الميدانيــة  وقــد اعتمــد  الدراســة فــي تجميــع البيانــا  ال زمــة علــى البيانــا    
والتــي تــم  الحصــوا عليهــا عــن طريــق االســتبيانو حيــ  اشــتمل  ذلــف االســتبيان علــى 
مجموعــة مــن اهســتلة التــي اســتخدم  ل يــاس المتغيــرا  البحثيــةو وقــد ُأجــر، اختبــار 
مبـــدتي علـــى االســـتبيان. وبنـــال  عليـــه أدخلـــ  بعـــض التعـــدي   علـــى اهســـتلةو وتـــمم 

 هاتية.صياغتها في صورتها الن
 مجتمع وعيِّنة الدراسة:

يعتبــر مصــرف الصــحاري ويمثــا مجتمــع الدراســة فــى مصــرف الصــحاري الرتيســيو و 
الليبــي احــد اكبــر المصــارف التجاريــة العاملــة فــي ليبيــاو وتشــما عينــة الدراســة مــدرال 

 المصارف ومساعديهم ورتسال االقسام ومساعديهم والموظفين بالمصرف.
 أداة الدراسة:

مكانيــة لتحليلهــاو وذلــف ال زمــة البيانــا  جمــع أداة  اســتخدم   اختبــار إجــرال وا 
 أدوا  أكثــر مــن االســتبانة وتعتبــر الدراســةو أهــداف تح يــق وصــوال  إلــي الفرضــيا 

 مجتمــع عــن المعلومــا  جمــع أفضــا وســاتا مــن وهــي اســتخداما و العلمــي البحــ 
 .الدراسة هذه  لطبيعة م لمتتها عن وفض    الدراسة
 معلومــا  علــى للحصــوا الم تمة اهدوا  من االستبانة أن وآخرون عبيدا  ويذكر

 ح ــاتق علــى للحصــوا تســتخدم  االســتبانة وأن معــينو بواقــع مرتبطــة وبيانــا  وح ــاتق
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 البيانا  لجمع ميسرة  وسيلة أنها عن فض    بالفعاو واهساليو ال اتمة الظروفو عن
 (. 145، ص2003)عبيدات، ال زمة 

 إال يتحصــا ولــم  اســتبانهو 60الدراســة البــالا عــددها  عينــة علــى االســتبانة توزيــع تــم 
 اإلجابة جدية لعدم  استبانه 9 استبعاد تم  فح  االستبيانا  وبعد استبانهو 55على 
 االســتبانا  عــدد يكــون وبــذلف لاجابــة عنهــاو المطلوبــة الشــروط تح يــق وعــدم  عليهــا

بالطري ــة العشــواتيةو كمــا تــم  العينــة اختيــار تــم  كمــا اســتبانهو 46 للدراســة الخاضــعة
المكــون مــن خمــس درجــا  لتحديــد  (Likert)االعتماد علــى م يــاس ليكــر  الخماســي 

ــالي: ) ــتبانة حســـو التـــدرج التـ ــدةو )5أهميـــة كـــا ف ـــرة مـــن ف ـــرا  االسـ ( 4( موافـــق بشـ
 ( غير موافق بشدة.1( غير موافقو )2( محايدو )3موافقو )

 البيانات واختبار الفرضيات: تحليل
ــات الشخصــية تــم إدخــاا البيانــا  التــي تــم الحصــوا عليهــا مــن خــ ا :أوال: البيان

الستخراج التوزيــع  spssتوزيع االستبيان على عينة الدراسة في البرنامج اإلحصاتي 
: التكــــراري والنســــو المتويــــة لــــبعض الســــما  الشخصــــية هفــــراد العينــــة والمتمثلــــة فــــي

 المتها العلميو المسمى الوظيفيو وسنوا  الخبرة.الجنسو العمرو 
 لجنس. ا1

( إن اغلــو أفــراد العينــة هــم مــن الــذكورو حيــ  بلــا نســبة 1يتبــين مــن الجــدوا رقــم )
ويمثــا هــذا التبــاين فــي العينــة %. 8.7% فــي حــين بلغــ  نســبة اإلنــا  91.3لــذكور 

 فتــة مــن العــاملين أغلبيــة أن إلــي ذلــف ويعــزيالمجوعة اهصلية في مجتمــع الدراســةو 
 قلة إلى العاملة إضافة المرأة  إلى ونظرته المجتمع ث افة إلى ذلف يرجع وقد  الذكورو
 بالمجتمع. العام   النسال عدد نسبة



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
94 

 ( توزيع أفراد العينة حسب عامل الجنس1جدول رقم )
 الجنس التكرار النسبة المتوية

 ذكر 42         91.3%

 أنثى 4 8.7%

 المجمو  46 %  100
 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليا االحصاتي 

 .المؤهل العلمي2
( أن اغلــــو أفــــراد عينــــة هــــذه الدراســــة هــــم مــــن حملــــة 2يتبــــين مــــن الجــــدوا رقــــم )   

الشهادا  الجامعيةو حي  قسم  أفراد هذه العينة إلــى أربعــة مجموعــا  تبعــا للمتهــا 
المجموعــة اهولــى وهــم مــن حملــة الشــهادا  الثانويــة العامــة ف ــط حيــ  بلغــ  العلميو 
(و بينمــا %78.3(  فــي حــين بلــا نســبة حملــة شــهادا  البكــالوريوس )%2.2نسبتهم )

 (.%19.6بلغ  نسبة حملي درجة الماجستير) 
 أفــراد غالبيــة كــان حي  العلمية المته   في تنو  هناف أن سبق مما كما يتضح   

 المجتمــع أفــراد جميــع أن إلــى باإلضــافة والماجســتير حملــة البكــالوريوس مــن المجتمــع
 يتمتعــون العينــة أفــراد أن حيــ  ايجــابي مــدلوا الجامعيــةو وهــذا الشــهادا  حملــة مــن

 وبطري ــة بمهنيــة عليهــا واإلجابــة أســتلة البحــ  فهم  في تساعد عالية علمية بمته  
 .للواقع اقرو نتاتج يعطي مما صحيحة
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 ( توزيع أفراد العينة حسب عامل المؤهل العلمي2جدول رقم )
 المؤهل العلمي التكرار النسبة المئوية

 ثانوية عامة 1 2.2%
 بكالوريوس 36 78.3%
 ماجستير 9 19.6%
 المجموع 46 100%

 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
( مــن العينــة %67.4(أن نســبة ) 3) رقــم  الجــدوا يوضــح.المســمي الــوظيفي:3

 مجتمــع %( مــن19.6 (وحيــ  بلغــ  نســبة عــام  و 31المبحوثــة مــن المــوظفينو 
العينـــة  %( مـــن8.7 )وتراوحـــ  نســـبة وعـــام    9 قســـمو رتـــيس وةبدرجـــ  الدراســـة
( تراوحــ  بــين مــدير %2.2عاماو أما نســبة ) 4مساعد رتيس قسمو  بدرجةوالمبحوثة

 ومساعد مديرو بالعاما واحد لكا منهم.
 ( توزيع أفراد العينة حسب عامل المسمي الوظيفي3جدول رقم )

 المسمي الوظيفي التكرار النسبة المئوية
 مدير 1 2.2%
 مساعد مدير 1 2.2%

 رئيس قسم 9 %19.6
 مساعد رئيس قسم 4 8.7%

 موظف 31 67.4%
 المجموع 46 100%

 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
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 . سنوات الخبرة4
أما بالنسبة إلى متغير سنوا  الخبرةو ف د أسفر  نتــاتج التحليــا أن أفــراد العينــة الــذين 

( وهــي  (43.5%عــام  بنســبة 20ســنوا  خبــرة وصــا عــددهم إلــى  5لديهم اقا مــن 
العينــة  %( مــن41.3  (العينــة المســتهدفة و وفــي حــين بلغــ  نســبة أكبــر نســبة مــن

بينمــا الــذين   عــام  و 19فأكثر ســنوا و  10 لديهم  الخبرة  سنوا  تراوح  المستهدفة 
( مــــــن إجمــــــالي العينــــــة %15.2ســــــنوا  ف ــــــد بلغــــــ  نســــــبتهم ) 9-5خبــــــرتهم عــــــن 
 .عام    7المستهدفةو 
 ( توزيع أفراد العينة حسب عامل سنوات الخبرة4جدول رقم )

 سنوا  الخبرة  التكرار النسبة المتوية
 سنوا  5اقا من  20 43.5%
 سنوا  5-9 7 15.2%
 سنوا  فأكثر 10 19 41.3%
 المجمو  46 100%

 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
  Cronbach's)ألفــا كرونبــاخ  ثبــات وصــدق اداة الدراســة )اختبــار  

Alpha 
 كرونبــاةو ألفــا ثبــا  معامــا طريــق عــن ثباتهــا مــن للتأكــد االســتبانة أســتلة فحــ  تــم 

  الثبــا  الكلــي معامــا وكــان ل ســتبانةو كرونبــاة ألفــا معــام   تــم حســاو حيــ 
إلــى  الباحثــان تطمــتن الثبــا  مــن بدرجــة تتمتــع االســتبانة أن علــى يــدا .( وهــذا65)

 الدراسة. عينة على تطبي ها
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 تحليل فرضيات الدراسة ثانيا:
ــيط     ــي البسـ ــدار الخطـ ــتخدم االنحـ ــم اسـ ــة تـ ــار فـــروض الدراسـ  Simple الختبـ

Regressions Mode و وهو نموذج يعبر عــن الع قــة بــين متغيــر تــابع واحــد وبــين
لدراســة تــأثيرا  المتغيــرا  متغير مســت ا أو أكثــر مــن متغيــرا  الدراســة. كمــا يســتخدم 

تغيــر التــابع مــن خــ ا درجــا  المست لة على المتغيــر التــابع بهــدف التنبــت بــدرجا  الم
ــين  ــاه بـ ــوة واالتجـ ــن حيـــ  ال ـ ــا  مـ ــة الع قـ ــافة إلـــى دراسـ ــت لةو باإلضـ ــرا  المسـ المتغيـ
المتغيـــــرا  المســـــت لة والمتغيـــــر التـــــابع. ويتســـــنى كـــــذلف بـــــه دراســـــة معامـــــا االرتبـــــاط 

(correlation بــين هــذه الع قــا  اإلحصــاتيةو ويتطلــو اســتخدام االنحــدار الخطــي )
د طبيعة أو شكا الع قة بين هــذين المتغيــرينو ويتــأتى ذلــف بتوفيــق خــط المتعدد تحدي

غنـــيم، (.مســـت يم ليصــــف الع قــــة بـــين المتغيــــرين ويعــــرق هــــذا الخـــط بخــــط االنحــــدار
 (.181، ص2000وصبري، 

الفرضية األولى للدراسـة والتـي إليها الختبار ومن خ ا النتاتج التي تم التوصا     
إن توجهـــات إدارة المصـــرف تعـــد عائقـــا أمـــام تحـــول المصـــرف إلـــى   تـــنص علـــى 

الدراســة علــى وجــود ع قــة موجبــة ذا  داللــة إحصــاتية عنــد  كشــف مصرف إسالمي.
( بــين متغيــرا  الدراســةو حيــ  كــان معامــا التحديــد  يســاوي 010.مســتوي معنويــة )

(.2380.) 
 0.05علــى قــدرة النمــوذج للتنبــت وذلــف هن النســبة الفاتيــة أقــا مــن ألفــا وهي تــدا     

وهذا يوضح أنــه كلمــا كانــ  النســبة الفاتيــة أقــا مــن ألفــا فهــذا دليــا علــى قــدرة المتغيــر 
 المست ا بالتنبت بالمتغير التابع.
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أمــا فيمــا يتعلــق بمســاهمة كــا تنبــت  فــي النمــوذج ف ــد أشــار إلــى وجــود ع قــة دالــة     
بين الرغبة في التحوا وتوجها  إدارة المصــرفو حيــ  أظهــر  الع قــة أن  تيةإحصا

ممــــــا يــــــدا علــــــى توجهــــــا  إدارة ( 0010.و ومســــــتوي معنويــــــة = 0.488)بيتــــــا = 
   المصرف  لها اثر علي الرغبة في التحوا لدي عينة الدراسة.

الفرضــية ( يوضــح ملخــص تحليــل االنحــدار وتحليــل التبــاين الختبــار 5جــدول رقــم )
 األولي

  البيان

معامووووووووول 

 R2التحديد

 

معاموول 

التحديد 

 المعدل

 

 بيتا

 ANOVAتحليل التباين 

 للنموذج  tاةتبار  للنموذج Fاةتبار 

العالقووووة بووووين 

الرغبوووووة فوووووي 

التحووووووووووووووول 

وتوجيأوووووووووات 

 إدارة المصرف

 Fمعامل 
مسووتوي 

 المعنوية

معامووول 

t 

مسووتوي 

 المعنوية

.238 .211 .488 13.730 .001 2.763 .008 

 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
(و والــــــذي يظهــــــر تحليــــــا التبــــــاين أن قيمــــــة )ف= 5يتضــــــح مــــــن جــــــدوا رقــــــم )   

(و ممــا يشــير إلــى داللــة تــأثير 0.05(و دالــة إحصــاتيا عنــد مســتو، الداللــة )13.730
توجهــا  إدارة المصــرف  علــى الرغبــة فــي التحــوا لمصــرف موضــع الدراســةو حيــ  

 (.0010.(وعند مستوي داللة )2.763تساوي ) tتبين أن وقيمة 
ــاوي )     ــد تســـ ــا التحديـــ ــة معامـــ ــظ أن قيمـــ ــا ن حـــ ــر .2380كمـــ ــي تفســـ ــا يعنـــ (و ممـــ

(و 0.211% مــــن تبــــاين المتغيــــر التــــابعو ومعامــــا التحديــــد المعــــدا  يســــاوي )23.8
( فــان للمتغيــر المســت ا 6وبنال على نتاتج الفرضية كما هو موضح في الجدوا رقم )
ي التحـــواو وبهـــذا فـــئن توجهـــا  إدارة المصـــرف اثـــر علـــى المتغيـــر التـــابع الرغبـــة فـــ 

 النموذج ذو داللة إحصاتيةو وبنالا  عليه يتم قبوا الفرضية اهولي.   
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الفرضية الثانية إن التنظـيم اإلداري واإلجـراءات اإلداريـة بالمصـرف تعـد عائقـا أمـام 

ــدي إلــي مصــرف إســالمي . للتح ــق مــن صــحة الفرضــيةو تــم تحــول المصــرف التقلي
البســيط لدراســة التنظــيم اإلداري واإلجــرالا  اإلداريــة  اســتخدم تحليــا االنحــدار الخطــي

 بالمصرف تعد عات ا أمام تحوا المصرف الت ليدي إلي مصرف إس مي.
( يوضــح ملخــص تحليــل االنحــدار وتحليــل التبــاين الختبــار الفرضــية 6جــدول رقــم )

 الثانية

  البيان

معاموووووووول 

 R2التحديد

 

معاموول 

التحديد 

 المعدل

 

 بيتا

 ANOVAتحليل التباين 

 للنموذج  tاةتبار  للنموذج Fاةتبار 

العالقوووة بوووين 

الرغبوووة فوووي 

التحوووووووووووول 

والتنظووووووووويم 

اإلداري 

واإلجوووورا ات 

 اإلدارية

معاموول 

F 

مسووتوي 

 المعنوية 

معاموول 

t 

مسووتوي   
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 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
أن قيمــــة )ف=   (و والــــذي يظهــــر تحليــــا التبــــاين6يتضــــح مــــن جــــدوا رقــــم )    

(و وقيمــــــــة )  = 0.05(و غيــــــــر دالــــــــة إحصــــــــاتيا  عنــــــــد مســــــــتو، الداللــــــــة )6.434
(و أيضــا غيــر دالــة إحصــاتياو ممــا يــدا علــى عــدم 0.001(وعند مســتوي دالــة )2.94

وجـــود داللـــة إحصـــاتية هثـــر المتغيـــر المســـت ا  التنظـــيم اإلداري واإلجـــرالا  اإلداريـــة 
 ا. وبنالا  عليه يتم رفض الفرضية الثانية.                        على المتغير التابع الرغبة في التحو 

الفرضــية الثالثــة: أن قلــة الكفــاءات والخبــرات البشــرية المتــوفرة لــدى المصــرف تعــد 
. للتح ــق مــن صــحة الفرضــيةو تــم اســتخدم تحليــا االنحــدار عائقـا فـي عمليـة التحـول
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رية المتــوفرة لــد، المصــرف تعــد الخطــي البســيط لدراســة قلــة الكفــالا  والخبــرا  البشــ 
 عات ا في عملية التحوا.

 ( ملخص تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية الخامسة7جدول رقم )
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 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
ــا     ــين لنـ ــم )يبـ ــدوا رقـ ــا 7الجـ ــاتج تحليـ ــا ملخـــ  نتـ ــذي يمثـ ــا ( والـ ــدار وتحليـ االنحـ

(و ممــا يــدا علــى 1000.التباين الختبار هذا الفرض إلى أن معاما التحديد يســاوي )
( وهــي تــدا 0010.وجود ع قة موجبةو وذا  داللة إحصــاتية عنــد مســتوي معنويــة )
. وهــذا يوضــح أنــه 05على قدرة النموذج للتنبت وذلــف هن النســبة الفاتيــة أقــا مــن ألفــا 

لفاتيــة أقــا مــن ألفــا فهــذا دليــا علــى قــدرة المتغيــر المســت ا بــالتنبت كلمــا كانــ  النســبة ا
 بالمتغير التابع.

أما فيما يتعلق بمســاهمة كــا تنبــت  فــي النمــوذج ف ــد أشــار إلــى وجــود ع قــة ذا       
حيــ  أظهــر   قلة الكفالا  والخبرا  البشرية والرغبة في التحــواداللة إحصاتية بين 
ــا =  ــة أن )بيتـــ ــة = و 317.الع قـــ ــتوي معنويـــ ــى أن ( 001.ومســـ ــدا علـــ ــا يـــ ــة ممـــ قلـــ

 تأثير على الرغبة في التحوا لد، عينة الدراسة. الكفالا  والخبرا  البشرية
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(و عنــد 3.997 = (و وقيمــة )4.778 ف=أن قيمــة )من جهته يشير تحليا التبــاين 
البشــرية علــى قلة الكفــالا  والخبــرا   مما يشير إلى داللة تأثير( 001.مستوي دالة )

 وبهذا فئن النموذج ذو داللة إحصاتية.  موضع الدراسةو  الرغبة في التحوا
ــا يعنـــي أن الرضـــا يفســـر (100.كمـــا ن حـــظ أن قيمـــة معامـــا التحديـــد تســـاوي  (و ممـ

ــاوي )1 ــدا  يسـ ــد المعـ ــا التحديـ ــابعو ومعامـ ــر التـ ــاين المتغيـ ــن تبـ ــالا  097% مـ .(. وبنـ
 عليه يتم قبوا الفرضية الثالثة.

الفرضــية الرابعــة: ان التشــريعات والقــوانين المنظمــة فــي المصــرف تعــد عائقــا فــي 
للتح ـــق مــن صـــحة الفرضــيةو تـــم اســتخدم تحليـــا االنحــدار الخطـــي  .عمليــة التحــول
ان التشــريعا  وال ــوانين المنظمــة فــي المصــرف تعــد عات ــا فــي عمليــة  البســيط لدراســة

 وكذلف لمعرفة اههمية النسبية . .التحوا
 ( ملخص تحليل االنحدار وتحليل التباين الختبار الفرضية الرابعة8جدول رقم )
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 spssالمصدر: إعداد الباحثين واقع التحليل االحصائي 
( دالــــة 2630.=بيتــــا (و انــــه علــــى الــــرغم مــــن إن قيمــــة )8يتضــــح مــــن جــــدوا رقــــم )

( عنــــد مســــتوي 3.281ف=  ((و إال إن قيمــــة0.05إحصــــاتيا عنــــد مســــتو، الداللــــة )
ممــا يــدا علــى عــدم وجــود داللــة إحصــاتية هثــر المتغيــر المســت ا  (0770.الداللــة )
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وبنــالا  عليــه يــتم رفــض علــى المتغيــر التــابع الرغبــة فــي التحــوا. لتشــريعا  وال ــوانين ا
  الفرضية الرابعة.

 :النتائج
إن توجهــا  إدارة المصــرف تعــد عات ــا أمــام تحــوا المصــرف إلــى أظهــر  الدراســة -1

 مصرف إس مي.
كشـــف  نتــــاتج تحليــــا االنحــــدار وتحليــــا التبــــاين الختبــــار الفــــرض الثــــاني والــــذي   -2

ــوا  ــام تحــ ــا أمــ ــد عات ــ ــة بالمصــــرف تعــ ــرالا  اإلداريــ ــيم اإلداري واإلجــ ــاده إن التنظــ مفــ
ممــا يــدا علــى عــدم المصــرف الت ليــدي إلــي مصــرف إســ ميو غيــر دالــة إحصــاتياو 

نظـــيم اإلداري واإلجـــرالا  اإلداريـــة الت وجـــود داللـــة إحصـــاتية هثـــر المتغيـــر المســـت ا 
 على المتغير التابع الرغبة في التحوا.

قلة الكفالا  والخبرا  البشــرية وحداثــة التجربــة ســوال لــد،  على انأكد  النتاتج  -3
العـــاملين فيهـــا أو المتعـــاملين معهـــا تعـــد عات ـــا  أمـــام تحـــوا المصـــرف إلـــى مصـــرف 

 .إس مي
ا  وال ــوانين المنظمــة فــي المصــرف تعــد عات ــا أن التشــريعكمــا أوضــح  الدراســة  -4

في عملية التحواو وان خضو  المصارف االس مية الى قانون المصارف الحالى قــد 
يتنافى مع طبيعة عملها وخصوصيتهاو ويتد، الى تحملهــا االلتزامــا  المترتبــة عليهــا 

المتصــلة مثا المصارف الت ليدية الربويةو هــذا باإلضــافة الــى الصــعوبا  والمشــك   
 بخضوعها لرقابة المصرف المركزي.

إن مـــن خـــ ا الدراســـة الميدانيـــة تـــم قبـــوا الفرضـــية االولـــي التـــي نصـــ  علـــي    -5
 .توجها  إدارة المصرف تعد عات ا أمام تحوا المصرف إلى مصرف إس مي
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ــي  نصـــ  علـــي  -6 ــية الثانيـــة والتـ ــوا الفرضـ ــم قبـ ــة تـ ــة الميدانيـ إن مـــن خـــ ا الدراسـ
التنظــــيم اإلداري واإلجــــرالا  اإلداريــــة بالمصــــرف تعــــد عات ــــا أمــــام تحــــوا المصــــرف 

 .الت ليدي إلي مصرف إس مي
تـــم قبـــوا الفرضـــية الثالثـــة التـــي تـــن  علـــي أن قلـــة الكفـــالا  والخبـــرا  البشـــرية  -7

مصرف تعد عات ا في عملية التحوا. للتح ــق مــن صــحة الفرضــيةو تــم المتوفرة لد، ال
اســــتخدم تحليــــا االنحــــدار الخطــــي البســــيط لدراســــة قلــــة الكفــــالا  والخبــــرا  البشــــرية 

 المتوفرة لد، المصرف تعد عات ا في عملية التحوا.
ان التشــريعا  وال ــوانين المنظمــة فــي تم رفض الفرضية الرابعة التي نصــ  علــي  -8

للتح ـــق مـــن صـــحة الفرضـــيةو تـــم اســـتخدم المصـــرف تعـــد عات ـــا فـــي عمليـــة التحـــوا. 
ــة ــا االنحـــــدار الخطـــــي البســـــيط لدراســـ ان التشـــــريعا  وال ـــــوانين المنظمـــــة فـــــي  تحليـــ

 وكذلف لمعرفة اههمية النسبية . .المصرف تعد عات ا في عملية التحوا
 :التوصيات

يجو إعداد خطة إستراتيجية متكاملة للتحوا وتشــكيا فريــق عمــا ولجــان خاصــة  -1
 لها.
يجــو إعــداد حملــة إع ميــة مدروســة لتهيتــة العمــ ل والمســاهمين فــي المصــارف  -2

 المزمع تحويلها إلى مصارف إس مية.
يجو على المصرف الت ليدي ت ديم طلو تعــديا ع ــد التأســيس والنظــام اهساســي  -3

 رف المركزي قبا عملية التحواإلى المص
 يجو تعيين هيتة مست لة للرقابة الشرعية قبا ال يام بعملية التحوا.-4
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ــارف  -5 ــن المصـ ــرفي اإلســـ مي مـ ــا المصـ ــة للعمـ ــر ليبيـ ــا عناصـ ــادة تأهيـ يجـــو إعـ
 التجارية الت ليدية قبا عملية التحوا.

وفـــتح  يجـــو علـــى المصـــرف المركـــزي تشـــجيع المصـــارف الت ليديـــة نحـــو التحـــوا -6
 فرو  إس مية.

 يجو االستعانة بخبرا  وتجارو بعض الدوا العربية نحو التحوا. -7
يجــو أن يكــون الــدافع الرتيســي مــن التحــوا هــو االلتــزام بأحكــام ومبــادئ الشــريعة  -8

ــن  ــلم( مــ ــه وســ ــلى اهلل عليــ ــريم )صــ ــوله الكــ ــن محاربــــة اهلل ورســ اإلســــ مية والخــــوف مــ
 التعاما بالربا.

 :المراجع
 بحو  ضمن منشور بح  إس ميو مصرف إلى المصرف تحوا عبدالستارو أبوغدةو .1

 مجموعة التوفيقو شركة الثال و الجزل المصرفية اإلس ميةو واهساليو المعام   في
 .2002و 1ط جدةو البركةو دلة

ـة علـى  .2 ـة تطبيـق نمـوذج المـصـارف اإلس ميـ  أحمدو نصر صالحو  يحيى محم دو إمكانيـ 
ــارف  ــة المصــ ــاو اكاديميــ ــ مية فــــى ليبيــ ــتتمر اهوا للخــــدما  الماليــــة اإلســ ةو المــ ــ  الل يبيــ

 .30/06/2008الدراسا  العلياو طرابلس 
إقبــاا منــورو أوصــاف أحمــدو طــارق اهلل خــانو التحــديا  التــي تواجــه العمــا المصــرفي  .3

 .1998اإلس ميو المعهد اإلس مي للبحو  والتدريوو جدة 

الع قـــة بـــين المصـــارف اإلســـ مية والبنـــوف المركزيـــة والبنـــوف الت ليديـــة البعلـــيو تنظـــيم  .4
 اهخر،و اللجنة االستشارية العليا الستكماا تطبيق الشريعةو الديوان االميري الكوي .
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 تجربـة -إسـ مي مصـرف إلـى الت ليـدي المصـرف تحـوا خطـة" حامـدو حسين حسانو .5
 االسـتثمار فـي اإلسـ مية المصرفية المتسسا دور  متتمر و"الوطني الشارقة مصرف
 الوقاتع. كتاو و2002 الشارقةو جامعة الشريعةو كلية والتنميةو

 .2003أساليبه(  أدواتهو مفهومهو (العلمي البح  " ذوقان عبيدا و .6
 .2000غنيمو أحمد الرفاعىو وصبريو محمود نصرو  .7
ــوف  .8 ــوا البنـ ــيم ظـــاهرة تحـ ــدو ت يـ ــطفى أبـــراهيم محمـ ــطفىو مصـ ــة للمصــــرفية مصـ الت ليديـ

اإلســ ميةو دراســة تطبي يــة عــن تجربــة بعــض البنــوف الســعوديةو رســالة ماجســتير غيــر 
 . 2006منشورةو الجامعة اهمريكية المفتوحةو ال اهرةو 

 و"اإلسـ مية بالشـريعة االلتـزام إلـى والتحـوا الت ليدية البنوف" عبدالرحمنو أحمد يسريو .9
 و مجلـة1999بيـرو و  اإلسـ ميو عشـرة  ل قتصـاد السادسـة البركة لندوة م دم بح 

 .2000و 229العدد  اإلس ميو االقتصاد
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 الجودة أبعاد ضوء في الفّعال الجامعي التدريس مهارات
 "الشاملة

 واالنسانية   التطبيقية للعلوم األهلية الرفاق جامعة  طلبة نظر وجهة من
 .عضو هيتة تدريس محاضر            .أحمد رمضان بن نوبة

 باح  أكاديمي.               أحمد يوسف أساس
 باح  أكاديمي.              غ و أبوبكر أسمال

 الملخص
ــارا      ــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر أبعـــاد الجـــودة الشـــاملة علـــى مهـ هـــدف  هـ

التدريس الجامعي الفع ااو وتم إجــرال هــذه الدراســة علــى جامعــة الرفــاق اههليــة بمدينــة 
طــرابلسو وقــد تــم تصــميم اســتبانة لجمــع البيانــا  اهوليــة المتعل ــة بموضــو  الدراســةو 

جــــــزل اهوا خــــــا  بالبيانــــــا  الشخصــــــية وقســــــم  هــــــذه االســــــتبانة إلــــــى جــــــزتينو ال
للمبحـــــوثينو أمـــــا الجـــــزل الثـــــاني يتعلـــــق بمتغيـــــرا  الدراســـــة ويحتـــــوي علـــــى محـــــورين 
أساسيينو المحور اهوا يتعلق بالمتغير المست ا وهــو أبعــاد الجــودة الشــاملة الخمســة: 
)االعتماديـــــةو الملموســـــيةو التعـــــاطفو ســـــرعة االســـــتجابةو اهمـــــان(و بينمـــــا خصـــــ  

اا والــذي يتكــون المحــور ال ثــاني بــالمتغير التــابع وهــو مهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 
االتصــاا  -ت ــويم التــدريس -تنفيذ التــدريس –)تخطيط التدريسمن أربع عناصر هي: 

ــدين بالفصـــا  ــة الم يـ ــاق اههليـ ــة الرفـ ــتهداف طلبـــة وطالبـــا  جامعـ ــم اسـ التواصـــا(و وتـ
 طب ية بسيطة. م(و وذلف بأخذ عينة عشواتية2019الدراسي ربيع )

وبعــد تحليــا البيانــا  اهوليــة للدراســة عــن طريــق برنــامج الحــزم اإلحصــاتية للعلــوم    
أثــر ذو داللــة إحصــاتية هبعــاد الجــودة  تــم التوصــا إلــى وجــود (SPSS)االجتماعيــة 
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الشــاملة المتمثلــة فــي )االعتماديــةو التعــاطفو ســرعة االســتجابةو اهمــانو الملموســية( 
ــارا   ــى مهـ ــأثير )علـ ــبة التـ ــامعيو وبلغـــ  نسـ ــدريس الجـ ــافة إلـــى %57.3التـ (و باإلضـ

ااو وأن التــأثير  وجــود تفــاو  لتــأثير أبعــاد الجــودة الشــاملة علــى مهــارا  التــدريس الفعــ 
اهكبــــر كــــان ل عتماديــــة يليــــه التعــــاطف ثــــم ســــرعة االســــتجابة يليهــــا اهمــــان وأخيــــرا  

 الملموسية.
Abstract 

      This study aimed to identify the impact of comprehensive 

quality dimensions on effective teaching skills, This study was 

conducted at Al-Rafak University in Tripoli, and a questionnaire was 

designed to collect primary data related to the subject of the study, 

and students of Al-Rafak University enrolled in the spring 2019 

semester were targeted, by taking a simple stratified random sample. 

      After analyzing the primary data for the study by means of the 

Statistical Package for Social Sciences  ( SPSS) program, it was 

concluded that there was a statistically significant effect of the 

overall quality dimensions represented (reliability, sympathy ,fast  

response , safety, and tangibility )on university teaching skills, and 

the impact percentage reached ( 57.3 % ), In addition to the variation 

in the impact of total quality dimensions on effective teaching skills, 

and that the largest impact was for reliability ,followed by sympathy, 

fast response, followed by safety and 

 المقدمة:
تعد  الجامعا  من المتسســا  العلميــة  والتعليميــةو وهــي أحــد اهساســا  والــدعاتم     

المهمــة فــي أي دولــةو حيــ  ي ــع علــى عات هــا تلبيــة حاجــا  المجتمــع الموجــودة فيــهو 
ومســــاعدته فــــي إعــــداد كــــوادر بشــــرية  متهلــــة  فــــي مختلــــف المجــــاال  والتخصصــــا  
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فــي نجــاح ال طاعــا  اهخــر،و ويكــون العلميةو ونجاح هذا ال طا  يســهم بدرجــة كبيــرة 
ذلـــف مـــن خـــ ا تركيـــز هـــذه الجامعـــا  علـــى إعـــداد الطـــ و وتـــأهيلهم ل نخـــراط فـــي 
 سوق العماو وهذا بدوره يتطلو أن يمتلف عضو هيتة التدريس مهارا  تدريس فع اا

وفــق مــا تحــدده أبعــاد الجــودة الشامـلــةو والتــي تجعلــه يمتــف ال ــدرة علــى تنســيق وتنظــيم 
ــاتز المحاضــــ  ــد الركــ ــو أحــ ــدريس هــ ــة التــ ــو هيتــ ــالةو وحيــــ  إن عضــ ــا بكفــ دارتهــ را  وا 

الرتيسية في نجاح أي متسسة تعليميةو فئن االهتمام بهذا العضو وتنميــة مهاراتــه هــو 
ــا  إن رقـــي  ــه. وقـــديما  قيـ ــوة منـ ــداف التعليميـــة المرجـ ــق اههـ ــد إلـــى تح يـ ــبيا الوحيـ السـ

إنمــا ي ــاس بأعضــال هيتــة التــدريس  الجامعــا  وتطورهــا ال ي ــاس بمبانيهــا وســاحاتهاو
: 2017دخـي،، )لديهاو فهم يمثلون ال لو النــابض فــي الجامعــا  إذ  ال تحيــا بدونــه . 

 (.4ص 
ل طــا  التعلــيم  اههليــة فــي ليبيــا ووتتبــعوتعتبر جامعة الرفاق اههلية أحــد الجامعــة    

ــةو العـــالي اههلـــي والمعتمـــدة مـــن مركـــز ضـــمان الجـــودة واعتمـــاد المتسســـا  ا لتعليميـ
وحي  إن الجامعة تعما في بيتة تنافسية شديدةو أصبح لزاما  عليها أن ترت ــي هعلــى 
المســتويا  للمحافظــة علــى دورهــا المتميــز فــي المجتمــعو وحتــى تــتمكن مــن اســتمرار 

 ضمان الجودة لبرامجها المختلفةو وهو ما يعد  الخيار اهوا للطالو.
 مشكلة الدراسة:   
إن كثيــر مــن الجامعــا  فــي ليبيــا عمومــا و وفــي جامعــة الرفــاق اههليــة علــى وجــه    

الخصـــــو  تواجـــــه العديـــــد مـــــن المشـــــاكا والصـــــعوبا  التـــــي تعيـــــق عمليـــــة مواكبـــــة 
ــة  ــديم مخرجــــا  ذا  جــــودة عاليــ ــامعي الحــــدي  مــــن أجــــا ت ــ ــيم الجــ مســــتجدا  التعلــ
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ــدريس ــة التــ ــو هيتــ ــد  عضــ ــي يعــ ــوق العمــــاو والتــ ــا  ســ ــع متطلبــ ــم  تتماشــــى مــ ــد أهــ أحــ
 مرتكزاتها.

ــة     ــد التحــــد  مــــع بعــــض الطلبــ ــاحثون داخــــا الجامعــــة وبعــ ــد البــ ومــــن خــــ ا تواجــ
الم يدين فيهــا الحظنــا أن جامعــة الرفــاق لــم تكــن اســتثنال ا مــن ذلــف طبعــا و فهــي أيضــا 
تواجــه قصــورا  فــي مهــارا  التــدريس الفعــاا لــد، بعــض أعضــاتهاو وأن هــذا ال صــور 

جمــود بعــض –ضــال هيتــة التــدريس عــن اســتخدام الت نيــة يتمثــا فــي )امتنــا  بعــض أع
ــية ــع الطلبـــة  -الم ـــررا  الدراسـ ــا مـ ــيم  –ضـــعف التواصـ ــة للتعلـ ضـــعف تشـــجيع الطلبـ

والــتعلم(و وبالتــالي علــى الجامعــة أن تنظــر فــي ع قتهــا وموقعهــا التنافســيو لــيس هــذا 
مــن  مواكبــة لعصــر المعلومــا  واقتصــاد المعرفــة فحســو بــا هنهــا أصــ  _الجامعــة_

المتسسا  التي يعتمد عليها كا ال طاعا  في ســد احتياجاتهــا مــن العناصــر البشــرية 
المتهلــة والمتعلمــةو اهمــر الــذي يتطلــو مــن المســتولين فيهــا االهتمــام بأعضــال هيتــة 

وتأسيســا  و التــدريس وتطــوير أداتهــم لت ــديم أفضــا الخــدما  التعليميــة للمســتفيدين منهــا
 لة البحثية في التساتا الريتسي التالي:على ما سبق يمكن طرح المشك

ما مد، توافر مهارا  التدريس الفع اا لد، أعضــال هيتــة التــدريس بجامعــة الرفــاق  -
 في ضول أبعاد الجودة الشاملة.

 فرضيات الدراسة:
 لاجابة عن تساتا الدراسة تم صياغة الفرضية الرتيسة التالية:

جــودة الشــاملة علــى مهــارا  التــدريس يوجــد أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية هبعــاد ال
الفع اا بالجامعة قيد الدراسةو والمتمثلة في )االعتماديةو التعــاطفو الملموســيةو ســرعة 

 الفرضيا  الفرعية التالية: من الفرضية الرتيسة ويتفر   االستجابةو اهمان(.
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ــدريس  - ــارا  التـ ــى مهـ ــية علـ ــاتية للملموسـ ــة إحصـ ــوي ذو داللـ ــر معنـ ــد أثـ اا يوجـ ــ  الفعـ
 بجامعة الرفاق.

ــدريس  - ــارا  التـ ــى مهـ ــتجابة علـ ــاتية لســـرعة االسـ ــة إحصـ ــوي ذو داللـ ــر معنـ ــد أثـ يوجـ
 الفع اا بجامعة الرفاق.  

اا  - يوجـــد أثـــر معنــــوي ذو داللـــة إحصــــاتية للتعـــاطف علـــى مهــــارا  التـــدريس الفعــــ 
 بجامعة الرفاق.

اا بجامعــة يوجد أثر معنوي ذو داللة إحصاتية لألمان على مهــارا  التــدريس ال - فعــ 
 الرفاق.

اا  - يوجـــد أثـــر معنـــوي ذو داللـــة إحصـــاتية ل عتماديـــة علـــى مهـــارا  التـــدريس الفعـــ 
 بجامعة الرفاق.  

 أهداف الدراسة:
 تسعى هذه الدراسة إلى تح يق اآلتي:     

تحديـــد مـــد، امـــت ف أعضـــال هيتـــة التـــدريس بالجامعـــة المهـــارا  ال زمـــة لل يـــام  -1
التعليمية على أكما وجهو وبالتالي لف  انتباه إدارة الجامعة الــى جوانــو بالعملية 

 ال صور واحتياجا  كا عضو.
التعرف على الصعوبا  والمعوقا  التي تواجه أعضال هيتة التــدريس فــي تنميــة  -2

 وتطوير مهاراتهم التدريسية بالجامعة.
تحــد مــن أي محاولة التوصا إلى بعض الحلــوا والتوصــيا  التــي مــن شــأنها أن  -3

قصــور فــي عمليــة التــدريس الجــامعي وبالتــالي تســهم فــي الرفــع مــن مســتو، أدال 
 أعضال هيتة التدريس.
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 أهمية الدراسة:
تنبــــع أهميــــة هــــذه الدراســــة مــــن أهميــــة الموضــــو  نفســــه وهــــو مهــــارا  التــــدريس  -1

اا فــي ضــول أبعــاد الجــودة الشــاملةو إذ تعــد هــذه المهــارا  مــن أهــم  الجامعي الفعــ 
  التــــي تحتاجهــــا الجامعــــا  علــــى اخــــت ف تخصصــــاتهاو هنهــــا تهــــتم االولويــــا

 بتحسين جودة العملية التعليمية.
تستمد هذه الدراسة أهميتها مــن ال طــا  الــذي ســتجر، عليــه الدراســةو وهــو قطــا   -2

ــي المصـــدر  ــة هـ ــدمو فالجامعـ ــي الت ـ ــا  فـ ــاس المجتمعـ ــد أسـ ــالي إذ يعـ ــيم العـ التعلـ
خــ ا دعــم وتشــجيع االبــدا  والبحــ و وهــي  اهساســي لتوليــد الفكــر والمعرفــة مــن

 أيضا  المستولة عن إعداد وتأهيا اهفراد لسوق العما.  
 مجتمع وعينة الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الطلبــة والطالبــا  الم يــدين بالفصــا الدراســي      
 ( مفردة.  2616( والبالا عددهم )2019ربيع )

 سة( يوضح مجتمع الدرا1الجدول رقم )
 اجمالي الطلبة التخصص

 1340 علوم إنسانية
 1276 علوم تطبي ية

 2616 المجموع الكلي
 (2019المصدر: المسجل العام بالجامعة وفق إحصائية الفصل الدراسي ربيع )

ونظــرا  لكبــر حجــم مجتمــع الدراســة وصــعوبة الوصــوا إلــى جميــع مفرداتــهو نتيجــة  -
ــة  ــا مدينـ ــر بهـ ــي تمـ ــدا  التـ ــرال اهحـ ــة جـ ــا الجامعـ ــد داخـ ــن التواجـ ــة عـ عـــزوف الطلبـ
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ة بســيطة مــن إجمــالي  طرابلسو وعد است رار اهوضــا و تــم أخــد عينــة عشــواتية طب يــ 
 مجتمع الدراسة.

 الدراسة( يوضح عينة 2الجدول رقم )
 اجمالي الطلبة التخصص

 40 علوم إنسانية
 43 علوم تطبي ية

 83 المجموع الكلي
 المصطلحات الدراسة:

ال: - ــّ ــدريس الفع هــي عبــارة عــن مجموعــة مــن اهدالا  أو الســلوكيا   مهــارات الت
المميــزة التــي يلجــأ عضــو هيتــة التــدريس بالجامعــة إلــى االســتعانة بهــا أثنــال التــدريس 

 حتى تتم العملية التعليمية بنجاح.
أدال العملية التعليمية بأسلوو صــحيح ومــت ن وفــق مجموعــة مــن  الجودة الشاملة: -

دة الخدمــة التعليميــة التــي ت ــدمها الجامعــة بأقــا المعــايير الضــرورية لرفــع مســتو، جــو 
 جهد وكلفة مح  ة اههداف التعليمية.

