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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن لألعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ــا فــي جامعــة العيــن. ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلي

توجه جميع المراسالت والبحوث إلى العنوان اآلتي:
جامعة العين  

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
صندوق بريد: 64141 العين، اإلمارات العربية المتحدة.

هاتف: 7024888 3 971+
فاكس: 7024777 3 971+

aaujbl@aau.ac.ae :البريد اإللكتروني
  aau.ac.ae :الموقع اإللكتروني

 NMC-ML-01-F06 :رقم الترخيص
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قواعد النشر

aaujbl@aau.ac.ae :ترسل البحوث إلى عنوان البريد اإللكتروني  )1

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة إلى المعرفة.  )2

أال يكون البحث قد سبق نشره، أو قُدم ألية جهة أخرى من أجل النشر.  )3

أن يحتــوي البحــث باللغــة العربيــة علــى عنــوان البحــث والملخــص باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي   )4

صفحــة واحــدة، وأال يتعــدى عــدد الكلمــات )300( كلمــة لــكل ملخص، وتكتب أســماء الباحثيــن باللغتين 

العربيــة واإلنكليزيــة كمــا تُذكــر عناويــن وظائفهــم الحاليــة ورتبهــم العلميــة والبريــد اإللكترونــي.

يجب أال تزيد الكلمات المفتاحية عن )5( كلمات.  )5

تســتخدم العناويــن الرئيســة والفرعيــة داخــل البحــث لتقســيم أجــزاء البحــث حســب أهميتها، وبتسلســل   )6

ــة،  ــة، المقدم ــات المفتاحي ــص، الكلم ــث، الملخ ــوان البح ــة: عن ــن الرئيس ــمل العناوي ــي، وتش منطق

ــع. ــات، والمراج ــج، التوصي ــة النتائ ــج، مناقش ــة، النتائ ــراءات الدراس إج

.)A4( صفحة من حجم قياس )يجب أال يزيد عدد صفحات البحث عن )30  )7

 )Single Space( مــع تــرك مســافة ،)( حجــم )12Time New Romans( تكتــب البحــوث بخــط  )8

بيــن الســطور.

تُدرج الجداول في النص وتُرقم ترقيماً متسلسالً وتكتب أسماؤها في أعالها.  )9

ــود  ــض واألس ــن األبي ــون باللوني ــص، وتك ــي الن ــة ف ــكال التوضيحي ــة واألش ــوم البياني ــدرج الرس تُ  )10

ــفلها. ــي أس ــماؤها ف ــب أس ــالً، وتكت ــاً متسلس ــم ترقيم وترق

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين.   )12

ال تُجيز المجلة بأي حال من األحوال سحب األبحاث بعد قبولها للنشر ومهما كانت األسباب.  )13

لهيئــة التحريــر الحــق بإجــراء أيــة تعديــالت مــن حيــث نــوع الحــرف ونمــط الكتابــة، وبنــاء الجملــة   )14

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها بعدم إبداء األسباب.  )15

يُزود الباحث بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.  )16

هيئة تحرير المجلة غير مسؤولة عن اآلراء الواردة في األبحاث ألنها تعبر عن آراء أصحابها.  )17
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البحوث باللغة العربية: 
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الملخص

     يهــدف هــذا البحــث بشــكل عــام إلــى توضيــح الفــرق بيــن أمريــن متداخليــن: خطــاب الكراهيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر، 
ومعرفــة أســباب انتشــار هــذا الخطــاب فــي المجتمــع الفلســطيني، وتســليط الضــوء علــى السياســة الجنائية للمشــرع الفلســطيني 
فــي مواجهــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر »فيســبوك«، والوصــول إلــى ورقــة سياســات تعالــج خطــاب الكراهيــة 
ــم  ــر وتجري ــرأي والتعبي ــة ال ــن حري ــوازن بي ــق الت ــة تحقي ــي كيفي ــن مشــكلة البحــث ف ــذ التشــريعية. وتكم ــن خــالل المناف م

خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع »فيســبوك«.

ــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وقّســم البحــث إلــى مطلبيــن رئيســيين، وتوّصــل مــن خاللهمــا إلــى عــدد     وقــد اتّب
مــن النتائــج التاليــة: تختلــط حريــة الــرأي والتعبيــر مــع نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، ورد مصطلــح خطــاب الكراهيــة 
فضفاضــا فــي التشــريع الفلســطيني. كمــا يعــد نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة مــن إحــدى التحديــات التــي تواجــه المجتمــع 
الفلســطيني. وقــد خــال التشــريع الفلســطيني مــن الحــدود الفاصلــة بيــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي وخطــاب الكراهيــة. وتعــد 
جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة جنحــة يُقــرر لهــا القانــون عقوبــات وتدابيــر احترازيــة. ويعاقــب المشــرع الفلســطيني 
علــى الشــروع فــي ارتــكاب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة بنصــف العقوبــة المقــررة للجريمــة التامــة. وختامــاً إن 

مســؤولية مواجهــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة مســؤولية جماعيــة لــكل مكونــات المجتمــع الفلســطيني. 

ــادة 24  ــي الم ــواردة ف ــح المصطلحــات ال ــى توضي ــي: دعــوة المشــرع الفلســطيني إل ــت باآلت ــد تمثل ــات فق ــا التوصي     وأم
ــرع  ــوة المش ــاب. ودع ــة والعق ــرعية الجريم ــدأ ش ــق مب ــي تحقي ــهم ف ــا يس ــنة 2018، مم ــم 10 لس ــون رق ــرار بقان ــن الق م
الفلســطيني إلــى اعتبــار تحقــق نتائــج ملموســة واضــرار عــن نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة ظــرف مشــدد للعقوبــة، بحيــث 
تصبــح جنايــة يعاقــب عليهــا باألشــغال الشــاقة المؤقتــة. دعــوة المشــرع الفلســطيني إلــى المســاواة فــي العقوبــة بيــن الشــروع 
والجريمــة التامــة فــي جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، نظــرا لخطــورة هــذه الجريمــة، وتســاوي اإلرادة اإلجراميــة 
فــي الشــروع والجريمــة التامــة. دعــوة المشــرع الفلســطيني إلــى إنشــاء مرصــد وطنــي لرصــد خطــاب الكراهيــة والوقايــة 

منــه.

ــاب  ــدي لخط ــر؛ التص ــرأي والتعبي ــة ال ــة؛ حري ــاب الكراهي ــة؛ خط ــة جنائي ــة؛ مواجه ــة جنائي ــة: سياس ــات المفتاحي الكلم
ــة. الكراهي

mailto:moh.shtayah@gmail.com


9

شتيه

اإلصدار األول، السنة السابعة، 2023

Criminal policy in the face of hate speech on Facebook

”Analytical study in the light of Palestinian legislation“

mohammad shtayah

College of Law,  Alistiqlal University, Palestine

moh.shtayah@gmail.com

Abstract 

The overall objective of this research is to clarify the difference between two overlapping: hate 
speech and freedom of opinion and expression, to learn why such speech is widespread in 
Palestinian society, to highlight the Palestinian legislator’s criminal policy in the face of the 
dissemination and promotion of hate speech via Facebook, and to access a policy paper 
addressing hate speech through legislative outlets. The problem with research is how to balance 
freedom of opinion and expression and criminalize hate speech via Facebook.

The researcher followed the analytical descriptive approach, divided the research into two main 
demands, and reached a number of findings: freedom of opinion and expression mixed with the 
dissemination and promotion of hate speech. The term hate speech was loosely mentioned in 
Palestinian legislation. Spreading and promoting hate speech is one of the challenges facing 
Palestinian society. Palestinian legislation is free from the boundaries between freedom of 
expression and hate speech. The offence of disseminating and promoting hate speech is a 
misdemeanor for which penalties and precautionary measures are prescribed by law. The attempt 
to commit an offence of dissemination and promotion of hate speech shall be punishable by half 
the penalty prescribed for the total offence. The responsibility for countering the dissemination and 
promotion of hate speech is a collective responsibility of all components of Palestinian society.

The recommendations call on the Palestinian legislature to clarify the terms set out in article 24 
of Decree-Law No. 10 of 2018, thereby contributing to the realization of the principle of the 
legality of the crime and punishment. To call upon the Palestinian legislature to consider 
concrete and detrimental results from the dissemination and promotion of hate speech as an 
aggravating circumstance, so that it becomes a crime punishable by temporary hard labour. The 
Palestinian legislator’s call for equal punishment between attempted and total crime in the 
crime of disseminating and promoting hate speech, given the seriousness of this crime, and the 
equal criminal will to attempt and commit total crime. Call on the Palestinian legislature to 
establish a national observatory to monitor and prevent hate speech.

Keywords: Criminal policy; criminal confrontation; hate speech; freedom of opinion and 
expression; countering hate speech.
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

مقدمة:

ــة  ــم قري ــح العال ــث أصب ــم االتصــال، حي ــي عال ــة ف ــورة حقيقي ــة وث ــة نوعي ــة نقل ــة الحديث ــت التطــورات التكنولوجي     أحدث
ــى  ــبوك« عل ــا »فيس ــددة ومنه ــي المتع ــع التواصــل االجتماع ــور مواق ــاعد ظه ــت، وس ــبكة االنترن ــار ش ــع انتش ــرة م صغي
تعزيــز التقــارب بيــن المجتمعــات والتعــارف وتبــادل اآلراء واألفــكار والرغبــات. وأتــاح هــذا الموقــع تبــادل مقاطــع الفيديــو 
ــه  ــور المســتخدمين ل ــن جمه ــة والتواصــل والتفاعــل المباشــر بي ــات الفوري ــات وإجــراء المحادث والصــور ومشــاركة الملف
بــكل حرية)الســوداني والمنصــور،2016(. إذ أصبــح جــزءا ال يتجــزأ مــن حيــاة الفــرد، نظــرا العتبــاره مــن أكثــر الوســائل 

المســتعملة للتعــارف بيــن النــاس والتعبيــر عــن الــرأي.

     وال يــزال موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« يحتــل المقدمــة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي األكثــر حضــورا 
بيــن الفلســطينيين، حيــث بلغــت نســبة المشــتركين فــي الموقــع فــي العــام 2021 حوالــي %95.16 مــن مشــتركي االنترنــت 

.)2021 ،Ipoke(فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل الفلســطيني المحتــل

ــي  ــة ف ــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« يتغلغــل خطــاب الكراهي ــر موق ــرأي عب ــر عــن ال ــة التعبي ــي إطــار حري     وف
المجتمعــات المختلفــة ومنهــا المجتمــع الفلســطيني؛ لتحقيــق مكاســب سياســية أو اجتماعيــة فــي الحيــاة العامــة بواســطة نشــر 
خطــاب معــاٍد ضــد مركبــات المجتمــع الدينيــة أو السياســية أو االجتماعيــة أو الفئــات المســتضعفة وغيرها)مــا هــو خطــاب 

ــة، 2019(. الكراهي

    وقــد أظهــرت دراســة أن أكثــر مــن %85.7 مــن الفلســطينيين/ات تعرضــوا إلــى خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل 
االجتماعــي »فيســبوك«، فيمــا أشــار %45.4 مــن المســتطلعين/ات إلــى أن أكثــر أنــواع خطــاب الكراهيــة متعلــق بــاآلراء 

.)2021 ،Ipoke(السياســية

  ممــا جعــل الحاجــة ماســة لتوضيــح الخــط الفاصــل مــا بيــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي وعــدم االنخــراط بخطــاب الكراهيــة 
عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« ســواء بنشــر محتــوى أو بالتعليــق علــى المحتــوى أو مشــاركة المحتــوى أو 
بــأي شــكل مــن األشــكال، والتصــدي لنشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، وصيانــة حقــوق اإلنســان لتوســيع التعدديــة واالندمــاج 

االجتماعــي فــي مجــاالت الحيــاة المختلفــة.

    ويخضــع مســتخدمو موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« فــي فلســطين لسياســة هــذا الموقــع عنــد نشــرهم للمحتــوى 
أو التفاعــل معــه أو االنخــراط فــي مجموعــات أو ادارة صفحــات سياســية أو تجاريــة أو اجتماعيــة أو شــخصية هــذا ناحيــة، 

ومــن ناحيــة أخــرى يخضــع هــؤالء. لمجموعــة مــن األحــكام القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي التشــريع  الفلســطيني.

أهمية البحث:

    تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن الناحيــة العمليــة فــي أنــه يــدرس جريمــة تهــدد الســلم األهلــي ووحــدة المجتمــع الفلســطيني، 
كمــا ينشــأ عنهــا جرائــم خطيــرة تصــل إلــى حــد القتــل، وتختلــط بأســمى حــق مــن حقــوق اإلنســان، حريــة التعبيــر عــن الــرأي، 
خاصــة فــي ظــل التزايــد المســتمر لمســتخدمي موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«، دون ضوابــط محــددة. حيــث أصبــح 
مــن أولويــات الفــرد اليوميــة تصفــح موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«، ليقضــي ســاعات يبحــث عــن أحــوال اآلخريــن 
ومحتــوى صفحاتهــم والتفاعــل معهــا والــرد عليهــا، وإنتــاج محتــوى للنشــر لمــا يــدور فــي خاطــره، وقــد يكــون هــذا المحتــوى 
ــة للســلم األهلــي فــي المجتمــع الفلســطيني، ومــا يترتــب  أو التفاعــل نشــر وترويــج لخطــاب الكراهيــة ومــا يســببه مــن قلقل

عليــه مــن جرائــم.
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    ومــن الناحيــة العلميــة تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي لفــت نظــر المشــرع الفلســطيني إلــى تعديــل التشــريع بمــا يتناســب 
مــع مطلــب الســلم األهلــي فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث أن موقــع التواصــل  االجتماعــي »فيســبوك« يتيــح ألي شــخص 
صنــع محتــوى بنفســه ونشــر أي محتــوى يرغــب بــه، مهمــا كان أثــر هــذا المحتــوى، فهنــاك جرائــم قتــل وقعــت فــي المجتمــع 
ــة  ــة مواجهــة هــذه التقني ــى التنقيــب عــن كيفي ــع الباحــث إل ــى موقــع »فيســبوك«، ممــا دف ــى أثــر منشــور عل الفلســطيني عل
الحديثــة لمنــع تحولهــا مــن نعمــة إلــى نقمــة علــى الشــعب الفلســطيني، لتكــون هــذه الدراســة إضافــة إلــى المكتبــة القانونيــة، وال 
يدعــي الباحــث أنهــا دراســة فريــدة مــن نوعهــا، لكــن لــم يجــد الباحــث أي دراســة شــبيه لهــا فــي المكتــب القانونيــة الفلســطينية.

مشكلة البحث : 

    لقــد ســاعد موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« علــى إتاحــة مســاحة واســعة لألفــراد لممارســة حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي، وأدى ذلــك إلــى انتشــار الخطابــات المتنوعــة، ومــن بينهــا  خطــاب الكراهيــة والدعــوة إلــى العنــف، حتــى أصبــح 

ظاهــرة  تهــدد أمــن الفــرد والمجتمــع.

ــة  ــوازن بيــن حري ــى ســؤال رئيســي: كيــف حقــق  المشــرع الفلســطيني الت ــة عل      وتتلخــص مشــكلة الدراســة فــي اإلجاب
ــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«؟ ــر موق ــة  عب ــم خطــاب الكراهي ــر وتجري ــرأي والتعبي ال

ويتفرع عن هذه المشكلة عدة أسئلة:

أسئلة الدراسة:

ما مفهوم خطاب الكراهية؟ 	

ما الخط الفاصل  بين بث خطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير؟ 	

ما مفهوم السياسة الجنائية؟ 	

ما النصوص الجنائية التي تتصدى لخطاب الكراهية عبر »فيسبوك«؟ 	

أهداف البحث: 

تحديد مفهوم خطاب الكراهية. 	

توضع الفرق بين خطاب الكراهية وحرية الرأي والتعبير. 	

معرفة أسباب انتشار خطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني. 	

توضيح مفهوم السياسة الجنائية. 	

تســليط الضــوء علــى السياســة الجنائيــة للمشــرع الفلســطيني فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع  	
التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«.

الوصول إلى ورقة سياسات تعالج خطاب الكراهية من خالل المنافذ التشريعية. 	



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون12

السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

منهج الدراسة:

اتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي الــذي لــه القــدرة علــى وصــف الظاهــرة مــن مختلــف جوانبهــا، ثــم اســتخدم 
ــة  ــى المراجــع الفقهي ــي باللجــوء إل ــل مــا ورد مــن معلومــات وتأصيلهــا فــي قالبهــا القانون ــي، بتحلي الباحــث المنهــج التحليل

واألحــكام القضائيــة وإبــداء الــرأي فيهــا كلمــا كان ذلــك مطلوبــا؛ كــي يقــدم حلــوال لجهــات االختصــاص.

تقسيم الدراسة:

قسم الباحث الدراسة إلى مطلبين على النحو اآلتي:

المطلب األول: ماهية خطاب الكراهية.

المطلب الثاني: المواجهة الجنائية لخطاب الكراهية عبر موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«.

المطلب األول

ماهية خطاب الكراهية

    أقــرت المواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر دون تمييــز بيــن األفــراد باعتبارهــا 
ــي األحــكام  ــة، وف ــي الدســاتير والتشــريعات الوطني ــد هــذا الحــق ف ــي،2018( ، وتأك أســاس مــن أســس الديمقراطية)الهالل
ــة  ــى حري ــداء عل ــبب اعت ــق إذا كان يس ــذا الح ــر ه ــي،2015(، ويحظ ــم الوطنية)براهيم ــن المحاك ــادرة ع ــة الص القضائي
اآلخريــن أو يثيــر النعــرات الطائفيــة والعنصريــة أو يحــرض علــى العنــف والكراهية)محكمــة النقــض الفلســطينية بصفتهــا 
اإلداريــة فــي القضيــة رقــم 2021/16( وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه جــاء فــي المــادة)19( مــن القانــون األساســي الفلســطيني 
ــة، ومــن حــق كل إنســان  ــرأي مكفول ــة ال ــك أن حري ــر، وذل ــرأي والتعبي ــة ال المعــدل لعــام 2003 مــا يؤكــد دســتورية حري
التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة أحــكام القانــون. لــذا فــإن 
تحديــد مفهــوم خطــاب الكراهيــة يتطلــب مقاربــة مركبــة تضمــن التــوازن بيــن إقــرار الحــق فــي الــرأي والتعبيــر وتقييــد هــذا 

الحــق إذا مــا تســبب بإضــرار اآلخريــن.

    وعليه يقسم الباحث هذا المطلب إلى ثالثة فروع على النحو اآلتي:

الفرع األول: مفهوم خطاب الكراهية.

الفرع الثاني: التمييز بين حرية الرأي والتعبير وإثارة خطاب الكراهية.
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الفرع األول

مفهوم خطاب الكراهية 

     يســتخدم خطــاب الكراهيــة علــى نطــاق واســع فــي الخطــاب اليومــي لألفــراد عبــر موقع التواصــل االجتماعي »فيســبوك«؛ 
للتعبيــر عــن التهديــدات الملموســة ألمــن األفــراد والجماعــات والحــاالت التــي يُعبــر فيهــا األفــراد عــن غضبهــم مــن الســلطات 
العامــة، إال أنــه ال يوجــد تعريــف قانونــي محــدد لــه فــي التشــريعات الوطنيــة، وال اتفــاق عالمــي موحــد حــول تعريــف هــذا 

الخطــاب؛ األمــر الــذي يخلــق صعوبــة فــي وضــع أســاس مشــترك له)كاكايــاردون،2015(.

ــوع مــن الخطــاب، دون  ــوق اإلنســان نحــو ترســيم حــدوده، وحظــر هــذا الن ــة بحق ــة المعني ــق الدولي        واتجهــت المواثي
القــدرة علــى وضــع تعريــف محــدد له)البــدري،2019(، حيــث ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
مــا يحظــر أي دعــوة إلــى الحــرب أو إلــى الكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــا علــى التمييــز أو 
العداوة)المــادة 20 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966(. كمــا ورد فيــه أن الكراهيــة تنهــض 
ــة  علــى أســاس النــوع االجتماعــي لألشــخاص وتوجهاتهــم الجنســية)المادة 19 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدني

والسياســية لعــام 1966(.

ــد  ــراد أو جماعــات ق ــر بكلمــات تســتهدف أف ــرأي والتعبي ــة ال ــك يالحــظ الباحــث أن تجــاوز حــدود حري       فــي ضــوء ذل
ــم  ــكاب جرائ ــف أو ارت ــز العنصــري أو العن ــى التميي ــض عل ــة تحري ــن أن يشــكل جريم ــة يمك ــى خطــاب كراهي تتحــول إل

ــة ضــد اآلخــر. مختلف

       وكمــا ورد فــي االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري  حظــر التعبيــر بواســطة أفــكار تنــم 
عــن تفــوق أو دونيــة األشــخاص المصنفيــن عنصريا)المــادة 4 مــن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنصــري لعــام 1965(.

   وعرفــت األمــم المتحــدة خطــاب الكراهيــة بأنــه »أي نــوع مــن التواصــل الشــفهي أو الكتابــي أو الســلوكي الــذي يهاجــم أو 
يســتخدم لغــة ازدرائيــة أو تمييزيــة باإلشــارة إلــى شــخص أو مجموعــة علــى أســاس الهويــة، وبعبــارة أخــرى علــى أســاس 
ــوع الجنــس أو أحــد العوامــل األخــرى المحــددة  ــون أو األصــل أو ن ــي أو الجنســية أو العــرق أو الل ــن أو االنتمــاء اإلثن الدي

للهوية)اســتراتيجية األمــم المتحــدة وخطــة عملهــا بشــأن خطــاب الكراهيــة، 2019(. 

    ويُعــرف أيضــا أنــه أنمــاط مختلفــة مــن نمــط التعبيــر العــام التــي تنشــر الكراهيــة أو التمييــز أو العــداوة  أو تحــرض عليهــا 
أو تــروج لهــا أو تبررهــا  ضــد شــخص أو مجموعــة، علــى أســاس مــن يكونــون، بمعنــى آخــر ، بنــاء علــى الديــن أو األصــل 

العرقــي أو الجنســية أو اللــون أو النســب أو الجنــس أو أي عامــل هويــة آخر)دليــل مكافحــة خطــاب الكراهيــة،2019(.

    ويمكــن القــول أن خطــاب الكراهيــة هــو نــوع مــن الكتابــة أو القــول أو الرســم أو أي صــورة مــن صــور التعبيــر يتضمــن 
ــة أن أحدهــم أو جميعهــم  هجومــا أو تحريضــا أو انتقاصــا أو تحقيــرا مــن شــخص أو مجموعــة مــن األشــخاص علــى خلفي
ــة  ــي أو الطبق ــرأي السياس ــة أو ال ــي أو اإلعاق ــوع  االجتماع ــن أو الن ــرق أو الدي ــل الع ــزة مث ــانية ممي ــة إنس ــون صف يحمل
االجتماعيــة أو الهويــة الجنســية أو يرتبطــون بأشــخاص حامليــن لتلــك الصفــة، وعــادة مــا يســتخدم الخطــاب ليؤصــل وينشــر 

دعــوة إلــى الكراهيــة والتمييــز ضــد حاملــي تلــك الصفات)خطابــات الكراهيــة وقــود الغضــب، 2016(.

    ويتوســع موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«  فــي تحديــد مفهــوم خطــاب الكراهيــة، حيــث يُعرفه أنــه أي خطاب عنيف 
أو غيــر إنســاني أو أي بيانــات تصــف البعــض بالدونيــة أو تدعو إلى اإلقصــاء أو الفصل العنصري)ســعد الدين،2021(.

     ويقســم موقــع »فيســبوك« خطــاب الكراهيــة إلــى ثالثــة مســتويات مختلفــة مــن األكثــر شــدة إلــى األقــل شــدة ويعــرف 
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

ــة التعبيــر،2021(. الهجــوم بشــكل واضــح علــى كل مســتوى)دليل الحــق فــي حري

المســتوى األول: أي خطــاب ينــوي علــى عنــف أو أي دعــم فــي شــكل مكتــوب أو مرئــي أو خطــاب ازدرائــي مثــل: اإلشــارة 
أو المقارنــة بالحشــرات والحيوانــات األخــرى التــي تعتبــر فــي الثقافــة الســائدة حيوانــات دونيــة فكريــا أو جســمانيا أو مقارنــة 

اآلخريــن بالغيــر آدمييــن أو األمــراض أو المجرميــن العنيفيــن.

المســتوى الثانــي: عبــارات مهينــة أو صــورة تشــير إلــى القصــور الجســماني أو العقلــي أو األخالقــي لشــخص أو مجموعــة 
أشــخاص أو تعبيــرات الكراهيــة أو االشــمئزاز أو مــا يعادلهــا بصريــا، ويشــمل ذلــك كلمــات تــدل على)القصــور الجســماني( 
مثــل قبيــح أو متأخــر أو كلمــات تــدل على)القصــور العقلــي( مثــل غبــي أو أحمــق، أو كلمــات تــدل على)القصــور األخالقــي( 

مثــل محتــال أو رخيــص أو تعابيــر تــدل علــى الكراهيــة مثــل أكــره أو ال أحــب أو كراهيــة ومقــرف ومقــزز.

المســتوى الثالــث: يتمثــل فــي الدعــوات لعــزل أو إقصــاء شــخص أو مجموعــة أشــخاص فــي جميــع المســتويات. ومــن أجــل 
تحديدهــا علــى أنهــا خطــاب  كراهيــة فــإن الهجمــات ينبغــي أن تســتهدف األشــخاص اســتنادا إلــى الســمات المحميــة المذكــورة 

فــي التعريــف .

     وبوجــه عــام؛ يتخــذ خطــاب الكراهيــة عــدة صــور علــى موقــع »فيســبوك« منهــا: تشــويه الحقائــق أو تكذيبهــا أو عــدم 
قبــول االختــالف مــع اآلخريــن أو كراهيــة قيــم اآلخريــن واحتقــار تقاليدهــم وعاداتهــم أو كراهيــة الخيــر لآلخريــن وإقصائهــم 
عــن المشــاركة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة، أو النظــرة الدونيــة لآلخريــن بســبب االختــالف فــي اللــون أو الديــن أو المذهــب 

أو الجنــس أو العــرق وغيرها)عبــد الســالم،2021(.

الفرع الثاني

التمييز بين حرية الرأي والتعبير وبين إثارة خطاب الكراهية

     يعــد الحــق فــي حريــة  الــرأي والتعبيــر مــن حقــوق اإلنســان األساســية، ومــن ركائــز الديمقراطيــة الحديثة)ويلــب، 2021( 
يــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق  ، حيــث جــاء فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان » لــكِلّ شــخص حــقُّ التمتُّــع بحِرّ
يتــه فــي اعتنــاق اآلراء دون أي تَدَّخــل، وفــي اســتقاء األنبــاء واألفــكار، وتلقيهــا ونَقلهــا إلــى اآلخريــن، بأيَّــة وســيلة كانــت  حِرّ

دون تقيــد بالحــدود الجغرافية)المــادة 19 مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان 1948(. 

      ويتضمــن هــذا الحــق فــي الجانــب األخــر منــه اإلقــرار بحريــة اآلخريــن فــي التعبيــر عــن آرائهــم فــي المعارضــة، وفــي 
وجــود تعدديــة سياســية تمــارس نشــاطاتها ضمــن إطــار قانونــي يضمــن التــوازن بيــن األمــن والحريــة وحــق المعارضــة 

واالختــالف بــأي وســيلة كانت)الهاللــي،2018(.

ــم وأفكارهــم  ــر عــن ُمعتقداته ــى التعبي ــرد أو المجموعــة عل ــدرة الفَ ــه قُ ــر بأن ــرأي والتعبي ــة ال ــي حري ــرف الحــق ف      ويُع
ــب،2021(. ــن الرقابة)ويل ــوف م ــة دون خ ــا ُمختلف ــول قضاي ــاِعِرِهم ح ومش

ــي يتبناهــا باســتخدام مختلــف  ــكار الت ــر عــن اآلراء واألف ــى التعبي ــدرة اإلنســان عل ــه ق ــرف الباحــث هــذا الحــق بأن      ويُع
الوســائل المتاحــة، دون المســاس بحقــوق وحريــات اآلخريــن. ذلــك أن حريــة التعبيــر عــن الــرأي ليســت مطلقــة بــل نســبية 

ــؤاد، 2020(. ــم و ف ــد الحكي ومقيدة)عب

    وقــد شــكل ظهــور موقــع »فيســبوك« نقلــة نوعيــة فــي ُســبل التعبيــر عــن الــرأي، حيــث أصبحــت آراء الفــرد تصــل إلــى 
مالييــن األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم بشــكل فــوري ومجانــي، حتــى بــات الواقــع االفتراضــي يشــكل مســاحة موازيــة 

للواقع)علــي،2021(.
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     وغالبــا مــا يتــم الخلــط بيــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي كحــق مــن الحقــوق السياســية األساســية وبــث خطــاب الكراهيــة 
خاصــة فــي ظــل التطــور العلمــي وتزايــد أعــداد مســتخدمي موقــع »فيســبوك«، إذ أصبــح هــذا األمــر أحــد التحديــات التــي 
تواجههــا المجتمعــات البشــرية فــي ظــل التعصــب الفكــري والدينــي، والظــروف االقتصاديــة المترديــة ، والعوامــل السياســية 

والبطالــة وتهميــش فئــة الشــباب.

     ويعكــس خطــاب الكراهيــة الحيــاة الفلســطينية والتجربــة السياســية والتاريخيــة للشــعب الفلســطيني، فهنــاك مصطلحــات 
ــة  ــاة اليوميــة، تدخــل فــي إطــار خطــاب الكراهي ــم تداولهــا عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي للتعبيــر عــن الحي ــة يت تمييزي
ــعب  ــاء الش ــن أبن ــة بي ــات تمييزي ــث مصطلح ــد الباح ــال يج ــبيل المث ــى س ــي، 2021(. وعل ــى العنف)عل ــض عل والتحري
ــز، أو  ــع التواصــل االجتماعــي للتميي ــر موق ــي وفــالح منتشــرة عب ــره مواطــن، أو مدن ــأن أحدهــم الجــئ وغي الفلســطيني ب
وصــف العمــال القادميــن مــن جنيــن إلــى رام هللا بالتايلندييــن، أو كلمــات التخويــن والتكفيــر، مثــل: عميــل ، منــدس، خائــن ، 

جاســوس، هــذه تدخــل فــي إطــار خطــاب الكراهيــة وليــس حريــة التعبيــر عــن الــرأي.

       وقــد حســمت المــادة)19( مــن »مبــادئ كامــدن« لعــام 2009 التداخــل بيــن حريــة الــرأي والتعبيــر والتحريــض علــى 
الكراهيــة، وقــد وردت كلمتــي الكراهيــة والعــداء ضمــن »مبــادئ كامــدن« كمترادفتيــن بأنهمــا تشــيران إلــى مشــاعر قويــة 
وغيــر عقالنيــة مــن االزدراء والعــداوة والبغضــاء تجــاه المجموعــة المســتهدفة، أمــا كلمــة دعــوة إلــى العنــف أو الكراهيــة 
فتعنــي وفــق »مبــادئ كامــدن« وجــود نيــة لترويــج البغــض للفئــة المســتهدفة وبطريقــة علنيــة، وأن كلمــة تحريــض تشــير إلــى 
التصريحــات حــول المجموعــات القوميــة أو العرقيــة أو الدينيــة والتــي تــؤدي إلــى خطــر وشــيك لوقــوع التمييــز أو العدائيــة 
أو العنــف ضــد أشــخاص ينتمــون إلــى هــذه المجموعــات،  وعرفــت المــادة 19 مــن »مبــادئ كامــدن« الكراهيــة بأنهــا حالــة 
ذهنيــة تتســم بانفعــاالت حــادة وغيــر عقالنيــة مــن العــداء والمقــت واالحتقــار تجــاه المجموعــة أو الشــخص المحــرض ضــده 

)منظمــة العفــو الدوليــة، 2009(.

     وتكمــن إحــدى أهــم اإلشــكاليات فــي إثبــات فعــل التحريــض كونــه مــن األفعــال المعنويــة التــي يصعــب إثباتهــا الرتبــاط 
األمــر بنيــة قائــل التعبيــر، فــال يمكــن الحكــم علــى محتــوى التعبيــر مــن ظاهــره ، إنمــا  ال بــد مــن وجــود منهجيــة واضحــة 
لتحليــل المحتــوى والظــروف المحيطــة بــه حتــى يمكــن الوقــوف علــى مــدى تجــاوزه لحــدود التعبيــر المشــروع، خاصــة أن 
ــة فلســطين، أو قانــون المطبوعــات والنشــر الفلســطيني  قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 1960 الســاري فــي دول
رقــم )9( لســنة 1995، وكذلــك القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة يفتقــدان لتحديــد مصطلــح 

الكراهيــة.

ــراء  ــم المتحــدة وخب ــى مناقشــات األم ــدن« جــاءت اســتنادا إل ــادئ كام ــن »مب ــادة )19( م ــى أن  الم     وتجــدر اإلشــارة إل
المجتمــع المدنــي ومتخصصيــن فــي قانــون حقــوق اإلنســان الدولــي حــول مواضيــع حريــة التعبيــر والمســاواة فــي اجتماعــات 
ــون  ــاً للقان ــيراً تقدمي ــادئ تفس ــذه المب ــل ه ــر 2009، وتمث ــي 23 و 24 فبراي ــمبر 2008 وف ــي 11 ديس ــدن ف ــي لن ــدت ف عق
والمعاييــر الدوليــة وللممارســات الدوليــة المقبولــة، كمــا تنعكــس فــي القوانيــن الوطنيــة وأحــكام المحاكــم الوطنيــة وغيرهــا 
مــن المصــادر، والمبــادئ العامــة للقانــون المعتــرف بهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي. و كان الدافــع األساســي إلــى تطويــر هــذه 
المبــادئ الرغبــة فــي تشــجيع المزيــد مــن التوافــق فــي اآلراء علــى الصعيــد العالمــي حــول العالقــة الصحيحــة مــا بيــن احتــرام 
حريــة الــرأي والتعبيــر وتعزيــز المســاواة. و تــرى المــادة 19 أن هــذه الحقــوق مكملــة لبعضهــا البعــض، وهــي ضروريــة 

لوضــع نظــام عالمــي يحمــي حقــوق اإلنســان)منظمة العفــو الدوليــة، 2009(.
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

الفرع الثالث

 أسباب انتشار خطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني

     يعــد المجتمــع الفلســطيني كغيــره مــن المجتمعــات، ال يخلــو مــن الكراهيــة، التــي عــادة مــا تشــكلها ظــروف المجتمعــات 
ألســباب مختلفــة، والنتشــار أســباب الكراهيــة فــي المجتمــع الفلســطيني خصوصيــة عــن غيــره مــن المجتمعــات، نظــرا لحالــة 
االحتــالل التــي تشــهدها فلســطين وانعكاســها علــى الحيــاة اليوميــة، وتتمثــل أســباب انتشــار خطــاب الكراهيــة فــي المجتمــع 

الفلســطيني بمــا يلــي:

اوال ــــ جرائم االحتالل اليومية:

    إن المشــاهد اليوميــة للجرائــم االســرائيلية بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني وخاصــة األطفــال والنســاء، مــن قتــل واعتقــال 
وتعذيــب، وتدميــر للممتلــكات، وصعوبــات فــي التنقــل والحركــة بيــن المــدن الفلســطينية، بــل داخــل المدينــة الواحــدة، وجرائــم 
ــرد فــي المجتمــع  ــة وحقــوق اإلنســان، 2019(؛ كلهــا تجعــل الف المســتوطنين، وحصــار اقتصــادي )ماعــت للســالم والتنمي
ــر عــن  ــي وســائل التواصــل االجتماعــي متنفســا للتعبي ــي يجــد ف ــه مشــاعر الغضــب، والت ــرا يســيطر علي الفلســطيني متوت
ــة، يســب ويخــون  ــية والديني ــى األحــزاب السياس ــارة عل ــالل وت ــى االحت ــارة عل ــوم والغضــب ت ــاء الل ــك، وإلق ــاعره تل مش
اآلخريــن ويشــهر بهــم ليشــعر باالرتيــاح، ممــا يشــيع خطــاب الكراهيــة بيــن مســتخدمي موقــع »فيســبوك«، والتــي غالبــا مــا 

تــؤدي إلــى التنافــر المجتمعــي وممارســة العنــف تجــاه اآلخريــن. 

ثانيا ــــ االنقسام السياسي:

      يشــهد المجتمــع الفلســطيني حالــة انقســام سياســي منــذ العــام 2007 بيــن أكبــر فصيليــن فــي الســاحة الفلســطينية« فتــح 
ــاك   ــث هن ــي المجتمــع الفلســطيني، حي ــة ف ــر أســباب انتشــار خطــاب الكراهي ــد هــذا الوضــع السياســي أكث وحمــاس«، ويع
تناحــر شــديد بيــن أنصــار كل منهمــا فــي الدفــاع عــن أيدولوجيتــه المختلفــة؛ حتــى وصــل األمــر إلــى االنقســام الشــعبي فــي 
ــع  ــذا الموق ــح ه ــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«؛ أصب ــور موق ــع ظه ــة الفلســطينية)جاد هللا، 2019( وم ــاة اليومي الحي
ســاحة تحــدي بيــن الفصيليــن، وبــث للخطــاب السياســي، الــذي خــرج عــن مضمونــه وأصبــح خطــاب غضــب وحقــد وكراهيــة 
وتخويــن وتشــهير باآلخريــن، يدعــو للقضــاء علــى األخــر، أو ال يقبــل بوجــوده، أو يكفــره، أو يســخر منــه، ممــا عمــق مــن 

الفجــوة داخــل المجتمــع الفلســطيني وأصبــح قــاب قوســين أو أدنــى مــن حــرب أهليــة شــاملة. 

ثالثا ـــــ األسباب االقتصادية:

      يعتبــر ســوء األوضــاع االقتصاديــة والفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني، مــن أبــرز أســباب انتشــار خطــاب الكراهيــة، حيــث 
بلغــت نســبة الفقــر عــام 2017 )%29.2( أي مــا يقــارب ثلــث الســكان الفلســطينيين يعانــي مــن الفقــر، فكانــت نســبة الفقــر 
فــي الضفــة الغربيــة)%13.9(، أمــا فــي قطــاع غــزة بلغــت)%53.0( )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،2017(، 
كمــا بلــغ معــدل البطالــة فــي فلســطين لعــام 2021 )%15.5 ( فــي الضفــة الغربيــة، مقابــل)%46.9( فــي قطــاع غزة)الجهــاز 
المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،2021( فهــذه الظــروف ولــدت الشــعور بالظلــم والقهــر والغضــب لــدى شــرائح عديــدة فــي 
المجتمــع الفلســطيني، ليجــد هــؤالء مــن موقــع التواصــل االجتماعي)فيســبوك( متنفســا فــي التعبيــر عــن ســخطهم وغضبهــم، 
فغلــب علــى هــذا الخطــاب طابــع تخويــن المســؤولين واتهامهــم بســرقة ثــروات البــالد، واتهــام النظــام السياســي بالعنصريــة 

والتمييــز، والدعــوة إلــى ممارســة العنــف والعصيــان المدنــي فــي ســبيل تحســين األوضــاع االقتصاديــة.
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شتيه

اإلصدار األول، السنة السابعة، 2023

رابعا: غياب الوازع الديني والتراجع القيمي واألخالقي: 

       إن البعــد عــن الديــن والقيــم واألخــالق وعــدم مراقبــة األهالــي ألبنائهــم، وإهمــال التربيــة الدينيــة والوطنيــة لهــم؛ يــؤدي 
إلــى تمــرد األبنــاء علــى آبائهــم وعلــى ثقافــة وعــادات المجتمــع المســتمدة مــن الديــن واألخــالق، وشــعورهم بالحقــد والكراهيــة 
تجــاه المجتمــع وثقافتــه وقيمــه، نتيجــة لتأثرهــم بثقافــة دخيلــة علــى المجتمــع، ودعواتهــم إلــى التجديــد، ليتــم التعبيــر عنهــا 
عبــر موقــع التواصــل االجتماعي)فيســبوك( بنــوع مــن االزدراء، والســخرية، والكراهيــة ، والســب والشــتم، والتــي تصــل إلى 

ســلوكيات عنيفــة علــى األرض أيضــا. 

ــة  ــع التواصــل االجتماعــي« فيســبوك« مســؤولية جماعي ــى موق ــة عل ــي أن مســؤولية مواجهــة خطــاب الكراهي     ممــا يعن
تعتمــد علــى  فــي معالجــة أســباب انتشــار خطــاب الكراهيــة والتوعيــة، وتبــدأ باألســرة والمدرســة والجامعــة وتتجســد بتوجيــه 
وســائل اإلعــالم التــي تتخــذ مــن موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك منصــة لمخاطبــة الــرأي العــام ، فــال بــد مــن جهــود 
شــعبية ورســمية مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعــي للتوعيــة والــرد علــى خطــاب الكراهيــة، ومســاهمة الدولــة فــي 

.)2022، Article19  Challengehate( تطويــر ثقافــة الحــوار والمســاواة بيــن أفــراد المجتمــع فــي الحقــوق

المطلب الثاني

المواجهة الجنائية لخطاب الكراهية عبر موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(

     إن تجريــم المشــرع ألي ســلوك ال يكــون إال لحمايــة مصلحــة عليــا يــرى المشــرع أنهــا جديــرة بالحمايــة، فعندمــا جــرم 
نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة؛ هــدف حمايــة المصالــح التــي ينتهكهــا هــذا الخطــاب وفــي مقدمتهــا حريــة الــرأي والتعبيــر 
والمعتقــدات التــي يعتنقهــا اإلنســان باعتبارهــا مــن حقوقــه األساســية)بالل، 2010(. وكذلــك حفــظ وحــدة المجتمــع وتماســكه.

ونتيجــة حتميــة لهــذا التجريــم أن يقــرر المشــرع جــزاء جنائــي لهــذا الســلوك، يوقعــه القاضــي، ليُعيــد للمجتمــع التــوازن الــذي 
أخلــت بــه الجريمــة، غيــر أن هــذا التجريــم والعقــاب لوحــده ال يشــكل الوســيلة الُمثلــى فــي مواجهــة نشــر وترويــج خطــاب 
الكراهيــة، بــل ال بــد مــن خطــوات سياســية وقائيــة للحــد مــن هــذه الجريمــة. وقــد أقــر المشــرع الفلســطيني سياســة جنائيــة 
فــي محاولــة للحــد مــن خطــاب الكراهيــة بيــن أفــراد وجماعــات الشــعب الفلســطيني خاصــة فــي ظــل وجــود موقــع التواصــل 

االجتماعــي »فيســبوك«

    وكذلــك اتبــع موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« سياســة خاصــة بــه، وإلــى جانــب تشــريعات الــدول ومنفصلــة عنهــا، 
لصيانــة حريــة الــرأي والتعبيــر؛ ضمــن معاييــر تفصــل بينــه وبيــن خطــاب الكراهيــة.

وعليه يقسم الباحث هذا المطلب إلى ثالثة فروع على النحو اآلتي:

الفرع األول: مفهوم السياسة الجنائية.

الفرع الثاني: سياسة موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« في مواجهة خطاب الكراهية.

الفرع الثالث: سياسة المشرع الفلسطيني في مواجهة نشر وترويج خطاب الكراهية عبر »فيسبوك«.
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

الفرع األول

مفهوم السياسة الجنائية

    ظهــر مصطلــح السياســة الجنائيــة علــى يــد الفقيــه األلمانــي »فويربــاخ« فــي القــرن التاســع عشــر، وعرفــه بأنــه مجموعــة 
الوســائل التــي يمكــن اتخاذهــا فــي وقــت معيــن فــي بلــد معيــن مــن أجــل مكافحــة اإلجرام)إبراهيــم، 2008(.

    وعرفهــا جانــب مــن الفقــه بأنهــا مجموعــة المعاييــر والتدابيــر التــي يجابــه بهــا مجتمــع مــا فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة 
الظاهــرة اإلجراميــة باعتبارهــا تجريــدا قانونيــا مــن ناحيــة وحقيقــة إنســانية اجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى بغــرض الوقايــة 

ــر، 1993(. ــا وعالجها)جعف ــا ومكافحته منه

     وعرفهــا جانــب آخــر بأنهــا العلــم الــذي يضــع القواعــد الجنائيــة موضــع النقــد مــن ناحيــة مــدى فاعليتهــا فــي الحــد مــن 
اإلجــرام، أي عالجــه والوقايــة منــه ويقتــرح مــا يحســن إدخالــه علــى هــذه القواعــد مــن تعديــالت تجعلهــا أكثــر وفــاء بالغــرض 

منها)بهنــام، 1997(.

  وعرفهــا جانــب آخــر مــن الفقــه بأنهــا التــي تضــع القواعــد التــي تحــدد علــى ضوئهــا صياغــة نصــوص القانــون الجنائــي 
ســواء فيمــا يتعلــق بالتجريــم أو الوقايــة مــن الجريمــة أو معالجتهــا، و بعبــارة أخــرى أن السياســة الجنائيــة هــي التــي تبيــن 
ــررة له)ســرور،  ــات المق ــة و العقوب ــر المانع ــاذ التدابي ــة و اتخ ــر جريم ــا يعتب ــد م ــي تحدي ــا ف ــالزم الســير عليه ــادئ ال المب

.)1972

   وبهــذا تمثــل سياســة التجريــم تحديــد الســلوك المجــرم لضمــان حمايــة المصالــح االجتماعيــة المرتبطــة بتطــور المجتمــع 
ونظامــه وأمنــه، لــذا تنعكــس هــذه السياســة علــى تطــور المجتمــع واســتقراره، ممــا يقتضــي أن تكــون هــذه السياســة ديناميكيــة 
تتأثــر بحركــة المجتمــع وتؤثــر فيــه فــي نفــس الوقــت، ولهــذا فــإن مــا يُســتجد مــن أفعــال ذات أثــر ســلبي أو خطــورة اجتماعيــة 
تفــرض نفســها علــى سياســة التجريــم، ببســط الحمايــة علــى هــذه المصالــح، ومــن جهــة ثانيــة يتعيــن أن تكــون سياســة التجريــم 
متوازنــة مــع سياســة العقــاب كــي تــؤدي السياســة الجنائيــة ثمارهــا االيجابيــة فــي الحــد مــن الجريمــة؛ وبالتالــي تحقيــق أمــن 
المجتمــع واســتقراره وتطوره)عبيــد، 1974(. وتأخــذ هــذه السياســة صــورة عقوبــة بدنيــة أو ســالبة للحريــة أو ماســة بالحقــوق 
أو العقوبــات الماليــة، وبالنســبة لمواجهــة الخطــورة االجراميــة الكامنــة فــي نفــس مرتكبهــا يكــون فــي التدابيــر االحترازيــة 

المتنوعــة التــي تهــدف إمــا إلــى الحــد مــن الخطــورة أو إعــادة الضبــط االجتماعي)الحديثــي و الزعبــي، 2010(. 

    مــن خــالل مــا ســبق يســتخلص الباحــث أن جوهــر السياســة الجنائيــة هــو مكافحــة اإلجــرام والحــد منــه،  والوقايــة منــه، 
فالسياســية الجنائيــة تقــوم علــى ثالثــة أركان رئيســية تجريــم الســلوك، والعقــاب عليــه، والوقايــة منــه.

الفرع الثاني

سياسة موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك( في مواجهة خطاب الكراهية

     يُعــد موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« مــن أبــرز مواقــع التواصــل االجتماعــي وأكثرهــا اســتخداما بيــن الجمهــور، 
ــاء  ــن األصدق ــر 2004؛ كــي يســتخدم للتفاعــل بي ــي 4 فبراي ــق ف ــر 2003، وأطل ــي 28 أكتوب ــرج ف ابتكــره مــارك زوكربي

وتبــادل الرســائل واألفــكار والفيديوهــات والصــور، وكان طفــرة نوعيــة فــي عــدد مســتخدميه)خضر و نبيــل،2018(.
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اإلصدار األول، السنة السابعة، 2023

    وقــد عــرف البعــض موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« بأنــه شــبكة اجتماعيــة تفاعليــة تتيــح التواصــل لمســتخدميها 
ــاء المجتمــع اإلنســاني،  ــن أبن ــات بي ــة مــن كونهــا تعــزز العالق ــة االجتماعي ــي أي وقــت ومــن أي مــكان، وتكتســب الصف ف
وتعــدت فــي اآلونــة االخيــرة هــذه الوظيفــة، لتصبــح وســيلة مــن وســائل النضــال السياســي الســلمي والحضــاري ونشــر قيــم 

الديمقراطيــة وترســيخ فلســفة حقــوق اإلنســان)مغزيلي،2018(.

      ويحظــر فيســبوك نشــر محتــوى يهاجــم األشــخاص بشــكل مباشــر بنــاء علــى معاييــر: الِعــرق، اإلثنيــة، األصــل القومــي، 
االنتمــاء الدينــي، التوجــه الجنســي، الجنــس أو النــوع أو الهويــة الجنســية، حــاالت العجــز أو األمــراض الخطيــرة، وال يســمح 
ــة بالتواجــد  ــة ضــد هــذه المجموعــات المحمي ــج الكراهي ــى تروي ــن بتكريــس جهودهــم إل للمؤسســات واألشــخاص المعروفي

)2022، Meta علــى فيســبوك)مركز مســاعدة األعمــال

    ويوفــر هــذا الموقــع خاصيــة اإلبــالغ عــن أي محتــوى ُمســيئ ومــن ثــم يُحــذف المحتــوى، وقــد يصــل األمــر إلــى حظــر 
الحســاب عــن مشــاركة أي محتــوى يشــتمل علــى مصطلحــات أو تعبيــرات تصنــف كخطــاب كراهيــة، غيــر أن السياســة التــي 
يتبعهــا فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة تعرضــت للنقــد ألنهــا تحظــر المحتــوى المنشــور بهــا علــى أســاس المضمــون وليــس 
الســياق العــام ، ممــا يقتضــي إعــادة تقويــم سياســة مواجهــة خطــاب الكراهيــة لدمــج الســياق مــع المحتــوى، ليكــون الحظــر 

للحــاالت األكثــر ضــررا وحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر فــي الوقــت ذاته)ســعد الديــن،2021(.

     ومــن جهــة اخــرى ينتهــج موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« سياســة إزالــة المحتــوى الــذي يدعــو الــى الكراهيــة، 
انطالقــا مــن أنــه كلمــا طــال بقــاء المحتــوى علــى الموقــع كلمــا زادت فرصــة انتشــاره علــى نطــاق أوســع، وزادت 
خطــورة الضــرر الــذي يمكــن أن يمــس الضحايــا، حيــث أن إزالــة محتــوى الكراهيــة فــي مرحلــة مبكــرة يحــد مــن تعــرض 

الضحايا)كاكايــاردون،2015(.

الفرع الثالث

سياسة المشرع الفلسطيني في مواجهة نشر وترويج خطاب الكراهية عبر »فيسبوك«

    لــم يتطــرق القانــون األساســي الفلســطيني إلــى موضــوع الكراهيــة ولــم يتــم اعتبارهــا جريمــة يحاســب عليهــا القانون)المادة 
19 مــن القانــون األساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003( ، ورغــم أن قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 1960 
الســاري فــي فلســطين)الضفة الغربيــة( احتــوى علــى عــدد مــن المــواد التــي تجــرم خطــاب الكراهيــة،  وقانــون المطبوعــات 
والنشــر الفلســطيني  رقــم) 9 ( لســنة 1995 ، إال أنهمــا لــم يتنــاوَل تجريــم نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة ومحاربتــه بشــكل 

واضــح، خاصــة فــي ظــل التطــور التكنولوجــي وظهــور وســائل حديثــة لنشــر وترويــج هــذا الخطاب)علــي،2021(.

     ولمواكبــة الثــورة التكنولوجيــة وتطــور وســائل التواصــل؛ أصــدر المشــرع الفلســطيني القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 
ــى  ــع عل ــات المجتم ــن فئ ــة بي ــارة الكراهي ــي مــن شــأنها إث ــث جــرم الســلوكيات الت ــة، حي ــم اإللكتروني 2018 بشــأن الجرائ
المواقــع اإللكترونيــة ومــن ضمنهــا موقــع التواصــل االجتماعــي » فيســبوك« حيــث ورد فيــه » كل مــن أنشــأ موقعــا أو تطبيقــا 
أو حســابا إلكترونــي أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات بقصــد عــرض اي 
كلمــات مكتوبــة أو ســلوكيات مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إثــارة الكراهيــة العنصريــة أو الدينيــة أو التمييــز العنصــري بحــق فئــة 
معينــة بســبب انتمائهــا العرقــي أو المذهبــي أو اللــون أو الشــكل أو بســبب اإلعاقــة يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيــد عــن ســنة أو 
بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي دينــار أردنــي وال تزيــد علــى ألــف دينــار أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة أو بكلتــا العقوبتيــن) 

المــادة 24 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة (.
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

   ومــن خــالل هــذا النــص يتنــاول الباحــث البنــاء القانونــي لجنحــة  نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل 
ــاب  ــج خط ــر وتروي ــة نش ــن جريم ــة م ــة الوقاي ــم سياس ــاب، ث ــة العق ــم سياس ــم(، ث ــة التجري ــي« فيسبوك«)سياس االجتماع

ــى النحــو اآلتــي: ــة؛ عل الكراهي

اوالــ سياسة التجريم:

تتمثــل هــذه السياســة فــي تحديــد الســلوكيات التــي يــرى المشــرع أهميــة تجريمهــا لحمايــة مصلحــة عليــا للمجتمــع، وهنــا جــرم 
المشــرع نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، ممــا يقتضــي توضيــح البنــاء القانونــي لهــذه الجريمــة كمــا يلــي:

الركن المادي:. 1

      حــدد المشــرع الفلســطيني فــي المــادة)24( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 الســلوك االجرامــي فــي جريمــة 
ــي دون الســلبي،  ــام بســلوك إيجاب ــي القي ــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« ف ــر موق ــة عب ــج خطــاب الكراهي نشــر وتروي
يتمثــل فــي انشــاء حســاب أو صفحــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي بقصــد عــرض كلمــات أو معلومــات أو صــور أو 
أفــالم أو رســوم مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى إثــارة الكراهيــة العنصريــة أو الدينيــة أو التمييــز العنصــري بحــق فئــة معينــة بســبب 
انتمائهــا العرقــي أو المذهبــي أو اللــون أو الشــكل أو بســبب اإلعاقة)المــادة 24 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(.

يجــرم المشــرع هنــا كل ســلوك ســواء كان كتابــة أو قــوال أو فيديــو أو بــأي صــورة أخــرى يُعــرض علــى موقــع التواصــل 
االجتماعي)فيســبوك( يُقصــد بــه أو ينتــج عنــه إثــارة الكراهيــة  العنصريــة أو الدينيــة أو الطائفيــة أو التمييــز العنصــري المبنــي 

علــى الشــكل أو اللــون أو اإلعاقــة أو يحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف أو أفــراد المجتمــع.

    يالحــظ الباحــث أن المشــرع الفلســطيني فــي هــذه المــادة حــدد المرتكــزات التــي يقــوم عليهــا خطــاب الكراهيــة، لتكــون 
ــة والتســبب  ــة فــي المجتمــع الفلســطيني، والتــي يمكــن أن تكــون محــال لبــث خطــاب الكراهي ــكل الجوانــب الحياتي شــاملة ل
ــة  ــط مواجه ــق لضب ــزات بشــكل دقي ــذه المرتك ــوم ه ــم، وكان األجــدر بالمشــرع أن يحــدد مفه ــن الجرائ ــره م ــف وغي بالعن

خطــاب الكراهيــة فــي المجتمــع وعــدم الخلــط بينــه وبيــن حريــة التعبيــر عــن الــرأي.

    ومــن جهــة أخــرى قــد يكــون هــذا الشــخص انشــأ مــن قبــل حســابا علــى موقــع التواصــل لغــرض العمــل أو التواصــل 
االجتماعــي أو الترفيــه.. وهــذا ال يجرمــه القانــون، ولكــن اســتخدام هــذا الموقــع فــي إثــارة خطــاب الكراهيــة يجعــل الســلوك 

مجرمــا.

     وغالبــا مــا يتخــذ الســلوك فــي نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة صــورة تعليقــات تثيــر الكراهيــة علــى خبــر أو صــورة 
أو فيديــو أو محتــوى عاديــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« وال يثيــر أي كراهيــة، لكــن التعليقــات قــد تكــون 

بأســماء حقيقيــة أو وهميــة تبــث خطــاب الكراهية)منجــد،2018(.

     كمــا اتجــه المشــرع إلــى تجريــم الشــروع فــي ارتــكاب هــذه الجريمــة،  بنصــف العقوبــة المقــررة للجريمــة ذاتهــا، ويــرى 
الباحــث انــه كان مــن األجــدر أن تكــون العقوبــة بنفــس عقوبــة الجريمــة التامــة، نظــرا ألن االرادة االجراميــة تتوافــر فــي 

الشــروع علــى نفــس النحــو الــذي تتوافــر فيــه فــي الجريمــة التامــة.

   وبالنظــر إلــى الباعــث علــى هــذه الجريمــة، يــرى الباحــث أن هــذا الباعــث دنــيء وخبيــث يقتضــي تشــديد العقوبــة فــي حالــة 
الشــروع )حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، القضيــة رقــم 229/2020(. حيــث أن خطــورة هــذه الجرائــم ومساســها بكيــان 

المجتمــع ووحــدة النســيج االجتماعــي، تقتضــي المســاواة فــي العقوبــة بيــن الجريمــة التامــة والشــروع فيهــا.

     وباســتقراء نــص المــادة 24 مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018، يــرى الباحــث أن المشــرع لــم يشــترط لتوقيــع 
الجــزاء المقــرر علــى ارتــكاب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة تحقــق نتيجة)ماديــة( اجراميــة محــددة، وإنمــا بمجــرد 
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مباشــرة الجانــي ألي شــكل مــن اشــكال التعبيــر التــي تنشــر أو تشــجع او تبــرر الكراهيــة، تقــع الجريمــة. فهــذه الجريمــة مــن 
جرائــم الخطــر، أي الجرائــم التــي يكفــي أن تكــون فيهــا النتيجــة قانونيــة دون النتيجــة المادية)حســني، 1977(.

    ذلــك أن مجــرد نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة وإن لــم ينتــج عنــه بالضــرورة نتيجــة ماديــة ملموســة كالعنــف بيــن طوائف 
أو أفــراد المجتمــع؛ مــن شــأنه تعريــض مصلحــة عليــا للخطــر، يــرى المشــرع أهميــة حمايتهــا، حيــث مــن شــأن ترويــج هــذا 
الخطــاب  المســاس بالحقــوق والحريــات الفرديــة أو الجماعيــة للطائفــة التــي وجــه لهــا، أو للفــرد، ولــذا يــرى الباحــث أنــه إذا 

مــا نتــج عــن نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة نتائــج ماديــة ملموســة، يتعيــن أن يكــون ذلــك ظرفــا مشــددا للعقــاب.

ــث ياُلحــق المســاهم التبعي)الشــريك(  ــة، حي ــج خطــاب الكراهي ــي تروي ــة ف ــة التبعي ــا يجــرم المشــرع المســاهمة الجنائي كم
علــى االتفــاق أو التحريــض أو المســاعدة أو التدخــل علــى ارتــكاب هــذه الجريمــة، وهــذا ينســجم مــع القواعــد العامــة فــي 

ــم 10 لســنة 2018(. ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة 48 م التجريم)الم

الركن المعنوي: . 2

    تعــد جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« مــن الجرائــم العمديــة التــي 
ــة وارادة  ــي بعناصــر الجريم ــم الجان ــى أســاس عل ــوم عل ــذي يق ــي. وال ــوي صــورة القصــد الجنائ ــن المعن ــا الرك يتخــذ فيه

ــى قبولها)حســني، 1977(. ــى تحقيــق هــذه العناصــر أو إل متجهــة إل

ــي هــذه  ــوي ف ــم 10 لســنة 2018، يجــد الباحــث أن الركــن المعن ــون رق ــرار بقان     وباســتقراء نــص المــادة )24( مــن الق
الجريمــة يقــوم علــى علــم الجانــي بــأن العمــل الــذي يقــوم بــه يمــس الحقــوق الفرديــة أو الجماعيــة لطائفــة معينــة، وأن مــن 
شــأن هــذا الســلوك)ترويج ونشــر خطــاب الكراهيــة( اإلخــالل بمبــدأ المســاواة بيــن أفــراد المجتمــع وتعريضــه لعنــف، وتتجــه 

مــع ذلــك إرادتــه للقيــام بــه، أو قبــول هــذه العناصــر.

    وال يكفــي لقيــام جريمــة نشــر وترويــج  خطــاب الكراهيــة القصــد العــام، وإنمــا يتطلــب األمــر إضافــة إلــى ذلــك قصــدا 
خاصــا لــدى الجانــي، وهــو أن يقصــد الجانــي مــن خطابــه إثــارة الكراهيــة بحــق فــرد أو طائفــة معينــة بســبب االنتمــاء العرقــي 

أو الدينــي أو اللــون أو الشــكل أو اإلعاقــة.

     ويقــع علــى عاتــق النيابــة العامــة إثبــات القصــد الجنائــي الخــاص، بجميــع وســائل اإلثبــات الجنائــي، وتقــوم المحكمــة 
ــم:  ــة رق ــض الفلســطينية، القضي ــة النق ــي الدعوى)محكم ــدم ف ــي تق ــة الت ــة الواقعي ــة واألدل ــع المادي ــن الوقائ باســتخالصه م

.)2018/539

ثانيا ــ  سياسة العقاب:

ــي،  ــي و الزعب ــي التصــدي للجريمة)الحديث ــرازي ف ــر االحت ــة والتدبي ــة العقوب ــة بأهمي ــة الحديث ــرف السياســة الجنائي     تعت
2010( ولهــذا الجــزاء الجنائــي أهميــة فــي مواجهــة جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبر موقــع التواصــل االجتماعي 

»فيســبوك«.

    وقــد عــرف الفقــه العقوبــة بأنهــا الجــزاء الــذي يقــرره القانــون ويوقعــه القاضــي مــن أجــل جريمــة ويتناســب معها)حســني، 
ــه  ــي مواجهت ــا المشــرع ف ــن اإلجــراءات يعتمده ــة م ــه إجــراء أو مجموع ــرازي بأن ــر االحت ــه التدبي ــرف الفق 1977(. ويع
خطــورة إجراميــة تطويهــا شــخصية مرتكــب الجريمــة ليدرأهــا عــن المجتمع)الحديثــي و الزعبــي، 2010(، وعليــه يتنــاول 

الباحــث العقوبــات والتدابيــر المقــررة لمواجهــة جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، علــى النحــو اآلتــي:  
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

اوال ــــ العقوبات األصلية: 

 العقوبة البسيطة:1. 

     وفقــا للمــادة )24( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 يقــرر المشــرع الحبــس بحــد أعلــى ســنة، لمــن يقــوم بقصــد 
بــأي مــن الســلوكيات المؤديــة إلــى نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، وهــذا يعنــي أن الســلطة التقديريــة للقاضــي فــي توقيــع 
العقوبــة تتــراوح بيــن الحــد األدنــى لعقوبــة الحبــس، أي يبــدأ الحبــس مــن أســبوع ويمتــد إلــى الســنة،)المادة)1( مــن القــرار 
ــض الفلســطينية،  ــة النق ــذه العقوبة)محكم ــى له ــق الحــد األدن ــة بتطبي ــر ملزم ــة غي ــم 10 لســنة 2018( والمحكم ــون رق بقان

القضيــة رقــم:2021/477(.

ــى جانــب الحبــس،  ــم 10 لســنة 2018 أن تقضــي إل      كمــا يمكــن للمحكمــة بموجــب المــادة)24( مــن القــرار بقانــون رق
بإلــزام المتهــم بدفــع غرامــة لصالــح خزينــة الحكومــة تتــراوح قيمتهــا مــن مائتــي دينــار إلــى ألــف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا 

بالعملــة المتداولــة، ولهــا أن تقضــي بهــا منفــردة دون الحبــس.

      ويــرى الباحــث أنــه نظــرا لخطــورة جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، ومساســها بحقــوق األفــراد والمجتمــع، 
يتعيــن علــى المشــرع رفــع حديهــا األدنــى واألعلــى؛ لتصبــح الحبــس مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات والغرامــة الماليــة الــوارد 

النــص عليهــا. 

وبالرجــوع إلــى المــادة )44( مــن هــذا القــرار بقانــون والتــي تنــص علــى أنــه: » مــع عــدم اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد، ينــص 
عليهــا قانــون العقوبــات الســاري أو أي قانــون آخــر، يعاقــب مرتكبــو الجرائــم المعاقــب عليهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار 

بقانــون، بالعقوبــات المنصــوص عليهــا فيــه.

     وبالتالــي فــإن هــذا النــص يعطــي القاضــي إعمــال نــص المــادة )150( مــن قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 
1960 والتــي تنــص علــى : »كل كتابــة وكل خطــاب أو عمــل يقصــد منــه أو ينتــج عنــه إثــارة النعــرات المذهبيــة أو 
العنصريــة أو الحــض علــى النــزاع بيــن الطوائــف ومختلــف عناصــر األمــة يعاقــب عليــه بالحبــس مــدة ســتة أشــهر إلــى ثــالث 

ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى خمســين دينــاراً.

