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 : والمجتمع اإلنسان بمجلة النشر قواعد

 

 لم كونه وموضوعاته، للنشر المقدمة والدارسات البحوث افكار أصالة 

 .نشره يسبق

 البحوث كتابة في عليها المتعارف القواعد وفق العلمي، المنهج سالمة 

 .العلمية والدارسات

 ملخص مع (االنجليزية او العربية) الدارسات او البحوث كتابة لغة 

 .كلمة 111يتجاوز  ال باللغتين

 صفحات من صفحة 21 الدارسة او البحث صفحات تتجاوز اال يجب 

 .المجلة

 النصوص  محرر استخدام( MS WORD -  Sakkal Majalla ( للغة 

 االنجليزية للغة (Times New Roman )و ، 22 حجم الخط العربية

  21 الخط حجم

 ( وأعلى وأسفل يسار 1.1 ، يمين 3.1 ) الصفحات هوامش تكون ، 

 بين والمسافة

 2.21 السطور. 

 العلوم مركز بموقع موضح هو كما بالمجلة النشر بشروط االلتزام 

 .بحوثللدارسات وال والتقنية

 المواعيد في للمجلة النشر ثم التحكيم مقابل المالية القيمة إرسال 

 .المحددة

 أصحابها، وال عن رأي إال المجلة هذه في تنشر التي اآلراء تعبر ال 

 .المجلة تحرير هيئة نظر بالضرورة وجهة تمثل

 بإعادة يسمح وال والتقنية، العلوم لمركز محفوظة والنشر الطبع حقوق 

 .وسيلة او شكل بأي المجلة من جزء خ اينس او طبع
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 : العدد كلمة

نبتهل الى هللا ان  اصدار العدد الثالث من مجلة دراسات االنسان و المجتمع مع 

مصدر علم و معرفة للبحاث و الدارسين في مجال العلوم  مليجعل هذا الع

  . االنسانية و االجتماعية

خطوة جديدة نحو التميز تعد  الوجودمجلة دراسات االنسان والمجتمع الى اصدار  

لشق مسار مميز في ظروف  واالنتاج العلمي واالكاديمي وارساء قواعد صحيحة

لمزيد من ا في ذلك هو بدل شعارنا، صعبة، لكن االمل نحو غد اكثر اشراقا وتميز

 .الجهد والعطاء 

العلوم  كزشعورا منا بأهمية توجيه الدراسات التي تخدم االنسان والمجتمع قام مر و 

من الثالث صدار العدد إليلزم من اجراءات قانونية وادارية وعلمية  بماوالتقنية 

 .نسأل هللا التوفيق ... المجلة 

 ننتظر الدعم والراي والمشورة والنقد البناء من كل البحاث والمهتمين بالشأن

 .االكاديمي 

 التحرير هيئة
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 في ليبيا الريفية التنمية في السلم دور
 

  اللطيف الهادي ادمحم أحمد عبد
 مساعد محاضر

 المعهد العالي للعلوم والتقنية صرمان
E-mail: aalhadi114@gmail.com 

 المستخلص

من  العديد مع اإلنتاج تمويل يستهدف الذى السلم عقد بيع قةتبين هذه الور  
مكانيته عقد السلم الى تشير التي و المتجددة الفقهية اآلراء  رأس المال دفع في وا 
 األنسب للتمويل لتكون  الصيغة بهذه جيدة مؤشرات وكلها فيه واالستبدال عينا

 من لفئات متعددة يلالتمو  توفير خالل من المستدامة الريفية التنمية وتحقيق
 التمويل يتوفر ثم من  الفقر محاربة مستوى  األفضل على األداة هو ليصبح المجتمع
 أدوات من السلم عقد وغيرهم يعتبر األسماك وصائدي والرعاة للزراع المناسب
 بأنواعه تقديم التمويل من خالله مرونة من به يتسم لما العالية الكفاءة ذات التمويل
 لمشاكل مقبولة حلوال يقدم األجل وكذلك وطويل والمتوسط قصير؛ال المختلفة
تقديم دور  في الورقة اإلنتاجية وتهدف بعض القطاعات تواجه المختلفة التي التمويل

 في بالسلم التمويل أهمية لذلك تنبع الريفية للمنتجين التنمية تمويل في السلم عقد
تعتبر  ثم ومن,المستدامة  لريفيةا التنمية تحقيق في المنتجين قدرات وتطوير دعم
 .لدولةلبالنسبة  اإلنمائية األدوات من أساسية أداة الصيغة هذه
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Abstract 

This paper shows the sale of the salam contract, which aims to 

finance production with many new doctrinal views that refer to the 

salam contract and its ability to pay the capital in kind and replace it, 

all good indicators in this formula to be the most appropriate 

To finance and achieve sustainable rural development by providing 

funding to various sectors of society to become the best tool for 

combating poverty and thus providing appropriate financing for 

farmers, pastoralists, fishermen and others. 

The Salam Decade is a highly efficient financing instrument for its 

flexibility in providing financing of various types; short, medium 

and long term. It also provides acceptable solutions to the various 

financing problems facing some productive sectors. The aim of the 

paper is to provide a framework for financing the rural development 

of producers. The importance of salam financing stems from 

supporting and developing the capacity of producers to achieve 

sustainable rural development and is therefore an essential tool of 

development for their countries. 

 
 المقدمة

 التمويل أوساط في متزايد باهتمام حظيت التي التطبيقات من السلم بيع يعد 
 مجاالت في المناسب التمويل توفير الى يهدف يمثل نموذجا وهو خاصة اإلسالمي
 بالموارد كافة اإلنتاج قطاعات من دعم إمكانية في لماله وذلك خاصة بصفة اإلنتاج
 وأكفأ بأفضل واستثماره وتنميته المال حفظ على ماإلسال حث الضرورية ولقد المالية
 الضوابط من العديد وضع فقد أجل ذلك ومن , المشروعة واألساليب الوسائل
 البيع والتجارة مشروعية ذلك ومن , واستثماره المال إدارة حسن تكفل التي الشرعية
 تتضمن لتيا والمراهنات المقامرات أشكال وكافة واالحتكار واالكتناز الربا وحرمة
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 فرصة اإلسالمية المالية السوق  تعتبر هذا من وانطالقا , الناس بالباطل أموال أكل
 عائداته وزيادة ومخاطرة خسائره من تقليل يتمكن حيث مسلم مستثمر لكل جًدا هامة

 واألكثر نجاح األقوى  األدوات المالية واختيار محفظته تنويع خالل من وذلك ,
 وضخ تنقية إلعادة هامة محطة لصيرفة االسالمية ا  تمثل كما . ومشروعية

 معدل زيادة إلى يؤدي مما والناجحة البناءة وتمويل المشروعات الحالل األموال
مفاهيم بيع السلم  في المجتمع في إالنتاج زيادة خالل من االقتصادي النمو

 .وأهميتهومشروعيته 
 أهمية البحث

 العملية التجارب بدراسة اإلسالمي تمويلوال اإلستثمار فيتتمثل أهمية عقد السلم 
 .منها وتطويرها واالستفادة وتقييمها

 مشكلة البحث
  -:تركز الدراسة على اإلجابة على السؤال التالي 

 هل يؤثر بيع عقد السلم اقتصاديًا على المناطق الريفية ؟ 
 اهداف البحث

في  ومعرفة آثارهاالمناطق الريفية  في السلم لتمويلها عقد كفاءة معرفة مدي -1
 .الصيرفة االسالمية في ليبيا 

 تعامله أثناء المحرم في اإلنسان حتى اليقع السلم وضوابط شروط على التعرف -2
 .بهذا العقد

 .المعدوم وبيع السلم بين الفرق  على التعرف -3
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 تساؤالت البحث
 ؟ هل تنفيذ صيغة السلم لها اثار اقتصادية-1

 ليبيا؟ في الحقيقة أثاره هي ما -2

 منهجية البحث
 كفاءة الوصفي التحليلي  لتبيان المنهج في تتمثل الدراسة في المتبعة المنهجية

وهو منهج يبين واقع األحداث والظواهر والمواقف , التمويل بالصيرفة االسالمية 
 .واآلراء وتحليلها وتفسيرها بهدف الوصول الى استنتاجات مفيدة

 ح واصطال لغة السلم تعريف  :اوال

 : اللغة في البيع تعريف -1
تمليكًا  بمال مال مبادلة وهو )باع(من  مشتق مصدر بأنه لغة البيع يعرف 

 ويحتمل لألخذ واإلعطاء باعه يمد المبايعين من واحد كل ألن , الباع من واشتقاقه
 صفقه البيع سمي البيع ولذلك عند يصافحه أي صاحبه يبايع منهما واحد كل أن

 فهو لذلك , وبعته شريته بمعنى وشريت الشيء , شريته بمعنى شيءال بعت ويقال
َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَكاُنوا ِفيِه ) جل وعال الحق قول ومنه األضداد من

 من واحد كل ويسمى , أي باعوه  22 الدايةمن سورة يوسف ( ِمَن الزَّاِهِدينَ 
 سلعته يبذل من هو البائع أن على قد جرى  العرف أن إال , بيعاً  أو بائعاً  المتعاقدين
 وابتاع , شيء ملكه من أخرج لمن باع قريش استعمال لغة أن وقيل .  للمشتري 

 .(3)للفهم  العلماء عليها اصطلح أفصح وقد وهي , فيه أدخل لمن
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 : اإلصطالح  في -2
 وهو تعريف وتملك تمليكاً  بالمال المال مبادلة بأنه اإلصطالح في البيع يعرف

 سواء مرغوب مرغوب بشيء شيء مبادلة بأنه البيع عرفوا فقد الحنفية أما , الحنابلة
 متعة وال منافع غير على عقد معارضة بأنه المالكية وعرفه , بالفعل أو بالقول كان
 .(4)مخصوص  وجه على بمال مال هو مبادلة البيع أن قالوا فقد الشافعية أما , لذة

 :السلم عبي تعريف
إلى  الذمة في موصوف عوض في , حاضراً  عوضاً  يسلم أن هو السلم 

 البيع نوع من وهو . وسلف , وأسلف , أسلم ويقال , وسلف , سلماً  ويسمى , أجل
 ما من الشروط فيه ويعتبر , والسلف السلم وبلفظ , (5)البيع به ينعقد بما ينعقد
 بأوصاف اآلجل السداد في يتم نأ على عاجالً  المال بذل وهو البيع في يعتبر
 موصوف على عقد هو : والحنابلة بقولهم الشافعية وعرفه معينة وضوابط محددة
 رأس فيه يتقدم بيع بأنه المالكية , وعرفه عقد بمجلس مقبوض بثمن مؤجل بذمة
 . (6)ألجل المسلم ويتأخر المال
  :السلم واهميتة مشروعية -ثانيا 
 مشروعيته1 -
 -:اآلتي النحو على واإلجماع والسنة الكتاب في ومشروع ئزجا السلم بيع

قوله                          وهي : الدين آية به فسرت فقد : الكتاب في السلم بيع مشروعية
 222 اآلية )ۚ  َفاْكُتُبوهُ  مَُّسمًّى َأَجلٍ  ِإَلى   ِبَدْينٍ  َتَداَينُتم ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا (تعالى  

 أن أشهد : اآلية هذه تفسير في عنه هللا رضي عباس من سورة البقرة  قال ابن
 اآلية , هذه قرأ ثم فيه وأذن كتابه في هللا أحله قد مسمى أجل إلى السلف المضمون 

 قدم عليه وسلم هللا رسول أن عنه هللا رضي عباس ابن روى  فما السنة من أما
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 في أسلف من (: فقال , والثالث السنتينو  السنة الثمار في يسلفون  وهم المدينة
 ابن قال اإلجماع وفي , )أجل معلوم إلى معلوم ووزن  معلوم كيل في فليسلف شيء
 بالناس وألن جائز السلم أن على أهل العلم من عنه نحفظ من كل أجمع : المنذر
 أو أنفسهم على النفقة إلى يحتاجون  والتجارات الزروع والثمار أرباب ألن إليه حاجة
 السلم عقد استثنى وقد , للحاجة السلم لهم فجوز تنضج حتى الزروع ونحوها على

 اً  اقتصادية ترخيص مصلحة تحقيق من فيه لما المعدوم بيع جواز عدم من قاعدة
  .(7)عليهم وتيسيراً  للناس

 (2)  :أهمية السلم -2
 .لتنمية وا االستثمارات في توظيفه إمكانية جهة من العقد هذا على التعرف. 1
به  تعامله أثناء المحرم في اإلنسان يقع لئال السلم وضوابط شروط على التعرف. 2

 .العقد
 أبواب التمويل قفل مع طموحة  , فيالسلم يساعد الشباب  بيع السلف كون  ربط. 3

 وجود عدم هو تأسيس مشروعاتهم في الشباب منها يعاني مشكلة فأكبر , الربوي 
 الشاب فيأخذ هذه اإلشكالية , لحل السلم عقد فيأتي ي ,ربو  بقرض إال المال رأس
 المال هذا لمن أعطاه إلنتاجها بائعاً  كونه حالة في األولية , المواد وثمن اآللة ثمن

  .البعض بعضهم مع تعاملهم في للمؤمنين وتسهيل تيسير فهذا معتدل, بسعر
 :وأنواعه وشروطه السلم أركان-:ثالثا  
 : السلم أركان-1

 هو والمالكية والحنابلة الحنفية عند واإليجاب , والقبول اإليجاب هي السلم نأركا
 , أسلفت أو كذا في أسلمت إليك : السلم رب يقول بأن , والبيع والسلف السلم لفظ
 فقال , السلم شرائط وذكر كذا بعت منك : إليه المسلم يقول أو قبلت : اآلخر وقال
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 , السلف أو السلم بلفظ إال السلم ينعقد ال : فعيةزفر والشا وقال , قبلت : السلم رب
 بهذين بجوازه ورد الشرع أن إال , المعدوم بيع ألنه , ينعقد أصالً  أال القياس ألن

البيع  بلفظ السلم ينعقد ال قال بعضهم الشافعية عند وجهان البيع لفظ , وفي اللفظين
ال  ألنه قال ينعقد اآلخر وبعضهم , بلفظه ينعقد فال البيع غير السلم ألن بيعاً  كان وا 
 المشتري  ويسمى البيع كالصرف بلفظ فانعقد المجلس في القبض يقتضي بيع نوع

 والثمن )فيه المسلم( والمبيع )إليه المسلم(يسمى  والبائع )المسلم( أو )السلم رب(
 .(9))السلم مال رأس(

 , والمسلم إليه لمالس رب ويشمل عاقد وهي ثالثة الحنفية غير عند السلم اركان عقد
 . الصيغة الثالث فهو الركن أما فيه والمسلم السلم مال رأس ويشمل عليه ومعقود

 : السلم شروط-  2 
 :  يلي ما السلم بيع في يشترط
 إلى التي تفضي المبيع جهالة ألن القدر معلوم يكون  أن المبيع في يشترط

 .(12) العقد تفسد المعاوضات عقود سائر في المنازعات
 بعد فيه ال يبقى وجه على بالصفات ينضبط مما يكون  أن المبيع في يشترط

 يجوز فال صفاته أن تنضبط يمكن ال مما كان فإن , يسير تفاوت إال الوصف
 أن المبيع في يشترط. المنازعات مفضية إلى جهالة من ذلك في لما فيه السلم
 عند وجوده الظن على يغلب بأن , وذلك أجله حلول عند تسليمه على مقدوراً  يكون 

 أن على واحد شيء في يسلم أن يجوز. السلم يصح كذلك لم يكن لم فإن , التسليم
 الذمة, في ديناً  يكون  أن المبيع في يشترط. معلومة متفرقة أجزاء أوقات في يقبضه
 في المشروطة الصفات على األجل حلول عند المبيع مطالبًا بتسليم البائع فيكون 

 ال غيرها أو من الخاصة مزرعته أو مصنعه إنتاج من تكون  بأن يدالتقي العقد دون 
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 قبل وهالكها يؤمن تلفها ال ألنه محدد أجل إلى بعينها قائمة سلعة في السلم يجوز
 . وغرر ذلك مخاطرة في ويكون  تسليمها فيتعذر , األجل

ذا , بيان موضعها يقتضي وصفها ألن والعقارات األراضي في السلم يجوز ال  وا 
 المسلم كون  من الفقهاء عليه ما اتفق مع يتناقض وهذا , تعينت موضعها , كرذ

 . الذمة في ديناً  فيه
 هذا في عدم إنقطاعه تحقق إذا معين موضوع إلى المضاف المبيع في لسلم ويجوز

 . بعدم ملحق والنادر الندرة على سبيل إال فيها ينفد ال المبيع ألن وذلك , الموضع
 مجلس في تسليمه للبائع يعجل وأن معلوماً  يكون  أن السلم مال رأس في يشترط
  .العقد

 .التنازع إلى للجهالة المفضية منعاً  وذلك معلوماً  األجل يكون  أن السلم في يشترط
 . نقل حمل ومصاريف إلى يحتاج كان إذا المبيع تسليم مكان بيان ويشترط
 )إليه المسلم(البائع  وفاء ضمان أجل من السلم بدين والكفيل الرهن أخذ يجوز

 بيع يجوز المحدد ال في األجل ذمته في التي المبيعة السلعة وتسليمه بالتزامه
 المنهي قبضه قبل الدين بيع من قبيل ذلك ألن استالمها قبل السلم بضاعة المشتري 

 سلعة وليس البائع ذمة في ثابت دين هو في السلم المبيع أن المعلوم ومن , عنه
 أما , لذة متعة وال منافع غير على عقد معارضة بأنه المالكية وعرفه , بذاتها معينة

 على وبناءً  مخصوص وجه على بمال مال هو مبادلة البيع أن قالوا فقد الشافعية
 . أقسام عدة إلى البيع تقسيم الشاملة تم التعريفات هذه
 
 
 



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 05 

 

 : انواع البيع-3
 أحد في تأجيل االعتبارات هذه لتتمث عدة انواع إلى مختلفة باعتبارات البيع ينقسم

 كما , وهده االنواع المبيع ورؤية , فضة أو ذهبا العوضين أحد كون  , العوضين
 :  (11)يلي
 :التالية الحاالت فيشمل , كليهما أو العوضين أحد تأجيل حيث من. أ

 النقد بيع فيكون  معاً  العوضين تعجيل حالة . 
 أجل إلى يعالب فهو الثمن وتأجيل المبيع تعجيل حالة . 
 السلم فهو المبيع وتأجيل الثمن تعجيل حالة . 
 بالدين الدين بيع فهو ابتداءً  العوضين تأجيل حالة . 

 عين بعين أو عين بيع إما فهو فضة أو ذهباً  البيع عوضا كون  حيث من. ب
 ذهب بيع( العين فإن اختلفت بعين عين بيع كان فإذا . بعرض عرض أو بعرض
 كان فإن , )بذهب ذهب بيع( العين إذا اتحدت أما , لصرفا فهو ) مثال بفضة
ن , فهو المراطلة بالوزن  البيع   .المبادلة فهو بالعدد كان وا 
 مرئياً  المبيع حاضراً  كان إذا حاضر بيع إلى البيع فينقسم المبيع رؤية جهة من .ج
 كمح في أو , وتعذرت رؤيته موجوداً  كان إذا غائب بيع أو , المرئي حكم في أو

 .(األسباب من رؤيته لسبب وتعذرت البيت أو المخزن  في كان كأن( الموجود
  : أنواع أربعة إلى الثمن إلى بالنظر أيضاً  البيع وينقسم

 .معين  ربح وزيادة األول الثمن بمثل المبيع مبادلة وهو : المرابحة بيع .1
 زيادة من غير )المال برأس أي( األول الثمن بمثل المبادلة وهو : التولية بيع 2-
  .نقصان وال
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 البيع منه أي شيء نقصان مع األول الثمن بمثل المبادلة وهو : الوضيعة بيع 3-
 . معينة بخسارة

 يرغب ألن البائع العاقدين عليه يتراضى بما المبيع مبادلة وهو : المساومة بيع 4-
 .اآلن الشائع البيع وهو المال رأس بكتمان عادة
 المعاصرتمويل الّسلم : رابعا 

 في مرونة ) البائع( المسلم إليه يعطي كما للسيولة العاجلة االحتياجات السلم يلبي
 .للمسلم اجله عند وتسليمه ) فيه المسلم( المقابل لتدبير وفرصة الثمن استخدام
 التمويل بموجبها يتم التمويلية والصيغ االستثمارية العقود من هو السلم فإن وبالتالي
 .(12) الالزم التمويل على الحصول من البائع لتمكينالمسبق  بالشراء
 عن تقلل ال والتي واحدة للدورة الزراعية المنتوجات لتمويل وجد السلم في واألصل

 لكن الشريفة النبوية األحاديث في واردة لكونها الثمار يجري في أنه أي سنة,
 أزمانهم يحدد في كان ما وطبقوه أيضا , تطبيقه مجال في توسعوا الفقهاء

 ليست مشروعيته فإن الزراعة في مجاالت غالبا يستخدم السلم كان وهذا وعصورهم
 كالصناعة االستثمار األخرى  مجاالت في استخدامه يجوز إذ فقط عليها مقتصرة
صيغة  مجال في خاصة اإلسالمية المصارف تمارسه أن يمكن مال وهذا. والتجارة
 للدورة الزراعية المنتوجات وجدا لتمويل األصل أن لكون  األجل القصيرة التمويل
 في ممكنا يكون  وبالتالي الحصاد موسم قبل الزراعي بشراء المحصول وذلك واحدة

 على الحصول مقابل للمصانع المثال على سبيل األولية المواد بتوفير الصناعي
 . مناسب ربح بهامش بيعها ثم النهائية المنتجات من جزء
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 بمستلزمات مدهم طريق عن والمنتجين الحرفيين لتموي في تطبيقه يمكن كما
 بعض على الحصول مقابل مال رأس أولية مواد أو وآالت شكل معدات في اإلنتاج

 .تسويقها وا عادة منتجاتها
يراها  مثلما األجل الطويلة المشروعات لتمويل السلم استعمال يمكن وبالمقابل
 طويلة تمويل كصيغة أيضا السلم استعمال يمكن أنه عمر الحليم دمحم عبد الدكتور
 للتأجير بديل السلم , كأسلوب طريق عن البنوك اإلسالمية تقوم حيث" األجل

 المصانع لقيام الالزمة الثابتة األصول بتوفير اإلسالمي البنك يقوم حيث التمويلي ,
 الحصول مقابل كرأسمال السلم األصول هذه بتقديم القديمة, المصانع في إحاللها أو

 (. 13)مناسبة  آجال وفي دفعات على المصانع هذه المنتجات من جزء على
وهو  الموازي  السلم عقد إلى التطرق  من البد للسلم المعاصرة للتطبيقات التطرق  إن

 : التاليعلى النحو 
   المتوازي  السلَّم-1
 إن إذ بينهما ربط دون  مترافقتين سلم صفقتي استخدام الموازي فهو السلم أما

 نفسها بالمواصفات الثاني السلم في للمشتري  سلعة األول في السلم يبيع المشتري 
لى نفسه , والمقدار  وبهذه فيها أسلم التي السلعة فيه الذي سيتسلم األجل نفس وا 
 أسعار تقلبات تجنب حالتنا هذه, في البنك وهو األول, السلم رب يستطيع الطريقة
قبل قبضها  السلم سلعة بيع بعدم وقتال ذات في ويلتزم األجل , حلول عند السلعة

(11). 
 الشخص إلى البيع كان إذا فيما فقط يقع المتوازي  السلم في الربا بعلة القول وهذا
 رأي حسب به , اشتراها الذي الثمن من بأكثر السلعة منه الذي اشترى  نفسه

 ابن الملك وتفسيرهم السلع من بغيره يعدلون الطعام ال ذلك إلى باإلضافة المالكية ,
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نفسه  للشخص األول ثمن الشراء من بأكثر البيع حالة في فقط يقع الربا أن عباس
(15). 

 عبد سمعت :قال أنه دمحم بن القاسم عن" نصه ما الزرقاني بشرح الموطأ في جاء
 أن قبل بيعها فأراد  سبائب , في سلف رجل عن يسأله عباس ورجل بن هللا

- نرى  فيما وذلك :مالك قال .ذلك ِرق بالَوِرق,الوَ  تلك  :عباس ابن فقال يقبضها,
 الثمن من بأكثر منه الذي اشتراها صاحبها من يبيعها أن أراد إنما أنه -أعلم وهللا
 " .به ابتاعها الذي
 تمويل صيغة السلم في  اإلسالمية المصارف لدى السيولة-2

الجدارة  ىإل المباالة عدم من إخراجها لغرض التمويلية الصيغة السيولة لهذه
 المصارف في المهمة المواضيع وهي من, الصيغة  هذه بها تتمتع التي االئتمانية
 ربحية من المقللة العوامل من عامال منها يشكل كبيرة بكميات واالحتفاظ التجارية
 عدم على سلبي مؤشر يعطي أنه كما متعامليه , خسارة إلى تؤدي التي المصرف

 عليه أطلق جديد مصطلح نشأ لذا . لديه ئضالفا استثمار على المصرف قدرة
 اإلسالمية كتعرض المالية الخدمات مجلس يعرفه كما وهو ,) مخاطر السيولة (

 الوفاء على قدرتها عدم عن تنشأ محتملة لخسارة المالية اإلسالمية الخدمات مؤسسة
 أو اليفتك تتكبد أن دون  عند استحقاقها الموجودات في الزيادة تمويل أو بالتزاماتها
 إدارة( ب آخر سمي مصطلح نشأ المخاطر لهذه ونتيجة مقبولة غير خسائر
 التزاماته مواجهة على المصرف قدرة بازل بأّنها لجنة عرفته , وقد )السيولة مخاطر
 الودائع , من للسحب الموّدعين طلبات تلبية من بشكل كبير والتي تتكون  المالية ,
 سريعة أصول توافر مدى هي أو, المجتمع  اجاتح لتلبية المقترضين طلبات وتلبية
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 في مواعيدها المستحقة الديون  لمقابلة قيمتها في خسائر بدون  نقدية إلى التحويل
 .تأخير دون 

 التعاقدية االلتزامات لمواجهة األموال توفير على بأنها القدرة السيولة وتعرف
ناأل كل في مناسبة بأسعار التعاقدية العمالء غير ومتطلبات  من هو السلم وقات وا 

عمالء  أكثر ينشدها التي النقدية السيولة يوفر إذ مرونة التمويل صيغ أكثر
 . التمويل طلب عند المصارف

  .المعدوم بيع وبين السلم عقد بين الفرق : خامسا 
 االنسجام وعدم بالتناقض اإلسالمية الشريعة الناس بعض يصف وقد 

 المعدوم الشيء بيع ومنه الغرر , بيع حرمت أنها حيث من بين أحكامها والتناغم
 شيء على التعاقد فيه يتم بيع وهو السلم , بيع أباحت حين أنها في التعاقد , وقت
 من البدّ  كان والغموض اإلشكال إزالة باب لذلك ومن العقد , وقت موجود غير

 :  (16)التاليوهى على النحو  .المعدوم  وبيع السلم , بيع بين التفريق
 الذّمة في موصوف شيء على بل , معّين شيء على ينصب ال السلم بيع  -أ

 الجهالة تنفي مواصفات ذات سلعة تسليم على تعاقد فمن بعض , مقام فيقوم بعضه
 من جهة , أي من األجل عند بصفتها السلعة هذه يسلم أن يمكنه وقت التسليم عنها

  .أخرى  من مزرعة أو مزرعته
المشتري  يخّير والمشتري  البائع بين عليه المتفق األجل عند مالتسلي يتم لم فيما -ب
 أن وبين جديد , أجل له يضرب أن وبين الثمن , ويأخذ العقد يفسخ أن بين فيه

 , ضئيال السلم في الفرد تجعل األمور هذه وكل القيمة , في له شيئًا مساوياً  يأخذ
ن  .التعاقد وقت على المعدوم وارداً  كان وا 
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  :اآلتي النحو على فهو شرعا عنه المنهي لمعدوما بيع وأما
بستان  ينتجه ما على يتعاقد كمن الوجود , مجهول معدوم على وارد البيع هذا-أ 

ذا تنتح , ال وقد تنتج فقد بعينها , أرض أو بعينه  المقدار مجهول أنتجت فهو وا 
 .  والصفة

البائع  ال يلتزم وجدي لم فإذا المشتري , ضمان في المبيع يدخل العقد بمجرد -ب
ذا الثمن , رد أو شيء, بتسليم  من فليس عليه المتعاقد من أقل بقدر المبيع وجد وا 

ذا الباقي, يطلب أن حق المشتري   من شيء أخذ البائع حق من فليس  بأزيد وجد وا 
 شرعاً  المنضبط السلم بيع بخالف وفاحش واضح المعدوم بيع في المشتر فالغرر

 بيع على السلم قياس وأما" :القيم ابن العقد قال عند الثمن جيلتع يشترط فيه والذي
بيع  بين الفرق  ويدرك ال أم على تحصيلها أيقدر يدري  ال التي المعدومة العين

 ذّمته في مضمون  محل في إليه السلم وبين له , مقدور هو وال يملكه ال ما اإلنسان
 والربا والمذكي , الميتة بين عكالجم بينهما فالجمع تسليمه , على في العادة مقدور
 .(17)والبيع 

 ليبيا فيوتحديات الفقر  الريفية التنمية أهداف: سادسا 
 الموارد ذات األراضي استغالل هو الريفية للتنمية التقليدي الهدف كان إذا 

 من صاحبه وما العالمي اإلنتاج أنماط في حدث التغير الذى أن إال الطبيعية ,
 أهم ومن التنموية , األهداف من بمجموعه أوسع االلتزام ضرورة إلى أدى , تغيرات

 الريف , بمشاركة سكان الريفية الحياة لتحسين السبل أهم إيجاد األهداف هذه
 المعيشة مستوى  الريفية , ورفع المناطق سكان حاجات إلشباع , وذلك أنفسهم
 الخدمات وفيروت األرياف في الفقر حدة من التقليل على الريف, والعمل لسكان
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 سكان بين األمية على التدريجي على القضاء الريف , والعمل في األساسية
 .(12)الريف

  :الريفية وأركانها  مفهوم الريف والتنمية: سابعا 

 الرعى او الزراعة على يعتمدون  قليلون  سكان به يوجد مكان كل هو -:الريف 
 او الشرب ماء توفر مثل ساسيةاال البنيات بعض ويفتقد,  القرار  مركز عن وبعدين
 من اهله وغالب الخدمية من المراكز وغيرها المواصالت او التعليم او العالج