هــي مجموعـــة مـــن الخصــات و والســـما و والمواصـــفا   أبعــاد الجــودة الشــاملة: -
ــاملةو وتشـــما ) ــودة الشـ ــدف تح يـــق الجـ ــا بهـ ــيةالمطلـــوو توافرهـ ــتجابة –الملموسـ  -االسـ

 االعتمادية( .  -االمان -التعاطف
 السابقة: الدراسات

( بعنــوان  درجــة تــوافر مهــارات التــدريس الجــامعي   2016دراســة )الــدعيس،  -1
 كلية التربية جامعة صنعاء باليمن.
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هــدف  الدراســـة الحاليــة إلـــى ت صـــى درجــة تـــوافر مهـــارا  التــدريس الجـــامعي لـــد،    
جامعة صنعال لمهارا  التدريس مــن وجهــة نظــر -أعضال هيتة التدريس بكلية التربية

(و ولتح يـــق هـــدف الدراســـة تـــم 2017/ 2016بـــة الدارســـين فـــي العـــام الجـــامعي )الطل
( ف ــرةو تــم توزيعهــا فــي خمســة مجــاال  هــي: مهــارة 27تطــوير اســتبيان مكــون مــن )

مكانيــة التــوفر للطلبــةو وممارســة اهنشــطة التدريســيةو ومهــارة إثــارة  اإلعداد والتنظيمو وا 
ــارة الت ـــويم  ــاركة الطلبـــةو ومهـ ــة الدافعيـــة ومشـ ــتبيان ســـتاا مفتـــوح للطلبـ . وتضـــمن االسـ

إلضافة إي أرال أو م ترحا  أخر،. وأظهر  نتاتج الدراسة أن عضــو هيتــة التــدريس 
يمتلــف مهـــارا  التــدريس الموصـــوفة فـــي أداة الدراســة بدرجـــة متوســطةو وأنـــه ال يوجـــد 

 فروق ذا  دالة إحصاتية تعز، لمتغير الجنس والتخص  والسنة الدراسية.
( بعنـوان  مهـارة التـدريس الجـامعي التـي ينبغـي توفرهـا 2015دراسة )الحيلة،  -2

 باألردن. لدى أعضاء هيئة التدريس  على جامعة البلقاء التطبيقية
هــدف  الدراســة إلــى است صــال مهــارا  التــدريس الجــامعي التــي ينبغــي توافرهــا لــد،   

التطبي يــة مــن وجهــة نظــر طلبــتهمو ولتح يــق أعضال هيتة التدريس فــي جامعــة البل ــال 
أهـــداف الدراســـة تـــم إعـــداد اســـتبانة لجمـــع البيانـــا  ت ـــيس مســـتو، مهـــارا  التـــدريس 

( ف ـــرة موزعـــة علـــى أربعـــة مجـــاال  )التخطـــيطو التنفيـــذو 59الجـــامعي وتكونـــ  مـــن )
ــدد  ــا عـ ــواتية بلـ ــة عشـ ــة طب يـ ــة بطري ـ ــر  العينـ ــا( واختيـ ــاال  والتواصـ ــويمو االتصـ الت ـ

و ( طالبا  وطالبة موزعين علــى ثــ   كليــا  )إنســانيةو تطبي يــةو علميــة(363دها )أفرا
أن مهــــارا  التــــدريس الجــــامعي المتــــوافرة لــــد، أعضــــال هيتــــة توصــــل  الدراســــة إلــــى 

التــدريس فــي جامعــة البل ــال التطبي يــة مــن وجهــة نظــر طلبــتهم كانــ  متوســطةو كمــا 
هــارا  التدريســية كافــة هعضــال أظهر  عن وجود فروق ذا  داللــة إحصــاتية فــي الم



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
114 

هيتــــة التــــدريس مـــــن وجهــــة نظــــر الطلبـــــة تعــــزي لمتغيــــر جنســـــهم ولصــــالح الـــــذكورو 
باإلضــافة إلــى وجــود فــروق ذا  داللــة فــي المهــارا  التدريســية كافــة هعضــال هيتــة 
التــدريس مــن وجهــة نظــر الطلبــة تعــزي لمتغيــر درجــة التــوافر التعليمــي للطالــو )ســنة 

 .نة ثالثةو سنة رابعة( ولصالح فتة طلبة سنة ثالثةأوليو سنة ثانيةو س
 أنموذج الدراسة:

 
 ( يوضح متغيرات الدراسة1الشكل )

  :الجانب النظري
 مفهوم التدريس الفّعال:

اا عمليــة ذا  طبيعــة نشــطة كونهــا تتــأثر بعــدد كبيــر     يعــد التــدريس الجــامعي الفعــ 
من العواما منها ما يتصا عضو هيتة التدريس من حي  إعداده العلمي وتعم ــه فــي 
عـــداده المهنـــيو وســـما  شخصـــية وصـــ ته البيتيـــة مـــع الطلبـــة وتعاملـــه  التخصـــ  وا 

ه الشخصية وقدراتــه وميولــه معهمو ومنها ما يتصا بالطالو نفسه من حي  خصاتص



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
115 

ــا يتصــــا  ــا مــ ــتعلم الجــــامعيو ومنهــ ــتعداده للــ ــادي واالجتمــــاعيو واســ ــتواه االقتصــ ومســ
ــن حيــــ   ــة مــ ــية فــــي الجامعــ ــية والتدريســ ــة والخطــــط الدراســ ــاهج الجامعيــ ــة المنــ بطبيعــ
طبيعتهاو وأهدافهاو ومحتواهاو وت ويمهاو ومتطلباتهــا اهخــر،و هــذا إضــافة إلــى اإلدارة 

        (.28: ص1995)زيتون، شيدة التي تهيخ مناخا  تعليميا  مناسبا  الجامعية الر 
 :مهارات التدريس الجامعي الفّعال

ي صــــد بمهــــارا  التــــدريس الجــــامعي مجمــــو  ال ــــدرا  التــــي يمتلكهــــا عضــــو هيتــــة    
ــأربع  التـــدريسو والتـــي تتهلـــه للتـــدريس فـــي الجامعـــا  بكفـــالةو وتتعلـــق هـــذه ال ـــدرا  بـ

رة على التخطيط للتدريسوال درة علــى تنفيــذ التــدريسو ال ــدرة علــى مجموعا  هي: ال د
ــة. وفيمــــا يلــــي المهــــارا   ــى االتصــــاا والتواصــــا مــــع الطلبــ ــم الطلبــــةو ال ــــدرة علــ تعلــ

 (.292-287: ص2003)السر، التدريسية: 
 :المجموعة األولى: مهارات التخطيط للتدريس الجامعي

ــاق ــداف المســ ــيط أهــ تعتبـــــر الخطـــــوة المنط يـــــة فـــــي تصـــــميم المســـــاقا   :أواًل: تخطــ
الجامعية هي تخطــيط أهــداف المســاقو ويــري بعــض أعضــال هيتــة التــدريس أن يعــدوا 
مســــب ا  قاتمــــة بنــــواتج الــــتعلم التــــي يرغبــــون أن يح  هــــا الطلبــــةو وقــــد يــــري آخــــرون أن 
 يشــركوا ط بهــم بتحديــد هــذه اههــداف وصــياغتهاو وأيــا  كــان اهمــر فــئن أعضــال هيتــة
التــــدريس علــــيهم أن ي ــــدموا سلســــلة واســــعة مــــن التحــــديا  للطلبــــةو بمعنــــى أن يســــتند 
ــلة واســــعة مــــن اههــــدافو بحيــــ  يجــــد الطلبــــةو بمختلــــف  تصــــميم المســــاق إلــــى سلســ

 مستوياتهم واهتماماتهمو فيها شيتا  يهمهم ويتحداهم.  
خطــوة بعد تحديد اهغراض العامة للمســاقو تــأتي  :ثانيًا: تخطيط موضوعات المساق

تحديــد قاتمــة بالموضــوعا  الضــرورية والمركزيــةو وأنهــا ت تــم الطلبــةو وتح ــق لــديهم 
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متاعا و وأنها تغطي اههداف العامة للمســاقو وأنهــا اهكثــر أهميــة فــي مجــاا  إشباعا  وا 
 .التخص 

ــيم ــتعلم والتعلـ ــطة الـ ــدريس وأنشـ ــتراتيجيات التـ ــيط اسـ ــًا: تخطـ ــما التخطـــيط  :ثالثـ يشـ
ــدريس  ــدريس لتــ ــة التــ ــو هيتــ ــي ينــــوي عضــ ــدريس التــ ــتراتيجيا  التــ ــار اســ ــاق اختيــ المســ

استخدامهاو وهنا البد أن يكون قادرا  علــى اختيــار اســتراتيجيا  تدريســية مختلفــة ت تــم 
موضــوعا  المســاقو ســوال كانــ  اإلل ــالو أو المناقشــةو أو الحل ــا  الدراســيةو وأيضــا  

ر قـــدر مـــن أهـــداف الـــتعلمو ســـوال كانـــ  اختيـــار اســـتراتيجية التـــدريس التـــي تح ـــق أكبـــ 
ــتعلم التــي تســهم فــي تح يــق  أهــدافا  معرفيــة أو وجدانيــة أو مهاريــةو واختيــار أنشــطة ال

 أهداف التعلمو وتلبي اهتماما  الطلبة وميولهم.
كــذلف يســتلزم التخطــيط لتــدريس  :رابعــًا: تخطــيط متطلبــات المســاق وأســاليب التقــويم

ــاقو ــا  المسـ ــد متطلبـ ــاق تحديـ ــدريس  المسـ ــة التـ ــو هيتـ ــي ينـــوي عضـ ــوا  الت ـــويم التـ وأنـ
ــة لكـــا مطلـــوو ولكـــا نـــو  مـــن أنـــوا  الت ـــويم  ــد الـــدرجا  المتخصصـ تطبي هـــاو وتحديـ
المســتخدمةو وهنــا البــد أن يكــون قــادرا  علــى اختيــار بــداتا متطلبــا  المســاقو بحيــ  
ــجم  ــب ا و وبحيـــ  تنسـ ــددة مسـ ــاق المحـ ــداف المسـ ــق أهـ ــا  فـــي تح يـ ــذه المتطلبـ ــهم هـ تسـ

تتكاما مع متطلبا  المساقا  اهخر،و وتحديد أساليو الت ويم الم تمــة لت ــويم تعلــم و 
 المساقو سوال كان  شفهي أم تحريري أم عمليةو وسوال كان  فردية أم جماعية.

ــاق ــط المسـ ــيط مخطـ ــًا: تخطـ بعـــد أن ينجـــز عضـــو هيتـــة التـــدريس الجوانـــو  :خامسـ
يتســم بــالتنظيم والتــدرج والمرونــة. اهربعــة الســاب ةو عليــه أن يضــعها فــي مخطــط عــام 

ــوعا  المســــاقو  ــةو وموضــ ــه العامــ ــاق وأهدافــ ــيف المســ ــام توصــ ــط العــ ــوي المخطــ يحتــ
وأســاليو الت ــويم ومتطلبــا  المســاق والمراجــعو أخــذا  فــي االعتبــار اإلجــازا  ومواعيــد 
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االختبــارا و وت تضــي مرونــة المخطــط العــام إمكانيــة التعــديا فيــه وفــق مــا يســتجد مــن 
أن يراجــع المخطـــط العـــام  روفو وهــذا يتطلـــو مـــن عضــو هيتـــة التـــدريسأحــدا  وظـــ 

 .للمساق بين الحين واهخرو كذلف عليه أن يجد تبريرا  لكا تعديا ي رره 
أن عضــو هيتــة التــدريس بحاجــة إلــى أن يخطــط لكــا  :سادســًا: التخطــيط للمحاضــرة

يكــون قـــادرا  محاضــرة م ــدما خــ ا بضــعة أيــام قبـــا موعــد المحاضــرةو وهنــا البــد إن 
ــة  ــدافا  معرفيـــة ووجدانيـ ــرةو بحيـــ  تتضـــمن أهـ ــددة للمحاضـ ــدافا  محـ ــار أهـ علـــى أن يختـ
ومهاريةو ويختــار مفــردا  المحاضــرة فــي ضــول المخطــط العــام للمســاقو بحيــ  تكــون 
ذا  داللة وأهمية بالنسبة للطلبةو وأساسية في مجاا التخص و وكــذلف يحــدد بــداتا 

وو مــن الطلبــة ال يــام بهــا وترافــق ت ــديم محتــوي المســاق والواجبا  أنشطة التعلم المطل
 .بما يهدف إلى تيسير تعلم المحتويو واكتساو خبرا  معرفية وقيمية ومهارية

 :المجموعة الثانية: مهارات تنفيذ التدريس الجامعي
تتعلـــق هـــذه المجموعـــة ب ـــدرة عضـــو هيتـــة التـــدريس علـــى تنفيـــذ التـــدريس الجـــامعي    

دارتها بكفالةو هنا البد أن يكون قادرا  على أنوتنظيم   :المحاضرة وا 
يســها المحاضــرة باســتثارة حــو االســتط   لــدي الطلبــةو وذلــف بالبــدل بعبــارة تثيــر  -1

 .التحديو أو حوار لفظي يجذو الطلبة
 .ي دم موضو  المحاضرة منظما  ومتسلس   منط يا  نحو الن طة الختامية  -2
 .مستخدمةينو  في أساليو التدريس ال -3
 .يتناوا المادة التعليمية وينظمها حوا اهفكار الرتيسية -4
يشجع التفكير المست او والتفكير الناقــدو مــن خــ ا إعطــال الطلبــة فرصــة لتوضــيح  -5

 .بعض جوانو محتو، المحاضرةو أو إبدال بلرتهم وتعلي اتهم 
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 .ي رأ في وجه الطلبة وتعبيراتهم درجة تفاعلهم واندماجهم في المحاضرة  -6
ــنهم  -7 ــع مـ ــو متوقـ ــا هـ ــرهم بمـ ــدايتهاو أي يخبـ ــي بـ ــرة فـ ــداف المحاضـ ــة بأهـ ــر الطلبـ يخبـ

 .أداته 
 .يتأكد من ات ان الطلبة للمتطلبا  الساب ة لموضو  المحاضرة  -8
يــربط موضــو  محاضــرة اليــوم بمــا قبلهــاو بعبــارا  مــوجزة تــربط موضــو  اليــوم بمــا  -9

 .قبله
 :م التغذية الراجعة لهمالمجموعة الثالثة: مهارات تقويم تعلم الطلبة وتقدي

ينظــر الطلبــة إلــى عمليــة ت ــويم تعلمهــم كتحــد يــرتبط بنجــاحهم فيهــاو أو كمصــدر    
قلــق لهــمو أو كمصــدر للتنبــت اإليجــابي بكفــالتهمو وأيــا  كــان اهمــر فئنهــا عمليــة البــد 

 :منهاو وتشما هذه المجموعة من المهارا  قدرة على أن
تعلــم الطلبــةو مثــا االختبــارا و والتعيينــا  الكتابيــةو يستخدم أساليو متنوعة لت ــويم  -1

 .وال رالا  الفردية
ي دم تغذية راجعة فورية بعد عملية الت ــويمو مــن خــ ا تصــحيح أوراق االختبــارا و  -2

 .أو كتابة التعلي ا  على أوراق العما
يســمح للطلبـــة بت ــديم أوراق العمـــا لتصــحح مـــره أخــر، مســـتفيدين مــن الم حظـــةو  -3

 .لتحسينها
يضــع نظامــا  لوضــع الــدرجا  موزعــة علــى اهعمــاا واالختبــارا  الفصــليةو ب ــدر  -4

 .أهميتها
 .يستخدم بنود اختبارية ترت ي بتفكير الطلبة وت يس قدرا  تفكيرية متنوعة -5
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يحلــا نتــاتج الطلبــةو ويفســرهاو ويحلــا أنمــاط اهخطــال التــي وقعــوا فيهــاو للتوصــا  -6
 .أسباو تدني درجاتهم إلى استنتاجا  تتعلق بمستو، الطلبةو وب

 .يساعد الطلبة في مواجة الصعوبا  التي واجهتهم خ ا االختبارا   -7
 :المجموعة الرابعة: مهارات االتصال والتواصل مع الطلبة

تظهر الدراسا  في مجاا االتصاا اإلنساني أننا جميعا  نتواصا بأكثر ممــا ن ولــه    
بالكلمــا و فنغمــة الصــو  وتغيــر نبرتــهو وتعبيــر الوجــهو واإلشــارا  التــي نســتخدمهاو 
كلهــا تســاعد علــى توصــيا الرســاتا التــي نريــدهاو تمامــا  كالكلمــا  أو أبلــا منهــاو كمــا 

ثر في اســت باا المســتمعين للرســالةو وقــد تغيرهــا أن سياق بعض العبارا  يمكن أن يتأ
 (.46: ص1989)لومان، تماما  

ــرامهم       ــع الطلبـــة واحتـ ــارا  التواصـــا مـ ــى أن مهـ ــد أشـــار  بعـــض الدراســـا  إلـ وقـ
والث ـــة التـــي نالـــ  اعلـــى ترتيـــو مـــن حيـــ  درجـــة اههميـــة بالنســـبة لمهـــارا  التـــدريس 

 .(Hirst& Bailey) (، 1992)عبيدات،اهخر، 
ة     إن قاعـــة الــــدرس فـــي الجامعــــا و باإلضــــافة إلـــى كونهــــا حلبـــة للعــــروض الفكريــــ 

ةو فهــي حلبــة عاطفيــة تعــج بالع قــا  البينيــةو وعلــى أعضــال هيتــة التــدريس  والمنط يــ 
أن يكــون عضــو هيتــة التــدريس قــادرا  و أن يكونــوا علــى وعــي بطبيعــة هــذه الع قــا و 

 :على أن
 .الطلبةو ت وم على االحترام المتبادايطور ع قا  إجابية مع  -1
 .يتعرف بمشاعر الطلبةو ويشجعهم على التعبير عنها -2
 .يبدي اهتماما قويا  بالطلبةو ولديه إحساس عاا  بالرساتا للطلبة -3
 .يستخدم اإليمالا  وتعبيرا  الوجه في ت ديم رساتا للطلبة -4
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 .الطلبة بأسماتهم تهم يتعرف على أسمال الطلبةو ويحر  منادا -5
 .يرحو بل ال الطلبة في أوقا  الساعا  المكتبية -6
يستخدم لغة لطيفة وكلما  مناسبة لتوجيه الطلبةو ف ــد أوضــح البحــ  فــي مجــاا  -7

ــان، االتصـــاا اإلنســـاني أن اللغـــة اللطيفـــة تـــتثر ب ـــوة فـــي ع قـــا  ال يـــادة  )لومـ
 (.66: ص1989

 أنواع ضمان الجودة في الجامعات:
إن ضــمان الجــودة ي ســم إلــى قســمين همــا ضــمان الجــودة الــداخلي والخــارجي وف ــا     

 .(Parri, 2006: p210)لزبون الجامعة والفر  المحتملة كاآلتي: 
هــو مفهــوم واســع إذ يتضــمن أجــزال الجــودة المرتبطــة ضــمان الجــودة الخارجيــة:  -1

بالت ـــديرا  المشـــترطة مـــن قبـــا مختلـــف اهفـــراد خـــارج الجامعـــا  بهـــدف تح يـــق 
المستوليةو وأن ضمان الجودة الخاريجية ضروري من أجــا اثبــا  بــأن اههــداف 

 المحددة من قبا الجامعا  قد تح   .  
ان الجــودة إلــى تطــوير وت يــيم يهدف هذا النو  مــن ضــمضمان الجودة الداخلية:  -2

ــى  ــز علـ ــاطاته تركـ ــع نشـ ــة بجميـ ــودة الداخليـ ــمان الجـ ن ضـ ــةو وا  ــتولية الداخليـ المسـ
ن  تأمين الجودة والتطوير في كا مجاال  أو ح وا النشاطا  في الجامعــا و وا 
ضمان الجودة الداخليــة يركــز بالدرجــة اهولــى علــى المســاتا اهكاديميــة ومجمــو  

ــواهد وال ــة أو الشـ ــطة اهدلـ ــة اهنشـ ــة وفع اليـ ــالة الجامعـ ــق رسـ ــوا تح يـ ــا  حـ معلومـ
 والطرق المستخدمة للتأكد من الجودة ضمن الجامعة.

 مؤشرات ضمان الجودة في التدريس الجامعي:
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يمثــا فهــم متشــرا  أو محــاور ضــمان الجــودة فــي الجامعــا  الخطــوة الرتيســية فــي   
ــاآلتي:  ــا بـ ــي تتمثـ ــاو والتـ ــاب ،39ص: 2005)المـــالح، تح ي هـ -10: ص2009( )ديـ

13.) 
وي صــد بهــا جــودة عضــو هيتــة التــدريس المتمثلــة بتأهيلــه  جودة الهيئة التدريسـية: -1

العلمي والسلوكي والث افيو خبراته العلمية التي تتكامــا بــدورها مــع تأهيلــه العلمــيو 
وكــذلف حجــم أعضــال الهيتــة التدريســية و كفايــة أعضــاتهاو وامــت ف أعضــال هيتــة 

لتدريســـية ومســـاهماتها فـــي خدمـــة المجتمـــع المحلـــي ومســـتو، التـــدريو للكفايـــا  ا
اهكاديمي لهمو وحجــم اإلنتــاج العلمــي هعضــال هيتــة التــدريس مــن بحــو  والكتــو 
ــا  ــدريس للعمــ ــة التــ ــال هيتــ ــر  أعضــ ــد، تفــ ــا مــ ــا وأيضــ ــاال  وغيرهــ ــورة والم ــ المنشــ

تــة التــدريس الجــامعي ومشــاركاتهم فــي الجمعيــا  العلميــة وأخيــرا  احتــرام أعضــال هي
لط بهــمو االمــر الــذي يســهم فــي إثــرال العمليــة وفــق الفلســفة التربويــة التــي يرســمها 

 المجتمع.
وي صد بها جودة محتوياتها وتحــديتها المســتمر بمــا ودة العملية التدريسية: جو -2

يواكو التغيرا  المعرفية والتكنولوجيةو بحي  يساعد الطالو علــى توجيــة ذاتــه فــى 
اتــه فــي جميــع أنــوا  التعلــيم التــي تتطلبهــا الجامعــة منــهو كمــا يجــو دراســتهو واتجاه

أن يح ق الكتو النشاط التعليمي الذي يكــون فيــه الطالــو محــور االهتمــامو ويعمــا 
ــارا  ضـــــرورية لـــــديهمو اهمـــــر الـــــذي يســـــهم بالبحـــــ   علـــــى خلـــــق اتجاهـــــا  ومهـــ

 واالط  و مما يثري التحصيا والبح  العلمي.
لــو أحــد عناصــر العمليــة التعليميــة الرتيســيةو وي صــد بهــا يعــد الطا جــودة الطلبــة: -2

مـــد، تأهلـــه فـــي مراحـــا مـــا قبـــا الجامعـــةو علمـــا  وصـــحيا  وث افيـــا  ونفســـيا و فانت ـــال 
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الطلبة وقبولهم يمثا الخطوة اهولى في جودة التعليم الجامعيو وحتى يكــون انت ــال 
طريق اختبــارا  معينــة  الطلبة واختيارهم متشرا  مهما  للجودة فأنه يجو أن يتم عن

 .مصممة لهذا الغرض
ــرامج  جـــودة البرنـــامج الدراســـي: -3 ــامج الدراســـيو هـــو جـــودة البـ ــد بجـــودة البرنـ وي صـ

والخطـــــط الدراســـــية وشـــــمولها وعم هـــــاو ومرونتهـــــا واســـــتيعابها لمختلـــــف التحـــــديا  
ــا بمـــا يتناســـو مـــع المتغيـــرا  العالميـــةو  العالميـــة والثـــورة المعرفيـــةو ومـــد، تطويعهـ

 .ها في تكوين الشخصية المتكاملة للط و واسهام
تتمثـــــا التســـــهي   التعليميـــــة بـــــالمبنى التعليمـــــي ودة التســـــهيالت التعليميـــــة: ـجــــ  -4

ــه  ــتم فيـ ــة التعليميـــة حيـــ  يـ ــاور العمليـ ــن محـ ــام مـ ــور هـ ــا محـ ــي تمثـ وتجهيزاتـــه والتـ
ن التسهي   التعليمية المتمثلة بال اعــا   والتهويــة التفاعا بين مجمو  عناصرهو وا 

   .واإلضالة والم اعد وغيرها تتثر في جودة التعليم ومخرجاته
 التحديات والمعوقات التي تواجه تحقيق الجودة الشاملة في الجامعات:

تواجــه الجــودة الشــاملة عــددا  كبيــرا  مــن التحــديا  والمعوقــا  المتنوعــة والتــي تحــوا    
المعوقـــا  مـــا بـــين اقتصـــاديةو أو دون تطبيــق معاييرهـــا ومتشـــراتهاو وقـــد تباينـــ  تلـــف 

ــا فيمـــا يلـــي ــةو أو إداريـــةو أبرزهـ ــة مهنيـــةو أو بحثيـ ــيةو أو اجتماعيـــةو أو أداتيـ : شخصـ
 (.250-249: ص 2014)القحفة، 

 الخلا المستمر في نسبة عدد الطلبة إلى أعضال هيتة التدريس. -1
 صعوبة توفير أعضال هيتة التدريس بالتخصصا  والخبرا  المطلوبة. -2
سياســة واضــحة لبنــال قــدرا  المــوارد البشــريةو مثــا تــدريو أعضــال هيتــة غيــاو  -3

 .التدريسو ودعم اهعضال الجددو وغياو نظام ت ييم شفاف
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هجره الع واو حي  يتم انت اا العديد من الع وا العاملــة فــي الجامعــة للعمــا فــي  -4
 دوا أخر، برواتو وحوافز أعلى.

بابتعــا  الطــ و إلــى  خاصــة انخفــاض نســبة االســتثمار فــي الجامعــا  الخاصــة -5
عادة توظيفهم كأجامعا    (.2010الطراونة ، )ساتذةمتميزة وا 

 للدراسة: اإلطار العملي
 مجتمع الدراسة:

مــــن طلبـــة وطالبـــا  جامعــــة الرفـــاق الم يـــدين بالفصــــا يتكـــون مجتمـــع الدراســـة      
( 100(و وقد اعتمد  الباحثون عينة  طب يــة عشــواتية قوامهــا )2019الدراسي ربيع )

مبــين  ( اســتمارة صــالحة للتحليــا83( استمارةو استرد منهــا )100ف ام بتوزيع )مفردةو 
 بالجدوا أدناه.

 ( االستمارات الموزعة والمتحصل عليها ونسبة المسترد والفاقد 3الجدول رقم )
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100 17 17% 0 0% 83 83% 

 اختبار الفرضيات:
ــة     ــار جوهريـ ــاط بيرســـون الختبـ ــتخدام ارتبـ ــم اسـ ــة تـ ــيا  الدراسـ ــار صـــحة فرضـ الختبـ

ااو فتكــون الع قــة  الع قة بين أبعاد الجــودة الشــاملة ومهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 
طرديــة إذا كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط موجبــة وتكــون عكســية إذا كانــ  قيمــة معامــا 

)ذا  داللــة إحصــاتية( إذا كانــ  قيمــة الداللــة  االرتباط سالبةو وتكــون الع قــة معنويــة
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و وتكــون غيــر معنويــة إذا كانــ  قيمــة الداللــة اإلحصــاتية 0.05اإلحصــاتية أقــا مــن 
 .0.05أكبر من 

: يوجد أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية هبعــاد الجــودة الشــاملة علــى الفرضية الرئيسية
 مهارا  التدريس الفع اا بالجامعة قيد الدراسة.

ــى ــة األولـ ــية الفرعيـ ــاتية للملموســـية علـــى الفرضـ ــر معنـــوي ذو داللـــة إحصـ : يوجـــد أثـ
 .مهارا  التدريس الفع اا بالجامعة قيد الدراسة

ــائج تبـــاين االنحـــدار لتحديـــد أثـــر الملموســـية علـــى مهـــارات 4الجـــدول رقـــم ) (: نتـ
 التدريس الجامعي الفّعال

معامووووووول 

 االرتباط

معاموووووووووول 

التحديووووووووود 

(2R) 

قيموووووووووووة 

الداللووووووووة 

 اإلحصائية

نسووووووبة 

 األثر

 معامالت االنحدار

 الملموسية الثابت

0.434 0.188 0.000 18.8 % 2.658 0.302 

  F(، قيمــة 81،  1درجـــات الحريـــة )  18.778المحســـوبة     Fقيمــة     
 3.961الجدولية   

أظهر  النتاتج وجــود ع قــة إيجابيــة معنويــة بــين الملموســية ومهــارا  التــدريس      
(و وتشــير إلــى إيجابيــة 0.434الجامعي الفع ااو حي  كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط )

ــتو، مهــــارا   ــن مســ ــع مــ ــام بالملموســــية يرفــ ــرينو أي أن االهتمــ ــين المتغيــ ــة بــ الع قــ
( وهي أقــا مــن 0.000ة اإلحصاتية )التدريس الجامعي الفع ااو وكان  وقيمة الدالل

ــارا  0.05 ــية علـــى مهـ ــد أثـــر الملموسـ ــة.  ولتحديـ ــذه الع قـ ــة هـ ــير إلـــى معنويـ و وتشـ
( وهــي قيمــة مرتفعــة قياســا  18.778تســاوي ) Fالتدريس الجامعي الفع ااو فئن قيمة 



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
125 

(و وهــي أقــا 0.000(و وكانــ  قيمــة الداللــة اإلحصــاتية )3.961بال يمــة الجدوليــة )
وجــود أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية للملموســية علــى وهــذا يــدا علــى و 0.05مــن 

ــاا ــامعي الفعـ ــدريس الجـ ــارا  التـ ــد )مهـ ــا التحديـ ــة معامـ ( وهـــي 0.188و وكانـــ  قيمـ
ــبته ) ــا نسـ ــامعي ( مـــن التغيـــرا  فـــي %18.8تشـــير إلـــى أن مـ ــارا  التـــدريس الجـ مهـ

اا يعـــود إلــى الملموســـية مــا لـــم يــتثر مـــتثر آخــرو الفرضــية  وهــذا يعنــي قبــول الفعــ 
ــى. ويمكـــن ت ـــدير معـــالم نمـــوذج االنحـــدار حســـو معادلـــة االنحـــدار بالشـــكا   األولـ
 Y= 2ε+  1.658+0.302*Xالتالي:
 الخطأ العشواتي ε  والملموسية  1Xو مهارا  التدريس الجامعي الفعاا Yحي : 

 
 ( يبين العالقة بين الملموسية ومهارات التدريس الجامعي الفّعال2شكل )

: يوجـــد أثـــر معنـــوي ذو داللـــة إحصـــاتية لســـرعة االســـتجابة الفرضــية الفرعيـــة الثانيـــة
 على مهارا  التدريس الفعاا بالجامعة .

(: نتائج تباين االنحدار لتحديـد أثـر سـرعة االسـتجابة علـى مهـارات 4الجدول رقم )
 التدريس الجامعي الفّعال
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معاموووووووول 

 االرتباط

معاموووووووووووول 

التحديوووووووووود 

(2R) 

الداللة قيمة 

 اإلحصائية

نسووووووبة 

 األثر

 معامالت االنحدار

 سرعة االستجابة الثابت

0.628 0.394 0.000 39.4% 2.137 0.432 

 3.961الجدولية =   F(   81و  1درجا  الحرية )  52.701المحسوبة =   Fقيمة 
ــارا        ــتجابة ومهـ ــين ســـرعة االسـ ــة بـ ــة إيجابيـــة معنويـ ــاتج وجـــود ع قـ أظهـــر  النتـ

ااو حيــ  كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط ) (و وتشــير إلــى 0.628التدريس الجــامعي الفعــ 
إيجابيــة الع قــة بــين المتغيــرينو أي أن االهتمــام بســرعة االســتجابة يرفــع مــن مســتو، 

ااو وكا ( وهــي 0.000نــ  وقيمــة الداللــة اإلحصــاتية )مهارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 
و وتشير إلى معنوية هذه الع قــة. ولتحديــد أثــر ســرعة االســتجابة علــى 0.05أقا من 

( وهي قيمة مرتفعــة 52.701تساوي ) Fمهارا  التدريس الجامعي الفع ااو فئن قيمة 
و وهــي (0.000(و وكانــ  قيمــة الداللــة اإلحصــاتية )3.961قياســا  بال يمــة الجدوليــة )

ــا مــــن  ــدا علــــى 0.05أقــ ــوي ذو داللــــة إحصــــاتية لســــرعة و وهــــذا يــ وجــــود أثــــر معنــ
اا و وكانــــ  قيمــــة معامــــا التحديــــد االســــتجابة علــــى مهــــارا  التــــدريس الجــــامعي الفعــــ 

مهـــــارا  ( مـــــن التغيـــــرا  فـــــي %39.4( وهـــــي تشـــــير إلـــــى أن مـــــا نســـــبته )0.394)
اا يعــود إلــى ســرعة االســتجابة مــا لــم يــتثر مــتثر آخــرو  وهــذا التــدريس الجــامعي الفعــ 

ــة. ــول الفرضــية الثاني ــي قب ويمكــن ت ــدير معــالم نمــوذج االنحــدار حســو معادلــة  يعن
 ي:االنحدار بالشكا التال

Y=2ε+  2.137+0.432*X 
ــاا  Yحيـــ :  ــامعي الفعـ ــدريس الجـ ــارا  التـ ــتجابة   2Xو مهـ  ε  وســـرعة االسـ

 الخطأ العشواتي   
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 ( يبين العالقة بين سرعة االستجابة ومهارات التدريس الجامعي الفّعال4شكل )

: يوجــــد أثــــر معنــــوي ذو داللــــة إحصــــاتية للتعــــاطف علــــى الفرضـــية الفرعيــــة الثالثـــة
 مهارا  التدريس الفع اا بالجامعة .

(: نتائج تباين االنحدار لتحديد أثر التعاطف علـى مهـارات التـدريس 5الجدول رقم )
 الجامعي الفّعال

معاموووووووول 

 االرتباط

معاموووووووووووول 

التحديوووووووووود 

(2R) 

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

نسووووووبة 

 األثر

 معامالت االنحدار

 التعاطف الثابت

0.634 0.402 0.000 40.2% 2.03 0.46 

 3.961الجدولية =  F( و قيمة 81و  1درجا  الحرية )   54.475المحسوبة =  Fقيمة      

أظهـــر  النتـــاتج وجـــود ع قـــة إيجابيـــة معنويـــة بـــين التعـــاطف ومهـــارا  التـــدريس     
ااو حيــ  كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط ) (و وتشــير إلــى إيجابيــة 0.634الجــامعي الفعــ 

المتغيرينو أي أن االهتمام بالتعاطف يرفــع مــن مســتو، مهــارا  التــدريس الع قة بين 
ااو وكانــ  وقيمــة الداللــة اإلحصــاتية ) و 0.05( وهــي أقــا مــن 0.000الجــامعي الفعــ 

 وتشير إلى معنوية هذه الع قة.
تســاوي  Fولتحديد أثر التعاطف على مهارا  التدريس الجامعي الفع ااو فــئن قيمــة    
(و وكانــــ  قيمـــــة 3.961يمــــة مرتفعــــة قياســـــا  بال يمــــة الجدوليــــة )( وهــــي ق54.475)
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وجــــود أثــــر و وهــــذا يــــدا علــــى 0.05(و وهــــي أقــــا مــــن 0.000الداللــــة اإلحصــــاتية )
اا و وكانــ  معنوي ذو داللة إحصــاتية للتعــاطف علــى مهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 

ــد ) ــبته )0.402قيمـــــة معامـــــا التحديـــ ــير إلـــــى أن مـــــا نســـ  ( مـــــن%40.2( وهـــــي تشـــ
اا يعــود إلــى التعــاطف مــا لــم يــتثر مــتثر التغيرا  في  مهارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 

 وهذا يعني قبول الفرضية الثالثة.آخرو 
 ويمكـــن ت ـــدير معـــالم نمـــوذج االنحـــدار حســـو معادلـــة االنحـــدار بالشـــكا التـــالي:

Y=2ε+  3.03+0.46*X 

 
 التدريس الجامعي الفّعال( يبين العالقة بين التعاطف ومهارات 3شكل )

يوجــد أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية لألمــان علــى مهــارا  الفرضية الفرعية الرابعـة: 
   التدريس الفع اا بالجامعة قيد الدراسة.

(: نتـائج تبـاين االنحـدار لتحديـد أثـر األمـان علـى مهـارات التـدريس 6الجدول رقم )
 الجامعي الفّعال
معاموووووووول 

 االرتباط

معاموووووووووووول 

 (2Rالتحديد )

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

نسووووووبة 

 األثر

 معامالت االنحدار

 األمان الثابت

0.555 0.308 0.000 30.8% 2.23 0.4 

 3.961الجدولية     F( ، 81،  1درجات الحرية )  36.037المحسوبة     Fقيمة 
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أظهـــر  النتـــاتج وجـــود ع قـــة إيجابيـــة معنويـــة بـــين اهمـــان ومهـــارا  التـــدريس      
ااو حيــ  كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط ) (و وتشــير إلــى إيجابيــة 0.555الجــامعي الفعــ 

الع قــة بــين المتغيــرينو أي أن االهتمــام باهمــان يرفــع مــن مســتو، مهــارا  التــدريس 
ااو وكانــ  وقيمــة الداللــة اإلح و 0.05( وهــي أقــا مــن 0.000صــاتية )الجــامعي الفعــ 

وتشير إلى معنوية هذه الع قة. ولتحديد أثــر اهمــان علــى مهــارا  التــدريس الجــامعي 
ااو فــئن قيمــة  ( وهــي قيمــة مرتفعــة قياســا  بال يمــة الجدوليــة 36.037تســاوي ) Fالفعــ 

و وهــذا 0.05(و وهــي أقــا مــن 0.000(و وكانــ  قيمــة الداللــة اإلحصــاتية )3.961)
ــدريس يــــدا علــــى  ــارا  التــ ــان علــــى مهــ ــاتية لألمــ ــر معنــــوي ذو داللــــة إحصــ وجــــود أثــ

اا ــ  ــامعي الفعـ ــد )الجـ ــير إلـــى ألـــ 0.308و وكانـــ  قيمـــة معامـــا التحديـ ــا ( وهـــي تشـ ن مـ
اا يعــــود إلــــى ( مــــن التغيــــرا  فــــي %30.8نســـبته ) مهــــارا  التـــدريس الجــــامعي الفعــــ 

 .وهذا يعني قبول الفرضية الرابعةاهمان ما لم يتثر متثر آخرو 
 ويمكــن ت ـــدير معــالم نمـــوذج االنحــدار حســـو معادلــة االنحـــدار بالشــكا التـــالي:

2ε+  4.23+0.4*X 

 
 األمان ومهارات التدريس الجامعي الفّعال( يبين العالقة بين 4شكل )
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يوجــد أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية ل عتماديــة علــى الفرضــية الفرعيــة الخامســة: 
   مهارا  التدريس الفع اا بالجامعة قيد الدراسة.

(: نتــائج تبــاين االنحــدار لتحديــد أثــر االعتماديــة علــى مهــارات التــدريس 7جــدول )
 الجامعي الفّعال

معاموووووووووووول 

 االرتباط

معاموول التحديوود 

(2R) 

قيموووة الداللوووة 

 اإلحصائية
 نسبة األثر

 معامالت االنحدار

 االعتمادية الثابت

0.699 0.488 0.000 48.8% 1.818 0.498 

     F     ( 81،  1درجات الحرية )  77.257المحسوبةF     3.961الجدولية 

ــم )      ــي الجـــــدوا رقـــ ــر  النتـــــاتج فـــ ــة بـــــين 7أظهـــ ــة إيجابيـــــة معنويـــ ( وجـــــود ع قـــ
ااو حيـــ  كانـــ  قيمـــة معامـــا االرتبـــاط  االعتماديـــة ومهـــارا  التـــدريس الجـــامعي الفعـــ 

(و وتشــير إلــى إيجابيــة الع قــة بــين المتغيــرينو أي أن االهتمــام باالعتماديــة 0.699)
ااو وكانــ  وقيمــة الداللــة اإلحصــاتي ة يرفع من مستو، مهارا  التدريس الجــامعي الفعــ 

و وتشـــــير إلـــــى معنويـــــة هـــــذه الع قة.ولتحديـــــد أثـــــر 0.05( وهـــــي أقـــــا مـــــن 0.000)
ااو فــئن قيمــة  ( 77.257تســاوي ) Fاالعتمادية علــى مهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 

(و وكانــ  قيمــة الداللــة اإلحصــاتية 3.961وهي قيمة مرتفعة قياسا  بال يمة الجدوليــة )
وجـــــود أثـــــر معنـــــوي ذو داللـــــة ى و وهـــــذا يـــــدا عـلــــ 0.05(و وهـــــي أقـــــا مـــــن 0.000)

اا و وكانــ  قيمــة معامـــا إحصــاتية ل عتماديــة علــى مهــارا  التـــدريس الجــامعي الفعــ 
مهــارا  ( مــن التغيــرا  فــي %48.8( وهي تشير إلى أن ما نسبته )0.488التحديد )

اا يعــود إلــى االعتماديــة مــا لــم يــتثر مــتثر آخــرو  وهــذا يعنــي التــدريس الجــامعي الفعــ 
 الخامسة. قبول الفرضية
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 ويمكــن ت ــدير معــالم نمــوذج االنحــدار حســو معادلــة االنحــدار بالشــكا التــالي:     

1.818+0.498*X5 + ε 

 
 ( يبين العالقة بين االعتمادية ومهارات التدريس الجامعي الفّعال8شكل )

يوجـــد أثـــر معنـــوي ذو داللـــة إحصـــاتية لمعـــايير الجـــودة الشـــاملة الفرضـــية الرئيســـية: 
 مهارا  التدريس الفع اا بالجامعة قيد الدراسةعلى 

(: نتائج تباين االنحدار المتعدد لتحديد أثر أبعـاد الجـودة الشـاملة علـى مهـارات 9جدول )
 التدريس الجامعي الفّعال
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بينــ  النتــاتج وجــود ع قــة إيجابيــة معنويــة بــين أبعــاد الجــودة الشــاملة ومهــارا       
ااو حيــ  كانــ  قيمــة معامــا االرتبــاط ) ( وتشــير إلــى 0.749التــدريس الجــامعي الفعــ 

اا. ولتحديــد  أن أبعاد الجودة الشاملة ترفع من مستو، مهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 
ااو فــئن تــم قيمــة أثــر أبعــاد الجــودة الشــاملة علــى   Fمهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــ 

(و وكانـــ  2.3683( وهـــي قيمـــة مرتفعـــة قياســـا  بال يمـــة الجدوليـــة )20.64تســـاوي )
و وهــذا يــدا علــى وجــود أثــر ذو 0.05قيمــة الداللــة اإلحصــاتية صــفرا  وهــي أقــا مــن 

ا داللة إحصاتية هبعاد و وكانــ  االجودة الشاملة على مهارا  التدريس الجامعي الفعــ 
ــد ) ــبته )0.573قيمـــــة معامـــــا التحديـــ ــير إلـــــى أن مـــــا نســـ ( مـــــن %57.3( وهـــــي تشـــ

مهــارا  التــدريس الجــامعي الفعــا ا يعــود إلــى أبعــاد الجــودة الشــاملة مــا لــم التغيرا  في 
 وهذا يعني قبول الفرضية الرئيسية. يتثر متثر أخرو

 كا التالي:ويمكن ت دير معالم نموذج االنحدار حسو معادلة االنحدار بالش
+ 3+0.141*X2+0.191*X 10.032*X -Y=1.447
ε+ 5+0.24X40.078*X 
Y  ــاا ــامعي الفعــــ ــدريس الجــــ ــارا  التــــ ــيةو  1Xو مهــــ ــتجابة   2Xالملموســــ ــرعة االســــ  3X وســــ

 الخطأ العشواتي. εاالعتماديةو  5X اهمانو  4Xالتعاطفو 

 
 مهارات التدريس الفّعالأثر أبعاد الجودة الشاملة على (: نتائج تحليل المسار 5شكل )
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 لنتائجا
 بعد عرض وتحليا بيانا  الدراسة تم التوصا إلى النتاتج التالية:     

ــةو  -1 ــة فـــي )االعتماديـ ــاملة المتمثلـ ــاد الجـــودة الشـ ــاتية هبعـ ــد أثـــر ذو داللـــة إحصـ يوجـ
التعـــاطفو ســـرعة االســـتجابةو اهمـــانو الملموســـية( علـــى مهـــارا  التـــدريس الجـــامعيو 

 (.  %57.3وبلغ  نسبة التأثير )
يوجد أثر ذو داللة إحصاتية هبعاد الجودة الشاملة )االعتماديــةو التعــاطفو ســرعة  -2

بةو اهمانو الملموسية( على مهارا  التدريس الجــامعي وأن نســبة التــأثير لكــا االستجا
 (.%18.8(و )30.8(و )39.4(و )40.2(و )48.8بعد بلغ  على التوالي: )

ااو وأن  -3 يوجــــد تفــــاو  لتــــأثير أبعــــاد الجــــودة الشــــاملة علــــى مهــــارا  التــــدريس الفعــــ 
االســتجابة يليهــا اهمــان وأخيــرا  التأثير اهكبر كان ل عتمادية يليــه التعــاطف ثــم ســرعة 

 الملموسية.
إن أغلبيــة أعضــال هيتــة التــدريس ال يلجــتون إلــى اســتخدام الت نيــا  الحديثــة كللــة  -4

 العرض وغيرها من اهجهزة المتطورة لت ديم المحاضرة بسهولة ويسر.
إن الجامعة تلتزم بالمواعيد المحددة بالخطة الدراسية المتعل ــة بمواعيــد االمتحانــا   -5

 والمحاضرا و وتعلم الجامعة الطلبة بدقة عن موعد البدل البرنامج الدراسي.
يغلو على أغلو ممارسا  أعضال هيتة التدريس بالجامعــة اهلفــة واالحتــرام تجــاه  -6

 الطلبةو والشعور باهمان والمستولية.

 التوصيات:
 من خ ا نتاتج تحليا الدراسة الميدانية فئن الدراسة توصي باآلتي:     
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الخاصــة بأعضــال  بالجانــو المــادي وتــوفير التســهي   إدارة الجامعــة زيــادة اهتمــام  -1
هيتــة التــدريسو مثــا مكتبــة متكاملــة لجميــع التخصصــا و وقاعــا  تدريســية مريحــةو 

ــج الت  ــة دمــ ــا ومحاولــ ــام بالتكنولوجيــ ــادة االهتمــ ــالتعليم وزيــ ــة بــ ــا  الحديثــ ــوو نيــ كالحاســ
 .واالنترن  وآلة العرض لت ديم المحاضرة بسهولة ويسر

على وضع الع مـا  وت يـيم أدال الطـ و فـي االمتحانـا  بموضـوعية تامـة الحر   -2
ــذلف  ــا  و وكـ ــة ل متحانـ ــة أوراق اإلجابـ ــم بمراجعـ ــماح لهـ ــزو والسـ ــاح مجـــاا دون تحيـ افسـ

 باالختبار وكيفية اهستلة.للطلبة لمناقشة اهمور المتعل ة 
حــر  إدارة الجامعــة قبــا قبــوا أي عضــو جديــد رســميا  ضــمن أعضــاتها علــى أن  -3

ي ــدم محاضــرة تجريبيــة لت يــيم اهدالو وهــذا للتأكــد مــن مــد، م تمتــه للوظيفــةو وقدرتــه 
 إليصاا المعلومة بشكا جيد.

اهتمــام أعضــال هيتــة التــدريس باســت باا الطلبــة بصــدر رحــو فــي الســاعا   زيــادة  -4
 المكتبيةو وأن يبدو بشاشة وتفهم لمشاعر الطلبة.

ــا  العربيـــة  -5 ــة للجامعـ ــارو الناجحـ ــن التجـ ــتفادة مـ ــة االسـ ــة محاولـ ــى إدارة الجامعـ علـ
اهخــر، بمــا يتعلــق ببــرامج التطــوير المهنــي هعضــال هيتــا  التــدريسو والعمــا علــى 

  ها.تطبي
ننصح إدارة الجامعة  العما على رفع كفالة أدال أعضال هيتــة التــدريس باســتمرار  -6

وذلــف مـــن خـــ ا تحفيـــزهم لحضـــور الحل ــا  الدراســـية والـــدورا  التدريبيـــة والمـــتتمرا  
 والل الا  العلمية في مجاا ومهارا  التواصا.

 المراجع
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ــة (و 2004حـــدادو بشـــيرو ) -1 ــال هيتـ ــة هعضـ ــة المهنيـ ــدريس التنميـ ــوو التـ ــالم الكتـ  و عـ
 ال اهرةو مصر.

ــودو) -2 ــد محمـ ــفي(و  2013الحيلـــةو محمـ ــارا  التـــدريس الصـ ــر و مهـ ــرة للنشـ  و دار الميسـ
 التوزيعو عمان.

 و دار الشروقو عمانو اهردنو أساليو التدريس الجامعي(و  1995زيتونو عايلو )  -3
 كلية التربيةو جامعة أم ال ر،و مكة المكرمة.

 و ترجمة حسين عبـد الفتـاحو مركـز ت ان أساليو التدريس(و  ا1989جوزيفو )لومانو  -4
 الكتو االردني.

