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 تحليل ودراسة اقتصاد الجريمة ودوره يف عرقلة جهود التنمية االقتصادية

 املنقوش عبداهلل طارقد. 

 ليبيا - الزيتونةجامعة 

 خص:المل
أن النموذج التنموي الذي تبنته ليبيا تقريبًا على مدى العشررررررررر سررررررررنوام الًررررررررانق  ل  تقد   ً  للعد د م  
التحديام التي ربما تكون قد أصربح  مشرا ت تتقاق  صأصبح  أ  ر اراص و صلمواة   اذا التحدي د د 

 ح صاذا ياز معوقام اإلصم  التحول نحو استراتيجيام النمو صالتي ترتكز على اقتصاد الًوق مع اةت
 تضرررررررررم  ر يان  وار صقني لتحقير ادسرررررررررتقرار الًرررررررررياسررررررررري صادةتماعي صادقتصرررررررررادي لت بير أةند  

 اإلص  ام العميق  التي تحتاة ا ليبيا دستعاد   يويت ا.
 –دي النمو ادقتصرررا –التنمي  ادقتصررادي   –غًررريت ااموال  –القًرراد ادقتصررادي  :الكلمات المفتاحية
 .ادنتعاش ادقتصادي –التنمي  المًتدام  

 المقدمة:
تعاني معظ  دصل العال  ال الث م  ظاار  الجريم  ادقتصرررررررادي  نصرررررررق  عام  صةريم  القًررررررراد صغًررررررريت 
ااموال نصررررق  ،اصرررر و صاي ةريم  تتغصررررت صتتوغت دا،ت الكيان ادقتصررررادي للدصل  مما يعرقت ،   

ي د تكاد تنجو من ا دصل  م  الدصل سررررررررروان فان  متللق  أص  ل   التنمي  ادقتصرررررررررادي  صادةتما ي  الت
قدرًا م  التقد و ف ي ةريم  اللداع صالمكر التي تمارسررررررر ا عصرررررررانام رةرامي  نال   الدق  صالداان تمتل  
م  صسررررالت الب ك الك ير ما يمكن ا م  فرج الجريم  ناإلراايو أيضررررًا تمتل  م  الم ريام ما تجذي 

نقوس الذ   يقعون في  راث  الجريم و صتمتل  م  صسررررررررررررالت اإلرااي صالعن  ما يجبر رلي ا اررررررررررررعا  ال
الضررررعقان على ادنصررررياع رلي ا صعد  التعرج ل ا أص مقاصمت ا صالت اارررري عن ا ،وفًا م  ةبرصت او فما 

 هأن ا تمتل  م  النقوذ ادقتصررررررادي صالًررررررياسرررررري ما  يال ا أن تلز  ات،ري  نما ترغ  في تح يقه صتنقيذ
 ،وفًا أص قمعًا.

فإذ فان القًراد المنظ  صغًرريت ااموال صصررم  عار فإن مقاصمت ا مررر  صمحاربت ا ة ادو صاي تبدأ أصًد 
نالحس الضررررررررررميري الذاتي صتقوي  ادلتزا  الللقي لتتمك  م  معالجت ا على الجان  ادقتصررررررررررادي لللر 

  أن   د  توق  عند  دصث القعتو  ت  تعيف ياس اذا النوع م  اإلةراو آفاق للتنمي  صالنمو ادقتصادي
يمتد  نظر  مرررررررررررمولي  لبثار المترتب  على اقتصررررررررررراد الدصل  ان ارم قدرات او رلى صعي ص درا  أم  ل  تعد 
تتمتع نكت صعي ا فجمدم مع ا معددم النمو صصاررررررررررررررع قيود على  رف  التنمي  ادقتصررررررررررررررادي و ةريم  

  ادقتصرررررراد ص فقاده أمواله صت ريب ا رلى اللارجو صةعت أنظم  مرفب  صمتعدد  اتثار صيت  م  ، ل ا ن 
الشررررررررررررررريعرر  معول اررد  صليس أدا   نررانو  يررث يجعررت تجررارترره اللررارةيرر  نظررا  تلريرر  صترردمير لمقومررام 
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صمقدرام ادقتصراد الوقنيو  يث تتحول الصققام التجاري  رلى صققام صامي و ص لى عمليام د اد  
بي  صتصرب  عمليام ادستيراد صالتصد ر مجرد سواتر للت  ي  على النشا  ل ا سروى ت ري  العمل  ااةن

الًررري اللقي صالذي يصرري  ادقتصرراد ناإلع اي صيتحول نظامه الرسررمي رلى مدمر لذاتهو  يث  ت  ت 
ذاتيًا صيققد قدرته على تحقير الترا   ادقتصررررراديو  ت  تحول الترا   رلى تناقلو صال يم  المضررررراف  رلى 

صتحويله رلى أدا  دسررررررررتنزا  موارده المحدصد  مما يًررررررررب  فجو  اقتصررررررررادي  في ة از و ناقصرررررررر قيم  مت
اإلنتاج صتوسررررررريع ن اق القاقد صالعاقت صغير المًرررررررت ت صالرا د صالعاد  صالمعي و لتصرررررررب  ةميع ا معال  

ال    صاارررح  في الدصل و صتصرررب  مع ا التنمي  ادقتصرررادي  مجرد تنمي  للتلل  مما يجعت المجتمع في
ر با  صا تئاي اقتصرررادي تجعله عاةز ع  فعت أي مرررين لمقاصم  القًرررادو صبحال  عجز أص مرررلت  تى 
ع  مجرد الرؤيرر  الواقةيرر و صينتقررت م  مجرد معرفرر  الواقعرر  رلى تزييق اررذا الواقعو صبررالتررالي يًررررررررررررررتمر 

 النزيق ادقتصادي صيزداد اع  ادقتصاد صتن ار الدصل .

 مشكلة البحث:
اتما  نموارررروع اقتصرررراد الجريم   ومًا نعد  و  ص،اصرررر  م  قبت الًررررل ام المالي  صالرقا ي  م   زداد اد

ملتل  أنحان العال و اذا اداتما  المتزا د ربما  رةع رلى موةام اازمام التي تتعرج ل ا ااسرررررررررررررواق 
مبامررررر  ما  يثر نشرررركتالمالي  العالمي  صذل  ان  قًا م  الحج  المتزا د صالمتنامي للجرال  ادقتصررررادي  م

على قدر  الدصل على ال يا  نعمليام التنمي  ادقتصررررررررادي  لمواة   التحديام لضررررررررمان  صررررررررول اا دي 
العراملر  على فرع عمرت فرا ير و ص مكرانيام درتقاع ااةور على  د سرررررررررررررروان مما  توة  علي ا تحقير 

  معدل نموهو صم  ، ل ، ور معدل نمو في الناتج المحلي اإلةمالي نصور  متتانع  نما يقاري اع  
صنقوذ اذه الجريم  التي  نصرر  ادف ا ااسرراسرري على ن   ااموال صسرررق  ال رصام صاد  ال ي  صتح ي  

 يث ت  صررياغ  مشرركل  البحث في الًرريال اتتيد ما مدى تغثير اقتصرراد الجريم  على عرقل  و القواني 
 آفاق التنمي  صالنمو ادقتصادي؟

 أهمية البحث:
 م  النقا  اتتي د أاميت اتًتمد الدراس  

معرف  الواقع الراا و صما مدى ت بير اإلةرانام المتلذ  لمكافح  اقتصررررررررررررراد الجريم  في ليبيا للحد  -1
 م  اذه الظاار .

رمكاني  التوصررررت رلى نتالج تكون ذام قيم  لميسررررًررررام الدصل  صالبا  ي  صيكون ادعتماد علي ا في  -2
ادقتصررررادي صزياد  معددم النمو ص عداد  رنامج ل صرررر ح لللر منا   تحًرررري  ادقتصرررراد صالنشررررا 

 مناس  صم ل  للتنمي  صادست مار.
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يمك  أن تعد اذه الدراسرر  دليً  ررمررراديًا للقالمي  على الدصل صالق اع ادقتصرررادي في التعر  على  -3
نوع م  قشررررري اذا الصاقع النشرررررا  ادقتصرررررادي صمدى تغثره ناقتصررررراد الجريم و   د  الحيلول  دصن ت

مًرررررررتوى ادقتصررررررراد صم  ث  على ة ود ي  ص  داث ازام أص رمررررررركاليام على الجرال  في الدصل  اللب
 اإلص ح ادقتصادي.

التعر  على الجان  ادقتصرادي للجريم  المنظم  في ممارسر  النشا  اإلةراميو  يث رن الجان   -4
 ادي .ادقتصادي يلتل  في مضمونه صمق ومه ع  الجريم  ادقتص

 أهداف البحث:
   د  اذا البحث رلى اإلةان  على التًاؤدم اتتي د

للجريم  ةانب ا ادقتصرادي الذي د يمك  تجاالهو فما أن ل ا أنعاداا ادقتصادي  المتدا،ل و صالتي  -1
 د يًت يع فرد عاقت الت ااي عن ا.

لر نمًرررغل  مقدمت ا التحدي المتعالتعر  على التحديام التي تواةه ادقتصررراد الليبي صالتي فان في  -2
التنمي  ادقتصررررررررررادي  صمعددم النمو التي سررررررررررتظت م  أ  ر التحديام رلحا ًا في ليبياو صذل  نظرًا 
لتميزاا نصررر ر النًرررب  اا بر م  عدد الًررركان مما يقرج علي ا زياد  اإلصررر ح صمحارب  الجريم  

 دا،ت ادقتصاد.
مصررررادر ااموال صمعرف   ج  المعرصج النقدي الح يقي التعر  على دصر الدصل  في التحقير م   -3

صالمزيق صتغثيراما على ااصارررررراع ادقتصررررررادي  صمعرف  اسررررررتلدا  أدصام الًررررررياسرررررر  النقدي  مع اذا 
 الواع المتعارج.

التعر  على ااسرررررباي الرليًررررري  لتزا د  ج  عمليام القًررررراد صاسرررررتلدا  اقتصررررراد الجريم  إلارررررقان  -4
 ااصت ذام مصدر غير مشرصع قانونًا. الشر ي  على أموال اي في

التعر  على قبيع  النشررررررررا  اإلةرامي صمجادته صفيق  ت  صالوسررررررررالت المًررررررررتلدم  للكشرررررررر  عنه  -5
 صمحاربتهو صاتثار ادقتصادي  صغير ادقتصادي  المترتب  عليه.

 فرضية الدراسة:
 في اون أادا  الدراس  الًانق  ت  تتحدد التًاؤل اتتيد

 اقتصاد الجريم  على عرقل  ةود التنمي  ادقتصادي  ؟ما مدى تغثير 
 منهجية الدراسة:

 تم ت ال د  م  الدراسررر  في ا،تيار مدى صرررح  أص ، غ القراررري  التي قام  علي او صذل  م  ، ل 
رتباع المن ج الوصرررررقي التحليلي في عرج اإلقار النظري للدراسررررر و صاسرررررتلدا  ااسرررررالي  لتحد د تغثير 

على ة ود التنمي  ادقتصررادي  مع صصرر  ،صررالل اذه الظاار  صأنعادااو فما تعتمد  اقتصرراد الجريم 
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اذه الدراسررر  على ااسرررلوي ادسرررتقرالي الذي ت  م  ، له تجميع البيانام صالمعلومام ال زم  للدراسررر  
صتحليل ا مع ادسرررررررتعان  نمجموع  م  المراةع العربي  صاإل صررررررراليام للوصرررررررول رلى صارررررررع سرررررررياسررررررر  

ي  لتحقير ال د  م  البحث في اررون المع يام صعد  التحيز صل ةان  على تًرراؤدم الدراسرر  اقتصرراد
 سو  نعرج على المبا ث ااربع  التالي د

 مجادم اقتصاد الجريم . المبحث الثاني:   اإلقار المقاهيمي للدراس .    المبحث األول:
 اللاتم . الرابع: المبحثرمكالي  التنمي  في ليبيا.        المبحث الثالث:

 .المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للدراسة
 أواًل: طبيعة النشاط اإلجرامي:

 دماهية النشاط اإلجرامي وأنواعه وطبيعته -1
الجريمر  د تقيردو فرالجريمر  ،رصج ع  النًررررررررررررررر صالنظرا  العرا  صالمعتاد للحيا و صاي ت د د لكت ق اعام 

و ناقتو فإذا فان  الجريم  فت اذاو فإن النشرررررررررررررا  اإلةرامي صاي زرع لكت ما او ادقتصررررررررررررراد الحيوي 
يضرررريق رلى ذل  الجد د فت  و و صاو الذي يحتاج منا رلى تعريق صااررررر  للمقاهي  نشررررركت موةز على 

 النحو التاليد
 ماهية النشاط اإلجرامي: -أ

لر المواق  تالنشرررا  اإلةرامي او نشررررا  يمارسررره نعي اافراد في اللقان صمًررررتتر نًررررواتر ملتلق و يل
التي تتي  له الممارسررررام اإلةرامي  التي يجني م  صرال ا المكاسرررر  المادي  ال الل و صي تر  م  صرال ا 
المال غير الشرررررعي صالذي  يثر نشرررركت مبامررررر على النشررررا  ادقتصررررادي صمعددم النمو ادقتصرررراديو 

رلى ذام العصرررررو مًررررلحًا  صم  انا صمع د،ول العال  رلى عصررررر العولم  سرررريد،ت عال  اإلةرا  أيضرررراً 
 –دةتما ي  ا –الًياسي   –نغسراليبه صقرقه صصسرالله مما أفرز نوع ةد د م  الجرال  صاي الادقتصادي  

 د (iال ال قا ي ( صاو  ذل  نشا  متعدد اانواع صاامكالو صيشمت في قياته اانما  اإلةرامي  التالي 
 صدف .النوع ااصلد اإلةرا  القردي نال -
 النوع ال انيد اإلةرا  القردي المعتاد صالممارس نا ترا . -
 النوع ال الثد اإلةرا  الجماعي المحدصد صالممارس على ن اق اير. -
 النوع الرانعد اإلةرا  المنظ  الذي تمارسه العصانام الدصلي  في ن اق صاسع. -
 م.النوع اللامسد اإلةرا  الًياسي القالر الذي تمارسه الدصل صالشرفا -

صأيرًا فرانر  ارذه الجرال  فرإن ل را ةرانب را ادقتصررررررررررررررادي المتحقر عنه د،ت صعالد صمردصد صتدفقام نقدي و 
صترا مام رأسرررررررررمالي و صأموال تتزا د  جم ا مع تزا د صتكرار ممارسررررررررر  النشرررررررررا  اإلةراميو مما أصةد ل ا 

صرررررررراد   صم   ين ا اقتنظامًا اقتصرررررررراديًا قالمًا  ذاتهو صأصةد ل ا تعبيرام صمصرررررررر لحام اقتصررررررررادي  متعدد
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صالتي أصرربح  تشرركت أفرعًا ةد د  م  أنواع عل  ادقتصرراد صاو ما يجعلنا  crime economyالجريم  
 (2النتعرج ل ذا الجان .

 الجانب االقتصادي للجريمة: -2
للجريم  ةانب ا ادقتصرررررادي الذي د يمك  تجاالهو فما أن ل ا أنعاداا ادقتصرررررادي  المتدا،ل و صالتي د 

ت يع فرد عاقت الت اارررري عن او صاي م  أا  ااسررررباي الرليًرررري  التي تدفع القرد رلى ارتكاي ةميع يًرررر
صاو ةان  رليًررري يكاد يشرررمت فت م  ااسرررباي صالبواعث صالمحر  درتكا  او صاو ةان  و أنواع الجرال 

انام منظ  لدى عصرررالعالد صالمردصد صالمكًررر  المادي المتدفر عن او  ت رنه المكون الرليًررري ل ةرا  ال
.. صالجان  ادقتصادي للجريم  يلتل  في مضمونه صمق ومه ع  .الجريم  لتًرتمر في ممارسر  النشا 

 د(3الالجريم  ادقتصادي و فعلى سبيت الم ال نجد أن
عمليام نزيق عمل  الدصل  م  أةت رفقاد  كومات ا القدر  على الًرررري ر  على النشررررا  ادقتصرررراديو  -أ

م  الجنون ادقتصررررررررررراديو  يث د يًرررررررررررت يع متلذ القرار ادقتصرررررررررررادي معرف   ج   ص صرررررررررررا ت ا نحال 
المعرصج النقرردي الح يقي صالمزيق صمرردى تررغثيرامررا على النشرررررررررررررررا  ادقتصرررررررررررررررادي م   يررث اإلنترراج 
صادسررررت    صادد،ار صادسررررت مارو صاذا  دصره سررررو   يثر علي متلذي القرار م   يث صررررعوب  تنقيذ 

الواع الراا  مما يً ت عملي  الوقوع في دالر  ،بي   م  الرفود التضلمي صم   الًرياسرام النقدي  مع
ادنكمرراش صالتررداور العررا  في اادان ادقتصرررررررررررررررادي صاتًررررررررررررررراع ن رراق الققرو صالقلر صالتوتر ادةتمرراعي 

 المصا   للعن  صعد  الراا صاللو  م  فت مين صم  د مين.
الترب  م  صققام الً حو صاي عملي  عالي  الربحي  عمليام صناع  الحرصي المحدد  صتمويل ا ص  -ي

  ت  في رقاراا مران الذم  ص فًاد الموظقي و صرمو  الزعمان ص ثار  اا قاد صفًر أرب   الو د  الوقني .
عمليام الت ري  صالت ري م  الضررررررررررال  مما يًرررررررررب  نقل موارد الدصل  مع تنامي الشرررررررررعور نعد   -ج

  الواقع الوقني مما يًرررب  عد  ااتما  القرد نالشرررغن العا و صادن  ق الذاتي الودن صادنتمان صالغياي ع
 صالتقوقع دا،ت النقس صالت ري م  المًئولي  صم  الواة  الوقني.

 ثانيًا: طبيعة اقتصاد الجريمة:
عنردمرا نتحردث ع  الجريمر  نراعتبرار أن را ظاار  رنًرررررررررررررراني  اةتما ي  صمجتمةي و ف ي في الواقع ظاار  

ادي  متحرف  ذام آليام تدفع فت من ا اا،رىو صيتولد عند فت من ا د،ً  نقديًا صتصرررررفام عيني  اقتصرررر
صعلى معددم ادد،ار صادست مارو  ميثر  على  رف  ااةور صااسعارومحرف  لقوى ال ل  صالعرجو ص 

و صعلى موارد تصررد راً صعلى عمليام اإلنتاج صالتًرروير صالتمويتو صعلى  رف  التجار  اللارةي  اسررتيرادًا ص 
ف و  والدصل صاسررررررررتلدامات او صعلى عمليام البنو  ر داعًا ص قرااررررررررًاو صعلى عمليام التنمي  ادقتصررررررررادي 

اقتصرررررررررراد فامت يحتوي على فاف  مكونام صأةزان صعناصررررررررررر ادقتصررررررررررادو ص ن فان ي لر عليه تعبيرام 



 جهود التنمية االقتصاديةتحليل ودراسة اقتصاد الجريمة ودوره يف عرقلة 

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

صاو اقتصرررررررررررررراد  رتب  نع قام متصررررررررررررررل   Hidden Economyملتلقر  م   ني را ادقتصرررررررررررررراد اللقي 
نادقتصرررررررراديام اا،رىو صاو في ذل  يلضررررررررع لعوامت الحرف  صآليام العقتو صيلضررررررررع أيضررررررررًا لعوامت 
الرفود صادنكمرراش صادنتعرراشو ف و  رتب  نررالرردصر  ادقتصررررررررررررررراديرر و صمرتب   رردصر  ااعمررال ص ن فرران أ ررد 

ا  ي الوق  ذاته مما  ترت  عليه ظ ور النشررررررمًررررررببات ا صأ د عناصررررررر القعت في او ف و ميثر صمتغثر ف
اإلةرامي صزياد  تدفقام رأسرمالي  متعدد و صأموال نال   الضرلام  صأرصرد  نقدي  مترا م  صد يًت ان   ا 

 د(4الفي تحرف ا تيثر تغثيرًا قويًا على ما  لي

 ع قام قوى ال ل  صالعرج سوان على مًتوى ادقتصاد الكلي أص الجزلي. -1
ادد،رار صادسررررررررررررررت مرار على المًررررررررررررررتوى الكلي أص الجزلي صمردى قو  الجذي ادد،اري أص ع قرام  -2

 ادست مار على المًتوى القومي العا .
ع قررام العمررت صادسررررررررررررررتقرار م   يررث ااةور صالمرتبررام صالررد،ررت صالعررالررد صمرردى مرصنرر  فررت من    -3

صم  ث  مدى قدر  القرد  الدا،لي و صمدى اسرررررررتقرار فت من  و أص تعرج أي من   للزياد  صالنقصررررررران
على تل ي  رنقراقرهو صادتجراه رلى ادد،ار أص ادسررررررررررررررت مارو صاللجون رلى اد تناز النقدي أص العيني 

 ،اص  في ظت أصااع غير مًتقر  صمًتقبت ملبد نال يو .
نتيج  دقتصررررررررررراد الجريم  يحدث قصرررررررررررور في معددم النمو ادقتصرررررررررررادي م  ة   صازدياد عجز  -4

أص  ل ي  رامج اإلصرررررررر ح ادقتصررررررررادي م  ، ل عملي  التنمي  ادقتصررررررررادي  على  الميزانيام يقلت
 مًتوى الق اع الكلي صالجزلي للدصل  نظرًا لقل  المصادر المالي .

أن اذا فله صغيره ناة  ع  الجرال  ادقتصررررررررررادي و اامر الذي ةعل ا تشررررررررررركت اقتصررررررررررراًد قالمًا  ذاتهو له 
اعه صمجادتهو اقتصررررررادًا له ،صررررررالل صله مواصررررررقاتهو صأقلر عليه مدارسررررررهو صله رصادهو فما أن له أنو 

صادقتصرررررررررررررراد الًررررررررررررررقلي  Black Economyمصرررررررررررررر لحام عد د  م   ين ا ادقتصررررررررررررررادي ااسررررررررررررررود 
Underground Economy  صغيرهو مما يحمت الدصل  أ بان رارا ي  د تعود على النشا  ادقتصادي

عالر أما  اانشرررر   ادقتصررررادي  الرسررررمي  نحيث يكون نغي فالد  صم  ث  فإن القًرررراد ادقتصررررادي يق  
 قيدًا عليه صعلى نموه صتنميته.

ص ن فان يشررررررركت ةانبًا م  ادقتصررررررراد الكلي  Exceptionalصاقتصررررررراد الجريم  او اقتصررررررراد اسرررررررت نالي 
Macro  صاو اقتصرررررررررررررراد  تكون م  ق اعام ةزلي  ملتلق  متدا،ل و صلكت ق اع من ا ،صررررررررررررررالصرررررررررررررره

 في مجموعه العا  صبعناصره الجزلي  أ د عناصر ادقتصاد الرليًي  م   يثد صم محهو صاو يشكت

 رنتاج الد،ت صتوليده صتوالده صال يم  المضاف  المتولد  عنه. -أ
تقضررررري م رنقاق الد،ت صتوزيعام اذا الد،ت ما  ي  ادفراد اص اد تقاو نه صا تنازه صما  ي  رنقاقه  -ي

 صاستلدامه.
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 اذا الد،ت ما  ي  الت ري  لللارج صادست    صاد تناز في الدا،ت.اتجااام توزيع  -ج

 ثالثًا: عناصر اقتصاد الجريمة:
لكت اقتصررراد قبيعته اللاصررر و صاقتصررراد الجريم  ص ن فان يمتل  ،صرررالصررره فإنه في الوق  ذاته  تقوق 

يزًاو ليس دًا ممعلى فت اقتصرراد آ،ر في العد د م  العناصررر صاللصررالل التي ةعل  منه اقتصررادًا فري
فق  ل بيعته الًررررررري و صلك  أيضررررررًا لما يصررررررنعه م  فجوام صنقا  اررررررع  في  نيان ادقتصرررررراد القومي 

 ف و يحول ادقتصاد م  رلىد .صنظامه اإلنتاةي صالتًويقي صالتمويلي صبكوادره البشري 
 التراةع صالت  ت صال يم  المتناقص . مو صالترا   صال يم  المضاف  رلىم  الن -1
 الت ور صالتحً  رلى الجمود صاإلسان  صالتردي. م  -2
 م  التقد  صادرتقان ادقتصادي رلى التلل  صادنح ا  ادقتصادي. -3
 م  التقصيت صالتوظيق صالتش يت رلى ال در صالب ال  صالتع يت. -4
 تقكي  اام  صغياي سيادت ا. ام  صاةتماع ردارات ا رلىم  ص د  ا -5
 رلى ميوع فجوام القاقد صالمعي . م  التماس  صادرتبا  صالتعاقد -6
 ة ال  الحضار  صالتقد . قاف  الحضار  صالرقي صالتقد  رلىم  ث -7
 م  التل ي  صالتنظي  صالتوةيه صالرقان  رلى العشوالي  صادرتجالي  صالتلب . -8
 التنصت صالتردد صادست زان. صااارار صالجدي  صالم ا ر  رلى م  اد ترا  -9

الحر  النزي   على مقاصمته صعلى د ره صمكافحته نكت صسررررررررررريل   تى د  نتج صم  ث  تحرع الحكومام 
 .(5ال أثره المدمر ص تى د يقرز نتالجه الرايب .

 رابعًا: آليات عمل اقتصاد الجريمة:
 انا  مجموع  م  اتليام صالتي تيثر نشكت ، ير على ادقتصاد صأام اد 
            آليام الت ميك صاإلنعاد صاد تعاد.   -1
 آليام التكميك لل بق  الوس ى في المجتمع. -2
 آليام الت  ت للتكوي  الرأسمالي للمجتمع. -3
 آليام التراةع. -4

 خامسًا: أدوات اقتصاد الجريمة:
صم  أام ا يار دن انا  ث ث أدصام تًتلد  في التغثير على ادقتصاد صس متهو صتدفعه رلى التردي صا

 دما  لي

 اادا  ااصلىد أدصام التعمي  صالتضليت. -1
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 اادا  ال اني د أدصام اإلل ان صاإلل ان للعقت صالمن ر. -2
 اادا  ال ال  د أدصام تع يت العدال  ص ماع  الظل . -3

 :(6السادسًا: الطرق المستخدمة في اقتصاد الجريمة
 لتًرررت ت سرررل ات   الممنو   ل   نحك  صظالق   فيت  اسرررت  ل العاملي  دا،ت ااة ز  الرسرررمي  للدصل و 

الج از اإلداري للدصل  لتنقيذ صممارسرر  نشرراق ا اإلةراميو صلتع يت قوى العدال  صالم  ق  م  الوصررول 
 رلي او صاذه ال رق تغ،ذ مكت  زم  م  الل وام المتتانع  صالمت  ق  صايد

 الل و  ااصلىد ا،تراق ادقتصاد الرسمي. -1
 اني د التمرفز في ادقتصاد الرسمي.الل و  ال  -2
 الل و  ال ال  د التوسع دا،ت ادقتصاد الرسمي. -3
 الل و  الرانع د ادنتشار صالًي ر  صالتحك  في ادقتصاد الرسمي. -4

 .ووسائل الكشف عنها االت اقتصاد الجريمة والية عملهاالمبحث الثاني: مج
 أواًل: مجاالت اقتصاد الجريمة:

صتزداد صتتنوع نا تشا  مجادم ةد د  تضا  رلى أساليب   اإلةرامي  المضاد و صقدرت   تتعدد مجادته 
على ا تكررار مجررادم  ت  م  ، ل ررا غًررررررررررررررت أموال الجريمرر و في رقررار عمليررام ت  يرر  ص،ررداع صتمويرره 

النظا  ص  عد د و ميثر  على الحيا  نكاف  ةوانب ا سروان الًياسي  أص ادقتصادي  أص ادةتما ي  أص ال قا ي 
العا  صالقانوني للدصل و  ت رن ، راا يمتد رلى أنعد م  ذل  لتجد أصرررحاي النقوس صالضرررمالر الم زصز  
 غدا  لعمل او صم  ث  فإن رع ن الحري علي ا تحتاج أصًد رلى معرف  مجادت ا التي تلجغ رلي ا صالتي م  

 د(7الأام ا ما  لي
 الوليد  صالنامئ . مجادم المضارب  على ااس   في البورصام -1
 مجادم المضارب  على أسعار اارااي العقاري  صالشقر القا،ر . -2
 مجادم العقود صالتوريدام الحكومي  صغير الحكومي  ال الل . -3
 مجادم المزادام صالمناقصام الحكومي  صغير الحكومي . -4
 مجادم ال دايا صبيع التح  صتجار  ااميان ال مين  ذام ال يم  المعنوي . -5
 مجادم تنظي  الم رةانام صاد تقادم الًيا ي . -6
 مجال الم اع  صالوةبام الًريع  السلًل  مح م(. -7
 محال البيع نالتقًي  للمواقني  صأعضان المنظمام صالجمةيام صالنقانام الم ني . -8
 مح ام تعبئ  الوقود ص،دمام الًيارام. -9

 الةيادام صالمًتشفيام في المناقر. -11
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   صتغةير الًيارام لل ير. يع الًيارام المًتعمل -11
 عمليام ،دمام نقت الرفاي صمشرصعام الباع. -12

صم  انا فان اقتصراد الجريم  متعدد المجادم صيكتً  فت  و  الجد د المبتكر صالمًتحدثو صم  انا  
 نحتاج رلى ت وير أسالي  صصسالت مكافحته لتصب  أفضت صأرقى صأقوى.

 ثانيًا: خطوات عمل اقتصاد الجريمة:
يعتبر اقتصرراد الجريم  م  صررناع  اا اذ   الصررادق و صم ار  افتعال  قالر فاذن  ص رف  ا،ت ق صاقع 
مزيق  بدص   يقيو اي فت اذا صأ  رو  يث نحتاج رلى ردار  محترف  رةرامي  تًرررررررررت يع  أن تد ر ع  

 ًانام   ت  فت قري أص ع  نعد عمليام القًاد ادقتصادي م  ، ل البنو  العامل  في الدصل  نحيث 
مصرررر ي  صغير مصرررر ي  سررروان ناسرررت  ل أسرررمان مزصر  ص ًرررانام ،ارةي  صأعمال تجاري  مشررررصع  في 

 مًار ر،قان ااموال  تى د  نكش  المًتور.
 : وتتلـــخص فيما يلي : الخطوات اإلدارية القتصاد الجريمة -1
ت الزمني صرسر  المًارام نالشكتل ي  عمليام غًريت ااموالو صرسر  تصرورات ا مع صارع البرنامج  -أ

 الذي يضم  عد  صقوع أي انحرا  أص ، غ.
عمليررام اللررداع صالكررذي صالتمويرره ص،ل  الحقررالر نرراا رراذ رر  صاصرررررررررررررر نرراع صاقع مزيق مع دمج  -

 ااموال القاسد  مع ااموال الشر ي  ليصع  معرف  أي من ا مريق.
رفي سرررررررررررررروان المحلي أص الدصليو عمليرام الردمج في رد،رال أموال الجريمر  دا،ت النظا  المصرررررررررررررر -

 صبالشكت الذي يقصت ما  ي  المصدر صبي  الواقع القعلي.
اإل داع النقدي لألموال التي سيت  العمت   ا ص د،ال ا رلى الحًانام المصر ي  المقتو   لدى  ن   -

 محددو نالشكت الذي د   ير أي تًاؤل م  ةان  موظقي المصار .
تحد د ااقرا  التي ستشار  في ا سوان فان  أقرا  ميسًاتي   تنظي  عمليام الجريم  م  ، ل -ي

 أص أفراد أص ايئامو مع تحد د الم ا  لكت من   صعد  الًماح  تجاصزاا.
التنًررررررررير المًررررررررربر  ي  فاف  المنقذ   للجريم  ادقتصرررررررررادي  م  ، ل التوةيه الجيد لكت ااقرا   -ج

 ل يا  نه.المشارف و نحيث  لتز  فت من   نما او م لوي منه ا
 يمك  تصنيق ا في ث ث عناصر رليًي  ايد عناصر اقتصاد الجريمة: -2
المال القذر الذي سرررررريت  اررررررله دا،ت ادقتصرررررراد في محاصل  لشرررررررعنته نحيث  بدص  العنصــــر األول: -أ

 ظااريًا نانه قد ت  ا تًانه ن ريق  قانوني .
 اموال الحرا  صمزة ا نالتدفقاماانشرررر   اللادع  التي سرررريت  ممارسررررت ا إل،قان ا العنصـــر الثاني: -ي

 .النقدي  المتولد  ع  النشا  ادقتصادي الرسمي
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ريجاد صتغليق القصرل اللداع  التي ستعيد رنتاج ملل ةد د فان مجرمًا ص عاد   العنصر الثالث: -ج
 تقديمه للمجتمع على أساس ملصي   ريص  على المال العا .

 انا  قريقتي  رليًيتي  اماد :الطرق واألساليب القتصاد الجريمة -0
م  أي توةيه فميام اررررلم  و Moony Pummelالضررررن النقدي الًررررريع  قريق  الطريقة األولى: -أ

 ااموال القذر  لكي تكتً  صق  الشر ي .
المحرردد صالمتتررانع ترردريجيررًا م  ، ل  Money Injectionقريقرر  الحق  النقرردي  الطريقــة الثــانيــة: -ب

أنشر   عادي و صتًرتلد  اذه ال ريق  عندما يكون الًرروق اريرو صانا  انكماش صرفود اقتصرراد 
صفًراد في التعامتو  تى د  ت  لق  النظر نغن انا   ال  في الًوق تدر د،ً  د  تناس  مع 

 أصااع الًوق صاانش   المماثل  ل ا.
يمك  أن تحرردد اررذه المرا ررت في ث ث نقررا  متتررانعرر  بهــا اقتصـــــــــاد الجريمــة: المراحــل التي رمر  -8

 أساسي  على النحو التاليد
 مر ل  اللداع الما ر صالتمويه. -مر ل  ر داع ااموال القذر  في  ًانام البنو . ي -أ

 مر ل  الدمج صاإلع ن صالع ني . -ج

 :(8الثالثًا: وسائل الكشف عن اقتصاد الجريمة
 أدل  اإلدان  صقرال  ارتكاي الجر  صالقعتو صيت  ذل  م  ، لدةمع  -1
عمليام اإل داع المتكرر  مررربه  ومي  للنقود في البنو  صالمصرررار  نمبالة فبير  صبقئام صررر ير و على  -أ

أن  ت  تحويل ا رلى  ًررررررراي تجميع مع مراعا  سرررررررحب ا دفع  صا د  نشررررررريكام رةمالي  فامل  مقبول  
 الدفع.

المصررررر  أن نعي العم ن دالمي الحصررررول على تحوي م ،ارةي  نمبالة فبير      ظ البن  أص -ي
 دصن أن يكون انا  سرررررررببًا ل او أي  دصن نشرررررررا  تجاري أص صرررررررناعي أص ،دمي مقا ت اذه المبالة 

 المدفوع  صعد  ر داع ا لقترام قويل .
  ع  مكاسررررررررررررًا ما تقو  نعمت تحوي م    ظ المصرررررررررررر  أن نعي الشررررررررررررفام العميل  لديه ف ي -ج

 رأسمالي  د أصت ل ا أص سند م  الواقع القعلي صالعملي.
   ظ المصر  أن العميت أص الشرف  العميل  دالم  فت  اعتمادام مًتنديه د تصت عن ا نضاع و  -د

في  ي  ت  دفع ثمن ا صتحول نالقعت رلى اللارج ،اصرر  صأنه مع صصررول مًررتندام الشررح و صد  ت  
 ت  تحويل ا رلى نضرراع   رسرر  الضررمانو أص ادقتراج نضررمان او صف يرًا ما دفع الضرررال  علي ا صد 

 يحدث أن  دعي العميت  بيع البضاع  في عرج البحرو صأنه فً  مكاس  ،يالي  نتيج  ذل .
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   ظ المصرر  أن الشررف  المعني  تتص  نغن العاملي  لد  ا د يًتقرصن لقتر  قويل و  ت دالمي  -ه
 العاملي   تى د  نكش    يق  المشرصع الذي يعملون نه. الت ير صانلقاج في عدد

ظ ور العاملي  في المشررصع ،اصر  فبار المًريصلي   يه نًلو  غير متحضر د  ناس  مع ثرال    -ص
 المتزا دو  يث يصع  على المجر  تم يت دصر المتحضر لقتر  قويل .

اي ا تياةام مالي  أص  جز  ارتقاع  ج  اارباح مع انلقاج  ج  العمت مع عد  تكوي  الشرف  -ز
 أموال م  اارباح اإلاا ي  د يقرا ا القانون.

تلدا  موظقي  سرررررررررررانقي  نالمصرررررررررررار  نمرتبام ،يالي  صبإغرانام فبير و  يث تقو  في نعي اسررررررررررر -ح
اا يان نا،تراق مصررررررررررررررر  معي  صالتمرفز  يه صادنتشررررررررررررررار في فاف  رداراته صفرصعه صتوةي ه صفقًا 

 ال   اد ادقتصاد العا  للدصل .لمت لبام ممارس  أعم
  ر  المزا دام لبيع أصررررول الشرررررف  صبمبالة ،يالي  د تتناسرررر  مع ال يم  الح ي ي  لألصررررت المباعو  - 

نصرررق  ،اصررر  تل  ااصرررول التي يصرررع  تقد ر قيمت ا الح ي ي  م ت الرا د م  ملزص  مًرررتلزمام 
 التش يت صالمواد اللا .

اقتصرادي  ص،اصر  أن الميمرام التي سبر عرا ا ليً  دليً  على م  قيا  أص  دصث ةريم   وللتأكد
أن اانشرررررررر   التي تمارسرررررررر ا اذه العصررررررررانام قد تحتاج رلى تد ي  ص لى نحث صتحري لمعرف    يق  ما 

 صرال او صم  ث   تعي  ال يا  نما  ليد

معددم علي او ص تحليت لكاف  الظواار صالمظاار التي ت ير الشررررررركو و صمعرف  مدى اعتياد الشررررررررف   -1
 ال يا    او صمدى تناس  ذل  مع اانش   العلني  التي تمارس ا الشرف  نالقعت.

دراسررررررررررررررر  فررافرر  الميمرررررررررررررررام نررا،ت   ةوانب ررا للوقو  على أي من ررا  يفررد أص  نقي صةود ت عرر   -2
 نادقتصاد العا  للدصل .

 ن  نعي العلمانوقيا  المصررررررار   واررررررع أعين ا على العمليام التي تت  دا،ت المصررررررر  م  ةا -3
 ما يج  اا،ذ نعي  ادعتبار الحال  ادقتصررررررررادي  لموظقي  م   يث ال ران المقاةب  دصن سررررررررب  

 مشرصع.
ر داع مررريكام أقرا  ثال   تكون نمبالة فبير  صمظ ر  نالتحويت لمصرررلح  صرررا   الحًررراي المقتوح  -4

 ه.لدى المصر  دصن صةود ع ق  سببي  صااح  نصا   الحًاي أص قبيع  عمل
 قيا  عدد فبير م  اافراد نإ داع مبالة نقدي  في الحًاي نقًه صبدصن تقًير م ل . -5
مرران أصراق مالي  ل  تقاو   ا في ،زال   د دي  أص اد تقاو   ا لدى المصرر  لتحصيت عوالداا  -6

 صاست مار أموال ا صبمبالة فبير  د تتققع مع مظ ر العميت أص مع قبيع  النشا  الذي يمارسه.
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عقد قرصج صالحصرررررررول على تًررررررر ي م التماني  نضرررررررمان صصدالع   ت  ر داع ا نقدًا نالحًرررررررايو أص  -7
نضرررررررررمان تع دام  نكب  م  مررررررررررفام مصرررررررررر ي  تانع  لمصرررررررررار  ،ارةي  تحو   ول ا الشررررررررركو  

 صالشب ام.

 نان أرصررررد  مالي  صنقدي  مترا م  د تناسرررر  مع د،ت العميت صالنشررررا  الذي يمارسررررهو صقيا  العميت  -8
 حويل ا نشكت منتظ  رلى  ًانام أ،رى مقتو   في اللارج دصن سب  صاا  لتحويت ااموال. ت

  دصث قلبام متتالي  م  العميت للمصر  إلصدار ن اقام التماني  قا ل  ل ستلدا  في اللارج. -9

اسررررررررررتلدا  الصرررررررررريرف  اإللكترصني  في الجرال  ادقتصررررررررررادي  ،اصرررررررررر  في مجال التحوي م المالي   -11
ي  التي تصرررت م  اللارجو صقبت أن تًرررتقر  ت  سرررحب ا رلكترصنيًاو ،اصررر  عندما تكون اذه اإللكترصن

  ا رلى اللارج نمبالة فبير  ةدًا.التحوي م ص ير  الحج  نحيث  ت  تجميع ا صتحويل

 :(9الرابعًا: طرق مكافحة اقتصاد الجريمة

لًل ام   أةت تعزيز ال ق   ي  المكافح  اقتصراد الجريم   ت ل  تبني سرياسر  من جي  عملي  صعلمي  م
الرسرررررمي  في رقار ع ق  منظم  صبقواعد سرررررري  ص صررررران  معلوماتي  مما يًررررراا  في زياد  فقان  اة ز  

 ةمع البيانام صمًاعد  الج ام المنو    ا مكافح  الجريم  ادقتصادي و صيت  ذل  م  ، ل ما  ليد

، ق المصرررررررررررر ي  صالعر  المصررررررررررررفي صقواعد  نان التعاصن صال ق   ي  البنو  صالمصرررررررررررار  صفر اا -1
 الًلو .