 القرن  في العالمية المفاهيم أهم من التنمية ويعتبر مفهوم. والدخل  التعليم محدودي
 فيما متماسكة اقتصادية وسياسية نظم تأسيس عملية على أطلق حيث العشرين ,

 أبعاده ومستويات تعدد في التنمية مفهوم أهمية وتبرز ," التنمية يةبعمل يسمى
 .والتقدم واإلنتاج التخطيط مثل األخرى  المفاهيم من العديد مع وتشابكه

 جميع ومستمرا يستوعب شموليًا , مسلسال الريفية التنمية تشكل - :الريفية التنمية 
 خالل تطور من المسلسل هذا يترجمو  الريفي , العالم يعرفها التي الهيكلية التحوالت
األسس  وتنويع والبشرية الطبيعية الموارد واستغالل الزراعي, النشاط نتائج مستوى 

 والثقافية , واالجتماعية االقتصادية ظروفها وتحسين القرويين للسكان االقتصادية
 المحلي المستوى  على سواء األرياف في والعمل الحياة جاذبية من على الرفع تعمل

 .الوطني أو

 :هي أساسيه أركان الريفية للتنمية أن إلى الخبراء ويشير

 متوسط زيادة وكذلك اإلجمالي المحلى الناتج أي اإلنتاج في المضطردة الزيادة -أ
 . للفرد الحقيقي السنوي  الدخل أو الواحد إنتاج الفرد
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 خاصةو  التغذية سوء على والقضاء وصحة تعليم من البشرية القدرات تكوين -ب
 توفير في االجتماعي التوازن  من إطار في وذلك الخامسة دون  بين األطفال

 وتنفيذ اتخاذ في الفعالة الشعبية والمشاركة االجتماعيالريف  في للفرد الخدمات
 . المجتمع المحلي تنمية عمليات ومنها التنمية قرارات

 التي التغيرات اسلقي دوريا البيانات تسجيل ثم ميدانية دراسات على االعتماد -ج
المنشود  االتجاه في التنمية عملية سير من للتأكد وذلك زمنية فترات تحدث على

 بحسبان السلم بيع نموذج اعتماده وأهمية الريفية التنمية مفاهيم حول ورد ما ووفق
 بالسلم التمويل أسلوب أن نجد المرجوة الشاملة التنمية مناسبة لتحقيق أداة أنه

 المتجددة اإلسالمية والتشريعات الفقهية من األحكام بالعديد معززا يأتى هو وخاصة
 في ليبيا يعيشون  فقراء وأغلبية األولى , بالدرجة ريفية مشكلة ويعتبر الفقر ,

 في اإلسالمية المالية إطار ضمن األصغر التمويل الريفية ويكون دور المناطق
 وسبل الريفي التمويل معوقات أهم بيان المناطق , مع هذه في الفقر ظاهرة من الحد

 .اإلطار في هذا ناجحة دولية تجارب إلى ذلك مستشارين في تجاوزها ,

 :مفهوم الفقر ومؤشراته : ثامنا 

األدنى  الحد إلى الوصول في القدرة عدم هو أو الدخل, في الكفاية هو عدم  :الفقر 
 النقية والمياه لمسكنوا والملبس والمشرب كالمأكل المادية األساسية االحتياجات من

 النشاطات في المشاركة كحق وغير المادية والتعليم والصحة للشرب الصالحة
 الحقوق, من عن الرأي وغيرها التعبير وحرية اإلنسانية والحرية والثقافية االجتماعية
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مالئمين للداللة  مقياسين إنفاقها أو األسرة دخل من الفرد نصيب متوسط وُيعتبر
 . (19) المعيشة مستوى  أو قرالف مستوى  على

 : هي  للحرمان أساسيه مؤشرات لثالث جامعاً  البشري  الفقر مؤشرات

  .جيده وبصحة طويلة حياة من للحرمان مؤشر -أ

  . األمية نسبة في يتمثل معرفي تعليمي مؤشر -ب

 . الئق  معيشي مستوى  من الحرمان درجة -ج

 االقتصادي النشاط على العام والقطاع الدولة وهذا راجع الى هيمنة 
 الريفية المناطق في الصغيرة والشركات الفقراء ويواجه الخاص القطاع دور وانحسار
 على الحصول للقدرة في المعيقة من الحواجز العديد اإلسالمية الدول في السيما

 تقديم على وعدم القدرة المالية , الخدمات عن البعد  :ومنها المالية , الخدمات
المصرفية  الضمانات إلى واالفتقار جدا الباهظة والتكلفة اللزوم , عند ةرسمي وثائق

 على الحصول إلمكانات الريفية المشاريع افتقار ذلك عن نتج وقد التقليدية ,
 والمؤسسات المالئمة المالية المعطيات في والندرة المالية الرسمية , الخدمات
 هذه لتقديم اإلسالمية الشريعة على أسس القائمة السليمة والمستدامة التمويلية

 المخاطر اشتداد وتعدد بسبب وجه الخصوص على الوضع هذا ويتفاقم الخدمات ,
المخاطر  هذه إلدارة مالئمة آليات وجود دون  الزراعة السيما الريفية المشاريع في

 .(22) منها والحد
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 ظل في للسلم سكان الريف يمكن به يتميز وما الظروف هذه ظل وفي 
 الفقر, من من للخالص الريفية المناطق في الفرص توفير اإلسالمية الماليةأطر 
 الشريعة ومقتضيات االقتصادية للكفاءة المراعية الصحيحة السياسات اعتماد خالل

 والوطني , المحلي الصعيد على المساندة االستثمارات وتشجيع اإلسالمية السمحة
 تحقيق وفي الريفية المناطق في الفقر حدة من التخفيف في بيع السلم أهمية أن إذ

 المانحة لجهات بالنسبة عالية أولويةً  بقائه تعني ضرورة لأللفية اإلنمائية األهداف
 التنمية مفهوم يشير الريفية و المناطق في توسعها الريفية لألسرة بالنسبة خاصة

 ةصناع السياس يتخذها التي والمنسقة المستدامة اإلجراءات إلى االقتصادية
االقتصادية  والصحة المعيشة مستوى  تعزيز في تسهم والتي المشتركة , والجماعات

   .معينة لمنطقة

 التي يشهدها والنوعية الكمية التغيرات إلى االقتصادية التنمية تشير أن كذلك يمكن
المال  رأس بينها من متعددة , مجاالت اإلجراءات هذه تشمل أن ويمكن االقتصاد
االجتماعية  والشمولية البيئية واالستدامة اإلقليمي والتنافس األساسية التحتية والبنية

 .األخرى  المجاالت من غيرها عن فضاًل  والكتابة , والقراءة واألمن والصحة

 : النتائج

 :اآلتي في نجملها نتائج عدة إلى البحث توصل

 المصارف في تطبيقه يمكن السلم سهولة عقد -1

 األخرى  الصيغ على السلم التمويل بصيغة لون يفض العمالء كثير من أن -2
 .النقدي للتمويل وتوفيرها لسهولتها
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 صفقة أية في ومشتريها السلعة بائع لحاجات الفقر مشاكل لة دور لحل السلم -3
 على ينفقه الذي التمويل هي وحاجته متخصص فيها تاجر أو له منتج إما فالبائع
 له الالزمة السلم على للحصول حاجتهف كان مستهلكاً  فإذا المشتري  أما نشاطه
 صانعاً  أو السلعة في متخصصاً  تأجر كان وان الوقت المناسب وفي رخيص بسعر

 .الحاجة هذه له يحقق فالسلم لصناعته الخام المواد ليشتري 

 التوصيات

 إجراءات ضمن خاصة السلم وبيع عامة االستثمارية الصيغ نفضل توظيف-1
 يةالنقد االقتصادية السياسات

 هذا في يفضل االهتمام بالصيغ االسالمية وفتح االقسام العلمية المتخصصة -2
 .الشرعية الصيغ تعالج قضايا التي الموضوعات وتشجيع المجال

 اإلسالمي بمتابعة االقتصاد مجال في العلمية البحوث بتفعيل يجب االهتمام -3
 .يةاإلسالم المالية والمؤسسات المصارف مختلف في لها التطبيق

 المراجع

 .بيروت والنشر الطباعة دار العرب, لسان  ,منظور ابن. 1
 والتطبيق, والقانون  الفقه بين التجربة اإلسالمية البنوك المالقي, الشرقاوي  عائشة. 2

 . 1925, األولى  لبنان بيروت العربي , الثقافي المركز
,  القاهرة لدقي,ا مطبعة اإلسالم, في االقتصادية المبادئ ,عبد الرسول علي. 3 

1991 . 
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 تحقيق المغني, الحنبلي, قدامة بن دمحم بن أحمد بن عبد هللا أبو دمحم الدين موفق. 1
 عالم دار الحلو, دمحم والدكتور عبد الفتاح التركي عبد المحسن بن عبد هللا الدكتور
 . 1991, السادس الجزء الرياض,  والتوزيع والنشر للطباعة الكتب

 دمشق, الفكر, دار المعاصرة, والقضايا اإلسالمي الفقه موسوعة ي,الزحيل وهبة. 5
 . 2227, الرابع الجزء

 اإلسالمي الفقه في السلم ببيع واالستثمار التمويل احكام, صالح الصغير حسن. 6
الجامعة  دار المعاصرة, التطبيقات وبعض الفقهية بقرارات المجامع فقهية دراسة

 . 2221, القاهرة الجديدة,
دار , الفقة عن المذاهب االربعة, راجع عبد الرحمن بن دمحم عوض الجزيرى  .7

 . 2221, القاهرة, الهيتم للطباعة
من , االسالمى  فيالموسوعة المصرفية ومبادى النظام المصر , احمد سفر . 2

 . 1992, بيروت لبنان, االتحاد العام للغرف العربية إصدارات
  . 2212, دمشق الفكر دار المعاصرة, ليةالما الزحيلي, المعامالت وهبة9 .
 مجلة المصرفي, والتطبيق الشريعة في السلم كأموي, العلي عبد المالك عبد10.

 . 2225, بغداد العراق ,  1 العدد المعاصرة, الفقهية البحوث
 خاص اهتمام مع والتصنيع الصناعة اقتصاديات, إسماعيل محروس دمحم. 11

 . 2221,  اإلسكندرية مصر, شباب مؤسسة االقتصادية, الجدوى  بدارسة

 عبد الستار .د : مراجعة اإلسالمي, اإلستثمار أدوات خوجة, دمحم عزالدين. 12
 . 2221طرابلس ليبيا   البركة للطباعة, دلة مجموعة أبوغدة ,
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 مؤسسة , ط المعاصر والتطبيق والستيثاق البيع فقه,  السالوس أحمد علي. 13
 . 2221, بمصر  الفرقان دار مكتبة قطر, , دار الثقافة الرّيان,

 1211في  الصنائع بدائع , الحنفي الكاساني مسعود بن بكر أبي الدين عالء. 11
 .                               2221,  2 ط , بيروت , العربي الكتاب دار , الجزء الثاني, م 
 وعالقة اميةالن الدول في الفقر مشكلة, الشمري  حسين عباس حسين د. 15

 .  2226. دار الرياض للنشر ,  بذلك الدولية المالية المؤسسات
, م  1221, كنز شرح الرائق البحر , دمحم بن إبراهيم بن الدين زين نجيم أبن. 16

 .  2227,  1ط , بيروت , دار الكتب العلمية 
 القاهرةدار المعرفة ,  واإلسالم المصرفية األعمال, الهمزي  هللا عبد مصطفي .17
 ,2225 . 
 دمحم الصادق وحسن , منصور أحمد فيومصط التوم يوسف الرسول حسب 12
 والبحوث العلوم مجلة اإلسالم , في التمويل صيغ تطبيق مخاطر هللا , حمد
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هزية المصارف التجارية الليبية على مستويات تطبيق إطار مقترح لتأثير جا
 نظم الصيرفة اإللكترونية

 
طارق علي العجيلي  - 1

 تنتوش
 نورالدين رحومة  دمحم الديب -3 خالد احمد حمودة -2

المعهد العالي للعلوم والتقنية   باحث اكاديمي
 العزيزية

المعهد العالي للعلوم والتقنية 
 العزيزية

yahoo.comtark.tantosh@ 

 
 nouraldenaldeb@gmail.com 

 :الملخص

سعت هذه الدراسة في تحديد مدى تأثير المتغيرات التنظيمية والبيئية على مستويات 
تطبيق الصيرفة اإللكترونية بالمصارف محل الدراسة, حيث تم إجراء الدراسة على 

ة الليبية العامة, واعتمد ت الدراسة على البيانات التي امكن المصارف التجاري
مدير ورئيس قسم  321الحصول عليها من مجتمع الدراسة والبالغ عددهم 

بالمصارف التجارية الليبية محل الدراسة, وقد تم توزيع استمارة االستبيان على كافة 
شامل, واستخدم  أعضاء مجتمع الدراسة حيث تم إجراء الدراسة بطريقة الحصر ال
 .االستبيان الذي تم إعداده بغرض جمع البيانات عن متغيرات الدراسة

Abstract: 

The study aimed to determine the impact of regulatory and 

environmental variables on the levels of applying e-banking in 

Libyanbanks. The study was performed on the Libyan public 

commercial banks. The questionnaire was used to collect study data 

from 324 member of population, as the study was carried out in a 

manner of comprehensive enumeration. 

  

mailto:nouraldenaldeb@gmail.com
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Hypotheses of the study 

A) There is no significant relationship between regulatory and 

environmental variables and levels of applying e-banking systems. 

B) There is no significant effect of regulatory and environmental 

variables on levels of applying e-banking systems. 

The study methodology: two methods were used correlation 

analysis and regression analysis. 

Result of the study:There is positive significant relationship 

between regulatory and environmental variables and levels of 

applying e-banking systems. 

Recommendations: 

a) Take care of human element in the banking business in training on 

e-business as well as how to deal with others. 

b) Importance of having a strong structure of electronic equipment 

suitable for applying e-banking services. 

c) The need for an integrated scheme with senior management for 

applying e-banking at the bank level. 

 تمهيد: أوال  

تخلق الصيرفة اإللكترونية فرصا غير مسبوقة للبنوك في طريقة تنظيم تطوير 
وتقديم المنتجات المالية وكذلك التسويق عبر اإلنترنت, وقد ارتفعت سرعة وحجم 
هذه التحديات بسرعة مع انتشار اإلنترنت واتساع نطاق اقتصاد 

, فاستخدام تقنيات الصيرفة (Holland & Westwood, 2001)المعلومات
اإللكترونية مثل ماكينات الصراف اآللي والصيرفة الهاتفية والخدمات المصرفية 
المنزلية والخدمات المصرفية عبر اإلنترنت في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية 
أصبحت على نحو متزايد جانبا أساسيا من النظم المصرفية المعاصرة 

(Mols,1998.)حين قدمت الصيرفة اإللكترونية فرصا جديدة فهي تفرض  في
أيضا العديد من التحديات مثل ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وعدم وضوح 
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حدود السوق واختراق الحواجز الصناعية ودخول منافسين جدد وكذلك ظهور نماذج 
 ين أو,ويجب على البنوك باستمرار تكو (Liao & Cheung, 2003)أعمال جديدة 

 Wu et)تجديد أو اكتساب قدرات وموارد تنظيمية لتلبية مطالب البيئة المتغيرة 
al.,2006.) 

 مشكلة الدراسة: ثانيا  

على مجموعة من  بدراسة استطالعية للتعرف على مشكلة الدراسة قام الباحثون 
ديسمبر  15المدراء ورؤساء األقسام في المصارف التجارية الليبية في الفترة من 

, وقد اسفرت الدراسة االستطالعية عن مجموع من 2213فبراير  17الى  2212
جاهزية المصارف التجارية الليبية لتقييم الظواهر تؤكد الحاجة الى إطار يدرس 

بأن هناك مجموعة الدراسات السابقة لتطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية, كما أظهرت 
ية التي يجب التغلب عليها لتحقيق من المعوقات اإلدارية والتنظيمية والتكنولوج

 .التطبيق الفعال للصيرفة اإللكترونية بالمصارف الليبية

 أهدف الدراسة :ثالثا  

- :تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية

والمتمثلة في الموارد )تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات التنظيمية والبيئية  -1
نظم الصيرفة اإللكترونية, درجة توافر الموارد البشرية, العائد المتوقع من تطبيق 

ومستويات تطبيق الصيرفة اإللكترونية ( درجة توافر البنية التحتية, التكنولوجية
 .بالمصارف محل الدراسة

تميز بين مستويات تطبيق الصيرفة اإللكترونية  التيتحديد المتغيرات  -2
 .بالمصارف محل الدراسة

لرفع مستوى تطبيق نظم الصيرفة وضع توصيات تساهم في وضع تصور  -3
 .اإللكترونية
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 فروض الدراسة: رابعا  

اعتمادا على مشكلة الدراسة واألهداف السابق تحديدها يمكن صياغة الفرض 
ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المتغيرات )-:الرئيسي على النحو التالي

ويتفرع منه فروض  (نيةالتنظيمية والبيئية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترو 
  -:فرعية

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين درجة توافر الموارد التكنولوجية  .1
 .ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الموارد البشرية المؤهلة ومستويات  .2
 .تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

لة معنوية بين العائد المتوقع من تطبيق نظم ال توجد عالقة ذات دال .3
 .الصيرفة اإللكترونية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية لدرجة توافر البنية التحتية ومستويات  .1
 .تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

 :أهمية الدراسة: خامسا  

مستويات تطبيق المصارف التجارية الليبية لنظم  من إنها تتناول تأتي أهمية الدراسة
 والتيالصيرفة اإللكترونية من خالل بحث العالقة بين المتغيرات التنظيمية والبيئية 

 -:وتتمثل أهمية الدراسة في. لم تبحث مجتمعه من قبل في هذا المجال

تؤثر  التيالمصارف الليبية في معرفة المتغيرات  مديروتساعد هذه الدراسة  -1
 .على مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية في المصارف الليبية

مستوى تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية في المصارف الليبية  ارتفاعأن  -2
األجنبية في المصارف  الودائعسيسهل تدفق رؤوس األموال األجنبية وزيادة حجم 

 .الليبية
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 اإلطار النظري : سادسا  

 :يةماهية الصيرفة اإللكترون -أ

تتشابه البنوك اإللكترونية مع نظيرتها من البنوك التقليدية في العديد من الجوانب 
حيث تشترك جميعها في تقديم الخدمة والمنتج المالي للجمهور, وبالرغم من هذا 
التشابه إال أنه يوجد العديد من االختالفات بين هذين النوعين من البنوك, حيث 

سي في مفهوم التوزيع لكال البنكين, حيث يعد يكمن االختالف الجوهري واألسا
في التسويق, وقد التوزيع هو أحد العناصر الرئيسية للمزيج التسويقي, والركن األهم 

على النظرة التقليدية بأنه مجموعة من األفراد والمنظمات التي  ءً عرف التوزيع بنا
بالوقت والمكان  تشرف وتقوم بالتوزيع المباشر للمنتجات من المنتج حتى المستهلك

 .والكمية المناسبة وبما يحقق رضاه

ويتضح االختالف الرئيسي بين البنوك االلكترونية والبنوك التقليدية في كيفية إنشاء 
وتشغيل منافذ التوزيع, حيث يلعب العنصر البشري الدور األكبر في مهمة التوزيع 

ولوجية واإللكترونية الطريقة لدى البنوك التقليدية بينما تمثل األدوات والوسائل التكن
وقد ذكر (. 2213األعرج,)األساسية في توزيع خدمات ومنتجات البنوك اإللكترونية 

 Nupur(2212 ) مفهوم الصيرفة اإللكترونية أو الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت
بأنها بوابة اإلنترنت التي يمكن  (Pikkarainen et al, 2004)كما عرفها 

ها استخدام أنواع مختلفة من الخدمات المصرفية بدءا من دفع للعمالء من خالل
فواتير إلى القيام باستثمارات, وباستثناء السحوبات النقدية تتيح الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت للعمالء الوصول تقريبا ألي نوع من المعامالت المصرفية بنقرة على 

 . فأرة الحاسوب
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لكترونية بأنها التسليم اآللي للمنتجات الصيرفة اإلNwobodo (2011 )ويعرف 
والخدمات المصرفية الجديدة والتقليدية مباشرة إلى العمالء من خالل قنوات 

 . االتصال اإللكترونية التفاعلية

اإللكترونية تعني أن أي مستخدم الصيرفة خدمات أن Vyas(2006 ) كما يرى 
اتصال بالموقع  أن يكون على يمتلك جهاز كمبيوتر شخصي ومتصفح يمكنه

اإللكتروني لمصرفه ألداء أي من المهام المصرفية االفتراضية, في نظام الخدمات 
بشبكة اإلنترنت,  المصرفية عبر اإلنترنت يمتلك البنك قاعدة بيانات مركزية مدعمة

يتم عرض كافة الخدمات التي يسمح بها البنك على شبكة االنترنت في قائمة 
لفرعية للبنك من خالل وصالت أرضية أو فضائية لن عرض,بمجرد ربط المكاتب ا

يكون هناك أي هوية مادية ألي فرع بل سيكون هناك كيانا بال حدود متاح في أي 
 Chibueze, et al   بينما يرى .  وقت وفي أي مكان وعلى أي شكل مصرفي

اإللكترونية هي تسيير األعمال المصرفية إلكترونيا ويتضمن أن الصيرفة ( 2013)
ذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتوجيه العمل المصرفي نحو تحقيق 

 . األهداف الحالية والمستقبلية

اإللكترونية تشير إلى تقديم الصيرفة أنNdlovu & Sigola (2013 )كما أوضح 
خدمات ومنتجات مصرفية صغيرة قيمة من خالل القنوات اإللكترونية, حيث 

بمثابة توفير الخدمات واألسواق المالية باستخدام  ونيةاإللكتر الصيرفة تعد
وتشتمل أعمال الصيرفة اإللكترونية على النظم . االتصاالت والحساب االلكتروني

التي تمكن عمالء المؤسسات المالية سواء من األفراد أو الشركات الوصول إلى 
لمنتجات حسابات, والقيام باألعمال التجارية أو الحصول على معلومات عن ا
اإلنترنت  والخدمات المالية من خالل شبكة عامة أو خاصة بما في ذلك

(Shannak, 2013.) 
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 :واقع المصارف اإللكترونية الليبية  -ب

يعمل النظام المصرفي الليبي على أساس أنه نظام مصرفي مملوك للقطاع العام, 
دودة مع قلة من المصارف تعمل بصفتها مصارف خاصة وفي نطاق أنشطة مح

ويعد مصرف التجارة  .مثل التعامل  في مجال االدخار ومنح القروض للزبائن
ليكون  2225والتنمية هو احد المصارف الخاصة والذي خطط له في عام 

المصرف الرائد في ليبيا ليستهل بداية العمل كمصرف من خالل شبكة االنترنت, 
محدودة في النظام المصرفي ولكن المصارف االلكترونية في ليبيا لديها استخدامات 

بشكل عام ما عدا القليل من المصارف الخاصة التي بدأت تبني ذلك النظام في 
 1972اآلونة األخيرة, وقد تم تأسيس المصرف البريطاني العربي للتجارة في يونيو 

بالعاصمة البريطانية لندن, وقد أمد النظام المصرفي الليبي بشبكة واسعة من 
و مؤسسات التراسل في كل المراكز المالية الرئيسية  HSBCمكاتب مجموعة 

SWEFT  فإن باستطاعته تقديم خدمات مصرفية الكترونية منافسة إلي زبائنه
 (.2225سويسي, )

وفي سبيل إقامة نظام للصيرفة االلكترونية هناك حاجة إلتباع مجموعة من القواعد 
 :ي وتتمثل فيما يليالخاصة والواجب اتباعها عند تطبيق العمل االلكترون

وفقا  باألنترنتوجود شبكة عريضة تضم كل الجهات ذات الصلة وترتبط  -1
 .لألسس القياسية مع مراعاة التأمين في تصميم هذه الشبكة

بداية من وضع  وضع خطط للبدء في إدخال خدمات الصيرفة اإللكترونية, -2
 .لفات الدوليةاستراتيجية على مستوى البنك المركزي أو البلد أو التحا

 .وضع تنظيمات قياسية تسمح بالربط بين مختلف الجهات والعالم ككل -3

 .إعداد خطة لتريب الموارد البشرية -1
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العمل على إنشاء تنظيم إداري يعمل على التنسيق بين األطراف المتعاقدة  -5
 (. 2221رضوان, )

ديات التي تواجه أي ولكن تطبيق الصيرفة االلكترونية ال يخلو من المعوقات والتح
سوق ناشئ يسعى إلى التحول نحو العمل اإللكتروني وليست بالضرورة تمثل 

ولكنها في الغالب تعبر عن متطلبات أساسية ال مفر  مساوئ للصيرفة اإللكترونية
منها للنجاح في تطبيق الصيرفة اإللكترونية وتتمثل هذه التحديات كما أشار رضوان 

 :فيما يلي( 1999)

 .التطوير واالستمرارية -2.               بنية التحتية التقنيةال -1

 .الكفاءة األدائية من قبل الموارد البشرية -1.       الرقابة والسرية المعلوماتية -3

 .تطبيق المعايير واألعراف الدولية -6.    توفير مستوى مناسب من التمويل -5

 .فنية واإلدارية والماليةالتفاعل مع المتغيرات واالستراتيجيات ال -7

توافر الوسائل اإللكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة  -2
 .   اإللكترونية

 .المنافسة العالية -9

 منهجية الدراسة: سابعا  

استخدام المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر هذا المنهج هو  في هذه الدراسة تم
ن لم يكن األسلوب األكثر األسلوب األكثر إستخ دامًا في الدراسات اإلنسانية وا 

شيوعًا فيها, كما أن هذا الوصف ال يقف عند وصف الظاهرة موضوع الدراسة, 
فحسب بل يركز في جمع البيانات والمعلومات عن ظاهرة الدراسة وتنظيمها 

ت وتصنيفها والتعبير عنها كمًا ونوعًا, بغرض دراسة العالقات بين المتغيرا
 .والوصول الى نتائج يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة الدراسة
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 مجتمع وعينة الدراسة - أ
اإلدارة العليا ورؤساء االقسام في االدارات  مديرويتكون مجتمع الدراسة من      

إدارات  5, وموزعين على321العامة للمصارف الرئيسية في ليبيا والبالغ عددهم 
ستخدام أسلوب المسح الشامل إلختيار عينة الدراسة, للبنوك المحلية, وقد تم إ عامة

إستبانة 227وتم الحصول على الدراسة, ععلى مجتموتوزيع جميع اإلستبانات 
 وبذلك تكون نسبة اإلستبانات المستردة الكلية تصل الى صالحة ألغراض التحليل,

 .تقريبا% 61

 األسلوب اإلحصائي المستخدم  - ب
وتحليل البيانات التي تم تجميعها, فقد تم إستخدام  لتحقيق أهداف الدراسة         

العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة بإستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 
 The Statistical Package for Social Sciences (SPSS)اإلجتماعية 

 :وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستحدمة في تحليل البيانات

دخال الى الحاسب اآللي حسب مقياس ليكرت الخماسي تم ترم -1 معارض  1)يز وا 
 .ألداة الدراسة( موافق بشدة 5موافق,  4محايد,  3معارض,  2بشدة, 

وذلك لمعرفة مدى إرتفاع أو إنخفاض إستجابات أفراد ( Mean)المتوسط الحسابي  -2
 .الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية

للتعرف على ( Standard Deviation)دام اإلنحراف المعياري تم إستخ -3
مدى إنحراف إستجابات أفراد الدراسة لكل عبارة أو عنصر من عناصر متغيرات 
الدراسة, ويالحظ أن اإلنحراف المعياري يوضح التشتت في إستجابات أفراد 

 .الدراسة لكل عنصر من عناصر متغيرات الدراسة
 .ط سبيرمان بين متوسط اراء عينة الدراسةحساب معامل إرتباإختبار  -1
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 نتائج الدراسة الميدانية: ثامنا  

بعد تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها ومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج 
Statistical Package for Social Science (SPSS) فقد تم الحصول ,

 :على النتائج التالية

 : وصف عينة الدراسة-1

نتائج توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموجرافية  (1)دول رقم يعرض ج
أفراد  أجماليمن  %47.8والتنظيمية لعينة الدراسة, ويتضح من الجدول ان نسبة 

سنه , ونسبة  40إلى أقل من  30العينة  ينتمون إلى الفئة العمرية من 
       ونسبة  العينة من الحاصلين على درجة البكالوريوس, أجماليمن 46.4%
من سنوات, 10إلى أقل  سنوات 5العينة لديهم سنوات خبرة  أجماليمن 37.2%
من  37.7%مصرف محلى, ونسبه  فيالعينة يعملون  أجماليمن  %84.1ونسبة 
 %34.8ل , ونسبة .د 1500, 1000ما بينيتراوح  الشهري العينة دخلهم  أجمالي

 . ادارة االئتمان فيالعينة يعملون  أجماليمن 
 توزيع عينة الدراسة( 1)جدول رقم   

 %النسبة  التكرار 

 العمر

 23.2 48 سنة 33أقل من 
 47.8 99 سنة03سنة إلى أقل من  33من 
 21.7 45 سنة 03سنة إلى أقل من  03من 
 5.8 12 سنة 03سنة إلى أقل من  03من 

 1.4 3 سنة فأكثر  03

المستوى 
 التعليمى

 7.2 15 أقل من دبلوم فنى
 40.1 83 دبلوم عالى
 46.4 96 بكالوريوس

 6.3 13 ماجستير  فأكثر
 19.8 41 سنوات 0أقل من الخبرة  
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 37.2 77 سنوات 13سنوات إلى أقل من  0من  الوظيفية
 25.6 53 سنة 23سنوات إلى أقل من  13من 

 17.4 36 سنة  فأكثر23
نوع 

المصرف 
الذي 

 ينتمون اليه

 84.1 174 محلى
 5.3 11 اجنبى

 10.6 22 مشترك

الدخل 
 الشهرى 

 2.4 5 ل. د 003أقل من 
 32.9 68 1333إلى أقل من  003من 
 37.7 78 1033إلى أقل من  1333من 
 19.8 41 2033إلى أقل من  1033من 
 4.3 9 0333إلى أقل من  2033من 

 2.9 6 ل فأكثر. د   0333

القسم الذى 
 تعمل به

 34.8 72 إئتمان
 27.1 56 إستثمار

 29.0 60 خدمة عمالء
 9.2 19 الصيرفة

 

 : اإلحصاء الوصفي ألسئلة الدراسة-2

لدرجة توافر الموارد " االحصاء الوصفى( 2)يعرض جدول رقم        
حصول تطبيق " ,وتوضح النتائج ارتفاع متوسط اراء عينة الدراسة بشأن"االلكترونية