    فــي هــذا النــص لــم يحــدد المشــرع وســيلة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة، ولكــن ينطبــق هــذا النــص علــى نشــر وترويــج 
ــالث  ــى ث ــهر إل ــتة أش ــن س ــس م ــة الحب ــون العقوب ــبوك«، لتك ــي »فيس ــع التواصــل االجتماع ــر مواق ــة عب ــاب الكراهي خط

ســنوات وغرامــة ماليــة ال تزيــد علــى خمســين دينــارا.

    كمــا قــرر المشــرع عقوبــة الغرامــة للشــخص المعنــوي إذا ارتكبــت جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة باســمه أو 
لحســابه، والتــي تتــراوح بيــن خمســة آالف دينــار وعشــرة آالف دينــار أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونا)المــادة 29 مــن 

القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة(.

 العقوبة المشددة:. 1

ــو: كل  ــة، والموظــف ه ــج خطــاب الكراهي ــة نشــر وتروي ــددا لعقوب ــا مش ــام ظرف ــة الموظــف الع ــر المشــرع صف      اعتب
مــن يعمــل فــي القطــاع العــام أو الخــاص أو المؤسســات الخاصــة أو الهيئــات المحليــة واألهليــة أو الجمعيــات أو الشــركات 

ــة، وكل مــن هــو فــي حكمهــم. )المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(. الخاصــة التــي تســاهم بهــا الدول

     فــكل موظــف بهــذا المعنــى يرتكــب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة أثنــاء عملــه أو بمناســبة هــذا العمــل أو يســهل 
ذلــك للغيــر تزيــد العقوبــة بمقــدار الثلث)الفقــرة 1 مــن المــادة 27 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(. وتزيــد العقوبــة 
بمقــدار الثلثيــن إذا كان مرتكــب الجريمــة مــن موظفــي مــزودي الخدمــة أثنــاء عملــه أو بمناســبة عملــه أو ســهل لغيــر ارتــكاب 
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الجريمة)الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 27 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة(.

      ويعــرف مــزود الخدمــة بأنــه: أي شــخص يقــدم لمســتخدمي الخدمــة الخاصــة بــه القــدرة علــى االتصــال عــن طريــق 
تكنولوجيــا المعلومــات، أو أي شــخص آخــر يقــوم بمعالجــة أو تخزيــن أو اســتضافة بيانــات الحاســوب نيابــة عــن أي خدمــة 

إلكترونيــة أو مســتخدمي هــذه الخدمة)المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(.

     وبحســب المــادة )51( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 يعتبــر التكــرار ظرفــا مشــددا لعقوبــة نشــر وترويــج 
ــم ينظــم ظــرف التكــرار فــي هــذا القــرار بقانــون، وبالتالــي فــإن تنظيــم  خطــاب الكراهيــة، غيــر أن المشــرع الفلســطيني ل
هــذا الحالــة يخضــع للقواعــد العامــة الــواردة فــي المــادة)102( مــن  قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 1960، والتــي 
نصــت علــى : مــن حكــم عليــه بالحبــس حكمــا مبرمــا ثــم ارتكــب قبــل إنفــاذ هــذه العقوبــة فيــه أو فــي أثنــاء مــدة عقوبتــه أو فــي 
خــالل ثــالث ســنوات بعــد أن قضاهــا أو بعــد ســقوطها عنــه بأحــد األســباب القانونيــة - جنحــة مماثلــة للجنحــة األولــى - حكــم 
عليــه بمــدة ال تتجــاوز ضعفــي العقوبــة التــي تســتلزمها جريمتــه الثانيــة، علــى ال أن يتجــاوز هــذا التضعيــف خمــس ســنوات.

   وعلــة التشــديد هنــا الخطــورة االجراميــة للجانــي، والتكــرار ظــرف شــخصي بالنســبة لمــن توافــر فيــه، ال فــرق بيــن أن 
يكــون فاعــال للجريمــة أو مســاهما مســاهمة تبعية)الحديثــي و الزعبــي، 2010( وقــد حــدد المشــرع وســيلة إثبــات التكــرار 
بــأي حكــم مبــرم صــادر بإدانــة الجانــي بمــا فــي ذلــك األحــكام القضائيــة األجنبيــة )المــادة 51 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 

لســنة 2018(.

     كمــا يعتبــر ظرفــا مشــددا للعقوبــة ارتــكاب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة مــن خالل عصابــة منظمــة أو ارتكابها 
باســتغالل مــن لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره أو التغريــر به)المــادة 52 مــن القــرار بقانون رقــم 10 لســنة 2018(. 

     ويــرى الباحــث أن المشــرع أخــذ بعيــن االعتبــار مــدى خطــورة هــذه الجريمــة علــى الســلم األهلــي فــي المجتمــع وحقــوق 
وحريــات األفــراد، فجعــل ارتكابهــا مــن خــالل عصابــة منظمــة ظرفــا مشــددا، ومــن جهــة أخــرى ســعى إلــى حمايــة صغــار 

الســن مــن االســتغالل أو االســتخدام فــي ارتــكاب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة.

ثانيا ـــ التدابير االحترازية: 

   تقتضــي مصلحــة المجتمــع فــي مكافحــة اإلجــرام فــرض مجموعــة مــن اإلجــراءات ورد النــص عليهــا بشــكل عــام فــي 
المــادة)28( مــن قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 1960 تحــت بنــد التدابيــر االحترازيــة، وأخــذ القــرار بقانــون رقــم 
10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة بمجموعــة مــن التدابيــر الالزمــة فــي مكافحــة جريمــة نشــر وترويــج خطــاب 

الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«، يتناولهــا الباحــث كمــا يلــي:

 اغالق المحل:. 1

ــج خطــاب  ــه نشــر وتروي ــارس من ــذي يم ــون احــكام اغــالق المحــل ال ــرار بقان ــي الق ــم ينظــم المشــرع الفلســطيني ف      ل
الكراهيــة، بــل اكتفــى بالنــص عليــه فــي الفقــرة )1( مــن المــادة)50( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018، ممــا يعنــي أن 
تنظيــم هــذه الحالــة يخضــع للقواعــد العامــة الــواردة فــي المــادة )35( مــن قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 1960.

    وإغــالق المحــل يعنــي المنــع مــن مزاولــة العمــل نفســه داخــل المحــل ذاتــه، باإلغــالق ينصــرف إلــى المحــل بوصفــه مكانــا 
لمزاولــة النشــاط اإلجرامي)الحديثــي و الزعبــي، 2010(، ويتعيــن أن يكــون قــرار المحكمــة بإغــالق المحــل محــدد المــدة، 

يتــراوح مــن شــهر إلــى ســنة)الفقرة 1 مــن المــادة 35( مــن قانــون العقوبــات األردنــي رقــم 16 لســنة 1960.



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون24

السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

 حجب الموقع اإللكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم:. 2

       ورد النــص علــى هــذا التدبيــر فــي الفقــرة األولــى مــن المــادة )50( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018، بشــأن 
ــذي  ــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« ال ــل حســاب موق ــث يعطــي للمحكمــة أن تقضــي بتعطي ــة، حي ــم االلكتروني الجرائ

اســتخدم فــي نشــر وترويــج الكراهيــة، والــذي ينطبــق عليــه وصــف موقــع الكترونــي. 

     ويُعــرف الموقــع اإللكترونــي بأنــه: مــكان إتاحــة المعلومــات أو الخدمــات علــى الشــبكة اإللكترونيــة مــن خــالل عنــوان 
محدد)المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(. ويفــرض هــذا القــرار بقانــون علــى مــزود الخدمــة حجــب رابــط 
ــرة 2 مــن  ــه مــن الجهــات القضائية)الفق ــى األوامــر الصــادرة إلي ــاء عل ــة بن ــى الشــبكة اإللكتروني ــق عل ــوى أو تطبي أو محت
المــادة 31 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(. علــى أال تزيــد مــدة الحجــب علــى ســتة أشــهر، مــا لــم تجــدد المــدة 

وفقــاً لإلجــراءات المقررة)الفقــرة 2 مــن المــادة 39 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018(.

 المصادرة: . 3

       تعــرف المصــادرة بأنهــا نــزع ملكيــة مــال منقــول رغــم إرادة مالكــه بغيــر مقابــل وإضافتــه إلــى ملكيــة الدولة)الحديثــي 
ــة مــن المــادة 50 مــن القــرار بقانــون يشــترط لمصــادرة األجهــزة أو البرامــج أو  ــا للفقــرة الثاني و الزعبــي، 2010(، ووفق
الوســائل االخــرى المســتخدمة فــي ارتــكاب جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة أن تقــع الجريمــة، وأن يصــدر الحكــم 

مــن المحكمــة مراعيــا حقــوق غيــر حســن النيــة، ويتكفــل الجانــي بــأي مصاريــف تســتلزمها إجــراءات تنفيــذ  المصــادرة.

ثالثا ـــ سياسة الوقاية:

     ال شــك أن السياســة الجنائيــة القائمــة علــى تجريــم الســلوكيات وتحديــد الجــزاء المترتــب عليهــا ال يمكــن أن تشــكل الوســيلة 
الكافيــة فــي مواجهــة جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك«؛ ألنــه فــي ظــل 
التطــور التكنولوجــي الواســع هنــاك ابتــكار دائــم التطــور مــن موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« بتوفيــر العديــد مــن 
األدوات للتعامــل مــع التعبيــر عــن الــرأي وبــث خطــاب الكراهية)بطيــخ،2021(، إضافــة إلــى التزايــد المســتمر فــي عــدد 

مســتخدمي هــذا الموقــع، ممــا يجعــل إمكانيــة مالحقــة كل شــخص ينشــر ويــروج خطــاب الكراهيــة غايــة فــي الصعوبــة.

     وفــي ســبيل الحــد مــن جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« وآثارهــا، 
حــرص المشــرع  فــي المــادة)53( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 علــى النــص: » يعفــى مــن العقوبــات المنصوص 
عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون، كل مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــالغ الســلطات المختصــة بــأي معلومــات عــن الجريمــة وعــن 
األشــخاص المشــتركين فيهــا، وذلــك قبــل علــم الســلطات بهــا وقبــل وقــوع الضــرر، ويجــوز للمحكمــة أن تقضــي بوقــف تنفيــذ 

العقوبــة إذا حصــل اإلبــالغ بعــد علــم الســلطات المختصــة، وأدى إلــى ضبــط باقــي الجنــاة.  

    فــي هــذا النــص يــوازن المشــرع بيــن مصلحتيــن: األولــى العقــاب والثانيــة تماســك المجتمــع ووحدتــه، ونظــرا لخطــورة 
جريمــة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي )فيســبوك(، والخفــاء الــذي يعمــل بــه فاعلهــا مــن 
وراء شاشــة غالبــا بحســاب وهمــي؛ ســعى المشــرع إلــى تشــجيع األفــراد بمســاعدة الســلطات العامــة فــي الكشــف عــن هــذه 
الجرائــم وهــي فــي مهدهــا، وقبــل وقــوع الضــرر، وللمحكمــة وقــف تنفيــذ العقوبــة حتــى إذا كانــت الجريمــة قــد وقعــت، طالمــا 

ســاعد هــذا اإلبــالغ فــي ضبــط الجنــاة. 

ــارة  ــا الض ــار آثاره ــل انتش ــا، وقب ــلطات به ــم الس ــل عل ــة قب ــذه الجريم ــف ه ــى كش ــرع عل ــرص المش ــر ح ــذا يظه    وبه
بالمجتمــع، أي كشــفها فــي مرحلــة الشــروع وقبــل اخفــاء االدلــة مــن قبــل الجنــاة، وهــو األمــر الــذي يتماشــى مــع تفــادي مــا 
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ــار تمــس بوحــدة المجتمــع وتماســكه واســتقراره. يمكــن أن تســببه مــن آث

     فسياســة رصــد المحتــوى ومالحقــة مــن قــام بنشــره، ال يمكــن أن تكــون مجديــة فيمــا يخــص التعليقــات علــى المحتويــات 
العاديــة، فقــد يكــون اآلالف التعليقــات علــى محتــوى عــادي، وفيهــا أعــداد كبيــرة تثيــر الكراهيــة، فليــس مــن الســهل رصدهــا، 
ممــا يســتلزم اســتكمال عناصــر السياســة الجنائيــة فــي دولــة فلســطين فــي مواجهــة خطــاب الكراهيــة بالوقايــة والبحــث فــي 

أســبابه ومعالجتهــا. 

    واولــى خطــوات الوقايــة مــن نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة يــرى الباحــث  أن يتبنــى المجتمــع الفلســطيني بــكل مكوناتــه 
وشــرائحه خطــاب مضــاد، يقــوم علــى تأكــد القيــم التــي يهددهــا اســتخدام خطــاب الكراهيــة، وحشــد رأي عــام يتبنــى احتــرام 
الكرامــة المتأصلــة لجميــع أفــراد البشــرية وحقوقهــم المتســاوية، وتعزيــز لغــة الحــوار والتعبيــر عــن الــرأي فــي المجتمــع، 
ــا بشــأن  ــم المتحــدة وخطــة عمله ــة لخطــاب الكراهية)اســتراتيجية األم ــل المحرك ــباب والعوام ــى التصــدي لألس ــة إل إضاف

خطــاب الكراهيــة، 2019(.

      ويــرى الباحــث أنــه يتعيــن علــى المشــرع الفلســطيني التدخــل بإنشــاء مرصــد وطنــي يقــوم بمهمــة رصــد المحتــوى علــى 
اإلنترنــت ليكــون وســيلة وقائيــة لمكافحــة بــث خطــاب الكراهيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي، وقــد يشــمل ذلــك الرقابــة 
علــى البيانــات واعتراضهــا وجمعهــا واســتبقائها، بمــا ال يتعــارض مــع حريــة التعبيــر عــن الــرأي، وهــذا يســاعد فــي كشــف 

بــث خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي ومــا قــد يفضــي إليــه مــن أعمــال عنــف ومســاس بالســلم األهلــي.

الخاتمة

    حــاول الباحــث جاهــدا الوصــول إلــى حلــول لمشــكلة نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة عبــر موقــع التواصــل االجتماعــي 
»فيســبوك« فــي ظــل التداخــل مــع حريــة الــرأي والتعبيــر، وخلــص إلــى النتائــج والتوصيــات التاليــة: 

أوال ــــ أهم النتائج:

حرية الرأي والتعبير من أسمى حقوق اإلنسان. 	

تختلط حرية الرأي والتعبير مع نشر وترويج خطاب الكراهية. 	

مصطلح خطاب الكراهية ورد فضفاضا في التشريع الفلسطيني. 	

نشــر وترويــج خطــاب الكراهيــة أحــدى التحديــات التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني وتهــدد الســلم األهلــي  	
فــي ظــل الواقــع السياســي واالقتصــادي والثقافــي.

خلو التشريع الفلسطيني من الحدود الفاصلة بين حرية التعبير عن الرأي وخطاب الكراهية. 	

تعد جريمة نشر وترويج خطاب الكراهية جنحة يُقرر لها القانون عقوبات وتدابير احترازية. 	

ــررة  	 ــة المق ــه بنصــف العقوب ــب علي ــة يُعاق ــج خطــاب الكراهي ــكاب جريمــة نشــر وتروي ــي ارت الشــروع ف
ــة. ــة التام للجريم
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

مسؤولية مواجهة نشر وترويج خطاب الكراهية مسؤولية جماعية لكل مكونات المجتمع الفلسطيني. 	

التشريع الفلسطيني لم يساهم بالشكل المطلوب في منع خطاب الكراهية. 	

ثانيا ـــ أهم التوصيات:

ــرأي  	 ــة ال ــة وحري ــن خطــاب الكراهي ــه بي ــز في ــى ســن تشــريع واضــح يمي دعــوة المشــرع الفلســطيني إل
ــق. ــر بشــكل دقي والتعبي

دعــوة المشــرع الفلســطيني إلــى توضيــح المصطلحــات الــواردة فــي المــادة 24 مــن القــرار بقانــون رقــم 10  	
لســنة 2018، ممــا يســاهم فــي تحقيــق مبــدأ شــرعية الجريمــة والعقــاب.

ــاب  	 ــج خط ــر وتروي ــن نش ــرار ع ــة واض ــج ملموس ــق نتائ ــار تحق ــى اعتب ــطيني إل ــرع الفلس ــوة المش دع
ــة.  ــاقة المؤقت ــغال الش ــا باألش ــب عليه ــة يعاق ــح جناي ــث تصب ــة، بحي ــدد للعقوب ــرف مش ــة ظ الكراهي

دعــوة المشــرع الفلســطيني إلــى المســاواة فــي العقوبــة بيــن الشــروع والجريمــة التامــة فــي جريمــة نشــر  	
ــروع  ــي الش ــة ف ــاوي اإلرادة اإلجرامي ــة، وتس ــذه الجريم ــورة ه ــرا لخط ــة، نظ ــاب الكراهي ــج خط وتروي

والجريمــة التامــة

ــة  	 ــز لغ ــة وتعزي ــاد للكراهي ــاب مض ــى خط ــرف يتبن ــاق ش ــطير ميث ــى تس ــطيني إل ــع الفلس ــوة المجتم دع
ــرأي. ــن ال ــر ع ــوار والتعبي الح

ــال  	 ــي النض ــبوك« ف ــي »فيس ــل االجتماع ــع التواص ــتغالل موق ــى اس ــطيني إل ــعب الفلس ــاء الش ــوة أبن دع
ــان. ــوق اإلنس ــفة حق ــيخ فلس ــة وترس ــم الديمقراطي ــر قي ــلمي ونش ــي الس السياس

دعوة المشرع الفلسطيني إلى إنشاء مرصد وطني لرصد خطاب الكراهية والوقاية منه. 	
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المصادر والمراجع

اوال ـــ المصادر:

المواثيق الدولية:. 1

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948. 	

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. 	

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965. 	

التشريعات الوطنية:. 2

القانون األساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. 	

قانون العقوبات األردني رقم 16 لسنة 1960. 	

قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني  رقم) 9 ( لسنة 1995. 	

القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018 بشأن الجرائم اإللكترونية. 	

ثانيا ــــ المراجع:

1. الكتب:

أكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، َعمان،2008. 	

ــة  	 ــة، دار الثقاف ــات »القســم العــام«، الطبعــة الثاني ــون العقوب ــد الزعبــي، شــرح قان فخــري الحديثــي، وخال
ــان،2010. ــع، عم للنشــر والتوزي

حســن الســوداني، و محمــد المنصــور، شــبكات التواصــل االجتماعــي وتأثيرهــا علــى جمهــور المتلقيــن،  	
ــاب االكاديمــي، عمــان،2016. الطبعــة األولــى، مركــز الكت

أحمــد عــوض بــالل، مبــادئ قانــون العقوبــات المصــري، )القســم العــام(، بــدون رقــم طبعــة، دار النهضــة  	
العربيــة، القاهــرة، 2010.

محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون العقوبــات »القســم العــام«، الطبعــة الرابعــة، دار النهضــة العربيــة،  	
القاهــرة، 1977.

رؤوف عبيد، مبادئ علم اإلجرام، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة،1974. 	

أحمد سرور، أصول السياسة الجنائية، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1972. 	

نجمــة علــي، شــبكة كارهــة: خطــاب الكراهيــة فــي منصــات التواصــل االجتماعــي بيــن الفلســطينيين/ات  	
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

وأثــره علــى حقوقهــم الرقميــة )حملــة(، بــدون رقــم طبعــة، المركــز العربــي لتطويــر اإلعــالم االجتماعــي، 
حيفــا، 2021.

إغينيــو كاكايــاردون وآخــرون، مكافحــة خطــاب الكراهيــة فــي االنترنــت، بــدون رقــم طبعــة، منظمــة األمــم  	
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(،2015.

خطابــات الكراهيــة وقــود الغضــب » نظــرة علــى مفاهيــم أساســية فــي اإلطــار الدولــي«، بــدون رقــم طبعــة،  	
مركــز هــردو  لدعــم التعبير الرقمــي، القاهــرة،2016.

ــم طبعــة، األمــم المتحــدة،  	 ــدون رق ــة، ب اســتراتيجية األمــم المتحــدة وخطــة عملهــا بشــأن خطــاب الكراهي
نيويــورك، 2019.

ــي  	 ــز العالم ــد العزي ــن عب ــد هللا ب ــك عب ــز المل ــة، مرك ــم طبع ــدون رق ــة، ب ــة خطــاب الكراهي ــل مكافح دلي
ــا، 2019. ــيد(، النمس ــان والثقافات)كايس ــاع األدي ــن أتب ــوار بي للح

دليــل الحــق فــي حريــة التعبيــر علــى اإلنترنــت فــي األردن، بــدون رقــم طبعــة، المركــز الدولــي لقوانيــن  	
منظمــات المجتمــع المدنــي، عمــان، 2021.

 رسائل علمية:. 2

ــة  	 ــات«، رســالة ماجســتير، كلي ــة .)2019(، االنقســام الفلســطيني 2007 »الظــروف والتداعي جــاد هللا، آي
الدراســات العليــا ، جامعــة الخليــل.

المقاالت في المجالت:. 3

البــدري،اركان هادي.)2019(.خطــاب الكراهيــة فــي نطــاق القانــون الدولــي الجنائــي، مجلــة العلــوم  	
القانونيــة والسياســية، المجلــد )8( العدد)2(،جامعــة ديالــى، العــراق.

ــة«  	 ــريعات الوطني ــة والتش ــق الدولي ــن المواثي ــر بي ــرأي والتعبي ــة ال ــيد)2018(. حري ــة الس ــي، هال الهالل
دراســة حالــة لبعــض التشــريعات المصريــة فــي ظــل دســتوري 1971 و 2014«، مجلــة كليــة االقتصــاد 

ــة القاهــرة، مصــر. ــدد)2(، جامع ــد)19( الع ــوم السياســية، المجل والعل

براهيمــي، ســهام.)2015(. واقــع حريــة الــرأي والتعبيــر فــي التشــريعات الوطنيــة والدوليــة، مجلــة القانــون  	
والعلــوم السياســية، المجلــد)1( العــدد)2(، المركــز الجامعــي بالنعامــة، الجزائــر.

بطيــخ، حاتــم أحمــد.)2021(. تطــور السياســة التشــريعية في مجــال مكافحة جرائــم تقنية المعلومات)دراســة  	
تحليليــة مقارنــة(، مجلــة الدراســات القانونيــة واالقتصاديــة، المجلــد )7( العدد)1(،كليــة الحقــوق، جامعــة 

مدينــة الســادات، مصــر.

ــة  	 ــة كلي ــر( مجل ــل أســماء.)2018(. شــبكات التواصــل االجتماعي)النشــأة والتأثي خضــر، ســامية  و د. نبي
ــة، العــدد )24( الجــزء)2(، جامعــة عيــن شــمس، مصــر. التربي

ســعد الديــن، رانيــا ســليمان.)2021(. وســائل التواصــل االجتماعــي ومواجهــة خطــاب الكراهيــة، مجلــة آفــاق  	
اجتماعيــة،، العــدد )2(، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، مجلــس الــوزراء، جمهوريــة مصــر العربيــة.
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اإلصدار األول، السنة السابعة، 2023

عبــد الحكيــم، بــن هبــري و فــؤاد، بالل.)2020(.جدليــة حريــة الــرأي والتعبيــر وجريمــة التمييــز وخطــاب  	
ــوم االجتماعيــة،  ــة للبحــوث فــي العل ــة االكاديمي ــة والســلطة، مجل ــة بيــن الحري ــة: نمــوذج للموازن الكراهي

المجلــد)1( العــدد)2(، المركــز الجامعــي إليــزي، الجزائــر.

عبــد الســالم، ســعد.)2021(.جذور صناعــة خطــاب الكراهيــة فــي ثقافــة المجتمــع المعاصــر، مجلــة التميــز  	
الفكــري للعلــوم االجتماعيــة واالنســانية، العــدد)5(، كليــة العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية، جامعــة الشــاذلي 

بــن جيــد، الطــارف، الجزائــر.

ــة،  	 ــدة للديمقراطي ــي إرســاء ممارســة جي ــا اإلعــالم واالتصــال ف ــوال.)2018(. دور تكنولوجي ــي، ن مغزيل
ــا. ــي، ألماني ــة، العــدد)1(، المركــز الديمقراطــي العرب ــة الدراســات اإلعالمي مجل

 التقارير:	. 

Ipoke  .)2021(. الواقع الرقمي الفلسطيني، االصدار السادس. 	

ماعــت للســالم والتنميــة وحقــوق اإلنســان)2019(، تقريــر حــول االنتهــاكات اإلســرائيلية للحقــوق المدنيــة  	
ــة  ــى لجن ــدم إل ــرة 2014 ـ 2018،  مق ــة وغــزة، للفت ــة الغربي ــي الضف والسياســية/ للســكان الفلســطينيين ف
حقــوق اإلنســان الخاصــة بمتابعــة مــدى التــزام الــدول بأحــكام العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 

ــدورة 123. ال

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)2017(، الفقر متعدد األبعاد في فلسطين. 	

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)2021(، مسح القوى العاملة الفلسطينية. 	

 االنترنت:	. 

ــة  	 ــلة حري ــق، سلس ــس ُمطل ــه لي ــي ولكن ــر: حــق أساســي عالم ــة التعبي ــل 2019(.حري ــب، يانينا.)أبري ويل
التعبيــر، الوحــدة الدوليــة لهيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون السويســري)SBC(  تاريــخ الولــوج: 3 مــارس 
www.swissinfo.ch/ara/ح--رية-التعبير--حق-أساســي-عالمي-ولكنه-ليس-  : خــالل  مــن   2022

ــق/46553314  مطل

مــا هــو خطــاب الكراهية)أكتوبــر 2019(، مركــز الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز العالمــي للحــوار بيــن  	
أتبــاع األديــان والثقافات)كايســيد(، النمســا ، مــن خــالل: https://www.kaiciid.org/ar  تاريــخ الولــوج 

2 فبرايــر2022.

ــو  	 ــة العف ــاواة، منظم ــر والمس ــة التعبي ــول حري ــدن 2009 ح ــادئ كام ــو الدولية.)2009(.مب ــة العف منظم
http://www.amnestymena.org/ar/ :الدوليــة، تاريــخ الولــوج: 15 مــارس 2022، مــن خــالل

Magazine/Issue16/camdenprinciples.aspx

ــرين  	 ــادات الناش ــة، إرش ــى الكراهي ــض عل ــاب يح ــن Meta .)2022(.خط ــال م ــاعدة األعم ــز مس مرك
https://ar-ar.facebook.com/ : ومنشــئي المحتــوى، ، تاريــخ الولــوج: 20 مــارس 2022 مــن خــالل

http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD--%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/46553314
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD--%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/46553314
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD--%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/46553314
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD--%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/46553314
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http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD--%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/46553314
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD--%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1--%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82/46553314
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السياسة اجلنائية يف مواجهة خطاب الكراهية عرب موقع التواصل االجتماعي)فيسبوك(

business/help/170857687153963

ــل  	 ــوج: 1 أبري ــخ الول ــة؟ ، تاري ــة الكراهي ــف يســعنا مواجه Article 19  Challengehate.)2022(.كي
/https://challengehate.com/ar/how-can-we-challenge-hate  : 2022، مــن خــالل
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الملخص.

ــتثمار  ــار أو اس ــة ادّخ ــة بغي ــدول النفطي ــم ال ــل معظ ــن قب ــاؤها م ــم إنش ــة ت ــرة اقتصادي ــيادية ظاه ــق الس ــد الصنادي      تع
الفوائــض الماليــة المحققــة نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط، واالســتفادة منهــا فــي العديــد مــن القطاعــات ســواء داخــل الدولــة أو 
خارجهــا، ويهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى صناديــق الثــروة الســيادية بشــكل عــام مــن خــالل بيــان دوافــع إنشــائها وأهدافهــا 
ــة  ــك مــن خــالل عــرض ثالث ــة خاصــة، وذل ــة المتحــدة بصف ــة اإلمــارات العربي ــة دول ــى تجرب وأنواعهــا، مــع التركيــز عل
صناديــق أساســية، هــي: مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة، وجهــاز أبوظبــي لالســتثمار، وصنــدوق مبادلــة لالســتثمار. 
وذلــك عــن طريــق بيــان كيفيــة إســهام تلــك الصناديــق فــي إحــداث التنميــة االقتصاديــة وتنويــع مصــادر الدخــل داخــل دولــة 

اإلمــارات العربيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: صناديــق الثــروة الســيادية؛ مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة؛ جهــاز أبوظبــي لالســتثمار؛ صنــدوق 
ــتثمار. مبادلة لالس
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Achievements and Future Aspirations in Vision 2030
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Abstract.

   Sovereign funds are seen as an economic phenomenon, it was created by the majority of the 
oil countries, with the aim of save and invest the financial surpluses have been accumulated as 
a result of rising oil prices, and their utilization in several sectors either within or outside the 
State. The research aims to identify the sovereign funds in general by clarify the reasons for 
its establishment, goals, and types. In particular, with a focus on the experience of the UAE by 
showing the three basic Funds, Investment Corporation of Dubai, Abu Dhabi Investment Au-
thority, and the Maubadala Development Company, and how these funds contributed to achieve 
economic development and income diversification in UAE.

Keywords: Sovereign wealth funds; Investment Corporation of Dubai; Abu Dhabi Investment 
Authority; Maubadala Investment Company.
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المقدمة

     تشــهد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تطــورات اقتصاديــة واجتماعيــة متســارعة منــذ منتصــف الســبعينات أدت إلــى 
ــة  ــة اإلنتاجي ــع القطاعــات االقتصادي ــث حققــت جمي ــة حي ــع أرجــاء الدول ــي جمي ــة ف ــة عالي ــق مســتويات نمــو اقتصادي تحقي

والخدميــة معــدالت نمــو عاليــة. 

ــة ادخــار أو اســتثمار  ــة بغي ــدول النفطي ــل معظــم ال ــم إنشــاؤها مــن قب ــة ت ــق الســيادية ظاهــرة اقتصادي ــر الصنادي      وتعتب
الفوائــض الماليــة المحققــة نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط، واالســتفادة منهــا فــي العديــد مــن القطاعــات ســواء داخــل الدولــة 
أو خارجهــا. ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أحــد أهــم الــدول فــي العالــم التــي أنشــأت صناديــق الثــروة الســيادية، حيــث 
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تمتلــك ســبع صناديــق بحجــم أصــول تقــدر ب1265.8 مليــار دوالر بنســبة 17.19 % مــن إجمالــي أصــول صناديــق الثــروة 
الســيادية فــي العالــم، و 43.31 % مــن إجمالــي أصــول الصناديــق الســيادية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

      ونظــرا ألهميــة هــذه الصناديــق ودورهــا التنمــوي األمــر الــذي يســتدعي دراســتها بالتفصيــل ، إال أننــا ســنقتصر علــى 
ثالثــة مــن هــذه الصناديــق وهــي مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة، جهــاز أبوظبــي لالســتثمار، شــركة مبادلــة للتنميــة.

الدراسات السابقة:

ــة -  ــة العربي ــرادات النفطي ــي ترشــيد اإلي ــروة الســيادية ف ــق الث ــوان دور صنادي ــم، دراســة بعن ــد الكري ســليماني عب
مــع اإلشــارة إلــى حالــة أبوظبــي، رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة 
ــا  ــث أنواعه ــن حي ــيادية م ــق الس ــف بالصنادي ــة التعري ــت الدراس ــر، 2014. تناول ــكرة، الجزائ ــد خضــر بس محم
وأهدافهــا، مــع اإلشــارة إلــى جهــاز أبوظبــي لالســتثمار وصنــدوق مبادلــة للتنميــة مــن حيــث أهــداف واســتراتيجية 

الصنــدوق االســتثمارية وذلــك حتــى عــام 2010.

وقــد توصلــت الدراســة إلــى تطــور صناديــق الثــروة الســيادية مــن حيــث الحجــم أو العــدد، كمــا أنهــا تعتبــر ضــرورة 
وحــال اســتراتيجيا للــدول العربيــة ذات الفوائــض النفطيــة مــن أجــل ترشــيد هــذه الفوائــض بشــرط اســتثمارها شــكل 
جيــد، كذلــك توصلــت إلــى أن صنــدوق مبادلــة يعــد نموذجــا رائــدا فــي مجــال اســتغالل العائــدات الماليــة، مــن خــالل 
اســتثماره فــي قطاعــات متنوعــة. ومــن أبــرز التوصيــات ضــرورة خلــق كل التســهيالت الالزمــة مــن أجــل توفيــر 

بيئــة مالئمــة الســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية العربيــة.

د. شــبوطي حكيــم، محــي الديــن ســمير، دور صناديــق الثــروة الســيادية فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة وتنويــع - 
مصــادر الدخــل )دراســة تجربــة إمــارة دبــي، مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة(، مجلــة الدراســات االقتصادية 
والماليــة، كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة الشــهيد حمــه لخضــر، الــوادي، الجزائــر، 
العــدد العاشــر، 2017. وقــد تناولــت المقصــود بالصناديــق الســيادية ومبــررات إنشــائها وأهدافهــا، مــع دراســة حالــة 
مؤسســة دبــي لالســتثمار مــن خــالل بيــان نشــأتها ومجــاالت اســتثمارها مثــل )النقــل والطاقــة والعقــارات( . إال أنهــا 
لــم توضــح دورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة وتنويــع مصــادر الدخــل فــي دولــة اإلمــارات. ومــن أهــم النتائــج التــي 
توصــل لهــا البحــث، أن إنشــاء صناديــق الثــروة الســيادية يتعلــق بزيــادة الطاقــة االســتيعابية لالقتصــاد الوطنــي، 
ــذراع االســتثماري الرئيســي لحكومــة  ــل ال ــه، وأن مؤسســة دبــي لالســتثمار تمث ــع قاعدت ــه وتنوي ــات زيادت وإمكان

دبــي.

دراســة بعنوان Arab Sovereign Wealth Funds in the Global Public Policy Discourse الصادرة - 
عــن مركــز كارنيجــي للشــرق األوســط عــام 2008، حيــث تناولــت صناديــق الثــروة الســيادية فــي عــدد مــن الــدول 

العربيــة مثــل اإلمــارات والكويــت والســعودية وقطــر مــن حيــث نشــأتها والقطاعــات التــي تســتثمر بهــا.

ــروة الســيادية  ــق الث ــف بصنادي ــم التعري ــي تناوله ــة والدراســات الســابقة ف ــن الدراســة الحالي      ويتضــح أوجــه التشــابه بي
ــة تضمــن دراســة عــدد مــن صناديــق الثــروة الســيادية  وأهدافهــا وأنواعهــا، أمــا االختــالف فيكمــن فــي أن الدراســة الحالي
اإلماراتيــة بالتفصيــل وبيــان اســتثماراتها المتعــددة، وقــد توصلــت الدراســة الحاليــة إلــى نتائــج مفادهــا مســاهمة  صناديــق 
الثــروة الســيادية اإلماراتيــة محــل الدراســة فــي تنويــع مصــادر الدخــل لدولــة اإلمــارات العربيــة بشــكل كبيــر، حيــث تجــذب 
هــذه الصناديــق االســتثمارات فــي العديــد مــن القطاعــات مثــل النقــل والطاقــة والصناعــة والعقــارات واإلنشــاءات والترفيــه 
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والســياحة وغيرهــا، وبالتالــى يكــون لهــا دور كبيــر فــي التنميــة االقتصاديــة واالســتقرار االقتصــادي داخــل دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. 

وأن تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في إنشاء تلك الصناديق مثال يحتذي بها للعديد من الدول.  

منهجية البحث:

ــم  ــا ت ــة، كم ــيادية اإلماراتي ــروة الس ــق الث ــص صنادي ــداف وخصائ ــأة وأه ــان نش ــي لبي ــج الوصف ــى المنه ــاد عل ــم االعتم   ت
االعتمــاد علــى المنهــج التحليلــي لتحليــل بيانــات ومؤشــرات تلــك الصناديــق مــن أجــل توضيــح دورهــا فــي تحقيــق النمــو 

ــارات.  ــة اإلم االقتصــادي داخــل دول

نتائج البحث:

توصل البحث إلى النتائج التالية:-

ــارات -  ــة اإلم ــي دول ــع مصــادر الدخــل ف ــي تنوي ــة محــل الدراســة ف ــروة الســيادية اإلماراتي ــق الث أســهمت صنادي
العربيــة المتحــدة بشــكل كبيــر، حيــث تجــذب هــذه الصناديــق االســتثمارات فــي العديــد مــن القطاعــات مثــل النقــل 
ــي  ــر ف ــا دور كبي ــى يكــون له ــه والســياحة وغيرهــا، وبالتال ــارات واإلنشــاءات والترفي ــة والصناعــة والعق والطاق

ــة المتحــدة.  ــة اإلمــارات العربي ــة واالســتقرار االقتصــادي داخــل دول ــة االقتصادي التنمي

حققت صناديق الثروة السيادية منذ إنشائها إنجازات عديدة على المستوى المحلي والدولي.- 

أن تجربــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي إنشــاء تلــك الصناديــق يحتــذي بهــا للعديــد مــن الــدول. وعلــى وجــه - 
الخصــوص تجربــة كل مــن مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة وجهــاز أبوظبــي لالســتثمار وصنــدوق مبادلــة 
للتنميــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي دعــم نجــاح تجربــة صنــدوق مصــر مــن خــالل الشــراكة فــي األنشــطة االقتصادية 

الحديثــة بمــا ينعكــس فــي التنــوع االقتصــادي ورفــع كفــاءة ومهــارات العنصــر البشــري.

المبحث األول

اإلطار النظري لصناديق الثروة السيادية

تمهيد: 

     صناديــق الثــروة الســيادية أو »الصناديــق الســيادية« Sovereign wealth funds هــي صناديــق مملوكــة لدولــة مــا، 
وتتكــون مواردهــا مــن أصــول مختلفــة، كاألراضــي أو األســهم أو الســندات أو فوائــض الميزانيــة العامــة للدولــة أو فوائــض 
االحتياطيــات النقديــة أو فوائــض ميــزان المدفوعــات أو إيــرادات عمليــات الخصخصــة، وتتســم أصولهــا بالضخامــة وعملهــا 
بالســيادة، وتســتثمر تلــك الفوائــض باألســواق المحليــة أو األجنبيــة أوفيهمــا معــا وفقــا لمعاييــر اقتصاديــة )التكلفــة والعائــد()1(.

إيهاب إبراهيم محمد، اآلثار االقتصادية المتوقعة لصندوق مصر السيادي في ضوء التجارب العالمية )دوافع التأسيس ومتطلبات النجاح(،   1
المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد الثالث،  كلية التجارة، جامعة عين شمس، 2019، ص269. 
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صناديق الثروة اإلماراتية - اإلجنازات احملققة والتطلعات املستقبلية يف ظل رؤية 2030

      وسوف نقوم بدراسة هذه الصناديق من حيث أهدافها وأنواعها وذلك على النحو التالى:

المطلب األول

مفهوم صناديق الثروة السيادية

     علــى الرغــم مــن أن إنشــاء صناديــق الثــروة الســيادية ليســت بالحديثــة إال أنــه مــن الصعــب الحصــول علــى 
ــة                                               ــل الدولي ــة العم ــت مجموع ــث عرف ــم، حي ــي دول العال ــيادية ف ــروة الس ــق الث ــع صنادي ــى جمي ــق عل ــامل ينطب ــوم ش مفه
)International working group )IWG الصناديــق الســيادية علــى أنهــا ”صناديــق اســتثمار أو ترتيبــات ذات غــرض 
خــاص تملكهــا حكومــات الدولــة التــي تقــوم بإنشــاء هــذه الصناديــق مــن أجــل تحقيــق أهــداف اقتصاديــة كليــة، وهــي تحتفــظ 
ــن  ــتثمارية تتضم ــتراتيجيات اس ــك اس ــي ذل ــتخدمة ف ــة، مس ــداف مالي ــق أه ــا لتحقي ــا أو إدارته ــي توظيفه باألصــول أو تتول
ــق يكــون مصــدر  ــاك صنادي ــق فهن ــل هــذه الصنادي ــوع مصــادر تموي ــة، كمــا تتن ــة واألجنبي ــي األصــول المالي االســتثمار ف
إنشــائها فوائــض فــي موازيــن المدفوعــات أو عمليــات تخــص العمــالت األجنبيــة أو مــن إيــرادات الخصخصــة أو فائــض فــي 

ــة«)2(. ــواد األولي ــرادات ناتجــة عــن صــادرات الم ــة أو إي ــة للدول ــة العام الميزاني

أيضــاً عــرف صنــدوق النقــد الدولــي IMF صناديــق الثــروة الســيادية علــى أنهــا صناديــق أو ترتيبــات اســتثمارية 
عموميــة ذات أهــداف خاصــة ومحــددة تتميــز بثالثــة معاييــر وهــي: 

مملوكة أو مراقبة من قبل الدولة.. 1

تستخدم األموال العامة في عمليات االستثمار بعيد المدى. . 2

تهدف سياستها االستثمارية إلى تحقيق بعض األهداف االقتصادية الكلية المحددة كاالدخار لألجيال القادمة، تنويع . 3
الناتج المحلي، التوظيف، النمو االقتصادي .... إلخ()3(.

ــا »وســائل اســتثمار  ــى أنه ــروة الســيادية عل ــق الث ــة OECD صنادي ــاون االقتصــادي والتنمي ــة التع ــت منظم ــا عرف     كم
ــي«)4(.  ــد األجنب ــض موجــودات النق ــن فائ ــول م ــات وتم ــة للحكوم مملوك

     وأخيــرا تعــرف صناديــق الثــروة الســيادية وفقــا للمنتــدى العالمــي لصناديــق الثــروة الســيادية – الــذي تــم إنشــاؤه عــام 
2009 - بأنهــا »صناديــق االســتثمار المملوكــة للدولــة أو الكيانــات التــي  يتــم تأسيســها عــادة مــن فوائــض ميــزان المدفوعات، 
أو عمليــات النقــد األجنبــي الرســمية، أو عائــدات الخصخصــة أو المدفوعــات التحويليــة الحكوميــة،  ويســتبعد هــذا التعريــف 
الشــركات أو المشــاريع المملوكــة للدولــة، وصناديــق التقاعــد لموظفــي الحكومــة )ســواء الممولــة مــن مســاهمات الموظــف أو 

صاحــب العمــل(، واألصــول المــدارة لصالــح األفــراد«)5(. 

ــة  ــتثمار مملوك ــق اس ــن صنادي ــارة ع ــيادية عب ــروة الس ــق الث ــأن صنادي ــول ب ــن الق ــابقة يمك ــات الس ــن خــالل التعريف     م

2 International working group )IWG(, sovereign wealth funds – generally accepted principles and practices – 
Santiago principles, October 2008, p. 18. 

3 International monetary fund )IMF( sovereign wealth funds: A work agenda, working paper, Washington D.C 
2008, p. 16. 

4 OECD, Emerging markets network paper sovereign development funds: Key financial actors of shifting of 
nations, October 2008, p.37. 

5 Sovereign wealth funds ins tute, report September 2017, p1. 
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للدولــة، تمــول مــن فائــض ميــزان المدفوعــات، أو فائــض احتياطيــات النقــد األجنبــي بالبنــك المركــزي، أو عائــد عمليــات 
الخصخصــة، أو فائــض الميزانيــة العامــة للدولــة، أو اإليــرادات المتحققــة مــن الصــادرات الســلعية، أو مــن كل هــذه المصــادر 
ــة  ــدول فيمــا بينهــا مــن حيــث مصــدر التمويــل والهــدف المرجــو منــه حســب طبيعــة مــوارد كل دول مجتمعــة، وتختلــف ال
وظروفهــا االقتصاديــة التــي تمــر بهــا وتهــدف إليهــا، بمعنــى أن الصناديــق الســيادية هــي أوعيــة مــن األمــوال التــي تســتثمرها 

الحكومــات مــن أجــل تحقيــق إيــرادات تحقــق مــن خاللهــا التنميــة االقتصاديــة)6(. 

- الفرق بين الصناديق السيادية وبعض المؤسسات الحكومية األخرى.

يمكن التمييز بين الصناديق السيادية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وفقا لآلتي بيانه. 

 الفرق بين صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية: 1- 

     تتميــز صناديــق الثــروة الســيادية عــن البنــوك المركزيــة مــن حيــث أهدافهــا، فهــي تســعى إلــى االســتثمار وليــس إلــى 
إدارة السياســة النقديــة وسياســة الصــرف الــذي هــو الوظيفــة األساســية للبنــوك المركزيــة، ويغلــب علــى محفظــة أصولهــا 
االســتثمار فــي األســهم، فــي حيــن أن البنــوك المركزيــة ولكونهــا ملزمــة باالحتفــاظ بمســتوى معيــن مــن الســيولة لمواجهــة 
التغيــرات فــي أســعار الصــرف، تســتثمر أساســا فــي الســندات. وهــذا بالرغــم مــن أن بعــض الــدول مثــل الصيــن والنرويــج 

تــوكل مهمــة إدارة صناديقهــا الســيادية إلــى أقســام فــي البنــوك المركزيــة)7(. 

 الفرق بين صناديق الثروة السيادية وصناديق المعاشات الحكومية.2- 

      تتميــز صناديــق الثــروة الســيادية عــن صناديــق المعاشــات الحكوميــة، فــي أن مــوارد صناديــق الثــروة كمــا ســبق ذكــره 
تأتــي عــادة مــن فوائــض ميــزان المدفوعــات، أو عمليــات النقــد األجنبــي، أو عائــدات الخصخصــة أو المدفوعــات التحويليــة 
الحكوميــة، وتهــدف إلــى اســتثمار هــذه المــوارد لتحقيــق أهــداف ماليــة، بينمــا صناديــق المعاشــات الحكوميــة فــإن مواردهــا 

تأتــي أساســا مــن االشــتراكات الفرديــة مــن جهــة، وتهــدف إلــى تمويــل معاشــات األجيــال القادمــة مــن جهــة ثانيــة)8(. 

الفرق بين صناديق الثروة السيادية والمؤسسات العامة.  -3

   يــدار كال مــن صناديــق الثــروة الســيادية والمؤسســات العامــة مــن جانــب الحكومــة، وتســتثمر الشــركات أو المؤسســات 
العامــة فــي األصــول الحقيقــة التــي لهــا أهميــة اســتراتيجية للدولــة، وتمــول مــن خــالل منــح الحكومــة أو أربــاح الشــركات، 

وينظمهــا قانــون الشــركات العامــة.

ــق الســيادية هــي  ــة األساســية للصنادي ــن أن الوظيف ــي حي ــاج الســلع والخدمــات ف ــة الشــركات األساســية هــي إنت     ووظيف

6   تم تأسيس مجموعة عمل دولية في مايو 2008 لتحديد مجموعة من المبادئ الطوعية تسمح بفهم أوضح لإلطار المؤسسي الذي ترتكز عليه 
صناديق الثروة السيادية ونظام حوكمتها وعملياتها االستثمارية بما يدعم المحافظة على مناخ استثماري منفتح ومستقر، وعقد لذلك جلسات 

عمل في واشنطن وسنغافورة وسنتياغو، إلى أن توصلت إلى اتفاق أولي حول مبادئها في سبتمبر 2008، وأصبحت هذه المبادئ تسمى مبادئ 
سانتياغو وكان عددها أربعة وعشرون مبدأ.

وتغطي مبادئ سانتياغو ثالث مجاالت رئيسية: اإلطار القانوني واألهداف والتنسيق مع السياسات االقتصادية الكلية،  واإلطار المؤسسي وهيكل 
الحوكمة واالستثمار، وإطار إدارة المخاطر، وبطبيعة الحال فإن المبادئ تخضع لقوانين بلد الموطن ولوائحه واشتراطاته.  لمزيد من التفصيل 

حول هذه المبادئ، انظر ابتسام قويدر، هجيرة زقاد، أهمية مبادئ سانتياغو في إرساء قواعد حوكمة صناديق الثروة السيادية، مجلة الندوة 
للدراسات القانونية، العدد الحادي والعشرون، 2019.

د. محمد دهان، د. محمد بوشريبة، أهمية صناديق الثروة السيادية في االقتصاديات الحديثة، مجلة العلوم اإلنسانية لجامعة أم البواقي، المجلد   7
6، العدد 1، 2019، ص 346.

8   د. محمد راتول، سهام جلولى، تداعيات انخفاض أسعار النفط على صناديق الثروة السيادية دراسة حالة الكويت، مجلة الدراسات االقتصادية 
المعمقة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، العدد الثامن، 2018، ص 60.
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ــة)9(.  اســتثمار األصــول المالي

جدول رقم )1(

الفرق بين صناديق الثروة السيادية وبعض المؤسسات الحكومية األخرى

الشركات البنوك المركزيةصندوق الثروة السياديالمؤشرات
والمؤسسات العامة

صناديق التقاعد 
الحكومية

الدولةمبدئيا للحكومةالدولةالدولةالملكية

الموارد

 فوائض ميزان المدفوعات، 
أو عمليات النقد األجنبي، 
أو عائدات الخصخصة....

وغيرها

 منح الحكومة وأرباح االحتياطات النقدية
مساهمات المتقاعدينالشركات

الهدف من 
االستثمار

تحقيق أهداف استراتيجية 
ومالية

إدارة السياسة 
النقدية )استقرار 
األسعار والعملة 

المحلية(

إنتاج السلع والخدمات 
وتحقيق األرباح

تحقيق الربح وتمويل 
معاشات األجيال القادمة

حافظة 
متنوعةمحدودأحاديةمتنوعاالستثمارات

أجل قصيرأجل طويل أجل قصيرأجل طويلأجل االستثمار

في الغالب معظم الصناديق ال مدى الشفافية
شفافية عاليةتختلفشفافية محدودةتتمتع بالشفافية

Source: Talebi, hamid. A survey of sovereign wealth funds )SWFs( in the Gulf cooperation 
)GCC( countries. Master of Science in Banking and finance. Eastern Mediterranean university. 
North Cyprus. January. P. 11 .

- دوافع إنشاء صناديق الثروة السيادية:

ــكل االقتصــادي لهــا ومصــدر  ــد آلخــر حســب الهي ــروة الســيادية مــن بل ــق الث ــع إنشــاء صنادي ــررات ودواف ــن مب       تتباي
ــي))10((:  ــا يل ــررات فيم ــى العمــوم يمكــن تلخيــص هــذه المب ــق، وعل ــي المحق الفائــض المال

التحســب للنضــوب الطبيعــي للمــوارد والحاجــة لبنــاء أصــول أخــرى تــدر دخــال يعــوض نضــوب األصــل الحالــى - 
واســتغالل إيراداتــه مــن قبــل الجيــل الحالــي.

وجــود انعكاســات ســلبية للتدفقــات الماليــة الناتجــة عــن الثــروة الطبيعيــة أو مــا يعــرف بأثــر المــرض الهولنــدي - 
ــا  ــي أو اســتثماره خارجي ــة الدخــار الفائــض المال ــدول المالكــة لهــا يفــرض عليهــا إنشــاء آلي ــات ال ــى اقتصادي عل

9  Ping, Xie& Chao Chen, The Theoretical Logic Of Sovereign Wealth Funds, China Investment Corporation, 
Social Science Research Network, 16 June , 2009, P7.

د. شبوطي حكيم، محي الدين سمير، دور صناديق الثروة السيادية في تعزيز التنمية االقتصادية وتنويع مصادر الدخل )دراسة تجربة إمارة   10
دبى( ، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

العدد 10، ج1، 2017، ص104.
د. نزيه عبد المقصود، صناديق الثروة السيادية مبرراتها الجدل بشأنها وأهميتها االقتصادية، مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد   

اإلسالمي، جامعة األزهر، العدد 52، مج 18، 2014، ص 233- 235.
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ــات هــذا المــرض.  ــة القطــاع الصناعــي مــن تداعي ــى اســتقرار النشــاط االقتصــادي وحماي ــاظ عل للحف

ــي -  ــعر الصــرف األجنب ــدة وس ــدالت الفائ ــات مع ــي لمخاطــر مرتبطــة بتقلب ــرض احتياطــات الصــرف األجنب  تع
يفــرض علــى الــدول تنويــع مجــاالت توظيــف هــذه االحتياطيــات، وهــو مــا يمكــن القيــام بــه عــن طريــق إنشــاء 
صناديــق  ســيادية تقــوم باســتثمار جــزء مــن هــذه االحتياطــات فــي أصــول ماليــة متنوعــة ممــا يــؤدي إلــى التقليــل 

مــن المخاطــر. 

يمكــن لصناديــق الثــروة الســيادية أن تســاعد فــي نقــل التكنولوجيــا إلــى الــدول المالكــة حيــث تــؤدي االســتثمارات - 
المباشــرة والغيــر مباشــرة لهــذه الصناديــق فــي الــدول المتقدمــة إلــى توســيع حجــم المبــادالت االقتصاديــة بمــا فيهــا 

عمليــات نقــل التكنولوجيــا والمعــارف. 

ــن -  ــية م ــة الرئيس ــات االقتصادي ــة القطاع ــادي وحماي ــتقرار االقتص ــق االس ــى تحقي ــاعد عل ــة تس ــن أداة مالي تكوي
ــدرع الواقــي لمواجهــة  ــة ال ــروة بمثاب ــق الث ــار صنادي ــة ، حيــث يمكــن اعتب ــر باألزمــات االقتصادي ــات التأث تداعي

ــة.  ــات المالي ــات واألزم الصدم

أهداف صناديق الثروة السيادية: 

تختلف أهداف الصناديق السيادية بإختالف أنواعها ومبررات إنشائها، ويمكن إبراز أهم األهداف فيما يلي)11(:

ــوارد . 1 ــن الم ــدات م ــى العائ ــاظ عل ــق المدخــرات )Saving funds( للحف ــم إنشــاء صنادي ــال: يت مدخــرات األجي
الطبيعيــة غيــر المتجــددة، وبالتالــي؛ تكويــن مدخــرات ألجيــال المســتقبل، ففــي واقــع األمــر المــواد الخــام وكــذا 
المــوارد ذات الصلــة بهــا )مــوارد تتميــز بالنضــوب( والتــي تعتمــد عليهــا بعــض الــدول فــي اقتصادياتهــا جعلــت 
هــذه الــدول تواجههــا فــي ســبيل تحقيــق العدالــة بيــن األجيــال  المختلفــة، لتلبيــة احتياجــات أجيــال المســتقبل وذلــك 

عندمــا تســتنفذ هــذه المــوارد الناضبــة. 

العائــد األمثــل: تهــدف بعــض الصناديــق الســيادية لتعظيــم عائــدات احتياطــات الصــرف األجنبيــة، كمــا هــو الحــال . 2
فــي الشــركات االســتثمارية لالحتياطــات، ووفقــا لتعريــف صنــدوق النقــد الدولــي يتــم إنشــاؤها لزيــادة األداء مــن 

االحتياطيــات األجنبيــة. 

ــذا . 3 ــتراتيجية، ه ــاركة إس ــا مش ــون لديه ــدف ألن يك ــري ته ــيادية أخ ــروة س ــق ث ــاك صنادي ــاد: هن ــع االقتص تنوي
ــاريع  ــل المش ــق لتموي ــا صنادي ــي »بأنه ــد الدول ــدوق النق ــا صن ــي عرفه ــة الت ــق التنمي ــن صنادي ــرض م ــو الغ ه
االجتماعيــة واالقتصاديــة أو تعزيــز السياســات الصناعيــة لتحفيــز نمــو الناتــج المحتمــل  بالبلــد«،  ويمكــن لهــذه 
ــى ســبيل  ــة، وعل ــن أجــل التنمي ــي القطاعــات اإلســتراتيجية م ــة، واالســتثمار ف ــة التحتي ــل البني ــق تموي الصنادي
المثــال ينطبــق هــذا الهــدف علــى صنــدوق »تيماســك« )Temasek( فــي ســنغافورة،  وصنــدوق خزانــة ماليزيــا 
ــو  ــي أب ــة ف ــة للتنمي ــعودية، وشــركة مبادل ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــتثمارات العام ــدوق االس )KNB(، وصن

 .)QIA( ــة ــتثمار القطري ــة االس ــتثمار )ICD(، وهيئ ــي لالس ــة دب ــي، ومؤسس ظب

تحقيــق االســتقرار وحمايــة االقتصــاد  الوطنــي والموازنــة العامــة مــن خطــر الصدمــات الخارجيــة الناتجــة عــن . 4
التقلبــات الحــادة فــي أســعار المــواد األوليــة. 

أحمد عمر صوان، االستراتيجية االستثمارية للصناديق السيادية: دراسة اقتصادية شرعية على الصناديق السيادية في الدول العربية، مجلة   11
ريادة األعمال اإلسالمية، الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي، العدد األول، 2017، ص 157.

 IMF, Sovereign wealth funds: A work agenda. Robert M. Kimmitt, )Sovereign Wealth Founds the World 
Economy(, 2008, p 96. 
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المطلب الثاني

أنواع صناديق الثروة السيادية

    إذا أردنــا تقســيم صناديــق الثــروة الســيادية أو تصنيفهــا إليضــاح أنواعهــا المختلفــة، فهنــاك زاويتيــن أساســيتين البــد أن 
نضعهــا كخطــوط عريضــة عنــد الحديــث عــن تقســيم تلــك الصناديــق، وهمــا: 

حسب الهدف من إنشائها.  	

حسب مصادر التمويل.  	

أوال: تقسيم صناديق الثروة السيادية حسب الهدف من إنشائها.

    تنشئ الحكومات صناديق الثروة السيادية ألسباب عديدة، وتشير تحليالت صندوق النقد الدولي إلى وجود خمسة أنواع 
من هذه الصناديق يمكن التمييز بينها عموما وفقا للهدف األساسي منها، وهي: 

1- صناديق االستقرار: 

    التــي يتمثــل هدفهــا األساســي فــي حمايــة الميزانيــة العامــة للدولــة واالقتصــاد القومــي مــن تذبذبــات أســعار الســلع األساســية 
أو االســتراتيجية كالنفــط مثــال، وتهــدف أيضــا إلــى المســاهمة فــي تحقيــق االســتقرار لالقتصــاد الكلي)12(.     

2- صناديق االدخار.

     التــي تهــدف إلــى تحويــل األصــول غيــر المتجــددة إلــى حافظــة أصــول أكثــر تنوعــا وخاصــة فــي البلــدان ذات الوفــرة 
العاليــة مــن المــوارد الطبيعيــة غيــر المتجــددة، عــن طريــق تحويــل عوائــد هــذه المــوارد إلــى حقــوق اســتثمارية متنوعــة مــن 

الموجــودات الماليــة الدوليــة)13(. 

3- مؤسسات استثمار االحتياطيات: 

     هــي التــي يتــم إنشــاؤها لزيــادة العائــد علــى االحتياطيــات، وتــدرج أصولهــا فــي الغالــب ضمــن فئــة األصــول االحتياطيــة، 
ــة عــن  ــالبة الناجم ــف  الس ــض التكالي ــا خف ــه أم ــان منفصــل، وظيفت ــة كي ــة بمثاب ــات الدولي ــي االحتياطي ــتثمار ف ــد االس ويع

االحتفــاظ باالحتياطيــات أو مواصلــة السياســات االســتثمارية ذات العوائــد الماليــة)14(.

4- صناديق التنمية: 

ــة أو تشــجيع السياســات  ــة التحتي ــة ومشــاريع البني ــة واالقتصادي ــل المشــاريع االجتماعي ــا تموي ــدف منه ــون اله ــي يك     الت
ــي)15(. ــد المعن ــي البل ــج المحتمــل ف ــي يمكــن أن تعــزز نمــو النات ــة، والت ــي قطاعــات النشــاط المختلف المتبعــة ف

12   Sovereign Wealth Funds  Rankings,  Sovereign Wealth Funds Institute, Report February, 2018, p 8. 

سليماني عبد الكريم، دور صناديق الثروة السيادية في ترشيد اإليرادات النفطية العربية مع اإلشارة إلى حالة أبو ظبى، رسالة ماجستير، كلية   13
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خضر بسكرة، 2014، ص 8.

د. أحمد إبراهيم محمد، أثر صناديق الثروة السيادية على تمويل المشروعات في مصر )دراسة مقارنة(، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية   14
المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، عدد 517، 2015، ص 368.

15 Stephany Griffith, jones & Jose Antonio, SWFs, A Developing country perspective, foundation for Europe-
an progressive studies, May, 2010, p15. 
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	- صناديق احتياطات المعاشات المستقبلية.

    هــي الصناديــق التــي توفــر ســيولة لمواجهــة التزامــات الحكومــة تجــاه المعاشــات، حيــث عــادة مــا تســتثمر هــذه الصناديــق 
ــر  ــول أكث ــي أص ــتثمارية وتبن ــا االس ــع حافظاته ــي تنوي ــق ف ــذه الصنادي ــدأت ه ــراً ب ــن مؤخ ــة، ولك ــندات الحكومي ــي الس ف
تنوعــا، ومــن أمثلتهــا صنــدوق اســتراليا المســتقبلي، وصنــدوق تشــيلي الحتياطــات المعاشــات، وصنــدوق اليابــان الســتثمار 

المعاشــات الحكومــي. 

جدول رقم )2( أمثلة على بعض أنواع الصناديق حسب الغرض منها

عام المصدر
الدولةالتأسيس

الغرض من الصندوق

احتياطيات االدخاراالستقرار الكلي
المعاشات

استثمار 
االحتياطيات

البترول والغاز 
الطبيعي

هيئة  الكويت الكويت1953
لالستثمار

هيئة الكويت 
لالستثمار

اإلمارات العربية 1976
المتحدة

هيئة أبو ظبي 
لالستثمار

الواليات المتحدة 1976
األمريكية

صندوق األسكا 
الدائم

صندوق الدولة عمان1980
العام لالحتياطيات

النرويج1996

صندوق 
النرويج العالمي 

للمعاشات 
الحكومي

صندوق النرويج 
العالمي للمعاشات 

الحكومي

صندوق النرويج 
العالمي للمعاشات 

الحكومي

هيئة االستثمار قطر2005
القطرية

سلع أخرى

2006

2007

تشيلي

صندوق 
االستقرار 
االقتصادي 
واالجتماعي

صندوق 
احتياطيات 
المعاشات

الفوائض المالية

1974

1981
تماسيكسنغافورة

شركة سنغافورة 
الحكومية 
لالستثمار

صندوق الخزانة ماليزيا1993
القومي

شركة كوريا جمهورية كوريا2005
لالستثمار

Source: Peter Et Al, Investment Objectives of Sovereign Wealth Funds- A Shifting Paradigm, 
International Monetary Fund, January 2011, p 4.
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ثانيا: تقسيم صناديق الثروة السيادية حسب مصادر تمويلها. 

   يتم تصنيف الصناديق السيادية تبعا لمصادر دخلها إلى:  

1- الصناديق الممولة عن طريق عوائد المواد األولية: 

     هــي الصناديــق  التــي يكــون مصــدر تمويلهــا األساســي المــواد األوليــة )النفــط(. ذلــك أنــه يطــرح أمــام هــذه الدولــة إشــكالية 
ــال  ــة النضــوب، ومــا إذا كان مــن الواجــب إبقــاء جــزء منهــا كحــق لألجي اســتغالل هــذه المــواد التــي يتســم معظمهــا بقابلي
القادمــة. ولقــد وجــدت هــذه الــدول فــي فكــرة الصناديــق حــال للمحافظــة علــى نصيــب األجيــال فــي هــذه الثــروات بحيــث يتــم 

إحــالل المــوارد الطبيعيــة بشــكل آخــر مــن األصــول)16(. 

2- الصناديق الممولة بفوائض المدفوعات الجارية: 

لقــد اســتطاعت الكثيــر مــن الــدول غيــر النفطيــة تحقيــق فوائــض ماليــة هامــة، خاصــة فــي أمريــكا الالتينيــة، بفضــل 
ــى  ــا إل ــا دفعه ــي؛ مم ــا يفيــض عــن احتياجــات االســتثمار المحل ــة بم ــى مســتوى األســواق العالمي ــة عل تنافســيتها التصديري
تحويــل جــزء مــن هــذه الفوائــض إلــى صناديــق ســيادية، بعــد أن وازنــت بيــن االحتفــاظ  بهــا كاحتياطيــات نقديــة أو اســتثمارها 

بمــا يحقــق لهــا عوائــد)17(. 

3- الصناديق الممولة بعوائد الخصخصة: 

     دخلــت الكثيــر مــن الــدول فــي برامــج واســعة لخصخصــة القطــاع العــام أدت إلــى حصولهــا علــى عوائــد ماليــة ضخمــة، 
وتتبايــن اســتعماالت الدولــة لهــذه العوائــد، فمنهــا مــن يوجههــا مباشــرة لتمويــل الميزانيــة العامــة، ومنهــا مــن يوجههــا لتمويــل 

برامــج إعــادة هيكلــة االقتصــاد وســداد الديــون. 