اعتبارا أن أي مًاعد  م  ةان  أي  ن  أص مصر  للعمليام اإلةرامي  ةريم  مصر ي   تعي  مع ا  -2
 صق  نشا  البن  صسح  تر،يصهو صمصادر  رأسماله.

قارير رعداد تعد  الًماح اي  ن  أص مصر  نال يا  نإعاد  هيكل  أص ردماج أص تقًي    د  تجن   -3
 .مالي  قد تكش  اا  عه نعمليام رةرامي 

تقوي  صت وير ع ق  المصر  نعم له م  ، ل معرف  النشا  غير المعتاد الذي يقو  نه العميت  -4
نعيدًا ع  تلصصه صأعماله المعتاد و مع م  ظ  صمعرف  التحوي م صاارصد  النقدي  المودع  في 

 ويل ا رلى اللارج أص الدا،ت. ًاناته لدى المصر  صأصامر تح

 تدري  صتعلي  موظقي المصر  على فيفي  ا تشا  العمليام المشبوا  صفيفي  التعامت مع ا. -5

،لر ص يجاد صظيق  مراقب  الجرال  ادقتصادي  لتكون في رقار ال يكت اإلداري لكت فرصع الب  صدا،ت  -6
 ااقًا  المتصل  نالعمليام النقدي .



 جهود التنمية االقتصاديةتحليل ودراسة اقتصاد الجريمة ودوره يف عرقلة 

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

  .البن  صأة ز  مكافح  الجرال  ادقتصادي  صالرقان  اإلداري  صد وان المحاسب تقوي  الصل   ي   -7

 .المبحث الثالث: إشكالية التنمية االقتصادرة في ليبيا

 أواًل: مسار التنمية في ليبيا:
 ان  صد تزال قضررري  التنمي  ادقتصرررادي  تحظى نالنقاش على اعتبار أن ا الليار الرليًررري للتللل م  

تلل  التي ت رس أقنا  ا في المجتمع الليبيو م  اذا المن لر صارررررع  التنمي  نشررررركت عا  في أزم  ال
المقا  ااصلو فرسررم  ل ا العد د م  الًررياسررام ص،صررصرر  ل ا الموارد المالي  صالبشررري  لتحقير ملتل  

الًرررررررق  ص ال مو امو صلتدار  ذل  في ادقتصرررررراد الليبي د د م  المحافظ  على اذه الموارد م  الن   
تح   ج  التنمي  صاإلصرررررر ح صعد  التغ،ر في تنقيذ اإلصرررررر  ام في مجال التنمي  صالتي ترت  علي ا 
مجموع  م  اازمام ادقتصادي  صاامني  صالتي تقلت م   رف  ادست مارام مما أس   في معددم نمو 

رام م  ، ل المرصر اقتصررررررررادي  منلقضرررررررر و صإلنعاش ادقتصرررررررراد الليبي د د م  دع   رامج ادسررررررررت ما
نالبرامج ادقتصادي  لدع  النمو صصوًد رلى  رنامج توقيد النمو ادقتصاديو لك  في ظت اذه الظرص  
التي تمر   ا ليبيا أصرررررربح  الملصررررررصررررررام المالي  الضررررررلم  عرارررررر  للن   صالًرررررررق  ن ريق  منظم  

نموي  نمدى تحقير ااادا  التصمرر ي  تحث سرتار التنمي  مما ي رح الك ير م  التًراؤدم ذام الصل  
صلك  لألسررررر  فإن ليبيا صرث  اقتصرررررادًا مشررررروه صمتناقي دا،ليًا صغير متوازن و التي رصررررردم م  أةل ا

سوان  ي  فرصع رنتاج الق اع الوا د أص  ي  الق اعامو فعملي  التنمي  ليً  ناامر الً ت  يث رن ا د 
صاسررررع الن اق لحصررررر الموارد المتا   صالمحافظ   تقو  على أسررررس مادي  فق   ت تت ل  فذل  تل ي اً 

صلك  لألس   تًانل الك ير في ليبيا ع  رؤي  الحكوم  لبنان  (10العلي ا لدفع عملي  التنمي  نحو ااما .
نماذة ا التنموي و صما اي أسرررررررباي فشرررررررت التنمي  ادقتصرررررررادي و ف ت الًرررررررب  راةع رلى النًرررررررر القكري 

البيئ  ادقتصررررررررادي  صزياد  القًررررررراد ادقتصررررررررادي  تى في ظت البحبو   صالقلًرررررررقي للنماذج أ  راةع رلى 
المالي  المتوفر  ل قتصرراد الليبي ص،اصرر  نعد زياد  اإل رادام المالي  نعد زياد  أسررعار النق  العالمي  مما 

 يجعلنا نلم  ات مشكل  التنمي  تمويت أص فًاد اقتصادي.

 القتصادي:ثانيًا: اإلطار المفاهيمي للتنمية والنمو ا

أع ي للتنمي  ادقتصررررررررادي  الك ير م  التعاريق ان  قًا م  اعتباراا  مفهوم التنمية االقتصـــــادرة: -1
أدا  لزياد  الد،ت أص اإلنتاةي  أص ادست     يث تناصل  الدراس  التي أسس ل ا على أن ا صسيل  لزياد  
الد،ت القردي أص الوقنيو  يث اعتبرم التنمي  ادقتصررررررررررادي  على أن ا العملي  التي تًررررررررررتلدم ا الدصل  

ر مًررررتكمل  النمو في اسررررت  ل ا لموارداا ادقتصررررادي  الح ي ي    د  زياد  د،ل ا الوقني الح يقيو غي
صبالتالي زياد  متوسررر  نصررري  القرد منه. م  ، ل ما سررربر يمكننا تعريق التنمي  على أن ا  التحد ث 
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 ذا النمو صتواصرررلهالشرررامت صالبنان الذي  يدي رلى زياد  معددم النمو ادقتصررراديو مع ارررمان توازن ا
لقتر  قويلرر  م  الزم  م  أةررت تلبيرر   رراةررام اافراد صتحقير أ بر قرردر ممك  م  العرردالرر  ادةتمررا يرر  

 (11اللصال  ال بق  الققير  دصن اإلارار نالبيئ  أص الموارد.
 تم ت النمو ادقتصرررادي في زياد  مًرررتمر  صمنظم  نًررربيًا في الناتج  المقصــود بالنمو االقتصــادي: -2
صيحدث  تظافر عناصرررررر ث ث أسررررراسررررري  تتم ت فيد  .لقومي اإلةمالي صفي متوسررررر  نصررررري  القرد منها

التقدي  التقني صزياد  عناصررررررر اإلنتاج الرأس المال( صتحًرررررري  الكقان  ادقتصررررررادي  في اسررررررتلدا  الموارد 
 (12الالمتا  .

ي ال يم  ناسررتبعاد الت ير فاو الزياد  في الد،ت القومي الح يقي في المدى ال ويت د فالنمو ادقتصررادي
صالتقلبام الدصري  في الد،ت القوميو صف يرًا ما  تلذ مةيار النمو ادقتصررررررررررادي فزياد  في الد،ت القومي 

صيتحدد مًررررتوى النمو  (13المنًرررروب  رلى الزياد  في عدد الًرررركان أي الزياد  في متوسرررر  الد،ت الح يقي.
 ادادقتصادي م  ، ل دراس  عد  مًتويام نذفر من 

 معدل الت ير في اإلنتاةي  دا،ت الق اع م   يث العمت صرأس المال صاارج. -
 معدل النمو الكلي صفي الق اعام ادقتصادي  الملتلق . -
نًرب  مًرراام  الموارد غير المتجدد  صالق اعام ذام الحًراسرري  للعوامت اللارةي  صاانشرر   اللدمي   -

 في ر داث الت يير في الناتج المحلي.
النمو ادقتصررررررررررادي نكت ،لت يحدث نالبلدو اذا ما تيفده اإل داث القالم  في ليبيا ، ل العشررررررررررر  تغثر 

سررنوام الًررانق  صالتي فبحث أسررباي النموو رغ  نعي النمو ال فيق صالذي نتج ن ريق  عشرروالي  صليس 
ن ا النمو م غير محدد حو مًرررررارام معين  تيدي رلى نتالج فاعل  صصا ي  تدفع نالمت يرام ادقتصرررررادي  ن

 ادقتصادي.
 لتنمي  المًتدام   بًاق  ايدا التنمية المستدامة: -0

التنمير  التي تلبي ا تيرراةرام الجيرت الحررالي دصن اإلارررررررررررررررار نقرردر  الجيرت القرراد  على ،لر الرفرراهير  مع 
ين ا  المحرافظر  على الموارد ادقتصررررررررررررررادير و صتتعلر التنمير    رذا المعنى  نو ي  الحيا  صد  نب ي اللل  

صبي  النمو ادقتصرررررررررادي على الرغ  م  أنه م  الوااررررررررر  أن ادثني   رتب ان ارتباقًا صثيقًا  بعضررررررررر ما 
البعي في رقار نظمنا العالمي  الحد   و أن اذه التعاريق اللاصرررررر  نالتنمي  المًررررررتدام  تتمحور  ول 

 النق تي  الرليًتي  التاليتي د
ي   ا صتوةيه الت يرام التكنولوةي  صالميسررًرري  ن ريق  تضررم  تلبردار  قاعد  الموارد ال بيةي  صصرريانت -أ

اد تياةام البشرري  لألةيال الحالي  صالمقبل  نصرور  مًتمر و ف ي تنمي  مًتدام  تحافظ على اارااي 
 صالمياه صالموارد الحيواني  صالنباتي و صد تحدث تداورًا في البيئ .
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زيزاا  تى يمك  المحافظ  على العمليام التكنولوةي  التي اسرررررتلدا  موارد المجتمع صصررررريانت ا صتع -ي
 تعتمد على الحيا و ص تى يمك  الن وج  نو ي  الحيا  الشامل  اتن صفي المًتقبت.

نًررتنتج في اا،ير نغن التنمي  المًررتدام  اي  تل  العملي  الرامي  رلى تحًرري  ظرص  الحيا  لجميع    
 نحقوق ااةيال المقبل  أص القادم  . الناس في الوق  الحالي دصن المًاس

 ثالثًا: مصادر تمويل برامج التنمية في ليبيا:
تعتبر المصررررادر المحلي  م  المصررررادر الرليًرررري  صااسرررراسرررري  في تمويت  رامج  المصـــادر المحلية: -1

التنمي  في ليبياو م  ، ل قدر  ادقتصرررررررررراد على توفير رؤصس ااموال ال زم  لمبامررررررررررر  المشرررررررررررصعام 
 د ادست ماري  نقدرام ،اص  دصن اللجون رلى ال يرو صاي تتم ت  يما  لي

تتم رت مد،رام الق اع العاللي في القرق  ي  الد،ت المتاح أي الد،ت نعد  مدخرات القطاع العائلي: -أ
 تًد د الضرال  صبي  اإلنقاق على أصةه ادست    الملتلق .

 تحقر ادد،ار الحكومي نالقرق  ي  اإل رادام الحكومي  الجاري  صبالتالي  تم ت  االدخار الحكومي: -ي
ادد،ررار الحكومي في القررالي المحقر على مًررررررررررررررتوى الموازنرر  الحكوميرر و  يررث تتميز البلرردان النرراميرر  
نانلقاج معدل ادد،ار القومي مع ذل  فإنه يعتبر عنصرًا اامًا م  عناصر تكوي  المد،رام الوقني  

ي ارذه البلردانو صمع العل  أن ادد،رار الحكومي  توق  على مر لر  النمو ادقتصررررررررررررررادي التي تجتازاا ف
 الدصل و ص يما  لي القواعد التي تيدي رلى رفع نًب  ادد،ار الحكومي  في الدصلد

 ت وير النظا  الضريبي   د  ر،ضاع ةميع اانش   صمنع الت ري الضريبي. -
 ص،لر فرع عمت منتج . التللل م  العمال  الزالد  -
 استحداث ارال  م لم    د  ر،ضاع الق اعام صتحقير رف  العدال . -
يكون نتيج  للضرررررررام  اد تياةام الرأسرررررررمالي  ال زم  لعملي  التنمي و ص لى   التمويل التضـــــخمي: -ج

يت و ةان  قصرررررررررررور الموارد المحلي  لت  ي  اذه اد تياةامو فإن نعي الدصل تلجغ رلى اسرررررررررررتلدا  التم
التضرررررررررلمي أص ما يًرررررررررمى التمويت ع  قرير عجز الميزاني  العام و أي اسرررررررررتلدا  فجو  في اإل رادام 
العام و مما يعني اللجون رلى ادقتراج لًد اذه القجو  م  البن  المرفزي أص م  اللارجو صيعد التمويت 

لدامات ا الموارد م  است التضلمي م   ي  أ د الوسالت ااساسي  التي تلجغ رلي ا ملتل  الدصل لتحويت
الحالي  رلى ادسرررررررررت مارام التي تقضرررررررررل او نمعنى نقت الموارد م  ادسرررررررررت    رلى ادسرررررررررت مار صبالتالي 

 (14الزيادته.
يقصررد نقالي المشرراريع تل  المد،رام م  اارباح المحتجز  لد  او نمعنى  مدخرات قطاع األعمال: -3

ذ  الجزن م  ااربررراح المقت عررر  التي ل  توزع على المًررررررررررررررتلررردمي و صفرررذلررر  ل  تحول رلى الميزانيررر  
 و صتنقً  رلىد مد،رام ق اع ااعمال اللاع صمد،رام ق اع ااعمال العا .(15الالعام 
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تًتمد  صيل  الصادرام أاميت ا في تمويت التنمي  ادقتصادي    ارجية:فائض حصيلة التجارة الخ -ارررررر
م  أ  ر م  اعتبارو فم  نا ي  تعتبر  صررررررريل  الصرررررررادرام محددًا لقدر  البلد على ادسرررررررتيرادو صم  ث  
ف ي تحدد ن ريق  غير مبامررررررررررر  قدر  ادقتصرررررررررراد القومي علي التوسررررررررررع في تكوي  رأس المالو ذل  أن 

تعد م  المصررادر الرليًرري  للصررر  ااةنبي ال ز  لتمويت اسررت مارام  رامج التنمي    صرريل  الصررادرام
ادقتصررررادي و صم  نا ي  أ،رى تواةه  صرررريل  الصررررادرام ما  ترت  على ادقتراج اللارةي م  أ بان 

لتي االًرررردادو  صلذل  تقو   دصر نارز في الوفان نغ بان ،دم  ادسررررت مارام المبامررررر  أص الد ون ااةنبي  
 اعتمد علي ا في فتر  سانق  لتمويت التنمي  ادقتصادي .

 المصادر األجنبية: -2
لعد  فقاي  المصرررادر لمحلي  في الوفان نحاةام ادسرررت مار في الدصل أي صةود فجو  اد،ار صاسرررع و    

لتالي  افإن ا تلجغ للحصرول على التمويت الم لوي م  المصررادر اللارةي  صالتي تغ،ذ اامرركال الرليًرري  
 صالتي سو  أمير رلي ا  نوع م  اد،تصارد

رن اللجون رلى العال  اللارةي م  أةت الحصرررررررررول على رمكانيام تمويلي   ت  على  القروض الخارجية: -أ
رما لحدصث صدم  غير منتظر  أص الرغب  في تحقير التنمي  الًريع و صعلى  دالعمو  ا د الًرببيي 

اررون اذ   الًررببي  ص ًرر  الظرص  القالم و يمك  تصررنيق اإلقراج اللارةي رلى نوعي  صاماد 
 الادقتراج اللارةي اد،تياري صاإلةباري(.

مرررررررركت نقدي في صررررررررور   تكون المن  صالمعونام صاإلعانام في: المنح والمعونات االجنبية الرســـــمية -ي
عم م قا ل  للتحويت أص في مكت عيني في صور  سلع ص،دمام است   ي  ص نتاةي و صد تم ت أي 
التزا  د ر نالوفان في أي صررررررور  م  الصررررررورو صاذا النوع د يلد  اقتصرررررراد الدصل  في تحقير أي 

 (16ال نوع م  أنواع التنمي  الشامل .
نظرًا لقصررررررررور الموارد ااةنبي  في تحقير التنمي   ير المباشــــــرة:االســــــتثمارات األجنبية المباشــــــرة و  -ج

الشرامل و ل   بر أما  الدصل رد اذا المورد الذي أارحى يحتت مكان  اامل  في اقتصاديات ا ،اص  
في ظت العولم و عمومًا  نقًرررررررررررر  ادسررررررررررررت مار ااةنبي رلى نوعي  اماد ادسررررررررررررت مار ااةنبي غير 

ةنبي صالذي  ت  م  ، ل ادسررت مار في أسرر   صسررندام الشرررفام ،ارج المبامررد أي ادسررت مار اد
الحدصدو صادسرت مار ااةنبي المبامررد صاو الذي  ن وي على اقلر لمشررصع ادست مار م  ال ر  

 ااةنبي صبةبار  أ،رى ف و موةودام الشرف  اا  في الدصل  المضيق .

 اقتصاد الجريمة: ثالثًا: تقييم البرامج التنموية في ليبيا في ظل
  رد أن ا تبقى دصن الت لعامو صررررحي  2111رغ  اإلصرررر  ام التي قام    ا الدصل  الليبي  قبت عا  

أن را اسررررررررررررررت راعر  تحقر التوازنرام الكلير  صعود  النمو اإليجرا يو رد أن ا أغقل  العوالر الجذري  للنموو 
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 ام ت د  رلى راقان المرصن  ال زم    نمجموع  م  اإلص 2111 يث قام  الدصل  اللبي  قبت عا  
على اادا  اإلنتاةي  صالتغقل  مع المت يرام في ظت اقتصررررراد الًرررررروق صتحًرررررري  منظوم  اإلدار  صادنقتاح 
على العال  اللارةي م  ، ل زياد  ادسرررررررت مار ااةنبي المبامرررررررر صغير المبامرررررررر نما يلد  مصرررررررلح  

مو ادقتصرررررررادي صزياد  فرع العمت صتحًررررررري  مًرررررررتويام ادقتصررررررراد الليبي م  ، ل زياد  معددم الن
المةيشرررر  صذل   واررررع ،   تنموي  قويل  ااةتو صلقد سرررراعد على ذل  ارتقاع أسررررعار البترصل ا تدان 

صما تبعه م  تحً  في معظ  الق اعام ادقتصادي  مما س ت م  رعداد  رامج للتنمي   2111م  سن  
م التنمي  صدع  ادنتعاش ادقتصرررررررادي ، ل نقس القتر  صفذل  صزياد  المصرررررررادر المحلي  لتمويت عمليا

 دع  النمو ادقتصادي صيمك  ريجاز ذل  فما  ليد

 برنامج دعم االنتعاش االقتصادي: -1
  سياس  اقتصادي  ةد د  منقتح  على العال  اللارةيو 2111-2111تبن  الدصل  ، ل الًنوام 

ومي صادست ماريو صتجل  معالم ا م  ، ل  رنامج دع  اعتمدم على التوسع في  ج  اإلنقاق الحك
صاو  بار  ع   رنامج متوس  ااةت امتد على أربع سنوام ،صل له مبلة د ادنتعاش ادقتصادي

مليار دصدرو تمحورم أساسًاته  ول اانش   الموة   لدع  الميسًام صالنشاقام اإلنتاةي  صالمشرصعام 
 د العمومي و صم  ،صالل اذا البرنامجالص رى صتقوي  اللدمام 

 تبنى اذا البرنامج النظري  الكينزي  اللاص  نال ل  الكلي القعال. -أ
 للدصل  الليبي . ح ي ي ت  تكييق البرنامج صفقًا للظرص  الًالد   يث أعد  ً  القدرام التمويلي  ال -ي
تالج   د  الحصررول على ن قبر اذا البرنامج نالتزام  مع عدد م  التعد  م الميسررًرري  صال يكلي  -ج

 ريجا ي .
نجاح اذا البرنامج متعلر  ت بير رصرررر  ام رليًرررري  تتضررررم  رصرررر ح الق اع المصرررررفي صالمالي   -د

 صال اق  صالق اع ادقتصادي العا و فان اذا البرنامج   د  رلىد
 تحًي  المًتوى المةيشي للمواقني . -
 لمنش م العامل  دا،ت ادقتصاد.توفير فرع عمت مناسب  صالتقليت م  الب ال  صت وير ا -
تلفيي أزم  الًك  صذل  نإنشان مشاريع سكني  مع رص ح صاسع في عملي  البني  التحتي   -

 للدصل .

 برنامج دعم النمو االقتصادي: -2
قرامر  الردصلر  الليبير  م  ، ل اذا البرنامج نمواصررررررررررررررل  ة ود رنعاش النمو في ةميع الق اعام لتكون 

 ى العال  اللارةي صلتحقير مجموع  م  ااادا  أام ادمًتعد  ل نقتاح عل
 استكمال اإلقار القانوني لعمليام ادست مار م  ، ل تً يت ادست مار اللاع المحلي أص ااةنبي. -أ
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انت اج سياسي  الشرا   مع العال  اللارةي مع الحرع الشد د على المنتجام الوقني  صزياد  قدرت ا  -ي
 التنافًي .

ادقتصادي  التي تيثر على النشا  صالمنافً  غير الشر ي قب  صاب  ال ك صالتزصير تعزيز سبت مرا -ج
 الوقني.

  نعد انددع الحرصي صم ادر  معظ  2111صلك  لألس  فإن ةميع اذه البرامج قد توقق  في سن  
ومنا  الشرفام ااةنبي  صتر  ةميع المشاريع في مرا ت متقدم  م  عمليام التنقيذ صل  تًتكمت رلى 

صذل  نًب  القًاد المنتشر صالذي أدى رلى تلري  ادقتصاد ا تدان م  الذم  صالضمالرو صانت ان و اذا
نمًتقبت اانظم  صالشعوي مما ساا  في عرقل  ة ود الدصل  الليبي  في تحقير اإلص ح ادقتصاديو 

 ما  ليد صعرقل  ة ود التنمي  ادقتصادي  صادةتما ي و  يث أثرم نشكت مبامر على
الق اع الصناعي ل   تجاصي نالشكت الم لوي مع  رامج ادنكماش ادقتصاد نالنظر للمشا ت المالي   -أ

 صال يكلي  التي يعاني من ا الق اع الحكومي.
تداور المنا  ادست ماري ،اص  م  الجان  التمويلي صاإلداري مما أثر نشكت مبامر على الق اع  -ي

 اللاع.
ادقتصاديو  يث رن زياد  اإلنقاق الحكومي المتلصص  للتنمي  في ظت ظرص  تباقي اإلص ح  -ج

اقتصادي  تتص  نعد  أص نقل الكقان  صالقعالي و صعد  قدر  الج از المصرفي على مًا ر  الت يرام 
 ادقتصادي  سيًاا  في انحً ار ااادا  صالنتالج لعمليام التنمي .

 اف م المقدم  م  الدصل  سييدي رلى تنامي الواردام نشكت فبير.رن ارتقاع  المدا،يت صالمرتبام صالمك -د
أن ادست مار ااةنبي انحصر دا،ت الق اع النق ي مما ةعت القالد  الكبرى تعود على الميسًام  -ه

 ااةنبي .
المواق  الليبي اتص  نلاصي  ادتكال على الرصيد المتواةد على مًتوى اللزين  في مصر  ليبيا  -ص

رنه  تقااى مرتبام  دصن عمتو صم  ة   أ،رى ن  ظ أنه يمارس نشا  معي   المرفزيو نحيث
 يكون في ال ال  قليت ال يم .

معظ  المشاريع فان  متغ،ر  في عملي  اإلنجاز ص،اص  أم ال ال رق ل  تنجز صفر المعا ير  -ز
لى الرقان  لقالم  عالم لوب  مما ،لر نوع م  القًاد صتبذ ر للمال العا  صعد  التحلي  رصح المًيصلي  ا

 صالمتانع .

 رابعًا: هل إشكالية التمية في ليبيا إشكالية تخوين أو فساد اقتصادي؟
رغ  أامي  الموارد المالي  م   يث المًاام  الكبير  في دفع عجل  التنمي و ف نا  مر ثاني صمكون 

ر  ر مًاام  صاو العنصأساسي د يقت أامي  ع  اإلمكانيام المالي و  يث أثبت  الدراسام نغنه  أ 
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البشريو صالذي م  المقترج أن تًتلد  قدرت   في المًاام  القعلي  صالح ي ي  في عمليام التنمي  في 
أي زمان صأي مكان نحيث يكون مصدرًا لقو  اقتصادي  نش   صفعال   تقاعت مع أي  ج  م  الموارد 

ي  يهو ون نمو اذا الك  البشري المتزا د مرغو ال بيةي  لتحقير مزيد م  الرفاهي  ادقتصادي و صم  ث  يك
أما أن  تحول رلى معرقت للتنمي  م  ، ل الزياد  المتًارع  في عدد الًكان أص م  ، ل  نان منظومام 
فاسد  تعرقت ة ود التنمي  ادقتصادي  صتزيد م  المقارقام صالتناقضامو فرغ  الموقع ادستراتيجي الذي 

موارد اقتصادي  االل  رد أن ليبيا ما زال  ل  تضع قاقرت ا التنموي  على سك   تتمتع نه ليبيا مع صةود
اإلق ع ادقتصادي لتحقير التنمي  الشامل . صم  ، ل العشر سنوام الًانق  لقد ةرى ع  عمد ،ل  
ااصراق صالمقاهي و صةرى ع  عمد تلبيد اافر نال يو  الًودانو صةرى ع  عمد تعكير صتحويت صت ير 
مقاهي  االقاو صمدلودت ا د صباغ صصبة الجريم  نالشريع  م  ، ل مةيار القو  صال يمن  على النظا  
المصرفي نقو  الً ح مع معرفت   التام  نغن  د العدال  ل  ت ول   ةميعًا علي الجرال  التي ارتكبواا في 

  ر المجتمع صادقتصاد صفي  ر البشري .
ي ليبيا  نلر ةميع الق اعام ادقتصادي  مما أدى رلى تلريبهو ا تداًن م  لقد فان اقتصاد الجريم  ف

الذم  صالضمالرو صانت ان نمًتقبت الحكومام المتعاقب  على الًل   صالتي قام  نصر  ميزانيام د  د 
ل ا قدرم نالمليارام م  أةت رراان المليشيام المًي ر  على الوزارام دا،ت العاصم و ص ذا فان انا  

وامت رليًي  ساعدم على نمو الظاار  اإلةرامي  صاستقحال لجرال  ادقتصادي و فإن ادتجااام الًلبي  ع
م  قبت اافراد زادم من ا نحيث ل  تعمت الج ام الرسمي  م ت د وان المحاسب  صالرقان  اإلداري  صالنال  

 لعا  على محارب  صمكافح  الجرال  ادقتصادي  صالقضان علي ا.
ةبرصم رمبراقوري  الشر في ليبيا فبير  صت د داا صصعيداا أمد ص  ذال ا يصت رلى  د سرق  المال  نع  رن

العا  صالمتاةر  نقوم الليبيي  صعرقل  ة ود التنمي  مما سب  في رصانام فبير  في هيكت ادقتصادو 
عار صسعر م ااس يث عانى المواق  الليبي م  أزمام عد د  تم ل  في نقل الًيول  صارتقاع مًتويا

الصر  مقا ت الد نار الليبي صانلقاج الد،ت مما قلت م  الترفيز على ادد،ار المحلي ناعتباره البد ت 
اام ت لتمويت التنمي  ع  قرير اب  صترميد اإلنقاق صادست   و فما أن اذه ااميان أصا   ادقتصاد 

رم تغثيرًا عد د م  المقارقام صالتناقضام صالتي أثنالعد د م  اد،ت دم  بنيانه صهيكلهو  يث ا تنقه ال
  بيرًا على نجاح العملي  التنموي   رمت ا صم  اذه ااسباي ما  ليد

ج    د  توفر معلومام سليم  صصحيح  علىتم ت في عا،ت   صاا  في ادقتصاد الليبي  انا   -1
 ا م  معام م  ترت  علي الق اع غير الرسمي ص،اص  على مًتوى ادقتصاد الكليو ص ج  ما  ت 

ًياس  نقدي  لا تياةه  تدفقام نقدي  صبالتالي صعوب  تحد د مًتوى الًيول  دا،ت ادقتصاد صمدى
 مامي .انكسياسيام و أ  رلى حتاج ادقتصاد رلى سياسام توسةي  نقدي معين و أي ات ياص مالي  
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كت و اقتصاد غير محدد يةيك نشادقتصاد الليبي يعاني م  اقتصاد الجريم و نحيث أن ال اني ا -2
 اامك عال  على ادقتصاد الرسمي يمتل رنتاةه صيد ر رنتاةه.

اتًاع ن اق القاقد في ادقتصاد الليبي نتيج  لعمليام اقتصاد الجريم  المنتظم  دا،ت هيكت  -3
 ادقتصاد الليبي صتداور العمل  المحلي  صزياد  الض   على موارد الدصل  م  العم م ااةنبي 

 صتعمير  د  الققر في المجتمع.
عد  صةود رةرانام فا ي  تمنع المتواقئي  صالمجرمي  م  ا،تراق ااة ز  المصر ي  صالد،ول في  -4

مجلس ردارت ا نما يمكن ا م  تغسيس مرفام ص دارام صالًي ر  على است مارام مالي  فبير  صتحوي م 
 الموارد المالي .رلى اللارج نًعر الصر  العادي مما سب  نقل في 

عد  اد،تيار اام ت للقاد  صالرموز صااملاع الذ    تولون المناص  العام  للدصل و ص تى مع  -5
صةود نعي م  ااملاع الوقنيي  رد أن عمليام اإلغران صالت د د صاد تزاز تجعل    نلرقون في 

ول لليان  العظمى صاع مًئعمليام القًادو صم  ث  فإنه م  الل غ الجًي  الذي قد يصت رلى  د ا
 فاسد في موقع عا .

الي د تكون معرصف  صبالت عد  صةود الشقا ي  دا،ت ادقتصاد الليبيو نحيث أن ةميع اإلةرانام د -6
القرد م  معرف   قوقه صالتزاماتهو ناإلااف  رلى عد  صةود رأي عا  منااي لعمليام الًرق   تمك  

   دا،ت ليبيا.صالجرال  ادقتصادي  المنتشر  فت  و 
عد  صةود تعاصن محلي صدصلي م  الميسًام المصر ي  نعض ا البعيو صبين ا صبي  الًل ام  -7

التنقيذي  على ا،ت   أعمال او ص  كا  الرقان  على العمليام صصاع أسس صقواعد ةيد  لمنع استعمال 
 ادقتصاد صموارد الدصل  المالي  في ،دم  مصال  أفراد نعين ا.

 :بعالمبحث الرا

 أواًل: الخاتمة:
عندما يكون انا  رأيًا عاما قويًا اتجاه سرررررررررلو  مررررررررررال  فإن اذا الًررررررررررلو  يلتقيو صممارسررررررررررته تنكمكو 
صأصرررحانه   قون اسرررتنكار المجتمع صاسرررت جانهو صاو ما  تصرررت نالجريم  صالتي تيثر نشررركت مبامرررر في 

ما يققد ص يات   اليومي  صسبت الةيك منجاح عملي  التنمي و صأ  ر الجرال  نشراع  اي ما  تصت ناافراد 
المجتمع صادقتصاد توازنهو صيقع فريً  التلب  صعد  الرؤي  صالعشوالي  العب ي و  يث تصب  سرق  المال 
العا  اي النم  المعتاد للحيا . صما  تعلر ناقتصررررررررررررراد الجريم  فقد زادم نمعددم فبير  ، ل العشرررررررررررررر 

بير  التي فان  تتضررررم  نغن التنمي  صالتي د تتناسرررر  مع الواررررع سررررنوام اا،ير  نًررررب  الميزانيام الك
الررذي تةيشرررررررررررررره ليبيرراو رذ أن زيرراد  اإلنقرراق الحكومي ل  تيد رلى زيرراد  العرج الكلي صتنشرررررررررررررري  الج رراز 

 اإلنتاةي صالتنموي.



 جهود التنمية االقتصاديةتحليل ودراسة اقتصاد الجريمة ودوره يف عرقلة 

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

 :تانيا: النتائج

غير مرررررر ي   ن ريق ل  تًررررتقيد الدصل  الليبي  م  ناي التنمي  صذل  نًرررررب  اسررررتلدا  الموارد المالي   -1
 صسرقت ا صتحويل ا رلى  ًانام أملاع في الدا،ت صاللارج.

صارع الميزانيام الكبير  للتنمي  ادقتصرادي  ل  يك  ادف ا ااساسي تحًي  المًتوى التنمويو  يث  -2
  .2111ما زال  تعاني م  عد  القدر  على رنجاز المشاريع المتوقق  م  قبت سن  

 صادةتما ي  صالًياسي  الًيئ  تعتبر قوي دافع  للجرال  ادقتصادي .أن البيئ  ادقتصادي   -3
 نقل الشقا ي  في اتحاد نعي القرارام ذام ال انع ادقتصادي. -4
اتًررررررراع رقع  الًررررررروق الموازي  التي د تلضرررررررع الي اي  رقان  صد يمك  الًررررررري ر  علي ا مما يجعل ا  -5

 ادي .تًاا  نشكت مبامر في اتًاع معددم الجرال  ادقتص
رفي صمكافح  القًرررررررررررررراد دا،ت عرد  فعرالير  ة راز الجمرار  صادة ز  الرقرا ير  في محرارب  ال ك الجم -6

 .المصار 
دي ل ا صفشرررررررررررررر  الوعي العا  نالجريم  ل   لة ادادا  المرةو  منه م  ، ل محاربت ا صالتصرررررررررررررر  -7

 . الت ا صالتش ير   ا

 ثالثا: التوصيات المقترحة:

يمي ليبيا ص ع اله  قه م  الميزانيام المتتالي  سوان فان على الصعيد التعل اداتما  نمق و  التنمي  في -1
صالصحي صاللدمي ناعتبار أن اإلنًان او الدافع ااساسي لتحري  عجل  التنمي  صاو غا ت ا في 

 نقس الوق .
او ص مكافح  اقتصاد الجريم  ليس نعملي  صةب  عندما تت قى اإلدار  صتتو د العزال  صتن ي ال م و  -2

عاد  ما تقعله اام  عندما تًترد صعي ا ص درا  ا لحج  الل ر الذي   دد صةوداا صاستمرارااو صأا  
 اذه اا، ار او استمرار الجرال  ادقتصادي .

تحويت ادقتصاد الليبي م  اقتصاد يًي ر صعليه الق اع العا  رلى اقتصاد يحكمه الق اع اللاع  -3
 النشا  ادقتصادي.مع توسيع دصر الق اع اللاع في 

 التحول م  الًياسام ادقتصادي  الم لق  رلى سياسام أ  ر انقتحًا الادندماج في العال (. -4
عد  ادعتماد على الًياسام ادقتصادي  المتقلب  المعتمد  على ق اع النق  صتبني سياسام أ  ر  -5

 استقرارًا صتنوعًا الردار  الموارد النق ي (.
ى ادست مار م  ، ل رزال  العوالر اإلداري  صالتنظيمي  صالتي تتم ت في تعزيز الظرص  المشجع  عل -6

 ارتقاع تكاليق الترا،يل صالضرال  صالرسو  على الواردام.
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ردار  الموارد النق ي و ناإلااف  رلى المشارف  صادنقتاح م  قبت الق اع اللاع مع تنويع ادقتصاد  - 7
صيت ل  ر داث ت يرام على الميسًام التي تد ر الموارد  بي صاد تعاد ع  ق اع النق و ممااللي

النق ي  صعلى فيفي  توظيق ا م  ، ل رس  سياسام مالي  تضم  ردار  النققام العام  ن ريق  
 م لم  صبعيد  ع  الجرال  ادقتصادي . 

ل  امعاقب  الًياسيي  الذ   ت  اب    متلبًي  نالًرق  للمال العا  أص مًاعد  عصانام الجر   -8
 ادقتصادي  م  ، ل التعاصن مع ااة ز  اامني .

مراقب  صمتانع  العاملي  في الج از اإلداري للدصل  صبصق  ،اص  الذ   يمك  أن يًاعدصا على رتما   -9
 .عمليام سرق  المال العا 

التي م  مان ا الحد م  ظاار  الجرال    لمجموع  م  القواني  صالتدا ير د د م  س  الدصل -11
 .ادقتصادي 

  .صر  المال العا  علىتًوي  الميزاني  سنويا صمراقب  عمت الحكوم  أا  اليام الرقان   -11
 :المراجع
 .21عو (و الجرال  ادقتصادي و القاار و مجموع  النيت العربي 2113الحضيريو محً   مدال .1
 .41و ع32العدد (و مصر صمكافح  غًيت ااموالو مجل  الًياس  الدصلي و 2115،ليتو أ ر   ناو ال .2

3. H.I Fichtenbown the productivity slowdown and unserqround Economy, praeqer 
publishers, 1993, p.86. 

 .72(و غًيت ااموال ةريم  العصرو عمانو دار صالت للنشرو ع2112العتًوسو رمزي نجي ال .4
او اإلسرررررررركندري و دار الجامع  الجد د  (و عمليام الجرال  ادقتصررررررررادي و آليام مكافحت 2115عربانو محمد عليال .5

 .11للنشرو ع
(و المواة   التشرررريةي  لظاار  غًرريت ااموال المتحصرررل  م  ةرال  الملدرامو القاار و 2114قاارو مصرر قى ال .6

 .11التج يزام القني  لل باع و ع
 المصرفرررررررررررررررريو على مجل و التارين صادثار الًلبي و (و عمليام غًيت ااموال التعريق2117الشينو محمد علي ال .7

 .http:// www.cbos.qov.sd/arabic/ pertod/ masrafi/ vol 26/ mon laund htmالران  
 .76(و ااثار ادقتصادي  للجرال و دار ال نانو ع 2117 ً و ناس  عبد ال ادي ال .8

9. Anonymous, finaneial action t 98k force on money  laundering annual op.cit.p.55. 
 .4-3(و رمكالي  التنمي  المًتدام  صانعادااو ةامع  س يقو ع ع 2118يو عمار العمار  .11
 .17(و التنمي  ادقتصادي  المق وم او سياست ا(و ميسً  م ايو مصرو ع1999عجمي و محمد عبدالعزيزال .11
مانو  و ع(و مبادئ ادقتصرررراد الكلي  ي  النظري  صالت بيرو الدار العربي  الدصلي2111الةيًررررىو نزار سررررعد الد  ال .12

 .41ااردنو ع 
(و دصر الًررياسرر  المالي  في تحقير التنمي  ادقتصررادي و التوزيع العادل للد،ولو 2115ع ي  عبدالوا دو صأ،رصنال .13

 .218دار الن ض  العربي و مصرو ع 
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 .51(و المصادر الدا،لي  لتمويت التنمي و ةامع  الجزالرو ع 2116زيتونيو عمارال .14
 .455لل  صالتنمي و دار الن ض  العربي و  يرصمو ع(و الت1999محي الد  و عمرال .15
-199.27(و الًررررررياسررررررام المالي و الدار الجامةي و اإلسرررررركندري و مصرررررررو ع 2119ارررررررارو  امد عبدالمجيدال .16

 212المرةع نقًه وع 
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 دور القيادات اإلدارية يف اتخاذ القرارات 

  وليد العامة بجامعة بني دراسة تطبيقية لإلدارة

 عبدالصمد إبراهيم على خدجيةأ. 