وانحراف معيارى  (3.50)بمتوسط " ى قبول العمالءالتكنولوجيا الحديثة عل
و " ال أعرف"مما يدل على ان معظم آراء مفردات العينة تترواح مابين  (1.019)

يتم فحص النظم "وتميل الى الموافقة,وبلغ متوسط اراء العينة حول " موافق"
مما  (1.120) بانحراف معيارى  (3.31)"اإللكترونية باستمرار لضمان عدم اختراقها

وتميل الى " موافق"و " ال أعرف"يدل على ان معظم آراء عينة الدراسة تترواح مابين 
لدينا ", ويتضح من الجدول انخفاض متوسط أراء العينة حول عنصر "عدم المعرفة"
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" بنية قوية من المعدات اإللكترونية تصلح لتطبيق خدمات الصيرفة اإللكترونية
مما يدل على ان معظم األراء تترواح  (1.149)وانحراف معيارى  (2.88)بمتوسط 
 ".عدم المعرفة"وتميل الى " ال أعرف"و "  غير موافق"مابين 

 نتائج اإلحصاء الوصفى لدرجة توافر الموارد االلكترونية( 2)جدول رقم 

 انحراف معيارى  وسط حسابى العناصر

ال تقف تكلفة البنية التحتية عائقا أمام تطبيق خدمات 
 .لكترونيةالصيرفة اإل 

2.93 1.241 

لدينا بنية قوية من المعدات اإللكترونية تصلح لتطبيق 
 1.149 2.88 .خدمات الصيرفة اإللكترونية

يمتلك البنك تقنية حديثة تمكنه من تطبيق الصيرفة 
 1.088 3.07 .اإللكترونية

تتوافر الحماية المادية لألجهزة والشبكات مثل الحراس 
 .وكاميرات المراقبة 

3.26 1.152 

 1.019 3.50 .يجد تطبيق التكنولوجيا الحديثة قبوال من العمالء
يتم فحص النظم اإللكترونية باستمرار لضمان عدم 

 1.120 3.31 .اختراقها 

لدينا مجموعة من البرامج التفاعلية مع العمالء تضمن 
 استمرار وصالحية النظام

3.15 1.095 

 

للبنية التحتية, وتوضح النتائج  الوصفياء نتائج اإلحص( 3) يعرض جدول رقم 
قيام مصرف ليبيا المركزي بممارسة سلطاته "إرتفاع متوسط اراء عينة الدراسة حول 

صدار التشريعات اإللكترونية  معياري وانحراف  (3.83)بمتوسط " في في اإلشراف وا 
وتميل " موافق"و" ال أعرف" ما بين اآلراء تتراوحمما يدل على ان معظم  (1.036)

الى الموافقة, ويتضح من الجدول انخفاض متوسط أراء العينة حول العنصر 
المتعلقة بوجود تشريعات قانونية للتجارة اإللكترونية تشجع على تطبيق خدمات "
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مما يدل على  (0.954) معياري وانحراف  (3.36)بمتوسط . " الصيرفة االلكترونية
 .وتميل الى عدم المعرفة" موافق"و " ال أعرف" ما بينان معظم اآلراء تتراوح 

 العناصر
انحراف  وسط حسابى

 معيارى 

صدار  يمارس مصرف ليبيا المركزي سلطاته في  اإلشراف وا 
 1.036 3.83 .التشريعات اإللكترونية 

تحصل المصارف على تصريح إجراء اي تعديل في البنية 
 970. 3.49 .اإللكترونية بها

رة اإللكترونية تشجع على تطبيق لدينا تشريعات قانونية للتجا
 .خدمات الصيرفة االلكترونية

3.36 .954 

لدينا تشريعات حكومية تنظم األعمال اإللكترونية بالبنك وتعمل 
 1.028 3.47 .على تشجيع وضمان سريتها

وجود تشريعات وقرارات حكومية تشجع المصارف على تبني 
 .الصيرفة اإللكترونية

3.46 .984 

      

 , "الموارد البشرية"الخاص بمحور  الوصفينتائج اإلحصاء ( 1)جدول رقم  يعرض 

قيام إدارة البنك بتوفير "وتوضح النتائج إرتفاع متوسط اراء عينة الدراسة حول 
وانحراف  (3.63)بمتوسط " دورات تدريبية لموظفيها عند إدخال خدمات جديدة

و " ال أعرف" ما بينح تتراو  مما يدل على ان معظم اآلراء (1.009) معياري 
وتميل الى الموافقة, ويتضح من الجدول انخفاض متوسط أراء العينة حول " موافق"

المتعلقة بمنح اإلدارة مرتبات ومكافآت خاصة لتشجيع العاملين على قبول "العنصر 
مما يدل على  (1.154) معياري وانحراف  (3.14)الصيرفة االلكترونية بمتوسط 

 ".المعرفة"وتميل الى عدم " موافق"و" ال أعرف" ما بيناوح تتر  ان معظم اآلراء
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 نتائج اإلحصاء الوصفى للموارد البشرية بالمصارف موضوع الدراسة( 0)جدول رقم 

 انحراف معيارى  وسط حسابى العناصر

تضع اإلدارة معايير ومؤهالت خاصة للعاملين في الخدمات 
 1.110 3.50 اإللكترونية

ستقطاب أفضل العناصر للعمل في تقديم تعمل اإلدارة على ا
 1.132 3.37 .الخدمات اإللكترونية

يتوفر لدينا الكوادر البشرية القادرة على تقديم الخدمات 
 .اإللكترونية 

3.62 1.035 

يتوفر إلمام لدى العاملين بالتطورات التكنولوجية للصيرفة 
 1.009 3.36 الجديدة

وظفيها عند إدخال خدمات توفر إدارة البنك دورات تدريبية لم
 .جديدة

3.63 1.006 

يشارك موظفي تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب 
 المتعلقة بالمصرفية اإللكترونية

3.62 .932 

يتم أعداد وتجهيز وتدريب كوادر بشرية التي تقوم بتشغيل نظم 
 .الصيرفة اإللكترونية

3.55 .989 

م من أوجه القصور لدى يتم أخد ردود أفعال العمالء وشكاويه
 .الموظفين في االعتبار 

3.27 1.089 

تقدم اإلدارة مرتبات ومكافآت خاصة لتشجيع العاملين على 
 .قبول الصيرفة اإللكترونية

3.14 1.154 

 

العائد المتوقع من "للمحور الخاص بـ  الوصفياإلحصاء ( 5)يعرض جدول رقم 
ائج الدراسة إرتفاع متوسط آراء العينة , وتوضح نت"تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

المتعلق برؤية إدارة المصرف أن دور خدمات الصيرفة اإللكترونية " حول العنصر
 معياري وانحراف  (3.78)بمتوسط " في التقليل من أعباء إستخدام المستندات الورقية

 موافق وتميل"و " ال أعرف"مما يدل على ان معظم اآلراء تتراوح مابين  (973.)
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يرى " , ويتضح من الجدول ارتفاع متوسط أراء العينة حول العنصر"الموافقة"الى 
" المصرف أن المنافع المحققة من تطبيق الصيرفة اإللكترونية تفوق تكاليف تطبيقها

تتراوح اآلراء مما يدل على ان معظم  (0.833) معياري وانحراف  (3.56)بمتوسط 
 ".الموافقة"لى وتميل ا"  موافق"و " ال أعرف" ما بين

 نتائج اإلحصاء الوصفى للعائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية  (0)جدول رقم 

انحراف  وسط حسابى العناصر
 معيارى 

يرى المصرف أن المنافع المحققة من تطبيق الصيرفة 
 833. 3.56 .اإللكترونية تفوق تكاليف تطبيقها

 853. 3.60 .الصيرفة اإللكترونية ارتفاع عدد العمالء منذ تقديم خدمات
يقلل تطبيق خدمات الصيرفة اإللكترونية من أعباء إستخدام 

 973. 3.78 .المستندات الورقية

 945. 3.59 .ترتفع انتاجية البنك منذ إستخدام خدمات الصيرفة اإللكترونية
استخدام الصيرفة اإللكترونية يزيد من عوائد البنك من خالل 

 908. 3.70 .فانتاجية الموظ

يمكن أن تساعد الصيرفة اإللكترونية البنك في تقديم خدمات 
مصرفية أكثر تعقيدا بجودة مالئمة من انخفاض التكاليف 

 .لمزيد من العمالء المحتملين
3.61 .922 

زيادة سرعة األداء في البنوك مع إدخال خدمات الصيرفة 
 845. 3.75 .اإللكترونية

كترونية من خالل حساب المنافع يتم تقييم الخدمات اإلل
 869. 3.60 .والتكاليف لكل خدمة قبل تقديمها

 .لمستويات تطبيق الصيرفة اإللكترونية الوصفياالحصاء ( 6)يعرض جدول رقم  

باستخدام المصرف  "ارتفاع متوسط اراء عينة الدراسة حول العنصر المتعلق 
مما  (0.897) معياري انحراف و  (4.11)بمتوسط " لإلنترنت في العمليات المصرفية

وتميل الى " موافق تماما"و " موافق" ما بينيدل على ان معظم اآلراء تتراوح 
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 , وتوضح نتائج  الجدول إنخفاض متوسط آراء عينة الدراسة حول العنصر"الموافقة"
 (2.41)بمتوسط " باستخدام المصرف لإلنترنت دون وجود موقع إلكتروني" المتعلق

 م تتراوح مما يدل على ان معظم آراء عينة الدراسة  (1.141) ي معيار وانحراف 
, ويمكن ترتيب أهم "عدم الموافقة"وتميل الى " ال أعرف"موافق و "غير  ابين

- :العناصر كما يلى

 إستخدام المصرف  لإلنترنت في العمليات المصرفية. 

  يتم إجراء معظم العمليات المصرفية من خالل الموقع اإللكتروني
 .رفللمص

  عند إستخدام ( دفعه  -سحبه)يحدد البنك مبلغ المال الذي يمكن العمالء
 . خدمات المصرفية اإللكترونية

  يمتلك عمالء البنوك القدرة على معرفة المبالغ المالية الموجودة في
 .حساباهم في اي لحظة

  يمكن تطبيق الصيرفة اإللكترونية  اإلدارة من وضع برنامج أو إجراء لدعم
 .ءالعمال

 نتائج اإلحصاء الوصفى لمستويات تطبيق الصيرفة اإللكترونية( 0)جدول رقم 

 العناصر
 انحراف معيارى  وسط حسابى

 897. 4.11 .المصرف يستخدم اإلنترنت
 1.141 2.41 .المصرف يستخدم اإلنترنت ولكن ليس لديه موقع إلكتروني

مصرف للمصرف موقع إلكتروني يتم من خالله نشر معلومات عن ال
 1.163 3.43 دون وجود أي اتصال مباشر مع العمالء

للمصرف موقع إلكتروني يتم من خالله نشر معلومات عن المصرف 
 1.104 3.32 مع وجودا تصال مباشر مع العمالء

 1.197 2.68يتم إجراء معظم العمليات المصرفية من خالل الموقع اإللكتروني 
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 .للمصرف
ة كلمات السر بدال من إنشاء حساب يوفر البنك إمكانية الستعاد

 1.004 3.36 . ما فقدتجديد إذا 

توفر القدرة على تغيير أي معلومات شخصية يمكن الوصول إليه 
 1.056 3.05 .بسهولة للعمالء دون المرور عبر عملية التسجيل

يحصل العمالء على مراجعة كاملة وشفافة عن التكلفة المرتبطة 
 .نظام الدفع باستخدام

3.35 1.045 

يمتلك عمالء البنوك القدرة على معرفة في اي لحظة المبالغ المالية 
 1.037 3.64 .الموجودة في حساباهم

يمكن لعمالء البنوك الوصول في أي وقت إلي الخدمات المتوفرة في 
 1.123 3.50 .حسابهم

عند ( دفعه  -سحبه)يحدد البنك مبلغ المال الذي يمكن العمالء 
 993. 3.68 .ت المصرفية اإللكترونيةإستخدام خدما

تطبيق الصيرفة اإللكترونية يمكن اإلدارة من وضع برنامج أو إجراء 
 .لدعم العمالء

3.63 .914 

عند إستخدام وسيلة إلكترونية للدفع يقدم البنك وظيفة إرفاق 
 1.014 3.33 .الفواتير

مات يقدم البنك كتيبات أو دليل تعليمات في كيفية استخدام الخد
 1.100 3.39 .لمساعدة عمالئها

يتم التركيز على نوعية معينة من الخدمات التي يمكن ان تقدم 
 1.004 3.40 .الكترونيا

إمكانية إجراء التحويالت المالية الكترونيا بين الحسابات المختلفة 
 .للعميل بالبنك أو إلى حسابات أخرى زادت من المرونة في التعامل

3.36 1.153 

 

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين المتغيرات التنظيمية ) :بار الفروضإخت-3
  -:ويتفرع منه فروض فرعية( والبيئية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين " :األول من الفرض األول الفرعيالفرض 
 "يق نظم الصيرفة اإللكترونيةدرجة توافر الموارد التكنولوجية ومستويات تطب
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والختبار هذا الفرض تم حساب معامل إرتباط سبيرمان بين  متوسط اراء العاملين 
حول درجة توافر الموارد التكنولوجية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية, 

معامالت االرتباط بين متوسط اراء العاملين حول درجة ( 2)يعرض جدول رقم 
د التكنولوجية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية , يتضح من توافر الموار 

بفحص النظم اإللكترونية باستمرار  قيام البنك"الجدول ارتفاع معامل االرتباط بين 
مستويات تطبيق نظم الصيرفة " متوسط اآلراء حولو  "لضمان عدم اختراقها

ا يدل على وجود عالقة مم (0.636)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط "اإللكترونية
 طردي, ويوجد ارتباط %1ومعنوية عند مستوى معنوية  المتغيرينطردية قوية بين 

وجود مجموعة من البرامج التفاعلية مع العمالء تضمن استمرار "قوى بين 
حيث بلغت قيمة  "مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"وبين "وصالحية النظام
 المتغيرينمما يدل على وجود عالقة طردية قوية بين  (0.614)معامل االرتباط 

بين  (0.466), وكانت أقل قيمة لمعامل االرتباط %1ومعنوية عند مستوى معنوية 
". عدم وقوف تكلفة البنية التحتية عائقا أمام تطبيق خدمات الصيرفة اإللكترونية"

د عالقة طردية مما يدل على وجو  "تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"مستويات وبين 
 .  %1ومعنوية عند مستوى معنوية  المتغيرينمتوسطة بين 

اما بالنسبة لباقي العناصر الخاصة بتوافر الموارد التكنولوجية وعالقتها بمستويات 
 .تطبيق الصيرفة فأنها كانت ايضًا معنوية بمستويات مختلفة كما هو مبين بالجدول

رمان بين درجة توافر الموارد التكنولوجية ومستويات نتائج معامالت ارتباط سبي( 8)جدول رقم 
 تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

مستويات تطبيق نظم  الموارد التكنولوجية
 الصيرفة اإللكترونية

ال تقف تكلفة البنية التحتية عائقا أمام تطبيق خدمات الصيرفة 
 .اإللكترونية

.466** 

 **591.تصلح لتطبيق خدمات  لدينا بنية قوية من المعدات اإللكترونية
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 .الصيرفة اإللكترونية
 **503. .يمتلك البنك تقنية حديثة تمكنه من تطبيق الصيرفة اإللكترونية

تتوافر الحماية المادية لألجهزة والشبكات مثل الحراس وكاميرات 
 **519. .المراقبة

 **510. .يجد تطبيق التكنولوجيا الحديثة قبوال من العمالء
 **636. .ص النظم اإللكترونية باستمرار لضمان عدم اختراقها يتم فح

لدينا مجموعة من البرامج التفاعلية مع العمالء تضمن استمرار 
 .وصالحية النظام 

.614** 

 %1معامالت معنوية عند مستوى معنوية * *  

األول من الفرض األول وصحة الفرض  الفرعيمما سبق يتضح عدم صحة الفرض 
 :البديل

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين درجة توافر الموارد التكنولوجية ومستويات "
 "تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية 

كما سبق أن أشرنا في الفصل الخاص : من الفرض األول الثاني الفرعيالفرض 
ال توجد عالقة ذات : "بمنهجية البحث فإن فرض الدراسة الثاني ينص علي أنه 

ين الموارد البشرية المؤهلة ومستويات تطبيق نظم الصيرفة داللة معنوية ب
 "اإللكترونية

متوسط اراء "الختبار هذا الفرض تم حساب معامل ارتباط سبيرمانبين         
مستويات تطبيق نظم الصيرفة "و" توافر الموارد البشرية المؤهلة"حول " العاملين

باط بين متوسط اراء العاملين معامالت االرت( 9)جدول رقم  , يعرض"اإللكترونية
ويتضح . حول الموارد البشرية المؤهلة ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية 

قيام اإلدارة بالعمل على استقطاب أفضل " من الجدول ارتفاع معامل االرتباط بين 
مستويات "حول  اآلراءمتوسط و  "العناصر للعمل في تقديم الخدمات اإللكترونية

مما  (0.608)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط "ظم الصيرفة اإللكترونية تطبيق ن
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ومعنوية عند مستوى معنوية  المتغيرينيدل على وجود عالقة طردية قوية بين 
توافر إلمام لدى العاملين "بين  (0.495), وكانت أقل قيمة لمعامل االرتباط 1%

يات تطبيق نظم الصيرفة مستو بين "و"بالتطورات التكنولوجية للصيرفة الجديدة 
ومعنوية عند  المتغيرينمما يدل على وجود عالقة طردية متوسطة بين  "اإللكترونية

 .%1مستوى معنوية 

اما بالنسبة لباقي العناصر الخاصة بتوافر الموارد البشرية وعالقتها بمستويات 
لفة على تطبيق الصيرفة اإللكترونية بالمصارف الليبية فكانت معنوية بمستويات مخت

 .النحو المبين بالجدول

و  "توافر الموارد البشرية المؤهلة"نتائج معامالت ارتباط سبيرمان بين ( 9)جدول رقم 

 "مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"

مستويات تطبيق نظم  الموارد البشرية
 الصيرفة اإللكترونية

 **598. اإللكترونية تضع اإلدارة معايير ومؤهالت خاصة للعاملين في الخدمات
 **608. .تعمل اإلدارة على استقطاب أفضل العناصر للعمل في تقديم الخدمات اإللكترونية

 **555. .يتوفر لدينا الكوادر البشرية القادرة على تقديم الخدمات اإللكترونية 
 **495. يتوفر إلمام لدى العاملين بالتطورات التكنولوجية للصيرفة الجديدة

 **519. .دارة البنك دورات تدريبية لموظفيها عند إدخال خدمات جديدةتوفر إ
 **533. يشارك موظفي تكنولوجيا المعلومات في برامج التدريب المتعلقة بالمصرفية اإللكترونية
 **498. .يتم أعداد وتجهيز وتدريب كوادر بشرية التي تقوم بتشغيل نظم الصيرفة اإللكترونية

 **582. .ل العمالء وشكاويهم من أوجه القصور لدى الموظفين في االعتبار يتم أخد ردود أفعا
 **567. .تقدم اإلدارة مرتبات ومكافآت خاصة لتشجيع العاملين على قبول الصيرفة اإللكترونية

 %1معامالت معنوية عند مستوى معنوية * *  

 من الفرض األول وصحة الثاني الفرعيمما سبق يتضح عدم صحة الفرض 
 :الفرض البديل
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توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الموارد البشرية المؤهلة ومستويات تطبيق نظم "
 "الصيرفة اإللكترونية

كما سبق أن أشرنا في الفصل الخاص : الثالث من الفرض األول الفرعيالفرض 
ال توجد عالقة ذات داللة ":بمنهجية البحث فإن فرض الفرعي الثالث ينص على

بين العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية ومستويات تطبيق معنوية 
 "نظم الصيرفة اإللكترونية 

حساب معامل ارتباط سبيرمان بين  متوسط اراء "والختبار هذا الفرض تم        
العاملين حول العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية ومستويات تطبيق 

معامالت االرتباط بين متوسط ( 12)لكترونية, يعرض جدول رقم نظم الصيرفة اإل
" العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية " اراء العاملين حول 

, يتضح من الجدول ارتفاع معامل "مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية "و
متوسط و  "إللكترونيةارتفاع عدد العمالء منذ تقديم خدمات الصيرفة ا" االرتباط بين 

حيث بلغت قيمة معامل " مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية" حول اآلراء
ومعنوية  المتغيرينمما يدل على وجود عالقة طردية قوية بين  (0.615)االرتباط 

" بين  (0.426)  , وكانت أقل قيمة لمعامل االرتباط %1عند مستوى معنوية 
 وك مع إدخال خدمات الصيرفة اإللكترونية زيادة سرعة األداء في البن

مما يدل على وجود عالقة طردية  " مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"وبين"
اما بالنسبة لباقي .%1ومعنوية عند مستوى معنوية  المتغيرينمتوسطة بين 

العناصر الخاصة بالعائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية وعالقتها 
ستويات تطبيق الصيرفة اإللكترونية بالمصارف الليبية فكانت معنوية بمستويات بم

 .مختلفة على النحو المبين بالجدول
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نظم الصيرفة العائد المتوقع من تطبيق "نتائج معامالت ارتباط سبيرمان بين (  13)جدول رقم 

 "ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية "اإللكترونية

 مستويات تطبيق نظم قعالعائد المتو 
 الصيرفة اإللكترونية

يرى المصرف أن المنافع المحققة من تطبيق الصيرفة اإللكترونية تفوق 
 .تكاليف تطبيقها

.527** 

 **615. .ارتفاع عدد العمالء منذ تقديم خدمات الصيرفة اإللكترونية
ت يقلل تطبيق خدمات الصيرفة اإللكترونية من أعباء إستخدام المستندا

 .الورقية
.461** 

 **559. .ترتفع انتاجية البنك منذ إستخدام خدمات الصيرفة اإللكترونية
استخدام الصيرفة اإللكترونية يزيد من عوائد البنك من خالل انتاجية 

 .الموظف
.560** 

يمكن أن تساعد الصيرفة اإللكترونية البنك في تقديم خدمات مصرفية أكثر 
 **558. .انخفاض التكاليف لمزيد من العمالء المحتملينتعقيدا بجودة مالئمة من 

 **426. .زيادة سرعة األداء في البنوك مع إدخال خدمات الصيرفة اإللكترونية
يتم تقييم الخدمات اإللكترونية من خالل حساب المنافع والتكاليف لكل خدمة 

 **531. .قبل تقديمها

 %1معامالت معنوية عند مستوى معنوية * *

الثالث من الفرض األول وصحة  الفرعيسبق يتضح عدم صحة الفرض  مما
 :الفرض البديل

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين العائد المتوقع من تطبيق نظم الصيرفة "
 "اإللكترونية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

لخاص كما سبق أن أشرنا في الفصل ا :الرابع من الفرض األول الفرعيالفرض 
ال توجد عالقة ذات داللة ":بمنهجية البحث فإن فرض الفرعي الرابع ينص على

 " معنوية بين درجة توافر البنية التحتية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية
حساب معامل ارتباط سبيرمان بين  متوسط اراء العاملين "والختبار هذا الفرض تم 
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, "مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"و "درجة توافر البنية التحتية"حول 
درجة "معامالت االرتباط بين متوسط اراء العاملين حول ( 11)يعرض جدول رقم 
, يتضح من "مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"و "توافر البنية التحتية

وجود تشريعات حكومية تنظم األعمال "الجدول ارتفاع معامل االرتباط بين 
ومتوسط اآلراء ."لكترونية بالبنك وتعمل على تشجيع وضمان سريتهااإل

حيث بلغت قيمة معامل االرتباط "مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"حول
ومعنوية عند  المتغيرينمما يدل على وجود عالقة طردية قوية بين  (0.608)

يمارس "ن بي(0.376), وكانت أقل قيمة لمعامل االرتباط %1مستوى معنوية 
صدار التشريعات اإللكترونية " مصرف ليبيا المركزي سلطاته في في اإلشراف وا 

مما يدل على وجود عالقة " مستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية"وبين 
اما بالنسبة لباقي . %1ومعنوية عند مستوى معنوية  المتغيرينضعيفة بين 

وعالقتها بمستويات تطبيق الصيرفة العناصر الخاصة بدرجة توافر البنية التحتية 
اإللكترونية بالمصارف الليبية فكانت معنوية بمستويات مختلفة على النحو المبين 

 .بالجدول
مستويات "و "درجة توافر البنية التحتية"نتائج معامالت ارتباط سبيرمان بين (  11)جدول رقم 

 "تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

 تطبيق نظم مستويات  البنية التحتية
 الصيرفة اإللكترونية

صدار التشريعات اإللكترونية   **376. .يمارس مصرف ليبيا المركزي سلطاته في في اإلشراف وا 
 **420. .تحصل المصارف على تصريح إجراء اي تعديل في البنية اإللكترومية بها

يرفة لدينا تشريعات قانونية للتجارة اإللكترونية تشجع على تطبيق خدمات الص
 .االلكترونية

.527** 

لدينا تشريعات حكومية تنظم األعمال اإللكترونية بالبنك وتعمل على تشجيع وضمان 
 **608. .سريتها

 **408. .وجود تشريعات وقرارات حكومية تشجع المصارف على تبني الصيرفة اإللكترونية

 %1معامالت معنوية عند مستوى معنوية * *  
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الفرض الفرعى الرابع من الفرض األول وصحة الفرض  مما سبق يتضح عدم صحة
 :البديل

توجد عالقة ذات داللة معنوية بين درجة توافر البنية التحتية ومستويات تطبيق "
 "نظم الصيرفة اإللكترونية 

 النتائج والتوصيات: تاسعا  

ة يستعرض الباحثون أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة, وأهم التوصيات المقترح
محاولة التعرف على  التي يؤمل من خاللها تحقيق الهدف الرئيسي للدراسة, وهو

إقتراح أهم العوامل التي تؤثر في تطبيق الصيرفة االلكترونية في ليبيا, كما سيتم 
 .بعض التوصيات التي تساهم في حل هذه المشاكل

 :أهم النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة مايلي-1

معنوية طردية بين المتغيرات  نتائج الفروض عن وجود عالقة أتضح  من خالل
 .التنظيمية والبيئية ومستويات تطبيق نظم الصيرفة اإللكترونية

- :في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها هذه الدراسة، ونوصي بمايأتي-2

االهتمام بمستجدات التطبيقات التكنولوجية في مجال المصارف حيث تجد  - أ
 .لعمالءقبوال لدى ا

االهتمام بالعنصر البشرى فى العمل المصرفى من تدريب على االعمال  - ب
 . االلكترونية وكذلك كيفية التعامل مع اآلخرين

أهمية وجود بنية قوية من المعدات اإللكترونية تصلح لتطبيق خدمات  - ت
 .الصيرفة اإللكترونية

ضرورة وجود مخطط متكامل لدى اإلدارة العليا لتطبيق الصيرفة  - ث
 . إللكترونية على مستوى البنكا
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وليس , التوسع في استخدام التكنولوجيا في المزيد من خدمات المصرفية - ج
 .بعض خدمات المصرف مما يلغى وبنسبة عاليا إستخدام المستندات الورقية

 المراجع

 المراجع العربية-1

لتي , العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ ا(2213)األعرج, طارق  -
دراسة تحليلية آلراء عينة من المتعاملين مع البنوك "تقدمها البنوك اإللكترونية 

 .األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك -كلية اإلدارة واالقتصاد ": القطرية

تبني المصارف اإللكترونية, : المصارف اإللكترونية(. "2225)سويسي, أحمد  -
تطوير المصارف اإللكترونية في ليبيا من التطور ما هي العبر التي يمكن تعلمها ل

رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير, جامعة ": الذي تم في الدول المتقدمة
 .سالفورد

, اإلدارة اإللكترونية والمتغيرات العالمية (2221)رضوان , رأفت عبدالباقي  -
 .ية لإلدارةالجمعية السعود: الملتقى اإلداري الثاني, الرياض –الجديدة 

: , عالم التجارة اإللكترونية, المنظمة العربية للتنمية(1999)رضوان, رأفت  -
 .القاهرة
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 تأثير ابن رشد في اليهودية من خالل ابن ميمون 
 المصطفى كبوس/ للباحث 

 المملكة المغربية
 

 :ملخص البحث
يتناول البحث قضية أساسية تتمثل في التأثير بين الديانات المختلفة في بالد 

وعاصمتها مراكش, وقد تعايش فيها  التي كانت قطرا تابعا للدولة الموحدية,االندلس 
تسامح ال تكاد األزمنة "المسلمون واليهود والنصارى جنبا إلى جنب, وساد بينهم 

, وهذا األمر يفيد في تقارب الثقافات, وامتزاج 1"الحديثة تعرض مثيال له علينا
المعلومات, وأن تأخذ كل طائفة من األخرى ما هو مفيد ونافع, وهو من أركان 

ويحدثنا ابن عذاري المراكشي, أن المجتمع عاش في كنف . ة والعمرانالحضار 
الموحدين حياة كريمة, تميزت بالعدل والطمأنينة, بسب جهود خلفاء الموحدين, الذين 
كانوا يكتبون إلى والتهم وعمالهم, يوصونهم بالرعية خيرا, وبضرورة العدل, والحكم 

 .2بالحق بين الناس, ومطاردة الظلمة
ا الوضع حصل التأثير والتأثر بين الديانات المتجاورة, ومن جملة هذا التأثير ففي هذ

تأثير ابن رشد في اليهودية من خالل مؤلفات ابن ميمون وفي مقدمتها كتابه داللة 
جاءت هذه المداخلة وفق تمهيد, ومبحثين, فتناولت في التمهيد  قدالحائرين, و 

التي أدت إلى تأثير ابن رشد في اليهودية,  القواسم المشتركة بين الرجلين, والظروف
                                                           

: م، ص7591 –القاهرة  –جمة عادل زعيتر، دار إحياء الكتب العربية ، تر ابن رشد والرشدية: رينان إرنست -1

59. 