ــة  ــن الطاق ــر م ــون أكب ــام يك ــاق الع ــي اإلنف ــر ف ــى توســع كبي ــؤدي إل ــن أن ت ــاً م ــد وتخوف ــذه العوائ ــة ه     ونظــراً لضخام
االســتيعابية لالقتصــاد، والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى حالــة مــن التضخــم غيــر المقــدور علــى التحكــم فيهــا، باإلضافــة إلــى 
كــون هــذه المؤسســات محــل التخصيــص هــي ملــك عــام لجميــع األجيــال، يتــم تحويــل كل أو جــزء مــن عوائــد الخصخصــة 

ــى الصناديــق الســيادية)18(. إل

4- الصناديق الممولة بفائض الميزانية: 

    تلجــأ بعــض الحكومــات إلــى اســتثمار الفائــض فــي الميزانيــة العامــة للدولــة فــي األصــول الماليــة بقصــد تحقيــق عوائــد 
مــن جهــة، ولتوجيــه المعطيــات االقتصاديــة مــن جهــة ثانيــة.  وتمثــل الصناديــق الســيادية الممولــة بعوائــد المــواد األوليــة 3/2 
مــن أصــول هــذه الصناديــق، وبهــذا تعتبــر عوائــد المــواد األوليــة )خاصــة البتــرول والغــاز( المصــدر األساســي ألصــول 

أكبــر الصناديــق الســيادية فــي العالــم)19(. 

16 Chaisse Julen et al , managing Indies foreign exchange reserve, preliminary exploration of issues and 
options, Indian Institute of Foreign Trade, 2010, p 4.

17 Alexandra Gillies. R, Reviewatch institute, OCSEA, SWF requires Legal standing binding rules and 
transparency 2008, p1. 

18 Stephany Griffith, Jones & Jose Antonio, SWFs, A Developing Country perspective, Op.Cit, p. 28.  

19  د. أحمد إبراهيم محمد، أثر صناديق الثروة السيادية على تمويل المشروعات في مصر )دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص 370.
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اآلثار االقتصادية لصناديق الثروة السيادية:- 

     تمــارس الصناديــق الســيادية تأثيــرات عديــدة، مــن خــالل آثارهــا علــى المتغيــرات االقتصاديــة الكليــة والسياســات الكليــة 
فــي االقتصــاد المحلــي، وذلــك علــى النحــو التالــى)20(: 

ــاد -  ــداف االقتص ــن أه ــد م ــق العدي ــة لتحقي ــة المالي ــن أدوات السياس ــيادية كأداة م ــق الس ــتخدام الصنادي ــن اس  يمك
ــم إطــار  ــة األجــل مــن جهــة، ولتقدي ــة المــوارد الماليــة ألغــراض طويل القومــي وأهمهــا االســتقرار المالــي وتعبئ
متكامــل ومهنــي إلدارة المخاطــر واالســتثمار ولتأكيــد الشــفافية والمصداقيــة فــي إدارة األصــول الماليــة الحكوميــة 

مــن جهــة أخــرى.

تمــارس الصناديــق الســيادية أثــرا إيجابيــا مــن خــالل اســتثمار الفوائــض الماليــة، فــي الداخــل أو الخــارج، األمــر - 
الــذي يــؤدي إلــى توزيــع تلــك الفوائــض والعوائــد المتحققــة مــن تلــك االســتثمارات علــى قطاعــات عديــدة باالقتصــاد 
القومــي وربمــا بكافــة القطاعــات، مــن خــالل عمــل المضاعفــات النقديــة واالنفاقيــة باالقتصــاد، ومــن ثــم يتجنــب 

االقتصــاد الوقــوع فــي اآلثــار الســلبية التــي تنجــم عــن المــرض الهولنــدي)21(. 

ــدوق، مــن خــالل -  ــة المالكــة للصن ــة الدول ــرا فــي ســعر صــرف عمل ــروة الســيادية تأثي ــق الث كمــا تمــارس صنادي
ــرادات مــن الخــارج لداخــل االقتصــاد  ــل اإلي ــة لالســتثمار بالخــارج أو مــن خــالل تحوي ــل األصــول المحلي تحوي

ــة.  ــي األصــول المحلي ــق مــن خــالل االســتثمار ف ــر الصنادي ــي أو كليهمــا، فضــال عــن تأثي الوطن

ــام -  ــة قي ــى إمكاني ــون إل ــير المحلل ــة، إذ يش ــدول المضيف ــي ال ــة ف ــواق المالي ــى األس ــارا عل ــق آث ــارس الصنادي تم
الصناديــق الســيادية بــدور توازنــي فــي أســواق المــال العالميــة وذلــك مــن عــدة أوجــه، فهــي أوال تســتثمر أصولهــا 
فــي األســواق فــي أوقــات تدنــي التعامــل فيهــا، وربمــا تســير فــي عكــس اتجــاه حركــة الســوق ومــن ثــم تســهم فــي 
عــالج هــذه المشــكلة ، ثانيــا فــإن الصناديــق الكبيــرة تعتنــي بإعــادة توزيــع محفظتهــا تدريجيــا مــا يحجــم مــن األثــر 

الســلبي فــي أســعار معامالتهــا. 

المطلب الثالث

حجم صناديق الثروة السيادية

     وفقــا للتقريــر الصــادر عــن معهــد صناديــق الثــروة الســيادية لعــام )22(2018 يبلــغ عــدد صناديــق الثــروة الســيادية علــى 
ــا ) 9  ــادن وعدده ــا مع ــلعية أم ــق الس ــعلية ، والصنادي ــر س ــلعية وغي ــق س ــم لصنادي ــدوق، وتنقس ــم 79 صن ــتوى العال مس
صناديــق( أو بتــرول وغــاز طبيعــي ) 44 صنــدوق( أمــا الصناديــق غيــر الســلعية يبلــغ عددهــا )26 صنــدوق(، وعــدد الــدول 
التــي تمتلــك الصناديــق 49 دولــة ومــن حيــث حجــم أصولهــا نجــد أن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق علــى مســتوى العالــم 
يبلــغ 7,646,1 تريليــون دوالر، ويبلــغ إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق الســلعية 4,291,42 تريليــون دوالر، أي تبلــغ نســبته 

د. السبتي وسيلة، السبتي لطيفة، صناديق الثروة السيادية: استراتيجياتها االستثمارية وآثارها االقتصادية في العالم خالل الفترة 2005-   20
2014، مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث اإلدارية واالقتصادية، جامعة القدس المفتوحة، المجلد الثانى، العدد السابع، 2017، ص 132.

هشام عبد الباقي ، رؤية لتفعيل دور الصناديق الثروة السيادية لتجنب األزمات المالية واالقتصادية في دول المجلس، مجلة التعاون لدول الخليج 
،السنة الثالثة والعشرون ،العدد69  ،2010 ،ص 34.

هو ظاهرة تحدث عندما يؤدي اكتشاف ثروة طبيعية في بلد معين إلى ارتفاع قيمة عملة البلد، األمر الذي يجعل المنتجات الصناعية للبلد أقل   21
تنافسية مقارنة بباقي الدول، ويؤدي كذلك إلى ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.

بوفليح نبيل، فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسيير مداخيل النفط في الدول العربية، األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، 2010، 
ص89.

22  Sovereign Wealth Funds Rankings, Sovereign Wealth Funds Institute, op.cit, p1.
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56 % مــن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق، ويبلــغ إجمالــي أصــول الصناديــق غيــر الســلعية 3,354,86 تريليــون دوالر، 
أي تبلــغ نســبتها 44 % مــن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق.

   وتوجــد معظــم الصناديــق فــي الــدول اآلســيوية، حيــث يوجــد بهــا 37 صنــدوق يمتلكهــا 21 دولــة، وتبلــغ حجــم أصــول هــذه 
الصناديــق 80 % مــن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق، ويليهــا دول األمريكتيــن، حيــث يوجــد بهــا 23 صنــدوق، يمتلكهــا 
11 دولــة وتحتــل 3 % مــن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق. ثــم دول أوروبــا حيــث يوجــد بهــا 2 صنــدوق يمتلكهــا دولتــان 
وتحتــل 14 % مــن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق، ودول أفريقيــا بهــا 11 صنــدوق يمتلكهــا 10 دول وتحتــل 1,2 % مــن 
إجمالــي حجــم الصناديــق، وأخيــرا تمتلــك دولــة أســتراليا ودول المحيــط الهــادي 5 صناديــق يمتلكهــا 4 دول، وتحتــل 1,8 % 

مــن إجمالــي حجــم أصــول الصناديــق.

    أمــا عــن الــدول العربيــة فيوجــد بهــا 18 صنــدوق، ويبلــغ قيمــة أصولهــم 2365 مليــار دوالر وتبلــغ نســبة هــذه الصناديــق 
إلجمالــي أصــول الصناديــق علــى مســتوى العالــم 31 %.

    نالحــظ أن هنــاك دول لديهــا صنــدوق واحــد فقــط مثــل ) النرويــج وإيــران وتركيــا ومصــر وليبيــا وغيرهــا( وهنــاك دول 
لديهــا أكثــر مــن صنــدوق مثــل ) اإلمــارات العربيــة المتحــدة والواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن وغيرهــا(.

جدول )3(

تطور نشأة الصناديق السيادية في العالم

تاريخ نشأة الدولة
مصادر التمويلاسم الصندوقالصندوق

البترولصندوق المعاشات الحكومي العالمي1990النرويج
غير سلعيشركة  االستثمار الصينية2007الصين

اإلمارات العربية المتحدة 
البترولهيئة أبوظبي لالستثمار1976أبو ظبي

البترولهيئة الكويت لالستثمار1953الكويت
البترولالوكالة النقدية السعودية1952المملكة العربية السعودية

الهيئة النقدية الستثمار الحافظة هونج 1993الصين – هونج كونج
غير سلعيكونج

شركة استثمار اإلدارة الحكومية للنقد 1997الصين
غير سلعياألجنبي

غير سلعيشركة استثمار الحكومة السنغافورية1981سنغافورة
البترول والغاز الطبيعيهيئة قطر لالستثمار2005قطر

غير  سلعيصندوق األمان االجتماعي القومي2000الصين
البترولصندوق االستثمار العام2008المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة 
غير سلعيشركة دبي لالستثمار2006دبي

غير سلعيشركة تيماسيك القابضة1974سنغافورة
اإلمارات العربية المتحدة 

البترولمجلس استثمار أبو ظبي2007أبو ظبي

غير سلعيشركة االستثمار الكورية2005جنوب كوريا
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غير سلعيصندوق المستقبل األسترالي2006استراليا
البترول والغاز الطبيعيصندوق إيران للتنمية القومية2011إيران
البترولصندوق الرفاهية القومي2008روسيا
البترولهيئة ليبيا لالستثمار2006ليبيا

الواليات المتحدة األمريكية 
البترولصندوق أالسكا الدائم1976– أالسكا

غير سلعيصندوق رقابة اإليرادات2008كازاخستان
البترولصندوق كازاخستان القومي2000كازاخستان

غير سلعيصندوق ثروة تركيا2016تركيا

Source: Sovereign wealth funds rankings, sovereign wealth funds institute, report,  February 
2018.

   وفــي مجلــس التعــاون الخليجــي كان االهتمــام باســتثمار المــوارد الماليــة الناجمــة عــن العوائــد النفطيــة قــد شــكل حافــزا 
ــذ  ــة الكويــت ســباقة فــي تأســيس صنــدوق الثــروة الســيادي الخــاص بهــا من إلنشــاء الصناديــق الســيادية  بهــا، وكانــت دول
أكثــر مــن 65 عامــا )ســنة 1953 هيئــة االســتثمار الكويتيــة (، ثــم بعــد ذلــك تأسســت الصناديــق األخــري فــي أبــو ظبــي عــام 
1976 )جهــاز أبوظبــي لالســتثمار(، وفــي عمــان 1980، وفــي قطــر عــام 2005، وفــي البحريــن عــام 2006، وفــي المملكــة 

العربيــة الســعودية عــام 2008 )صنــدوق االســتثمارات العامــة(.

    وقــد أصبحــت صناديــق الثــروة الخليجيــة تشــكل العبــا أساســيا ونقطــة ارتــكاز فــي األســواق الماليــة، ولهــا دور كبيــر فــي 
ــوال  ــق بضــخ رؤوس أم ــذه الصنادي ــث قامــت ه ــة، حي ــة عام ــي بصف ــة، واالســتقرار المال ــات الرأســمالية العالمي ــط التدفق نم
طائلــة فــي المؤسســات الماليــة المؤثــرة فــي النظــام االقتصــادي العالمــي أثنــاء فتــرة األزمــات، وتشــكل اســتثمارات الصناديــق 
الخليجيــة نحــو %36 مــن إجمالــي اســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية علــى الصعيــد العالمــي. وهــو مــا يوضــح مــدى انفتــاح 
ــة الضخمــة، وبمــا يرجــع  ــل للفوائــض المالي ــق، بهــدف االســتغالل األمث ــك الصنادي ــل تل سياســات االســتثمار المتبعــة مــن قب
بالمنفعــة علــى اقتصــادات دول مجلــس التعــاون مــن خــالل التنويــع االقتصــادي الســتثماراتها المختلفــة، وتتفــاوت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي حجــم األصــول الماليــة الســتثمارات صناديــق الثــروة الســيادية، فتأتــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
بالمرتبــة األولــى، تليهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ثــم الكويــت، ولدولــة اإلمــارات وحدهــا حصــة 43.3 % مــن األصــول 

الخليجيــة والثانيــة عالميــا بعــد الصيــن بحصــة 17.6 % مــن إجمالــي صناديــق الســيادية المملوكــة للــدول فــي العالــم)23(.

    وتتــوزع االســتثمارات الخارجيــة لــدول مجلــس التعــاون بيــن الســندات الحكوميــة وأســواق المــال العالميــة واالســتثمارات 
العقاريــة وغيرهــا، وتختلــف نســب كل منهــا اعتمــادا علــى اســتراتيجية االســتثمار الخاصــة بــكل دولــة، والتــي تعتمــد هــي 
األخــرى علــى الهــدف مــن تلــك االســتثمارات، أو مــن إنشــاء الصنــدوق، إذ أن جــزءا هامــا مــن صناديــق الثــروة كصنــدوق 
ــة األجــل،  ــى اســتثمارات طويل ــة، يتجــه إل ــة االســتثمار القطري ــة أبــو ظبــي لالســتثمار أو هيئ ــال فــي الكويــت أو هيئ األجي

وبــأدوات ذات العائــد ودرجــة المخاطــرة األعلــى، كاالســتثمار فــي أســواق المــال العالميــة.

نوزاد عبد الرحمن الهيتي، الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: نظرة تحليلية، مجلة التعاون الصناعي في الخليج   23
العربي، منظمة الخليج لالستشارات الصناعية، العدد 112، 2015، ، ص 38، 39.
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جدول رقم )4( أكبر صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم طبقا لحجم األصول عام 2021

الدولةالصندوق السياديالمرتبة
حجم األصول في يونيو

)مليار دوالر(

 صندوق التقاعد الحكومي01
)Government Pension Fund -global(1289.46النرويج

 شركة الصين لالستثمار02
)China Investment Corporation(1045.72الصين

03
جهاز أبوظبي لالستثمار

)Abu Dhabi Investment Authority(
649.18اإلمارات

04
محفظة االستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ

 Hong Kong Monetary Authority Investment(
)Portfolio

580.54الصين

05
الهيئة العامة لالستثمار

Kuwait Investment authority
533.65الكويت

06
صندوق »جي آي سي“

GIC Private Limited
453.20سنغافورة

 صندوق االستثمارات العامة07
)Public Investment Fund(430.00السعودية

08
تيماسيك القابضة

)Temasek Holdings(
417.35سنغافورة

09 National( المجلس الوطني لصندوق الضمان االجتماعي
)Council for Social Security Fund372.07الصين

10
صندوق مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

)Investment Corporation of Dubai(
301.53اإلمارات

Source: Top 100 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets, https://www.swfin-
stitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fundتاريــخ اإلطــالع 24/ 6/ 2021.  

ــي  ــة دب ــدوق مؤسس ــل صن ــن يحت ــي حي ــث ، ف ــز الثال ــتثمار المرك ــي لالس ــاز أبوظب ــل جه ــابق يحت ــدول الس ــا للج     وفق
لالســتثمارات الحكوميــة المركــز العاشــر عالميــا مــن حيــث حجــم األصــول، ممــا يــدل علــى قــوة هذيــن الصندوقيــن، كمــا 

ــر الســابق نفســه. ــا للتقري ــث عشــر  ووفق ــز الثال ــة لالســتثمار المرك ــل مؤسســة مبادل تحت

      وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة بــدأت فكــرة إنشــاء صنــدوق مصــر فــي عــام 2018 )24( لتنفيــذ أحــد خطــوات برنامــج 
ــك بضــم  ــن التحــول نحــو اقتصــاد الســوق وذل ــد م ــام ومزي ــة مشــروعات القطــاع الع ــادة هيكل اإلصــالح االقتصــادي بإع

24   تم إنشاء صندوق مصر السيادي بالقانون رقم 177 لسنة 2018، ثم عدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020.

https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/sovereign-wealth-fund%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%2024/%206/%202021
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ــدوق مصــر، بهــدف تحســين  ــر المســتغل لصن ــا وغي ــة المســتغل منه ــكات الدول ــام وأصــول وممتل مشــروعات القطــاع الع
ــي  ــول ف ــالل الدخ ــن خ ــر، م ــة للتطوي ــر القابل ــرة وغي ــروعات الخاس ــن المش ــص م ــة والتخل ــروعات الرابح ــة المش إنتاجي
ــة  ــم عجــز الموازن ــن تفاق ــك األصــول والحــد م ــي إدارة واســتثمار تل ــي ف ــي واألجنب ــع القطــاع الخــاص المحل شــراكات م

ــة)25(.  ــة للدول العام

أصول وموارد الصندوق: 

ــه  ــار جني ــغ 5 ملي ــال المصــدر فيبل ــا رأس الم ــي عــام 2018، أم ــك ف ــه وذل ــار جني ــدوق 200 ملي ــغ رأســمال الصن       يبل
تســدد مــن الخزانــة العامــة، ويدفــع منــه عنــد التأســيس مليــار جنيــه وتســدد الباقــي وفقــا لخطــط محافــظ االســتثمار المقدمــة 
مــن الصنــدوق  خــالل 3 ســنوات مــن تاريــخ التأســيس)26(، ويجــوز زيــادة رأســمال الصنــدوق نقــدا أو عينــا وفقــا للضوابــط 

واإلجــراءات الــواردة بالنظــام األساســي، وتعــد أمــوال الصنــدوق مــن األمــوال المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة.

ــو  ــة، والنم ــة للدول ــة العام ــن الموازن ــم كل م ــراض دع ــواء ألغ ــداف س ــدد األه ــيادي متع ــر الس ــدوق مص ــد صن     ويع
ــق  ــه يح ــق أهداف ــوارد، ولتحقي ــل للم ــف األمث ــي وللتوظي ــج المحل ــادة النات ــة، وزي ــل منتج ــرص عم ــق ف ــادي، لخل االقتص
للصنــدوق القيــام باألنشــطة االقتصاديــة واالســتثمارية بمــا فــي ذلــك المســاهمة بمفــرده أو مــع الغيــر فــي تأســيس الشــركات 
أو فــي زيــادة رؤوس أموالهــا واالســتثمار فــي األوراق الماليــة المقيــدة باألســواق األوراق الماليــة وغيــر المقيــدة بهــا وأدوات 
الديــن داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة أو خارجهــا، كمــا يجــوز لــه االقتــراض أو الحصــول علــى التســهيالت االئتمانيــة أو 
إصــدارات الســندات وصكــوك التمويــل وغيرهــا مــن أدوات الديــن وشــراء وبيــع وتأجيــر واســتئجار واســتغالل األصــول 

ــة واالنتفــاع بهــا)27(.  الثابتــة والمنقول

إستراتيجية استثمارات الصندوق: 

تتمثل اإلستراتيجية االستثمارية للصندوق في اآلتي: 

قيــام الصنــدوق بــإدارة أموالــه وأصولــه بذاتــه أو أن يعهــد بإدارتهــا إلــى شــركات متخصصــة وذلــك بعــد موافقــة  	
مجلــس إدارتــه. 

ــة  	 ــة واألجنبي ــة والعربي ــق المصري ــرده أو بالمشــاركة مــع الصنادي ــة بمف ــق فرعي ــدوق تأســيس صنادي يحــق للصن
ــن  ــدوق م ــا الصن ــاهم فيه ــي يس ــة الت ــق الفرعي ــركات والصنادي ــر الش ــة، وتعتب ــة واألجنبي ــركات المصري والش
أشــخاص القانــون الخــاص أي كانــت نســبة مســاهمة الدولــة أو القطــاع العــام فيهــا وال تقيــد بالقواعــد المنصــوص 

ــة أو للقطــاع العــام. ــح المعمــول بهــا بالنســبة للجهــات التابعــة للدول ــن واللوائ ــا بالقواني عليه

يســتهدف الصنــدوق االســتثمار فــي األصــول والشــركات القائمــة حاليــا أو في مشــاريع ومناطــق جديدة واالســتحواذ  	
علــى األصــول المســتغلة وغيــر المســتغلة، وحصــص فــي الشــركات العامــة باألســعار الســوقية لخلــق شــراكة مــع 

االســتثمار الخــاص لتحقيــق عوائــد أعلــى وتوليــد فــرص عمــل. 

25  لمزيد من التفصيل انظر، إيهاب إبراهيم محمد، اآلثار االقتصادية المتوقعة لصندوق مصر السيادي، مرجع سابق،  297- ص305. 
ياسمين فوزي عبد الصبور، صناديق الثروة السيادية ودورها في التنمية االقتصادية: دراسة حالة على النرويج وسنغافورة خالل الفترة   

2006- 2016 مع تطبيق ذلك على الحالة المصرية، مرجع سابق، ص 132- 135.

المادة الخامسة من قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018، الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر أ، السنة الحادية والستون، 18   26
أغسطس 2018.

27  المادة السابعة من قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.
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يحــق للصنــدوق التصــرف فــي األصــول المملوكــة لــه أو الصناديــق المملوكــة لــه بالكامــل أو المســاهمة بهــا فــي  	
ــى أســاس  ــم عل ــذي يت ــم ال ــل عــن التقيي ــا ال يق ــا الســوقية وبم ــا لقيمته ــق أو الشــركات وفق رؤوس أمــوال الصنادي
متوســط القيمــة المحــددة بموجــب ثالثــة تقاريــر مــن مقيميــن مالييــن معتمديــن مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة 

والبنــك المركــزي المصــري بعــد موافقــة مجلــس اإلدارة. 

ــي  	 ــن االســتثمار ف ــوع بي ــن االســتثمار داخــل مصــر وخارجهــا كمــا تتن ــدوق بي ــوع محفظــة اســتثمارات الصن تتن
ــن الحكومــي. ــي ســندات الدي ــك االســتثمار ف األصــول والمشــروعات وكذل

اآلثار االقتصادية المتوقعة إلنشاء صندوق مصر السيادى: 

يمكن للصندوق أن يساهم في تحقيق اآلتي: 

ضبــط وترشــيد اإلنفــاق العــام، مــن خــالل ضــم المشــروعات التــي تحقــق خســائر للصنــدوق واســتثمارها وفقــا . 1
للتكلفــة والعائــد، ولتحقيــق األربــاح والتخلــص مــن عــبء تلــك المشــروعات علــى الموازنــة العامــة للدولــة. 

تحفيــز االســتثمار المحلــي بدخــول الصنــدوق شــراكة معه، أو باشــتراك االســتثمار المحلــي في ملكية المشــروعات . 2
العامة. 

يســهم الصنــدوق فــي جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــالل توفيــر الصنــدوق ضمانــات للمســتثمرين عــن . 3
طريــق دخولهــم كشــريك فــي عمليــات االســتثمار المباشــر، فضــال عــن االنضمــام أو المشــاركة مــع الصناديــق 

العربيــة واألجنبيــة.

يســهم الصنــدوق مــن خــالل اســتثماراته وشــراكته مــع االســتثمار المحلــي واألجنبــي والصناديــق العربيــة . 4
واألجنبيــة فــي زيــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي للدولــة وخلــق فــرص العمــل وتخصيــص المــوارد المتعطلــة فــي 

ــة.  ــة التنمي ــع عجل دف

يمكــن مســاهمة الصنــدوق فــي إقامــة أو المشــاركة فــي البنيــة التحتيــة وبخاصــة التعليميــة والصحيــة، ممــا يخفــف . 5
مــن العــبء الواقــع علــى الموازنــة العامــة فــي ظــل ضعــف مواردهــا وفــي ظــل الحاجــة المتزايــدة لتلــك الخدمــات 

فــي الوقــت الراهــن. 
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المبحث الثاني

تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة

     تعتبــر دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن الــدول النفطيــة التــي تمتلــك اقتصــاد يصنــف بأنــه مــن أقــوى االقتصــادات 
العربيــة، حيــث تتوفــر مدخــرات ضخمــة مــع قــوة ماليــة تســاعد علــى ضــخ الســيولة فــي الجهــاز المصرفــي، والتــي يمكــن 
أن تحقــق مســاندة كبيــرة لبرامــج التحفيــز المالــي، إضافــة إلــى تحقيــق اســتدامة نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي توافقــا مــع 

النهضــة االقتصاديــة التــي يشــهدها االقتصــاد اإلماراتــي واالســتقرار السياســى.

ــد  ــي وأن تصم ــب االقتصــاد العالم ــي قل ــارات ف ــون اإلم ــى أن تك ــارات 2030 إل ــة اإلم ــة لرؤي ــدة الوطني ــدف األجن    وته
فــي مواجهــة التحــوالت االقتصاديــة العالميــة، وتســعى الرؤيــة إلــى انتقــال اإلمــارات إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة عــن 
طريــق تشــجيع االبتــكار والبحــث العلمــي، وتعزيــز اإلطــار التنظيمــي للقطاعــات الرئيســية،  وبنــاء مجتمــع آمــن، ونظــام 
تعليمــي وصحــي رفيــع المســتوى وبمعاييــر عالميــة، وبيئــة مســتدامة وبنيــة تحتيــة متكاملــة، فضــال عــن تشــجيع القطاعــات 
ذات القيمــة المضافــة العاليــة وتنويــع األنشــطة االقتصاديــة، وقــد وضعــت الدولــة العديــد مــن مؤشــرات األداء التــي تقيــس 

مــدى التقــدم المحــرز فــي تحقيــق الرؤيــة)28(.

     و نظــرا لســعي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الدائــم نحــو التنميــة االقتصاديــة والتوســع فــي االســتثمار، مــن أجــل 
ــج  ــع مصــادر النات ــي تنوي ــة والمســاهمة ف ــروة الســيادية، إلدارة األصــول المالي ــق الث ــد أنشــأت صنادي ــا، فق ــق رؤيته تحقي
المحلــي، مــن خــالل تطويــر أنشــطة جديــدة – غيــر نفطيــة-  فــي مجــال الصناعــة والســياحة، وتوفيــر مــوارد دائمــة ومنتظمــة 

وذلــك بإتبــاع السياســات االســتثمارية والمســاهمة فــي دعــم االســتقرار االقتصــادي للدولــة.

جدول رقم )	(

الصناديق السيادية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

التأسيساسم الصندوقالرقم
1976جهاز أبوظبي لالستثمار1
1984شركة االستثمارات البترولية الدولية2
2002مبادلة للتنمية3
2003هيئة رأس الخيمة لالستثمار4
2006مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية5
2007مجلس أبوظبي لالستثمار6
2007هيئة اإلمارات لالستثمار7

ــف الســنوي لمعهــد  ــي التصني ــق ســيادية تظهــر كلهــا ف ــردة ســبع صنادي ــة المتحــدة منف ــة اإلمــارات العربي ــك دول       تمتل
صناديــق الثــروة الســيادية المتخصــص فــي رصــد حركــة تلــك الصناديــق، وكمــا هــو مبنــي مــن عــرض تاريــخ إنشــاء كل 

تتألف األجندة الوطنية لرؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة من 6 أولويات و52 مؤشر أداء رئيسي وطني و365 مؤشر أداء رئيسي وطني   28
فرعى.

لمزيد من التفصيل عن هذه الرؤية، انظر، دولة اإلمارات العربية المتحدة وأجندة 2030 للتنمية المستدامة: الملخص التنفيذي، اللجنة الوطنية   
ألهداف التنمية المستدامة، المراجعة الوطنية التطوعية، منتدى األمم المتحدة السياسي رفيع المستوى 2018.
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صنــدوق كمــا تقــدم، الصناديــق الســيادية الســبع هــي:  جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار، شــركة االســتثمارات البتروليــة الدوليــة، 
مبادلــة للتنميــة، هيئــة رأس الخيمــة لالســتثمار، مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة، مجلــس أبوظبــي لالســتثمار، وهيئــة 

اإلمــارات لالســتثمار.

    وبذلــك تُمثــل دولــة اإلمــارات موطنــاً ألكبــر صناديــق ســيادية رئيســية، بدأتهــا بجهــاز أبوظبــي لالســتثمار الــذي أنشــئ عــام 
1976، والــذي يعــد أكبــر الصناديــق الســيادية اإلماراتيــة،  ويعمــل كمؤسســة اســتثمارية عالميــة ذات أصــول متنوعــة، تعمــل 
علــى اســتثمار المــوارد الماليــة، نيابــة عــن حكومــة أبوظبــي، عبــر منهجيــة محكمــة، ومــن خــالل اســتراتيجية تركــز علــى 
تحقيــق العائــدات علــى المــدى الطويــل. ويمتلــك محفظــة علــى مســتوى عــاٍل مــن التنــوع، تغطــي مناطــق جغرافيــة متعــددة، 
ــف دورات  ــالل مختل ــد، خ ــة األم ــة وطويل ــدات ثابت ــق عائ ــن تحقي ــه م ــا يمكن ــول، م ــواع األص ــات وأن ــف فئ ــن مختل ضم
ــارات  ــة اإلم ــر محفظــة متنوعــة مــن األصــول واالســتثمارات داخــل دول ــة، يدي ــة للتنمي ــدوق مبادل ــك صن األســواق، وكذل
ــة، وتتمثــل مهمتــه فــي تحقيــق عوائــد ماليــة مســتدامة ألبوظبــي، ويعمــل علــى إحــداث  وخارجهــا، فــي أكثــر مــن 50 دول
ــد  ــق عوائ ــا يحق ــتثماراته، بم ــف اس ــن خــالل توظي ــم، م ــتوى العال ــى مس ــة، وعل ــل الدول ــع داخ ــي المجتم ــي ف ــر إيجاب تأثي
ــكار  ــدة فــي النمــو واالبت ــة«، وتشــارك فــي مشــاريع اســتثمارية رائ ــة، مــن أجــل مســتقبل مســتدام. وتســتثمر »مبادل مجزي
علــى مســتوى العالــم، لخلــق مزيــد مــن الفــرص لألجيــال القادمــة، كمــا تعــد مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة، الــذراع 
االســتثمارية الرئيســية لحكومــة دبــي، وتأسســت فــي عــام 2006، لتديــر محفظــة شــاملة مــن األصــول المحليــة والدوليــة، 
تغطــي شــريحة واســعة مــن القطاعــات التــي تدعــم اقتصــاد دبــي الحيــوي. وهــذه الصناديــق الثالثــة هــي التــي ســوف يتــم 

تناولهــم بالتفصيــل فــي المطالــب التاليــة.

المطلب األول

مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية

    شــهد اقتصــاد دبــي خــالل العقــود األخيــرة نمــوا متواصــال جعلتــه أحــد االقتصاديــات األكثــر ديناميكيــة واألســرع نمــوا فــي 
العالــم ممــا رســخ مــن مكانــة اإلمــارة علــى خريطــة االقتصــاد العالمــي، فقــد بلــغ متوســط النمــو االقتصــادي لدبــي  حوالــي 
%9 خــالل العشــرين ســنة الماليــة، وتضاعــف نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي أكثــر مــن عشــر مــرات خــالل أربــع عقــود، 
وينســب هــذا األداء الملفــت القتصــاد دبــي إلــى اإلســتراتيجية التنمويــة واضحــة المعالــم التــي تتجســد فــي خطــة دبــي 2021. 

    لقــد اســتطاعت إمــارة دبــي طــوال الســنوات الماضيــة مــن مســيرة اتحــاد دولــة اإلمــارات مــن التحــول إلــى مركــز إقليمــي 
وعالمــي فــي العديــد مــن القطاعــات الحيويــة كالتجــارة، والســياحة، والصيرفــة، والتســوق، والتطويــر العقــاري، إضافــة إلــى 
ذلــك الصناعــة واإلنتــاج المعرفــي، ومــا النمــو الملفــت الــذي شــهده اقتصــاد اإلمــارة إال دليــل علــى هــذا التحــول، كمــا نجحــت 

دبــي فــي إعــادة هيكلــة اقتصادهــا مــن االعتمــاد علــى النفــط إلــى اقتصــاد يتركــز علــى الخدمــات المتميــزة. 

- نشأة مؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية:

ــار دوالر(، لدمــج  ــم 11 لســنة 2006 )تأسســت برأســمال 19,5 ملي ــون رق ــا للقان ــو 2006 وفق ــي شــهر ماي      تأسســت ف
وإدارة المؤسســات التجاريــة والشــركات االســتثمارية التابعــة لحكومــة دبــى، وتشــرف مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة 
علــى محفظــة اســتثمارات حكومــة دبــي بمــا يضمــن تحقيــق طموحــات شــركائها ويعــود بالنفــع علــى إمــارة دبــي علــى المــدى 
الطويــل، وذلــك عــن طريــق تبنــي اســتراتيجية اســتثمارية عالميــة وتطبيــق معاييــر حوكمــة الشــركات، وتمتلــك مؤسســة دبــي 
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لالســتثمارات الحكوميــة محفظــة غنيــة باألصــول المحليــة والدوليــة، والتــي تمثــل شــريحة واســعة مــن األنشــطة والقطاعــات 
اإلنتاجيــة المختلفــة والمتعــددة التــي تعــد روافــد حيويــة القتصــاد إمــارة دبــى.

    وقــد أرســت دبــي لالســتثمارات الحكوميــة قاعــدة أساســية مبنيــة علــى عــدد مــن الشــركات الوطنيــة الرائــدة  فــي قطاعــات 
ــى استكشــاف  ــى الســعي إل ــث عل ــة بشــكل حثي ــي لالســتثمارات الحكومي ــت مؤسســة دب ــا دأب ــا نجاحــا، كم ــة وأكثره مختلف
آفــاق جديــدة مبتكــرة القتنــاص الفــرص االســتثمارية الواعــدة حــول العالــم، مــن خــالل اتبــاع اســتراتيجية اســتثمار طموحــة 

ومحكمــة ومتوافقــة مــع المحفظــة الحاليــة بمــا يضمــن حمايــة وتعزيــز ازدهــار اقتصــاد دبــي لمصلحــة األجيــال القادمــة.

-  االستراتيجية االستثمارية:

ــان  ــة وضم ــوق الملكي ــى حق ــدات عل ــى العائ ــق أعل ــى تحقي ــا المؤسســة إل ــي وضعته ــدف اســتراتيجية االســتثمار الت      ته
ــة المســتدامة، وتســتمد  ــة للتنمي ــي، وأهــداف الحكوم ــارة دب ــل القتصــاد إم ــى المــدى الطوي اســتمرار النمــو واالزدهــار عل

ــي:- ــرر التال ــذي يق ــا ال ــا مــن خــالل نظامه المؤسســة مهامه

توحيد وإدارة محفظة االستثمار والشركات التابعة لحكومة دبي الحالية.- 

توفير اإلشراف االستراتيجي على محفظة االستثمارات للحفاظ على الثروة وتنمية القيمة بشكل مستدام.- 

توظيــف وإعــادة تدويــر رأس المــال بفعاليــة عبــر القيــام باســتثمارات جديــدة إمــا محليــا أو دوليــا لتعزيــز العوائــد - 
والتنــوع.

     وتتمثــل المهمــة األساســية للمؤسســة فــي إنتــاج الثــروة والقيمــة علــى المــدى الطويــل، وتحقيــق االســتدامة الماليــة، ومــن 
ــة  ــوم بعملي ــق التضخــم االقتصــادى، وتق ــدل وف ــال المع ــظ رأس الم ــى حف ــز عل ــى التركي ــة تعمــل عل أجــل أداء هــذه المهم
تقييــم شــامل دقيــق لقــرارات توزيــع رأس المــال مــن أجــل تحقيــق فوائــد اســتراتيجية و تنويعيــة واضحــة ، وأن تســهم فــي 
العوائــد المعدلــة حســب المخاطــر واألهــداف اإلجماليــة إلنشــاء المحفظــة االســتثمارية، باإلضافــة إلــى مراقبــة األداء وتقييمــه 

بانتظــام)29(.

   وتســاهم مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة مســاهمة فاعلــة فــي االقتصــاد اإلماراتــي بشــكل عــام وإمــارة دبــي بشــكل 
خــاص، حيــث تعمــل فــي 6 قــارات، و 85 دولــة، وتمتلــك 66 شــركة تابعــة)30(، وتعمــل فــي العديــد مــن القطاعــات، علــى 

ســبيل المثــال.

1 - الخدمات المالية والمصرفية.

     يشــمل االســتثمار فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة والماليــة مؤسســات ماليــة تقليديــة مثــل بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي 
وبنــك دبــي التجــاري، إضافــةً إلــى المؤسســات الماليــة القائمــة علــى المبــادئ اإلســالمية مثــل بنــك دبــي اإلســالمي ومجموعــة 

نــور االســتثمارية وشــركة الصكــوك الوطنيــة.

كمــا تضــم محفظــة اســتثمارات فــي األســواق الماليــة الرئيســية مــن خــالل تملــك بورصــة دبــي لحصــص مســيطرة فــي ســوق 
دبــي المالــي وناســداك دبــي، فضــال عــن االســتثمار فــي ناســداك إنــك.

29  https://icd.gov.ae/ar/

30  https://icd.gov.ae/ar/global-footprint/
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شكل رقم )1(

مساهمة قطاع الخدمات المصرفية والمالية في المؤسسة*

* للسنوات 2018، 2019، 2020 

https://icd.gov.ae/ar/banking-financial-services/2021

2- مجال النقل:

    

       تتضمــن اســتثمارات مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة فــي هــذا القطــاع ثــالث شــركات ســاهموا جنبــا إلــى جنــب 
مــع شــركة طيــران اإلمــارات فــي تحقيــق زيــادة مســاهمة إمــارة دبــي فــي هــذا القطــاع: دنأتــا، واحــدة مــن أكبــر الشــركات 
العالميــة لتزويــد الخدمــات الجويــة، ودبــي لصناعــات الطيــران مســاهم رئيســي فــي نجــاح دبــي فــي قطــاع الطيــران والشــركة 
الرائــدة فــي الشــرق األوســط التــي توفــر خدمــات تأجيــر الطيــران وتضــم محفظتهــا 71 طائــرة، وفــالي دبــي، التــي نجحــت 
منــذ انطــالق عملياتهــا فــي 2009 فــي الوصــول إلــى شــبكة واســعة تضــم أكثــر مــن 96 وجهــة فــي 45 بلــداً، وتســير رحــالت 
ــي كمركــز  ــة دب ــز مكان ــي تعزي ا ســاهم ف ــوًّ ــرات نم ــل الطائ ــر وتموي ــد شــهدت شــركات تأجي بمعــدل 1.600 أســبوعياً، وق

لتمويــل الطيــران)31(.

د. شبوطي حكيم، محي الدين سمير، دور صناديق الثروة السيادية في تعزيز التنمية االقتصادية وتنويع مصادر الدخل، مرجع سابق، ص   31
.111
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شكل رقم )2(

مساهمة قطاع النقل في المؤسسة*

*للسنوات 2018، 2019، 2020

2021https://icd.gov.ae/ar/transportation

3 - مجال الطاقة والصناعة: 

ــي  ــوق ف ــق التف ــي تحقي ــع، ونجحــت اإلمــارة ف ــى التنوي ــي عل ــة اســتندت اســتراتيجية دب ــة الماضي ــود الثالث       خــالل العق
عــدد مــن القطاعــات مــن ضمنهــا قطــاع الطاقــة والصناعــة، يملــك الصنــدوق ثــالث شــركات تمثــل %17.4 مــن محفظــة 
ــوك، وهــي مجموعــة  ــي شــركة إين ــي هــذا القطــاع ف ــة ف ــي لالســتثمارات الحكومي ــل اســتثمار مؤسســة دب ــدوق، يتمث الصن
ــا، وشــركة دبــي للكابــالت دوكاب وتضــم  ــا وآســيا وأوروب ــا وفــي كل مــن أفريقي ــة تنشــط إقليمي واســعة متخصصــة بالطاق
محفظــة المؤسســة أيضــاً شــركة اإلمــارات العالميــة لأللومنيــوم، إحــدي الشــركات الرائــدة فــي إنتــاج األلمنيــوم فــي العالــم 
ــم،  ــوم فــي العال ــج لأللمني ــر منت ــا كأكب ــع عالمي ــل المركــز الراب والالعــب الرئيســي فــي اقتصادهــا حيــث أن اإلمــارات تحت
ومــع نضــوج اســتثماراتها المحليــة، توجــه مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة أنظارهــا نحــو آفــاق جديــدة والســيما مــع 

اســتحواذها علــى حصــة أقليــة فــي أكبــر مصنــع لالســمنت فــي نيجيريــا )أســمنت دانــج()32(. 

4 - مجال العقارات واإلنشاءات: 

ــن  ــة م ــة متنّوع ــاء مجموع ــر وبن ــاء بتطوي ــارات والبن ــاع العق ــي قط ــة ف ــة العامل ــة للمؤسس ــركات التابع ــع الش      تضطل
ــة. ويتكامــل عمــل قطاعــات  ــات الســكنية والتجاري ــع االحتياجــات والمتطلب ــم جمي ــة التــي تالئ ــة الحديث اإلبداعــات المعماري
دبــي األساســية مــع بعضهــا البعــض بمــا يعــزز أدائهــا مجتمعــة، وســاعدت علــى إرســاء بنيــة تحتيــة متطــورة وتشــييد معالــم 
بــارزة،  وأصبحــت مدينــة دبــي مركــزاَ متقدمــاً للســياحة لهــا دوراً رئيســياً فــي صناعــة المعــارض والمؤتمــرات التــي وفــرت 

لهــا حضــوراً عالميــاً ومبيعــات فــي قطــاع العقــارات. 

    وتضــم المحفظــة االســتثمارية مركــزي يعتبــران األكثــر زيــارة فــي العالــم وهــو بــرج خليفــة الــذي طورتــه إعمــار، ودبــي 
مــول، كمــا تضــم أحــد أبــرز معالــم المدينــة مركــز دبــي التجــاري العالمــي )DWTC( الــذي يعتبــر محــركا رئيســا لســياحة 

32   المرجع السابق، ص 112.
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األعمــال فــي دبــي، كمــا تشــمل محفظــة اســتثمار المؤسســة المنطقــة الحــرة بمطــار دبــي، وهــي مركــز أعمــال حيــوي يقــع 
ــة حــرة، توفــر بيئــة للســكن  فــي قلــب التجــارة العالميــة، وســلطة واحــة دبــي للســيليكون، وهــي منطقــة تكنولوجيــة متكامل

والعمــل والترفيــه فــي آن واحــد.

ا      وقــد جذبــت هــذه المناطــق الحــرة ذات المســتوي العالمــي بعًضــا مــن أنجــح الشــركات لتتّخــذ بدورهــا إمــارة دبــي مقــرًّ
إقليميًــا، ممــا يعــّزز مــن مكانــة دبــي كمركــز محــوري فــي االقتصــاد العالمــي )33(.

 

	 - مجال البيع بالتجزئة وقطاعات أخرى: 

   تعــد دبــي الوجهــة األساســية للبيــع بالتجزئــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وتمثــل مؤسســة دبــي للســوق 
الحــرة المملوكــة مــن مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة واجهــة هــذا القطــاع الحيــوي والمحطــة األولــي لــزوار دبــي فــي  

قطــاع التجزئــة، وهــي واحــدة مــن أكبــر مؤسســات التجزئــة فــي المطــارات حــول العالــم.

    وتكمــل الســوق الحــرة دبــي اســتراتيجية طيــران اإلمــارات التــي تنطــوي علــى جعــل دبــي محطــة أساســية للترانزيــت 
لوجهــات الســفر العالميــة المختلفــة. وتضــم أنشــطة البيــع بالتجزئــة فــي مؤسســة دبــي لالســتثمارات الحكوميــة أيًضــا أســواق، 

وهــي سلســلة مــن محــالت الســوبر ماركــت ومراكــز التســوق تقــع فــي قلــب المجتمعــات الســكنية فــي دبــي.

   وتمتلــك المجموعــة أيًضــا أســهم فــي عــدد كبيــر مــن الشــركات العاملــة فــي مختلــف قطاعــات الصناعــة، بمــا فــي ذلــك 
التكنولوجيــا واالبتــكار والمرافــق المتكاملــة وخدمــات الحلــول اإلداريــة، وقــد أثبــت بعــض هــذه الشــركات مكانتهــا الرائــدة 
إقليميــاً فــي أســواقها. وفــي عــام 2020، أضيــف مركــز دبــي للســلع المتعــددة إلــى هــذه المحفظــة، ويعتبــر مركــز دبــي للســلع 

المتعــددة أحــد المراكــز الرائــدة لتجــارة الســلع حــول العالــم)34(.

   باإلضافــة إلــى ذلــك، وبمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية المؤسســة فــي المــدى الطويــل، عملــت مؤسســة دبــي لالســتثمارات 
الحكوميــة علــى زيــادة اســتثماراتها فــي قطاعــات متعــددة، منهــا التكنولوجيــا الماليــة، علــوم الحيــاة، والبرامــج والتكنولوجيــا 

الزراعيــة، وذلــك عبــر الشــراكة مــع رعــاة ومــدراء يمتلكــون الخبــرة والموهبــة.

33  https://icd.gov.ae/ar/real-estate-construction/

34  https://icd.gov.ae/ar/retail-others/
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جدول رقم )6(

أصول وإيرادات مؤسسة دبي لالستثمار

بالمليار درهم إماراتى

201620172018201920202021السنة
7708448791,1211,1101,101إجمالي قيمة األصول

177210232228136169إجمالي اإليرادات
إجمالي حقوق 

174190198205193191المساهمين

Source: https://icd.gov.ae/ar/group-performance 2021.

ــرادات  ــي اإلي ــد إجمال ــك تزاي ــتثمارات، وكذل ــي لالس ــة األصــول لمؤسســة دب ــد قيم ــابق تزاي ــن الجــدول الس      يالحــظ م
وإجمالــي حقــوق المســاهمين، إال أنهــا تراجعــت فــي الســنتين األخيرتيــن، نظــرا النتشــار وبــاء كوفيــد- 19 عالميــا ومــا أحدثــه 
مــن آثــار ضــارة علــى جميــع االقتصــادات، ولكــن اســتطاع الصنــدوق أن يخــرج مــن تلــك األزمــة بأقــل الخســائر الممكنــة، 

ممــا يــدل علــى ضخامــة رأس مالــه وتنــوع اســتثماراته.

      ويالحــظ انخفــاض األصــول بنســبة 1 فــي المائــة إلــى 1,101.1 مليــار درهــم إماراتــي عــام 2021 مقارنــة بعــام 2020، 
ويرجــع ذلــك بشــكٍل أساســي إلــى انخفــاض األرصــدة المصرفيــة مقابــل نمــو األرصــدة التشــغيلية غيــر المصرفيــة، واتبــاع 

نهــج متحفــظ فــي اإلنفــاق الرأســمالي.

    كمــا بلغــت قيمــة اإليــرادات 169.4 مليــار درهــم إماراتــي، بارتفــاع نســبته 24.5 فــي المائــة مقارنــةً بالعــام الماضــي، 
مدفوعــاً بشــكٍل أساســي بارتفــاع أســعار الســلع األساســية كالنفــط والغــاز، وتســارع النشــاط فــي قطــاع النقــل، وكذلــك الزخــم 
القــوي فــي القطاعــات األخــري تزامنــاً مــع التخفيــف التدريجــي لقيــود الســفر العالميــة. كمــا لعــب إكســبو 2020 دبــي دوراً 

جوهريــاً فــي التعافــي الــذي شــهده اقتصــاد دبــي بشــكل عــام.

    

المطلب الثاني

جهاز أبو ظبي لالستثمار

      تمتلــك إمــارة أبــو ظبــي خمســة صناديــق ثــروة ســيادية ممثلــة فــي »جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار« )ADIA(، و“مجلــس 
أبــو ظبــي لالســتثمار“ )ADIC(، و“شــركة االســتثمارات البتروليــة الدوليــة )IPIC(“ و“صنــدوق مبادلــة للتنميــة“ 
ــدوق  ــي لالســتثمار“ و“صن ــو ظب ــى ”جهــاز أب ــة اإلمــارات لالســتثمار؛ وســتقتصر دراســتنا هــذه عل )Mubadala( وهيئ

ــة للتنميــة“. مبادل

أوال: نشأة الصندوق: 

    أنشــئ جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار )ADIA( عــام 1976 فــي إمــارة أبوظبــي، وكان يســمى مجلــس أبو ظبي لالســتثمارات 
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الماليــة ويعمــل تحــت إشــراف وزارة الماليــة، ثــم أعيــد تســميته إلــى جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار ليصبــح مؤسســة مســتقلة 
ــي  ــدأ الجهــاز االســتثمار ف ــي عــام 1989 ب ــة مــن األصــول، وف ــواع مختلف ــي أن ــة ف ــى اســتثمار الفوائــض النفطي تهــدف إل

األســهم الخاصــة، وتطــور عملــه فــي عــام 1998 حيــث بــدأ يســتثمر فــي الســندات المرتبطــة بمؤشــرات التضخــم)35(.

    وفــي عــام 2008 شــارك جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار فــي رئاســة مجموعــة العمــل الدوليــة المكونــة مــن 26 صنــدوق، 
والتــي أنتجــت مبــادئ وممارســات صناديــق الثــروة الســيادية المعروفــة باســم مبــادئ ســانتياغو )36(.

      ويهــدف جهــاز أبــو ظبــي االســتثمار فــي أصــول إمــارة أبــو ظبــي مــن خــالل إســتراتيجية االســتثمار التــي تركــز علــى 
تحقيــق العوائــد علــى المــدى الطويــل وهــو مؤسســة اســتثمارية عالميــة متنوعــة، مهمتــه اســتثمار األمــوال نيابــة عــن حكومــة 
ــام  ــذ نشــأته ق ــاه المســتقبلي لإلمــارة، ومن ــى الرف ــاظ عل ــن والحف ــة الالزمــة للتأمي ــر المــوارد المالي ــو ظبــي، وتوفي إمــارة أب
جهــاز أبوظبــي لالســتثمار ببنــاء ســمعة قويــة فــي األســواق العالميــة كمســتثمر موثــوق ومســئول، ويعتمــد جهــاز أبــو ظبــي 
لالســتثمار علــى مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ التنظيميــة التــي توجــه طريقــة عملــه وكــذا عمليــة اتخــاذ القــرارات، وهــذه 

القيــم تلعــب دورا أساســيا فــي قيــادة األفــراد والصنــدوق لتحقيــق نمــو طويــل األجــل ونجــاح أعمالــه وهــي)37(:  

االبتكار. - 

التعاون الفعال. - 

التنفيذ المتقن. - 

-  االستراتيجية االستثمارية لجهاز أبو ظبي:

     ينفــذ جهــاز أبوظبــي لالســتثمار برنامجــه االســتثماري بشــكل مســتقل عــن حكومــة إمــارة أبــو ظبــي، وتســند للعضــو 
ــرارات  ــك الق ــي ذل ــا ف ــتثمار وإدارة شــؤونه، بم ــي لالس ــو ظب ــاز أب ــذ سياســة جه ــئولية تنفي ــون مس ــدب بموجــب القان المنت
المتعلقــة باالســتثمارات، ويقــوم بــدور الممثــل القانونــي لــه، ولجهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار اســتقاللية تامــة عــن متطلبــات 

ــة)38(.  ــات األجنبي ــن االحتياطي ــف ضم ــه ال تصن ــة(، وأصول ــة العام ــي )الموازن ــاق الحكوم اإلنف

ــه  ــع محفظت ــه تنوي ــى عاتق ــذ عل ــي، وأخ ــو ظب ــي أب ــة ف ــال القادم ــروة لألجي ــى الث ــاظ عل ــة الحف ــه مهم ــت ل ــد أوكل     وق
االســتثمارية بمرونــة عاليــة اســتجابة للتغيــرات  الكبــرى الحاصلــة فــي البيئــة االســتثمارية مــن خــالل االســتثمار فــي البدائــل 
اعتبــارا مــن ســنة 1986 واألســهم الخاصــة فــي ســنة 1989، وهــو يســتثمر كذلــك فــي مختلــف فئــات األصــول مــن أســهم 

ــة األجــل. وعقــارات، والدخــل الثابــت، والتركيــز علــى اســتراتيجيات تهــدف إلــى االســتدامة مــن خــالل عوائــد طويل

     يبــدأ نهــج الصنــدوق مــن خــالل تحديــد مســتوى مقبــول مــن المخاطــر، ومــن ثــم بنــاء إســتراتيجية اســتثمارية خارجيــة 
عــن طريــق إضافــة مجموعــة متنوعــة مــن فئــات األصــول التــي تتيــح تحقيــق أقصــى قــدر مــن العائــدات فــي إطــار هــذه 

35   محمد جاسم عبد هللا، صناديق الثروة السيادية وأثرها على اقتصادات الدول العربية دراسة تحليلية للفترة 2002 – 2015، المجلة العلمية 
للدراسات التجارية والبيئية، جامعة قناة السويس، كلية التجارة باإلسماعيلية، العدد الثالث، 2018، ص 122.

36   أحمد عمر، االستراتيجية االستثمارية للصناديق السيادية: دراسة اقتصادية شرعية على الصناديق السيادية في الدول العربية، مجلة ريادة 
األعمال اإلسالمية، الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي، العدد األول، فبراير 2017، ص173.

37  Abu Dhabi investment Authority, annual review 2012, Abu Dhabi, united arab emirates, 2013, p5. 

38  Ibid, p44. 
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المعاييــر، وتحديــد االتجاهــات الجديــدة والناشــئة فــي االقتصــاد العالميــة ومــن ثــم مقارنــة المخاطــر والعائــدات المحتملــة مــن 
فئــات األصــول المختلفــة، وفــي األخيــر الحصــول علــى المحفظــة الموصــى بهــا والتــي تحتــوي علــى أكثــر مــن عشــرين مــن 

فئــة األصــول والفئــات الفرعيــة، لــكل منهــا وزن ثابــت مشــكلة جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار.

المحفظة االستثمارية:- 

       يعمــل جهــاز أبــو ظبــي وفــق نهــج اســتثماري مــرن يجمــع بيــن التركيــز طويــل األمــد علــى مســتوى المحفظــة والقــدرة 
ــي الجهــاز، مســؤولية  ــة االســتثمار ف ــل لجن ــام الفــرص المســتجدة حــال ظهورهــا، وتتحّم ــى االســتجابة الســريعة الغتن عل
مراجعــة واعتمــاد التوزيــع االســتراتيجي لألصــول، وبعدهــا تتولــى الدوائــر االســتثمارية مســؤولية اســتثمار رؤوس األمــوال 

المخصصــة لهــا وفقــاً لنطــاق مهامهــا واختصاصاتهــا ومؤشــرات القيــاس والتوجيهــات االســتثمارية الخاصــة بــكل منهــا.

شكل رقم )3(

محافظ االستثمارات حسب فئات األصول

Source: https://www.adia.ae/ar/investments/strategy.

ــة  ــة أصــول رئيســية وفرعي ــع وعشــرين فئ ــد عــن أرب ــي مــن  ممــا يزي ــو ظب ــف المحفظــة االســتثمارية لجهــاز أب       تتأل
ــة. ــة التحتي ــارات، واألســهم الخاصــة، والبني ــق التحــوط، والعق ــت، وصنادي ــة، تشــمل األســهم وســندات الدخــل الثاب مختلف

     ويديــر الجهــاز محفظــة واســعة التنــوع مــن األســهم، ويســتثمر بشــكل نشــط وغيــر نشــط )مماثــل للمؤشــر( عبــر األســواق 
العالميــة، ولــدي الجهــاز دائرتــان تُعنيــان باألســهم وهمــا: دائــرة المحافــظ المماثلــة للمؤشــر ودائــرة األســهم، تتولــى دائــرة 
ــدات المؤشــر  ــق عائ ــدف تحقي ــاز به ــن أســهم محفظــة الجه ــر م ــة للمؤشــر مســؤولية إدارة الحصــة األكب ــظ المماثل المحاف
مــع تمتعهــا بالمرونــة إلضافــة القيمــة ضمــن توجيهــات اســتثمارية معتمــدة، وذلــك مــن خــالل الجمــع بيــن اإلدارة الداخليــة 

والخارجيــة معــاً.

ــة الرئيســية  ــرة األســهم بشــكل نشــط فــي أســواق األســهم العامــة ضمــن مختلــف المناطــق الجغرافي       بينمــا تســتثمر دائ
وذلــك مــن خــالل الفــرق الداخليــة والمــدراء الخارجييــن، إضافــة إلــى التركيــز علــى اختيــار المــدراء ذوي المهــارات الفريــدة 

https://www.adia.ae/ar/investments/strategy
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والنهــج االســتثمارية المتميــزة، وتؤمــن الدائــرة بقدرتهــا علــى تحقيــق العائــد اإلضافــي المســتهدف مــع مــرور الوقــت وذلــك 
مــن خــالل التطبيــق المنضبــط لهــذا النهــج االســتثماري الواضــح.)39(

أوال- محفظة األسهم الخاصة: 

         تلعــب األســهم الخاصــة دوراً هامــاً فــي تنويــع وتعزيــز العائــدات الكليــة للجهــاز علــى مــدار 30 ســنة، ويتــم االســتثمار 
مباشــرة فــي الشــركات الناضجــة والشــركات التــي ماتــزال فــي مرحلــة النمــو والتــي تتمتــع بــإدارة قويــة وإمكانيــات لتحقيــق 
القيمــة، وذلــك إّمــا بالتعــاون مــع شــركاء أو منفرديــن مــن خــالل االســتحواذ علــى حصــة األقليــة ولــدي الجهــاز شــبكة واســعة 
مــن العالقــات طويلــة األمــد مــع شــركات األســهم الخاصــة العالميــة واإلقليميــة الرائــدة والتــي بينهــم شــراكات كبيــرة ومتبادلــة 

المنافــع تشــمل االســتثمارات المباشــرة واالســتثمارات فــي الصناديــق )40(.

ثانيا- محفظة السندات والخزينة: 

      وهــي دائــرة اســتثمارية نشــطة ومرنــة تســتثمر عبــر أســواق ســندات الدخــل الثابــت، وتتولــى مســؤولية تنويــع وتعزيــز 
عائــدات محفظــة الجهــاز الكليــة مــع تلبيــة متطلباتــه مــن الســيولة مــع االلتــزام بمعاييــر المخاطــر، وتصنــف االســتثمارات 
ــن  ــك الســندات م ــة والناشــئة وكذل ــن األســواق المتقدم ــي كل م ــة والســندات المرتبطــة بالتضخــم ف ــى الســندات الحكومي إل
الدرجــة االســتثمارية والدرجــة غيــر االســتثمارية وفــق تصنيفهــا االئتمانــي.)41( وتتمثــل أهدافهــا فــي تلبيــة احتياجاتهــا مــن 
الســيولة والحصــول علــى عوائــد مطابقــة أو تفــوق كل معاييــر الدخــل الثابــت مــن خــالل التنفيــذ المتقــن مــع الحفــاظ علــى 

مســتوى مقبــول مــن المخاطــر. 

رابعا- محفظة البدائل المالية:

      عــن طريــق االســتثمار فــي األمــوال الســائلة غيــر التقليديــة التــي توظــف االســتراتيجيات التــي تســعي إلــى تنويــع وتعزيــز 
العوائــد المعدلــة حســب المخاطــر مــن المحفظــة اإلجماليــة لجهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار، ويتــم االســتثمار بشــكل أساســي فــي 
مختلــف أنــواع صناديــق التحــوط وغيرهــا مــن االســتراتيجيات البديلــة،  وتنقســم االســتثمارات فــي صناديــق التحــوط إلــى 
اســتراتيجيات التنويــع التــي تتألــف مــن اســتراتيجيات منهجيــة وتقديريــة ُكليــة، واســتراتيجيات تحســين العائــدات التــي تتألــف 

مــن االســتثمارات الموّجهــة باألحــداث وتحــوط األســهم والقيمــة النســبية.

    كمــا يمتلــك الجهــاز محفظــة للفــرص الناشــئة والتــي تختــص بدراســة األفــكار خــارج نطــاق فئــات األصــول التقليديــة فــي 
الجهــاز، باإلضافــة إلــى محفظــة صغيــرة مــدارة داخليــاً لالســتثمار فــي االســتراتيجيات المنهجيــة.)42(

خامسا: محفظة العقارات.

ــرة، وهــي  ــن ذوي الخب ــج واســع مــن المهنيي ــة ويعمــل هــذا القســم مــع مزي    هــي محفظــة متنوعــة مــن األصــول العقاري
ــة لتحقيــق عائــد محســوب المخاطــر علــى  ــة التحتيــة واالســتثمار مــن خــالل إدارة فعال تهــدف إلــى تنويــع العقــارات والبني

ــل.  المــدى الطوي

    ولتحديــد وتســعير وإدارة المخاطــر أهميــة قصــوى فــي نهــج االســتثمار لــدي جهــاز أبوظبــي لالســتثمار فــي العقــارات، 

39  https://www.adia.ae/ar/investments/equities.

40  https://www.adia.ae/ar/investments/private-equity.

41  https://www.adia.ae/ar/investments/fixed-income.

42  https://www.adia.ae/ar/investments/financial-alternatives.
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وإدارة تنفيــذ خطــة عملهــا مــن خــالل نهــج تعاونــي يتضمــن مشــاريع مشــتركة مــع شــركاء محلييــن مــن ذوي الخبــرة وكذلــك 
مديــري الصناديــق، والتــي يتــم مراقبتهــا عــن كثــب مــن قبــل فريــق جهــاز أبوظبــي لالســتثمار، وتقــوم بتوظيــف اســتراتيجية 
ــي  ــهم وف ــي األس ــتثمار ف ــك االس ــة، وكذل ــول العقاري ــواع األص ــن أن ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــتثمار عب ــمح باالس ــة تس مرن

قــروض العقــارات القائمــة، باإلضافــة إلــى مشــاريع اإلنشــاء والتطويــر)43(. 

سادسا: البنية التحتية. 

    يســتثمر الجهــاز بشــكل مســؤول ومســتقر فــي أصــول البنيــة التحتيــة العالميــة مــع نظــرة بعيــدة المــدى لالحتفــاظ باألصــول 
ــد،  ــة األم ــة وطويل ــة ثابت ــات نقدي ــق تدفق ــي تحق ــى  االســتثمارات الت ــاز عل ــف دورات األســواق، ويركــز الجه خــالل مختل
ويركــز بشــكل رئيســي علــى األصــول التــي تقــدم مزيجــاً مــن النمــو واالســتقرار فــي قطاعــات مثــل النقــل والمواصــالت 
والخدمــات والمرافــق والطاقــة والبنيــة التحتيــة لالتصــاالت.  ولــدي الجهــاز محفظــة كبيــرة ومتناميــة مــن االســتثمارات فــي 
الطاقــة المتجــددة مؤلفــة مــن أصــول فــي الهنــد والواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة تنتــج مــا يصــل إلــى 15 جيغــا واط مــن 
الطاقــة، باإلضافــة إلــى االســتثمار فــي األســواق المتقدمــة،  ويتــم البحــث عــن  الفــرص فــي االقتصــادات الناشــئة التــي تتمتــع 

بإمكانــات قويــة للنمــو ولديهــا احتياجــات فــي مجــال البنيــة التحتيــة)44(.

دور جهاز أبوظبي لالستثمار في دعم إمارة أبو ظبى: 

    وفقــاً للمؤشــرات االقتصاديــة الرئيســية فــإن إمــارة أبوظبــي تتمتــع بظــروف اقتصاديــة جديــدة تســاهم فــي تســارع وتيــرة 
النمــو االقتصــادي والتــي تــؤدي بدورهــا إلــى تعزيــز االســتثمار ســواء فــي داخــل اإلمــارة أم فــي خارجهــا، وهنــاك أهميــة 
كبيــرة للمناطــق الحــرة فــي اإلمــارات كونهــا مصــدر دعــم مباشــر لالســتثمار ومــن ثــم تهيئــة بيئــة مشــجعة لممارســة األعمــال 
االســتثمارية بمــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة المتوازنــة والمســتدامة للدولــة، واســتمرت حكومــة أبوظبــي تمتلــك مركــز مالــي 

قــوي مــن دون وجــود أي ديــن خارجــي و بمدخــرات عاليــة وفوائــض ماليــة متزايــدة)45(. 

    وأن مــن أهــم المهــام الموكلــة إلــى جهــاز أبوظبــي لالســتثمار هــو ضمــان ازدهــار أبوظبــي والحفــاظ عليهــا، وذلــك عبــر 
إدارة األصــول الماليــة لإلمــارة بحكمــة والمســاهمة بتنويــع مصــادر الناتــج المحلــي وذلــك مــن خــالل تطويــر أنشــطة جديــدة 
مــع الســعي المتواصــل لتطويــر الصناعــة والســياحة لتوفيــر مــوارد دائمــة ومنتظمــة وتنويــع االقتصــاد مــن خــالل التوســع 

فــي األنشــطة الغيــر نفطيــة. 