 ليبيا- جامعة بين وليد
 
 :مقدمةال

تعتمد المنظمام في ملتل  الق اعام اإلنتاةي  صاللدمي  على الدصر القاعت صالميثر لمجموع  م  
  .صالرقانالموارد البشري  ذص ،بر  صمعرف  لش ت صقال  اإلدار  فالتل ي  صالتنظي  صالتوةيه 

ياد  ف ي محور العملي  اإلداري  نحيث تعد ال و  ما تعتبر ال ياد  ةوار العملي  اإلداري  صقلب ا الناني
 ما  والكقي  أ د المميزام الرليًي  الني يمك   واس ت ا التميز  ي  المنظمام الناةح  صغير الناةح 

ين ا اامَا في توةيه اإلنتاج صالتنًير  يما  تعتبر ال ياد  م  أا  عناصر العمت اديجا ي صتلع  دصرًا 
صفي الت يير صت وير الت    يث ت د  رلي التغثير في سلوفا العاملي  أفرادًا صةماعام صتنًير ة ودا  
صع قات   نما يكقت تحقير اادا  المنشود  صتتوق  فقان  ال ياد  نالمنظم  على أ دام التنمي  في 

د الت وير في ظرص  البيئ  الدا،لي  صاللارةي  صالتنبي نه صااعداد ل ا ص أتلاقدرت ا على مًا ر  الت يير ص 
القرارام اازم  صالقدر  على اد تكار صالتجد د صتنظي  سير العمت صتًلًت العمليام اإلنتاةي  صمراقب  

 استلدا  الموارد البشري  صالمادي  ص  داث التقاعت الم لوي صالتنًير الم ل   ين ا.
 .: اإلطار العام للدراسةث األولالمبح

 مشكلة الدراسة:
ن رأ للت يرام المًتمر  المحي   نالعمت سوان قي البيئ  الدا،لي  التي يشكت اافراد أ د عناصراا ال ام  
أص البيئ  اللارةي  نما تحويه م  ملتل  الظرص  المحي   نالمنظم  فانه فان د د م  التحر  الًريع 

 ت ل  ذل  م  ت وير صت يير في فاف  اللوال  صالبرامج صالًياسام ص القرارام اإلدار   لمواة   الجد د صما
صالتي ت  صسيت  اتلاذاا م  أةت التكيق مع البيئ  صمواة   الت يرام صالظرص  المحي   صما يقا ت ذل  

لى فبير عفت ذل  له أثر و م  مقاصم  مد د  م  العاملي  صفذل  نعي الج ام صاافراد ذام الع ق 
 .عند اتلاذ القرارام  صالمًيصليالمد ري  

 دلدراس  تتبلور في التًاؤل التاليصعليه فإن مشكل  ا
 ؟اتخاذ القرارات بجامعة بني وليد ما دور القيادات اإلدارية في

 أهمية الدراسة:
 ي  اافرادصنو و محاصل  سد النقل صالقصور في الدراسام صاانحاث العلمي  المتعلق    ذا المواوع -1
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م  الدارسي  صالقارلي  مم  لد    تًاؤدم ع  أسباي انلقاج قدرام صم ارام القاد  اإلداريي  في 
   .اتلاذ القرارام اإلداري  دا،ت المنظمام ص يجاد الحلول ص ةانام ل ذه التًاؤدم

ياد  اإلداري  ع  دصر ال تًاا  اذه الدراس  في رثران المكتب  المحلي  صالعربي   دراس  تتعلر نمواو  -2
 صالتي أصبح  في أمد الحاة  رلى قياد  رداري  تمتل و في ميسًام التعلي  العاليو في اتلاذ القرارام

 .م ارام صقدرام تمكن ا م  استيعاي الت يرام البيئ  المحي  
 .التوصت رلى أفضت ال رق العلمي  صذل  ل رج اتلاذ قرارام سليم  صفعال    -0

 :راسةأهداف الد
 .التعر  على مق و  صأنعاد ص أنما  ال ياد  اإلداري  -1
 .التعر  على صاقع  القرارام اإلداري  نجامع   ني صليد -2
 .معرف   دصر ال ياد  اإلداري  في اتلاذ القرارام نجامع   ني صليد ـ 0
  .نجامع   ني صليدالتعر  على نوع صقبيع  الع ق   ي  ال ياد  اإلداري  صاتلاذ القرارام  -8

 :فرضيات الدراسة
 د سو  تعتمد الدراس  على القرايام ادتي 

 ( نجامع   نيعال  م  صة   نظر اإلداريي  م  المدران اإلدارام صرؤسان ااقًا صةود قياد  رداري  ف -1
 .صليد
 . ت  اتلاذ القرارام نجامع   ني صليد صفقًا لألسس العلمي  -2
انا  ع ق  ذام ددل  ر صالي   ي  ال ياد  اإلداري  صفاعلي  اتلاذ القرارام الًليم  نجامع   ني  -0

 صليد.

 :منهجية الدراسة
ه باقيه ناعتبار درتالوصقي التحليلي نغسلوي الدراسام فرا  قبيع  مواوع الدراس  استلدا  المن ج ا

المعلومام م  مصادراا الملتلق  صتحليل ا صالذي يعمت على ةمع   بحث في الع قام  ي  مت يري 
صل ذا قام  البا     دراس  ااد يام م  ، ل البحث في المراةع صالدصريام العلمي  و صصوًد الي النتالج

 .ذام الصل  نمواوع الدراس 

 : مجتمع وعينة الدراسة
 .ث  تحد د مجتمع الدراس  المًت د  نال يادام اإلداري  نجامع   ني صليد

صبعد تحد د مجتمع الدراس  ث  تحد د عين  الدراس  ناستلدا  أسلوي الحصر الشامت لمقردام الدراس  
 .صذل  لص ر مجتمع الدراس 
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 أدوات الدراسة:
ث  ادعتماد على الكت  صالمج م صالدصريام للحصول على البيانام ال انوي  صث  توزيع استمار  ادستبيان 

  .صتحليل ا للوصول الى نتالج تقيد البحث العلميو البيانام ااصلي  على أفراد العين  للحصول على
 : حدود الدراسة

تترفز اذه الدراس  على معرف  دصر ال ياد  اإلداري  في اتلاذ القرارام نجامع   ني : الحدود الموضوعية
 .صليد

 تقتصر الحدصد المكاني  نالنًب  للدراس  علي اددار  العام  لجامع   ني صليد. د المكانية الحدود
  .2121-2121ةمع البيانام صالمعلومام ع  ةامع   ني صليد ، ل القتر    ت : الحدود الزمنية
 .الجانب النظري  :المبحث الثاني

 .اإلداريةالقيادة 
 اي القدر  على التوةيه صالتنًير صالرقان  على ات،ري  صعلى أصةه العمت نقصد تحقير ال رد  د ال ياد 

صذل  م  ،ر ل التغثير علرى المرررؤصسير  نما يجعررل    تبعرون قالدارر   رراا صاقتنرراع أص العرا  للمنظم  
 ( 252عو 2119و ناستعمرال الًل ررر  عنررد الضررصر   .المكي

 ياد    اي العملي  التي  ت  م  ، ل ا قيا  القرد الالقالد( نالتغثير على مجموع  م  اافراد صتعريق ال
 (. 216عو 2118و الالتانعي ( ن رج تحقير اد  معي    ال عبد الباقي صآ،رصن 

ال ياد  اإلداري    اي ع ق  تبادلي  للًل   صالمصلح  المشترف   ي  أصلئ  الذ   ا،تارصا ان يقودصا  
 ( 34عو 2116و ال  ياصر  .صلئ  الذ   قررصا أن  تبعوا  صأ

 .أهمية القيادة اإلدارية
و نيالعملي  اإلداري  صقلب ا النا ذا  ف ير م  رةال القكر اإلداري رلى القول نغن ال ياد  اي ةوارلقد 

صأن أامي  مكانت ا صدصراا نانع م  فون ا تقو   دصر أساسي يًري في فت ةوان   .صأن ا مقتاح اإلدار 
فما  .صتعمت فغدا  محرف  ل ا لتحقير أاداف او العملي  اإلداري  فتجعت اإلدار  أ  ر د نامكي  صفاعلي 

  (.111عو 2117أصبح  ال ياد  المةيار الذي يحدد على اوله نجاح أي تنظي  رداريو ال نعان و
أصبح  ال ياد  في اذا العصر م   ي  المواايع التي تلع  دصرًا م مًا في نجاح المنظمام صفي  لذا

ارصرام  صم  أا و صن رأ اامي  ال ياد  في نجاح المنظم  صتح يق ا ااداف او أدان المرؤصسي  لوظالق  
 ا المنظم  التي تعمت   ال ياد  القعال  اليو  اي موا بت ا صتقاعل ا مع الت يرام المًتمر  في البيئ 

 و(  وا  تغثير اذ   النوعي  م  المت يرام الأغني 1صالت يرام المًتمر  دا،ت المنظم  ذات او الشكت ال
( على أن أامي  ال ياد  توق  على قدرت ا  188وع  2116يضيق ال القاايو .( 213وع  2113

 فالمرؤصسون يحتاةون ل ياد  ليس في مكل ا .على ا تًاي تعاصن العاملي  فى تحًي  ظرص  العمت
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القدي  الًل وي ص رنما يحتاةون رلي قياد  ت ت  نال ي  اإلنًاني  صتحتر  المواا  القردي  المتميز  صتعمت 
على أيجاد منا  صبيئ  عمت تًاعد على التميز صتحمت الملاقر صاإل داع صتقويي الًل ام صم  نا ي  

ى مرؤصسي   تحمًون لتحمت المًئولي  صالنضج صالت لع رلى تحقير اافضت أ،رى فان القاد  في  اة  رل
صليس فق  رلى مرؤصسي   نقذصن ااصامر أي أن الرؤسان صالمرؤصسي  يحتاج نعض   لبعي صلك  قد د 
 تقاعلون معًا نالشكت الصحي  صقد د  نقد المرؤصسي  ااصامر الصادر  رلي   نالشكت الصحي  ان القاد  

 د دتيا يملكون مقومام ال ياد  الصحيح  صانا  ث ث قي  رليًي  لعمت ال ياد  تتللل في قد د
 .التزا  ال ياد  نإراان العم ن -أ

 .التزا  ال ياد   ت وير المنظم  -ي
 .التزا  ال ياد   تحقير أعلى عالد -ج

 :أنواع القيادة اإلدارية

 : القيادة المتسلطة ) الدكتاتورية (-1
يع الم ا  ف نا  ت  تحد د ااعمال صتوز و على أساس أن ال ياد   ر يع ي للقرد الذي  تمتع نالًل  صتقو  

 .ص صدار التوةي ام دصن التشاصر مع الشلل الذي يقو   تنقيذ العمت

 : القيادة الدرمقراطية -2
صالقالد و انعي   التمع تشجيع المبادر  مو صتتص  نالمشارف  غير الرسمي  للجماع  صبادستقاد  م  أرال ا

الديمقراقي يقترح ااعمال الحتمي  مع توصياته صينتظر موافق  الجماع  قبت أن يضع اذه ااعمال 
فما   ت  القالد الديمقراقي نمصال  الجماع  صيعمت على رمباع ا للحصول على أفضت و مواع التنقيذ

 .النتالج

 : القيادة األبوية -0
ال ياد  او الااي اإلداري( صالذي يًتلد  النقوذ اا وي في ع قته مع النوع م  فالقالد صفر اذا 

 .ًا ااتمامه على را ت   صرفاايت  و مرفز ؤصسي  مًت دفًا  ما ت   ص رمادا المر 
صنظرًا ل ذا اد،ت   في استلدا  الًل   صأسلوي التعامت مع المرؤصسي  فليس للقالد رد أن يلتار 

يار ر دااا في موق  ما يعني ترفه اانواع اا،رىو فالقالد د يمكنه رد أن ر دى اذه اانواعو صاد،ت
 .(374و ع2111ال توفير ويكون دفتاتوريًا أص ديمقراقيًا 

 : مهارات القيادة اإلدارية
 تى يكون القالد قادرًا على التغثير على مرؤصسيه صدفع   نحو تحقيرررررر ااادا  في ظت الظرص   

د                                                                                           اذا صقو ف  د له م  أن  تمترع نم ارام صقردرام تًراعد على أدان م را  عملهو ر صالمواق  المحي 
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دارى    (  وا  م ارام القالد اد 1اتقق  الدراسام الحد    على أن أا  م ارام القالد ما  لي صالشكت ال
 .( 258ع و 2119و ال مكي

 :المهارات الفنية -1
صاإللما   وصاي قدر  القالد على أدان عمله صاإللما  نجوانبه القني  صتق   اانظم  صاإلةرانام صاللوال 

 .م   يث قبيع  ااعمال التي يقومون   ا صمعرف  مرا ل ا صع قات ا صمت لبات انغعمال التانعي  له 
 ص دار  صمعرف  ال رق صالوسالت المتا   صالكقيل  نانجازو صفذل  القدر  على استلدا  المعلومام صتح يق ا

                      د العمت صتكتً  اذه الم ار  نالدراس  صاللبر  صالتدري  صتتميز ناللصالل التالي 
  للم ندس فالم ار  القنيو أي يمك  التحقر م  توافراا نً وله .أ/ أن ا أ  ر تحد دًا م  الم ارام اا،رى 

 (. 146وع  2118و صالجراح صالمحاس  تبدص صااح  لدى فت من   أثنان أداله لعمل والةلد 
تبًي  اإلةرانام  صعلىو ي/ أن ا تتميز نالمعرف  القني  العالي  صالمقدر  على التحليت في مجال التلصيل

 .ادصام ال زم  دنجاز العمتالمتبع  في استلدا  ا
ج/ أن ا مغلوف  أ  ر م  غيراا لنزا د ال ل  علي ا في ظت عصر التلصل  يث أصبح  الوظال  

 .التلصصي  نحاة  رلى قادر  تتوفر لد    المعرف  صاللبر  العالي  ليتمكنوا م  ف   عمل   ص تقانه
 .(327عو 2117ال نعان و د/ أن ا أس ت في ا تًا  ا صتنميت ا م  الم ارام اا،رى 

 :المهارات اإلنسانية -2
تما  نالجان  صقدر  القالد على اداو صاي القدر  على تق   سلو  العاملي  صدصافع   صملصيات   صع قات  

اإلنًاني في تعامله مع مرؤصسيه أ،ذًا في ادعتبار أنه  تعامت مع نشر ل   أ ًاس صمشاعر صفرام  
د م  صاذه الم ار  تمك  القالو على القالد أن يعامل   معامل  رنًاني   ًن  صمعتقدام صبالتالي  نب ي

القدر  على التعامت مع المرؤصسي  ص مباع  اةات   ص ت مشك ت   صتحقير أاداف   صأادا  العمتو 
 .( 258ع و  2119و المكي

 :المهارات الفكرية -0
تتبلور في م ار  ص و المشك م صا،تيار الحلول المناسب تًاعد الم ارام القكري  في تقد ر المواق  صتقيي  

صاست مار المعلومام المتا   صتوظيق ا لدع  اتلاذ القرارام نعد تحليت و صرصد المت يرامردرا  المواق  
فذل  يعتمد نجاح القالد اإلداري القعال على م ارته في  نان  .المشك م صالكش  ع  أسبا  ا

صم   .ص عداد الل   اإلستراتيجي  ص شد الج ود صالموارد لتنقيذاا نكقان و ياسامادستراتيجيام صتنمي  الً
الم ارام الجد د  الم لوب  للقالد اإلداري القعال رةاد  التعامت مع الحاسبام اتلي  صتقنيام المعلومام 

 .( 253عو 2119الالوليدو و صادتصادم
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 :المهارات التنظيمية -8
نظريام التنظي  صالت وير التنظيمي صالنظر  للمنظم  صالعمت على أساس أن ا نظا  صاي القدر  على تق   

  تجزأ صأن المنظم  ةزن دو فذل  ف   البيئ  المحي   .متكامت صمقتوح صتق   أاداف ا صأنظمت ا ص،   ا
يع الم ا  وز صتو فذل  رةاد  أعمال الًل   صالص  يام صتنظي  العمتو من ا صأن ا تيثر في ا صتتغثر   ا

 (147عو 2118و ةلد ) .صتق   القرارام صأنعاداا صأثراا صالواةبام صتنًير الج ود  ي  العاملي 
 (. 258وع 2119و مكي د الالمصدر  وا  م ارام القالد اإلداري ( 1شكل )

 
 
 
 
 
 
 

 .عناصر القيادة اإلدارية
م  مجموع  التعريقام لل ياد  اإلداري   تبي  أن انا  عناصر ةواري  دزم  لوةود ال ياد  اإلداري  صاذه 

 د العناصر اي

 .عملية التأثير التي رمارسها المدير على مرؤوسيه -1
اع مرؤصسيه المد ر م  صسالت إلقنتقو  عملي  التغثير التي ترتكز علي ا ال ياد  اإلداري  على ما يًتلدمه 

ل  في صبقدر ما تكون درة  تغثير المد ر فعا .صاستماتت   ص     على التعاصن لتحقير ااادا  الم لوب 
د الوسالت التي صتتعد .سلو  مرؤصسيه صتصرفات   في ممارست   لنشاقات   تكون قيادته ناةح  صفعال 

أصً  قو   لتعدد ااسس التي تقو  علي ا قو  التغثير صالتي اي يًتلدم ا المد ر للتغثير في مرؤصسيه تبعاً 
 نقًي  صاةتما ي  تًت د  سلو  اافراد.

 .توجيه المرؤوسين وتوحيد جهودهم -2
توةد في  تنظي  ةميع القوى البشري  التيو تًت د  عملي  التغثير التي يقو    ا المد ر نحو مرؤصسيه

لقون فالمد ر يشر  على مجموع  م  الموظقي  يلت .ةميع المواق  التنظي  صتوةي  ا صاب  سلوف ا في
  صالمد ر القالد او الذي يًت يع م .م  صةوه متعدد  فالً  صال قاف  صالظرص  النقًي  صادةتما ي 

الماري  ما تقولصاذه ف ، ل عملي  التغثير أن يشكت فريقًا متعاصنًا م  موظفيه رغ  أصةه اد،ت    ين  و
فتحقير التعاصن القعال  بي  مجموع  المرؤصسي  على المد ر القالد  .اي الصق  المميز  لل ياد فولي ( 

 مهارات القائد اإلداري

 تنظيميةمهارات  مهارات فكرية مهارات إنسانية مهارات فنية
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صأا   .أن  تق   القوى النقًي  صادةتما ي  الميثر  في المجموع  العامل  صتكوي  فرير متعاصن م  أفراداا
قير ما تمكي  العاملي  م  تحص و ص مرا  المرؤصسي  في اتلاذ القرارامو اذه القوى ص ده المكان صالتقاري

ير المنا  الم ل  صتوفو المشتر   توقعونه م  مد را  ناعتباره مًاعدًا ل   في التقد  نحو تحقير ادف  
 (.113و ع2117نو ال نعاو ؛ فالتعاصن  ي  العاملي  او الذي  يدي رلى عملي  الللر صاإل داعفي العمت

 :تحقيق الهدف الوظيفي -0
عملي  التوةيه التي يقو    ا المد ر القالد نحو مرؤصسيه م  ، ل تغثيره في   صتو يد  ال د  ااساسي م 

او تحقير ال د  المنشود للتنظي  رد أن أادا  التنظي  تتدا،ت مع مجموعام أ،رى م  و لج ودا 
  لذا  بت ي ف   فت مجموع .صاذا التدا،ت يجعت تحقير أي من ا يًاعد على تحقير اا،رى  .ااادا 

التنظي   صأادا و صأادا  العاملي و فغادا  التنظي  دمن ا ناعتباراا عنصرًا أساسي في ال ياد  اإلداري 
  .صأادا  المد ري و ال ير رسمي

 .صفات القائد الناجح
ال ياد  الناةح  اي ال ياد  ذام اداتما  نالعمت صالقرد معًا صنجد أن اذا المد ر يعتقد أن العمت مين 

صيد ر مرؤصسيه  رصح القرير صالمشارف  صم  ، ل التزا  الذاتي له صللمرؤصسي  صيعالج ع  قبيعي فالل
  ا  صنورد  يما  لي نعي الصقام التي  تً  ونجده عنيدًا صقاسيًا عند الضرصر الصراعام نالمواة   ص 

 (.297ع و 2118و القالد الناة  الالقعال(و الالع ق
الصحيح  ت دي رلى الم ت العليا صتدفع رلى عمت اللير صيًتتبع ان العقيد  : العقيدة الصحيحة -1

 .صح  العقيد  واإليمان نالعمت الذي  توده القالد أيًا فان نوع ذل  العمت
تغ د  ت يحرع على أن  و ان القالد الجيد او الذي د يصدق القيت صالقال :االستناد إلي الحقائق -2

 .فالظ  د يعني م  الحر ميئاً و  م  الحقالر صالشوااد صاادل  ال ا ت
 صد  تلذ القرارام الم م  ص ده.و ان صق  القالد أن  تشاصر مع ات،ري  :الشورى  -0
أن يكون  فالقالد  نب يو رن الق ن  صبعد النظر اي م  صقام القالد الضرصري  :الفطنة وبعد النظر -8

 .صسريع الق   صاإلدرا و  كيمًا في تصرفاته
 ي ف   نبو ،صوصًا رذا تعلر اامر نمصال  صمصالر ات،ري  م  المرؤصسي  :الشديدالحرص  -5

 .للقالد أن  تعجت في اتلاذ القرار رد نعد تمحل دقير
فالقالد او رةت ةميع و م  صقام القالد الجيد الشجاع  في مواة   المواق  الصةب  :الشجاعة -3

 .المواق  صعليه أن يكون  ازمًا صق  اللزص 
 ت  وصليس معني ذل  نالضرصر  القو  البدني  أص الام  الجً  أص القوا  الريااي : القابلية البدنية -7

ص بذا لو فان  وأص عاا  مًتديم و أص مرج مزم  يقعدهو يعني أد  تً  القالد  تشويه  دني يعي  قلعته
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عقلي ما   الج د البدني صالالقالد نكامت صحته الجًماني  صالذاني  صالعقلي   تى يًت يع أن  بذل م
 . ت ن  مع مًيصليته وصيكون قوي ااعصاي  تى د يققد توازنه صأعصانه نً ول 

ال النشا  في مجو صمعني ذل  أن يكون القالد متمتعًا نالًياد  القني  :القدرة على تحمل المسؤولية -4
صد   تن ار أما  المًيصليامصأن يكون ذا ملصي  قويه دو على غيره م  التانعي و الذي يشر  عليه

 .تت ري من ا  ت  واة  ا نالع ج الم ل 
ما  وفذل  أصل ال رير نحو النجاح رذا نإلما  القالد نغصول اإلدار  :معرفة األصول العلمية للدارة -9

  وفر عليه الك ير م  الج د الذي يضيع في تجاري ،اص  صما تًقر عنه م  ، غ.
 .تي تًت يع أن تل   صتنظ  صتراق  صتنًرال: العقلية المنظمة -13
عاملته الذي تكون مو فالقالد الناة  الذي  دص  او القالد اإلنًاني :الشعور اإلنساني في المعاملة -11

 .تدفع العاملي  معه رلى الم ا ر  صتعظي  الج ود لبلوغ ااادا  المنشود و لب،ري  رنًاني 
  صق  ترتب  نإ، ع القالد لعمله صلتانةي  وصيرتب    ا فذل صاذه: القدرة على نيل ثقة اآلخرين -12

 .صب ذا يكون الشعور نال ق  متبادًد  ي  ال رفي و أن   ر القالد في قدرام مرؤصسيه ص مكانات   
لى  ب   صينعكس ذل  عو فح  القالد لمرؤصسيه  بعث في   معور الودن نحوه :المحبة المتبادلة -10

 .ع     دع  رهب له صبذل  ي يعونه 
 .التي تًت يع أن تقرج نقً ا على ال ير صتجذي ااتمام   صت ير ا ترام  : الشخصية النافذة -18
فالقالد قدص  يحتت مكان الصدار  في ةماعته وصالكت  نظر رليه صيبحث  :الماضي الناصع المجيد -15

 .الجماع ليً  له ص ده  ت مل  و مااي ا ص اارااو ص ياته اللاص و في ماايه

 .أتحاذ القرارات 

 :مفهوم اتخاذ القرارات
( عملي  اتلاذ القرار  اي عملي  ا،تيار  د ت م   ي  عد   دالت صأن اذا 136و ع2117العليان و  رى 

 اد،تيار  ت  نعد دراس  تحليلي  لكت ةوان  المشكل  صمواوع القرار .
م م  في اإلدار  ان نجاح أي عملي  (  رن عملي  اتلاذ القرارام صظيق  97وع 2115 رى العشوش و

 رداري   رتب  نصنع صاتلاذ القرارام .
(  رن عملي  اتلاذ القرار اي ةوار عمت المد ر في أي منظم   169ع و2116  ما  رى العبدالمحً و

  يث أمار رلى أن عمت المد ر يقضيه في ث ث  أنش   رليًي  تعتبر أساس اتلاذ القرار صايدرر 
 .المشا ت التي  ت  اتلاذ القرارام رر البحث ع 1
 .رر تحد د البدالت المتا   فحت للمشكل 2
 .رر ا،تيار أ د أفضت اده البدالت3
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صاتلاذ القرار م  قبت المد ر يعني ا،تيار ا د البدالت المتا   أمامه م  أةت  ت المشكل  التي تواة هو 
ل الدقير ل  نعد القحذالمد ر في موق  ماو ص   أن يقعله صيمك  تعريقه نغنه رصدار  ك  معي  عما يج

 .للبدالت الملتلق  الممك  رتباع ا
 :أهمية اتخاذ القرارات

يعتبر اتلاذ القرارام اإلداري  م  الم ا  الجواري  للمد رو صم  انا صصق  عملي  اتلاذ القرار نغن ا قل  
 ر صسيكولوةي  اد،تيار اإلنًانيو اإلدار و صان مقاهي  النظري  اإلداري  يج  أن تكون مًتمد  م  من

قرارامو صأن قدرته على اتلاذ القرارام ص قه النظامي في اتلاذاا او الي  ما صص  المد ر نغنه متلذ 
 (.231وع 2118يميزه ع  غير  م  أعضان التنظي  اإلداري. الالعجميو 

 نظم .م نجاح الذي تحققه أيمقدار الصاي ار محور العملي  اإلداري و صم  انا أصبح  عملي  اتلاذ القر 
ي  اإلداري  نجوان  العمل ف   أامي  اتلاذ القرارام في اإلدار  التعليمي   يان دصراا صارتباق ا صيقتضي

 د ما  ليصاذا ما سيعرج  ي والملتل  م  تل ي و صتنظي و صتنًيرو صسياسامو صاتصادمو صتقويي
 :اتخاذ القرار والتخطيط ــ1

ام العملي  صبيان ، و و عملي  اتلاذ القرار صالتل ي  م  ، ل تحد د معنى التل ي تتض  الع ق   ي  
فالتل ي   بار  ع  المحاصل  ذاني  تتضم  اد،تيار الواعي للحلول صتغسيس القرارام قبقا  .التل ي ي 

غعلى نلألغراج صالوقالع صالتقد رام المدرصس ( صيعرفه نغنه نشا  رنًاني موةه لتحقير أادا  النظا  
 قان  صأقت صق  صة د صباست  ل اإلمكانام المتا   صم ما ا،تلق  التعريقام للتل ي  فإن ا تدصر  ول 

لتحد د  ولبدالت المتا   التي  ت  تقييم امحور صا دو صاو أن التل ي  يعنى العملي  ا،تيار  ي  عدد م  ا
 (.ي يحقر ال د البد ت المناس  الذ

 :اتخاذ القرار والتنظيم ــ2
 و ال يكت التنظيمي صاإلةرانام التنظيميد ترتب  عملي  اتلاذ القرار نالتنظي  م  زصايا متعدد  أام ا

 .صقبيع  الع قام  ي  العاملي و صتقًي  العمت صمًئولي  العاملي 
صالتنظي  اإلداري  يثر في عملي  اتلاذ القرار م  ، ل تقًي  العمتو صتحد د اد،تصاصام للعاملي و 

د القواعد صاإلةرانام المقصل  التي تحك  سير العمتو صنقت عملي  اتلاذ القرار رلى ةميع أةزان صتحد 
 .التنظي  سوان م  أعلى رلى أسقتو أص م  أسقت اعلى المًتوى اافقي

صتلتل  قبيع  صأامي  عملي  اتلاذ القرار تبعا د،ت   قبيع  التنظي  صمشكل  صدرة  ال مرفزي  التي 
 و فينما نجد تنظيما رداريا رر فالجامع  م   رر تكون سل   اتلاذ القرار أ  ر اتًاعاو  يث يكون يغ،ذ   ا

ن سل   نجد أ لاذ الك ير م  القرارام نغنقً  وسل   صاسع  في ات-م ت أساتذ  الجامع  -رؤصسي  للم
 .اتلاذ القرار في اإلدار  التعليمي  أقت اتًاعا
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 :اتخاذ القرار والتنسيق ــ0
نان قيامه أث-يعتبر التنًير عنصرا ااما م  عناصر العملي  اإلداري و فالمد ر الناة  او الذي يقو  

با  التنًير أن ارت صيرى نالتنًير  ي  أصةه النشا  الملتلق  التي تد،ت في ن اق سل اتهو -نم امه 
نعملي  اتلاذ القرار  برز م  ، ل تنظي  صتو يد الج ود صال اقام البشري  صالمادي  في المنظم و لضمان 

ناصر مراعا  ث ث  ع-القرار متلذ -صم  انا يج  على المد ر و  ً  استلدام ا دتلاذ القرار صتنقيذه
 داسي  ترتب  نالتنًير ايأس

 ج رر التكامت.                    ي رر التوقي .                أرر التوازن.

 : اتخاذ القرار والسياسات ــ8
تعر  الًياسام نغن ا تعبير صري  أص امني ع  المبادئ صالقواعد التي صاعت ا ال ياد  اإلداري  لتًترمد 

 .  ا المنظم  صلضب  القكر صالعمت   ا
مجموع  م  القواعد التي تحك  سير العمت صالتي توا  سلقا صم  اذا المن ر تعنى الًياسام اإلداري  

 .اف  القراراملتلق  رر في اتلاذ فنمعرف  ال يادام اإلداري  لي تدي   ا المرؤصسون في مًتويام التنظي  الم

 : اتخاذ القرار واالتصاالت ــ5
م البيانام صالمعلومان مشكل  اإلدار  ااصلى في  ومنا اذا اي مشكل  ادتصادم ري مشكل  توفير ر

 .ال زم  للعملي  اإلداري 
  لعملي  ف ي أ  ر ارصر  صأاميو ص ذا فان  ادتصادم ارصري  صدزم  للعملي  اإلداري  نجوانب ا المتعدد 

صيعتمد  واتلاذ القرارو ان ادتصادم صاتلاذ القرار يشك ن ةانبي  اامي  م  ةوان  العملي  اإلداري 
 .ى ات،ر صيتغثر   ا ت صا د من   عل

 : ــ اتخاذ القرار والتفويض3
لقد أدى ت ور ااعمال اإلداري  صتعقداا رلى تزا د اا بانو على عاتر ال يادام اإلداري  التي يقرا ا 
علي ا مرفزاا ال يادي في التنظي و ذل  أن زياد   ج  التنظيمام اإلداري  الحد   و صتعقد أعمال او صتشع  

اري التي تواةه قياد  التنظي  اإلد نشاقات ا أدى رلى تزا د مًئوليام قيادت او صأصب  م  أا  اا بان
العمت على رفع الواةبام اليومي  غير ال ام  ع  فاات القالد ليتًنى له التقرغ صالتقكير في العمليام 

صال ام  في التنظي و صليتاح له الوق  الكافي ل ق ع على نشاقام مرؤصسيه صمعالج   ادستراتيجي 
 .مشا ل  

يحت  علي ا اإلقدا  على تقويي اتلاذ نعي القرارام للمًتويام اإلداري  ال ياد  في صاع صلذل  أصبح  
 (. 235وع2118الوس ى صالمبامر . الالعجميو 
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 .أنواع القرارات اإلدارية 

 :التقليدرة القرارات-1
صادنصرا   نالحضور المتعلق   تل  المتكرر  البًي   نالمشك م تتعلر صاي :التنفيذرة القرارات -أ

  .الشكاصى  معالج  صفيفي  وصاإلةازام صالغياي العمت صتوزيع
 المد ر ا تًب ا صالتجاري التي اللبرام نتيج  القور على  يه الب  يمك  القرارام م  النوع صاذا

  .لديه التي صالمعلومام
 التنقيذي  القرارام م  أعلى مًتوى  في  ان  ص ن متكرر  قرارام نغن ا صتتص  :التكتيكية القرارات -ب 

 .صتقصي ً  فني  صأ  ر
 .صالمتلصصي  القنيي  الرؤسان رلى مواة ت ا أمر صيوفت

 :التقليدرة  ير القرارات-2
الرأي  صتبادل صالمناقش  التقاا  رلى  ل ا في يحتاج  يوي  نمشك م تتعلر اي :الحيوية القرارات -أ

 مًاعديه القرار  دعو  متلذ  المد ر  بادر المشك م م  النوع اذا مواة   صفي صاسعو ن اق على
 متلذ  المد ر يًعى صانا لدراس  المشكل و يعقد اةتماع رلى صالقانونيي  صالقنيي  اإلداريي  م  صمًتشاريه

  ري  ةميًعا يع ي   صأن ميتمرو في ةميع ااقرا  م  القرار أمر يعني   م   ت إلمرا   القرار
 (11و ع2114و اام  صالضع . ال  القو  نقا  تواي  مع المناقش 

 متعدد و أنعاد صذام رستراتيجي  نمشك م تتصت تقليدي و غير قرارام صاي : االستراتيجية القرارات -ي
 المتغني  المتعمر صالدراس  البحث تت ل  القرارام م  النو ي  صاذه صالتعقيدو العمر م   بير صعلى ةان 
  .صاد تمادم صتناقش ا القرصج ةميع تتناصل التي صالمتلصص  صالمًتفيض 

 .القرارات اتخاذ مراحل

 :المشكلة تشخيص األولى: المرحلة
 صأنعادااو المشكل  ااساسي  على التعر  نصدد صاو ردرا  ا المد ر على  نب ي التي الم م  اامور صم 
 أعراا ا  ي  اللل  صعد  أامي  المشكل و صدرة  المشكل و ،لر الذي الموق  ل بيع  تحد ده اي

 .نشغن ا صالمناس  القرار القعال صاتلاذ لحل ا للتصدي الم ل  صالوق  صأسبا  او

 : والمعلومات البيانات جمع الثانية: المرحلة
 الصل  ذام البيانام صالمعلومام ةمع  ت ل  لحل ا مناسب   دالت صاقتراح   ي ًياو ف ًما المشكل  ف   رن

 قدر أ بر على الحصول في المد ر على قدر  يعتمد القعال القرار اتلاذ أن ذل  القرارو محت نالمشكل 
 تحد د ث  صم  الملتلق و مصادراا م  زمنًيا المحا د  صالم لم  صالمعلومام الدقيق  البيانام م  ممك 
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 ذل  م  صيلرج صاارقا  الحقالر صيقارن  دقيًقا تحلي ً   تحليل ا ث  يقو  علي او للحصول ال رق  أ ً 
  .المناس  القرار رلى الوصول على تًاعده صمعلومام نميمرام

 : وتقويمها المتاحة البدائل تحديد :الثالثة المرحلة
 :من ا عوامت عد  على صنوع ا البد ل  الحلول عدد صيتوق 

 المتاح المادي و صالوق  ص مكانيات ا   او تلتز  التي صالقلًق  ت بق او التي صالًياسام المنظم و صاع
 على يعتمد الذي صالمبدعو التقكير المن قي على صقدرته القرار متلذ المد ر صاتجااام القرارو متلذ أما 

 البدالت تصنيق على يًاعد مما اافكار صالتوقع ص،لقه التصور على  رتكز الذي أد تكاري  التقكير
  .من ا عدد محدصد رلى صالتوصت صترتيب ا المتواتر 

 : المشكلة لحل المناسب البديل اختيار: الرابعة المرحلة
 مواو ي  لمعا ير صاعتبارام صفًقا اانً  البد ت صا،تيار المتا   البدالت  ي  المقاال  عملي  صتت 

 :المعا ير اذه صأا  اد،تيار عملي  في المد ر رلي ا يًتند
 أ  راا أص ل   ااادا  يحقر الذي البد ت  يقضت المحدد و ااادا  أص لل د  البد ت تحقير-1

 .تح يق ا في مًاام 
  .ص ةرانات ا صنظم ا صقيم ا صأاداف ا المنظم  أامي  مع البد ت اتقاق-2
  .لتنقيذه صاستعدادا  البد ت للحت المنظم  أفراد قبول-3
  .التنظي  أفراد  ي  الناةح  صالمعام م اإلنًاني  الع قام على البد ت تغثير درة -4
  .الم لوب  على النتالج  يه الحصول  راد الذي صالموعد البد تو الحت في الم لوب  الًرع  درة -5
 .العادام صالتقاليد م ت للمنظم  اللارةي  البيئي  العوامت مع  د ت  ت م لم  مدى-6
 أص مًاعد  م  عوامت البيئ  اذه ت رزه أن يمك  صما ادست   ي  صاانما  الًلو  صأنما  ال ي -7

  . د ت لكت معوق 
 .المحي   البيئي  الظرص  ع  المتا   المعلومام-8

 :وتقويمه القرار تنفيذ متابعة: الخامسة المرحلة
 .النتالج القرار أ ً   يدي  تى القرار إلع ن المناس  الوق  ا،تيار القرار متلذ على صيج 
 فاعليت او درة  ليرى  النتالج  تقوي  اذه المد ر يقو  نتالجه صتظ ر المتلذو القرار ي بر صعندما
  .أةله م  الذي اتلذ ال د  تحقير في القرار نجاح صمقدار
 التحليت في صالواقةي  تحري الدق  على القدر  مًاعد    أص القرارام متلذ لدى تنمي المتانع  صعملي 

 .ع ة ا سبت صاقتراح أسبا  ا صمعرف  مواقع القصور ا تشا  على يًاعد مما التنقيذ عملي  أثنان
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 المرؤصسي  لدى رصح المًيصلي  تنمي  على تًاعد القرار لتنقيذ المتانع  عملي  أن ذل  رلى صيضا 
 (6و ع2114و الاام   .القرار اتلاذ في المشارف  على ص    

  :العوامل المؤثرة في اتخاذ القرارات
رن عملي  صنع القرار اي عملي  مرفب  تتضم  العد د م  المرا ت لكت من ا معا يره اللاص و صالتي 
يج  مراعات ا م  قبت صناع القرارو فما أن ا عملي  د ناميكي  تتضم  العد د م  الليارامو يًتلز  

 قا م  مو ان ل  رلى ة ود اافراد في مكت ةماعاذتقييم ا عمليام عقلي  متعدد و ف ي تحتاج في 
تغثر القرار ن ران ص أفكار المحي ي  نه صب بيع  البيئ  التي يعمت   او تعبر عن ا ال قاف  التنظيمي  في 
تجرب  عمت ةما ي  قوراا أفراداا م  ، ل ريجاد  ت للمشا ت اليومي  التي تعير اندماة   الدا،لي 

  العمت الًلو  التنظيميو صتوةيه قريق صتكيق   اللارةي تنعكس تل  التجرب  فإقار مرةعي لتوةيه
اإلداري و رااف  أن ا رلى أن ا الًبيت ل درا  صالتقكير في مواة   المشا ت صاتلاذ القرارام صالممارسام 

 (.214وع2117في الميسً  ال نعانو
ا،ت د صنق   ادن  ق نالنًب  لجميع اانش   التي تت  يعتبر اتلاذ القرار ةوار عمت ال ياد  اإلداري 

المن ق  صتل  التي تتعلر  تقاع ت ا مع البيئ  اللارةي و صتزداد أامي  القرارام فلما فبر  ج  المنظم و 
صتعقدم صتشبع  نوا ي أنش ت او صزادم د ناميكي   يئت ا اللارةي  صالدا،لي و صانا  عد  عوامت تتغثر 

 د (78 ع و2113و صال الايه العوامت ذ  ا القرارام اإلداري  م   ي  ا

تم ت المنظم  ر دى ، يا المجتمعو ف ي تتغثر مبامر  نهو صم   ي  العوامت  :العوامل الخارجيةرر  1
تكنولوةياو الو اللارةي  التي تيثر على عملي  القرارام اي العوامت ادقتصادي و الًياس و صادةتما ي 

 .العام  للدصل  الًياس   صفذلال ي  صالعادام صالقواني  الحكوم  صالرأي العا و 

صم  العوامت التي تيثر على اتلاذ القرار تل  التي تتعلر نال يكت التنظيميو  :تأثير البيئة الداخليةرر  2
صقرق ادتصالو صالتنظي  الرسمي صغير الرسميو صقبيع  الع قام اإلنًاني  الًالد  ص مكاني  اافراد 

رصن  وصقدرات   صمدى تدريب  و فما أن نو ي  القرارام تتغثر نال ي  صالمقاهي  التي يعمت امن ا المد
 .لمواة   المشا ت التي تًتدعي الحت

تعتبر أامي  الجوان  النقًي  لمتلذي القرار م   ي  أا  العوامت المتحكم  في : العوامل النفسيةرر  3
يث أن ا اتلذ القرار تح  ا وقام نقًي و  ذل  يصب  تغثيراا سلبيا رذسلو  القرد المتلذ للقرارو صل

 . و ه الضذفي اتلاذ القرار فتصب   ري  القرد مقيد     ه الض و  تيثر على  ري  القردذا

د يعتبر عامت الوق  م  العوامت الرليًي  في عملي  اتلاذ القرارام في المنظمام توقيت اتخاذ القراررر  4
ف ير م  القرارام ل ا تغثير فبير على رصح العمت نالمنظم و فيرغ  اافراد دالما  ،اص  صأنو ادقتصادي 
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ا القرار في الوق  المناس   تى يًت يعوا ال يا   دصرا  نشكت فعالو فما  رغ  الرؤسان أن أن يعرفو 
 يحاقوا علما نالقرارام التي تصدر قبت أن يعرف ا مًاعد    صمرؤصسي  .