دمحم إبراهيم الكتاني : ، ت-قسم املوحدين – البيان املغرب في أخبار ألاندلس واملغرب: ينظر ابن عذاري  -2

 .79 -71: ، ص(م7599هـ، 7041)، 7: وآخرون، دار الغرب إلاسالمي بيروت لبنان، الطبعة
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دلة وجود لذكر أوذكرت في المبحثين مظاهر هذا التأثير, فخصصت المبحث األول 
الصفات اإللهية عند ابن بينما المبحث الثاني تحدثت فيه عن  هللا عند ابن ميمون،

 .ميمون 
 :تمهيد

 -م1132)وابن ميمون (م1192 -م1126)هناك صلة وثيقة بين ابن رشد
ساكن, ت, فهما معا من أبناء قرطبة, ونتاج لحضارة واحدة ومجتمع م3(م1221

اإلسالمي, وقد شكل هذا  العربي السياق في اليهودي واالندماج لتعايشلونموذج 
 من اليهود المفكرين مكنت خصبة أرضية التوافق والتعايشالتسامح و  من النمط
 في اليهودي الفكري  النتاج فعرف4 لفكريةوالتألق في شتى المجاالت العلمية وا اإلبداع
وتعد حياة هذين الرجلين متشابهة وتسير بخطى متوازية  .عصورهى أزه الحقبة هذه

في كثير من القضايا, رغم أنهما لم يلتقيا قط, ورغم أن القدر لم يهيئ لهما أسباب 
عرضا اللقاء والتعارف, فكالهما شغل منصب القضاء, واشتغال بالطب والفلسفة, وت

, وابن رشد قمة ما وصل إليه النتاج الفكري عند المسلمين, 5للمحنة من بني قومهما
وقد ترك أثرا واضحا على الفكر اإلنساني سواء كان يهوديا أم مسيحيا, وأما ابن 
ميمون فيعتبر مصدرا أساسيا من مصادر الفكر اليهودي, وقد كان متشبعا بالثقافة 

                                                           
 –، نزار رضا، دار مكتبة الحياة عيون ألانباء في طبقات ألاطباء(: هـ119: ت)رجمته ابن أبي أصيبعة ينظر في ت -3

م، مكتبة  7554 -هـ  7077، الثانية، دولة إلاسالم في ألاندلس(: هـ7041: ت)وعنان دمحم عبد هللا .995: بيروت ص

، تقديم مصطفى عبد حياته ومصنفاته موس ى ابن ميمون : ، وإسرائيل ولفنسون [0/157. ]الخانجي، القاهرة

 (7571 -7: ط)الرزاق، 

 .59:مرجع سابق،ص ،والرشدية رشد ابن: إرنست رينان -4

 757-7/754، (5444)، ترجمة أحمد شحالن، مطبعة النجاح يهود ألاندلس واملغربينظر الزعفراني حاييم،  -5
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, وضاربا بجذوره 6عض الباحثين من الفالسفة المسلمينالعربية اإلسالمية حتى عده ب
 لدى طويلة لقرون  "الحائرين داللة "الكتابة نافي التراث الديني والفكري لليهود, و 

 الفكري  التاريخ في أثره حيث أن مكانة خاصة, اليهود من بالفلسفة المشتغلين
 ما يهمل أو غفليُ  أن بعده جاء لمن يمكن ال او كبير كان اليهود لدى والثقافي
 المستند التفكير الرشدي ابن ميمون في ولقد وجد .7وأسئلة إشكاالت من فيه  طرحه
 يّتسق أن رأيه حسب يجب واعتقاد إيمان ,8واإليمان لالعتقاد النجاة قارب العقل على
 الحاصل اإليمانو  المعتقد يقبل فهو عقالني, بشكل وُيفهم له ويستجيب العقل مع

 الفلسفي اليقين اتساق عند فقط أنه إذ صحيح, كمعتقد والتفّكر قليالع النظر نتيجة
 االعتقاد ويثبت اإليمان نقيض عندئذ ُيدحض به, ارتباطهي و اإليمان االعتقاد مع

 من اليهودية الدينية التصورات تنقية هو ميمون  البن األول  الهم الصحيح لذلك كان
و يعترف ألحد تالمذته بأنه قرأ فه    .عقالنية بصبغة وصبغها الخرافية السمات

, كما يوصي تالمذته بقراءة "الحس والمحسوس"كتب ابن رشد كلها ما عدا كتاب 
ويبدو أن تأثير ابن رشد في ابن ميمون, ودعوة   . 9شروح ابن رشد على أرسطو

هذا األخير تالمذته إلى قراءة كتب ابن رشد, رغم اختالف البنية الفكرية للرجلين, 
ا إلى التزام الرجل بالمنهج العلمي القائم على القول البرهاني, والملتزم إنما مرده

                                                           
 -7: ط)تقديم مصطفى عبد الرزاق، ، موس ى ابن ميمون حياته ومصنفاته: ينظر إسرائيل ولفنسون  -6

 و: ص(.7571

-7/779، الوراقة الوطنية مراكش، (7555 -7: ط)، الوسيطي العبري  والفكر رشد ابن:شحالن ينظر أحمد -7

709. 

 .579-7/570، مرجع سابق الوسيطي العبري  والفكر رشد ابن:ينظر أحمدشحالن -8

 .795-799:ابق،صمرجع س ،والرشدية رشد ابن: إرنست ينظر  رينان -9



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 52 

 

والمتزنة, والدليل  الرصينة بالعقالنية المتسمة النقدية الممارسةو بالفضيلة العلمية 
 :على تأثر ابن ميمون بالمنهج الرشدي أمور منها

 وتعالى, تبارك باهلل اإلقرار) إذا كان ابن رشد قد جمع أصول اإليمان في  -
, فإن ابن ميمون قد حذا حذوه 10(األخروي  والشقاء األخروية وبالسعادة وبالنبوات,

 يهودي كل على يجب اعتقادية أصوالً  اليهودية للديانة وسار على منواله فوضع
أنه أوصل عددها إلى ثالثة عشر أصال  غير ,وتقليدا تسليماً  وأخذها بها اإليمان
العبادة,  ألحقب عنه, وِقَدمه, وأنها الجسمية ونفي, وحدانيته و هللا, وجود :وهي

 التوراة, وعلم نسخ هللا, ونفي من وحي موسى عليه السالم, والتوراة نبوة والنبوة, وعلو
 يخالفها, وأيام من ويعاقب التوراة أوامر ينفذ من يبثي البشر, وهللا أفعال اللهب

 .11المسيح, والبعث
, وهو كتاب "داللة الحائرين"من خالل كتابه كما يمكن كذلك مالحظة هذا التأثر  -

منسوج على طريقة علماء المسلمين, فقد كتبه على شكل رسالة موجهة إلى أحد 
, الذي سافر من سبتة قاصدا ابن ميمون للتعلم 12تالمذته, وهو يوسف بن عقنين

 ., والقارئ لمقدمة هذا الكتاب يشعر بالحضور الرشدي بقوة13على يديه

                                                           
العسري، إشراف  دمحم عبدالواحد: ت، في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال فصل املقال: ابن رشد -10

 .749: ص .،مركز دراسات الوحدة العربية(م5477 -9: ط)  الجابري، عابد دمحم. د

 عشر لألصول الثالثة ميمون  بن موس ى صياغة في رشد وابن الفارابي أثرمنصور،  حسن ينظر أشرف -11

 .95: ص. 5479 -1:، عمجلة الباب في الدراسات القرآنية، اليهودية للديانة

 .7/7، تحقيق حسين أتاي، مكتبة الثقافة الدينية، داللة الحائرين: ينظر ابن ميمون  -12

 .7/779، مرجع سابق الوسيطي العبري  والفكر رشد ابن :شحالن ينظر أحمد -13
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, بيان 14"داللة الحائرين"من غايات ابن ميمون من تأليف كتابه ولقد كان من ض
مقاصد أهل الكالم, والوقوف على مناهجهم, قصد تبينها وتمحيصها ليرى أهي 
برهانية أم ليست كذلك, وال يخفى ما في هذا األمر من التأثر بالمنهج الذي سلكه 

أخبرك بهذه مقاصد وأن : )ابن رشد في نقده للمدارس الكالمية, يقول ابن ميمون 
ن لم تكن, فمن أي صناعة . المتكلمين وطرائقهم وهل تلك الطرق برهانية؟ وا 

 .15(هي؟
فالرجل يرى أن المنهج األساسي عند المتكلمين, هو اتباع الخيال الذي يسمى عقال 
عندهم, وال اعتبار لحال الوجود, ألن الوجود من قبيل الممكن الذي يمكن أن يكون 

عليه اآلن, أي أن الوجود تابع آلراء المتكلمين, وليس العكس,  على نقيض ما هو
فلما نظرت في كتب هؤالء المتكلمين, حسب ما تيسر لي, كما : )وفي هذا يقول

نظرت في كتب الفالسفة أيضا حسب طاقتي, فوجدت طريق المتكلمين كلهم طريقا 
ن اختلفت أصنافه, ذلك أن قاعدة الكل أن ال اع تبار بما عليه واحدا بالنوع, وا 

الوجود, ألنه عادة يجوز في العقل خالفها, وهم أيضا في مواضيع كثيرة يتبعون 
الخيال ويسمونه عقال, فإذا قدموا تلك المقدمات التي سنسمعك إياها, بتوا الحكم 

إن العالم محدث, فإذا ثبت أن العالم محدث, ثبت بال شك أن له صانعا : ببراهينهم
ذلك الصانع واحد, ثم يثبتون بكونه واحدا أنه ليس بجسم,  أحدثه, ثم يستدلون أن

 .16(هذا طريق كل متكلم من اإلسالم في شيء من هذا الغرض
                                                           

اول، ويقع في ثالثة أجزاء، وقد كتب بلغة عربية بسيطة، لكنه يخرج أحيانا عن ألاسلوب الكتاب مطبوع ومتد -14

العربي املعروف فيستعمل ألالفاظ العبرية أو الدرجة، ولذلك يجد القارئ بعض التراكيب الركيكة، لكونه يركب 

 .7/709، مرجع سابق يالوسيط العبري  والفكر رشد ابن :شحالن ينظر أحمد. الجمل على منوال اللسان العبري 
 .7/0، مرجع سابق داللة الحائرينابن ميمون،  -15
 7/795املصدر نفسه : ابن ميمون  -16
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وال يقتصر هذا األمر عند متكلمي المسلمين, بل يجد نفس األمر لدى متكلمي 
اليهود, موضحا أن كل الحجج التي يقدمها المتكلمون إلثبات حدوث العالم, هي 

الشكوك من كثير من الجهات, وهي ال تقبل إال عند من ال يعرف  حجج تلحقها
أما . وكذلك المحاكون لهم من ملتنا الذين سلكوا طرقهم: ) الفرق بين البرهان والجدل

وجوه استدالالتهم ومقدماتهم في إثبات حدوث العالم أوال, وبحدوثه يصح أن اإلله 
نفورا عظيما جدا, وحق لها أن  فلما تأملت هذه الطريقة نفرت نفسي منها. موجود

تنفر, ألن كل ما يزعم أنه برهان على حدث تلحقه الشكوك, وليس ذلك برهانا قطعيا 
أما عند من يعلم . إال عند من ال يعلم الفرق بين البرهان وبين الجدل وبين المغالطة

هذه الصنائع, فاألمر بين واضح, أن تلك األدلة كلها شكوك, واستعملت فيها 
 .17(ات لم تتبرهنمقدم

ومعنى هذا أن ابن ميمون يقرر أن ليس هناك إجابات قاطعة لمشكلة أصل العالم, 
والحجج التي يرتكز عليها وجود هللا تعالى, عند المتكلمين تعتمد على أساس واه, 

وغاية قدرة المحقق عندي من المتشرعين أن : ) يؤدي إلى الحيرة وكثرة الشكوك
القدم, ما أجل هذا إذ قدر عليه وقد علم كل ناظر محقق ال يبطل أدلة الفلسفة على 

يغالط نفسه أن هذه المسألة أعني قدم العالم أو حدوثه, ال يوصل إليها ببرهان 
 .18(قطعي وأنها موقف عقلي

والمباحث الموالية تكشف لنا جانبا من جوانب التأثير الرشدي في فكر ابن ميمون, 
تأثر بفكر ابن رشد, ونقله إلى الفكر العبري, إلى  غير أن هذا ال يعني أن الرجل قد

                                                           
 7/797نفسه، : ابن ميمون  -17

 7/797نفسه، : ابن ميمون  -18
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حد التقليد األعمى بل استفاد من الرجل المنهج العام في تناول القضايا الفكرية, 
 .وبخاصة نزوعه إلى إضفاء الطابع العقلي على الدرس العقدي في الديانة اليهودية

 أدلة وجود هللا عند ابن ميمون : المبحث األول
فالسفة المسلمين, مون في هذا المبحث عن المنهج العام الذي سلكه لم يخرج ابن مي

ابن رشد, من خالل نقده ألدلة المتكلمين المتمثلة في دليلي الحدوث  وبخاصة
 . 19والجواز

يستهل ابن ميمون هذا المبحث بنقده لدليل الحدوث الذي يعول عليه المتكلمون في 
ة أن فالسفة األعصار مختلفون فيها ويكفيك من هذه المسأل:)يقولإثبات الصانع, 

فإذا كان األمر . منذ ثالثة آالف سنة إلى زماننا هذا في ما نجد من تأليفهم وأخبارهم
في هذه المسألة هكذا, فكيف نتخذها مقدمة نبني وجود هللا عليها, فيكون إذن وجود 

ن كان هو قديما فال ما . إله اإلله مشكوكا فيه, إن كان العالم محدثا فتم إله, وا  وا 
هكذا, أو ندعي البرهان على حدث العالم ونضارب على ذلك بالسيف, حتى ندعي 

 .20(أنا علمنا هللا بالبرهان, وهذا كله بعد عن الحق
ومعنى هذا أن براهين إثبات وجود هللا تعالى, إنما تصح عن طريق القول بقدم العالم 

, فإن القول بقدم العالم هو ال بحدوثه, وعلى هذا النحو يكون البرهان لديه صحيحا
بل الوجه : ) إثبات وجود هللا تعالى, ووحدانيته, ونفى الجسمانية عنه: مقدمة لبرهان

الصحيح عندي وهو الطريق البرهاني الذي ال ريب فيه, أن يثبت وجود اإلله 
ووحدانيته ونفى الجسمانية بطرق الفالسفة التي تلك الطرق مبنية على قدم العالم, 

                                                           
 دمحم. د تحليلية، ومقدمة مدخل حنفي، مصطفى: ، تالكشف عن مناهج في عقائد امللةابن رشد،  ينظر -19

 .779-749: ص.م5441 الثالثة الطبعة العربية، الوحدة دراسات ركز،م الجابري  عابد
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نني أعتقد قدم العالم, أو أسلم لهم ذلك, بل ألن بتلك الطريق يصح البرهان ليس أل
ويجعل اليقين التام بهذه الثالثة أشياء أعني بوجود اإلله وبأنه واحد وأنه غير جسم 

 .21(من غير التفات إلى بت الحكم في العالم هل هو قديم أم محدث
نما يريد أن يقدم برهانا إن ابن ميمون, كما هو واضح, ال يعتقد سرمدية العال م, وا 

يقينيا على هذه المطالب األساسية الثالثة, فإذا ثبتت هذه األمور الثالثة أمكن 
الحديث عن حدوث العالم, فإذا كان اإلنسان ممن يقنع بما قاله المتكلمون في 

ن لم يتبرهن عنده, وأخذه تقليدا فال ضير كذلك فإذا : )حدوث العالم فال ضير, وا 
هذه الثالثة مطالب الجليلة العظيمة بالبرهان الحقيقي, رجعنا بعد ذلك  صحت لنا

لحدث العالم, وقلنا فيه كل ما يمكن االحتجاج به, فإن كنت ممن يقنع بما قاله 
ن لم يتبرهن  المتكلمون وتعتقد أنه قد صح البرهان على حدوث العالم فيا حبذا, وا 

وهنا نكون بصدد . 22(ا فال ضيرعندك بل تأخذ كونه حادثا من األنبياء تقليد
 . اعتقادين متضادين يؤديان إلى نفس النتيجة

ويوضح ابن ميمون أن األدلة التي استخدمها موسى عليه السالم, في إثبات وجود 
هللا تعالى, تختلف عن األدلة التي استخدمها الفالسفة, فأدلة الفالسفة تعتمد 

ينما أدلة موسى عليه السالم مختلفة المقدمات التي تستنتج من العالم المحسوس, ب
عن ذلك تماما, إذ هي تأتي من السماء, وبالتالي فهو ال يستخدم الحجج الفلسفية, 

 .23غير أنه لم يذكر تلك األدلة
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ومعنى هذا أن الطريق الوحيد إلثبات وجود هللا تعالى عند ابن ميمون, يبدأ برفض 
إلى اثنتي عشرة مقدمة ينطلق " ائرينداللة الح"مقدمات المتكلمين, ويشير في كتابه 

ثبات وجود هللا تعالى, ووحدانيته,  منها المتكلمون إلثبات حدوث العالم في الزمان, وا 
كما يقدم في الفصل السابع واألربعين سبع حجج تستخدم . 24ونفى الجسمية عنه

, وفي الفصل الخامس والسبعين يناقش خمس حجج 25إلثبات خلق العالم في الزمان
, وفي الفصل السادس والسبعين يناقش محاوالت نفى 26بات وحدانية هللا تعالىإلث

 .27الجسمية عن هللا تعالى
وفي حكمه على المناهج الكالمية المستخدمة من قبل علماء الكالم, يخرج بنتيجة 

أما دالئل المتكلمين فمأخوذة من مقدمات مخالفة لطبيعة الوجود المشاهدة, : )مؤداها
ألن الدليل الذي يستدل به ... جئون إلثبات أن ال طبيعة لشيء بوجه حتى إنهم يلت

بعض المتكلمين على حدث العالم, وهو أقوى دالئلهم الذي ال يستقر لهم, حتى 
أبطلوا طبيعة الوجود كله, وخالفوا كل ما بينته الفالسفة, فإني أصل لمثل ذلك الدليل 

 .28(المحسوساتوال أخالف طبيعة الموجود, وال ألتجئ لمكابرة 
فإثبات وجود هللا تعالى ووحدانيته ونفي الجسمية عنه, يجب أن يبدأ من طبيعة 

أما طريقي هذه فهي على ما أصف لك جملتها اآلن, وذلك أني : )الوجود نفسه
فإن كان محدثا فله محدث بال . العالم ال يخلو من أن يكون قديما أو محدثا: أقول

ن الحا دث ال يحدث نفسه, بل محدثه غيره, فمحدث العالم شك, وهذا معقول أول, وا 
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ن كان العالم قديما, فيلزم ضرورة بدليل كذا, ودليل كذا أن ثم موجودا  هو اإلله وا 
غير أجسام العالم كلها, ليس هو جسما وال قوة في جسم, وهو واحد دائم سرمدي, ال 

ه ووحدانيته وكونه علة وال يمكن تغيره فهو اإلله فقد تبين لك أن دالئل وجود اإلل
غير جسم, إنما ينبغي أن تؤخذ على وضع القديم, فيحصل البرهان كامال, كان 

 .29.(العالم قديما أو محدثا
أن يكون : إما: ومن الواضح أن هذا األمر عند ابن ميمون ينطلق من افتراضين

ا, فإذا كان العالم محدث. العالم حادثا أو قديما, ويمحص ابن ميمون نتائج كل فرض
فله محدث خالق بال شك, وهذا الخالق هو هللا تعالى, وهذا االستنتاج الذي ينتهي 
إليه من نوع االقيسة الجدلية البسيطة, أما إذا كان العالم قديما فيستنتج هذا 
بالضرورة أن يكون هناك كائن غير كل أجُسم العالم, ال يكون جسما وال قوة في 

ال علة له وال يمكن تغيره, هذا الموجود هو هللا, جسم, بل يكون واحدا دائما سرمديا 
ويغترف هذا االستنتاج من معين البراهين الفلسفية على وجود كائن بالضرورة, 
وسواء أخذ بهذا الفرض أم ذاك, فإنه يبرهن في الحالة األولى على أن هناك خالقا, 

ومعنى هذا أن    .وفي الثانية على أن هناك موجودا بال علة, أزلي ال يمكن تغيره
تؤخذ على )دالئل إثبات وجود هللا تعالى ووحدانيته ونفي الجسمانية عنه, ال بد أن 

 .30(وضع القديم, فيحصل البرهان كامال, كان العالم قديما أو محدثا
نما يحاول أن يبرهن على حدوث  وليس معنى هذا أن ابن ميمون يقول بقدم العالم, وا 

ثبات وجود هللا تعال ى عن طريق البرهان, ال عن طريق الجدل والمغالطة, العالم, وا 
أي أنه يريد أن يقيم مذهبه على دعائم قوية ينشد به التوفيق بين الفلسفة والديانة 
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 7/790ابن ميمون، نفسه  -30



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 64 

 

اليهودية, من خالل البرهنة على هذه المطالب اعتمادا على أساس مختلف تماما 
أدى به إلى عن األساس الذي أقامه المتكلمون, وهو القول بحدوث العالم, مما 

لذلك تجدني أبدا في ما ألفته في كتب :)التسليم المؤقت بالقول بقدم العالم ولذلك قال
الفقه, إذا اتفق لي ذكر قواعد الشريعة, فآخذ في إثبات وجود اإلله, فإنني أثبته 
بأقاويل تنحو نحو القدم, ليس ذلك ألنني معتقد القدم, لكنني أريد أن أثبت وجوده 

ادنا بطريق برهاني ال نزاع فيه بوجه, وال نجعل هذا الرأي الصحيح تعالى في اعتق
العظيم الخطر مستندا لقاعدة كل أحد يهزها ويروم هدها, وآخر يزعم أنها لم تنبن 
يوما قط, والسيما بكون تلك الدالئل الفلسفية على هذه الثالثة مطالب مأخوذة من 

 .31(جل مراعاة آراء ماطبيعة الوجود المشاهدة, التي ال تنكر إال من أ
ومن هنا يأخذ ابن ميمون على عاتقه مهمة بيان المقدمات العامة التي يثبت بها 
المتكلمون حدوث العالم, وبالتالي إثبات وجود هللا تعالى ووحدانيته, ونفي الجسمية 
عنه, وبيان ما يلزم عن هذه المقدمات, دونما ذكر لألدلة التي يستخدمها المتكلمون 

إذ في ذلك فنيت أعمارهم, وتفنى أعمار من يأتي, وكثرت )هذه المقدمات؛ لتصحيح 
كتبهم؛ ألن كل مقدمة منها إال اليسير يناقضها المشاهد من طبيعة الوجود, وتطرأ 

وحل الشكوك  ,تلك المقدمةومناظرات في إثبات  لتأليفعليها الشكوك, فيلتجئون 
ن وكذلك . 32(لم يمكن في ذلك حيلة الطارئة عليها ودفع المشاهد المناقض لها, وا 

المقدمات الفلسفية إلثبات هذه المطالب الثالثة, وهي على النقيض من المقدمات 
أكثرها مقدمات يحصل لك بها اليقين من أول سماعها وفهم معناها, )الكالمية, 

                                                           
 .799 -7/790ابن ميمون، نفسه  -31
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وبعضها هو يدلك على مواضع براهينها من الكتب الطبيعية أو ما بعد الطبيعة, 
 .33(, وتصحح ما عساه يحتاج إلى تصحيحفتقصد موضعه

وهذا خالف مقدمات المتكلمين التي تخالف قوانين العقل والسنن الكونية, فبالمقدمة 
تبطل جميع براهين الهندسة كلها, وينقسم األمر ), 34(إثبات الجوهر الفرد: )األولى

 أما بعضها فيكون باطال محضا مثل خواص التباين واالشتراك في: فيها قسمين
وبعضها تكون براهينه غير ... الخطوط والسطوح وكون خطوط منطقة وغير منطقة 

مطلقة كقولنا نريد أن نقسم خطا بنصفين, ألنه إن كانت جواهره عددها فرد, فال 
 .35(يمكن انقسامه بحسب وضعهم

أعجب وأشنع, وما هذا ), فإن الذي يلزم عنها 36(وجود الخالء)أما المقدمة الثانية, 
ت لك من أمر الحركة أعظم شناعة من كون قطر المربع مساويا لضلعه الذي ذكر 

 .37(بحسب هذا الرأي, حتى قال بعضهم إن المربع شيء غير موجود
, فقد لزمهم بقولهم إن 38(الزمان مكون من أنات)وبحسب المقدمة التي تقول إن 

كون حركة الحركة هو انتقال جوهر فرد من تلك األجزاء إلى جوهر فرد يليه, أن ال ت
أسرع من حركة, وما يظن أنه متحرك حركة متصلة ليس كذلك, بل ذلك يعود إلى 

 .39خطأ الحواس, إذ الحواس يفوتها كثير من مدركاتها
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ويتصل األمر في المقدمة العاشرة بنظام العالم الطبيعي فإن المتكلمين يرون أن ال 
نما العادة هي التي رابطة بين العلة والمعلول, وأن األسباب ال تفعل في مسبب اتها, وا 

الحقيقي هو هللا أدت إلى ذلك الربط الضروري بين العلة والمعلول, ولكن الفاعل 
تعالى, فال فاعلية تذكر لألسباب, وهو ما طوره األشاعرة على وجه الخصوص على 

, ولقد تناول ابن ميمون هذه النقطة بالنقد عند 40يد الغزالي في تهافت الفالسفة
, فالتجويز الذي يعتمده 41(أن الممكن ال يعتبر بمطابقة الواقع لهذا التصور: ) حديثه

أن كل ما هو متخيل فهو جائز عند : )علماء الكالم هو العمدة هاهنا, ومدلوله
العقل, مثل أن تصير كرة األرض فلكا دوارا, ويصير الفلك كرة األرض وجائز 

يز يطرد العالم كله, وأي شيء وعلى هذا النحو من التجو ... وقوعه باعتبار العقل
وما . فرضوه من هذا القبيل, قالوا يجوز أن يكون كذا, وممكن أن يكون كذا وكذا

كون األمر الفالني كذا بأولى من كونه كذا, من غير التفات لمطابقة الوجود لما 
يفرضونه, ألن هذا الموجود قالوا الذي له صورة معلومة, ومقادير محصورة, وحاالت 

مثل هذا التجويز يرتبط . 42(إنما كون كذلك جرى عادة. ال تتغير وال تتبدلالزمة 
ونسبة كل جوهر منها إلى كل عرض نسبة واحدة, )عند المتكلمين بتمايز الجواهر, 

وما هذا الجوهر أولى بهذا العرض من هذا, وكما أن الجوهر الفرد ما هو بأن 
لى بأن يقبل عرض الحياة أو يتحرك أولى منه بأن يسكن, كذلك ما جوهر منها أو 

عرض العقل  أو عرض الحس من جوهر آخر, وكثرة الجواهر وقلتها ال تزيد في 

                                                           
 .571ص ، .هـ7755 ،دار املعارف مصر،(9:ط) سليمان دنيا،: ت ،تهافت الفالسفة: ينظر أبو حامد الغزالي -40
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فيلزم بحسب هذه المقدمات ...ذلك شيئا, إذ العرض إنما وجوده في كل جوهر منها,
 .43(كلها أن ما اإلنسان أولى بأن يعقل من الخنفس

ن اجتماع الضدين في آن واحد وذلك على الرغم من أن المتكلمين يجمعون على أ
على محل واحد محال, ال يجوز في العقل, أي أنه ممتنع عقال, ويوافق ابن ميمون 
على أن الممتنع ال يمكن تصوره, على العكس من الممكن الذي يمكن تصوره , 

هو ممكن في فالممتنع هو ما ال يمكن تخيله, والممكن ما يمكن تخيله, هذا الممكن 
فأنتم تعتبرون الواجب والجائز والمستحيل تارة بالخيال ال )العقل, الخيال ال في 

فقد تبين أن المتخيل عندهم ممكن يطابقه ...بالعقل, وتارة ببادئ الرأي المشترك
 .44(الوجود أو لم يطابقه, وكل ما يتخيل فهو الممتنع

ت ومعنى هذا أن ابن ميمون يرفض أن يكون الخيال أداة تؤسس من خاللها العالقا
بين الموجودات أو تستنبط بها البراهين الدالة على صحة المطلوب, فأداة المعرفة 

إن الخيال موجود ألكثر : )الجديرة باالعتبار عند اإلنسان هي العقل فحسب
الحيوانات, أما الحيوان الكامل كله, أعني الذي له قلب, فإن وجود الخيال له بين, 

عل الخيال, فعل العقل بل ضده, وذلك أن العقل وأن اإلنسان لم يتميز بالخيال وال ف
يفعل المركبات ويميز أجزاءها ويجردها ويتصورها بحقيقتها وأسبابها, ويدرك من 
الشيء الواحد معاني كثيرة جدا متباينة عند العقل, كتباين الشخصين من الناس عند 

ع, ال يستطع , ومعنى هذا أن أحكام الواجب والجائز والممتن45...(الخيال في الوجود
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الخيال أن يدركها, بل العقل هو الذي يستطع أن يدرك هذه األحكام, ألن الخيال 
 .وسيلة محدودة في إدراك هذه الموجودات

وهنا يقدم ابن ميمون نقطة فارقة من ناحية المنهج بينه وبين المتكلمين, فالخيال ال 
عليه إثبات وجود هللا  يمكن أن يقدم شيئا في مجال إثبات حدوث العالم, الذي ينبني

تعالى عند المتكلمين, إن من يستطيع فعل ذلك هو العقل؛ ألنه من الممكن وجود ما 
وال يدركه الخيال, بل هو ممتنع عنده, وكذلك تبرهن امتناع ما يوجبه )ال يتخيل, 

الخيال, وهو كون هللا تعالى جسما أو قوة في جسم, إذ ال موجود عند الخيال إال 
 .46(في جسم جسم أو شيء

أما المقدمة الثانية عشرة من المقدمات التي يثبت بها المتكلمون حدوث العالم, 
أن الحواس تخطيء ويفوتها كثير من مدركاتها, فلذلك ال يدعي )فتدور حول 

, وهذه المقدمة ضرورية جدا بالنسبة 47(حكمها, وال تؤخذ مطلقة مبادئ برهان
أمورا تناقض ما وضعوه, قالوا ال التفات إلى  ألنا إذا أدركنا بحواسنا)للمتكلمين, 

 .48(الحواس
ويشير ابن ميمون على نحو مفصل إلى الطرق التي أثبت  بها المتكلمون حدوث 
العالم, مبينا أن هذه الطرق ال بد لها من استخدام إحدى هاتين المقدمتين أو 

قدمة الحادية والم. المقدمة العاشرة, التجويز الذهني حتى يثبت المخصص: كلتيهما
, وهي مقدمات واهية تعتمد 49عشرة, وهي استحالة ما ال نهاية له على جهة التعاقب

على قضايا وهمية غير موجودة, وال تؤدي إلى البرهنة على حدوث العالم بقدر ما 
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تؤدي إلى إثارة الشكوك, إذ تعتمد على الجدل والمغالطات ال على البرهان, وعلى 
لم يتركوا : هللا تعالى في العالم, وبالجملة فإن أهل الكالمقلب النظام الذي أودعه 