    وهنــاك دور آخــر يقــوم بــه جهــاز أبــو ظبــي لالســتثمار وهــو محاولــة جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر وذلــك لنقــل 
وتوطيــن التكنولوجيــا الحديثــة إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث أصبحــت القيــادة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
مدركــة بــأن النمــو االقتصــادي مرتبــط بشــكل كبيــر بالتكنولوجيــا الحديثــة والتقــدم المعرفــي )رؤيــة 2030(، ممــا حــدا بدولــة 
اإلمــارات بــأن تتحــرك لجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي يــؤدي بــدوره إلــى تنويــع القاعــدة اإلنتاجيــة وبالتالــي زيــادة 

الناتــج المحلــي. 

 

43  https://www.adia.ae/ar/investments/real-estate.

44  https://www.adia.ae/ar/investments/infrastructure.

45   دائرة التخطيط واالقتصاد، مجلس أبو ظبي للتطوير االقتصادي، الرؤية االقتصادية إلمارة أبو ظبى، 2012، ص56.
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المطلب الثالث

مؤسسة مبادلة لالستثمار

ــة،  ــق التنمي ــدف تحقي ــام 2002 به ــيادي ع ــدوق س ــة MUBADALA كصن ــة مبادل ــي  مؤسس ــة أبوظب     أسســت حكوم
ــتثماراته  ــوع اس ــارة، وتتن ــط اإلم ــد نف ــن عوائ ــه م ــول أصول ــى أن يم ــارة، عل ــادي باإلم ــوع االقتص ــيرة التن ــز مس وتعزي

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــى دول ــع عل ــود بالنف ــا يع ــارة بم ــة لإلم ــع إعطــاء األولوي ــا م ــا، وقطاعي جغرافي

    وتســتثمر مبادلــة وتشــارك فــي مشــاريع اســتثمارية رائــدة فــي النمــو واالبتــكار علــى مســتوى العالــم لخلــق مزيــد مــن 
الفــرص لألجيــال القادمــة. وتعــد مبادلــة تطبيقــاً عمليــاً لرؤيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث تبلــغ قيمــة محفظــة أعمالهــا 
ــي  ــتثمر ف ــارات، وتس ــى 6 ق ــتثماراتها عل ــوزع اس ــي ( وتت ــار دوالر أمريك ــي ) 243 ملي ــم إمارات ــار دره ــوم 894 ملي الي
قطاعــات عديــدة وفــي مختلــف فئــات األصــول. ويقــع المقــر الرئيســي لـــمبادلة فــي أبوظبــي، ولديهــا مكاتــب في كل مــن لندن، 

وريــودي جانيــرو، وموســكو، ونيويــورك، وســان فرانسيســكو، وبكيــن.)46(

االستراتيجية االستثمارية للصندوق: 

    تتطلــع حكومــة إمــارة أبــو ظبــي لوضــع خطــط طويلــة األجــل- رؤيــة أبــو ظبــي االقتصاديــة 2030 - مــن أجــل 
ــه  ــه المضافــة، وهــذا مــا تســعى لتحقيق ــى اقتصــاد مســتدام ومتنــوع والرفــع مــن قيمت تحويــل اقتصــاد إمــارة أبــو ظبــي، إل
ــن خــالل  ــي م ــارة أبوظب ــي إم ــو االقتصــادي ف ــز النم ــي تحفي ــى المســاهمة ف ــا عل ــك بتركيزه ــة، وذل ــة للتنمي شــركة مبادل
تبنــي اســتراتيجية تعتمــد علــى تنويــع المحفظــة االســتثمارية للصنــدوق تنويعــا قطاعيــا لتتــوزع اســتثماراته فــي العديــد مــن 
القطاعــات والصناعــات، فضــال عــن التنويــع الجغرافــي الســتثماراته، ويتمحــور هيــكل أعمــال مبادلــة حــول أربعــة قطاعــات 

رئيســية وهــي: 

- قطاع االستثمارات البديلة، والبنية التحتية. 

- قطاع البترول والبتروكيماويات. 

- قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والطاقة النظيفة. 

- قطاع الصناعة، والتعدين. 

     وتشــمل قطاعــات األعمــال األربعــة علــى جميــع أعمــال الشــركة وتغطــي 11 قطاعــا اقتصاديــاً متنوعــا، وتنتشــر فــي 
أكثــر مــن 50 دولــة، وباإلضافــة إلــى قطاعــات األعمــال الرئيســية  تــم ضــم مجلــس أبــو ظبــي لالســتثمار إلــى مبادلــة فــي 
مــارس 2018 بمــا يســهم فــي توســيع نطــاق األعمــال، وتنويــع النشــاط االقتصــادي، ومــن ثــم تحقيــق عوائــد ماليــة أكبــر 
لحكومــة أبوظبــي، ويأتــي ذلــك تماشــياً مــع جهــود حكومــة أبوظبــي لتســريع وتيــرة التنــوع االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

    وهذا التوزيع لالستثمارات يؤكد على:

- انتهاج مبادلة لالستراتيجية الرامية لتحقيق التنمية بأبوظبي على وجه الخصوص واإلمارات بشكل عام. 

ــك لالســتفادة مــن  ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وذل ــل التكامــل االقتصــادي ل ــة مشــاريع تســاهم فــي تفعي - انتهــاج مبادل
الفــرص االســتثمارية جــراء االتحــاد الجمركــي بينهــم. 

46  https://www.mubadala.com/ar/who-we-are/about-the-company.



دكروري                                                                                                                               

61 اإلصدار األول، السنة السابعة، 2023

- تغيير التوزيع الجغرافي والقطاعي الستثمارات محفظة الصندوق بما يضمن تحقيق أعلى عائد وأقل مخاطرة. 

ويمكن الوقوف على استراتيجية الصندوق في تنويع محفظته االستثمارية على النحو التالي:- 

أوال- قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات: 

ــا المعلومــات واالتصــاالت، وتعمــل          تســتثمر »مبادلــة« فــي محفظــة أصــول عالميــة المســتوى فــي مجــال تكنولوجي
ــغيل  ــات واالتصــاالت، وتش ــا المعلوم ــة لتكنولوجي ــة التحتي ــاالت البني ــي مج ــتقبلية ف ــل مس ــرص عم ــر ف ــى توفي ــك عل كذل
األقمــار الصناعيــة. وتضــم محفظــة األعمــال فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، تشــغيل األقمــار الصناعيــة، 
واالتصــاالت، والتطبيقــات والخدمــات الرقميــة، وحلــول اســتضافة مراكــز البيانــات، والتحــّول الرقمــي، وخدمــات تكنولوجيــا 
المعلومــات الُمــدارة، وتوفــر األصــول فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، البنيــة التحتيــة والخدمــات التــي تمّكــن 
الشــركات وعمــالء التجزئــة فــي قطاعــات متنوعــة مــن تســريع عمليــة النمــو، واالســتفادة مــن البيانــات والتواصــل ضمــن 

اقتصــاد عالمــي رقمــي. 

     ويهــدف صنــدوق مبادلــة إلــى تأســيس مجموعــة مــن الشــركات والمشــاريع العمالقــة فــي قطاعــات تكنولوجيــا االتصــاالت 
والمعلومــات واالتصــاالت الفضائيــة، ومثــال علــى ذلــك امتــالك صنــدوق مبادلــة حصــة فــي شــركة AMD أكبــر الشــركات 
العالميــة لتصنيــع الرقائــق اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى امتالكــه حصــة تقــدر بنحــو %19.75 مــن شــركة du التصــاالت 
 Yahsat ــا لشــركة ــد وامتالكه ــي الهن ــدة ف ــة الرائ ــات الرقمي ــورم منصــة الخدم ــو بالتف ــن جي ــارات وحصــة %1.2 م اإلم
بالكامــل، كمــا قامــت  Yahsat بتصميــم أول نظــام اتصــاالت فضائــي متعــدد األغــراض فــي المنطقــة ويشــمل خدمــات البــث 

واالنترنــت الفضائــي باإلضافــة إلــى نقــل الحركــة الهاتفيــة واالنترنــت لمشــغلي شــبكات االتصــاالت)47(. 

ثانيا- قطاع البترول والبتروكيماويات:

ــل  ــاج، النق ــة هــي االستكشــاف واإلنت ــة قطاعــات فرعي ــة« ثالث ــي »مبادل ــات ف ــرول والبتروكيماوي         يضــم قطــاع البت
والتخزيــن، والتكريــر والبتروكيماويــات، ويعمــل القطــاع بالتعــاون مــع عــدد مــن الشــركاء العالمييــن فــي مختلــف مجــاالت 
قطــاع الهيدروكربونــات بهــدف تحقيــق أعلــى عوائــد ممكنــة والمســاهمة فــي جهــود التنويــع االقتصــادي فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، ويعــد قطــاع البتــرول والبتروكيماويــات مــن الدعامــات األساســية ألعمــال شــركة »مبادلــة«، ويســتند إلــى 

اإلرث العريــق والتجربــة الراســخة إلمــارة أبوظبــي فــي مجــال النفــط والغــاز)48(.

ثالثا- قطاع العقارات والبنية التحتية: 

      يعــد تنويــع االســتثمارات علــى عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات عقاريــة وطــرق اســتثمار مختلفــة مــن أهــم ركائــز 
ــن  ــت م ــي أي وق ــتثماراتها ف ــون اس ــى أن تك ــدة عل ــز الوح ــة، إذ ترك ــة التحتي ــارات والبني ــة للعق ــدة مبادل ــتراتيجية وح اس
ــة.  ــة والضياف ــكنية والصناعي ــة والس ــة والتجاري ــارات المكتبي ــاالت العق ــي مج ــى 10 دول، ف ــى 5 إل ــة عل ــات موزع األوق
ويمكــن مــن وقــت آلخــر النظــر فــي االســتثمار فــي مجــاالت فرعيــة ضمــن القطاعــات العقاريــة التقليديــة. وتتمتــع وحــدة 

أكثر من 50 دولة تستفيد من خدمات األقمار الصناعية الثالثة التابعة لشركة »الياه سات«، ما يجعلها سادس أكبر مشغّل لألقمار الصناعية من   47
حيث اإليرادات.

https://www.mubadala.com/ar/what-we-do/information-communications-technology.

48   تنشط استثمارات صندوق مبادلة في اكتشافات وتطوير حقول النفط والغاز في الشرق األوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب شرق 
آسيا، ومن أمثلة ذلك توقيعها التفاقيات مع شركة conocoPhillips Muni Gas   لالستكشاف والتطوير المشترك في حقل حوض« نور 

سلطان، في بحر قزوين على سواحل كازاخستان.
 https://www.mubadala.com/ar/what-we-do/petroleum-and-petrochemicals.
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ــح لهــا اســتهداف مزيــج مــن الفــرص االســتثمارية األساســية  ــة التــي تتي ــة الكافي ــة بالمرون ــة التحتي ــارات والبني ــة للعق مبادل
ــات الشــركة. ــك حســب دورة الســوق وأولوي ــة، وذل والطارئ

   وتقــوم مبادلــة للعقــارات بإنشــاء وتطويــر مناطــق تجاريــة وســكنية وترفيهيــة فــي أبــو ظبــي  بمــا يســاهم فــي دعــم مكانتهــا 
ــذا المجــال«  ــي ه ــاريع ف ــرز المش ــن أب ــي، واالقتصــادي، واالجتماعــي، وم ــد البيئ ــى الصعي ــتدامة عل ــة مس ــة عالمي كمدين
جزيــرة الماريــة« وهــي مدينــة عمرانيــة فريــدة تضــم باإلضافــة إلــى الوحــدات الســكنية والتجاريــة الراقيــة فنــادق األعمــال 

الفاخــرة، ومتاجــر البيــع المتنوعــة، والمراكــز الطبيــة، والحدائــق والمتنزهــات المفتوحــة. 

    وتؤمــن مبادلــة بــأن البنيــة التحتيــة االجتماعيــة هــي المحــرك األساســي لعمليــة التحــول االقتصــادي فــي إمــارة أبوظبــي 
ممــا انعكــس علــى تركيزهــا علــى التعليــم وذلــك  بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتضــم قاعــدة األصــول التعليميــة 
الحاليــة لصنــدوق مبادلــة عــدة جامعــات مثــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وجامعــة  الســوربون أبوظبــي، وجامعــة 

زايد)49(. 

رابعا- قطاع الصناعة والتعدين:

     مــن خــالل تأســيس مجموعــة عالميــة متنوعــة مــن شــركات المعــادن والتعديــن، تعمــل مبادلــة علــى ترســيخ مكانــة دولــة 
اإلمــارات فــي ســوق المــوارد ســريع النمــو، وفــي الوقــت نفســه دعــم نمــو قــدرات التصنيــع المحلــي وبالتإلــى توليــد فــرص 

عمــل ألصحــاب المهــارات والكفــاءات.

    كمــا تســعى إلــى إنشــاء شــركات صناعيــة متميــزة، تحتــل موقعــاً مهمــاً ضمــن سالســل القيمــة فــي الصناعــة العالميــة، 
والتــي تشــمل مجــاالت مثــل األلمنيــوم ) بمــا فــي ذلــك البوكســيت واأللومينــا( والذهــب والنحــاس والزنــك)50(.

ــة  ــة التنمي ــس أهمي ــا يعك ــا، مم ــة بذاته ــال قائم ــدة أعم ــام 2010 كوح ــة ع ــة قطــاع الصناع ــدوق مبادل ــد أســس صن      وق
الصناعيــة القتصــاد إمــارة أبــو ظبــي، كمــا تعمــل مبادلــة لصناعــة الطيــران علــى تعزيــز مكانــة أبــو ظبــي كمركــز عالمــي 
للطيــران مــن خــالل التعــاون مــع شــركات عالميــة لجلــب المعرفــة والدعــم المتخصــص والخبــرات التكنولوجيــة واإلبداعيــة 
إلــى أبــو ظبــي، ومــن أمثلــة ذلــك امتالكهــا عــام 2009 علــى حصــة %70 مــن شــركة SR Technics وهــي إحــدي أكبــر 
ــام  ــس الع ــي نف ــت ف ــا أبرم ــا، كم ــرات ومحركاته ــات الطائ ــة لمكون ــة المتكامل ــات الفني ــزودة للخدم ــة الم ــركات العالمي الش
اتفاقيــة مــع جنــرال اليكتريــك GE وذلــك لتزويــد الدعــم التقنــي والخدمــات الالزمــة لشــركة ابــو ظبــي لتقنيــات الطائــرات 
SR Technics، ومــن بيــن االتفاقيــة أن تصبــح شــركة أبــو ظبــي لتقنيــة الطائــرات هــي المــزود لشــبكة الصيانــة واإلصــالح 

والتجديــد لمحــركات 1B GEnx-.2B GEn  لتغطــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

ــن  ــتثمارية بي ــه االس ــع محفظت ــة تنوي ــدوق مبادل ــتثمارية لصن ــة االس ــلوك المحفظ ــز س ــا يمي ــم م ــن أه ــظ أن م       ويالح
القطاعــات المختلفــة، والــدول المختلفــة، كمــا أنــه اهتــم بالصناعــات، ومشــروعات البنيــة التحتيــة عكــس الكثير مــن الصناديق 
التــي اســتثمرت أموالهــا فــي الســندات األمريكيــة منخفضــة العائــد فضــال عــن ارتفــاع درجــة المخاطــرة وقــت األزمــات. 
وتتضاعــف اإليــرادات الماليــة وأصــول صنــدوق مبادلــة عــام بعــد آخــر وفقــا للبيانــات المنشــورة علــى موقعــه الرســمي، 

ويرجــع ذلــك لــإلدارة الجيــدة لمحفظــة اســتثماراته وتنوعهــا قطاعيــا وجغرافيــا.  

49  https://www.mubadala.com/ar/what-we-do/real-estate-and-infrastructure.

50   تعد شركة »اإلمارات العالمية لأللمنيوم«، أكبر منتج لأللمنيوم عالى الجودة في العالم، وأكبر شركة صناعية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة خارج قطاع النفط والغاز. وهي مملوكة بشكل مشترك لكٍل من شركة مبادلة لالستثمار »مبادلة«، ومؤسسة دبي لالستثمارات 

الحكومية. وتنتج 2.6 مليون طن سنويا وتربط دولة اإلمارات مع أكثر من 60 دولة.
https://www.mubadala.com/ar/what-we-do/metals.
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 اآلثار االقتصادية للصناديق السيادية اإلماراتية على اقتصاد دولة اإلمارات. 

       إن حيــازة اإلمــارات ألكبــر صناديــق ثــروة ســيادية يســاهم فــي زيــادة وزن ونفــوذ الدولــة فــي النظــام المالــي واالقتصادي 
العالمــي، ويعــزز مــن مســتوى المــالءة الماليــة لهــا، وحمايــة االقتصــاد مــن خطــر الصدمــات الخارجيــة الناتجــة عــن تقلبــات 

أســعار النفــط فــي األســواق الدوليــة،  وتتمثــل أهــم اآلثــار االقتصاديــة لتلــك الصناديــق فــي اآلتــى:

ــر -  ــعي المتواصــل لتطوي ــع الس ــدة م ــر أنشــطة جدي ــن خــالل تطوي ــي م ــج المحل ــع مصــادر النات ــاهمة بتنوي المس
الصناعــة والســياحة وتوفيــر مــوارد دائمــة ومنتظمــة، وذلــك باتبــاع السياســات االســتثمارية والمســاهمة فــي دعــم 

ــة. ــة وتنويــع االقتصــاد مــن خــالل التوســع فــي األنشــطة الغيــر نفطي االســتقرار االقتصــادي للدول

ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي وحمايــة حقــوق األجيــال القادمــة باســتثمار عائــدات النفــط بــدال مــن اإلنفــاق االســتهالكي - 
لهــذه العائــدات. 

المساهمة في تكوين جيل جديد من قيادات األعمال باإلمارات. - 

ســاهمت االســتثمارات طويلــة المــدى وضخامــة رأســمالها فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة، وفــرص اســتثمارية، - 
ــادة الناتــج المحلــي اإلجمالــي وتحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن.  وزي

ــات، -  ــا المعلوم ــة، وتكنولوجي ــة الصحي ــة، والرعاي ــاء، والطاق ــاالت: الفض ــي مج ــتثمارات ف ــب االس ــادة نصي زي
ــة. ــادرات التكنولوجي ــم الص ــات ودع ــاع الخدم ــاالت، وقط واالتص

يتــم التركيــز علــى االســتثمارات طويلــة المــدى وبــرأس مــال ضخــم، يعــود بعائــدات ماليــة كبيــرة، وفوائــد اجتماعية - 
ملموســة علــى الدولة.

تولــي اهتمامــا كبيــرا باالســتثمار المحلــي وازداد هــذا التوجــه بعــد عــام 2008 ، وهــذا هــو مــا يميزهــا عــن باقــي - 
الصناديــق الســيادية لــدول المنطقــة. 

ــى -  ــق معــدالت نمــو مســتدامة وأعل ــي تحقي ــة ف ــروة الســيادية اإلماراتي ــق الث ــاق المســتقبلية لصنادي وتتلخــص اآلف
مــن الســابقة فــي جميــع القطاعــات والتوجــه نحــو االقتصــاد الجديــد القائــم علــى المعرفــة مــن خــالل التركيــز علــى 

تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتجــارة اإللكترونيــة. 
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الخاتمة

ــر  ــة مباشــرة أو غي ــة المملوكــة والمــدارة بطريق ــارة عــن مجموعــة مــن األصــول المالي ــروة الســيادية عب ــق الث      صنادي
مباشــرة مــن طــرف الحكومــة لتحقيــق أهــداف وطنيــة، والممولــة إمــا باحتياطــات الصــرف األجنبــي أو صــادرات المــوارد 
الطبيعيــة أو اإليــرادات العامــة للدولــة أو أيــة مداخيــل أخــرى، وقــد شــهدت بــروزا كبيــرا خاصــة فــي بدايــة األلفيــة مــع زيــادة 

أســعار البتــرول. 

    وتســاهم صناديــق الثــروة الســيادية عمومــا بشــكل فعــال فــي التنميــة االقتصاديــة وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي، وذلــك 
مــن خــالل اســتثماراتها المحليــة والتــي تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى االقتصــاد المحلــي وتقلــل مــن االعتمــاد علــى المــوارد 
ــق  ــذه الصنادي ــت ه ــاد ككل، ولعب ــز االقتص ــي تحفي ــة وبالتال ــات االقتصادي ــيط القطاع ــعارها، وتنش ــات أس ــة وتقلب الطبيعي
دورا بــارزا فــي الدولــة محــل الدراســة وهــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث اســتطاعت تقليــل اعتمادهــا علــى المــوارد 
الطبيعيــة بفضــل السياســة المنتهجــة وفقــاً لرؤيــة 2030 التــي تهــدف لبنــاء اقتصــاد متنــوع قائــم علــى المعرفــة، مــن خــالل 
ــي  خصوصــا  ــو ظب ــارة أب ــي وإم ــارة دب ــل إم ــة  وتحوي ــق القيمــة المضاف ــة وتحقي ــر تقليدي ــة غي ــر قطاعــات اقتصادي تطوي
ودولــة اإلمــارات عمومــاً القتصــاد ال يتأثــر بتقلبــات أســعار البتــرول، حيــث تســاهم صناديــق الثــروة السياســية بشــكل كبيــر 

فــي رســم مســتقبل اإلمــارات العربيــة. 

التوصيات:

     يمكن عرض أهم التوصيات في اآلتى:

تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وفــق رؤيــة طويلــة المــدى وذلــك مــن خــالل إنشــاء صناديــق ســيادية اســتثمارية محليــة - 
ودوليــة يعطــي لهــا اســتقاللية التســيير اإلداري والمالــي، لتحقيــق نهضــة خاصــة فــي الزراعــة والصناعــة والبنيــة 

التحتيــة والنقــل والرعايــة الصحيــة والتعليــم. 

 إقامــة شــراكات مــع الصناديــق الناجحــة وفروعهــا لالســتفادة منهــا  مــن أجــل وضــع اســتراتيجية اســتثمار بنــاءة - 
وهيــكل حوكمــة كــفء إلدارة الصنــدوق.    

يشــوب صناديــق الثــروة الســيادية بعــض الســلبيات المرتبطــة بعمــل هــذه الصناديــق، مثل ســرية نشــاطها، اتجاهاتها - 
ودوافــع حيازتهــا  االســتثمارية، إذ أن معظمهــا ال يكشــف عــن حجــم عوائــد االســتثمارات وكيفيــة توزيعهــا، لذلــك 
نوصــي باتبــاع هــذه الصناديــق لمجموعــة مــن المبــادئ التــي تســمع بفهــم أوضــح لإلطــار المؤسســي الــذي ترتكــز 
عليــه هــذه الصناديــق وعملياتهــا االســتثمارية فــي إطــار مــن الشــفافية بمــا يضمــن المحافظــة علــى منــاخ اســتثماري 

. مستقر

ــي وعــدم -  ــه مصلحــة االقتصــاد المحل ــا في ــي لم ــن االســتثمار الخارجــي واالســتثمار المحل ــة بي ضــرورة المواءم
ــة  ــة للوقاي ــروة الســيادية بأنظم ــق الث ــد صنادي ــع ضــرورة تزوي ــح الخارجــي، م ــي لصال ــال االســتثمار المحل إهم
واإلنــذار المبكــر مــن األزمــات الماليــة وذلــك عــن طريــق تحســين أداء وفعاليــة األقســام المكلفــة بمراقبــة وتحديــد 

ــق. ــتثمارات الصنادي ــة الس ــف المخاطــر المصاحب مختل
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التنميــة المســتدامة، المراجعــة الوطنيــة التطوعيــة، منتــدى األمــم المتحــدة السياســي رفيــع المســتوى 2018.
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د. شــبوطي حكيــم، محــي الديــن ســمير، دور صناديــق الثــروة الســيادية فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة وتنويــع - 
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الكويــت، مجلــة الدراســات االقتصاديــة المعمقــة، كليــة العلــوم االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة عبــد 
الحميــد بــن باديــس مســتغانم، العــدد الثامــن، 2018.
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الملخص

ــة  ــى الشــبكة العنكبوتي ــة عل ــادة االعتمادي ــا المعلومــات وأجهــزة االتصــال وزي أدى التطــور واالنتشــار الكبيريــن لتكنولوجي
إلــى اســتخدامها بشــكل واســع فــي الحيــاة اليوميــة للمواطــن الفلســطيني، وبالتالــي؛ ظهــور العديــد مــن الجرائــم اإللكترونيــة 

المتصلــة بهــا. 

وتــدور هــذه الدراســة حــول الحديــث عــن جرائــم االعتــداء علــى البرامــج اإللكترونيــة فــي التشــريعات الفلســطينية، والتــي 
ــى  ــة عل ــات اإللكتروني ــج أو المعلوم ــزة أو البرام ــة أو األجه ــات اإللكتروني ــى الخدم ــة الوصــول إل ــل أو إعاق ــل بتعطي تتمث
ــج  ــة هــو البرام ــة والشــبكة اإللكتروني ــزة اإللكتروني ــى األجه ــداء عل ــة االعت ــي جريم ــة ف ــا، فمحــل الحماي ــالف أنواعه اخت
المكونــة أو الملحقــة بالحواســيب والشــبكات، باإلضافــة إلــى البيانــات والمعلومــات المخزنــة، وأيضــاً الخدمــات التــي تقدمهــا، 
وقــد اتبــع الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي دراســة هــذه الجرائــم، وذلــك بالرجــوع إلــى نصــوص القــرار بقانــون رقــم 
ــه  ــذي أقّرت ــم -38- لســنة 2021 وال ــون رق ــرار بقان ــة، والمعــدل بموجــب الق ــم اإللكتروني -10- لســنة 2018 بشــأن الجرائ
الحكومــة الفلســطينية للحــد مــن انتشــار هــذه الجرائــم، ومحاولــة الســتخالص وتحليــل ومناقشــة إرادة المشــرع الفلســطيني 
فيمــا يتعلــق بالحمايــة القانونيــة التــي وفرهــا للبرامــج اإللكترونيــة، ومحاولــة مــزج الجانــب التقنــي مــع الجانــب القانونــي. 

ويشــير البحــث إلــى أن المشــرع الفلســطيني حــاول توفيــر حمايــة قانونيــة للبرامــج اإللكترونيــة انطالقــاً مــن حــق المســتخدم 
فــي الوصــول إلــى الجهــاز اإللكترونــي الخــاص بــه، واســتخدام هــذه البرامــج علــى الوجــه المشــروع، وأن تعطيــل أو إعاقــة 

الوصــول إلــى األجهــزة اإللكترونيــة والشــبكة اإللكترونيــة والبرامــج الملحقــة يشــّكل اعتــداء علــى هــذا الحــق.  

الكلمات الدالة: الجرائم اإللكترونية؛ البرامج اإللكترونية؛ الحماية القانونية؛ االعتداء اإللكتروني.
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Abstract

The development and great spread of information technology and communication devices and 
the increase in reliability of the Internet have led to its widespread use in the daily life of Pales-
tinian citizens and thus the emergence of many related electronic crimes. This study revolves 
around talking about the crimes of assaulting electronic programs in Palestinian legislation, 
which are represented by obstructing or disrupting access to electronic services, devices, pro-
grams, or electronic information of all kinds. The object of protection in the crime of assaulting 
electronic devices and the electronic network is the  programs that are configured or accessories 
to computers and networks, in addition to stored electronic data and information, as well as the 
services they provide, and researchers have followed the descriptive and analytical approach in 
studying these crimes by referring to the provisions of the Decree Law No. 10 of 2018 regard-
ing electronic crimes, which was approved by the Palestinian government to limit the spread 
of these crimes, and trying to extract, analyze, and discuss the will of the Palestinian legislator 
with regard to protection It provided legal protection for electronic programs and an attempt to 
mix the technical side with the legal side, noting that the Palestinian legislator tried to provide 
legal protection for electronic programs based on the user’s right to access his electronic device 
and to use this program in a legitimate manner, and that obstructing or disrupting access to 
electronic devices, the electronic network, and the accessory programs constitutes a violation 
of this right.

Keywords: Cybercrime; electronic programmers; legal protection; cyber assault.
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مقدمة 

ITC- Information Tech- ــا المعلومــات واالتصــال  )فــي ظــل االنتشــار الواســع الســتخدام وســائل تكنولوجي
nology and Communication( فــي مختلــف أنشــطة الحيــاة ســواء االقتصاديــة أو الصحيــة أو التعليميــة أو الماليــة أو 
ــة أو االجتماعيــة وغيرهــا؛ بغيــة تســهيل وســرعة إنجــاز األعمــال مــن خــالل إتاحــة توفــر القــدرة إلــى الوصــول  الترفيهي
ــا  ــا بينه ــة فيم ــكان، والمتصل ــي كل م ــة ف ــة الحاســوبية الموجــودة بأشــكال مختلف ــى األنظم ــة عل ــات المخزن ومعالجــة البيان
مــن خــالل شــبكات االتصــال؛ فعلــى ســبيل المثــال انتشــار التطبيقــات الذكيــة )Smart Applications( واألجهــزة الذكيــة 
)Smart Devises( فــي مناحــي مختلفــة فــي حياتنــا واتصالهــا بشــبكات االتصــال ال ســيما شــبكة اإلنترنــت، والــذي بــات 
ــد  ــى ح ــراد عل ــات واألف ــى المؤسس ــاً عل ــه؛ كان لزام ــاء علي ــياء)Internet of Thing -IoT(، وبن ــت األش ــرف بإنترن يع
ســواء التنبــه إلــى حمايــة هــذه األنظمــة ومــا تمثلــه مــن أصــول قيّمــة مــن معــدات وبرمجيــات وبيانــات، بحيــث يجــب توفيــر 
بيئــة آمنــة لهــا )الحمامي،الحكيــم،2017، ص91( )العريشــي، الشــلهوب، 2016، ص21( )ســليمة، 32، ص 2017( 
)الحســيناوي،2008، ص 18(، فاإلنترنــت ليــس فقــط أن يتــأذى النــاس وهــو المــكان الــذي يتعلــم فيــه األطفــال والشــباب عــن 
العالــم المحيــط بهــم )رئيــس الــوزراء البريطانــي الســابق ديفيــد كاميــرون، فــي خطابــه أمــام الجمعيــة الوطنيــة لمنــع القســوة 

ضــد األطفــال )NSPCC( فــي عــام 2013(

وقــد تنبــه المشــرع الفلســطيني إلــى مــدى خطــورة وقــوع الجرائــم اإللكترونيــة بشــكل عــام، ومنهــا جرائــم االعتــداء 
علــى البرامــج اإللكترونيــة بشــكل خــاص، وتقــع هــذه الجرائــم نتيجــة ســوء اســتخدام وســائل تكنولوجيــا المعلومــات وشــبكات 

االتصــال )الحســيناوي،2008، ص20( )باطلــي، 2015، ص24(.

وتوجــد عــدة تصنيفــات للجرائــم اإللكترونيــة، والتــي تســتهدف األفــراد والمؤسســات والجماعــات والــدول )درايــة، 
2022( ويمكــن تصنيفهــا بشــمولية إلــى أربعــة أقســام:

أوال: جرائــم تســتهدف األفــراد: وهــي جرائــم تســتهدف فئــة مــن األفــراد أو فــرد بعينــه مــن أجــل الحصــول علــى 
معلومــات مهمــة واســتغاللها فــي ابتــزاز الضحايــا بالقيــام بأعمــال غيــر مشــروعة.

ثانيــا: جرائــم تســتهدف المؤسســات: والتــي تتســبب بخســائر ماديــة كبيــرة للمؤسســات والشــركات، وأخــرى تتعلــق 
باختــراق األنظمــة والمواقــع اإللكترونيــة.

ثالثا: جرائم تستهدف األموال: كاالستيالء على حسابات بنكية أو حقوق الملكية الفكرية.

رابعا: الجرائم التي تستهدف أمن الدولة: كالتجسس أو التحريض على اإلرهاب. 

ــم  ــع ضمــن الجرائ ــي تق ــات والت ــة مــن ضمــن هــذه التصنيف ــى البرامــج اإللكتروني ــداء عل ــم االعت ــف جرائ وتصن
التــي تســتهدف المؤسســات، وتتمثــل هــذه الجريمــة باالعتــداء علــى برامــج الحاســوب وفقــاً للمشــرع الفلســطيني ســواء مــن 
خــالل إعاقــة أو تعطيــل الوصــول إلــى البرامــج أو مــا تقدمــه مــن خدمــات، وأيضــاً مــن خــالل إنتــاج أو إدخــال عــن طريــق 
الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى مســاوئ لتكنولوجيــا المعلومــات مــا مــن شــأنه إيقــاف هــذه البرامــج عــن العمــل أو تعطيلهــا أو 
اتالفهــا)1( أو حذفهــا أو تعديلهــا ومــا يتــرب علــى ذلــك مــن االعتــداء  مــن ســرقة أو تعديــل أو تزويــر أو تعطيــل علــى البيانــات 
ــة  ــم اإللكتروني ــم -10- لســنة 2018 بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ــك جــاء الق ــن أو وصــول؛ ولذل المرتبطــة بهــا مــن تخزي

والمعــدل بموجــب القــرار بقانــون رقــم -38- لســنة 2021 ليوفــر الحمايــة القانونيــة لهــذه البرامــج.

1 نصت المادة األولى من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم اإللكترونية على تعريف اإلتالف، بأنه »تدمير البرامج اإللكترونية، 
سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة لالستعمال«.



حممود، أبو حلو، ابو علبة

73 اإلصدار األول، السنة السابعة، 2023

أهمية الدراسة:

تكمــن أهميــة الدراســة فــي تناولهــا لجرائــم االعتــداء علــى البرامــج اإللكترونيــة علــى اختــالف أشــكالها، وعليــه فإن 
أهميــة الدراســة تنبــع مــن كونهــا الدراســة األولــى التــي تتنــاول جريمــة تعطيــل البرامــج اإللكترونيــة طبقــا للقــرار بقانــون 
ــن  ــة اســتخالص إرادة المشــرع الفلســطيني م ــى محاول ــة إل ــة، باإلضاف ــم اإللكتروني ــم -10- لســنة 2018 بشــأن الجرائ رق
النصــوص القانونيــة الناظمــة لتجريــم االعتــداء علــى البرامــج اإللكترونيــة، وتوضيــح ماهيــة هــذا الجريمــة والتــي أصبحــت 

منتشــرة بشــكل كبيــر علــى مســتوى العالــم الســيما المجتمعــات العربيــة.

إشكالية الدراسة:

تبــرز مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيســي وهــو: مــا الطبيعــة القانونيــة للجرائــم المتعلقــة باالعتــداء 
علــى البرامــج اإللكترونيــة، ومــا العقوبــات المتعلقــة بهــا؟ 

كما ستجيب الدراسة على مجموعة من األسئلة، وهي على النحو اآلتي:

● ما أركان جريمة تعطيل وإعاقة الوصول إلى البرامج اإللكترونية؟ 	

● ما أركان جريمة إنتاج وإدخال البرمجيات الخبيثة بقصد إلحاق الضرر بالبرامج اإللكترونية؟	

أهداف الدراسة:

ــة  ــج اإللكتروني ــى البرام ــداء عل ــة باالعت ــم المتعلق ــة للجرائ ــة القانوني ــى الطبيع ــرف عل ــى التع ــدف الدراســة إل ته
ــة  ــتهدف الدراس ــا س ــم، كم ــذه الجرائ ــا له ــوص عليه ــات المنص ــى العقوب ــرف عل ــك التع ــطينية، كذل ــريعات الفلس ــي التش ف
إلــى محاولــة تفســير وتحليــل النصــوص القانونيــة بجريمــة تعطيــل وإعاقــة الوصــول إلــى البرامــج اإللكترونيــة، والتعــرف 

ــا. ــل البرامــج وحذفه ــا بقصــد تعطي ــة وإدخاله ــات الخبيث ــاج البرمجي ــة إنت ــة بجريم ــل النصــوص المتعلق وتحلي

منهجية الدراسة: 

تقــوم هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل دراســة وتحليــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بجرائــم االعتــداء علــى البرامــج اإللكترونيــة فــي التشــريعات الفلســطينية، والــواردة فــي القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 

بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة، واســتخالص إرادة المشــرع مــن تلــك النصــوص. 

خطة الدراسة:

قُســمت الدراســة إلــى مطلبيــن؛ جــاء المطلــب األول ليتنــاول جريمــة إعاقــة الوصــول إلــى البرامــج اإللكترونيــة، بينمــا 
تنــاول المطلــب الثانــي جريمــة إنتــاج وإدخــال برمجيــات الخبيثــة بقصــد تعطيــل البرامــج وحذفهــا. وســيأتي تفصيلهــا مــن 

خــالل تبيــان الركــن المــادي والمعنــوي لــكل منهــا.
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جرائم االعتداء على الربامج اإللكرتونية يف التشريعات الفلسطينية

المطلب األول:

جريمة إعاقة الوصول إلى البرامج اإللكترونية

تعــد البرمجيــات أو مــا يعــرف بالكيــان غيــر المــادي)software( أحــد العناصــر األساســية والتــي تشــكل باإلضافــة إلــى 
ــر البرامــج  ــات )data(والعنصــر البشــري/ المســتخدمين )users( نظــام الحاســوب، وتعتب المعــدات )Hardware( والبيان
اإللكترونيــة )programs( وكل مكونــات نظــام الحاســوب التــي ال نســتطيع لمســها بأيدينــا مــن البرمجيــات، أي الكيــان غيــر 
 Pfleeger, Margulie,( )2020 ,المــادي )باســل مصطفــى الخطيــب وآخــرون،2016، ص23(, )مصابيــح المعرفــة

)2015 ,p3

وتعّــرف البرامــج اإللكترونيــة )الخطيــب وآخــرون،2016، ص83( علــى أنهــا »مجموعــة مــن التعليمــات المتسلســلة 
ــى أنهــا »مجموعــة مــن التعليمــات واألوامــر  ــر الحاســوب مــاذا يفعــل«، ويعرفهــا )الســيد،2018، ص132( عل التــي تخب
)مكتوبــة بلغــة برمجــة( توضــح للحاســوب تسلســل الخطــوات )الخوارزميــات( التــي ينبغــي القيــام بهــا ألداء مهــام معينــة لحــل 
المشــكلة المطروحــة واســتخراج النتائــج، ويختــزن البرنامــج فــي الذاكــرة الرئيســية للحاســب لتوجهــه إلــى إنجــاز العمليــات 

المطلوبــة، وتمكنــه أيضــا، مــن إدارة ومراقبــة وتنظيــم مكوناتــه الماديــة لتحقيــق المهمــة المطلوبــة«.

ــم يأتــي المشــرع الفلســطيني علــى تعريــف البرامــج اإللكترونيــة بشــكل ضمنــي، حيــث ينــدرج هــذا الوصــف  هــذا ول
ــة  ــة مغناطيســية بصري ــا »أي وســيلة إلكتروني ــات بأنه ــا المعلوم ــح تكنولوجي ــف المشــرع لمصطل ــات ضمــن تعري للبرمجي
كهروكيميائيــة، أو أي وســيلة أخــرى، ســواء أكانــت ماديــة أم غيــر ماديــة، أو مجموعــة وســائل مترابطــة أو غيــر مترابطــة، 
تســتخدم لمعالجــة البيانــات وأداء المنطــق والحســاب أو الوظائــف التخزينيــة، وتشــمل أي قــدرة تخزيــن بيانــات أو اتصــاالت 
ــم  ــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائ ــون رق ــرار بقان ــادة 1 مــن الق ــل هــذه الوســيلة«) الم ــع مث ــران م ــق أو تعمــل باالقت تتعل

ــة(. اإللكتروني

وقــد عــّرف المشــرع الفلســطيني التطبيــق اإللكترونــي )Electronic Application( علــى أنــه »برنامــج 
إلكترونــي مصمــم ألداء مهمــة محــددة بشــكل مباشــر للمســتخدم أو لبرنامــج إلكترونــي آخــر، يســتخدم مــن خــالل لوســائل 
تكنولوجيــا المعلومــات أو مــا فــي حكمهــا«) المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة(، 
ومثــال علــى هــذه البرامــج هــو برنامــج أداة التوقيــع: ويعرفــه المشــرع علــى أنــه »برنامــج يســتعمل إلنشــاء توقيــع إلكترونــي 

علــى معاملــة«) المــادة 1 مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة(.

وتعــد الجريمــة الواقعــة علــى البرمجيــات مــن الجرائــم اإللكترونيــة والتــي تصنــف كجنحــة، حيــث تتمثــل بتعطيــل 
الوصــول أو إعاقــة الوصــول إلــى الخدمــات اإللكترونيــة أو األجهــزة أو البرامــج أو المعلومــات اإللكترونيــة علــى اختــالف 
أنواعهــا، وهنــا تقــوم هــذه الجريمــة علــى ركنيــن همــا: الركــن المــادي والركــن المعنــوي، )عبــدهللا محمــود، أســامة دراج، 
الجرائــم اإللكترونيــة، ص102(، وهــو مــا نــص عليــه المشــرع الفلســطيني فــي القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 فــي 
المــادة )5(، والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي: » كل مــن أعــاق أو عطــل الوصــول إلــى الخدمــة أو الدخــول إلــى األجهــزة أو 
البرامــج أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بــأي وســيلة كانــت عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا 
المعلومــات، يعاقــب بالحبــس أو بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي دينــار أردنــي، وال تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا 

بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بكلتــا العقوبتيــن ». 
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)Corpus Delicti( الفرع األول: الركن المادي لهذه الجريمة

تعتبــر هــذه الجريمــة مــن الجرائــم الحديثــة التــي لــم تكــن شــائعة مــن قبــل، فهــذه الجريمــة تقــوم فــي جوهرهــا علــى 
التعطيــل المتعمــد للبرامــج اإللكترونيــة أو شــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة، هــذا وتتنــوع البرامــج وتختلــف حســب طبيعــة 
system soft- )المهــام المســندة إليهــا، وتنقســم هــذه البرامــج إلــى نوعيــن رئيســين مــن البرامــج: األول برمجيــات النظــم 
ware(، والثانــي البرمجيــات التطبيقيــة )Application Software( )الخطيــب وآخــرون،2016، ص84(، حيــث تعمــل 
برمجيــات النظــم علــى التحكــم واإلشــراف علــى منظومــة عمــل الحاســوب بأكملــه مــن مكونــات ماديــة وبرمجيــات، وتعمــل 
علــى التنســيق والتناغــم بينهمــا ألداء وظائــف الحاســوب، وتنقســم برمجيــات النظــم إلــى ثالثــة أنــواع رئيســية وهــي: نظــم 
  )utility software(والبرامــج المســاعدة ،)language processer( معالجــة اللغــات ،)operating system (التشــغيل
)باســل مصطفــى الخطيــب وآخرون،2016،ص85()الزعبي،الشــرايعة،2009،ص43 - 45()القاضــي، 2007، ص14(، 

وفــي مــا يلــي تبيــان لــكل منهــا:

1 ))Operating System )OS(  برامج نظم التشغيل

ينظــر إلــى نظــام التشــغيل علــى أنــه مجموعــة مــن البرامــج التــي تتحكــم بشــكل فعــال بمكونــات الحاســوب وتجعلهــا متوفــرة 
بشــكل مناســب للمســتخدم، وتقــوم هــذه البرامــج بشــكل أساســي بــإدارة مكونــات الحاســوب مــن اجــل تكاملهــا مــع بعضهــا فــي 
تنفيــذ المهــام المطلوبــة ســواء بشــكل مباشــر مــن المســتخدم أو مــن برنامــج داخــل النظــام، و يتحقــق ذلــك مــن خــالل مجموعــة 
ــز  ــال البلقاســي،2019، ص19( )فاي ــات. )من ــذه المصــادر وإدارة الملف ــة له ــاركة الزمني ــم المش ــا تنظي ــف منه ــن الوظائ م
الحمــودي، عدنــان الهاللــي،2009، ص15( )القاضــي،2007، ص19( ويمكــن اعتبــاره جســر لتشــغيل برامــج المســتخدم 
 DOS, Windows,  :فالحاســوب بــدون نظــام تشــغيل مجــرد قطعــة مــادة ال فائــدة منهــا, ومــن األمثلــة علــى أنظمــة التشــغيل

Mac, Android, Linux )مصابيــح المعرفــة, 2020(

2 ))Programming Languages( لغات البرمجة /)Language Processer( معالجة اللغات

 تســتخدم الحواســيب لغــة اآللــة أو مــا يعــرف باللغــة الثنائيــة )Binary(، لــذا يجــب ترجمــة البيانــات والتعليمــات الخاصة 
بالبرامــج التــي تكتــب بلغــات األداء العالــي إلــى لغــة اآللــة فــي مرحلــة اإلدخــال ومرحلــة اإلخــراج، حيــث يقــوم برنامــج 
المترجــم أو المفســر )Compiler\interpreter( بعمليــة فــك الشــفرة الخاصــة بالبيانــات والتعليمــات، وتحويلهــا إلــى 
ــد إجــراء  ــذ التعليمــات، والعكــس صحيــح عن ــات وتنفي ــام بمعالجــة البيان ــن الحاســوب مــن القي ــداً لتمكي ــة تمهي لغــة اآلل
عمليــة إخــراج البيانــات مثــالً علــى الشاشــة أو الطابعة)الزعبــي، الشــرايعة، 2009،ص 45( أي أنهــا تصنــف كبرامــج 
تســتخدم لعمــل برامــج مختلفــة ويتــم تحديثهــا مــن قبــل المبرمجيــن لتحقيــق أهــداف معينــة ومــن األمثلــة علــى ذلــك لغــات 
عاليــة المســتوى )قريبــة مــن اللغــة التــي يفهمهــا البشــر( مثــل لغــة جافــا ولغــة ســي, ولغــات منخفضــة المســتوى )قريبــة 

مــن لغــة اآللــة( مثــل لغــة التجميــع Assembly)مصابيــح المعرفــة, 2020(

3 )Utility Programs( ( البرامج المساعدة

تعــرف البرامــج المســاعدة أو برامــج الخدمــة بأنهــا عبــارة عــن برامــج تهــدف إلــى تحليــل جهــاز الحاســوب أو تكوينــه أو 
المســاعدة فــي صيانتــه، وعــادة مــا تكــون األداة المســاعدة أصغــر مــن البرنامــج القياســي ويمكــن تضمينهــا مــع نظــام التشــغيل 
 ,Backup أو برامــج النســخ االحتياطــي Antivirus أو تثبيتهــا بشــكل منفصــل ومــن أمثلتهــا: برنامــج مضــاد الفيروســات

)System Monitor, )Computerhope, 2022 أو مراقــب النظــام

كذلــك هنــاك نــوع مهــم مــن البرامــج وهــو البرامــج التطبيقيــة، ويشــار إليهــا أيضــاً بالتطبيــق وهــي عبــارة عــن 
ــق آخــر ويمكــن  ــي بعــض الحــاالت لتطبي ــي أو ف ــة محــددة مباشــرة للمســتخدم النهائ ــؤدي وظيف حزمــة برامــج حاســوبية ت
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جرائم االعتداء على الربامج اإللكرتونية يف التشريعات الفلسطينية

 MS ان يكــون التطبيــق قائمــا بذاتــه أو كمجموعــة مــن البرامــج ومــن األمثلــة علــى التطبيقــات: برنامــج معالــج النصــوص
)2021 ,Web Browsers, )Techtarget ومتصفحــات االنترنــت ,Word

ــي اســتخدام  ــة يرغــب المســتفيد ف ــد خصيصــاً لحــل مشــكلة أو مشــاكل معين ــي تع ــج الت ــن البرام ــد أيضــاً م  وتع
 )program developer الحاســوب فــي حلهــا، وتكتــب هــذه البرامــج إمــا بواســطة المســتفيد )أو مــا يســمى مطــور برمجــي

ــة المتخصصــة فــي هــذا المجــال. )الخطيــب وآخــرون،2016، ص88(  أو الحصــول عليهــا مــن الشــركات التقني

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه حتــى وإن لــم يكــن الغــرض األساســي للجهــاز هــو الحوســبة )معالجــة البيانــات)2((، يمكــن 
Hard- )أن يتعــرض الحاســوب المضمــن بالجهــاز اإللكترونــي لحــوادث أمنيــة قــد تلحــق الضــرر بأحــد مكوناتهــا الماديــة 

 .)Pfleeger, Margulie, 2015 ,p5()34عيــدي ســليمة،2017، ص( )Software( او غيــر الماديــة )ware

فالمقصــود مــن توفيــر األمــان هنــا هــو حمايــة جميــع عناصــر النظــام )األصــول- Assets( التــي تتوجــب حمايتهــا مــن 
ــات المتاحــة  ــر الخدمــة وجودتهــا وتوفرهــا والعملي ــات وتوف ــى البيان ــة الوصــول إل وجهــة نظــر المســتخدم، وتشــمل إمكاني

للمســتخدمين واالتصــال بالشــبكة.

Computer Securi- ــان الحاســوب  ــذه األصــول، ويعــرف أم ــة ه ــان نظــام الحاســوب هــو حماي ــن أم ــدف م ) فاله
ty( علــى أنــه حمايــة أنظمــة الحوســبة والبيانــات التــي تخزنهــا أو تصــل إليهــا)Pfleeger et al, 2015, P.1( مــن األذى 
والســرقة واالســتخدام غيــر المصــرح بــه، والســبب الرئيســي لتعــرض المســتخدمين للهجــوم بشــكل متكــرر هــو افتقارهــم 
إلــى الدفاعــات الكافيــة إلبعــاد المتســللين، ويســرع مجرمــو اإلنترنــت فــي اســتغالل نقــاط الضعــف، وبالتالــي؛ يعــزز أمــان 

)2022 ,Simplilearn( ــة وســالمتها وتوفرهــا ــات المخزن ــدأ ســرية البيان الحاســوب مب

 وتتمثــل جريمــة االعتــداء علــى أنظمــة الحاســوب بمجموعــة األفعــال تشــكل الســلوك المــادي المفتــرض فــي الركــن 
المــادي، والــذي يتكــون مــن نشــاط ونتيجــة وعالقــة ســببية، فالنشــاط الجرمــي يتمثــل بســلوك ايجابــي )المجالــي، 2012، 
fabrica-( والتزويــر ،)modification( والتعديــل ،)interruption( واالنقطــاع ،)interception( كاالعتــراض )236

.)6.Pfleeger et al, 2015, p()177الحمامي،العانــي،2007، ص29( )العريشــي والدوســري:2018، ص()tion

ويمكن تلخيص األنشطة الجرمية اإليجابية في الركن المادي على النحو التالي:

ــه قــد حصــل علــى حــق الوصــول 	  ــا غيــر مصــرح ل االعتراضــات ) Interceptions( يعنــي أن طرفً
ــوبيًا،  ــا حاس ــا أو نظاًم ــخًصا أو برنامًج ــي ش ــرف الخارج ــون الط ــن أن يك ــول، ويمك ــد األص ــى أح إل
ومــن األمثلــة علــى هــذا النــوع؛ النســخ غيــر المشــروع للبرنامــج أو ملفــات البيانــات، أو التنصــت علــى 
ــن  ــم م ــى الرغ ــبكة، وعل ــي الش ــه ف ــرح ب ــر المص ــتخدام غي ــا لالس ــادة توجيهه ــال وإع ــات اإلرس عملي
إمكانيــة اكتشــاف الخســارة بســرعة إلــى حــد مــا، إال أن المعتــرض الصامــت قــد ال يتــرك أي أثــر يمكــن 

ــه اكتشــاف االعتــراض بســهولة. مــن خالل

2 نصت المادة 1 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم اإللكترونية على تعريف معالجة البيانات، وهي »إجراء أو تنفيذ عملية أو 
مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خالفه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو استالمها أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها 

أو نقلها أو استرجاعها أو محوها أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل األجهزة أو إلغاؤها أو تعديل 
محتوياتها«.
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 االنقطاعــات )Interruptions( تعنــي أن أحــد أصــول النظــام أصبــح مفقــودًا أو غيــر متوفــر أو غيــر 	 
 Kim( قابــل لالســتخدام، ويتســبب االنقطــاع فــي انقطــاع قنــاة االتصــال ممــا يحــول دون إرســال البيانــات
ــف  ــاز، أو محــو برنامــج أو مل ــر الضــار لجه ــك التدمي ــى ذل ــة عل ــن األمثل Solomon &, 2018( وم
بيانــات، أو خلــل فــي مديــر ملفــات نظــام التشــغيل بحيــث يتعــذر عليــه العثــور علــى ملــف قــرص معيــن.

ــى حــق الوصــول 	  ــد حصــل عل ــه ق ــر مصــرح ل ــا غي ــي أن طرفً ــالت ) Modifications( تعن  التعدي
إلــى أحــد األصــول وعبــث بــه، علــى ســبيل المثــال، قــد يقــوم شــخص مــا بتغييــر القيــم الموجــودة فــي 
قاعــدة بيانــات، أو تغييــر أحــد البرامــج بحيــث يقــوم بإجــراء عمليــة حســابية إضافيــة ، أو تعديــل البيانــات 
التــي يتــم إرســالها إلكترونيًــا، حيــث يمكــن الكشــف عــن بعــض حــاالت التعديــل بمقاييــس بســيطة، لكــن 

ــا اكتشــافها. التغييــرات األخــرى األكثــر دقــة قــد يكــون مــن المســتحيل تقريبً

ــة 	  ــق ألشــياء مزيف ــه بإنشــاء ملف ــر مصــرح ل ــوم طــرف غي ــي أن يق ــات) Fabrications( يعن التلفيق
علــى نظــام حوســبة، فقــد يقــوم الدخيــل بإدخــال معامــالت زائفــة إلــى نظــام اتصــاالت الشــبكة أو إضافــة 
ســجالت إلــى قاعــدة بيانــات موجــودة، وفــي بعــض األحيــان يمكــن اكتشــاف هــذه اإلضافــات علــى أنهــا 
مزيفــة، ولكــن إذا تــم إجراؤهــا بمهــارة، فــال يمكــن تمييزهــا فعليـًـا عــن الشــيء الحقيقــي، وتشــمل أحيانــا 

اختــالق بعــض الخــدع لخــداع المســتخدمين المطمئنيــن )غيــر المتشــككين(. 

وعليــه؛ فــإن النتيجــة الجرميــة تتلخــص فــي منــع اســتخدام البرامــج بســبب نشــاط التعطيــل للبرمجيــات، أو منــع الوصــول 
إلــى أجهــز الحاســوب أو األجهــزة اإللكترونيــة األخــرى كأجهــزة االتصــال الحديثــة، أو تعطيــل الدخــول إلــى مواقــع معينــة 
ــر بعــض  ــام بتغيي ــج، أو القي ــل بعــض البرام ــى تعطي ــي أدت إل ــات، والت ــالت أو التلفيق ــن خــالل التعدي ــة م ــج معين أو برام
البيانــات والبرمجيــات ألنظمــة الحاســوب أو البرامــج اإللكترونيــة بغيــة تعطيلهــا، وبالرجــوع إلــى نــص المــادة 5 مــن القــرار 
بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة، والمعــدل بموجــب القــرار بقانــون رقــم 38 لســنة 2021؛ نالحــظ 
أن المشــرع الفلســطيني توســع فــي الســلوك المــادي لهــذه الجريمــة، حيــث ذكــر العديــد مــن األنشــطة كإعاقــة الوصــول إلــى 
الخدمــات اإللكترونيــة أو تعطيــل الوصــول إلــى هــذه الخدمــات أو الدخــول إلــى األجهــزة اإللكترونيــة علــى اختــالف أنواعهــا، 
وتشــمل أي مــن وســائل تكنولوجيــا المعلومــات ســواء أكانــت أجهــزة حاســوب، أو أجهــزة اتصــال حديثــة، أو أجهــزة تلفــاز 
حديثــة أو البرامــج التــي يمكــن تحميلهــا أو المحملــة مــن المصــدر أو تعطيــل الوصــول إلــى مصــادر البيانــات أو المعلومــات 

بــأي وســيلة كانــت عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات.

وبالتالــي؛ فــإن الســلوك الجرمــي يجــب أن يكــون الســبب المباشــر لوجــود النتيجــة الجرميــة، والتــي تتلخــص بمنــع 
الوصــول إلــى البرامــج مــن خــالل مســح البيانــات والمعلومــات أو التعديــل عليهــا وغيرهــا مــن األنشــطة الجرميــة 

المحظورة.

ووفقــاً للمختصيــن فــي مجــال أمــن المعلومــات واألمــن اإللكترونــي؛ يتــم منــع االعتــداء علــى هــذه األصــول وعــدم تنفيــذ 
weak-( المناســبة التــي تتحكــم فــي نقــاط الضعــف )control( عليهــا مــن خــالل العمــل بالضوابــط)threats )التهديــدات 
ness/vulnerability( وتمنــع اســتغاللها إلحــداث ضــرر لألنظمــة المحوســبة، ويتفــق معظــم النــاس علــى أن المعلومــات 
الخاصــة يجــب أن تكــون آمنــة، ولكــن مــاذا يعنــي أن تكــون »المعلومــات اآلمنــة«؟ المعلومــات اآلمنــة يجــب أن تســتوفي 
ثالثــة مبــادئ أو خصائــص رئيســية، وإذا كان بإمكاننــا ضمــان هــذه المبــادئ الثالثــة، فنحــن نفــي بمتطلبــات األمــان وهــي 

كمــا يلــي:

● السرية )Confidentiality(- يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط عرض المعلومات.	
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● السالمة )Integrity( - يمكن للمستخدمين المصرح لهم فقط تغيير المعلومات.	

● التوافــر )Availability(- المعلومــات يمكــن الوصــول إليهــا مــن قبــل المســتخدمين المصــرح لهــم كلمــا طلبــوا 	
 .)2018 ,Kim & Solomon( ــة ألمــن أنظمــة المعلومــات ــادئ الثالث ــك. ويوضــح الشــكل 1 المب ذل

.2018 ,Kim & Solomon( :الشكل 1- المبادئ الثالثة ألمن أنظمة المعلومات )المصدر

 )Authorization( والتفويــض )Authentication( ــة ــة)Identification( والمصادق ــد الهوي ــم األساســيات بتحدي إن فه
والتدقيــق )Auditing( والمســاءلة )Accountability( وعــدم التنصــل أو اإلنــكار )Non - repudiation( ســيقطع 

ــاً نــورد توضيحــا لهــذه المفاهيــم. شــوًطا طويــالً فــي فهــم وتعزيــز األمــان اإللكترونــي. وتالي

تحديــد الهويــة Identification: هــو القــدرة علــى تحديــد هويــة المســتخدم بشــكل فريــد )أو نظــام أو تطبيــق أو عمليــة(، 
ــب /  ــع الوي ــي صفحــة تســجيل الدخــول / موق ــم الحســاب ف ــك: إدخــال اســم المســتخدم / معــرف المســتخدم / رق ــال ذل ومث

التطبيــق أو تقديــم يــدك علــى ماســح بصمــة اإلصبــع )أو مواجهــة الكاميــرا للدخــول إليهــا(

 Identification &( )هــي عمليــة التحقــق مــن ادعــاء الهويــة )تحديــد الهويــة والتحقــق : Authentication المصادقــة
Verification(, ومثــال ذلــك: الهويــة Identity )اســم المســتخدم  Username( و التحقــق Verification )كلمــة المــرور 
ــددة  ــر )متع ــن Two factor authentication أو أكث ــى عاملي ــة Authentication عل ــد المصادق Password( ، وتعتم
ــًزا )شــيء  العوامــل( multi-factor authentication، ومثــال ذلــك: اســتخدام كلمــة مــرور )شــيء تعرفــه( ورمــًزا ممي

لديــك( لتســجيل الدخــول.

التفويــض Authorization : يقــرر مــا يمكــن للهويــة الوصــول إليــه )مســتوى الوصــول إلــى مــورد( أو تؤديــه بمجــرد 
المصادقــة، أي أنــه يعتبــر وســيلة تقريــر مــا »تســتطيع« الهويــة »فعلــه« و »ال يمكنهــا« فعلــه علــى البرنامــج أو الوصــول 

إلــى البيانــات.

التعريــف: يقــوم المســتخدم )الهويــة( الــذي يريــد الوصــول إلــى كتــاب إلكترونــي، بإدخــال اســم المســتخدم وكلمــة المــرور 
الخاصــة بــه فــي تطبيــق ويــب يقــدم الخدمــات.

المصادقــة: يلتقــط تطبيــق الويــب التفاصيــل ويرســلها إلــى خــادم خلفيــة للتحقــق مــن تركيبــة اســم المســتخدم وكلمــة المــرور. 
يتحقــق الخــادم مــن اإلدخــاالت ويوافــق )التعريــف والتحقــق( علــى الهويــة إذا كانــت المجموعــة صحيحــة، قائــالً »نعــم، إنهــا 
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هويــة صالحــة« ولهــا حــق الوصــول إلــى قاعــدة بيانــات الكتــاب اإللكترونــي.

التدقيــق Auditing: هــو فحــص وتقييــم موضوعــي للوضــع األمنــي   للمؤسســة يتــم إجــراؤه عــادةً بواســطة طــرف ثالــث 
مســتقل - داخلــي )علــى ســبيل المثــال، قســم التدقيــق الداخلــي( أو خارجــي )علــى ســبيل المثــال، الهيئــات التنظيميــة، إلــخ(، 
تســتخدم عمليــات التدقيــق للتحقــق مــن صحــة السياســات واإلجــراءات األمنيــة للمؤسســة، والضوابــط المعمول بهــا، واالمتثال 
للوائــح، ويســاعد فــي كشــف االحتيــال أو األنشــطة الخبيثــة أو األنشــطة غيــر المصــرح بهــا, حيــث تســاعد عمليــات التدقيــق 

فــي التحقــق مــن االمتثــال وتســاعد فــي تحميــل الموضــوع المســؤولية عــن أفعالــه أو أنشــطته.

ــا للمعهــد الوطنــي للمعاييــر والتقنيــة NIST، فــإن المســاءلة هــي »المبــدأ القائــل بــأن  المســاءلة Accountability: وفقً
الفــرد مكلــف بحمايــة ومراقبــة المعــدات ومــواد المفاتيــح والمعلومــات وهــو مســؤول أمــام الســلطة المناســبة عــن فقــدان أو 

إســاءة اســتخدام تلــك المعــدات أو المعلومــات.«

وهــي القــدرة علــى مســاءلة الفــرد )الشــخص الــذي يقــوم بعمــل مــا( عــن أفعالــه علــى كائــن مــا )علــى ســبيل المثــال، قاعــدة 
بيانــات، أو ملــف، أو نظــام، أو تطبيــق، ومــا إلــى ذلــك(.

ونحتــاج المســاءلة لضمــان أن كل أصــل معلومــات »مملــوك« مــن قبــل فــرد فــي المنظمــة يكــون مســؤوالً بشــكل أساســي 
عنــه، ويمكــن محاســبته فــي حالــة وقــوع حــدث، ويســاعد علــى ضمــان واجبــات  ومســؤوليات جميــع الموظفيــن للتعامــل 

بعنايــة مــع المعلومــات التــي يســتخدمونها.

ــق  ــن، ويتعل ــكار المســؤولية عــن أداء عمــل معي ــى إن ــدرة عل ــكار Non - repudiation: هــو عــدم الق عــدم التنصل/اإلن
األمــر بالتقــاط أدلــة دامغــة حــول األحــداث أو اإلجــراءات التــي قــام بهــا فــرد أو موضــوع ، بحيــث ال يمكــن رفــض تنفيــذ 
هــذا اإلجــراء، أي مــن قــام بهــذا اإلجــراء، ومــا اإلجــراء الــذي تــم تنفيــذه، وإثبــات منشــأ األحــداث، والطابــع الزمنــي، ومــا 
إلــى ذلــك، ومثــال ذلــك: فــي االتصــال الرقمــي والهــدف مــن عــدم التنصــل هــو القــدرة علــى إثبــات أن رســالة معينــة مرتبطــة 
ــدم التنصــل، ســجل  ــات ع ــي إثب ــاعد ف ــن أن تس ــي يمك ــط الت ــن الضواب ــن، وم ــرد أو مرســل معي ــة أو موضــوع أو ف بهوي

 .)Rajexh, 2021( المتصفــح ومعرفــات الجلســة والســجالت ومــا إلــى ذلــك

وبالنظر إلى معايير األمان األساسية، فإن سياسة أمن تكنولوجيا المعلومات تحتوي على أربعة مكونات رئيسية:

ــان مكتــوب قصيــر حــدده المســؤولون عــن المنظمــة كمســار . 1 ــارة عــن بي السياســة Policy: وهــي عب
ــى المنظمــة بأكملهــا. ــا وينطبــق عل عمــل أو اتجــاه، وتأتــي السياســة مــن اإلدارة العلي

ــتخدامها، . 2 ــيتم اس ــف س ــج وكي ــزة والبرام ــل لألجه ــوب مفص ــف مكت ــو تعري ــار Standard: وه المعي
ــات. ــا المعلوم ــع أنحــاء نظــام تكنولوجي ــي جمي ــة متســقة ف ــط أمني ــر اســتخدام ضواب ــن المعايي تضم

ــد . 3 ــر. ق ــات والمعايي ــتخدام السياس ــة اس ــول كيفي ــة ح ــات مكتوب ــذه تعليم ــراءات Procedures: ه اإلج
ــان. ــط األم ــق ضواب ــار وتدقي ــب واختب ــل وتركي ــن خطــة عم تتضم

المبــادئ التوجيهيــة Guidelines: وهــي الدليــل اإلرشــادي هــو مســار عمــل مقتــرح الســتخدام . 4
السياســة والمعاييــر أو اإلجــراءات، ويمكــن أن تكــون محــددة أو مرنــة فيمــا يتعلــق باالســتخدام.                               