د تتغثر القرارام التي تتلذ م  المنظم  سلبا أص ريجا ياو نالبيانام صالمعلومام المعلومات والقراررر  5
 .التي تتواةدو صالمتعلق  نالمشكل  المراد اتلاذ القرار نشغن ا صالحقالر

مما دم   يه أن أي قرار  تلذ صينقد د د صأن  يدي في الن اي  رلى تحقير أادا   :أهداف المنظمةرر  6
  في ل  فإن  ير  اداتماذالمنظم و فغادا  المنظم  اي محور التوةيه ااساسي لكت العمليام في او ل

القرار اي ا،تيار أنً  الوسالت التي  بدص أن ا سو  تحقر أادا  المنظم  اإلستراتيجي  أص اتلاذ 
 (.83وع  2116و التكتيكي  الفتحي

تعتبر ثقاف  المجتمع صعلى اا،ل نًر ال ي  م  اامور  :الثقافة السائدة في المجتمع والمؤسسةرر  7
 تقو  في فراغ ص نما تبامر نشاق ا في المجتمع ال ام  التي تتصت نعملي  اتلاذ القرارو فالمنظم  د

 صللمجتمعو صم  ث  ف  د م  مراعا  ااقر ادةتما ي  صال قا ي  للمجتمع عند اتلاذ القرار.

د د يكقي المحتوى ال ي  أص المحتوى اا، قي الواقع ومكوناته من الحقائق والمعلومات المتاحةرر  8
ي ادعتبار الح يق  صالواقع صما ترةحه م  صسيل  أص  د ت على  ما يًميه البعي  ت يج  أن  ي،ذ ف

 د تو صأن القرارام اي مين أ بر م  مجرد افترااام تص  الواقع ان ا نكت تغ يد تص   ال  مًتقبله 
ل ا  ا نا،تصار أنذالًلو  نحو البد ت الملتارو صمعنى اانا  تقصيت ل ا على  ال  أ،رى صتوةه 

 (.156وع 2119الوليدوالالواقعي   رلى محتوااا محتوى ،ل يا ناإلااف

  .فعالية اتخاذ القرارات
( أن يمك  تحًي  فعالي  اتلاذ القرارام في المنظمام نإتباع نعي  211وع  2118 رى ال النةيمىو 

 القواعد اإلرمادي  صايد 
صالمن ر التي تكقت اإللما  نالعناصر الملموس  صغير الملموس  صالعاقق    رر ارصر  توافر المرصن  الذاني 1

ي فت لكت  ال  نمقرداا صالتي تت ل  التمييز  ي  الحقالر صال ي  ف الرميد  صالتي تًاعد التحليت المن قي
 .قرار

م دتلاذه الانا ذل  نالدفاع ع  أسباي القرار صتقًير أادافه صالتي أذرر توفير القناع  الكا ي  للقرار ص  2
 .القرار الرميد(

ان الوق   وا الوق  أ  ر أص أقت م  ال ز ذرر توفير الوق  الكافي لعملي  اتلاذ القرار نحيث د يكون ا 3
ااقت م  ال ز   يدي رلى اتلاذ قرارام غير نااج  أما الوق  اا  ر م  ال ز   يدي رلى تعقد المشكل  

  .تلاذ القرارالتي استدع  الحاة  أساسا د
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ل  يقع ذرر قبول فكر  الت ييرو ان الظرص  صالمواق  د تظت سا ن   ت اي دالم  الت ير صالحرف  صل 4
على عاتر متلذ القرار أن يكون مًتعدا إلةران الت يرام ال زم  في المواق  صالظرص  لكي تتمامى 

 .مع نتالج القرار

 :معوقات اتخاذ القرارات
غالبا ما يشكت افتقار المد ر أص الرليس  ذصالمعلومام المتا   عند اتلاذ القرار ررر نقل البيانام  1

 .للبيانام صالمعلومام المتوفر  العد د م  الع بام في تحقير القرارام ال ادف  في المعالج  الم لوب 
م الملتلق  اه المشكل   تدا،ت المت ير ذا اتًم  اذرر صعوب  تحد د المشكل  المراد معالجت ا دسيما ر 2

 .التي  تعذر مع ا تحد د الًباي ااساسي  التي ساام    ا
ا ل   نًى المد ر تواي  ااادا   دق  صمقا ي  فان ذرر صعوب  تحد د ااادا  المراد انجازاا دسيما ر 3

 .ل  تعتري ا الصعوب  في التحقير المًت د ذالقرارام المقترن   
البدالت المتا    دق  م  نا ي  صفدل  عد  القدر  على تحد د المنافع رر رن عد  القدر  على تحد د  4

 .الالمزايا( أص العيوي التي ترتب  نكت البدالت المتوفر  يعد أيضا م  الصعوبام التي تواةه متلذي القرارام
لتعر   ما فان عد  توفر الوق  ال ز  لمتلذ القراراذرر أ يانا ترتب  عملي  اتلاذ القرارام نالًرع  صل 5

صفر  البيانام صالمعلومام صتحد د البدالت صةمع القرارام التي غالبا ما يكون الوق  ل  ذصتحد د المشكل  صف
  (111وع2116و المتاح  اسما في اتلاذاا. الفتحي

 :تحليل البيانات واختبار الفرضياتالمبحث الثالث: 
( فقر  21استمار  استبيان صالتي تتكون م  اللتحقير أادا  البحث ت  ةمع البيانام ال زم  صاستلد  

 نلمً   دالت ل ستجان  نعد قياس الصدق صال بام صذل  على النحو ادتيد
قا  البا ث نالتحقر م  صدق ادستبيان ع  قرير الصدق الظااري صذل  نعرج د صدق أداة الدراسة

 ص  ي  لل ياس. ادستبيان على مجموع  م  اللبران في اد،تصاع  للحك  عليه م   ي 
 ث  توزيع  ي  قا  البان ياس تبام ادستبيان ع  قرير الت بير ص عاد  الت بير  :ثبات أداة الدراسة

( ت  أعاد توزيع ادستبيان على نقس العين  نعد مد  11ادستبيان على عين  است   ي  مكون  م  ال
صاو معامت ارتبا   %79تبا  معامت ادر (  وما ت  قا  ن ياس معامت ادرتبا   ي  الت بيقي  فكان 21ال

 . دل على تبام الم ياسعالي 
 .ال ياد  اإلداري التعر  على ةود   -1
نا،تبار القراي  ااصلي صالتي نص ا توةد قياد  رداري  ةيد  م  صة   نظر الموظقي  ناإلدار  العام   

لعين  صا د  ل ياس القرصق في لدرةام  ي  أفراد العين  على  T - Testللجامع  صذل  ناستلدا  ا،تبار 
 دادتياستبيان ةود  ال ياد  اإلداري  فكان  النتيج  فما في الجدصل 
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 ال ياد  ادداري 
 الددل  درةام الحري  Tقيم   ادنحرا  المةياري  المتوس 
14.73 4.56 9.251 11 1 

المحًوب   t( صقيم  4.56( نانحرا  مةياري ال 14.7الجدصل الًا ر  بي  أن متوس  درةام أفراد العين  ال
أي أن صة   نظر اإلداريي   1.15صاي دال  عند مًتوي المعنوي   11( عند درة   ري  9.251ال 

لواقع  ي  مع ا  تنافى ناإلدار  العام  لجامع   ني صليد تتجه رلى أن ردار  ةامع   ني صليد ةيد و صاذا د
تري أن اإلدار  الحالي  لجامع   ني صليد تبتعد ع  المرفزي  صتلول اإلدارام الملتلق  سون في ردار  
الجامع  أص عمدان الكليام نص  يات   في ردارات   صفليات   صاذا م  دصاعي ادستقرار اإلداري صالراا 

 مما يع ي اإلدار  مًتوي عالي م  الجود . الوظيقي سوان للموظقي  أص أعضان ايئ  التدريس 

 اتلاذ القرار. -2
قا  البا ث نا،تبار القراي  ال اني  صالتي نص ا تقو  اإلدار  ناتلاذ قرارام سليم  في معظ  اد يان  نان 

لعين  صا د  ل ياس القرصق في الدرةام  ي  افراد  T - Testعلى أسس علمي  صذل  ناستلدا  ا،تبار 
 دادتيان  النتيج  فما في الجدصل العين  فك

 تلاذ القرارا
 الددل  درةام الحري  Tقيم   ادنحرا  المةياري  المتوس 
22.45 3.17 21.375 11 1 

( 22.5م  ، ل الجدصل الًا ر   تبي  أن متوس  درةام أفراد العين  على م ياس اتلاذ القرار ال
صاي دال  عند مًتوي  11( عند درة   ري  21.375المحًوب  ال t( صقيم  3.2نانحرا  مةياري ال

مما يعني تحقر القراي  أي أن اإلداريي  في ةامع   ني صليد يقو  ناتلاذ قرارام سليم   1.15المعنوي  
صاذا ما تيفده القراي  ااصل القالل  نجود  اإلدار  فاإلدار  و في معظ  اا يان  نان على أسس علمي 

ةودت ا في س م  قرارات ا صاعتماداا على ااسس العلمي  دتلاذ القرار صاذا أيضا د  تنافى الجيد  تض  
مع الواقع صيتض  ذل  م  ، ل مظاار الراا الوظيقي  ي  د توةد ا تجاةام أص اعترااام ملحوظ  

 511ي العالعلى قرارام اإلدار  ناإلااف  رلى ما ت  ظه م   رع اإلدار  على ت بير دلح  التعلي  
   .في فت عمل ا

 الجنس صال ياد . -3

 
 ال ياد 

 الددل  درةام الحري  t  قيم  ادنحرا  المةياري  المتوس  العدد الجنس
 5.17193 15.5111 8 ذفور

1.268 9 1.219 
 2.31941 12.6667 3 انام
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( نانحرا  15.51درةام عين  الذفور على م ياس ةود  ال ياد  ال الجدصل الًا ر  بي  أن متوس 
 ( 2.319( نانحرا  مةياري ال12.66ال ثنا( صمتوس  درةام عين  اإل5.171ري المةيا

( فما  دل على عد  1.15( صاي غير دال  عند مًتوي ددل  ال9( عند درةام  ري  ال1.268ال t صقيم 
 ني صليد في اإلدار  ترةع لمت ير الجنس صاذا أمر من قي صةود فرصق م  صة   نظر اإلداريي  نجامع  

 ً  رأي البا ث على اعتبار أن العاملي  نالمجمع يكونون أدال   في اإلدار  صفقا لقانون العمت صاادان 
 اإلداري لذل  فإن صة ام نظرا  تجاه اإلدار  د ا،ت   في ا.

 
 عامت الاللبر  صاتلاذ القرارام( وا  صةود ع ق  ذام ددل  ر صالي   ي   (2) شكل

 النتائج والتوصيات:: المبحث الرابع
 اوال: النتائج.

نم  ال يادي المتبع نجامع   ني صليد او نم  ال ياد  الديمقراقي  صذل  م  ، ل تقويي الًل ام  --1
   الجامع .صاد،تصاصام  ي  ملتل  مًتويام اإلدارام دا،ت فليام 

تراح صذل  نعد تحد د أسباي المشكل  صاقو نجامع   ني صليد صفقًا لألسس العلمي  ت  اتحاد القرارام  -2
 .الحلول نشغن ا

 .توةد ع ق  صثيق   ي  ال ياد  اإلداري  صاتلاذ القرارام نجامع   ني صليد  -3
 .يشار  العاملي  نجامع   ني صليد في اتلاذ القرارام  درة  متوس   -4
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 التوصيات. :ثانيا
 النتالج لتي توصل  رلي ا الدراس  نعد التحليت صمدلودت ا  وصي البا ث نادتيدم  ، ل 

زياد  اداتما  نإتباع ااسالي  العلمي  في اتلاذ القرارامو  نان على ةمع صتحليت المعلومام  -1
   .صالمشارف  في اتلاذ القرارام

 .القراراممن  ص  يام أ  ر للمًتويام اإلداري  لزياد  فاعلي   -2
 .الترفيز على مشارف  العاملي  في اتلاذ القرارام لزياد  فعاليت ا -3
  .دراس  صتحليت البيئ  المحي   نشكت مًتمر لدصراا في زياد  فاعلي  القرارام -4
أن تًتمر ردار  الجامع  في من  ص  يام صاسع  لعمدان الكليام صاد تعاد ع  المرفزي  فلما امك   -5

زياد  تحًي  مًتوي الجود  دا،ت الكليام مما  نتج عنه التقد  في الترتي  العا  للجامعام ذل  صذل  ل
 على المًتوي المحلي صالدصلي.

 المراجع.
 (. 2118و دار اليازصرى العلمي  للنشر صالتوزيعو ال عمانو اإلدار  الحد    ال نظريام صمقاهي  (و نشير الع ق -1
 (.  2119و دار الراي  للنشر صالتوزيعو ال عمانو اإلداري  الحد   المقاهي  و نشار  زيد الوليد -2
 (. 2111و الدار الجامةي و ال اإلسكندري و ردار  ااعمال ال مد،ت صظيقي (و ةميت أ مد توفير -3
 (.2117(و العمانو دار صقان للنشر صالتوزيعو1ربحي مص قي عليانو أسس اإلدار  المعاصر و  ال -4
 (. 2119و الم بع  ةامع  النيل  3 و مبادئ اإلدار  ال سلًل  العلو  اإلداري  ( وزفي مكي رسماعيت -5
 (. 2118و دار أسام  للنشرو ال عمان 1 و الًلو  التنظيمي صالنظريام الحد   و سامر ةلد  -6
 .( 2118و النامراليكس لتكنولوةيا المعلومامو الاإلسكندري و الًلو  التنظيميو صآ،رصن و ص ح عبدالباقي -7
رثران و الااردن1 و المد ر.. القالد صالمقكر اإلستراتيجي ال ف  صم ارام التقاعت مع ات،ري  (و ص ح عبدالقادر النةيمي -8

 (. 2118و للنشر صالتوزيع
 2116و دار الحامد للنشر صالتوزيعو العمان 1 و ال ياد  صالدافةي  في اإلدار  التربوي و علي ا مد عبدالر م   ياصر  -9 

.) 
 2116و 1 و الًلو  التنظيمي صاإلدار و فياد القااي -11
  .2116(و 1محمد فتحيو صناع  القرار تحليت ص ت المشك مو ااندلس الجد د و  ال -11
 (. 2118(و 1محمد  ًني  العجميو ال ياد  اإلداري   صالتنمي  البشري و الدار المًير  للنشر صالتوزيع صال باع و  ال -12
 (. 2116محمد عبد المحً و ردار  المنش م المتلصص و الدار القكر العربيو نبيت توفير  -13

 (. 2115نبيت عشوشو أسس اإلدار  المعاصر و الأ اديمي  القراعن و  -14 
 (. 2117دار ال قاف  للنشر صالتوزيع وو ال ياد  اإلداري  ال عمانو نوا  فنعان -15
 (.2114و دار امجد للنشر صالتوزيعو العمانو داري  ال أاميت ا صمرا ل ا (اتلاذ القرارام اإلو نوال عبدالكري  اام   -16
و الجامع  المقتو  و ال قرا لس   و 1 و مبادئ ردار  اإلعمال ال المقاهي  صااسس صالوظال  (و الم دي ال اار غني  -17

2113 .)
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 عىل الدول العربية COVID-19اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا 
 )دراسة حالة ليبيا( 

  مجعة مفتاح الكاسحد. 

 ليبيا-بين وليد جامعة

                                                                                                                                    

 :المستخلص
على  91ادف  الدراس  رلى استعراج نعي التدا يام ادقتصادي  لقيرصس فورصنا المًتجد فوفيد رررررر 

 و ث  انتقت ل يره م  البقاعو مما  ول انتشاره  9191ي الصي  في أصا،ر عا  الدصل العربي  الذي اصا
رلى ةالح  عالمي  اارم الحكومام على اثراا رلى اتلاذ العد د م  لتدا ير صاإلةرانام ادست نالي و 

 ن تباعد ادةتماعي صاإلغ ق صاإليقا  للعد د م  المنام  صالقاعليامو مما اثر م  غير م  على اددا
ادقتصادي للدصل ص،اص  الدصل العربي و فما سع  الدراس  رلى مناقش  صتحليت أا  الًياسام النقدي  
صالمالي  التي لجان الي ا صناع القرار م  أةت الحد م  آثار تقشي القيرصس صانتشارهو صقد استلدم  

مرتقع   في الدصل العربي الدراس  في ذل  المن ج الوصقي و صتوصل  رلى العد د م  النتالج أام اد أن 
الد،ت م ت الًعودي  صالكوي  ظ ر صااحا ادنحياز رلى  ماي  العمال  دسيما المواقن  في الق اعي  
العا  صاللاعو رااف  درتقاع قيم   ز  التمويت الموةه لبرامج الحماي  الملتلق . أما في  ادم الدصل 

شام  مم ل  نشكت أساسي في العمال  ام  الق اع العربي  اا،رى محاصل  الوصول للقئام اد  ر ا
غير المنظ و صلك  م  الواا  أن مًتويام التمويت لحماي  تل  القئام د تتناس  مع اتًاع  ج  اذه 
القئ  صمت لبام  ما ت ا. فما ظ ر تمك  تحويت ةان  م  اذه ادزم  رلى فرص  م  ، ل ردماج 

اع غير المنظ  تح  مظل  الضمان صالحماي  ادةتما ي  مرال  ةد د  الأفراد صميسًام( ام  الق 
 دسيما في ادردن.

Abstract 
The study aimed to review some of the economic consequences of 

COVID-19 on the Arab countries, which infected China in late 2019 AD, then 

moved to other areas, which turned its spread into a global pandemic that 

affected governments in taking many exceptional measures and measures, such 

as social distancing. The study sought to discuss and analyze the most important 

monetary and financial policies that decision-makers resorted to in order to limit 

the effects of the outbreak and spread of the virus, and the study was used in 

this The descriptive approach, and it reached many results, the most important 

of which are: that in the high-income Arab countries such as Saudi Arabia and 
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Kuwait, the bias towards employment protection, especially citizenship in the 

public and private sectors, appeared clear, in addition to the high value of 

financing packages directed to various protection programs. As for the cases of 

other Arab countries, the attempt to reach the most vulnerable groups 

represented mainly in the informal sector employment, but it is clear that the 

levels of funding to protect these groups are not commensurate with the size of 

this group and the requirements for its protection. It also appeared that part of 

this crisis could be turned into an opportunity by integrating new segments 

(individuals and institutions) within the unorganized sector under the umbrella 

of social security and protection, especially in Jordan. 
 دالمقدمة

و صلقد 9191الصيني  في أصالت م ر ديًمبر عا   صصاان تقّشى المرج للمر  ااصلى في مد ن 
 ال  قوارئ صحي  عام    نا ر أن تقشي القيرصس ُيشكت 01رسمًيا في  منظم  الصح  العالمي  أعلن 

 7108   ُأ لة ع  أ  ر م و مارس 99و صأ دم تحول القامي  رلى ةالح   و  تبعث على القلر الدصلي
تتضم  ص و 9191ديًمبر  98 تى تارين  ً  صمن ق ً دصل 977أ  ر م   في 91-رصانً  نكوفيد مليون 

صتعتبر الوديام و  مليون مصاي 54.6 ال  صفا و ناإلااف  رلى تعافي أ  ر م   1760000 أ  ر م 
 .ضرًرا م  الجالح و  يث سجل  أ  ر م  ربع مجموع عدد اإلصانام الميفد المتحد  أ  ر الدصل ت

م  فاف  الدصل صالمجتمعام على مًتوي  91صقد نال  التغثيرام صالتدا يام اللاص  نجالح  فوفيد ررررر 
العال  نما في ذل  الدصل العربي و صتضرر فاف  ااسواق صالق اعام سوان ادقتصادي  أص ادةتما ي و 

د أس م  العولم  ادقتصادي  صادندماج العالمي صتشانكاته عبر س ست ال يم  صس ست ادمداد في صق
تقشي  د توان ادةرانام م   بير  مجموع  البلدان م  العد د صاتلذم مضاعق  أ بان تل  التدا يامو 

 م  ق اع  بير ةزن صتع يت اافراد  رف  تقليل الى أدى مما الًقر ص ظر التا  ادغ ق م ت القيرصس

صذل   9191مارس  95أما نالنًب  لدصل  ليبيا فقد سجل  أصل  ال  لجالح  فورصنا  و  ال  ثان  .ااعمال
جموع م نعد اع ن المرفز الوقني لمكافح  ادمراج في ليبيا أصل اصان  نمرج فيرصس فورصنا صقد  لة

 .9199 نا ر  ال   تى م ر  591666 الحادم الميفد  في ليبيا
 أهمية الدراسة:

 ادقتصادي  للتدا يام  كومام الدصل العربي  تكم  أامي  اذه الدراس  م   ي  معرف  قدر  استجا  

  م   اثرم على ادقتصاد نشكت فبيرو صبما قام  نه اذه الدصلأن اذه الجالح ر ورصنا ناعتبا لجالح 
 رلى التحقيزي  الحز  اذه صت د  .صالواسع  الن اق الًريع  صالنقدي  المالي  الًياسام م  العد د اتلاذ

 العالليو صالق اع ااعمال ق اع على النشا  ادقتصادي في المقاةب ل نلقاج المبامر ااثر تلفيق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_cases
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_2019%E2%80%9320
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_deaths
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البلدان صتغتي أسواق العمت في مقدم  ادسواق التي تغثرم  تدا يام  ل ذه اإلنتاةي  القدر  على صالحقاو
صت  اتلاذ العد د م  ادةرانام المحقق  لذل  م ت الحجر الصحيو صالحضر الجزلي أص تل  الجالح و 

الكلي صفر مةياري الزم  صالج را ياو أص ،قي عدد ساعام العمت أص المنع الكامت لكاف  ادعمال 
 صمتقا م  صعلى الرغ . صاانش   صاست نان عدد محدصد من ا دسيما ذام ال انع الحيوي أص ادستراتيجي

 صتضمن  .له م يت يًبر ل  صبعض ا الحج   بير  ان معظم ا رن رد المنقذ و صالنقدي  المالي  الحز 
 العمت ،   تنقيذ نعي ، ل م  نالعاملي  اد تقاو في ااعمال ق اع لمًاعد  تدا ير ادةرانام

 فقدان م  صالحد الد،ت لدع فعال   صسيل  او صظالق   في رنقال   ان لألةورو اإلعانام أص المدى القصير 
  .الجالح  فتر  أثنان الوظال 

 د أهداف الدراسة
صاد العربي  صاإلمار  رلى ادقت مت د  اذه الدراس  رلى تواي  تغثير اذه الجالح  على ادقتصاديا

الليبي  صما ألحق  نه م  أارار سون على مًتوى ق اع النق  الذي يعتبر او الرافد ادساسي إل رادام 
لدصل  م  العمل  الصةب  أص المشرصعام الص رى صالمتوس  و صالتصدي ل مكالي  المتعلق   تحد د أا  ا

على اسواق العمت صالققر في الدصل العربي و صاستكشا  سبت  91اتثار ادقتصادي  لجالح  فوفيد ررررررر 
 بت الجالح المعالج  القادر  على توفير استدام  أعلى لتل  المعالجام م  مر ل  ما ق

 مشكلة الدراسة:
تتم ت مشكل  الدراس  في تًاؤل رليًي صاو الات است اع  الًياسام التي اتلذت ا الدصل العربي    

مجا    المشا ت التي ،لق ا اذا القيرصس؟  صم  ، ل اذا التًاؤل  نب ي ادةان  على مجموع  م  
م ؟ صما اذه ااز ادسئل  صاي د ما اي مًارام الًياس  ادقتصادي  التي اتلذت ا الدصل العربي  ، ل 

 تغثير اذه الجالح  على المشرصعام الص ير  صالمتوس  ؟ صفيق فان تغثيراا على سوق العمت؟

 دمنهجية الدراسة
 واعتمدم الدراس  على المن ج الوصقي صالذي   د  رلى صص  الظاار  صتشليص ا صتحد د ةوانب ا 

 م  ، ل البيانام التي ت  ةمع ا م  مصادراا الملتلق .
   ، ل ما سبر نمك  تقًي  اذه الورق  رلي اربع محاصر رليًي  ايدصم 
 مًارام الًياسام ادقتصادي  ، ل ادزم . -9
 على المشرصعام الص ير  صالمتوس  .تغثير ةالح  فورصنا  -9
 على اسواق العمت. 91-ةالح  فوفيد تدا يام -0
 .صصيان  رأس المال البشري سياسام ص ةرانام مقتر   للتعافي صتنشي  أسواق العمت  -5
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 أوال: مسارات السياسات االقتصادرة خالل االزمة.
رلى تراةع في النشا  ادقتصادي ل  يًبر له م يت في التارين الحد ثو صقد  91-أدم أزم  فوفيد 

سارع  الًل ام الحكومي  في ملتل  أنحان العال  رلى اتلاذ عددم رةرانام صقالي  لتلفيق م  انتشار 
صس صمحاصل  ا تواله صتلفيق الض   على اانظم  الصحي  و صيم ت التحدي الرليًي للًياس  القير 

ادقتصادي  دع  الج ود المبذصل  للحد م  اازم  الصحي  صالًي ر  على انتشار القيرصس صالذي  ت ل  
  للتصدي لتحًي  عمت صتمويت أنظم  الرعاي  الصحي  في اسرع صق  ممك  و فكلما زادم الج ود المبذص 

 Eichenbaum, Rebelo للقيرصس فلما فان تغثيره محدصد  صاتثار ادقتصادي  المرتب   نه قليل  ال  

and Trabandt, p12 , 2020.) 
صعلى ،لفي  المًار ادصل اللاع نالجالح  صا توال ا تغتي استجان  الًياس  ادقتصادي  لدرن تدا يام 

 المر ل  ااصلى لتقشي القيرصس  توقع أن ترفز استجان  الًياس  الجالح  صتشمت اربع مرا ت عام و فقي
ادقتصادي  على توفير الًيول  صدع  الد،تو ث  تت ور تدريجيا الي ة ود أ  ر استدام  للحد م  اتثار 
الًلبي  إلةرانام اد توان صالتلفيقو ت  تكون المر ل  ال اني  نادنتقال م  اد توان صالتلفيق تدريجا 

التعافي صالذي يمك  أن يكون متزامنا رلى  د ماو أما في المر ل  ال ال   فغنه توةد  اة  رلى اعاد   رلي
تدا ير اد توان صالتلفيق مر  ا،ري في نعي الحادم و أما في المر ل  الرانع  صاا،ير  فمجرد أن 

المنع   نام تًوي  المد وني  صبنانتتحول اددار  ادقتصادي  نحو استعاد  توازن المالي  العام  ناتلاذ اةرا
  دصرًا البلدانو صقد لعب  الًياس  النقدي  صالًياس  المالي  تتدا،ت اذه المرا ت ةزليا صقد تلتل  نا،ت 

 فعال في تلفيق  د  اذه اازم .

 :11-دور السياسة النقدرة في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد  -1
فما دل    تكاد تنحصر ادةرانام التي تعمد رلي ا الدصل في م ت اذه الظرص  في سياستي  رليًتي 

على ذل  التجاري القريب  التي م داا العال  في العقود القريب  المااي و صاما الًياس  النقدي  صالًياس  
م   91فيد _تًب  في ا فو  المالي   ي  تلع  الًياس  النقدي  دصرا م   في التلفيق م  ادارار التي

، ل الًماح للبنو  صااسواق المالي  نادستمرار في أدان دصراا المنو    ا فوس ان ماليي  صمًتقبليي  
ص املي  للملاقر المالي  و مما  تي  رمكاني   ماي  النمو ادقتصادي م  التداور صيحقظ فرع التش يت 

ى العا  ًي  للًياس  النقدي  في الحقاو على استقرار المًتو م  ادنلقاج الشد د و صتتم ت الوظيق  الرلي
لألسعار في الدصل و صتلفيي معددم سعر القالد  ادسمي  الرسمي و فقد اتلذ اد تيا  القدرالي ادمريكي 

 تلفيي معددم القالد  الرسمي  لمًتويام قريب   9191مارس  96على سبيت الم ال قرارًا مقاةئًا  و  
نق   أساس  911مارس  94نق   أساس و ص 41مارس تلفيي  رررررر  0على دفعتي و  و  م  الصقر 

(و أما نالنًب  49و ع9191  و الا مد م ديد 9118صاو تلفيي فاق ذا  الذي قا  نه في أغً س 
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للبن  المرفزي ادصربي م  ةانبه صام  ما اقلر عليه نالظر  ال ارئ صالميق  لجالح  فورصنا اقر 
  للتد،ت في 9191مليار  ورص رلى ن اي   841سياسته المحافظ  المع ود  تلصيل صعلى عكس 

( فما قا   تلفيي OJEU,2020,ECB,2020aاسواق المال ام  سياس  التًيير الكمي فذل  ال
(و صم  اددصام التي تًتلد  في الًياس  90و ع9191معدل القالد  رلى الصقرالصندصق النقد العربيو 

اد تياقي ادلزامي على ا داعام المصار  التجاري  م  أةت ان سيول  ااا ي   النقدي  ،قي نًب 
  و  ي  عمد رلى ،قي تل  النًب  م   9191مارس  94في ادقتصاد فما فعت البن  ادردني  و  

م  ي  دصدر( م  الًيول  اإلاا ي  للتلفيق  804مليون د نار ال 411لضن أ  ر م   %4رلى  8%
( و 9و ع9191لبي  لقيرصس فورصنا على ادقتصاد ااردنيو الالبن  المرفزي ااردنيد م  التبعام الً

صفما فعل  ادمارام العربي  المتحد  التي ،قي  نك ا لمرفزي نًب  اد تياقي ادلزامي للودالع تح  
(و فمند  دن انتشار الوبان عالميا م دم 09و ع9191القلح د %8رلى  95م   %41ال ل   نًب  

صاد ذل  الى ةقا  الًيول  صارتقاع ااسعار  9111واق المالي  العالمي  ان يارا فبيرا يماثت ان يار ادس
مما ةعت البنو  المرفزي  في المن ق  العربي  تتلذ العد د م  ادةرانام النقدي  لحماي  النمو ادقتصادي 

 مالي . لتلفيق ادثار الناةم  ع  ادزم  ص عاد  ادستقرار الى ادسواق ال

 .11دور  السياسة المالية في تخفيف تداعيات جائحة كوفيد _  -2
صذل   91صبالم ت يمك  للًياس  لمالي  أن تلع  دصرا  اسما في تلفيق تدا يام ةالح   فوفيد _ 

عالمي و صقد رفزم ال منإ داث التوازن ادقتصادي صت يير ادفاق المًتقبلي  للمالي  العام  في ادقتصاديا
د د م  الدراسام على اامي  الًياس  المالي  ناعتباراا افضت ادا  اقتصادي  متا   ل ستجان  للتدا يام الع

 (Baldwin and Weder di Mauro , 2020p15اازم  ال
صيشير ادقتصاد ون الي قدر فبير م  عد  اليقي  نشغن مًار الوبان صاادان ادقتصادي صالمالي  العام  

الذي يحت  اتلاذ قرارام الًياس  المالي  في الوق  الحاار   د  تحقير  ن و الشيفي الًنوام القادم
نتالج ام ت في المًتقبتو فما تظ ر أامي  توفر الحيز المالي الذي يًم   تنقيذ الحزم  التحقيزي  مع 

الذي قد  يارتقاع المد وني  العام  نشكت  اد نًب  الوبان و ناإلااف  رلى أامي  الضب  المالي المًتقبل
تدعو الحاة  اليه نعد زصال الجالح  إلعاد  التوازن المالي صالتللل م  العجز الناة  عن ا. النانقا عل  

 (917و ع 9191الد   عبدهللاد 
صتشمت أدصام الًياس  المالي  المتا   لمجا    تدا يام اازم  زياد  اإلنقاق العا  صالتضحي  ناإل رادام 

ق اع العا  صان ااس   صامانام القرصجو صيت  توفير الدع  المالي لألنش   صالقرصج الممنو   م  ال
ادقتصادي  في مكت دع  للمصار  لتقدي  المزيد م  ادلتمان في ادقتصاد أص دع  مبامر للميسًام 
المتوس   صالص ير  على سبيت الم الو صتلفيي الضرال  صالرسو  أص اإلعقانامو م ال ذل  ما قا  نه 
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( م  أنه في ظت الظرص  ادست نالي  الحالي  سو   دع  عم ن م  KNBالكويتي الوقنيال البن 
( على ال يم  التغةيري  الش ري  اة ز  نقا  البيعو فما  تي  %94أصحاي ااعمال  توفير ،ص  ال

(  9191ام ر مجانًا الادقتصادد  0اصحاي الشرفام الص ير  صالمتوس   تغةيت سداد أقًاق   لمد  
أيضا م  ، ل تغثير عوامت ادستقرار التلقالي  في النظا  ادقتصادي المحلي التي تعمت على استقرار 
الد،ت صادست    صالتي ترتب  نًمام نظا  الضرال و م ت الضرال  التصاعدي  ص عانام الب ال  صتعتمد 

  ا.لم ا أص نقللقو  تغثير العوامت التلقالي  على اللصالل ال يكلي  ل قتصاد المحلي فتض

 .ثانيًا: تأثير جائحة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
على العال  صالدصل العربي  و صما  رتب   ذل   91أ،ذًا في ادعتبار قبيع  تدا يام ةالح  فوفيد ررررررر 

الظر  م  مع يام تتعلر  ندر  أص عد  فقاي  أص موثوقي  البيانام صذل  نتيج   داث  الظاار  محت 
ه الجالح  العال  لتدا يام اذالرصدو فقد أمك  رصد استجان  الدصل العربي  مغن ا في ذل  مغن فاف  دصل 

م  ، ل  ز  متنوع  م  الًياسامو صاي التدا يام التي ترتب  أساسًا على ادةرانام صالًياسام 
التي اتبعت ا تل  الدصل لمواة   الجالح  صالًعي للقضان علي او  ي  تضمن   ز  تيًير مالي صتقدي 

نع ان يارااو دسيما عبر توةي ام البنو  لحث ص قز النمو ادقتصادي ص ماي  ميسًام ااعمال صم
المرفزي  في الدصل العربي  نإةرانام م ت ،قي سعر القالد  الرليًيو صتلفيق مرص  تلصيل 
القرصج م  قبت ميسًام ادلتمان و صالًماح للبنو  نإعاد  ةدصل  القرصج للق اعام المتضرر  م  

قدي م  البن  ل فراج ع  سيول  راا ي و القيرصس دصن تكلق و صتلفيي مت لبام اد تياقي الن
صالتغةي م الضريبي و صذل  ام  سير تعزيز ادقتصاد صالنمو صم  ت  ال ل  على الوظال و صقد 
تضمن  اذه الحزم  في ةان  اا  من ا سياسام موة   نشكت أ  ر صاو ًا اسواق العمت. الأ و 

 ( 957و ع  9191ممال و  

ول م ت دع  الصناعام صميسًام ادعمال ام   زم  اادف  للحقاو ت  دع  الوظال  ص ماي  الد،
على الوظال  صالد،ول م  ، ل الحقاو على استمراري  أنش   ميسًام ادعمال صالمشرصعام قام  

مليار دصدر  9091مليار ةنيه مصري ال والي  %9805مصر م  ، ل البن  المرفزي المصري نإل ان 
فجزن م   رنامج تلفيق الد ونو صصةه البن  المرفزي البنو  رلى سعر  مرف  متع ر  994أمريكي( م  

القالد  التقضيلي  على القرصج المقدم  رلى الشرفام الص ير  صالمتوس   صالصناعام صالًيا   صاإلسكان 
و فما أصدر البن  المرفزي  رنامج مران  %91رلى  %7لألسر منلقض  الد،ت صال بق  المتوس   م  

مليار دصدر أمريكي( و فذل  أقر تلفيي أص تغةيت ادقًا   900مليار ةنيه مصري ال 91 أس   ن يم 
م  قيم  فت قً  ص عقان عم ن التمويت ادص ر الذ    %41المًتحق  لعم ن التمويت ااص ر  نًب  
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ري  ايًددصن المدفوعام في الوق  المناس  م  عمول  الًداد المًبر للمد وني  أص تلفيي الرسو  ادد
 ( .90و ع9191لتجد د التمويت الحالي الالبن  المرفزي المصريو 

 ما قام  الًعودي  م  ، ل ميسً  النقد العربي الًعودي نإق ق  رنامج دع  تمويت الق اع اللاع 
مليار اريال سعودي   د  دع  الشرفام الص ير  صالمتوس  و صتحد دًا م  ، ل  41ن يم  رةمالي  

م التدفر النقديو صدع  رأس المال العامتو صتمكي  الق اع م  النمو صالمًاام  في تلفيق ع ن تقلبا
أقلر صندصق تنمي  الموارد  9191دع  النمو ادقتصاديو صالحقاو على العمال و صفي م ر مارس 

مليار ريال سعودي تتمحور  ول أربع رفالز اساسي  د دع  التوظيق  4( مبادر  ن يم  HRDFالبشري   ال
مليارو  904نا ث ع  العمت ن يم   911111مليونو دع   711مليار و دع  التدري  نمبلة  9ة نمبل

م  ، ل دع  التوظيق  9191صدع  أةور الًعود ي  العاملي  في الق اع اللاع منذ م ر  وليو 
 (9191ن يم  مليار ريالو الصزار  الموارد البشري  صالتنمي  ادةتما ي  و 

ار  المالي  تعليمام لك  الق اعي  العا  صاللاع نعمت الموظقي   نص  الوق  صفي الًودان أصدرم صز 
صبغةور فامل و مع قيا  ص د  الققر نالوزار   تلصيل  رامج لتقدي  الدع  العيني للعاملي  في الق اع 

( لتمويت %91ةزن م  عالدام ادستيراد ال 9191العا و صفذل  تلصيل مجلس الوزران في مارس 
ستيراد اادصي  صمد، م اإلنتاج ال زم  لمواصل  النشا  اإلنتاةي في المصانع المحلي و فما تكاليق ا

ت  الحقاو على استمراري  نشا  تصد ر المامي  رلى مصر م  ، ل معبر أمكي  البري في صادي  لقا 
 (.ILODو 9191صذل   قاظا على ديموم  النشا  الزراعي صد،ول العاملي   يه ال

ددان للدصل العربي  ان  ق م  سياسام المعالج  صالتصدي للجالح  لت  ي ف  المجالي  يظ ر اذا ا
للًياسام النش   صغير النش  و  ي  تحرفه  ز  الًياسام لتغمي  مبامر دستمراري  الوظال  صالد،ول 

و صام   ش صمنع ان ياراماو صذل  نالتوازي مع اةرانام صاسع  للحماي  للقئام المتضرر  صالم دد  صال
رةرانام تضم  الً م  الم ني  صام  للعاملي  الذ   استمرم أعمال  و صليس مًت ربًا أن تتبا   
مًتويام الحماي  سوان في مًتوي الت  ي  أص  ج  صقيم  التمويت الموةه ل ا  ي  الدصل العربي و  ي  

  البنان الميسًي م  ةان  صفذل رتب  اامر نالحيز المالي صهيكت الموارد نما في ذل  فقاي  صةود  
نمدي اتًاع  ج  ال ل  على تل  الحماي  م  ةان  آ،رو صاي اامور تتقاصم في ا الدصل العربي  
نشكت صاا و صما دم   يه أن مردصد صنتالج ت بير تل  الًياسام دزال م  المبكر تقييم ا صتتبع 

رلى  اسام صاإلةرانام ذات ا صصصول فت من اتغثيراتهو فما أنه د  توفر توثير  ول ت بير تل  الًي
  القئام صالشرال  التي يًت دف ا. 