درجــــة تح يــــق معــــايير إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي (و  2005المــــ حو منتهــــي أحمــــدو ) -5
و الجامعــا  الفلســطينيةو فــي محافظــة الضــفة الغربيــةو كمــا يراهــا أعضــال الهيتــة التدريســية 

 دراسا  العلياو جامعة النجاح الوطنيةو نابلسو فلسطين.رسالة ماجستيرو كلية ال
و 38و  مجلــة جيــا العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة(و 2016الــدعيسو صــفية نــاجىو ) -6

 جامعة صنعالو الجمهورية اليمنية.
ــد اهللو ) -7 ــد عبـ ــايير الجـــودة فـــي اهدال التدريســـي 2014ال حفـــةو أحمـ (و  مـــدي تـــوفر معـ

و مجلــة الناصــرربيــة النــادرة مــن وجهــة نظــر طلبــة الكليــة و لعضــو هيتــة التــدريس بكليــة الت
 4. 
و دراسـة متشرا  الجودة فـي التعلـيم العـالي الفلسـطيني (و  2009دياوو سهيا رزقو ) -8

 حالةو رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ال دس )المفتوحة( منط ة غزة التعليمية.
الشـروقو عمـانو اهردنو   و دارأسـاليو التـدريس الجـامعي(و  1995زيتونو عايلو ) -9

 بح  غير منشورو كلية التربيةو جامعة أم ال ر،و مكة المكرمة.
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ــامر علــــيو  -10 ــدو والمصــــريو تــ ــانينو صــــفو  أحمــ ــدو وحســ ــالح بــــن أحمــ دخــــي و صــ
ــوم (و  2017) ــا  علــ ــدريس بالجامعــ ــة التــ ــال هيتــ ــدي أعضــ ــامعي لــ ــدريس الجــ ــاليو التــ أســ

 ربية. و دراسا  جامعة الباحةو جمهورية مصر العالتربية
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 الوطني االقتصاد دعم في ودورها الليبية الواردات أثر
 (2017-2000) الفتـرة خالل

   اهسمرية الجامعة  مس تةو - واالقتصاد التجارة كليةمحاضر  . السوقي عبداهلل عبدالرزاق
 

 المخلص

هــدف  الدراســة إلــى التعــرف علــى أثــر الــواردا  الليبيــة ودورهــا فــي دعــم االقتصــاد    
( من خ ا متغير متمثا ب يمة الــواردا  الليبيــة 2017-2000الوطني خ ا الفترة )

ــي تـــذليا  ــاهم فـ ــا  تسـ ــديم م ترحـ ــ  الدراســـة ت ـ ــاليو وحاولـ ــي اإلجمـ ــاتج المحلـ ــى النـ إلـ
ا خطــرا  علــى االقتصــاد الليبــي واســتخدم  الصعوبا  والمعوقــا  التــي يمكــن أن تشــك

الدراسة اهسلوو الوصفي من خ ا النظريا  الخاصة بالتجارة الخارجيــةو واهســلوو 
الكمي من خ ا استخدام االقتصاد ال ياسيو وقد تم االعتماد علــى البيانــا  المنشــورة 

لمــتثرة علــى الرسميةو وقد توصل  الدراسة إلى وجود ع قة معنوية للمتغير المست ا ا
يوجــد أثــر معنــوي ذو داللــة النــاتج المحلــي اإلجمــاليو ممــا يشــير إلــى تح ــق الفرضــية 

ــة  ــتو، المعنويـ ــد مسـ ــاتية )عنـ ــواردا  )0.05إحصـ ــة الـ ــي x( ل يمـ ــاتج المحلـ ــى النـ ( علـ
 (.yاإلجمالي )

ABSTRACT 

   The study aimed to identify the impact of Libyan imports and their 

role in supporting the national economy during the period (2000-

2017) through a variable represented by the value of Libyan imports 

to the gross domestic product, and the study tried to present 
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proposals that contribute to overcoming the difficulties and obstacles 

that could pose a threat to the Libyan economy The study used the 

descriptive method through the theories of foreign trade, and the 

quantitative method through the use of econometrics, and the official 

published data were relied upon, and the study concluded that there 

is a significant relationship to the independent variable affecting the 

gross domestic product, which indicates the hypothesis is fulfilled 

there is an effect Significant statistically significant (at the level of 

significance 0.05) for the value of imports (x) over GDP (y). 

 :المقدمة

لعــا أبــرز مــا يتســم بــه االقتصــاد الليبــي شــأنه شــأن االقتصــاديا  الناميــة اهخــر،    
الجمود في عناصر اإلنتاج المحلية وتخلفها مما يحــد مــن قــدرة العــرض المحلــي علــى 

ي الــدوا الناميــة عــادة  مجــاراة أو م ح ــة الزيــادا  فــي الطلــو المحلــيو والتــي تــنجم فــ 
نتيجــة اكتشــاف مــورد طبيعــيو يــتدي إلــى زيــادة عناصــر االنفــاق ممــا يتطلــو تغطيــة 
فاتض الطلو المحلــي عــن طريــق االســتيراد خاصــة  مــع تســار  عمليــا  التنميــة والتــي 
تســـتلزم بـــدورها اســـتيراد المزيـــد مـــن المعـــدا  االســـتثمارية والتكنولوجيـــة التـــي ال يتـــوفر 

د المحليو كذلف تتدي زيــادة الــدخوا المترتبــة علــى التنميــة االقتصــادية عليها االقتصا
من جانو آخر إلى زيادة الطلــو علــى الــواردا  مــن الســلع االســته كية بســبو عجــز 
العـــرض المحلـــي عـــن تلبيـــة الزيـــادا  فـــي الطلـــو المحلـــي مـــن واقـــع تخلـــف عناصـــر 

طبيعــيو أو حـــدو  االنتــاج وجمودهــاو خاصــة  عنــد اكتشـــاف وتصــدير ذلــف المــورد ال
ــى اهنمــــاط  ــدخاو وعلــ ــى الــ ــأثير علــ م التــ ــُ ــن ثــ ــوردو ومــ ــذا المــ ــعار هــ ــي أســ ــورا  فــ تطــ
ــتثمارية  ــلع االسـ ــتيراد السـ ــى اسـ ــي ال ـــدرة علـ ــادة فـ ــاتدةو وحيـــ  أن الزيـ ــته كية السـ االسـ
تحد  بشــكا رتــيس مــن خــ ا التوســع فــي الصــادرا و م ارنــة  بحــدوثها نتيجــة إحــ ا 
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ــامي تتكـــون فـــي الغالـــو مـــن اإلنتـــاج المحلـــي محـــا الـــوارد ا   فـــواردا  االقتصـــاد النـ
المنتجــا  اهوليــة أو المنتجــا  المصــنعة التــي قــد ال تتــوفر محليــا  هســباو مناخيــة أو 
طبيعيةو ولم يشذ  االقتصاد الليبي عن هــذه ال اعــدةو إذ أن التوســع فــي الصــادرا  مــن 

  الــدخا والنــاتجو فضــ   الــنفط الخــامو والزيــادة التــي تح  ــ  نتيجــة  لــذلف فــي مســتويا
عــن التســار  فــي عمليــا  التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــةو أد  إلــى حــدو  زيــادا  

 في الكميا  المطل ة لمختلف فتا  الواردا .       
 مشكلة الدراسة: 

مــــن خــــ ا تتبــــع هيكــــا وبنيــــان الــــواردا  والــــذي يتســــم بــــالتنو  الســــلعي والتركيــــز    
الجغرافــي فــي االقتصــاد الليبــي فــئن ازديــاد ال ــدرة االســتيرادية ل قتصــادو متزامنــة مــع 
ــة  ــي بنيـ ــا  فـ ــد  تغيـــرا  هيكليـ ــأنها أن تحـ ــن شـ ــان مـ ــادية كـ ــة االقتصـ ــا  التنميـ بـــدل عمليـ

ســته كية  واالســتثمارية علــى حــد ســوالو اهمــر الــذي الــواردا و إذ تــزداد الــواردا  اال
يتــرف أثـــره النهـــاتي فـــي شـــكا زيـــادة نســـبة بعـــض الـــواردا  وانخفـــاض الـــبعض اآلخـــر 
منهاو وفيما يتصف هيكا الصادرا  الليبيــة بالطبيعــة الســلعية لمكوناتــهو فئنــه يتصــف 

حصــــيلة  أيضــــا  بارتفــــا  درجــــة التركيــــزو وذلــــف باالعتمــــاد فــــي بنيانــــه الهيكلــــي علــــى
صادرا  ســلعة رتيســة واحــدة وهــي الــنفط الخــامو ويعنــي هــذا اهمــر أن اســتمرار هيكــا 
الصــــادرا  الليبيـــــة بـــــنفس الـــــوتيرةو ســـــوف ي لـــــا مـــــن فـــــر  النمـــــو االقتصـــــادي فـــــي 
االقتصــاد الليبــيو اعتمــادا  علــى تمويــا الــواردا  المطلوبــة للتنميــة وإلحــدا  النمــو مــن 

وامـــا اقتصـــادية وسياســية خارجـــة عـــن نطـــاق مصــدر وحيـــد للن ـــد اهجنبــي يخضـــع لع
ــكالية  ــذه اإلشــ ــن هــ ــا  مــ ــةو وانط قــ ــادية المحليــ ــا  االقتصــ ــي والسياســ ــاد المحلــ االقتصــ

 الرتيسة يتم طرح اإلشكاليا  الفرعية التاليـة:
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لــــى أي حــــد يشــــكا اعتمــــاد تمويــــا الــــواردا   • مــــا هــــو واقــــع الــــواردا  فــــي ليبيــــاو وا 
 طية خطرا  على االقتصاد الوطني؟ المطلوبة للتنمية على الصادرا  النف

ــنفط  • ــا الـ ــة عـ ــواردا  الليبيـ ــاد الـ ــن اعتمـ ــد مـ ــا للحـ ــن تبنيهـ ــي يمكـ ــبا التـ ــي السـ ــا هـ مـ
 كمصدر وحيد لتمويلها؟ 

 أهداف الدراسة: 
 تتجلى أهداف هذه الدراسة والتي نسعى إلى تح ي ها فيما يلي:   
ــم  .1 ــي دعــ ــة ودوره فــ ــواردا  الليبيــ ــا الــ ــان هيكــ ــور وبنيــ ــى تطــ ــاد التعــــرف علــ االقتصــ

 الوطني.
التعــرف علــى دور الــواردا  الليبيــة فــي دعــم االقتصــاد الــوطني والمتمثــا فــي قيمــة  .2

 الواردا  إلى الناتج المحلي اإلجمالي.
التعــرف علــى أهــم المعوقــا  التــي تواجــه الــواردا  الليبيــة والتــي قــد تشــكا خطــرا    .3

 على االقتصاد الليبي.
 با  التي تواجهها الواردا  الليبية.ت ديم م ترحا  تساهم في تذليا الصعو     .4

 أهمية الدراسة:
تكمـــن أهميـــة الدراســـة فـــي أن الـــواردا  الليبيـــة تنطـــوي علـــى قـــدر كبيـــر مـــن الســـلع   

االســتثمارية التــي يفت ــر إليهــا االقتصــاد الليبــي لمواصــلة نمــوهو كمــا تنطــوي علــى قــدر 
كبيـــر مـــن الســـلع االســـته كية لتغطيـــة العجـــز فـــي العـــرض المحلـــي مـــن هـــذه الســـلعو 

تــــرتبط بنمــــو االيــــرادا  النفطيــــةو  خاصـــة  مــــع توســــع الســــوق الداخليــــة نتيجــــة عوامــــا
واالنفــاق العــامو وبــالنمو الســكانيو ف ــد أســفر التوســع فــي االنفــاق علــى التنميــة نتيجــة 
للزيــادا  الهاتلــة فـــي االيــرادا  النفطيــةو إلـــى ظهــور االســتيراد فـــي الكثيــر مــن أوجـــه 
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تيةو ممــا االنفاق العام خصوصا  مع تزايد الدخوا الشخصيةو ومن ثُم تزايــد ال ــوة الشــرا
   أد، إلى زيادة الطلو على السلع االسته كية واالستثمارية من الخارج.

 فرضية الدراسة:
يوجــد أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية )عنــد مســتو، المعنويــة  ال(:0Hفرضــية العــدم )

 (.yعلى الناتج المحلي اإلجمالي )( x( ل يمة الواردا  الليبية )0.05

يوجــد أثــر معنــوي ذو داللــة إحصــاتية )عنــد مســتو، المعنويــة (: 1Hالفرضية البديلـة )
 (.yعلى الناتج المحلي اإلجمالي )( x( ل يمة الواردا  الليبية )0.05

 :منهج الدراسة
اعتمــــد  الدراســــة فــــي منهجهــــا علــــى اســــتخدام المــــنهج الوصــــفي لتح يــــق أهــــداف    

و 2017-2000الدراســة المتعل ــة بدراســة واقــع وتطــور الــواردا  الليبيــة خــ ا الفتــرة 
واستخدم  اهسلوو الكمي من خ ا اعتمادها على االقتصاد ال ياسي للوصوا إلــى 

ــالي خــــ ا الفتــــرة ت ــــدير أثــــر الــــواردا  الليبيــــة علــــى النــــاتج المحلــــي  -2000اإلجمــ
و واعتمــد  الدراســة علــى نــوعين مــن البيانــا  هــي البيانــا  اهوليــة والمتمثلــة 2017

بالدراســـا  النظريـــة الســـاب ة والكتـــو والـــدوريا  والبحـــو  المتعل ـــة بالموضـــو  محـــا 
الدراســــةو أمــــا البيانــــا  الرســــمية  فتتمثــــا فــــي البيانــــا  الــــواردة المنشــــورة كتلــــف التــــي 

ا مصــلحة اإلحصــال والتعــدادو والحســابا  ال وميــةو أو التــي ينشــرها مصــرف تتضــمنه
ليبيـــــا المركـــــزيو والهيتـــــة الوطنيـــــة للمعلومـــــا  والتوثيـــــقو ومجلـــــس التخطـــــيط العـــــامو 
وصــندوق الن ــد العربــي فــي الحصــوا علــى البيانــا  الخاصــة بالتجــارة الخارجيــة فــي 

 ليبيا كمصدر رتيس للبيانا .  
 :الدراسات السابقة
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حــاوا الباحــ  التعــرف علــى الدراســا  الســاب ة التــي تناولــ  هــذا الموضــو و وذلــف    
ــذه الدراســـة  ــنهج هـ ــة لتحديـــد مـ ــدافها كخطـــوة الزمـ بغـــرض التعـــرف علـــى مناهجهـــا وأهـ

 وأهدافهاو ومن أبرز هذه الدراسا  ما يلي:
انفتــاح كان أحد محاور هذه الدراسة يتعلق بدراسة معــدا  (2007)شاميـة،  دراسة:أ. 

ــاتج  ــة إلــــى النــ االقتصــــاد الليبــــي علــــى الخــــارج. وأوضــــح  أن نســــبة التجــــارة الخارجيــ
(و 2004-2000( خــ ا الفتــرة )%70-%38المحلــي اإلجمــالي تراوحــ  مــا بــين )

اهمــر الــذي ترتــو عليــه زيــادة االعتمــاد علــى الخــارجو حيــ  تســتورد ليبيــا أكثــر مــن 
صــادرا  الــنفط الخــام مصــدرا  أساســيا  % من احتياجاتها من الخارجو وتعتمد على 70

 للعم   اهجنبية.
ــة: تناولـــــــ  هـــــــذه الدراســــــــة تـــــــأثير الحصــــــــار    (Abughalia  ،2012) ب. دراســـــ

االقتصادي الدولي على التجارة الخارجيــة الليبيــةو وحاولــ  الوصــوا إلــى الصــ   مــا 
ــه  ــى وجـ ــةو وعلـ ــة الليبيـ ــارة الخارجيـ ــدولي والتجـ ــادي الـ ــر االقتصـ ــين الحظـ صـــو  الخبـ

ــ ا فتـــرة  ــة خـ ــادرا  والـــواردا  الليبيـ ــط الصـ ــرف علـــى نمـ ــى التعـ ــذه الدراســـة إلـ ــعى هـ تسـ
(و وكذلف دراسـة ميـزان المـدفوعا  وهيكـا الصـادرا  2010 -1978الع وبا  الدولية )

والــواردا  فــي نفــس الفتــرةو وباإلضــافة إلــى ذلــفو التركيــز علــى تحديــد اهســواق الرتيســة 
ــاو وأوصـــ  ــتم التعامـــا معهـ ــالم التـــي يـ ــى العـ ــاح علـ ــى االنفتـ ــرورة الســـعي إلـ ــة بضـ   الدراسـ

الخارجيو من خ ا الدخوا في اتفاقيا  تجارية واتفاقيا  مع عدد مـن الـدوا واهسـواق 
الدوليــة. وضــرورة تشــجيع ودعــم ال طــا  الخــا   وذلــف ليكــون لــه دور فاعــا فــي تنميــة 

عادة توجيه  ستفادة منها فــي رفــع عاتدا  النفط والفاتض التجاري ل قطا  الواردا   وا 
 .مستو، إنتاجية ال طاعا  االقتصادية اهخر،
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اســتهدف  هــذه الدراســة تحليــا أثــر التجــارة الخارجيــة    (Elgesim ،2016:) ج. دراسة
و واعتمـــــد  2013-1990فـــــي الســـــعودية علـــــى التنميـــــة االقتصـــــادية خـــــ ا الفتـــــرة 

الدراســة علــى المــنهج الوصــفي لتح يــق أهــدافها المتعل ــة ب يــاس أثــر التجــارة الخارجيــة 
ــوارد ــم الــ ــر حجــ ــاس أثــ ــ  قيــ ــا تناولــ ــعوديةو كمــ ــي الســ ــادية فــ ــة االقتصــ ــى التنميــ ا  علــ

ــو دورا   ــعودية تلعـ ــواردا  السـ ــين أن الـ ــاليو وتبـ ــي اإلجمـ ــاتج المحلـ ــى النـ ــعودية علـ السـ
كبيرا  في زيادة االســتثمار وهــذا بــدوره يــتدي إلــى زيــادة النــاتج المحلــي اإلجمــاليو وهــذا 
ربما يعود إلى أن جزل كبير من الواردا  هي واردا  من الســلع الوســيطة والرأســمالية 

 ة طردية بين الناتج المحلي اإلجمالي والواردا  السعودية.  وتوصل  إلى وجود ع ق
تناول  الدراسة أثر ترقيــة الصــادرا  م ابــا إحــ ا  (2016البر وآخرون، )د. دراسة: 

وهــدف  ، (2012-1992الـواردا  علــى النشــاط االقتصــادي فــي الســودان خــ ا الفتــرة )
مــن خـــ ا واهســلوو الكمــي الدراســة إلــى قيــاس هــذا اهثــر مســـتخدمة  المــنهج الوصــفي 

االعتمــاد علــى االقتصــاد ال ياســيو وتوصــل  الدراســة إلــى أنــه لــم يكــن إلحــ ا الــواردا  
تـــوفر رتوس اهمـــواا  أثـــر بـــالحجم المتوقـــع علـــى النشـــاط االقتصـــاديو ومـــرد ذلـــف لعـــدم

ح ا بالصــورة المثلــىو وحتــى الصــناعا  التــي قامــ  للمساهمة في قيام صناعا  اإل
ــتطع تح يـــق  ــم تسـ ــا  مثـــا صـــناعا  اهدويـــةو والنســـيجو والســـكرو  لـ االكتفـــال الـــذاتي محليـ

رورة تحســـين البنيــة التحتيـــة ل يــام المشـــروعا  الصــناعية ســـوال وأوصــ  الدراســة بــض
 .من أجا التصديرأو غيره  كان لانتاج 
هدف  الدراسة إلى تحليا الع قة بين كا مــن  (2019 التالوي وآخرون،)ه. دراسة: 

ــادرا   ــن الصــ ــأثير كــــا مــ ــة مــــد، تــ ــادي لمعرفــ ــواردا  والنمــــو االقتصــ ــادرا  والــ الصــ
والــواردا  علــى النمــو االقتصــادي فــي اهجلــين ال صــير والطويــاو ومــن ثــُم بيــان مــد، 
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اهثــــر والتفاعــــا بـــــين كــــا مـــــن الصــــادرا  والـــــواردا  وبــــين النمـــــو االقتصــــادي فـــــي 
واعتمــد  الدراســة علــى منهجيــة التكامــا المشــترف باســتخدام اختبــار .صــاد الليبياالقت

ــأ  جوهانســـن للكشـــف عـــن الع قـــة فـــي اهجـــا الطويـــاو وعلـــى نمـــوذج تصـــحيح الخطـ
(VECM)  للتعرف على الع قة السببية في اهجلينو وتوصل  الدراسة إلــى أنــه توجــد

دا  والنمــو االقتصــادي خــ ا بــين الصــادرا  والــوار  -طويلــة اهجــا–ع قــة تكامليــة 
ــة ــن و فتـــرة الدراسـ ــا مـ ــير بكـ ــي اهجـــا ال صـ ــالي فـ ــي اإلجمـ ــاتج المحلـ ــأثر النـ ــا  يتـ وأيضـ

 الصادرا  والواردا و حي  يتأثر سلبا  بالواردا  وبصادرا  الفترة الساب ة.  
 (2017-2000تحليل الواردات الليبية ودورها في الميزان التجاري خالل الفتــرة )

هو عبارة ـعــن الفــرق المـوـجــود بـيــن  Balance COMMERCIALEالتجاري  الميزان   
ـــادرا   ـــي الـصـ ـ ـــواردا  Exportsإجمـاـل ـ ـــي اـل ـ جمـاـل ــة  ،Importsو وا  ــاوز  قيمــ ــئذا تجــ فــ

الصــادرا  مــن دولــة مــا قيمــة وارداتهــا مــن الســلع فــي وقــ  معــين يكــون هنــاف فــاتض 
ذا حد  العكس يكــون هنــاف عجــز فيــهو والميــزان التجــاري هــو  في الميزان التجاريو وا 
جـزل مهـم مـن النـشــاط االقتصــادي بصـفــة عـاـمــة ومـيــزان المـدفـوـعــا  بصـفــة خـاـصــةو 

ـاس ــه دور حســ  ــا يـخــ  النـمــو االقتصــاديو ويلعــو الميــزان التجــاري دور مهــم  وـل فيـم
ــة االنــــدماج  ــالمي مــــن زاويــ ــاد العــ ــة البلــــد ضــــمن خريطــــة االقتصــ للتعــــرف علــــى مكانــ
التجاري فــي الســوق العالميــةو فالتجــارة الخارجيــة هي بلــد هــي متــنفس فــواتض اإلنتــاج 

ن التجــــاري يتمثــــا فــــي وهن الميــــزا، (20، 2002داود وآخــــرون،)الســــلعي والخــــدماتي 
و أي بأنهـــــا ســـــلع وخـــــدما  وأصـــــوا رأســـــمالية تبـــــا  إلـــــى دوا الصـــــادرا  والـــــواردا 

وقــد  خارجية متحركــة مــن الــدوا المنتجــة لهــا ويمكــن أن تكــون تــدف ا  ســلعية وخدميــة
أمــا الــواردا  فهــي ذلــف الجــزل  .(145، 2011داود،)تكون تدف ا  هصوا رأســماليةو 
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من الناتج الوطني للدوا اهخر، والذي يتم استعماله في حدود هذه الدوا عــن طريــق 
و (37، 2013بــرايس،) .تــدفق اســتيراد الســلع والخــدما  مــن خــارج حــدود هــذه الــدوا

 .(2013-2000(و الميزان التجاري في ليبيا خ ا الفترة )1ويوضح الجدوا رقم )

 ( دينار بالمليون القيمة) (2017-2000ليبيا خالل الفترة )في الميزان التجاري (1جدول ) 

 الميوزان التجواري قيمة الواردات قيمة الصادرات السنووات

2000 5221.5 1911.4 3310.1 

2001 5394.0 2660.4 2733.6 

2002 10177.0 5585.7 4591.3 

2003 14806.6 5597.9 9208.7 

2004 20848.3 8255.2 12593.1 

2005 31148.0 7953.5 23194.5 

2006 36336.3 7934.7 28401.6 

2007 40972.1 8501.4 32470.7 

2008 54732.4 11195.8 43536.6 

2009 34070.9 16060.6 18010.3 

2010 46196.3 22376.3 23820.0 

2011 22527.5 9295.8 13231.7 

2012 77805.5 27795.3 50010.2 

2013 49310.8 33975.5 15335.3 

2014 22554.8 22960.8 406.0- 

2015 14892.2 17826.8 2934.6- 

2016 13579.4 14523.9 944.5- 

2017 27988.3 12862.8 15125.5 

وزارة التخطــيطو مصــلحة اإلحصــال والتعــدادو اتجاهــا  التجــارة الخارجيــةو أعــداد مختلفــة : المصـدر
الهيتــة العامــة للمعلومــا و الكتــاو اإلحصــاتيو أعــداد مختلفــة عــن الفتــرة /.2002-1971الفتــرة عن 
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 58 المجلــد االقتصاديةو النشرة واإلحصالو البحو  إدارة المركزيو ليبيا مصرف / 2009 -2003
.وزارة التخطـــيطو مصـــلحة اإلحصــــال والتعـــدادو ملخـــ  إحصـــالا  التجــــارة 2018 الثـــاني الربـــع_ 

 أعــداد الســنويو الت ريــر المركــزيو ليبيا مصرف (.2017-2005أعداد مختلفة عن الفترة ) الخارجية
 الموحــدو العربــي االقتصــادي الت ريــر العربــيو الن ــد صــندوق.  (.2009-2000) الفتــرة عــن مختلفــة
 . 2018-2013 الفترة عن مختلفة أعداد

 
 (2017-2000خالل الفترة )(قيمة الصادرات والواردات والميزان التجاري 1شكل )

يتصف الميزان التجاري بالتذبذو بين عــام وآخــر أي انــه فــي حالــة عــدم اســت رارو     
ــن خـــ ا الجـــدوا الســـابق ن حـــظ أن قـــيم الميـــزان التجـــاري خـــ ا الســـنوا  غيـــر  فمـ

و ف ــيم هــذه الســنوا  يمكــن 2002و 2001و 2000مت اربــة نســبيا  باســتثنال الســنوا  
نوي فيهــا بســيطة م ارنــة ببــاقي ســنوا  اعتبارهــا مت اربــة إلــى حــد مــا ونســبة التغيــر الســ 

الدراســةو وقــد يرجــع ســبو هــذا التفــاو  فــي قــيم الميــزان التجــاري إلــى الزيــادة المطــردة 
 هــذا فــي م ابــا الزيــادة  2008وحتــى عــام  2003فــي قــيم الصــادرا  ابتــدال مــن عــام 

ــنوا   ــي السـ ــا فـ ــة الـــواردا و أمـ ــي قيمـ ــان 2016و 2015و 2014البســـيطة فـ ــد كـ و ف ـ
 في الميزان التجاري هوا مرة خ ا فترة الدراسة. هناف عجز

 (2017-2000ثالثًا: تطور حجم الواردات الليبية خالل الفتــرة )
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( 2يمكن التعرف على تطور حجم الواردا  الليبيــة وذلــف مــن خــ ا الجــدوا رقــم )   
 والذي يوضح تطور قيمة الواردا  وأهميتهــا النســبية فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي

 ( كما يلي:2017-2000ليبيا خ ا الفترة )
 (  2017-2000(يوضح تطور قيمة الواردات وأهميتها النسبية في خالل الفترة ) 2جدول ) 

 السنووات
قيموووووووووووووة 

 الواردات

نسوووووبة نموووووو 

 % الواردات
G.D.P 

الووووواردات كنسووووبة موووون 

(%GDP) 

2000 1911.4 - 17775.4 10.8 

2001 2660.4 39.2 17640.7 15.1 

2002 5585.7 110.0 15095.3 37.0 

2003 5597.9 0.2 16160.6 34.6 

2004 8255.2 47.5 48159.0 17.1 

2005 7953.5 03.7- 66619.0 11.9 

2006 7934.7 0.02- 79030.0 10.0 

2007 8501.4 07.1 71503.7 11.9 

2008 11195.8 31.7 90344.6 12.4 

2009 16060.6 43.5 63689.1 25.2 

2010 22376.3 39.3 87375.0 25.6 

2011 9295.8 58.5- 39171.1 23.7 

2012 27795.3 199.0 100627.3 27.6 

2013 33975.5 22.2 65994.5 51.5 

2014 22960.8 32.4- 45989.0 49.9 

2015 17826.8 22.4- 41523.0 42.9 

2016 14523.9 18.5- 46310.0 31.4 

2017 12862.8 11.4- 61000.0 21.1 

 25.5 - 30.0 - المتوسط
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 (2017-2000يوضح نسبة التغير السنوي في الواردات خالل الفترة ) (2شكل )

( إلــى أن الــواردا  قــد 2( والشــكا رقــم )2تشــير البيانــا  الــواردة فــي الجــدوا رقــم )   
زاد  قيمــة  2017إلى سنة  2000شهد  سنوا  الدراسة تغيرا  في قيمهاو فمن سنة 
( مليــون 1911.4حــوالي ) 2000الــواردا  الليبيــةو فبينمــا كانــ  قيمتهــا خــ ا عــام 

 2011ليـــون دينــارو وقــد شــهد العـــام ( م12862.8) 2017دينــار لتصــبح فــي عــام 
انخفاضا  حادا  في قيمة الواردا  الوطنية ف د انخفض  نســبة نمــو الــواردا  إلــى أدنــى 

( خــ ا الفتــرة موضــع الدراســة وقــد يرجــع ذلــف إلــى %58.5مســتو، لهــا لتصــا إلــى )
الظــروف السياســية التــي مــر  بهــا الــب د ومــا حــد  مــن عــدم االســت رارو أمــا خــ ا 

ــة الليبيــة ارتفاعــا  ملحوظــا  فوصــل  قيمتهــا إلــى  2012العــام  ف ــد ح  ــ  واردا  الدول
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( وهـــــي أعلـــــى %199.0( مليـــــون دينـــــار مســـــجلة نســـــبة نمـــــو بحـــــوالي )27795.3)
مستو، لها خ ا فترة الدراسةو وكان  نسبة نمو الواردا  الليبية فــي المتوســط حــوالي 

ــا الشـــكا رقـــم )30.0) ( فيوضـــح الـــواردا  الليبيـــة 3( خـــ ا الفتـــرة محـــا الدراســـةو أمـ
 كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي كما يلي:  

    
-2000يوضح الواردات الليبية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )(3شكل )

2017 ) 
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( والــــذي يوضــــح الــــواردا  الليبيــــة 3( والشــــكا رقــــم )2مــــن خــــ ا الجــــدوا رقــــم )    
و حيـــــ  تشـــــير 2017-2000كنســـــبة مـــــن النـــــاتج المحلـــــي اإلجمـــــالي خـــــ ا الفتـــــرة 
ــد ارتفعــــ  مــــن ) ــة قــ ــام 1911.4البيانــــا  إلــــى أن الــــواردا  الليبيــ ــار عــ ( مليــــون دينــ

( و %51.5ســبة )كحــد أعلــى بن 2013( مليــون دينــار عــام 33975.5إلــى ) 2000
( وقــــد شــــكل  الــــواردا  الليبيــــة %10بنســــبة ) 2006وكــــان أدنــــى مســــتو، لهــــا عــــام 

 ( من الناتج المحلي اإلجمالي.25.5بالمتوسط ما نسبته )
ــرة 1 ــة وتوزيعهــا حســب األقســام الســلعية خــالل الفـت ــواردات الليبي . تطــور حجــم ال
(2000-2017) 

يتشابه التوزيع السلعي للواردا  في ليبيا مع غيــره مــن دوا العــالم الثالــ  المنتجــة     
للــنفط وذلــف مــن حيــ  اعتمــاد الصــادرا  علــى مصــدر شــبه وحيــد وهــو الــنفط الخــامو 
واعتمــــاد الـــــواردا  علــــى الســـــلع المصــــنعة والغذاتيـــــةو ومــــن المعـــــروف أن مصـــــطلح 

أيضـــا  يشـــما الخـــدما  التـــي يمكـــن أن الـــواردا  كمـــا يعنـــي المنتجـــا  والســـلع فئنـــه 
ي دمها اهفراد أو الهيتا  أو المتسسا  أو الشــركا  الخاصــة أو العامــةو الرســمية أو 
ــة أو اإلنســـانية فـــي مختلـــف متطلبـــا  الحيـــاة البشـــريةو إال أن  شـــبه الرســـمية أو الدوليـ

جمــالي الدوا الناميــة تمثــا فيهــا الــواردا  مــن الســلع والمنتجــا  النصــيو اهكبــر مــن إ
 .الواردا 

وفي ليبيا تمثا السلع االستثمارية والسلع االسته كية غير الغذاتيــة البنــد الــرتيس      
خــ ا لفتــرة  ( 4( والشــكا البيــاني رقــم )3للواردا و كما هو موضح في الجدوا رقم )

 التالي:وفق  2000
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-2000(يوضح هيكل الواردات موزعة حسب أقسام السلع خالل الفترة )3جدول )
 ()القيمة بالمليون دينار(2017
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2000 384.8 20.13 737.7 38.59 784.2 41.03 4.8 0.25 1911.4 

2001 456.0 17.14 1074.0 40.37 1126.4 42.34 4.0 0.15 2660.4 

2002 839.9  15.04 2272.5 40.68 2401.7 43.0 71.6 1.28 5585.7 

2003 749.0 13.38 2125.0 37.96 2685.7 47.98 38.2 0.68 5597.9 

2004 1159.8 14.05 3078.7 37.30 3960.3 47.97 56.4 0.68 8255.2 

2005 177.4 14.80 2959.1 37.21 3787.0 47.61 30.0 0.38 7953.5 

2006 1008.8 12.71 2946.8 37.14 3910.0 49.28 69.1 0.87 7934.7 

2007 1215.5 14.30 3314.8 38.99 3878.4 45.62 92.7 1.09 8501.4 

2008 1586.4 14.17 3757.8 33.57 5714.8 51.04 136.8 1.22 11195.8 

2009 1663.9 10.36 6276.3 39.08 7968.9 49.62 151.5 0.94 16060.6 

2010 2320.4 10.37 8786.2 39.27 11033.6 49.31 236.1 1.05 22376.3 

2011 2537.6 27.30 3692.7 39.72 1994.5 21.46 1071.0 11.52 9295.8 

2012 4358.4 15.68 10723.1 38.58 8811.4 31.70 3902.4 14.04 27795.3 

2013 4975.0 14.64 13204.8 38.87 11568.0 34.05 4227.7 12.44 33975.5 

2014 3978.7 17.33 9101.6 39.64 6965.9 30.34 2914.6 12.69 22960.8 

2015 4199.5 23.56 7198.8 40.38 4956.9 27.81 1471.6 8.25 17826.8 

2016 4123.6 28.39 5488.2 37.79 3390.6 23.34 1521.5 10.48 14523.9 

2017 3218.3 25.02 5133.8 39.91 2323.7 18.07 2187.0 17.00 12862.8 

وزارة التخطيطو مصلحة اإلحصال والتعدادو اتجاها  التجارة الخارجية خ ا السنوا    المصـدر:   
مصــرف ليبيــا المركــزيو الت ريــر الســنويو أعــداد مختلفــة عــن الفتــرة  /( أعــداد مختلفــة1971-2016)
الهيتــة  /2008ة الخارجيــة الهيتــة العامــة للمعلومــا و ملخــ  إحصــالا  التجــار  /(2003-2008)
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وزارة التخطــيطو مصــلحة اإلحصــال والتعــدادو  /2009العامــة للمعلومــا  ســاب ا و الكتــاو اإلحصــاتي 
 .2017إحصاتيا  التجارة الخارجية 

 
 (2017-2000( التوزيع النسبي للواردات حسب أقسام السلع خالل الفترة )4شكل )

( إلــى أن الســلع 4( والشــكا البيــاني رقــم )3تشير البيانا  الواردة في الجــدوا رقــم )   
االستثمارية والسلع غير الغذاتية يمث ن أعلى نسبة من إجمالي قيمــة الــواردا  خــ ا 

لى حد  ما يعتبر الفرق بينهمــا بســيطو ففــي الســنوا  مــن  إلــى  2000سنوا  الدراسة وا 
ــبة الســـلع اال 2010 ــ  نسـ ــا خـــ ا كانـ ــر الغذاتيـــةو أمـ ــلع غيـ ــو، مـــن السـ ــتثمارية أقـ سـ

ف ــد أصــبح  الســلع االســته كية غيــر الغذاتيــة تمثــا أعلــى  2017-2011الســنوا  
ــبة الســـــلع  ــم أن نســـ ــدوا والرســـ ــ ا الجـــ ــين مـــــن خـــ ــواردا و ويتبـــ ــة الـــ ــن قيمـــ ــبة مـــ نســـ

ــتثمارية قــــــد ارتفعــــــ  مــــــا بــــــين عــــــام  %( إلــــــى حــــــوالي 41.03بنســــــبة) 2000االســــ
ــام 47.97) ــنة 2004%( عـ ــا خـــ ا سـ ــاض إلـــى  2009و لتصـ ــد ارتفـــا  وانخفـ وبعـ

ف ـــد انخفضـــ  هـــذه  2014-2010(و أمـــا خـــ ا الســـنوا  %49.62نســـبة  وقـــدرها )
( ويــرجح ســبو %21.46إلــى ) 2011النســبة بشــكا  ملحــوظ ف ــد وصــل  فــي ســنة 

هــذا االنخفــاض الملحــوظ إلــى الظــروف السياســية التــي شــهدها هــذا العــامو وابتــدال  مــن 
ــنة  ــنة  2012سـ ــبيا  لتصـــا خـــ ا سـ ــت رار نسـ ــاد  إلـــى االسـ ــد عـ ــا قـ ــيمكن ال ـــوا أنهـ فـ
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ــ) 2014 (و إال أنهـــا قـــد رجعــ  إلـــى االنخفـــاض وبشـــكا %30.34إلــى مـــا ي ـــدر بــــــــــــ
( حيــ  تعتبــر هــذه النســبة هــي اهقــا %18.07إلى ) 2017تدريجي لتصا في سنة 

 خ ا فترة الدراسة.
الغذاتيــة فتعتبــر مســت رة نســبيا  ف ــد تراوحــ  مــا بــين  أمــا الســلع االســته كية غيــر    
( %33.57( خـــ ا فتـــرة الدراســـةو ففيمـــا يتعلـــق بمعـــدا )%40.68%( و)33.57)

ــنة  ــ ا سـ ــان خـ ــد كـ ــ  فـــي 2008ف ـ ــ  كانـ ــة حيـ ــر مت اربـ ــنوا  فتعتبـ ــا بـــاقي السـ و أمـ
 ( من إجمالي قيمة الواردا .%38.9المتوسط في حدود )

ــته     ــلع االســــ ــا يخــــــ  الســــ ــنة وفيمــــ ــد كانــــــ  خــــــ ا ســــ ــة ف ــــ  2000 كية الغذاتيــــ
(و %14.05وبعــد انخفــاض وارتفــا  حــوالي ) 2004%( لتصــبح فــي ســنة 20.13)

ــالي  2009-2005أمـــا خـــ ا الســـنوا   ف ـــد تراوحـــ  نســـبة الســـلع الغذاتيـــة مـــن إجمـ
ف ــد كانــ   2010(و أمــا فــي ســنة %14.80( و)%10.36قيمــة الــواردا  مــا بــين )

ــوالي ) ــع%10.37حـ ــام  ( لترتفـ ــ ا العـ ــوي خـ ــكا قـ ــف وبشـ ــد ذلـ ــا  2011بعـ ــ  أنهـ حيـ
(و وربمــا كــان ذلــف بســبو اهحــواا السياســية التــي مــر  بهــا %27.30وصــل  إلــى )

 2014الــب د والتــي أشــرنا إليهــا ســاب ا و وبعــد انخفــاض وارتفــا  ف ــد وصــل  فــي ســنة 
ــ) عـــام (و واســـتمر  فـــي االرتفـــا  إلــى أن وصـــل  خـــ ا ال%17.33إلــى مـــا ي ـــدر بــــــــ

ــنة %28.39إلـــى ) 2016 ــبة لسـ ــون  2017( وبالنسـ ــبة لتكـ ــذه النسـ ــ  هـ ــد انخفضـ ف ـ
%(. أمــــا نصــــيو الــــواردا  مـــــن مشــــت ا  الــــنفط فئنــــه لــــم يتجـــــاوز 25.02حــــوالي )

نجـــد أن قيمـــه ال تكـــاد تـــذكر فهـــي لـــم  2010-2000%(و ففـــي الســـنوا  مـــن 17)
ف ــد بلغــ  حــوالي  2011%(و إال أنها قد بدأ  في االرتفا  مــن العــام 1.28تتعد، )

ــ) 2014لتتذبــذو وتصــا خــ ا العــام %( 11.52) (و أمــا %12.69إلــى مــا ي ــدر بـــــــــــــــ
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لـــواردا  ف ـــد كانـــ  نســـبة مشـــت ا  الـــنفط الخـــام مـــن إجمـــالي قيمـــة ا 2015خـــ ا ســـنة 
التـدريجي خـ ا السـنوا  ال ح ـة حيـ  ( لتبدأ بعــد ذلــف فــي االرتفــا  %8.25حوالي )

 (.%17إلى ) 2017وصل  في سنة 
مــن التركيــو الســلعي للــواردا  ي حــظ نمــو فــي الســلع االســتثمارية فــي بدايــة فتــرة     

وذلــف قــد يكــون نتيجــة  للبــرامج االســتثمارية التــي تتبعهــا  2008الدراســة وحتــى العــام 
ــا  ــةو أمـ ــة فتـــرة الدراسـ ــم انخفضـــ  فـــي نهايـ ــاديةو ومـــن ثـ الدولـــة بهـــدف التنميـــة االقتصـ

ميـــة النســـبية للـــواردا  مـــن المنتجـــا  النفطيـــة ف ـــد يرجـــع ذلـــف بالنســـبة لتنـــاق  اهه
للجهــود التــي بــذل  أثنــال تنفيــذ خطــط التحــوا االقتصــادي واالجتمــاعيو وفيمــا يتعلــق 
بالتذبذو الحاصا في الواردا  من السلع االسته كية الغذاتية فهذا نتيجة للتغيــر فــي 

اط االســته كيةو وبالنســبة معــدال  االســته ف مــن هــذه الســلع وهــذا يرجــع إلــى اهنمــ 
للسلع االسته كية غير الغذاتية فــيمكن ال ــوا بأنهــا تعتبــر مســت رة إلــى حــد  مــا ويمكــن 

 إرجا  سبو ذلف إلى الثبا  النسبي في معدال  استه ف هذه السلع.
 (2017-2000. التوزيع الجغرافي للواردات الليبية خالل الفترة )2

ــو      ــي للـ ــع الجغرافـ ــمن التوزيـ ــواردا  يتضـ ــة الـ ــة حركـ ــارة إلـــى وجهـ ــة اإلشـ اردا  الليبيـ
وأهميــة الــدوا المســتورد منهــاو حيــ  إن التوزيــع الجغرافــي للــواردا  يمكــن مــن خ لــه 
مكانيـــــة ت ويـــــة أطـــــراف التعـــــاون االقتصـــــادي  تحديـــــد الع قـــــا  االقتصـــــادية ال ويـــــة وا 

 والتجاري معها.
 الجغرافيةتوزيع قيمة الواردا  الليبية حسو المناطق أ. 
يتركــز معظــم التعامــا التجــاري لليبيــا مــع مجموعــة دوا أوروبــا والــدوا اآلســيوية     

ودوا الجامعـــة العربيـــة ودوا اهمـــريكيتين وبعـــض البلـــدان اإلفري يـــة حيـــ  يتبـــين مـــن 
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( أن دوا االتحــاد 8(و والشــكا البيــاني رقــم )8(و والجــدوا رقــم )7خ ا الجدوا رقم )
كمصــدر  رتــيس لــواردا  ليبيــا خــ ا ســنوا  الدراســةو هــذا  اهوروبــي تحــتفظ بوضــعها

( عــام %54.5و فبلغــ  نســبة قيمــة الــواردا  مــن هــذه الــدوا )2009باســتثنال ســنة 
(و %63.1إلــى ) 2004لتتذبــذو بــين االرتفــا  واالنخفــاض وتصــا فــي ســنة  2000

إلــى مــا  2009وبعد ذلف بدأ  فــي االنخفــاض التــدريجي إلــى أن وصــل  خــ ا ســنة 
ـــ)ي ـــ  ارتفعـــ  نســـبة دوا االتحـــاد اهوروبـــي مـــن  2010(و وفـــي ســـنة %38.6در بـــــــــ

( لتتــــراوح بعـــــد ذلــــف بـــــين االنخفـــــاض %41.4إجمــــالي قيمـــــة الــــواردا  ف ـــــد بلغـــــ  )
 2015و وفــي العــام 2014( خ ا سنة %39.1واالرتفا  وتصا إلى نسبة وقدرها )

ى نســبة لــه خــ ا فتــرة الدراســة بلا نصيو دوا االتحاد اهوروبي من واردا  ليبيــا أدنــ 
ــ) ــم يــدم ف ــد ارتفعــ  خــ ا %36.7وت ــدر هــذه النســبة بــــــــ (و إال أن هــذا االنخفــاض ل

 (.%44.4إلى ما ي ارو ) 2017لتصا خ ا سنة  2017و 2016سنتي 
ــن )     ــيا ف ـــد زاد  مـ ــن دوا آسـ ــواردا  الليبيـــة مـ ــبة قيمـــة الـ ــا نسـ ( عـــام %19.7أمـ

و ف د تذبذب  في بداية فترة الدراسة لتكــون قيمتهــا 2017( عام %27.6إلى ) 2000
(و ومــن ثــم انخفضــ  خــ ا الســنتين التــاليتين %22.9مــا ي ــارو ) 2004فــي ســنة 

(و وبعــد ذلــف ف ــد تــدرج  ارتفاعــا  %20.2مــا ي ــدر بــــــــــــــ) 2006حي  بلغ  في سنة 
( مــن إجمــالي قيمــة الــواردا  %39.4فوصــل  إلــى ) 2009لتصــا إلــى ذروتهــا ســنة 

وقـــد ســـجل  بهـــذه النســـبة أقـــو، مصـــدار لليبيـــا خـــ ا هـــذا العـــامو أمـــا خـــ ا الســـنوا  
ف د انخفض  نسبة قيمة واردا  ليبيا من آسيا فبينمــا كانــ  فــي ســنة  2010-2014
(و وقــد ارتفعــ  هــذه %32.2) 2014( ف ــد أصــبح  فــي عــام %37)حــوالي  2010
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( لتتراجــع بعــد ذلــف خــ ا 33.4حيــ  بلغــ  مــا ي ــارو ) 2015النسبة قلي   في سنة 
 (.%27.6ما ي در بـــــــــ) 2017حي  بلغ  في عام  2017و  2016سنتي 
( %11.6وقــد لــوحظ أن نســبة واردا  ليبيــا مــن دوا الجامعــة العربيــة قــد بلغــ  )    
إلــــــى مــــــا ي ــــــدر  2004و وبعــــــد انخفــــــاض  وارتفــــــا  ف ــــــد وصــــــل  ســــــنة 2000عــــــام 
ــ) تذبــذبا  فــي نســبة  2009إلــى  2005(و وقــد شــهد  أيضــا  الســنوا  مــن %6.1بـــــــــــ

ف ــد  2005( فــي ســنة %8.7الواردا  الليبية من دوا الجامعة العربية فبينمــا كانــ  )
ــنة  ــد انخفـــاض  وارتفـــ  2009أصـــبح  خـــ ا سـ ــد %9ا  حـــوالي )وبعـ (و لتـــنخفض بعـ

ف ــــد شــــهد   2011(و أمــــا مــــا يخــــ  ســــنة %7.6إلــــى حــــوالي ) 2010ذلــــف ســــنة 
ارتفاعـــا  قويـــا  فـــي قيمـــة نســـبة الـــواردا  مـــن دوا الجامعـــة العربيـــة م ارنـــة  بالســـنوا  

( حيــ  تعتبــر هــذه النســبة %23.4الساب ة ف د وصل  فــي هــذا العــام إلــى مــا ي ــارو )
الدراســـةو وبعـــد هـــذا االرتفـــا  الملحـــوظ ف ـــد تـــدرج  هـــذه هـــي اهعلـــى خـــ ا ســـنوا  

 2015(و وأمــا ســنة %18.4حــوالي ) 2014النســبة انخفاضــا  إلــى أن وصــل  عــام 
(و لتتراجــع بعــد ذلــف %21.3ف د عاد  فيها النســبة ل رتفــا  حيــ  بلغــ  مــا ي ــارو )

 (.%18.5حي  وصل  إلى نسبة وقدرها ) 2017خ ا سنة 
ة واردا  ليبيا مــن الــدوا اهمريكيــة فنجــد أنهــا قــد ارتفعــ  مــن أما فيما يخ  نسب    
ف ـــــد  2000( فـــــي ســـــنة %7.2بمعـــــدا بســـــيط فبينمـــــا كانـــــ  ) 2004-2000ســــنة 

( وهــذا باســتثنال االنخفــاض الحاصــا فــي %7.5حــوالي ) 2004أصبح  خ ا سنة 
ــنتي  ــى أن وصــــل  عــــام 2003و  2001ســ ــف فــــي االرتفــــا  إلــ و واســــتمر  بعــــد ذلــ
(و إال أنهــا قــد انخفضــ  خــ ا الســنتين التــاليتين لتصــا %11.9رو )مــا ي ــا 2007

ف ــد  2014إلــى  2010(و أمــا مــن ســنة %8.7إلى ما ي در بــــــــــــــــ) 2009خ ا سنة 
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ــنة  ــ ا سـ ــ  خـ ــا كانـ ــا فبينمـ ــن دوا أمريكـ ــة مـ ــواردا  الليبيـ ــبة الـ  2010انخفضـــ  نسـ
فــي االنخفــاض (و واســتمر  %6.7) 2014( ف ــد أصــبح  فــي عــام %10حــوالي )

( هــذا باســتثنال االرتفــا  البســيط   فــي %3.8إلــى ) 2017إلــى أن وصــل  فــي ســنة 
. كـــذلف لـــوحظ أن قيمـــة نســـبة واردا  ليبيـــا مـــن الـــدوا اإلفري يـــة كانـــ  2016ســـنة 

( هــذا %0.9( و )0.2محــدودة جــدا  طيلــة ســنوا  الدراســة فنجــد أنهــا تتــراوح مــا بــين)
فلــــــم تتعـــــــد، هــــــذه النســـــــبة  2017إلـــــــى  2005فــــــي بدايــــــة الفتـــــــرة أمــــــا مـــــــن عــــــام 

%(.وأيضــا  فيمــا يتعلــق بالــدوا اهخــر، فــن حظ أن نســبة واردا  ليبيــا منهــا لــم 0.3)
 ( على مد، فترة الدراسة.%0.8تتعد، )
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الواردات والتوزيع النسبي لها حسب مجموعات الدول خالل يوضح قيمة  ( 4جدول )
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 قيمة الواردات حسب أهم الدول المستـورد منها:توزيع ب. 
إن معظم عمليا  التبادا التجاري لليبيا مع الدوا الخارجية تتركز أهمها في     

إيطالياو وألمانياو وفرنساو والصين الشعبيةو وتركياو وكوريا الجنوبيةو باإلضافة إلى 
بعض الدوا اهخر،و حي  احتفظ  إيطاليا بمركزها كمصدر رتيس لليبيا خ ا 

إلى مركزها البارز كموراد  2011د  عام و  ثم عا2004إلى  2000السنوا  من 
ف د  2010رتيس لليبيا وقد استمرم ذلف إلى نهاية فترة الدراسةو أما خ ا العام 
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كان  الصدارة لدولة تركيا حي  سجل  خ ا هذا العام أقو، نسبة من إجمالي قيمة 
 الواردا  الليبية.