)Kim & Solomon, 2018(
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ــى أن  ــكاب هــذه الجريمــة، مــع اإلشــارة إل ــع ارت ــي من ــد يســاهم ف ــر األمــان ق ــق معايي ــة تطبي ــا ســبق أن أهمي ويالحــظ مم
هنــاك تطــوراً مســتمراً فــي ابتــكار أدوات ووســائل حديثــة الرتــكاب مثــل تلــك الجرائــم إال أن المشــرع الفلســطيني حــاول 
جاهــداً توفيــر حمايــة كافيــة للبرامــج اإللكترونيــة، حيــث تعتبــر تلــك البرامــج علــى اختــالف أشــكالها محــالً الرتــكاب مثــل 
تلــك الجرائــم، وبالتالــي قــد تتواجــد هــذه البرامــج علــى األجهــزة اإللكترونيــة والشــبكة اإللكترونيــة، باإلضافــة إلــى البيانــات 
ــى  ــه فــي الوصــول إل ــي علي ــدرة المجن ــل فــي عــدم ق ــي تتمث ــة والت ــة، أمــا بالنســبة للنتيجــة الجرمي والمعلومــات اإللكتروني
ــع االشــارة  ــا، م ــة عمله ــة وإعاق ــج اإللكتروني ــي تعطــل البرام ــة ف ــل النتيجــة الجريم ــد تتمث ــل وق ــة، ب ــات اإللكتروني الخدم
ــاز  ــذه لجه ــل المســتخدم له ــن قب ــق م ــي عــدم الوصــول بالمطل ــة، ال تعن ــزة اإللكتروني ــى األجه ــة الوصــول إل ــى أن إعاق إل
اإللكترونــي أو الشــبكة اإللكترونيــة، بــل يمكــن الوصــول مــن قبــل المســتخدم لجهــازه اإللكترونــي الخــاص، ولكــن بصعوبــة 
نتيجــة المعوقــات التــي صنعهــا أو أدخلهــا الجانــي، مــن خــالل التحريــف والتعديــل فــي البرمجيــات الخاصــة فــي الجهــاز 
ــد مــن االشــارة إال أن المشــرع توســع بذكــر  ــا ال ب ــة أو غيرهــا مــن الوســائل، وهن االلكترونــي، أو إدخــال برمجيــات خبيث

وســائل التعطيــل واإلعاقــة لألجهــزة اإللكترونيــة أو الشــبكة اإللكترونيــة مــن أجــل توفيــر أكبــر قــدر مــن الحمايــة لهــا.

ويالحــظ هنــا أن المشــرع الفلســطيني حــاول توفيــر هــذه الحمايــة انطالقــاً مــن حــق المســتخدم فــي الوصــول إلــى الجهــاز 
االلكترونــي الخــاص بــه أو الخدمــات اإللكترونيــة، )عبــدهللا محمــود، أســامة دراج، الجرائــم اإللكترونيــة، ص103(، وأن 
تعطيــل أو إعاقــة الوصــول لألجهــزة اإللكترونيــة والشــبكة اإللكترونيــة والبرامــج الملحقــة يشــكل اعتــداء علــى هــذا الحــق.  

الفرع الثاني: الركن المعنوي.

هــذه الجريمــة ال تقــوم إال عمديــة، وهــو مــا يمكــن أن يســتخلص مــن نــص المــادة )5( مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 
2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي: » كل مــن أعــاق أو عطــل الوصــول إلــى الخدمــة أو 
الدخــول إلــى األجهــزة أو البرامــج أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بــأي وســيلة كانــت عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة 
أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، يعاقــب بالحبــس أو بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي دينــار أردنــي، وال تزيــد علــى ألــف 

دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بكلتــا العقوبتيــن ». 

 وبالتالــي؛ تقــوم هــذه الجريمــة علــى القصــد الجنائــي العــام )للمزيــد حــول القصــد الجنائــي أنظــر المجالــي، 2012، 
ص250( ، بحيــث يكــون التعطيــل أو إعاقــة الوصــول إلــى الخدمــات اإللكترونيــة متعمــداً ســواء كان التعطيــل مباشــراً أو 
غيــر مباشــر، أو مــن خــالل برامــج، أو إدخــال برمجيــات خبيثــة مــن خــالل إرســالها عبــر شــبكات االتصــال، وذلــك لمنــع 
الوصــول إلــى الخدمــات )حجــب الخدمــة( أو الدخــول إلــى األجهــزة اإللكترونيــة علــى اختــالف أنواعهــا أو تعطيــل الوصــول 
ــا  ــائل تكنولوجي ــدى وس ــة أو إح ــبكة اإللكتروني ــق الش ــن طري ــت ع ــيلة كان ــأي وس ــات ب ــات أو المعلوم ــى مصــادر البيان إل
المعلومــات، هــذا ويشــترط أن يتوفــر العلــم لــدى المجانــي بــأن مــا يقــوم بــه هــو عمــل غيــر مشــروع، ولكــن تتجــه إرادتــه 

نحــو القيــام بهــذا الســلوك رغــم معرفتــه بعــدم مشــروعيته.

ــاز  ــك نتيجــة اســتخدامه لجه ــل المســتخدم، وذل ــن قب ــر مقصــودة، نتيجــة خطــأ م ــل بصــورة غي ــو كان التعطي ــاذا ل ــن م لك
مســتخدم آخــر، وعلــى ســبيل المثــال: قــام بتحميــل برنامــج أو إدخــال بيانــات علــى الجهــاز بحســن نيــة وتبيــن فيمــا بعــد أن 
البرنامــج أو البيانــات المحملــة هــي عبــارة عــن برمجيــات خبيثــة، فهنــا ال محــل لقيــام جريمــة، باعتبــار أن هــذه الفعــل لــم 

ــا نثيــر التســاؤل التالــي:  يكــن مقصــوداً، وهن
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ــن  ــه يمك ــرى أن ــا ن ــاز الحاســوب الخــاص بالمســتخدم اآلخــر؟ وهن ــى حــدوث أضــرار بجه ــو أدى خطــأ الفاعــل إل ــاذا ل م
للمســتخدم صاحــب جهــاز الحاســوب الــذي لحقــه ضــرر نتيجــة خطــأ الفاعــل أن يعــود عليــه بالتعويــض عــن األضــرار التــي 
لحقــت بــه، ويعــود تقديــر األضــرار بنــاء علــى تقديــر خبيــر يســتعين بــه قاضــي الموضــوع )عبــدهللا محمــود، أســامة دراج، 
الجرائــم اإللكترونيــة، ص103(. ويعاقــب الجانــي بالحبــس حيــث تكــون مدتــه مــن أســبوع إلــى ثــالث ســنوات، أو بغرامــة 
ال تقــل عــن مائتــي دينــار أردنــي، وال تزيــد علــى ألــف دينــار أردنــي، بكلتــا العقوبتيــن، كمــا وتضاعــف العقوبــة إلــى الثلــث 
فــي حــال كان الجانــي موظفــاً عامــاً، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة )27( مــن القــرار بقانــون المتعلــق بالجرائــم اإللكترونيــة، 
ويعاقــب المشــترك والمحــرض بنفــس عقوبــة الفاعــل األصلــي وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني فــي المــادة )28( مــن 
القــرار بقانــون الخــاص بالجرائــم اإللكترونيــة، كمــا تضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بقانــون فــي حــال 
تكــرار الجانــي وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني فــي المــادة )51( مــن القــرار بقانــون الخــاص بالجرائــم اإللكترونيــة.

 

كمــا وتضاعــف العقوبــة المقــررة للجرائــم المعاقــب عليهــا بموجــب أحــكام هــذا القــرار بقانــون، فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة: 
1. إذا وقعــت الجريمــة علــى موقــع أو نظــام معلوماتــي أو بيانــات أو أرقــام أو حــروف أو شــفرات أو صــور يــدار بمعرفــة 
الدولــة أو أحــد األشــخاص المعنويــة العامــة أو مملــوك لهــا أو يخصهــا، بمــا فــي ذلــك الهيئــات المحليــة. 2. ارتــكاب الجانــي 
ــة. 4. إذا وقعــت  ــة عشــر ســنة ميالدي ــم يكمــل الثامن ــر أو اســتغالل مــن ل ــة منظمــة. 3. التغري الجريمــة مــن خــالل عصاب
الجريمــة علــى نظــام معلومــات أو موقــع إلكترونــي أو شــبكة معلوماتيــة تتعلــق بتحويــل األمــوال أو بتقديــم خدمــات الدفــع أو 
التســويات أو أي مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمــة مــن البنــوك والشــركات الماليــة، وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني 

فــي المــادة )52( مــن القــرار بقانــون الخــاص بالجرائــم اإللكترونيــة.

ــة واســعة لقاضــي الموضــوع، حيــث تدخــل هــذه الجريمــة ضمــن اختصــاص  ويالحــظ أن المشــرع أعطــى ســلطة تقديري
ــي الفلســطيني. ــح فــي النظــام القضائ محكمــة الصل

المطلب الثاني:

جريمة إنتاج أو إدخال برمجيات خبيثة بقصد تعطيل البرامج وحذفها

يعــرف البرنامــج الضار/الخبيــث )Malicious Software( وتكتــب اختصــارا Malware بأنــه برنامــج حاســوبي تــم 
تطويــره بشــكل خبيــث ليتــم تثبيتــه علــى أجهــزة الحاســوب دون موافقــة المســتخدمين

تهــدف هــذه البرمجيــات إلــى تعطيــل األجهــزة اإللكترونيــة أو الحواســيب، كاالســتحواذ علــى مســاحة القــرص الصلــب 
أو علــى جــزء مــن المعالــج، أو تخريــب البيانــات، وإظهــار رســائل مزعجــة علــى شاشــة المســتخدم، أو رصــد لوحــة مفاتيــح 
المســتخدم ومعرفــة مــا يكتــب )التجســس علــى المســتخدمين(، كذلــك إرســال رســائل بريديــة غيــر مرغــوب فيهــا لجهــات 
 ,Thakur & Pathon( ,اتصــال المســتخدم، وقــد يشــمل معرفــة اســتراتيجيات العمــل وتخريــب النظــام الحكومــي وغيرهــا
 Malicious( كمصطلــح عــام عوضــاً عــن البرمجيــات الخبيثــة )viruses( ويســتخدم أحيانــاً مصطلــح الفيروســات ،)2020
ــى اســتخدامها  ــاًء عل ــة يكــون بن ــد البرامــج الخبيث ــة تحدي ــه لهــا فــي كيفي Software(، والنقطــة األساســية التــي يجــب التنب
الضــار وليــس علــى أســاس تقنيــة معينــة فعلــى ســبيل المثــال: الشــخص الــذي يريــد معرفــة الفــرق بيــن البرنامــج الخبيــث 
ــإن كل  ــذا؛ ف ــة، ل ــج الخبيث ــواع البرام ــن أن ــاً م ــر نوع ــروس يعتب ــال، ألن الفي ــاوب يخطــئ قلي ــتخدمها بالتن ــروس ويس والفي
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جرائم االعتداء على الربامج اإللكرتونية يف التشريعات الفلسطينية

 .)2022 ,csoonline( ,)الفيروســات هــي برامــج خبيثــة )ولكــن ليــس كل جــزء مــن البرنامــج الخبيــث تعتبــر فيروســات

 ،)viruses( وقــد تأتــي البرمجيــات الخبيثــة بأشــكال عديــدة تحــت أســماء متنوعــة وأكثرهــا شــيوًعا هــي الفيروســات
Root-( والجــذور الخفيــة .)196.Trojan horses()Pfleeger et al, 2015, P( وأحصنــة طــروادة ،)worms )والديــدان
 ,)Scareware( والبرمجيــات التخريبيــة ,)Adware( وبرامــج اإلعالنــات المتســللة ,)Spyware( وبرامــج التجســس ،)kit
وبرمجيــات خاطفــة المتصفــح )Browser Hijacker(. ويعــد فيــروس الحاســوب أحــد أكثــر المصطلحــات المعروفــة فــي 
عالــم األمــن اإللكترونــي مثــل أي فيــروس بيولوجــي خطيــر ينــذر العلمــاء، وأن المصطلــح »فيروســات الحاســوب« يجلــب 
الخــوف للمســؤولين أو مســتخدمي أي نظــام حاســوبي، إذن مــن أيــن أتــت الفيروســات؟ وأيــن ومتــى بــدأت؟ وكيــف نشــأت 

لتصبــح خطيــرة كمــا هــي اليــوم؟

يتمثــل تاريــخ البرمجيــات الخبيثــة بالفيروســات التــي ظهــرت كفكــرة فــي بحــث بعنــوان »نظريــة الجســم اآللــي ذاتــي النســخ« 
لعالــم الرياضيــات John von Neumann فــي نهايــة أربعينيــات القــرن العشــرين ونُشــرت هــذه الورقــة البحثيــة فــي عــام 
1966 بعنــوان نظريــة الجســم اآللــي ذاتــي النســخ، وقــد شــّكلت الورقــة البحثيــة تجربــة فكريــة، حيــث تكهنــت بأنــه يمكــن 
لكائــن »آلــي« تدميــر أجهــزة ونســخ نفســه وإصابــة مضيفــات جديــدة )والدة النســخ المتماثــل اآللــي(، تمامــاً مثــل الفيــروس 

البيولوجــي)3(.

ومــع ظهــور الحواســيب وشــبكات اإلنترنــت ظهــر مــا يعتبــر أول فيــروس، فــي العــام 1971، ومــا يطلــق عليــه الزاحــف 
))Creeper، وقــد كان إنتاجــه كاختبــار أمنــي لمعرفــة مــا إذا كان إيجــاد برنامــج ذاتــي النســخ أمــًرا ممكنـًـا، فمــع كل إصابــة 

محــرك أقــراص جديــد، كان برنامــج Creeper يحــاول حــذف نفســه مــن المضيــف الســابق)4(. 

ــه،  ــخ نفس ــه نس ــث وكان بإمكان ــدف خبي ــه ه ــد كان ل ــروس Rabbit )أو Wabbit(، وق ــر في ــم تطوي ــام 1974 ت ــي الع وف
فبمجــرد تســلله إلــى أحــد الحواســيب، كان ينســخ نفســه عــدة نســخ مقلــالً بدرجــة كبيــرة مــن كفــاءة أداء النظــام ومؤديًــا فــي 
نهايــة المطــاف إلــى تعطــل الجهــاز، وكانــت ســرعة النســخ هــي ســبب تســمية الفيــروس بهــذا االســم، أمــا فــي عــام 1975، 
ــان  ــا إذا كان حص ــدل م ــه الج ــار حول ــه أث ــم أن ــم ANIMAL، )رغ ــرف باس ــروادة)5(، ع ــان ط ــاء أول حص ــم إنش ــد ت فق

ــام 1975. ــي الع ــم مبرمــج الحاســوب John Walker ف ــروس آخــر( مــن تصمي طــروادة أم مجــرد في

وقــد بــدأ أول فيــروس يصيــب الحاســوب الشــخصي، فــي إصابــة األقــراص المرنــة بحجــم 5.2 بوصــات فــي العــام 1986، 
حيــث يطلــق علــى هــذا الفيــروس Brain Boot Virus، وكان هــذا الفيــروس مــن تصميــم شــخصين يديــران متجــراً لبيــع 

3 موقع شركة كاسبر العالمية لمكافحة الفيروسات
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/a-brief-history-of-computer-viruses-and-what-the-future-holds 

تاريخ الزيارة 5 / 2 / 2021 
https://study.com/academy/lesson/the-history-of-computer-viruses.html#:~:text=In%201971%2C%20Bob%20

Thomas%20of,was%20successful%20and%20it%20worked.
تاريخ الزيارة 20/6/2022

 I’M THE CREEPER. CATCH ME IF YOU« :هدف خبيث، فكلما كان يحدثه هو إظهار رسالة بسيطة أال وهي Creeper 4  برنامج
CAN!“ )أنا CREEPER،أمسك بي إن استطعت«.

5 انتشرت في بداية الثمانينات »برامج الحيوانات التي تحاول تخمين الحيوان الذي يفكر فيه المستخدم من خالل لعبة مؤلفة من 20 سؤاالً، وكان 
.Walker هناك إقبال شديد على اإلصدار الذي صممه

https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/a-brief-history-of-computer-viruses-and-what-the-future-holds
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ــر القانونــي لبرامجهمــا، طــورا فيروســاً  الحواســيب فــي باكســتان، وعندمــا ســئما مــن العمــالء الذيــن يقومــون بالنســخ غي
Brain، الــذي يســتبدل قطــاع التمهيــد فــي القــرص المــرن بفيــروس، الــذي كان أيًضــا أول فيــروس متســلل، علــى رســالة 

مخفيــة بحقــوق النشــر، لكنــه فــي واقــع األمــر لــم يتلــف أي بيانــات.

ــج  ــال البرام ــة انتق ــر طريق ــى تغيي ــرن 21 إل ــع الق ــي مطل ــع ف ــاق واس ــى نط ــة عل ــبكة اإللكتروني ــار الش ــادة انتش وأدت زي
الضــارة، فلــم يعــد انتقالهــا مقتصــًرا علــى األقــراص المرنــة أو شــبكات الشــركات، لكنهــا أصبحــت قــادرة علــى االنتشــار 
بســرعة كبيــرة جــدًا عبــر البريــد اإللكترونــي أو عبــر مواقــع الويــب الشــائعة أو حتــى عبــر اإلنترنــت مباشــرة، فمــن هنــا، 
بــدأت البرامــج الضــارة الحديثــة فــي التبلــور، وأصبحــت بيئــة التهديــد مختلطــة؛ تتألــف مــن الفيروســات والديــدان  وأحصنــة 
ــا  ــّم ظهــر اســم »البرامــج الخبيثة/الضــارة« كمصطلــح شــامل للبرامــج الخبيثــة، كمــا ســيأتي ذكــره الحق طــروادة، ومــن ث

خــالل الحديــث عــن الركــن المــادي.

وقــد أشــار المشــرع الفلســطيني فــي القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 فــي المــادة )6( إلــى جريمــة إنتــاج البرمجيــات 
الخبيثــة بصــورة غيــر مباشــرة، والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي: » كل مــن أنتــج أو أدخــل عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة 
ــا أو إتــالف  ــات(، مــا مــن شــأنه إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيله ــا المعلومــات )وتشــمل البرمجي أو إحــدى وســائل تكنولوجي
البرامــج أو حذفهــا أو تعديلهــا، يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات، وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة آالف دينــار 
أردنــي، وال تزيــد علــى خمســة آالف دينــار أردنــي، أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــاً«، وســنأتي علــى تبيــان طبيعــة 

تلــك الجريمــة مــن خــالل الحديــث عــن الركــن المــادي لجريمــة إنتــاج الفيروســات بقصــد تعطيــل البرامــج.

الفرع األول:

الركن المادي لهذه الجريمة.

تعــد هــذه الجريمــة مــن الجنايــات، حيــث يتمحــور فيهــا الركــن المــادي حــول إنتــاج برمجيــات خبيثــة تــؤدي إلــى 
تعطيــل البرامــج اإللكترونيــة، ومــن أبــرز البرمجيــات التــي تــؤدي إلــى تعطيــل البرامــج وإتالفهــا الفيروســات، حيــث تعــرف 
علــى أنهــا تلــك البرامــج الضــارة التــي تقــوم بعمليــة نســخ لنفســها علــى أجــزاء الحاســوب المختلفــة كالبرامــج األخــرى أو 
حتــى الملفــات أو غيرهــا لتلحــق بــه الضــرر وتغيــر مــن طريقــة عملــه، وتنتشــر هــذه البرامــج بيــن أجــزاء الكمبيوتــر بشــكل 
غيــر مرئــي، حيــث يقــوم الركــن المــادي لجريمــة إنتــاج الفيروســات بقصــد تعطيــل البرامــج وحذفهــا علــى الســلوك الجرمــي 
والنتيجــة الجرميــة والعالقــة الســببية بينهما)نجــم، 2010، ص211(، والمقصــود بالســلوك النشــاط الــذي يتبعــه الجانــي مــن 

خــالل إنتــاج الفيروســات الضــارة بالحواســيب والشــبكات بقصــد تعطيلهــا.

ويتصــور الركــن المــادي فــي النشــاط الجرمــي اإليجابــي الــذي يتمثــل بتصنيــع وإنتــاج الفيروســات والتــي لها مــن الخصائص 
مــا يمكنهــا مــن التناســخ )التضاعــف( واالنتشــار والتخفــي إضافــة إلــى إلحــاق الضــرر بالبرامــج اإللكترونيــة علــى اختــالف 
 host أشــكالها )أبــو العطــا،2016، ص34(، كمــا أن كثيــر مــن الفيروســات تربــط نفســها ببرنامــج أخــر يســمى المضيــف
فــي جهــاز الحاســوب، مــع اإلشــارة إلــى أن الفيروســات ال تنشــأ مــن ذاتهــا، وإنمــا بحاجــة إلــى فاعــل، وهــو مــا أشــار إليــه 
ــذي  ــة وال ــم اإللكتروني المشــرع الفلســطيني فــي المــادة السادســة مــن القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2018 بشــأن الجرائ
تمــت اإلشــارة إليــه ســابقاً، وبالتالــي؛ تحتــاج الفيروســات إلــى شــخص يقــوم بإنتاجهــا أو إدخالهــا ألول مــرة، ومــن ثــم تنتقــل 

وتنســخ نفســها ذاتيــا،ً حيــث يمكــن أن تنتقــل مــن حاســوب مصــاب آلخــر ســليم، كمــا يمكنهــا التخفــي فــي عــدّة ملفــات.
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جرائم االعتداء على الربامج اإللكرتونية يف التشريعات الفلسطينية

ــاز الحاســوب  ــي جه ــرة ف ــن خــالل نشــر الفيروســات المؤث ــة م ــذه الجريم ــي له ــادي اإليجاب ــي يتصــور النشــاط الم وبالتال
ــى  ــي أو حت ــد اإللكترون ــن خــالل البري ــك م ــت وذل ــق اإلنترن ــات أو عــن طري ــى بعــض الملف ــر عل ــة النق ــن خــالل عملي م
ــن  ــروس م ــل الفي ــد ينتق ــا ق ــي، كم ــي ايجاب ــلوك جرم ــو س ــات وه ــض اإلعالن ــاهدة بع ــى ُمش ــع وحت ــض المواق ــح بع تصفُ
خــالل محــركات األقــراص الصلبــة ممــا قــد يــؤدي إلــى حــذف أو تشــفير بعــض البيانــات الموجــودة علــى األجهــزة، وقــد 
تطــورت هــذه البرامــج الخبيثــة بأشــكالها المختلفــة حيــث أصبحــت عمليــة العثــور علــى هــذه الفيروســات واكتشــافها أمــراً 
ــك البرامــج المصممــة لمكافحتهــا  ــى تجــاوز وتخطــي تل ــدرة عل ــز بعــض برامــج الفيــروس بالق ــة، حيــث تتمي أكثــر صعوب
ــدو  ــي تب ــج الت ــروس داخــل البرام ــن الفي ــو العطــا،2016، ص37(، ويكم ــج مكافحــة الفيروســات )أب ــرف ببرام ــي تُع والت
شــرعية وتنتشــر مــن خــالل البحــث عــن نقــاط الضعــف علــى أجهــزة الحاســوب األخــرى والتــي يمكنهــا الوصــول اليهــا عبــر 

.)2022 ,csoonline( ,االنترنــت والشــبكات المحليــة

كمــا يتصــور النشــاط الجرمــي فــي كل مــا يقــوم بإنتاجــه الفاعــل مــن برمجيــات خبيثــة تهدف إلــى تعطيــل البرامــج اإللكترونية 
والنظــام المحوســب بشــكل عــام، كالملفــات ذاتيــة التنفيــذ مثــل ملفــات ذات امتــداد )EXE ,.DLL,.COM.( ضمــن أنظمــة 
VOL-( وســجالت الملفــات والبيانــات ،)( فــي )أنظمــة لينكــسELF )التشــغيل )دوس وميكروســوفت وينــدوز(، أو 
 MASTER ــب ــرص الصل ــي الق ــم )0( ف ــجل رق ــة والس ــة والصلب ــراص المرن ــي األق UME BOOT RECORD( ف
BOOT، وكذلــك ملفــات األغــراض العامــة مثــل ملفــات )الباتــش والســكريبت فــي وينــدوز( وملفــات )الشــل فــي يونيكــس(، 
وملفــات االســتخدام المكتبــي فــي نظــام تشــغيل )مايكروســوفت وينــدوز( التــي تحتــوي )ماكــرو مثــل مايكروســوفت وورد 
ــة  ــي اإلصاب ــر ف ــا دور كبي ــوك( له ــو ل ــات )األوت ــات وملف ومايكروســوفت إكســل ومايكروســوفت أكســس(، وقواعــد البيان
ونشــر اإلصابــة لغيرهــا لمــا تحتويــه مــن عناويــن البريــد اإللكترونــي، والملفــات مــن النــوع )نســق المســتندات المنقولــة( 
 ،ZIP( ( ــل ــات المضغوطــة مث ــث، والملف ــى كــود خبي ــق احتمــال احتوائهــا عل ــز النــص الفائ وبعــض نصــوص لغــة ترمي

ــة. )المصــري, 2011، ص9( ــات الملحق ــات )mp3 ( وغيرهــا مــن الملف وملف

ولــم يشــر المشــرع الفلســطيني إلــى وســيلة انتقــال هــذه الفيروســات، بــل تــرك المجــال مفتوحــاً، وخصوصــاً أن طبيعــة هــذه 
البرمجيــات وتطورهــا تجعــل إمكانيــة انتقالهــا ســهلة وبســيطة عبــر كثيــر وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، ومــن أهــم طــرق 
ــم تســتخدم  االنتقــال اآلن هــي الشــبكة اإللكترونيــة، حيــث تكــون وســيلة ســهلة النتقــال الفيروســات مــن جهــاز آلخــر مــا ل
ــة منتجــات  ــي فئ ــر شــهرة ف ــج األكث ــن الفيروســات وهــو المنت ــة م ــج الحماي ــة وبرام ــل الجــدران الناري ــة مث ــة الحماي أنظم
الحمايــة مــن البرامــج الضــارة؛ علــى الرغــم مــن وجــود »الفيــروس« فــي االســم، فــإن معظــم العــروض تتخــذ جميــع أشــكال 
البرامــج الضــارة، فــي حيــن أن محترفــي األمــان المتميزيــن يرفضــون ذلــك باعتبــاره عفــا عليــه الزمــن، إال أنــه ال يــزال 
 Kaspersky و F-Secure العمــود الفقــري للدفــاع األساســي لمكافحــة البرامــج الضــارة، ومــن األمثلــة علــى هــذه البرامــج

.)2022,Lab,)csoonline

ــة  ــة قائم ــر الجريم ــي؛ تعتب ــا، وبالتال ــى آالف الضحاي ــة بمجــرد وصــول الفيروســات إل ــي؛ تتصــور النتيجــة الجرمي وبالتال
حتــى لــو وصــل الفيــروس إلــى مســتخدم فــي دولــة أخــرى، بحيــث يكــون الهــدف مــن نشــر الفيروســات هــو تعطيــل األجهــزة 
والبرامــج اإللكترونيــة، أو حذفهــا أو تعديلهــا البيانــات التــي تحتويهــا، وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني فــي المــادة 
السادســة مــن القــرار بقانــون رقــم 10 لســنة 2018 بشــأن الجرائــم اإللكترونيــة، حيــث يمكــن مالحظــة هــذه الفيروســات مــن 
ــان، كتكــرار رســائل الخطــأ فــي  خــالل أعــراض تظهــر علــى جهــاز الحاســوب الخــاص فــي المســتخدم فــي بعــض األحي
أكثــر مــن برنامــج، وظهــور رســالة تعــذر الحفــظ لعــدم كفايــة المســاحة، وتكــرار اختفــاء بعــض الملفــات التنفيذيــة، باإلضافــة 
إلــى حــدوث بــطء شــديد فــي بــدء تشــغيل )إقــالع نظــام التشــغيل( أو تنفيــذ بعــض التطبيقــات، كذلــك رفــض بعــض التطبيقــات 
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اإللكترونيــة ألوامــر التنفيــذ.

ــرص  ــي الق ــه ف ــودة مع ــات الموج ــي الملف ــب باق ــد يصي ــه ق ــروس، فإن ــاب بالفي ــي المص ــج اإللكترون ــغيل البرنام ــد تش فعن
الصلــب، لــذا يحتــاج الفيــروس إلــى تدخــل مــن جانــب المســتخدم كــي ينتشــر فــي بعــض األحيــان، بعــد أن تــم إدخالــه إلــى 
الجهــاز عبــر وســائل مختلفــة منهــا البريــد اإللكترونــي أو اإلنترنــت أو عبــر تحميــل صــورة أو تطبيــق تحتــوي علــى هــذه 
ــه مــن  ــوم ب ــأن مــا يق ــم ب ــي اكتمــال أركان هــذه الجريمــة دون أن يعل ــة ف ــد يســاهم الضحي ــي ق ــة، وبالتال ــات الخبيث البرمجي

ــه هــو فيــروس. ــد اإللكترونــي أو تحميل ــر البري ــل برنامــج مــا عب تشــغيل او تنزي

والفيروســات متنوعــة، فمــن حيــث اإلنتــاج منهــا مــا تقــوم بصناعتــه الشــركات الخاصــة بإنتــاج الفيروســات بغيــة إجبــار 
جمهــور المســتهلكين علــى شــراء مضــاد الفيروســات الــذي تنتجــه هــذه الشــركة، ومنهــا مــا يقــوم بإنتاجهــا مجموعــة مــن 

الهــواء بهــدف نشــره عبــر الفضــاء اإللكترونــي، وذلــك ألغــراض االنتقــام أو التســلية. 

ــى  ــة إل ــة االنتشــار والتناســخ، فباإلضاف ــة مــن حيــث طريق ــات الخبيث ــواع هــذه البرمجي ــرز أن ــا عــن أب وســنتحدث تالي
 ،)Trojan horses( وأحصنــة طــروادة ،)worms(الفيروســات التــي تــم التطــرق إليهــا، هنــاك أنــواع أخــرى مثــل:  الديــدان
والجــذور الخفيــة )Rootkit(، وبرامــج التجســس )Spyware(، وبرامــج اإلعالنــات المتســللة )Adware(، والبرمجيــات 
التخريبيــة )Scareware(, وبرمجيــات خاطفــة المتصفــح )Browser Hijacker( وغيرهــا مــن البرمجيــات الخبيثــة. 

وتاليــاً نقــدم لمحــة عــن هــذه األنــواع: 

الــدودة )Worm(: وهــي برنامــج خبيــث ينشــر نســًخا مــن نفســه عبــر الشــبكة، وتنتشــر ديــدان الحواســيب عبــر الشــبكات 
واإلنترنــت، فعلــى ســبيل المثــال  تنتشــر الــدودة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي، فمثــالً عنــد إصابــة الجهــاز يبحــث البرنامــج 
الخبيــث عــن عناويــن االشــخاص المســجلين فــي العناويــن ويرســل نفســه إلــى كل شــخص وهكــذا، ممــا يــؤدي إلــى انتشــاره 
بســرعة عبــر الشــبكة، ومــع التطــور الحاصــل فــي ميــدان تكنولوجيــا المعلومــات أصبــح بإمــكان المبرمجيــن الخبيثيــن إضافــة 
ســطر برمجــي لملــف الــدودة بحيــث تــؤدي عمــل معيــن بعــد انتشــارها، )مثــالً بعــد االنتشــار إلــى عــدد 50000 جهــاز يتــم 

تخريــب األنظمــة فــي هــذه األجهــزة( أو أي شــيء آخــر )مثــالً فــي يــوم معيــن أو ســاعة أو تاريخ...الــخ(.

 وأصبحــت الديــدان مــن أشــهر الفيروســات علــى الشــبكة العالميــة وأشــهر عملياتهــا التخريبيــة وأخطرهــا تلــك التــي يكــون 
ــدودة  هدفهــا حجــب الخدمــة، وتســمى هجمــات حجــب الخدمــة )Denial of Service Attacks DoS(، حيــث تنتشــر ال
علــى عــدد كبيــر مــن األجهــزة، ثــم توجــه طلبــات وهميــة لجهــاز خــادم معيــن )يكــون المبرمــج قــد حــدد الخــادم المســتهدف 
مــن خــالل برمجتــه للــدودة(، فيغــرق الخــادم بكثــرة الطلبــات الوهميــة وال يســتطيع معالجتهــا جميعــا، ممــا يســبب توقفــه عــن 
العمــل، وهــذه الديــدان اســتهدفت مواقــع لكثيــر مــن الشــركات العالميــة، أشــهرها مايكروســوفت وغيرهــا الكثير)الخطيــب 

وآخــرون 2016، ص136(.

فاالختــالف األساســي بيــن الديــدان والفيــروس هــو أن الــدودة تعمــل مــن خــالل الشــبكات، ويمكــن للفيــروس أن ينتشــر عبــر 
ــدودة نســًخا مــن  ــا منســوًخا أو ملفــات بيانــات(، باإلضافــة إلــى ذلــك تنشــر ال أي وســيط )ولكــن عــادةً مــا يســتخدم برنامًج
نفســها كبرنامــج مســتقل، بينمــا ينشــر الفيــروس نســًخا منــه كبرنامــج يتــم إرفاقــه أو تضمينــه فــي برامــج أخرى)الخطيــب 

ــي، 2009، ص91(. ــرايعة، عبدهللا،الزعب ــرون 2016، ص136( )الزعبي،الش وآخ
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حصــان طــروادة )Trojan Horse(: المعــروف أيًضــا باســم حصــان طــروادة وهــو برنامــج ضــار يتنكــر كبرنامــج مفيــد، 
ويأتــي اســمها مــن حصــان طــروادة األســطوري فــي الملحمــة األســطورية The Aeneid(( حيــث قــام اليونانيــون، الذيــن 
كانــوا فــي حالــة حــرب مــع طــروادة لمــدة 10 ســنوات، ببنــاء حصــان خشــبي كبيــر وتقديمــه »كهديــة« ألحصنــة طــروادة 
ــود  ــة، وبينمــا كان جن ــك الليل ــة، وفــي تل ــى المدين ــد احضــروا الحصــان إل ــى أنهــا عــرض ســالم، وق والتــي نظــر إليهــا عل
طــروادة نائمــون، كان الجنــود اليونانيــون المختبئــون فــي بطــن الحصــان األجــوف يتســلقون وفتحــوا أبــواب المدينــة للســماح 

لبقيــة الجيــش اليونانــي بدخــول المدينــة، وهــزم اإلغريــق كمــا يــروى فــي تلــك الليلــة. 

وبالمثــل، تســتخدم برامــج أحصنــة طــروادة مظهرهــا الخارجــي لخــداع المســتخدمين لتشــغيلها، حيــث إنهــا تشــبه البرامــج 
التــي تــؤدي مهاًمــا مفيــدة، لكنهــا فــي الواقــع تخفــي تعليمــات برمجيــة ضــارة، فبمجــرد تشــغيل البرنامــج، يتــم تنفيــذ تعليمــات 

الهجــوم بأذونــات وســلطة المســتخدم.

وكان أول برنامــج حصــان طــروادة معروفـًـا هــو Animal، والــذي تــم إصــداره فــي عــام 1974، تنكــر الحيــوان علــى أنــه 
لعبــة اختبــار بســيطة يفكــر فيهــا المســتخدم فــي حيــوان ويطــرح البرنامــج أســئلة لمحاولــة تخمينــه، باإلضافــة إلــى طــرح 

األســئلة، قــام البرنامــج بنســخ نفســه فــي كل دليــل كان للمســتخدم حــق الوصــول للكتابــة إليــه.

وتقــوم أحصنــة طــروادة اليــوم بأكثــر مــن مجــرد حفــظ نســخ مــن نفســها، إذ يمكــن ألحصنــة طــروادة إخفــاء البرامــج التــي 
تجمــع معلومــات حساســة، أو تفتــح أبــواب خلفيــة فــي أجهــزة الحاســوب، أو تقــوم بتحميــل وتنزيــل الملفــات بشــكل نشــط.

الجــذور الخفيــة )Rootkit(: هــو نــوع مــن البرامــج الضــارة التــي تحصــل علــى امتيــازات مســتوى المســؤول علــى نظــام 
تشــغيل الحاســوب دون إظهــار الميــزة الرئيســية لـــ rootkit هــي أنــه يتخفــى عــن الكشــف بســهولة، ولكنــه يحتفــظ بالتحكــم 
فــي نظــام التشــغيل ألداء المهــام المحــددة لــه علــى النظــام. يتــم تخريــب الســلوك الطبيعــي لنظــام التشــغيل بواســطة البرامــج 

الضــارة للجــذور الخفيــة.

ويعتبــر الـــ Rootkit أحــد أكثــر أشــكال البرامــج الضــارة التــي ال يمكــن اكتشــافها وإزالتهــا بســهولة مــن جهــاز الحاســوب 
الخــاص بــك، فبمجــرد إنشــاء امتيــازات الوصــول إلــى نظــام التشــغيل والتحكــم فيــه مــن خــالل الثغــرات األمنيــة المتاحــة 
ــه بهجــوم  ــي إصابت ــة، فيجــب أن تشــك ف ــات األخــرى، إذا أظهــر الحاســوب األعــراض التالي ــي نظــام التشــغيل والتطبيق ف

.Rootkit

)تعديــالت فــي مواعيــد ووقــت الحاســب اآللــي، تباطــؤ أداء الحاســوب، رســائل خطــأ غيــر متوقعــة فــي النظــام، فشــل العديــد 
مــن البرامــج وخاصــة البرامــج المتعلقــة بأمــان الحاســوب عنــد بــدء التشــغيل، عمليــات إعــادة توجيــه كبيــرة علــى متصفحــات 

اإلنترنــت، وغيرهــا مــن األعــراض(.

ــدف  ــه، واله ــتخدم ب ــالم المس ــوب دون إع ــزة الحاس ــى أجه ــه عل ــم تثبيت ــج يت ــو برنام ــس )Spyware(: ه ــج التجس برام
ــخصية. ــات الش ــوب واالهتمام ــتخدام الحاس ــادات اس ــت، وع ــر اإلنترن ــطة عب ــة األنش ــو مراقب ــه ه ــي من الرئيس

يتطفــل برنامــج التجســس علــى الطريقــة التــي يســتخدم بهــا المســتخدم اإلنترنــت، بحيــث يمكــن تنفيــذ حملــة تســويق رقميــة 
ــث  ــا الحدي ــي عالمن ــت., وف ــر اإلنترن ــي وغيرهــا مــن المصــادر عب ــد اإللكترون مناســبة ومركــزة مــن خــالل رســائل البري
 )GDPR( اليــوم، أصبحــت أهميــة الخصوصيــة بالغــة األهميــة، مــن خــالل إدخــال قانــون الالئحــة العامــة لحمايــة البيانــات

فــي دول االتحــاد األوروبــي، أصبحــت أهميــة الخصوصيــة جــزًءا ال يتجــزأ مــن أي خدمــة عبــر اإلنترنــت.

وقــد تتضمــن أعــراض هجــوم برامــج التجســس علــى جهــاز الحاســوب مــا يلــي: تباطــؤ فــي أداء النظــام, توقــف برامــج عــن 
العمــل بشــكل صحيــح, ظهــور العديــد مــن التغييــرات فــي شــريط أدوات المتصفــح والمكونــات اإلضافيــة, ظهــور اإلعالنــات 

علــى الشاشــة باســتمرار, اختناقــات النطــاق التــرددي لإلنترنــت.
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ــة أو  ــارة صفحــة ويــب معين برامــج اإلعالنــات المتســللة )Adware(: هــو برنامــج يجبــر مســتخدمي اإلنترنــت علــى زي
نافــذة منبثقــة أو إعــالن علــى الصفحــة لمشــاهدته.

أصبــح Adware أداة شــائعة جــدًا لفــرق التســويق الرقمــي لجــذب انتبــاه المســتخدمين إلــى منتــج أو خدمــة معينــة، تســتخدم 
ــى  ــرف عل ــم التع ــث يت ــبة بحي ــداف المناس ــى األه ــور عل ــر والعث ــة للنش ــا مختلف ــللة طرقً ــات المتس ــج اإلعالن ــفرة برام ش
الجمهــور المركــز لمنتــج معيــن, لربمــا تكــون قــد صادفــت بعــض الروابــط والصفحــات المزعجــة أثنــاء تصفــح اإلنترنــت، 
وعنــد النقــر فــوق تلــك الصفحــات أو الروابــط، تتــم إعــادة توجيهــك إلــى صفحــة أخــرى تــروج لمنتــج أو خدمــة معينــة، وفــي 
بعــض الحــاالت، تظهــر النوافــذ المنبثقــة مــع المحتــوى الترويجــي لمنتــج معيــن، ويتــم كل ذلــك بمســاعدة برامــج اإلعالنــات 

المتســللة.

تتضمن بعض األعراض الهامة جدًا لتأثر جهاز الحاسوب ببرنامج اإلعالنات المتسللة ما يلي:

عمليــات إعــادة التوجيــه المتكــررة، عــدد ضخــم مــن رســائل البريــد اإللكترونــي العشــوائية، نوافــذ منبثقــة متكــررة للعروض، 
كثــرة حركــة المــرور الصــادرة والــواردة، تباطــؤ االتصــال باإلنترنت.

البرمجيــات التخريبيــة )Scareware(: هــو نــوع مــن البرامــج الضــارة، ينبثــق فــي النافــذة مــع تحذيــر خطيــر بشــأن أي 
تهديــد فيروســي علــى جهــاز الحاســوب، ولكــن فــي الواقــع ال يوجــد تهديــد أو فيروســات باســتثناء تلــك الخدعــة التــي ظهــرت 

علــى الشاشــة.

ــة، هــم فقــط يبــدون  ــة، لكنهــا ليســت مواقــع ويــب أصلي ــا جــدًا مــن بعــض المواقــع ذات الســمعة الطيب ــه أصليً ــدو التنبي ويب
حقيقييــن وعــادة مــا تطلــب هــذه الرســالة مــن المســتخدمين تنزيــل بعــض األرقــام أو االتصــال بهــا للحصــول علــى المســاعدة, 
الهــدف الرئيســي مــن Scareware هــو بيــع المنتجــات المقلــدة والمزيفــة, وفــي حــاالت معينة، يخدع المتســللون المســتخدمين 
إلدخــال معلومــات بطاقــة االئتمــان والمعلومــات الشــخصية والمصرفيــة علــى موقــع الويــب الخــاص بهــم, بمجــرد تقديــم هــذه 

المعلومــات، يتــم اختــراق بياناتــك الســتخدامات ماليــة ضــارة.

ــل بعــض برامــج مكافحــة الفيروســات  ــى تنزي ــار المســتخدم عل كمــا يوجــد اســتخدام آخــر لخدعــة Scareware وهــو إجب
المجانيــة لتنظيــف جهــاز الحاســوب الخــاص بــه مــن تلــك الفيروســات التــي اكتشــفها موقــع الويــب, وفــي الواقــع، يعــد برنامــج 
مكافحــة الفيروســات المجانــي هــذا بحــد ذاتــه برنامًجــا خطيــًرا، إذ يمكنــه التحكــم فــي جهــاز الحاســوب والبــدء فــي إتــالف 

النظــام أو ســرقة البيانــات لذلــك، يمكــن أن تكــون أداة التخويــف أســاس العديــد مــن الهجمــات اإللكترونيــة الخطيــرة.

برمجيــات خاطفــة المتصفــح )Browser Hijacker(: لربمــا واجهنــا فــي بعــض المواقــف عندمــا تــم تغييــر اإلعــدادات 
االفتراضيــة لمتصفــح االنترنــت. علــى ســبيل المثــال، تــم تغييــر محــرك البحــث االفتراضــي إلــى محــرك جديــد دون الحصول 

علــى إذن.

وكمــا نعلــم أن المتصفــح هــو أحــد أدوات البرامــج األساســية المســتخدمة لالتصــال بمجموعــة واســعة مــن برامــج الحاســوب 
وتطبيقــات الويــب والمواقــع اإللكترونيــة والعديــد مــن المــوارد الرقميــة األخــرى الموجــودة علــى اإلنترنــت أو حتــى علــى 
الشــبكات المحليــة. فــي حالــة حــدوث أي اختــراق فــي المتصفــح، فــإن جميــع المــوارد الرقميــة بمــا فــي ذلــك كلمــات مــرور 
األمــان معرضــة للخطــر. لذلــك، يحــاول المتســللون مهاجمــة المتصفحــات بشــكل متكــرر إلنشــاء طريقــة لمهاجمــة أجهــزة 
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جرائم االعتداء على الربامج اإللكرتونية يف التشريعات الفلسطينية

الحاســوب والشــبكات.

ويكمــن الســبب الرئيســي وراء هــذه األنــواع مــن األنشــطة هــو إنشــاء برنامــج خبيــث معيــن يعــرف باســم البرامــج الضــارة 
لخاطــف المتصفــح، ويســتخدم هــذا الرمــز لتمهيــد الطريــق ألنــواع مختلفــة مــن الهجمــات اإللكترونيــة علــى جهــاز الحاســوب 

الخــاص أو علــى أجهــزة الحاســوب األخــرى علــى الشــبكة.

ــه عــادةً علــى جهــاز الحاســوب الخــاص عبــر بعــض  Browser hijacker هــو أيًضــا برنامــج حاســوب ضــار يتــم تنزيل
تطبيقــات البرامــج المجانيــة, حيــث تقــوم البرامــج الضــارة بتغييــر إعــدادات المتصفــح علــى جهــاز الحاســوب وذلــك عندمــا 

نقــوم بتثبيــت هــذا البرنامــج المجانــي علــى جهــاز الحاســوب الخــاص.

ويكمــن الهــدف الرئيســي مــن برنامــج متصفــح الخاطفيــن هــو إجبــار المســتخدمين علــى زيــارة مواقــع ويــب معينــة لتحســين 
حجــم حركــة المــرور علــى هــذا الموقــع المحــدد، وبمجــرد تحســن حركــة المــرور علــى موقــع الويــب، يحصــل الموقــع علــى 
عائــد أعلــى مــن اإلعــالن عبــر اإلنترنــت. ويمكــن أيًضــا اســتخدام البرامــج الضــارة للمتصفــح الخاطــف لســرقة المعلومــات 
الشــخصية وحســابات المســتخدمين وغيرهــا مــن المعلومــات لتحقيــق منافــع ماليــة، وقــد تتضمــن أعــراض البرامــج الضــارة 
ــه  ــادة توجي ــح، إع ــى المتصف ــددة عل ــرطة أدوات متع ــة، أش ــح بطيئ ــرعة تصف ــي: س ــا يل ــا م ــح وتأثيره ــراق المتصف الخت
اســتعالمات البحــث إلــى مواقــع الويــب التــي لــم نقــم بتعيينهــا كمواقــع افتراضيــة، ظهــور عــدد كبيــر مــن النوافــذ المنبثقــة 

واإلعالنــات علــى المتصفــح.

الفرع الثاني:

الركن المعنوي:

هــذه الجريمــة ال تقــوم إال عمديــة، وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني، حيــث تقــوم هــذه الجريمــة علــى القصديــن العــام 
والخــاص )المجالــي، 2012،ص 250 ومــا بعدهــا( ، حيــث يتمثــل القصــد العــام فــي توجــه نيــة)6( وإرادة المســتخدم إلنتــاج 
ــا  ــا، أم ــه بضرره ــع علم ــة أخــرى، م ــيلة إلكتروني ــة، أو أي وس ــبكة اإللكتروني ــر الش ــا عب ــات وإدخاله ــك الفيروس ــل تل مث
القصــد الخــاص فيتمثــل فــي هــذه الجريمــة بنيــة الفاعــل أن تــؤدي هــذه البرمجيــات إلــى إيقــاف أجهــزة الحاســوب أو وســائل 

تكنولوجيــا المعلومــات عــن العمــل أو تعطيلهــا أو إتــالف البرامــج اإللكترونيــة أو حذفهــا أو التعديــل عليهــا)7(. 

وهنــا يثــار التســاؤل التالــي، مــا مســؤولية الفاعــل فــي حــال تــم إنشــاء الفيــروس وإرســاله عبــر الشــبكة اإللكترونيــة، وقــام 
هــذا الفيــروس بإصابــة آالف األجهــزة الحاســوبية ســواء كانــت أجهــزة اتصــاالت محمولــة أو أجهــزة الحاســوب العاديــة؟

ونــرى هنــا أن الجريمــة تقــوم طالمــا قــام الفاعــل وهــو علــى علــم بــأن مــا يقــوم بــه هــو فيــروس يشــكل برمجيــات خبيثــة، 
وأن إدخالــه لهــذه الفيروســات عبــر أجهــزة الحاســوب أو مــن خــالل الشــبكة اإللكترونيــة تــم عــن علــم وإرادة كاملــة دون أي 

6 وقد عرفت المادة )63( من قانون العقوبات االردني رقم )16( لعام 1960 النية االجرامية بأنها إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

7 للمزيد أنظر: فخري الحديثي، وخالد الزعبي: شرح قانون العقوبات ) القسم العام(، الطبعة الثانية، دار الثقافة، األردن، 2010، ص 173.
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إكــراه، وبالتالــي فهــو مســؤول جنائيــاً عــن هــذه الجريمــة، حتــى لــو وصــل الفيــروس إلــى شــخص بالخطــأ، حتــى لــو كان 
الفاعــل يريــد أن يصــل الفيــروس إلــى شــخص آخــر. 

وتضاعــف العقوبــة إلــى الثلــث فــي حــال كان الجانــي موظفــاً عامــاً، وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة )27( مــن القــرار بقانــون 
المتعلــق بالجرائــم اإللكترونيــة، ويعاقــب المشــترك والمحــرض بنفــس عقوبــة الفاعــل األصلــي وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع 
الفلســطيني فــي المــادة )28( مــن القــرار بقانــون الخــاص بالجرائــم اإللكترونيــة، كمــا تضاعــف العقوبــة المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القــرار بقانــون فــي حــال تكــرار الجانــي وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني فــي المــادة )51( مــن القــرار 
ــذا  ــا بموجــب أحــكام ه ــب عليه ــم المعاق ــررة للجرائ ــة المق ــا وتضاعــف العقوب ــة. كم ــم اإللكتروني ــون الخــاص بالجرائ بقان

القــرار بقانــون، فــي أي مــن الحــاالت اآلتيــة:

 1. إذا وقعــت الجريمــة علــى موقــع أو نظــام معلوماتــي أو بيانــات أو أرقــام أو حــروف أو شــفرات أو صــور يــدار بمعرفــة 
الدولــة أو أحــد األشــخاص المعنويــة العامــة أو مملــوك لهــا أو يخصهــا، بمــا فــي ذلــك الهيئــات المحليــة. 

2. ارتكاب الجاني الجريمة من خالل عصابة منظمة. 

3. التغرير أو استغالل من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميالدية. 

ــم  ــل األمــوال أو بتقدي ــق بتحوي ــة تتعل ــي أو شــبكة معلوماتي ــع إلكترون ــى نظــام معلومــات أو موق 4. إذا وقعــت الجريمــة عل
خدمــات الدفــع أو التســويات أو أي مــن الخدمــات المصرفيــة المقدمــة مــن البنــوك والشــركات الماليــة، وهــو مــا أشــار إليــه 

المشــرع الفلســطيني فــي المــادة )52( مــن القــرار بقانــون الخــاص بالجرائــم اإللكترونيــة.

وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن هــذه الجريمــة تعتبــر مــن الجنايــات التــي تقــع ضمــن اختصــاص محكمــة البدايــة، حيــث يعاقــب 
الجانــي بالســجن مــدة ال تزيــد علــى خمــس ســنوات، حيــث أن الحــد األدنــى هــو ثــالث ســنوات، وبغرامــة ال تقــل عــن ثالثــة 
آالف دينــار أردنــي، وال تزيــد علــى خمســة آالف دينــار أردنــي، ويالحــظ أن المشــرع جعــل عقوبــة هــذه الجريمــة مشــددة 
بســبب األضــرار الكبيــرة التــي يمكــن أن تصيــب األجهــزة اإللكترونيــة والخســارات الماليــة أو االقتصاديــة نتيجــة تعطيــل 
البرامــج اإللكترونيــة، وخصوصــا أن معظــم التجــارة أصبحــت الكترونيــة. مــع اإلشــارة إلــى أن محــل الحمايــة هــو البرامــج 
واألجهــزة اإللكترونيــة والبيانــات والمعلومــات الموجــودة عليهــا، كمــا يالحــظ أن المشــرع الفلســطيني جعــل عقوبــة الســجن 

مالزمــة لعقوبــة الغرامــة. 

النتائج والتوصيات 

توصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تتعلق بموضوع الدراسة ومن أهم هذه النتائج ما يلي: 

تعتبــر جريمــة إعاقــة الوصــول إلــى الخدمــات اإللكترونيــة مــن الجنــح والتــي تتمثــل بتعطيــل الوصــول أو إعاقــة . 1
الوصــول إلــى الخدمــات اإللكترونيــة أو األجهــزة أو البرامــج أو المعلومــات اإللكترونيــة علــى اختــالف أنواعهــا.

إن محــل الحمايــة فــي  جريمــة االعتــداء علــى البرامــج اإللكترونيــة هــو األجهــزة اإللكترونيــة والشــبكة اإللكترونيــة . 2
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جرائم االعتداء على الربامج اإللكرتونية يف التشريعات الفلسطينية

والبرامــج الملحقــة بهــا، باإلضافــة إلــى البيانــات والمعلومــات اإللكترونيــة المخزنــة، وأيضــا الخدمــات التــي تقدمها، 
ــى الجهــاز  ــي الوصــول إل ــاً مــن حــق المســتخدم ف ــة انطالق ــر هــذه الحماي ــا حــاول المشــرع الفلســطيني توفي وهن
االلكترونــي الخــاص بــه، وأن تعطيــل أو إعاقــة الوصــول لألجهــزة اإللكترونيــة والشــبكة اإللكترونيــة والبرامــج 

الملحقــة يشــكل اعتــداء علــى هــذا الحــق.  

هنــاك العديــد مــن البرمجيــات الخبيثــة التــي تســتهدف تعطيــل األجهــزة اإللكترونيــة أو الحواســيب، وجميــع أشــكالها . 3
وأنواعهــا تقــع بهــا الجريمــة.

جرائــم االعتــداء علــى البرامــج اإللكترونيــة ال تقــوم إال عمديــة، وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الفلســطيني، حيــث . 4
تقــوم علــى القصديــن العــام والخــاص، حيــث يتمثــل القصــد العــام فــي توجــه نيــة وإرادة المســتخدم إلنتــاج مثــل 
تلــك الفيروســات وإدخالهــا عبــر الشــبكة اإللكترونيــة، أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــرى، مــع علمــه بضررهــا، أمــا 
القصــد الخــاص فيتمثــل فــي هــذه الجريمــة بنيــة الفاعــل أن تــؤدي هــذه البرمجيــات إلــى إيقــاف أو إتــالف البرامــج 

اإللكترونيــة أو حذفهــا أو التعديــل عليهــا. 

حــاول المشــرع الفلســطيني توفيــر هــذه الحمايــة للبرامــج اإللكترونيــة انطــالق أمــن حــق المســتخدم فــي الوصــول . 5
إلــى الجهــاز االلكترونــي الخاصــة أو الخدمــات اإللكترونيــة، وأنــت عطيــل أو إعاقة الوصــول لألجهــزة اإللكترونية 

والشــبكة اإللكترونيــة والبرامــج الملحقــة يشــكل اعتــداء علــى هــذا الحــق.  

التوصيات: 

ــدل . 1 ــة والمع ــم اإللكتروني ــأن الجرائ ــنة 2018 بش ــم 10 لس ــون رق ــرار بقان ــن الق ــة م ــادة الخامس ــص الم ــل ن تعدي
بموجــب القــرار بقانــون رقــم 38 لســنة 2021 لتكــون علــى النحــو التالــي: » كل مــن أعــاق أو عطــل الوصــول 
إلــى الخدمــة أو الدخــول إلــى األجهــزة أو البرامــج أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بصــورة عمديــة بــأي وســيلة 
كانــت عــن طريــق الشــبكة اإللكترونيــة أو إحــدى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات، يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن 
ــي، أو مــا يعادلهــا  ــار أردن ــى ألــف دين ــد عل ــار أردنــي، وال تزي ــي دين خمــس ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن مائت

بالعملــة المتداولــة قانونــاً، أو بكلتــا العقوبتيــن«.

حمايــة البرامــج مــن البرمجيــات الخبيثــة لــدى المســتخدمين مــن خــالل رفــع مســتويات األمــان فــي الحواســيب علــى . 2
اختــالف أنواعهــا، وتتمثــل بتجنــب زيــارة المواقــع اإللكترونيــة غيــر اآلمنــة، والتأكــد مــن تحديثــات برامــج مضــاد 
الفيروســات وأنظمــة التشــغيل، والتأكــد مــن تشــغيل الجــدران الناريــة، وعــدم فتــح بريــد الكترونــي او مرفــق مــن 
ــى  ــك عل ــلل IPS وذل ــن التس ــة م ــة الحماي ــة كشــف التســلل IDS وأنظم ــل أنظم ــن، تفعي ــر معروفي أشــخاص غي

مســتوى الشــبكات، وتفعيــل تطبيقــات مانــع اإلعالنــات التجاريــة.

المصادروالمراجع :
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ــم الجامعــي، . 17 ــى، دار القل ــي نظــام التشــغيل، الطبعــة األول ــم مســتحدثة ف ــال البلقاســي. )2019(، مفاهي من
مصــر.

يوســف المصــري. )2011(، الجرائــم المعلوماتيــة والرقميــة للحاســوب واإلنترنــت، الطبعــة األولــى، دار . 18
العدالــة، مصــر.

19 .Charles P. Pfleeger,)2015(Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies, Securit-
.yin Computing5th  ed , Pearson Education, Inc

20 .Kim, D., & Solomon, M. G. )2018(. Fundamentals of information systems secu-
.rity. Jones & Bartlett Publishers

21 .Thakur, K., & Pathan, A. S. K. )2020(. Cybersecurity Fundamentals: A Re-
.al-World Perspective. CRC Press

المواقع اإللكترونية:  	

موقع شركة كاسبر العالمية لمكافحة الفيروسات. 1
https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/a-brief-history-of-computer-viruses-and-
what-the-future-holds

تاريخ الزيارة 5 / 2 / 2021
موقع شركة ميكروسوفت. 2

https://support.microsoft.com/ar-sa/windows/
تاريخ الزيارة 7/4/2021

واقع الجرائم اإللكترونية وتداعياتها على المجتمع المصري. 3
https://draya-eg.org/2022/04/13/

تاريخ الزيارة 2022/6/17
4. Utility definitions: https://www.computerhope.com/

تاريخ الزيارة 2022/6/17
5. Application: https://www.techtarget.com/

تاريخ الزيارة 2022/6/18
6 .:What is computer security

 https://www.simplilearn.com/what-is-computer-security-article
تاريخ الزيارة: 2022/6/18

مصابيح المعرفة للعلوم التقنية وتقنية المعلومات. 7
https://www.masabe7-almarefa.com/2020/05/Computer-system.html

تاريخ الزيارة: 2022/6/16
كل ما تريد معرفته حول الجرائم اإللكترونية او الجرائم المعلوماتية. 8

https://www.alroeya.com/

https://draya-eg.org/2022/04/13/
https://www.computerhope.com/
https://www.techtarget.com/
https://www.simplilearn.com/what-is-computer-security-article
https://www.masabe7-almarefa.com/2020/05/Computer-system.html
https://www.alroeya.com/
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تاريخ الزيارة: 2022/6/15
9 .Cybersecurity

https://rajeshlaskary.medium.com/
تاريخ الزيارة: 2022/6/18

10. Malware explained: Definition, examples, detection and recovery
https://www.csoonline.com/

تاريخ الزيارة: 2022/6/19

Sources and references:

• rules and regulations:

1.Jordanian Penal Code No. 16 of 1960 in force in the West Bank.

2. Jordanian Cybercrime Law No. 27 of 2015 and its amendments for 2018.

3. Decree-Law No. 10 of 2018 regarding cybercrime.

• Legal books:

1. Basil Mustafa Al-Khatib et al. )2016(, Computer and ready-made software, first edition, Dar 
Al-Assar Alami, Jordan.

2. Tawfiq Al-Majali System. )2012(, Explanation of the Penal Code, General Section, third edi-
tion, House of Culture for Publishing and Distribution, Jordan.

3. Jibril bin Hassan Al-Areshi, Salma bint Abdul Rahman Muhammad Al-Dosari. )2018(, So-
cial Networks and Values, First Edition, Methodology House for Publishing, Jordan.

4. Jibril bin Hassan Al-Areshi, Mohammed Hassan Al-Shalhoub. )2016(, Information Security, 
First Edition, House of Methodology for Publishing and Distribution, Jordan.

https://rajeshlaskary.medium.com/
https://www.csoonline.com/
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.Ziad Al-Qadi. )2007(, Operating Systems, Fifth Edition, Dar Al Masirah, Jordan .5

 Abdallah )Theeb Mahmoud, and Osama Ismail Darrag. )2022( Al-Wajeez in Electronic  .6
.Crimes, first edition, House of Culture for Publishing and Distribution, Jordan

Alaa Hussein Al-Hamami, Saad Abdul Aziz Al-Ani. )2007(, Information Security Technolo- .7
.gy and Protection Systems, First Edition, Wael Publishing House, Jordan

 Alaa Hussein Al-Hamami, Mazen Samir Al-Hakim. )2017(, All about the Internet of Things .8
.and smart city applications: Dar Al-Raya for Publishing and Distribution, first edition, Jordan

 Ali Jabbar Al-Husseinawi. )2009(, Computer and Internet Crimes, first edition, Al-Yazuri  .9
.Scientific House, Jordan

Idi sound. )2017(, Information security and systems in the digital age, first edition, Dar Al- .10
.Fikr Al-Jamii, Egypt

.Rich my void. )2015(, Cybercrime, first edition, Algerian House Publications, Algeria .11

Fayez Mustafa Al-Hamoudi, Adnan Hadi Al-Hilali. )2009(, Operating Systems, First Edi- .12
.tion, Dar Safaa, Jordan

 Fakhri Al-Hadithi, and Khaled Al-Zoubi. )2010(, Explanation of the Penal Code )General .13
.Section(, second edition, House of Culture, Jordan

Magdy Abu Al-Atta. )2016(, Information and Internet Security, first edition, Computer Sci- .14
.ence Company )CompuSanis(, Egypt

 Muhammad Bilal Al-Zoubi, Ahmed Al-Sharia, Suhair Abdullah, Khaled Muhammad  .15
 Al-Zoubi. )2009(, Computer and Ready-made Software: Computer Skills, Ninth Edition, Dar

.Wael, Jordan

Mohamed Sobhi Negm. )2010(, Penal Code, General Section, third edition, House of Cul- .16
.ture for Publishing and Distribution, Jordan
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 Manal Belkassi. )2019(, New concepts in the operating system, first edition, Dar Al-Qalam .17
.University, Egypt

 Youssef Al-Masry. )2011(, Computer and Internet Information and Digital Crimes, First .18
.Edition, House of Justice, Egypt

Charles P. Pfleeger, )2015(Shari Lawrence Pfleeger, Jonathan Margulies, Securityin Com- .19
.puting5th ed , Pearson Education, Inc

 Kim, D., & Solomon, M. G. )2018(. Fundamentals of information systems security. Jones .20
.& Bartlett Publishers

Thakur, K., & Pathan, A. S. K. )2020(. Cybersecurity Fundamentals: A Real-World Perspec- .21
.tive. CRC Press

• websites:

1. The site of the global Casper Anti-Virus Company

https://me.kaspersky.com/resource-center/threats/a-brief-history-of-computer-viruses-and-
what-the-future-holds

Date of visit 5/2/2021

2. Microsoft website

https://support.microsoft.com/en-us/windows/

Visit date 7/4/2021

3. The reality of cybercrime and its repercussions on Egyptian society

https://draya-eg.org/2022/04/13/

Date of visit 17/6/2022

4. Utility definitions: https://www.computerhope.com/

Date of visit 17/6/2022

5. Application: https://www.techtarget.com/

Date of visit 18/6/2022
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6. What is computer security:

 https://www.simplelearn.com/what-is-computer-security-article

Date of visit: 18/6/2022

7. Knowledge lamps for technical sciences and information technology

https://www.masabe7-almaref.com/2020/05/Computer-system.html

Date of visit: 06/16/2022

8. All you need to know about cyber crimes or information crimes

https://www.alroeya.com/

Date of visit: 6/15/2022

9. Cybersecurity

https://rajeshlaskary.medium.com/

Date of visit: 18/6/2022

10. Malware explained: Definition, examples, detection and recovery

https://www.csoonline.com/

Date of visit: 6/19/2022
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أثر حوكمة اجلامعات يف التوجه الريادي دراسة تطبيقية على جامعة األقصى بغزة

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون98

 أثر حوكمة الجامعات في التوجه الريادي
دراسة تطبيقية على جامعة األقصى بغزة

)2(
، أحمد فاروق أبو غبن

إسـالم عصـام هللـو )1(

)1،2( كلية اإلدارة والتمويل، جامعة األقصى،  فلسطين

ee.halalu@alaqsa.edu.ps )1(

الملخص:

ــى جامعــة  ــق عل ــادي بالتطبي ــي التوجــه الري ــة الجامعــات ف ــر حوكم ــى أث ــى التعــرف عل ــت هــذه الدراســة إل هدف
ــاب  ــن أصح ــة م ــع الدراس ــّون مجتم ــي، وتك ــي التحليل ــج الوصف ــد المنه ــة اعتُم ــداف الدراس ــق أه ــزة، ولتحقي ــى بغ األقص
ــت )146(  ــة بلغ ــار عين ــم اختي ــة، وت ــاً وموظف ــم )233( موظف ــغ عدده ــة األقصــى، والبال ــي جامع المناصــب اإلشــرافية ف
ــترداد  ــبة اس ــترداد )150( بنس ــم اس ــتبانة، وت ــع )165( اس ــم توزي ــث ت ــة، حي ــوائية الطبقي ــة العش ــتخدام العين ــف باس موظ
ــة  ــة األقصــى كان بدرج ــات بجامع ــة الجامع ــاد حوكم ــر أبع ــتوى تواف ــى أن مس ــة إل ــت الدراس ــت )%90.9(.  وتوصل بلغ
كبيــرة وبــوزن نســبي )%70.04(، ومســتوى التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى أيضــاً بدرجــة موافقــة كبيــرة، حيــث 
بلــغ الــوزن النســبي )%70.34(، كمــا توصلــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة طرديــة بيــن حوكمــة الجامعــات بداللــة أبعادهــا 
ــر ألبعــاد  ــك وجــود أث ــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة، كذل )المشــاركة، المســاءلة، الشــفافية، االســتقاللية(، والتوجــه الري
الحوكمــة )المشــاركة، المســاءلة، االســتقاللية( فــي التوجــه الريــادي، بينمــا ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لبُعــد )الشــفافية( 

فــي التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

ــة  ــة وأعضــاء هيئ ــادات اإلداري ــن القي ــة يتكــون م ــة الجامع ــس لحوكم وأوصــت الدراســة بضــرورة تشــكيل مجل
التدريــس أصحــاب الخبــرة والكفــاءة وممثليــن عــن الطلبــة والمجتمــع المحلــي، باإلضافــة إلــى العمــل علــى تحديــث اللوائــح 
والتشــريعات واإلجــراءات اإلداريــة بمــا يتــالءم مــع أهــداف ومتطلبــات حوكمــة الجامعــات. كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة 
تعزيــز مبــدإ الشــفافية مــن قبــل إدارة الجامعــة بمــا يتعلــق بالسياســة المتبعــة فــي منــح المكافــآت والعــالوات والحوافــز، كذلــك 

العمــل علــى وضــع معاييــر لشــغل المناصــب اإلداريــة والقياديــة داخــل الجامعــة.