انا   اة  رلى مزيج م  عمليام رنقاذ الشرفامو صتلفيق مرص  ادلتمان صالرصد لمًاند  الق اع 
ستًاعد  وند و مع الشرص  اا،رى ذام الصل اللاعو نما في ذل  الشرفام الص ير  صالمتوس  . فالمًا
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ام على النجا  م  نقل الد،ت صالحيلول  دصن تًري  العمال نشكت ةماعي. رن تحد د ااصلويام الشرف
صد سيما صناعام ص،دمام الشبكام م ت النقت صاللدمام اللوةًتي  صالتوزيع  -للق اعام ادستراتيجي  

حكومام  ي على الأمر نالة ااامي  لحماي  ال اق  اإلنتاةي  صدع  التعافي مًتقب . صينب -صالتمويت 
 Lyadnovaال نًب  عمليام اإلنقاذ م  اإلف س الترفيز على عناصر تنظي   يئ  ااعمالو ،اص ً 

and others, 2019 لتًوي  ما تواة ه الشرفام م  صعوبام صما  رتب    ا م  رعاد  هيكل  لد ون )
( Gali, 2020الشرفام. رن دصر صناد ر ال رص  الًيادي و صقباع  النقود  ي ما يكون التضل  منلقًضا ال

صادقتراج الدصليو اي عوامت يمك  ادستقاد  من ا ةميًعا لدع  الق اع اللاع صتلفيق االق  
الشرفام. صيمك  أيًضا النظر في تدا ير رنقاذ الشرفام صالق اعام ادستراتيجي  مع امان أن يكون ل ا 

 تغثير دال  على المنافً  في الًوق.
 العمل في الدول العربية.   ثالثًا: تأثير جائحة كورونا على سوق 

م  فاف  الدصل صالمجتمعام على مًتوي العال   91نال  التغثيرام صالتدا يام اللاص  نجالح  فوفيدر رررر 
نما في ذل  الدصل العربي و صرغ  التوافر القال  على تغثير أسواق العمت في العال  أةمع رد أن تل  

العربي  صالدصل النامي  نشكت أ  ر تعميمًاو صذل  نظرًا التدا يام فان  له ،صوصي  في  ال الدصل 
للتشانكام القالم   ي  ظاار  م ت الب ال  أص قصور التش يت نظواار اةتما ي  أ،ري أمد صقغ  م ت 
الققر صالجوع صالحرمان صامتداد  ادم عد  العدال  في توزيع الد،تو لتتكات  تل  الظواار معًا لتشكيت 

النًيج صاام  المجتمعيو صعلي المًتوي العالمي فقد امارم البيانام صاإل صانام  مصدر ت د د صتقتي 
الدصلي  صالوقني  لققد م  ي  الوظال  صان يار ال ل  صتراةع النمو صفذل  التوقع ناستمراري  تل  التغثيرام 

ةور لمل ا و صاارلى أمد ليس قصير و نما في ذل   ج  الوظال  المققود  صااعمال المع ل  صالًاعام ا
 (IMF,2020صالتعويضام المقلص . ال

مليار ملل فقد صاةه  009نحو  9191في الوق  الذي  لة  يه عدد العاملي  في العال  ن اي  العا  
مليون عامت نغةر د  تقااون أةور تكقي  581مليون الب ال و رااف  رلى صةود نحو  977نحو 

دصدر  901صفقا لل  الققر المعدل م  ةان  البن  الدصلي ن يم  للرصة   صأسرا  م  دالر  الققر المدقع 
م  أةمالي عدد العاملي   %9508و نما يم ت نحو 9199للعا   PPP وميا نًعر تعادل القو  الشرالي  

 , ILOفي العال و صا  د  تمتعون نالقدر  عت توفير ال ذان انقً   صلدصي   نشكت منتظ  صفا . ال

2020) 
دصدر للقرد  009مليون عامت يةيشون في فقر الأةر أقت م  متوس   601صيرتقع اذا العدد رلى نحو 

(. مما يعني صةود عامت فقير م   ي  فت ،مس عمال على PPP وميًا نًعر تعادل القو  الشرالي  
لدصل ذام ا مًتوى العال و فما تشير اإل صانام الدصلي  أن نحو ثل ي الققران في العال   تمرفزصن في

https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/emrj-materials/issue-9-2018/bankruptcy-and-restructuring-in-the-gcc--an-update-on-recent-developments-pdf.pdf
https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/emrj-materials/issue-9-2018/bankruptcy-and-restructuring-in-the-gcc--an-update-on-recent-developments-pdf.pdf
https://www.clearygottlieb.com/-/media/files/emrj-materials/issue-9-2018/bankruptcy-and-restructuring-in-the-gcc--an-update-on-recent-developments-pdf.pdf
https://voxeu.org/article/helicopter-money-time-now


 عىل الدول العربية )دراسة حالة ليبيا( COVID-19اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا  

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

م  الققران  تواةدصن في ااقالي  صالمناقر  %74الد،ت المتوس  صفر تصنيق البن  الدصليو فما أن 
 ( .UNDP,2019 and WB,2018الريفي  ال

 مصاذا  يمر  واوح رلى امكادم التنمي  التي تتعلر  نم  النمو صسياسام التنمي  في ادقتصاديا
 س مرادفا لتقليل الققرو  يما يعر  نالنمو غير المنحاز للققران.متوس   الد،تو  ي  تحقير النمو لي

أظ رم البيانام الدصلي  المتعلق   رصد صتير  ت ور الققر تراةع معددته مقا ت ارتقاع صاا  في أعداد 
 (.WB,2018دسيما على مًتوي الدصل العربي و ص قلي  افري يا ةنوي الصحران ال الققرانو

ً  الققر في الدصل العربي  أمارم البيانام أنه صفقا لل  الققر المحدد صفر صسةيًا لتحد د  ج  صن
صأعلى  %904المعا ير الوقني  فقد تراص   معددم الققر  ي  أقت مًتويات ا في ااردن  واقع نحو 

و صاو ما يظ ر  د  التقاصم  ي  الدصل العربي و فما  تبي  أن %5706مًتويات ا في اليم  صتونس  واقع 
عظ  الدصل العربي  قد صاة   مًتويام مرتقع  م  الققر صفر المعا ير الوقني و سون فان  دصل نق ي  م

م ت ليبيا صالجزالرو أص دصل متوس   الد،ت م ت مصر صااردن صالم ريو أص دصل منلقض  الد،ت 
نتميان رلى ن تاللتا اصالمًتوي التنموي م ت الًودانو على الن يي م  ذل  ةانم ةزر القمر صموريتاني

ذام التصنيق التنموي للًودان صاليم و محقق  المًتويام ادقت في اذا الميمر مقارن  نكاف  الدصل 
العربي  محت الرصدو أ،ذًا في ادعتبار أن دصًد م ت ادردن التي  لة في ا معدل الققر الوقني نحو 

تميان رلى ذام التصنيقام الدصلي  تن %9907و صتونس التي  لة في ا معدل الققر الوقني نحو  5905%
الصادر ع  البرنامج  HDIصفر مةيار متوس  د،ت القرد للبن  الدصليو أص صفر مةيار التنمي  البشري  

اإلنمالي لألم  المتحد و فذل  فقد ةانم معظ  الدصل العربي  متجاصز  المتوس  العربي البالة نحو 
ةان متجاصزًا نظيره المتحقر فمتوس  عا  للدصل النامي و  و فما أن اذا المتوس  العربي نحد ذاته9404%

صفذل  متجاصزًا للمعدل المحقر في اقلي  ةنوي اسيا الذي يم ت أ د مرا ز الققر في العال .الأ و 
 (959وع9191ممال د

 9191سنوام المً   أ دث،  الققر الوقني في الدصل العربي  صعدد م  أقالي  العال  صفر ( 1الشكل رقم )
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المتا  و فقد  المحًوي صفر ا دث  يانام الممًو   MPIأما على مًتوي ميمر الققر متعدد ادنعاد 
ةانم المعددم متقاصت  صبوتير  أعلى نًبيًا م  مًتويام ميمر الققر صفر الل و  الوقني و ص ن فان  

المتوس  المحقر الم  ظ  ادساسي  اي أن العدد اد بر م  الدصل العربي   قر مًتويام أقت م  
عربيًاو صم  نظيره المتحقر على مًتوي الدصل النامي  صااقالي  الدصلي  محت المقارن و صفان  المعددم 
ااعلى عربيًا في ميمر الققر متعدد ادنعاد مترفز  في الدصل العربي  ادقت نموًا صفر تصنيق البن  

صفر تصنيق البرنامج اإلنمالي مم ل  في  الدصليو أص الدصل ذام مًتوي التنمي  البشري  المنلقي
الًودانو صموريتانيا صاليم و صةزر القمرو صةانم ناقي الدصل العربي  ناست نان الم ري أقت م  المتوس  

و ليغ،ذ اذا المعدل في ادرتقاع ليصت رلى  %105العربيو لتتحقر اقت المعددم في ااردن  نحو 
 في العراق. 706%

 في الدصل العربي  صأقالي  مقارن   MPIالققر متعدد ادنعاد  معدل (2الشكل رقم )

 
   ظ ايضا أن الدصل م ت تونس التي صاة   مًتويام عالي  م  الققر الم لر صفر الل  الوقنيو 
المرتب   دصره  بعد المًتوي المةيشيو تمكن  م  تحًي  اذا اددان عند اد،ذ في ادعتبار ناقي ادنعاد 

نالققر متعدد اانعاد مم ل  في الصح و صالتعلي و على الن يي م  ذل   ال  م ت اليم  الذي المتصل  
صاةه مًتويام أعلي م  الققر متعدد ادنعاد مقارن  نمعددم الققر الم لر صفر الل  الوقني للققرو 

 في ددل  على المعانا  ااعلى في نعدي الصح  صالتعلي .
 وا  معانا  الدصل العربي   وثير  متبا ن  لملاقر الققر متعدد اانعاد على  اااف  رلى اذا التحليت الذي

المًتوي الوقنيو  برز ميمر غاي  في ادامي  صاو المتعلر  تقد ر نًب  الًكان المعراون للوقوع 
م  رةمالي عدد  %105ام  دالر  الققر متعدد اانعاد في الدصل العربي و  ي  تظ ر البيانام أن نحو 

مليون مواق  عربي  01ًكان في الدصل العربي  معراون للققر متعدد ادنعاد صاو ما يعني أن نحو ال
معراون للققر متعدد ادنعادو صتتزا د اذه النًب  في  ال  فت م  ليبيا صالم ري صالًودان صموريتانيا 
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النًب  في الدصل م ت  و في  ي  تتراةع اذه %9900صاليم و لتبلة أعلى مًتويات ا في ةزر القمر  واقع 
فق  م   %108سوريا صمصر صالجزالر صفلً ي  صالعراق صتونسو لتبلة أقت معددت ا في ااردن  واقع 

 (950و ع9191الًكان. الأ وممال و نوا  محمودو 
 القئ  المعرا  للققر متعدد ادنعاد في الدصل العربي  (3الشكل رقم )

 
تمعام العربي  مد د  الحًاسي  للوقوع ام  دالر  الققر صاي نً  توا  أن مرال  صاسع  في المج

متعدد ادنعاد نتيج  أي ت يرام أص ازمام ت يير م  أصااع ا المةيشي  أص التعليمي  أص الصحي  و فما 
صتدا يات ا صبلاص  على الد،ولو صذل  نالتناس  مع  ج  صأامي   91او الحال في ظت أزم  فوفيد ررررررررررر 

النًب  لكت دصل  د سيما تل  التي تجاصزم المتوس  العربيو صفذل  تل  التي  نلقي في ا اذه القئ  ن
 اذا المعدل نًبيًا ع  المتوس  العربيو رد أن ا تتً  نك افت ا الًكاني  العالي  م ت مصر.

 .سياسات وإجراءات مقترحة للتعافي وتنشيط أسواق العمل وصيانة رأس المال البشري رابعًا: 
على لعال  صالدصل لعربي و صما  رتب   ذل  الظر   91ا،د في ادعتبار قبيع  تدا يام ةالح  فوفيد رررررررررر 

م  مع يام تتعلر  ندر  أص عد  فقاي  أص موثوقي  البيانام صذل  نتيج   داث  الظاار  محت الدراس و 
العربي  صاي تعاني نالقعت م  رمكادم قد صاة   الدصل  91أظ رم الدراسام أن ةالح  فورصنا فوفيد ررررر 

  ي ي  في أسواق العمتو تتبا   اذه ادمكادم  يما  ي  الدصل العربي  في ارتبا  صاا   باقي عناصر 
التبا   في هيكت الموارد صال اقام صمًتويام التنمي  القالم  في فت من او  ي  يمك  صاع الدصل 

ام أساسي  تتد،ت  يما  ين ا نشكت فبيردتض  المجموع  العربي  ام  اذا ادقار ام  ث ث مجموع
ادصلى الدصل مرتقع  الد،ت صالتي تواةه مًتويام منلقض  نًبيًا م  الب ال و صاي تمتل  أسواق عمت 
مًتقبل  صمًتضيق  للعمال  ااةنبي  / الوافد و صالتي تتً  فذل  نغقر  ماي  عالي  للعاملي  م  مواقني ا 

ا  صالللو دسيما العا و صالتي صاة   تدا يام الجالح  نشكت أساسي م  ، ل دع  في الق اعي  الع
( صتتضم  اذه 969و ع9191الوظال  للمواقني  في الق اع اللاع فغصلوي والنوا  محمودد 
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المجموع  نشكت اساسي دصل مجلس التعاصن اللليجيو صتض  المجموع  ال اني  الدصل العربي  متوس   
ةه مًتويام مرتقع  نًبيا م  الب ال و صالتي تتً  نغقر  ماي  محدصد  الت  ي و صاي الد،ت التي توا

تواةه رمكادم   ي ي  في سياد  نم  العمت غير المنظ و صارتقاع معددم الققرو صانلقاج نًب  
العاملي  نغةر نشكت عا  على المًتوي الكليو صاي تض  دصل م ت مصر صالم ري صااردن صالجزالر 

س صلبنان صفلً ي  صالعراقو صقد صاة   اذه المجموع  تدا يام الجالح  م  ، ل  ز  متنوع  صتون
م  سياسام العمت دسيما غير النش   سةيًا لحماي  القئام الضةيق  صبلاص  العاملي  ام  الق اع 

اة  ا و غير المنظ و في  ي  تتً  المجموع  ال ال    ذام الًمام أص تواةه ذام ادمكاليام التي ت
فذل  ادقت  التنموي  ادقت صاي مالمجموع  ال اني  صلك   وثير  أعلى نًبيًا فما تنتمي عموما للتصنيقا

عربيًا صفر مةيار متوس  د،ت القرد م  الناتج المحلي اإلةماليو صالتي تض  دصل م ت الًودان صاليم  
 صموريتانيا صةيبوتي صالصومال.

  نًياسام ص ةرانام متعدد  ام   قظ س م  صآم  العاملي  م ت صقد قام  المجموعام ال  ث  فذل
التباعد صالتع يت صاإلةازام مدفوع  ادةر صالعمت ع  نعد أص نشكت متناصيو صمحاصل  تغمي  ص ماي  
العاملي  في مكان العمت المنلرقي  في الق اعام صاانش   الحيوي  غير اللااع  للتع يتو فما قام  

من ا  واع معا ير لمًاعد  الشرفام صميسًام ادعمال تتضم  اد تقاو نالعمال   الحكومام في عدد
صفذل  تقييد أص الحد م  اةرانام تلفيي أةور العاملي  في او صفي اون التًلي  أن لكت سياس  فلق  

للحد  التمويل ا صتمويت رةرانات او فم  البد  ي أن تتقاصم الدصل العربي  في قبيع  ص ج  صنو ي  تد، ت 
م  تدا يام اذه الجالح  على أسواق العمت صالوظال  صالد،ولو صذل  صفر هيكت الموارد صمًا   الحيز 
المالي المتاح في فت من او صاو الحيز الذي يضير فلما تحرفنا نشكت عا  م  دصل المجموع  ادصلى 

 رلى دصل المجموع  ال ال  . 
النق   تنوعا في العال و ف و يعتمد على ق اعااقت تصاديام قادقتصاد الليبي م  ام  أما نالنًب  ل  

عا   ندما رانام الًياسي  صالعمليام العًكري  التي صقع  في ليبيا ادصال از نشكت أساسيو صقد أدم 
مما  و9195مع ن اي  عا   %81يبيا م  النق   نًب  صصل  رلى رلى انلقاج  اد في رنتاج ل و9199

ادو صانكمك قتصاددو صالذي  دصره أدى رلى تع ر النمو لمصدر الد،ت الو يد نالب قتصاد الليبيادأفقد 
تقتصر الض و  التي  تعرج ل ا  وصد 9195عا  % 71ةمالي الح يقي  نًب  ادالناتج المحلي 

 قتصادً  الليبي على تراةع رنتاج النق  صتصد رهو ص نما تًب  ال بو  المتواصت في أسعار اللا  عالميااد
رلى تعرج البلد لعجز مًتمر في الموازن  العام و دفع ا رلى البدن في استنزا   نتيج  لجالح  فورصنا
 ااةنبي.ا تياقاته م  النقد 

   ااقرا راق  يررررر اتقررررروق النق  رثرى سرا رلررادم ليبيررر  و عرررام الزالقررام صالبدا رر   ادنتكاسروام مرد سنرررربعص 
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على  ادن  غير مًتقر   سمح  ناستئنا  العمت في معظ  الحقوق صالموانبو لك  مًتقبت المتصارع  
نزاع صتعمت ليبيا على زياد  اإلنتاج نًرع  نعد أن أدى ال اذه الصناع   واةه تحديام سياسي  صاقتصادي و

تاج النق و عبر صاتقق  ااقرا  المتحارب و على زياد  رن .المًل  رلى رغ ق ةميع رنتاج الب د تقريبا
ال ل  م   آمري  رس المنش م النق ي  في المن قتي  ال ربي  صالشرقي و نالعمت مبامر  مع مندصي 
تعينه الميسً  الوقني  للنق  لتقدي  توصيام نشغن رعاد  هيكل   رس المنش م النق ي  نما يكقت زياد  

 ."صاستمراري  تدفر النق 
 د م  الدصل اا،رى في منظم  البلدان المصدر  للنق  الأصب (و صاو صتورد اتن ليبيا نق ا أ  ر م  العد

 .ما أثار ملاص  محللي  م  زياد  المعرصج مع انلقاج ال ل  العالمي على اللا 
مليون  رميت  وميا اذا العا و صأ  ر  904صقبت اإلغ ق فان  لدى ليبيا ،   قمو   لزياد  اإلنتاج رلى 

ك  تبدص اذه ااادا  صةب  نشكت ،اع اتنو نظرا للحال  المتدا ي  و  ل9195مليون نحلول  9م  
 لمنش مو علماً لصاذا التحدي يكم  في توفير التمويت إلةران رص  ام  للبني  التحتي  النق ي  في الب د و

 . مليون دصدر 911نغن رص ح رؤصس اتنار ص داا سيكل  أ  ر م  

 ادم الرفود الحاد تدا يام مًتديم  على الناتج المحتمت م  ، ل تقليل  ُتللّ  صفي ادمد البعيد  
معددم ادست مار صاد تكارو صت  ت رأس المال البشري للعاقلي و صادنًحاي م  دالر  التجار  العالمي و 

 ىعلصستكون ااارار ال ويل  ااةت لجالح  فورصنا مد د  لل اي    .صانق اع الصل  نً ست التوريد
انلقاج ال ل  ص  ان يار أسعار النق . صذل  نتيج  لنق البلدان المصدر  ل ادقتصاد الليبي ناعتباره أ د

العالمي م  أ بر المًتورد   في العال  م ت الوديام المتحد  صالصي و صذل  نتيج  عملي  ادغ ق التي 
فئ  اقتصادام ااسواق الصاعد  صالبلدان النامي و   و صتعتبر ليبيا م 91 دث نتيج  ةالح  فوفيد ررررررررر 

و  .%99فقي المتوس  قد  يدي فًاد يصا به ان يار أسعار النق  رلى انلقاج الناتج المحتمت  نًب  
أن تصم  استجانات ا صترتب ا  ً   د  الصدم . صينب ي أن ترفز أصد  الليبي ًل ام الينب ي على ف

  صما  رتب    ا م  ، ر الرفود ادقتصادي. صيمك  تغةيت اب  على ادستجان  لل وارئ الصحي
أصااع المالي  العام  المرتب  نادنلقاج المًتمر في أسعار النق و صمعالج  اتثار غير المبامر   تى 
 ت  التعافي م  الجالح . صبدد م  ذل و  نب ي أن  نص  الترفيز  اليا على تعد ت ملصصام الموازن  

 -  اإلنقاق. صفي رقار التصدي لجالح  فورصناو يمك  للًل ام رع ان دفع  ل نقاق الصحيصزياد  فعالي
نما في ذل  رنتاج أدصام اد،تبار أص مراؤااو صتعبئ  العاملي  الصحيي  صدفع رصاتب  و صتعزيز البني  

لملال ي  االتحتي  للرعاي  الصحي و صادستعداد لحم م الت ةي . فتعزيز عمليام اد،تبار صتعق  
للمصا ي  نقيرصس فورصنا أمر م   لل اي  لتحد د ن اق العدصى صرصد الحادم صعزل او صاو عامت محدد 

 .إلعاد  فت  ادقتصاد م  عدمه  دصن التًب  في  دصث موة  ثاني  م  تقشي القيرصس

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D9%84%D9%90%D9%91%D9%81+%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84+%D9%85%D9%86+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%88%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84+%D8%B1%D8%A3%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8+%D9%85%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A9+%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF.&url=https://blogs.worldbank.org/ar/voices/covid-19-will-leave-lasting-economic-scars-around-world/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_AR_EXT&via=Albankaldawli
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 دالنتائج
اقي ادلزامي نًب  اد تي م  اادصام التي استلدمت ا نعي الدصل العربي  في الًياس  النقدي  ،قي -9

على ا داعام المصار  التجاري  م  أةت ان سيول  ااا ي  في ادقتصاد أما نالنًب  للًياس  المالي  
التي اتبعت ا اذه الدصل فقد تم ل  في توفير الدع  المالي لألنش   ادقتصادي  في مكت دع  للمصار  

بامر للميسًام المتوس   صالص ير  و صتلفيي لتقدي  المزيد م  ادلتمان في ادقتصاد أص دع  م
 الضرال  صالرسو  أص ادعقانام.

ظ ر صااحًا في الدصل العربي  مرتقع  الد،ت م ت الًعودي  صالكوي  ادنحياز رلى  ماي  العمال   -2
  دسيما المواقن  في الق اعي  العا  صاللاعو رااف  درتقاع قيم   ز  التمويت الموةه لبرامج الحماي

 الملتلق .
ظ ر في  ادم الدصل العربي  اا،رى محاصل  الوصول للقئام اد  ر اشام  مم ل  نشكت أساسي  -3

في العمال  ام  الق اع غير المنظ و صلك  م  الواا  أن مًتويام التمويت لحماي  تل  القئام د 
 تتناس  مع اتًاع  ج  اذه القئ  صمت لبام  ما ت ا.

ان  م  اذه ادزم  رلى فرص  م  ، ل ردماج مرال  ةد د  الأفراد ظ ر تمك  تحويت ة -4
 صميسًام( ام  الق اع غير المنظ  تح  مظل  الضمان صالحماي  ادةتما ي  دسيما في ادردن.

اتً  أدان الدصل العربي  نما في ا ليبيا تبا   صاا   يما  تعلر نإةرانام  ماي  صس م  العاملي   -5
قيذ صالمتانع  صفذل   ج  التمويت الملصل لتل  الًياسامو  ي  تناسب  ةوان  صالقدر  على التن

التقاصم مع ةان  مًتوي التنمي  القال  في الدصل  نشكت عا  دسيما التنمي  الميسًي  صةود  صفقان  
 صفعالي  التنظي  الحكومي.

 التوصيات:
مت لبام ،لر الوظال  التي تتوافر ص سياسام سوق عمت صفر منظور انتقالي ال انع لتنشي  ال ل  ص  -9

ادستدام  نشكت أساسي لمحاصل  تحقير النمو في فت م  الناتج صالوظال  صاإلنتاةي و صاو ما يمك  أن 
 ت  تح يقه م  ، ل نم  النمو المشتر  صالشامت م  ، ل ررسان التوازن الًلي   ي  ثناليام التكنولوةيا 

أس المال صالعمال  المع مراعا  قبيع  الدصل  صهيكل ا اإلنتاةي صالعمال و صااةور صاإلنتاةي و صر 
 صالديم رافي(.

أظ رم الدراس  قيا  الدصل العربي  صأسو   تجاري  دصر محوري لًياسام سوق العمت النش  د -9
صت بيقام الدصل المتقدم  صالصاعد  نالتصدي لتدا يام الجالح  م  ، ل  ز  صاسع  لدع  الوظال  

ار الد،ول ت  تقديم ا للمشرصعام صميسًام ادعمال م  ، ل مبادرام البنو  المرفزي و صمنع ان ي
صاي ممارس  صحيح  يج  ادستمرار في ا مع التدقير  يما  تعلر نجوان  متانع  تنقيذاا صالتغ د م  
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عا ير مصصول ا رلى القئام صالميسًام صالق اعام المًت دف  و فما يمك  تضمي  تل  المبادرام نعي ال
اداا ي  التي تجعت م  المعالج  ال ارل  ال زم  قانعًا مًتداما م  ، ل اااف  معا ير تتعلر نالقئ  

 العمري  المًتقيد و صالتي  نص  نان تكون م  الشباي. 
ارصر  رعاد  النظر في الترا ي  ال يكلي  التي تشكت اسواق الدصل العربي  صفذل  للًلع صاللدمام  -0

المالو م  ، ل نماذج ةد د  تنًح  في ا الدصل  فتوةه عا  لحًاي تقدي  دصر الق اع اللاع صراس 
 المنتج صالمنافس صالقادر على دفع النمو صالتش يت على  د سوان.

 :المراجع

1 - Baldwin R and B Weder di Mauro (2020), Mitigating the Covid Economic Crisis: Act Fast 

and Do Whatever It Takes, aVoxEU.org eBook, CEPR Press 

 .(9191ا مد م دي الشريق  لوافيد نحو نظا  نقدي صاقتصادي عادلوال ةد و ةامع  المل  عبدالعزيزو  -9
 .(9191صندصق النقد العربيد تقرير آفاق ادقتصاد العربيو اإلصدار الحادي عشروالأ ريتو أ وظبيو  - 0
أ ريت  9ال فزي ااردني ال ادف  د توان تدا يام فيرصس فورصنا المًتجد على ادقتصاد الوقنيورةرانام البن  المر  -5

 .و عمانو البن  المرفزي ااردني(9191

قلح  الوليد أ مدد التدا يام ادقتصادي  لقيرصس فورصنا المًتجد على الدصل العربي و الأ ريتو أ وظبيو صندصق النقد  -4
 .(9191العربيو 

 .9191ا عل  الد   عبدهللاد دصر الًياس  المالي  صالنقدي  في  قز النمو صالتش يتو نانق -6

م ور  0تغةيت سداد ااقًا  اصحاي الشرفام الص ير  صالمتوس   لمد  ’’د الكوي  الوقني( ’’ 9191ادقتصادال - 8
 https: www.eliktisad.com 9191مارس  94مجانًاو 

 99الوظال  اللضران في الدصل العربي و مجل  التنمي  صالًياسام ادقتصادي و العددأ و ممال و نوا د مًتقبت  - 7
 .(9191ال نا رو المع د العربي للتل ي و 

 .(9191البن  المرفزي المصريد تعليمام ص ةرانام البن  المرفزي للحد م  آثار فيرصس فورصنا المًتجدو الما وو  - 1
ادةتما ي  د قرار تنظي  الع قام التعاقدي   ي  العاملي  صأصحاي العمت لمواة   صزار  الموارد البشري  صالتنمي   -91

 .9191ةالح  فورصناو 
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 العامل الخارجي وأثره عىل التحول الديمقراطي

 خليفة صاحل خليفةأ. ، املرنين حممد عمراند. 

 ليبيا-جامعة الزيتونة 

 :المستخلص
سع  الدراس  رلى تًلي  الضون  ول مًغل  التحول الديمقراقيو صمعرف  رلى أي مدى يمك  أن يكون 
انا  تغثيرام مبامر  للعامت اللارةي على المًغل و سوان أ ان ذل  التغثير نانعا م  البيئ  اإلقليمي  أص 

الدصل  الديمقراقي ،اص  فيدصلي  التي قد تلع  دصًرا نارًزا صم ما في تد ي  أص تنشي  عملي  التحول 
 النامي . 

 :المقدمة
رن العال  يش د ما نًميه نموة  عارم  تجتاح العال  نكامله سارم في رفب ا عد  دصل تم ل  في التحول 
م  النظ  الشمولي  رلى الديمقراقي . صفي اذا الصدد تًعي اذه الدراس  رلى تًلي  الضون على دصر 

التحول الديمقراقيو صذل  م  ، ل صاعه تح  المج ر البح ي نغي  دراس  العامت اللارةي صأثره على 
نعي تل  اددصام صادليام صتناصل ا نالتحليت صالدراس و صفش  مدى تغثير العامت اللارةي عملي  التحول 

  لصبالتالي تً يت عملي  التحول رلى النظا  الديمقراقي المرتق . ترسيلا لمق و   نان الدص  الديمقراقيو
 ذام الميسًام الديمقراقي  الراسل . 

 اشكالية الدراسة:
اذه الدراس  د ت د  رلى ايجاد مقاربام تنظيري  تقًيري  التي تًعي رلى تقًير ذل  نقدر ما تًعي رلى 
صص  صتحليت تغثير العامت اللارةي في عملي  التحول الديمقراقي. صبنان على ذل  فان اذه الدراس  

ل هل  م  ، ل معالج  امكالي  التحول الديمقراقي م  زاصي  العامت اللارةي. تًل  الضون على ذ
  . نالتالي امكالي  اذه الدراس  ت رح التًاؤدم التاليأثر العامل الخارجي على عملية التحول الدرمقراطي

 اقي؟ر رلى أي مدى يمك  أن يكون للعامت اللارةي دصر فاعً  أص رليًًيا في عملي  التحول الديمق-1
 ما اي ااسباي التي ادم رلى التحول الديمقراقي؟-2
 ما اي ادليام آص اددصام التي استلدم ا العامت اللارةي للولوج رلى التحول الديمقراقي؟-3

 :أهداف الدراسة
ت د  اذه الدراس  رلى صص  صتحليت رثر العامت اللارةي على مًغل  التحول الديمقراقي صفذل  تعرج 

التي ادم رلى التحول الديمقراقي مع الترفيز التحليت صاليام ادصام العامت اللارةي التي  رلى ااسباي
 يًتلدم ا للتحول الديمقراقي.
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 :أهمية الدراسة
تكم  أامي  اذه الدراس  التي تحاصل القان الضون على العامت اللارةي صأثره على التحول الديمقراقي 

 ق  لعملي  تحول الدصل للديمقراقي  فعلى صعيد القكر التن يرفي ظت عال   دان يش د موة  صاسع  صف ي
الًياسي يجد في التحول الديمقراقي مجاًد ،صًبا صاسًعا إلنتاج المقاربام صالرؤى اذه المقاربام صالرؤى 
اي نحك  ال بيع  د يمك  أن تكون  اسم  صن الي و ذل  د ي رح رمكاليام البحث صالتن ير الًياسي 

عرج افاقه ال محدصد  صيعزز الحاة  الدالم  رليه. على صعيد الحرف  الًياسي  تتم ت في  ت أيًضا ي
 تغقير تجاري الدصل في التحول الديمقراقي.

 :منهجية الدراسة 
اذه الدراس  تًتعي  نالمدا،ت المًتلدم  في التحول الديمقراقي صفذل  تًتلد  المن ج الوصقي 

 لعامت اللارةي صأثره على التحول الديمقراقي.صالتحليلي ذل  نغي  التعر  على ا
  :تقسيمات الدراسة

اذه الدراس  تًعي رلى تًلي  الضون على العامت اللارةي صأثر على التحول الديمقراقي صارتغم تقًي  
الدراس  نعد المقدم  رلى ث ث  م ال و الم ل  ادصل  تناصل اإلقار النظري للتحول الديمقراقيو  ينما 

ال اني  تناصل قرانام في أد يام الديمقراقي و في  ي   تناصل الم ل  ال الث أدصام صآليام الم ل  
 التحول الديمقراقي. تلت ا ،اتم  صتوصيام.

 اإلطار النظري للتحول الدرمقراطي. :المطلب االول

 :األطر النظرية لتحليل عملية التحول الدرمقراطي :أوال
م  ، ل استعراج ااد يام التي تتناصل التحول الديمقراقي  تب  نغن انا  عد  مدا،ت نظري  رليً  

 لتقًير صتحليت اذه الظاار . 

المد،ت التحد  يو صاو المد،ت الذي  يفد على عدد م  المت لبام ادةتما ي  صادقتصادي  لعملي   -1
مد،ت   صالتنمي  ادقتصادي . صم  ادصالت المنظري  ل ذا الالديمقراقي و صيرب   ي  الديمقراقي  الليبيرالي

اد  سمي  م  ، ل دعوته لليبرالي  الًياسي  ناعتباراا مرقا ارصرًيا لألدان القعال للًوق الذي يعتبره 
محر  النمو ادقتصاديو صلتحد د الع ق   ي  الديمقراقي  صالتنمي  تتض  م  ، ل اقرص   ليبً و م  

(و 42و ع2111ه على صةود تران   ي  الديمقراقي  نمًتوى التنمي  ادقتصادي  ال وترو ، ل تغ يد
صعليه فإن لبيً  رؤيته تقو  على افتراج أن التنمي  ادقتصادي  اي التي أدم رلى الديمقراقي  

(. نالتالي فغن التنمي  اي المحدد اا  ر أامي  م  المت يرام اا،رى Diamons,1992: p p 30-31ال
 مجتمع . 
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المد،ت ادنتقالي صاو المد،ت الذي  رفز على العمليام الًياسي  صعلى مبادرام ص،يارام النلب   -2
لتقًير عملي  ادنتقال م   ك  تًل ي رلى  ك  ديمقراقي ليبرالي. م  أم ر منظري اذا المد،ت 

  ورًيا تاريلًياومد،ً  ترصستوو  يث تتمحور فكرت    ول فيفي  تحقير الديمقراقي  صيرى نضرصر  صةود 
 ما ي رح أنصار اذا ادقتراي أن المًار التاريلي للديمقراقي  الليبيرالي   تحدد  واس   مبادرام صأفعال 
النل و رد أن مبادرام ص،يارام النلب  د تحدث أ دا في فراغو ف ي ترتب  ارتباقا صثيقا نالبنى المجتمةي و 

ل بيةي  صادةتما ي و صمجموع  م  القرع المت ير و صمجموع  م  صالتي تتكون م  عدد م  الضوان  ا
ال ي  صالضوان  صالتي يمك  أن تحدث ت يرام ةذري  على اتجاه ،يارام النل  الديقيدو المرةع الًا رو 

 (.34ع 
نغثر ت ير  نى القو  صالًل   على عملي  التحول الديمقراقي. يقًراا  البنيوي صالذي   ت المد،ت  -0

الذي يقضي   يًيالرل ادفتراج صيتغسس المد،ت البنيوي على لقكر  صمق و  القو  صالًل   المت ير . صفقا
توة  صةود قيودو تً نغن التقاع م المت ير  تدريجًيا لبنى الًل   صالقو  سياسي و اةتما ي و اقتصادي و

مقراقي  الليبرالي و دي رلى الديفي صيرصر  تاريلي  تي  غالباو صتوفر فرًصا تدفع نالنل  الًياسي  صغيرا 
في  ي  نجد  ادم أ،رى قد تيدي رلى ع قام صتقاع م دا،ت  نى القو  صالًل   رلى درصي سياسي  
أ،رىو صباعتبار أن  نى الًل   صالقو  تتبدل م   ي  رلى آ،ر ، ل فترام زمني  متباعد و فإن تقًيرام 

صم  أنصار اذا المد،ت نارنجنون مورو د تر  . ويل  اامدالمد،ت البنيوي لعملي  التحول الديمقراقي ق
رصمما ر.  يث تًتند تغصي م المد،ت البنيوي على المن لقام القكري  صالتي مقاداا أن المًار التاريلي 
اي دصل  ناتجاه الديمقراقي  الليبرالي  أص ادتجاه اي نم  سياسي أ،ر  تغسس صيبنى أساسا صةواريا 

ت ير  لل بق  صالدصل  صالقوى الدصلي  صالمتغثر   نم  التنمي  الرأسمالي و صليس م  ، ل   ً  البنى الم
،يارام صمبادرام النل و فعلى الرغ  م   أن ا تقو  نليارام صمبادرام محدد و رد رن تل  الليارام 

دو المرةع الديقي صالمبادرام د يمك  تقًيراا رد م  ، ل اإلمار  رلى الضوان  البنيوي  المحي     ا
 (.34الًا رو ع 

 :انماط عمليات التحول الدرمقراطي :ثانيا
 Huntingtion,1993,pي رح انتجتون أربع  امكال قد  تلذاا ادنتقال الديمقراقي في النظ  التًل ي . ال

217). 
ل ي دصن التً يث تنجز عملي  ادنتقال الديمقراقي عبر مبادرام يقو    ا النظا   دالتحول الذاتي-1

 تد،ت أي ة ام أ،رى.
 يث تت  عملي  ادنتقال الديمقراقي ع  قرير اتقاقام مشترف   ي  النل  الحا م   دالتحول ادتقاقي-2

 صالنل  المعارا .
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  يث تنتج عملي  الدمقراق  عبر الض و  صالمعارا  الشعبي .دالتحول اإل  لي-3
 نتيج  لتد، م أةنبي .  يث تحدث عملي  الدمقراق دالتد،ت ااةنبي-4

 الدرمقراطي:أسباب التحول  :ثالثا
م ل  عمليام التحول الديمقراقي الظاار  العالمي  ااا  ، ل العقود اا،ير  م  القرن العشري  

( فالموة  ادصلي  دأم في عشرينيام م  القرن التاسع عشر صانت   في عا  64وع2115الالم يربيو
الزم و م دم عدد م  الدصل تبًدا في التحول م  أنظم  تًل ي  رلى    صاستمرم زاان قرن م 1928

أنظم  ديمقراقي  صبنان ميسًام الديمقراقي  الليبرالي  ا تدان م   الوديام المتحد  ادمريكي و انجلتراو 
  يفرنًاو ص قبت الحري العالمي  ادصلي عرف  اي اليا صادرةنتي  نظ  ديمقراقي و أما نعد الحري العالم

ادصلي فالتحر  الديمقراقي صار ناتجاه ر رلندا صايًلندا صتحرف  اسبانيا صميلي نحو الديمقراقي  الليبرالي و 
اذه القتر  م دم ما يقري ع  ث ثي  دصل  اتج   رلى  نان الميسًام الديمقراقي  الليبرالي .  وصول 

المانياو عادم أص رةع  نعي الدصل  و صاتلر رلى الحك  في 1922موسولينى رلى الحك  في اي اليا  
رلى انظم  ممولي  الموة  المضاد  صفي غصون سن  عاد  الدصل ع  الديمقراقي  صاي التوالناو دتفياو 
 وغً  ياو  ل اريا ناإلااف  رلى المانيا  وصول اتلر صالنمًا صالتشي و اما في من ق  الكاريبي فنجد 

(.  تض  م  اذا ان 72Huntingtio,1991, pال   صادةوراىالعود  ممل  فت م  البرازيت صادرةنتي
انا  عود  م  الديمقراقي  الليبرالي  صلك  الواا  ان ادتجاه نحو الديمقراقي  أ  ر م  العود  عن او 

 فالدصل التي صا ب  اص زاد  رلى الديمقراقي  اع  عدد الدصل التي رةع  رلى النظ  الشمولي .
الحلقان في الحري العالمي  ادصلي  دأم الموة  ال اني  م  التحول الديمقراقيو في أعقاي انتصار دصل  

صمكت انتصار الحلقان في الحري عمت على الدفع عملي  انشان ميسًام ديمقراقي  في الدصل التي 
دصل و المانيا ال ربي  صاي اليا 36 والي 1964ان زم  في الحري  يث صصت عدد الدصل الديمقراقي  عا  

لنمًا صاليانان صانان الحري البرازيت صفوستاريكا صفي اصا،ر عا  ادربعينامو تحرف  ترفيا صاليونان صا
ناتجاه الديمقراقي و صفي امريكيا ال تيني   دأم اارةواي نالتحول رلى الديمقراقي . صاعقب ا ادرةنتي  

م  البيرص  ع  الديمقراقي  الليبرالي صفولومبيا صالبيرص صفنزصي و اذه القتر  م دم ايًضا عود  عد  دصل 
 31رلى البرازيت ص صوًد رلى  ولندا صادرةنتي  صيبلة عدد الدصل التي نق  على دري الديمقراقي   والي 

   (.ibad,p77الدصل 
و  يث نجد أن النظ  التي تحول  م  1974أما الموة  ال ال   م  التحول رلى الديمقراقي  البداي  

الشمولي  رلى الديمقراقي  ا  ر م  ت تي  دصل  نغصريا صاسيا صامريكيا ال تيني   الواا  ان التحر  نحو 
التحق  اسبانيا  1975ي  صفي عا  الديمقراقي   دان يغ،ذ سم  المد العالميو  ممل  اليونان رلي الديمقراق

 رف  الديمقراقي و صفي امريكيا ال تيني   دأم م  اد وادصر صالبيرص صفذل   وليفيا صادرةنتي و ث  لحق  
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 رف  الديمقراقي  ادصراةوى صالبرازيت آما في امريكيا الوس ى امتداد ادمعاع الديمقراقي رلى ال ندصراس 
  عادم ال ند التي تعد الدصل  الديمقراقي  ادصلي في العال  ال الث 1977اسيا  ص  ل اريا صةواتيماد . صفي

ناإلااف  رلى القلبي  صفوريا صتا وان صبا ًتان . امتد ليشمت المكًي  صفي ن اي  عقد ال مانيام اةتا   
م اانظم  اموة  التحول الديمقراقي الدصل الشيو ي   دأم م  المجر صةم وريام البل ير صبولندا صتدا ي

الشمولي  في المانيا الشرقي  صتشيكوسلوفا يا صرصمانيا صفذل   ل اريا. صارتقع   صيل  الدصل التي تحول  
(. مجمت القول Diamond ,1996.p7دصل  ال 117ما يقاري ع   1996رلى الديمقراقي  نحلول عا  

يز ًام الديمقراقي  صتعز رغ  ادنتشار الًريع للديمقراقي و عادتناو الواع  ت ل  ت وير الميس
الديمقراقي  فتر  م  الزم  صة دا مضنياو فقد ترسل  الديمقراقي  في الوديام المتحد  ادمريكي  صالمملك  

 (Haynes,2005,p4المتحد  عبر فتر  زمني  ليً  نالبًي   فقد ا،دم عد  عقودال
 -   يما  ليدصفى اذا الصدد يقد  صموليت انتجتون ةمل  م  ااسباي للتحول متم ل

مشكل  مر ي  النظ  الشمولي  في عال   ازم  يه مبادي الديمقراقي  قبود لذي الجميعو صاعتماد اذه -1
اانظم  على مر ي  اددان صان يار اذه الشر ي  تح  صقاه ال زال  العًكري  صالقشت ادقتصادي صازمام 

 ؟ 97-78-74-73النق  التي م دت ا ادعوا  
ادي العالمي غير المًبوق في الًتينيام صالذي ارتقع  على أثره مًتويام المةيش  النمو ادقتص-2

 صالتعلي  صال بق  المتوس   الحضري  في عد  دصل.
الت يرام الحاسم  في عقالد صانش   الكنيً  الكاثوليكي  صالتي ظ رم على اتر مجلس القاتيكان -3

معادا  النزع  ادستبدادي  صمود  اإلص  ام صتحول الكنالس القومي  م  الدفاع ع  الواقع رلى 
 ادةتما ي  صادقتصادي  صالًياسي .