للوجود طبيعة مستقرة بوجه يستدل منها استدالال صحيحا, وال تركوا للعقل فطرة 
مستقيمة تنتج نتائج صحيحة, كل ذلك فعل بالقصد, حتى نفرض وجودا نبرهن به ما 

شكية إال هلل ولذوي ال يتبرهن, فأوجب ذلك أن قصرنا عن برهان ما يتبرهن, فال 
 .50اإلنصاف من أهل العقل

إن ابن ميمون يؤكد في أكثر من موضع أن مقدمات المتكلمين ليست برهانية, وال 
فتأمل يا أيها الناظر إن آثرت طلب الحق واطرحت : )تصح إلثبات المطلوب منها

رين وما الهوى والتقليد والجنوح لما اعتدت تعظيمه, وال تغالط نفسك حال هؤالء الناظ
وذلك أنهم أبطلوا طبيعة . فر من الرمضاء إلى النارنجرى لهم, ومنهم فإنهم كالمست

الوجود, وغيروا فطرة السماوات واألرض, بزعم منهم أن بتلك المقدمات يتبرهن كون 
العالم محدثا, فال حدث العالم, برهنوا واتلفوا علينا براهين وجود اإلله ووحدانيته ونفى 

البراهين التي يبين بها جميع ذلك, إنما تؤخذ من جملة طبيعة الوجود  الجسمانية, إذ
 .51(المستقرة المشاهدة المدركة بالحواس والعقل

فالذي يستحوذ على اهتمام ابن ميمون هنا هو إثبات وجود هللا تعالى ووحدانيته 
بطريق برهاني يختلف عن النسق الكالمي الذي قال به المتكلمون, ومن تم يخلص 

 .إثبات وجود هللا تعالى سواء كان العالم قديما أم محدثا إلى
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 الصفات اإللهية عند ابن ميمون : المبحث الثاني
لقد تأثرت مسألة الصفات اإللهية في الديانة اليهودية بالجدل الكالمي الدائر بين 
الفرق اإلسالمية, وهذا أمر مالحظ عند ابن ميمون الذي ينفي تماما الصفات الذاتية 

فاعلم أنه ال صفة ذاتية له تعالى بوجه, وال على حال : )... تعالى, حيث يقولهلل
أما من  52(من األحوال, وأن كما امتنع كونه جسما, كذلك امتنع كونه ذا صفة ذاتية

إنه واحد بلفظه واعتقد :)يعتقد أنه واحد ذو صفات عديدة, فإنه يكون كمن يقول
 .53(هو واحد لكنه ثالثة والثالثة واحد كثيرين بفكرته, وهذا شبه قول النصارى 

إن نفي الصفات الذاتية عن هللا تعالى عند ابن ميمون مرده إلى فهمه لمضمون 
وال وحدانية أصال, إال باعتقاد ذات واحدة بسيطة, ال ) :التوحيد المتمثل في قوله

تركيب فيها, وال تكثير معاني, بل معنى واحد من أي الجهات لحظته وبأي 
ارات اعتبرته, تجده واحدا ال ينقسم لمعنيين بوجه, وال سبب, وال توجد فيه االعتب

ونفي الصفات الذاتية عن هللا تعالى يتقرر  .54(كثرة, ال خارج الذهن, وال في الذهن
إما أنها هي ذات الموصوف فتكون شرح اسم, ونحن ال نمنع )من خالل أن الصفة 

الصفة غير الموصوف, بل هي معنى أو تكون ... ذلك في حق هللا من هذه الجهة
زائد على الموصوف, وهذا يؤدي أن تكون تلك الصفة عرضا لتلك الذات, وليس 
بسلب اسمية العرض عن صفات الباري ينسلب معناه, ألن كل معنى زائد على 
الذات فهو الحق لها, غير مكمل لحقيقتها, وهذا هو معنى العرض مضافا إلى ما 
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أو تكون هي ذات  .55(رة قديمة, إن كانت الصفات كثيرةيلزم من كون أشياء كثي
اإلنسان هو اإلنسان, أو  :تكرارا في القول فقط كأنك قلت)الموصوف, فتكون الصفة 

, وال يرفض ابن ميمون 56(تكون شرح اسم كأنك قلت اإلنسان هو الحيوان الناطق
على  من هذه الجهة أن تكون الصفة شرح اسم ولكنه يرفض ذلك من جهة أخرى,

 .57أساس أن هللا تعالى ليس له أسباب متقدمة هي سبب وجوده, فيحد بها
ويذهب ابن ميمون إلى أن إثبات الصفات الذاتية هلل تعالى هو ضرب من التجسيم 

بل تبع ظواهر نصوص الكتب, : وذلك أن معتقد التجسيم لم يدعه لذلك نظر عقلي)
, وكتب التنزيل قد وصفته تعالى وكذلك األمر في الصفات, لما وجدت كتب األنبياء

بأوصاف حمل األمر على ظاهره, واعتقدوه ذا صفات, فكأنهم نزهوه عن الجسمانية, 
ولم ينزهوه عن حاالت الجسمانية, وهي األعراض, أعني الهيئات النفسانية التي هي 
كلها كيفيات, وكل صفة يزعم معتقد الصفات أنها ذاتية هلل تعالى, فأنت تجد معناها 

عنى الكيفية, إن لم يصرحوا بذلك تشبيها بما عهدوه من حاالت كل جسم ذي نفس م
فإثبات الصفات هو كيفية, والكيفية عرض من األعراض, فيكون تعالى . 58(حيوانية

وكفى بهذا بعدا عن حقيقة ذاته, أعني أن يكون ذا كيفية والعجب )محال لألعراض 
ال :تشبيه والتكييف, وما معنى قولهممن قول الذين يقولون بالصفات ينفون عنه ال

يكيف إال أنه ليس بذي كيفية, وكل صفة توجد لصفة ما إيجابا ذاتيا فهي إما مقدمة 
 .59(للذات وهي هي, أو كيفية لتلك الذات
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ويرفض ابن ميمون أن تكون الصفات معان زائدة على الذات, على النحو الذي قال 
في ما يفعل بالطبع, فناهيك في حق فإذا كان هذا موجودا )به بعض المعتزلة,

الفاعل بإرادة, فناهيك في حقه تعالى الذي عال على كل وصف لما أدركنا منه نسب 
مختلفة المعاني, ألن معنى العلم غير معنى القدرة فينا, ومعنى القدرة غير معنى 
اإلرادة, فكيف نلزم من ذلك أن تكون فيه معان مختلفة ذاتية له, حتى يكون فيه 

نى به يعلم, ومعنى به يريد, ومعنى به يقدر؟ إذ هذا هو معنى الصفات التي مع
يقولونها, فقد يصرح بعضهم بهذا ويعدد المعاني الزائدة على الذات, وبعضهم ال 
ن لم يعبر عنه بكالم مفهوم كقول  يصرح بذلك, لكن مصرح في االعتقاد, وا 

 .60(اتهقادر لذاته, عالم لذاته, حي لذاته, مريد لذ: بعضهم
فالصفات الذاتية عند هؤالء ليست صفات أفعال, على الرغم من أن الذات الواحدة 
تفعل أفعاال مختلفة, بل هي معان متغايرة, وكماالت يستحيل أن يكون اإلله عادما 

, ويرفض ابن ميمون أن تكون هذه الصفات الذاتية باعتبار ذاته, بل 61شيئا منها
, وذلك انطالقا من القول بوحدة الذات 62(تهإن هذه الصفات باعتبار مخلوقا)

فلذلك نقول نحن معشر الموحدين بالتحقيق, كما أنا نقول إن في ذاته )اإللهية, 
معنى زائدا به خلق السموات, ومعنى آخر به خلق االستقسات, ومعنى ثالثا به خلق 

عنى ثالثا العقول, كذلك ال نقول إن فيه معنى زائدا به يقدر, ومعنى آخر به يريد, وم
به يعلم مخلوقاته, بل ذاته واحدة بسيطة, المعنى زائد عليها بوجه, تلك الذات خلقت 
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فالصفات التي تنسب . 63.(كل ما خلقت وعلمت ما علمت, ال بمعنى زائدا أصال
إلى هللا تعالى صفات أفعال, أي األفعال الصادرة منه تعالى, وهو ما حدث مع 

األول أن يعرفه ذاته : الم عندما طلب من هللا تعالى مطلبينسيدنا موسى عليه الس
وحقيقته, والثاني, أن يعرفه بصفاته, فعرفه هللا تعالى صفاته كلها وأنها أفعاله, وأن 

فقد بان أن الطرق التي طلب معرفتها, )تلك األفعال هي صفاته التي يعرف بها,
فقد بان ... يسمونها خصائص, فأعلم بها, هي األفعال الصادرة منه تعالى والحكماء

لك أن الطرق والخصائص واحد, وهي األفعال الصادرة منه تعالى في العالم, فكلما 
أدرك فعال من أفعاله, وصف هو تعالى بالصفة التي يصدر عنها ذلك الفعل, 

 . 64(وسمي باالسم المشتق منه ذلك الفعل
رة حيال موقفهم من الصفات ويوجه ابن ميمون نقدا الذعا لمتكلمي المعتزلة واألشاع

دون الفعل, وعلى الجدل دون " الخيال"اإللهية وعالقتها بالذات, معتمدين على 
وقد : )البرهان, وعلى عدم التمييز بين عالمي الغيب والشهادة, يقول ابن ميمون 

إن صفاته تعالى ليست هي ذاته وال شيئا : انتهى القول بقوم من أهل النظر أن قالوا
األحوال, يريدون بذلك المعاني الكلية ليست : ذاته, وهذا مثل قول آخرينخارجا عن 

موجودة وال معدومة, وبقول آخرين الجوهر الفرد ليس هو في مكان, لكنه يشغل 
الحيز, واإلنسان ليس له فعل بوجه ولكن له االكتساب, وهذه كلها أقاويل تقال فقط, 

ك أن يكون لها وجود خارج الذهن, فناهي. فهي موجودة في األلفاظ ال في األذهان
من ال يغالط نفسه تحمى بكثرة الكالم وبمثيالت مموهة, لكنها كما علمت, وعلم كل 

فإذا رجع . وتصحح بالصياح والتشنيعات, بضروب كثيرة مركبة من جدل وسفسطة
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قائلها ومثبتها بهذه الطرق مع نفسه العتقاده, ال يجد سوى الحيرة والقصور, ألنه 
ن يوجد ما ليس بموجود, ويخلق واسطة بين ضدين ال واسطة بينهما, وهل يروم أ

بين الموجود وال موجود واسطة؟ أو بين كون الشيئين أحدهما هو اآلخر أو غيره 
نما لجأ لذلك ما قلناه من مراعاة الخياالت, وكون المتصور دائما من  واسطة؟ وا 

ها ذات صفات ضرورة, ولم جميع األجسام الموجودة, أنها ذوات ما, وكل ذات من
نجد قط ذات جسم مجردة في وجودها دون صفة, فطرد هذا الخيال, وظن أنه تعالى 
كذلك مركب من معاني شتى ذاته, والمعاني الزائدة على الذات, فأقوام طردوا التشبيه 
واعتقدوه جسما ذا صفات, وقوم ترفعوا عن هذا الدرك ونفوا الجسم وابقوا 

 على العقالنية من شيئاً  اضح أن ابن ميمون يحاول أن يضفيومن الو . 65(الصفات
فلسفيًا, يرتكز على البرهان ال على الجدل  تفسيراً  بتفسيرها وذلك اليهودية, العقائد

نكار خصائص األشياء, ويورث الحيرة والشكوك,  الكالمي الذي يعتمد على الخيال وا 
 .البرهان الصحيح باعتماده على مقدمات غير مبرهنة وال مستوفية لشروط

ومجمل القول إن ابن ميمون قد تأثر إلى حد كبير بفالسفة المسلمين عموما, 
ويمكن مالحظة هذا األمر في كثير من القضايا التي  ,وبالفكر الرشدي خاصة

, وفي غيره من المؤلفات, وال أدل على ذلك هذا "داللة الحائرين"تناولها في كتابه 
ميمون قياس الغائب على الشاهد, الذي اعتمده المبحث الذي يرفض فيه ابن 

المتكلمون مع وجود الفرق الشاسع بين الخالق والمخلوق, وبين عالمي الغيب 
 .والشهادة
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 :المصادر والمراجع
موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن : ابن أبي أصيبعة [1]

عيون ( "هـ662ت)يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة 
 .بيروت –نزار رضا, دار مكتبة الحياة : ت ،"األنباء في طبقات األطباء

, تقديم مصطفى موسى ابن ميمون حياته ومصنفاته: إسرائيل ولفنسون  [2]
 (.1936 -1: ط)عبد الرزاق, 

 ,اتصال منال والحكمة الشريعة بين ما تقرير في المقال فصل ابن رشد, [3]
 -5: ط)الجابري,   عابد دمحم. د إشراف العسري, الواحد عبد دمحم: ت

 .العربية الوحدة دراسات مركز ,(م2211
 مدخل حنفي, مصطفى: , تالكشف عن مناهج في عقائد الملة ابن رشد, [1]

 العربية, الوحدة دراسات مركز الجابري, عابد دمحم .د تحليلية, ومقدمة
 .م2227الثالثة  الطبعة

زعيتر, دار إحياء الكتب  , ترجمة عادلوالرشدية رشد ابن: إرنست رينان [5]
 .1957العربية  القاهرة  

, ترجمة أحمد شحالن, مطبعة يهود األندلس والمغربالزعفراني حاييم,  [6]
 (.2222)النجاح 

, (1999 -1: ط), الوسيطي العبري  والفكر رشد ابن :شحالن أحمد [7]
 .الوراقة الوطنية مراكش

-الموحدين قسم – والمغرب األندلس أخبار في المغرب البيان: عذاري  ابن [2]
 لبنان, بيروت اإلسالمي الغرب دار وآخرون, الكتاني إبراهيم دمحم: ت ,

 (.م1925هـ, 1126), 1: الطبعة
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, الثانية, دولة اإلسالم في األندلس(: هـ1126: ت)عنان دمحم عبد هللا  [9]
 .م, مكتبة الخانجي, القاهرة 1992 -هـ  1111

 دار ,(5:ط)دنيا,  ليمانس: ت ,الفالسفة تهافتالغزالي أبو حامد,   [12]
 ..هـ1392مصر,  المعارف

, تحقيق حسين أتاي, مكتبة الثقافة الدينية, داللة الحائرين: ابن ميمون  [11]
 (.بدون : ط.)

 :الدوريات
 ميمون  بن موسى صياغة في رشد وابن الفارابي منصور, أثر حسن أشرف [12]

لقرآنية, اليهودية, مجلة الباب في الدراسات ا للديانةعشر  لألصول الثالثة
 .ع

 
 

 

 

 

 

 



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 22 

 

المالية في  باألوراق دور المبادئ االساسية لاليسكو فى تنظيم التعامل
 األسواق المالية

 د المبروك دمحم امطير الشيباني  عبد اللطيف الهادي ادمحم أحمد
 المعهد العالي للعلوم والتقنية صرمان                  كلية االقتصاد  جامعة الزاوية

aalhadi114@gmail.com            m_shibani2007@yahoo.com 

 
 المستخلص

 International Organization ofالمنظمة الدولية لهيئات االسواق المالية
Securities Commissions) (  وهي المنظمة المعنية بوضع تحدد االيسكو

التعامل  المعايير الدولية للجهات الرقابية على األسواق المالية والمسئولة عن تنظيم
حاليا ( األيسكو)باألوراق المالية والتأكد من تطبيق القوانين ذات العالقة والتي تضم 

يستند إليه في تنظيم ثالثة أهداف تعد األساس الذي  دولة( 129)هيئات رقابية من 
مبدأ من أجل تحقيق الثالثة  32عدة مبادئ تصل إلى  األوراق المالية ولقد وضعت

ط مع بعضها ارتباطا وثيقا وتتداخل مع بعضها في  عدة نواحي, ترتب والتياهدافها 
حيث أن كثيرا من المتطلبات التي تساعد على ضمان توافر أسواق عادلة وفعالة 
وشفافة أيضا تساهم في توفير حماية مباشرة للمستثمر في األسواق المالية , كما 

فإن العديد من التدابير تساعد على تقليل المخاطر النظامية بالسوق , وفي المقابل 
التي تحد من المخاطر النظامية توفر الحماية للمستثمرين داخل السوق, ولعل وجود 
برامج مراقبة شاملة وفعالة والتعاون الوثيق بين الهيئات التنظيمية المختلفة له تأثير 

 .مباشرا على هده األهداف
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 اهداف البحت 
 .(EIOSCO)التعريف بالمنظمة الدولية االيسكو  -1
 .(االيسكو)توضيح المبادئ االساسية للمنظمة الدولية لألسواق المالية  -2
بتطبيق معايير المنظمة  الليبي الماليالتعرف على مدى اهتمام ادارة السوق  -3

 .الدولية لألسواق المالية
 اسئلة البحث

 :التاليتركز الدراسة على االجابة على السؤال 
 يبى المبادئ الثالثون للمنظمة الدولية لألسواق المالية؟هل تطبق السوق المال الل -

 اهمية البحث
تكمن اهمية الدراسة فى توضيح المبادئ الثالثون الصادرة  عن المنظمة الدولية 

 .لألسواق المالية للمنظمات والهيئات المهتمة بهذا الشأن
 :البحث منهجية
 كفاءة لتبيان واالستقرائي نباطياالست المنهج في تتمثل الدراسة في المتبعة المنهجية

 .(االيسكو)المنظمة الدولية لألسواق المالية 
  :البحث حدود

اقتصرت الدراسة على المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات 
 ( .EIOSCO)االسواق المالية الدولية 

 :هيكل البحث 
لمالية والصادرة عن المنظمة تناول البحث المبادئ المنظمة لعمليات تداول األوراق ا

 (.EIOSCO)الدولية لهيئات االسواق المالية 
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 االطار النظري للورقة
 :أهداف تنظيم األوراق المالية

هناك ثالثة أهداف رئيسية وضعتها المنظمة العالمية لهيئات األسواق المالية من 
 :أجل تنظيم األوراق المالية هي

  حماية المستثمرين. 
 ق المالية تتصف بالعدالة والكفاءة والشفافيةضمان أن األسوا. 
  الحد من المخاطر النظامية. 

 حماية المستثمرين :اوال 
أن األهداف الثالثة ترتبط مع بعضها ارتباطا وثيقا وتتداخل مع بعضها   

في  عدة نواحي, حيث أن كثيرا من المتطلبات التي تساعد على ضمان توافر 
يضا تساهم في توفير حماية مباشرة للمستثمر في أسواق عادلة وفعالة وشفافة أ

األسواق المالية, كما تساعد على تقليل المخاطر النظامية بالسوق, وفي المقابل فإن 
العديد من التدابير التي تحد من المخاطر النظامية توفر الحماية للمستثمرين داخل 

ق بين الهيئات السوق, ولعل وجود برامج مراقبة شاملة وفعالة والتعاون الوثي
 .التنظيمية المختلفة له تأثير مباشرا على األهداف المذكورة أعاله

وفي سياق حماية المستثمرين فإنه ينبغي حمايتهم من الممارسات المضللة ومن 
التالعب والغش والتزوير وحمايتهم من العمليات التي تتم داخل السوق من حيث 

الهيئة المنظمة للسوق ضرورة الكشف االستخدام السيئ ألصولهم , كما يجب على 
الكامل عن المواد اإلعالمية التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم, وكذا 
توفير اإلفصاح الكامل وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة ذات الجودة العالية 
والمقبولة دوليا حتى يتمكن المستثمرين من تقييم المخاطر المحتملة والعوائد عن 
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تثماراتهم, كما انه يجب أن يوفر لجمهور المستثمرين  وسطاء السوق ومؤسسات اس
التصنيف االئتماني لشركات األوراق المالية المدرجة بالسوق, ووضع معايير 
لإلشراف على الوسطاء والمشاركين في السوق من حيث قواعد السلوك المهني 

يوفر العدالة في التعامل بين  ووجود نظام شامل لبرامج التفتيش والمراقبة واالمتثال
 .المستثمرين في السوق ويوفر لهم الحماية ضد أي مخاطر قد يتعرضون لها

 :ضمان تحقيق فعالية األسواق المالية وشفافيتها وعدالتها :ثانيا
لتحقيق هذا الهدف فأنه يجب على الهيئة المشرفة عن السوق أن ال تجعل  

مستثمرين على حساب األطراف األخرى هياكل السوق موضوعة لخدمة طرف من ال
كما أن عليها ردع ومعاقبة المتالعبين في السوق ومواجهة الممارسات التجارية 
غير األخالقية , كما أن عليها القيام بضمان حصول المستثمرين على كافة 
الخدمات التي يقدمها السوق بشكل عادل وأن تتوافر المعلومات عن السوق لكافة 

يه في الوقت المناسب وبعدالة حتى تضمن تحقيق مستوى الكفاءة المتعاملين ف
 .(66)للسوق وتحقيق مستوى عالي من الشفافية في التعامل داخل السوق 

 :الحد من المخاطر النظامية: ثالثا  
لتحقيق هذا الهدف يجب على الهيئة المشرفة على السوق وضع نظم  

ها الشركات داخل السوق تهدف إلى الحد من مخاطر الفشل التي قد تتعرض ل
المالي مثل وضع معايير لرأس مال الشركات المدرجة بالسوق وكذا وضع معايير 
ومتطلبات للرقابة الداخلية وغيرها من المتطلبات التحوطية التي تحمي السوق من 

                                                           
(66) See IOSCO Public Document No. 98, Hedge Funds and Other Highly 

Leveraged Institutions, IOSCO Technical Committee, November 1999. 
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حدوث أي مخاطر نظامية داخلية , باإلضافة إلى تشجيع القائمين على السوق 
, والتحقق من اإلفراط في خوض المجازفات وتقليص على مواجهة هذه المخاطر

عمليات المقاصة والتسويات إلى الحدود الدنيا حتى يتم انجاز المعامالت بين 
المختلفة داخل السوق في اقصر األوقات وبما يتيح إلدارة السوق التقليل  األطراف

حية القانونية من مثل هذه المخاطر , كما أن وضع الترتيبات الفعالة واآلمنة من النا
لمعالجة التقصير من شأنه أن يخفف المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين 

 .(67)داخل السوق 
 :البيئة التنظيمية -1

يعتبر التنظيم أمر ضروري لضمان تحقيق األهداف األساسية الثالث  
المذكورة سلفا , حيث إن التنظيم الغير مناسب يفرض عبئا ال مبرر له على السوق 

 .كبح نمو السوق والتنميةوي
ويرى الباحث أنه من الممكن تحديد بعض السمات العامة التي تحقق النمو 

 :االقتصادي السليم للسوق باالتي
يجب أن ال تكون هناك حواجز غير ضرورية أمام عملية الدخول والخروج  .أ 

 .للسوق 
ر يجب أن تكون أبواب السوق مفتوحة لكل المستثمرين الذين يستوفون معايي .ب 

 .الدخول 

                                                           
(67) See  the Organization for Economic Cooperation and Development’s 

OECD Principles of Corporate Governance at 

http://www.oecd.org/pdf/M00008000 /M00008 299.pdf 

http://www.oecd.org/pdf/M00008000%20/M00008%20299.pdf
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على الهيئات التنظيمية عند وضع السياسة العامة للسوق النظر في أثر فرض  .ج 
 .شروط على الدخول للسوق 

ضرورة وضع أطر قانونية وضريبية ومحاسبية مناسبة تمكن السوق المالي من  .د 
 .العمل في منظومة تبعده عن العزلة عن القوانين السائدة في الدولة

في المسئوليات الخاصة بالجهة المنظمة للسوق  يجب أن يتوافر الوضوح 1.1
 :االتيوذلك من خالل 

 وضع تعريف واضح للمسئوليات . 
 التعاون الوثيق بين السلطات المسئولة من خالل القنوات المناسبة. 
 توافر الحماية القانونية للموظفين للعمل على أداء أعمالهم بالصورة المطلوبة. 

للسوق السلطة الكافية والموارد الالزمة باإلضافة أن يتوافر للجهة المنظمة   2.1
 .إلى القدرة على أداء وظائفها وممارسة سلطاتها

يرى الباحث في هذا الجانب أنه ينبغي تصميم التشريعات الالزمة لضمان تجنب  
 .أي تقسيم في المسئولية  يؤدي للوقوع في الثغرات

لية في تنفيذ عملياتها و يجب أن يتوافر للجهة المنظمة للسوق االستقال   3.1
 .ممارسة سلطاتها والمسئولية عن ممارستها لوظائفها وسلطاتها 

 : (68)ويتحقق ذلك للمنظمة من خالل النقاط التالية  
 أن تعمل المنظمة بشكل يحقق لها االستقاللية. 
 ضرورة وضع برنامج للمساءلة العامة للمنظمة. 

                                                           
(68) See IOSCO Resolution No. 1: Resolution on the Regulation of 

Securities Markets (P.C.), April 1983. 
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 ب الحكومة أو من جهات أخرى وجود نظام لمراجعة قرارات المنظمة من جان
 .خارجية

 وضع ضمانات لحماية معلومات المنظمة من االستخدام غير المناسب. 
 

أن يتوافر للمنظمة السلطة الكافية والموارد الالزمة باإلضافة إلى القدرة   1.1
 :على أداء وظائفها وممارسة سلطاتها

تيش والتحقيق يجب أن يشتمل ذلك كافة الصالحيات والتراخيص باإلشراف والتف
والتنفيذ , فذلك يتطلب ضرورة توفر التمويل الكافي للمنظمة من أجل تمكينها من 
ممارسة مهامها واالرتقاء بالموظفين من ذوي الخبرة والذين يتصفون بالمهارات 

 . وتدريبهم التدريب المطلوب
يجب على الجهة المنظمة للسوق أن تتبنى إجراءات تنفيذية تتسم   0.1

 .والتناسق فيما بينها بالوضوح
 :ولتطبيق هذا المبدأ يرى الباحث ضرورة أن تتصف تلك اإلجراءات باالتي

 ضرورة توفر صفة االستمرارية لتلك اإلجراءات. 
يجب أن تقوم الجهة المنظمة للسوق أو تشارك في عمليات مراجعة وفحص  0.1

 :القواعد المنظمة للسوق ومؤشراتها من خالل
 اسات المنظمة في مختلف المجاالت التشغيليةضرورة الكشف عن سي  . 
 مراعاة تطبيق النزاهة اإلجرائية. 

ينبغي على الجهة المنظمة التأكد من تجنب شبهة تضارب المصالح والعمل  0.1
 .على الحد منها واإلفصاح والكشف عنها، والعمل على إدارتها
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 :(69)ويمكن تحقيق هذا المعيار من خالل تطبيق النقاط التالية 
  بما في ذلك الشروط التي بموجبها يمكن للموظفين )تجنب تضارب المصالح

  .(التداول في األوراق المالية
  االستخدام المناسب للمعلومات التي حصل عليها العاملين أثناء ممارسة

 .أعمالهم
 التقيد بأحكام السرية والتكتم وحماية البيانات الشخصية. 
 احترام العدالة اإلجرائية. 
 :المؤسسات ذاتية التنظيم - 2

يعتبر دور المؤسسات ذاتية التنظيم قيما ومكمال لدور المنظمة في تحقيق أهداف 
تنظيم األوراق المالية, لذلك فإن على الجهة المنظمة للسوق االستفادة من عمل هذه 
المؤسسات والتي تمارس مسئوليات إشرافية مباشرة في المجاالت الخاصة بها , كما 

لمؤسسات ذاتية التنظيم إتباع معايير العدالة والسرية عند ممارسة أن على ا
 .(70)صالحيتها والمسئوليات المنوطة بها

                                                           
(69) See IOSCO Public Document No. 83, Securities Activity on the 

Internet, IOSCO Technical Committee, September 1998 (in particular, Key 

Recommendations 17 - 20 and text) and IOSCO Public Document No. 120, 

Securities Activity on the Internet II, IOSCO Technical Committee ,June 

2001. 

(70)  IOSCO Public Document No. 53, Legal and Regulatory Framework 

for Exchange Traded Derivatives, IOSCO Emerging Markets Committee, 

June 1996 at pp. 6-9 and Principles of Effective Market Oversight, Council 

of Securities Regulators of the Americas, May 1995 at 

http://www.cvm.gov.br/ingl/inter/cosra/inter.asp. 
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وهناك العديد من الفوائد التي توفرها هذه المؤسسات منها توفير عمق كبير للسوق 
وخبرات كبيرة بشأن عمليات السوق , كما إنها لها القدرة على االستجابة بسرعة 

 .ثر من سلطة الحكومة لظروف السوق المتغيرةومرونة أك
 : المبادئ الخاصة بتطبيق القواعد التنظيمية لألوراق المالية -3
إن اإلشراف على تسيير وسطاء السوق من خالل عمليات التفتيش والمراقبة   

يساعد على ضمان المحافظة على المعايير العالية وحماية المستثمرين في السوق 
بعمليات تفتيش للعمليات التجارية كلما كان ذلك الزما يعد من البرامج كما إن القيام 

 .(71)الوقائية الالزمة إلكمال برامج التحقيق والحماية
كما أن التدقيق في عمليات التداول في البورصة واستخدام التكنولوجيا تكون 
 ضرورية للتنظيم الفعال في األوراق المالية , بما في ذلك التحقق من سلوك 

 :(72)الوسطاء ولتنفيذ ذلك فإنه يجب أن يكون للجهة المنظمة للسوق األتي
  جراء التحقيقات يجب أن يكون للجهة المنظمة سلطات الفحص الشامل وا 

 .وممارسة أعمال الرقابة

                                                           
(71)See generally, IOSCO Public Document No. 110, Model for Effective 

Self-Regulation, IOSCO SRO Consultative Committee, May 2000. 