 
 (2017-2000ل المستورد منها خالل الفترة )(يوضح التوزيع النسبي للواردات حسب أهم الدو6شكل )

( والــذي يبــين قيمــة الــواردا  والتوزيــع النســبي لهــا 3انط قــا  مــن معطيــا  الشــكا رقــم )
( نشير هنا إلـى أننـا سـوف 2017-2000حسو أهم الدوا المستورد منها خ ا الفترة )

اهوروبيــة أهــم نركـز علــى أهـم دولتــين تعتبــر سـوقا مهمــا ل سـتيرادو حيــ  نجــد أن الـدوا 
زبون ف د استحوذ  على النصيو اهكبر من الواردا  الليبيةو وكان  إيطاليا قـد احتلـ  
مرتبة مت دمة بين الدوا خ ا فترة الدراسة ف د تراوحـ  اههميـة النسـبية للـواردا  الليبيـة 

ــا  بـــــين ) ( عـــــام %7.2كحـــــد أعلـــــى و) 2002و  2001( عـــــامي %24.3مـــــن ايطاليـــ
تبــين هــذه النســبة أن ســوق ايطاليــا يســتوعو النصــيو اهكبــر مــن كحــد أدنــىو و  2009

الواردا  الليبيةو في حين احتل  ألمانيا المرتبة الثانية ت ريبا  حي  ح    أعلى قيمة لهـا 
ــام  ــي عـــ ــوالي ) 2001فـــ ــبة عـــــام 13.1بلغـــــ  حـــ ــين كانـــــ  أد، نســـ  2015(و فـــــي حـــ

لجغرافي للواردا  الليبية يتضح من العرض السابق لواقع وتطور التوزيع ا  (.3.1بلغ )
أن هنــاف عــددا  مــن الخصــات  التــي يتمتــع بهــا هــذا ال طــا  بحيــ  يمكــن ت ســيم منــاطق 
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التعاما التجاري الدولي إلى مجموعة دوا االتحاد اهوروبي ودوا أوروبية أخر، والدوا 
اهســيوية ومجموعــة دوا شــماا ووســط وجنــوو أمريكــا والــدوا العربيــة والــدوا اهفري يــةو 

تتباين اههمية النسبية للتبادا التجاري مع هذه المجموعا  من منط ة إلى أخـر، ومـن و 
فترة زمنية إلى أخر، وذلـف حسـو التوجهـا  االقتصـادية والسياسـية التـي تتبـع حيـاا كـا 
منها وحسو الظـروف التـي يمـر بهـا االقتصـاد العـالميو كـا ذلـف قـد يـتدي إلـى التعـرف 

استهدفتها خطط التنمية فـي مجـاا إيجـاد مصـادر جيـدة على مد، نجاح السياسا  التي 
ومضــــمونة ل ســــتيراد يكفـــــا تــــوفير احتياجـــــا  االقتصــــاد الــــوطني مـــــن مختلــــف الســـــلع 
االسته كية والوسيطة واالسـتثمارية وبأفضـا الشـروطو وبصـفة عامـة فـئن دراسـة التوزيـع 

دية فــــي إقامــــة الجغرافــــي للــــواردا  الليبيــــة تبــــين مــــد، نجــــاح سياســــا  التنميــــة االقتصــــا
ــوطنيو ومـــن اهرقـــام المتعل ـــة بـــالتوزيع  ــا  تجاريـــة متبادلـــة لمصـــلحة االقتصـــاد الـ ع قـ
الجغرافي للـواردا  الليبيـة يتضـح أنـه لـم يطـرأ تغيـر ذو أهميـة فـي المراكـز التجاريـة التـي 
َا التبـــادا التجـــاري كـــان بالدرجـــة  تتعامـــا معهـــا ليبيـــا طـــواا فتـــرة الدراســـة وي حـــظ أن جـــُ

مــع مجموعــة الــدوا الصــناعية اهوروبيـة وهــي إيطاليــا وألمانيــا وفرنســا وبريطانيــاو  اهولـى
حي  احتفظ  إيطاليا ت ريبا  بمركزها كمـوراد رتـيس لليبيـا وقـد اسـتمرم ذلـف إلـى نهايـة فتـرة 

ف د كانـ  الصـدارة لدولـة تركيـا حيـ  سـجل  خـ ا هـذا  2010الدراسةو أما خ ا العام 
إجمـالي قيمـة الـواردا  الليبيـةو ثـم تـأتي الـدوا اآلسـيوية فـي المرتبـة العام أقو، نسبة من 

الثانيــة مــن حيــ  اههميــة النســبية للــواردا  الليبيــة والتــي شــهد  تطــورا  ملحوظــا  خاصــة  
الصين وكوريـا الجنوبيـةو كمـا شـهد  دوا شـماا ووسـط وجنـوو أمريكـا ارتفاعـا  ملحوظـا  

فئن نشاط الواردا  الليبية لـم يكـن فـي المسـتو،  و وفيما يتعلق بالدوا العربية2010عام 
المطلــوو إذ شــهد نوعــا  مــن التذبــذو خــ ا فتــرة الدراســةو واتســم  الــواردا  الليبيــة إلــى 

% ت ريبـا  فـي معظـم فتـرة الدراسـةو 1الدوا اهفري ية باالنخفـاض الشـديد حيـ  لـم تتجـاوز 
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مــن الــدوا العربيــة واالفري يــة  وقــد يرجــع الســبو ورال االنخفــاض الشــديد للــواردا  الليبيــة
إلــى ضــعف البنيــة اهساســية التــي تخــدم حركــة التبــادا التجــاري بــين ليبيــا والــدوا العربيــة 
مــن جهــةو وليبيــا والــدوا االفري يــة مــن جهــة أخــر،و مثــا ضــعف دور المتسســا  الماليــة 
ــبكة الن ــــ  ــع شــ ــا وتواضــ ــاري بينهــ ــادا التجــ ــا وتشــــجيع التبــ ــة فــــي تمويــ ــة واالفري يــ ا العربيــ

والمواص  و وقد تكون هناف توجها  ومصالح سياسية واقتصادية متضاربة أحيانـا  مـع 
عــدم وجــود سياســا  تكامليــة بــين الــدوا العربيــةو قــد يــتدي إلــى انخفــاض حجــم التبــادا 

 التجاري فيما بينها.
رابعًا: تطور مسلك الـواردات الليبيـة والمتغيـر المسـتقل المفتـر  لتفسـير التغيـرات  

 (2017-2000فيها خالل الفتـرة )
إن تطور مسلف التجارة الخارجية ُيعد بمثابــة المــرآة التــي تعكــس خصــات  وهيكــا    

االقتصــاد المحلــي ودرجــة ت دمــه ونمــوهو إذ فيمــا تتميــز الــدوا المت دمــة بهيكــا متــوازن 
في قطاعها الخارجي وهو اهمر الــذي يعكــس تنــو  االقتصــاد الــداخلي وتــوازن هياكلــه 

إلنتاجيـــةو فـــئن الـــدوا الناميـــة والتـــي مـــن ضـــمنها ليبيـــا تتســـم بهياكـــا إنتاجيـــة غيـــر ا
متوازنــــة وتعتمــــد بشــــكا كبيــــر علــــى الــــواردا  فــــي تلبيــــة الطلــــو المحلــــي مــــن الســــلع 

 والخدما  المطلوبة هغراض التنمية وأغراض االسته ف.
اســتوردته ليبيــا  ن صد بالواردا  الليبية مجمــو  مــاو  ت: . تطور مسلك قيمة الــواردا1

مــن ســلع زراعيــة وصــناعية وخــدما  حيــ  تشــما الســلع المــواد الغذاتيــة والحيوانــا  
الحيـــةو والمـــواد الخـــام غيـــر الصـــالحة لألكـــا باســـتثنال الوقـــودو ومـــواد الوقـــود المعدنيـــة 
والمحروقــــا  والمــــواد المتصــــلة بهــــاو والمــــواد الكيمياتيــــةو وبعــــض المصــــنوعا  التــــي 

د التــي صــنع  منهــاو واآلال  ومعــدا  الن ــاو والمصــنوعا  صنف  على أساس الموا
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اهخـــــر،و غيـــــر أن العنصـــــر الـــــرتيس فـــــي كـــــا هـــــذه الـــــواردا  هـــــو المـــــواد الغذاتيـــــة 
والحيوانــا  الحيــة واآلال  ومعــدا  الن ــاو وعليــه فئنــه بتجميــع ســنوا  الفتــرة موضــع 

يبــي علــى الدراســة كــا ســنة علــى حــده حصــلنا علــى قيمــة الــواردا  بــالمليون دينــار ل
 النحو الذي يوضحه الجدوا التالي والرسم البياني المرافق له.

                                                                                                                   (2017-2000(يوضح تطور مسلك قيمة الواردات خالل الفترة )6جدول )

 السنوات 
 يمة الواردات  )القيمة         

  المليول دينار(

2000 1911.4 

2001 2660.4 

2002 5585.7 

2003 5597.9 

2004 8255.2 

2005 7953.5 

2006 7934.7 

2007 8501.4 

2008 11195.8 

2009 16060.6 

2010 22376.3 

2011 9295.8 

2012 27795.3 

2013 33975.5 

2014 22960.8 

2015 17826.8 

2016 14523.9 

2017 12862.8 

مصلحة اإلحصاء والتعداد، اتجاهات التجارة الخارجية أعداد مختلفة عن الفترة   :المصدر  

،  2003الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، الكتاب اإلحصائي  / (2000-2010)

التجارة الخارجية، أعداد  الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، ملخص إحصاءات /.2009

 (. 2017 -2005مختلفة عن الفترة) 
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 ( 2017-2000(يوضح تطور مسلك قيمة الواردات خالل الفترة )7شكل )

 
 فبالتأما في الجدوا السابق والرسم البياني المرافق له نسجا الم حظا  التالية:

م ارنــة   2000ل د ســجل  قيمــة الــواردا  الليبيــة انخفاضــا  فــي بدايــة الدراســة عــام  •
وحتــى نهايــة  2002بفتــرة الدراســةو إال أنــه بــدأ  فــي االرتفــا  تــدريجيا  مــن عــام 

 الفترة موضع الدراسة.   
وربمـــا  2011ســـجل  الـــواردا  الليبيـــة انخفاضـــا  شـــديدا  فـــي قيمـــة الـــواردا  ســـنة  •

 للظروف السياسية التي مر  بها الب د.  يعز، ذلف نتيجة  
و ولعــا الســبو فــي ذلــف يعــود 2013سجل  الواردا  الليبية أعلى نسبة لها عــام  •

 في االنتعال الحاصا في االقتصاد الوطني.
ــا    فـــــي قيمـــــة  2017-2015أمـــــا بالنســـــبة للســـــنوا   ف ـــــد شـــــهد  انخفاضـــــا  ملحوظـــ

ولة الن ديــة التــي مــر  بهــا الــب د أدي الــواردا  الليبيــةو وربمــا يعــز، ذلــف لمشــكلة الســي
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ــا   ــا  وأن جـ ــرورية خصوصـ ــه الضـ ــلع ومتطلباتـ ــى السـ ــرد علـ ــوا الفـ ــعوبة حصـ ــف لصـ ذلـ
 الواردا  الليبية تتكون من السلع االسته كية والسلع االستثمارية.

 (:G.D.P. تطور مسلك الناتج المحلي اإلجمالي )2
للمنتجــا  والخــدما  النهاتيــة أي تلــف  ي يس الناتج المحلي اإلجمالي ال يمة الن ديــة   

التي يشتريها المستخدم اهخيرو والتي تنتج في بلد ما خــ ا فتــرة زمنيــة معينــةو حيــ  
يتم حساو كا الناتج المتولد داخا حدود هــذا البلــدو ويتكــون النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

ســوقية من سلع وخدما  تنتج للبيع في الســوق ويشــما أيضــا  بعــض المنتجــا  غيــر ال
مثا الدفا  أو خدما  التعليم التي توفرها الدولة أي أنه مجمــو  قــيم الســلع والخــدما  
ــته كا  الســــــلع  ــا فــــــي ذلــــــف مخصصــــــا  اســــ ــى اخــــــت ف أنواعها)بمــــ ــة علــــ النهاتيــــ
االســتثمارية أو اســتثمارا  اإلحــ ا( التــي ينتجهــا المجتمــع االقتصــادي المعــين محليــا  

لنــاتج مــن الســلع والخــدما  يعتبــر ناتجــا  محليــا  إذا خ ا فترة زمنيــة معينــةو حيــ  إن ا
مـــا تـــم إنتاجـــه داخـــا المجتمـــعو حتـــى ولـــو كـــان جـــزل مـــن هـــذا النـــاتج يـــتم إنتاجـــه فـــي 
وحــدا  إنتاجيـــة مملوكـــة لغيـــر المـــواطنينو وعلـــى ذلــف فـــ  تـــدخا فـــي حســـاو النـــاتج 

نــ  هــذه المحلي اإلجمالي أية سلع وخدما  يتم إنتاجها خــارج المجتمــعو حتــى ولــو كا
السلع والخدما  يتم إنتاجها في وحدا  إنتاجية في الخارج مملوكة للمــواطنينو وعلــى 
ــد مــن النــاتج المحلــي هــو دخــا محلــيو ومــن ثــم فــئن  هــذا اهســاس فــئن الــدخا المتول
النظرة المحلية للناتج والدخا ذا  أساس جغرافي فحسوو بصرف النظر عــن جنســية 

عمــــرو  [التــــي تنــــتج النــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي.  الــــذين يمتلكــــون الوحــــدا  اإلنتاجيــــة
     ] 604و1989
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-2000( خالل الفترة )G.D.Pوضح تطور مسلك الناتج المحلي اإلجمالي)ي(7جدول )
 ( )القيمة بالمليون دينار(2017

 G.D.P السنوات

2000 17775.4 

2001 17640.7 

2002 15095.3 

2003 16160.6 

2004 48159.0 

2005 66619.0 

2006 79030.0 

2007 71503.7 

2008 90344.6 

2009 63689.1 

2010 87375.0 

2011 39171.1 

2012 100627.3 

2013 65994.5 

2014 45989.0 

2015 41523.0 

2016 46310.0 

2017 61000.0 

مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي، أعداد مختلفة عن الفترة  :المصدر

( مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث واإلحصاء، النشرة 2000-2009)

. صندوق النقد العر ن، 2018الر ع الثانن  - 58اال تصادية، المجلد 

 .أعداد مختلفة 2018-2013التقرير اال تصادي العر ن الموحد، 
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-2000)( خالل الفترة G.D.Pيوضح تطور مسلك الناتج المحلي اإلجمالي ) (8شكل )

2017 ) 

 فبالتأما في الجدوا السابق والرسم البياني المرافق له نسجا الم حظا  التالية:
( مليـــون دينـــار فـــي بدايـــة 17775.4أن قـــيم النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي ســـجل  ) •

 .2017( عام 61000.0فترة الدراسة ووصل  إلى )
كانــ  ال يمــة حيــ   2002سجا النــاتج المحلــي اإلجمــالي أدنــى مســتو، لــه عــام  •
حيــــ   2012( مليــــون دينــــارو فــــي حــــين ســــجا أعلــــى نســــبة لــــه عــــام 15095.3)

(و ولعــا الســبو فــي ذلــف يعــود ل رتفــا  الحاصــا 100627.3وصــل  ال يمــة إلــى )
 في أسعار النفط العالمية.

ــنوا   • ــي  2015-2013شــــهد  الســ ــاتج المحلــ ــة النــ ــدريجيا  فــــي قيمــ ــا  تــ انخفاضــ
( مليون دينارو وربما يعز، ذلــف 41523.0) 2015اإلجمالي حي  كان  في سنة 

 إلغ ق الموانخ النفطية واجبارها على عدم التصدير.
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خامسًا: دراسة قياسية عـن دور الـواردات الليبيـة فـي دعـم االقتصـاد الـوطني خـالل 
 (2017-2000الفترة )

ممــا ال شــف فيــه أن التوســع فــي الــواردا  مــع العــالم الخــارجي ينطــوي علــى جملــة    
آلثار على الوضع االقتصادي للدولةو وأن هذه اآلثار قد تكــون إيجابيــة تزيــد مــن من ا

أهميــة الــواردا  بالنســبة للعمليــة التنمويــةو كمــا يمكــن أن تكــون ســلبية ممــا يســتوجو 
ــادي  ــو االقتصـ ــي تح يـــق النمـ ــواردا  فـ ــرالا  بغـــرض تفعيـــا الـ ــة مـــن االجـ ــا  جملـ إتبـ

لتــابع والمطلــوو تفســيره والمتغيــر المســت ا المنشودو ول د وجو هنــا أن يــذكر المتغيــر ا
كمفتـــرض لتفســـير هـــذا المتغيـــر التـــابع حيـــ  ســـيتم قيـــاس النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي 
كمتغير تابع وحصيلة الواردا  الليبية كمتغير مست ا والتي قــد تمــارس دورا  مــتثرا  فــي 

 (و حيــ  تــم صــياغة دالــة يمكــن2017-2000دعــم االقتصــاد الــوطني خــ ا الفتــرة )
أن تســتخدم فــي تفســير التغيــرا  المشــاهدة فــي االقتصــاد الــوطني خــ ا الفتــرة موضــع 
الدراسةو هذه الدالة قد تم  صياغتها بحيــ  تشــتما علــى متغيــر مســت ا واحــد ويمثــا 
ــف  ــالي وذلـ ــي اإلجمـ ــاتج المحلـ ــو النـ ــد وهـ ــابع وحيـ ــر تـ ــةو ومتغيـ ــواردا  الليبيـ ــيلة الـ حصـ

 كما يلي:( SPSSباستخدام برنامج الحزمة اإلحصاتية )

Yt = B0 + B1Xt + t  ………(1) 
 كمتغير تابع.الناتج المحلي اإلجمالي :ترمز إلى  tYحيـث: 

        tX.ترمز إلى حصيلة الواردا  كمتغير مست ا: 
         t.ترمز إلى المتغير العشواتي : 
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االنحـــدار البســـيط والجـــدوا التـــالي يبـــين االختبـــارا  المســـتخدمة فـــي تحليـــا معادلـــة   
لتحديـــد الع قـــة بـــين حصـــيلة الـــواردا  الليبيـــة المتغيـــر المســـت ا علـــى النـــاتج المحلـــي 

 اإلجمالي المتغير التابع:
(  يوضح نتائج تبـاين االنحـدار لتحديـد أثـر قيمـة الـواردات علـى النـاتج 11جدول )
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الثابووووت 

(0b) 

32073.

9 

3.24

9 
0.005   

7.102 0.017 
0.55

4 

0.30

قيمووووووة  7

الوووواردا

 (xت )

1.672 
2.66

5 
0.017 

0.60

4 

1.71

2 

+  32073.9 + 1.672xy =    

 قيمة الواردات xالناتج النحلي اإلجمالي ،  yحيث أن : 

 من إعداد الباح و بنال  على مخرجا  الحاسو اآللي. المصدر: 
لتحديـــد الع قـــة بـــين قيمـــة الـــواردا  والنـــاتج المحلـــي اإلجمـــاليو فـــئن قيمـــة معامـــا    

( وهــي قيمــة موجبــة وتشــير إلــى وجــود ع قــة معنويــة بــين 0.554االرتبــاط تســاوي )
قيمـــة الـــواردا  والنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي و ولتحديـــد أثـــر قيمـــة الـــواردا  علـــى النـــاتج 

الجدوا أع ه أظهر  إن قيمة الداللــة اإلحصــاتية المحلي اإلجمالي و فئن النتاتج في 
وتشير إلى وجود أثر إيجــابي معنــوي ذو داللــة  0.05( وهي أقا من 0.017تساوي )

إحصــاتية ل يمــة الــواردا  علــى النــاتج المحلــي اإلجمــاليو  ف ــد تبــين إن قيمــة الــواردا  
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يـــتثر مـــتثر ( علـــى النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي و مـــا لـــم %30.7تـــتثر بنســـبة م ـــدارها )
ــة ــية البديلـ ــوا الفرضـ ــالي قبـ ــاتية (: 1H) آخـــر. وبالتـ ــة إحصـ ــوي ذو داللـ ــر معنـ ــد أثـ يوجـ

( علـــــى النـــــاتج المحلـــــي x( ل يمـــــة الـــــواردا  الليبيـــــة )0.05)عنـــــد مســـــتو، المعنويـــــة 
 (.yاإلجمالي )

 :النتائج
 . تساهم الواردا  في تغطية جزل كبير من الطلو المحلي في االقتصاد الليبي.1
يكن انخفاض قيمــة الــواردا  أو معــدال  نموهــا أو حصــتها فــي النــاتج المحلــي . لم 2

اإلجمالي نتيجة  لسياسة إحــ ا الــواردا  فحســو ولكــن أساســا  كنتيجــة لتطبيــق سياســة 
ال يــود الكميــة المباشــرة علــى الــواردا  بكــا مــا يراف هــا مــن ازديــاد للتعريفــة الجمركيــة 

 في تخفيض قيمة الواردا . وترشيد للصرف اهجنبي كا ذلف قد ساهم 
. ارتفا  درجة التركيز الجغرافي للواردا  الليبية حي  أن ُجَا التبادا التجــاري كــان 3

بالدرجة اهولى مــع مجموعــة الــدوا الصــناعية اهوروبيــة وهــي إيطاليــا وألمانيــا وفرنســا 
 وبريطانيا.

لمطلــوو إذ شــهد . لــم يكــن نشــاط الــواردا  الليبيــة مــع الــدوا العربيــة فــي المســتو، ا4
نوعــا  مــن التذبــذو خــ ا فتــرة الدراســةو واتســم  الــواردا  الليبيــة إلــى الــدوا اهفري يــة 

% ت ريبــا  فــي معظــم فتــرة الدراســةو وقــد يرجــع 1باالنخفــاض الشــديد حيــ  لــم تتجــاوز 
الســـبو ورال االنخفـــاض الشـــديد للـــواردا  الليبيـــة مـــن الـــدوا العربيـــة واالفري يـــة إلـــى 

ساسية التي تخدم حركة التبادا التجاري بين ليبيا والــدوا العربيــة مــن ضعف البنية اه
جهــةو وليبيــا والــدوا االفري يــة مــن جهــة أخــر،و مثــا ضــعف دور المتسســا  الماليــة 
ــا  ــبكة الن ـ ــا وتواضـــع شـ ــادا التجـــاري بينهـ ــا وتشـــجيع التبـ ــة فـــي تمويـ العربيـــة واالفري يـ



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
171 

ية واقتصــادية متضــاربة أحيانــا  والمواص  و وقد تكون هناف توجها  ومصــالح سياســ 
مــع عــدم وجــود سياســا  تكامليــة بــين الــدوا العربيــةو قــد يــتدي إلــى انخفــاض حجـــم 

 التبادا التجاري فيما بينها.
. تنامي الواردا  مــن الســلع االســتثمارية خصوصــا  فــي نهايــة فتــرة الدراســة وذلــف قــد 5

 التنمية االقتصادية. يكون نتيجة للبرامج االستثمارية التي تتبعها الدولة بهدف
ــة 6 ــة نتيجـ ــا  النفطيـ ــبية للـــواردا  مـــن المنتجـ ــة النسـ ــة واههميـ ــيم المطل ـ . تنـــاق  ال ـ

 للجهود التي بذل  أثنال تنفيذ خطط التحوا االقتصادي واالجتماعي .
. زيادة ال يم المطل ة واههمية النسبية للواردا  مــن الســلع االســته كية الغذاتيــة وان 7

ــكا متذبــــ  ــ  بشــ ــا  معــــدال  كانــ ــرا  الرتفــ ــر ذلــــف متشــ ــة ويعتبــ ــرة الدراســ ذو خــــ ا فتــ
االســـته ف مـــن هـــذه الســـلع إمـــا للزيـــادة فـــي عـــدد الســـكان أو ل خـــت ف فـــي اهنمـــاط 

 االسته كية الساتدة في الب د.

 :التوصيات
. زيــادة توظيــف العواتــد النفطيــة فــي ال طاعــا  اهساســية التــي يمكنهــا فعــ   احــدا  1

 وازن من ناحيةو وتنويع مصادر الدخا من ناحية أخر،.نمو مست ر ومت
. تطوير السياسة التجاريــة الليبيــة بحيــ  تكــون أكثــر اهتمامــا  بئقامــة ع قــا  حســنة 2

 مع جميع دوا العالم.
. علـــى متخـــذي ال ـــرار انتهـــاج سياســـا  يمكنهـــا مـــن توظيـــف الـــواردا  فـــي زيـــادة 3

تخــدم عمليــا  اإلنتــاج بــدال  مــن التمــادي  اإلنتاجو أي التركيز على استيراد السلع التي
 في استيراد السلع االسته كية.   
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ح لهــا محــا الــواردا  كموجــة لبــرامج التصــنيع 4 . اتبــا  سياســة تشــجيع الصــادرا  وا 
 وما تبعها من تكييف ل طا  التجارة الخارجية وأنماط التصنيع واالسته ف.

اإلنماتيـــة حســو أولوياتهـــا مــن حيـــ  المـــردود . ضــرورة ال يـــام بترتيــو المشـــروعا  5
 االقتصادي .

. ضرورة العما على خلــق بيتــة اســتثمارية مناســبة فــي ليبيــا وذلــف مــن خــ ا تــوفير 6
 البنية التحتية المناسبة.

. إن جهــود الدولــة يجــو أن توجــه بشــكا أكبــر لتح يــق االســت رار االقتصــادي ممــا 7
 اذ ال رارا  االستثمارية.يوفر البيتة االقتصادية الم تمة التخ

 :المراجع
 أواًل: الكتب والبحوث العلمية

حســام علــي داود وآخــرونو اقتصــاديا  التجــارة الخارجيــةو الطبعــة اهولــىو دار المســيرة . 1
 .  2002للنشر والتوزيع والطباعةو عمانو اهردنو 

. حســام علــي داودو مبــادئ االقتصــاد الكلــيو الطبعــة الثانيــةو دار المســيرة للنشــر والتوزيــع 2
 .2011والطباعةو عمانو اهردنو 

 .1989علم االقتصادو دار الفكر العربيو ال اهرةو مصرو . حسين عمرو مبادئ 3
-1970خليفة برايسو دراسة تحليلية وقياسية للميزان التجـاري فـي الجزاتـر خـ ا الفتـرة  .4

و بحـــ  م ـــدم لكليـــة العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـييروو جامعـــة الجزاتـــرو الجزاتـــرو 2010
2013. 

ح علــيو أثــر الصــادرا  والــواردا  علــى النمــو . عبــدالرزاق محمــد الــت ويف مخلــوف مفتــا5
و مجلـــــة 2014-1970االقتصـــــادي دراســـــة قياســـــية علـــــى االقتصـــــاد الليبـــــي خـــــ ا الفتـــــرة 
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الدراســا  االقتصـــاديةو كليـــة االقتصـــادو جامعـــة ســـر و ليبيـــاو المجلـــد الثـــانيو العـــدد اهواو 
 .2019يناير 

مــة التجــارة العالميــةو بحــ  م ــدم . عبــداهلل إمحمــد شــاميةو االقتصــاد الليبــي وتحــديا  منظ6
لنــــدوة االقتصــــاد الليبــــي ومنظمــــة التجــــارة العالميــــة الفــــر  والتحــــديا  التــــي نظمهــــا معهــــد 

 و طرابلسو ليبيا.2007يناير  30/31التخطيط في الفترة 
. موسى يوسف البرف عمران عباس يوسفو أثر ترقية الصـادرا  م ابـا إحـ ا الـواردا  7

و 16و مجلــة جامعــة البخــ و العــدد 2012-1992فــي الســودان علــى النشــاط االقتصــادي 
2016. 

 ثانيًا: الدوريات والنشرات والتقارير
. الهيتة الوطنية للمعلومـا  والتوثيـقو كتيـو الجيـو اإلحصـاتيو أعـداد مختلفـة عـن الفتـرة 1

1997- 2010. 
ــالا  االقتصـــادية للـــدوا 2 العربيـــةو الت ريـــر العربـــي . صـــندوق الن ـــد العربـــيو نشـــرة اإلحصـ

 .2018 – 2013الموحدو أعداد مختلفة عن الفترة 
و الربـع 58المجلـد . مصرف ليبيا المركزيو إدارة البحو  واإلحصالو النشرة االقتصـاديةو 3

 .2018الثاني 
 .2009 – 2000. مصرف ليبيا المركزيو الت رير السنويو أعداد مختلفة عن الفترة 4
الهيتــــــة الوطنيــــــة للمعلومــــــا  والتوثيــــــقو ملخــــــ  إحصــــــالا  التجــــــارة و وزارة التخطــــــيط .5

 .2017 -2000الخارجيةو أعداد مختلفة عن الفترة 
. وزارة التخطــيطو مصــلحة اإلحصــال والتعــدادو اتجاهــا  التجــارة الخارجيــةو أعــداد مختلفــة 6

 .2010 -1971عن الفترة 
   ثالثًا: المصادر األجنبية
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 خالل سرت منطقة في البطاطس محصول إلنتاج اقتصادية دراسة
 (2013-2019)الفترة

 سر   جامعة ـ الزراعة كليةب محاضر         . الغناي محمد بحري
 طرابلس  جامعة ـالزراعة كليةمحاضر ب      يوسف أبوبكر عبدالحميد

 

 خصلالم
ــدف      دراســـة اقتصـــاديا  إنتـــاج محصـــوا البطـــاطس فـــي منط ـــة  إلـــىالبحـــ و يهـ

  للتعــــرف علــــى الجــــدو، االقتصــــادية (2019-2013)ســــر  خــــ ا الفتــــرة الزمنيــــة: 
لزراعتهــــــا بالمنط ـــــــةو ودراســـــــة الكفـــــــالة اإلنتاجيــــــة واالقتصـــــــاديةو ومعرفـــــــة المـــــــردود 

لتربــة االقتصــادي مــن اإلنتــاجو فــي ظــا تــوفر المــوارد اهرضــية  الُمتمثالــة فــي وجــود ا
 - بعد وصوا مياه النهر الصناعي للمنط ـةالمناسبةو والمناة الم تمو وتوفر المياه _ 

ــة  ــاطس الثابتـ ــوا البطـ ــاج محصـ ــاليف إنتـ ــة تكـ ــن خـــ ا دراسـ ــة. ومـ لألغـــراض الزراعيـ
أن تكــاليف اإلنتــاج النتــاتج والُمتغيارة في المنط ة للعــروة الشــتوية والربيعيــةو وأوضــح  

ين ارتفا  صافي العاتد من المحصواو ســوال العــروة الشــتوية مشجعة ومناسبةو في ح
أو الربيعيـــةو فـــي ظـــا ارتفـــا  أســـعار المحصـــوا فـــي فتـــرا  مـــن الســـنةو اهمـــر الـــذي 
ــه  يشـــجع علـــى التوســـع فـــي زراعتـــه و والتـــي تتـــوفر فيهـــا كافـــة متطلبـــا  نجـــاح زراعتـ

اجيــة وتســوي ية َبيمنــ  أن زراعــة البطــاطس بمنط ــة ســر  تتميــز بكفــالة إنتو وتســوي ه. 
 مرتفعةو  

إنتــــاج البطــــاطس و  منط ــــة ســــر  و  الكفــــالة اإلنتاجيــــة و  الكفــــالة الكلمــــات المفتاحيــــة:  
 التسوي ية .
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Abstract 

    The aim of the research is to study the economics of potato 

production in the Sirte region during the period 2013-2019, to 

identify the economic feasibility of planting it in the region, to study 

the productive and economic efficiency, and to know the economic 

return from production in light of the availability of agricultural 

resources represented in the presence of suitable soil and a suitable 

climate, and the availability of water after the arrival of the man-

made river water to the region for agricultural purposes.  And by 

studying the production and fixed costs of potato crop in the region 

for the winter and spring periods. The results show that production 

costs are encouraging and appropriate, while the net yield of the 

crop, whether in the winter or spring loop, increased in light of the 

high crop prices in periods of year, which encourages the expansion 

of its cultivation in the region.  In order to  meets all the 

requirements for the success of its cultivation and marketing, also the 

results showed that potato cultivation in the Sirte region is 

characterized by high production and marketing efficiency in the 

case of following the extension programs, the availability of 

appropriate seeds, the optimal use of fertilizers and water, and the 

carrying out of agricultural operations that Helps in maintaining 

production and growth and obtaining high production rates 

Key words: potato production, Sirte region, production efficiency, 

marketing efficiency. 

   المقدمة:
محصـــوا البطـــاطس مـــن  محاصـــيا الخضـــرو ويعتبـــر مصـــدرا  أساســــيا  يعـــد      

ــادر غذاتيــــة أساســــيةو والتــــي تتمثــــا فــــي:  ــا تحتويــــه مــــن مصــ لغــــذال اإلنســــان  لمــ
الفيتامينـــــا و واهمـــــ ح المعدنيـــــةو )الكربوهيـــــدرا و والبـــــروتينو والـــــدهونو وأيضـــــا 

 .واهلياف(
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دوا كـــاٍّ مـــن: )االتحـــاد الســـوفيتيو بولنـــداو ألمانيـــاو الصـــينو الواليـــا  تعتبــر و     
ــة   ــر الـــدوا زراعـ ــر( مـــن أكثـ ــاو مصـ ــراو بريطانيـ ــداو سويسـ ــةو هولنـ ــدة اهمريكيـ المتحـ

 لمحصوا البطاطس.  
نحــو:  2007وقد بلا إجمالي إنتاج  العــالم مــن محصــوا البطــاطس فــي عــام     
جمـــــالي إنتـــــاج الـــــدوا  325 و وا  و  160المت دمـــــة نحـــــو: مليـــــون طـــــنٍّ مليـــــون طـــــنٍّ

جمــالي إنتــاج الــدوا الناميــة نحــو:  و وُتمثــاا الــدوا المت دمــة مــا  165وا  مليــون طــنٍّ
% مــن إجمــالي اإلنتــاج  50.77%و  والــدوا الناميــة مــا نســبته:  49.23نســبته: 

 (.118_107و  1991الكلي. )حسنو 
إنتاجــه ســنويا و كمــا يعتبــر محصــوا البطــاطس مــن محاصــيا الخضــر المتزايــد    
المنــاطق الليبيــةو وخصوصــا  التــي تمتــار بــالترو  كثيــر  مــنتــُزر  البطــاطس فــي و 

الرمليــة وشــبة رمليــةو ويبلــا حجــم المســاحة المزروعــة مــن المحصــوا أكثــر مـــن: 
أطنــان  10-3هكتــارو أمــا اإلنتاجيــةو فتتــراوح اإلنتاجيــة الهكتاريــة مــابين  15000
 للهكتار.

راعــة المحصــوا فــي منط ــة ســر  بعــد وصــوا ميــاه النهــر وقــد تــم االهتمــام بز     
منط ــة هــراوة.  والصــناعيو وخصوصــا  المنط ــة الُممتــدمة مــابين منط ــة اهربعــينو 

   (.2108و 2106و 2009)الشهاويو 
ونظرا  ل هتمام المتزايد من قتَبا المزارعين بزراعــة هــذا الصــنف مــن المحاصــيا    

ــاد  ــم االقتصــ ــاا علــ ــاحثين فــــي مجــ ــا كبــ ــذا  يتطلــــو منــ ــةو لــ ــة المدروســ فــــي المنط ــ
الزراعــيو دراســة الجــدو، مــن زراعــة هــذا المحصــوا بالمنط ــةو وذلــف مــن خــ ا 

المـــردود االقتصـــادي دراســـة الكفـــالة اإلنتاجيـــة واالقتصـــادية للمحصـــواو ومعرفـــة 
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ــأنها  ــن شـ ــادا و مـ ــاتح أو إرشـ ــديم أي نصـ ــا  ت ـ ــهو وأيضـ ــن إنتاجـ ــد( مـ ــافي العاتـ )صـ
 الرفع من الكفالة اإلنتاجية للمحصوا  للوصوا إلى أقصى ربح  ممكن. 

 المشكلة البحثية:
تَتمثــما المشــكلة البحثيــة فــي قصــور البيانــا  والمعلومــا  المتعل ــة بئنتــاج محصــوا    

ليبيــا بصــفة عامــةو ومنط ــة ســر  بصــفة خاصــةو خاصــة  فيمــا يتعلــق البطــاطس فــي 
ا مــن  بالكفــالة اإلنتاجيــة واالقتصــاديةو وحســاو تكليــف اإلنتــاج والعواتــدو وهــو مــا ُي لــا
اتجـــاه المـــزاعين لزراعـــة المحصـــواو فـــي ظـــا غيـــا  المغلومـــا  الفنيـــة والتســـوي ية  

ــوا  ــاج محصــ ــاليف إنتــ ــا تكــ ــة وتحليــ ــذي يتطلــــو دراســ ــر الــ ــد اهمــ ــاطسو والعواتــ البطــ
 .الصافيةو والتعرف على جدو، إنتاج المحصوا في المنط ة

 أهداف البحث:
يهـــدف البحـــ  إلـــى إل ـــال الضـــول علـــى إنتـــاج أهـــم محاصـــيا الخضـــرو وهــــو    

(و 2013-2019محصــــــــوا البطــــــــاطس فــــــــي منط ــــــــة ســــــــر  خــــــــ ا الفتــــــــرة: )
 .واإلنجازا  التي تح    في الفترة الساب ة

دناي مســـتو،      وأيضــا  معرفــة أهـــم الع بــا  التــي تواجـــه إنتــاج المحصــوا إلـــى تــَ
اإلنتاجية من هذه المحاصيا. ومــن ثــَممو فــئن هــذا البحــ  يهــدف بصــفة عامــة إلــى 

 و ويهدف إلى :ال يام بدراسة تحليلية القتصاديا  إنتاج محصوا البطاطس
 ة سر .  دراسة عاتد وتكاليف إنتاج محصوا البطاطس في منط  .1
ــوا .2 ــن محصـــ ــار مـــ ــة الهكتـــ ــدير ربحيـــ ــةو وت ـــ ــعار المزرعيـــ ــور اهســـ ــة تطـــ دراســـ

 البطاطس في منط ة سر .
. اقتــراح بعــض التوصــيا  التــي قــد تســاعد فــي عــ ج بعــض المشــاكاو التــي  3
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 تواجه إنتاج محصوا البطاطس في منط ة سر .
ــيَح      ــر توضـــ ــداف البحـــــ   يتطلـــــو اهمـــ ــالة ولتح يـــــق أهـــ ــن الكفـــ ــة مـــ اإلنتاجيـــ

البطــاطس فــي منط ــة ســر و وهــو موضــو  البحــ   مــن خــ ا التركيــزو  محصوا
ومعرفــة البنــود المــتثرة فــي إنتــاج المحصــوا العاتــدو وتكــاليف اإلنتــاج المحصــواو 

   .وأيضا  المتشرا  اإلنتاجية واالقتصادية لمحصوا البطاطس
سمو ربحية الدينار الُمنفــَق فــي والتي تَتمثما في: )ربحية الدينار الُمنَفق في المو     

 .الشهرو ربحية الهكتار في الشهرو نسبة اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية(
ا أن إنتــاج محصـــوا البطــاطسو      يـــتم إنتاجــه علــى موســـمين خــ ا الســـنةو  بتمــَ

لـــذا  ف ـــد تـــم ت ســـيم دراســـة المحصـــوا علـــى فصـــلين  حيـــ  يتنـــاوا الفصـــا اهوا 
 .جية واالقتصادية لمحصوا البطاطس: )العروة الشتوية(دراسة الكفالة اإلنتا

ويتنــاوا الفصــا الثــاني دراســة الكفــالة اإلنتاجيــة لمحصــوا البطــاطس: )العــروة   
 الربيعية(.  