الت يرام التي قرأم على سياسام عناصر ،ارةي  صبين ا توةه المجموع  ادصربي  في اصا،ر -4
رلي  1974الًتينام رلى توسيع ن اق عضويت او صالتحول ال الت في الًياس  ادمريكي   دنا م  عا  

قوق ادنًان صالديمقراقي  في الدصل اد،رىو صالت ير الجدري الذي ا دته ةورباتشو  في اصا،ر دع   
 ال مانيام في الًياس  الًوفيتي  ناتجاه الحقاو على ادمبراقوري  الًوفيتي .

 رام ال لج اص تداعى اإل داث الذي دعمته صسالت ادتصال الدصلي  الجد د  صالتحودم المبكر  التي -5
 دت ا الموة  ال ال  و مما دفع  نماذج للج ود المتوالي  الرامي  رلى ت يير اانظم  في الدصل اد،رى.  م 

 قراءات في أدبيات الدرمقراطية. :المطلب الثاني

الديمقراقي  عرف ا القكر ادنًاني منذ فترام مااي  قويل و ف ي تضري نجدصراا في اعماق القكر 
ادنًانيو صيذا  الققه في ذل  رلى القول نان الديمقراقي  نتاج القكر اليوناني ترةع في ادصت رلى 
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مًاامام  ي  صقدمواالق سق  ادغرير  يث نجد أن   قدموا نإس اي منق ع النظر رصيت    ول الديمقراق
 (. 19-5و ع ع 1971ةليل  صفبير  أثرم القكر ادنًاني في اذا المجال السبا  و

 ما أن ادا رانام ال وري  تعود رلى ادستلدامام الحد    للديمقراقي  التي  دث  في المجتمعام 
الت ورام  (و صاما  64وع 1993ال ربي  في أصا،ر القرني  اللامس عشر صالًادس عشر الانتجتونو 

صالتحودم التي م دت ا المجتمعام البشري  صأ رز اذه التحودم او ظ ور الدصل  القومي  على المًرح 
( 11و ع 2118الدصلي صباعتبار ان الدصل  اي نتاج ت ور مواوعي للمجتمعام ادصربي و الالجداريو 

يمقراقي  برالي و صانا ت  رب  الدصان اذه المجتمعام منذ القرن الًانع عشر م دم  رصز الديمقراقي  اللي
الليبرالي  نالدصل  القومي  صالتي تجًدم في نظا  سياسي اقتصادي اةتماعي الذي  رتكز على الحري  

 الم لق . 
صمما سبر يمك  أن تحدد مق و  الديمقراقي  الليبرالي نان ا ن ج للحك  يقو  على ادنتلانام الحر  

لًل    ي  اد زاي في نظا  تعددي يكقت الحري  صيكقت القرع صالميسًام صعلى التداصل الًلمى ل
لجميع اد زاي الًياسي  القالم  ص ري  اد،تيار لكت النا،بي و صع  القول نان الديمقراقي  الك سيكي  
تلتل  ةًدا ع  الديمقراقي  الليبيرالي  الحد   و سو   ت  تحد د اذا الت ير النًبي الذي لحر نالديمقراقي  

ليبرالي  في محاصل  لموا ب  الت ورام ال  ق  التي م داا القكر ادنًاني صفي ادا الصدد يمك  تحدداا ال
في اربع نماذجو فت نموذج يلتل نمر ل  تاريلي  معين و  يث  دد في ا فت م م  الديمقراقي  

-224وع ع1993ال،ل و  -الليبرالي و صفت نموذج فيق عالج القصور في النموذج الذي سبقهد
248 ) 

 نتا  صةيمس متو  يث فان  فلًقت ما تتضم  ادسس القكري  للنموذج الك سيكي  :فالنموذج االول
 رلي ا نالديمقراقي  المدافع  ع  الًوقو مضافا رلي ا مرص  ادقتراعالليبرالي و صالتي يشار للديمقراقي  

ي صاع القرد  ً  التصور الك سيكمتغ،ًرا. فالنموذج الك سيكي في الديمقراقي  الليبرالي  او 
لألملاع دا،ت المجتمعو  يث اعتمد الليبرالي  الك سيكيي  ان القرد د  تبدل اما  التحودمو أما 

فقد ظ ر في محاصل  منه ليت فى القصور في النموذج ادصل  للدرمقراطية التطورية النموذج ال اني
 صمتمشيا مع ت ور القكر ادنًاني. 

ص  اد،ير م  القرن التاسع عشر  دث ت يرا صتبدد للمجتمع الرأسمالي صفرج تغثيره على صبحلول الن
المقكري  الليبرالي و الت ير الذي أ د على ارصر  الحاة  رلى ايجاد نموذج ةد د للديمقراقي  الليبرالي و 

لك سيكي وذج ادصل اصالذي يعتبر ت ويرا للنم بالنموذج الثالث للدرمقراطية التوازنيةأما  يما  تعلر 
صالذي تضم  الديمقراقي  المبني  على مشارف  أ بر قدر  الرابع في  ي  النموذج صالديمقراقي  الدفا ي و

 م  المواقني  نمعنى أنه د د أن تكون انا  مشارف  ةواري  للمواق .
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 .أدوات أو آليات التحول الدرمقراطي :المطلب الثالث
الديمقراقي   دأم  توسع فبير تكتً  العال  مًتقيد  م  ال رص  صالمت يرام الدصلي  اما  اذا التحليت فان 

صعليه التحر  ناتجاه الديمقراقي  فان ظاار  عالمي   ين  موة  التحول نحو الديمقراقي  مدى اامي  ص 
ارن  قتغثير العامت اللارةي على عملي  التحول الديمقراقي نا،ت   درةات او صتكش  الدراسام الم

اد يام التحول الديمقراقي رن اداتمامام ادصلي  فان  منصب  على العوامت الدا،لي  
( اذا الًب  الذي ةعت الدراسام التي تتناصل العامت اللارةي قليل  ةًداو اد 36وع 2115المادي و

صب  تغثيره د ما أانه ا تًاح أد يام الدراسام المقارن  صافردم له نظريام تتناصل اثر العامت اللارةي نع
 ظاار للةيان م  ، ل توةه الدصل للديمقراقي  نقضت العامت اللارةي.

ص المقصود نالعوامت اللارةي  الض و  الدصلي  النانع  م  ،ارج  يئ  النظا  الًياسي رقليمًيا صدصلًيا صالتي 
ان فان  النامي و سو  تلع  دصًرا نارًزا في تد ي  أص تنشي  عملي  التحول الديمقراقي ،اص  في الدصل

(. صيمك  ادمار  رلى اذه 12وع 2119اذه الض و  تمارس ا دصل أص منظمام دصلي  الالبوميو
  دالعوامت

المتتبع اد يام التحول الديمقراقي  تجلى له الدصر القاعت صالحيوي للوديام المتحد  الدور االمريكي:  :أوال
تقاعت حرف  الًياسي   تجًد في الض و  الدصلي  ادمريكي  تادمريكي  في نشر الديمقراقي و فعلي صعيد ال

صتتزا د صتن ار امام ا النظ  الشمولي  التًل ي  صبنان على ذل  سو  نقو   تتبع أص استقران للدصر اامريكيو 
 بموة  قرار م  الرليس اامريكي ةون فنيدي صالذي ةان  نان على قرار الكون رس اامريكي في 

الذى يعتبر قانون للمًاعدام اللارةي و صالذي نموةبه أنشئ  الوفال  ادمريكي  للتنمي  1961/سبتمبر/4
صعليه فقد نامرم الوفال  عمل ا  تقدي  نعي المًاعدام للدصلو منذ تل  الح ب  صما USAIDالدصلي  

بيت فعلى ست اا ا،دم المًاعدام التنمي  الًياسي  م  الوديام المتحد  ادمريكي  رلى دصل العال و 
الذفر دصل أمريكيا مرتب   نالتنمي  الًياسي و صفي منص  عقد الًبعينيام م  القرن المنصر و نالتحد د 

رلى قانون المًاعدام اللارةي  ااميرفي . الذي  نل فحواه على رب   116أايق  ند 1975في عا  
ًياقو  صفي نقس ال و قوق ادنًاناست   المًاعدام ادقتصادي  م  أمريكيا رلى الدصل اد،رى نا ترا  

رلى قانون المعونام اللارةي  ص الذى اع ي الص  ي   e  116صبن اي  العقد نقًه أاا  الكون رس  ند
لوفال  التنمي  الدصلي  للعمت على ت وير صتحًي   رامج لتعزيز الحقوق ص الحريام في اللارجو صبنان عليه 

 Carothers,1980, ppنًان اساسي  في الع قام الدصلي  ال دأ العمت على اعتبار عقيد   قوق اد
126-127.) 

 Projectصفي عقد ال مانينيامو في ع د الرليس اامريكي رصنالد ري ان ق ر مشرصع الديمقراقي  
Democracy    الذي اعتمد في تمويله على اددار  ااميرفي  صادفه ،لر  رنامج تبنته الحكوم    د
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 Nationalللمًاعدام في نشر الديمقراقي  صعلى غرار ذل  تغسس الصندصق الوقني للديمقراقي . 
Endowmeet for Democracy NED   فكر  انشان فان   توافر  ي   1983صفي م ر نوفمبر عا

الجم وري  ص الديمقراقيي و فان ذل  م  ، ل لجن  موازن   ي  الحزبي  التي فان  تح ي  دع  م  
ون رس اامريكي م  ملتل  ادنتمانام الًياسي و صفان مرةو م  ذل  تحقير ال د  النمو صتعزيز الك

(و صفي نقس 127-126الميسًام الديمقراقي  في ةميع انحان المعمور  الالمرةع الًا رو ع ع 
رلى قاد  1985اإلقار فان للرليس اامريكي ري ان الدصر القاعت صالنش  في اذا المجال  يث في عا  

رنشان مكت  تانع للوفال  اامريكي  للتنمي  الدصلي  في اميرفا ال تيني  صمنظم  البحر الكاريبيو ال د  
 لة ما انققته الوفال   1989 ان ملصل للمًاعد  في الديمقراقي . صمع ن اي  عقد التًعينيام 
 لصص  لألنقاق على  رامجااميرفي  للتنمي  الدصلي  زاان ما يقري ع  مال  مليون دصدر أميرفي م

الديمقراقي و  تجًد في الترفيز على  رامج المشارف  الديمقراقي  ص قوق ادنًان صالحريام ادساسي و 
صالدفع نحو صادنتلانام نزي  و صا ترا  سياد  القانونو نصي  ادسد فان منص  على دصل اميرفا 

 (.126ال تيني  صةزن نًي  في أسيا الالمرةع الًا رو ع 

فان ادنقاق  1991زاد رنقاق الوفال  اامريكي  للتنمي  الدصلي  صذل  لدع   رامج الديمقراقي  فقي عا  
مليون دصدر الذي  635ما يقري م  1999مليون دصدر صصصت نحلول عا   165على الديمقراقي  

ريكياو أما افري يا مليون دصدرا أم288ممت عدد م  دصل العال و فكان نصي  أصرصبا الوس ي ص الشرقي  
مليون دصدرو  ينما أسيا  صالشرق ااصس  تحصل  على 123صةنوي الصحران ال ربي فقد فان نصيب ا 

مليون  27مليون دصدرو صبقي م  أةمالي المبلة  86مليون دصدرو  ص  دصل أمريكيا ال تيني   111
( صفي عا  Carothers, 2009, pp9-10دصدر انقق  على البرامج العالمي  م  أةت الديمقراقي ال

ترفزم أعمال الوفال  في مًغل  دع  الديمقراقي  تتجًد في اد  استراتيجي الذي يم ت أادا   2116
المتضم   Governing Justly and Democraticallyصزار  تح  مًمى الحك  الديمقراقي العادل 

دم في الحك  الرميدو دع  مجموع  صاسع  م  النشاقام م  ، ل المًاعدام في مجادم ا تجً
 .المنافً  الًياسي  صبنان التوافر  ي  اترانو سياد  القانون صتعزيز  قوق اإلنًانو دع  المجتمع المدني

اإل صاليام التالي  تبي  التمويت ااميرفي لتعزيز الديمقراقي  لوزار  اللارةي  صالوفال  ااميرفي  للتنمي  
 . النم  ي  الدصدرام( NEDللديمقراقي  صللصندصق الوقني USAID  الدصلي 

Marian L. Lawson & Susan B. Epstein, "Democracy Promotion: An Objective of 
U.S. Foreign Assistance," Congressional Research Service, 
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السنة 

 المالية

FY 

الصندوق الوطني  USAIDالتمويل لصالح وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 للديمقراطية

National 

Endowment 

For 

Democracy 

(NED) 

 الهدف االستراتيجي دعم الحكم الديمقراطي العادل

Governing Justly and Democratically(GID) 

سيادة القانون 

 وتعزيز

 حقوق اإلنسان

الحكم 

 الرشيد

دعم المنافسة السياسية 

 اآلراءوبناء التوافق بين 

المجتمع 

 المدني
 المجموع

2003 -- -- -- -- 19211 22 

2002 -- -- -- -- 29122 20 

2002 -- -- -- -- 39112 21 

2002 231 238 203 280 19128 12 

2001 232 123 302 221 29121 12 

2008 208 122 212 213 29221 11 

2001 211 19088 233 282 29102 112 

2010 888 19218 321 223 39221 118 

2011 128 112 231 222 29211 118 

2012 120 19031 221 203 29822 118 

2013 1011 122 222 212 29101 112 

2012 232 210 128 228 19122 132 

2012 221 112 123 312 19132 132 

2012 112 882 122 221 29213 110 

2011 821 19012 221 102 29121 110 

2018 -- -- -- -- 29301 110 

2011 312 212 102 211 19213 21 

http://bit.ly/2VJZmsj
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صفي نقس الًرررررررررررررريرراقو د يلقى على ا ررد دصر الوديررام المتحررد  ادمريكيرر   يررث يررغتي في مقررد  الرردصل 
الررداعمرر  للتحول الررديمقراقي صفي مررا عر   تورام الربيع العربي فجرران على لًررررررررررررررران صزير  اللررارةيررر  

حولون ان قراد  المع رد فانوا يادمريكير  اي ري فلنتون اثنران زيرارت را رلي المع رد الرديمقراقي فقرد دفرم 
الشررررتان العربي رلي ربيع غربي في الوق  الذي فان  الشرررروارع العربي  اادل  صصررررامت  صفي اذا الصرررردد 
اي تشررررررررررررررير رلي دصرارررا في تورام الربيع العربي لتللل م  ادنظمررر  ادسررررررررررررررتبرررداديررر  ص التحول نحو 

 (.61وع2111الديمقراقي  الالزي و
عربي في صاقعه ل  يك  ثورام م  اةت الولوج في   ب  الديمقراقي و صأنما ثورام صاااف  قالل  أن الربيع ال

ةياع في نعي ادق ار العربي و ف ي تشير على أن ا اندرم الحكومام العربي  في فتر  سانق  في 
و نغن المن ق  العربي  تةيك في هيجان ص ن ل  2111(و صالذي فان قد انعقد في ق ر عا  8gالميتمر 
ناإلص  ام الديمقراقي  سو   تحول رلى  رفان يغ ت اا،ضر صاليانسو صالع ج لذل  او  يًرعوا

 (.61اص ح ديمقراقي مامت. الالمرةع الًا رو ع
صفي نقس الصددو أ د مًتشار أصباما للشيصن الدصلي  ةوزيق نا ي صذل  في مقا ل   صري  مع مجل  

ت رق و   متعدد  المرا ت غير محدد  القتر  الزمني  قد تًسعودي  نغن المن ق  العربي  تكتًح ا عملي  مقت
عقد م  الزم  تًعي اذه العملي  رلى تحقير اد  ررسان دعال  الديمقراقي  صترسين قي  ادص ح 

 (61الًياسي في الشرق ادصس  صممال افري يا. الالمرةع الًا رو ع 
اع  ص اارا نقو  في مًغل  دع  التحول صبنان على أن ما تقد   تض  ةليا أن الدصر ادمريكي فان ف

 الديمقراقي للدصل العال  فاف و  يث  رز ذل  م  ، ل الدع  ادقتصادي صالًياسي صالعًكري.
 تجلى للةيان أن الز،  الكبير للجمااير الم الب  نالديمقراقي  في اصرصبا الشرقي  أثر المحاكاة:  :تانيا

د العال  م ت الرياح تنتقت م    د رلى أ،رو ف ي د تعتر  نحدص اي نقً ا أ،دم في ادنتشار في ربوع 
 .مار اليه انتجتون نكر  ال لجصسياد  صتغمير  عبورو صاذا ما أ

صفي اذا الصددو يشير انتجتون أن تغثيرام العرج في البلدان المتجاصر  ة را ًيا صاد  ر تشبً ا ثقا ًيا 
اد ت  رلى الديمقراقي  فان ادسرع ص  د أثر انتقال  ولونياتبقي أ  ر تغثيراو ص،ير م ال على ذل و فق

انتشاًرا في  لدان أصرصبا الشرقي  المجاصر و صتحول دصل ادتحاد الًوفيتي الًا ر فان له ااثر على التحول 
 الديمقراقي في القلبي  صأصرصباو فقد دعا الكارد نال سي  رلي اةران ت يرام ةواري  في النظا  في القلبي و

صفان  اتار ذل  صااح  في فورياو فقد دعا في  رلى ت يير الدستور صاعتماد الديمقراقي و فقد أ د في  
 (173وع 1993داي  ونة أنه يج  علينا الولوج في عصر الديمقراقي . الانت تونو

لتي اصيتجلى أثر المحا ا   واوح ةلًيا للقاصي صالدانيو فقد امتد رمعاع التحول الديمقراقي م  الدصل 
 ان  تح  ادستعمارو فبري انيا اإلمبراقوري  التي د ت ي  علي ا الشمس صمًتعمرات ا في فت اصقاع 
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المعمور و فقد امتد اإلمعاع رلى تل  المًتعمرامو صتجًد نمحا ا  النموذج الديمقراقي البري انيو صنقت 
  رلى م  قبت المملك و ناإلااف  ت ميسًام الًياسي  م  النموذج البري اني رلى تل  الدصل المًتعمر 

ذل و ادثر الواا  في التغثير على التحول الديمقراقيو فالدصل التي ،ضع  ل ستعمار البري اني 
صتغثره نمنظوم  ال ي  الًالد  عند ادنجليز صأ رزاا ثقاف  الل   ادنجليزي  صارتب ت ا ارتباًقا صتيًقا مع الدصل  

 ( 174و الالمرةع الًا رالمًتعمر .
ع ص  على ذل و دصر ادفارق  أنقً  و فقد مجع   ما  دم في ةنوي افري يا م  التحول الديمقراقي 
رلى الم الب  نالحريام ادساسي  صالحدص  دصل  ةنوي افري ياو صتجًد ذل  في ليبيريا م  ، ل المعارا  

راقيو ادمر ري يا في التحول الديمقالشد د  للمظال  الدفتاتوري  صانت ا   قوق ادنًان اداتدان نجنوي اف
 الذي ةعل ا تتجه في نقس ادتجاه اتر المحا ا .

صفي نقس الًياقو صفي  د ث للرليس ران   المحامي  اافارق  رصةه تشوي وو صالذي صرح نغن دصل 
ق  ر افري يا ةميعا تتًغل  ول ةنوي افري يا رذا فان  تتمتع  نظا  ديمقراقي أ  دو فلماذا نح  اافا

الباقي  محرصمي  من ا؟ صازداد رمعاع التحول الديمقراقي م  درصته م  ، ل محا ا  نموذج ةنوي 
نحاةت   الماس  رلى رماع   1991افري يا في التحول الديمقراقيو  يث أعل  رؤسان صقاد  أفارقه في 

الالمرةع مقراقي .الديمقراقي  نشكت ةدري في مجتمعات   صالذي يغتي م  ، ل تجًيد الميسًام الدي
 (  434الًا رو ع 

صمما تقد و صم  ، ل نظري  المماثل  صالمحا ا  في العلو  الًياسي و    ظ مدى تغثر الدصل نعض ا 
 بعيو ص،اص  في مًغل  التحول الديمقراقيو التي تنتقت  ي  معوي العال  فالنار في ال شي و صلك  

ص فما يصق ا صمويت انت تون نكر  ال لجو صالتي نغ  ر رصي  صم  دصن تعقت في نعي الحادمو أ
 أصبح   يما نعد ا دى أدصام التقًير لمًالت التحول الديمقراقي.

نجح  الميسًام المالي  الدصلي  فالبن  الدصلي صصندصق النقد الضغوط االقتصادرة الدولية:  ثالثا:
ث دصل ذام النظ  التًل ي و  يالدصلي صمنظم  التجار  العالمي  ع  قرير فرج مرص  سياسي  على ال

 ان  ال اي  م  ذل  استقاد  اذه الدصل م  قرصج صمبالة مالي و م  ، ل الولوج في  لق  الديمقراقي  
م  ، ل اداتما  نحقوق اإلنًان صالحريام العام و مما ترت  على ذل و أن الدصل التي تعاني م  

على قبول مرص  الميسًام الدصلي و ادمر الذي قد  ا،قاقام صأزمام اقتصادي  ،انق  تجد نقً ا مجبر 
يًاا  في  ث الدصل لتقبت النظا  الديمقراقي صم  ث  تبني مشرصع التحول الديمقراقي. 

 (.  171و ع 2114المرزصقيو
مكل  الض و  ادقتصادي  دافع أص درس يًتقاد منه للنل  الًياسي  في مرق أسيا. تل  النل  التي 

رسمي على التجار  الدصلي و فان ل ا دصر م   ةًدا في عملي  التحول الديمقراقي في تعتمد دصل ا نشكت 
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 ورياو فالنل  توالي أامي  ،اص  للصادرامو صايماًنا من ا نغن توسيع التجار  اللارةي  ارصر  ملح و 
غن تقبت نع ص  على ذل و فونه مرقا ارصريا للنمو ادقتصادي. صايماًنا قاقًعا م  قبت الشع  الكوري 

الديمقراقي  سو  يمنح ا تغمير  العبور رلى ادنضما  لعضوي  نادى الدصل المتقدم و اذا فان دافًعا قوًيا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (                                                                221وع1993لعملي  الديمقراقي  الليبرالي  على المًتويي  الًياسي صادقتصادي. الانت تونو 

تقدي  المًاعدام ادقتصادي  نمل   قوق اانًانو صفي نقس الًياق ذاب   ري انيا  لقد رب   امريكيا
صفرنًا نغن المًاعدام تمن  للدصل التي تًير نحو الديمقراقي و فعلى سبيت الم ال الدصل ادفري ي  التي 

ام ال  ي تعاني م   يس اقتصادي فغن ا مد د  التعويت على المًاعدام ادقتصادي و فالحك  الدفتاتور 
موبوسيًى سوفو الزاليرى أصب  يلًر المًاعدام ادقتصادي  المشرصق  رغ  أنه نغمس الحاة  الي ا 

 تةت ردام   كمه. 

رن التحودم الًياسي  صادقتصادي  صادةتما ي  المعاصر  التي يش داا العـولة والدرمـقراطية: -رابعا:
تذصي في ا فت الحدصد مع انًياي الًلع صاللدمامو العال  صالتي ةعل  م  العال  قري  فوني  صا د  

ناإلااف  رلى ادنًياي ال الت للمعلومام الذي ديحتاج رلى ةواز سقر أص تغمير  عبور صيلترق فت 
الحدصد صالحواةز انتشار اد،بار صتدفر المعلومامو م  ، ل الت يرام في  ني  صهيكلي  النظا  الدصلي 

افارق  تجاصًبا  اًدا مع موة  الديمقراقي  الكاسح  التي اةتا   العال  صعبرم ص معاع الديمقراقي  أ دى ا
رلى افري يا صفت قارام العال  ان الض و  الدصلي  صأثراا ادنتشار الدصلي الق  ن  ل ا على انتشار 

 (.38وع2118الديمقراقي  الليبرالي و مدفوع  نقوى م  افري يا صاصرصبا. الالجداريو

ًقير نيجيريا في ادم  المتحد و ا راهي  غميرى ان التحودم التي يش داا العال   دم تلقي صفي  د   لل
ن  ل ا على دصل افري يا. فنح  اافارق  تًتمع رلي البي  ي سى صصوم امريكيا صاذاع  موسكو  ل ت   

صوًصا ي ص،المحلي  غالباو صنتيج  لذل و فان   أصبحوا م العي  على فت ما  صت م  تحول ديمقراق
في اصرصبا الشرقي و صي ار سغل دالًما عند أ نان القار  ادفري ي  لماذا الذي  صت في اصرصبا الشرقي  ل  
يحصت في افري يا؟ صما يعرج على مامام التلقزيون م  صور للجمااير ادصربي  صاي تتجًد في 

و ي البولونيي و صال ن اريي ا تجاةام على النظا  الشيوعي صرغبت ا نمضااا    اتر المحا ا   معو 
صادلمان الشرقيي و صالتشكوسكوي و صالبل ار. م  ، ل ادقا   ناانظم  الدفتاتوري  ذام الحزي الوا د 

 ( 219و ع1993صالم الب  نالديمقراقي  التعددي . الانت تونو

ًرررررررربعينيام لمرررررررركت تلقي العلو  في ،ارج الوق  في صررررررررقت ادفكار صانما  تقكير الك يرصنو فقي ةيت ا
اثرم المدارس القكري  ادمريكي  صادصرصبي  في ف ير م  ال  ي الذ   فانوا  درسررررون في اللارج صأثنان 
عودت   رلى  لدان   عادصا نمنظوم  قي  صانما  سرلوفي  ملتلق  متشبعي  ن ي  الديمقراقي  صالمواقن و فقد 
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ادمو ًرررام الًرررياسررري و صثور  المعلومام صادتصرررسرررعوا رلى ت بير تجرب  الديمقراقي  الليبيرالي و صالميسررر
 ناإلااف  رلى ةمل  ال ي  صانما  الًلو  التي ا تًبواا في دصل ال ري.

اذا فان له ادثر اديجا يو  يث  دأ اإلمررعاع  لقى نظ له على دصل   صصرررار انا  تبدل في منظوم  
يرالي . قي  ةد د  تتبني الديمقراقي  الليبال ي  المحرافظ  على اانظم  الدفتاتوري  التًررررررررررررررل ي  رلى أنما  

صادا  في اذا ادمر او التبدل في منظوم  ال ي  ل  يقتصرررر على النل  الًرررياسررري  فحًررر و ص نما امتد 
دنتشررررررار ثقاف  الديمقراقي  نشرررررركت صاسرررررررع صفذل  ادفكار صالمعلومام صفت منا ي الحيا  ال ربي و ادمر 

ام الشررع  صا،تقان الوعي الزال  لتصررب  الجمااير على قدر م  الذي تجاصز النل  ليصررت رلى فت فئ
 الوعي نالتحول الديمقراقي.

في المجال ادع   لعب  دصًرا فبيًرا في انتشار ادفكار الديمقراقي  الليبرالي و فالتقد  التكنولوةي في 
ل انتشار مجال ادتصادم سرع م  رمعاع الديمقراقي  الليبيرالي  في ف ير م  الدصل م  ، 

ساع  تلترق الحواةز صالحدصد د تحتاج رلى تغمير   24اإلمبراقوريام القضالي  التي تبث على مدار 
 (.38 وع2118 ال الجداريو عبور ف نا الدصل ل  تعد محرصم  م  تمار العولم  في رماع  الديمقراقي .

تى صادتصادم صادنترن   صفان للت ورام الحاصرل  في فاف  ادصرعد  م  صسرالت النقت صالمواصر م 
صررررررررررررررار العال  نقري  فوني  صا د و ذا   في ا الحدصد  تى صررررررررررررررار الحد ث ع  ن اي  الج را ياو نحيث 

 و1999صارم الدصل د يمك  أن تةيك نمعزل ع  الدصل اد،رىو ادعتماد المتبادلو الغليونو أمي و 
 .(16ع

الجبرال صالصررررررررررررررحاري صالحدصد صالجمار   الرذي  ردث ادن او البرث اإلع مي صالصررررررررررررررور   ردأم تلترق 
صالبحار صالمحي ام. لت رق الًررررررررررررررياد  التقا ي  صتعبر تقاف  الديمقراقي  رلى فت  ي   دصن ةواز سررررررررررررررقر 

( صانا تجدر ادمرررررررررررار  رلى ان 313و ع2118الالجداريو صبدصن تغمرررررررررررير  عبور متجاصز   دصد الدصل.
ن الديمقراقي  اصررربح  تكتًررر  الجميع صتجد ل ا ادداادنتشرررار الواسرررع للقًررري  صالمعا ر صاد د ولوةيام 

 في فاف  ارةان المعمور .
البرث ادع مي د،رت فرت  ير  ةعرت العرال  موةردا في فرت  ير  ل  يعد يلقي على أ د انت ا ام  قوق 
ادنًررانو فان أي  دم دنت ا ام يجد صررداه صردصد فعت تًررتنكر في فت اصررقاع المعمور و قتت الشرراي 

سررررررررود على  د الشرررررررررق  ادمريكي  م  ذصى البشررررررررر  البيضررررررررانو ادمر الذي لقي اسررررررررت جان اامريكي اد
صمظاارام في عدد م  الدصل مندد  نالتميز العنصرررررررررررريو صمجمت القولو أن اتر المحا ا  فان له ادثر 
الواارررررررر  م  ، ل انتشررررررررار اإلمررررررررعاع الديمقراقي سرررررررراام  في تمزير اانظم  التًررررررررل ي و صتقويي 

صتغ ت تغ يدااو ص تار   فيظ  فتقات ا الًرركاني  صتشررجيع ا صصررود رلى تيًررير صرعاي  عمليام مشرررصعيت ا 
 .ادنتقال الديمقراقي 
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 أثر قرارات االستثمار يف تحقيق المزية التنافسية للمصارف الليبية
 دراسة تطبيقية عىل مرصف الجمهورية 

 اهلل عبد علي حممدأ. 

 ليبيا-جامعة الزيتونة 
 

 :المستخلص
ادف  اذه الدراس  رلى معرف  اثر قرارام ادست مار في تحقير الميز  التنافًي  للمصار  الليبي و  يث 
تناصل  الدراس  مق و  صأامي  ادست مار فمت ير مًتقت صمق و  الميز  التنافًي  فمت ير تانع. صلتحقير 

   م  العاملي  نالمرفز الليبيوأادا  الدراس  قا  الدارس نإةران است  عام صمقا  م عد د  مع مجموع
 المكونر  لعينر  ا لبحرث ناداتمرا  الجراد نعملير  تحليرت المصر ادار  فافر  يج  صتوصت البا ث الى أنه 

ي  محردد  فري تيجي  تنافًااستر  المصار للبيئر  المحي       صارصر  أن تكون ل ذه  قرارام ادست مار
 لمصار اامي  في تعزيز الموق  التنافرًي للرشرف  مقارنر  نم ي ت را مر  لما لذل  م  ا  انش ت اادال را 

د عر  اسرالي  ااص افرر  مصار ق المالير  مر  ادصر اا تعراد المرًت مري  فري صأن  والعاملر  معه في نقس البيئ 
    را دن رون امروال التري  وظق المصار غيرر العلمي  صالقالمر  علرى الحردس صالتلمري  فري ا،تيرار اسر   

في تعظي  عوالدا  المالي  صتلفيي الملاقر ادست ماري  التي يمك  ان  تعراوا  د تً  اذه  ادسالي  
 توظيقلد متلصصون في مجال ادسرت مار صذل  اأامي  انشان صناد ر است مار يشر  علي ا افر  ول ا

 .سليماً  توظيقًا علمياً  اموال المًت مري 

 قرارام ادست مارو الميز  التنافًي و المصار  الليبي . المفتاحية:الكلمات 

 مشكلة البحث:
 ت مارادسعربيًا صدصليًا دصر م   في رنشان مرفام  ودست ماري صت ور ااسواق المالي ارن للوعي 

نقصت الكبير فعل  م ناداتما صاسع رغ  أنه ل  يحظ  ادست مارو رغ   داث  ع دااو صأن مجال ازداارااص 
رد نعد منتص  الًبعينام في القرن المااي  يث ظ رم الرأسمالي  صزاد  ج  اإلنتاج م  النق  صما 

 او مجموع  التوظيقام التي م  مغن ا زياد  الد،ت فادست مارمد د في ااسعار.  ارتقاعتبع ذل  م  
 ر المحي   نالمشرصعو صبذل  يًعىصتحقير اإلااف  القعلي  في رأس المال ااصلي في ظت الملاق

صب ذا تحاصل  .صالل   المًتقبلي  ادست ماري  ادستراتيجي المًت مر دصمًا لتحقير العالد م  ، ل رس  
 .في تحقير الميز  التنافًي  الدراس  معرف  أثر قرارام ادست مار

 من هنا يتبادر إلى ذهن الباحث سؤال مهم وهو:

 في تحقير الميز  التنافًي  للمصار  التجاري ؟ ما اثر قرارام ادست مار -
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 :أهمية البحث
دصر فعال في ملتل  النشاقام المالي  صالمصر ي  في الج از  ادست مار لهرن تنبع أامي  الدراس  م  

التي تت  م  ، ل تدفر ااموال الًالل   وم ت مرفزًا  يويًا في النظ  ادقتصادي ا ياإلداريو صأن اذ
لمصار   ما ساعدم ا .في تحقير الميز  التنافًي  يااساس ال د م ت ي صاذانحو القرصج صالمد،رام 

ي و اامر لتحقير الميز  التنافًفي ،دم  مجتمعات ا على من  القرصج صالتً ي م الملتلق   التجاري 
لج النتاصالتوصت رلى نعي الدراسام صاانحاث في اذا المجالو الذي  زداد نه البا ث دالم  ، ل 

 .صالتوصيام التي سيًتقاد من ا في رعداد نحوث صنشرام صتحلي م أ،رى 

 الدراسات السابقة:

 :(1) م(2311دراسة عبير عثمان محمد احمد عبد هللا )
ري و ت د  اددا مالقرارادع   فيتم ل  مشكل  الدراس  في تحد د صقياس دصر نظ  المعلومام المحاسبي  

اذه الدراس  رلى تحد د دصر صأامي  المعلومام المحاسبي  في ت وير المصار  التجاري و ص مكاني  اإلعتماد 
الدراس  ااسلوي التاريلي لعرج صتحليت  استلدم على نظ  المعلومام المحاسبي  في دع  القرارامو 

كل  لتحليت الوصقي للتعر  على قبيع  مشصا صادستقرالي ادستنباقيالدراسام الًانق و صااسلوي 
الدراس  صصاع القرصج ص ،تباراا صةمع البيانام صالحقالر ث  تحليل ا صتقًيراا ص ستل ع النتالجو 

القرايام التالي و نظ  المعلومام المحاسبي  الموثوق  تًاعد في توفير المعلومام  د،تبارسع  الدراس  
إلتلاذ   الم لمم المحاسبي  ذام فاعلي  في الحصول على المعلومام المحاسبي  الم لم و نظ  المعلوما

 يًاعد في معالج  مشا ت رتلاذ القرارام الم لم القرارام المناسب و توفير نظ  المعلومام المحاسبي  
 نه القرايام من اد تًاعد مما ةانصتوصل  الدراس  رلى نتالج توفد صح   .دا،ت المنشغ  اإلقتصادي 

نظ  المعلومام المحاسبي  الموثوق  في توفير المعلومام المحاسبي  الم لم و تًاعد نظ  المعلومام 
  .المحاسبي  في معالج  مشا ت رتلاذ القرارام دا،ت المنشغ  اإلقتصادي 

 : (2) م(5102دراسة زين العابدين ابراهيم يوسف علي )

تم ل  مشكل  الدراس  في ان انال  أمول فبير  متدفق  فاست مارام أةنبي  مبامر  في اانش   الملتلق   
في الًررررررررودان دصن تحد د ادسررررررررس صالقواعد المحاسرررررررربي  لتقوي  ةدصى تل  ادسرررررررررت مارام صمدى تح يق ا 

                                                           
  -عبير ع مان محمد أ مد عبد هللا و دصر نظ  المعلومام المحاسبي  في دع  القرارام نالمصار  التجاري و دراس   ال   ن  أمدرمان الوقني (  1ال

و غير   بفي المحاس/عبير ع مان محمد أ مد الاللرقو د ةامع  الًودان للعلو  صالتكنولوةياو لي  الدراسام التجاري و نحث مقد  لنيت درة  الماةًتير 
  (.2111منشور و 

-1991دصر المعلومام المحاسبي  في قياس صتقوي  ادست مار ااةنبي المبامر في الًودان ، ل القتر  ال ( زي  العا د   ر راهي   وس  علي و 2ال
 32 (. ع2115 (و الاللرقو د ةامع  نل  الراا و مجل  ةامع  نل  الراا العلمي  العدد  الرانع عشر مارس 2111
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ياس  ج  اسبي  في قتم ل  فرايام الدراس  في اتتيد تيثر المعلومام المح .ل ادا  العام  المرةو 
ادسررررررت مار ادةنبي المبامررررررر نالًررررررودانو انال  ع ق  ذام ددل  ا صررررررالي   ي   ي  ةود  المعلومام 

ج توصررل  الدراسرر  الى النتال .المحاسرربي  صميمرررام سررعر الصررر و التضررل و صالناتج المحلي ادةمالي
ل ادةنبي المبامررررر في الًررررودان ، التالي د آثرم المعلومام المحاسرررربي  ريجا يًا على  ج  ادسررررت مار 

فتر  الدراس و ساام  المعلومام المحاسبي  في قياس ميمرام سعر الصر و التضل و صالناتج المحلي 
ادةمالي صأثراا على  ج  الناتج المحلي ادةماليو صتوصررل  الدراسرر  الى أن انال  ع ق  ذام ددل  

التضررررل  صسررررعر الصررررر  صتغثيراا سررررلبي على  ج  ا صررررالي   ي  ةود  المعلومام المحاسرررربي  صمعدل 
ادست مار ادةنبي المبامر في الًودان ، ل فتر  الدراس  أما المعلومام المحاسبي  المتوفر  ع  الناتج 
المحلي ادةمالي فتغثيراا ريجا ي على  ج  ادسررررررررررررت مار ادةنبي المبامررررررررررررر في الًررررررررررررودان ، ل فتر  

 .الدراس 

 :(1) م(5100الدرديري ) دراسة سواكن عبد الرحمن

ريضرررررررررررررا ام فا ي  مما  يدي رلي عد   علىتم ل  مشررررررررررررركل  الدراسررررررررررررر  في ان القوال  المالي  د تحتوي 
صادف  الدراسررر  رلي دراسررر   .اإلفصررراح الكافي ع  البيانام المالي  صالذي  يثر سرررلبا علي متلذي القرار

اإلفصرراح المحاسررربي صمعرف  دصره في توفير المعلومام التي تًرراعد في ترمررريد القرارام ادسرررت ماري  في 
سوق اللرقو  لألصراق المالي  صتنبع أاميته م  ريضاح المعلومام التي تتضمن ا القوال  المالي  المنشور  

 :تي اتصلتحقير ااادا  ا،تبرم الدراس  القرايام 

  .د اإلفصاح ع  التقارير المالي  يًاعد ايجانا في اتلاذ قرارام ادست مارالقراي  ااصلي
 يًاا  في ترميد قرارام ادست مار. د اإلفصاح ع  التقارير المالي القراي  ال اني 

لقرار اد اإلفصرررررررررررررراح ع  التقرارير المالي  المنشررررررررررررررور  د يقي نكاف  مت لبام متلذي القراررررررررررررررير  ال رال ر  
 .ادست ماري 

صد،تبار اذه القرارررريام تًررررتلد  الدراسرررر  ااسررررلوي التاريلي لتتبع الدراسررررام الًررررانق  في اذا المجال  
صادسررتنباقي لتحد د قبيع  المشرركل  صااسررلوي ادسررتقرالي عبر المراةع صالمصررادر العلمي  ذام الع ق  

ااصلي  م  ، ل ادسرتبيان مع العاملي  نًوق  المبامرر  نالدراسر و صاعتمدم الدراسر  علي ةمع البيانام
اللرقو  لألصراق المالي و صقد توصررررررل  الدراسرررررر  رلي مجموع  م  النتالج أام ا فلما زاد اإلفصرررررراح في 
التقارير المالي  فان له اثر فعال في مًررررراعد  متلذي القرارامو قريق  عرج المعلومام ن ريق  سررررر ل  

                                                           
ودان ةامع  الً ( سوا   عبد الر م  الدرد ريو دصر اإلفصاح في ترميد قرارام ادست مارو دراس   ال  سوق اللرقو  لألصراق المالي و  الاللرقو د 1ال

  (.2111للعلو  صالتكنولوةيا و لي  الدراسام التجاري و نحث مقد  لنيت درة  الماةًتير المحاسب وغير منشور و 
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ي اسرررررررررررررتيعا  ا صف م او أامي  المعلومام المحاسررررررررررررربي  لجميع تًرررررررررررراعد مًرررررررررررررتلدمي اذه المعلومام عل
 .المًت مري  سوان في الوق  الحالي أص المًتقبت

 :(1) م(2311دراسة عادل محمد سعيد )
تم ل  مشكل  الدراس  في مدى توافر ،صالل المعلومام المحاسبي  الم لم  في القوال  المالي  صعرا ا 

  صتنبع اامي  الدراس  م  اعتبار المعلومام المحاسبي  ذام اامي .ادست ماري ن ريق  ت ل  اتلاذ القرارام 
ف  ادف  الدراس  الي دراس  صمعر  .و  يث تلد  العد د م  متلذي القرارام الالدا،ليي  صاللارةي (قصوى 

 المعلومام المحاسبي  الم لم  دتلاذ قرارام ادست مار الرميد و دراس  صمعرف  ،صالل المعلومام
 صتتم ت فرصج البحث فيد .المحاسبي  صاثراا على اتلاذ القرارام ادست ماري 

 بي  صاتلاذ القرارامالقراي  ادصلىد انال  ع ق  ذام ددل  ا صالي   ي  المعلومام المحاس 
 ادست ماري .