(72) Principles of Effective Market Oversight, Council of Securities 

Regulators of the Americas, May 1995 at 

http://www.cvm.gov.br/ingl/inter/cosra/inter.asp; IOSCO Public Document 

No. 119, Issues Paper on Exchange Demutualization, IOSCO Technical 

Committee, June 2001 
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  يجب أن تتمتع الجهة المنظمة للسوق بسلطات اإللزام الشامل بتطبيق القواعد
 .التنظيمية للسوق 

 ظام الرقابي التطبيق الفعال والصحيح لعمليات التفتيش يجب أن يتضمن الن
والتحقيقات والرقابة وسلطات اإللزام بالتشريعات والتحقق من فاعلية برامج 

 .االلتزام والرقابة الداخلية
ولتحقيق األهداف المذكورة يرى الباحث انه يجب أن تتوافر للجهة المنظمة     

 :للسوق العوامل التالية
 نظيمية تساعد في الحصول على البيانات والمعلومات والوثائق وجود لوائح ت

 .والسجالت ذات الصلة بموضوع التحقيق
 القدرة على إصدار األوامر التخاذ إجراءات االمتثال لهذه اللوائح. 
 القدرة على تنفيذ العقوبات اإلدارية على المخالفين. 
 القدرة على إحالة القضايا للمحاكم الجنائية. 
 : ئ الخاصة بالتعاون في تنظيم لوائح األسواق الماليةالمباد -0
يجب أن يكون للجهة المنظمة للسوق سلطة تبادل المعلومات العامة وغير  1-1

العامة مع الجهات األخرى المنظمة لألسواق سواء المحلية أو األجنبية  المماثلة 
 .(73)لها

                                                           
(73)See IOSCO Resolution No. 9: Resolution on Cooperation in Matters of 

Surveillance and Enforcement (P.C.) September 1987; IOSCO Resolution 

No. 39: Resolution on Enforcement Powers (P.C.), November 1997; and 

IOSCO Resolution No. 40: Resolution on Principles for Record Keeping, 

Collection of Information, Enforcement Powers and Mutual Cooperation to 

Improve the Enforcement of Securities and Futures Laws (P.C.), November 

1997. 
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لجهات المحلية أو ويرى الباحث في هذا الصدد أن تبادل المعلومات سواء مع ا
األجنبية يعد أمر مهما في األسواق المالية حيث إن مثل هذا اإلجراء يقدم العديد 
من المنافع للسوق على سبيل المثال انه يمنع ظاهرة غسيل األموال عن طريق 
األسواق المالية حيث إن هناك العديد من العمليات واألنشطة التي تهدف إلى إخفاء 

قد يكون حصل عليها بطرق غير شرعية ومن ثم يخلق لها  مصادر األموال التي
مظهر أنها نشأت من مصادر مشروعة  و تبادل المعلومات بين األسواق على مثل 

 .هكذا عمليات يساعد على إحباط مثل هذه العمليات والظواهر
يجب أن تضع هيئة الرقابة على األسواق المالية نظاما لتبادل المعلومات  1-1

 .وكيفية تبادل المعلومات مع الجهات المحلية واألجنبية المماثلة لهاوتحدد وقت 
 : يجب أن تتصف عملية نقل وتبادل المعلومات بالخصائص التالية

 تحديد الظروف التي يمكن طلب المعلومات فيها. 
 التعريف بنوع المعلومات والمساعدة التي يمكن تقديمها. 
 أن يتم تبادل المعلومات بسرية تامة. 
  (74)رة تحديد ووصف المعلومات المسموح بتبادلها ضرو. 

 :كما أن آلية تبادل المعلومات يجب أن تنص على 
  كيفية تبادل المعلومات وفقا للقانون. 
  استخدام السرية والقيود المفروضة وفقا للقانون. 

                                                           
(74) Exchanges can play an important surveillance role. See IOSCO Public 

Document No. 103, Investigating and Prosecuting Market Manipulation, 

IOSCO Technical Committee, May 2000.. 
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 شكل وتوقيت المساعدة في تبادل المعلومات. 
نظمة للسوق بالعمل على مد يجب أن تسمح اللوائح التنظيمية للجهة الم 1-2

المنظمة ألسواقها بما تحتاجه لمزاولة اختصاصاتها  الجهات األجنبية المناظرة
 .وممارسة سلطاتها

 :المبادئ الخاصة بمصدري األوراق المالية -0
ضرورة توافر إفصاح كامل ودقيق وفي توقيت مناسب عن النتائج المالية  5-1

 .رية التي تساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهموالمخاطر والمعلومات األخرى الجوه
وفي هذا السياق يجب أن يتم تزويد كافة المستثمرين بالمعلومات الضرورية وفي  

التوقيت المناسب للحاجة للمعلومات وعلى حد السواء حتى يتمكنوا من اتخاذ 
قراراتهم االستثمارية بصورة صحيحة تمكنهم من مواجهة مخاطر االستثمار في 

 :(75)األوراق المالية  ويكوم ذلك من خالل تزويدهم باالتي
 الشروط المطبقة لعمليات بيع وشراء األوراق المالية. 
  النشرات ووسائل األعالم األخرى التي تصدر عن هيئة السوق. 
 إعالنات طرح األوراق المالية. 

                                                           
(75) See IOSCO Public Document No. 81, International Disclosure 

Standards for Cross-Border Offerings and Initial Listings by Foreign 

Issuers, IOSCO, September 1998; IOSCO Public Document No. 118, 

Adapting IOSCO International Disclosure Standards for Shelf Registration 

Systems, IOSCO Technical Committee, March 2001; IOSCO Resolution 

No. 42: Resolution on IOSCO Endorsement of Disclosure Standards to 

Facilitate Cross-Border Offerings and Listings by Multinational Issuers 

(P.C.), September 1998; and IOSCO Resolution No. 44: Resolution on 

IASC Standards (P.C.), May2000. 
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 معلومات عن الشركات المصدرة لألوراق المالية. 
 مدرجة بالسوق أسعار األوراق المالية ال. 
 ضمان كفاية ودقة المعلومات. 
 .يجب أن يعامل حاملي األوراق المالية بأسلوب يتسم بالعدالة والمساواة  5-2

المبادئ الخاصة بمراقبة الحسابات و وكاالت التصنيف االئتماني ومقدمي  -0
 :خدمات المعلومات

 . (76)تتمتع معايير المحاسبة بجودة عالية مقبولة دوليا يجب أن 6-1
بحيث تقدم معلومات عن الوضع المالي عن الوضع المالي ونتائج العمليات 
والتدفقات المالية والتغيرات الحادثة في ملكية األوراق المالية بصورة شفافة تتمتع 
بالدقة والمصداقية , كما ان البيانات يجب أن تتصف بالشمول والدقة والثقة 

 .والجودة
ات باالستقاللية التامة عن الجهة التي يقومون يجب أن يتمتع مراجعي الحساب 6-2

 .بمراجعة حساباتها, وأن يخضعوا لمستوى كاف من الرقابة
ينبغي أن تخضع وكاالت التصنيف االئتماني لمستوى كاف من الرقابة , كما  6-3

يجب التأكد من أن وكاالت التصنيف االئتماني التي يتم استخدام ما يصدر عنها 
ت ائتمانية في السوق المنظمة يجب أن تخضع لمتطلبات من تقارير وتصنيفا

 .الترخيص والرقابة المستمرة

                                                           
(76)  See IOSCO Resolution No. 12: Resolution on Harmonization of 

Accounting and Auditing Standards (2) (P.C.), November 1988. See also, 

IOSCO Resolution No. 44, Resolution on IASC Standards(P.C.), May 

2000. 
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 : المبادئ الخاصة باليات االستثمار الجماعي -0
يتيح االستثمار الجماعي للمستثمرين فرص استثمارية متنوعة , ويعتبر التنظيم 

ية السليم لبرامج االستثمار الجماعي أمر في غاية األهمية لتحقيق هدف حما
 .المستثمرين الوصول بهم للسوق العادل

وحيث أن العمل بنظام االستثمار الجماعي قد يثير احتمال نشوب صراع بين 
مصالح المستثمرين لهذا  يجب أن تتوافر معايير واضحة لتشغيل نظام االستثمار 

 :  (77)الجماعي لعل من أهمها ما يلي 
 جماعيالصدق والنزاهة في القائمين على االستثمار ال. 
 توافر الكفاءة في القائمين على االستثمار الجماعي في تنفيذ مهامهم. 
 توافر القدرة المالية. 
وضع معايير للنظام الرقابي تتسم بالمالئمة والحوكمة والتنظيم وسهولة  7-1

الفهم والتطبيق لمن يرغب في العمل بنظام االستثمار الجماعي, ولتطبيق تلك 
 :(78)التالية المعايير يجب إتباع الخطوات

 تسجيل الراغبين في العمل بنظام االستثمار الجماعي. 
  القيام بعمليات التفتيش لضمان االلتزام من قبل العاملين بنظام االستثمار

 .الجماعي
                                                           

(77)See generally IOSCO Public Document No 108, Conflicts of Interests 

of CIS Operators, IOSCO Technical Committee, May 2000 . 

(78) See generally IOSCO Public Document No. 113, Delegation of 

Functions, IOSCO Technical Committee, December 2000. 
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 التحقيق في االنتهاكات حال حدوثها. 
 القيام باإلجراءات العالجية في حال حدوث خرق أو تقصير. 
بي النص على اإلفصاح عن كافة النواحي ينبغي أن يتضمن اإلطار الرقا  7-2

المتعلقة  بصناديق  االستثمار أو أي نظام لالستثمار الجماعي , ذلك لتقييم مدى 
مالئمة صندوق االستثمار لمستثمر محدد , وتحديد العوائد التي تتحقق للمستثمر 

 .نتيجة استثماره في الصندوق 
ومفصح عنها  ينبغي أن يتضمن اإلطار الرقابي وجود أسس صحيحة  7-3

بشأن تقييم األصول وتسعير الوثائق وتنظيم االسترداد للوثائق المصدرة في 
 .الصندوق أو في نظم االستثمار الجماعي

بحيث يتوافر للمستثمرين المساعدة في فهم طبيعة االستثمار والعالقة بين العائد 
م معلومات والمخاطرة وأن يتم تزويدهم بكشف عن سياسات االستثمار, وأن توفر له

كافية لتقييم مدى مالئمة هذه االستثمارات إلمكانياتهم وأن تتوافر لهم المعلومات في 
الوقت المناسب وبوسيلة سهلة الفهم , وتوضح لهم كافة الرسوم والمصاريف التي 

 .يمكن أن تفرض عليهم
ينبغي أن يضمن النظام خضوع صناديق االستثمار ومديري ومستشاري  7-1

ر لمستوى كاف من الرقابة بغية حماية أصول العمالء من صناديق االستثما
 .مخاطر الخسارة واإلفالس
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 :مبادئ خاصة بالشركات العاملة في مجال األوراق المالية -8
يجب أن تتضمن اللوائح التنظيمية حد أدنى من الشروط الواجب توافرها في  2-1 

 :(79)بيل المثال ما يليالشركات العاملة في مجال  األوراق المالية ومنها على س
  كفاية رأس المال لشركات الوساطة المالية الراغبة في الدخول للسوق. 
  تقديم تقارير دورية عن الشركات الراغبة في الدخول للسوق للهيئة المنظمة

 .للسوق 
 مراجعة الوضع المالي للوسطاء من قبل مراجعين مستقلين وبصفة دورية. 
 عاملة في مجال األوراق المالية بصفة دورية توفير المعلومات عن الشركات ال

 .للهيئة المنظمة للسوق 
  اإلبالغ عن أية تغيرات جوهرية تحدث بالشركة. 
  يجب أن تكون المعلومات عن الشركات العاملة في مجال األوراق المالية

متاحة مجانا ويمكن الوصول إليها بسهولة, والحفاظ عليها  في مستودع مركزي 
 . لمنظمة للسوق من قبل الجهة ا

وضع إجراءات للتعامل مع الشركات العاملة في مجال األوراق المالية  2-2
 .المتعثرة للحد من أضرار وخسائر المستثمرين والحد من مخاطر التعثر

أن من شأن وضع ضوابط محددة للتعامل مع الشركات التي تتعامل نع  
لمستثمرين من المخاطر التي ا هؤالءالمستثمرين في مجال األوراق المالية أن يقي 

                                                           
(79) See generally IOSCO Public Document No. 59, Disclosure of Risk - A 

Discussion Paper, IOSCO Technical Committee, September 1996 and 

IOSCO Public Document No. 114, Performance Presentation Standards for 

Collective Investment Schemes, IOSCO Emerging Markets Committee, 

December 2000. 
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قد تواجههم أثناء تداولهم لألوراق المالية المدرجة بالسوق المالي, فشعور إدارات 
هذه الشركات بوجود ضوابط وأسس للتعامل معها يجعلها تسعى إلى المحافظة 
على مواردها المالية لمواجهة الوفاء بالتزاماتها وعلى الصمود في وجه المخاطر 

ض لها أثناء القيام بأعمالها, كما أنها سوف تلتزم بمعايير النزاهة التي قد تتعر 
واالجتهاد والتعامل العادل, ويجب على الشركات العاملة في مجال األوراق المالية 

 :القيام بالقواعد التالية خالل التعامل مع عمالئها
 تحرير عقد مكتوب بين الشركة والعمالء لتوضيح مسئولياتها  تجاه العمالء 

 .ومسئوليات العمالء تجاهها
  السعي للحصول على معلومات عن العمالء من ناحية ظروفهم المادية

 .وأهدافهم االستثمارية 
  ضرورة وضع سياسات توفر السالمة واألمن للمتعاملين معها , وتوفر الثقة

 .والدقة في جميع المعلومات
 وظروف كال  تقديم النصيحة للعمالء بناء على الفهم الصحيح الحتياجات

 .منهم
  الكشف الكافي لعمالئها عن المعلومات وبطريقة مفهومة واضحة وفي الوقت

 .المناسب لمساعدتهم في اتخاذ قراراتهم االستثمارية
 تدريب موظفيها التدريب العالي على تقديم المشورة للعمالء. 
 حماية أصول العمالء من االختالس والتدليس والغش. 
 طريقة عادلة ونزيهةمعاملة كافة العمالء ب. 

 
 



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 94 

 

 : مبادئ خاصة بالسوق الثانوي  -9
تعتبر عملية تداول األوراق المالية سلسة متكاملة من اإلجراءات تبدأ من أمر الشراء 
أو البيع الذي يضعه المستثمر ثم تنفيذ السمسار لهذا األمر في البورصة وتأكيد 

علومات الخاصة بها متاحة تنفيذ الصفقة للعميل, ثم وبعد إجراء المعامالت تكون الم
للجمهور من خالل التداول, مما يتيح لكل من يرغب في السوق بمعرفة أخر سعر 

حيث . للتعامل على أي ورقة مالية وكمية األوراق المالية التي تم تداولها منها
تضفي سرعة نشر المعلومات شفافية على حركة التعامالت وتؤدي إلى رفع كفاءة 

العمليات يجب أن تتم حسب القواعد واللوائح التي تحددها  السوق , كما أن هذه
ومن المعروف أن نظم التداول بمثابة العصب . البورصة والجهة الرقابية والقانون 

الرئيسي للبورصات فمن خاللها يقدم أعضاء البورصة طلبات شراء وبيع األوراق 
ن تستخدم أسواق المالية وتتم مطابقة هذه الطلبات ثم عقد الصفقات, حيث يجب أ

المال وخاصة الناشئة نظما الكترونية للتداول تضم عدد كبير من الشبكات 
والحاسبات اإللكترونية وأجهزة لحماية البيانات وضمان األمن وتجنب حدوث 

 .األخطاء والتي يتم من خاللها تنفيذ عمليات التداول
 :و من المبادئ التي وضعتها المنظمة في هذا الشأن

شراف يجب   9-1 أن يخضع نظام التداول في سوق األوراق المالية لسلطة وا 
 :والمقصود بنظام التداول هنا ما يلي. الجهة المنظمة للسوق 

 المرافق والخدمات ذات الصلة بالمنظمة. 
  األوراق المالية المدرجة بالسوق المالي من أسهم وسندات والخيارات

 .والمشتقات
  (.لوحات العرض)النظم االلكترونية 
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 المصارف والمؤسسات التي تستوفي معايير االئتمان. 
  المستثمرون في السوق. 
شراف على البورصة ونظم التداول بها , لضمان  9-2 ينبغي وجود رقابة مستمرة وا 

سالمة المعامالت التي تتم من خالل المحافظة على قواعد العدالة والمساواة التي 
ويتم تحقيق هذا . تعاملين في السوق تحقق التوازن المناسب بين مطالب مختلف الم

 :المبدأ من خالل توفر العناصر التالية
 تعزيز شفافية التداول. 
  الحرص على كشف التالعب وردعه والسيطرة على الممارسات التجارية غير

 .العادلة
  وضع الحلول والبدائل لمخاطر العجز عن السداد واضطرابات السوق. 
  ية للمعامالت التي تتم على األوراق وضع وتطبيق أنظمة المقاصة والتسو

المالية مع ضرورة إخضاعها للرقابة التنظيمية بغرض تخفيض المخاطر 
 .النظامية

تتوقف كفاءة األسواق المالية وأنظمة التداول ومستوى التنظيم على خصائص  9-3
السوق المفتوحة وبما فيه من هيكل السوق وتطور السوق والمستخدمين وأنواع 

 .المتداولة بالسوق المنتجات 
وضع الضوابط واألحكام والقواعد التي تضمن كشف عمليات التالعب في  9-1

وذلك لضمان حضر التالعب والممارسات . األسعار والممارسات غير العادلة
 .التجارية غير العادلة وتنظيم التداول في السوق الثانوي 
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ية التي تتعامل معه يجب أن يخضع نظام التسوية والمقاصة والجهات األساس 9-5
شراف تضمن العدالة والفاعلية والكفاءة والحد من مخاطر  إلى متطلبات رقابة وا 

 . التداعي والتعثر
 :المقاصة ونظم التسوية -13

هي أنظمة توفر عملية تقديم وتبادل البيانات والوثائق لحساب التزامات المشاركين 
ية تحويل األموال أو األوراق في السوق وتتيح لهم فرصة تسوية هذه االلتزامات وعمل

المالية, ويجب أن تكون القواعد واإلجراءات التي تنظم عملية تبادل المعلومات 
ونظم التسوية متاحة لكل المسجلين بالسوق المالي كما أنه من الضروري إلنجاح 
عملية المقاصة والتسوية أن تكون خاضعة إلشراف مباشر من قبل الهيئة المنظمة 

 .للسوق 
من أهم األساليب المستخدمة في مجال تنمية وتأمين المعامالت تطوير نظم  ولعل

التداول وما يتبعها من نظم للمقاصة والتسوية من جهة وما يرتبط بها من آليات 
تستهدف أساسًا إنجاز الصفقات في أقصر وقت ممكن مع تالفى مخاطر 

كبير في إتمام تنفيذ التعامالت الورقية واستبدالها بنظم الكترونية تساهم بقدر 
 .                                                               الصفقات وبالتالي زيادة معدل دوران األوراق المالية بيعًا وشراء

ونظرًا لالهتمام الكبير من جانب القائمين على سوق األوراق المالية بضرورة 
مليات بذلت عدة مبادرات دولية لتطوير مواجهة المخاطر المتعلقة بنظام تسوية الع

بعض التوصيات  ( األيسكو)  نظم تسوية المعامالت حيث أصدرت المنظمة الدولية
فيما يخص المقاصة والتسوية ( Group of thirty)في تقرير مجموعة الثالثين 

لألوراق المالية منها ضرورة إيجاد نظام إيداع مركزي لحفظ األوراق المالية يستهدف 
تساب الكفاءة وتقليل المخاطر, وتحقيق الكفاءة من خالل تقليل األخطاء اليدوية اك
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والسرعة في نقل ملكية األوراق المالية المتداولة من خالل آليات آلية بتكاليف 
 .ضئيلة

وأوصت الهيئة بضرورة إزالة التعامل المادي لألوراق المالية ونقل ملكيتها عن 
يداع المركزي لألوراق المالية, ذلك لتجنب مخاطر طريق القيد الدفتري وذلك باإل

التلف أو الفقدان أو السرقة, باإلضافة إلى أن التعامل اآللي يؤدى إلى سرعة 
 . التسوية وتجنب المخاطر من ناحية أخرى 

ومن المعروف أن جانبًا كبيرًا من المخاطر فى نظام المقاصة والتسوية يتصل 
ي تستغرقها تسوية عمليات التداول حيث أنه كلما مباشرة بطول الفترة الزمنية الت

طالت فترة تنفيذ تسوية العمليات كلما زادت المخاطر أن يصبح أحد األطراف عاجزًا 
األمر الذي قد يزيد من احتمال تعرض أطراف أخرى للخسارة بسبب . عن الدفع

 .وقف العمليات
خل المنظمة في ضرورة وضع لوائح ومعايير لنظم المقاصة والتسوية دا 12-1

إطار يسمح لها بمراقبة ومنع المشاكل المرتبطة بالمقاصة والتسوية وهذا يشمل 
وجود سلطة تشريعية لتعزيز الكفاءة واألمان من خالل وضع آليات للنظام ومعايير 

 .(80)للتشغيل
وينبغي أن تخضع عمليات المقاصة والتسوية للتفتيش والمراجعة وبصفة دورية من 

منظمة, كما أنه ينبغي تقديم تقارير دورية عن عمليات المقاصة قبل الجهة ال
 .والتسوية

                                                           
(80)See IOSCO Public Document No. 105, The Management of Credit 

Risks by Securities Firms and Recommendations to Firms and Regulators, 

IOSCO Technical Committee, May 2000 
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التحقق من الصفقات في أنظمة المقاصة والتسوية في سجل المعامالت  12-2
 .المتعلق بها

 :مخاطر أنظمة المقاصة والتسوية 13-3
تنشئ مخاطر المقاصة نتيجة لعمليات البيع على المكشوف ويجب أن تكون هناك 

ات لتحديد المخاطر وبشكل مستمر كما يجب أن تكون هناك معلومات متاحة إجراء
 .على قدرة أعضاء المقاصة على تلبية الدعوات في الوقت المناسب

سالمة ترتيبات تسوية األوراق المالية  أمر حاسم أيضا في تحقيق هدف  12-1
عدم الكفاءة حماية أصول المستثمرين من المطالبات من قبل الدائنين من الوسطاء و 

ينعكس في ارتفاع التكاليف على مصدري األوراق المالية وانخفاض العوائد على 
  .المستثمرين, والتي بدورها سوف تعرقل تكوين سوق رأس المال

ضمان وجود  نظم تسوية آمنة وموثوق بها تخفف من  احتمال أن الطرف  12-5
ماتها عند استحقاقها أو في أي عملية التسوية  لن يتمكن من تسوية التزا المقابل في

وقت الحق  لعملية التسوية كما تحد من حدوث أنواع أخرى مهمة من المخاطر 
مثل مخاطر فشل بنك التسوية, والمخاطر التشغيلية ومخاطر الحجز والمخاطر 

 .القانونية
وجود نظم تسوية فعالة آمنة وموثوق بها تسهم في حسن أداء األسواق   12-6

 . ض من التكاليف غير الضرورية إلتمام عمليات المقاصة والتسويةالمالية وتخف
 :معالجة مخاطر أنظمة المقاصة

 :يتم معالجة المخاطر الناتجة عن المقاصة في األوراق المالية بالخطوات التالية
 وضع إجراءات لتحديد وضبط المخاطر بشكل مستمر. 
 االهتمام بالمخاطر. 
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  في بعض التسوياتضرورة وجود آلية لمواجهة الفشل. 
 التقليل من فترة التسوية بما يضمن خطر أطراف التداول. 
 وضع أنظمة للتسليم مقابل الدفع. 

  (81)اإلطار القانوني لتسوية األوراق المالية
وينبغي أن يكون لنظم تسوية األوراق المالية أسس قانونية واضحة وشفافة في 

ي هذا الخصوص لعل االختصاصات ذات الصلة, وقد وضعت عدة توصيات ف
  :من أهمها ما يلي

قراض األوراق  (1 القواعد والقوانين واإلجراءات التي تدعم عقد, ونقل, وتعهد وا 
جراءات  المالية والمدفوعات ذات الصلة, و كيف يمكن لهذه القوانين والقواعد وا 

و إذا كان  .حماية نظام التشغيل وحقوق المشاركين فيها وعمالئها العمل
تطبيقه غير مؤكد, ويمكن أن يؤدي ذلك إلى  نوني غير كاف أواإلطار القا

مخاطر االئتمان أو مخاطر السيولة للمشاركين في النظام وعمالئها أو إلى 
  .المخاطر النظامية لألسواق المالية ككل

اإلطار القانوني للنظام ويشمل القوانين العامة, مثل قوانين الملكية   (2
قد تكون القوانين العامة  .تتعلق بتشغيل النظامواإلعسار, وكذلك قوانين خاصة 

التي تحكم حقوق الملكية واإلعسار ال تنطبق عليها, أو قد تحتوي على أحكام 

                                                           
(81) See Recommendations for securities settlement systems November 

2001 This publication is available on the BIS website (www.bis.org) and 

the IOSCO website  (www.iosco.org). 

 

http://www.iosco.org/
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هذا اإلطار القانوني يحدد . خاصة تتعلق بتسوية معامالت األوراق المالية
  .العالقات, وحقوق ومصالح المشغلين والمشتركين

مة والقواعد واإلجراءات التي تنظم عمليات يجب أن  تكون القوانين واألنظ (3
ينبغي  .نظام المقاصة والتسوية واضحة ومفهومة ومتماسكة داخليا ال َلبس فيها

  .أن تكون في متناول الجمهور والمشاركين في النظام
في حال كان نظام المقاصة والتسوية يعبر الحدود من خالل الروابط أو  (1

التي تحكم النظام  أن تشير بوضوح إلى  المشاركين عن بعد, ينبغي للقواعد
عبر  القانون الذي سوف يطبق على كل جانب من جوانب عملية التسوية

الحدود ونظم مواجهة مسائل تنازع القوانين عندما يكون هناك اختالف في 
القوانين الموضوعية وتحديد المعايير التي تحدد القانون الواجب التطبيق على 

غلي النظام والمشاركين فيه أن يكونوا على بَينة بمسائل النظام وينبغي على مش
 .تنازع القوانين

وضوح اإلطار القانوني ويشمل المبادئ التي تدعم الخيارات التعاقدية   (5
 .المناسبة من القانون في سياق كل من العمليات المحلية والعابرة للحدود

وحماية أصول  أن اإلطار القانوني يجب أن يدعم تطبيق وتنفيذ المعامالت, (6
قراض األوراق المالية   العمالء وأن يجسد األوراق المالية, وترتيبات المقاصة, وا 
وينبغي أن تكون  القواعد والعقود المتعلقة بتشغيل النظام قابلة للتنفيذ في حال 

 .إعسار أحد المشاركين في النظام
م في تأكيد عدد الصفقات بين المشاركين في السوق مباشرة وينبغي أن تت (7

من تاريخ ( T+1)أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ الصفقات, و في موعد ال يتجاوز 
 (.T+0)ويفضل في   .العملية
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تتمثل الخطوة األولى في تسوية األوراق المالية قي التأكد من أن المشتري  (2
والبائع قد اتفاقا على شروط الصفقة, وتأكيد إتمام التسوية في أقرب وقت ممكن 

أي أخطاء وتناقضات في وقت مبكر في عملية  حتى يمكن اكتشاف
حيث يساعد الكشف المبكر على تجنب األخطاء في تسجيل  .التسوية

 .الصفقات
وينبغي تقييم  (.(T+3ينبغي أن تحدث التسوية النهائية في موعد ال يتجاوز  (9

  .T +3))المنافع والتكاليف من دورة تسوية األقصر من 
في  .ة والحد من التعارض الكلي في السوق مما يحد من عدد الصفقات المعلق (12

بأن التسوية النهائية للمعامالت النقدية يجب أن G30 , أوصت 1929عام 
وكلما طالت فترة  .أي ثالثة أيام عمل بعد تاريخ التداول (T+3)تحدث في 

التسوية من تاريخ تنفيذ العملية التجارية , كلما ازداد خطر أن أحد الطرفين قد 
, وكلما زاد عدد الصفقات غير المستقرة وبالتالي زيادة مخاطر يصبح معسرا 

 .عدم السداد
كمعيار ( (T+3يوصى أن تتم تسوية معامالت األوراق المالية بحد أعلى   (11

وينبغي على األسواق التي لم تحقق حتى اآلن التوصل إلى تسوية  .أدنى
(T+3 ) ضرورة التعرف على العوائق التي تحول دون تحقيق(T+3 ) والسعي

لم تعد تعتبر أفضل  T+3))ومع أن  .بنشاط إلزالة هذه العوائق
وحتى ( T+1)في العديد من األسواق المالية حيث أصبحت  .الممارسات

(T+0)ويعتمد هذا المعيار على عدة عوامل مثل  .,هي الفترة المناسبة للتسوية
   .حجم المعامالت, وتقلبات األسعار والقوة المالية للمشاركين
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غض النظر عن دورة التسوية, يجب مراقبة وتيرة ومدة فشل التسوية بشكل ب (12
 .وثيق ومستمر

يجب أن يكون هناك أساس قانوني سليم وشفاف لترتيبات الدعم و المقاصة    (13
 .المالية

اعتماد مجموعة متنوعة من الوسائل للسيطرة على المخاطر وينبغي أن يكون  (11
امل مع التخلف, وكيف سيتم تقاسم هناك قواعد تحدد بوضوح كيف سيتم التع

وينبغي أن تكون . الخسائر في حال تعثر شركة الضمان للفشل في التغطية
جراءات التعامل مع التخلف شفافة لتمكين األعضاء والمشاركين  قواعد وا 

 . اآلخرين في السوق لتقييم المخاطر
تسوية ينبغي تشجيع إقراض األوراق المالية كوسيلة من وسائل اإلسراع في  (15

وينبغي إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة  .معامالت األوراق المالية
  .إقراض األوراق المالية لهذا الغرض

تحسين أداء أسواق األوراق المالية من خالل السماح للبائعين الوصول  (16
بسهولة إلى األوراق الالزمة لتسوية المعامالت إذا لم تدرج هذه األوراق المالية 

  .وسيلة  فعالة لتمويل محافظ األوراق المالية , من خالل تقديمفي الجرد
يجب تشجيع إقراض األوراق المالية السائلة في األسواق ,وضرورة أن   (17

  .يخضع استخدامها ألغراض محظورة لقيود مناسبة بموجب الئحة أو قانون 
في  .إزالة المعوقات التي تعترض التنمية وأداء أسواق إقراض األوراق المالية, (12

العديد من األسواق, وتجهيز معامالت إقراض األوراق المالية التي تنطوي على 
حيث في حالة عدم وجود إجراءات آلية قوية, سيؤدي ذلك إلى  .إجراءات مكثفة
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حدوث أخطاء وزيادة المخاطر التشغيلية , وأنه قد يكون من الصعب تحقيق 
 . تسوية في الوقت المناسب

ى الناشئة عن السياسات الضريبية أو المحاسبية, و إزالة المعوقات األخر  (19
القيود القانونية المفروضة   على اإلقراض, و الغموض حول معالجة مثل هذه 

ولعل من أهم العوائق أمام التنمية هو فرض الضرائب  .المعامالت في اإلفالس
وحاالت اإلعسار, وذلك يمنع تطوير   .على معامالت إقراض األوراق المالية

والذي يجب أن تكون البنية القانونية والتنظيمية  .ق إقراض األوراق الماليةسو 
  .فيه واضحة حتى يتسنى لجميع األطراف المعنية فهم حقوقهم والتزاماتهم

 تتصف تلك اإلجراءات بالوضوح وسهولة الفهم. 
 ضرورة توفر صفة الشفافية لكل المتعاملين

 النتائج
 .ليةتوصلت الدراسة الى النتائج التا

 .من خالل زيارة إدارة السوق المالي الليبي تبين
ان ادارة السوق الزالت تعاني من عدم االلمام الكامل بالمعايير الصادرة عن   -1

 (االيسكو) المالية لألسواقالمنظمة الدولية 
التوجد اي معرفة لدى الشركات المدرجة بالسوق المالي الليبي بالمعايير -2

الدولية لهيئات اسواق المال وبما يؤثر على تحقيق نجاح الصادرة عن المنظمة 
  .تداول االوراق المالية  بالسوق المالي الليبي

 التوصيات
على ادارة السوق المالي االهتمام بمعرفة المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية  -

 .لألسواق المالية والعمل داخل السوق 
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عايير المنظمة لعمل االسواق والصادرة على ادارة السوق العمل على توضيح الم -
 فيالمالية للشركات المدرجة به وذلك لزيادة الشفافية  لألسواقعن المنظمة الدولية 

 .هذا القطاع فيالعمل من خالل عقد ورش عمل لتوضيح مستجدات العمل 
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[1] See IOSCO Public Document No. 80, Causes, Effects And 

Regulatory Implications Of Financial and Economic Turbulence 

in Emerging Markets - Interim Report, IOSCO Emerging 

Markets Committee, September 1998, and IOSCO Public 

Document No. 99, Causes, Effects and Regulatory Implications 

of Financial and Economic  Turbulence in Emerging Markets, 

IOSCO Emerging Markets Committee, November 1999. 