محصــوا البطــاطس يســتوجو معرفــة العاتــد مــن لإن دراســة الكفــالة اإلنتاجيــة     
زراعتهو وي صد بعاتــد الهكتــار  قيمــة إنتــاج الهكتــار مــن محصــواو ومــن الطبيعــي 
ــن ومتوســـط  ــعر الطـ ــت ف متوســـط سـ ــا  الخـ ــن الهكتـــار _ وف ـ ــد مـ ــف العاتـ أن يختلـ

تكــاليف وعاتــد محصــوا اإلنتاجيــة الهكتاريــة _ ويتضــمن هــذا الجــزل مــن الدراســة 
ــف مــــ  ــد البطــــاطسو وذلــ ــافي العاتــ ــاليفو وصــ ــة التكــ ــراد الكلــــيو وجملــ ن حيــــ  اإليــ

ــادية          للهكتــــــــــــــارو واهســــــــــــــعار المزرعيــــــــــــــةو والمتشــــــــــــــرا  اإلنتاجيــــــــــــــة واالقتصــــــــــــ
 (.2106 ،2108 ،2009 الشهاوي،) للمحصوا.
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الكفـــاءة اإلنتاجيـــة واالقتصـــادية لمحصـــول البطـــاطس فـــي منطقـــة ســـرت  أواًل: 
 )العروة الشتوية(:

ــرة لمحصــول  -1 ــة والمتغي ــاليف الثابت ــود التك ــروة خــالل البطــاطس أهــم بن )الع
 (:الشتوية

بدراسة أهم بنود التكاليف لمحصوا البطاطس العروة تَبــيمن مــن الجــدوا رقــم:      
 اآلتي:( 1)
دينــار خــ ا  15489.29أن متوســط جملــة التكــاليف اإلنتاجيــة بلــا نحــو:  -

في م دمة التكــاليف اإلنتاجيــة  بذور (و وقد جال   ال2013-2019الفترة: )
ــو: 33.71بنحــــــو:  ــار اهرض  بنحــــ ــة  إيجــــ ــة الثانيــــ ــا فــــــي المرتبــــ %و ويليهــــ
ــو: 9.78 ــي  بنحــ ــماد التونســ ــة  الســ ــة الثالثــ ــي المرتبــ ــا فــ %و 9.73%و ويليهــ
%و ويليهــا المرتبــة 9.41هــا فــي المرتبــة الرابعــة  ن ــا المحصــوا  بنحــو: ويلي

ــدا  و  ــدي و  المبيــ ــماد البلــ ــن  الســ ــاٌّ مــ ــابعة  كــ ــةو و الســ ــةو والسادســ الخامســ
ــو:  ــة  بنحـ ــة العاتليـ % علـــى الترتيـــو مـــن 4.88%و 4.98%و 8.21 العمالـ

ريــا و متوســط التكــاليف اإلنتاجيــةو يليهــا كــاٌّ مــن  تهيتــة اهرض و  ســماد اليو 
 الُمغـــــذايا  و  إيجـــــار اآلال  و  غـــــرس المحصـــــوا و  مصـــــروفا  متفرقـــــة و 

ي المحصــــــــــوا و  االهـــــــــت ف  بنحــــــــــو:  %و 2.36%و 3.8%و 4.06 َجنـــــــــل
% علـــــــــــى الترتيـــــــــــو مـــــــــــن 1.29%و 1.62%و1.94%و 2.01%و2.23

والجــدوا أدنــاه يوضــح اههميــة  متوســط التكــاليف الكليــة خــ ا فتــرة الدراســة
 .التكاليف لمحصوا البطاطسالنسبية ههم بنوذ 

( األهمية النسبية ألهم بنود التكاليف لمحصول البطاطس 1جدول رقم: )
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 .2013-2019)خالل الفترة: ))العروة الشتوية(
                            

 بنود التكاليف
 المتوسط

األهميووووووووووة 

 النسبية %
 الترتيب

 1 33.71 5221 البذور )التقاوي(

 9 3.8 589.28 اليورياالسماد 

 6 4.89 771.42 المبيدات

 5 8.21 1271.42 السماد البلدي

 8 4.06 629 تأييئة األرض للزراعة

 14 1.62 251.43 َجْني المحصول

 3 9.73 1507.14 السماد التونسي

 12 2.01 310.86 غرس المحصول

 10 2.36 365.71 الُمغذِّيات

 4 9.41 1457.14 نقل المحصول

 13 1.94 300 المصروفات المتفرقة

  81.82 12673.57 مج التكاليف الُمتغيِّرة

 2 9.78 1514.29 إيجار األرض

 11 2.23 344.29 إيجار اآلالت

 7 4.88 757.14 العمالة العائلية

 15 1.29 200 االهتالك

  18.18 2815.71 جملة التكاليف الثابتة

   15489.29 جملة التكاليف

 (.1: ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: )المصدر
 :التكاليف الكلية الهكتارية لمحصول البطاطس )العروة الشتوية(  

تُبــيان بيانــا  الجــدوا أن متوســط التكــاليف الكليــة لمحصــوا البطــاطس بلــا نحــو: 
بتحــــــدٍّ أدنـــــى بلـــــا نحــــــو:  2019)و 2013) دينـــــار خـــــ ا الفتـــــرة: 15489.29

و 2018دينــار فــي عــام  22789: و وحــدٍّ أقصــى2012دينــار فــي عــام  10417
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% مــن عــام 45.71دينارو وبمعدا زيادة بلــا نحــو:  12372بزيادة قدرها نحو: 
% من التكــاليف الكليــةو 18.18. وُيمثاا متوسط التكاليف الثابتة حوالي: 2012

 % من التكاليف الكلية. 81.82أما متوسط التكاليف الُمتغيارة فيمثا حوالي: 
  كاليف الثابتة:الت

( أن متوســط التكــاليف اإلنتاجيــة الثابتــة للهكتــار مــن 2تُبــيان بيانــا  الجــدوا رقــم: )
 و خـــــــــــــــــــ ا الفتـــــــــــــــــــرة: 2815.71محصـــــــــــــــــــوا البطـــــــــــــــــــاطس بلـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــو: 

ــو: 2019-2013) ــا نحــ ــى بلــ ــدٍّ أدنــ ــام  1880( بحــ ــي عــ ــار فــ ــدٍّ 2013دينــ و وحــ
 1620: و بزيــــادة قــــدرها نحــــو2018دينــــار فــــي عــــام  3500أقصــــى بلــــا نحــــو: 

 .2013% من عام  53.71دينارو وبمعدا زيادة بلا نحو: 
 التكاليف الُمتغيِّرة:

رة لمحصــــوا 2تُبــــيان بيانــــا  الجــــدوا رقــــم: )      ( أن متوســــط التكــــاليف الُمتغيــــا
( بحـــدٍّ 2013-2019دينـــار خـــ ا الفتـــرة: ) 12673.57البطـــاطس بلـــا نحـــو: 

حــدٍّ أقصــى بلــا ب(و و 2014_2013دينــار فــي عــامي ) 8537أدنــى بلــا نحــو: 
ــو:  ــام  19289نحـ ــي عـ ــار فـ ــو: و  و 2019دينـ ــدرها نحـ ــادة قـ ــار 10752بزيـ  دينـ
 .  2012  عام  % من  44.25و وبمعدا زيادة بلا نحو: ليبي 

 نسبة التكاليف الُمتغيِّرة من التكاليف الكلية:
من التكــاليف الكليــة ( َتذبلُذو نسبة التكاليف الُمتغيارة  2تُبيان بيانا  الجدوا رقم: )

( وقــد تراوحــ  بــين حــدٍّ أدنــى 2013-2019لمحصــوا البطــاطس خــ ا الفتــرة: )
% فـــي  84.64و وحـــدٍّ أقصـــى بلـــا نحـــو: 2014% فـــي عـــام 78.77بلـــا نحـــو: 

 %. 81.34و ومتوسط سنوي بلا نحو: 2019عام 
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 ( التكاليف الكلية واُلمتغيرِّة والثابتة لمحصول البطاطس 2جدول رقم: )
  (دينار) -(2013-2019الفترة: ))العروة الشتوية للهكتار( خالل     

 السنة

التكوووووواليف 

 الُمتغيِّرة

 )دينار(

التكوووواليف 

 الثابتة

 )دينار(

التكوووووواليف 

 الكلية

 )دينار(

 %

التكاليف 

الُمتغيِّرة 

مووووووووون 

 الكلية

2013 8537 1880 10417 81.95 

2014 8537 2300 10837 78.77 

2015 10424 2800 13224 78.82 

2016 11491 2850 14341 80.12 

2017 13778 3180 16958 81.24 

2018 16659 3200 19859 83.88 

2019 19289 3500 22789 84.64 

 81.34 15489.29 2815.71 12673.57 المتوسط

 (.   1: ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: )المصدر

ر السعر المزرعي لمحصول   البطاطس:تطوُّ
ــيان بيانـــا  الجـــدوا رقـــم: )     ــعر محصـــوا البطـــاطس خـــ ا الفتـــرة: 3تُبـ ( تزايـــد سـ

ــا نحـــو: 2019-2013) ــى بلـ ــين حـــدٍّ أدنـ ــ  بـ ــد تراوحـ ــارا  فـــي  70(و وقـ ــارا  / قنطـ دينـ
ــامي ) ــا نحـــو: 2014_2013عـ ــى بلـ ــدٍّ أقصـ ــامي  150(و وحـ ــي عـ ــارا  فـ ــارا  / قنطـ دينـ

دينـــار/ أطنـــان  خـــ ا فتـــرة  105.71(و وبمتوســـط ســـنوي بلـــا نحـــو: 2018_2019)
 الدراسة.

 اإليراد الكلي:
( أن متوســط اإليــراد الكلــي لمحصــوا البطــاطس 3تُبــيان بيانــا  الجــدوا رقــم: )    

( بحـــدٍّ أدنـــى بلـــا نحـــو: 2013-2019دينـــار خـــ ا الفتـــرة: ) 33828بلــا نحـــو: 
 48000(و وحــدٍّ أقصــى بلــا نحـــو: 2013_2012: )يدينــار فــي عــام 22400
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دينــارو وبمعــدا  25600(و بزيــادة قــدرها نحــو: 2017_2018دينــار فــي عــامي )
 .  2013% من عام 46.66زيادة بلا نحو: 

 صافي العائد للهكتار:
( أن متوسط صافي العاتد للهكتار مــن محصــوا 3تُبيان بيانا  الجدوا رقم: )    

ــو:  ــا نحــ ــاطس بلــ ــرة ) 18340.71البطــ ــار خــــ ا الفتــ ــدٍّ 2018-2012دينــ ( بحــ
دينــار فــي  281.41و وحدٍّ أقصى 2014دينار في عام  10776أدنى بلا نحو: 

ــام  ــو: 2017عــ ــدرها نحــ ــادة قــ ــا  17365و بزيــ ــادة بلــ ــدا زيــ ــارو و بمعــ ــو: دينــ نحــ
 .  2015% من عام 38.29

( األسعار المزرعية واإلنتاجية الهكتارية، واإليراد الكلي، والتكاليف 3جدول رقم: )
الكلية، وصافي العائد لمحصول البطاطس )العروة الشتوية( خالل الفترة: من 

  (دينار) (.2019-2013)
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2013 70 320 22400 10417 11993 

2014 70 320 22400 10837 11563 

2015 75 320 24000 13224 10776 

2016 100 320 32000 14341 17659 

2017 125 320 40000 16958 23042 

2018 150 320 48000 19859 28141 

2019 150 320 48000 22789 25211 

 18340.71 15489.29 33828 22400 105.71 المتوسط

 (.  1ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: ) المصدر:
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 المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس )العروة الشتوية(:
المعــايير االقتصــاديةو التــي يتنــاوا هــذا الجــزل مــن البحــ  إيجــاد مجموعــة مــن    

مــن خ لهــا يمكــن معرفــة الكفــالة االقتصــادية لمحصــوا البطــاطس خــ ا )العــروة 
ا هــذه المعــايير فــي: )ربحيــة الــدينار المســتثمر فــي الموســمو فــى  الشــتوية(و وتَتمثــم

 الشهرو صافي العاتد الهكتاريو و نسبة اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية(.
 لُمنَفق في الموسم:ربحية الدينار ا

يــتم الحصــوا علــى هــذا المعيــار ب ســمة عاتــد الهكتــار علــى إجمــالي التكــاليف    
( أن متوســــط أربحيــــة الــــدينار 4الكليــــة للهكتــــارو حيــــ  تَبــــيمن مــــن الجــــدوا رقــــم: )

ق فـــي الموســـم لمحصـــوا البطـــاطس بلـــا نحـــو:  دينـــار خـــ ا متوســـط  1.18الُمنفــَ
 (.2013-2019) :الفترة 

 ربحية الدينار الُمنَفق في الشهر:
يتم الحصوا على هذا المعيار ب سمه أربحية الدينار الُمنَفق فــي الموســم علــى     

شهورو وتَبــيمن مــن الجــدوا رقــم:  5مدة مك  المحصوا في اهرضو وهي حوالي 
ق فــي الشــهر بلــا نحــو: 4) ــدينار الُمنفــَ دينــارا  خــ ا  0.24( أن متوســط ربحيــة ال

 (.2013-2019متوسط الفترة: )
 ر في الشهر:ربحية الهكتا   

ــدة مكــــ       ــى مــ ــار علــ ــد الهكتــ ــمة عاتــ ــار ب ســ ــذا المعيــ ــى هــ ــوا علــ ــتم الحصــ ويــ
( تَبيمن أن متوسط عاتــد الهكتــار فــي 4المحصوا في اهرضو ومن الجدوا رقم: )
دينـــار خـــ ا متوســـط الفتـــرة:  3668.14الشـــهر لمحصـــوا البطـــاطس بلـــا نحـــو: 

(2019-2013.) 
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 نسبة اإليراد الكلي إلى التكاليف الكلية:   
ا الم ياس عبــارة عــن النســبة بــين قيمــة اإلنتــاج إلــى تكلفــة عناصــر اإلنتــاج وهذ    

طَري العمليـــة  المســـتخدمة فـــي العمليـــا  اإلنتاجيـــةو أي أن هـــذا المعيـــار يتنـــاوا شـــَ
اإلنتاجيـــــة فـــــي صـــــورتها الن ديـــــةو وهـــــذا الم يـــــاس يفســـــر الم ارنـــــة بـــــين الوحـــــدا  

 .اإلنتاجية المختلفةو وكذلف بين اهنماط المزرعية
نســبة اإليــراد الكلــي إلــى التكــاليف الكليــة بلغــ   ( تَبــيمن أن4ومن الجدوا رقــم: )   

 .(2013-2019% خ ا متوسط الفترة )45.97نحو: 
( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس  4جدول رقم: )

 (.2013-2019)العروة الشتوية( خالل متوسط الفترة: )

 القيمة البيان

  نطار 320 اإلنتاجية ال كتارية ) نطار(

 دينار 33828  يمة اإلنتاج )اإليراد الكلن( دينار

 اش ر 5 مدة مكث المحصول فن األرض  الش ور

 15489.29 إجمالن التكاليف اإلنتاجية  الدينار

 18340.71 (1صافن العائد ال كتاري )

 1.18 (2ر حية الدينار الُمنفَق فن الموسم )

 0.236 (3ر حية الدينار الُمنفَق فن الش ر)

 3668.142 (4ر حية ال كتار فن الش ر )

 % 45.79 نسبة إجمالن اإليراد إلى التكاليف  الدينار

 (.   1: ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: )المصدر
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 التكاليف الكلية. -( صافي العاتد الهكتاري = اإليراد الكلي1)
الــدينار الُمنفــَق فــي الموســم = صــافي العاتــد الهكتــاري / التكــاليف ( ربحيــة 2)

 الكلية.
( ربحية الدينار الُمنَفق في الشهر  = أربحية الــدينار الُمنفــَق فــي الموســم / 3)

 مدة مك  المحصوا في اهرض.
( ربحيـــــة الهكتـــــار فـــــي الشـــــهر = صـــــافي العاتـــــد الهكتـــــاري / مـــــدة مكـــــ  4)

 .المحصوا في اهرض
ــروة ثانيًا: ــاطس )العـــ ــول البطـــ ــادية لمحصـــ ــة واالقتصـــ ــاءة اإلنتاجيـــ الكفـــ

 الربيعية(:
ــذا الجــــزل مــــن البحــــ       ــاج المحصــــواو واإليــــراد الكلــــيو يتنــــاوا هــ تكــــاليف إنتــ

ــاد المتشــــرا  اإلنتاجيــــة واالقتصــــادية التــــي  وصــــافي العاتــــد للهكتــــارو وأيضــــا  إيجــ
 الربيعية.   تساعد في معرفة كفالة إنتاج المحصوا خ ا العروة 

(  ن حــــظ أن مســــتلزما  2(و والملحــــق رقـــم: )1مـــن خــــ ا الملحـــق رقــــم: )     
اإلنتــاج المســتخَدمة فــي العــُروتَين هــي نفســهاو واالخــت ف فــي بنــد البــذور فحســو  
حيـــ  إن الكميـــة المســـتخدمة مـــن البـــذور أقـــا فـــي العـــروة الربيعيـــةو حيـــ  يحتـــاج 

ذور( نظــرا  النــه _ خــ ا هــذا الموســم _ قنطــارا  مــن البــ  22الهكتــار إلــى حــوالي: )
يــــتم ت طيــــع حبــــة البطــــاطس إلــــى ث ثــــة أجــــزال أو أكثــــرو بينمــــا _ خــــ ا الموســــم 

قنطــارا  مــن البــذور( أي كميــة   32الشتوي )العروة الشتوية( _ يحتاج الهكتار إلــى )
أكبر مما يحتاجه الموسم الربيعيو والسبو ورال ذلف  أنــه فــي الموســم الشــتوي يــتم 

حبـــة البطـــاطس بالكامـــا فـــي اهرض كبـــذرةو لـــذا  يســـتوجو دراســـة الكفـــالة  وضـــع
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 اإلنتاجية لمحصوا البطاطس خ ا العروة الربيعية.  
 :البطاطس العروة الربيعيةأهم بنود التكاليف الثابتة والُمتغيِّرة لمحصول 

ــيمن مــن الجــدوا رقــم: ) ( أن 5بدراســة أهــم بنــود التكــاليف لمحصــوا البطــاطسو تَب
ــا نحـــو:  ــاليف اإلنتاجيـــة بلـ ــط جملـــة التكـ ــار خـــ ا الفتـــرة:  14397.57متوسـ دينـ

فــــي م دمــــة التكــــاليف اإلنتاجيــــة بنحــــو:  بــــذور (و وقــــد جــــال   ال2019-2013)
%و ويليهــا 10.52%و ويليهــا فــي المرتبــة الثانيــة  إيجــار اهرض  بنحــو: 28.92

ا فــي المرتبــة الرابعــة %و ويليهــ 10.47في المرتبة الثالثــة  الســماد التونســي  بنحــو: 
ــةو 10.12 ن ـــــــا المحصـــــــوا  بنحـــــــو:  ــة الخامســـــــةو والسادســـــ ــا المرتبـــــ %و ويليهـــــ

والســـــابعة  كـــــاٌّ مـــــن:  الســـــماد البلـــــدي و  المبيـــــدا  و  العمالـــــة العاتليـــــة و بنحـــــو: 
ــط التكـــاليف اإلنتاجيـــةو 5.26%و 5.36%و 8.83 ــى الترتيـــو مـــن متوسـ %و علـ

ــماد ا ــا كــــاٌّ مــــن:  تهيتــــة اهرض و  ســ ــار اآلال  و يليهــ ــذايا  و  إيجــ ــا و  الُمغــ ليوريــ
ي المحصــوا و  االهــت ف و بنحــو:   غــرس المحصــوا و  مصــروفا  متفرقــة و َجنــل

%و 1.75%و 2.08%و 2.16%و 2.39%و 2.54%و 4.09%و 4.36
 % على الترتيو من متوسط التكاليف الكلية خ ا فترة الدراسة.1.39
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النسبية ألهم بنود التكاليف لمحصول ( األهمية 5جدول رقم: )
 (.2013-2019البطاطس )العروة الربيعية(خالل الفترة )

 المتوسط بنود التكاليف
األهميوووووووووووة 

 النسبية %
 الترتيب

 1 28.92 4164.28 البذور )التقاوي(

 9 4.09 589.28 السماد اليوريا

 6 5.36 771.42 المبيدات

 5 8.83 1271.42 السماد البلدي

تأييئووووووة االرض 

 للزراعة
629 4.36 8 

 14 1.75 251.43 َجْني المحصول

 3 10.47 1507.14 السماد التونسي

 12 2.16 310.86 غرس المحصول

 10 2.54 365.71 الُمغذِّيات

 4 10.12 1457.14 نقل المحصول

المصوووووووووروفات 

 المتفرقة
300 2.08 13 

مجمو  التكوواليف 

 الُمتغيِّرة
11581.8 80.68  

 2 10.52 1514.29 إيجار األرض

 11 2.39 344.29 إيجار اآلالت

 7 5.26 757.14 العمالة العائلية

 15 1.39 200 االهتالك

جملوووة التكووواليف 

 الثابتة
2815.71 19056  

   14397.57 جملة التكاليف

 (.   2ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: ) :المصدر
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 التكاليف الكلية للهكتار من محصول البطاطس )العروة الربيعية(:
( أن متوســط التكــاليف الكليــة لمحصــوا البطــاطس بلــا 2تُبيان بيانــا  الجــدوا رقــم: ) 

( بحــــدٍّ أدنــــى بلــــا نحـــــو: 2013-2019دينــــار خــــ ا الفتـــــرة: ) 14397.57نحــــو: 
و بزيــادة 2019دينــار فــي عــام  21069و وحــدٍّ أقصــى 2013دينــار فــي عــام  9489

. 2013% مــن عــام 45.04دينــارو و بمعــدا زيــادة بلــا نحــو:  11580قــدرها نحــو 
% مــن التكــاليف الكليــةو أمــا متوســط 19.56وُيمثــاا متوســط التكــاليف الثابتــة حــوالي: 

ــوالي:  ــا حـــ رة يمثـــ ــٍّ ــاليف الُمتغيـــ ــ ا ا 80.68التكـــ ــة خـــ ــاليف الكليـــ ــن التكـــ ــرة % مـــ لفتـــ
 المدروسة.

 لتكاليف الثابتة:ا
ــيان بيانــــــا  الجــــــدوا رقــــــم: )    ــط التكــــــاليف الثابتــــــة لمحصــــــوا 2تُبــــ ( أن متوســــ

( بحــدٍّ أدنــى 2013-2019دينار خــ ا الفتــرة: ) 2815.71البطاطس بلا نحو: 
ــو:  ــام  1880بلـــا نحـ ــي عـ ــار فـ ــدٍّ أقصـــى 2012دينـ ــام  3500و وحـ ــي عـ ــار فـ دينـ

% مــن 53.71دينارو وبمعدا زيادة بلــا نحــو: 1620و بزيادة قدرها نحو: 2019
   .2013عام 

 التكاليف الُمتغيِّرة:
رة لمحصــــــوا 6تُبـــــيان بيانــــــا  الجــــــدوا رقــــــم: )    ( أن متوســـــط التكــــــاليف الُمتغيــــــا

( بحــدٍّ أدنــى 2013-2019دينــار خــ ا الفتــرة: ) 11581.8البطاطس بلا نحــو: 
دينــار فــي عــام  17569و وحــدٍّ أقصــى: 2013دينــار فــي عــام  7609بلــا نحــو: 

%  43.31دينــارو و بمعــدا زيــادة بلــا نحــو:  9960و بزيــادة قــدرها نحــو: 2019
 .  2013من عام 
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 :نسبة التكاليف الُمتغيِّرة من التكاليف الكلية
رة مـــن التكـــاليف 6تُبـــيان بيانـــا  الجـــدوا رقـــم: )    ُذو نســـبة التكـــاليف الُمتغيـــا ( َتذبـــل

(و وقــد تراوحــ  بــين حــدٍّ 2013-2019الكلية لمحصوا البطاطس خ ا الفتــرة: )
%  83.39و وحــدٍّ أقصــى بلــا نحــو: 2014% فــي عــام 76.45أدنــى بلــا نحــو: 

 %.   80.68ومتوسط سنوي بلا نحو: و 2019في عام 
رة والثابتـة لمحصـول البطـاطس للهكتـار 6جدول رقم: ) ( التكاليف الكلية والُمتغيـِّ

 )دينار( (.2013-2019)العروة الربيعية( خالل الفترة: )

 السنة

التكوووواليف 

 الُمتغيِّرة

 )دينار(

التكوووواليف 

 الثابتة

 )دينار(

التكووووووواليف 

 الكلية

 )دينار(

 %

التكاليف 

الُمتغيِّرة 

مووووووووون 

 الكلية

2103 7609 1880 9489 80.19 

2014 7467 2300 9767 76.45 

2015 9280 2800 12080 76.82 

2016 10971 2850 13821 79.38 

2017 13058 3180 16328 80.42 

2018 15119 3200 18319 82.53 

2019 17569 3500 21069 83.39 

 80.68 14397.57 2815.71 11581.8 المتوسط

 (.   2: ُجمعت وًحسبت من الملحق رقم: )المصدر
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ر السعر المزرعي لمحصول البطاطس )العروة الربيعية(:تط  وُّ
 ( تزايــد ســعر محصــوا البطــاطس خــ ا الفتــرة:7تُبــيان بيانــا  الجــدوا رقــم: )    

دينــار/ قنطــار فــي  100وقــد تراوحــ  بــين حــدٍّ أدنــى بلــا نحــو:  (. (2019-2013
دينـــارا  / قنطـــارا  فـــي عـــامي   150و وحـــدٍّ أقصـــى بلـــا نحـــو: (2013_2014)عـــامي 

دينـــــارا  / قنطـــــارا  خـــــ ا فتـــــرة  125و وبمتوســـــط ســـــنوي بلـــــا نحـــــو: ((2018_2019
 الدراسة.   

 اإليراد الكلي:
متوســط اإليــراد الكلــي لمحصــوا البطــاطس بلــا ( أن 7تُبيان بيانا  الجدوا رقــم: )    

 30000( بحــدٍّ أدنــى بلــا نحــو: 2013-2019دينــار خــ ا الفتــرة: ) 37500نحــو: 
دينــار فــي عــامي  45000(و وحدٍّ أقصى بلا نحو: 2013_2014ي )دينار في عام

ــو: 2018_2019) ــدرها نحـــ ــادة قـــ ــو:  15000( بزيـــ ــا نحـــ ــادة بلـــ ــدا زيـــ ــار وبمعـــ دينـــ
 .  2013% من عام 66.66

 صافي العائد للهكتار:
( أن متوســـط صـــافي العاتـــد للهكتـــار مـــن محصـــوا 7تُبـــيان بيانـــا  الجـــدوا رقـــم: )   

( بحــدٍّ أدنــى 2013-2019دينــار خــ ا الفتــرة: ) 23102.43البطــاطس بلــا نحــو: 
ــو:  ــام  20233بلـــا نحـ ــي عـ ــار فـ ــى 2014دينـ ــدٍّ أقصـ ــام  26681و وحـ ــي عـ ــار فـ دينـ

% مــن 75.83دينــارو و بمعــدا زيــادة بلــا نحــو:  6448بزيــادة قــدرها نحــو:  2018
 .  2014عام 
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( األسعار المزرعية واإلنتاجية الهكتارية، واإليراد الكلي والتكاليف الكلية، 7جدول رقم: )
-2019وصافي العائد لمحصول البطاطس )العروة الربيعية( خالل الفترة: من )

 ()دينار(2013
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 (.     2ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: )  المصدر:
 المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول البطاطس )العروة الربيعية(:

يتناوا هذا الجزل مــن البحــ  إيجــاد مجموعــة مــن المعــايير االقتصــاديةو التــي مــن     
خ لهــا يمكــن معرفــة الكفــالة االقتصــادية لمحصــوا البطــاطس خــ ا العــروة الربيعيــة 
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وتَتمثما هــذه المعــايير فــي ربحيــة الــدينار الُمســتثَمر فــي: )الموســمو فــي الشــهرو صــافي 
 كلي إلى التكاليف الكلية(.العاتد الهكتاريو ونسبة اإليراد ال

 ربحية الدينار الُمنَفق في الموسم:
يتم الحصوا على هذا المعيار ب سمة عاتد الهكتــار علــى إجمــالي التكــاليف الكليــة 

( أن متوســط أربحيــة الــدينار الُمنفــَق فــي 8للهكتارو حيــ  تَبــيمن مــن الجــدوا رقــم: )
توســــــط الفتــــــرة: دينــــــار خــــــ ا م 1.6الموســــــم لمحصــــــوا البطــــــاطس بلــــــا نحــــــو: 

(2019-2013.) 
 ربحية الدينار الُمنَفق في الشهر:

يتم الحصوا على هذا المعيار ب ســمه أربحيــة الــدينار الُمنفــَق فــي الموســم علــي    
شــهور وتَبــيمن مــن الجــدوا رقــم:  5مدة مك  المحصوا فــي اهرض وهــي حــوالي: 

دينــارا  خــ ا  0.32نحــو: ( أن متوســط أربحيــة الــدينار الُمنفــَق فــي الشــهر بلــا 8)
 (.2013-2019متوسط الفترة: )

 ربحية الهكتار في الشهر:
ويـــــتم الحصـــــوا علـــــى هـــــذا المعيـــــار ب ســـــمة عاتـــــد الهكتـــــار علـــــى مـــــدة مكـــــ     

( تَبيمن أن متوسط عاتــد الهكتــار فــي 8المحصوا في اهرضو ومن الجدوا رقم: )
توســـط الفتــــرة: دينــــار خـــ ا م 4620.5الشـــهر لمحصـــوا البطــــاطس بلـــا نحـــو: 

(2019-2013.) 
 نسبة اإليراد الكلي الي التكاليف الكلية:

وهذا الم ياس عبــارة عــن النســبة بــين قيمــة اإلنتــاج إلــى تكلفــة عناصــر اإلنتــاج     
طَري العمليـــة  الُمســـتخَدمة فـــي العمليـــا  اإلنتاجيـــةو أي أن هـــذا المعيـــار يتنـــاوا شـــَ
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يفســـــر الم ارنـــــة بـــــين الوحـــــدا   اإلنتاجيـــــة فـــــي صـــــورتها الن ديـــــةو وهـــــذا الم يـــــاس
ــيمن 8اإلنتاجيــة المختلفــةو وكــذلف بــين اهنمــاط المزرعيــةو ومــن الجــدوا رقــم: ) ( تَب

% خــ ا متوســط 38.39نسبة اإليراد الكلي إلــى التكــاليف الكليــة بلغــ  نحــو:  أن
 (.2013-2019الفترة: )

البطاطس )العروة ( المؤشرات اإلنتاجية واالقتصادية لمحصول 8جدول رقم: )
 (.2013-2019الصيفية( خالل متوسط الفترة: )

 القيمة البيان

 قنبار 300 اإلنتاجية الأكتارية )قنبار(

 دينار 37500 قيمة اإلنتاج )اإليراد الكلي( دينار

 أشأر 5 مدة مكث المحصول في األرض بالشأور

 14397.57 إجمالي التكاليف اإلنتاجية بالدينار

 23102.43 (1العائد الأكتاري )صافي 

 1.6 (2ربحية الدينار الُمنفَق في الموسم )

 0.32 (3ربحية الدينار الُمنفَق في الشأر)

 4620.5 (4ربحية الأكتار في الشأر )

 %38.39 نسبة إجمالي اإليراد إلى التكاليف بالدينار

 (.   2: ُجمعت وُحسبت من الملحق رقم: )المصدر
 التكاليف الكلية. -( صافي العاتد الهكتاري = اإليراد الكلي1)
 ( ربحية الدينار الُمنَفق في الموسم = صافي العاتد الهكتاري / التكاليف الكلية.2)
( ربحيــة الــدينار الُمنفــَق فــي الشــهر  = أربحيــة الــدينار الُمنفــَق فــي الموســم / مــدة 3)
 ك  المحصوا في اهرض.م
( ربحية الهكتار في الشهر = صافي العاتد الهكتاري / مدة مك  المحصــوا فــي 4)

 .  اهرض
 صافي العائد السنوي للهكتار من محصول البطاطس في منطقة سرت:
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(  يمكــن الحصــوا علــى 8(و والجــدوا رقــم: )4ممــا ســبقو ومــن خــ ا الجــدوا رقــم: )
)الــربح( خــ ا الســنة مــن إنتــاج محصــوا البطــاطس فــي منط ــة متوسط صــافي العاتــد 

ســر  بجمــع متوســط صــافي العاتــد مــن العــروة الشــتويةو ومتوســط صــافي العاتــد مــن 
( أن متوســــط صــــافي العاتــــد الســــنوي 9يتضــــح مــــن الجــــدوا رقــــم: ). العــــروة الربيعيــــة

ــة المدروســــة خــــ ا الفتــــرة: ) -2019للهكتــــار مــــن محصــــوا البطــــاطس فــــى المنط ــ
 دينار. 41441.14( يبلا حوالي 2013

( ُيبيِّن صافي العائد السنوي للهكتار من محصول البطاطس فى 9جدول رقم: )
 منطقة سرت:

 البيان
العوووووووووووروة 

 الشتوية

العوووووووووووروة 

 الصيفية

 اإلجمالي

اإليووووووووراد 

 الكلي
33828 37500 71328 

التكووووواليف 

 الكلية
15489.29 14397.57 29886.86 

صووووووووافي 

العائووووووووود 

 السنوي  

18340.71 23102.43 41441.14 

 (.   8، 4المصدر: ُجمعت وُحسبت من الجدول رقم: )

 النتائج:
( يمكن الحصوا على خ صة للنتــاتجو التــي تــم الحصــوا عليهــا 9من الجدوا رقم: )

من دراسة الكفالة اإلنتاجيــة واالقتصــادية لمحصــوا البطــاطس فــي منط ــة ســر و مــن 
 العواتد التالية:خ ا 

= صــافي  / صـافي العائـد الشـهري للهكتـار مــن محصـول البطـاطس خـالل السـنة1
   شهرا . 12العاتد الهكتاري من المحصوا في السنة / 
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 = صافي العائد الشهري للهكتار من محصول البطاطس خالل السنة
 دينار. 3453.42= 12/  41441.14 
=  محصـول البطـاطس خـالل العـروة الشـتويةصافي العائد الشهري للهكتار من / 2

 صافي العاتد الهكتاري / مدة مك  المحصوا.
    = صــافي العائــد الشــهري للهكتــار مــن محصــول البطــاطس خــالل العــروة الشــتوية

 .دينار 3668.142=  4/ 18340.71
=  صافي العائد الشهري للهكتار من محصـول البطـاطس خـالل العـروة الربيعيـة/ 3

 صافي العاتد الهكتاري / مدة مك  المحصوا.
ــة      =صــافي العائــد الشــهري للهكتــار مــن محصــول البطــاطس خــالل العــروة الربيعي

 .دينار 4620.5=  4/  23102.42
ومـــن خـــ ا هـــذه النتـــاتجو تـــم تح يـــق الفرضـــية  بـــأن زراعـــة محصـــوا البطـــاطس فـــي 

ق مـــــردودا  اقتصــــاديامو والــــذ، يـشـــ  جع علـــــى التوســــع فــــي زراعـــــة منط ــــة ســــر و ُيح ــــا
 البطاطس في المنط ةو وتوفير كافة متطلبا  نجاحها.

 التوصيات:
إنشـــال مكاتـــو إرشـــادية  بهـــدف ت ـــديم النصـــاتح واإلرشـــادا  علـــى كيفيـــة رفـــع   .1

الكفــالة اإلنتاجيــة لمحصــوا البطــاطس فــي ســر و وأيضــا  إرشــادية المنتجــين علــى 
 بيدا .طرق الزراعةو وكيفية استخدام اهسمدة والم

الت ليا من المزار  العشواتية التــي ت ــوم بئنتــاج المحصــوا فــي المنط ــة  مــن خــ ا  .2
ــار زراعــــة المحصــــوا علــــى المــــزار   ــة مــــن قبــــا الدولــــةو واقتصــ تكليــــف جهــــا  رقابيــ
المتخصصـــة فـــي زراعـــة المحصـــوا  ممـــا يســـاعد فـــي ت ليـــا اإلهـــدار مـــن مســـتلزما  
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 اإلنتاجو وخصوصا  المياه.
الجهـــــا  المختصــــة لمنتجــــي المحصـــــواو فيمــــا يخــــ  تـــــوفير ت ــــديم الــــدعم مــــن  .3

 مستلزما  اإلنتاجو وخصوصا  البذورو واهسمدةو و المبيدا .
ــرعة  .4 ــاز بسـ ــي تمتـ ــةو والتـ ــبة رمليـ ــة والشـ ــي التـــرو الرمليـ زر  فـ ــُ ــوا يـ ا أن المحصـ ــَ بتمـ

َتســـر و الميـــاهو عليـــه  ننصـــح باســـتخدام عمليـــة الـــرمي بكميـــا  محـــدودةو وعلـــى فتـــرا  
  مما يساعد في ت ليا صرف المياه من جهةو ومن جهة أخر، تكــون اســتفادة متباعدة 

 المحصوا من عملية الرمي أفضا.  

 المراجع:
أحمد عبدالمنعم حسنو  إنتاج محاصيا الخضر و الدار العربية للنشر والتوزيعو الطبعة   .1

 .118و 107و  1991اهولىو 
لتجـــارة الســـودانية و إدارة التـــرويج ســـمية حـــاج حمـــودةو  سلســـلة ت ـــارير ودراســـا  ن طـــة ا  .2

و 2010والدراســـــا  واالســـــتثمارو قســـــم الدراســـــا و الت ريـــــر الخـــــامس والعشـــــرونو ســـــبتمبر: 
 . )اإلنترن (.23و 22 
نتــاج الخضــروا  و دار المطبوعــا   .3 عبــدالعزيز محمــد خلــف اهللو وآخــرونو  أساســيا  وا 

 .1990الجديدةو كلية الزراعةو جامعة اإلسكندريةو 
ــيا محمــــد إ .4 ــادية ههــــم المحاصــ ــالة اإلنتاجيــــة واالقتصــ بــــراهيم الشــــهاويو وآخــــرونو  الكفــ

الزراعيــة بمــزار  منط ــة الجفــارة فــي ليبيــا و قســم االقتصــاد الزراعــيو كليــة الزراعــةو جامعـــة 
 . )اإلنترن (.2108و 2106و 2009اإلسكندريةو 

 2001محمد محمدو زراعة الخضروا و منشأة المعارف باإلسكندريةو  .5
. 
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 العمومية والجمعية اإلدارة مجلس بين السلطات توزيع نظام
 الليبي التشريع في

 .الزيتونة جامعة -  ال انون بكلية التدريس هيتة عضو. مجدي عبد اللطيف عبدو

 الملخص
 مجلــس بــين الســلطا و بتوزيــع المتعل ــة الُم اَرنــة التشــريعا  بــأن الدراســة َخُلصــ    

ى أن إمـــا العموميـــة  والجمعيـــة اإلدارةو  أغلـــو وهـــي_  المســـاهمين صـــدارة  نظريـــة تَتبنـــم
ــريعا  مــــا  _  التشــ ى أن وا  ــم  التشــــريع أن ووجــــدنا. اإلدارة  مجلــــس صــــدارة  نظريــــة تَتبنــ

دة  وصــ حيا  اإلدارةو لمجلــس واســعة صــ حيا  مــنح الليبــي  العموميــةو للجمعيــة ُم يــم
و بطابع   لكن اإلدارةو مجلس صدارة  بنظام  أشبه فهو وبالتالي رتن   تلــف عــدا أن بمعنــى مــَ

 ســلطة لــه اإلدارة  فمجلس العموميةو الجمعية اختصاصا  من ت ع التي الموضوعا و
 .اإلدارة  مجلس على والتصرفا  والمعام   المساتا عرض في واسعة ت ديرية
ى يــتمم  أن اهجــد، مــن أنــه َخُلصــنا البحــ   هــذا مــتن فــي ســردها تــمم  عــدة  هســباو  تَبنــا
نم  المســاهمينو صــدارة  نظريــة تَبنــم  إنهــا حيــ  بالخصــو و البريطانيــة المدرســة  وســَ
 الدراســة َخُلصــ  الســياقو ذا  وفــي. للشــركا  اهساســية اهنظمــة نمــاذج مــن نــوعين
 مجلــس بــين االختصاصــا  توزيــع أمــر تــرف وضــرورة  المدرســةو هــذه  تَبنــ ي وجــوو إلى

 أساســية أنظمــة شــكا فــي تصــدر ُمكمالــةو التحيــة ل واعــد العموميــةو والجمعيــة اإلدارةو
دة  لزاميــة الشــركا و لجميــع ُموحم  الشــركةو ملكيــة هيكــا بــاخت ف تختلــف ال واعــد هــذه  وا 
 ملزمــةو ال واعــد هــذه  تكــون( %50) مــن أكثــر بنســبة للدولــةو المملوكــة الشــركا  ففــي

 بنســبة الدولــةو تملكهــا التــي الشــركا  فــي أما اهحوااو من حاا   بأيا  مخالفتها واليجو
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 تكــون أن يجــو ال واعــد هــذه  فــئن الخا و لل طا  المملوكة تلف أو و(%50) من أقا
 هــذه  فــي وُتعتبــَر مخالفتهاو على اهشخا  يتفق لم  حاا في إليها ُيلَجأ بمعنى ُمكمالة 
 .ملزمة الحالة

Abstract 

   The study concluded that the comparative laws in relation to the 

distribution of power between the board of directors and the 

shareholders either adopt the theory of the primacy shareholders or 

they adopt the theory of primacy of the board of directors. We found 

that the Libyan legislation grants wide authorities to the board of 

directors and at the same time restricts the power of the shareholders. 

Thus Libya adopts the board of directors’ primacy theory but in a 

flexible nature. 

   For several reasons discussed in this article, the study concluded 

that it is more beneficial to adopt the UK School in particular, as it 

adopts the theory of the primacy of shareholders through applying 

two types of models of companies to companies working in the UK.  

The study recommended that the legal rules in relation to this subject 

shall eb distributed into two types of rules: the first one is in relation 

to state owned companies and the companies the state owns 50% or 

more of its shares. In this kind of companies, the state can intervene 

and regulate its corporate constitutions including the distribution of 

power issues. However, in private companies and companies the state 

owns less than 50 % of its shares, there is no need for the legislator to 

intervene in such companies and leave the issue of distribution power 

to the shareholders themselves . 
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 المقدمة:

ر     وأكثرهــا الشــركا و قــانون موضــوعا  أهــم  مــن المســاهمة الشــركة موضــو  ُيعتبــَ
 هــي العــالمو دوا مــن وغيرهــا ليبيــاو فــي الشــركا  أغلــو أن إلــى ذلــف ويرجع تفصي  و
ي الشــركا  مــن النــو  هــذا أحكام  فئن بالتالي مساهمةو شركا   مــن بــالا   باهتمــام   َحظــت

ا  هــي المســاهمةو الشــركة أحكــام  أهــم  مــن ولعــا. الُم ــاَرن والتشــريع الليبــيو الُمشــرا  قتبــَ
 الجســمين هــذين إن حيــ  اإلدارةو ومجلــس العموميــة بالجمعيــة المتعل ــة اهحكــام  تلــف
 بالتــالي. فشــلها أو نجاحهــاو وأســاس وجودهــاو ومحــور المســاهمةو الشــركة أســاس همــا
 أساســا همــا واللــذان الجســمينو لهذين البالغة اههمية هذه  على قام  الدراسة هذه  فئن
َكمة علم    .الشركا  َحول

 دراســـتنا مـــدار بـــا عـــامو بشـــكا الجســـمين هـــذين ن ـــال يـــتم  لـــن الدراســـةو هـــذه  فـــي   
 والســلطا و االختصاصــا  توزيــع بمســألة يتعلق دقيقو إشكاا فهم  على أساسا   تهدف
 تبحــ  أخــر،  بعبــارة .  المســاهمة الشــركة فــي اإلدارة  ومجلــس العموميــةو الجمعية بين
 بتوزيـــــع المتعلـــــق اهمثـــــا النمـــــوذج مـــــا: التـــــالي الســـــتاا علـــــى اإلجابـــــة الدراســـــة هـــــذه 

 الليبي؟  التشريع في العمومية والجمعية اإلدارةو مجلس بين االختصاصا 

 توزيـــع هنـــاف كـــان فكلمـــا الشـــركةو بـــأدال تـــرتبط الســـتاا هـــذا علـــى اإلجابـــة أهميـــة    
َكمة كان  والسلطا   ل ختصاصا  نموذجي  الــذي اهمــر رشــدا و أكثــر بالشــركة الَحول
 عليــه. ُم مكهــا علــى والفاتــدة  بــالنفع ســيعود ثَمم  ومن الشركةو أدال على إيجابا   سينعكس

بلر ســــي وم  البحــــ  هــــذا فــــئن ــَ نما  غــــور بتســ ــُ ــيدرس المســــاهمةو بالشــــركة ال ــــرار صــ  وســ
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ــلطا  لتوزيــــع اهمثــــا النمــــوذج ــين الســ ــة بــ ــةو الجمعيــ ــا   اإلدارةو ومجلــــس العموميــ  طب ــ
  .الليبي للتشريع

 إصــ ح إلــى تســعى (Reforming study) إصــ حية دراســة ُتعتبــَر الدراسة هذه     
ى الـــراهن ال ـــانوني  النظـــام  ا مـــن الُمتبنـــم  توزيـــع بمســـألة يتعلـــق فيمـــا الليبـــي الُمشـــرا  قتبـــَ

 فــئن الغايــة  هــذه  إلــى وللوصــوا اإلدارةو ومجلــس العموميــةو الجمعيــة بــين الســلطا و
 اهمريكــيو: التشــريعين بتكــت َ  الليبــي التشريع قارن  أنها أي ُم اَرنةو دراسة ُتَعد   الدراسة

 مــن المســألة هــذه  فــي ال تينــي والتشــريع الف ــه اســتبعاد تــم  ذلــف  على بنال  . واإلنجليزي
 ل ــانون التاريخيــة الجــذور ُيعتبــَران اللــذان تحديــدا و والفرنســي المصري التشريع) الُم اَرنة
د   الليبي التشريع فأحكام ( ليبيا في الشركا   وبالتــالي التشــريعينو هــذين مــن ُم تَبســة   ُتعــَ

 . _ اجتهادنا حسو_  الُم اَرنة الدراسة مدار يكونا أن يصلحان ال

دا  إلــى_  أنــه بــال وا الجــدير مــن      مســألة بحثــ  ســاب ة دراســة توجــد ال_  علمنــا حــَ
 مــن اهولــى هــي الدراســة هــذه  ُتَعد   ذلف على وبنال   الليبيو التشريع في السلطا  توزيع
 بـــين الســـلطا و توزيـــع مســـألة ن ـــال إلـــى ســـتتطرق الدراســـة فهـــذه  ليبيـــاو فـــي نوعهـــا
 نظريــا   المســألة هــذه  فهــم  وبعد العامةو النظرية في اإلدارة  ومجلس العموميةو الجمعية
 تناولــ  ذلــفو بعــد ثــم  الُم اَرنــةو التشــريعا  فــي اإلشكاا هذا بن ال الدراسة هذه  قام 

 فـــي العموميـــة والجمعيـــة اإلدارةو مجلـــس بـــين الســـلطا و توزيـــع مســـألة ن ـــال الدراســـة
 هــذا معالجــة فــي الليبــي التشــريع قصــور إلــى الدراسة َخُلص  أن وبعد الليبيو التشريع

 بـــين الســـلطا و لتوزيــع ال ـــانوني النظـــام  إصــ ح آليـــة الدراســـة ناقشــ  كمـــا اإلشــكااو
 :التالي إلى الدراسة ُقسام  ف د عليه. ليبيا في العمومية والجمعية اإلدارةو مجلس
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 .اإلدارة  ومجلس العموميةو الجمعية بين السلطا  توزيع فكرة : اهوا المبح 

ــرة : اهوا المطلـــو ــع فكـ ــلطا  توزيـ ــين السـ ــة بـ ــةو الجمعيـ ــي اإلدارة  ومجلـــس العموميـ  فـ
 .النظرية

 فـــي اإلدارة  ومجلـــس العموميـــةو الجمعيـــة بـــين الســـلطا  توزيـــع فكـــرة : الثـــاني المطلـــو
 .الُم اَرن التشريع

 فـــي اإلدارة  ومجلـــس العموميـــةو الجمعيـــة بـــين الســـلطا  توزيـــع فكـــرة : الثـــاني المبحـــ 
 .الليبي التشريع

ــرة : اهوا المطلـــو ــع فكـ ــلطا  توزيـ ــين السـ ــة بـ ــةو الجمعيـ ــي اإلدارة  ومجلـــس العموميـ  فـ
 .الحاا واقع: الليبي التشريع

 فــي اإلدارة  ومجلــس العموميــةو الجمعيــة بــين الســلطا  توزيــع فكــرة :  الثــاني المطلــو
 .اهمثا النموذج: الليبي التشريع