الكلمات المفتاحية: حوكمة الجامعات؛ التوجه الريادي؛ المساءلة؛ المشاركة؛ االستقاللية؛ الشفافية.

mailto:ee.halalu@alaqsa.edu.ps
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Abstract:

The study aimed to explore the impact of university governance in entrepreneurial 
orientation at Al-Aqsa University. To achieve the objective of the study, the Descriptive 
Analytical Approach was adopted. The study population consisted of all academic staff with 
supervisory positions at Al-Aqsa University whose number is )233( employees. The study 
sample was selected using stratified random sample method, whose number is )146( employees. 
)165( questionnaires were distributed and )150( questionnaires were returned with a recovery 
rate of )90.9%(. 

The study concluded that the level of availability of university governance at Al-Aqsa 
University involved a high degree of approval with a relative weight of )70.04%(, and the level 
of entrepreneurial orientation also had a high degree of approval with a relative weight of 
)70.34%(. It also indicated that there is a statistically significant positive relationship between 
the university governance, in terms of its dimensions )participation, accountability, transparency, 
independence(, and the entrepreneurial orientation at Al-Aqsa University in Gaza, and the 
results also showed that there is a statistically significant impact of the university governance 
dimensions of )participation, accountability, independence( in entrepreneurial orientation at Al-
Aqsa University of Gaza. Still, there is no a role impact of transparency in entrepreneurial 
orientation at Al-Aqsa University of Gaza. 

The study recommended the necessity of reformation a board to work on governance the university, 
consists of administrative leaders and faculty members who has experience and efficiency, as representatives 
of students and community. They also must work on updating legislation, regulations and administrative 
procedures in consistent with goals and requirements of governance the university.  The study also 
recommended on the necessity of promoting the principles of transparency in university policy especially in 
awarding bonuses and grants, in addition to working on setting standards of serving administrative and 
leading positions at the university.

Keywords: University governance; entrepreneurial orientation; participation; accountability, 
independence.
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مقدمة:

ــوادر  ــة الك ــا تنمي ــى عاتقه ــع عل ــح، ويق ــاء اإلنســان الصال ــم، وبن ــل متعل ــاء جي ــى لبن ــواة األول ــات الن ــد الجامع تع
البشــرية، كمــا أنهــا مــن المؤسســات المهمــة التــي تســاهم فــي عمليــة التنميــة مــن مختلــف جوانبهــا، اإلداريــة واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية والصحيــة وغيرهــا، وقــد فــرض هــذا العصــر والتغيــرات الســريعة فيــه علــى جميــع المنظمــات بمــا 
فيهــا الجامعــات، تغييــر ممارســاتها، وإعــادة التفكيــر فــي أنشــطتها، بمــا يحقــق ربطهــا بمشــاريع التنميــة التــي تهــدف إلــى 
تحقيــق التقــدم والرقــي، ولكــي تحقــق الجامعــات أهدافهــا ورؤيتهــا ويكــون دورهــا بــارز فــي بنــاء المجتمــع، ال بــد لهــا مــن 
اتبــاع أســاليب حديثــة وطــرق أكثــر نجاعــة وفعاليــة فــي إدارة شــؤونها اســتجابةً للتغيــرات المتســارعة فــي البيئــة الخارجيــة 
واســتجابةً للتطــور الســريع فــي االحتياجــات العلميــة واالجتماعيــة وتطــور أنظمــة التكنولوجيــا واالبتــكار، ولعــل مــن أهــم 
األســاليب والمداخــل اإلداريــة الحديثــة مفهــوم الحوكمــة، حيــث بينــت العديــد مــن التجــارب فــي العالــم أن حوكمــة الجامعــات 
خطــوة ضروريــة اتجــاه تطويــر منظومــة التعليــم العالــي، وأحــد العناصــر األساســية التــي تــؤدي علــى تحســينه وزيــادة قــدرة 

الجامعــات علــى التميــز والرياديــة والوصــول إلــى أفضــل المســتويات والتــي تضمــن جــودة التعليــم العالــي وفعاليتــه.

وظهــر مفهــوم الحوكمــة المؤسســية فــي الســنوات الماضيــة بقــوة علــى الســطح فــي عالــم األعمــال، نظــراً للمتطلبــات الجديــدة 
التــي فرضتهــا مظاهــر العولمــة ومــا صحبهــا مــن تطــورات علــى الصعيديــن القانونــي واالقتصــادي، لكنــه ظهــر وبشــكل 
ســريع جــداً فــي المؤسســات التعليميــة وخاصــة الجامعــات، وتَبيَّــن مــدى حاجــة التعليــم للحوكمــة وذلــك بســبب الفجــوة الكبيــرة 
الموجــودة لــدى خريجيــن الجامعــات ومــا يحتاجونــه مــن مهــارات عمليــة للقــدرة علــى االنخــراط في ســوق العمــل، وأصبحت 
الحوكمــة هــي المعيــار الــذي يقــاس بــه جــودة التعليــم الجامعــي )برقعــان والقرشــي، 2012: 11(، حيــث أن تطبيــق الحوكمــة 
يعنــي أن يتــم وضــع الجميــع أمــام مســؤولياتهم اإلداريــة والمعرفيــة والعمليــة وذلــك يتطلــب تطبيــق اإلجــراءات الخاصــة 

بالشــفافية والمســاءلة والمشــاركة )عقــالن، 2015: 7(.

ومــع التغييــرات الكبيــرة فــي منظمــات األعمــال أصبــح التوجــه الريــادي منهجــاً معاصــراً تطبقــه منظمــات األعمال   
والمؤسســات التعليميــة فــي كافــة المجــاالت، وذلــك لتطويــر خدماتهــا، ومــن أجــل تحقيــق أهدافهــا وغايتهــا )مرهــج وحســن، 
ــاء  ــي بن ــر ف ــن دور كبي ــات م ــا للجامع ــة، لم ــر أهمي ــي أكث ــم العال ــة التعلي ــي بيئ ــادي ف ــه الري ــر التوج 2020: 55(، ويعتب
المجتمــع، حيــث ينظــر للجامعــات اليــوم بأنهــا مؤسســات تعمــل علــى إنتــاج المعرفــة وتســويقها بمــا يواكــب حاجــات المجتمــع 
ــرص  ــن أجــل اســتغالل الف ــة م ــات الريادي ــا للتوجه ــدى تبنيه ــى م ــف عل ــات يتوق ــذه الجامع ــاح ه ــإن نج ــك ف ــراده، لذل وأف

ــاءة )متعــب وراضــي، 2017: 36(. المتاحــة وتحقيــق األهــداف بكف

مشكلة الدراسة:

تواجــه الجامعــات الفلســطينية مشــكالت ومعوقــات متعــددة تحــد مــن أداء عملهــا، لــذا فــإن الجامعــات بحاجــة إلــى 
ــم الســريعة  ــذا العال ــي ظــل ظــروف ه ــاء واالســتمرار ف ــا أرادت البق ــرص المتاحــة إذا م ــد المســتمر واســتغالل الف التجدي
التغييــر، وذلــك مــن خــالل اهتمــام الجامعــات بتبنــي فكــرة التوجــه الريــادي، حيــث أن هــذا التوجــه يتطلــب مــن الجامعــات أن 
تتحــول إلــى منظمــات رياديــة ذات أنشــطة استكشــافية وإبداعيــة تُشــجع أعضاءهــا علــى تقديــم البحــوث واألفــكار الرياديــة.

ــي  ــتراتيجية الت ــة االس ــة الخط ــد مراجع ــة، وبع ــل الدراس ــى مح ــة األقص ــي جامع ــن ف ــل الباحثْي ــع عم ــن واق وم
ــن عــدد مــن  ــداع(، الحــظ الباحثْي ــز واإلب ــادة والتمي ــوان )نحــو الري ــت بعن ــي كان ــة )2019-2023م( والت ــا الجامع وضعته
الجوانــب التــي قــد تــؤدي إلــى ضعــف التوجهــات الرياديــة، منهــا عــدم احتــواء الخطــة االســتراتيجية علــى غايــات أو أهــداف 
اســتراتيجية تهــدف إلــى التوجــه نحــو الريــادة فــي األعمــال أو تقديــم الخدمــات اإلداريــة واألكاديميــة لألطــراف ذات العالقــة، 
ــم يتــم صــدور أي  كذلــك ضعــف المتابعــة فــي تنفيــذ األهــداف االســتراتيجية الموجــودة فــي الخطــة االســتراتيجية، حيــث ل

تقريــر يوضــح األنشــطة واألهــداف الفرعيــة أو االســتراتيجية التــي تــم تنفيذهــا أو الوصــول إليهــا.
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وقــام الباحثــان لتحديــد مشــكلة البحــث بالرجــوع إلــى عــدد مــن الدراســات الســابقة، ومنهــا دراســة )أحمــد، 2019( 
والتــي أظهــرت أن مســتوى التوجهــات الرياديــة فــي الجامعــات الفلســطينية كان ضمن المســتوى المتوســط بنســبة )66.6%(، 
ودراســة )قديــح، 2021( والتــي توصلــت إلــى أن مســتوى التوجــه الريــادي فــي الكليــات التقنيــة بمحافظــات غــزة جــاء أعلــى 
مــن المتوســط، وبــوزن نســبي )%70.43(، كذلــك أظهــرت دراســة )صرصــور، 2019( بــأن درجــة تقديــر أفــراد العينــة 

للريــادة االســتراتيجية لــدى القــادة األكاديمييــن بجامعــة األقصــى جــاءت متوســطة بــوزن نســبي )65.17%(.

وفــي ضــوء ذلــك ونظــراً لوجــود ضعــف فــي التوجهــات الرياديــة فــي المؤسســات التعليميــة، يعتقــد الباحثــان بــأن 
مفهــوم حوكمــة الجامعــات كمفهــوم إداري حديــث يمكــن أن يســاهم فــي دفــع التوجــه الريــادي لديهــا إلــى مــا هــو أفضــل مــن 

ذلــك، وعليــه يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث فــي الســؤال الرئيــس التالــي:

وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

ما مستوى توافر أبعاد حوكمة الجامعات في جامعة األقصى من وجهة نظر المبحوثين؟. 1

ما درجة توافر التوجه الريادي في جامعة األقصى من وجهة نظر المبحوثين؟. 2

هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن حوكمــة الجامعــات والتوجهــات الرياديــة فــي جامعــة األقصــى . 3
حســب رأي المبحوثيــن؟

ــة األقصــى حســب رأي . 4 ــي جامع ــة ف ــات الريادي ــى التوجه ــات عل ــة الجامع ــاد حوكم ــر أبع ــة تأثي ــا درج م
المبحوثيــن؟

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات اســتجابات المبحوثيــن حــول درجــة حوكمــة . 5
الجامعــات والتوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى تعــزى لمتغيــرات: )النــوع االجتماعــي، والفئــة العمريــة، 

ــة(؟ ــي، وســنوات الخدم والمســمى الوظيف

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية لتتمكن من اإلجابة على السؤال السابق، وهي:

التعرف إلى مستوى توافر أبعاد حوكمة الجامعات في جامعة األقصى.. 1

الكشف عن درجة توافر التوجه الريادي في جامعة األقصى من وجهة نظر المبحوثين.. 2

تبيان العالقة بين حوكمة الجامعات والتوجهات الريادية في جامعة األقصى حسب رأي المبحوثين.. 3

تحديــد درجــة تأثيــر أبعــاد حوكمــة الجامعــات علــى التوجهــات الرياديــة فــي جامعــة األقصــى حســب رأي . 4
المبحوثيــن.

ــات والتوجــه . 5 ــة الجامع ــن حــول درجــة حوكم ــن متوســطات اســتجابات المبحوثي ــروق بي ــى الف التعــرف إل
الريــادي فــي جامعــة األقصــى تبعــاً لمتغيــرات: )النــوع االجتماعــي، والفئــة العمريــة، والمســمى الوظيفــي، 

وســنوات الخدمــة(.

أهمية الدراسة:
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تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط التالية:

األهمية العلمية:

تســهم الدراســة فــي إثــراء المكتبــة العربيــة، وتشــكل مرجعـًـا مهًمــا للدارســين والباحثيــن وتزويدهــم بمعلومــات  	
عــن حوكمــة الجامعــات والتوجهــات الريادية.

ــدة، وأن تكــون نقطــة  	 ــة الدراســات التــي تناولــت موضــوع الدراســة يمكــن أن تضيــف رؤيــة جدي نظــراً لقل
ــد مــن الدراســات واألبحــاث. االنطــالق للمزي

األهمية العملية:

يمكــن مــن خــالل هــذه الدراســة الكشــف عــن مســتوى ممارســة الجامعــة ألبعــاد الحوكمــة، باإلضافــة إلــى  	
ــادي لديهــا. التعــرف علــى درجــة توافــر التوجــه الري

مــن المتوقــع أن تســهم هــذه الدراســة فــي جــذب انتبــاه اإلدارة العليــا فــي جامعــة األقصــى بغــزة إلــى أهميــة  	
ممارســة حوكمــة الجامعــات ودورهــا فــي التوجــه الريــادي.

ــاً  	 ــم الدراســة آفاق ــح له ــث تفت ــن؛ حي ــن والمختصي ــد الباحثي ــات ومقترحــات تفي ــج وتوصي ــدم الدراســة نتائ تق
ــري الدراســة. ــتقبلية حــول متغي لدراســات مس

متغيرات الدراسة واألنموذج: 

أ. المتغير المستقل: حوكمة الجامعات وأبعاده )المساءلة، المشاركة، االستقاللية، الشفافية(

ب. المتغير التابع: التوجه الريادي  

شكل رقم )1.1( يوضح العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.

المصــدر: مــن إعــداد الباحثــان باالســتناد إلــى دراســات ســابقة مثــل: دراســة )عبيــد،2021( ودراســة )الزايــغ، 
2021(، ودراســة )فــرج هللا وحمــادي، 2021(، ودراســة )المدهــون، 2020( ودراســة )عزي، 2020(، ودراســة 
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)عبــاس، 2020(

فرضيات الدراسة:

الفرضية الرئيسية األولى: 

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيــن حوكمــة الجامعــات بأبعادهــا )المســاءلة، المشــاركة، 
االســتقاللية، الشــفافية( علــى التوجــه الريــادي.

الفرضية الرئيسية الثانية: 

ــة  ــي جامع ــادي ف ــه الري ــي التوج ــة )α≤0.05( ف ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــراً ذو دالل ــات تأثي ــة الجامع ــر حوكم تؤث
ــزة. األقصــى بغ

وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية:

ــي . 1 ــادي ف ــن المســاءلة والتوجــه الري ــة )α≤0.05( بي ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل يوجــد أث
جامعــة األقصــى بغــزة.

ــادي فــي . 2 ــن المشــاركة والتوجــه الري ــة )α≤0.05( بي ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل يوجــد أث
جامعــة األقصــى بغــزة.

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيــن االســتقاللية والتوجــه الريــادي فــي . 3
جامعــة األقصــى بغــزة.

ــي . 4 ــادي ف ــه الري ــفافية والتوج ــن الش ــة )α≤0.05( بي ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل ــد أث يوج
ــزة. ــة األقصــى بغ جامع

الفرضيــة الرئيســية الثالثــة: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( بيــن متوســطات اســتجابة 
المبحوثيــن حــول درجــة حوكمــة الجامعــات والتوجــه الريــادي تعــزى للمتغيــرات الديموغرافيــة: )النــوع االجتماعــي، الفئــة 

العمريــة، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(.

حدود الدراسة:

ــي -  ــادي ف ــه الري ــي التوج ــات ف ــة الجامع ــر حوكم ــار أث ــى اختب ــة عل ــرت الدراس ــد الموضوعــي: اقتص الح
ــى. ــة األقص جامع

الحد البشري: أصحاب المناصب اإلشرافية في جامعة األقصى.- 

الحد المكاني: جامعة األقصى الحكومية.- 

الحد الزماني: تم جمع البيانات المتعلقة بهذه الدراسة خالل العام الدراسي )2022/2021(. - 

مصطلحات الدراسة: 

حوكمــة الجامعــات: هــي الممارســة الرشــيدة لســلطات اإلدارة الجامعيــة، وعمليــة صنــع القــرار، مــن خــالل . 1
االرتــكاز علــى القوانيــن والمعاييــر والقواعــد المنضبطــة التــي تحــدد إدارة المؤسســة مــن ناحيــة، وأصحــاب 



أثر حوكمة اجلامعات يف التوجه الريادي دراسة تطبيقية على جامعة األقصى بغزة
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المصالــح أو األطــراف المرتبطــة بالمؤسســة مــن ناحيــة أخــرى )غوانمــة، 2018: 105(. 

ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــاً: أنهــا عبــارة عــن الوســائل واألســاليب التــي تســتخدمها جامعــة األقصــى للقيــام بمهامهــا 
بالشــكل الصحيــح، ومــدى االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة والسياســات واإلجــراءات الخاصــة بالجامعــة مــن أجــل وضــوح 
ــرارات،  ــاذ الق ــى اتخ ــا عل ــة وقدرته ــي الجامع ــودة ف ــان الموج ــس واللج ــل المجال ــا ووضــوح عم ــة اإلدارة العلي رؤي

ودرجــة تكامــل االنظمــة الداخليــة للجامعــة والوصــول لدرجــة عاليــة مــن الشــفافية .

ــذي . 2 ــال، وال ــادة األعم ــتراتيجية لري ــة اس ــه »ممارس ــالح )2019: 208( بأن ــه ص ــادي: يعرف ــه الري التوج
يهتــم بعمليــات اتخــاذ القــرار النتهــاز الفــرص الجديــدة ومنافســة اآلخريــن عليهــا، وإبــداع أفــكار جديــدة أو 

ــن محاكاتهــا«. ــى اآلخري ــزة تنافســية مســتدامة يصعــب عل ــى مي تطويرهــا للوصــول إل

ويعرفــه الباحثــان إجرائيــاً: أنهــا مجموعــة مــن األنشــطة والطــرق والممارســات والتــي توصــف بأنهــا أكثــر تنافســية 
وإبداعيــة واســتباقية والتــي تســتخدمها اإلدارة العليــا فــي جامعــة األقصــى مــن أجــل تحويــل الجامعــة إلــى كيــان ريــادي 

وذلــك لتحقيــق أهدافهــا التعليميــة والتطويريــة والمجتمعيــة علــى المــدى البعيــد.

1. الدراسات التي تناولت حوكمة الجامعات:

الدراسات السابقة

تناولــت دراســة عبيــد )2021( دور تطبيــق معاييــر الجــودة الشــاملة فــي تحقيــق الحوكمــة اإلداريــة فــي الكليــة الجامعيــة 
للعلــوم التطبيقيــة بغــزة، وقــد طبقــت علــى جميــع مجتمــع الدراســة مــن موظفــي الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة المنتظميــن 
)أكاديمــي وإداري( باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل، حيــث بلــغ المجتمــع )265( موظــف، وقــد توصلــت إلــى أن الكليــة 
الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة تطبــق معاييــر الحوكمــة اإلداريــة فــي إجراءاتهــا ومعامالتهــا مــن خــالل أبعادهــا المختلفــة بدرجــة 
ــة  ــل الحوكم ــر الجــودة الشــاملة وتفعي ــق معايي ــن تطبي ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــى وجــود عالق ــا خلصــت إل ــة، كم مرتفع
اإلداريــة مــن منظــور موظفــي الكليــة الجامعيــة.  أمــا دراســة الزايــغ )2021( فقــد ركــزت علــى دراســة أثــر واقــع حوكمــة 
أكبــر الجامعــات فــي قطــاع غــزة علــى االلتــزام التنظيمــي وفــق بطاقــة مركــز التكامــل المتوســطي، وُطبقــت الدراســة علــى 
عينــة بلغــت )177( مــن العامليــن فــي المســتويات اإلشــرافية فــي أكبــر الجامعــات فــي قطــاع غــزة )اإلســالمية، األزهــر، 
ــات بقطــاع  ــة الجامع ــع حوكم ــن واق ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة ارتباطي ــى وجــود عالق األقصــى(، وخلصــت الدراســة إل
غــزة وااللتــزام التنظيمــي، كمــا خلصــت إلــى وجــود موافقــة تتــراوح مــا بيــن كبيــرة ومتوســطة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى 
أبعــاد حوكمــة الجامعــات وفقــاً لبطاقــة حوكمــة مركــز التكامــل المتوســطي.  بينمــا هدفــت دراســة عبــاس )2020( معرفــة 
أثــر تطبيــق مبــادئ حوكمــة الجامعــات علــى جــودة مخرجــات التعليــم العالــي لتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي كليــات العلــوم 
االقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير بجامعــات الشــرق الجزائــري، والبالــغ عددهــم 10 كليــات، وذلــك مــن وجهــة نظــر 
أعضــاء هيئــة التدريــس بهــا.  وقــد توصلــت إلــى أن درجــة ممارســة مبــادئ الحوكمــة فــي الكليــات محــل الدراســة كانــت 
متوســطة، كمــا خلصــت إلــى وجــود أثــر إيجابــي وقــوي لمبــادئ حوكمــة الجامعــات ولجــودة مخرجــات التعليــم العالــي علــى 
مســتوى تحقيــق التنميــة المســتدامة.  أمــا دراســة عــزي )2020( فهدفــت إلــى اســتقصاء حوكمــة الجامعــات مــن حيــث معناهــا 
ومعاييرهــا ومؤشــرات تطبيقهــا وفــق المنظــور االســتراتيجي لــدى جامعــة محمــد بوضيــاف المســيلة، وطبقــت الدراســة علــى 
عينــة بلغــت )47( مــن األســاتذة واإلدارييــن العامليــن فــي الجامعــة، وتوصلــت إلــى أن مســتوى تطبيــق حوكمــة الجامعــات 
ــد  ــى تحدي ــد عملــت عل هــو فــوق المتوســط حســب وجهــة نظــر األســاتذة واإلدارييــن.  وفــي دراســة المدهــون )2020( فق
ــق الدراســة  ــم تطبي ــادئ الحوكمــة، وت ــز مب ــي تعزي ــي بمحافظــات غــزة لدورهــا ف ــم العال درجــة ممارســة مؤسســات التعلي
ــة بلغــت )108( مــن عمــداء الكليــات ونوابهــم ورؤســاء األقســام فــي الجامعــات الثــالث )اإلســالمية، األقصــى،  علــى عين
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فلســطين(، وتوصلــت إلــى أن درجــة ممارســة مؤسســات التعليــم العالــي لمبــادئ الحوكمــة جــاءت متوســطة. وفــي دراســة 
أخــرى بواســطة عســاف والدردســاوي )2018( فقــد ركــزت علــى معرفــة درجــة تقديــر أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات 
الفلســطينية لمــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فيهــا، وعالقتهــا بدرجــة تقديرهــم لمســؤوليتها االجتماعيــة فــي مكافحــة الفســاد، 
وقــد طبقــت علــى عينــة بلغــت )297( عضــو هيئــة تدريــس، وتوصلــت إلــى أن درجــة التقديــر الكليــة لمــدى تطبيــق مبــادئ 
الحوكمــة كانــت كبيــرة عنــد وزن نســبي )%75.24(.  أمــا دراســة Stockinger )2018( فقــد هدفــت التعــرف علــى نظــام 
حوكمــة الجامعــات وإدارتهــا فــي ألمانيــا، واســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــي المقــارن، والمنهــج شــبه التجريبــي، وتكــّون 
مجتمــع الدراســة مــن موظفــي الجامعــات األلمانيــة بواقــع )73( جامعــة، وخلصــت الدراســة إلــى أن التفاعــل بيــن األدوات 
ــم العالــي يؤثــر علــى أداء ورضــا العامليــن فــي هــذه الجامعــات.  مــن جهــة أخــرى  الداخليــة والخارجيــة فــي قطــاع التعلي
ركــزت دراســة الفــرا وآخــرون )2017( علــى معرفــة واقــع تطبيــق مبــادئ حوكمــة الجامعــات فــي قطــاع غــزة، وتكــّون 
ــة  ــة اإلســالمية، جامع ــي )الجامع ــي قطــاع غــزة وه ــات ف ــي الجامع ــن ف ــن العاملي ــع األكاديميي ــن جمي ــة م ــع الدراس مجتم
األزهــر، جامعــة األقصــى، الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة( باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل.  وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن هنــاك ضعفــاً فــي الــدور الــذي تلعبــه وزارة التعليــم العالــي فــي دعــم الجامعــات، مــع عــدم وجــود معاييــر أو دليــل للحوكمــة 
الجامعيــة، كمــا أن الجامعــات تطبــق مبــادئ الحوكمــة بدرجــة متوســطة، مــع وجــود نزاعــات حزبيــة وازدواجيــة فــي اتخــاذ 

القــرارات، ووجــود ضعــف فــي مشــاركة أصحــاب العالقــة.  

2. الدراسات التي تناولت التوجه الريادي:

ــات  ــادي فــي الكلي ــى التوجــه الري ــة للعامليــن عل ــة الذاتي ــر الفاعلي تناولــت دراســة قديــح )2021( الكشــف عــن أث
ــاً،  ــغ )491( موظف ــث بل ــع الدراســة باســتخدام أســلوب المســح الشــامل حي ــى مجتم ــت عل ــة بمحافظــات غــزة، وطبق التقني
ــوزن نســبي )70.43%(،  ــى مــن المتوســط وب ــة جــاء أعل ــات التقني ــادي فــي الكلي ــى أن مســتوى التوجــه الري ــت إل وتوصل
أمــا دراســة أحمــد، وخوجلــي )2021( فهدفــت التعــرف علــى أثــر ممارســات القيــادة االســتراتيجية علــى التوجــه الريــادي، 
ــي  ــة فلســطين ف ــة الدراســات المتوســطة بجامع ــس وكلي ــب خانيون ــة تدري ــي كلي ــن ف ــن العاملي ــة م ــع الدراس ــّون مجتم وتك
قطــاع غــزة، باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل والبالــغ عددهــم )124(، وتوصلــت إلــى وجــود أثــر إيجابــي بيــن )التوجــه 
االســتراتيجي، اســتثمار القــدرات التنافســية، تطويــر رأس المــال البشــري، دعــم الثقافــة التنظيميــة، التأكيــد علــى الممارســات 
األخالقيــة، تنفيــذ الرقابــة المتوازنــة( وبيــن )اإلجــراءات االســتباقية، تبنــي المخاطــر، اإلبــداع، التوجــه االســتقاللي، العدائيــة 
ــه  ــز التوج ــي تعزي ــتراتيجية ف ــاقة االس ــر الرش ــة أث ــى معرف ــزت عل ــارة )2020( رك ــو جب ــة أب ــا دراس ــة(. أم ــي المنافس ف
الريــادي فــي الجامعــات الفلســطينية فــي محافظــات قطــاع غــزة، وتكــّون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليــن بالوظائــف 
اإلشــرافية بالجامعــات الفلســطينية الكبــرى )اإلســالمية، األزهــر، واألقصــى(، والبالــغ عددهــم )465( موظفــاً، وتوصلــت 
إلــى أن درجــة توافــر مجــال التوجــه الريــادي كانــت بدرجــة موافقــة كبيــرة بــوزن نســبي )%68.28(، كمــا خلصــت إلــى 
وجــود عالقــة ذات إيجابيــة قويــة بيــن ممارســة الرشــاقة االســتراتيجية وتعزيــز التوجــه الريــادي فــي الجامعــات الفلســطينية 
فــي محافظــات قطــاع غــزة، بينمــا هدفــت دراســة Kumar, Paray & Dwivedi )2020( إلــى قيــاس وفهــم العالقــة بيــن 
ــى  ــا ركــزت الدراســة عل ــد، كم ــي الهن ــي ف ــم العال ــن طــالب مؤسســات التعلي ــة بي ــة الريادي ــادي والني ــردي الري التوجــه الف
ــة  ــة عبــر )الجنــس والخلفي ــة الريادي ــكار والمجازفــة( والني ــادرة واالبت ــادي مــن )روح المب فهــم أبعــاد التوجــه الفــردي الري
ــا فــي المناطــق  ــا يدرســون فــي )35( جامعــة ومعهــدًا مختلفً األكاديميــة والمناطــق(، وطبقــت علــى عينــة مــن )393( طالبً
ــادي  ــد، وخلصــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة وتأثيــر إيجابــي ألبعــاد التوجــه الري ــة مــن الهن ــة والغربي الشــمالية والجنوبي
الفــردي علــى نوايــا ريــادة األعمــال مــن خــالل مؤشــر فــي الجنــس، فــي ســجل الذكــور مثابــرة أعلــى تجــاه توجــه ريــادة 
األعمــال الفرديــة ونوايــا ريــادة األعمــال. وتــم العثــور علــى نفــس النتيجــة لطــالب اإلدارة وريــادة األعمــال الذيــن يســجلون 
قيمــة رياديــة أعلــى مــن طــالب العلــوم والهندســة.  بينمــا عملــت دراســة العــزاوي ومحســن )2017( علــى تشــخيص وتفســير 
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طبيعــة عالقــات االرتبــاط والتأثيــر بيــن التوجــه الريــادي والتميــز التنظيمــي، وطبقــت علــى عينــة مــن )115( موظفــاً فــي 
جامعــة بغــداد، وتوصلــت إلــى وجــود أثــر للتوجــه الريــادي فــي التميــز التنظيمــي. أمــا دراســة رشــيد والســلطاني )2013(: 
فقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر الخصائــص التــي تميــز منظمــات األداء العالــي فــي التوجــه الريــادي لتلــك المنظمــات، 
وشــملت الدراســة القيــادات الجامعيــة فــي كليــات جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وخلصــت الدراســة إلــى وجــود عالقــة 
ــيد  ــة رش ــزت دراس ــا رك ــات.  بينم ــك الكلي ــادي لتل ــه الري ــي والتوج ــات األداء العال ــص منظم ــن خصائ ــر بي ــاط وأث ارتب
والزيــادي )2013( علــى الــدور الــذي يلعبــه التوجــه الريــادي فــي تحقيــق األداء الجامعــي المتميــز، وكشــفت الدراســة عــن 

وجــود عالقــة ارتبــاط وأثــر بيــن أبعــاد التوجــه الريــادي واألداء الجامعــي المتميــز.

التعقيب على الدراسات السابقة:

اســتعرض الباحثــان )15( دراســة ســابقة، للتعــرف علــى الجوانــب البحثيــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة الحاليــة، 
وتــم عــرض تلــك الدراســات حســب المتغيــرات مــن األحــدث إلــى األقــدم، وكان منهــا دراســات محليــة ودراســات عربيــة 
ــاء  ــان مــن تلــك الدراســات فــي إثــراء اإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة، وفــي بن ودراســات أجنبيــة، حيــث اســتفاد الباحث
أداة الدراســة »االســتبانة«، وفــي تفســير النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحثــان، حيــث خلــص الباحثــان مــن خــالل العــرض 
الســابق إلــى تحديــد أهــّم جوانــب االتفــاق واالختــالف بيــن هــذه الدراســة والدراســات الســابقة وبيــان مــا يميــز هــذه الدراســة 
عــن تلــك الدراســات، فمــن حيــث فتــرة التطبيــق فقــد أجريــت معظــم هــذه الدراســات فــي فتــرات زمنيــة متباينــة، وأجريــت 
معظمهــا فــي العشــر ســنوات األخيــرة، ممــا يدلــل بشــكل واضــح علــى أهميــة وحداثــة موضــوع الدراســة، أمــا مــن حيــث 
مــكان التطبيــق فقــد أجريــت الدراســات الســابقة فــي أماكــن متعــددة، فمنهــا مــا أجريــت فــي فلســطين، ومنهــا مــا أجريــت فــي 
الجزائــر والعــراق واإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومنهــا مــا أجريــت فــي ألمانيــا والهنــد، أمــا مــن حيــث أداة ومنهــج الدراســة 
فاتفقــت الدراســة مــع معظــم الدراســات الســابقة فــي اســتخدام االســتبانة كأداة رئيســية لجمــع البيانــات مــع اختــالف المحــاور 
ــي اســتخدام  ــث اتفقــت مــع معظــم الدراســات الســابقة ف ــي، حي ــي التحليل والمجــاالت، كمــا اتبعــت الدراســة المنهــج الوصف
المنهــج الوصفــي التحليلــي، باســتثناء دراســة )Stockinger, 2018( حيــث اســتخدمت المنهــج التاريخــي المقــارن، والمنهــج 

شــبه التجريبــي.

الفجوة البحثية: 

أوالً: الفجــوة المعرفيــة: تناولــت الدراســات الســابقة متغيــري الدراســة بشــكل منفصــل، حيــث تميــزت الدراســة الحاليــة فــي 
تناولهــا لمتغيــرات لــم يتــم تناولهمــا معــاً فــي الدراســات الســابقة -فــي حــدود علــم الباحثــان-، حيــث قامــت الدراســة الحاليــة 

بدراســة أثــر حوكمــة الجامعــات فــي التوجــه الريــادي.

ثانيــاً: الفجــوة المكانيــة: لــم تطبــق أي مــن الدراســات الســابقة تحمــل نفــس المتغيــرات علــى قطــاع الجامعــات، حيــث طبقــت 
غالبيــة الدراســات الســابقة علــى مؤسســات مثــل: شــركات، مؤسســات، كليــات ومعاهــد، منظمــات قطــاع خــاص.

اإلطار النظري:

أوالً: حوكمة الجامعات:      

انتقــل مفهــوم الحوكمــة مــن قطــاع األعمــال إلــى العديــد مــن المجــاالت ومنهــا مجــال التعليــم العالــي والمؤسســات 
التعليميــة، حيــث أصبحــت الحوكمــة معيــاراً مهمــاً لتحديــد جــودة المؤسســات التعليميــة ومؤسســات التعليــم العالــي، حيــث 
أوصــت العديــد مــن نتائــج الدراســات التــي قامــت بهــا اليونســكو بضــرورة األخــذ بتوجهــات وسياســات اإلصــالح لتحقيــق 
ــداف  ــق أه ــيدة تحق ــة الرش ــى أن الحوكم ــي عل ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــد برنام ــد أك ــات، وق ــر أداء الجامع ــداف تطوي أه
عديــدة منهــا تحقيــق االنســجام والعدالــة االجتماعيــة، والتنميــة االقتصاديــة فــي تخصيــص واســتثمار المــوارد العامــة )طيــب، 
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ــي  ــراءات الت ــد واإلج ــا »القواع ــة بأنه ــة )OECD( الحوكم ــادي والتنمي ــاون االقتص ــة التع ــت منظم ــد عرف وق
ــا  ــب ووفقً ــكل مناس ــوا بش ــن ليتصرف ــن والموظفي ــك المديري ــي ذل ــا ف ــال، بم ــح وفعّ ــكل صحي ــة بش ــن إدارة المؤسس تضم
للقوانيــن والممارســات الســليمة« )Glossary, 2009(، كمــا عــّرف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي الحوكمــة »بأنهــا نظــام 

ــة«. ــة ومــن خــالل التفاعــالت مــع البيئ ــا المؤسســات شــؤونها المختلف ــر فيه ــي تدي ــم الت للسياســات والقي

ــي الشــركات مــن  ــه الحوكمــة ف ــي للحوكمــة فــي قطــاع األعمــال، ونظــراً لمــا حققت ــدور اإليجاب ــى ال وبالنظــر إل
ــة والمســاواة والشــفافية بيــن مختلــف أصحــاب العالقــة فــي الشــركة، انتقــل هــذا المفهــوم إلــى  ــدأ العدال خــالل تحقيقهــا لمب
ــى  ــؤدي إل ــات ي ــال الجامع ــع نواحــي أعم ــي جمي ــة ف ــادئ الحوكم ــق مب ــم مالحظــة أن تطبي ــي، وت ــم العال ــات التعلي مؤسس

ــودي، 2020: ص685( ــا )ج ــي مخرجاته ــودة ف ــق ج ــز وتحقي ــق أداء متمي ــل تحقي ــين األداء، ب تحس

وتعــّرف حوكمــة الجامعــات: بأنهــا هــي اإلدارة الرشــيدة التــي تســتند إلــى النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ومكافحــة 
ــدي،  ــي أداء الجامعــة )الحمي ــز ف ــق الجــودة والتمي ــة شــؤون الجامعــة بهــدف تحقي ــي إدارة كاف ــة ف ــة العادل الفســاد والمعامل

2018: ص162(.

ويعرفهــا الفــرا وآخــرون )2017: ص67( بأنهــا طريقــة لتوجيــه أنشــطة الجامعــة وإدارة أقســامها العلميــة وكلياتها، 
ومتابعــة تنفيــذ خطتهــا االســتراتيجية وتوجهاتهــا العامــة، وتطويــر نظــم إدارتهــا وهيكلهــا التنظيمــي، وأســاليب تقييــم أدائهــا، 
وأســاليب متابعــة اتخــاذ القــرار الجامعــي بهــدف تحقيــق مبــدأ الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة، ممــا ينعكــس باإليجــاب علــى 

أداء الجامعــة.

وبنــاًء علــى التعاريــف الســابقة، يعــّرف الباحثــان حوكمــة الجامعــات بأنهــا: عبــارة عــن الوســائل واألســاليب التــي 
تســتخدمها جامعــة األقصــى للقيــام بمهامهــا بالشــكل الصحيــح، ومــدى االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة والسياســات واإلجــراءات 
ــة  ــي الجامع ــودة ف ــان الموج ــس واللج ــل المجال ــوح عم ــا ووض ــة اإلدارة العلي ــوح رؤي ــل وض ــن أج ــة م ــة بالجامع الخاص

وقدرتهــا علــى اتخــاذ القــرارات، ودرجــة تكامــل االنظمــة الداخليــة للجامعــة والوصــول لدرجــة عاليــة مــن الشــفافية. 

أهمية حوكمة الجامعات: 	

بــرزت أهميــة حوكمــة الجامعــات خاصــة فــي مجتمعنــا الفلســطيني بســبب مــا تمــر بــه الجامعــات الفلســطينية مــن   
وضــع صعــب نتيجــة للحصــار والتجاذبــات السياســية والخالفــات الداخليــة، ووجــود مشــاكل ماليــة وإداريــة رغــم محــاوالت 
التطويــر المســتمر والبطــيء، إضافــة إلــى مشــكلة مبــادئ الحوكمــة المتمثلــة فــي غيــاب المشــاركة.  لــذا فــإن تطبيــق مبــادئ 
الحوكمــة فــي الجامعــات الفلســطينية يســهم فــي تحســين القــدرة التنافســية لهــا، وتعميــق ثقافــة االلتــزام بالمعاييــر القياســية، 
إضافــة إلــى التنبــؤ بالمخاطــر المتوقعــة وإدارتهــا، ولضمــان نجــاح الحوكمــة وتطبيــق مبادئهــا ينبغــي توافــر مجموعــة مــن 

ــد، 2011: 82( ــا: )محم العوامــل والمقومــات، أهمه

توفير القوانين واللوائح لضبط األداء وتحقيق التوازن بين اهتمامات المستفيدين.. 1

الميل إلى االتجاه االستراتيجي في إدارة المخاطر.. 2

تمكين العاملين من اإلبداع وتوضيح سلطة المسؤوليات في الهيكل التنظيمي:. 3

استثمار المصادر واالستفادة منها في تحقيق الشفافية.. 4

تنظيم العالقات بين مجلس األمناء ومجلس الجامعة وأصحاب المصالح.. 5



أثر حوكمة اجلامعات يف التوجه الريادي دراسة تطبيقية على جامعة األقصى بغزة
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ويعتقد Hamdouna )2016( أن أهمية تطبيق الحوكمة في الجامعات هي كالتالي:

إنشاء نظام محاسبة لجميع األطراف المرتبطة بالجامعات.. 1

منع الجامعات من التعرض لألزمات المحتملة.. 2

تحســين أداء الجامعــة، وتحســين الكفــاءة االقتصاديــة وزيــادة النمــو االقتصــادي مــن خــالل توفيــر . 3
الظــروف المناســبة.

توفيــر موقــع تنافســي للجامعــة مقارنــة بالجامعــات األخــرى وزيــادة قدرتهــا علــى جــذب األكاديميين . 4
الذيــن يمكنهــم دعــم النمــو المالي.

تعزيز النزاهة والكفاءة في الجامعات.. 5

إيالء المزيد من االهتمام للقضايا البيئية واألخالقية في النظام التعليمي.. 6

تحسين معدالت العلماء األكاديميين واستقرار أعضاء هيئة التدريس.. 7

أبعاد حوكمة الجامعات: 	

الشــفافية: وتعنــي الوضــوح لمــا يجــري ويــدور داخــل مؤسســات التعليــم العالــي، مــع ســهولة تدفــق المعلومــات الدقيقــة . 1
ــون،  ــا )المده ــة فيه ــة واإلداري ــوادر األكاديمي ــل الك ــن قب ــا م ــات وتطبيقه ــذه المعلوم ــتخدام ه ــهولة اس ــة، وس والموضوعي
2020: 35(، كمــا أنهــا تعنــي اإلفصــاح عــن السياســات التربويــة والعلميــة والتنفيذيــة للجامعــات، والوضــوح فــي تصميــم 
وتطبيــق النظــم والسياســات واآلليــات بمــا يضمــن ســهولة تدفــق المعلومــات الدقيقــة وســهولة اســتخدامها مــن قبــل العامليــن 

ــاس، 2020: 25(. ــة )عب والطلب

ــة  ــروح المعنوي ــع ال ــاء ورف ــز االنتم ــى تعزي ــاعد عل ــات يس ــي الجامع ــفافية ف ــدأ الش ــق مب ــأن تطبي ــان ب ــرى الباحث وي  
للعامليــن، وبالتالــي الوصــول إلــى تحقيــق األهــداف بكفــاءة وفاعليــة، حيــث أن حجــب بعــض البيانــات والمعلومــات، أو عــدم 
الوضــوح فــي اإلجــراءات والسياســات المتبعــة فــي الجامعــة قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ قــرارات غيــر ســليمة وبالتالــي صعوبــة 

ــى األهــداف الموضوعــة. فــي الوصــول إل

المســاءلة: وتعنــي وجــود نظــام متكامــل للمســاءلة والمحاســبة لألفــراد والمســؤولين، حيــث تعتبــر المســاءلة هــي جوهــر . 2
ــة  ــم تمكينهــم مــن مراقب ــث يت ــى مســتوى الجامعــات، بحي ــق بأصحــاب الســلطة والمســؤولية عل ــة، وتتعل الحوكمــة الجامعي
العمــل والتأكــد المســتمر مــن تطبيــق معاييــر المؤسســة وااللتــزام بفلســفتها ومــدى تحقيــق أهدافهــا، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى 

تعطيــل العمــل أو اإلســاءة لآلخريــن )الزايــغ، 2021: 69(.

ويــرى الباحثــان أن المســاءلة مرتبطــة بالشــفافية إلــى حــٍد كبيــر، فكلمــا زادت الشــفافية والوضــوح فــي إجــراءات العمــل   
والقواعــد والقوانيــن كلمــا كانــت المســاءلة أكثــر فعاليــة وأكثــر انضباطــاً وتفهمــاً مــن قبــل العامليــن فــي المؤسســة، كمــا أن 
ــا فــي هــذه الجامعــات  ــى اإلدارة العلي ــم عل ــاً يحت ــاً وأكاديمي ــاً ومالي ــة منهــا إداري اســتقالل أغلــب الجامعــات حتــى الحكومي

وضــع سياســات وقوانيــن تضمــن تطبيــق مبــدأ المســاءلة والمحاســبة بشــكل فعــال ومهنــي.

المشــاركة: وتعنــي مشــاركة أصحــاب المصلحــة دون اســتثناء فــي مناقشــة واتخــاذ القــرارات، خاصــة القــرارات . 3
االســتراتيجية، وفــي رســم السياســات وإبــداء آرائهــم ووضــع قواعــد العمــل فــي مختلــف المجــاالت، ويُقصــد هنــا بأصحــاب 
ــع  ــات المجتم ــة، وجمعي ــات المانح ــي، والجه ــم العال ــة، وزارة التعلي ــة واإلداري ــة األكاديمي ــم: الطــالب والهيئ ــة ه المصلح

المدنــي )زيــدان، 2019: 352(.
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ويــرى الباحثــان بــأن مبــدأ المشــاركة يجــب أن يتــم تعزيــزه بشــكل أكبــر فــي الجامعــات الفلســطينية، خصوصــاً عنــد 
وضــع األهــداف االســتراتيجية للجامعــة، واعتمــاد البرامــج األكاديميــة الجديــدة والتــي يجــب أن تتــالءم وتتوافــق مــع ســوق 
العمــل الفلســطيني، وهــذا ال يكــون بــدون مشــاركة الــوزارات والنقابــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي لمعرفــة االحتياجــات 

والتخصصــات المطلوبــة لســوق العمــل.

ــة . 4 ــس العامل ــة مــن تشــكيل المجال ــدأ هــذه اآللي ــح، وتب ــع تضــارب المصال ــل أو تمن ــي تقل ــة الت ــي اآللي االســتقاللية: وتعن
فــي الجامعــة علــى أســاس مهنــي وتخصصــي، كمــا يمكــن تقســيم االســتقاللية فــي الجامعــات إلــى اســتقاللية ماليــة: وتعنــي 
االســتقاللية فــي تحديــد الرســوم الجامعيــة، واســتقاللية الجامعــة فــي اســتخدام وإدارة والتصــرف فــي المبانــي واألجهــزة التــي 
تمتلكهــا، واختيــار مصــادر التمويــل المناســبة حســب رؤيتهــا.  واســتقاللية أكاديميــة: وتعنــي قــدرة الجامعــات علــى إعــداد 
وتصميــم المناهــج الدراســية وتعديلهــا، وتحديــد معاييــر القبــول وعــدد الطــالب فــي كل تخصــص، وتقييــم مناهــج وطــرق 
التدريــس.  واالســتقالل التنظيمــي: ويعنــي قــدرة الجامعــات واســتقاللها فــي إنشــاء الهيــاكل التنظيميــة وأقســامها ووحداتهــا، 
وتحديــد المهــام والمســؤوليات والواجبــات لجميــع أقســام الجامعــة، ووضــع اللوائــح والقوانيــن والمعاييــر داخــل الجامعــة مــن 

قبــل الجهــات القائمــة علــى إدارتهــا.

ويــرى الباحثــان أن االســتقاللية تعتبــر مــن أهــم أبعــاد الحوكمــة الجامعيــة، لمــا لهــا مــن تأثيــر علــى باقــي األبعــاد، فــإذا 
كانــت إدارة الجامعــة تتمتــع باالســتقاللية فــي اتخــاذ القــرارات واعتمــاد البرامــج األكاديميــة وتتمتــع باالســتقالل المالــي، فهــذا 
بــدوره يســاعد اإلدارة العليــا علــى ممارســة باقــي األبعــاد بفعاليــة أكبــر، وبالتالــي تكــون قــادرة علــى الوصــول إلــى الريــادة 

فــي إدارة جميــع شــؤونها.

ثانياً: التوجه الريادي:

يعتبــر التوجــه الريــادي مــن المواضيــع الجذابــة فــي الفكــر اإلداري خــالل الفتــرة الماضيــة، فقــد حظــي باهتمــام   
كبيــر مــن الناحيتيــن المفاهيميــة والتجريبيــة، وأصبــح مــن المواضيــع الرئيســية فــي ميدانــي الريــادة واإلدارة االســتراتيجية 
ــادي مــورداً مهمــاً مــن  ــل التوجــه الري ــن )العــزاوي ومحســن، 2017: 282(، ويمث ــن األخيري ــي العقدي ــى حــٍد ســواء ف عل
ــوارد الملموســة  ــن الم ــدة م ــة معق ــا حزم ــى أنه ــي تصــور المؤسســة عل ــوارد الت ــة الم ــة نظري ــن وجه ــوارد المؤسســة م م
ــي  ــة الت ــة، والمعرف ــص اإلداري ــات والخصائ ــة بالعملي ــر الملموســة والمتمثل ــوارد غي ــة بموجــودات المؤسســة، والم المتمثل
تمتلكهــا المؤسســة )Ezirim & Nwokah, 2009: 322(. ويمكــن تعريــف التوجيــه الريــادي علــى أنــه »أســلوب العمــل 
ــل  ــة العم ــات بيئ ــتجابة لمتطلب ــي االس ــكار، ف ــف األف ــد وتوظي ــتمر وتولي ــر المس ــة التغيي ــد منهجي ــذي يعتم ــتراتيجي ال االس

ــي، 2016(.   ــال« )التميم ــال إدارة األعم ــي مج ــادة ف ــز الصــدارة والقي ــي مرك ــة ف ــتباقية تضــع المؤسس ــة اس بطريق

أهمية التوجه الريادي: 	

يُعــد التوجــه الريــادي المصــدر األساســي للمشــروعات الجديــدة للحصــول علــى مزايــا تنافســية مســتدامة،   
ــراً  ــكل عنص ــادي يش ــه الري ــأن التوج ــتراتيجية ب ــال اإلدارة االس ــي مج ــوث ف ــات والبح ــن الدراس ــر م ــت الكثي ــث أثبت حي
Shar- وأضــاف   ،)Yoon, 2012: 248 المتفــوق  األداء  مســتويات  إلــى  والوصــول  التنظيمــي  للنجــاح  )رئيســاً 

ma & Gogia )2014: 155( إلــى أن التوجــه الريــادي هــو الصفــة التــي تميــز ســلوك الشــركة الرياديــة، حيــث 
يقــوم بــدور العامــل الحاســم فــي نجــاح المؤسســات، إضافــة إلــى أنــه يســاهم فــي تعزيــز ودعــم اإلبــداع والمرونــة 
المؤسســة.   نشــاطات  تنفيــذ  كيفيــة  عــن  واإلجابــة  المشــروعات  تنظيــم  عمليــة  ويوضــح  المخاطــرة،   واعتبــارات 

ويشير Kuratko )2005: 578( إلى أن أهمية التوجه الريادي يرتبط بعدد من المفاهيم منها:

ــن . 1 ــوارد والزبائ ــن الم ــا بي ــل م ــدة والتكام ــوارد جدي ــود م ــوق ووج ــي الس ــرص ف ــيع الف ــتغالل توس اس
واألســواق.



أثر حوكمة اجلامعات يف التوجه الريادي دراسة تطبيقية على جامعة األقصى بغزة

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون110

البحث عن االبتكار واإلبداع والتحديث الذي يحدث داخل وخارج المؤسسة.. 2

القــدرة علــى إجــراء التغييــرات الســريعة المرتبطــة بالصناعــة وهيكلــة الســوق وحاجــات الزبائــن . 3
والتكنولوجيــا والقيــم االجتماعيــة.

االلتزام بالتطوير والتوسع في الميزة التنافسية في األسواق.. 4

القدرة على تحقيق النجاحات المالية والنمو واستمرارية البقاء على المدى الطويل.. 5

أبعاد التوجه الريادي: 	

ــن خــالل . 1 ــة م ــي عــن الممارســات التقليدي ــداع والتخل ــات المؤسســة نحــو اإلب ــى توجه ــة إل ــة: تشــير اإلبداعي اإلبداعي
 Dess et.al.,( االبتــكار والتجريــب، ونتاجهــا هــو منتجــات أو خدمــات أو عمليــات جديــدة أو تحســين العمليــة التكنولوجيــة
ــا  ــي يتعامــل فيه ــة الت ــرد، أي الطريق ــي للف ــي النمــط المعرف ــكار ف ــى درجــة االبت ــة إل ــا تشــير اإلبداعي 465 :2007(، كم
ــرى  ــكالت )Marcatti et. Al., 2008: 1581(.  وي ــون المش ــرارات، ويعالج ــذون الق ــات، ويتخ ــع المعلوم ــراد م األف
ــداع  ــتوى اإلب ــد مس ــرق لتحدي ــض الط ــاك بع ــادة، وأن هن ــن الري ــزأ م ــزء ال يتج ــداع ج ــأن اإلب Yeboah )2012: 3( ب
ــام باألنشــطة  ــوارد البشــرية المســتخدمة للقي ــداع، الم ــي مجــال اإلب ــة المســتثمرة ف ــي المؤسســة، وهــي المصــادر المالي ف
اإلبداعيــة، تواتــر التغيــرات فــي المنتجــات وخطــوط اإلنتــاج.  ويــرى حمــداوي وأوشــان )2010: 3( أنــه يمكــن التركيــز 

علــى ثــالث جوانــب لإلبداعيــة، وهــي:

ــاالت . 1 ــي مج ــراد ف ــة لألف ــدرات اإلبداعي ــى الق ــز عل ــم التركي ــا يت ــدع: وهن ــرد المب الف
نشــاطهم المختلفــة.

ــة: وتتمثــل فــي مجمــع األعمــال التــي تقــوم بهــا المؤسســة مــن أجــل . 2 ــة اإلبداعي العملي
ــداع. ــق اإلب تحقي

المنتــج أو الخدمــة المبدعــة: وهــو المنتــج الــذي يتســم بالحداثــة وباالختــالف عمــا ســبقه . 3
مــن منتجــات.

ويــرى الباحثــان أن اإلبداعيــة هــي عمليــة مســتمرة تعمــل علــى توظيــف وتطويــر األفــكار والممارســات فــي المنظمــات 
مــن أجــل الحصــول علــى منتجــات جديــدة أو خدمــات جديــدة أو الوصــول ألســواق جديــدة أو هيــكل تنظيمــي جديــد أو تقديــم 

تقنيــات أو طــرق عمــل جديــدة.

االســتباقية: عــرف Davis et. al )1991( االســتباقية بأنهــا القــدرة علــى تحقيــق األهــداف بغــض النظــر عــن العقبــات . 2
التــي تواجــه المنظمــة، ويشــير Hitt et. Al. )2008: 208( إلــى االســتباقية بأنهــا قــدرة المنظمــة بــأن تكــون قائــداً للســوق 
ــؤ باحتياجــات الســوق المســتقبلية  ــات للتنب ــات فــي عملي ــة المنظمــة االســتباقية تســتعمل وبثب ــع، وثقاف ــدالً مــن كونهــا تاب ب
وتلبيتهــا قبــل أن يتعلــم المنافســين كيفيــة القيــام بذلــك، وعرفتهــا عبــد الواحــد )2018( بأنهــا عبــارة عــن اســتراتيجية خاصــة 
ــي االســتجابة  ــة ف ــم مــع المرون ــدة بشــكل دائ ــى األمــام والبحــث عــن فــرص جدي ــى النظــر إل ــي تعمــل عل بالمنظمــة والت
للتغيــرات فــي البيئــة المحيطــة بالمؤسســة مــع ممارســة األنشــطة التــي تؤثــر بتلــك البيئــة بينمــا عــرف صــالح )2019( 
االســتباقية بأنهــا تفكيــر المنظمــة الــذي يهــدف إلــى اكتشــاف الفــرص الموجــودة فــي الســوق واســتغاللها مــن خــالل إدخــال 
استشــرافي للعمليــات مــن قبــل المنافســين، ممــا يــؤدي إلــى حصــول الشــركة علــى قــدرة التحكــم والســيطرة علــى الســوق، 

وذكــر Caruana et. al.,  )2000( أن االســتباقية تتضمــن ثالثــة نقــاط أساســية:

إقرار مالحقة أو عدم مالحقة المنافسين باإلبداع.. 1
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المفاضلة بين المحاوالت الحقيقية في النمو.. 2

العمل على التعاون مع المنافسين من أجل احتوائهم.. 3

ويــرى الباحثــان أن االســتباقية هــو قيــام المنظمــة بالتقــاط الفــرص الجديــدة وذلــك مــن خــالل مراقبــة الســوق بشــكل 
مســتمر ومحاولــة التعــرف علــى المتطلبــات المســتقبلية للمســتفيدين والتعــرف علــى التغيــر فــي الطلــب واألذواق وتوقــع 
المشــاكل التــي يمكــن أن تظهــر لتكــون فرصــة لمشــروعات جديــدة ممــا يقــود المنظمــة إلــى الســيطرة علــى الســوق والتحكــم 

فيــه.

الهجوميــة التنافســية: تشــير التنافســية إلــى ميــول ونزعــات إداريــة تعكــس رغبــة المنظمــة باالســتمرار والعمــل للســيطرة . 3
علــى الوضــع التنافســي كأحــد المنافســين وهــذا يتحقــق عــن طريــق التحــركات االســتباقية والمســاعي اإلبداعيــة بحيــث تكــون 
ــى  ــا عل ــن قدرته ــد م ــة، تزي ــا حديث ــة، تكنولوجي ــات إداري ــدة، تقني ــات جدي ــي إدخــال خدم ــادرة ف ــام المب ــن يأخــذ زم أول م
ــى  ــا ســلوك اســتراتيجي يركــز عل ــى أنه ــا أشــار Boohene et. al. )79: 2012( إل ــس )Bleeker 2011:6,(. فيم التناف
تطويــر قــدرات المنظمــة علــى المنافســة وتحقيــق مركــز تنافســي وذلــك باســتخدام أســاليب غيــر تقليديــة للمنافســة. والهجوميــة 
التنافســية تعــد بعــدا هامــا مــن أبعــاد التوجــه الريــادي وذلــك للتداخــل والترابــط الــذي يجمــع بينهمــا علــى جميــع المســتويات 

.) , Bleeker 6: 2011(

ومــن خــالل ذلــك فــان اإلدارة العليــا ذات التوجــه االســتراتيجي فــي المنظمــة تســتخدم الهجوميــة التنافســية لمواجهــة المخاطــر 
التــي تهــدد المنظمــة أو موقعهــا الريــادي، لذلــك تحتــاج أن تكــون قويــة للدفــاع عــن موقعهــا التنافســي للبقــاء رائــدة فــي مجــال 
تخصصهــا، وذلــك عــن طريــق اســتخدام تكنولوجيــا حديثــة، تقنيــات إداريــة جديــدة، خدمــات غيــر مألوفــة، ممــا يســاعدها 

علــى التنافــس )الكرعــاوي، 2015: 90(.

ويــرى الباحثــان أن الهجوميــة التنافســية عبــارة عــن عــدة أنشــطة متنوعــة تقــوم بهــا المنظمــات تهــدف للقيــام بالعمــل 
بشــكل أفضــل ضــد المنظمــات المنافســة وذلــك باســتخدام وســائل وأدوات جديــدة وتحتــوي علــى المغامــرة المحســوبة مثــل 

تقليــل األســعار أو اســتخدام تقنيــات متطــورة لزيــادة حصتهــا الســوقية واكتســاب مركــز تنافســي قــوي.

منهجية الدراسة:

منهج الدراسة: 

اعتمــد الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن تســاؤالتها، ويفيــد هــذا المنهــج 
فــي فهــم أفضــل وأدق لجوانــب وأبعــاد الظاهــرة موضــوع البحــث، حيــث يصفهــا وصفــاً دقيقــاً، ويعبــر عنهــا كيفيــاً وكميــاً 

وتقريــر حالتهــا كمــا توجــد عليــه فــي الواقــع )المحمــودي، 2019: 46(.

مجتمع الدراسة: 

تكــّون مجتمــع الدراســة مــن أصحــاب المناصــب اإلشــرافية فــي جامعــة األقصــى، والبالــغ عددهــم )233( موظفــاً وموظفــة 
وفــق إحصائيــة دائــرة شــؤون الموظفيــن للعــام )2022م(. 

عينة الدراسة: 

ــم  ــث ت ــع المبحــوث، حي ــن المجتم ــاً م ــا نســبة )%62.66( تقريب ــون م ــة الدراســة مــن )146( موظــف، ويمثل ــت عين تكون
اختيارهــم باســتخدام العينــة العشــوائية الطبقيــة، وتــم توزيــع 165 اســتبانة وتــم اســترداد )150( اســتبانة صالحــة للتحليــل، 

بنســبة اســترداد بلغــت )90.9%(.
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أداة البحث: 

لتحقيــق هــدف البحــث المتمثــل فــي التعــرف علــى أثــر حوكمــة الجامعــات فــي التوجــه الريــادي، تــمَّ بنــاء وتصميــم اســتبانة 
ــرة فــي هــذا  ــة بموضــوع الدراســة، واستشــارة أهــل الخب ــات الســابقة المشــابهة وذات الصل الدراســة باالســتفادة مــن األدبي
المجــال األكاديمــي والمهنــي مــن أجــل تحديــد أبعــاد االســتبانة وفقراتهــا، والمجــاالت الرئيســية التــي شــملتها االســتبانة، وتــم 

اســتخدام مقيــاس ليكــرت الخماســي.

صدق وثبات أداة الدراسة: تم التأكد من صدق االستبانة من خالل األساليب التالية:

صــدق المحكميــن »الصــدق الظاهــري«: تــم الحكــم علــى مــدى الصــدق الظاهــري لالســتبانة، والتأكــد مــن . 	
أنهــا تقيــس مــا وضعــت لقياســه مــن خــالل عــرض االســتبانة بصورتهــا األوليــة علــى عــدد مــن المحكميــن 
والمختصيــن والخبــراء فــي مجــال إدارة األعمــال، وتمــت االســتجابة آلراء المحكميــن مــن إضافــة أو حــذف 

أو تعديــل لبعــض الفقــرات.

الصــدق البنائــي: تحقــق الباحثــان مــن الصــدق البنائــي بعــد اســتهداف عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )30( . 	
ــه،  ــذي تنتمــي ل ــة للمحــور ال ــن المحــاور والدرجــة الكلي ــاط بي ــم احتســاب معامــالت االرتب ــث ت ــردة، حي مف
وأشــارت النتائــج إلــى وجــود ارتبــاط بيــن كل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة مــع المعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة، 

وبذلــك تعــد جميــع أبعــاد االســتبانة صادقــة لمــا وضعــت لقياســه والجــدول التالــي رقــم )1( يوضــح ذلــك.

جدول رقم )1(: معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.

المجالالرقم
معامل 
سبيرمان

لالرتباط

القيمة 
 ).Sig(االحتمالية

815.000.البعد األول: المساءلة1

895.000.البعد الثاني: المشاركة2

909.000.البعد الثالث: االستقاللية3

906.000.البعد الرابع: الشفافية4

949.000.التوجه الريادي5

ثبــات االســتبانة: تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ، وأشــارت النتائــج أن قيمــة 
المعامــل مرتفعــة لجميــع فقــرات االســتبانة حيــث بلغــت )0.960(، أمــا لمجــاالت االســتبانة فقــد كانــت قيمــة 
ــاخ  ــا كرونب ــادي فبلغــت قيمــة معامــل ألف المعامــل لمحــاور حوكمــة الجامعــات )0.925(، بينمــا التوجــه الري

.)0.947(

ــة تامــة بصحــة  ــى ثق ــات اســتبانة الدراســة، ممــا يجعلهمــا عل ــد تأكــدا مــن صــدق وثب ــان ق ــك يكــون الباحث وبذل  
فرضياتهــا. واختبــار  الدراســة  أســئلة  علــى  واإلجابــة  النتائــج،  لتحليــل  وصالحيتهــا  االســتبانة 

المحك المعتمد في البحث:

لتحديــد المحــك المعتمــد فــي البحــث فقــد تــم تحديــد طــول الخاليــا فــي مقيــاس ليكــرت الخماســي مــن خــالل حســاب المــدى بين 
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درجــات المقيــاس )5-1=4( ومــن ثــم تقســيمه علــى أكبــر قيمــة فــي المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة أي )5/4=0.80( 
وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــي المقيــاس )بدايــة المقيــاس وهــي واحــد صحيــح )وذلــك لتحديــد الحــد 

األعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا أصبــح طــول الخاليــا كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي:

جدول رقم )2(: يوضح المحك المعتمد في الدراسة

التقدير
الوزن النسبي المقابل لهالمتوسط الحسابي )طول الخلية(الدرجة

إلىمنإلىمن
35.99%20.00%11.001.79منخفضة جًدا

51.99%36.00%21.802.59منخفضة
67.99%52.00%32.603.39متوسطة
83.99%68.00%43.404.19مرتفعة

ً 100.00%84.00%54.205.00مرتفعة جدا

الدراسة التطبيقية:

 توصيف عينة الدراسة: 1. 