 

[2] See IOSCO Public Document No. 98, Hedge Funds and Other 

Highly Leveraged Institutions, IOSCO Technical Committee, 

November 1999. 

[3] See  the Organization for Economic Cooperation and 

Development’s OECD Principles of Corporate Governance at 

http://www.oecd.org/pdf/M00008000 /M00008 299.pdf. 

 

[4] See IOSCO Resolution No. 1: Resolution on the Regulation of 

Securities Markets (P.C.), April 1983. 

[5] See IOSCO Public Document No. 83, Securities Activity on the 

Internet, IOSCO Technical Committee, September 1998 (in 

particular, Key Recommendations 17 - 20 and text) and IOSCO 

Public Document No. 120, Securities Activity on the Internet II, 

IOSCO Technical Committee ,June 2001. 

[6] IOSCO Public Document No. 53, Legal and Regulatory 

Framework for Exchange Traded Derivatives, IOSCO Emerging 

http://www.oecd.org/pdf/M00008000%20/M00008%20299.pdf


 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 015 

 

Markets Committee, June 1996 at pp. 6-9 and Principles of 

Effective Market Oversight, Council of Securities Regulators of 

the Americas, May 1995 at 

http://www.cvm.gov.br/ingl/inter/cosra/inter.asp. 

[7] See generally, IOSCO Public Document No. 110, Model for 

Effective Self-Regulation, IOSCO SRO Consultative Committee, 

May 2000.Principles of Effective Market Oversight, Council of 

Securities Regulators of the Americas, May 1995 at 

http://www.cvm.gov.br/ingl/inter/cosra/inter.asp; IOSCO Public 

Document No. 119, Issues Paper on Exchange Demutualization, 

IOSCO Technical Committee, June 2001. 

[8] See IOSCO Resolution No. 9: Resolution on Cooperation in 

Matters of Surveillance and Enforcement (P.C.) September 1987; 

IOSCO Resolution No. 39: Resolution on Enforcement Powers 

(P.C.), November 1997; and IOSCO Resolution No. 40: 

Resolution on Principles for Record Keeping, Collection of 

Information, Enforcement Powers and Mutual Cooperation to 

Improve the Enforcement of Securities and Futures Laws (P.C.), 

November 1997. 

[9] Exchanges can play an important surveillance role. See IOSCO 

Public Document No. 103, Investigating and Prosecuting Market 

Manipulation, IOSCO Technical Committee, May 2000.. 

[10] See IOSCO Public Document No. 81, International 

Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial 

Listings by Foreign Issuers, IOSCO, September 1998; IOSCO 

Public Document No. 118, Adapting IOSCO International 

Disclosure Standards for Shelf Registration Systems, IOSCO 

Technical Committee, March 2001; IOSCO Resolution No. 42: 

Resolution on IOSCO Endorsement of Disclosure Standards to 

Facilitate Cross-Border Offerings and Listings by Multinational 

Issuers (P.C.), September 1998; and IOSCO Resolution No. 44: 

Resolution on IASC Standards (P.C.), May2000. 



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 016 

 

[11] See IOSCO Public Document No. 81, International 

Disclosure Standards for Cross-Border Offerings and Initial 

Listings by Foreign Issuers, IOSCO, September 1998; IOSCO 

Public Document No. 118, Adapting IOSCO International 

Disclosure Standards for Shelf Registration Systems, IOSCO 

Technical Committee, March 2001; IOSCO Resolution No. 42: 

Resolution on IOSCO Endorsement of Disclosure Standards to 

Facilitate Cross-Border Offerings and Listings by Multinational 

Issuers (P.C.), September 1998; and IOSCO Resolution No. 44: 

Resolution on IASC Standards (P.C.), May2000. 

[12] See IOSCO Resolution No. 12: Resolution on Harmonization 

of Accounting and Auditing Standards (2) (P.C.), November 

1988. See also, IOSCO Resolution No. 44, Resolution on IASC 

Standards(P.C.), May 2000.(1)See generally IOSCO Public 

Document No 108, Conflicts of Interests of CIS Operators, 

IOSCO Technical Committee, May 2000 . 

[13] See generally IOSCO Public Document No. 113, Delegation 

of Functions, IOSCO Technical Committee, December 2000. 

[14] See IOSCO Public Document No. 105, The Management of 

Credit Risks by Securities Firms and Recommendations to Firms 

and Regulators, IOSCO Technical Committee, May 2000 

[15] See Recommendations for securities settlement systems 

November 2001 This publication is available on the BIS website 

(www.bis.org) and the IOSCO website  (www.iosco.org). 

 
 
 
 

 

http://www.iosco.org/


 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 012 

 

 قرارنظم المعلومات المحاسبية و أثرها على اتخاذ ال
 دراسة تطبيقية على مصنع األعالف صرمان

 
 فوزي محمود الالفي الحسومي. أ دمحم الطاهر علي سعد                                                      . أ

 المعهد العالي للمهن الشاملة 
 صرمان        

 المعهد العالي للعلوم والتقنية
 الزاوية

 Foze28@gmail.com 

 
 ملخص الدراسة 

هدفت . نظم المعلومات المحاسبية و أثرها على اتخاذ القرار :تناولت الدراسة 
التعرف علي استخدام نظم المعلومات والمشاكل التي تواجه استخدام : الدراسة الي 

, التحليلياستخدمت الدراسة المنهج الوصفي , نظم المعلومات في مصنع األعالف
توصلت الدراسة الي عدة نتائج أهمها , كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات

أن مصنع األعالف ال يستخدم نظم المعلومات وال توجد لديه االمكانيات البشرية 
 .والتقنية والمالية الالزمة الستخدام نظم المعلومات

Abstract:  

The study dealt with accounting information systems and their 

impact on decision making           

The study aimed to identify the use of information systems 

and the problems facing the use of information systems in the 

feed factory. The study used the descriptive analytical method, 

and the questionnaire was used as a data collection tool. The 

study reached several results, the most important of which is 

mailto:Foze28@gmail.com
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that the feed factory does not use information systems, 

Necessary for the use of information systems. 

 

 المقدمة

 المساهمة في هام بدور نظاما للمعلومات باعتبارها نظم المعلومات المحاسبية تقوم
 المعلومات توفير في بدور فعال حيث تساهم االقتصادية, الوحدات إدارة عملية في

 معلوم, هو فكما. وخارجها الوحدات االقتصادية داخل القرارات لمتخذي المحاسبية
مكانية اتتسم بمالءمته التي ,الجيدة المعلومات لتوفير تسعى المحاسبة فإن  وا 

بها  تتميز التي المهمة الخصائص تلك القرارات, ومن اتخاذ في عليها االعتماد
 المعلومات وتحليل دراسة عند أنه تعنى والتي التنبؤ, خاصية المحاسبية, المعلومات

 النشاط في مثيالتها مع مقارنتها خالل من, أفقًيا اقتصادية المحاسبية لوحدة
 توقع يمكن فإنه متتالية, مالية فترات خالل ارنة نتائجهابمق رأسًيا أو االقتصادي,

 وفاء إمكانية ومدى,  المالية االقتصادية وهياكلها الوحدات تلك ربحية في التغيرات
لذا ( .    62ص,  2225, العاني . ) المستقبلية وخططها بالتزاماتها الوحدات تلك

 بحيث والمالئمة, بالدقة يهاالمحاسبية المعتمد عل المعلومات ينبغي أن تمتاز نظم
منها, وبالتالي يجب على  المتوقع العائد من أقل عليه, الحصول تكلفة تكون 

أهدافها,  تحقيق من تتمكن كي أنظمتها المحاسبية, الشركات أن تعمل على تطوير
 سياسة إلى إنتهاج أيضا كما أنها بحاجة الدولي, أو المحلي المستوى  على سواء

 ,ضبط تكاليفها على تعمل أن فيجب  االستثمارية تخاذ القراراتا يخص فيما حكيمة
 نظم على أساسا ترتكز والتي اتخاذ القرار, مجال في,  العلمية الطرق  بإستخدام 

 .(72ص  ,1992, قاسم )  المحاسبية المعلومات
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 مشكلة البحث 

, هاالتي تتميز ب والخصائص, تكمن مشكلة الدراسة في نظم المعلومات المحاسبية
المنشودة في مخرجاتها ألجل معرفة أثرها على نظم  الجودة عناصر مدى توافر وبيان

أخذ القرار, لذا يتطلب من القيادات في المصانع تحديد كيفية التعامل مع تلك 
باإلضافة إلى تحديد اآللية التي تمكنهم من قيادة المصنع بقرارات ذات الجوانب 

مات والكيفية التي من الممكن استخدامها لدعم فاعلية وذلك بتحديد أنواع المعلو 
من هنا فإن المصانع تواجه صعوبات ومشاكل عدة في كيفية , عملية أخذ القرارات 

استخدامها لنظم المعلومات التي من شأنها التأثير على نظم أخذ القرار إلجراءات 
تعتمد بإجراتها وفعاليات العمل اليومية حيث التواطؤ وانعدام انسيابية األهداف التي 

على األعمال المؤتمتة تتعلق بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خالل 
 :عناصر القوائم المالية و من أهمها

 هل يتم استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مصنع العلف بصرمان؟

 هل يساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار؟

 المعلومات المحاسبية في النظام المحاسبي في مصنع العلف؟ هل يتم تطبيق نظم

 ما هي المعوقات التي تواجه استخدام نظم المعلومات المحاسبية ؟ 

من هنا يمكن القول بأن مشكلة اإلدارة الرئيسة في الوقت الحالي هي مشكلة نظم 
ة بجميع والمعلومات الالزمة للعملية اإلداري ,المعلومات وكيفية توفير البيانات

فنظم المعلومات وأخذ القرار يشكالن وجهان هامان من جوانب العملية . جوانبها
إذ إن عملية أخذ القرار اعتمدت   ويعتمد كل منهما على األخر ويتأثر به. اإلدارية

من هنا نقول إن . بشكل كبير على نوع الدعم المقدم من خالل أنظمة المعلومات
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ى المعلومات من حيث الكم والنوع والتي بدورها  المصنع موضع الدراسة تحتاج إل
 .تسهم وتسهل عملية أخذ القرارات المناسبة

 أهداف البحث 

للولوج إلى المرتكزات األساسية التي تعتمد على الفكر اإلداري والمحاسبي تم 
 : صياغة مجموعة من األهداف الرئيسة للدراسة على النحو التالي

 .المعلومات المحاسبية في مصنع العلفالتعرف على استخدام نظم  - 1

 .التعرف على استخدام نظم المعلومات المحاسبية في عملية اتخاذ القرار  -2

التعرف على استخدام نظم المعلومات المحاسبية في النظام المحاسبي مصنع  - 3
 .العلف

التعرف على المشاكل التي تواجه استخدام نظم المعلومات المحاسبية في  - 1
 .نع المص

 التساؤالت 

 هل يتم استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مصنع العلف ؟ 1

هل يساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مصنع العلف في اتخاذ  2
 القرار؟

هل يتم تطبيق نظم المعلومات المحاسبية في النظام المحاسبي في مصنع  3
 العلف؟
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ظم المعلومات المحاسبية في مصنع ماهي المعوقات التي تواجه استخدام ن 1
 العلف؟

 أهمية الدراسة 

تهتم الدراسة بمعرفة مدى استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مصنع العلف 
 .ومعرفة بمدى االهتمام بها واالستفادة منها في اتخاذ القرار

  -:حدود البحث 

محاسبية في ركزت الدراسة على استخدام نظم المعلومات ال: الحدود الموضوعية 
 .مصنع العلف

  .تقتصر الدراسة على مصنع العلف في مدينة صرمان: الحدود المكانية 

 2217سنة  -: الحدود الزمنية 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واالستعانة باالستبيان  -:منهج البحث 
 كأداة لجمع المعلومات 

  -:أدوات البحث 

 .املين في اإلدارة العليامع الع: المقابالت الشخصية  - 1

  .من خالل االطالع على المعامالت التي تتم في المصنع: المالحظة  - 2

من خالل وضع مجموعة من األسئلة وتوزيعها على العاملين : االستبيان  - 3
 .للحصول على اكبر عدد من المعلومات للوصول الى أفضل النتائج
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- :الجانب النظري : ثانيا 

 -:المحاسبية  نظم المعلومات

 :هناك العديد من التعريفات المختلفة لنظم المعلومات المحاسبية نورد منها ما يأتي

ذلك الجزء األساسي والهام من نظام "ُتعرف نظم المعلومات المحاسبية, على أنها 
المعلومات اإلداري في الوحدة االقتصادية, في مجال اإلعمال الذي يقوم بحصر 

الية, من مصادر خارج وداخل الوحدة االقتصادية, ثم يقوم وتجميع البيانات الم
بتشغيل هذه البيانات, وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه 

 .( 17ص ,  2221, حسين . )  المعلومات خارج وداخل الوحدة االقتصادية

ب احد مكونات التنظيم اإلداري الذي يختص بجمع وتبوي: "كما عرفها جمعة بأنها 
ومعالجة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة التخاذ القرارات إلى األطراف 

  .( 11ص,  2223, حلمي . )  الداخلية والخارجية

وان نظام المعلومات المحاسبـي, هو نظام خاص لجمع وتبويب ومعالجة وتخزين 
لماضي وتوصيل المعلومات, ذات القيمة المتعلقة باألحداث االقتصادية, في ا

والحاضر والمستقبل, إلى الجهات المستفيدة من هذه المعلومات لمساعدتهم في 
  .( 67ص ,  1992, قاسم . ) اتخاذ القرار

,  2212, العسولي )  : ومنهاتتصف المعلومات المحاسبية بعدة خصائص 
 ( 32ص

 .القدرة على فهم محتوى المعلومات  .1

ي القرارات المناسبة والمالئمة التي القدرة على اإلستخدام الصحيح للمعلومات ف .2
 .أعدت من أجلها تلك المعلومات
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الخبرة النوعية والزمنية المتعلقة بالتعامل مع أنواع المعلومات المحاسبية خالل  .3
 .فترة زمنية سابقة

 (  115ص , 2222, ياسين )   -: للمعلومات كنظام النظام المحاسبي خصائص

 تتضافر التي والبشرية المادية األجزاء من مجموعة من المحاسبي النظام يتكون  .1
 .للنظام العام لتشكيل اإلطار مًعا

 تربط التي والمبادئ والقواعد اإلجراءات من مجموعة المحاسبي النظام يتضمن .2
 .ديناميكي بشكل وتحركها ومكوناته أجزاء النظام بين

 والرئيسة الفرعية األهداف من مجموعة لتحقيق المحاسبي النظام يسعى .3
 .مستخدميها إلى المحاسبية المعلومات إنتاج وتوصيل في والمتمثلة

 بعضها مع ترتبط والتي الجزئية النظم من مجموعة من المحاسبي النظام يتكون  .4
 ضمن آخر جزئي بنظام مرتبط جزئي نظام كل أن أي هرمية, البعض بعالقات

 .سبيالمحا النظام هيكل بمجموعها األنظمة هذه تشكل أعلى وبحيث مستوى 

 :أنواع النظم

يختلف تكوين النظام من بيئة إلى أخرى ومن هدف ألخر حسب الحاجة المصمم 
 (.19_12ص,  2223ياسين,)  -:لتحقيقها وهناك عدة أنواع من النظم 

هو النظام الذي يؤثر ويتأثر بالبيئة التي يعمل بها ويتميز : النظام المفتوح.1
 :ببعض الخصائص منها 

 ادلية بينه وبين بيئتهيتميز بعالقات تب. 

 يعدل مدخالته وعملياته على ضوء مخرجاته بواسطة التغذية الراجعة. 
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 عناصر مترابطة ومتداخلة. 

هو النظام المعزول عن البيئة التي يعمل بها فعالقته مع البيئة :  النظام المغلق.2
 . محدودة جدا أو معدومة فهو ال يؤثر وال يتأثر بالبيئة التي يعمل بها

 هو النظام الذي يتم فيه معالجة المدخالت وتشغيل النظام من  :نظام اليدوي ال
أجل إنتاج المخرجات بشكل يدوي وبمعنى أخر هو النظام الذي بمقتضاه يتم 
تسجيل وتبويب وتحليل مدخالته بهدف إنتاج تقارير وكشوفات وملخصات عن 

 . طريق العمل اليدوي 

 يه إجراء عمليات التحويل الكترونيا أو وهو النظام الذي يتم ف :النظام اآللي
آليا عن طريق االعتماد علي مجموعة برامج ذات تكنولوجيا عالية صممت 
خصيصا لخدمة ذلك النظام إذ توفر هذه البرامج البيئة المناسبة للمستخدمين عن 
طريق أجهزة الحاسب اآللي المتطورة دون الحاجة إلى العمل اليدوي كما يوفر هذا 

 .علومات آنية لجميع األطراف ذات العالقة النظام م

- :أهداف نظم المعلومات المحاسبية 

ابو خضرة و :  )تسعى نظم المعلومات المحاسبية لتحقيق األهداف التالية 
 ( 15ص,  2222عشيش,

جمع وتخزين البيانات عن النشاطات و األحداث وبالتالي تستطيع المنظمة  .1
 .مراقبة هذه األحداث

ات التي تم جمعها إلى معلومات من خالل معالجتها والتي تفيد تحويل البيان .2
 .في عملية اتخاذ القرار والتي تمكن اإلدارة من تخطيط وتنفيذ ومراقبة النشاطات

 .توفير الرقابة الالزمة لحماية األصول والبيانات المتعلقة بها .3
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- : أنواع المعلومات المحاسبية

 :كما يلي يتم تبويب أنواع المعلومات المحاسبية

هي معلومات تختص بتوفير سجل األحداث  :معلومات تاريخية  .1
االقتصادية التي تحدث نتيجة  األحداث االقتصادية التي تمارسها الوحدات 
االقتصادية لتحديد  وقياس نتيجة النشاط من ربح وخسارة عن فترة مالية معينة 

القتصادية ومدى الوفاء وعرض المركز المالي في تاريخ معين لبيان سيولة الوحدة ا
 .بالتزاماتها

وهي معلومات تختص بتوجيه اهتمام  :معلومات عن التخطيط والرقابة  .2
اإلدارة إلى مجاالت وفرص تحسين األداء وتحديد مجاالت أوجه انخفاض الكفاءة 
لتشخيصها  واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها في الوقت المناسب ويتم ذلك من 

رات الالزمة إلعداد برامج الموازنات التخطيطية والتكاليف خالل وضع التقدي
المعيارية حيث تبرز الموازنات التخطيطية الوضع المالي للوحدة االقتصادية في 
لحظة تاريخية مقبلة فضال عن استخدامها في أغراض الرقابة وتقييم األداء وتحديد 

ف المعيارية فتهتم بالتحديد المسؤولية األفراد ليتنسى مساءلتهم محاسبيا أما التكالي
المسبق لمستويات النشاط بغرض تسهيل عملية المحاسبة لكل مستوى من مستويات 

 .النشاط

أما الرقابة فإنها تهتم باألداء الجاري والمستقبلي من خالل مساعدتها في تجهيز 
لها التوقعات للمستقبل ومقارنة النشاط الجاري بأرقام الخطة لتحديد االنحرافات وتحلي

والبحث في أسبابها وتحديد المسؤولية عنها واتخاذ القرارات التصحيحية بشأنها قبل 
 .فوات األوان
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تتعلق بتقييم بدائل القرارات واالختيار بينها  :معلومات لحل المشكالت  .3
وتعتبر ضرورية لألمور غير الروتينية أي التي تتطلب إجراء تحليالت محاسبية 

 .اصة وبذلك فهي تتسم بعدم الدورية خاصة أو تقارير محاسبية خ

هي المعلومات التي يحتاجها اإلداري في اتخاذ قرار  :معلومات إنجازية  .1
 . وانجاز عمل أو مشروع كتعيين موظفة أو شراء معدات

هي المعلومات التي يحتاجها اإلداري لتطوير وتنمية  :معلومات إنمائية  .5
ياة مثل المعلومات التي يتلقاها القدرات وتوسيع المدارك في مجال العمل والح

 .المتدربون من الدورات والبرامج التدريبية

هي المعلومات التي تحتاجها  اإلدارة في المؤسسات  :معلومات تعليمية  .6
 .التعليمية مثل الجامعات والمعاهد

هي المعلومات التي تفيد في إجراء البحوث التطبيقية  : جيةمعلومات إنتا .7
نتاج واستثمار الموارد الطبيعية و اإلمكانات المتاحة بشكل وفي تطوير وسائل اإل

 .أفضل

 :مكونات نظام المعلومات المحاسبية 

نظام المعلومات المحاسبي كأي نظام يتكون من مجموعة من العناصر لتحقيق 
 :هدفه الذي قام ألجله هذه العناصر نجملها يلي

لمالية التي تحدث في المستندات واألوراق الثبوتية التي تؤيد  العمليات ا .1
 .المنشأة االقتصادية

 .       قواعد البيانات التي تخزن فيها البيانات المالية الخاصة بالعملية المالية .2



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 002 

 

البرامج التطبيقية الحاسوبية التي تعالج البيانات  لتحويلها لمعلومات مفيدة  .3
 .ومالئمة

المالية في اإلجراءات المحاسبية المرسومة والمكتوبة لتسلسل العمليات  .1
 .المنشأة 

األفراد المتعاملون مع واحد أو أكثر من عناصر نظام المعلومات  .5
 .المحاسبي

الوسائل االلكترونية واالتصاالت التكنولوجية المستخدمة في نظام  .6
 .المعلومات المحاسبي

 :العوامل المؤثرة على كفاءة وفاعلية نظم المعلومات الحسابية 

حاسبية أهدافها هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر لكي تحقق نظم المعلومات الم
 : على كفاءة وفاعلية النظم وتتمثل تلك العوامل بما يلي

وتتمثل في كافة اإلمكانيات والموارد المادية والبرمجية والبشرية : العوامل الداخلية.1
 المتوفرة في النظام باإلضافة إلي البيانات المتاحة واإلجراءات المستخدمة  في

 .(5ص,  2227عبدهللا وقطناني ,:)تشغيل النظام 

هي عوامل تقع خارج نطاق المنظمة فهي تتمثل في : العوامل الخارجية. 2
احتياجات النشاطات التشغيلية من الموارد والمعلومات المتعلقة بالسوق والمنافسة 
 والتطورات التكنولوجية إضافة إلى ذلك فإن أنظمة المعلومات تعمل على توفير
احتياجات الجهات الحكومية والمستثمرين وغيرهم من األطراف الخارجية لما 

 (.65ص , 2222خطاب ,)يحتاجون من معلومات ترتبط بالنشاطات التشغيلية 
 :وتتمثل العوامل الخارجية فيما يلي  
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تنطوي نظم المعلومات المحاسبية  :العوامل القانونية والتشريعات المهنية  -1
ة  باألنظمة والتشريعات القانونية والمهنية, حيث تحدد القوانين علي عالقة وثيق

والتشريعات شكل ومضمون البيانات والمعلومات المالية للمنشأة ومتطلبات اإلفصاح 
عن البيانات المالية التي يجب علي إدارة المنشأة االلتزام بها ويقع  على عاتق 

اإليفاء بمسؤولياتها بمنع واكتشاف  اإلدارة اتخاذ كافة اإلجراءات التي تساعدها على
حاالت عدم االلتزام , ويستلزم ذلك تصميم نظم المعلومات للمنشأة بما يحقق تلك 
المتطلبات ويلبي االحتياجات المختلفة من البيانات المالية 

(Deloitte,2009:19). 

لومات وتمثل البيئة القانونية متغيرا مهما من المتغيرات التي تؤثر على تنظيم المع
المحاسبية حيث تهدف إلى التأكد من خلو عمليات النظام المحاسبي من الخطأ 
والتالعب والتزوير وضمان سيرها بشكل مطابق لإلجراءات والمتطلبات القانونية 

 (.5ص2227الحسني وخرابشة,  )والتشريعات المهنية 

عكاسه على تتمثل في طبيعة الوضع االقتصادي السائد وان: العوامل االقتصادية.2
عبدهللا :)أنشطة المنشأة ويمكن قياس تلك العوامل من خالل المؤشرات التالية 

 .(6ص, 2227وقطناني,

 .مؤشرات االستقرار والنمو االقتصادي-أ

 .درجة تباين األسواق التي تتعامل معها المنشأة-ب

 .درجة لمنافسة والقدرة على التنبؤ بتصرفات المنافسين وردود أفعالهم-ت

اإلطار الذي يتم بموجبه ترتيب جهود "يعرف التنظيم بأنه : لعوامل التنظيميةا. 3
ويتطلب هذا تحديد " جماعة من األفراد وتنسيقها في سبيل تحقيق أهداف محددة

النشاطات المطلوبة لتحقيق تلك األهداف وتحديد األفراد المسئولين عن القيام بهذه 
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د التي يستخدمها هؤالء األفراد وتوضيح النشاطات وكذلك تحديد اإلمكانات والموار 
 (.62,ص2222,خطاب)العالقات اإلدارية بينهم من حيث السلطة والمسؤولية 

تتمثل في أنماط السلوك الثقافية واالجتماعية للبيئية : العوامل السلوكية. 0
عبد ) المحيطية بالمنشأة والتي ينعكس أثرها على نظم المعلومات المحاسبية

 (.7ص2227,هللا,

واالعتبارات السلوكية يجب مراعاتها أثناء فحص النظام الن هذه النظم تواجه 
مقاومة شديدة من المجموعات المختلفة في المنشأة ولمواجهة هذه المقاومة يجب 

 : مراعاة اآلتي

 .أ ـ مشاركة المستخدمين في تطوير نظم المعلومات وبشكل فعال

 .عمليات تطوير هذه النظمب ـ دعم اإلدارة العليا الكامل ألنشطة و 

ت ـ توضيح سياسات المنشأة والتحديات التي تواجهها وحشد الجهود لدعم تطبيق 
 . نظم المعلومات الالزمة لمواجهة تلك التحديات

 :مفهوم عملية اتخاذ القرارات

يعتبر موضوع اتخاذ القرارات بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثرا في حياة 
منظمات اإلدارية ,وحتى في حياة الدول وتعد القرارات اإلدارية جوهر األفراد وحياة ال

عمل القيادة اإلدارية وهي نقطة االنطالق بالنسبة  لجميع النشاطات والتصرفات, 
كما أن توقف . التي تتم داخل المنشأة بل وفي عالقاتها وتفاعلها مع بيئتها الخارجية

تعطيل العمل وتوقف النشاطات اتخاذ القرارات مهما كان نوعها يؤدي إلى 
والتصرفات, وتزداد أهمية وخطورة القرارات كلما كبر حجم المنظمة اإلدارية 

 (.7:1992كنعان,)وتشعبت نواحي نشاطاتها, وكثر اتصالها بالجمهور 
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 عملية اتخاذ القرارات 

ة تبدأ عملية اتخاذ القرارات عادة بإعداد خطة طويلة األجل للطاقة اإلنتاجية للوحد
االقتصادية وذلك خالل فترات زمنية مستقبلية ,وبناء على هذه الخطة تتبع اإلدارة 

 :الخطوات التالية

تقوم اإلدارة بمجرد تحديد حاجتها من الطاقة : أ ـ تحديد االستراتيجيات البديلة 
ويمكن أن نجمل هذه .اإلنتاجية بتحديد الطرق البديلة للحصول على هذه الطاقة

 :اآلتيالطرق البديلة 

 .ـ شراء مبنى جديد أو آلة جديدة 1

 .ـ شراء مبنى مستعمل أو آلة مستعملة 2

 .ـ تأجير مبنى بمعداته 3

 .ـ التعاقد مع الغير لإلنتاج باسم الوحدة االقتصاد 1

 .ـ  أي تشكيلة من البدائل المذكورة أعاله5

عة لالستراتيجيات يعتبر تقدير التكلفة والمنف :تقدير التكلفة والمنفعة لكل بديل .ب 
البديلة من الجوانب الضرورية والصعبة في نفس الوقت في عملية اتخاذ القرارات 
ذلك أن المنافع تتحقق عادة على مدى فترة زمنية طويلة, وعليه يجب أن نأخذ في 
االعتبار القيمة الزمنية للنقود ويؤدي ضرورة اخذ هذين العاملين في االعتبار عند 

 .الستثمارية إلي جعل عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً اتخاذ القرارات ا
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نماذج القرارات هي أنظمة لالختيار من بين فرص  :اختيار نموذج القرار. ج
وتتعدد نماذج القرارات المستخدمة في  .استثمارية بديلة باستخدام معيار محدد مقدماً 

 :إال أن أكثرها شيوعًا ما يلي الحياة العملية,

 .الستردادنموذج فترة ا .1

 .نموذج القيمة الحالية .2

 .نموذج العائد المركب على االستثمار .3

 ( 11ص,  2211, جمعة . )  نموذج العائد المحاسبي على االستثمار .1

 :مراحل عملية اتخاذ القرار هي 

 تحديد المشكلة المراد حلها والمعايير المستخدمة في تقييمها. 