 .العمومية والجمعية اإلدارة مجلس بين السلطات توزيع فكرة: األول المبحث

 والمســـــاهمين اإلدارةو مجلـــــس بـــــين الســـــلطا  توزيـــــع فكـــــرة  أن بالـــــذكر الجـــــدير مـــــن 
 اإلدارة  مجلــس دور تغييــو علــى قاتمــة فكــرة  ليســ  العموميــةو الجمعيــة فــي كأعضــال

 رقابيــة كــأداة   المــُ مف دور تفعيــا علــى أساســا   ي ــوم  اهمــر بــا بالشــركةو تنفيذيــة كــأداة 
شــــرافية ي بالتــــالي. بالشـــــركة اإلدارة  علـــــى وا   توزيـــــع لمبـــــدأ وطب ـــــا  _  الدراســــة هـــــذه  َففـــــت
: بالتـــالي يتعلــق اإلشــكاا لكــن الشــركةو إدارة  ســلطة للمجلــس بــأن ُنســلام _   الســلطا 

 يجــو الســلطة هــذه  أن أم  الشــركة؟  قــرارا  صــنع فــي واســعة ســلطة اإلدارة  لتمجلس ها
د وا أن مــن المــُ مف  علــى يجــو بالتالي واسع؟  بشكا الُم مف لرقابة تخضع أن  مــن َيحــُ
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 المســــاهمين ســــلطة هــــا آخــــر  بمعنــــى الواســــعة؟  وســــلطاته اإلدارة  مجلــــس دكتاتوريــــة
ــق ــط تتعلـ ــق  ف ـ ــو) بحـ ــق و(الفيتـ ــديق وحـ ــى التصـ ــام   علـ ــي المعـ ــدمها التـ ــس ي ـ  مجلـ
 كراكمــان قــاا كمــا -اإلدارة  مجلــس ســلطة تُ يــمد أن يجــو أم  العموميــة؟  للجمعيــة اإلدارة 
 (.234 ،2009 كراكمان،) ف ط؟  التالية اهمور في_  

 .االدارة  ومجلس المساهمين بين مصالح تضارو هناف يكون عندما -1

 .الشركة أصوا من كبيرة  ب يمة تتعلق المعاملة تكون عندما -2

 .الُم مف يرفضه أن بمكن كبير باستثمار تتعلق المعاملة تكون عندما -3

ــى ــذا علـ ــاس  هـ ــرز اهسـ ــه أفـ ــة ف ـ َكمـ ــركا  َحول ــريتينو الشـ ــم  نظـ ــا  تَبنـ ــدة  الواليـ  المتحـ
ــة ــة وتَبنـــــم  و(اهوا المطلـــــو) إحـــــداهما اهمريكيـــ  اهخـــــر، النظريـــــة المتحـــــدة  المملكـــ

 :بيانه يأتي وكما(. الثاني المطلو)

 .النظري الجانب: والمساهمين اإلدارة مجلس بين السلطات توزيع: األول المطلب

ــن ــال وا الجـــــدير مـــ ــع مســـــألة أن بـــ ــين الســـــلطا و توزيـــ  والجمعيـــــة اإلدارةو مجلـــــس بـــ
 المركــزة  الملكية ذا  الشركا  ففي. الشركة ملكية هيكا على أساسا   يعتمد العموميةو

 بمعنــى) اهشــخا  لــنفس ُتعــَز، ال رار   صنع سلطة فيها والتي ،(7 ،2014 عبدو،)
 توزيــع مســألة فــئن و(العموميــة الجمعيــة أعضــال أنفســهم  هــم  اإلدارة  مجلــس أعضال أن

 وذلــف أهميتهــاو تَ ــا   والتوجيــه الرقابــة فكرة  إن حي  أهميةو ذا  ليس  االختصاصا 
 ســيراقو الــذي نفســه هــو عموميــةو جمعيــة عضــو بصــفته الــذي الشــخ  أن باعتبــار
ــفته نفســـهو ــو بصـ ــذا أن إال اإلدارةو مجلـــس عضـ ــركا  فـــي يختلـــف اهمـــر هـ  ذا  الشـ
 فــي (153 ،2018 للدولـة، المملوكـة الشـركات فـي  الَحْوَكمـة عبدو،) الُموزمعةو الملكية
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 العموميــة الجمعيــة أعضــال أن أي يختلفــونو اهشــخا  الشركا و من النو  هذا مثا
 َفســلطتا بالتــالي. اإلدارة  مجلــس أعضــال أنفســهم  هــم  ليســوا_  ُكثـُـر الغالــو فــي وهــم _ 

ا مـــن والرقابـــة التوجيـــه د   المجلـــس علـــى المســـاهمين قتبـــَ  كواقـــع للتطبيـــق قابلـــة فكـــرة  ُتعـــَ
  .حاا

َكمــة علــم  أفــرز المســألة  هــذه  لتحليــا   توزيــع مبــدأ بخصــو  نظريتتــانو الشــركا  َحول
 صــدارة  نظريــة( أوال  : )وهمــا العموميــةو والجمعيــة اإلدارةو مجلــس بــين االختصاصــا و

  .اإلدارة  مجلس صدارة  نظرية( ثانيا  ) المساهمينو

 .المساهمين صدارة نظرية: أوالً 

ــاقل مــــن أوا ــذه  نــ ــة هــ ــراو) الماضــــيو ال ــــرن ث ثينيــــا  فــــي  ودود بيــــرا  النظريــ  بيــ
 يجــو بالشــركةو الــتحكم  في اهكبر النصيو أن يرون  النظريةو هذه  أنصار(. 1967

 بــأن  ذلــف ُيعلالــون  النظريــة هــذه  وأصــحاو غيــرهمو دون المســاهمين يــد فــي يكــون أن
 ف ــــط وهــــم  الشــــركةو أعمــــاا عــــن النــــاتج الخطــــر يتحمملــــون مــــن ف ــــط هــــم  المســــاهمين
ون   والمـــــديرين اإلدارة  مجلـــــس أعضـــــال وأن وخســـــارتهاو الشـــــركة ربـــــح بمســـــألة الَمعنيـــــ 
 عــن ناهيــف هــذا. المســاهمون يتحمملــه الذي الخطر يتحمملون وال ثابتةو أجورا   يت اَضون

 ثبــ  أيضــا   الشــركةو عمليــا  ورال الكبر، بالفاتدة  يتمتعون من هم  ف ط المساهمين أن
 التنفيذيــة واهجســام  اإلدارةو مجلــس ســلطة حســاو علــى المســاهمين ســلطة زيــادة  بــأن

ر اهخــــــر،و َكمــــــة لتطــــــوير  وســــــيلة أفضــــــا ُيعتبــــــَ  ،2005 بيبشــــــاك،). بالشــــــركة الَحول
َكمــة ف هــال أغلــو بها يتمن والتي_  النظرية هذه  آخر  بمعنى.(842 _  الشــركا  َحول

 صــنع فــي الصــدارة  لهــم  ُتعطــَى أن يجــو المســاهمين أن تر،(. 21 ،2002 بيبريدج،)
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 عليهـــا تســـتند التـــي والحجـــج اإلدارةو مجلـــس أعضـــال مـــع بالُم اَرنـــة بالشـــركةو ال ـــرار 
 (.22 ،2012 شارب،): يلي كما هي النظرية هذه 

 المســــاهمين بــــأن النظريــــة هــــذه  أنصــــار يســــتدا: المســــاهمين بملكيــــة يتعلــــق فيمــــا .1
 إلــى باإلضــافة هــذا الشــركةو وجــود مــن اســتفادة   اهكثــر وهــم  الشــركا و مــُ مف ُيعتَبرون

 المســاهمين أن يعنــي وهــذا وعــزلهمو اإلدارة  مجلــس أعضــال تعيــين ســلطة يملكون أنهم 
 فــئن ذلــفو علــى عــ وة  . بالشــركة اهخــر، اهجســام  علــى كبيــرة  سيطرة  بسلطة يتمتعون

 التــأثير علــى ال ــدرة  لديهم  المساهمين أن هي المساهمينو سيطرة  قوة  إلظهار ميزة  أهم 
 علــيهم  ُيطلــَق اهســهمو مــن كبيــرا   نصــيبا   يملكــون الــذين فالمســاهمون الشــركةو إدارة  فــي
نهم  يملكونهــا التــي واإلقالــة التعيــين فســلطة و(الظــا مــدرال) وَلى يــد   امــت ف مــن ُتمكــا  طــُ

 يـــتثروا أن يســـتطيعون حيـــ  مباشـــرةو غيـــر بطري ـــة بالشـــركة ال ـــرار صـــنع ســـلطة فـــي
ــا اإلدارة  توجيــــه طريــــق عــــن التنفيذيــــةو ال ــــرارا  صــــنع فــــي مباشــــر غيــــر ثــــأثيرا    العليــ

 مــن أكبــر ســلطة الواقع في المساهمون يمتلف بالتالي. ُمعيمنة إجرالا  التخاذ بالشركة
 .ال انون لهم  يمنحها التي تلف

 اهصــ ل هــم  المســاهمون ُيعتبــَر الوكالة لنظرية تطبي ا  : الوكالة بنظرية يتعلق فيما .2
 الشــركةو إدارة  فــي المســاهمين عــن وكيــا إال هــو مــا االدارة  مجلــس وأن الشــركةو عــن

 اهقــو، الســلطة المســاهمون يملــف أن ويجــو لصــالحهمو الشركة تَُدار أن يجو بالتالي
 أعضــال أن يــرون النظريــة هذه  أصحاو أن عن ناهيف هذا الشركةو قرارا  صنع في

 اهساســــية المهمــــة وأن المســــاهمينو مصــــالح ف ــــط يخــــدموا أن يجــــو اإلدارةو مجلــــس
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ــد هـــي المجلـــسو هعضـــال ــأن التأكـ ــالح لتح يـــق تعمـــا للشـــركة التنفيذيـــة اإلدارة  بـ  مصـ
 .المساهمين

 ،(residual claimants) الُمتب ـاين المطــالبين بوصــفهم  المســاهمينو ُتعتَبرمصــالح .3
ــأثر ــرة  تتـ ــاح مباشـ ــاتر بأربـ ــركا و وخسـ ــذا الشـ ــاهمين أن يعنـــي وهـ ــون المسـ ــا يتحملـ  أث ـ

 ناتجــة وفيــرة  عواتــد علــى يحصــلون إنهــم  حيــ  الشــركةو عمليــا  عــن الناتجــة اهعبــال
 الم ابــــاو فــــي. جيــــد ا الشــــركة أدال كــــان إذا اهســــهمو بيــــع أو الُموزمعــــةو اهربــــاح عــــن

 فـــي أودخلـــ  الشـــركا و أعمـــاا فشـــل  إذا بعضـــهاو أو اســـتثماراتهمو جميـــع ســـيف دون
ر الشــــركة تتخــــذه  قــــرار أيم  أن آخــــر  بمعنــــى. نهاتيــــة تصــــفية  لثــــروة  حيويــــا   أمــــرا   ُيعتبــــَ

 الشــــركة إدارة  فــــي الــــتحكم  بســــلطة المســــاهمون يتمتــــع أن يجــــو بالتــــالي المســــاهمينو
 لــديهم  المســاهمين فــئن اهخــر،و اهجســام  مــن جســم  أيا  مــع وبالُم اَرنــة. واســعة بصورة 
 .الشركة أدال لفح  مراقبين أفضا ليكونوا الفاتدة  لتعزيز جدا   كبير حافز

 .اإلدارة مجلس صدارة نظرية: ثانياً 

 الــــتحكم  فــــي واســــعة ســــلطة يمــــنح أن يجــــو اإلدارة  مجلــــس فــــئن النظريــــةو لهــــذه  وف ــــا  
ــركةو ب ـــرارا  ــا   الشـ ــدارة   لنمـــوذج وف ـ ــيس المجلـــس . اإلدارة  مجلـــس صـ ــرد لـ ــا مجـ  وكيـ

 بمثابــة( اهف طــوني الوصــي مــن نــو )  خــا  طــابع ذا  هيتــة هــو بــا للمســاهمينو
 شــــارب،. )الشــــركة تُبرتمهــــا التــــي الخارجيــــة والمعــــام   الشــــركةو بــــين الوصــــا حل ــــة

 (.22 ،2002 بيبريدج،) ،(38 ،2012

 علــى داتــم  اطــا   ولــه الشــركةو يــدير الــذي هــو اإلدارة  مجلس أن النظريةو هذه  أساس
 مــن أنــه عــن فضــ    هــذا الشــركةو قــرارا   صــنع فــي اهكفــأ فهو بالتالي الشركةو عما
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َكمـــة إيجابيـــة كنظريـــة أنـــه إلـــى باإلضـــافة الشـــركةو مـــُ مف أمـــام  المســـتولية يتحمـــا  لتَحول
 و(المركــزي ال ــرار صــنع)  إلــى تصــرف أن يجــو اإلدارة  مجلــس أولويــة فئن الشركا و

َكمة اهساسية السامة هو والذي  (.22 ،2002 بيبريدج،). للشركا  الفعمالة لتلَحول

 المســاهمة الشــركة بــأن الُم اَرنــة ال ــوانين فــي خــ ف هنــاف لــيس النظريــة  لهــذه  طب ــا  
 مجلــس يلعــو حيــ  الشــركةو إلدارة  الصــ حيا  واســع لــه الــذي اإلدارةو بمجلــس تــَُدار
ور فالــدوراإليجابي ســلبيو  واآلخر إيجابيو أحدهما َدوَريلن  الشركة إلدارة  اإلدارة   َيتمحــل
ــلطة فـــي ــين سـ ــا التـــي والتوجيـــهو التعيـ ــا   اإلدارة  فمجلـــس اإلدارةو مجلـــس يملكهـ ــا غالبـ  مـ
 يملــف مــا غالبــا   أنــه كمــا بالشــركةو التنفيــذيين أو العــاملينو المدرين تعيين  سلطة يملف
 يملــف أنــه عــن فضــ    هــذا. مكافتــلتهم  وُيحــداد بالشــركةو اإلدارا  مــدريري تعيــين ســلطة
ا مــا فغالبــا   مجتمعــونو المجلــس أعضــال إن وحيــ  توجيهيــةو ســلطة  ســلطة لهــم  ُيوكــم
عـــداد اإلســـتراتجيا و فرســـم  للشـــركةو المصـــيرية ال ـــرارا  صـــنع ط الميزانيـــا و وا   وُخطـــَ
ط العمــاو ط والتطــويرو التــدريو وُخطــَ  مــن ذلــف وغيــر الــوظيفيو المــُ مف تحديــد وُخطــَ
  .الخالصة المجلس ص حيا  من تكون للشركة  اههم  ُتَعد   التي اهمورو

عمـــاا المجلــس مراقبـــة فــي فيتمحـــور للمجلـــسو الســلبي الـــدور أمــا  التنفيذيـــةو اإلدارة  هت
 لمعالجــا  تطبي ــا   للمــُ مفو قيمــة أعلــى لتح يــق تعمــا التنفيذيــة اإلدارة  أن مــن والتح ــق
َكمــة ف ــه فــي الــواردة  المصــالح تضــارو  الشــركات فــي الَحْوَكمــة عبــدو،. )الشــركا  َحول
ــة، المملوكــة  ووظــاتف َمهــامم  طريــق عــن الرقابــة يمــارس اإلدارة  فمجلــس (2019 للدول
ا الســــلبيةو الوظــــاتف أمثلــــة ومــــن  ُمحــــدمدةو  الماليــــةو ال ــــواتم  علــــى المواف ــــة فــــي تَتمثــــم
  .التنفيذية اإلدارة  على للرقابة اللجان وتشكيا العطالا و على والتصديق
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 هــــذه  مثــــا يملــــف أن يجــــو مــــن هــــو اإلدارة  مجلــــس فــــئن النظريــــةو هنصــــارهذه  طب ــــا  
  هــم  اإلدارة  مجلــس فأعضــال الشــركةو علــى  معلومــا  مــن يملكــه مــا بســبو الســلطة 
 مجلــس أعضــال. الشــركة فــي ال ــرار صــنع فــي الــتحكم  لعمليــة المناســو الوحيــد الجســم 
 ُيعتبــَرون الوقــ و ذا  وفي للشركةو الهرمي اإلداري التسلسا قمة في يجلسون االدارة 
 توازنــا   ي يمــوا بــأن يســاعدهم  الوضــع هــذا الشــركةو أجســام  مــن العديــد  بــين وصــا حل ة
ا   اإلنتاجيـــةو واســـتمرارية  النجـــاح تتكـــد التـــي بالطري ـــة الشـــركةو فـــي .  نوعهـــا كـــان أيـــ 

ــا (.251 ،1999  بيــــرل،) ــذه  أنصــــار أن كمــ ــة هــ ــة أن أثبتــــوا النظريــ  لتملكيــــة المركزيــ
تداي أن يجـــو المســـاهمين  نتيجـــة أن كمـــا الشـــركةو قـــرارا  فـــي تحك مهـــم   عـــدم  إلـــى تـــُ

ــين الفصـــا ــتج أن يجـــو واإلدارةو الملكيـــة بـ  فـــي اإلدارة  مجلـــس تحكـــم  إمكانيـــة عنـــه ينـ
 قــادرا   يكــون ال اإلدارة  مجلــس أن إلــى باإلضــافة هــذا (.1967 بيــرل،. )الشــركة شــتون
 علـــى عمليـــة ســـلطة اهعضـــال يملـــف لـــم  مـــا للمســـاهمينو مصـــلحة أكبـــر تح يـــق علـــى

 (.15 ،2012 شارب،).الشركة

  .التطبي ي الجانو: والمساهمين اإلدارة  مجلس بين السلطا  توزيع: الثاني المطلو 

 اإلدارة  مجلــــــس بــــــين الســــــلطا  توزيــــــع مســــــألة بدراســــــة ســــــن وم  المبحــــــ و هــــــذا فــــــي
  .(ثانيا  ) اهمريكي التشريع في ثَمم  ومن و(أوال  ) البريطاني التشريع في والمساهمين

 الصــادر الشــركا  قــانون أن نجــد المتحــدةو المملكــة يفــ : .المتحـدة المملكة في:  أوالً 
 اشــترط ال ــانون إن حيــ  اإلدارةو لمجلــس ال ــرار صــنع ســلطة أيم  يمــنح لــم  2006 في
 واحــدو عضــو مــن اهقــا علــى إدارتهــا مجلــس ُيشــكاا أن الخاصــة الشــركة علــى ف ــط

 أقــا علــى مجلســها تشــكا أن الماليــة اهوراق ســوق فــي المسجلة شركا  على واشترط
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 ال ــانون يــنظم  فلــم  و(البريطاني الشركا  قانون من( 153: )رقم  المادة . )عضوين من
 فـــــي والمســـــاهمين اإلدارة  مجلـــــس بـــــين الســـــلطا و توزيـــــع بمســـــألة تتعلـــــق أحكـــــام  أيم 

 بـل عموميـة، كجمعيـة المسـاهمين اجتماع تسمية َيتبن   لم اإلنجليزي الشركات قانون) اجتماعهم 

 الشــركا  ف ــانون و  (طفقــ  المســاهمين اجتمــاع هــي اإلنجليــزي المشــرع َتبن اهــا التــي التســمية
ــم  المتحــدةو بالمملكــة  ال ــانون إن حيــ  اإلدارةو ومجلــس للمســاهمين ســلطة أيم  يمــنح ل
 حريـــة للمســـاهمين فتـــرف المـــُ مفو لت ـــدير تخضـــع اختياريـــة المســـاتا هـــذه  مثـــا اعتبـــر
 أيا  فــي الســلطا  هــذه  تعــديا ســلطة مــنحهم  كمــا الشــركةو أجســام  بــين السلطا  توزيع
 يعنــي وهــذا للسحوو قابلة اإلدارة  لمجلس تمنح سلطة أيم  بأن يعني وهذا شاتواو وق 
 لمجلــس الشــركة دســتور طريــق عــن ســلطةو أيم  المســاهمون ُيمــَنح لــم  حــاا فــي أيضــا  
 عــن الشــركة أعمــاا تـُـَدار أن يجــو ثـَـمم  ومــن ســلطةو أيا  بــدون المجلــس يكــون اإلدارةو
 .المساهمين طريق

بالرغم من أن ال انون لم ي م بالتدخا في توزيع السلطا  بين مجلس اإلدارة     
والمساهمينو إالت أن مسألة توزيع السلطا  ُنظام  َك اعدة ُمكمالة في نماذج خاصة 

(و وال واعد ال انونية الواردة في هذه النماذج ُتَعد  Model Articlesتح  ُمسممى )
قواعد إرشادية للمساهمينو حي  إن المساهمين يستطيعون تَبناي أحد هذه النماذجو 
فئذا لم يكن للشركة نظام أساسي خا  بهاو فئن قواعد هذا النموذج تكون واجبة 

 (.189، 2012)كرشاو، التطبيق. 

هناف نموذجان  أحدهما يخت  بالشركا  الخاصةو واآلخر بالرغم من أن      
لة في سوق اهوراق الماليةو إال أن الُم َحظ أن سلطا   يتعلق بالشركا  الُمسجم
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( من النموذجين 3النموذجينو حي  تُن   المادة رقم: ) مجلس اإلدارة واحدة في ك 
هساسي للشركا  )نموذج النظام اهساسي للشركا  الخاصةو ونموذج النظام ا

 المسجلة في سوق اهوراق المالية( على التالي:

أعضال مجلس اإلدارة يكونون مستولين على إدارة أعماا الشركةو وهجا .   3
 تح يق هذا الهدف  لهم أن يمارسوا جميع سلطا  الشركة.

أعضال مجلس اإلدارة يجوز لهم عن طريق قرار خا  أن يوجهوا المديرين  4.1
 بأن يتخذوا إجرال  ُمعيمناَو أو يمتنعوا عن اتخاذه.   

 ال يجوز اتخاد أيا قرار يبطا إجرالا  سبق أن قام بها  المديرون في السابق.  4.2

لهم طب ا  لهذا أعضال مجلس اإلدارة يمكن أن يفوضوا سلطاتهم التي منح   5.1
 النظام  اهساسي.

أ.  إلى اهشخا  أو اللجان.     و. عن طريق وساتا مثا التفويض الخا   
 ...إل .

أعضال مجلس اإلدارة يمكن أن ي وموا بفس  كلي أو جزتي للتفويضو أو   5.2
 تعديا أحكامه.

بص حيا  ( نظمم  ال واعد الُمكمالة المتعل ة 72-71-70المواد رقم: ) كما أن  
  على ( من نموذج النظام اهساسي الُمكماا أكمد70مجلس اإلدارةو فالمادة رقم: )

أن أعماا الشركة ُتَدارعن طريق أعضال مجلس اإلدارةو الذين يمكن أن يمارسوا 
( من النموذج نصم  على  أعضال مجلس 71سلطا  الشركةو كما أن المادة رقم: )

( 72شخصا  ليكون وكي   عن الشركةو أما المادة رقم: )اإلدارة يجوز لهم أن يعينوا 
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من النموذج تفيد بأن أعضال مجلس اإلدارة يمكن أن يفوضوا أي ا  من اختصاصاتهم 
إلى لجنة َتتشكما من عضو مجلس إدارة أو أكثرو كذلف يجوز لمجلس اإلدارة أن 

  ُيفواض جزل  من اختصاصاته إلى مدير أو أكثر.

الممنوحة للُم مفو فئن قانون الشركا  البريطاني منح سلطة  وبخصو  السلطا 
للُم مفو حي  إن نماذج اهنظمة اهساسية في المملكة المتحدة منح  ما  التوجيه

المساهمين من المهم اإلشارة إلى أن  ُيعَرف بح وق إعطال التوجيها  للمساهمين.
ماعا  المساهمينو المادة غير قادرين على ممارسة هذه الح وق إال عن طريق اجت

ن المساهمين ال ( من قانون الشركا  البريطانيو إذ الُم َحظ أ388رقم: )
إخطارهم يستطيعون ممارسة هذا الحقو إال في االجتما  السنوي لهمو بعد أن يتم 

طب ا  و ( من قانون الشركا  البريطاني. 332ببنود هذه االجتما  تطبي ا  للمادة رقم: )
( من قانون الشركا  البريطانيو المساهمون سوال كانوا فردا  أو 305) للمادة رقم:

( من اهسهم  المدفوعة يملكون سلطة %5مجموعة من اهشخا و يملكون نسبة )
 توجيه مجلس اإلدارة  لدعوة اجتما  المساهمين ل نع اد.

َتبنمى نظرية صدارة المساهمينو  البريطانيمن العرض السابق  نستنتج بأن ال انون 
حي  إن المساهمين يملكون سلطة واسعة في اتخاذ ال رار و وذلف باعتبار ال انون 
منحهم سلطة توجيه اإلدارة التنفيذيةو حي  إن المساهمين لهم سلطة وضع الُخَطط 
للشركةو ورسم إستراتيجياتهاو وتوجيه اإلدارة على حسو رغابا  المساهمينو هذا 

يف عن أن النظام ال انوني البريطاني منح المساهمين بأن ُيوزاعوا الص حيا  ناه
بين مجلس اإلدارة وبينهمو بالطري ة التي يرونها مناسبة لهمو بما يخدم مصلحة 
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الشركةو بالتالي فالمساهمون يملكون سلطة منح أنفسهم السلطا  التي يريدونهاو 
أنفسهم على حساو مجلس اإلدارةو كما طب ا  لدستور الشركة الذي ُيتساسونه ب

 يستطيع المساهمون بأالم يمنحوا أيم ص حيا  لمجلس اإلدارة.  
 ثانيًا: في التشريع األمريكي. 

قبا الخوض في هذه الموضو و يجو أن نفهم أن الواليا  المتحدة اهمريكية    
 فيدرالي واحد ينظم كا الشركا  في الدولةو ولكن هناف خمسون ليس لها تشريع 

تشريعا  متعل ا  بتنظيم الشركا  في الواليا  المتحدة على حسو عدد الواليا و لكن 
ا  داتما  يدرسون قانون والية _طب ا  لُعرلف البح  العلمي ال انوني العا لمي _ الُبحم

(و والذي هو النموذج اهمثا للتشريع اهمريكيو حي  إن أكثر Delawareدليور)
لة في هذه 50من ) %( من الشركا   الكبر، داخا الواليا  المتحدة اهمريكية ُمسجم

أكثر من الواليةو بالرغم من أن هذه الوالية عدد سكانها أقا من مليونو في أمة  
(و والسبو في اعتماد ف ه وتشريع هذه  213و 2012( مليون. )كرشاوو 300)

ا  واهكادميينو هو أن قانون هذه الوالية هو اهكثر  الوالية دون غيرها من قتَبا الُبحم
 تطو را  في الواليا  المتحدة اهمريكية. )المرجع السابق(.

لتصوي  في الكثير من الم ترحا  في قانون والية دليورو يمكن للمساهمين ا   
-14و 2014المهمة ف ط إذا قدم  هذه الم ترحا  من مجلس اإلدارة. ) بيبشف 

(: ال يمكن للمساهمين الشرو  في تعديا دستور الشركةو إال 1(و ومثاا ذلف )15
( 242إذا ُقدام م ترح التعديا من مجلس اإلدارةو وليس من المساهمين. المادة رقم: )

(: ال يمكن إعادة التسجيا الشركة في والية 2نون التجاري لوالية ديلورو )من ال ا
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( 803أخر،و إال عن طريق اقتراح هذا التسجيا من مجلس اإلدارة. المادة رقم: )
(: وكذلف اهمر في النظام الداخلي للشركة ال 3) من ال انون التجاري لوالية ديلورو

( من ال انون 109ارة. المادة رقم: )يمكن تعديلهو إال باقتراح من مجلس اإلد
نهاتهاو 4التجاري لوالية ديلورو ) (: كما أن مجلس اإلدارة يملف قرار حا الشركة وا 

فئن المساهمين يملكون الحق في استعماا حق الن ضو وعدم تمرير مثا هذا 
(: أيضا  قرارا  اتحاد الشركة وتصفيتها بيد مجلس اإلدارةو وال يملف 5ال رار. )

اهمون الشرو  في هذا ال رارو إال إذا تم ت ديمه لهم من مجلس اإلدارة. المادة المس
(: ولتحا الشركةو أو بيع جميع 6( من ال انون التجاري لوالية ديلور. )274رقم:  )

أسهمها  هناف حاجة لتعرض مثا هذا ال رار من مجلس اإلدارة على المساهمينو 
ال اعتُبتر هذا ال رار باط  . )الم ( من ال انون التجاري لوالية 271-275ادة رقم: )وا 

(: أما فيما يتعلق بسلطة توزيع اهرباح  فئن مثا هذه السلطة ُمنتح  7ديلور(. )
لمجلس اإلدارةو وليس للمساهمين أي  حق في التصوي  على مثا هذه ال رار. 

 ( من ال انون التجاري لوالية ديلور...إل .107المادة رقم: )

قانون هذه الوالية َتبنمى منح حق الن ض للمساهمين في معاملة واحدة  ف طو وهي    
را  بأغلبية  معاملة بيع أسهم الشركةو فال رار المتعلق بالبيع يجو أن يكون ُم رم
المساهمينو وال توجد نسبة ُمعيمنة لهذه اهكثريةو لكن المحكمة  المختصة يمكن أن 

تأثير مهم في وجود الهدف من الشركة. )بيبشفو ت رر أن هذه اهغلبية لها 
(. بالرغم  أن المحكمة  لم ت رر نسبة ُمعيمنةو فئن المعاملة البيع يمكن أن 2014

 ( من قيمة الشركة. )المرجع السابق(. %50ت ا عن )
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من العرض السابق  نستنتج أن قانون والية دليور تَبنمى نظرية صدارة مجلس 
مجلس ص حيا  واسعة على حساو المساهمينو بالتالي ليس اإلدارةو حي  منح ال

للمساهمين حق في االعتراض على ال رارا  المهمةو التي تتعلق بالشركة السابق 
اإلشارة إليهاو إال عن طريق الرجو  إلى ال ضالو حي  إن قانون الشركا  بوالية 

ق رفع دعو، ديلور منح للمساهمين االعتراض على قرار  مجلس اإلدارةو عن طري
 لد، الداترة المختصة. 

المبحث الثاني: فكرة توزيع السلطات بين الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة 
 في التشريع الليبي.  

المطلب األول: فكرة توزيع السلطات بين الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة 
 في التشريع الليبي: في الواقع. 

ر إلى  بشأن 2010( لسنة 23 انون رقم: )ال     تنظيم النشاط االقتصادي لم ُيشت
مبدأ واضح في توزيع السلطة بين الجمعية العمومية ومجلس اإلدارةو لكن مع ذلف 
نستطيع أن نستشف من ال انون أنه منح مجلس اإلدارة سلطة واسعة في صنع 
ال رارا و فال انون أشار إلى آلية تعيين مجلس اإلدارةو ومنحهم سلطة تنفيذية 

 ( من ال انونو والتي تُن   على التالي:  172طب ا  للمادة رقم: )واسعةو 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة من المساهمين أو من غيرهمو إذا لم ُتعيان     
الجمعية العمومية رتيسا  لمجلس اإلدارةو اختاره اهعضال من بينهمو ويجو أن يكون 

 رتيس المجلس شخصا  طبيعيا .
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برام كا التصرفا  ال زمة لتح يق      ولمجلس اإلدارة اتخاذ كافة ال رارا و وا 
غرض ونشاط الشركةو ومع ذلف يتوجو عليه عرض ال رارا  التي ُتتداي إلي 
التصرف فيما يتجاوز نصف أصوا الشركة على الجمعية العمومية غير عادية 

انون التجاري منح سلطة أما بخصو  المساهمينو فئننا نجد أن ال  للمواف ة عليها.
ُم يمدة للمساهمين حي  حصر اختصاصا    الجمعية العمومية العادية في المادة 

  (و َفن م على التالي:163رقم: )

 تنحصر اختصاصا  الجمعية العمومية العادية في المساتا التالية:

. استعراض ومناقشة ت رير مجلس اإلدارةو وهيتة المراقبةو ومراجع الحساو 1
 الخارجي.

 . المصادقة على ال واتم المالية )الميزانية العموميةو وحساو اهرباح والخساتر(.2

 . المصادقة على توزيع اهرباح.3

. اختيار مجلس اإلدارة ورتيس وأعضال هيتة المراقبةو وتحديد مكافلتهمو وكذلف 4
 تعيين مراجع الحسابا  الخارجيةو وتحديد م ابا أتعابه.

النظر في المساتا التي يعرضها مجلس اإلدارةو وكذلف الشتون الخاصة . 5
 بمستولية مجلس اإلدارة وهيتة المراقبة.

. ال يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير اهمور الُمدَرجة في جدوا 6
اهعمااو ومع ذلف يجوز لها المداولة في الوقاتع الخطيرةو التي تنكشف أثنال 

و عرَضها على الجمعية عدٌد من المساهمين يمثلون عشرة في االجتما و ويطل
 الماتة على اهقا من رأس الماا .
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كما أن ال انون منح للجمعية العمومية غير عادية الحق في التصوي  والمواف ة 
على بعض ال رارا  المهمةو التي تدخا فيها الشركةو مثا تلف التي تتعلق 

ة2باالندماج  ةو وان3و وحا الشرك و وتعديا ع د التأسيس والنظام 4 سام الشرك
صدار سندا  ال رضو وتعيين الُمصفاين وتحديد سلطاتهم طب ا  لل انونو  اهساسيو وا 
كما تخت  الجمعية العمومية غير العادية بالمواف ة على قرارا   مجلس اإلدارة 

الجمعية هذا فض   عن أن  5المتعل ة بالتصرف فيما يتجاوز نصف أصوا الشركةو
 7و و زيادته.6العمومية غير العادية مختصة بتخفيض رأس ماا الشركة 

 
 ( من القانون التجاري على: "يتم االندماج باتباع اإلجراءات التالية: 301)  رقم:  المادة ص  تن   2

صدور قرار االندماج من الجمعية العمومية غير العادية لكل شركة من الشركات المندمجة  -1

 والدامجة". 
 

"إذا نقصت قيمة أصول الشركة عن أقل من   : ( من القانون التجاري على31)  رقم:  المادة ص  تن   3

وجب علي المدير أو المديرين أن    نصف رأس مالها نتيجة للخسائر المثبتة في قوائمها المالية،
ما   ى يدعوا الشركاء لالجتماع بغرض حٌل الشركة، أو مواصلة نشاطها بعد إعادة رأس المال إل

 األقل".  ىيزيد علي النصف عل
 

( من القانون التجاري على: "يتم االنقسام بقرار صادر عن الجمعية  308)  رقم:  المادة ص  تن   4

 العمومية غير العادية". 
( من القانون التجاري على: "تننحصر اختصاصات الجمعية العمومية  167)  رقم:  المادة ص  تن   5

عيين وإصدار سندات القرض، وت  غير العادية في النظر في تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي،
كما تختص الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة علي   للقانون، وتحديد سلطاتهم طبقا   ين،صف  الم  

 قرارات مجلس اإلدارة المتعلقة بالتصرف فيما يتجاوز نصف أصول الشركة". 
 

( على التالي: "إذا تبين أن رأس مال الشركة يفيض عما تقتضيه  151) رقم:  المادة ص  تن   6

 . ا، جاز للجمعية العمومية غير العادية تخفيضه" أغراضه
ن أن رأس مال الشركة قد نقص بمقدار يزيد  ( على التالي: "عندما يتبي  152)رقم:  المادة  ص  تن  

مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية لالنعقاد  ى  وجب عل ،علي ثلثه نتيجة خسائر
 مناسبة". وجه السرعة التخاذ التدابير ال ىعل
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بالتالي ُيفَهم بوضوح أن قوة وسلطة صنع ال رار بالشركة  منحها ال انون لمجلس  
اإلدارةو حي  يملف جميع الص حيا  التنفيذيةو عدا تلف التي تتعلق بئعادة هيكلة 

( من ال انون التجاري السابق 163المادة رقم: )ملكية الشركةو أو تلف الواردة في 
اإلشارة إليها. بالتالي قيمد ال انون سلطا  الجمعية العمومية )ُم مف الشركة( وأطلق 
الَعنان لسلطا  مجلس اإلدارةو كما أن ال انون منح مجلس اإلدارة سلطة عرض 

( 163ة رقم: )التعام   والتصرفا  على الجمعية العموميةو حي  ن م في الماد
على اختصاصا  الجمعية العمومية العاديةو والتي من بينها  النظر في المساتا 
التي يعرضها مجلس اإلدارة و وبالتالي ُيفَهم من هذا الن ا صراحة  بأن الُمشرا  
الليبي َتبنمى نظرية الصدارة لمجلس اإلدارةو فالموضوعا  التي يراها مجلس اإلدارة 

لى الجمعية العموميةو ت ع من اختصاصا  الجمعية العموميةو مناسبة للعرض ع
ويجوز لها الَب   فيهاو أما الموضوعا  التي ال ير، مجلس اإلدارة بأن هناف حاجة 
لعرضها على الجمعية العمومية العاديةو فئنه ال يتم عرضهاو هن ال انون ال يلزم 

يةو إال تلف الواردة في المجلس بعرض الموضوعا  على الجمعية العمومية العاد
(. بالتالي نستطيع ال وا بأن مجلس اإلدارة يتمتع بسلطة ت ديرية 163المادة رقم: )

 في عرض الموضوعا  واإلشكاال  على الجمعية العمومية.

بالتالي  فالستاا الذي يطرح نفسه هناو هو: ها هذا النموذج الذي َتبنماه  ال انون  
يع الشركا ؟ اإلجابة على هذا الستاا ستكون محور الن ال الليبي ُيعتَبر مثاليا  لجم

 في المطلو ال ادم.

 
عادية زيادة  العلى التالي: "يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير ( 141)  رقم:  المادة ص  تن   7

 . مال الشركة..." رأس
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المطلب الثاني: فكرة توزيع السلطات بين الجمعية العمومية ومجلس اإلدارة 
 في التشريع الليبي: النموذج األمثل. 

ــا    ــيو فيمـ ــرا  اللبيـ اه الُمشـ ــم ــذي يجـــو أن َيتبنـ ــاو الـ ــا اهمثـ ــذا المطلـــو الحـ ــيناقل هـ سـ
يتعلق بمسألة توزيع الســلطا و بــين المســاهمينو ومجلــس اإلدارة. وارتأينــا بــأن أســاس 
هذا الم ترحو يجــو أن يكــون ُمنطَل ــُه هيكــا ملكيــة الشــركةو ومعالجــة إشــكاا تضــارو 
المصـــــالح  اســـــتناد ا إلـــــى هـــــذا الم تـــــرحو فـــــئن نظـــــام توزيـــــع الســـــلطا  بـــــين الجمعيـــــة 

و أن يختلــف بــاخت ف هيكــا ملكيــة الشــركةو العموميةو ومجلس اإلدارة في ليبياو يجــ 
مث  : هذا النظام في الشركا  المملوكة بالكاما للدولةو يجو أن يختلــف عــن النظــام 
 الذي يجو أن تَتبنماه الشركا  ذا  االقتصاد المختلطو أو شركا  ال طا  الخا .

 مقتــرح توزيــع الصــالحيات بــين الجمعيــة العموميــة ومجلــس اإلدارة فــيأواًل: 
 %(.50التي تملكها الدولة بنسبة أكثر )من 

د  اهســاس فــي ليبيــا فــي الوقــ  الحــاليو     ففــي الشــركا  المملوكــة بالكامــا للدولــة ُتعــَ
ا  حيــ  إن االقتصــاد الليبــي مــا يــزاا قاتمــا  علــى ال طــا  العــامو وأنــه فــي طــور التحــو 
َكمـــة الشـــركا  فـــي ظـــا االقتصـــاد  إلـــى االقتصـــاد االنت ـــالي. )عبـــدوو ت يـــيم تطـــو ر َحول

او  هــذا النــو  مــن الشــركا و نجــد أن الدولــة هــي المالــف (. ففــي مثــا 2019المتحــوا
الوحيد للشركةو وأن الدولة نفسها هي التي تديرها طب ا  لسياساتها العامــة. بالتــالي فــي 
مثا هذا النو  من الشركا و تر، الدراسة بأنه البأس من أن يتــدخا المشــر و وَيتبنــمى 

ه الدولـــة عـــن طريـــق الجمعيـــة نظـــام توزيـــع الســـلطا و بـــين مجلـــس اإلدارة الـــذي ُتعيانـــ 
العموميـــةو وبـــين ممثلـــي الدولـــة فـــي الجمعيـــة العموميـــةو فالدولـــة هـــي صـــاحبة النظـــرة 
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الوحيدة في آلية توزيع االختصاصا و باعتبارها المالف الوحيد للشركةو ف  بــأس مــن 
أن تُ ـــنان الدولـــة مثـــا هـــذه اهحكـــام فـــي قـــوانين أو لـــواتح معينـــةو باعتبـــار أن الملكيـــة 

د  المــنظم هحكــام النشــاط التجــاري فــي ذا  الوقــ و و أيضــا  تُ  عــَز، للدولــةو والتــي ُتعــَ
 باعتبارها المالف والمدير في آن  واحد.

ى     بخصـــو  شـــكا نظـــام توزيـــع االختصاصـــا و فئننـــا نـــر، مـــن اهجـــد، أن َيتبنـــم
 النظـــام الليبــــي نظامــــا  شـــبيها  بالنظــــام البريطــــانيو وذلــــف بـــأن يصــــم   ال ــــانون عــــن
موضــو  توزيــع االختصاصــا  بالكامــاو و ُي ــنان نموذجــا  أو أكثــر لألنظمــة اهساســية 

( مــن اهســهم. بمعنــى آخــر  يجــو %50للشركا  المملوكة للدولةو بنسبة أكثــر مــن )
ــن  ــو  مـ ــذا النـ ــا هـ ــي مثـ ــع االختصاصـــا  فـ ــة بتوزيـ ــام المتعل ـ ــانون اهحكـ ــنظم ال ـ أال يـ

ى التحــة عامــة ملزمــة لجميــع الشــركا  الشــركا و بــا يجــو أن يســند هــذا النظــام إلــ 
( أو أكثـــر. تصـــدر هـــذه ال تحـــة علـــى شـــكا أنظمـــة %50المملوكـــة للدولـــةو بنســـبة )

أساســيةو تــُوزم  فيهــا االختصاصــا  بشــكا مثــاليو َفُيحيــا ال ــانون فــي كــا مــا يتعلــق 
بموضـــو  توزيـــع االختصاصـــا  إلــــى نمـــاذج ُمعيمنـــةو تصــــدر عـــن الســـلطة التنفيذيــــة 

هـــي مجلـــس الـــوزرالو بالتنســـيق مـــع الـــوزارة المختصـــة )وزارة االقتصـــاد(و المختصـــةو و 
 والسبو ورال إسناد حق إعداد هذه اهنظمة اهساسية للسلطة التنفيذيةو هو اآلتي:

ر  أواًل:  ــَ ــركةو وُيعتبــ ــة للشــ ــلطة المالكــ ــي الســ ــة هــ ــة للدولــ ــلطة التنفيذيــ ــار أن الســ باعتبــ
ــم  ــركة هـ ــة بالشـ ــة العموميـ ــال للجمعيـ ــة كأعضـ ــة بالدولـ ــلطة الحكوميـ ــن السـ ــون مـ الُمعيمنـ
وك ل عن السلطة التنفيذيــة فــي إدارة الشــركةو بالتــالي يحــق لهــذه الســلطة دون غيرهــا 
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ا هــذا النــو  مــن الشــركا و بالشــكا الــذي تــراه الحق فــي إعــداد اهنظمــة اهساســية لمثــ 
 مناسبا .

إن إصــدار الســلطة التنفيذيــة لهــذا النــو  مــن نمــاذج اهنظمــة اهساســية الملزمــة  ثانيــًا:
لهــذه الشــركا و يجعــا تغييرهــا وتعــديلها بمــا يواكــو التغييــرا  اإلداريــةو واالقتصــاديةو 

رو بخــ ف لــو أن نظــام توزيــع الصــ حيا  هــذا  وحتــى السياســية بالدولــةو ســها وُميســم
يصــدرعن الســلطة التشــريعية كال ــانونو فلــو أصــدر  اهخيــرة تشــريعا  بالخصــو و 
رو  ف  يمكن أن تكــون هــذه التشــريعا  َمحــ م للتعــدياو أو التغييــرو بشــكا ســها وُميســم
حتـــى ولـــو كـــان هنـــاف حاجـــة لمثـــا هـــذه التعـــدي   والتغييـــرا و التـــي تتماشـــى مــــع 

 بـــــــــــــــــــدون شـــــــــــــــــــفو فـــــــــــــــــــئن اإلدارة التنفيذيـــــــــــــــــــة للدولـــــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــــلحة الشـــــــــــــــــــركة. 
_ مــن وقــ   آلخــر _ قــد تحتــاج لتغييرسياســاتها المتعل ــة بالشــركا  العامــةو فســهولة 

 تغيير هذه النماذجو يجعا تنفيذ هذه السياسا  عملية تَتمسم بالمرونة.

ع الدولــة _ باعتبارهــا المالــف الح ي ــي لمثــا هــذا النــو  مــن الشــركا  _و تســتطي ثالثــًا:
( تتماشــى مــع أفضــا %51أن تَتبنمى أنظمــة أساســية للشــركا  المملوكــة لهــاو بنســبة )

ا الـــدوا المت دمـــةو اهمـــر الـــذي ســـنفت ده لـــو أن هـــذا  اة مـــن قتبـــَ ال واعـــد الرشـــيدة الُمتبنـــم
 النظام كان أساسه تشريعا  جامدا  يصدر عن السلطة التشريعية.  

يح للدولــة بــأن َتسُــ  رابعــًا: نم أنظمــة أساســية ذا  جــودة عاليــةو فباســت رال هــذا الــنهج ُيتــت
اهنظمــة اهساســية للعديــد مــن الشــركا  العامــة  نجــدها هزيلــةو وال ترقــى بــأن تكــون 
دســتورا  لشــركة مملوكــة  للدولــة  فــالكثير مــن الجمعيــا  العموميــةو ومجــالس اإلدارا  

ي أحكـــا م تتماشـــى مـــع بالشــركا  المملوكـــة للدولـــةو يبتعـــدون قـــدر المســـتطا  عـــن تَبنـــا
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َكمة الرشيدة. فالكثير مــن دســاتير شــركا  المملوكــة للدولــة أحكــام أنظمتهــا  قواعد الَحول
َكمــة الرشــيدةو فبمجــرد  َفيحا و وال تتماشــى مــع قواعــد الَحول اهساســيةو ال تَتعــدم، الصــ 
ي هـــذا النـــو  مـــن  ي هـــذا الـــنهج  نجـــد أن هـــذه الشـــركا  ال منـــا  لهـــا مـــن تَبنـــا تَبنـــا

 اهساسية.اهنظمة 

ــًا: ــع  خامسـ ــة بتوزيـ ــف المتعل ـ ــا تلـ ــي منهـ ــة )والتـ َكمـ ــد الَحول ي قواعـ ــا ــأن تَبنـ ــا  بـ ــ  علميـ ثبـ
السلطا  بين الجمعية العموميــة ومجلــس اإلدارة( سيســاهم بــدون شــف فــي الت ليــا مــن 
الفســاد العــام بالشــركة. فلــو كانــ  هــذه اهنظمــة اهساســية واجبــة التطبيــق _ باعتبارهــا 

ــة. قواعـــد التحيـــة _  ــاذج ال تحيـ ــذه النمـ ي هـ ــا ــذه الشـــركا  مناصـــا  مـــن تَبنـ ــد هـ فـــ  تجـ
 )اهنظمة اهساسية للشركا  العامة(.  