  البحث ايام صد،تبار فر   وسب  المعلومام تًاا  في تًاعد في اتلاذ القرارام. دالقراي  ال اني
 دا ث المنااج ادتي اتبع الب

 لتحد د انعاد المشكل  صصياغت ا. دالمن ج ادستنباقي -
 د د،تبار فرصج البحث.دستقراليالمن ج ا -
 د الدراس  الت بي ي . المن ج الوصقي التحليلي -

   النتالج تتللل أام ا في اتتيدالعد د م رلىصتوصل  الدراس  
  تمد على  ت يعو المحاسبي  ص داا عند رتلاذ القرار ادست ماري د يكتقي نالمعلومام المًت مر

 غثير في توةيه القرار ادست ماري.معلومام ا،ري عد د  نجد مالي  أص ل ا ت
  ادست مارام الناةح  صمعرف  صقبيةي  نشا  الًوق صاعضان  اتجاهالمًت مر لديه  اث  عالي  في

 .مجلس ردارت ا ص،صص ا فمد،ت لًوق اللرقو 

 (2الم2310دراسة عمر  الب محمد عربيات 
  ادسررررررر مي  البنو  علىتناصل  الدراسررررررر  دصر ادار  المعرف  في تحقير الميز  التنافًررررررري  دراسررررررر  ت بي ي  

ادف  الدراس  الي معرف  دصر ادار  المعرف  في تحقير الميز  التنافًي  في  . (2112-2111ادردني  ال
ي التوصررررريام لتقعيت صت وير ادار  المعرف  لتحقير الميز  التنافًررررري  ف البنو  ادسرررر مي  ادردني و صتقدي 

                                                           
و  دصر المعلومام المحاسبي  في ترميد قرارام ادست مارو دراس   ال   سوق اللرقو  لألصراق المالي و الاللرقو د فلي  مرق النيت سعيد( عادل محمد  1ال

  (. 2111الجامةي  مدرس  ادقتصاد صالعلو  اإلداري  و نحث تكميلي لنيت درة  البكالوريوس و غير منشور و 
 (و رسال  2112 -2111ادار  المعرف  في تحقير الميز  التنافًي  و  دراس  ت بي ي  علي البنو  ادس مي  ادردني  ال(عمر غال  محمد عربيام و دصر 2ال

  .2113دفتورا  غير منشور  و ةامع  الز ي  ادزاري و فلي  الدراسام العليا 
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المعرف  في البنو  ادسررررررر مي  ادردني و  إلدار البنو  ادسررررررر مي  ادردني و ايضرررررررا معرف  الواقع الحالي 
ثير غع ق  ارتبا   ي  ادار  المعرف  صالميز  التنافًررررري و ايضرررررا صةود ت توصرررررل  الدراسررررر  الي عد  صةود

ر  ي  تلزي  المعرف  صالميز  التنافًرري و صعد  صةود تغثي والتشررار  نالمعرف  ومعنوي  ي  ا تًرراي المعرف 
صةود  فما توصري الدراس  نما ان نتالج التحليت اظ رم .ت بير المعرف  صالميز  التنافًري  وتوليد المعرف 

المعرف (  تلزي  وتشرررررررررار  نالمعرف ال وع ق  تغثير معنوي  ي  عمليام ادار  المعرف  الا تًررررررررراي المعرف 
 وصرررررررررري نًررررررررررعي مدران المنظمام نحو تعزيز اذه العمليام صالترفيز علي ا مما  هصالميز  التنافًرررررررررري  فغن

 ىاستلدا  ذا ر  تنظيمي  مما يًاعد المنظم  عل ىالميز  التنافًي و ايضا الحث علتحقير  ىسييدي عل
دي الي اسررررررررت مار الك ير م  الوق  الضررررررررالع في البحث تلزي  المعرف  صالرةوع ل ا عند الحاة  مما  ي 

 .ع  المعرف 

 (1) م2310دراسة نائف علي حسين الزعبي 

تناصل  الدراسرر  أثر ت بير ادار  الجود  الشررامل  علي تنمي  الميز  التنافًرري  نالت بير علي مرررف  الحيا  
 ( صتكم  المشرررركل  في اذه الدراسرررر  في الجود  الشررررامل  في 2113-2111للصررررناعام الدصالي  للقتر  ال

يت مًرررررررررررررربقًا م  ، ل تحل رنجازه يفير  مواة ر  المنرافًرررررررررررررر  القوي  للحقاو علي التقد  صالنجاح الذي ت  
محددام صعناصررررر البيئ  التنافًرررري  صمعرف  مدي تغثيراا علي الواررررع التنافًرررري ل ذه الشرررررفامو ادف  
الدراسرر  الي تحليت الع ق   ي  مًررتوي ممارسرر  انعاد ادار  الجود  الشررامل  صالقدر  التنافًرري  في مرررفام 

    ان تًررر   ايجا يا  ت بير ادار  الجود  الشررراملاددصي  ادردني  صمحاصل  اللرصج  نتالج صتوصررريام يمك
صالمن ج  فما اتبع  الدراس  المن ج الوصقي التحليلي .في مرفام اددصي  ادردني  لرفع قدرت ا التنافًي 

ات او ع  اسئل  الدراس  صا،تبار فراي ل ةان التحليت الميدانيو فما استلدم  نعي الحز  اد صالي  
صمن او تشررررررررررير ةميع الع قام ادرتباقي   ي  المت ير المًررررررررررتقت المت ير التانع صفما توصررررررررررل  النتالج 

اارر  ص مجتمعه صمنقرد  نغن ا ايجا ي  قردي  صاذا  يفد ان اداتما   ت بير ادار  الجود  الشررامل  له اثر 
يمرررررررات ا قد متنافًررررري  نالشررررررف و ان ادار  الجود  الشررررررامل  صانعاداا صالميز  التنافًررررري  ص في تنمي  الميز  ال

توافرم نشركت عا  في الشرررف  المبحوث   يث تًرعي الشرررف  الي تميز منتجات ا ع  منتجام المنافًرري  
او العم ن لمعرف   اةات   صاديقان    على ما توصررررررري الدراسررررررر  نالترفيز  .نقصرررررررد ،لر ميز  تنافًررررررري 

امل  مق و  ادار  الجود  الشررررررررررررررتردرير  صترغايرت العراملي  صعقرد الدصرام التي تعزز التعريق ن علىصالعمرت 
 .صااداف ا صمت لبام ت بيق ا

                                                           
 ( 2113-2111نال  علي  ًي  الزعبيو أثر ادار  الجود  الشامل  علي تنمي  الميز  التنافًي  نالت بير علي مرف  الحيان للصناعام الدصالي  للقتر  ال (1ال

  .2113و فلي  الدراسام العلياو رسال  دفتورا  غير منشور  في ادار  ادعمال وةامع  الز ي  ادزاري 



 دراسة تطبيقية عىل مرصف الجمهورية- اثر قرارات االستثمار يف تحقيق المزية التنافسية للمصارف الليبية 

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

 (1)م2318الدين البشير النور الماحي  دراسة عز
 دف  الدراس ا تناصل  الدراس  أثر الًياسام التًوي ي  في تحقير الميز  التنافًي  في ادسواق اللارةي 

نصور  اساسي  لتقيي  صمناقش  قضايا اثر الًياسام التًوي ي  لتحقير ميز  لًلع  الصمة العربي في 
ع اقتراح مادسواق اللارةي و صفذل  اد  الدراس  الي ا،تيار اثر ادسعار علي صادرام الصمة العربي 

نافًي  علي تحقير ميز  تصدراس  صتحليت سياسام الدصل  التًوي ي  صاثراا علي اسعار تنافًي   نإيجاد
ان اران افراد عين  الدراس   ول الققرام المتعلق  نالًياسام  صتوصل  الدراس  .صادرام الصمة العربي

  لًياسام التوزيع نالنًب صأصص  الدراس  .التًوي ي   ي  اران أفراد عين  الدراس  في ةميع الققرام ايجا ي 
 تًوير منتجات ا في ادسواق اللارةي و فم  الممك  اتباع اسلويتحد د الًياس  التًوي ي  المصدر  

ص اسلوي ا اسلوي التصد ر المبامر اص غير المبامر نحً  الترفيز الج رافي للصادرام الصمة العربيو
لنتالج الدراس  م  الممك  ان يحقر ذل  ميز  تنافًي  في ظت توفر المنا،ام  التعاقد ادنتاةي فانه صفقاً 

عاد  النظر فما أصص  نإ .صعلي ا اد تعاد ع  اسلوي ادست مار المبامر اص المشتر  وقيذالمناسب  للتن
 او  نوعه ال شاي صال ل  صتحد   او صتوفير المعلومام عن .في الع مام التجاري  المميز  للصمة العربي

تر  ان باعا تلتً يت التعر  علي ا م  قبت العم ن صبالتالي المام   نلصالص ا صالتغ د م  ان ا س
 .يًم  ل    تمييزاا ع  ن ي  المنتجام المنافً  ايجا يا لد   و ما

 (2) م2318الرحيم المقبول شيخ ادريس  دراسة راشد عبد

تناصل  الدراس  اثر الًياسام التًوي ي  على الميز  التنافًي  نالق اع اللدمي دراس   ال  الشرف  
الدراس  الي معرف  دراس  اثر الًياسام التًوي ي  علي  ( ادف  2113-2113الًوداني  ل تصادم ال

ستنتاج اةود  اللدمام نالشرف و صمعرف  اثر الًياسام التًوي ي  علي اد داع صاد تكار نالشرف و ص 
نتالج الدراس  لتد ي  القدر  التنافًي  للشرفام الًوداني  صتحقير مزيد  مجموع  م  التوصيام في اون

ع  المنافًي و توصل  الدراس  الي ان تضع اددار  العليا في الشرف  مصال   م  التميز صاد،ت  
العم ن ام  ااتمامات ا صذل  م  ، ل ترفيزاا علي ت وير ةود  ،دمات ا ناستمرارو فما  توفر لدي 

 تًت يع امت   ا الشرفام المنافً  مما يًاا  في ،قي الشرف  فرع دستلدا  تكنولوةيا معلومام د
 في ادستجان  للت يرام الحاصل  في رغبام العم نو فما امارم المرصن كاليق التش يلي  صزياد   ج  الت

نتالج الدراس  الي ان محورًا الميز  التنافًي  مرتقع نًبيًا صيعزي ذل  الي ااتما  الشرف  نجود  اللدم  

                                                           
الما يو اثر الًياسام التًوي ي  في تحقير الميز  التنافًي  في ادسواق اللارةي و رسال  دفتورا  غير منشور و ةامع  الز ي   ( عزالد   البشير النور1ال

  .2114ادزاريو فلي  الدراسام العليا و 

-2113صادم الاس   ال  الشرف  الًوداني  ل ترامد عبدالر ي  المقبول مين ادريسو اثر الًياسام التًوي ي  علي الميز  التنافًي  نالق اع اللدمي در  (2ال
2113) . 
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اصص  الدراس  الم الب   واع قواني  محدد   .المقدم  صامت   ا للبرام مت ور  ع  ناقي الشرفام
تحك  ن اق التنافس  ي  مرفام ادتصادم الًوداني و اداتما  نمبادئ الجود  الشامل  لما ل ا م  اامي  

 .في تقدي  اللدمام نجود  عالي  مما يحقر اادا  الشرف 

 .اإلطار النظري للدراسة

 .أواًل: مفهوم االستثمار
 ادست مارففتر  قويل  في المًتقبت صبالتالي   د  تحقير مكاس  متوقع  على مدى  ارتبا او  ادست مار

 و(1الأصول  توقع من ا تحقير عالد على مدى فتر  زمني  قويل  على اتقاقصلكنه  ادتقاقاو نوع م  
 ادست مار و فقد يكون العالد أص الد،ت أص الرب  صالمالنغنه توظيق المال   د  تحقير  ادست مارصُعر  

التعامت نااموال للحصول على  . صُعر  أيضاً (2العلى مكت مادي ملموس أص على مكت غير مادي
اارباحو صذل  نالتللي عن ا في لحظ  زمني  معين  محدد  نقصد الحصول على تدفقام مالي  مًتقبلي  

ر  أيضًا . عللمًتقبتعامت الملاقر  المرافر  تعوج ع  ال يم  الحالي  لألموال المًت مر  صتعوج ع 
ت الًلع محنغنه ذل  الجزن م  الًلع الن الي  الذي يضا  الي رصيد الًلع الرأسمالي  أص الذي يحت 

صاسع صيعتمد  ادست مارمجال  ن. ر(3الو ف و ذل  الجزن م  الناتج الذي ل  يًت ل الرأسمالي  التي أالك 
. يُعر  (4الصالرياايام صاإل صان فادقتصادفي مقاهيمه أص محدداته على ف ير م  العلو  اا،رى 

 د(5النشكت عا  على النحو التالي ادست مار

قصرررررررد  اليو صذل  ن اسرررررررت   التضرررررررحي  نمنقع   الي  يمك  تح يق ا م  رمرررررررباع  نادسرررررررت ماريقصرررررررد 
 نادسرررت مارد صيقصررر مًرررتقبلي. اسرررت   الحصرررول على منقع  مًرررتقبلي  أ بر يمك  تح يق ا م  رمرررباع 

ع  أموال يمتلك ا القرد في لحظ  زمني  معين  صلقتر  م  الزم  نقصرررررررد الحصرررررررول على تدفقام  التللي
مت ا صفذل  ع  النقل المتوقع في قي المًرررررررت مر ومالي  مًرررررررتقبلي  تعواررررررره ع  ال يم  الحالي  لألموال 

ت  الشرررررررررررالي  نقعت عامت التضررررررررررل  صذل  مع توفير عالد معقول مقا ت تحمت عناصررررررررررر الملاقر  صالتم
ل  صثيق  و صاو على صادقتصادأصوله فمق و  م  عل   ادست مارو يًتمد اذه التدفقام تحقر نا تمال

 .صادقتراج صادد،ار صادست   م  أام او الد،تو  ادقتصادي نمجموع  أ،رى م  المقاهي  
 ما  ليد ل ست مارتًتنتج البا ث م  التعريقام الًانق  
                                                           

 .1( و ع1994عبد الر م  توفير و رستراتيجيام اإلست مار ص دار  ااموال و الالقاار  د مرفز اللبرام الم ني  ل دار  و  (1ال
 .14-13( و ع1997قارق  يدر  ردان و مبادئ اإلست مار و العمان د دار المًتقبت للنشر صالتوزيع و  (2ال
 .198( و ع2111 ًا  داؤصد صآ،رصن و مبادئ اإلقتصاد الكلي و العمان د دار الميًر  للنشر و (3ال
 .12 ( و ع1999محمد م رو ردار  اإلست مارو ال عماند دار الوراقو للنشر صالتوزيعو  (4ال
 .125  ( و ع 1995عبد الر م  زفي ر راهي  و التل ي  اإلقتصادي و الاإلسكندري  د دار الجامعام المصري  و  (5ال
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 يعني اإلنقاق على ااصول  توقع من ا منقع  مًتقبلي . ادست مار .1
 في مكت مادي ملموس أص على مكت غير مادي. ادست ماريكون  .2
 او التعامت نااموال للحصول على اارباح. ادست مار .3
او مجموع التوظيقام التي م  مغن ا زياد  الد،ت صتحقير اإلااف  القعلي  رلى رأس  ادست مار .4

 ااصول التي تولد العالد. امت  المال ااصلي م  ، ل 
حصول لاو نتيج  تضحي  القرد نمنقع   الي  للحصول علي ا نشكت أ بر م  ، ل ا ادست مار .5

 .عنصري العالد صالملاقر  رادعتباو آ،ذا نعي  على تدفقام مالي  مًتقبلي 
نغنه تش يت أموال في مشرصعام ملتلق  م  أةت الحصول على تدفقام مالي   ادست مارتعر  البا ث 

 مًتقبلي .
 :االستثماري مفهوم القرار 

مالي  رتبا ايعتبر م  القرارام اا  ر أامي  ص، ور  للمشرصع صذل  انه يحتوي على  ادست ماري القرار 
ذل  القرار الذي  ت ل  قدرًا م  ااموال . صعر  نغنه  (1ال بير صد يمك  الرةوع عنه رد نلًار  فبير  

قويت ااةت نغنه   رب  أص  ادست مار. ُعر  قرار (2ال  است ماريا اقترا ارذا ما قبل  تلاقر   ا المنشغ  
رميد  على من ج استناداالوق  الحاار تلصيل مقدار معلو  م  أموال صموارد المنشغ  صالتضحي  في 

مًبر للتحليت صالتقًي  صالمقارن  نغي  تحقير أص الحصول على عوالد مناسب   توقع  دصث ا على مدار 
. صعر  أيضًا نغنه قرار  يدي الي تكاليق ثا ت  راا ي  صبمجرد (3ال  رام زمني  مًتقبلي  قويل  نًبياً فت

و (4الاإلدار  م  تنقيذ أرباح مًتقبلي  صلكن ا أرباح غير ميفد  الحدصث تنقيذه د يمك  الرةوع  يه صتتوقع
صعر  نغنه القرار الذي  ن وي عليه تلصيل قدر معلو  م  أموال المنشغ  في الوق  الراا  على مدار 
فتر  زمني  قويل    د  تحقير رب  في المًتقبت صاو يكون عرا  لدرةام ملتلق  م  الل ر صعد  

نمجموع   تزا ادلالجد د نغنه  ،لر رنتاةي  ةد د  مما  ترت  علي ا  ادست ماري يعر  المشرصع و ص (5الالتغ د
 . (6الدست مارانوع  نا،ت  م  النققام صتحقير اإل رادام لقتر  أص لعد  فترام زمني  محدد  مًتقبلي  

                                                           
  ( .1979و ر راهي  قه سال  و ت وير الموازن  اإلست ماري  نإستلدا  تحليت التكلق  صالعالد لرفع فقاي  اإلنقاق والرسال  دفتورا  ةامع  المنصور  (1ال
 .211 ( و ع1985لمحاسب  اإلداري  صبحوث العمليام و الاإلسكندري  د ميسً  مباي الجامع  وا مد نور و ا (2ال
مع  القاار  اأمي  عبد هللا قا د و دصر البيانام المحاسبي  في الدراسام اإلقتصادي  للمشرصعام الصنا ي  الجد د  و الرسال  ماةًتير غير منشور  و ة (3ال
  ( .1971و
 ( و 1981اس  ةدصي المشرصعام في ظت الملاقر  صعد  التغ د و المجل  اإلقتصاد صاإلدار  و ةد  و ةامع  المل  عبد العزيز وة ل الشافعي و در  (4ال

 .11ع
  ( .1975رمضان  ونس ا ل و مشا ت الموازن  اإلست ماري  في الو دام اإلقتصادي  و الالقاار  د ةامع  عي  ممس و (5ال
  ( و 1982الجدصي اإلقتصادي  للقرارام اإلست ماري  و المجل  اإلقتصاد صاإلدار  و ةد  دةامع  المل  عبد العزيز و عبد الر م  عليان و دراسام  (6ال

 .15ع



 دراسة تطبيقية عىل مرصف الجمهورية- اثر قرارات االستثمار يف تحقيق المزية التنافسية للمصارف الليبية 

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

د أن ر ادسررررررررت مارصيتضرررررررر  م  التعريقام الًررررررررانق  تعدد صة ام نظر الُكتاي  ول مق و  صأامي  قرار 
. صيعبر قرار ادسرررررت مارالبا ث ترى أن اذه التعريقام الًرررررانق  رغ  تعدداا رد أن أغلب ا  تقر في قرار 

دصثه ع  مناسرر   توق المشرررصع في سرربيت الحصررول على عالدع  أموال اررلم  يلاقر   ا  ادسررت مار
يضرررم   دسرررت ماري اترى أن مق و  القرار  و صفقًا للمقاهي  المتعدد  فإن البا ثفي فترام زمني  مًرررتقبلي 

 دما  لي

ا قاقام  تولد عن  است ماري أموال في رقام  مشرصعام  است مار ترت  علي ا  است ماري قرارام  .1
 رنتاةي  ةد د .

أموال في التوسع للمشرصعام الحالي  صيتولد عن ا زياد   است مار ترت  علي ا  است ماري قرارام  .2
 .الحالي  للمشرصعنتاةي  ال اق  اإل

 اقام ال رج من ا المحافظ  على ال ترت  علي ا ر  ل صتجد د ااصول الحالي  ص  است ماري قرارام  .3
 اإلنتاةي  الحالي  أص زيادت ا.

قويت ااةت نغنه   قرار رداري يضم  تلصيل أموال الم  لللر  ادست مارتعر  البا ث قرار 
قاقام ةد د  أص لزياد  ال اقام اإلنتاةي  الحالي  أص المحافظ  علي ا صذل    د  الحصول على عالد 

 .ادست ماري مناس  يمتد لقتر  زمني  قويل  قيل   يا  المشرصع 

 :االستثمارأهمية 
  ي  التي تمكنه م  تحقير عوالدهواللبر  الكا امت  الي  اة  فت فرد الي  ادست مارترةع أامي  

 دست ماراصبالتالي فإن اإللما  نمبادئ  لتحملهو استعداد علىنالمقارن  نمًتوي الملاقر  الذي يكون 
 د(1الفي اتتي  ادست ماريًاعد علي ردار  ال رص  صتتللل أامي  دراس  

صارتقاع متوس  نصي  القرد منهو  ما  يدي الي زياد  الد،ت القوميومزياد  اإلنتاج صاإلنتاةي   .1
 صبالتالي تحًي  مًتوي مةيش  المواقني .

 توفير اللدمام للمواقني  صللمًت مري . .2
 .فير فرع عمت صتقليت نًب  الب ال تو  .3
 .معددم التكوي  الرأسمالي للدصل زياد   .4
 .صاإلداريي  صالعمال  الماار يي  توفير التلصصام الملتلق  م  القن .5
 .(2الرنتاج الًلع صاللدمام التي تشبع  اةام المواقني  صتصد ر القالي من ا لللارج .6

                                                           
 .158-157  ( و ع ع2111سيد سال  عرف  و دراس  ةدصي المشرصعام و ال بع  ااصلي و العمان د دار الراي  و  (1ال
 .5 بع  ااصلي و العمان د دار المنااج و د.م( و عا مد زفريا صيا  و مبادئ اإلست مار و ال (2ال
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 :االستثمارأهداف 
 د(3التالي  ال ااادا صالملاقر المحي   نه فإن المًت مر يًعي دصمًا لتحقير  ادست مارم ما فان نوع 

 : تحقيق العائد المالئم .1
لمشرصع دن ا استمرار علىف د  المًت مر م  توظيق أمواله تحقير عالد م ل  صربحي  مناسب  يعم ن 

جال أ  ر صربما تصفي  المشرصع نح ًا ع  م للتوق  ع  التمويتوماليًا سيدفع نصا به  ادست مارر تع 
عيدًا ع  أرباح مناسب  ن م  انا نجد أن الش ت الشاغت اي ملل  رغ   توظيق أمواله لتحقير وفالد 

 .اللًار 
 :رأس المال األصلي للمشروع علىظة المحاف .2

الرب  ص  أقل ا ملاقر  دن الشلل  توقع اللًار  الترفيز علىذل  م  ، ل المقاال   ي  المشاريع ص 
 اللًار . رأس ماله ااصلي صيجنبه علىصلك  أذا ل  يحقر المشرصع ربحاً  يًعي المًت مر الي المحافظ  

 :الدخل وزيادته استمرارية .0
التراةع في ظت ص  مادا راريا  د  المًت مر الي تحقير د،ت مًتمر صمًتقر  وتير  معين  نعيدًا ع  

 .ادست ماري النشا   استمراري  علىالملاقر   قاظًا 
 :ضمان السيولة الالزمة .8

 سيما د ادلتزامامنحاة  الي تمويت صسيل  ةااز  صمبه ةااز  لمواة    ادست ماري د م  أن النشا  
 .ادست ماري قد  تعرج له المشرصع  المصرصفام اليومي  تجنبًا للًعر الذي

 : ر نمو ممكن للثروةتحقيق أكب .5
الي  التي ل ا درة  ملاقر  ع ادست ماراميميت الي تحقير م ت اذا ال د  المضاربون  يث يلتارصن 

 .رما  تحقير توقعات   أص تل ئت ا ا،تيارا وقبلون عنداا ما  ترت  ع  صي
 :حمارة الدخول من الضرائب .3

منح ا اذا م  المزايا الضريبي  التي ت است مارهم  ، ل  ادستقاد يكون اد  المًت مر في اذه الحال  
 يث أنه رذا قا   توظيق ا في غير اذا النوع سيت  ر،ضاعه الي  والتشريعام صالتنظيمام المعمول   ا

 .(1المرال  اريبي  عالي 

 :االستثمارية االستراتيجية
مرا يًا في  ارادست مل ذا  معين  استراتيجي صتوظيق أمواله يضع  ناست مارالمًت مر قرار  اتلاذعند 
 ذل د

                                                           
 .264 ( و ع1987عبد الحميد ال زالي صآ،رصن و رقتصاديام النقود صالبنو  و الالقاار  د دار ال قاف  العربي  و  (3ال
 مرةع سا ر . وسيد سال  عرف  (1ال
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 :االستثمارتنوع  .1
في مشاريع ملتلق  نقصد تجن  اللًالر الضلم   صادست مارمتنوع   است ماري او التعامت نغدصام 

صالملاقر  الكبير و قد يحقر مشرصع معي  ،ًار  صلك  ربما يحقر مشرصع آ،ر ربحًا ي  ي ،ًار  صقع  
 نالمشرصع ااصلو صاكذا  تحقر للمًت مر أ بر المكاس  صالعوالد.

 :االستثمارآجال  .2
التدفقام ص  ادستحقاقاممحدد  لذل  على المًت مر أن  وفر  ي   قاقاستحتوارين  ادست مارادصام 

 للمحافظ  على درة  سيول  مناسب .
 :االنكشافحدود  .0

أص  قتراجادصاي  دصد د يًم   تجاصزاا م  قبت المًت مر للتقليت م  درة  الملاقر و ف   بالة م  
 البيع أص الشران م  ة   معين  سوان فان  سوقًا أ  فردًا.

 درجة التصنيف االئتماني: .4
ً  درة  و فلكت ميسالمعين  ادست ماري الًمع  ادلتماني  صالمرفز المالي للمنش م المصدر  صلألدصام 

 تتوافر مع المرفز المالي. التمانيتصنيق 
 :االستثمارأنواع 

 د(1الادتيفي  ادست مارتتم ت أنواع 
تي ااصول اإلنتاةي  ال استلدا او التوظيق الذي يحقر م  مران صبيع أص  الحقيقي: االستثمار .1

 ت مارصادستعمت على زياد  الًلع صاللدمام نشكت فالي مما  زيد م  الناتج القومي اإلةمالي. 
ت  عليه الجد د  صالذي  ر  ادست ماري  درة  ااصول اإلنتاةي  أص الًلع الح يقي يعني اإلنقاق على

. صتظ ر أامي  لزصن م  المواد ااصلي  الملتلق ي صفرع عمت راا ي  صزياد  المرنتاج رااف
كون أ د مكونام ال ل  الكلي الذي  ت ناعتبارهالوقني  ادقتصادالح يقي على صعيد  ادست مار

لكلي و صال ل  ا ادست ماري أص اإلنقاق  ادست ماري صال ل   ادست   يم  ةانبي  اماو ال ل  
 دقتصاداد ااساسي للد،ت صالناتج القوميو صلمًتوى تش يت اا دي العامل  على صعيد يم ت المحد

يعتمد نالدرة  ااصلى على مًتوى الد،ت صعلى العوامت النقًي  التي  ادست   يالوقني صاإلنقاق 
ويام بي  مًتت ادست   لذل  فإن دال   صادد،ار ادست   تدفع اافراد  توزيع د،ل    ي  مجالي 

حدد  فليً  م ادست مارأما دال   الملتلق  عند مًتويام معين  م  الد،تو ادست   ياإلنقاق 
 . (2الادست ماري نالد،ت صت يره ص نما تتغثر  نعوامت أ،رى  توق  علي ا مقدار اإلنقاق 

                                                           
 .23  ( و و ع2111ةون سوتينو و فيق تصب  مًت مرًا ناةحًا و الالقاار  د دار فارصق للنشر صالتوزيع صال باع  و  (1ال
 ا مد زفريا صيا  و مرةع سا ر . (2ال
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ي رنتاج د  نتج عنه زياد    يق  ف است مارالظااريو صاو  ادست ماريًمى أيضاً  المالي: االستثمار .2
الًلع صاللدمامو ص نما  ت  م  ، ل نقت ملكي  صسالت اإلنتاج صااموال المًت مر  م  مًت مر رلى 
آ،ر مما يعمت على تحقير ر رادام صفورام مالي و صعليه يج  التمييز  ي  ااصول الح ي ي  

م تعمت نشكت مبامر في رنتاج سلع فاتدصااصول المالي و فااصول الح ي ي  اي تل  التي تً
أما ااصول المالي  ف ي د تًتعمت نشكت مبامر في  .(3الصالًيارام صاارااي صااصول ال ا ت 

رنتاج الًلع صاللدمام صلكن ا تعمت على توفير ااصول الح ي ي  م  ، ل توفير ااموال ال زم  
 .(4اللشرال ا صامت   او فالًندام صااس   الممتاز  صالعادي  صم ادام اإل داع

  صفي مقدمت ا ااس   صالًندام صالذي د  تري على المالي يعني تداصل اادصام ادلتماني ادست مار
العيني  ت أن مران أ د اافراد أص  ادست ماررااف  ةد د  عيني  رلى رةمالي  في ا ادست مار

القرد  ماليو ص ذا قرر اذا است مارعينيًا  ت او  است ماراالمصار  لنوع معي  م  ااس   د يشكت 
أموال  يعه في مران ما ينام أص آدم ةد د  فإن ذل  يعد  أص المصر   يع اذه ااس   صأنقر

كس نصور  ريجا ي   نع ادست مارعينياً انه  ترت  عليه رااف  ةد د  رلى رةمالي    ي ياً أص است مارا
 .ادست مارفي زياد  صافي 

 :االستثمارمخاطر 
د تل   ت قد تمت ادست ماريقصد   ا عد  التغ د م  تحقر العالد المتوقع م  صران  ادست مارملاقر 

 .ال( ناإلااف  الي العالد المتوقعالملاقر  لتشمت المال المًت مر الرأس الم
  اذه ملاقر  صلك ادست مارعالد فإنه أيضًا لكت نوع م  أنواع  ادست مارصلما فان لكت نوع م  أنواع 

 د(1الكون فبير  مرتقع  صقد تكون قليل  متدني  و عاد  تقً  الملاقر الي قًمي  رليًيي  ايالملاقر  قد ت
 :المخاطرة النظامية .1

اي الملاقر التي تتعلر نالنظا  العا  في ااسواق ص رفت ا صعوامت قبيةي  صعوامت سياسي ...رلن صم ت 
 .دست ماراص نما عنداا تصي  ةميع مجادم صق اعام  ادست ماراذه العوامت د ترتب   نوع معي  م  

 :المخاطر  ير النظامية .2
صاي الملاقر التي تبقي نعد قرح الملاقر النظامي  م ت الت يرام في أسعار القالد  صتداور العمليام 

ر صد تصي  مجال آ، ادست مارصم ت اذه الملاقر  عندما تقع قد تصي  مجال معي  م   واإلنتاةي 
 دتتعدد م  ملاقر ادست مار ما  ليمًا يمك  أن صعمو 

                                                           
 ةون سوتينو و مرةع سا ر . (3ال

 .39 ( و ع1999شر وناظ  محمد نوري الشمري صآ،رصن و أساسيام اإلست مار العيني صالمالي و العمان دار صالت للن (4ال
 .16 ( و ع2112و ال بع  ااصلي و العمان د دار المًتقبت و أساسيات اإلستثمارقاار مرصان و  (1ال
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 أدصام عالده الي مجال عمت معي و في ادست مارتنتج ع   التي صاي الملاقر  :مخاطرة العمل -أ
 .ادست مارقد يقشت اذا العمت صبالتالي د تحقر أادا  

 مارادست صاي الملاقر  التي قد تنتج ع  الت ير العكًي في أسعار أدصام  :مخاطرة السوق  -ب
 .الد  ل ا نتيج  ت ل  أصااع الًوق المتعامت   ا أص الضمانام الع

في أسعار فالد  منلقض  رذا ما  ادست مارصاي الملاقر  التي قد تنتج ع   :مخاطرة السعر -ج
  ادست مار رذا ما تأص الملاقر  التي قد تنتج ع  ،ًار  القالد  المرتقع   القالد  نعد ذل و ارتقع 

 .ير تةال قص
ألسعار في المًتوي العا  ل ادرتقاعصاي الملاقر  التي تنتج ع  : مخاطرة القوة الشرائية للنقود -د

 .قود معبرًا عن ا نالقو  الشرالي في قيم  الن انلقاجالذي  يدي  دصره الي 
صاي الملاقر  الناةم  ع  عد  القدر  علي سداد ااموال المقترا  ل ايام  المخاطرة المالية: -ه

 .الي سيول  نقدي  نغسعار معقول  ادست مارامأص  تي ع  عد  القدر  علي تحويت  ت مارادس
 انظم اصاي الملاقر  التي تنج  ع  الت يرام العكًي  في : أو التنظيمية االجتماعيةالمخاطرة  -و

أسعار ص  ادست مارمجادم  علىصالتعليمام صالقواني  التي يكون م  مغن ا التغثير  ادةتما ي 
التنج  م  التشريعام المتعلق  في التغمي  صالمصادر  أص رفع معددم الضرال   ادست مارأدصام 

 .(1الاإلنتاج...ألن(  علىصالرسو  

 :مفهوم العائد
المقصود نالعالد  صافي الرب  نعد الضرال  نالمق و  المحاسبي أص صافي التدفر النقدي نعد الضرال  

نمق و  التدفر النقدي منًوبًا الي ااموال التي صلدته  صقد يكون العالد أما علي مكت  ادست   صقبت 
مكت أرباح  علىماليًا صأما  است مارا  ي يًا أص  است ماراااموال  است مارأرباح ر رادي  متكرر  تنتج ع  

أي العالد الذي  دًا فعلياً رأسمالي  تنتج ع   يع ااصت المًت مر  صفي ف  الحالتي  فالعالد أما يكون عال
 .(2ال . صأما عالدًا مرغوبًا  يه الأص م لوبًا(دًا متوقع الحصول عليه المتوقعًا(. صأما عالت  تح يقه نالقعت

 :االستثماريةأنواع القرارات 
واق  قرارو صتتوق  قبيع  القرار الذي  تلذه في اذه الم اتلاذ واةه المًت مر ث ث  مواق  تت ل  منه 

المًت مر  . تتدرج قرارامصقيمت ا م  صة   نظره دست ماري اعلى قبيع  الع ق  القالم   ي  سعر اادا  
 د(3التح  ث ث  أنواع اي

                                                           
 قاار مرصان و مرةع سا ر . (1ال
 .22 ( و ع1998زياد رمضان و مبادئ اإلست مار الح يقي صالمالي و ال بع  ااصلي و العماند دار صالت و (2ال
 محمد م ر و مرةع سا ر . (3ال
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 :قرار الشراء .1
  المتوقع  مم ل  نال يم  الحالي  للتدفقام النقدي ادست ماري  تلذه المًت مر عندما يشعر نغن قيم  اادا  

من ا محًوب  في رقار العالد صالملاقر  تزيد ع  سعراا الًوقيو أي عندما يكون الًعر الًوقي أقت 
مما  ولد لديه  افزًا لشران تل  اادا  سةيًا صران تحقير مكاس  رأسمالي  م   ادست ماري م  قيم  اادا  

ل  و  ترت  على ذل  تولد ا و  مرالي  في الًوق على تاا في الًوق مًتقب ً  توقع نًعر  ارتقاع
 .(4الالذي  نلقي  يه القارق  ي  الًعر صال يم  ادتجاهاادا  مما  يدي الي رفع سعراا الًوقي في 

 قرار عدم التداول: .2
 و  فيواصت ض تري على قرار الشران صالناتج ع  الض و  الشرالي  أن تًتجي  آلي  الًوق لتل  ال

رلى نق    تًاصى في ا الًعر الًوقي مع ال يم . صيصب  الًوق في  ال  توازن تقراه  ادرتقاعالًعر 
 التوق  يع أيضاً صفذل  م  فان لد     وافز للب الشرانوعلى م  فان لديه  وافز للشران التوق  ع  

لديه صلو  ت  انفي اذه الحال  او عد  التداصل ان المًت مر يكون  ادست ماري و  يكون القرار ع  البيع
 الًعر في المًتقبت القري  رد أذا ت يرم الظرص  الًالد . انلقاجميقتًا الملاقر م  

 قرار البيع: .0
نعد  ال  التوازن التي تمر في الًوقو عندما  تًاصى الًعر مع ال يم و تعمت د ناميكي  الًوق فتلتل  

تل  اادا  م  مًت مر ةد د صفي ن اق نموذةي  اللاع نالقرارو أي مًت مر يعتقد نغن الًعر رغبام 
في تل  اللحظ  ما زال أقت م  قيم  اادان مما  ت ل  منه أن يعرج سعرًا ةد دًا لتل  اادا   زيد ع  

المًت مر  ينئذ او  ارقر  ال يم  صاكذا  رتقع الًعر ع  ال يم  مولدًا نالتالي  افزًا لدى غيره للبيع  يكون 
رى البا ث على المًت مر أن  درس قراراته ةيدًا قبت أن  تلذ قراراته نالشران أص البيع أص   .قرار البيع

 .مدرصس يمك  أن يكبده ،ًار  فبير عد  التداصل ان القرار الل غ غير ال

 .ثانيًا: الميزة التنافسية
 .مفهوم الميزة التنافسية

التنافًي  في صقتنا الحاارو ادساس الذي تعتمد علي  دصل العال  المتقد  في  نان  يعد مق و  الميز 
ينيام ي  الكلي صالجزلي. صلقد  رز اذا المق و  منذ منتص  الًبعاتيجيات ا ادقتصادي  على المًتوياستر 

ار  صادقتصاد رةال ادد التحدي الكبير الذي  واة ه صأصب م  القرن العشري  ليحت مكان الميز  النًبي  
تجار  . صعلى الرغ  م  صةود اتقاق عا  في اد يام الالي ميز  تنافًي   التناسبيلميز  او فيفي  تحويت ا

. فالميز  (1الو فغن ادمر يلتل  الي  د فبير نشغن الميز  التنافًي لي  نشغن مق و  الميز  التنافًي الدص 
                                                           

 قاار  يدر  ردان و مرةع سا ر. (4ال

 .111 و ع2113   الد   أمحمدو  وان  فل و و ةامع   لوانو التجار  ص دار  ادعمالو مجل  ربع سنوي و العدد ال الثو الجزن ااصلو  (1ال
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ًاعد الشرف  م  القدر  على المنافً  في ادسواق فم   تتمتع ت  التنافًي  ميز  محدد  لميزام ملتلق
 أص مبدع في مجال التل ي  الشرف  نمد ر ماار في مجال التًوير أص قادر على ةل  ادموال للشرف 

أص ا،تيار التصمي  المناس  للمنتج أص تقدي  ،دمام متميز  للعم ن أص ت بير رقان  ممتاز  على التغ د 
ي ًلع  أص اللدم  التته أص ارتياد مجادم أص اسواق غير مًبوق . أص قادر على ا،تيار الم  ةود  منتجا

 لمنافً ا. صلعت الميز  التنافًي  ترتب   تقوق دا،لي للشرف  ليجعل ا م  ، له قادر على   ا  تعامت
ستلدا  تكنولوةيا ا. فقد تكون الميز  التنافًي  للشرف  تتم ت في نااسواقصفرج منتجات ا على العم ن 

. صيش ت (2المعين  قد تكون اذه التكنولوةيا تكنولوةيا متقوق  أص تكنولوةيا  دصي  تقليدي  لكن ا ذام م ار 
ري  و ف ي تم ت العنصر ادستراتيجي الحرج الذي يقد  فرص  ةواميز  التنافًي   يزا صمكان  اام مق و  ال

تلدامه في اسو لذل  فغن اذا المص ل  ف ر منافًي اع م نالمقارن لكي تحقر الشرف  ربحي  متواصل  
لمت يرام ا مي  صتعدد مقاهي  التنافًي  في اونالعل  و في ف ر م  الميتمرام صالندصاماد،ير  اتصن 

.  فان ع  مرف و أص ق اع أص دصل رذامحت الحد ث  يما  نا،ت  المت  ق و صيلتل  مق و  التنافًي  
فاعلي     رأنمجرد توصت الشرف  الي ا تشا  قرق ةد د  غ الميز  التنافًي   و فتنشمًتوى الشرف  على

م  تل  المًتعمل  م  قبت المنافًي و  يث يكون نمقدصراا تجًيد اذا اد تشا  ميدانياو صبمعني ا،ر 
تعر  الميز  التنافًي  على  ان ا ميز  أص عنصر تقوق   ما . داث عملي  ا داع مق وم  الواسعنمجرد ا 

 (1ال .معين  للتنافس   استراتيجيفي  ال  اتباع ا  تح يقهللشرف   ت  
 تعريف الميزة التنافسية.