 اكتشاف البدائل المتوفرة عن المشكلة. 

 هذه البدائل في ضوء النتائج المتوقعة من كل واحد منها تقييم. 

 اختيار أفضل البدائل الممكنة. 

 اتخاذ و تنفيذ القرار. 

 تقييم النتائج المترتبة على اتخاذ القرار األول. 

- :أهمية اتخاذ القرارات 

يعد اتخاذ القرارات هو محور العملية اإلدارية ذلك أنها عملية متداخلة في جميع 
فعندما تمارس اإلدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات  اإلدارة ونشاطاتها, وظائف
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معينة في كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم 
السياسات أو إعداد البرامج أو تحديد الموارد المالئمة أو اختيار أفضل الطرق 

المالئم لمهامها المختلفة وأنشطتها واألساليب لتشغيلها ,وعندما تضع اإلدارة التنظيم 
المتعددة فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم 
اإلدارات واألقسام ,واألفراد الذين تحتاج إليهم للقيام باألعمال المختلفة ونطاق 

عملية اتخاذ القرارات من . اإلشراف المناسب وخطوط السلطة والمسؤولية واالتصال
العمليات المهمة والمعقدة لكونها تتعلق بالمستقبل الذي ال يمكن التنبؤ به بشكل 
دقيق ,وهناك توجه نحو اعتبار وظيفة المدير هي عملية اتخاذ القرارات ,حيث أن 

الفضل . )المدير يتخذ قرارا عندما يخطط وينظم وينسق ويراقب ويوجه
 .(27:2223وشعبان,

- :الجانب العملي : ثالثا 

 ة عن مصنع العلف  بصرماننبذ

هي شركة وطنية , 1973تأسست الشركة الوطنية للمطاحن واألعالف سنة  
مساهمة تمارس نشاطها طبقا لنظامها األساسي والقواعد المعمول بها في الشركات 

 .حيث يقع مصنع األعالف بمدينة صرمان, المملوكة للدولة 

  -:تحليل البيانات 

 مجتمع عينة الدراسة 

(  32) ن من العاملين في مصنع األعالف بمدينة صرمان , والبالغ عددهم يتكو 
موظف ؛ بالتركيز علي العاملين الذين لديهم إشراف او مسؤوليات إدارية او تنفيذية 
بطريقة استخدام أسلوب الحصر الشامل بلغت االستبانات المستردة والصالحة 
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بانات المفقودة وغير الصالحة استبانة ؛ بينما بلغت عدد االست ( 26) للتحليل 
 . استبانة(  6)للتحليل 

 استخدام نظم المعلومات في المصنع: المحور األول 
 النسبة ال النسبة نعم البيان

 %62 16 %38 10 يتم استخدام نظم المعلومات في المصنع
يوفر المصنع مجموعة من الحواسيب 

 والشبكات التي تعمل عليها المنظومة
11 02% 10 08% 

يتحصل العاملين بالمصنع على دورات 
 تدريبية على كيفية عمل المنظومة

0 19% 21 81% 

, % 62نالحظ من الجدول عدم استخدام نظم المعلومات في المصنع بنسبة بلغت 
عدم تحصل العاملين علي دورات تدريبية , %  52عدم توفر األجهزة بنسبة بلغت 

  .ام نظم المعلومات في المصنعبانه ال يتم استخد,  %  21بنسبة بلغت 

يساعد استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مصنع العلف في اتخاذ : المحور الثاني 
 القرار
 النسبة ال النسبة نعم البيان

يساعد نظم المعلومات اإلدارة في توقع النتائج 
 المستقبلية ألجل اتخاذ القرارات المستقبلية المناسبة

23 00% 0 23% 

نظم المعلومات اإلدارة في عمل مقارنة أعمالها  يساعد
 مع المصانع األخرى 

21 81% 0 19% 

توفر نظم المعلومات أساسا لتخطيط الموارد المالية 
 والبشرية في المنشأة

23 00% 0 23% 
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نالحظ من الجدول استخدام نظم المعلومات في المصنع يساعد في عملية اتخاذ 
بنسبة  األخرى ارنة أعمال المصنع مع المصانع ومق, %  77القرار بنسبة بلغت 

   77.واستخدامها في تخطيط الموارد المالية والبشرية بنسبة بلغت , %  21بلغت 

تطبيق نظم المعلومات المحاسبية في النظام المحاسبي في مصنع  :المحور الثالث 
 العلف
 النسبة ال النسبة نعم البيان

 %88 23 %12 3 سام والوحدات الكترونياتتم المعامالت المحاسبية بين األق
يساهم تطبيق نظم المعلومات في تطوير عملية التخطيط 

 مما يرفع كفاءة عمل النظام المحاسبي في المنشأة
0 19% 21 81% 

يوفر نظم المعلومات المحاسبية معايير ومؤشرات رقابية  
تمكن اإلدارة من اكتشاف االنحرافات وتحليل أسبابها  

 اومعالجته

0 23% 23 00% 

 

نالحظ من الجدول بعدم تطبيق نظم المعلومات المحاسبية  بين األقسام الكترونيا 
هذا , %  23وعدم تطبيق الرقابة االلكترونية بنسبة بلغت , % 12بنسبة بلغت 

 .يدل علي عدم تطبيق نظم المعلومات المحاسبية في النظام المحاسبي بالمصنع

التي تواجه استخدام نظم المعلومات المحاسبية في مصنع المعوقات  :المحور الرابع 
 العلف
 النسبة ال النسبة نعم البيان

 %19 0 %81 21 األجهزة المستخدمة في نظم المعلومات ال تواكب التطور
ال يقدم المصنع دورات تدريبية العاملين على استخدام 

 التقنيات الحديثة
20 133% 3 3% 

يكلف مبالغ كبيرة ال يستطيع  استخدام التقنيات الحديثة
 المصنع تحملها

19 03% 0 20% 
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%  21نالحظ من الجدول بان األجهزة المستخدمة ال تواكب التطور بنسبة بلغت   
وعدم قدرة المصنع , %  122, وعدم تقديم دورات تدريبية للعاملين بنسبة بلغت , 

  .% 73المالية علي استخدام التقنيات الحديثة بنسبة بلغت 

- :النتائج 

 :بعد إجراء التحليالت اإلحصائية ألداة الدراسة , تم التوصل الي النتائج التالية 

 .ال يتم استخدام نظم المعلومات في المصنع -1

 .ال يوفر المصنع األجهزة والشبكات الالزمة لتطبيق نظم المعلومات بالمصنع -2

 .عالمصنع ال يقدم دورات تدريبية للعاملين بالمصن -3

 .يوجد قصور في  استخدام نظم المعلومات في المصنع   -1 

 .العاملون في المصنع ال يوجد لديهم الخبرة علي استخدام التقنيات الحديثة -5

 .األجهزة المستخدمة في المصنع ال تواكب التطور -6

 .ال يوجد لدي المصنع اإلمكانيات المادية الالزمة الستخدام نظم المعلومات -7

 .يوجد لدي المصنع اإلمكانيات البشرية الالزمة الستخدام نظم المعلوماتال  -2

 .ال يوجد لدي المصنع المستلزمات الالزمة لتطبيق نظم المعلومات -9

 :التوصيات 

  -:للتحول الي تطبيق نظم المعلومات في المصنع  يجب اتباع االتي 

 .ومات في المصنعتوفير المتطلبات الالزمة للتحول الي تطبيق نظم المعل -1
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 .توفير اإلمكانيات المادية الالزمة لتطبيق نظم المعلومات في المصنع -2

 .توفير اإلمكانيات البشرية الالزمة لتطبيق نظم المعلومات في المصنع -3

 .تدريب العاملين بالمصنع علي استخدام التقنيات الحديثة -1

- :المراجع 
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 تقييم أداء العاملين
 دراسة تطبيقية بشركة ليبيا للتأمين فرع الزاوية

 
 عصام كريم الالفي ضو. أ/ أعداد الباحث 

 المعهد العالي للعلوم والتقنية صرمان
 قسم المهن االدارية و المالية

Esam.Kriem@yahoo.com 
+218 - 92 - 6302548 

 

 :لخص الم

من خالل المعلومات الواردة في البحث تمكن الباحث من الوصول إلى عدة  نتائج 
ضعف عامل المناقشة بين الرئيس والمرؤوس حول نتائج التقييم يؤدي به الى وهى 

وكذلك ضعف نظام تقييم األداء المطبقة داخل الشركة . عدم تحسين أداء العاملين 
ذلك يتم استخدام طريقة واحدة في التقييم بالرغم ول. وعدم تطبيقه بالصورة السليمة 

من تعدد طرق تقييم األداء ال تؤدي إلى تقييم سليم وهذا ال يتفق مع الفرضية الثانية 
للبحث من حيث المستوى العلمي والخبرة الطويلة تؤثر على أداء العاملين والتدريب 

 .أثناء العمل يؤدي إلى تحسين أداء العاملين 
Abstract: 

The basic principles of this paper are  the importance of 

evaluating the performance of employees in the realization of the 

needs and desires and aspirations of individuals as well as raise the 
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morale of individuals and thus raise the efficiency of the work of the 

organization, the problem of research in the need for the company to 

develop the annual performance plan set up so that the performance 

of the workers correctly and properly. 

 :مقدمة  1.1
حات األفراد نظرا االهمية تقييم أداء العاملين في تحقيق حاجات و رغبات و طمو 

تكمن ,  وكذلك رفع الروح المعنوية لدى االفراد وبالتالي رفع كفاءة العمل للمنظمة
مشكلة البحث في حاجة الشركة لتطوير خطة األداء السنوي الموضوعة حتى يتم 

 . أداء العاملين بالصورة الصحيحة والسليمة
 :فرضيات و أهداف البحث  2.1

صحيحة والسليمة في عملية التقييم وكذلك معرفة يحاول الباحث إظهار األساليب ال
المشاكل التي تواجه عملية التقييم والتعرف على األساليب المتبعة والمستخدمة في 
التقييم داخل الشركة ومعرفة مدى تأثير برنامج تقييم أداء العاملين على انتاجية 

 :العمل و فرضيات البحث تتلخص في االتي 
 .العاملين بالمستوى العلمي والخبرة العمليةتتأثر عملية تقييم   -1
استخدام طريقة واحدة في عملية التقييم تؤدي إلى عدم معرفة جوانب الضعف  - 2

 .والقوة في طريقة أداء ومستوى األفراد العاملين
 :أهمية و حدود البحث  3.1

 تكمن أهمية البحث في إبراز دور عملية التقييم وكيفية وضع الشخص المناسب في
وتقتصر حدود . المكان المناسب وكذلك المعايير التي تستخدم في عملية التقييم 
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البحث على منهجية البحث في  دراسة برنامج تقييم أداء العاملين داخل شركة ليبيا 
 .  31/3/2217إلى الفترة  16/1/2217للتأمين فرع الزاوية خالل الفترة من 

 :منهجية الدراسة  0.1
 :  وانب االتيةراسة للبحث في جتتمثل منهجية الد

  :الجانب النظري  
يهدف الى تقديم إطار شامل عن تقييم األداء ودوره في عملية وضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب وذلك اعتمادًا على مصادر المعلومات المنبثقة عن 

 .البحث المكتبي والكتب العلمية
 ( : التطبيقي ) الجانب العلمي 

فرع / راسة تطبيقية لموضوع تقييم األداء داخل شركة ليبيا للتأمين يتمثل في د
 .الزاوية

وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات عن هذه الدراسة على أسلوب المالحظة 
وتم استخدام األسلوب . الشخصية واالستبيان الستيفاء بعض البيانات والمعلومات 

 . دم الغرض من الدراسةالوصفي في تحليل البيانات والمعلومات ألنه يخ
 : مفهوم و أهمية  تقييم األداء  0.1 
على الرغم من تعدد التعريفات التي تناولها ُكتاب اإلدارة على تقييم اإلدارة األ انها  

يعد سياسه من السياسات الضرورية في جميع المنظمات والتي ال غنى عنها ألية 
رئيسية إلدارات األفراد أو شئون منظمة ,لذلك يعتبر تقييم األداء من األعمال ال

الموظفين لمعرفة مستوى اداء األفراد ومحاولة تطوير وتنمية األفراد في سبيل تحقيق 
- (:3)االهداف المرجوة للمنظمات , وعليه يمكن تعريف األداء بأنه 



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 030 

 

تحديد نقاط الضعف والقوة والقصور في اداء العاملين للعمل على تالفيها "  -1
ة القوى البشرية بوضع الخطة التي يتقرر بموجبها تحديد نوع بالتنسيق مع إدار 

التدريب والمساعدة التي ستقدم له لمعالجة هذا الضعف ليكون أدائه للعمل بشكل 
 " .أفضل 

بأنه عملية إصدار حكم على أداء وسلوك العاملين في " ويعرف التقييم  -2
ل وكوامه للتطوير وتقييم العمل وهو التقييم المنظم للفرد مع احترام أدائه في العم

أداء العامل وهو العملية التي تحصل المنظمة بواسطتها على التغذية المرتدة 
 ".   لفاعلية موظفيها 

 (المكافئات  –الحوافز  –األجور ) يساعد على اتخاذ القرارات  -3
 يعتبر مرشدًا لتحديد هيكل العمالة في المنظمة  -1
 تدريبية يساعد اإلدارة في تحديد االحتياجات ال -5
يساعد المنظمة في الكشف عن القدرات والطاقة الكامنة لدى األفراد من  -6

 أجل استقاللها
  :الغرض أو الهدف من عملية التقييم  0.1

من األهداف التي تسعي المنظمات لتحقيقها من وراء استخدام برامج تقييم األداء 
- (  :5)هي
ند الحكم على مساعدة اإلدارة في التعرف على عدالة المشرفين ع -1

 مرؤوسيهم 
إعادة النظر في الوصف الوظيفي ومحاولة توزيع األفراد من جديد على  -2

 األعمال 
 معرفة األفراد الذين يكون أدائهم قوي واألفراد الذين يكون أدائهم ضعيف -3
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وضع نظام للحوافز والمكافأة التي تحدد أو تكون مرتبطة بجهد وأداء الفرد  -1
 في عمله 

 ت عدم الكفاءة في العملاالنتباه لمؤشرا -5
 اكتشاف العاملين المؤهلين لشغل وظائف متساوية  -6
 استمرار الرقابة واألشراف -7

 :معايير و خطوات  تقييم األداء  0.1
يجب أن تكون هناك معايير لتقييم أداء األفراد والمقصود بالمعايير المستويات " 

يير قبل عملية التقييم التي يعتبر عندها األداء مرضيًا ويجب أن توضع هذه المعا
حتى تكون أساسًا للمقارنة بالنسبة لألداء الفعلي , ويجب أن توضع هذه المعايير 

عند القيام بعملية تقييم األداء يجب " . على أساس دراسة وتفهم لمتطلبات كل عمل 
أن نتعرف على عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق االهداف المطلوبة 

الروح المعنوية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب  والتي منها رفع
- ( :1)وتحسين اإلنتاجية وأهم هذه الخطوات هي

لكي يكون تقييم األداء ممكنًا وفق اسس موضوعية عادله فإنه على إدارة  -1
 .المنظمة أن تقوم بتحديد ما ينبغي أن يؤديه الفرد خالل أدائه لعمله 

ب أن يؤدي وما يتضمنه من معايير مناقشة التحديد السابق لما يج -2
معدالت األداء لألفراد الذين سيقومون بالعمل من خالل المناقشة يتم إدخال بعض 
التعديالت إذا قضيت الحاجة الى ذلك بحيث يكون التحديد اقرب الى الواقع 

 .الحقيقي
متابعة المدير أو المشرف المباشر للفرد المكلف بأداء العمل لتحديد مدى  -3

من القيام بالعمل وما تضمنه من تحديد الواجبات والمسئوليات وهذه الخطوة تمكنه 
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تساعد اإلدارة على اكتشاف حاالت عدم توفر المقدرة الكافية ألداء األعمال لدى 
 . بعض األفراد

على ضوء مستوى األداء الفعلي والتقييم الذي جرى له تجرى مناقشه مع  -1
الحقيقي ألدائه وتوجيهه باتجاه تحسين الفرد ذاته بهدف اطالعه على المستوى 

معدالت أدائه وفي هذه الخطوة يجب أن تكون اإلدارة حذرة ألجل عدم التأثير سلبًا 
 . على الوضع النفسي للفرد واستثمار هذه المناقشة لما فيه خير ومصلحة المنظمة

الخطوة األخيرة في عملية تقييم األداء تتضمن اتخاذ اإلجراء المناسب الذي  -5
يكون مستندًا إلى المستوى الحقيقي لألداء الفعلي وألى المناقشة التي ورد ذكرها 
سابقًا ويجب أن يكون اإلجراء عمليًا وموضوعيًا بعيدًا عن أي مؤثرات جانبية وأن 

 .يكون هذا اإلجراء قائمًا على أساس تصحيح األوضاع الغير مرغوب فيها
 :تقييم االداء الخاضعون لعملية تقييم األداء و زمن  8.1

اختلفت األراء حول من يخضع للتقييم فهناك اتجاه ينادي بإخضاع جميع الموظفين 
في الخدمة المدنية للتقييم وهناك اتجاه أخر ينادي باستثناء شاغلي الوظائف القيادية 

 (.1)العليا من التقييم 
الثالثة واتفق على أنه تعد تقارير أداء وظيفي على جميع الموظفين من المرتبة 

عشرة فما دون ذلك على كل سنة من سنوات خدمتهم أما بالنسبة لشاغلي المرتبتين 
تختلف . الخامسة عشرة والسادسة عشرة فتعد التقارير عنهم بما يراه المسئول مالئمًا 

مدة التقييم باختالف طبيعة وأغراض التقييم نفسه وكذلك طبيعة عمل المنظمة 
سلفًا بمدة معينة كأن تكون سنة أو ستة أشهر أو ولكنها البد أن تكون محددة 

فصلية وسبب ذلك لكي تعطى مجاالت أو فرصة للعاملين أن يحسنوا أعمالهم أو 



 

 Volume  3العدد 

www.stc-rs.com.ly 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 7102لمجلة دراسات االنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2017 034 

 

يحسنوا جوانب الضعف للقرارات السابقة وكذلك يكونوا على علم مسبق بما سيترتب 
 (.2)عليه من إجراءات في نهاية الفترة 

 ( :2)لية التقييم الصعوبات والمشاكل التي تتعرض عم  9.1
 :مشاكل ذاتية   9.2 
 مشاكل تتعلف بالمقوم  -1
 االحكام مسبقة -2
 التركيز على الجزئية -3
 الحكم المبدئ -1

 :مشاكل موضوعية   9.2
 عدم وضوح أهداف المنظمة -1
 عدم الدقة في المعايير  -2
 عدم وضوح العالقات بين المستويات اإلدارية  -3
 عدم دقة درجات القياس -1

 :ا لنجاح برنامج تقييم أداء األفراد الشروط الواجب توفره 13.1
يجب أن تكون هناك شروط اساسية لكي يتم تقييم األفراد بالصورة الصحيحة 
والسليمة ولكي يقللوا من االنحرافات التي تحدث بين ما هو متوقع فعاًل وما هو 

 : محقق في عملية األداء وهذه الشروط هي
 تنعة ببرامج التقييميجب أن تكون اإلدارة العليا في أي منظمة مق -1
 تدريب المسئولين عن طريق األداء وكيفية وضع التقارير  -2
يجب أن تكون هناك اسس ومعايير محددة ومعروفة من قبل الجميع  -3

 .لتقدير حكمهم على كفاءة األفراد
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أن تكون هناك تعليمات واضحة توزع على الرؤساء المباشرين والمشرفين  -1
الذين يعملون معهم حتى يكون األسلوب موحدًا  لتقدير حكمهم على كفاءات األفراد

 .من قبل الجميع
 أن يعطي البرنامج حق التظلم من قبل المستخدمين -5

 :األداء ( تقييم ) طرق قياس  11.1
هناك العديد من الطرق لتقييم اداء العاملين وعلى الجهة المقيمة أن تختار الطريقة 

ها األفراد مع حجم طبيعة ونوعية التي تراها مناسبة لطبيعة األعمال التي ينفذ
 :نشاطها وتنقسم إلى 

 : الطرق التقليدية وتشمل االتي :  11.2
 .طريقة التدرج البياني -1
 .طريقة التدريب -2
 .طريقة المقارنة الثنائية -3
 .طريقة التوزيع اإلجباري  -1
 .طريقة القوائم -5
 .طريقة التقييم بحرية التعبير -6
 :الطرق الحديثة منها االتي : 11.3 
 .قة التقييم على اساس النتائجطري -1
 .ذات االهمية القصوى ( األداءات ) طريقة الوقائع  -2
 .طريقة البحث الميداني -3
 .طريقة التقدير الجماعي -1
 .اإلدارة باألهداف( طريقة ) أسلوب  -5
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 : نبذة مختصرة عن شركة ليبيا للتأمين  12.1
تلييب هذا  ف برأسمال ليبي ساهم في 1961تأسست شركة ليبيا للتأمين في عام 

القطاع جاءت بعدها كل المساهمات األخرى بتأسيس باقي الشركات الليبية بمده 
تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات فقد تأسست هذه الشركة في 

) ف تحت رقم التسجيل 3/6/1965ف وسجلت بالسجل التجاري في 32/5/1961
مال وصرح به ف وقد بدأت برأس 1/1/1965وباشرت اعمالها فعليًا (  2762
دينار ليبي بمساهمة الشركة الوطنية العراقية للتأمين بنسبة (  122222) وقدره 
ف لتصبح 1967ف ثم انتهت في عام 1966في عام % 22خفضت إلى % 12

ف 1/1/1967ليبية دفع نصف عند التأسيس وأكمل الباقي في % 122المساهمة 
. 

 :أهداف شركة ليبيا للتأمين  12.2
- :من خالل أعمالها اليومية إلى تهدف الشركة 

 المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمجتمع -1
تقديم وتطوير الخدمات التأمينية التي توفر الحماية والضمان لصالح  -2

 المؤسسات والشركات واألفراد 
 المساهمة في توفير فرص العمل ألفراد المجتمع  -3
مكانياتهم وحسن أدائهمتدريب وتطوير المنتجين بالشركة لزيادة ق -1  دراتهم وا 
 تحقيق عائد مناسب بقيمة استمرارية الشركة وتمويل الميزانية العامة للدولة  -5
 السعي الدائم إلدخال أنواع جديدة في التأمين إلى السوق الليبي     -6

 :عملية جمع البيانات داخل شركة ليبيا للتأمين  12.3
 العاملين داخل الشركة ؟ كيف تتم عملية تقييم أداء: السؤال األول 
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يتم تقييم أداء العاملين داخل الشركة عن طريق نموذج معد داخل الشركة يسمى 
 ( .التقارير السنوية ) بتقرير الكفاءة عن موظف 

 هل هناك عالقة بين الخبرة وأداء العاملين ؟: السؤال الثاني 
برة وأداء العاملين فيما يخص السؤال الثاني المتعلق بهل هناك عالقة بين مدة الخ

بنعم ومن خالل ذلك يمكن القول بأن جميع الموظفين % 122فكانت اإلجابة 
 (.1)يقولون أنه توجد عالقه بين الخبرة وأداء العاملين كما موضح في الجدول 

 1.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 3 23 العدد

 3 %133 النسبة

 
 ستوى التعليمي؟هل يتأثر أداء العاملين بالم: السؤال الثالث 

فيما يخص السؤال الثالث المتعلق بهل يتأثر أداء العاملين بالمستوى التعليمي 
بال ومن خالل ذلك يمكن القول بأن أغلب الموظفين يروا % 5بنعم و% 95فأجاب 

 (.2)أن هناك عالقة بين أداء العاملين والمستوى التعليمي كما موضح في الجدول 
 2.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 1 19 العدد

 %0 %90 النسبة
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 هل يتأثر أداء العاملين بالعالقات الشخصية ؟ : السؤال الرابع 
فيما يخص السؤال الرابع المتعلق بهل يتأثر أداء العاملين بالعالقات الشخصية 

بنعم وهذا دليل على أن جميع الموظفين يروا أن هناك عالقة بين % 122فأجاب 
 (3).قات الشخصية كما موضح في الجدول أداء العاملين والعال

 3.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 2 22 العدد

 2 %122 النسبة

 
 هل يؤدي التدريب أثناء العمل زيادة أداء العاملين ؟: السؤال الخامس 

فيما يخص السؤال الخامس المتعلق بهل يؤدي التدريب اثناء العمل إلى زيادة أداء 
بال ومن هذا يمكن القول بأن أغلب الموظفين % 22و بنعم% 22العاملين فأجاب 

 .(1)كما موضح في الجدول. ادة أدائهم بأن التدريب له أهمية في زي
 1.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 1 16 العدد

 %22 %22 النسبة

 
 هل تؤدي العقوبات التأديبية تؤدي إلى تحسين أداء العاملين؟  : السؤال السادس 

السادس المتعلق بهل تؤدي العقوبات التأديبية تؤدي إلى تحسين  فيما يخص السؤال
بال ومن هذا يمكن القول بأن العقوبات % 52بنعم و% 52أداء العاملين فأجاب 
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التأديبية تؤدي إلى تحسين أداء العاملين واألخرى ترى أن العقوبات التأديبية ال 
 .(5)كما موضح في الجدول . تؤدي إلى تحسين أداء العاملين 

 5.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 12 12 العدد

 %52 %52 النسبة

 
 هل تستخدم سجالت خاصة لمتابعة أداء العاملين ؟  : السؤال السابع 

فيما يخص السؤال السابع المتعلق بهل تستخدم سجالت خاصة لمتابعة أداء 
خدم  بال ومن خالل ذلك يمكن القول بأنه تست% 32بنعم و% 72العاملين فأجاب 

كما . سجالت خاصة لمتابعة أداء العاملين مثل سجالت الحضور واالنصراف 
 .(6)موضح في الجدول 

 6.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 0 10 العدد

 %33 %03 النسبة

  
 هل تتم المناقشة بينك وبين رئيسك حول التقييم ؟: السؤال الثامن 

شة بينك وبين رئيسك حول التقييم فيما يخص السؤال الثامن المتعلق بهل تتم المناق
بال ومن خالل هذه النسبة نالحظ انعدام عامل المناقشة % 65بنعم و% 35فأجاب 
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كما موضح في الجدول . والذي يعتبر من أهم عوامل نجاح برنامج تقييم األداء 
(7). 

 7.جدول رقم 

 ال نعم االجابات

 13 0 العدد

 %00 %30 النسبة

 
 تدخل الرئيس األعلى في عملية التقييم ؟هل ي: السؤال التاسع 

فيما يخص السؤال التاسع المتعلق بهل يتدخل الرئيس األعلى في عملية التقييم 
بال ومن خالل هذه النسبة اتضح أن الرئيس األعلى ال % 25بنعم و% 15فأجاب 

كما موضح في الجدول . يتدخل في عملية التقييم والتي هي احدى تخصصاته 
.(8) 

 2. قمجدول ر 

 ال نعم االجابات

 10 3 العدد

 %80 %10 النسبة

  
هل تؤثر عملية التقييم في عالقة الرئيس بالمرؤوس إذا كانت : السؤال العاشر 
 النتيجة سلبية ؟

فيما يخص السؤال العاشر المتعلق بهل تؤثر عملية التقييم في عالقة الرئيس 
بال ومن خالل هذه % 25م وبنع% 75بالمرؤوس إذا كانت النتيجة سلبية فأجاب 
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النسبة اتضح أن عملية التقييم تؤثر في عالقة الرئيس بالمرؤوس إذا كانت النتيجة 
كما . سلبية ألنه عندما تكون النتيجة سلبية يكون هناك تحيز أو نوع من السلبية 

 .(9)موضح في الجدول 
 9.جدول رقم

 ال نعم االجابات

 0 10 لعدد

 %20 %00 النسبة

 
 :النتائج و توصيات  13.1

من خالل المعلومات الواردة في البحث تمكن الباحث من الوصول إلى النتائج 
- :األتية 

ضعف عامل المناقشة بين الرئيس والمرؤوس حول نتائج التقييم يؤدي به  -1
 .الى عدم تحسين أداء العاملين 

ضعف نظام تقييم األداء المطبقة داخل الشركة وعدم تطبيقه بالصورة  -2
 .سليمةال
استخدام طريقة واحدة في التقييم بالرغم من تعدد طرق تقييم األداء ال  -3

 .تؤدي إلى تقييم سليم وهذا ال يتفق مع الفرضية الثانية للبحث
 .المستوى العلمي والخبرة الطويلة تؤثر على أداء العاملين -1
 .التدريب أثناء العمل يؤدي إلى تحسين أداء العاملين -5

 :ئج السابق ذكرها يوصي الباحث  بتوصيات االتية بعد أن تم عرض النتا
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أن تتم المناقشة بين الرئيس والمرؤوس حول عملية التقييم ألنها تعتبر أهم  -1
 .عوامل نجاح التقييم

يجب أن يتدخل الرئيس األعلى في عملية التقييم ألنها من أحدى مهامه  -2
 .واختصاصاته

موظفين على استثمار أن تتم عملية التقييم بصورة علنية حتى يعمل ال -3
 .جوانب القوة ويتفادى جوانب الضعف

 .استخدام عدة طرق في عملية التقييم -1
 .االهتمام بالتدريب أثناء العمل ورفع كفاءة العاملين -5
 .  إتاحة فرص العمل أمام المتخصصين في مجال التأمين  -6

 :الخاتمة وتوصيات  10.1
او مختصر عن نظام تقييم أداء  حاول البحث في هذه الورقة البحثية أن يقدم فكرة

العاملين بشركة ليبيا للتامين فرع الزاوية وفى ختام هذه الورقة البحثية توصل البحث 
 . الى عدة نتائج و توصيات و اقتراحات والتي تراها الشركة مناسبة لمزاولة أعمالها

 :المصادر أو المراجع  10.1
يق االساليب العلمية في أدارة شؤون أدارة االفراد في تطب, دمحم قاسم القريوتى -1

   .22 ص, ف 1992,  عمان االردن, العاملين في القطاعين العام و الخاص
, دار غيرب للنشر و التوزيع, القاهرة, أدارة االداء المتميز, على السلمى -2

 . ف  2222
أساسيات االدارة المبادئ و التطبيقات , سلطان بن دمحم بن على سلطان -3

 . 121ص , دار المريخ الرياض, جامعة الملك سعود القيصر, الحديثة
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