َكمـــة الشـــركا  فـــي هـــذا النـــو  مـــن الشـــركا  ســـينظم بعـــض  سادســًا: ي قواعـــد َحول تَبنـــا
الع قــا و التــي كانــ  مهملـــة فــي دســاتير هــذه الشـــركا و مثــا المســاتا التــي تـــنظم 

كة ال ابضةو والشركا  التابعة لهــاو حيــ  إن قــانون النشــاط التجــاري الع قة بين الشر 
داريـــة علـــى  عـــرمف الشـــركة ال ابضـــة بأنهـــا:  تلـــف الشـــركة التـــي تملـــف ســـيطرة ماليـــة وا 

( من ال انون التجــاري. ولــم ُيحــداد ال ــانون طبيعــة 249شركة ما . انظر: المادة رقم: )
لشــركة المالكــةو والشــركة المملوكــة. مثــا هذه الســيطرةو أو يشــرح طبيعــة الع قــة بــين ا

ة فـــي دســـتور الشـــركةو فباســـت رار  نظمم ب واعـــد واضـــحة وجليـــم هـــذه اهحكـــام يجـــو أن تـــُ
         نجــد أن هــذه الع قــة لـــم 8الكثيــر مــن اهنظمــة اهساســية للشــركا  المملوكـــة للدولــة

 
  ،مثل األنظمة األساسية للشركات المملوكة لصندوق اإلنماء للتنمية االجتماعية واالقتصادية 8

  ،والشركات المملوكة لشركة البريد واالتصاالت ،الليبيةسة االستثمار والشركات المملوكة لمؤس  
 شركات المملوكة للشركة الليبية القابضة للكهرباء.  الو  ،وتقنية المعلومات القابضة



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
223 

لـــ  فـــي هـــذه اهنظمـــة  اهساســـية _ تــُنظمم بشـــكا كامـــا. ومـــن الموضـــوعا  التــي ُأهمت
َكمة الشــركا  _ المســاتا المتعل ــة بالكشــف عــن المعلومــا و  والتي ُتَعد  من ركاتز َحول
وتعيـــين أعضـــال مجلـــس إدارة مســـت لينو وتنظـــيم الع قـــة اإلداريـــة بـــين مجلـــس اإلدارة 
ــيس  ــفته مجلـــــس إدارةو ولـــ ــةو بصـــ ــركة ال ابضـــ ــةو ومجلـــــس اإلدارة للشـــ ــركة التابعـــ للشـــ

 كجمعية عمومية. 

ا الدولــة الليبيــةو والــذي مــا يــزاا هنــا    ى مــن قتبــَ واه بــأن النمــوذج الُمتبنــم و يجــو أن ُننــَ
محا اعتبار في الوق  الــراهنو هــو أن أغلــو الشــركا  المملوكــة للدولــة تعمــا تحــ  
ــركة  ــا تحـــ  الشـ ــاال و تعمـ ــث  : شـــركا  االتصـ ــةو مـ ــركا  ال ابضـ ــاح بعـــض الشـ جنـ

ومــا . وشــركا  االســتثمار فــي ليبيــاو تعمــا ال ابضــة للبريــد واالتصــاال  وت نيــة المعل
شركا  أو محافظ اســتثمارية مملوكــة لتلمتسمســة الليبيــة ل ســتثمار. وصــندوق  5تح  

دمة  اإلنمال للتنمية االجتماعة واالقتصــاديةو يملــف العديــد مــن الشــركا  ال ابضــة فــي عــت
دلميةو وصناعيةو ومالية. وشركا  الكهربال المملوكة للدو  لةو تعما تحــ  مجاال : خت

إشراف الشركة الليبية ال ابضة للكهربال ...إلــ . ولتتَبنــاي الم تــرح المــذكور أعــ ه  نــر، 
أن الدولة )نعني بها هنا وزارة االقتصاد( يجــو عليهــا أن ت ــدم هــذه النمــاذج للشــركا  
َكمة الشركا  بمبدأ:  امتثــاو أو اشــرح  و  المملوكة لهاو تح  مبدأ ُيسممى في علم َحول
يعنــي هـــذا المبـــدأ  أن أيم شـــركة مـــن الشــركا  المملوكـــة للدولـــةو ســـوال كـــان حجمهـــا 
د  كبيرا  أو صغيرا و وسوال كانــ  قابضــة أو تابعــة  فــئن نمــوذج النظــام اهساســي الُموحــم
يجـــو أن يكـــون ملزمـــا  لهـــا ب ـــوة ال ـــانونو فـــئذا كانـــ  بعـــض أحكـــام النظـــام اهساســـي 

د ال تتماشــى مــع طبيعــة عمــ  ا هــذه الشــركةو يجــو علــى إدارة الشــركة أن ت ــدم الُموحــم
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ح فيــه أســبابها فــي عــدم االمتثــاا  للــوزارة المختصــة )وزارة االقتصــاد( شــرحا  وافيــا  ُتوضــا
 لبعض أحكام النموذج )النظام اهساسي( الُم دمم لها.

َكمـــة الشـــركا و أال  هـــذه قاعـــدة:  امتثـــاو أو اشـــرح  أساســـها المبـــدأ العـــام فـــي ف ـــه َحول
ــو ــركا  و وهــ ــع الشــ ــى جميــ ــق علــ ــة للتطبيــ ــركا   قابلــ ــة  شــ َكمــ ــدة َحول ــد قاعــ :  ال توجــ

فالمثاليــة فــي تنظــيم الع قــا  ال انونيــة بالشــركا و قــد تختلــف مــن شــركة إلــى أخــر،و 
يــق  فما ُيعتَبر عند شركة ما قاعدة مثاليةو قد ُيعتَبر عند اهخر، قاعدة غير عمليــة ُتعت

يم أن يــتمم تحديــد نمــوذج  واحــد  كدســتور للشــركةو عمــا الشــركة. بالتــالي لــيس مــن الســل
ينطبــق علــى جميــع الشــركا  العامــة بــاخت ف أحجامهــاو واخــت ف نشــاطهاو بالتــالي 
نر، أنه من اههمية بمكان أن ُيعَما على إعداد أكثر من نظــام أساســيو الــذي بــدوره 

ــدم للشـــركا  المم ــم الشـــركة ونـــو  نشـــاطهاو وي ـ ــة يجـــو أن يختلـــف بـــاخت ف حجـ لوكـ
 للدولة بالكاما تح  مبدأ:  امتثاو أو اشرح  السابق اإلشارة إليه.  

ــتلطو يجـــو أن     ــاد المخـ ــه فـــي الشـــركا  ذا  االقتصـ ــد بأنـ ــه يجـــو التأكيـ أخيـــرا و فئنـ
ُنفـــراق بـــين حـــالتينو الحالـــة اهولـــى: إذا كانـــ  الدولـــة تملـــف بطريفـــة مباشـــرةو أو غيـــر 

ذا  االقتصــاد المخــتلطو وبالتــالي هــي  ( مــن أســهم الشــركة%50مباشــرةو أكثــر مــن )
ا هـــذه  مالكـــة اهغلبيـــةو وتملـــف الـــتحكم فـــي الشـــركة.  فـــي هـــذه الحالـــة يجـــو أن َتمتثـــم
ــية )النمــــاذج( التــــي تصــــدرها وزارة  ــام العامــــة لألنظمــــة اهساســ الشــــركة لجميــــع اهحكــ
و االقتصادو ومرجع ذلف بأن الدولة كمالــف لألغلبيــة فــي مثــا هــذا النــو  مــن الشــركا 

 يجو أن َتحَظى بحماية كافية.
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بــالرغم ممــا ذكــر أعــ هو فــئن هــذا النظــام الم تــرح يجــو أال يغفــا أقليــة المســاهمينو   
الــذين أيضــا  يجــو أن يتمتعــوا بحمايــة كافيــةو وصــوال  إلــى تح يــق العدالــة فــي الشــركةو 
ــن جانــــوو  ــة مــ ــا الدولــ ــعى لهــ ــي يســ ــاديةو التــ ــق اههــــداف االقتصــ ــى تح يــ ووصــــوال  إلــ

ــا بــأن نكــون منصــفين والشــ  ريف باهقليــة مــن جانــو آخــرو فهــذا الوضــع قــد ُيحــتام علين
         تجــــــــــاه المســــــــــاهمين باهقليــــــــــةو وتــــــــــوفير حمايــــــــــة كافيــــــــــة لهــــــــــم فــــــــــي ذا  النظــــــــــام 

 Majdi Abdou,  Towards a New Solution of Minority)اهساســي. 
Shareholder Protection in Libya, PhD Thesis, Glasgow University, 

the UK 2015.) 

ثانيًا: مقترح توزيع الصالحيات بين الجمعية العمومية، ومجلس اإلدارة فـي  
شركات القطاع الخاص، وشركات االقتصاد المختلط التـي تملـك الدولـة أقليـة 

 األسهم فيها.

انســجاما  مــع سياســة اإلصــ حو التــي يجــو أن تَتبنماهــا الدولــة فــي كــا مــا يتعلــق      
بشركا  ال طا  العامو وشركا  االقتصاد المختلط المملوكــة للدولــةو بنســبة أكثــر مــن 

%(و فــئن هــذه السياســة يجــو أن تمتــدم إلــى الشــركا  اهخــر،: شــركا  ال طــا  50)
(. %50ملكــه الدولــةو بنســبة أقــا مــن )الخــا و وشــركا  االقتصــاد المخــتلط الــذي ت

قبــا الخــوض فــي هــذه المســألةو فالســتاا الــذي يطــرح نفســه هنــاو هــو: هــا يجــو أن 
يكــــون للدولــــة دور فــــي تنظــــيم موضــــو  توزيــــع االختصاصــــا  فــــي شــــركا  ال طــــا  

 الخا ؟ 
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إن الجواو على هذا الستااو يتطلو اإلجابة علــى اهســتلة التاليــة: مــا حكمــة الُمشــرا  
تدخا في موضو  توزيع السلطا  بين مجلس اإلدارة والمساهمين فــي الشــركا  في ال

ر مســـاهمة الدولـــة فيهـــا مســـاهمة أقـــا مـــن  التـــي ال تملكهـــا الدولـــةو أو تلـــف التـــي ُتعتبـــَ
ا الدولة في مثا هذه المسألة غير مهمو ها هــذا اهمــر يجــو 50) %(؟ إذا كان َتدخ 

ة؟ وأيضـــا  فالســـتاا المطـــروح هنـــا: هـــا أن تحكمـــه قواعـــد اختياريـــةو أو قواعـــد ملزمـــ 
ال واعــــد المتعل ــــة بتوزيــــع االختصاصــــا  بــــين مجلــــس اإلدارة والمســــاهمين يجــــو أن 
د  جــزل  مــن النظــام العــامو وأن مخالفتهــا تـُـتداي إلــى إبطــاا  تكــون صــارمة؟ وبالتــالي ُتعــَ

 ال رار المخالف.

ال ــانون التجــاريو يجــو أن مــن الجــدير بالــذكرو أن ال واعــد ال انونيــة الملزمــة فــي     
ــادية. ــق الفاعليـــة االقتصـ ــين: اهوا: تح يـ ــدفين مهمـ ــق هـ ــعى لتح يـ  economicتسـ

efficiency) ،)  بالتالي فال اعــدة التجاريــة يجــو أن تــتثر إيجابــا  علــى اقتصــاد الدولــةو
ذا لم يكن اهمر كذلفو يجو أن تسعى هذه ال اعدة إلــى تح يــق العدالــةو وذلــف بــأن  وا 

ضعيفة في مواجهة فتة قوية. ولتطبيق هذه الفلســفة ال انونيــة علــى مســألة تنصف فتة 
توزيــع االختصاصــا  بــين المســاهمين ومجلــس اإلدارة  فــئن الســتاا المهــم هــو: هــا 
مســألة توزيــع االختصاصــا  يمكــن أن تح ــق فاعليــة اقتصــادية بطري ــة مــاو أو يمكــن 

 أن تح ق العدالة لفتة ُمعيمنة؟ 

ن تنظــيم هــذه المســألة ال يتعلــق _ ال مــن قريــو وال مــن بعيـــد _ تــر، الدراســة بــأ    
ــين جســــمين  ــذه الدراســــة بــ ــلطا  فــــي هــ ــ  إن توزيــــع الســ ــق العدالــــةو حيــ ــدأ تح يــ بمبــ
ا  ال ــوا بــأن  بالشركة  أحدهما مالف للشركةو واآلخر مدير لهاو لــذا ال نــر، أن ُيستســَ
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ــأن مـــن ُيعيانـــه المالـــف كوكيـــ  ــتج أن مـــن العدالـــة التســـليم بـ ا عنـــه فـــي إدارة أموالـــه نحـ
ــع بـــــبعض االختصاصـــــا  وصـــــوال  لتح يـــــق  كعضـــــو مجلـــــس اإلدارةو يجـــــو أن يتمتـــ
العدالــةو فهــذا اهمــر ال يســت يم. كــذلف ال يســت يم ال ــوا بأنــه إذا مــنح الُمشــرا  بعـــض 
ــف  ــئن ذلــ ــةو فــ ــة العموميــ ــي الجمعيــ ــاهمين فــ ــس اإلدارةو أو المســ ــا  لمجلــ االختصاصــ

بالتالي نــر، أنــه لــيس  باشرةو وسيرجع على الدولة بنفع ما.سيح ق فاعليمة اقتصادية م
ا فيهــا الُمشــرا و  د  هــذا الموضــو  مــن المســاتا التــي يجــو أن َيتــدخم مــن الحكمــة أن ُيعــَ
فمسألة اختصاصا  مجلس اإلدارةو واختصاصا  الجمعيــة العموميــة يجــو أن تب ــى 

ــُ  ــن ها المــ ــةو التــــي يجــــو أن َيســ ــد االختياريــ ــار ال واعــ ــتور فــــي إطــ ــهم فــــي دســ  مف أنفســ
 الشركة.  

اه الُمشــــرا       ــم ــي مــــا تَبنــ ــرا  الليبــ ى الُمشــ ــان أن َيتبنــــم ــة بمكــ ــد مــــن اههميــ ــالي نجــ بالتــ
البريطاني في هذا اهمرو حي  إن ال ــانون البريطــاني كمــا ســبق اإلشــارة لــم يتــدخا _ 
رة المـــن قريــــو وال مـــن بعيــــد _ فــــي مســـألة توزيــــع االختصاصـــا  بــــين مجلــــس اإلدا

ــدير مـــُ مف الشـــركةو  ــدأ  عامـــا و أال وهـــو تـــرف هـــذه المســـألة لت ـ ى مبـ والمســـاهمينو وتَبنـــم
ــا  ــا  كيفمـ ــن االختصاصـ ــو  مـ ــذا النـ ــا هـ ــع مثـ ــي توزيـ ــة والتصـــرف فـ ــم الحريـ حيـــ  لهـ
يريدونو فهم اهقدر على ت ييم مصالحهم الخاصة. مثاا ذلف: قد تكــون الشــركة ذا  

م أنفســهم أعضــال فــي مجلــس اإلدارةو بالتــالي حجــم صــغيرو ويكــون مــُ مف الشــركة هــ 
لــيس هنــاف دا   بــأن ُيمــَنح المــُ مف اختصاصــا  مهمــة هنفســهمو باعتبــارهم أعضــال 
اا الســلطا   في الجمعية العموميةو با علــى العكــسو نــر، مــن اهمثــا أن يــتم مــنح جــُ
ة لهـــم كأعضـــال لمجلـــس اإلدارةو وذلـــف لســـهولة إصـــدار ال ـــرار و فـــ  يحتـــاجون دعـــو 

الجمعيــة العموميــة ل نع ــاد لتمريــر قــرارا  ُمعيمنــة. فكــا ال ــرار و حتــى تلــف المتعل ــة 
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بئعــادة هيكــا ملكيــة الشــركةو كاالتحــادو والت ســيمو والتصــفية. والحــا يمكــن أن تكــون 
ــذا   ــا  للنظـــــام اهساســـــي للشـــــركةو و ذلـــــف بـــ مـــــن اختصاصـــــا  مجلـــــس اإلدارة طب ـــ

 ة هم أنفسهم يملكون بالتساوي أسهم الشركة.  االعتبارو وهو أن أعضال مجلس اإلدار 

هـــــذاو وتتكـــــد الدراســـــة علـــــى ضـــــرورة وجـــــود نمـــــوذج أو أكثـــــر لشـــــركا  ال طـــــا      
(. هــذا %50الخا و وشركا  االقتصاد المختلطو الذي تملف الدولــة فيهــا أقــا مــن )

  أن النموذجو أو النماذجو ُتعتبــَر قواعــد ُمكمالــة لمثــا هــذا النــو  مــن الشــركا و بمعنــى
للشــــركا  أن تأخــــذ بجميــــع قواعــــد هــــذه النمــــاذجو ولهــــا أن تأخــــذ ببعضــــهاو ولهــــا أن 
تخالفها بالكاماو في حاا تَبناي قواعد أخر، في أنظمتها اهساسية. وفي حــاا إهمــاا 
حكم ما فــي أنظمتهــا اهساســيةو فــئن ال واعــد واهحكــام الــواردة فــي النمــوذجو والمتعل ــة 

 هاو ُتعتَبر قاعدة ملزمة واجبة التنفيذ في مثا هذه الحالة.بذا  المسألة الُمغَفا عن

هـــذا الحـــا ُيســـهاا أوال  رجـــو  أصـــحاو المصـــلحة إلـــى النمـــوذج ذي الع قـــةو فـــ      
يحتاج الشخ  أن يكون خبيرا  قانونيا  حتى يستخل  ال اعدة ال انونية مــن النمــوذجو 
رة  لتكــون  ما  بطري ــة علميــة ســهلة وُميســم بــا  وُم ســم حي  إن النموذج يجو أن يكــون ُمبوم

 ف عندما تكون أحكام توزيــع الصــ حيا  وغيرهــا مــن أحكامه سهلة المنااو هذا بخ
اهحكـــام اهخـــر، منظمــــة ب ـــانونو فــــي هـــذه الحالــــة فـــاهفراد يهــــابون االطـــا   علــــى 

 ال انونو ويستعينون بخبرال قانونيين لمعرفة الحكم المطلوو.  

ــائج                                                                   . :                                                                 النتــــ
َخُلصـــ  الدراســـة بـــأن التشـــريعا  الُم اَرنـــة المتعل ـــة بتوزيـــع الســـلطا و بـــين مجلـــس 

ى نظريــة صــدارة المســاهمين _ وهــي أغلــو  اإلدارةو والجمعيــة العموميــةو إمــا أن تَتبنــم
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ما أن تَتبنمى نظرية صدارة مجلس اإلدارة. ووجــدنا أن التشــريع الليبــي  التشريعا  _و وا 
منح ص حيا  واسعة لمجلس اإلدارةو وص حيا  ُم يمدة للجمعيــة العموميــةو بالتــالي 
و بمعنـــى  أن عــــدا تلــــ  رتن  ف فهـــو أشــــبه بنظـــام صــــدارة مجلـــس اإلدارةو لكــــن بطـــابع  مــــَ

الموضوعا  التي ت ع من اختصاصا  الجمعية العموميةو فمجلــس اإلدارة لــه ســلطة 
 ت ديرية واسعة في عرض المساتا والمعام   والتصرفا  على مجلس اإلدارة.

هسباو عدة تمم سردها في متن هذا البح   َخُلصنا أنــه مــن اهجــد، أن يــتمم تَبنــاي    
نم  المدرســة البريطانيــة بالخصــو و حيــ  أ نهــا تَبنــم  نظريــة صــدارة المســاهمينو وســَ

نــوعين مــن نمــاذج اهنظمــة اهساســية للشــركا و وفــي ذا  الســياقو َخُلصــ  الدراســة 
ي هـــذه المدرســـةو وضـــرورة تـــرف أمـــر توزيـــع االختصاصـــا  بـــين مجلـــس  بوجـــوو تَبنـــا
ية اإلدارةو والجمعيــة العموميــةو ل واعــد التحيــة ُمكمالــة تصــدر فــي شــكا أنظمــة أساســ 

لزاميتهــا تكــون علــى  حســو هيكــا ملكيتهــاو ففــي الشــركا   دة لجميع الشركا و وا  ُموحم
( تكــــون هــــذه ال واعــــد ملزمــــةو واليجـــــو %50المملوكــــة للدولــــةو بنســــبة أكثــــر مـــــن )

مخالفتها بأيا حاا  من اهحواا  أما في الشركا  التي تملكها الدولةو بنســبة أقــا مــن 
الخا و فئن هذه ال واعــد يجــو أن تكــون ُمكمالــةو %(و أو تلف المملوكة لل طا  50)

بمعنى ُيلَجأ إليها في حاا لم يتفق اهشخا  على مخالفتهاو وُتعتبــَر فــي هــذه الحالــة 
 ملزمة.

 التوصيات:

من العرض السابقو يتمضح لنا بــأن الدراســة خلصــ  إلــى ضــرورة تعــديا التشــريع     
ين مجلس اإلدارةو والجمعيــة العموميــةو التجاريو وذلف فيما يتعلق بتوزيع السلطا و ب



 2020ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يونيو   جملة الرفاق للمعرفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
230 

وتَبنمى نموذج صدارة المســاهمينو وذلــف بئصــدار الســلطة المختصــة )مجلــس الــوزرال( 
ا لهـــا جميـــع  ــم دةو التـــي يجـــو أن تمتثـ ــم ــى اهنظمـــة اهساســـية الُموحـ ــة تحتـــوي علـ التحـ

 الشركا  في ليبيا بالكيفية التالية:

بشكا كاماو أو تلف التي تملكهــا الدولــةو بنســبة بالنسبة للشركا  المملوكة للدولة  .1
(و فئننا ن ترح بأن يكون لهــم نمــوذج خــا  ُيســممى  النظــام اهساســي %50أكثر من )

د للشــركا  العامــة التــي تملكهــا الدولــةو بنســبة أكثــر مــن ) (  يصــدر ب ــرار %50الُموحم
هــذا النمــوذج  من مجلس الوزرالو وتكون أحكام هذا النموذج ملزمــة لجميــع الشــركا .

َكمــة الشــركا :  امتثــاو أو اشــرح .  دٍّ يــتم  فيــه تطبيــق المبــدأ العــام فــي َحول ملــزم إلــى حــَ
م هــذا النمــوذج علــى الشــركا و وأن ُيمــَنح لهــا مــدة  تطبي ــا  لهــذا المبــدأ  يجــو أن ُيعمــم

مــوذج زمنيــة ُمعيمنــة لدراســة النمــوذجو فــئذا تــمم انتهــال هــذه المــدة بــدون ردٍّو فــئن هــذا الن
و أمــــــا إذا تــــــمم الــــــرد  بــــــبعض 9يكــــــون ملزمــــــا  للشــــــركة بــــــدون الحاجــــــة إلــــــى أيا إجــــــرال

ــن اإلدارة  ــار مـــ ــين االعتبـــ ــذ بعـــ ــا  يجـــــو أن ُتتخـــ ــذه الم حظـــ ــئن هـــ الم حظـــــا و فـــ
المختصــة )ن تــرح إنشــال إدارة مختصــة بــوزارة االقتصــاد ُتعنــَى بالتواصــا مــع الشــركا  

 بهذا الخصو (.
  الخــا و أو تلــف التــي تملكهــا الدولــةو بنســبة أقــا مــن بالنســبة لشــركا  ال طــا .2
ــا  لهــمو 50) دو يكــون نموذجــا  مثالي %(و فئننــا ن تــرح بــأن ُي ــنمن لهــم نظــام أساســي ُموحــم

 وقاعدة ُمكمالة لجميع شركا  هذه الفتة.  
 

 
 هنا يجب التأكيد بأن هذا التطبيق يحتاج إلى تعديل تشريعي لقانون النشاط االقتصادي الليبي.  9
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   المراجع.

 المراجع العربية:

 ال انون التجاري الليبي. .1
َكمــة فــي مجــدي عبــدوو   .2 الشــركا  المملوكــة للدولــة: إســتراتجيا  حــا إشــكاا الَحول
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should be used to explain and illustrate abstract words and 

comprehend simple statements.    

5. More classrooms should be built away from noise to 

accommodate the suitable  number of pupils in every 

classroom. 

6. The educational sector is suggested to organize systematic 

training courses about the curriculum for the teachers. 

Training teachers are essential in helping them keep up to 

date with the new trends of teaching English. 

7. Good relationship between the teachers and the pupils is 

crucial to enhance learning and make the class more 

enjoyable and comfortable. Teachers are advised to 

encourage and motivate pupils and engage them in reading 

and activities to get rid of shyness and embarrassment. 

8. The educational sector is recommended to offer the needed  

number of English teachers in schools. It is advised that each 

teacher teaches no more than two classes and one curriculum. 

9. The educational sector should provide the assigned English 

books (curriculum) by the beginning of the academic year. So 

every pupil can have his/her class and homework English 

book in time. 
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       Another factor is the time located to the assigned lessons. The 

research findings showed that the time of lesson (i.e. 40 minutes) 

were not enough to explain the lesson and give a chance to pupils to 

participate in the classroom activities.  

       Teaching many classes and more than one syllabus is a heavy 

burden added to the teachers' difficulties. This may affect the 

performance of teachers and  pupils’ understanding of lessons. 

VII.2. Recommendations 

       Based on the results mentioned in the discussion, the following 

recommendations are suggested to both primary school English 

teachers and Libyan educational authority to ease the learning 

procedure of our pupils.   

1. Learning is accelerated when audio- visual equipment accompany 

the teacher’s presentations. Hence the educational sector should 

provide the schools with these facilities. Moreover, regular 

maintenance is recommended to be available to every school to keep 

the equipment  functioning. 

2. Teachers are advised to learn more about English sound 

system in order to teach English reading effectively and 

correctly. 

3. Teachers are recommended to be eclectic in applying the 

suitable teaching method(s). Factors such as pupils' age, 

gender and mood should be taken into consideration. Moving 

smoothly from one technique to another can raise enthusiasm 

and enhance learning. 

4. Using games in teaching English to youngsters is crucial. All 

available pieces of furniture, devices, tools...etc. in classroom 
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Both teachers and their Libyan primary school pupils are 

struggling to achieve the major goal of teaching- learning English 

language. Accuracy and fluency in English are the ultimate goal of 

the teaching and learning process.  A close reading in the results of 

this small research work can lead to the following conclusion and 

recommendation.  

VII.1. Conclusion 

       Based on the data analysis, it can be concluded that there are 

problems preventing Libyan primary school pupils from being able 

to read in English and their teachers to practice their profession 

successfully. Some of the reasons could be attributed to classroom 

environment. Some schools were not equipped with lighting 

adequately. Some classes were noisy because these classes were 

close to the main street. Moreover, the schools were not equipped 

with teaching aids  such as posters, wall charts, pictures, flash cards, 

tape recorders and labs, which enhance the learning process. 

       The difference between Arabic and English Language alphabet 

and sound system could be another obstacle. This may explain why 

many Libyan primary school pupils did not read English vocabulary 

correctly, and were unable to distinguish/ differentiate between some 

sounds such as /f/ and /v/, /b/ and /p/and   /θ/and / ð/, for example. 

              Large classes were another problem to both the teachers and 

pupils. The large number of pupils in a class was difficult to deal 

with especially in presenting activities, controlling the class, or 

giving the pupils a chance to participate. 

       The study findings showed that most of teachers did not 

participate in training courses of the curriculum which means that 

they might lack the pedagogical knowledge to teach this curriculum. 
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              The researcher believed that curriculum can cause trouble to 

the teachers if they do not know how to apply it. As results shown, 

some of the respondents stated that the curriculum was  difficult for 

them  to apply. This means that teachers need special training to be 

able to teach the assigned  curriculum. This include, of course, 

preparing and presenting the lessons. 

       Another problem under investigation was the course time. A 

number of respondents believed the time assigned to teach the 

curriculum (i.e. 40 minutes ) was not enough to learn a new 

language. Many drills and exercises have to be cancelled in order to 

be able to adapt to the time available. 

       The analysis of the questionnaire revealed that a considerable 

number of teachers depended only on the whiteboard and chalk to 

explain or present the lesson. These out of dated instruments make 

the learning process boring and uninteresting. Pupils may not enjoy 

the class nor  they comprehend the assigned English lessons. This 

result is consistent with Abdel Aziz (2005) who showed that some of 

reading difficulties maybe belonging to the lack of teaching aids in 

the classes, such as tape-recorder, flash cards, and posters,…etc. He 

added that these teaching aids play causal role in reading difficulties 

especially if the language is a foreign one. 

       Likewise, the respondents questioned claimed that they used 

games for teaching English in classroom. If it is true, it is one of the 

appropriate techniques in teaching a new language. Pupils love to 

learn through games rather than through oral explanation. Inability to 

use teaching aids, such as, games, flash cards…etc. in the process of 

teaching makes the class atmosphere boring and annoying. Using a 

number of teaching methods and techniques such as games can 

enhance the pupils’ learning of English. 

 

VII. conclusion and recommendations 
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Consequently, they have no enthusiasm to revise or do their 

assignments at home. 

       In agreement with that, Barros (2003) and Ahmad (2013) 

conducted a study about factors affecting students’ English reading. 

They concluded that Arab students faced difficulties in certain 

English consonants such as /p/, /v/, /ʤ/, /ʧ/ and /ƞ /, because these 

sounds are not existing in their Arabic language. 

 Moreover, the majority of the questionnaire respondents 

complained of the large number of pupils in classroom. Large 

number of pupils in classes cause plenty of problems to both teachers 

and their pupils. This can cause a lot of noise, inability to hear the 

teacher’s explanation of the lesson and lack of full control of the 

class...etc.; therefore, lack of comprehension. This issue is also 

mentioned by Hugo (2010) who stated that teachers are not always 

able to pay the necessary individual attention required to pupils. In 

addition, the teachers find it difficult to implement a variation of 

teaching activities due to the limited time and the large number of 

pupils in each classroom. 

Teachers were also asked of whether they had participated in 

any training courses of the assigned curriculum, and the response 

showed that more than half of them did not participate in any training 

course in English language teaching. This means that these teachers 

were not qualified enough to implement the recent approaches and 

methods needed for teaching reading to youngsters. Teachers who 

did not have enough training cannot apply the teaching methods 

required for the assigned curriculum properly. These findings are 

consistent with Younis (2005) who argued that training is essential in 

helping teachers learn how to follow the lesson model and  create 

interesting learning situation. The results confirmed that teachers 

need training courses in English language teaching in order to be able 

to prepare and present the assigned lessons in an ideal manner. 
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This study tried to understand the problems faced by both the 

Libyan primary pupils in learning how to read in English  and their 

teachers and suggest effective strategies and techniques which can be 

used in teaching reading in primary school classrooms. The 

discussion of the results considered the literature reviewed above and 

tried to answer the research questions mentioned in the methodology 

section. 

              The questionnaire results revealed that a large number of 

Sabrata primary schools’ classrooms lack facilities that enhance 

learning process. The analyzed data asserted that that there were no 

teaching aids in classrooms except chairs and white boards. The 

classrooms were not equipped with any visual/audio aids. The white 

board is good, but not enough for teaching English reading. Pupils 

need to listen to CDs to learn how to pronounce and distinguish 

between English phonemes and words. This result is consisted with 

Al-Mutawa & Kailani, (1998) and Rivers (1981) who stated that 

class atmosphere is essential in learning process. The pupils are 

interested in learning by using visual aids and tape-recorder which 

are not available in Sabrata primary schools. 

The inability to produce the correct pronunciation of letters 

and words  and distinguish between their written and spoken forms 

were another problem highlighted by the questionnaire respondents 

about their pupils. The respondents confirmed that this obstacle 

prohibited pupils from learning how to read in English fast enough. 

This deficiency was explained by Abu-Rabia (1999) who stated that 

Arab learners faced difficulties to identify the following group of 

letters / sounds (/p/,/ ƞ/, / v/, /Ʒ/, /θ/ and  /ð/). Arabic language does 

not have these sounds in its alphabetic system, which means that 

Arabs learning English are not familiar with these letters. Pupils do 

not see and use these letters in their mother tongue. This dilemma 

made English subject boring/ uninteresting to most of the pupils. 
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(2.8%) said that some pupils had social problems, such as divorced 

parents and  three respondents (2.8%) said that the duration of the 

class    ( period) was not enough to learn a complete new topic in one 

period and have enough drills. These percentages are shown in table 

5 below:           

Item options No. 

teachers 

Percentage 

Inability to pronounce certain sounds 

correctly and distinguish between 

written and spoken letter. 

75 69.4% 

Pupils do not prepare lessons and do 

not review them at home. 

10 9.3 

Unable to understand English rules 

and read correctly. 

9 8.3% 

Parents neglect their children and do 

not follow up them regularly. 

5 4.9% 

Audio &visual aids are not available 

in schools. 

3 2.8% 

Pupils have social problems. 3 2.8% 

Class duration is not enough to 

present lesson. 

3 2.8% 

Total 108 100% 

Table 5. Difficulties hindering pupils from progress 

A close reading in the results stated above revealed that  there 

are some challenges faced both pupils when learning to read in 

English, and their teachers when teaching English reading. The 

analyzed data of the questionnaire suggested that there were many 

obstacles which make teaching-learning English reading difficult for 

both the pupils and teachers. This will be discussed next. 

 

VI. Discussion 
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Table 3. The difficulties faced respondents 

-This questionnaire item asked the respondents how to overcome 

these difficulties. 38 participants (35.2%) suggested that their 

schools should be provided with audio labs and visual aids. 15 

(13.9%) suggested that the naughty pupils should be disciplined by 

the help of their parents. Another 15 (13.9%) suggested that the 

headmasters should take into consideration the distribution of classes 

and increasing the number of it ( becomes more than 4 classes a 

week). Ten (9.3%) suggested that the headmasters of their schools 

should take into consideration the social conditions of female 

teachers. Nine (8.3%) suggested that the  administrations of schools 

should be collaborative with the teachers and another nine (8.3%) 

suggested that teachers should have training courses in English 

teaching methods. Eight (7.4%) suggested that their schools should 

be provided with a nursery for the children of female teachers. Three 

(2.8%) suggested that the curriculum should be reviewed and the 

unimportant parts should be cancelled and the last one (0.9%) 

suggested that the schools should recruit and ask for the assistance of 

qualified teachers. 

-In this item, the questionnaire respondents were asked about the 

difficulties faced by their pupils. 75 (69.4%) said that their pupils 

were unable to produce the correct pronunciation of many English 

sounds , and were unable to distinguish written letters from spoken 

form. Ten (9.3%) said that a number of their   pupils did not prepare 

their English subject, and did not review it at home. Nine (8.3%) said 

that pupils were unable to understand English rules and read 

correctly because English language is different from their Arabic 

one. Five (4.6%) said that pupils’ parents did not care about their 

children and they did not follow up them. Three (2.8%) said that 

their schools have no audio or visual aids to help pupils. Three 
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Table 2. Means of  teaching vocabulary 

-The questionnaire respondents were asked if they had faced 

difficulties in school- with curriculum, with students, with time, 

lack of training, or with other social conditions. 21 (19.4%) 

confirmed that the time of lesson (i.e. 45 minutes) was not enough to 

explain a new language. Another 18 (16.7%) stated that they did not 

face any difficulties. Yet, 17 (15.7%) said that their homes were far 

away from school. 16 (14.8%) said that their classrooms were not 

equipped with the means of educational requirements such as visual 

aids, tape-recorders…etc. Nine (8.3%)  said that they taught more 

than one syllabus at the same time. Another nine (8.3%) said that the 

classroom was full of pupils , therefore pupils could not listen clearly 

to the instructions, and  eight (7.4%) highlighted that they did not 

have training courses in English language teaching. Six (5.6%) 

claimed that their pupils had low motivation of English learning . In 

addition, there were trouble makers in their classrooms. Four (3.7%) 

believed that the assigned curriculum was difficult for their young 

learners to understand. These percentages are shown in table 3 

below:                                                       

Difficulties facing teachers Teacher’s 

number 

Percentage 

The time of class period isn’t 

enough 

21 19.4% 

Transport and social problems 17 15.7% 

Lack of teaching aids 16 14.8% 

Teaching more than one subject  9 8.3% 

Large number of pupils in class 9 8.3% 

Lack of training in ELT 8 7.4% 

Difficulty of curriculum content 4 3.7% 

Pupils had low motivation of E 

learning 

6 5.6% 

Facing no difficulties 18 16.7% 

Total 108 100% 
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Item options  Number of teachers Percentage 

Chairs & whiteboard 66 61.1% 

No visual and audio aids 23 21.3% 

Missing data 19 17.6% 

Total 108 100% 

Table1. Classroom equipment 

-The respondents were asked  about the techniques they used to 

help pupils understand vocabulary and comprehend the lesson. 

As shown in table 2 below, 54 (50%) stated that they depended on 

the explanation and flash cards, while 19 (17.6%) said that they only 

depended on the explanation and used available teaching 

instruments, such as the equipment of the classroom. Eleven (10.2%) 

highlighted that they used acting, real practice and examples. Nine 

(8.3%) said that they used pictures, signs and acting, while other nine 

(8.3%) said that they depended on the pupils’ interaction with the 

teacher and with each other, and they focused on the correct 

pronunciation. Four (3.7%) said that they used songs and the body 

language to attract the pupils’ attention and only two (1.9%) said that 

they depended on reading and repetition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Means of teaching vocabulary No. Teachers percentag

e 

Explanation & flash Cards 54 50% 

Explanation & available teaching 

instruments 

19 17.6% 

Acting, real practice & examples 11 10.2% 

Using pictures, signs & acting 9 8.3% 

Pupils interaction & correct 

pronunciation 

9 8.3% 

Using songs & body movements 4 3.7% 

Reading & repetition 2 1.9% 

Total 108 100% 
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In addition, they were asked about the facilities available in 

classroom, which cover audio-visual aids, lighting, size of the 

room…etc. Also, the participants were asked about the difficulties 

they may face when practicing their profession at school, for 

example, with curriculum, with learners or other social conditions 

and how to overcome these difficulties. Finally, the questionnaire 

respondents were asked about the pupils’ difficulties in order to see 

whether their pupils had problems related to pronunciation, alphabet, 

direction of writing, …etc.      

V.5. Data analysis 

To answer the research questions, it was decided to collect 

data by using a questionnaire asking the primary school English 

teachers about the problems they face and the obstacles their pupils 

face when  teaching English reading. The quantitative data collected 

were analyzed by using SPSS software computer program. Tables 

and graphs were used to present the data in systematic and  

meaningful forms. 

Analysis of the Questionnaire data 

The collected quantitative data  were classified and presented 

in the form the tables. Each table presented an item(s) and the 

responses to it. The numbers and percentages were paraphrased and a 

brief comment on the results was followed.  

-The respondents were asked about the facilities available in 

their classrooms. Sixty-six respondents (61.1%) said that there were 

not any teaching aids in their classrooms except chairs and white 

boards. 23 of the respondents (21.3%) said that the classrooms were 

not equipped with    visual  and  audio aids. Nineteen of the 

respondents (17.6%) did not answer this question. These percentages 

are shown in table 1 below: 
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3-What are the suggested suitable methods for teaching English 

reading to Libyan primary schools’ pupils? 

 V.3. Participants 

 A hundred and eight English teachers from Sabrata- Libya 

participated in this study. They were teaching English to fifth and 

sixth grade primary  school pupils. All of them completed the 

questionnaire used as an instrument for data collection. The 

questionnaire respondents' ages ranged between 25 to over 35 years 

old. Sixty-one of them (56,5%) had obtained the Bachelor of Art. 24 

(22.2%) had obtained the degree of medium diploma, and 23 of the 

respondents (21.3%) had obtained the degree of Bachelor of 

education. Ninety respondents (83.3%) had previous experience in 

the teaching of English language. While 18 (16.7%) did not have 

previous experience in the teaching of English language. 

 

 Figure 1. Gender of the participants         Figure 2. Ages of the participants 

V.4. Instrument (Questionnaire) 

The research data were collected by using a questionnaire 

completed by the teachers of fifth and sixth grade year at primary 

schools in Sabrata. The research participants were asked about the 

previous experience they had in teaching English language and their 

knowledge or experience in English sound system in order to see 

whether they are qualified enough to teach the English subject.  
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This is a quantitative research work where data were 

collected by using a questionnaire. This instrument was chosen in 

order to understand the problems facing both teachers in their 

teaching profession and their pupils in learning English reading. A 

hundred and eight primary school English teachers in Sabrata- Libya 

completed the assigned questionnaire. Data collected were analysed 

by using SPSS software computer program. Conclusion and 

recommendations were finally stated for youngsters' English teachers 

to consider. 

V.1. Research problem 

       This study investigated the difficulties that face Libyan primary 

school pupils in learning how to read in English. Libyan fifth and 

sixth primary pupils  mispronounce many English words due to the 

differences between Arabic and English sound systems. For example, 

many pupils pronounce the sound /v/ as /f/, /p/ as /b/. In addition, it is 

hypothesized that Libyan primary school teachers face problems in 

teaching the language due to lack of  experience in teaching English 

to youngsters because English course has been recently assigned to 

this primary education level with no proper training to the teachers. 

V. 2. Research questions   

The data collected in this study tried to answer the following research 

questions: 

1- What are the major problems facing Libyan primary school 

teachers teaching English reading to youngsters? 

2. What are the major problems facing Libyan primary school pupils 

in learning how to read in English? 
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'delayed reading' elements which can exist with the use of letter 

method,( Goodacre, 1971). 

IV.4. The Bottom- Up Method 

       The bottom-up model is also called the parts-to- whole method. 

This method looks at the text as a  "chain of isolated words, each of 

which is to be decoded individually", and the reader as someone who 

"approaches the text by concentrating exclusively on the combination 

of letters and words", Gascoigne (2005). The learner is engaged in a 

process of decoding letters, words, phrases, and sentences to achieve 

understanding of all the words in sentences.  

Farris et. al. (2004) believe that this method makes learning 

easier for pupils because it breaks complex reading tasks into their 

basic skills. Cambourne (1979, p.80) presents the next diagram to 

explain the step-by- step cognitive interpretation:   

print→ every letter is discriminated→ phonemes and graphemes matched 

→ blending→ pronunciation→ meaning 

Finally, it can be stated that an experienced primary level 

English teacher can be eclectic by applying all of the mentioned 

above methods in the same classroom session to get the maximum 

benefit and avoid boredom. By smooth transition from one method to 

another, youngsters with different levels of intelligence can actively 

interact with the new information given and learn something.  

Next, the research methodology is presented. This covers the 

instruments used to collect the data needed for supporting or 

nullifying the hypotheses stated above. A self-completion 

questionnaire was used.  

V. Research methodology    
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alphabet method can lead to very serious confusions and that the 

alphabetical sequence, particularly at the beginning of the alphabet, 

generated auditory and visual discrimination difficulties; e.g. d and b. 

The names of the English letters and their sounds are not always the 

same; therefore, there is a need for another method of teaching 

reading.  

IV.2. The phonic method 

       In this method, the sounds of letters are substituted for 

the letter-names. It is based on teaching the sounds that match letters 

and group of letters of the English alphabet.  Goodacre (1971) has 

pointed out that letter sounds are never produced singly but in the 

context of words, and that usually the position of the letter that 

determines its particular sound. In the phonics method, it is the 

sounds not the names of the letters that are taught. (Farris, et al.2004) 

The phonic method has been criticized by many researchers; 

it can lead to the difficulties of combining letter sounds into 

meaningful words by synthesizing, which may lead to a weak word 

articulation. 

IV.3. The whole-word or look-and-say method 

       The expression 'whole-word' or 'look-and-say' method is a way 

of teaching reading which stresses the word and not the letter-name 

or sound. It is based on having pupils recognize the shape of words, 

rather than looking at single letters in the word. By using words 

which are familiar to the pupil, it would be possible to get away from 

the difficult-to-transfer learning situations of phonic word building 

and blending, and the spelling units of the alphabetic method. Thus 

pupils would be more highly motivated to read, and not bored by the 
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        The differences between Arabic alphabet and the English ones 

together with the differences between their sound systems determine 

the type of teaching method(s) that should be applied in teaching 

Libyan youngsters how to read in English. Many 

models/approaches/theories have been suggested by teachers, 

linguists and psycholinguists to facilitate the learning process of the 

English alphabet and their sound system.  By considering the factors 

that affect the process of learning such as the nature of English 

language in comparison with the nature of Arabic language, the 

following teaching methods are suggested. 

IV. Methods of teaching reading 

     A teacher needs a method which is both simple and suitable to the 

pupils' level. It is believed that there is no one "perfect method" for 

teaching reading to all children. The main methods of teaching how 

to read in English are the alphabetic, the phonic, the whole-word or 

look-and-say, top-down, bottom-up, and interactive method. These 

methods are critically and briefly presented below.  

IV.1. The alphabetic method 

       This method suggests that familiarity with the form and names 

of letters help learners to recognize and pronounce words correctly. 

By constant repetition of the letter-names (e.g. bee, cee, dee,...etc.), 

and spelling out of words enables the learner to become familiar not 

only with the form and name of individual letters, but also to become 

familiar with certain letter-strings or letter-cluster. Generally, the 

main emphasis is laid on the recognition of new words rather than 

the grasp of meaning.  

              The alphabetic method has been criticized by many 

researchers, For example, Farris, et al (2004) said that  starting with 
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      The last factor is concerned with the medical problems. 

According to Hollowell (2013), poor ability to read in English may 

be related to the health difficulty that does not get addressed until the 

child is older. This involves speech problems, and hearing 

impairments. She emphasized that learners with speech and hearing 

difficulties are less likely to take part in oral reading similar to their 

colleagues in classroom. Early discovering to these deficiencies helps 

English language learners in pronouncing the English alphabet 

correctly.    