جدول رقم )3(: توزيع أفراد عينة البحث

النسبة %العددالفئةالمتغير

النوع  
12986.0ذكر
2114.0انثى

%150100المجموع

العمر
6241.3من 30 ألقل من 40 عام
5536.7من 40 ألقل من 50 عام

3322.0من 50 عام فأكثر
%150100المجموع

المؤهل العلمي
2617.3بكالوريوس
3926.0ماجستير
8556.7دكتوراه

%150100المجموع

سنوات الخدمة
1510.0من 5 ألقل من 10 سنوات
6442.7من 10 ألقل من 15 سنوات

7147.3من 15 سنة فأكثر
100%150المجموع

المسمى الوظيفي

2818.7مساعد رئيس قسم
6140.7رئيس قسم

128.0مساعد عميد
149.3عميد
3523.3مدير

100%150المجموع

المصدر: إعداد الباحثان بناًء على الدراسة الميدانية 2022م.
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اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار الفرضيات:. 2

النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول للدراســة: والــذي ينــص علــى: مــا مســتوى توافــر أبعــاد حوكمــة الجامعــات فــي جامعــة 
ــى  ــي التعــرف عل ــة عــن هــذا الســؤال الهــدف األول للدراســة، ف ــق اإلجاب ــن ؟، وتُحقِّ األقصــى مــن وجهــة نظــر المبحوثي
مســتوى توافــر أبعــاد حوكمــة الجامعــات فــي جامعــة األقصــى، ولتحقيــق ذلــك، تــم احتســاب المتوســط الحســابي والــوزن 

ــكل مجــال مــن مجــاالت حوكمــة الجامعــات، وللمتغيــر ككل، كمــا فــي الجــدول )4(. النســبي واالنحــراف المعيــاري ل

جدول )4(: نتائج التحليل اإلحصائي لكل مجال من مجاالت حوكمة الجامعات

المجاالتم
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

الوزن

النسبي
درجة الترتيب

الموافقة

متوسطة3.360.7767.133المجال األول: الشفافية1

كبيرة3.690.8973.872المجال الثاني: المشاركة2

متوسطة3.280.9565.514المجال الثالث: االستقاللية3

كبيرة3.730.8974.621المجال الرابع: المساءلة4

كبيرة	00.7670.0	.3الدرجة الكلية لحوكمة الجامعات

   

يتضــح مــن الجــدول )4( أن الدرجــة الكليــة لمجــال حوكمــة الجامعــات جــاءت مرتفعــة وعنــد متوســط حســابي )3.50(،   
وبــوزن نســبي )%70.04(، وهــذا يتفــق مــع رؤيــة الجامعــة والقيــم التــي وضعتهــا مــن أجــل تحقيــق األهــداف والغايــات 
االســتراتيجية، حيــث كان »االلتــزام بمعاييــر الحوكمــة« إحــدى القيــم التــي تعمــل إدارة الجامعــة ومجالســها المختلفــة علــى 
تطبيقهــا وااللتــزام بهــا، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )عســاف والدردســاوي، 2018( والتــي توصلــت إلــى أن درجــة 
التقديــر الكليــة لمــدى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة فــي الجامعــات الفلســطينية كانــت كبيــرة، بينمــا اختلفــت مــع دراســة )الفــرا 
وآخــرون، 2017( والتــي توصلــت إلــى عــدم وجــود معاييــر أو دليــل للحوكمــة الجامعيــة، كمــا أن الجامعــات تطبــق مبــادئ 
الحوكمــة بدرجــة متوســطة. كمــا يتضــح أن جميــع األوزان النســبية ألبعــاد حوكمــة الجامعــات جــاءت مــا بيــن )65.51%-
%74.62(، أي أن كانــت الدرجــة مــا بيــن كبيــرة ومتوســطة، حيــث جــاء مجــال »المســاءلة« فــي المرتبــة األولــى بمتوســط 
ــابي  ــرة بمتوســط حس ــة األخي ــي المرتب ــتقاللية« ف ــال »االس ــاء مج ــا ج ــبي )%74.62(، بينم ــوزن نس ــابي )3.73( وب حس

ــوزن نســبي )65.51%(.  يســاوي )3.28(، وب

وقد قام الباحثان بعرض النتائج المتعلقة بكل مجال من مجاالت حوكمة الجامعات كالتالي:

المجال األول: الشفافية:

جدول رقم )	(: نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات بُْعد: الشفافية

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي

الموافقة

تفصــح الجامعــة عــن سياســتها المتبعــة فــي منــح المكافآت 1
متوسطة3.240.9964.804والعــالوات لجميــع الموظفين.

متوسطة3.371.0467.331يوجد في الجامعة تعليمات إدارية واضحة.2

ــة 3 ــة عــن الجامع ــات كامل ــة معلوم ــع الجامع ــوي موق يحت
ــة. ــة واإلنجليزي ــة العربي متوسطة3.331.1366.533باللغ

متوسطة3.493.91767.22تتصف مهام مجلس الجامعة بالوضوح.4
متوسطة3.360.7767.13الدرجة الكلية
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يشــير الجــدول الســابق بــأن الفقــرة رقــم )2( والتــي تنــص علــى: » يوجــد فــي الجامعــة تعليمــات إداريــة واضحــة«،   
ــي أن  ــذا يعن ــبي )%67.33(، وه ــوزن النس ــرة )3.37(، وال ــابي للفق ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــى، حي ــة األول ــت المرتب احتل
هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا الفقــرة، حيــث تســعى الجامعــة جاهــدةً إلــى تطويــر دليــل 
إجــراءات عمــل لكافــة الوظائــف الموجــودة فــي كليــات وأقســام الجامعــة، إال أن هــذا الدليــل لــم يتــم إنهــاؤه حتــى اآلن.  بينمــا 
احتلــت الفقــرة رقــم )1( المرتبــة األخيــرة، والتــي تنــص علــى: »تفصــح الجامعــة عــن سياســتها المتبعــة فــي منــح المكافــآت 
والعــالوات لجميــع الموظفيــن«، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للفقــرة )3.24(، والــوزن النســبي )%64.80(، وهــي بدرجــة 
ــس  ــة واألس ــة المتبع ــة السياس ــي معرف ــن ف ــدى الموظفي ــوض ل ــود غم ــى وج ــك إل ــان ذل ــزو الباحث ــطة، ويع ــة متوس موافق
الموضوعــة التــي يتــم بنــاًء عليهــا توزيــع المكافــآت والعــالوات، كذلــك ال يوجــد فــي الجامعــة دليــل يوضــح طريقــة الحوافــز 
والمكافــآت الجامعيــة، ولذلــك الجامعــة بحاجــة لتوضيــح طريقــة منــح العــالوات للموظفيــن وماهــي الطــرق المتبعــة لصــرف 
المكافــآت والحوافــز. كذلــك تشــير النتيجــة اإلجماليــة لجميــع الفقــرات المتعلقــة بـ)الشــفافية( بــأن المتوســط الحســابي يســاوي 
)3.36(، والــوزن النســبي يســاوي )%67.13(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى 
هــذا المجــال، ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى أن الجامعــة ممثلــة بعمــادة التخطيــط والتطويــر وضمــان الجــودة تعمــل علــى تفعيــل 
موقــع الجامعــة وتغذيتــه بالبيانــات والمعلومــات واالحصائيــات الخاصــة بالجامعــة دائمــاً، حيــث أنهــا قامــت بتكليــف منســقين 
ــة كٌل حســب موقعــه وتخصصــه، ولكــن  ــات والعمــادات واإلدارات بالجامعــة لمتابعــة الصفحــة االلكتروني ــع الكلي مــن جمي
هــذه المتابعــة لــم تكــن بالشــكل المطلــوب لعــدم وجــود حوافــز لهــؤالء المنســقين، كمــا أنــه يوجــد نظــام أساســي لــدى الجامعــة 
ويوضــح فيــه مهــام مجلــس الجامعــة ولكنــه غيــر منشــور وغيــر متــاح لجميــع الموظفيــن، واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)عــزي، 2020( والتــي أثبتــت أن تطبيــق مبــدأ الشــفافية فــي جامعــة محمــد بوضيــاف جــاء بدرجــة متوســطة وبــوزن نســبي 
بلــغ )%63.88(، بينمــا اختلفــت مــع دراســة )عبيــد، 2021( حيــث حظــي بعــد »الشــفافية والوضــوح« بدرجــة موافقــة كبيــرة 

وبــوزن نســبي )79%(.

المجال الثاني: المشاركة:  

جدول رقم )6(: نتائج التحليل االحصائي لفقرات بُْعد: المشاركة

لمتوســط الفقرةم ا
بي لحســا ا

ــراف  االنح
ــاري المعي

ن  ز لــو ا
لنســبي  جــة الترتيبا ر د

ــة الموافق

تحــرص الجامعــة علــى عقــد اجتماعــات دوريــة مــع 1
كبيرة3.620.9572.402الموظفيــن مــن أجــل تحديــد األهــداف والخطــط المســتقبلية

تشــارك الجامعــة نتائــج اجتماعــات مجلــس الجامعــة مــع 2
كبيرة3.611.0172.273الموظفيــن.

ــن 3 ــات شــاملة لمســاعدة العاملي توفــر الجامعــة قاعــدة بيان
ــرارات. ــى حــل المشــكالت واتخــاذ الق كبيرة3.851.0676.931عل

كبيرة3.690.8973.87الدرجة الكلية

 

ــاعدة  ــاملة لمس ــات ش ــدة بيان ــة قاع ــر الجامع ــى: "توف ــص عل ــي تن ــم )3(، والت ــرة رق ــى أن الفق ــج إل ــير النتائ تش
العامليــن علــى حــل المشــكالت واتخــاذ القــرارات"، احتلــت المرتبــة األولــى، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للفقــرة )3.85(، 
ــرة،  ــذا الفق ــى ه ــة عل ــراد العين ــل أف ــن قب ــرة م ــة كبي ــة بدرج ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي )%76.93(، وه ــوزن النس وال
ويعــزو الباحثــان ذلــك إلــى حــرص الجامعــة علــى إصــدار دليــل إحصائــي بالمعلومــات واإلحصائيــات الحديثــة لــكل كليــات 
ــت  ــة وعمل ــة اإللكتروني ــك بشــكل دوري، كمــا أن الجامعــة طــورت مــن خدماتهــا الخاصــة بالمكتب وعمــادات الجامعــة وذل
ــرة  ــة األخي ــت المرتب ــن داخــل الجامعــة.  بينمــا احتل ــع الموظفي ــة وإتاحتهــا لجمي ــة وعربي ــات محلي ــر قواعــد بيان ــى توفي عل
الفقــرة رقــم )2(، والتــي تنــص علــى: » تشــارك الجامعــة نتائــج اجتماعــات مجلــس الجامعــة مــع الموظفيــن.«، حيــث بلــغ 
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ــى أن  ــدل عل ــذا ي ــرة، وه ــة كبي ــة موافق ــي بدرج ــبي )%72.27(، وه ــوزن النس ــرة )3.61(، وال ــابي للفق ــط الحس المتوس
إدارة الجامعــة تســعى إلــى التواصــل الدائــم مــع موظفيهــا، حيــث يقــوم كل عميــد بمشــاركة الموظفيــن فــي عمادتــه بنتائــج 
اجتماعــات مجلــس الجامعــة مــن خــالل عقــد مجالــس الكليــات ومــن ثــم مجالــس األقســام. كذلــك تشــير النتيجــة اإلجماليــة بــأن 
المتوســط الحســابي لجميــع الفقــرات المتعلقــة بـ)المشــاركة( تســاوي )3.69(، والــوزن النســبي يســاوي )%73.87(، وهــذا 
يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال، وهــذا يــدل علــى أن إدارة الجامعــة تحــرص 
علــى مشــاركة الموظفيــن ومجالــس الجامعــة المختلفــة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات، ويوجــد تواصــل مســتمر مــا بيــن اإلدارة 
ــى أن الجامعــات محــل  ــي خلصــت إل ــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )المدهــون، 2020( والت ــي الجامعــة، واتفق ــن ف والعاملي
الدراســة لديهــا درجــة مشــاركة كبيــرة فــي اتخــاذ القــرارات ووضــع الخطــط، بينمــا اختلفــت مــع دراســة )الزايــغ، 2021( 
والتــي خلصــت إلــى أن مبــدأ المشــاركة جــاء بدرجــة ضعيفــة وبــوزن نســبي )%57.1(، كمــا اختلفــت مــع دراســة )الفــرا 

ــد المشــاركة بــوزن نســبي )%54.84( وبدرجــة موافقــة ضعيفــة.   وآخــرون، 2016( حيــث جــاء بُع

المجال الثالث: االستقاللية:  

جدول رقم )7(: نتائج التحليل اإلحصائي لفقرات بُْعد: االستقاللية

المتوسط الفقرةم
الحسابي
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الوزن 
درجة الترتيبالنسبي 
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جميع القرارات المطبقة في الجامعة معتمدة من المجالس 1
متوسطة3.161.3663.202المختلفة الموجودة في الجامعة.

تلتزم إدارة الجامعة بجميع أنظمة وتعليمات هيئة االعتماد 2
متوسطة3.121.0562.403والجودة في وزارة التعليم العالي.

يتمتع مجلس الجامعة بصالحيات كاملة من أجل القيام 3
كبيرة3.550.9270.931بمهامه ومسؤولياته

متوسطة1	.	6	3.280.9الدرجة الكلية

تشــير النتائــج إلــى أن الفقــرة رقــم )3(، والتــي تنــص علــى: » يتمتــع مجلــس الجامعــة بصالحيــات كاملــة مــن أجــل   
ــوزن النســبي  ــرة )3.55(، وال ــغ المتوســط الحســابي للفق ــث بل ــى، حي ــة األول ــت المرتب ــه ومســؤولياته«، احتل ــام بمهام القي
ــة  ــك ألن جامع ــرة، وذل ــذا الفق ــى ه ــة عل ــراد العين ــل أف ــن قب ــرة م ــة بدرجــة كبي ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن )%70.93(، وه
األقصــى هــي جامعــة حكوميــة تتبــع لــوزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي لكــن لهــا نظــام أساســي يحكــم عمــل الجامعــة 
ــرادات  ــن، بينمــا إي ــوزارة باســتثناء رواتــب الموظفي ــاً عــن ال ــن خاصــة بهــا، كمــا أن الجامعــة مســتقلة مالي ــح وقواني ولوائ
الجامعــة تحــول لحســاب خــاص بالجامعــة ممــا يســهل مــن عمــل إدارة ومجلــس الجامعــة فــي اتخــاذ القــرارات والقيــام بمهامــه 
ومســؤولياته بشــكل أفضــل.  بينمــا احتلــت المرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم )2(، والتــي تنــص علــى: » تلتــزم إدارة الجامعــة 
ــرة  ــابي للفق ــط الحس ــغ المتوس ــث بل ــي.«، حي ــم العال ــي وزارة التعلي ــودة ف ــاد والج ــة االعتم ــات هيئ ــة وتعليم ــع أنظم بجمي
)3.12(، والــوزن النســبي )%62.40(، وهــي بدرجــة موافقــة متوســطة، ويــرى الباحثــان أن الســبب فــي هــذه النســبة حالــة 
االنقســام الموجــودة فــي الوطــن، والــذي ألقــى بظاللــه علــى عمــل الجامعــة، لكــن مجلــس الجامعــة يحــرص علــى المحافظــة 
ــا  ــة التوافــق الموجــودة داخــل الجامعــة، والجديــر بالذكــر أن جميــع البرامــج األكاديميــة وبرامــج الدراســات العلي علــى حال
فــي الجامعــة يتــم اعتمادهــا مــن هيئــة االعتمــاد والجــودة فــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي. كذلــك تشــير النتيجــة 
ــوزن النســبي يســاوي  ــة بـ)االســتقاللية( تســاوي )3.28(، وال ــرات المتعلق ــع الفق ــابي لجمي ــأن المتوســط الحس ــة ب اإلجمالي
)%65.51(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة متوســطة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال، ويــرى الباحثــان أن 
هــذه النتيجــة منطقيــة، فعلــى الرغــم مــن وجــود نظــام أساســي لــدى الجامعــة ولوائــح تنظــم عمــل المجالــس داخــل الجامعــة، 
إال أنهــا لــم ترتــِق إلــى المســتوى المطلــوب بســبب تأثيــر البُعــد الحزبــي عليهــا، واختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )الزايــغ، 

ــد االســتقاللية بــوزن نســبي )%88.1( وبدرجــة موافقــة كبيــرة جــداً.   2021( والــذي جــاء بُع
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كبيرة3.801.1176.001يعتبر نظام المساءلة في الجامعة فعّال1

توضح الجامعة سياسات المساءلة العامة 2
كبيرة3.761.1075.332لجميع العاملين.

يقيم مجلس الجامعة الخطط والبرامج 3
كبيرة3.621.0072.533بشكل مستمر من أجل تطويرها.

كبيرة62.	3.730.897الدرجة الكلية

 

يشــير الجــدول الســابق إلــى أن الفقــرة رقــم )1(، والتــي تنــص علــى: "يعتبــر نظــام المســاءلة فــي الجامعــة فعـّـال"،   
احتلــت المرتبــة األولــى، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للفقــرة )3.80(، والــوزن النســبي )%76.00(، وهــذا يعنــي أن هنــاك 
موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا الفقــرة، ويعــزى ذلــك إلــى وجــود وتطويــر نظــام واضــح بخصــوص 
تقييــم األداء الســنوي للموظفيــن، ونشــر نتيجــة التقييــم علــى صفحــات الموظفيــن، كذلــك إتاحــة الفرصــة للتظلــم فــي حــال 
عــدم اقتنــاع أي موظــف بنتيجــة التقييــم الخــاص بــه.  بينمــا احتلــت المرتبــة األخيــرة الفقــرة رقــم )3(، والتــي تنــص علــى: 
ــرة  ــغ المتوســط الحســابي للفق ــث بل ــة الخطــط والبرامــج بشــكل مســتمر مــن أجــل تطويرهــا »، حي ــس الجامع ــم مجل » يقي
)3.67(، والــوزن النســبي )%72.53(، وهــي بدرجــة موافقــة كبيــرة، حيــث يحــرص مجلــس الجامعــة علــى تطويــر الخطــط 
األكاديميــة لجميــع التخصصــات كل أربــع ســنوات بمــا يواكــب التطــور العلمــي والمعرفــي، وإضافــة المســاقات التــي تتناســب 
مــع هــذا التطــور، والجديــر بالذكــر أن الجامعــة قامــت باعتمــاد الخطــة الجديــدة رقــم )4( لجميــع تخصصــات البكالوريــوس 
فــي الجامعــة، والبــدء فــي العمــل ضمــن الخطــة الجديــدة ابتــداًء مــن العــام الدراســي 2022-2023 م. كذلــك تشــير النتيجــة 
ــوزن النســبي يســاوي  ــة بـ)المســاءلة( تســاوي )3.73(، وال ــع الفقــرات المتعلق ــى أن المتوســط الحســابي لجمي ــة إل اإلجمالي
)%74.62(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال، ويعــزو الباحثــان هــذه 
النتيجــة إلــى أن الجامعــة تقــوم بعمــل تقييــم بشــكل دوري لمختلــف الخدمــات واألنشــطة التــي تقدمهــا الجامعــة، كذلــك تعمــل 
علــى تقييــم الموظفيــن بشــكل دائــم مــن أجــل تطويــر الموظفيــن ومكافــأة المتميزيــن منهــم، ومحاســبة ومســاءلة المقصريــن في 
حــال وجــود قصــور. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )عبيــد، 2021( والتــي خلصــت إلــى أن درجــة الموافقــة علــى بُعــد 
)المحاســبة والمســاءلة( كانــت مرتفعــة وبــوزن نســبي )%79(، بينمــا اختلفــت مــع دراســة )المدهــون، 2020(، حيــث جــاء 

محــور )المســاءلة( بــوزن نســبي )66.29( وبدرجــة موافقــة متوســطة.  

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي للدراســة: والــذي ينــص علــى: مــا درجــة توافــر التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى 
ــق اإلجابــة عــن هــذا الســؤال الهــدف الثانــي للدراســة، فــي الكشــف عــن درجــة توافــر  مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن؟، وتُحقِّ
ــراف  ــبي واالنح ــوزن النس ــابي وال ــط الحس ــاب المتوس ــم احتس ــك، ت ــق ذل ــى، ولتحقي ــة األقص ــي جامع ــادي ف ــه الري التوج

المعيــاري لمحــور التوجــه الريــادي، كمــا فــي الجــدول )9(.
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جدول رقم )9(: نتائج التحليل اإلحصائي لكل فقرة من فقرات محور التوجه الريادي

المتوسط الفقرةم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
درجة الترتيبالنسبي 

الموافقة
كبيرة3.601.0772.006يقترح العاملون بالجامعة أفكاراً إبداعية.1

تشجع الجامعة العاملين على البحث واالطالع على 2
كبيرة3.570.9671.477المعلومات الجديدة التي تخص العمل.

3
تسعى الجامعة إليجاد طرق جديدة لحل مشكالت العمل.

كبيرة3.611.1072.135

متوسطة3.341.0766.8014توفر الجامعة للعاملين حرية مقبولة للتعبير عن الرأي.4

يحرص العاملين في الجامعة على التجديد في أسلوب 5
كبيرة3.461.0669.2011العمل من فترة ألخرى.

يمتلك ذوي المناصب اإلدارية في الجامعة القدرة على 6
كبيرة3.451.0368.9312تبسيط المهام المعقدة.

يوجد لدى الجامعة الجهوزية الكاملة للتعامل مع الفرص 7
كبيرة3.551.1671.078المستقبلية المتاحة.

كبيرة3.661.0373.204 تسعى الجامعة إلى توظيف الفرص المتاحة بشكل إيجابي.8

تهدف الجامعة أن تكون رائدة في تقديم الفرص التعليمية 9
متوسطة3.261.2665.2015على مستوى المحافظات الفلسطينية كافة.

تتمكن الجامعة من االستجابة السريعة للتغيرات التي 10
كبيرة3.751.0274.933تحدث في البيئة الخارجية

تسعى الجامعة أن تكون متقدمة في مجال تطوير المعرفة 11
كبيرة3.901.0578.002على المؤسسات المناظرة كافة.

 تقوم الجامعة باستخدام وتطوير األساليب التكنولوجية 12
كبيرة3.961.0579.201الحديثة بمجرد ظهورها.

تحرص الجامعة على استحداث برامج جديدة تلبي 13
كبيرة3.451.1068.9313احتياجات السوق قبل الجامعات األخرى.

متوسطة3.191.1663.8716تستجيب الجامعة باستمرار للمتغيرات البيئية المؤثرة فيها. 14

تقدم الجامعة خدمات غير متوقعة للطلبة قبل الجامعات 15
متوسطة3.051.1861.0717األخرى.

تمتلك الجامعة ميزات تنافسية تنفرد بها مقارنة بالجامعات 16
كبيرة3.511.1570.279االخرى

17
تحـــاول إدارة الجامعة التفوق على الموقــــف التنافســـي 

لــــدى الجامعات األخرى باستخدام التقنيات اإلدارية 
الفعالة.

كبيرة3.471.1669.4710

كبيرة	20.8170.3	.3الدرجة الكلية

 

ــر  ــتخدام وتطوي ــة باس ــوم الجامع ــى: » تق ــص عل ــي تن ــم )12(، والت ــرة رق ــى الفق ــم )9( إل ــدول رق ــير الج يش  
األســاليب التكنولوجيــة الحديثــة بمجــرد ظهورهــا«، احتلــت المرتبــة األولــى، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للفقــرة تســاوي 
)3.95(، والــوزن النســبي يســاوي )%79.20(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى 
هــذه الفقــرة، وتتفــق هــذه النســبة مــع مــا تقــوم بــه الجامعــة العمــل علــى حوســبة األنظمــة فــي كل عمــادات وكليــات ودوائــر 
الجامعــة بشــكل يقــوم علــى المرونــة والسالســة وااللتــزام فــي الهيكليــة التنظيميــة إلدارة األنظمــة المحوســبة، بينمــا احتلــت 
ــل الجامعــات  ــة قب ــر متوقعــة للطلب ــدم الجامعــة خدمــات غي ــى: » تق ــي تنــص عل ــم )15(، والت ــرة رق ــرة الفق ــة األخي المرتب
األخــرى«، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي للفقــرة )3.05(، والــوزن النســبي )%61.07(، وهــي بدرجــة موافقــة متوســطة، 
وبذلــك جــاء ترتيبهــا فــي المرتبــة األخيــرة فــي هــذا المحــور. كذلــك تشــير النتيجــة اإلجماليــة إلــى أن المتوســط الحســابي 
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لجميــع الفقــرات المتعلقــة بـ)التوجــه الريــادي( تســاوي )3.52(، والــوزن النســبي يســاوي )%70.34(، وهــذا يعنــي أن هنــاك 
ــادي يعتبــر  ــك إلــى أن التوجــه الري ــان ذل ــة علــى هــذا المحــور، ويعــزو الباحث موافقــة بدرجــة كبيــرة مــن قبــل أفــراد العين
مــن أولويــات إدارة الجامعــة، حيــث توضــح رؤيــة الجامعــة أن تعزيــز الريــادة والتميــز فــي مجــاالت التعليــم والتعلــم كانــت 
ــة التــي تحكــم ســلوك العامليــن فــي  ــم الجوهري ــة الجامعــة، كذلــك ضمــن القي مــن أهــم المصطلحــات التــي وردت فــي رؤي
الجامعــة وخارجهــا كان بنــد »الريــادة والتميــز واإلبــداع« مــن أهــم القيــم التــي وضعتهــا الجامعــة. واتفقــت هــذه النتيجــة مــع 
دراســة )أبــو جبــارة، 2020( والتــي خلصــت إلــى أن درجــة توافــر مجــال التوجــه الريــادي فــي كبــرى الجامعــات الفلســطينية 
ــت مــع دراســة )العــزاوي  ــا اتفق ــوزن نســبي )%68.28(، كم ــرة ب ــة كبي ــت بدرجــة موافق ــي محافظــات قطــاع غــزة كان ف
ومحســن، 2017( والتــي توصلــت إلــى أن القيــادات العليــا فــي كليــات جامعــة بغــداد تعمــل باتجــاه الريــادة حيــث بلــغ الــوزن 
النســبي )%69(، بينمــا اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة )أحمــد، 2019( والتــي أظهــرت أن مســتوى التوجهــات الرياديــة 
فــي الجامعــات الفلســطينية كان ضمــن المســتوى المتوســط بنســبة )%66.6(، كذلــك دراســة )صرصــور، 2019( والتــي 
توصلــت إلــى أن درجــة تقديــر أفــراد العينــة للريــادة االســتراتيجية لــدى القــادة األكاديمييــن بجامعــة األقصــى جــاءت متوســطة 

بــوزن نســبي )65.17%(.

اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث للدراســة: والــذي ينــص علــى: هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن حوكمــة الجامعــات 
والتوجــه الريــادي حســب رأي المبحوثيــن؟ 

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم اختبــار الفرضيــة الرئيســية األولــى: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )	α≤0.0( بيــن حوكمــة الجامعــات بأبعادهــا )المســاءلة، المشــاركة، االســتقاللية، الشــفافية( علــى التوجــه الريــادي.

وللتحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة تــم اختبــار العالقــة باســتخدام معامــل بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن المتغيــر 
المســتقل )حوكمــة الجامعــات( والمتغيــر التابــع )التوجــه الريــادي(.

جدول )10(: معامل االرتباط بين حوكمة الجامعات والتوجه الريادي

معامل بيرسون الفرضية الرئيسية
لالرتباط

القيمة االحتمالية 
.Sigالداللة

دال إحصائيا0.000**565.العالقة بين الشفافية والتوجه الريادي

دال إحصائيا0.000**684.العالقة بين المشاركة والتوجه الريادي

دال إحصائيا0.000**578.العالقة بين االستقاللية والتوجه الريادي

دال إحصائيا0.000**713.العالقة بين المساءلة والتوجه الريادي

العالقة بين حوكمة الجامعات والتوجه 
دال إحصائيا0.000**717.الريادي

.α=0.01 االرتباط دال إحصائياً عند مستوي داللة**               

توضــح نتائــج الجــدول رقــم )10( أن معامــل االرتبــاط بيــن حوكمــة الجامعــات والتوجــه الريــادي يســاوي 
)0.717(، وأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.000(، وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )α≤0.05(، وهــذا يــدل علــى 
وجــود عالقــة طرديــة قويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن حوكمــة الجامعــات والتوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة، 
بمعنــى أنــه كلمــا زاد االهتمــام بأبعــاد حوكمــة الجامعــات فــإن ذلــك يعمــل علــى زيــادة مســتوى التوجــه الريــادي فــي الجامعــة، 
ــأن تفعيــل الحوكمــة بأبعادهــا المختلفــة  ــان ذلــك إلــى امتــالك إدارة الجامعــة لرؤيــة واضحــة وقناعــة تامــة ب ويعــزو الباحث
بشــكل ســليم والتعــاون بيــن مجالســها المختلفــة هــو الســبيل للوصــول إلــى الريــادة فــي تقديــم الخدمــات األكاديميــة واإلداريــة، 
لــذا كان الهــدف األساســي مــن إعــداد الخطــة االســتراتيجية 2018-2023 كانــت تركــز بشــكل أساســي علــى مفهــوم الريــادة، 
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وكانــت الحوكمــة إحــدى القيــم التــي تــم وضعهــا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، كمــا أن حالــة االســتقرار اإلداري التــي تعيشــها 
الجامعــة يعــزز مــن الحــرص علــى التعــاون والمشــاركة بيــن جميــع المســتويات اإلداريــة مــن أجــل الوصــول إلــى غايــات 

وأهــداف الجامعــة.

اإلجابــة عــن الســؤال الرابــع للدراســة: والــذي ينــص علــى: مــا درجــة تأثيــر أبعــاد حوكمــة الجامعــات علــى التوجهــات 
ــة فــي جامعــة األقصــى حســب رأي المبحوثيــن؟ الريادي

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم اختبــار الفرضيــة الرئيســية الثانيــة: تؤثــر أبعــاد حوكمــة الجامعات )الشــفافية، المشــاركة، 
ــة  ــي جامع ــادي ف ــه الري ــي التوج ــة )	α≤0.0( ف ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــراً ذو دالل ــاءلة( تأثي ــتقاللية، المس االس

األقصــى بغــزة.

 ،)Linear Regression Analysis( وتــم التحقــق مــن صحــة هــذه الفرضيــة باســتخدام تحليــل االنحــدار الخطــي المتعــدد
والجــداول التاليــة توضــح ذلــك.

جدول )11( نتائج تحليل االنحدار المتعدد )المتغير التابع: التوجه الريادي(

معامالت المتغيرات المستقلة
الخطأ المعيارياالنحدار

معامالت 
االنحدار 
المعيارية

Beta

t قيمة
القيمة االحتمالية

.sig
مستوى الداللة 

عند )0.05(

دالة4.3630.000 0.9270.212الثابت
غير دالة0.8470.398-0.081-0.0860.101-البعد األول: الشفافية

دالة0.2940.1040.3262.8320.005البعد الثاني: المشاركة
دالة0.1560.0650.1832.3850.018البعد الثالث: االستقاللية
دالة0.3430.0970.3803.5470.001البعد الرابع: المساءلة

Model SummaryANOVA تحليل التباين
45.026قيمة اختبار  0.744Fمعامل االرتباط

R2 000القيمة االحتمالية0.554قيمة معامل التحديد.
R2 0.542قيمة معامل التحديد المعدل

   المصدر: إعداد الباحثان، باالعتماد على بيانات الدراسة الميدانية، 2022م.

وقــد تبيــن مــن الجــدول الســابق مــدي صالحيــة النمــوذج الســتخدام نمــوذج االنحــدار الخطــي، وأن معامــل االرتبــاط يســاوي 
ــد اســتطاع نمــوذج االنحــدار  ــدل يســاوي ).542(، وق ــد المع ــل التحدي ــد يســاوي ).554(، ومعام ــل التحدي ).744(، ومعام
ــه دور مهــم وأساســي  ــادي ، أي أن حوكمــة الجامعــات بأبعــاده ل أن يفســر مــا نســبته )%54.2( مــن مســتوى التوجــه الري
علــى التوجــه الريــادي لــدى العامليــن فــي جامعــة األقصــى، أمــا القيمــة الباقيــة والبالغــة )%45.8( تعــود للتغيــر فــي عوامــل 
أخــرى لــم تدخــل نمــوذج االنحــدار، إضافــة إلــى أخطــاء التقديــر العشــوائية، وهــذا يعنــي أن هنــاك متغيــرات مســتقلة أخــرى 
قــد تلعــب دوراً أساســياً فــي تفســير مســتوي التوجــه الريــادي ، وفــي الســياق ذاتــه أظهــرت نتائــج التحليــل أن المتغيــرات ذات 
داللــة إحصائيــة هــي: )المشــاركة، االســتقاللية، المســاءلة(، أي أنهــا تؤثــر علــى التوجــه الريــادي، وهــذا يرجــع إلــى تطابــق 
ــم التــي تحكــم ســلوك العامليــن داخــل الجامعــة،  ــادئ المســاءلة والمحاســبة والمشــاركة واالســتقاللية مــع األهــداف والقي مب
ــذه  ــن له ــل الموظفي ــى تقب ــك عل ــس ذل ــي ينعك ــتمر بالتال ــادئ بشــكل مس ــذه المب ــز ه ــى تعزي ــة إل ــك ســعي إدارة الجامع كذل
المبــادئ والعمــل وفقهــا، وهــذا يرجــع بشــكل أساســي إلــى وجــود رغبــة قويــة لــدى هــؤالء الموظفيــن بالعمــل فــي بيئــة تعمــل 
علــى حمايــة مصالحهــم وتســاعدهم فــي الوصــول إلــى أهدافهــم، ومشــاركتهم فــي أغلــب القــرارات والتوجهــات المســتقبلية 
ــي مســتوى تحســين التوجــه  ــر ف ــا ال تؤث ــة هــي: )الشــفافية(، أي أنه ــة إحصائي ــرات ليســت ذات دالل ــة.  وإن المتغي للجامع
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الريــادي.  ويفســر الباحثــان بــأن الشــفافية لــم تؤثــر فــي التوجــه الريــادي إلــى اعتقــاد أفــراد العينــة بوجــود غمــوض حــول 
سياســات الجامعــة فــي صــرف المكافــآت والعــالوات، وعــدم وجــود نظــام واضــح ومعاييــر واضحــة تســتند عليهــا الجامعــة 
فــي موضــوع الحوافــز والمكافــآت، كذلــك وجــود بعــض القــرارات التــي تصــدر عــن الجامعــة وال يتــم إعــالم الموظفيــن بهــذه 
القــرارات عــن طريــق وســائل التواصــل المتاحــة أو موقــع الجامعــة، علــى الرغــم مــن التطويــر المســتمر ألنظمــة الجامعــة 
ــم  ــام ال يت ــرارات أو المه ــة، إال أن نشــر بعــض الق ــة والمالي ــة واإلداري ــع المعامــالت األكاديمي ــى حوســبة جمي ــل عل والعم

بالشــكل المطلــوب.

وإن قيمــة )ف( بلغــت )45.026( وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )α≥.05(، ممــا يؤكــد علــى معنويــة نمــوذج االنحــدار، 
وأن هنــاك أثــراً ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدالــة )α≥.05( للحوكمــة الجامعــات بأبعــاده فــي التوجــه الريــادي.

معادلــة االنحــدار هــي: التوجــه الريــادي = 0.927 )الثابــت(+.294* )المشــاركة( + .6	1* )االســتقاللية(+ .343* 
)المساءلة(

وبنــاًء علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي الســابق تبيــن أن حوكمــة الجامعــات تؤثــر تأثيــراً ذو داللــة إحصائيــة عنــد 
مســتوى داللــة )	α≤0.0( فــي التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

وينبثق عن هذه الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية:

ــة )α≤0.05( المســاءلة فــي التوجــه  ــد مســتوى دالل ــة إحصائيــة عن اختبــار الفرضيــة الفرعيــة األولــى: يوجــد أثــر ذو دالل
الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

 )α≤0.05( وبنــاًء علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي الســابق أنــه يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة
المســاءلة فــي التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة: يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( للمشــاركة فــي التوجــه 
الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

ــة  ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل ــه يوجــد أث ــن أن ــي الســابق تبي ــل اإلحصائ ــج التحلي ــى نتائ ــاًء عل وبن
ــزة. ــة األقصــى بغ ــي جامع ــادي ف ــه الري ــي التوج ــاركة ف )α≤0.05( للمش

اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الثالثــة: يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( لالســتقاللية فــي التوجــه 
الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة. 

ــة  ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــر ذو دالل ــه يوجــد أث ــن أن ــي الســابق تبي ــل اإلحصائ ــج التحلي ــى نتائ ــاًء عل وبن
ــزة. ــة األقصــى بغ ــي جامع ــادي ف ــه الري ــي التوج ــتقاللية ف )α≤0.05( لالس

اختبــار الفرضيــة الفرعيــة الرابعــة: يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α≤0.05( للشــفافية وفــي لتوجــه 
الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة. 

وبنــاًء علــى نتائــج التحليــل اإلحصائــي الســابق تبيــن أنــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة 
)α≤0.05( للشــفافية وفــي لتوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

ــن متوســطات  ــة بي ــة إحصائي ــى: هــل توجــد فــروق ذات دالل ــذي ينــص عل ــة عــن الســؤال الخامــس للدراســة: وال اإلجاب
اســتجابات المبحوثيــن حــول درجــة حوكمــة الجامعــات والتوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى تعــزى لمتغيــرات: )النــوع 

االجتماعــي، والفئــة العمريــة، والمســمى الوظيفــي، وســنوات الخدمــة(؟ 
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 ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــم اختبــار الفرضيــة الرئيســية الثالثــة: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
داللــة )	α≤0.0( بيــن متوســطات اســتجابة المبحوثيــن حــول درجــة حوكمــة الجامعــات والتوجــه الريــادي تعــزى للمتغيرات 

الديموغرافيــة: )النــوع االجتماعــي، الفئــة العمريــة، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(.

جدول رقم )12(: نتائج اختبار متغير النوع االجتماعي

العددالنوع  المتغير
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة )ت( 
المحسوبة

قيمة

””.Sig

مستوى

الداللة

حوكمة الجامعات
1293.470.74ذكر

غير دالة1.2570.211
213.700.90أنثي

1293.420.80ذكرالتوجه الريادي  
دالة3.8070.00

214.110.59أنثي

وقــد تبيــن مــن الجــدول الســابق أنــه باســتخدام اختبــار » T” )Independent Samples T-Test( تبين أن القيمــة االحتمالية 
)Sig < 0.05.( إلجابــات المبحوثيــن كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة حــول حوكمــة الجامعــات فــي جامعــة األقصــى بغــزة، 
ــوع  ــر الن ــن تعــزي لمتغي ــي متوســطات آراء المبحوثي ــة واضحــة ف ــة معنوي ــروق ذات دالل ــى عــدم وجــود ف ــدل عل وهــذا ي
ــة حــول  ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــت أق ــن كان ــات المبحوثي ــة )Sig<0.05( إلجاب ــة االحتمالي ــن أن القيم ــا تبي االجتماعــي. كم
التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة واضحــة فــي متوســطات 

آراء المبحوثيــن تعــزي لمتغيــر النــوع االجتماعــي.

جدول )13(: نتائج تحليل التباين األحادي )الفئة العمرية(

مجموع مصدر التباينمقياس
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة “ف” 
المحسوبة

قيمة

Sig.
مستوى 
الداللة

حوكمة الجامعات
2.0821.040بين المجموعات

غير دالة 1.8020.169 84.86147داخل المجموعات
0.577 86.94149المجموع

0.4320.2130.324بين المجموعاتالتوجه الريادي  

 

 

غير دالة0.724
96.57147داخل المجموعات

96.99149المجموع 0.657

وقــد تبيــن مــن الجــدول الســابق أنــه باســتخدام اختبــار » التبايــن األحــادي« لمقارنــة ثــالث متوســطات أو أكثــر مــن البيانــات، 
تبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( إلجابــات المبحوثيــن كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة)α<0.05( حــول حوكمــة الجامعات 
ــي  ــة ف ــة واضح ــة معنوي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى ع ــدل عل ــذا ي ــزة، وه ــى بغ ــة األقص ــي جامع ــادي ف ــه الري والتوج

متوســطات آراء المبحوثيــن تعــزي لمتغيــر الفئــة العمريــة.
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جدول )14(: نتائج تحليل التباين األحادي )المؤهل العلمي(

مجموع مصدر التباينمقياس
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة 
“ف” 

المحسوبة

قيمة

””.Sig

مستوى 
الداللة

حوكمة 
الجامعات

0.6720.334بين المجموعات

غير 0.568  0.568
دالة

86.28147داخل المجموعات
0.587 

86.94149المجموع

التوجه 
الريادي  

11.2525.6249.642بين المجموعات

 

 

0.000

 

 

دالة 85.741470.583داخل المجموعات

96.99149المجموع 

وقــد تبيــن مــن الجــدول الســابق أنــه باســتخدام اختبــار »التبايــن األحــادي« لمقارنــة ثــالث متوســطات أو أكثــر مــن البيانــات، 
تبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( إلجابــات المبحوثيــن كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة)α<0.05( حــول حوكمــة الجامعات 
فــي جامعــة األقصــى بغــزة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة واضحــة فــي متوســطات آراء المبحوثيــن 

تعــزي لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

تبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( إلجابــات المبحوثيــن كانــت أقــل مــن مســتوى الداللــة)α≤0.05( حــول التوجــه الريــادي   
فــي جامعــة األقصــى بغــزة، وهــذا يــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة واضحــة فــي متوســطات آراء المبحوثيــن 

تعــزي لمتغيــر المؤهــل العلمــي.

وإليجــاد الفروقــات بيــن المجموعــات حــول متغيــر التوجــه الريــادي تعــزي لمتغيــر المؤهــل العلمــي تــم اســتخدام اختبــار 
)LSD( كمــا مبيــن فــي الجــدول التالــي:

جدول )	1( الفروقات بين المجموعات حول التوجه الريادي تعزي لمتغير المؤهل العلمي

دكتوراهماجستيربكالوريوسالمؤهل العلميمقياس

التوجه 
الريادي  

*67865.*78808.بكالوريوس

-78808.-ماجستير
*

-67865.-دكتوراه
*

يتضح من الجدول السابق وجود فروق جوهرية داللة إحصائياً عند مستوى الداللة )α≤0.05( في مستوي حول التوجه 
الريادي لدى العاملين في جامعة األقصى تعزي لمتغير المؤهل العلمي بين فئة )بكالوريوس(، وفئة )ماجستير ودكتوراه( 

لصالح مستوى )بكالوريوس(. 
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جدول )16(: نتائج تحليل التباين األحادي )المسمى الوظيفي(

مجموع مصدر التباينمقياس
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة “ف” 
المحسوبة

قيمة

””.Sig
مستوى الداللة

حوكمة 
الجامعات

3.5340.883بين المجموعات

غير دالة0.195 1.536 83.41145داخل المجموعات
0.575 

86.94149المجموع

0.9340.2330.352بين المجموعاتالتوجه الريادي  

 

 

0.842

 

 

غير دالة
96.06145داخل المجموعات

0.662
96.99149المجموع

وقــد تبيــن مــن الجــدول الســابق أنــه باســتخدام اختبــار » التبايــن األحــادي« لمقارنــة ثــالث متوســطات أو أكثــر مــن البيانــات، 
تبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( إلجابــات المبحوثيــن كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة)α<0.05( حــول حوكمــة الجامعات 
ــي  ــة واضحــة ف ــة معنوي ــروق ذات دالل ــى عــدم وجــود ف ــدل عل ــذا ي ــزة، وه ــة األقصــى بغ ــي جامع ــادي   ف والتوجــه الري

متوســطات آراء المبحوثيــن تعــزي لمتغيــر المســمى الوظيفــي.

جدول )17(: نتائج تحليل التباين األحادي )سنوات الخدمة(

مجموع مصدر التباينمقياس
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قيمة “ف” 
المحسوبة

قيمة

””.Sig
مستوى 
الداللة

حوكمة الجامعات

0.0420.021بين المجموعات

غير دالة0.0360.965 داخل 
86.90147المجموعات

0.591

86.94149المجموع

التوجه الريادي

0.6320.314بين المجموعات

غير دالة0.4790.620  داخل 
96.37147المجموعات

 0.656
96.99149المجموع

وقــد تبيــن مــن الجــدول الســابق أنــه باســتخدام اختبــار » التبايــن األحــادي« لمقارنــة ثــالث متوســطات أو أكثــر مــن البيانــات، 
تبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( إلجابــات المبحوثيــن كانــت أكبــر مــن مســتوى الداللــة )α<0.05( حــول حوكمــة 
الجامعــات والتوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة، وهــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنويــة واضحــة 

فــي متوســطات آراء المبحوثيــن تعــزي لمتغيــر ســنوات الخدمــة.
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النتائج:

تبيــن أن مســتوى توافــر أبعــاد حوكمــة الجامعــات فــي جامعــة األقصــى مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن جــاء بدرجــة كبيــرة . 1
وبوزن نســبي )70.04%(.

تباينــت مجــاالت وأبعــاد حوكمــة الجامعــات فــي انتشــارها، حيــث جــاء مجــال »المســاءلة« فــي المرتبــة األولــى بــوزن . 2
ــة بــوزن نســبي )%73.87(، ثــم مجــال )الشــفافية(  ــة الثاني نســبي )%74.62(، يليــه مجــال »المشــاركة« فــي المرتب
فــي المرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي )%67.13(، بينمــا جــاء مجــال »االســتقاللية« فــي المرتبــة األخيــرة بــوزن نســبي 

.)65.51%(

تبيــن أن درجــة توافــر التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن جــاءت بدرجــة كبيــرة، حيــث . 3
بلــغ الــوزن النســبي )70.34%(.

وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن حوكمــة الجامعــات بداللــة أبعادهــا )المشــاركة، المســاءلة، الشــفافية، . 4
االســتقاللية( والتوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

تبيــن وجــود أثــر ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد الحوكمــة )المشــاركة، المســاءلة، االســتقاللية( فــي التوجــه الريــادي، بينمــا . 5
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لبُعــد )الشــفافية( فــي التوجــه الريــادي فــي جامعــة األقصــى بغــزة.

كشــفت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطات آراء المبحوثيــن حــول حوكمة الجامعــات تعزى . 6
للمتغيــرات الشــخصية )النــوع االجتماعــي، الفئــة العمريــة، المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفي، ســنوات الخدمة(.

كشــفت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي متوســطات آراء المبحوثيــن حــول التوجــه الريــادي تعــزى للمتغيــرات . 7
الشــخصية )الفئــة العمريــة، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(، بينمــا توجــد فــروق لمتغيــرات )النــوع االجتماعــي، والمؤهــل 

العلمي(.

التوصيات:

ــرة . 1 ــاب الخب ــس أصح ــة التدري ــاء هيئ ــة وأعض ــادات اإلداري ــن القي ــون م ــة يتك ــة الجامع ــس لحوكم ــكيل مجل تش
ــي. ــع المحل ــة والمجتم ــن الطلب ــن ع ــاءة وممثلي والكف

العمــل علــى تحديــث اللوائــح واإلجــراءات اإلداريــة والسياســات والتشــريعات بمــا يتــالءم مــع أهــداف ومتطلبــات . 2
حوكمــة الجامعــات.

ضــرورة تعزيــز مبــدأ الشــفافية مــن قبــل إدارة الجامعــة بمــا يتعلــق بالسياســة المتبعــة في منــح المكافــآت والعالوات . 3
والحوافــز، كذلــك العمــل علــى وضــع معاييــر لشــغل المناصــب اإلداريــة والقيادية داخــل الجامعة.

العمــل علــى عقــد اجتماعــات دوريــة مــع الموظفيــن مــن أجل مشــاركتهم فــي تحديــد األهــداف والخطط المســتقبلية، . 4
كذلــك إطــالع الموظفيــن علــى نتائــج اجتماعــات مجلــس الجامعة.

الحــرص علــى اســتحداث برامــج جديــدة تلبــي احتياجــات الســوق قبــل الجامعــات األخــرى، كذلــك منــح العامليــن درجــة مــن الحريــة . 5
واالســتقالل التخــاذ القــرار مــن تلقــاء أنفســهم بمــا يخــص األعمــال الموكلــة إليهــم وبمــا يتناســب مــع أهــداف الجامعــة وتوجهاتهــا 

الريادية.
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ــى . 6 ــن نتائجــه عل ــن االســتفادة م ــة األقصــى وممك ــى جامع ــه عل ــم تطبيق ــة ت ــذا البحــث هــو دراســة حال ــر ه يعتب
ــات أخــرى  ــي بيئ ــم ف ــر مناســبة للتعمي ــج غي ــد تكــون هــذه النتائ ــي قطــاع غــزة، لكــن ق الجامعــات الفلســطينية ف

ــة. ــة أو أجنبي ــواء عربي س

المراجع:

أبــو جبــارة، علــي زهيــر. )2020(. الرشــاقة االســتراتيجية وأثرهــا فــي تعزيــز التوجــه الريــادي مــن وجهــة . 1
ــة  ــر منشــورة. جامع ــتير غي ــالة ماجس ــزة. رس ــات قطــاع غ ــرافية بجامع ــع اإلش ــي المواق ــن ف نظــر العاملي

األزهــر بغــزة. فلســطين.

أحمــد، أدهــم محمــد. وخوجلــي، موســى أحمــد. )2021(. أثــر ممارســات القيــادة اإلســتراتيجية علــى التوجــه . 2
الريــادي: دراســة مقارنــة بيــن كليــة تدريــب خانيونــس وكليــة الدراســات المتوســطة بجامعــة فلســطين فــي 
قطــاع غــزة. المجلــة العربيــة للعلــوم ونشــر األبحــاث. مجلــة العلــوم االقتصاديــة واإلدارة والقانونيــة. المجلــد 

)5(، العــدد )7(.

أحمــد، طاهــر إبراهيــم. )2019(. ممارســات القيــادة االســتراتيجية وأثرهــا علــى التوجهــات الرياديــة: دراســة . 3
تطبيقيــة علــى العامليــن فــي جامعــات قطــاع غــزة. رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. جامعــة األزهــر بغــزة، 

فلســطين.

برقعــان، أحمــد. والقرشــي، عبــد هللا. )2012(. حوكمــة الجامعــات ودورهــا فــي مواجهــة التحديــات«، . 4
ــان. ــس. لبن ــان.  طرابل ــة الجن ــة(. جامع ــر المعرف ــي عص ــة اإلدارة ف ــي )عولم ــي الدول ــر العلم المؤتم

ــق . 5 ــي تحقي ــا ف ــويقي ودورهم ــات التس ــام المعلوم ــادي ونظ ــه الري ــواد. )2016(. التوج ــت ع ــي، رأف التميم
التمايــز بــأداء األعمــال: دراســة تحليليــة فــي مصرفــي الرشــيد والرافديــن. مجلــة القادســية للعلــوم اإلداريــة. 

ــراق. ــدد )2(. الع ــد )18(. الع المجل
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ملخص الدراسة

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور نظــام االســتخبارات التســويقية فــي فعاليــة بحــوث التســويق بشــركة أوريــدو 
فــي المحافظــات الجنوبيــة الفلســطينية، ولتحقيــق هــدف الدراســة اتبــع الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع 
ــع  ــة لجم ــتبانة كأداة رئيس ــتخدام االس ــم اس ــا، وت ــن لديه ــوكالء المعتمدي ــدو وال ــركة أوري ــي ش ــع موظف ــن جمي ــة م الدراس
البيانــات، والتــي تــم توزيعهــا علــى مجتمــع الدراســة والبالــغ عددهــم )178( باســتخدام أســلوب الحصــر الشــامل، وقــد تــم 
ــترداد )90.5%(،  ــبة اس ــل، وبنس ــة للتحلي ــتبانة صالح ــتردة )143( اس ــتبانات المس ــت االس ــتبانة، وبلغ ــع )158( اس توزي

.)SPSS( ــج ــت المعالجــة باســتخدام برنام وتم

وتوصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج أبرزهــا: أن درجــة موافقــة مجتمع الدراســة حــول واقع االســتخبارات التســويقية 
فــي الشــركة جــاءت بدرجــة تقديــر كبيــرة، وبنســبة مئويــة )%82.40(، ودرجــة موافقــة مجتمــع الدراســة حــول مســتوى 
فعاليــة بحــوث التســويق فــي الشــركة جــاءت بدرجــة تقديــر كبيــرة جــدًا، وبنســبة مئويــة )%84.20(، ووجــود عالقــة ارتبــاط 

دالــة إحصائيـًـا عنــد مســتوى داللــة )( بيــن االســتخبارات التســويقية وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو.

ويوصــي الباحــث عــدة توصيــات مــن أهمهــا: نشــر مفهــوم االســتخبارات التســويقية، وتبنيهــا كاســتراتيجية عمــل؛ وذلــك 
نظــًرا ألهميتهــا ودورهــا الفاعــل فــي رفــع مســتوى الشــركة وتطويرهــا، وتشــجيع مندوبــي المبيعــات والــوكالء المعتمديــن 

علــى البحــث والتطويــر.

الكلمات المفتاحية: االستخبارات التسويقية؛ بحوث التسويق؛ شركة أوريدو.
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Abstract

The study aimed to identify the role of the marketing intelligence system in the effectiveness 
of marketing research in Ooredoo company in the southern Palestinian governorates. To achieve 
the study aims, the researcher followed the descriptive analytic method. The population of the 
study consists of all Ooredoo company employees. The tool of the study was a questionnaire. 
The study tool was distributed on the population of the study who were )178( employees based 
on the comprehensive inventory method. has been distributed )158( resolution, the collected 
questionnaires were )143( and this form )%90.5( after excluding the exploratory sample. the 
data were analyzed using SPSS program. 

 The results of the study were as follows: The degree of the study community  approval 
about the reality of marketing intelligence in the company got a high degree, and a percentage 
of )%82.40(, and the degree of the study community approval about the level of effectiveness 
of marketing research in the company got a high degree, and a percentage of )%84.20(, There 
is a statistically significant correlation at the level of significance )α ≤ 0.05( between marketing 
intelligence and the effectiveness of marketing research in Ooredoo company.

In light of the results of the study, the researcher recommends the following: Spreading the 
concept of marketing intelligence, and adopting it as a distinctive business strategy due to its 
importance and the active role in raising and developing the company, encouraging sales rep-
resentatives and accredited agents to research and development.

Key words: marketing intelligence; marketing research; Ooredoo company.
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مقدمة الدراسة

يشــهد العصــر الحالــي العديــد مــن التطــورات المتســارعة والتغيــرات المتالحقــة، والتــي تتمثــل فــي المنافســة الشــديدة، 
ــات  ــا جعــل المنظم ــم، مم ــن ورغباته ــي حاجــات الزبائ ــر المســتمر ف ــا االتصــاالت، والتغيي ــات وتكنولوجي ــورة المعلوم وث
ــدون تســويق فعــال ال يمكــن  ــق مناهــج التســويق، إذ ب ــا عليهــا تطبي ــر، وكان لزاًم ــرة تجــاه هــذا التغيي ــات كبي تواجــه تحدي
للمنظمــات االســتمرار، ومــن األنظمــة الحديثــة نظــام االســتخبارات التســويقية والــذي يعتبــر مــن المفاهيــم التســويقية الحديثــة 
ــويقية  ــات التس ــام المعلوم ــة لنظ ــر الرئيس ــد العناص ــد أح ــا يع ــرى، كم ــويقية األخ ــطة التس ــع األنش ــورن م ــا ق ــبيًا إذا م نس
حيــث يجمــع مــدراء التســويق المعلومــات مــن خــالل تحــركات المنافســين، والنشــرات التجاريــة، والتحــدث مــع الزبائــن، 
والمورديــن والجهــات الحكوميــة، واالجتمــاع مــع مــدراء شــركات أخــرى. كمــا تشــير اســتخبارات التســويق إلــى المهــارات، 

والتقنيــات، والتطبيقــات، والممارســات المســتخدمة لدعــم القــرارات المتخــذة )أبــو رحمــة، 2:2015(. 

ــوم التســويقي  ــة للمفه ــر كأداة تنفيذي ــي تعتب ــة باألســواق بحــوث التســويق والت ــا المتعلق ــم التســويقية أيًض ــن المفاهي وم
الحديــث، حيــث تســاعد مــدراء التســويق علــى اتخــاذ القــرارات التســويقية الســليمة، فاالهتمــام ببحــوث التســويق شــغل العديــد 
ــر  ــع وتوفي ــك مــن خــالل تجمي ــم االعتمــاد عليهــا فــي التخطيــط التســويقي الســليم، وذل مــن الباحثيــن والمفكريــن، حيــث يت
معلومــات حقيقيــة وصحيحــة تســتطيع مــن خاللهــا المنظمــة وضــع اســتراتيجيات تســويقية موضوعيــة وواقعيــة والتعــرف 

علــى المشــكالت التســويقية المختلفــة والعمــل علــى معالجتهــا وتصحيحهــا )موســى، 2018: 1(.

ومــن الشــركات التــي تســعى دائًمــا إلــى مواجهــة منافســيها فــي الســوق شــركة أوريــدو والتــي تحــاول أن تتبنــى أنظمــة 
حديثــة؛ لكــي تتمكــن مــن تطويــر وتنويــع منتجاتهــا وخدماتهــا، ومواكبــة التطــور التكنولوجــي الــذي يحقــق لهــا طموحاتهــا 
وتلبيــة رغبــات زبائنهــا، وتحقيــق ميــزة تنافســية، وزيــادة أرباحهــا ويتــم ذلــك مــن خــالل إجــراء بحــوث التســويق بالشــركة.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها

ــل  ــر مــن قب ــام 2017م الُمْحتََك ــي الع ــة الفلســطينية ف ــي ســوق المحافظــات الجنوبي ــل ف ــدو للعم ــال شــركة أوري إن انتق
ــزة  ــم متمي ــويقية ذات معال ــة وتس ــتراتيجيات إداري ــى اس ــاج إل ــال يحت ــذا االنتق ــة، إن ه ــاالت الخلوي ــوال لالتص ــركة ج ش
لالختــراق وبنــاء قاعــدة مــن المســتخدمين لخدمــات الشــركة الخلويــة والتغلغــل لالســتحواذ علــى حصــة ســوقية تقابــل الخطــط 

ــبات، 123:2019(.  ــا )ش ــتراتيجية له االس

ونتيجــة للظــروف السياســية واالقتصاديــة والحصــار والحــروب وآثــار االنقســام وتبعياتــه التــي مــرت بهــا محافظــات 
ــة  ــرات البيئي ــة التغي ــدو مواكب ــى أوري ــم عل ــة بشــكٍل عــام يتحت ــن شــركتي االتصــاالت الخلوي ــس بي ــادة التناف الوطــن، وزي
المحيطــة بهــا، كمــا يتحتــم عليهــا تعزيــز قدراتهــا التســويقية لمواجهــة هــذه التغيــرات، إذ أن االخفــاق قــد يــؤدي إلــى فشــلها 

والخــروج مــن الســوق. 

كمــا تــم االطــالع علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة فــي موضــوع بحــوث التســويق مثــل دراســة ُكٍل مــن، )زرقــوط 
 ,Aina, &)Bello 2015( ،)2018 ،ومســكين، 2021(، و)قشــطة، 2020(، و)موســى، 2018(، و)براهيمــي وطويطــي
ــل للمعلومــات  ــة بحــوث التســويق فــي اســتثمار الفــرص واالســتغالل األمث ــى أهمي ــي أكــدت عل ، و)Bulut, 2013(، والت
التــي توفرهــا إلدارة التســويق لحــل المشــاكل التســويقية، وتحديــد سياســات اإلنتــاج واتخــاذ القــرارات االســتراتيجية المناســبة.

وتعتبــر شــركة أوريــدو إحــدى الشــركات التــي يقــع علــى عاتقهــا تأميــن احتياجــات ورغبــات الزبائــن لتميزهــا بانخفــاض 
أســعار وعــروض برامجهــا وخدماتهــا حســب )الموقــع اإللكترونــي: برامــج وعــروض قطــاع غــزة لشــركة أوريــدو 2020(، 
وضــرورة اقناعهــم بفعاليــة الخدمــة المقدمــة مــن الشــركة فــي ظــل وجــود شــركة منافســة اســتقطبت شــريحة واســعة مــن 
الجمهــور مــن خــالل تقديمهــا للخدمــة الهاتــف الخلــوي طيلــة فتــرة الســنوات الســابقة. وفــي إطــار تحديــد مشــكلة الدراســة قــام 
الباحــث بإجــراء بعــض المقابــالت الشــخصية للتعــرف علــى فعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو، حيــث تــم طــرح 
العديــد مــن األســئلة والتــي أظهــرت الفجــوة مــا بيــن الواقــع الحالــي والوضــع المأمــول الــذي ترغــب الشــركة الوصــول إليــه. 

وقــد تمــت المقابــالت مــع ُكٍل مــن:
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جدول رقم )1( قائمة مقابالت الدراسة االستطالعية

الغرض من المقابلةتاريخ المقابلةالمبحوث الذي تم مقابلته
ــع ممارســة بحــوث التســويق 10/11/2020مدير االتصاالت التسويقية ــى مؤشــرات وواق التعــرف عل

فــي شــركة أوريــدو، ومــدى توظيــف نتائــج تلــك البحــوث فــي 
تحســين الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الشــركة.

10/11/2020مدير المعارض
11/11/2020مدير الموارد البشرية

المصدر: من إعداد الباحث

ــدو تمــارس بحــوث التســويق، ولكــن ليــس تحــت مســمى  وفــي ضــوء نتائــج المقابــالت تبيــن للباحــث أن شــركة أوري
ــات الخاصــة بالبحــوث  ــدان وتحليلهــا دون ممارســة العملي ــوم بجمــع المعلومــات مــن المي محــدد لبحــوث التســويق فهــي تق
ــين  ــى تحس ــا عل ــس نتائجه ــي تنعك ــويق والت ــوث التس ــن لبح ــي إدراك المبحوثي ــف ف ــاك ضع ــن أن هن ــا تبي ــويقية، كم التس

ــى رغباتهــم. ــن مــن خــالل التعــرف عل ــة مــع الزبائ ــك تحســين العالق ــل الشــركة، وكذل الخدمــات المقدمــة مــن قب

وباالعتمــاد علــى مــا ســبق تكمــن مشــكلة الدراســة فــي ضــرورة االســتفادة مــن بحــوث التســويق مــن خــالل تفعيــل نظــام 
االســتخبارات التســويقية فــي شــركة أوريــدو، وتتمثــل المشــكلة فــي الســؤال الرئيــس التالــي:

»ما دور نظام االستخبارات التسويقية في فعالية بحوث التسويق لدى شركة أوريدو؟«

وينبثق من السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

ما واقع االستخبارات التسويقية في شركة أوريدو؟. 1

ما مستوى فعالية بحوث التسويق في شركة أوريدو؟. 2

هــل توجــد عالقــة بيــن االســتخبارات التســويقية تبعًــا ألبعادهــا )اســتخبارات الزبائــن، اســتخبارات الســوق، . 3
اســتخبارات المنتــج، اســتخبارات المنافســين( وفعاليــة بحــوث التســويق؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف، تتمثل في:

التعرف على واقع االستخبارات التسويقية في شركة أوريدو. . 1

تحديد مستوى فعالية بحوث التسويق في شركة أوريدو.. 2

ــن، اســتخبارات الســوق، . 3 ــا )اســتخبارات الزبائ ــا ألبعاده ــن االســتخبارات التســويقية تبعً ــة بي الكشــف عــن العالق
ــويق. ــوث التس ــة بح ــين( وفعالي ــتخبارات المنافس ــج، اس ــتخبارات المنت اس

أهمية الدراسـة

تستمد هذه الدراسة أهميتها من االعتبارات العلمية والعملية التالية:

األهمية العلمية )النظرية(

ــه  ــذي تلعب ــوي ال ــدور الحي ــرز ال ــث تب ــه حي ــذي تتناول ــوع ال ــة الموض ــن أهمي ــا م ــة أهميته ــتمد الدراس تس  -1
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ــي  ــا ف ــويق وأهميته ــوث التس ــة ودور بح ــح وظيف ــا توض ــطتها كم ــكالها وأنش ــف أش ــويقية بمختل ــتخبارات التس االس
المنظمــات.