الذي  نالشين ا فقد امير نغ التنافًي .انا  الك ير م  التعريقام التي قدم ا الكتاي صالبا  ون للميز  
يميز الشرف  صمنتجات ا تميزا ايجا يا ع  منافًي ا في نظر زبالن ا صالمًتلدمي  الن اليي  لمنتجات ا. 

الشرف  ازان منافًي ا ع  قرير انما  نشر المواردو في  ت ورهصعرف  الميز  نغن ا الموقع القريد الذي 
د عرف  أيضًا صق لل يم .لنظا  الكلي  ي  عرف  على ان ا دال  لل رير ادفضت التي تد ر   ا الشرف  ا

م  نا ي  التكلق  نغن ا متي ما است اع  الشرف  م  تقليل تكلقت ا الكلي  صفان  مبيعات ا تقوق اذه 
التكلق  فغن ا تكون قد  قق  مي  م  ، ل توفير قيم  متقوق  أص تكلق  منلقض  للزبال . صيري نغن ا 

 ًت يعي في ادان ادنش   اللاص    ا نحيث تللر قيم  د است  ل الشرف  لنقا  قوت ا الدا،لي 
 يع ان الميز  التنافًي  اي الوسيل  التي تًتصن تح يق ا في ادال   انش ت  . فما المنافًون اد،ر 

 (2ال .الشرف  م  ، ل ا القوز على منافًي ا اد،ري 
                                                           

 .72 ( و ع2119  م انع الًودان للعمل و زفي مكي اسماعيتو نظ  المعلومام ادداري و الةامع  النيلي و اللرقو د مرف (2ال
 .515 و ع2112 صه  ً  سال  الليالو المجل  العلمي  ل قتصاد صالتجار و ربع سنوي و ةامع  عي  ممسو العدد ال انيوالمجلد ال انيو  (1ال
-192 و ع ع 2111ال انيو المجلد ااصلو  ةمال عبد الحميد على عبد الًميعو الدراسام صالبحوث التجاري و مجل  علمي و ةامع   ن او العدد (2ال

193. 
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ريق  أ  ر أن تنافس ال ير م  ، ل ا ن  ذل  تعر  الميز  التنافًي    نغن ا المجادم التي يمك  للشرف  
فاعلي و صب ذا ف ي تم ت نق   قو  تتً    ا الشرف  دصن منافًي ا في أ د انش ت ا ادنتاةي  أص التًوي ي  
أص التمويلي  أص  يما  تعلر نموارده البشري  أص الموقع الج رافي ل او لذا تعتمد الميز  التنافًي  على نتالج 

  نقا  القو  صالضع  الدا،لي  رااف  الي القرع صالملاقر المحي   صالًالد  في فحوع صتحليت فت م
 (1ال . يئ  الشرف  مقارن  نمنافًي ا في الًوق 

 يجعل ا الشرف   بنان تنافس ةواري القري  عندما تقو   دى  تظ ر على المصعرف  نغن الميز  التنافًي
 مهعلى التعل  نًرع  صت بير ما تتعل ا قادر  على القم  صيجعت م  الصع  منافًت ا الي ةان  فون

 (4ال فقان  م  منافًي ا. أ  رنشكت 

 خصائص الميزة التنافسية:
 (5ال تتمتع الميز  التنافًي  نعد  ،صالل أام اد

 أن ا تتبع م  دا،ت الشرف  صتحقر قيم  ل ا. .1
 تيدي الي تحقير ادفضلي  صالتقوق على المنافًي . .2
 نًبي  صليً  م لق . .3
 تنعكس في فقان  ادان الشرف  انش ت ا. .4
 تيدي الي التغثير في المشتري  ص درا    افضلي  ما تقدم  الشرف . .5

 محددات الميزة التنافسية ودورة حياتها:

 حجم الميزة:
يعد  ج  الميز  التنافًي  م  اا  المحددام الميثر  ديموم  صاستمرار الميز  التنافًي  لقتر  قويل  للشرف  

 (1الز  التنافًي  دصر   يا  تتكون م دصللمي

 ت ا.رف  لو داا الميز  صتًتقاد م  صفر  يث تمتل  الش مرحلة التقدرم أو النمو: .1

 رام من ا.لتقليد الميز  صالحصول على الوف محاصل التبني م  قبت الشرفام المنافً  في  مرحلة التبني: .2
                                                           

لد جايم  على عمرو تقيي  أثر ت بير الجود  الشامل  على تنافًي  الشرفام الصنا ي  و مجل  البحوث التجاري  المعاصر  و ةامع  سوااج و الم (3ال
 .311-299و ع ع 2113الًانع صالعشرصن و العدد ااصل و 

 .38 (و ع2118ادستراتيجي  للموارد البشري و الالقاار د مد ن  النصر العربي و مايكت آرمًترصنجو اددار   (4ال
س مي و ان ادأمير  محمد النعم و ت بير الجود  الشامل  صمواصقام اد زص صأثراا في تحقير الميز  التنافًي و مجل  العلو  ادداري وال ةامع  أ  درم (5ال

 .78 (و ع2116مجل  نص  سنوي و العدد ااصلو 
و 34و مجلد 118،الد الق ينيو دصر المحاسب  ادداري  ادستراتيجي  في تد ي  القدر  التنافًي و الةامع  الموصتو فلي  اددار  صادقتصادو العدد  (1ال

 .213 (و ع2112



 دراسة تطبيقية عىل مرصف الجمهورية- اثر قرارات االستثمار يف تحقيق المزية التنافسية للمصارف الليبية 

 2021 مارس – عشر السابعالعدد  –––––––––––      –––––––––––مجلة العلوم االقتصادية والسياسية  

التقوق  محاصل ص في  ال  قيا  الشرفام المنافً   تقليد صمحا ا  الميز  التنافًي   مرحلة التقليد/ الركود: .3
  ا.علي

نمعني الحاة  الي تقدي  تكنولوةي/ ا تكاري ةد د لتلفيي التكلق  أص تد ي  ميز   مرحلة الضرورة: .4
يز  ةد د و م تميز المنتج. صانا تبدأ الشرف  في ت وير أص تجد د أص تحًي  الميز  الحالي و أص تقدي 

 تحقر قيم  أعلى زبون.
 . وا  دصر   يا  الميز  التنافًي  (1)الشكل

 
 .214،الد الق ينيو دصر المحاسب  ادداري  ادستراتيجي  في تد ي  القدر  التنافًي و مرةع سبر ذفرهو ع المصدر:

 .ثالثًا: المصارف الليبية
 .تحقيق االهداف في مصرف الجمهورية

لظرص  و صنظرًا لادقتصادينتيج  لما يش ده العال  مي،رًا م  منافًام مد د  في فاف  أصةه النشا  
صالت يرام التي نات  تيثر نشكت فبير على البيئ  المصر ي  المحلي  صالدصلي و صنظرًا لكون مصر  

ن  فقد تب م المحي   نهوالجم وري  أ د صأ رز صأا  الميسًام المالي  في المن ق و صتغثره نكاف  المجريا
ادادا  إلدار  فاف  أنش   المصر   ي  سع  ةااد  للمحافظ   دار اإلدار  العليا للمصر  من ج نإ

 على المًتويام التي صصت رلي ا المصر .
في ا التحول الجزلي صالواسع في فاف  النشاقام  انت ج  استراتيجي فقد صاع  اإلدار  العليا ،   

فظ  على زياد  الق اع المصرفي التي يصت المصر  رلي ا أما  المنافًي  م  المصر ي و صالمحا
 .(1الاإلقليمي  المناظر  سوان أ ان  المحلي  أص المصار 

 ي  فان  أ د أا  قمو ام اإلدار  في صاع اذه الل  و او النمو في أنش   صأعمال المصر   نقس 
صتير  الق اع المصرفيو صما يحافظ على الحص  الًوقي  م   ج  ااصولو صعدد العم نو صمًتويام 

مك  المصر  قد تالوقني قيل  العقود المااي  ف ادلدصر   الحيوي في ادقتصاارباح المحقق و صاستمرارا 
صمواصل  نمو اإليجا ي ليحقر قياسًا   (و2114- 2118ال ، ل القتر  م  استراتيجي م  صاع ،   

                                                           
 .8( ع2111-2111مصر  الجم وري و تقرير النشا  الًنوي للمصر وال (1ال
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 دقتصاداالتي يش داا  صادزداارم  اادان المالي غير المًبوقو صييفد م  ةد د قيادته لمًير  الت ور 
ز تي د تضااي على صعيد تعزيالوقني الليبيو  يث أظ ر العد د م  نقا  القو  صفرع النجاح ال

 اي رؤصس عبر استق صتعزيز ادست مار الموارد المالي و صتحصي  مناعتهو صتحًي  ،دماته صمنتجاتهو
 قا ي .نغفضت الممارسامو صتبني معا ير اإلفصاح صالش صادلتزا ااموالو صتنقيذ تعليمام الج ام الرقا يرر  

ًا رياديًا صمميزًا في ،دم  المجتمع المحلي م  ، ل فض  ع  ذل  فقد لع  مصر  الجم وري  دصر 
دعمه للعد د م  البرامج ادةتما ي و صرعا ته للميتمرام الوقني و صمشارفته في ف ير م  اانش   العام  

 على المًتوى المحلي صالدصلي.
دار  التنقيذي    فقد انت ج  اإل2111رد أنه نمجرد انددع أ داث ثور  الًانع عشر م  فبرا ر في عام ا

للمصر  ،   ال وارئ فغساس لتًيير دق  العمت نالمصر و صنظرًا للظرص  ال ارل  صالمحي   نكاف  
أصةه اانش   اللاص  نالمصر و فكان ال د  الرليًي منه او المحافظ  على أموال المودعي  صالم   

 .(2اللقتر ليق التش يت ، ل اذه انالدرة  ااصليو صمحاصل  تحقير معددم ربحي  ت  ي نشكت مقبول تكا
الأن يصب  مصر  الجم وري  المصر  الوقني الليبي الرالد لحرف  الت وير  رؤية المصرف: .1

صالتحد ث في الق اع المصرفي الليبيو صالقادر على تلبي  ا تياةام المواق  الليبي على فاف  
 ااصعد (.

 المصر ي  نمًتويام الجود  العالي  القادر  علىيعمت المصر  على تقدي  ،دماته  رسالة المصرف: .2
المنافً  م   يث ااسعار صتنوع المنتجام صاللدمام المصر ي و صبما  لبي رغبام مرال  العم ن 
عبر مبك  م  القرصع الموزع  على فاف  أرةان ليبيا صيحقر ت لعات  و م  ، ل التوظيق اام ت 

المتا  و صالتغ د على توافر ةميع أنش   المصر  مع قي  للموارد صاإلمكانام المادي  صالبشري  
صتقاليد صعادام المجتمع الليبي نغي  تحقير ت لعام مًااميه الكرا و صبما يضم  تحقير أعلى 

 مًتويام الكقان  صالقاعلي .
 . (1اليعمت المصر  على تحقير ااادا  أهداف المصرف: .0

 صالعالمي.تقدي  ،دمام تنافس المًتوى المحلي صاإلقليمي  -أ
 أن يصب  المصر  المقضت للعم ن الليبيي  على الحد الًوان. -ي
 الليبي  صااةنبي . الكبرى والمتوسطة والصغرى() أن يكون الشري  المقضت للشرفام  -ج
 أن يشت ر في الوس  المصرفي الليبي نكونه يمل   يئ  العمت المقضل . -د
  ماي  أموال المودعي  صالم   م  الملاقر المحي  . -ه

                                                           
 .5و عمصر  الجم وري و مرةع سبر ذفره(2ال
 .9ع- 8ع ومصر  الجم وري و مرةع سبر ذفره(1ال
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 ( سنويًا.%15رفع العوالد اإلةمالي  للمصر   نًب  ال -ص
 ( سنويًا.%11الًي ر  على تكاليق التش يت  نًب  د تزيد على ال -ز
 ( سنويًا.%25تحصيت صتلفيي  ج  الد ون المشكو  في ا  نًب  ال -ح
 رفع مًتوى أدان العاملي  نالمصر  للحقاو على المكان  التي صصت رلي ا.  - 
 قي  دا،ت الق اع المصرفي الليبي.المحافظ  على الحص  الًو  -ي
 تحقير معددم نمو مقبول  في فاف  أصةه النشا . - 
 رفع مًتويام الجود  لللدمام المصر ي  نما يضم  راا المتعاملي  معه.  -ل
 دع  صتنمي  الكوادر البشري  نما يضم  تحًي  مًتويام اادان للعاملي .   - 

 المؤشرات المالية لمصرف الجمهورية:
اام  صالجم وري  قبت ادندماج فت من ما مرف  مًاام  ليبي  تعمت في المجال المالي  ان مصرفي 

الالمصرفي(و صلكت مرف  ملصي  قانوني  مًتقل  صنظرًا للت يرام ادقتصادي  صالمالي  التي م داا العال  
 ام الحد    ةمي،راً م  أزمام مالي  أثرم على الق اع المصرفيو صعلى المًت مري  نشكت عا  ص لى التو 

التي تش داا ليبيا في الوق  الحاار نحو ادنقتاح على الًوق العالمي صتحًي  مًتوى اللدمام 
 و نشغن رذن  دمج مصر  اام  صمصر  الجم وري  في  2117( لعا  74المصر ي  أصدر قرار رق ال

ًتقل  د د  م يان مصرفي صا د تح  أس  مصر  الجم وري  على أن يظ ر للوةود ملصي  قانوني  ة
 يث فان رأسمال مصر  الجم وري  قد  لة  على أن تزصل الشلصي  القانوني  الًانق  للمصرفي .

 .(1ال( أل  د نار365( أل  د نار محققًا  ذل  أربا ًا  ل   نحوال751نحوال
صساام   ج  المعام م المصر ي  ، ل الًنوام المااي  في زياد  رأسمال اذا المصر و صالتي 

 و صيرةع ذل  رلى زياد  1997( مليون د نار عا  41 و رلى نحوال1987( مليون د نار عا  25ال ل   
 ج  المباددم التجاري و ص لى زياد  عدد فرصعه المنتشر  في فت المناقر الليبي  اامر الذي أدى رلى 

ل  . فما ارتقع  ج  رأس الما2114( مليون د نار عا  41تنامي رأسمال اذا المصر   نحوال
 و صلقد ظت رأس ماله على ما او عليه قيل  الًنوام المااي   2117( مليون د نارعا 111 نحوال

( 8   قرال2113 (و رد أنه ،ر ل اذه الًنوام قد  قر أربا ا متتالي و فقي عا 2116- 2115لعاميال
يون د نارو ث  ( مل9 و  قر المصر  أربا ًا صافير  قا لر  للتوزيع  ل   نحوال2114مليون د نارو صعا  

( مليون 11  فقد  ل   نحوال 2115نعد ذل  تنامى  ج  اارباح لدى المصر  على التواليو فقي عا 
( مليون د نارو صاذا  يفد قدرته على 31   لةال2117( مليون د ناروص12  نحوال 2116د نارو صعا  

( مليون 211أس مال قدرهال دأ مصر  الجم وري  أعماله  ر  توظيق أمواله القالض  لديه نكقان  عالي .
                                                           

 .1(و ع1971مصر  ليبيا المرفزيو تقرير أصااع المصار  الليبي و ال(1ال
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( مليون 467  نعد دمج مصر  اامه  يهو فما  ل    قوق الملكي  ما قيمتهال 2117د نار ، ل العا  
(.  صقد ا تت %22  أي  نًب  زياد  قدراا ال2117( مليون د نار في ن اي  عا  382د نار مقارن  نمبلةال

ل مجموع ااصول فقد  ل   مجموع ااصو  مصر  الجم وري  المرتب  ااصلي في ترتي  المصار   ً 
( م  رةمالي أصول %4194 و م لث ما نًبتهال 2118( مليار د نار في عا  19999195دا،ت الميزاني ال

 و فقد ا تت مصر  الجم وري  المرتب  ااصلي صتحصت على ما 2117الق اعو صبالمقارن  مع عا  
اذا الت ير نتيج  لجمع أصول مصرفي اام   ( م  رةمالي أصول الق اعو صيرةع الًب %37.7نًبتهال

  فما ا تت الترتي  ااصل مصر  الجم وري  صالمتضم  مجموع ااصول 2117صالجم وري  ، ل عا  
( 279892.1   ي   ل   رةمالي اصوله م  دا،ت ص،ارج الميزاني ال 2118دا،ت ص،ارج الميزاني  للعا  

   ل   2117الق اع المصرفي أما في العا  ( م  رةمالي أصول %39911مليار م لث نًب ال 
أما م  نا ي  ااموال اللاص  فغن مصر   ( م  رةمالي ااصول.%5.9(  ت ير ما نًبتهال%37921ال

( مليار د نار ليبي م لث ما نًب  39634ال   مبلة 2118الجم وري   ل   أمواله اللاص  في سن  
ن ترتي  المصر  في المرتب  ال اني  أي نعد ( م  رةمالي ااموال اللاص  للق اع فقد فا%18.5ال

( 313.1   ل   رةمالي ااموال اللاص ال 2117مصر  الصحاري الذي م ت المرتب  ااصليو صفي 
(  ي  فان  مرتبته ال اني  ، ل العا و صيتكون ال يكت التنظيمي %22.5مليون د نار ليبي ما نًبته ال

( فرع صصفال  موزعر  146لقرصع صالوفادم تصت رلى نحوالللمصر  م  العد د م  اإلدارامو صعدد م  ا
(عامً  موزعون على ةميع القرصع 5817 و فقد  لةال2118في أنحان ليبياو أما عدد العاملي   تى ن اي  

 2119 و صبلة عدد العاملي  في عا   2117( عامً  ع  عا  37العامل  في ليبيا  زياد  قدراا ال
(و صاظ رم اإل صاليام %1.5  نمعدل نموال 2118عامً  ع  العا   (91(  زياد  قدراا ال5897 ال

(عامً  صبنًب  ت يير م لث ما 37(عامً  ن يم  ت ييرال5934   لة ال2111نان عدد العاملي  في عا  
مي دي  2111  فما أصاح  اإل صاليام نغن عدد العاملي  في عا  2119( ع  سن  %1نًبتهال

( %7( عامُ  صبنًب  انلقاج م لثال41ع  العا  المااي  واقع ال (عامً  نانلقاج5893 لة عددال
م  عدد العاملي  ، ل العا و صيرةع  سب  ادنلقاج الي تًري نعي العاملي  للمصار  اا،رى 

 صالتقاعد.

  مقا ت 2111 بلة رأس مال مصر  الجم ورير  نعد الدمج نحو مليار د نار لعا   ة:حقوق الملكي .1
(و فما  ل    قوق الملكي  %411 و صذل  نمعدل نمو سنوي قدره ال2118( مليون د نار لعا  211ال

 و 2118( مليون د نار للعا  467  مقارن  نمبلةال 2119( مليار د نار في سن  19211ما قيمتهال
( مليار 1.252 و مبلة ال2111(. فما  ل    قوق الملكي  في عا  %157قدره الأي نمعدل نمو 
( مليار د نار 1912( مليار د نار أي ن يم  ت يير  ل   ال19354   ل   نحوال2111د نار في سن  
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(  وا  ميمرام اادان لمصر  الجم وري  ، ل 18( ع  الًانق . الجدصل رق  ال%19صبنًب  ال
  .2114-2117القتر  م  

 و نالمقارنر  مع 2119( مليار د نار لعا  199817ال  ل    ج  الودالع حجم الودائع المصرفية: .2
 2111(و صع  سن  %15( مليار د نارو صبمعدل نمو قدره ال1793   ل   مبل ًا صقردره ال 2118عا  

( 269613 و فقد  ل   نحوال 2111( مليار د نار ليبي صبالمقارن  مع عا  25.756 و صالتي  ل  ال
(ع  الًن  %13( مليار د نار ليبي صبنًب  ت يير قدراا ال8957مليار د نار ليبي نمعدل ت يير قدرهال

-2117لمصر  الجم وري  ، ل القتر  م   (  وا  ميمرام اادان18الًانق و الجدصل رق  ال
2114.  

ما قيمته   و2119 بلة رةمالي محقظ  القرصج صالتً ي م للعا   القروض والتسهيالت المصرفية: .0
( مليار د نار صقد مكل  محقظ  القرصج صالتً ي م 39744ال ( مليار د نار مقارن  نمبلة49847ال

مليار  59143   2111 و صبل   في عا   2119( م  اللصو  اإل دا ي  للعا  %29ما نًبته ال
سلبي ع  ( مليار د نار ليبي نانحرا  49715 و مبلة قدر  ال 2111د نار ليبي فمرا  ل   في عا  

( ع  الًن  الًانق  نتيج  %17( مليون د نار ليبي صبنًب  انلقاج ال338ال  و  واقع 2111سن  
لمصر   (  وا  ميمرام اادان18للظرص  التي تمر   ا الدصل  نعد ال ور و صالجدصل رق  ال

  .2114-2117الجم وري  ، ل القتر  م  
  و صبنًب 2119مليون د نار في سن  ( 511ال  بلة الملصل مخصصات الديون المشكوك فيها: .8

 و 2118( مليون د نار في سن  449ال ( م  محقظ  القرصج صالتً ي م مقارن  نمبلة%14ال
مليون د نار  (651ال  و مبلة 2111( م  العا  الًا رو فما  لة الملصصام في سن %14صبنًب ال

 (%31ال ت يير ع  الًن  المااي ( مليون د نارو صبنًب  151ليبي نقارق ع  الًن  الًانق   واقعال
 و 2111مو فما ارتقع الملصل في سن  م  قيم  الملصل المدرج نمحقظ  القرصج صالتً ي 

( مليون د نار 716ال  و ليصب  الملصل ما قيمته2111( مليون د نار ليبي ع  سن  66ال  واقع
لمصر  م  ارتقاع  و صذل  نتيج  لتلو  ا2111ع  سن   (%11ال ليبي صيم ت نًب  زياد   واقع

 الملاقر ادلتماني  صمواة ت ا.
 ل   نًب  فقاي  رأس المال المرةح  نالملاقر. صفر المعا ير المصر ي   كفارة رأس المال العامل: .5

( في ن اي  الًن  المالي  %11.2( مقارن   نًب  ال%9.2 و ما نًبته ال2116الدصلي  في ن اي  الًن  
 2111( مقارن  نالًن  المالي  المنت ي  في %13944نًبته ال  و  لة ما2119  و صفي سن 2117في

( صبالمقارن  %7ًب  ال(و ع  الًن  الًانق و صبن%1.95(  واقع قيم  ت يير ال%14949 و صبنًب  ال
(و صب يم  ت يير %16936 و فما  لة معدل فقاي  راس المال  ت ير ما نًبته ال2111مع سن  
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(الذي 18لًن  الًانق و فما او موا  نالجدصل رق  ال( ع  ا%14(و صبنًب  ال12994صصل  رلىال
  .2114-2117لمصر  الجم وري  ، ل القتر  م    وا  ميمرام اادان

( مليون د نار ليبي 651 و مبل ًا قدره ال 2119 ل   ر رادام المصر  ، ل اإليرادات المحققة:  .3
(. فما  ل   رةمالي اإل رادام %85 و نمعدل نمو قدره ال2118( مليون د نار للعا  486مقا ت مبلةال

( مليونو صبنًب  ت ير على الًن  الًانق  53( مليون د نار ن يم  ت يير قدرااال714 و ال 2111في 
( مليون د نار ليبي ن يم  381 و  ل   رةمالي اإل رادام المحقق ال 2111(و صفي عرا  %8 واقع ال

ن  العد د م  القوالد صالعمودم (و صذل  لتج%46( مليون نانلقاج قدر  ال324انلقاج  ل   ال
 صاثبات ا في  ًاي صسي  الي  ي  تحميل ا فعليُا مراعاً  لمبدأ الحي   صالحذر.

( مليون د نار ، ل عا  316 ل    جر  المصرصفام القعلي  للمصر  ال المصروفات العمومية: .7
(و صفما  ل   %31 . صذل  نمعدل نمو قدرهال 2118( مليون د نار للعا  235 و مقا ت مبلةال2119

( مليون د نار ليبي نمعدل 313 و مبل ًاال2111 ج  المصرصفام العمومي  للمصر  ، ل سن  
 2111 و فما  لة  ج  المصرصفام العمومي  في سن   2119( مليون ع  سن  3انلقاج قدره ال
د نار  ( مليون 146( مليون د نار ليبي صب يم  انلقاج ع  الًن  الًانق  ال157 و نمبلة قدره ال

(و صيرةع ارذا ادنلقاج  دل على رن مجمت النشا  قد مانه نوع م  %48انلقاج قدرااالصبنًب 
التوق  نًب  اا داث  التي  م دت ا القتر  مواوع التقرير  يث ت  الترفيز على الصر  على 

  ر اانش   الرليً  للمصر  صتقليت المصرصفام رلي  دصداا الدنيا صبما يمك  م  ال يا  المص
 نغعماله الملتلق و صاذا يعتبر اتجاه ريجا ي للمصر .

( مليون د نار 163  نحو ال2119د  بلة  ج  اارباح القا ل  للتوزيع للعا  األرباح القابلة للتوزيع .4
(و صاذا يعتبر أدان ريجا يًا %78ال  و أي نمعدل نمو قدره2118( مليون د نار للعا  91مقا ل  نمبلة ال

 ( مليون.173و ال  نح2111 ل    ج  ااربراح المحقق  ، ل عا  نعد الدمجو فما 

  (2114-2117 وا  ميمرام أدان مصر  الجم وري  ، ل القتر  ال (1)الجدول

 2012 2013 2012 2011 2010 2001 2008 2001 المؤشر/ السنة

 مؤشرات رأس المال

رأس المال الكلي/ المخاطر المرجحة 

 لألصول% "مالءة رأس المال"

1.2 10.2 13.22 13.11 12.21 12.38 12.12 13.02 

 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 2.2 1.0 1.8 راس المال المدفوع/ اجمالي االصول %

 2.0 2.1 2.1 2.8 2.2 2.2 2.2 3.2 حقوق الملكية/ اجمالي األصول%

 2.3 2.0 2.2 2.1 2.8 2.1 2.1 3.8 حقوق الملكية / اجمالي الودائع%

 األصولمؤشرات جودة 

 2.2 2.2 2.2 3.1 11.1 2.3 1.2 12.2 القروض المتعثرة/ إجمالي األصول%

 10.2 11.1 23.13 23.2 12.1 28.2 32.1 21.0 القروض المتعثرة/ إجمالي القروض%

مخصص الديون / إجمالي القروض 

 المتعثرة%

21.3 21.2 20.1 80.3 22.1 22.3 20.1 23.8 

 10.22 10.12 11.2 12.2 13.2 11.3 22.1 22.1 مخصص الديون / إجمالي القروض%
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 2118البا ث  تصر  م  سج م مصر  الجم وري و قرا لسو  المصدر:

م  النتالج المواح  نالجدصل تيفد الميمرام المالي و نغن مصر  الجم وري  ا تت المرتب  ااصلى  ي  
 صالودالع ص ج  ادلتمان ص قوق الملكي و صذل   ً  البيانام المتوفر المصار  التجاري  نالنًب  لألصول 

 (و صاذا ما يشير رلى أن مصر  2114- 2118( مصرفًا تجاريًا ليبيًا ، ل القتر  ما  ي  ال14ع  ال
(  ي  المصار  12الجم وري   قر نتالج ايجا ي و أما ع  معدل فقاي  رأس المال فقد ةان ترتيبه رق  ال

 ي ليبيا ، ل القتر  المذفور .العامل  ف

 .النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

م ا مار تالمًت مري  صمحللي ادس ردرا على  المصر ي أس   ملي  ادست مار الصحيح  فتعتمد ع .1
ي تحقيرر ف المصر يا التنافًي  دن ذل  سيمكن   م  تحد د مدى نجاح المق و  التنافًي  صالمز 

  فري ت    ول معددم النمو المتوقعات   صتقد ر اصم  ث  سينعكس ذل  في توقعيا التنافًي  االمز 
   .اس م ا  في ال يم  الًوقي  تردفقات ا النقد ر و صفري اربا  را صتوزيعرام اربا  را صفذل

م  ، ل  مصر للتيجيام التنافًي  العام  ااامًا فري ت بيرر ادستر  اً دصر  القرارام ادست ماري تيدي  .2
يضم   ق المالي  نماان ادصر اج ادموال صفذل   يع صمر افي توقي  عمليام اقتر  تيديهدصر الذي ال

 . تيجيامافي ت بير اذه  ادستر المصر  نجاح 
ي تصنيق   تنبيي  فدان في التوصت الى نماذج فميم الميز  التنافًي  صادايمك  ادعتماد على ميمر  .3

 . الى مجاميع قوي  صأ،رى اةيق  س  فااق المالي  اادصر 
ار في ا سرت م  صرالح  ل ق ماليار ص اد ذام اددان الجي المصر صدراا يق المالي  التي اتعد ادصر  د .4

 ق صم  ث انماذج تقيي  اذه ادصر  ناستلدا ق الذا د د م  ا تًاي ال يم  الح ي ي  ل ذه ادصر  دصماً 
الح  ل ست مار ق المالي  الصاللمًت مري  التمييز  ي  ادصر قيام ا الًوقي  لكي  تًنى مقا لت ا مع 

 . ق المالي  غير الصالح  لذل ار صادص 

 مؤشرات كفاءة اإلدارة

 22.2 23.8 11.2 12.1 18.2 11.1 11.2 22.1 القروض / إجمالي األصول %

 28.1 21.0 20.1 21.0 23.0 21.2 20.0 20.0 المصروفات/ اإليرادات%

 2.2 2.1 2.0 2.8 2.2 3.1 3.3 2.0 إجمالي األصول / عدد العاملين%

 2.2 1.1 1.1 1.1 11.2 12.0 1.2 1.1 اإليرادات/ عدد العاملين%

 11.3 20.0 20.0 18.8 11.8 11.0 13.2 1.8 إجمالي األصول / عدد الفروع%

 مؤشرات الربحية

 2.81 11.0 12.13 11.2 11.3 12.0 22.0 33.0 العائد / راس المال %

 2.22 11.0 10.0 8.0 13.1 13.2 20.0 11.0 العائد / متوسط حقوق الملكية%

 مؤشرات السيولة

 10.11 11.0 81.2 81.0 18.0 80.0 82.0 18.0 األصول السائلة / إجمالي األصول%

 28.02 22.0 22.0 11.0 18.2 11.1 20.0 22.0 اجمالي القروض/إجمالي األصول%

 21.1 22.3 20.2 10.2 11.2 21.2 21.1 28.1 إجمالي القروض/ الودائع %

 13.1 12.1 12.1 12.2 12.3 12.1 81.2 81.2 إجمالي الودائع/اجمالي األصول%
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  .التوصياتثانيًا:   
لبيئ  ل قرارام ادست مارالمكون  لعين  ا لبحث ناداتما  الجاد نعملي  تحليت  المصر ادار  فاف   .1

لما  نش ت ااتيجي  تنافًي  محدد  في ادال ا ااستر  المصار المحي       صارصر  أن تكون ل ذه 
امل  معه في الع المصار لذل  م  اامي  في تعزيز الموق  التنافًي للشرف  مقارن  نم ي ت ا م  

 نقس البيئ .  
ق المالي  نضرصر  ادستقاد  م  النماذج ادصر االمدرة  في سوق  مصار ال أس  المًت مري  في  .2

 مالي  متعدد  اص منقرد .  ماالكمي  الميلق  م  ميمر 
د ع  اسالي  غير العلمي  صالقالم  على ااص افر  مصار ق المالي  م  ادصر اا تعاد المًت مري  في  .3

ً   ت التي  وظقون اموال     ا دن اذه  ادسالي  د المصار  أس  الحدس صالتلمي  في ا،تيار 
  .التي يمك  ان  تعراوا ل ا ماري  في تعظي  عوالدا  المالي  صتلفيي الملاقر ادست

 توظيقلد متلصصون في مجال ادست مار صذل  اأامي  انشان صناد ر است مار يشر  علي ا افر  .4
 .سليماً  توظيقًا علمياً  اموال المًت مري 
 المصادر والمراجع:

 اواًل: المراجع:
 د.م(. ا مد زفريا صيا  و مبادئ اإلست مار و ال بع  ااصلي و العمان د دار المنااج و .1
  (.1985ا مد نور و المحاسب  اإلداري  صبحوث العمليام و الاإلسكندري  د ميسً  مباي الجامع  و .2
أمير  محمد النعم و ت بير الجود  الشامل  صمواصقام اد زص صأثراا في تحقير الميز  التنافًي و مجل  العلو  ادداري وال  .3

  (.2116ااصلو ةامع  أ  درمان ادس مي و مجل  نص  سنوي و العدد 
أمي  عبد هللا قا د و دصر البيانام المحاسبي  في الدراسام اإلقتصادي  للمشرصعام الصنا ي  الجد د  و الرسال   .4

  ( .1971ماةًتير غير منشور  و ةامع  القاار  و
ي  المعاصر  ر ايم  على عمرو تقيي  أثر ت بير الجود  الشامل  على تنافًي  الشرفام الصنا ي  و مجل  البحوث التجا .5

  .2113و ةامع  سوااج و المجلد الًانع صالعشرصن و العدد ااصل و 
   الد   أمحمدو  وان  فل و و ةامع   لوانو التجار  ص دار  ادعمالو مجل  ربع سنوي و العدد ال الثو الجزن ااصلو  .6

2113.  
المجل  اإلقتصاد صاإلدار  و ةد  و ةامع  ة ل الشافعي و دراس  ةدصي المشرصعام في ظت الملاقر  صعد  التغ د و  .7

  ( .1981المل  عبد العزيز و
ةمال عبد الحميد على عبد الًميعو الدراسام صالبحوث التجاري و مجل  علمي و ةامع   ن او العدد ال انيو المجلد  .8

  .2111ااصلو 
   (.2111يع صال باع  و ةون سوتينو و فيق تصب  مًت مرًا ناةحًا و الالقاار  د دار فارصق للنشر صالتوز  .9

 (.2111 ًا  داؤصد صآ،رصن و مبادئ اإلقتصاد الكلي و العمان د دار الميًر  للنشر و .11
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 صه  ً  سال  الليالو المجل  العلمي  ل قتصاد صالتجار و ربع سنوي و ةامع  عي  ممسو العدد ال انيوالمجلد  .11
  .2112ال انيو 

 تراتيجي  في تد ي  القدر  التنافًي و الةامع  الموصتو فلي  اددار  صادقتصادو،الد الق ينيو دصر المحاسب  ادداري  ادس .12
  (.2112و 34و مجلد 118العدد 

 . (1975القاار  د ةامع  عي  ممس ورمضان  ونس ا ل و مشا ت الموازن  اإلست ماري  في الو دام اإلقتصادي  و ال .13
  ( .2119نيلي و اللرقو د مرف  م انع الًودان للعمل و زفي مكي اسماعيتو نظ  المعلومام ادداري و الةامع  ال .14
  (.1998زياد رمضان و مبادئ اإلست مار الح يقي صالمالي و ال بع  ااصلي و العماند دار صالت و .15
  (.2111سيد سال  عرف  و دراس  ةدصي المشرصعام و ال بع  ااصلي و العمان د دار الراي  و  .16
 (.1997ر و العمان د دار المًتقبت للنشر صالتوزيع و قارق  يدر  ردان و مبادئ اإلست ما .17
  ( .2112قاار مرصان و أساسيام اإلست مار و ال بع  ااصلي و العمان د دار المًتقبت و .18
  (.1987عبد الحميد ال زالي صآ،رصن و رقتصاديام النقود صالبنو  و الالقاار  د دار ال قاف  العربي  و  .19
 (.1994اإلست مار ص دار  ااموال و الالقاار  د مرفز اللبرام الم ني  ل دار  و عبد الر م  توفير و رستراتيجيام  .21
   (.1995عبد الر م  زفي ر راهي  و التل ي  اإلقتصادي و الاإلسكندري  د دار الجامعام المصري  و  .21
لمل    و ةد  دةامع  اعبد الر م  عليان و دراسام الجدصي اإلقتصادي  للقرارام اإلست ماري  و المجل  اإلقتصاد صاإلدار  .22

   (.1982عبد العزيز و 
  (.2118مايكت آرمًترصنجو اددار  ادستراتيجي  للموارد البشري و الالقاار د مد ن  النصر العربي و  .23
  (.1999محمد م رو ردار  اإلست مارو ال عماند دار الوراقو للنشر صالتوزيعو  .24
 (.2111-2111مصر  الجم وري و تقرير النشا  الًنوي للمصر وال .25
 (.1971مصر  ليبيا المرفزيو تقرير أصااع المصار  الليبي و ال .26
  (.1999دار صالت للنشر و ناظ  محمد نوري الشمري صآ،رصن و أساسيام اإلست مار العيني صالمالي و العمان .27

 .ثانيًا: الرسائل الجامعية
  دفتورا  صالعالد لرفع فقاي  اإلنقاقو الرسالر راهي  قه سال  و ت وير الموازن  اإلست ماري  نإستلدا  تحليت التكلق   .1

  ( .1979ةامع  المنصور  و
رامد عبدالر ي  المقبول مين ادريسو اثر الًياسام التًوي ي  علي الميز  التنافًي  نالق اع اللدمي دراس   ال   .2

 . (2113-2113الشرف  الًوداني  ل تصادم ال
المعلومام المحاسبي  في قياس صتقوي  ادست مار ااةنبي المبامر في الًودان دصر  زي  العا د   ر راهي   وس  علي و .3

 (و الاللرقو د ةامع  نل  الراا و مجل  ةامع  نل  الراا العلمي  العدد  الرانع 2111-1991، ل القتر  ال
 32 (. ع2115عشر مارس 

 و  دراس   ال  سوق اللرقو  لألصراق الماليسوا   عبد الر م  الدرد ريو دصر اإلفصاح في ترميد قرارام ادست مارو  .4
الاللرقو دةامع  الًودان للعلو  صالتكنولوةيا و لي  الدراسام التجاري و نحث مقد  لنيت درة  الماةًتير المحاسب وغير 

  (.2111منشور و 
ق قو  لألصراعادل محمد سعيد و  دصر المعلومام المحاسبي  في ترميد قرارام ادست مارو دراس   ال   سوق اللر  .5

المالي و الاللرقو د فلي  مرق النيت الجامةي  مدرس  ادقتصاد صالعلو  اإلداري  و نحث تكميلي لنيت درة  البكالوريوس 
  (. 2111و غير منشور و 
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عبير ع مان محمد أ مد عبد هللا و دصر نظ  المعلومام المحاسبي  في دع  القرارام نالمصار  التجاري و دراس   ال   .6
/عبير ع مان محمد أ مد الاللرقو د ةامع  الًودان للعلو  صالتكنولوةياو لي  الدراسام   -مدرمان الوقني  ن  أ

  (.2111و غير منشور و في المحاسب  التجاري و نحث مقد  لنيت درة  الماةًتير 
ارةي و رسال  دفتورا  ادسواق اللعزالد   البشير النور الما يو اثر الًياسام التًوي ي  في تحقير الميز  التنافًي  في  .7

  . .2114غير منشور و ةامع  الز ي  ادزاريو فلي  الدراسام العليا و 
عمر غال  محمد عربيام و دصر ادار  المعرف  في تحقير الميز  التنافًي  و  دراس  ت بي ي  علي البنو  ادس مي   .8

  . .2113مع  الز ي  ادزاري و فلي  الدراسام العليا  (و رسال  دفتورا  غير منشور  و ةا2112 -2111ادردني  ال
نال  علي  ًي  الزعبيو أثر ادار  الجود  الشامل  علي تنمي  الميز  التنافًي  نالت بير علي مرف  الحيان للصناعام  .9

 ( رسال  دفتورا  غير منشور  في ادار  ادعمال وةامع  الز ي  ادزاريو فلي  الدراسام 2113-2111الدصالي  للقتر  ال
 2113العلياو 
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