III.5. Similarities and differences between L1 and the target 

language  

Reading includes a lot of subsidiary skills. These skills 

include the recognition of the alphabetic system, the correlation of 

the graphic symbols, as well as intellectual comprehension and 

mechanical eye movement, ( Al-Mutaa and Kailani 1998). The 

learner may encounter difficulties with sound symbol relationships. 

In English, there is not a one- to- one correlation as in Arabic.  

Barros (2003) and Ahmad (2013) conducted a study about 

factors affecting foreign students’ learning of English reading. 

Among other results, they highlighted that Arab students faced 

difficulties in certain English consonants such as /p/, /v/, /ʤ/, /ʧ/ and 

/ƞ /, because these sounds are not existing in their Arabic language.  

Selection of the vocabulary which are used as examples in the 

English lessons is another factor which facilitates or impedes the 

process of learning the target language. Background culture of the 

Arabic learners should be taken into consideration. Teachers' 

knowledge of the learners' culture is crucial in facilitating their 

learners' reading process.  
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Language orthographies also can have various directions; 

they may be left to right, as in English or French; right to left as in 

Arabic; or up and down as in Chinese or Japanese. The ability of 

English learners to decode English orthography varies according to 

the similarities or differences with their L1 orthography . 

III.2. Environmental influences 

       This factor related to the environmental conditions that impact 

the learners how try to read a passage. Dennis (2016) emphasized 

that  learners may have a lot of problems in focusing on their lesson 

in an unorganized environment than those who read in a calm and 

controlled place. If learners are in an unsafe and uncontrolled place, 

they find it difficult to focus on the teacher's explanation. When they 

are in safe environments, their learning ability improves. Learners 

may lose their concentration and fail to follow up and digest the 

examples given when there is noise like the noise of street or the 

noise of pupils in other classes. 

III.3. Interest and motivation 

       According to Dennis (2016), learners’ interest and motivation 

are very important in developing their learning of the new language. 

If learners find the examples given and the reading material boring, 

they may have a lot of problems in concentrating on their 

comprehension. This can lower the understanding ability among 

learners. On the other hand, if the examples given and the reading 

material are interesting, learners can easily understand and remember 

them clearly. So EFL teachers are recommended to select the suitable 

materials to  motivate their learners. 

III.4. Health problems 
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recognizes both sounds and the meaning of the visual symbol. Some 

people can pronounce the sounds of the written words but they do 

not get any meaning. In fact, those people are not reading, they are 

only pronouncing sounds. 

While decoding English language symbols, Libyan primary 

school pupils find it easy to pronounce and decode the English 

symbols which are similar to their native Arabic language symbols, 

and difficult to pronounce and decode the symbols which are 

different from or not available in their native language. 

In addition, many teachers lack the experience to apply the 

suitable teaching method(s) which encourages pupils to learn the 

target language with full enthusiasm. For example, many teachers 

lack the ability to use games as a tool in learning the English 

alphabets with their correct sounds.  

III. Factors influence the process of learning how to read in 

English 

The process of learning how to read in English is affected by 

factors such as  characteristics of L1 orthography, proficiency in 

English, appropriate use of reading material, environmental 

influences, interest and motivation, and health problems.  

III.1. Characteristics of L1 Orthography 

  As Jameson (1998) stated, orthography is the symbolic 

written system of a language. It may be alphabetic, based on sound 

and symbol correspondences, such as in English, Arabic or Spanish; 

it may be syllabic, based on consonant/vowel sound combinations, as 

in Thai or Japanese; or it may be logographic, based on ideograms or 

characters such as in Chinese.  
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It is aimed at analyzing the obstacles and diagnosing the 

problems faced by Libyan primary school pupils and their teachers in 

learning-teaching how to read in English.  

In addition, effective strategies and techniques are suggested  

for English teachers to be used in primary school classrooms. Libyan 

English language teachers are expected to benefit from this study and 

learn useful techniques which may help them in dealing with young 

pupils learning English in primary schools. 

Finally, this paper is approached with the assumption that 

Libyan primary school pupils face difficulties in learning how to 

pronounce and read in English. Libyan fifth and sixth primary pupils 

mispronounce many English words due to the differences between 

Arabic and English sound systems. For example, many pupils pronounce 

the sound /v/ as /f/ and /p/ as /b/. 

It is also hypothesized that primary schools' English teachers 

have little experience in teaching English to youngsters because 

English course has been recently assigned to this primary educational 

level with no proper training to the teachers.  

To support or nullify these assumptions data were collected by 

using a questionnaire. Results were analysed by using SPSS 

computer software. This was followed by conclusion and 

recommendations of the study. Yet, before so doing, the literature 

related to this topic is reviewed in the following section.  

II. Study background 

During reading process, reader's eyes see a written symbol 

(alphabet/letters). That symbol represents sound/sounds, and those 

sounds represent a word. All of these activities are happening at the 

same time. Reader’s eyes get a visual message, which goes to the 

brain. Then the  brain "decodes" the visual symbol and the reader 
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تتاج  الماراين ت اظب م    تاريس     م ئ ااتبةةن تري  ص   الم ةيب الت 
ا  را الةتة   تجتا العايا من الم ةيب الت  تتاج   تع م ال  ن اإلةج ي ينت 

تع م مةاق ال  ن ٌاةج ي ينن تل يا اعترح البةة ةن بع  ت الماراين تتظمييهم    تع يم 
  ا اةا التربتين ألخيهة بعين ا صتبةرتلالةاة ح التربتين ل ماراين 

I. Introduction 

For Libyan youngsters, learning to read in English is an 

intensive effort. In the process of learning a foreign language, 

youngsters need to decode the language codes and build the 

foundation for lifelong literacy. Early learning to read includes the 

direct teaching of words and sounds. Youngsters should be helped to 

be able to distinguish between different sounds of oral language to 

achieve understanding. They also need basic knowledge about the 

written alphabet, sound-symbol relationships, and concepts of print 

because these are the basis for decoding and reading comprehension 

skills. In order to do so, pictures,  illustrated story books and visuals 

can help with this situation. 

English language has become an obligatory course in primary 

schools in Libya in (2007). As a new course, most of the English 

teachers in Libya have little experience in dealing with primary 

school pupils of ages between six and twelve years old.  

This study is an initiative by the researchers to shed some 

light on the obstacles that stand in the way of youngsters in learning 

how to read in English, and the problems which face their teachers in 

teaching the language. This small contribution is claimed to be one 

of few studies investigating this topic so far in Libya. Many other 

researchers have focused on teaching reading comprehension to 

secondary and university students which is entirely different from 

teaching youngsters.  
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Obstacles facing English Teachers and 

Their Libyan Primary    School 

Youngsters in Teaching/Learning How to 

Read (i.e.to be literate) in English) 
Abdussalam Ammar Innajeh  College of Health Sciences/Gharyan  

Gharyan University    

 Layla Ali Ali (MA)          Sabrata/Libya 
                                  

 

Abstract 

    This study investigates the problems facing Libyan teachers in 

teaching reading in English and the obstacles facing their primary 

school youngsters to learn the language. A hundred and eight English 

teachers in Sabrata primary schools completed a questionnaire 

focusing on the problems facing both teachers and their pupils. The 

results of the questionnaire data analysis revealed that there are many 

problems facing the teachers and their pupils in teaching-learning the 

language. Pedagogical recommendation are suggested for English 

primary school teachers and educational authority to consider.  

Key words: obstacles, youngsters, questionnaire, educational 

authority 

 الملخص

فةص هيل الاراان الم ةيب الت  تتاج  مع م  ال  ن اإلةج ي ين ال يبيين    ت     
تاريس المةاق ت العتا ه الت  تتاج  تظمييهم    تع م المةاقن  ةرل    الاراان 

مع م ياراتن ال  ن اإلةج ي ين بماارس ابراتن ا بتاا ين من خظب الم ةرين  108
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Li, Electrochemical Impedance Spectroscopy Investigation 
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to 1.E07Ω cm2 for both coal tar and tar free epoxy coating which 

considered as doubtful to faire barrier properties respectively. 
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 Ecorr 

(mV) 

βa - βc 
Icorr 

(mA/cm2) 

Corrosion 

Rate (mpy) 

Corrosion 

Rate 

(mm/y) 

mV/decade 

 

728 78.299 147.97 0.04663 0.05404 2.1279 

 

6.0. CONCLUSIONS 

In this work, the influence of the electrolyte (natural sea water) on 

the protective efficiency of paint coating, when applied onto blasted 

bare and coated mild steel panel was studied. The protective coating 

performance and the electrochemical properties of all bare and 

coated mild steel test panels were evaluated by EIS & OCP and the 

following conclusions were drawn: Bare mild steel corrosion in 

natural sea water environment can be successfully controlled by 

complete protective coating epoxy system.  

The provided protection efficiency after applying the protective 

coating has been approximately reached  100% i.e. the corrosion 

rate has been decreased by 100% folds. The Rct (Charge transfer 

resistance) also has been increased to  100% folds. Quantitative 

corrosion rate in natural sea water environment of both bare and 

different type and quality epoxy coated mild steel has been 

determined using electrochemical impedance spectroscopy.  

Bare mild steel behavior in natural sea water environment can be 

successfully studied using potentiodynamic polarization technique 

and useful electrochemical polarization parameters could be 

obtained. Rabid evaluation of organic protective coating performance 

in natural sea water environment has been performed using 

electrochemical impedance spectroscopy and the most organic 

protective coating prosperities have been identified.  

Corrosion can be detected beneath the protective costing and 

quantitatively evaluated using EIS. The achieved qualification range 

of all studied coated panel test samples in natural sea water are 1.E06 
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can be divided into three different regions which are activation, 

oxygen reduction that is clearly explained by the limiting current and 

finally hydrogen evolution. Therefore, it could be concluded that the 

corrosion processes of steel in sea water occurs under oxygen 

reduction control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The corrosion current density, icorr, was calculated from the 

intersection of anodic and cathodic Tafel lines. The values of the 

electrochemical polarization parameters, corrosion potential (Ecorr), 

corrosion current density (icorr ), anodic and cathodic Tafel slope βa, 

and βc for bare mild steel in seawater are shown in table (3). 

 

Table 3: Electrochemical polarization parameters for steel in 

seawater. 

Figure 14: Potentiodynamic polarization curves of mild 

steel in natural seawater solution. 
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5.0. Potentiodynamic polarization measurements 

5.1. Bare mild steel in natural sea water 

Figure 14 shows the potentiodynamic polarization curves for the bare 

mild steel in natural seawater. The anodic part of the polarization 

curves indicates spontaneous dissolution of steel with raise of the 

anodic potential. On the other hand, the cathodic part of the curves 

Figure 13: Comparison Between Bode Plot Of Bare And 

Different Type And Condition Of  Epoxy Coated Mild Steel. 

Figure 12: Comparison of Nyquest plots between bare 

and different type of coated steel.  
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Figure 12 shows the comparison between bode plot curves of bare 

and different type and condition epoxy coated panels in natural sea 

water environment of the same obtained  data in figure 13. The X-

axis represents the log. of impedance values, whilst the Y-axis 

represents the log. of frequency values. The obtained impedance 

values indicated from curves (1, 2, 3 & 4) at low frequencies (0.1Hz) 

were 1.E03 ohm.cm2 for bare mild steel,   1.E06 ohm.cm2 for coal tar 

epoxy (HBB) defected /undefeated coated mild steel respectively, 

whilst the maximum obtained impedance value is 1.E07 ohm.cm2 for 

tar free epoxy coated mild steel. The bare mild steel different 

achieved protection levels (corrosion resistance) could due to the 

protective coating barrier properties.  It is clear that the bare mild 

steel impedance has been dramatically increased from less than 1000 

to 10000000 ohm.cm2 after complete coating system application i.e. 

9999000  impedance folds has been achieved.   

Figure 11: Comparison of Nyquest plots between bare 

and different type of coated steel. 
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steel, compared with bare steel in same environment, this can be 

clearly seen in figure 10 by comparison between impedance bode 

plot curves of both bare (1 and 2) respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 shows Nyquest plots comparison between bare and 

different type and condition of coated mild steel in natural sea water 

environment, the X-axis represents the real values of the log. of 

impedance (Z') whilst the Y-axis represents the log. of imaginary 

values of the impedance (Z").The semi-circle diameter is inversely 

proportional to the corrosion  rate, it is clear that the bare steel 

Nyquest plot disappeared (not appeared in figure 11) during 

presenting of other associated Nyquest plot curves of different type 

and condition of coated mild steel in natural seawater environment, 

this could be attributed to small value of it is impedance compared to 

the epoxy coated mild steel ones.    

Figure 9: Nyquist plot of 

epoxy coated mild steel in 

natural seawater solution 

FIGURE 10: COMPARISON 

BETWEEN IMPEDANCE BODE 

PLOT OF BOTH BARE AND 

EPOXY COATED MILD STEEL.  
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represents the coating resistance or Rp which represents polarization 

(corrosion rate of the metal substrate beneath the coating) and it's 

inversely proportional to the corrosion rate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coating capacitance (Cc), which is an important parameter, to 

measure during coating failure. 

Equation 1 has been used for calculation of protection efficiency 

achieved by applying organic protective coating to the mild steel in 

natural sea water environment.    

 

PE (%)=100 (BSCR0-CSCR) / BSCR0
2         Equation      1 

 

It can be seen from the table 1 that the provided protection efficiency 

after applying the protective coating has been approximately reached 

100% i.e. the corrosion rate has been decreased by 100% folds. 

The Rct (Charge transfer resistance) also has been increased to 

100% folds. Cdl(Double layer capacitance) capacitance which 

represents the coating barrier water uptake which inversely 

proportional to the decrease of coating the capacitance. 

Figure 9 Shows the Nyquist plot of epoxy coated mild steel in natural 

seawater solution for the same data obtained in table 1 circuit and 

revealed the dramatically increase in the impedance of the coated 

Figure 8: Equivalent Circuit for a Failed 
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resistance, i.e. solution resistance between the counter and reference 

electrodes.  

Table 2: Comparison of bare and different type of epoxy coated mild 

steel (EIS) parameters and achieved protection efficiency 

 

Protectio

n 

efficienc

y 

(PE)% 

Cdl 

(µF) 

Rct 

(Ohms.cm2) 

CR 

(mm/y) 

CR 

(mpy) 

Icorr. 

(mA/cm2) 

Ecorr. 

(-mV) 
Bare steel 

99.932 

825.3 

 

1.082E+03 

 

2.794E-01 1.100E+01 2.411E-02 634 

.25310 

 

1.599E+06 

 

1.891E-04 7.444E-03 

 

1.631E-05 

 

528 
Epoxy (HBB) 

coated steel 

99.994 0.05371 2.029E+07 1.490E-05 5.867E-04 1.286E-06 578 

Epoxy 

(TCP) coated 

steel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Double layer (Cdl) exists at the interface between an electrode and its 

surrounding electrolyte. Charge transfer resist 

ance (Rct) represents an electrode reaction indicative of its inherent 

speed i.e. a large charge-transfer resistance indicates a slow reaction. 

Figure 8 indicates the failed coated steel equivalent circuit elements 

as previously described in addition to the followings: Rpo. this 

Figure 7 :The equivelent ciruit of the Nyquist 

obtained plot of bare mild steel 
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represent the electrochemical behavior of the coating and the metal 

substrate. Impedance spectroscopy is a non-destructive technique and 

so can provide time dependent information about the properties but 

also about ongoing processes such as corrosion or the discharge of 

batteries and e.g. the electrochemical reactions in fuel cells, batteries 

or any other electrochemical process. When we plot the real and 

imaginary components of impedance in the complex plane (Argand 

diagram) 1, we obtain a semicircle or partial semicircle for each 

parallel RC Voigt network. 

Figure 6 Shows the Nyquist plot of bare mild steel in natural 

seawater, the X-axis represents the real values of the impedance (Z') 

whilst the Y-axis represents the imaginary values of the 

impedance(Z"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In order to analyze the obtained data has to be performed by fitting 

electrochemical impedance spectroscopy (EIS) obtained results using 

commercially available software. The obtained results are indicated 

in table 2, the most important data includes corrosion current density, 

corrosion rate, double layer, charge transferee resistance, which can 

be clearly represented by equivalent circuit in illustrated in figure 7, 

the equivalent circuit elements in which Rs represent the cell solution 
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Figure 6: Nyquist plot of bare mild steel in 

natural seawater solution. 
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Figure 5 shows the comparison between the open circuit potential 

OCP(Y- axis) carves vs. time (X- axis) of bare and epoxy coated 

mild steel in natural seawater. It can be seen that the OCP of coated 

steel has been shifted to the positive direction see (figure 6) leading 

to more corrosion protection as expected and exhibiting a steady 

state potential with respect time which could be attributed to function 

of the coating achieved barrier between the steel surface and the 

electrolyte (seawater), whilst the bare steel behavior (curve 1) 

revealed variation of OCP with respect time leading to clear  shift of 

the OCP to the negative direction more corrosion and less steady 

state OCP as also expected due to the direct contact of the steel 

surface with the corrosive environment(natural seawater).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0. Electrochemical impedance spectroscopy 

Behavior of a coating on a metal when in salt water is required, by 

the appropriate use of impedance spectroscopy, a value of resistance 

and capacitance for the coating can be determined through modeling 

of the electrochemical data. The modeling procedure uses electrical 

circuits built from components such as resistors and capacitors to 

Figure 5: Comparison between bare and coated mild 

steel OCP in natural seawater. 
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The comparison of OCP for both panels is also represented in Figure 

5. The evolution of the curves is clearly related to differences in the 

surface characteristics. The more noble values for coated steel panel 

(CSP) than bare steel panel (BSP) were due to the barrier properties 

of the paint films. During exposure time, the OCP values varied 

between - 490 to -630mV for BSP with a continuous decreasing 

trend toward more –ve potential which was the direct indication of 

active corrosion process.  

 

While the OCP values for CSP panel were varying between -505 to -

528mv with a decreasing trend. The rapid decrease in OCP from -

505 to -528mV in first 15min may be due to the adsorption of water 

in the paint film. 
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Figure 3: Potential (OCP) vs. time 

of bare mild steel in natural 

seawater with respect to 

Ag/AgCl.  

 

Figure 4: Potential vs. time of 

epoxy coated mild steel in 

natural seawater with respect to 

g/AgCl. 
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was 45 cm2. Copper wire was used for the electrical connection. 

Before applying the coat to the steel surface, surface preparation 

was performed using grit blasting according to Swedish standard 

(ST 2 1/2) (up to near white metal surface). The coat was applied 

according to the manufactures instruction and specifications using 

conventional spray (C. spray) nozzle method, coat thickness 

measurements was performed using a coating thicken gauge, 

DeSelsko 6000 model 6000-1 coat, the total obtained dray film 

thickness (D.F.T) is 500-600µm. 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: schematic diagram of the coated steel specimen. 

 

 

3.0. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Open circuit potential (OCP) 

Figure 3 shows the open circuit potential (OCP) function of time of 

bare mild steel behavior, in natural seawater. Measuring the variation 

of the (OCP) with time for the investigated working electrode is 

important in defining domains of test sample free corrosion behavior. 

The OCP measurement also is a simple additional tool that provides 

complementary information to EIS results regarding the corrosion 

undergone by the steel substrate after exposure to aggressive 

solutions (Ramirez et al., 2005). The variation of OCP over time for 

bare steel panel (BSP) and coated carbon steel (CSP) panels are 

shown in Figures 3 & 4 respectively.  
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2.1. Working electrode 

2.1.1. Bare mild steel  

Bare Steel samples of 1cm diameter were used. The chemical 

composition of these specimens is given in Table1.  

Table.1: Chemical composition of low alloy steel specimens 

Cr 

M

n 

Si 

C 

Mo 

S 

P 

Fe 

1.1 0.9 0.35 0.33 .0.25 0.04 0.035 Bal

an

ce 

 

The working electrodes of bare samples were fabricated, cut and 

shaped, in cylindrical and rectangular Shapes. A long screw fastened 

to one end of the cylindrical working electrodes for electrical 

connection The Teflon gasket thereby forms water – tight seal with 

the specimen electrodes that prevents ingress of any electrolyte and 

thus avoiding crevices effect. During EIS and potentiodynamic 

polarization measurements, the exposed area of samples to the 

corrosive seawater was only 0.785cm2 for cylindrical, and was 45 

cm2 for the rectangular one. The exposed area was mechanically 

abraded with a series of emery papers of variable (320-600) grades, 

starting with a coarse one and proceeding in steps to the finest (600) 

grade up to a mirror finish. The samples were then washed 

thoroughly with double distilled water, followed with acetone and 

finally with distilled water, just before insertion in the cell. 

2.1.2. Coated steel 

Steel samples of dimensions 0.3 x 3 x 7 cm were used, of the same 

composition given in Table 1. Figure 2 shows schematic diagram 

of the coated steel specimen. Two types of epoxy coating were 

applied to the steel surface such as tar free epoxy; the exposed area 



Alrefak Journal for Knowledge  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21 

 

2.0. EXPERIMENTAL 

EIS measurements of coated steel panels and polarization curves for 

bare steel in natural seawater were collected by connecting the 

electrochemical cell, figure.1.a to Gil ACM Instrument, figure 1.b. 

The instrument was controlled by personal computer for data logging 

and data analysis for EIS measurements. Usually, 100 points were 

measured for each decade of frequency that ranged between 30 kHz - 

0. 1 Hz.  The amplitude of the superimposed a.c potential was 10 

mV. Polarization curves measurements were carried out at scan rate 

20 mV/min. Impedance and polarization measurements were carried 

out employing the three-electrode mode, at the rest potential. 

Saturated calomel electrode (SCE), and/or Silver/Silver (Ag/AgCl), 

ware used as reference electrodes (R).  A platinum wire 0.5 mm in 

diameter acted as a counter electrode (C). The polarization cells and 

their components were carefully cleaned after each experiment to 

insure cleaning from any possible foreign residues such as metallic 

products formed during polarization process. The cell and all 

electrodes were cleaned by distilled water after and before 

performing each experiment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Electrochemical Cell of EIS a, Gill ACM connected 

instrument 

a 

b 
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small fraction of the exposure time required for those changes to be 

detectable by the traditional mechanical or visual methods.2-3 The 

barrier properties of organic coatings create a high electrical 

resistance across the coating thickness.4 As coatings age, the 

interconnecting network of pores within the epoxy matrix eventually 

becomes saturated with water, salts, etc., exposing the metal 

substrate to a corrosive environment. The saturation of the pores also 

creates lower resistance paths through the coating itself. Aged 

organic coating systems also possess other electrical properties. For 

instance, dielectric properties cause coatings to act as capacitors to an 

electrical current. Corrosion occurring at a metal surface possesses 

related to the corrosion rate, and an electric double layer also 

behaves as a capacitor. Since Bacon, Smith, and Rugg released their 

pioneering work in the late 1940s, coatings with impedance>109 

Ωcm2 at 0.1 Hz are said to provide excellent corrosion protection; in 

contrast, those possessing <106 Ωcm2 are said to provide poor 

corrosion protection.  

The impedance modulus at low frequency (|Z|) is an appropriate 

parameter for characterizing the protective properties of the 

coatings.5 The impedance data will demonstrate the changes in 

capacitance and resistances. The higher the value of coating 

capacitance, the more current is conducted passing through the 

capacitor. This response shows a capacitive behavior. 

 

Polyaniline has been widely used as components of nanocomposite 

coating formulation due to catalytic activity to form a passivating 

oxide layer 6.  On the other hand, the addition of nanosilica in the 

nanocomposite coating increases the superiority of polyaniline as a 

passivating layer in anticorrosion formulations7. EIS equivalent 

circuit model-fitting has been used as a powerful technique that 

allows electrical fingerprinting providing an insight into properties 

and behavior of a large verity of materials8-10. 
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 الملخص

( تييلل  ميةةةا الاا رق EISتم  جراء التة يب الايف  ل م ةتمن الي رتييمية ين ه    
( ليب من األلتاح الفت يين الارين الما ين بة ةم ا يبتيا  العةري OCPالمفتتةن ه

تاليةمب     بي ن ميةل البةر الابيعينن تم الةاتب ص   جميع مع مةا التة يب 
ميةةين التآيب icorrالايف  ل معةتعن الي رتييمية ين م ب ي ة ن تيةر التآيب ه ن(   تا 

Ecorr تمعاب التآيب اليم  ه  CRتم ةتمن ة ب ال ةةن ه   )Rct)   تاعن الاب ن
فت يين الخفيفن العةرين تالم  فنن م ةرةن تمةةع ن ( ليب من األلتاح الCdlالم اتجن ه

تصر ن تم رام تت ايم م ةرةةا بين مةةةيةا الاا رق المفتتةن المةتم ن  تمؤامراا 
Nyquist تbode    ليب من ال رت  العةرين تالمخت فن من الفت ي الاري الما

ة  جراء عيةاةا ا ات اة  الايةةميي  الفعةب  ص   الفت ي  بةإليبتيا ن تم أيض 
الاري العةري تتم ت ايم جميع المع مةا الي رتييمية ين الت  تم الةاتب ص ي ةن تم 

( PEةمةين من التآيب هةاة  الفت ي الاري العةري اليي ةاب ص   يفةءق ال
 .٪100بةاتخاام الاظءاا التاعين العضتين تتجا أة  ةتال  

 ماية  المعةتعن الي رتييمية ين  ج ا الاا رق المفتتةن  الاظءن  الكلمات المفتاحية:
1.0 INTRODUCTION 

Water, ions, and oxygen are the three main agents responsible for the 

corrosion of metals under coatings. Their diffusion processes through 

coatings play an important role in corrosion processes. Therefore, it 

is vital to study their diffusion behavior through coatings to clarify 

the present understanding of the corrosion mechanism of the metal 

underneath1. EIS allows one to quantitatively determine several 

coating properties without affecting the coating and its performance. 

It also facilitates detection of changes in a coating’s behavior at a 
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Abstract 

    Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) as well as open 

circuit potential (OCP) of both bare and complete epoxy system 

coated mild steel panels, have been conducted in natural sea water 

environment. All obtained electrochemical impedance spectroscopy 

parameters such as corrosion current densities (icorr.), corrosion 

potential Ecorr, quantitative  corrosion rate (CR), charge transfer 

resistance (Rct) and double layer capacitance (Cdl) of both bare and 

coated mild steel panels have been compared, discussed and 

presented. Comparisons between open circuit potential curves, 

Nyquist and bode plots of both bare and different conditions of 

epoxy coated mild steel have been plotted and presented. 

Potentiodynamic polarization measurements have been also 

performed, on bare mild steel and all obtained electrochemical 

parameters are presented. The bare mild steel obtained corrosion 

protection efficiency (PE) % using the organic protective coatings 

has been calculated and found to be approximately 100 %. 

Key Words: Electrochemical impedance spectroscopies, open circuit 

potential, coating 
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more effective when inflation expectations are well anchored 

because the central bank need not worry that, for example, a policy 

easing will lead counterproductively to rising inflation and inflation 

expectations rather than to stronger real activity. 

Contrary, when the inflation expectations are not well anchored to 

the belief in a long-run tradeoff between inflation and unemployment 

held by many economists in the 1960s, unemployment and inflation 

in the 1970s were both high and unstable. (Dennis, 1997) 
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mandate of price stability, the level of maximum sustainable 

employment is not something that can be chosen by the Federal 

Reserve because no central bank can control the level of real 

economic activity or employment over the longer run. (…) monetary 

policy can certainly help improve the maximum sustainable 

employment of the economy by maintaining low and predictable 

inflation. However, any attempt to use simulative monetary policy to 

maintain employment above its long-run sustainable level will 

inevitably lead to an upward spiral of inflation and therefore will 

actually undermine the productive capacity of the economy, with 

severe adverse consequences for household income and 

employment.” (Frederic, 2007) 

Under constrained discretion, the central bank is free to do its best to 

stabilize output and employment in the face of short-run 

disturbances, with the appropriate caution born of our imperfect 

knowledge of the economy and of the effects of policy, (this is the 

"discretion" part of constrained discretion). However, a crucial 

proviso is that, in conducting stabilization policy, the central bank 

must also maintain a strong commitment to keeping inflation--and, 

hence, public expectations of inflation--firmly under control (the 

"constrained" part of constrained discretion). Because monetary 

policy influences inflation with a lag, keeping inflation under control 

may require the central bank to anticipate future movements in 

inflation and move preemptively. Hence, constrained discretion is an 

inherently forward-looking policy approach. 

The maintenance of price stability and equally important, the 

development by the central bank of a strong reputation for and 

commitment to it serves to anchor the private sector's expectations of 

future inflation. Well anchored inflation expectations not only make 

price stability much easier to achieve in the long term but also 

increase the central bank's ability to stabilize output and employment 

in the short run. Short-run stabilization of output and employment is 
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relationship in the control of inflation. That is, the central bank can 

use the real-nominal (unemployment-inflation) correlations in the 

empirical data as a reliable lever with which to trade off between 

these variables. 

The other tradition, the quantity theory, makes monetary control the 

central behavioral relationship. That is, to control inflation, the 

central bank must control the rate at which nominal money grows 

relative to real money demand by the public. The former tradition, 

but not the latter, implies that the control of inflation imposes a 

tradeoff between variability in real output and inflation. (Hetzel, 

2005) 

“During the 1980s and 1990s, the Federal Reserve succeeded in 

bringing inflation down from double-digit levels to the average rate 

of about 2 percent that has prevailed over the past decade. Moreover, 

when some measures of inflation were close to 1 percent in 2003, the 

Federal Open Market Committee's official statements specifically 

noted that any further substantial decline in inflation would be 

unwelcome, mainly because of the risk that a falling price level 

(which has not occurred since the Great Depression) could cause a 

significant disruption to economic activity and employment. 

In recent years, the Federal Reserve has been quite successful in 

maintaining a nominal anchor. Not only has the inflation rate 

remained within a reasonably narrow range, but inflation 

expectations, as measured by spreads between inflation-indexed and 

non-inflation-indexed Treasury securities and by surveys of 

professional forecasters and the general public, have also been well 

anchored. 

In particular, although the Federal Reserve can determine and 

achieve the long-run average rate of inflation in keeping with its 
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aggressively without being worried that the easing will cause 

inflation expectations to rise. 

Inflation targeting is a recent monetary policy strategy that 

encompasses five main elements: 

1. The public announcement of medium-term numerical targets 

for inflation. 

2. An institutional commitment to price stability as the primary 

goal of monetary policy, to which other goals are 

subordinated. 

3. An information inclusive strategy in which many variables, 

and not just monetary aggregates or the exchange rate, are 

used for deciding the setting of policy instruments.  

4. Increased transparency of the monetary policy strategy 

through communication with the public and the markets 

about the plans, objectives, and decisions of the monetary 

authorities. 

5. Increased accountability of the central bank for attaining its 

inflation objectives. (Mishkin F. S., 2001) 

These elements reflect both theory and experience that suggest 

central banks cannot consistently pursue and achieve multiple goals, 

such as low inflation and low unemployment, with only one basic 

instrument the policy interest rate (for example, the federal funds rate 

in the United States or the bank rate in the United Kingdom). These 

elements also recognize that over the long term monetary policy can 

influence nominal but not real (inflation-adjusted) variables; high 

inflation harms growth and the equitable distribution of income; and 

expectations and credibility significantly influence the effectiveness 

of monetary policy. (Scott, 2010) 

Moreover, there are two additional different frameworks for 

explaining how central banks control inflation. One framework 

makes an “exploitable” Phillips curve the central behavioral 
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authorities to the achievement of these targets”, with the target 

usually in the “low single digits.” In addition, inflation targeting is 

often associated with changes in the central bank law that enhances 

the independence of the institution. In practice, while few central 

banks reach the “ideal” of being “fully fledged” inflation-targeting 

institutions, many nonetheless focus on fighting inflation to the 

virtual exclusion of other goals. (Epstein & Yeldan, 2008) 

Inflation targeting requires a decision be made on what price stability 

means in practice. Alan Greenspan has provided a widely cited 

definition of price stability as a rate of inflation that is sufficiently 

low that households and businesses do not have to consider it in 

making everyday decisions. This definition of price stability is a 

reasonable one and operationally, any inflation number between zero 

and 3% seems to meet this criterion. Although some economists such 

as Feldstein (1997) argue for a long-run inflation goal of zero, others, 

such as Akerlof, Dickens and Perry ((1996), argue that setting 

inflation at too low a level produces inefficiency and will result in 

increase the natural rate of unemployment. The Akerlof, Dickens and 

Perry argument is, however, highly controversial, and a possible 

stronger argument against setting the long-run inflation target at zero 

is that a target of zero would make deflations more likely and 

deflations can lead to financial instability and sharp economic 

contractions. In practice, all inflation targeters have chosen long-run 

inflation targets above zero, with point targets or midpoints of target 

ranges between 1 and 3%. Once inflation has reached low levels, 

inflation targeters have also made their inflation targets symmetrical, 

with undershoots of the targets considered as costly as overshoots. 

Indeed, inflation targeters have argued that symmetrical inflation 

targeting helps central banks to stabilize real output, because in the 

face of a weak economy, an inflation targeters can ease more 
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the trade balance. It might lead to unemployment in export industries 

and in industries that compete with imports. 

● Uncertainty: Not only might there be reduced investment due to a 

fall in the availability of savings, and higher nominal interest rates, 

but also firms may be discouraged from investing due to the 

uncertainty associated with inflation. Again, this has negative 

implications for economic growth. 

● Labor unrest: This may occur if workers do not feel that their 

wages and salaries are keeping up with inflation. It may lead to 

disputes between unions and management. (AMADEO, 2019) 

Inflation targeting 

Along with inflation target rates and calendar dates to be used 

as performance measures, an inflation targeting policy may have 

established steps that are to be taken depending on how much the 

actual inflation rate varies from the targeted level, such as cutting 

lending rates or adding liquidity to the economy. (CHAPPELOW, 

2010) 

Further, inflation targeting has become the dominant monetary policy 

prescription for developing and industrialized countries alike. 

Initially adopted by New Zealand in 1990, the norms surrounding the 

inflation-targeting regime have been so powerful that virtually all 

Central Banks have declared that maintaining price stability with 

inflation in the “low single digits” is their only mandate. It is further 

maintained that price stability will lead to sustained growth and 

employment creation. 

Furthermore, the inflation targeting policy framework involves “the 

public announcement of inflation targets, coupled with a credible and 

accountable commitment on the part of government policy 

http://www.investopedia.com/terms/i/inflation_targeting.asp
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employed. Thus, inflation reduces the purchasing power of their 

incomes, and will reduce their living standards. It is important to 

realize that expectations about inflation are important. Even when 

people’s incomes are linked to inflation, they can be negatively 

affected if the actual rate of inflation turns out to be higher than the 

expected rate. For example, if the expected rate of inflation is 1.5% 

and wages are therefore increased by 1.5%, then workers will lose 

purchasing power if inflation turns out to be 2.5%. 

● Effect on saving: If you save $1,000 in the bank at 4% annual 

interest, then in one year’s time you will have $1,040. If the inflation 

rate is 6%, then the real rate of interest (the interest rate adjusted for 

inflation) will be negative, and your savings will not be able to buy 

as much as they could have in the previous year. You would have 

been better off spending the money rather than saving it, because it 

will have lost some of its purchasing power. Therefore, we say that 

inflation discourages saving. If people do want to save money, rather 

than spend on consumption, then they may choose to buy fixed 

assets, such as houses or art. This means that there are fewer savings 

available in the economy for investment purposes, and this has 

negative implications for economic growth.  

● Effect on interest rates: Commercial banks make their money 

from charging interest to people who borrow money from them. If 

there is a high rate of inflation, then banks raise their nominal interest 

rates in order to keep the real rate that they earn positive. 

● Effect on international competitiveness: If a country has a higher 

rate of inflation than that of its trading partners, then this will make 

its exports less competitive, and will make imports from lower-

inflation trading partners more attractive. This may lead to fewer 

export revenues and greater expenditure on imports, thus worsening 
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Inflation targeting thus eliminates the inefficiencies associated with 

sticky prices. (Fuerst & S., 2002) 

Costs of Inflation  

One widely examined cost of inflation is the welfare loss that results 

when anticipated inflation leads agents to reduce their real money 

balances. An optimizing agent will demand real balances until the 

marginal benefit they yield is just equal to their marginal cost. If real 

balances bear no interest, the opportunity cost of holding them is 

proportional to the nominal rate of interest. Higher inflation then 

leads to higher interest, and hence lowers real balances, and this 

reduction in real balances involves a welfare loss because the social 

cost of producing real balances has remained substantially 

unaffected. (Dowd, 1994) 

Additionally, the reason that governments wish to have a low rate of 

inflation is there are a significant number of negative consequences 

associated with high levels of inflation. 

● Loss of purchasing power: If the rate of inflation is 2%, then this 

means that the average price of all goods and services in the 

economy has risen by 2%. If your income remains constant, then you 

will not be able to buy as many goods and services as you could 

before the increase in the average price level. We say that there is a 

fall in real income, which means that there is a decrease in the 

purchasing power of income. If your income is linked to the inflation 

rate, so that you automatically get a 2% “cost-of-living” increase, 

then you will not face a fall in your real income. This is the case for 

many jobs, particularly where there are strong unions. However, 

many people have jobs that do not offer the security of inflation-

linked incomes. This may be because they are on fixed incomes, 

because they have weak bargaining power, or because they are self-
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promotes long term growth. Some of the numerous benefits of using 

inflation targeting are as follows: 

• Enhanced financial growth. 

• Reduced relative price variability. 

• Less arbitrary redistribution. 

• Less twisting inflation taxation. 

• Lowers inflation and makes it less volatile. 

• Reduces the real costs of disinflation. 

• Inflation anchors long-run inflation expectations at, or very 

close to, the inflation target. (MARTÍNEZ, 2008) 

Inflation targeting is an effective monetary policy, which provides 

better nominal anchor for monetary policy and inflation expectations. 

Inflation targeting appeals to so many central banks because variable 

inflation is thought by many to be costly. One cost of variable 

inflation is that if it is unanticipated, it can lead to excessive output 

variability. Another problem with variable inflation is the 

misallocation of resources caused by sticky prices. With sticky 

prices, an increase in the money supply will lead to an increase in the 

demand for the goods of firms that do not he raise their price relative 

to those that do. The result is that while real output increases, 

resources (labor and capital) are misallocated between firms that 

adjust their prices and firms that cannot. Eventually, these resources 

flow back to where they are most valued, but adjustments are costly. 

Once again, inflation variability may lead to excessive variability in 

output.  

The presumed benefit of inflation targeting is clear. If prices are 

predictable, firms can preset their prices without risk. Prices will be 

the same tomorrow whether or not firms can adjust their prices. 

http://www.economywatch.com/inflation/targeting/benefits.html
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industrialized countries during the 1970s, when a bad 

economy was combined with OPEC raising oil prices.  

Causes of Inflation  

There are many causes for inflation, depending on a number of 

factors. For example, inflation can happen when governments print 

an excess of money to deal with a crisis. As a result, prices end up 

rising at an extremely high speed to keep up with the currency 

surplus. This is called the demand-pull Inflation. “Inflation caused 

by increases in aggregate demand due to increased private and 

government spending, etc. Demand inflation is constructive to a 

faster rate of economic growth since the excess demand and 

favorable market conditions will stimulate investment and 

expansion.” (Ball, 1993) Moreover, in the old Quantity Theory 

tradition (e.g. Friedman, 1956) inflation results from a simple 

exogenous increase in money supply in which the money was thrown 

from an ad hoc but memorable helicopter. In modern versions (e.g. 

Friedman, 1968) an output-inflation tradeoff and the policymakers 

intention to maintain full employment are the essential force behind 

inflation. The older version proclaims that inflation is always a 

monetary phenomenon, while the modern affirms that monetary 

policy determines inflation in the long run, but in the short run it has 

effects on the level of unemployment. The existence of a tradeoff 

between inflation and unemployment, and the willingness of 

governments to exploit it, is seen as the main explanation for the 

existence of persistent inflation in developed countries. (McCallum 

& Nelson, 2010) 

Benefits of Inflation Targeting 

The most important benefit of inflation targeting is that it helps the 

central banks to maintain low inflation and low inflation eventually 

http://www.investopedia.com/terms/o/opec.asp
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associated with larger tradeoff between output and inflation, but the 

effects are only statistically significant in the IT regime. 

 Villavicencio,  & Pourroy, (2019) estimated the effects of 

different forms of inflation targeting (IT) in the exchange rate pass-

through (ERPT). To this end, they first estimate the ERPT for a large 

sample of countries using state-space models. Then they consider the 

adoption of an inflation targeting framework by a country as a 

treatment to find suitable counterfactuals to the actual targeters. By 

controlling for self-selection bias and endogeneity of the monetary 

policy regime, Villavicencio,  & Pourroy,  confirm that the ERPT 

tends to be lower for countries adopting explicit IT. However, the 

researchers uncover that older regimes, adopting a range or point 

with tolerance band and keeping inflation close to the target, 

outperform other IT regimes. They also show that IT is effective 

even with a relatively high inflation target or low central bank 

independence. 

Inflation is a quantitative measure of the rate at which the 

average price level of a basket of selected goods and services in an 

economy increases over some period of time. (CHEN, 2020) 

There are several variations on inflation:  

• Deflation: is when the general level of prices is falling. This 

is the opposite of inflation.  

• Hyperinflation: is unusually rapid inflation. In extreme 

cases, this can lead to the breakdown of a nation's monetary 

system. One of the most notable examples of hyperinflation 

occurred in Germany in 1923, when prices rose 2,500% in 

one month!  

• Stagflation: is the combination of high unemployment and 

economic stagnation with inflation. This happened in 

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/state-space-model
https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/monetary-policy
https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/monetary-policy
https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/central-bank-independence
https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/central-bank-independence
https://www.investopedia.com/terms/p/price_level.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/basket_of_goods.asp
http://www.investopedia.com/terms/d/deflation.asp
http://www.investopedia.com/terms/h/hyperinflation.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/stagflation.asp
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the fact that emerging market economies adopted the regime much 

later than industrial economies. 

 Araujo, Araújo, & Filho (2018) studied and analyzed 

theoretically and empirically the relationship between monetary 

institutions and macroeconomic performance in Brazil, in the period 

after the adoption of the inflation targeting regime (ITR), in 1999. 

The hypothesis is that the monetary institutions inhibited economic 

growth, rather than being effective at controlling inflation, whose 

main causes are related to structural and institutional factors, 

indexation process and domestic and external shocks. The main 

results of the ITR, embodied in the highly restrictive monetary 

policy, are the following negative effects: A reduction in Gross 

Domestic Product (GDP) growth rates, a rise in the stock of public 

debt and an appreciation of the domestic currency. Likewise, the ITR 

has not been successful in maintaining inflation rate below its target. 

In this respect, revisions in the Brazilian monetary institutions would 

be essential to improve the results of the ITR, both in  terms of actual 

inflation and economic performance. 

 Huang, Yeh, & Wang  (2019)  in their  article assesses 

whether the adoption of inflation targeting (IT) helps reduce the 

output-inflation tradeoff. They address the self-selection problem of 

IT policy adoption by the endogenous switching regressions, and 

show that the output-inflation tradeoffs are significantly lower in IT 

countries not only over the whole sample but also across the 

developed and developing country subsamples. In addition, Huang, 

Yeh, & Wang also find strong evidence supporting the positive 

selection hypothesis, i.e., countries have higher probability of 

adopting IT are exactly those who benefit more (larger reduction of 

output-inflation tradeoff) from the implementation of IT. Additional 

results reveal that economies with higher trade openness, lower 

financial openness, and less flexible exchange rate regime are 
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تيي  يمين أن تةخف  باب  الامةح ب يل الةابن الا يرق مممن التضممخم هااممت اا  
 التضخم(ن

Lecture review 

(Mishkin, 2001) Inflation targeting Prepared for Brian Vane 

and Howard Vine, An Encyclopedia of Macroeconomics (Edward 

Elgar: London, forthcoming). The views expressed in this paper are 

exclusively those of the author and not those of Columbia University 

or the National Bureau of Economic Research. 

 Goncalves and Salles (2008) Inflation targeting in emerging 

economies: What do the data say?  extend Ball and Sheridan's 

analysis (Does inflation targeting matter?)  for a subset of 36 

emerging market economies and find that, for them, the story is quite 

different. Compared to non-targeters, developing countries adopting 

the inflation targeting regime not only experienced greater drops in 

inflation, but also in growth volatility, thus corroborating the view 

that the regime's “constrained flexibility” to deal with adverse shocks 

delivered concrete welfare gains. 

 Mollick, Cabral, & Carneiro, (2011) examined the effects of 

inflation targeting on output growth over the “globalization years” of 

1986–2004. Employing static panel data methods that control for 

traditional growth determinants, trade openness and financial 

globalization, the paper finds that the adoption of a fully-fledged IT 

regime results in higher output income per capita for industrial and 

emerging economies. However, under dynamic model specifications, 

the estimated long-run output impact of inflation targeting for 

emerging market economies is found to be lower than in the case of 

static models. We argue that this might be due to the long lags until 

the full effects of greater credibility are felt in the real economy and 

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/trade-openness
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Abstract 

Inflation considers one of the monetary policy important tools 

to control the economic and posh it to a considerable stability. On the 

other hand, to achieve that goal the economic policy makers have to 

allow small percentage of inflation. That percent of inflation we will 

talk about it in this paper. Therefore, we gave some concepts on the 

causes of the inflation as well as its costs. In addition, the researchers 

looked to the inflation impacts on the purchasing power and the 

exchange rates.   Further, we looked to the unemployment and how 

decreased due to allowing that small percent of inflation (inflation 

targeting). 

 الملخص
صاة مم       يعتبر التضخم من أهممم أاتاا الايةاممن الة ايممن ل امميارق ص مم  ا عتاممةا  تا 

مممن ةةةيممن أخممرق  لتة يممه همميا ال مما   يتعممين ص مم  اممةةع  الايةاممن  را  ااممت رار ا يبيمم 
 مممةهمم  ا عتاةاين الامةح بةاممبن امم يرق مممن التضممخمن ت ممل الةاممبن الم تيممن ل تضممخم 

المفمممةهيم ةمممتب أامممبة  التضمممخم  بعممم مةة امممةتةان صةممم   ممم  هممميل الترعمممن  لممميلل عممما
بةإلضمممة ن  لممم  تيةليفممم ن  يمممةاق ص ممم  ممممة ت مممام  عمممةم البمممةة تن بمممةلتعري  ص ممم  تممم  يراا 
التضممخم ص مم  ال ممتق ال ممرا ين تأاممعةر الاممر   صممظتق ص مم  يلممل  ة رةممة  لمم  الباةلممن 
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