تســاهم الدراســة فــي توجيــه أنظــار الباحثيــن إلجــراء المزيــد مــن الدراســات فــي هــذا المجــال والــذي يشــكل   -2
إضافــة لــألدب اإلداري.

األهمية العملية )التطبيقية(

ــة  		 ــي وهــو قطــاع االتصــاالت الخلوي ــي االقتصــاد العالمــي والمحل ــة ف ــن أحــد القطاعــات الهام تتخــذ الدراســة م
ــي للدراســة. ــب التطبيق ــااًل للجان مج

تســعى الدراســة إلــى لفــت أنظــار أصحــاب المناصــب اإلشــرافية والعامليــن في شــركة أوريــدو والــوكالء المعتمدين  		
لديهــا إلــى مــدى أهميــة بحــوث التســويق فــي ضــوء توجهــات القيــادة الفعالــة؛ لمــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة وتحقيــق 

العديــد مــن المنافــع فــي البيئــة التســويقية.

فرضيات الدراسة

في إطار تساؤالت الدراسة سيحاول الباحث التحقق من صحة الفرضيات التالية:

الفرضيــة الرئيســة: ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α  ≤ 0.05 ( بيــن االســتخبارات التســويقية 
ــا ألبعادهــا وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو.  تبعً

وينبثق منها الفرضيات الفرعية التالية: 

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α   ≤ 0.05 ( بيــن اســتخبارات الزبائــن وفعاليــة بحــوث  		
التســويق فــي شــركة أوريــدو.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α   ≤ 0.05 ( بيــن اســتخبارات الســوق وفعاليــة بحــوث  		
التســويق فــي شــركة أوريــدو.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α  ≤ 0.05 ( بيــن اســتخبارات المنتــج وفعاليــة بحــوث  	-
التســويق فــي شــركة أوريــدو.

ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α   ≤ 0.05 ( بيــن اســتخبارات المنافســين وفعاليــة بحــوث  	-
التســويق فــي شــركة أوريــدو.

حدود الدراسة

ــة أو عمليــة حــدود موضوعيــة، وحــدود بشــرية، وحــدود مكانيــة، وكذلــك حــدود زمانيــة، حيــث  ــكل دراســة ســواء علمي ل
ســتكون علــى النحــو التالــي:

1. الحــد الموضوعــي: اقتصــرت الدراســة علــى معرفــة دور نظــام االســتخبارات التســويقية بأبعادهــا )اســتخبارات الزبائــن، 
اســتخبارات الســوق، اســتخبارات المنتــج، اســتخبارات المنافســين( فــي فعاليــة بحــوث التســويق بشــركة أوريــدو.

2. الحــد البشــري: ركــزت الدراســة علــى موظفــي شــركة أوريــدو والــوكالء المعتمديــن لديهــا فــي المحافظــات الجنوبيــة 
الفلســطينية.
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3. الحد المكاني: اقتصر تطبيق الدراسة على شركة أوريدو في المحافظات الجنوبية الفلسطينية.

4. الحد الزماني: طبقت الدراسة خالل العام 2021م.

الدراسات السابقة

فيما يلي بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي االستخبارات التسويقية وبحوث التسويق.

الدراسات التي تناولت »االستخبارات التسويقية«

ــة  ــات الريادي ــاح المنظم ــي نج ــويقي ف ــذكاء التس ــى دور ال ــرف عل ــى التع ــت إل ــي هدف ــرحان، 2021(: والت ــة )الس دراس
وتحقيــق الميــزة التنافســية لهــا فــي بيئــات األعمــال المختلفــة. واســتخدم المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة 
مــن جميــع شــركات االتصــاالت فــي األردن وعددهــا ثــالث شــركات، شــركة زيــن وشــركة أورانــج وشــركة أمنيــة، ووزعت 
اســتبانة علــى مــدراء التســويق فــي الشــركات الثــالث حيــث بلــغ عــدد االســتبانات )102( وبلغــت نســبة االســتبانات الصالحــة 
ــركات  ــن ش ــاٍل م ــز ع ــاك تركي ــا: أن هن ــن أهمه ــج م ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة إل ــت الدراس ــد توصل ــل )%99(، وق للتحلي
االتصــاالت األردنيــة علــى أهميــة الــذكاء التســويقي مــن أجــل تحقيــق الميــزة التنافســية فــي تقديــم خدماتهــا للعمــالء مــن خــالل 

اســتخدام المزيــج التســويقي والترويجــي فــي المنتجــات والخدمــات والبحــث والتطويــر.

أمــا دراســة )Hussein, 2020(: والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى أثــر نظــام الــذكاء التســويقي الــذي تتبنــاه كليــة المنصــور 
الخاصــة، وفعاليــة إدارة معلوماتهــا التســويقية وقدرتهــا علــى تحقيــق موقــع اســتراتيجي متميــز فــي ســوق التعليــم الجامعــي 
الخــاص فــي بغــداد. واتبــع المنهــج الوصفــي التحليلــي، وبلــغ عــدد أفــراد مجتمــع البحــث )110( وقــد تــم اختيــار العينــة مــن 
المســتويات التــي يمثلهــا أعضــاء مجلــس الكليــة، وبعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ومســؤولي الوحــدات مــن ذوي الخبــرة 
ــة  ــع الكلي ــا: تتمت ــج مــن أهمه ــى مجموعــة مــن النتائ ــت الدراســة إل ــد توصل ــة، وزعــت عليهــم )85( اســتبانة، وق األكاديمي
وأقســامها بســمعة طيبــة بيــن الطــالب والمجتمــع علــى الرغــم مــن اإلشــاعات حــول تدهــور المســتوى العلمــي فــي الكليــات 

والجامعــات العراقيــة الحكوميــة والخاصــة، خاصــة فــي الســنوات األخيــرة.

ــراز  ــا وإب ــى التكنولوجي ــة القائمــة عل ــادل المعرف ــى تب ــك دراســة )AL-Hashem, 2020(: هدفــت هــذه الدراســة إل كذل
ــي،  ــي التحليل ــج الوصف ــة بالمنافســين، واســتخدم المنه ــرة مقارن ــات مبتك ــم منتج ــٍد ســواء لتقدي ــى ح ذكاء التســويق عل
ــًرا واســتخدم الباحــث االســتبانة  ــات )106( مدي ــم أخــذ عين ــة، وت ــة األردني ــل مجتمــع الدراســة مــن شــركات األدوي وتمث
لتوزيعهــا علــى العينــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: تأثيــر وســاطة ذكاء التســويق فــي 

ــا وذكاء التســويق لتبــادل المعرفــة فــي ابتــكار المنتــج الجديــد. العالقــة بيــن دراســة المتغيــرات، كمــا تعتمــد التكنولوجي

الدراسات التي تناولت »بحوث التسويق«

دراســة )زرقــوط ومســكين، 2021(: هدفــت إلــى تقديــم مقاربــة للمؤسســات الصناعيــة الجزائريــة التــي ترغــب فــي الدخــول 
إلــى األســواق الدوليــة متخــذة التصديــر كاســتراتيجية لذلــك مــن خــالل التركيــز علــى مفهــوم بحــوث التســويق الدوليــة مــع 
ــي  ــع الدراســة ف ــل مجتم ــي، وتمث ــج الوصف ــري. واتبعــت الدراســة المنه ــا التصدي ــي تحســين أدائه ــا ف ــدى فعاليته ــراز م إب
مؤسســة بيفــا صوالتوبــي، واســتخدمت أداة المقابلــة فــي جمــع المعلومــات المتعلقــة بالجانــب الميدانــي، وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن مؤسســة بيفــا صوالتوبــي تعتمــد علــى بحــوث التســويق فــي نشــاطها التصديــري، 
حيــث تســاهم فــي اســتخالص الفــرص التســويقية فــي األســواق الدوليــة مــن خــالل المعلومــات التســويقية التــي توفرهــا إلدارة 
التســويق، كمــا تســاعد فــي حــل المشــاكل التســويقية والحفــاظ علــى نقــاط القــوة وعوامــل النجــاح لتحســين موقفهــا التصديــري 
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باإلضافــة أن ظــروف البيئــة التصديريــة فــي الجزائــر هــي العائــق األساســي لعمليــة الرفــع فــي األداء التصديــري لمؤسســة 
بيفــا والمؤسســات الصناعيــة بصفــة عامــة.

ــى االســتراتيجيات التســويقية  ــر بحــوث التســويق عل ــة أث ــى معرف ــت هــذه الدراســة إل أمــا دراســة )موســى، 2018(: هدف
بالتطبيــق علــى مجموعــة شــركات معاويــة البربــر للصناعــات الغذائيــة، والتعــرف علــى مــدى اهتمامهــا بالبحــث التســويقي. 
ــر للصناعــات  ــة البري ــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن مجموعــة شــركات معاوي ــة المنهــج الوصفــي التحليل اتبعــت الباحث
ــراد مجموعــة  ــرد مــن أف ــة ميســرة تتكــون مــن )150( ف ــى عين ــا عل ــم اســتبانة وتوزيعه ــة بتصمي ــة، وقامــت الباحث الغذائي
شــركات معاويــة البريــر للمنتجــات الغذائيــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: االهتمــام بالبحــث 
التســويقي بمجموعــة شــركات معاويــة البريــر للصناعــات الغذائيــة ســاعد فــي بنــاء اســتراتيجيات تســويقية ناجحــة ســاهمت 
بحــوث التســويق فــي زيــادة المبيعــات بالمجموعــة، وتوصلــت أنــه ال يوجــد قســم متخصــص لبحــوث التســويق بالمجموعــة.

وأيًضــا دراســة )	Aina, &)Bello 201, : هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور بحــوث التســويق فــي أداء تنظيــم 
األعمــال فــي المنظمــات. واســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي المســحي، وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي منظمــات األعمــال، 
طبقــت الدراســة فــي بعــض منظمــات األعمــال المختــارة فــي العاصمــة االتحاديــة إقليــم أبوجــا نيجيريــا. اســتخدمت الدراســة 
ــة  ــان باســتخدام المقابل ــام الباحث ــارة، ق ــار المســتجيبين داخــل المنظمــة المخت ــات العشــوائية البســيطة الختي ــة أخــذ العين تقني
ــا )200(  ــن بينه ــتبانة م ــترداد )210( اس ــم اس ــة، وت ــال المختلف ــات األعم ــى منظم ــتبانة عل ــع )250( اس ــتبانة بتوزي واالس
ــة  ــا: أن عملي ــج مــن أهمه ــن النتائ ــى مجموعــة م ــت الدراســة إل ــد توصل ــل نســبة )%80(. وق ــل، وهــذا يمث صالحــة للتحلي
البحــث التســويقي تلعــب دوًرا مهًمــا فــي أداء منظمــات األعمــال ممــا يعنــي أن هنــاك عالقــة إيجابيــة بيــن أبحــاث التســويق 

وأداء منظمــات األعمــال.
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التعقيب على الدراسات السابقة

مــن حيــث األهــداف: تنوعــت الدراســات الســابقة فــي تناولهــا االســتخبارات التســويقية، وبحــوث التســويق فــي المنظمــات 
ــق  ــة وتحقي ــي نجــاح المنظمــات الريادي ــذكاء التســويقي ف ــى دور ال ــى التعــرف عل ــا مــا هــدف إل ــث األهــداف فمنه مــن حي
الميــزة التنافســية لهــا فــي بيئــات األعمــال المختلفــة كدراســة )الســرحان، 2021(، ومنهــا مــا هــدف إلــى معرفــة أثــر بحــوث 
التســويق علــى االســتراتيجيات التســويقية بالتطبيــق علــى مجموعــة شــركات معاويــة البربــر للصناعــات الغذائيــة، والتعــرف 
علــى مــدى اهتمامهــا بالبحــث التســويقي كدراســة )موســى، 2018(، بينمــا هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى دور 

نظــام االســتخبارات التســويقية فــي فعاليــة بحــوث التســويق بشــركة أوريــدو فــي المحافظــات الجنوبيــة الفلســطينية. 

مــن حيــث منهــج الدراســة: اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع األغلــب مــن الدراســات الســابقة باســتخدامها المنهــج الوصفــي 
Aina, & )Bel- 2015( اســتخدمت المنهــج الوصفــي، بينمــا دراســة )2021  التحليلــي، بينمــا دراســة )زرقــوط ومســكين،

lo, اســتخدمت المنهــج الوصفــي المســحي. 

مــن حيــث أداة الدراســة: اتفقــت هــذه الدراســة مــع معظــم الدراســات الســابقة باســتخدامها االســتبانة كأداة أساســية لجمــع 
البيانــات، مثــل دراســة )الســرحان، 2021(، ودراســة )Hussein, 2020(، ودراســة )AL-Hashem, 2020( وغيرهــا 
 Aina, & 2015( اســتخدمت أداة المقابلــة، بينمــا دراســة )مــن الدراســات الســابقة، أمــا دراســة )زرقــوط ومســكين، 2021

Bello(, اســتخدمت كٍل مــن المقابلــة واالســتبانة. 

ــويقية  ــتخبارات التس ــاول االس ــي تن ــابقة ف ــات الس ــب الدراس ــع أغل ــة م ــة الحالي ــت الدراس ــرات: اتفق ــث المتغي ــن حي م
ــابقة. ــا للدراســات الس ــع خالفً ــر تاب ــا بحــوث التســويق كمتغي ــي تناوله ــة ف ــة الحالي ــزت الدراس ــا تمي ــتقل. بينم ــر مس كمتغي

كمــا اختلفــت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة مــن حيــث القطاعــات التــي درســتها وتحليلهــا، والفتــرة الزمنيــة، 
وطبيعــة العينــة التــي تــم تناولهــا.

اإلطار النظري للدراسة

االستخبارات التسويقية

تمهيد

لقــد زاد االهتمــام بالمعلومــات التســويقية فــي المنظمــات كنتيجــة منطقيــة تعكــس االهتمــام بعــدد مــن المجــاالت الحديثــة 
ــة  ــات المتعلق ــع كل المعلوم ــات التســويقي يجم ــا كان نظــام المعلوم ــة، ولم ــل اإلداري داخــل المنظم ــي العم والمعاصــرة ف
بالبيئــة المحيطــة بالمنظمــة، والــذي يُمكــن اإلدارة مــن اتخــاذ القــرارات الجيــدة إلنجــاح عمــل المنظمــة )الحمامــي، 2020: 

.)145

إن نظــام االســتخبارات التســويقية يعتبــر مــن أهــم األنشــطة ليــس فقــط لنظــام المعلومــات التســويقية، بــل لنظــام 
المعلومــات اإلداريــة أيًضــا، نظــًرا ألهميــة المعلومــات التــي يقدمهــا، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تقليــل حالــة المخاطــرة الناتجــة 
عــن عمليــة اتخــاذ القــرار، ممــا يــؤدي إلــى رفــع كفــاءة وفاعليــة ذلــك القــرار )العجارمــة والطائــي، 2002: 22(. وعــرف 
ألنــوري )2020: 127( االســتخبارات التســويقية بأنــه نظــام يــزود المنظمــة بالمعلومــات التســويقية واالســتراتيجية التــي تعــد 
مهمــة التخــاذ القــرارات لمواجهــة التغيــرات البيئيــة الداخليــة والخارجيــة الحاصلــة. وكمــا َعرفــت كٌل مــن ســعداوي وقبايلــي 
ــل  ــب التفاع ــي تتطل ــروعة والت ــة والمش ــراءات المتكامل ــن اإلج ــة م ــة ومنهجي ــقة ونظامي ــة منس ــي مجموع )2019: 8( ه
ــرات  ــداث والتغي ــك األح ــة تل ــرار لمواجه ــليمها لمتخــذي الق ــات وتس ــع المعلوم ــدف جم ــويقية به ــة التس ــع البيئ ــتمر م المس
دعًمــا ألهــداف المنظمــة. ويــرى ُكل مــن )Ladipo, Kunle, Awoniyi, & Arebi )51:2017 أن نظــام االســتخبارات 
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التســويقية »عبــارة عــن معلومــات تســويقية، وجهــد مســتمر لزيــادة وتعزيــز القــدرة التنافســية للمنظمــة«. 

كمــا أشــار ُكٌل مــن Boikanyo, Lotriet, & Buys )2016( نظــام االســتخبارات التســويقية بأنــه اإلجــراءات التــي 
تســتخدم بواســطة المــدراء للحصــول علــى المعلومــات اليوميــة والتطــورات الحاليــة ذات الصلــة فــي البيئــة التســويقية، وقــد 
اعتــاد مــدراء التســويق فــي الحصــول علــى معلوماتهــم التســويقية مــن خــالل وســائل اإلعــالم، ومواقــع الشــركات، ومقابلــة 

المورديــن، والتحــدث مــع العمــالء، والصحــف التجاريــة وغيرهــا.

ويعــرف الباحــث االســتخبارات التســويقية إجرائيـًـا بأنهــا نظــام يقــوم بجمــع المعلومــات والبيانــات التســويقية مــن الميــدان 
عــن البيئــة التســويقية والزبائــن والمنتجــات والخدمــات والشــركات المنافســة، فــي الســوق وتدفقهــا وتوظيفهــا لصالــح شــركة 

أوريدو.

 أهمية نظام االستخبارات التسويقية 

ــن  ــرار، وتكم ــي الق ــا لصانع ــي يقدمه ــات الت ــة المعلوم ــن قيم ــه م ــويقية دوره وأهميت ــتخبارات التس ــام االس ــتمد نظ يس
ــذار  ــروس، 2017: 81( اإلن ــراري وعت ــا ذكــره )بزق ــه حســب م ــي منظمــات األعمــال مــن كون ــه كنظــام أساســي ف أهميت
المبكــر الــذي يقــوم باســتالم اإلشــارات التحذيريــة إليصالهــا لمتخــذي القــرار لوضــع اإلجــراءات الالزمــة، وتعتبــر جســًرا 
مــا بيــن المعلومــات غيــر المهيكلــة واســتراتيجيات األعمــال، وذلــك مــن خــالل معالجتهــا وتحويلهــا لمعلومــات اســتخبارية 
يمكــن االســتفادة منهــا، ويمثــل نظريــة جديــدة يمكــن مــن خاللهــا رســم اســتراتيجية وقائيــة لدخــول األســواق، وكســب الفــرص 
ــام  ــر الغتن ــال أكب ــة، ومج ــي المنظم ــكار ف ــداع واالبت ــق اإلب ــية لتحقي ــد المصــادر األساس ــل أح ــة، ويمث ــويقية المحتمل التس

الفــرص مــن أمــام المنافســين لتمكيــن المنظمــة، وكشــف مــن هــم المنافســين؛ ليصبــح األمــر أكثــر وضوًحــا.

مكونات نظام االستخبارات التسويقية 

ــة  ــات المادي ــي المكون ــل ف ــوارد تتمث ــات والم ــن المتطلب ــة م ــى مجموع ــاج إل ــويقية يحت ــتخبارات التس ــام االس إن نظ
ــل  ــي التحلي ــة ف ــارات عالي ــن مه ــه م ــا يقدم ــذا النظــام بم ــم له ــر المصــدر األه ــث يعتب ــة والعنصــر البشــري، حي والبرمجي
والجمــع المعلوماتــي )ســعداوي وقبايلــي، 2019: 16(. ولقــد اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن الدراســات، مثــل دراســة 
)الســقا، 2017(، و)أبــو رحمــة، 2015(، وMulwa, 2008((، و)Stull, 2004(، و)Crowley, 2004( علــى مكونــات 

نظــام االســتخبارات التســويقية ويتكــون مــن أربعــة أبعــاد هــي:

ــي النشــاط التســويقي 	  ــة ف ــون نقطــة البداي ــر الزب ــث يعتب ــن ) )Customer Intelligence حي اســتخبارات الزبائ
الحديــث، إذ أنــه يمثــل جوهــر العمــل التســويقي فهــو الــذي يحــدد حاجاتــه ورغباتــه، ثــم تقــوم المنظمــة بمــا يجــب 

.Kotler( ,2003:53( ــه إلشــباع تلــك الحاجــات عمل

اســتخبارات الســوق  )Market Intelligence(إن الطبيعــة المتغيــرة لألســواق والتــي تفرضهــا العديــد مــن 	 
المتغيــرات يتحتــم االنتبــاه لتلــك المتغيــرات، والتــي يجــب أن تؤخــذ بالحســبان عنــد إعــداد االســتراتيجية التســويقية 

)النــوري، 2020: 129(.

اســتخبارات المنتــج Product Intelligence(( حيــث لهــا دوًرا رئيًســا فــي صنــع القــرارات، مــن خــالل تقديــم 	 
ــة  ــة المنافس ــن طبيع ــرة، أو ع ــات الحاض ــادم المنتج ــة لتق ــة المنظم ــال مواجه ــن احتم ــتخبارية ع ــات اس معلوم

ــي، 2019: 17(. ــعداوي وقبايل ــة )س ــكارات الحديث ــة واالبت ــورات التقني ــعرية، والتط ــر الس ــة غي وبخاص
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اســتخبارات المنافســين )Competitor Intelligence( وهــي القــدرة علــى جمــع البيانــات عــن المنافســين ونشــاطاتهم، وتحليــل 
ســلوكهم لتقديــم نمــوذج للتنبــؤ بــه مســتقباًل، حيــث تمثــل مدخــال مهمــا لتشــكيل اســتراتيجية التســويق )دالل ونــوري، 2017: 226(.

شكل رقم )1(: مكونات نظام االستخبارات التسويقية

المصدر: من إعداد الباحث باالستناد إلى دراسة )السقا، 2017(، و )أبو رحمة، 	201(.

بحوث التسويق

تمهيد

تعتبــر بحــوث التســويق مــن أهــم مصــادر المعلومــات التــي تســتخدمها المنظمــات والتــي تعمــل علــى دراســة وتحليــل 
ــه  ــي تواج ــويقية الت ــاكل التس ــل المش ــويقية، وح ــطة التس ــد األنش ــتخدامها لتحدي ــم اس ــي يت ــات الت ــر المعلوم ــوق وتوفي الس
المنظمــات،  وتحــدد بحــوث التســويق المعلومــات المطلوبــة عــن البيئــة التســويقية التــي يعمــل فــي ظلهــا النشــاط التســويقي، 
والبيانــات المتعلقــة بالســلعة أو المنتــج والمســتهلكين والمنافســين والمعلومــات عــن الســوق التــي تســاعد وتلبــي احتياجــات 
اإلدارة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات، والمســاعدة فــي الكشــف عــن الزبائــن الحالييــن والمرتقبيــن لفتــح أســواق جديــدة وتلبيــة 

ــات الزبائــن )أبــو عجــوة، 2016: 553(. احتياجــات ورغب

ويُعــرف قشــطة )2020: 9( بحــوث التســويق بأنهــا الوظيفــة التــي يتــم مــن خاللهــا ربــط الزبائــن أو العمــالء والجمهــور 
بصفــة عامــة بالمنظمــة مــن خــالل المعلومــات التــي يتــم جمعهــا والمســتخدمة فــي تحديــد الفــرص والمشــكالت التــي تواجههــا 

فــي تعاملهــا مــع األســواق وتقييــم وتعديــل تصرفــات المنظمــة بمــا يمكــن مــن رفــع كفــاءة األداء التســويقي.

ــويقية  ــات التس ــع البيان ــي جم ــم ف ــلوب المنظ ــا األس ــويق بأنه ــوث التس ــي )2018: 57( بح ــي وطويط ــير براهيم ويش
المرتبطــة بــأي فرصــة أو مشــكلة تســويقية، ثــم تحليلهــا وتفســيرها وتقديمهــا لــإلدارة فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات. ووصفهــا 
Shaiderov )2012: 6( بأنهــا بحــوث منتظمــة وموضوعيــة لتجميــع وتحليــل المعلومــات بهــدف تحديــد وحــل أي مشــكلة 
فــي مجــال التســويق. أمــاPride & Ferrell  )2011:)84  فقــد عرفوهــا بأنهــا تصميــم وتجميــع وتفســير وتقريــر المعلومــات 

بشــكل منتظــم لمســاعدة المســوقين فــي حــل مشــاكل تســويقية معينــة أو إكســاب ميــزة اســتغالل الفــرص التســويقية.

ويعــرف الباحــث بحــوث التســويق إجرائيـًـا بأنهــا نشــاط خــاص بجمــع وتســجيل ودراســة وتحليــل البيانــات والمعلومــات 
ــذي  ــة لمتخ ــات الالزم ــات والمقترح ــم التوصي ــدو وتقدي ــركة أوري ــا ش ــي تواجهه ــويقية الت ــاكل التس ــن المش ــق ع والحقائ

القــرارات لعــالج هــذه المشــاكل.

وتتمثــل أهميــة بحــوث التســويق حســب مــا أوردهــا )موســى، 38:2018( فــي الكشــف عــن القــوى الشــرائية مــن خــالل 
معرفــة عــدد المســتهلكين، حيــث يســاعد ذلــك فــي تحديــد قيمــة األربــاح ومــدى نجــاح هــذا المنتــج، وكذلــك المنافســة فــي 
ســوق العمــل حيــث يجــب أن يكــون هنــاك بحــث فــي ســوق العمــل حــول أداء المنتــج وكميــة بيعــه؛ لتتحقــق المنافســة مــع 
ــد  ــا وتحدي ــل تفاقمه ــاط الضعــف واألخطــاء قب ــرارات مــن خــالل اكتشــاف نق ــة اتخــاذ الق ــن، وتحســين جــودة عملي اآلخري
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البدائــل التســويقية المتاحــة وعــرض المتغيــرات الخاصــة بالقــرار بطريقــة تمكــن رجــل التســويق مــن اختيــار أفضــل البدائــل. 

توفــر دراســات تقســيم األســواق والمعلومــات حــول الســمات التــي يشــترك فيهــا الزبائــن مــن حيــث مســتوى دخلهــم وثقافتهــم 
ووظائفهــم ومهاراتهــم وهوايتهــم )حــالق، 2020: 130(.

الدراسة الميدانية

منهج الدراسة 

استخدم المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لطبيعة هذه الدراسة.

مجتمع الدراسة 

ــة الفلســطينية  ــدو والــوكالء المعتمديــن بالمحافظــات الجنوبي يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع موظفــي شــركة أوري
والبالــغ عددهــم )178( مــا بيــن )90( موظفـًـا فــي شــركة أوريــدو و)88( وكيــاًل معتمــدًا، وزعــت أداة الدراســة »االســتبانة« 
ــتبانة صالحــة  ــاد )143( اس ــم اعتم ــة االســتطالعية، وت ــتبعاد العين ــد اس ــم )158( بع ــغ عدده ــع الدراســة والبال ــى مجتم عل

للتحليــل، وكانــت نســبة االســترداد )%90.5(، واعتمــد الباحــث أســلوب الحصــر الشــامل لتطبيــق أداة الدراســة.                                          

)إحصائية مجتمع الدراسة من دائرة االتصاالت التسويقية في شركة أوريدو لعام 2021(.	 

أداة الدراسة

تــم اســتخدام االســتبانة كأداة رئيســة، والتــي تــم إعدادهــا فــي ضــوء االطــالع علــى األدب اإلداري المرتبــط بموضــوع 
نظــام االســتخبارات التســويقية وبحــوث التســويق، وباالســتفادة مــن االســتبانات التــي وردت فــي الجانــب النظري والدراســات 

السابقة. 

 صدق االستبانة

قام الباحث بالتحقق من صدق االستبانة من خالل اآلتي:

صــدق المحكميــن: عرضــت االســتبانة فــي صورتهــا األوليــة علــى مجموعــة مــن المحكميــن، وأخــذ آرائهــم مــن . 1
ــد  ــا للبُع ــاء كٍل منه ــويق، وانتم ــوث التس ــة بح ــي فعالي ــويقية ف ــتخبارات التس ــدور االس ــرات ل ــبة الفق ــث مناس حي
المدرجــة فيــه، ومــدى وضــوح الفقــرات، وعلــى ضــوء ذلــك تــم تعديــل بعــض الفقــرات، وتــم اعتمــاد الفقــرات التــي 

حظيــت بإجمــاع مــن المحكميــن. 

صــدق االتســاق الداخلــي لالســتبانة: تــم تطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن )20( مفــردة، وذلــك . 2
بإيجــاد االرتبــاط بيــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة ودرجــة البُعــد المدرجــة فيــه، وفيمــا يأتــي توضيــح 

ذلــك:

االتساق الداخلي للمحور األول: االستخبارات التسويقية

تبيــن الجــداول )2(، )3(، )4(، )5(، )6( معامــالت صــدق االتســاق الداخلــي لفقــرات أبعــاد المحــور األول، وكذلــك معامالت 
صــدق االتســاق الداخلــي لألبعاد نفســها.
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جدول )2(: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات البُعد األول )استخبارات الزبائن( والدرجة الكلية للبُعد

معامل الفقرات
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.7880.01تسعى الشركة إلى الحصول على معلومات استخباراتية عن الزبائن باستمرار.1

0.8110.01تمتلك الشركة قاعدة بيانات كاملة عن زبائنها.2

0.8230.01تعتمد الشركة على المعلومات الواردة من الزبائن في صنع القرارات التسويقية.3

0.8490.01تساعد المعلومات التسويقية الشركة في تقسيم الزبائن إلى فئات لتنويع الخدمات المقدمة.4

تستخدم الشركة المعلومات التسويقية في معرفة المتغيرات التي تؤثر على احتياجات ورغبات 5
0.8980.01الزبائن.

0.7050.01تستكشف الشركة سلوك الزبائن لقياس مدى والئهم لها.6

يتبيــن مــن الجــدول )2( أن معامــالت االرتبــاط بيــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات البُعــد األول والدرجــة الكليــة للبُعــد تراوحــت 
ــد األول  ــرات البُع ــد فق ــك تُع ــد مســتوى )0.01(؛ وبذل ــة عن ــاط دال ــالت ارتب ــي معام ــن )0.705 – 0.898(، وه ــا بي قيمته

)اســتخبارات الزبائــن( صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.

جدول )3(: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات البُعد الثاني )استخبارات السوق( والدرجة الكلية للبُعد

 معاملالفقرات
االرتباط

 مستوى
الداللة

0.4120.40 تستطيع الشركة تحديد حجم السوق من خالل تطبيق نظام استخبارات التسويق.1
0.5670.01تسهم االستخبارات التسويقية في اكتشاف الفرص والتهديدات التي تواجه الشركة.2
0.6650.01تزود االستخبارات التسويقية الشركة بالمعلومات المتعلقة بالتطورات في البيئة الخارجية.3
0.7010.01تغير الشركة استراتيجياتها بموجب التغيرات الحاصلة في السوق. 4

0.7460.01تستخدم الشركة المعلومات التسويقية لمعرفة التوجهات التكنولوجية في السوق.5

0.9030.01تستفيد الشركة من التقارير المنشورة من الجهات الحكومية لمعرفة التغيرات في السوق.6

تطور الشركة برنامجها التسويقي اعتماداً على المعلومات التي تم جمعها من خالل االستخبارات 7
0.6170.01التسويقية.

0.7100.01تَُحدث الشركة برامج االستخبارات التسويقية بصفة دورية.8

ــد  ــة للبُع ــة الكلي ــي والدرج ــد الثان ــرات البُع ــن فق ــرة م ــة كل فق ــن درج ــاط بي ــالت االرتب ــدول )3( أن معام ــن الج ــن م يتبي
ــرة  ــدا الفق ــا ع ــة )0.01(، م ــد مســتوى دالل ــة عن ــاط دال ــالت ارتب ــي معام ــن )0.567 – 0.903(، وه ــا بي تراوحــت قيمته
األولــى التــي كانــت غيــر دالــة ولذلــك يتــم حذفهــا؛ وبذلــك تُعــد فقــرات البُعــد الثانــي )اســتخبارات الســوق( مــا عــدا الفقــرة 
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ــا وضعــت لقياســه. ــة لم ــى صادق األول

جدول )4(: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات البُعد الثالث )استخبارات المنتج( والدرجة الكلية للبُعد

معامل الفقرات
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.6340.01تعتمد الشركة على المعلومات االستخباراتية في تحديد الخدمات والعروض الجديدة.1

0.5390.01تحسن الشركة خدماتها باستمرار وفقاً للمعلومات التسويقية. 2

0.5210.01تحقق المعلومات االستخباراتية االبتكارات الحديثة في الخدمات المقدمة من قبل الشركة.3

0.8370.01تدرس الشركة فاعلية خدماتها المقدمة باستمرار.4

0.7440.01تجمع الشركة معلومات كافية لمعرفة أسعار الخدمات المقدمة في السوق. 5

0.6900.01تمتلك الشركة مرونة في خطوط الخدمة تمكنها من االستجابة السريعة لرغبات الزبائن.6

ــد اتخــاذ قــرارات متعلقــة 7 ــة لهــا عن ــة والخارجي ــار الظــروف الداخلي ــن االعتب تأخــذ الشــركة بعي
ــم الخدمــة. 0.3520.32بتقدي

ــد  ــة للبُع ــة الكلي ــث والدرج ــد الثال ــرات البُع ــن فق ــرة م ــة كل فق ــن درج ــاط بي ــالت االرتب ــدول )4( أن معام ــن الج ــن م يتبي
ــرة  ــدا الفق ــا ع ــة )0.01(، م ــد مســتوى دالل ــة عن ــاط دال ــالت ارتب ــي معام ــن )0.521 – 0.837(، وه ــا بي تراوحــت قيمته
الســابعة التــي كانــت غيــر دالــة ولذلــك يتــم حذفهــا؛ وبذلــك تُعــد فقــرات البُعــد الثالــث )اســتخبارات المنتــج( مــا عــدا الفقــرة 

ــة لمــا وضعــت لقياســه. الســابعة صادق

جــدول )	(: معامــالت االرتبــاط بيــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات البُعــد الرابــع )اســتخبارات المنافســين( والدرجــة الكليــة 
للبُعــد

معامل الفقرات
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.9150.01تتابع الشركة كافة النشاطات التي يقوم بها المنافسون.1

0.9010.01يكشف نظام االستخبارات التسويقية مصادر الميزة التنافسية للمنافسين.2

تحــدد الشــركة نقــاط القــوة والضعــف الموجــودة لــدى الشــركات المنافســة مــن خــالل مــا 3
0.9210.01يقدمــه النظــام عــن المنافســين.

تحــرص الشــركة علــى حضــور المعــارض التــي يقيمهــا المنافســين لمعرفــة اســتراتيجياتهم 4
0.8080.01التســويقية التنافســية.

تســتخدم الشــركة التقاريــر والمعلومــات المنشــورة فــي معرفــة أهــداف وخطــط وسياســات 5
0.8940.01المنافســين.
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0.8960.01تسهم المعلومات التسويقية في إدراك مخاطر المنافسين المحتملين للمؤسسة.6

ــد  ــة للبُع ــة الكلي ــع والدرج ــد الراب ــرات البُع ــن فق ــرة م ــة كل فق ــن درج ــاط بي ــالت االرتب ــدول )5( أن معام ــن الج ــن م يتبي
تراوحــت قيمتهــا بيــن )0.808 – 0.921(، وهــي معامــالت ارتبــاط دالــة عنــد مســتوى )0.01(؛ وبذلــك تُعــد فقــرات البُعــد 

ــة لمــا وضعــت لقياســه. ــع )اســتخبارات المنافســين( صادق الراب

كمــا تــم إيجــاد معامــل االرتبــاط بيــن درجــة كل بُعــد مــن أبعــاد المحــور األول والدرجــة الكليــة للمحــور، والجــدول )6( يبيــن 
ذلك.

جدول )6(: معامالت ارتباط كل بُعد من األبعاد بالدرجة الكلية للمحور األول

مستوى الداللةمعامل االرتباطعدد الفقراتالبُعد

60.6370.01استخبارات الزبائن1

70.6380.01استخبارات السوق2

60.5980.01استخبارات المنتج3

60.6210.01استخبارات المنافسين4

يتبيــن مــن الجــدول )6(، أن جميــع أبعــاد المحــور األول مرتبطــة ارتباًطــا دااًل مــع الدرجــة الكليــة للمحــور، حيــث تراوحــت 
معامــالت ارتباطهــا مــع الدرجــة الكليــة للمحــور بيــن )0.598 – 0.638(، وهــي معامــالت ارتبــاط مقبولــة إحصائيًــا عنــد 

مســتوى داللــة )0.01(.

االتساق الداخلي للمحور الثاني: بحوث التسويق

يبين الجدول )7( معامالت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني

جدول )7(: معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور

معامل الفقرات
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.3880.11تقدم الشركة خدماتها في السوق بعد معرفتها لحاجات ورغبات الزبائن.1

0.3520.21تطرح الشركة خدماتها وعروضها الجديدة بعد دراستها للمنافسين.2

0.7020.01يدفع انخفاض مبيعات الشركة إلى القيام بالبحث التسويقي.3

0.8530.01تحرص الشركة على القيام بإجراء بحوث التسويق التطويرية بشكل دوري.4

تســهم بحــوث التســويق فــي دعــم نظــام المعلومــات التســويقي بالبيانــات الالزمــة التخــاذ 5
ــرارات. 0.7850.01الق
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0.8190.01يتطلب نجاح البحث التسويقي القيام بالدراسة الميدانية.6

0.6860.01يعطي تطبيق التجربة في البحث التسويقي نتائج أكثر دقة للبحث.7

0.6980.01تعتمد الشركة على البيانات المكتبية والوثائق عند اتخاذ القرارات التسويقية.8

تســعى بحــوث التســويق إلــى جمــع وتحليــل المعلومــات عــن البيئــة المحيطــة بالشــركة مــن 9
0.7010.01أجــل التخطيــط للنشــاط التســويقي.

0.7620.01تعتبر بحوث التسويق أداة لحل المشكالت التسويقية.10

0.6890.01 تعطي بحوث التسويق القدرة على تحليل الموقف التنافسي في األسواق المختلفة.11

0.7080.01تحدد الشركة األشخاص المستهدفين من الرسالة اإلعالنية عبر بحوث التسويق.12

تســتخدم الشــركة بحــوث التســويق مــن أجــل اإلبــداع فــي طــرق الترويــج واإلعــالن بأفــكار 13
0.8070.01جديــدة تجــذب الزبائــن.

تتعــرف الشــركة علــى الطــرق المســتخدمة مــن قبــل المنافســين لجــذب الزبائــن مــن خــالل 14
0.3540.13بحــوث التســويق.

يتبيــن مــن الجــدول )7( أن معامــالت االرتبــاط بيــن درجــة كل فقــرة مــن فقــرات المحــور الثانــي والدرجــة الكليــة للمحــور 
تراوحــت قيمتهــا بيــن )0.686 – 0.853(، وهــي معامــالت ارتبــاط دالــة عنــد مســتوى داللــة )0.01(، مــا عــدا الفقــرات 
)1، 2، 14( والتــي كانــت غيــر دالــة ولذلــك يتــم حذفهــا؛ وبذلــك تُعــد فقــرات المحــور الثانــي مــا عــدا الفقــرات )1، 2، 14( 

صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.

ثبات االستبانة: تحقق الباحث من ثبات االستبانة من خالل: 

1.التجزئــة النصفيــة: تــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة باســتخدام التجزئــة النصفيــة مــن خــالل تجزئتهــا إلــى نصفيــن الفقــرات 
الزوجيــة مقابــل الفقــرات الفرديــة، وحســاب االرتبــاط بيــن درجــات الفقــرات فــي كٍل مــن النصفيــن لمحــاور االســتبانة وأبعــاد 
ــة ســبيرمان بــروان أو جيتمــان، والجــدول )8( يبيــن  ــات باســتخدام معادل ــم حســاب معامــل الثب ــم ت المحــور األول، ومــن ث

لك. ذ

جدول )8(: معامالت ثبات محاور االستبانة وأبعاد المحور األول باستخدام التجزئة النصفية

عدد البُعدالمحاور واألبعاد
الفقرات

معامـل 
معامـــل الثــبـاتاالرتباط

المحور األول

االستخبارات التسويقية

سبيرمان60.8790.935البُعد األول: استخبارات الزبائن
جيتمان70.6230.756البُعد الثاني: استخبارات السوق
سبيرمان60.7520.858البُعد الثالث: استخبارات المنتج

سبيرمان60.8100.895البُعد الرابع: استخبارات المنافسين
جيتمان250.7720.871المحور األول ككل

جيتمان110.6660.800المحور الثاني: بحوث التسويق

يتبيــن مــن الجــدول )8(، أن قيــم معامــل الثبــات لمحــاور االســتبانة وألبعــاد المحــور األول باســتخدام التجزئــة النصفيــة هــي 
قيــم مقبولــة إحصائيـًـا، مــا يــدل علــى أن االســتبانة علــى مســتوى مناســب مــن الثبــات.
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2.معامــل ألفــا كرونبــاخ: وتــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة بحســاب قيــم معامــل )ألفــا كرونبــاخ( للدرجــة الكليــة لمحــاور 
ــك. ــن ذل االســتبانة وأبعــاد المحــور األول، والجــدول )9(  يبي

جدول )9(: معامالت ثبات محاور االستبانة وأبعاد المحور األول باستخدام معامل ألفا كرونباخ

عدد الفقراتالبُعدالمحاور واألبعاد
الدرجة 
معامل الكلية

الثبات

المحور األول

االستخبارات التسويقية

6300.879البُعد األول: استخبارات الزبائن
7350.824البُعد الثاني: استخبارات السوق
6300.729البُعد الثالث: استخبارات المنتج

6300.946البُعد الرابع: استخبارات المنافسين
0.879	12	2المحور األول ككل

	0.89		11المحور الثاني: بحوث التسويق

يتبيــن مــن الجــدول )9(، أن قيــم معامــل الثبــات لمحــاور االســتبانة وألبعــاد المحــور األول باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ 
هــي قيــم مقبولــة إحصائيًــا، مــا يــدل علــى أن االســتبانة مناســبة مــن حيــث الثبــات.

األساليب اإلحصائية للدراسة 

لإلجابة على تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لإلجابة عن السؤالين األول والثاني.. 1

معامــل ارتبــاط بيرســون: لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث، باإلضافــة لفحــص صــدق االتســاق الداخلــي والصــدق . 2
البنائــي.

مستويات التقدير المعتمدة: لتفسير نتائج السؤالين األول والثاني.. 3

جدول )10(: مستويات التقدير المعتمدة في الدراسة

درجة الموافقالوزن النسبيالمتوسط الحسابي
صغيرة جدًا0.20  الوزن النسبي  1.000.36  المتوسط الحسابي  1.80
صغيرة0.36  الوزن النسبي  1.800.52  المتوسط الحسابي  2.60
متوسطة0.52  الوزن النسبي  2.600.68  المتوسط الحسابي  3.40
كبيرة0.68  الوزن النسبي  3.400.84  المتوسط الحسابي  4.20
كبيرة جدًا0.84  الوزن النسبي  4.201.00  المتوسط الحسابي  5.00

اإلجابة على تساؤالت الدراسة

1. اإلجابة عن السؤال األول

ــم حســاب التكــرار والمتوســط  ــة عــن الســؤال األول »مــا واقــع االســتخبارات التســويقية فــي شــركة أوريــدو؟«. ت لإلجاب
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ــتخبارات  ــور األول )االس ــاد المح ــن أبع ــد م ــكل بُع ــة ل ــة الموافق ــة ودرج ــبة المئوي ــاري والنس ــراف المعي ــابي واالنح الحس
ــج. ــك النتائ ــل تل ــن تفصي ــدول )11( يبي ــور األول ككل. والج ــويقية( وللمح التس

جــدول )11(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة ودرجــة الموافقــة ألبعــاد المحــور األول 
)االســتخبارات التســويقية( وللمحــور األول ككل

عدد األبعادم
الفقرات

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
درجة الترتيبالمئوية

الموافقة

كبيرة جدًا625.9331.2686.401استخبارات الزبائن1
كبيرة جدًا729.883.68085.402استخبارات السوق2
كبيرة جدًا625.222.63584.103استخبارات المنتج3
كبيرة621.963.74073.204استخبارات المنافسين4

كبيرة 25102.997.79482.40المحور األول: االستخبارات التسويقية

ــا  ــت قيمته ــة بلغ ــبة مئوي ــى نس ــى أعل ــل عل ــد حص ــن« ق ــتخبارات الزبائ ــد األول »اس ــدول )11(، أن البُع ــن الج ــن م يتبي
)%86.40(، يليــه البُعــد الثانــي »اســتخبارات الســوق« بنســبة مئويــة )%85.40(. بينمــا حصــل البُعــد الثالــث »اســتخبارات 
المنتــج« علــى الترتيــب الثالــث بنســبة مئويــة بلغــت قيمتهــا )%84.10(، فيمــا حصــل البُعــد الرابــع »اســتخبارات المنافســين« 
علــى الترتيــب األخيــر بنســبة مئويــة )%73.20(. بينمــا بلغــت النســبة المئويــة للمحــور األول »االســتخبارات التســويقية« 

ــرة. ككل )%82.40( أي درجــة كبي

ويعــزو الباحــث هــذه النســبة المرتفعــة إلــى حــرص الشــركة للمحافظــة علــى مكانتهــا فــي الســوق واهتمامهــا الكبيــر بتوظيــف 
االســتخبارات التســويقية وإن كانــت ليــس بــذات المفهــوم، وكذلــك جمــع المعلومــات الدقيقــة للوقــوف أمــام المنافســين، وتقديــم 
خدماتهــا علــى أكمــل وجــه، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كٍل مــن: دراســة )حمــد، 2019( والتــي أكــدت إلــى أن 
ــات عــن  ــع المعلوم ــل أســعار المنافســين وجم ــات المنافســين وتحلي ــل خطــط وتوجه ــة وتحلي ــم بمتابع شــركة السكســك تهت
أنشــطتهم الحاليــة والســابقة والمســتقبلية. ودراســة )زواغــي وقاشــي، 2017(، والتــي أكــدت علــى قناعــة الكثيــر مــن المــدراء 

علــى أهميــة الــذكاء التســويقي فــي تحســين أداء المنظمــة. 

ــاب  ــم حس ــد ت ــؤال األول، فق ــى الس ــة عل ــي اإلجاب ــث ف ــاعدت الباح ــي س ــة الت ــة التفصيلي ــم اإلحصائي ــل القي ــان تحلي ولبي
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة ودرجــة الموافقــة لــكل فقــرة مــن فقــرات األبعــاد األربعــة 

ــور األول.  ــي المح ف

البُعد األول: استخبارات الزبائن

جــدول )12(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة ودرجــة الموافقــة لفقــرات البُعــد األول )اســتخبارات 
الزبائــن(

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
درجة الترتيبالمئوية

الموافقة

تســعى الشــركة إلــى الحصــول علــى معلومــات اســتخباراتية عــن 1
كبيرة جدًا4.240.90384.806الزبائــن باســتمرار.

كبيرة جدًا4.390.59487.801تمتلك الشركة قاعدة بيانات كاملة عن زبائنها.2
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تعتمــد الشــركة علــى المعلومــات الــواردة مــن الزبائــن فــي صنــع 3
كبيرة جدًا4.270.63985.405القــرارات التســويقية.

ــى 4 ــن إل ــيم الزبائ ــي تقس ــات التســويقية الشــركة ف تســاعد المعلوم
ــة. ــات المقدم ــع الخدم ــات لتنوي كبيرة جدًا4.300.76086.004فئ

ــرات 5 ــة المتغي ــي معرف ــات التســويقية ف تســتخدم الشــركة المعلوم
ــن. ــات الزبائ ــى احتياجــات ورغب ــر عل ــي تؤث كبيرة جدًا4.340.71386.803الت

كبيرة جدًا4.390.74187.802تستكشف الشركة سلوك الزبائن لقياس مدى والئهم لها.6

يتبيــن مــن الجــدول )12(، أن الفقــرة الثانيــة »تمتلــك الشــركة قاعــدة بيانــات كاملــة عــن زبائنهــا« حصلــت علــى المرتبــة 
ــلوك  ــركة س ــف الش ــة »تستكش ــرة السادس ــا الفق ــة )%87.80(، تليه ــبة مئوي ــد األول بنس ــرات البُع ــب فق ــي ترتي ــى ف األول
الزبائــن لقيــاس مــدى والئهــم لهــا« بنســبة مئويــة )%87.80(. وأن أدنــى الفقــرات هــي الفقــرة األولــى »تســعى الشــركة إلــى 
الحصــول علــى معلومــات اســتخباراتية عــن الزبائــن باســتمرار« والتــي حصلــت علــى المرتبــة األخيــرة بنســبة )84.80%(، 
ويعــزو الباحــث النســب المرتفعــة فــي البعــد ككل إلــى حــرص شــركة أوريــدو للمحافظــة علــى مكانتهــا فــي الســوق واهتمامهــا 
ــة  ــم وتنمي ــدف المحافظــة عليه ــم به ــليمة الخاصــة به ــات الس ــى البيان ــن للحصــول عل ــتخبارات الزبائ ــف اس ــر بتوظي الكبي

حصتهــا الســوقية. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كٍل مــن: دراســة )روش وآخــرون، 2018( فقــد حصــل بُعــد اســتخبارات الزبائــن علــى 
نســبة )%92(، ودراســة )دالل، 2017( حيــث جــاء بُعــد اســتخبارات الزبائــن بنســبة مئويــة بلغــت )86.32%(.

البُعد الثاني: استخبارات السوق

جدول )13(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية ودرجة الموافقة لفقرات البُعد الثاني )استخبارات السوق(

 المتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 النسبة
 درجةالترتيبالمئوية

الموافقة

تســهم االســتخبارات التســويقية فــي اكتشــاف الفــرص والتهديــدات 1
كبيرة جدًا4.450.64789.001التــي تواجــه الشــركة.

تــزود االســتخبارات التســويقية الشــركة بالمعلومــات المتعلقــة 2
كبيرة جدًا4.370.76687.403بالتطــورات فــي البيئــة الخارجيــة باســتمرار.

ــي 3 ــة ف ــرات الحاصل ــب التغي ــتراتيجياتها بموج ــركة اس ــر الش تغي
كبيرة جدًا4.430.58788.602الســوق. 

التوجهــات 4 لمعرفــة  التســويقية  المعلومــات  الشــركة  تســتخدم 
الســوق. فــي  كبيرة جدًا4.320.62386.404التكنولوجيــة 

تســتفيد الشــركة مــن التقاريــر المنشــورة مــن الجهــات الحكوميــة 5
كبيرة جدًا4.120.61182.406لمعرفــة التغيــرات فــي الســوق.

ــات 6 ــى المعلوم ــاداً عل ــويقي اعتم ــا التس ــركة برنامجه ــور الش تط
ــن خــالل االســتخبارات التســويقية. ــا م ــم جمعه ــي ت كبيرة جدًا4.170.90483.405الت

كبيرة جدًا4.020.83580.407تَُحدث الشركة برامج االستخبارات التسويقية دوريًا.7

يتبيــن مــن الجــدول )13(، أن الفقــرة األولــى »تســهم االســتخبارات التســويقية فــي اكتشــاف الفــرص والتهديــدات التــي تواجــه 
الشــركة« حصلــت علــى المرتبــة األولــى فــي ترتيــب فقــرات البُعــد الثانــي بنســبة مئويــة )%89.00(، وأن أدنــى الفقــرات 
هــي الفقــرة الســابعة »تَُحــدث الشــركة برامــج االســتخبارات التســويقية دوريـًـا« حصلــت علــى المرتبــة األخيــرة بنســبة مئويــة 

.)80.40%(

ويعــزو الباحــث ارتفــاع النســبة فــي البعــد ككل إلــى حــرص شــركة أوريــدو علــى توظيــف مواردهــا وإمكانياتهــا بــذكاء فــي 
ســبيل امتــالك رؤيــة واضحــة نحــو أهدافهــا التســويقية المختلفــة، وتعزيــز مكانتهــا وقدرتهــا فــي الســوق بيــن منافســيها وجــل 
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اهتمامهــا الكبيــر بجمــع المعلومــات عــن التطــورات والتغيــرات عــن البيئــة الداخليــة والخارجيــة باســتمرار. 

ــد نســبة اســتخبارات  ــث بلغــت بُع ــج دراســة كٍل مــن: دراســة )روش وآخــرون، 2018(، حي ــق هــذه النتيجــة مــع نتائ وتتف
الســوق )95 %(، ودراســة )الســقا، 2017(، فقــد حصــل بُعــد اســتخبارات الســوق علــى نســبة )%82.95)، واختلفــت هــذه 

النتيجــة مــع دراســة )روســتم وقرداغــي، 2020( فقــد حصــل بُعــد اســتخبارات الســوق علــى نســبة )64%(.

البُعد الثالث: استخبارات المنتج

جــدول )14(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة ودرجــة الموافقــة لفقــرات البُعــد الثالــث )اســتخبارات 
لمنتج( ا

 المتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 النسبة
 درجةالترتيبالمئوية

الموافقة

تحديــد 1 فــي  االســتخباراتية  المعلومــات  الشــركة علــى  تعتمــد 
الجديــدة. والعــروض  كبيرة جدًا4.220.59884.403الخدمــات 

كبيرة جدًا4.130.58482.604تحسن الشركة خدماتها باستمرار وفقاً للمعلومات التسويقية. 2

فــي 3 الحديثــة  االبتــكارات  االســتخباراتية  المعلومــات  تحقــق 
الشــركة. قبــل  مــن  المقدمــة  كبيرة جدًا4.340.73186.802الخدمــات 

كبيرة جدًا4.360.64487.201تدرس الشركة فاعلية خدماتها المقدمة باستمرار.4

تجمــع الشــركة معلومــات كافيــة لمعرفــة أســعار الخدمــات المقدمة 5
ــوق.  كبيرة جدًا4.130.71482.605في الس

ــرة فــي خطــوط الخدمــة تمكنهــا مــن 6 ــة كبي ــك الشــركة مرون تمتل
ــن. ــات الزبائ كبيرة جدًا4.030.82680.606االســتجابة الســريعة لرغب

يتبيــن مــن الجــدول )14(، أن الفقــرة الرابعــة »تــدرس الشــركة فاعليــة خدماتهــا المقدمــة باســتمرار« حصلــت علــى المرتبــة 
األولــى فــي ترتيــب فقــرات البُعــد الثالــث بنســبة مئويــة )%87.20(، كمــا أن أدنــى الفقــرات هــي الفقــرة السادســة »تمتلــك 
ــة  ــى المرتب ــت عل ــن« حصل ــات الزبائ ــا مــن االســتجابة الســريعة لرغب ــة تمكنه ــي خطــوط الخدم ــرة ف ــة كبي الشــركة مرون

األخيــرة بنســبة مئويــة )80.60%(.

ــات  ــي جــودة الخدم ــة وه ــة ثابت ــا سياس ــدو لديه ــى أن شــركة أوري ــد ككل إل ــي البع ــبة ف ــذه النس ــاع ه ــزو الباحــث ارتف ويع
ــي  ــدم يســاعدها ف ــات متق ــا لنظــام معلوم ــن خــالل امتالكه ــا م ــى تطويره ــا عل ــل دائًم ــى والعم ــي الدرجــة األول ــة ف المقدم
اســتمرار تدفــق المعلومــات لرفــع كفــاءة المعرفــة لديهــا، واهتمامهــا بتطويــر خدمــات أفضــل ممــا توصلــت إليــه الشــركات 
المنافســة لضمــان مكانــة مرموقــة بيــن المنافســين فــي الســوق، والمحافظــة علــى حصتهــا الســوقية التــي تتضمــن اســتدامة 
نحــو مبيعاتهــا وخدماتهــا. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كٍل مــن: دراســة )روش وآخــرون، 2018( فقــد بلغــت نســبة 
ــد  ــد اســتخبارات المنتــج )%79.48(، البُع ــد بلغــت نســبة بُع ــد اســتخبارات المنتــج )%89(، ودراســة )دالل، 2017( فق بُع

الرابــع: اســتخبارات المنافســين

جــدول )	1(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســبة المئويــة ودرجــة الموافقــة لفقــرات البُعــد الرابــع )اســتخبارات 
المنافسين(

 المتوسطالفقراتم
الحسابي

 االنحراف
المعياري

 النسبة
 درجةالترتيبالمئوية

الموافقة
كبيرة3.830.82576.601تتابع الشركة كافة النشاطات التي يقوم بها المنافسون.1

ــزة التنافســية 2 يكشــف نظــام االســتخبارات التســويقية مصــادر المي
كبيرة3.760.82475.202للمنافســين.
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ــدى الشــركات 3 ــف الموجــودة ل ــوة والضع ــاط الق تحــدد الشــركة نق
ــه النظــام عــن المنافســين. ــا يقدم كبيرة3.700.82374.003المنافســة مــن خــالل م

تحــرص الشــركة علــى حضــور المعــارض التــي يقيمهــا المنافســين 4
كبيرة3.540.73970.805لمعرفــة اســتراتيجياتهم التســويقية التنافســية.

تســتخدم الشــركة التقاريــر والمعلومــات المنشــورة فــي معرفــة 5
كبيرة3.520.91870.406أهــداف وخطــط وسياســات المنافســين.

المنافســين 6 مخاطــر  إدراك  فــي  التســويقية  المعلومــات  تســهم 
للمؤسســة. كبيرة3.620.86272.404المحتمليــن 

يتبيــن مــن الجــدول )15(، أن الفقــرة األولــى »تتابــع الشــركة كافــة النشــاطات التــي يقــوم بهــا المنافســون« حصلــت علــى 
ــة  ــرة الخامس ــي الفق ــرات ه ــى الفق ــة )%76.60(، وأن أدن ــبة مئوي ــع بنس ــد الراب ــرات البُع ــب فق ــي ترتي ــى ف ــة األول المرتب
ــى  ــت عل ــين« حصل ــات المنافس ــط وسياس ــداف وخط ــة أه ــي معرف ــورة ف ــات المنش ــر والمعلوم ــركة التقاري ــتخدم الش »تس
المرتبــة األخيــرة بنســبة مئويــة )%70.40(، ويعــزو الباحــث ارتفــاع النســبة بشــكٍل عــام وفــي البعــد ككل إلــى إدراك شــركة 
ــذي اســتدعى  ــر ال ــوي، األم ــة االتصــال الخل ــم خدم ــدان تقدي ــي مي ــة التنافســية ف ــوة المنافســة وشراســة المعرك ــدو بق أوري
اهتمامهــا بالتقصــي والتحــري عــن المنافســين والشــركات المنافســة لهــا لمعرفــة خططهــم ونمــط تفكيرهــم لمواجهتهــم مــن 

خــالل اســتباقهم خطــوةً إلــى األمــام وتجنــب المفاجئــات فــي الســوق الصــادرة عــن المنافســين. 

ــد اســتخبارات المنافســين علــى  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كٍل مــن: دراســة )حمــد، 2019(، حيــث حصــل بُع
نســبة )79.39 %(، ودراســة )روش وآخــرون، 2018( فقــد بلغــت نســبة بُعــد اســتخبارات المنافســين علــى نســبة )92%(.

2. اإلجابة عن السؤال الثاني

ولبيــان تحليــل القيــم اإلحصائيــة التفصيليــة التــي ســاعدت الباحــث فــي اإلجابــة علــى الســؤال الثانــي »مــا مســتوى فعاليــة 
بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو؟«. تــم حســاب التكــرار والمتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســبة المئويــة 

ودرجــة الموافقــة لفقــرات المحــور الثانــي )بحــوث التســويق( وللمحــور ككل. والجــدول )16( يبيــن تفصيــل تلــك النتائــج.

جــدول )16(: المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة واألوزان النســبية ودرجــة الموافقــة لفقــرات المحــور الثانــي )بحــوث 
التســويق( وللمحــور الثانــي ككل

المتوسط الفقراتم
الحسابي

االنحراف 
المعياري

النسبة 
درجة الترتيبالمئوية

الموافقة
كبيرة جدًا4.230.65784.605يدفع انخفاض مبيعات الشركة إلى القيام بالبحث التسويقي.1

تحــرص الشــركة علــى القيــام بإجــراء بحــوث التســويق التطويرية 2
دوري. كبيرة جدًا4.240.56984.804بشكل 

ــويقي 3 ــات التس ــام المعلوم ــم نظ ــي دع ــويق ف ــوث التس ــهم بح تس
كبيرة جدًا4.180.72883.607بالبيانــات الالزمــة التخــاذ القــرارات.

كبيرة جدًا4.300.65086.002يتطلب نجاح البحث التسويقي القيام بالدراسة الميدانية.4

ــة 5 ــر دق ــج أكث ــي البحــث التســويقي نتائ ــة ف ــق التجرب يعطــي تطبي
كبيرة جدًا4.160.61383.209للبحــث.

تعتمــد الشــركة علــى البيانــات المكتبيــة والوثائــق عنــد اتخــاذ 6
التســويقية. كبيرة جدًا4.210.71184.206القــرارات 

تســعى بحــوث التســويق إلــى جمــع وتحليــل المعلومــات عــن البيئــة 7
كبيرة جدًا4.390.59487.801المحيطــة للتخطيط للنشــاط التســويقي.

كبيرة جدًا4.110.74282.2010تعتبر بحوث التسويق أداة لحل المشكالت التسويقية.8
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 تعطــي بحــوث التســويق القــدرة علــى تحليــل الموقــف التنافســي 9
كبيرة4.050.92281.0011فــي األســواق المختلفــة.

ــة 10 ــالة اإلعالني ــن الرس ــتهدفين م ــخاص المس ــركة األش ــدد الش تح
ــر بحــوث التســويق. كبيرة جدًا4.270.66085.403عب

تســتخدم الشــركة بحــوث التســويق مــن أجــل اإلبــداع فــي طــرق 11
كبيرة جدًا4.170.75083.408الترويــج واإلعــالن بأفــكار جديــدة تجــذب الزبائــن.

كبيرة جدًا46.314.42584.20المحور الثاني: بحوث التسويق

يتبيــن مــن الجــدول )16(، أن الفقــرة الســابعة »تســعى بحــوث التســويق إلــى جمــع وتحليــل المعلومــات عــن البيئــة المحيطــة 
مــن أجــل التخطيــط للنشــاط التســويقي« حصلــت علــى المرتبــة األولــى فــي ترتيــب فقــرات المحــور الثانــي بنســبة مئويــة 
ــف التنافســي  ــل الموق ــى تحلي ــدرة عل ــرة التاســعة »تعطــي بحــوث التســويق الق ــرات هــي الفق ــى الفق )%87.80(، وأن أدن
فــي األســواق المختلفــة« حصلــت علــى المرتبــة األخيــرة بنســبة مئويــة )%81.00(، وبشــكل عــام فــإن المتوســط الحســابي 
للمحــور الثانــي »بحــوث التســويق« بلغــت قيمتــه )46.31(، والنســبة المئويــة )%84.20( بدرجــة موافقــة كبيــرة جــدًا، وهــذا 
يعنــي أن مســتوى فعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو كبيــرة جــدًا، ويعــزو الباحــث اعتمــاد شــركة أوريــدو علــى 
خطــوات منظمــة وهادفــة خاصــة بتطبيــق البحــوث تســاعدها علــى تحديــد األســواق التــي ال يوجــد فيهــا منافســة، كمــا أنهــا 

تحــدد الحصــة الســوقية ومعــدالت النمــو الســنوية والربــح المطلــوب تحقيقــه لفتــرات مســتقبلية. 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة كٍل مــن: دراســة )براهيمــي وطويطــي، 2018( والتــي توصلــت إلــى أن المؤسســة 
ــام بالبحــوث الخاصــة  تعتمــد علــى بحــوث التســويق فــي جمــع المعلومــات التــي تتعلــق بالمزيــج التســويقي مــن خــالل القي
بالمنتجــات والتســعير والتوزيــع والترويــج. ودراســة )موســى، 2018(، والتــي توصلــت بــأن االهتمــام بالبحــث التســويقي 

ســاعد فــي بنــاء اســتراتيجيات تســويقية ناجحــة وســاهم فــي زيــادة المبيعــات.

3. اإلجابة عن السؤال الثالث

ــن،  ــا ألبعادهــا )اســتخبارات الزبائ ــن االســتخبارات التســويقية تبعً ــة بي ــث »هــل توجــد عالق ــى الســؤال الثال ــة عل ولإلجاب
ــرض  ــم صياغــة الف ــة بحــوث التســويق؟«. ت ــج، اســتخبارات المنافســين( وفعالي اســتخبارات الســوق، اســتخبارات المنت
»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )( بيــن االســتخبارات التســويقية تبعًــا ألبعادهــا وفعاليــة بحــوث 
التســويق فــي شــركة أوريــدو«، حيــث تــم اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون. والجــدول )17( يبيــن 

تلــك النتائــج.

جدول )17(: معامالت االرتباط بين االستخبارات التسويقية تبعًا ألبعادها وفعالية بحوث التسويق

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالمحاور واألبعاد
المحور الثاني: بحوث التسويق

مستوى الداللةمعامل الرتباط
0.7720.001	102.997.79المحور األول: االستخبارات التسويقية

يتبيــن مــن الجــدول )17( أنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه »توجــد عالقــة 
ــا ألبعادهــا وفعاليــة بحــوث التســويق فــي  ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )( بيــن االســتخبارات التســويقية تبعً
شــركة أوريــدو« حيــث أن معامــل االرتبــاط بيــن االســتخبارات التســويقية وفعاليــة بحــوث التســويق بلغــت قيمتــه )0.772( 
عنــد مســتوى داللــة )0.001( وهــي أقــل مــن مســتوى داللــة )0.05(، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ارتبــاط إيجابيــة كبيــرة 
ــة إحصائيــة  ــد مســتوى دالل ــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو عن ــا بيــن االســتخبارات التســويقية وفعالي ــة إحصائيً دال

.)0.05(

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة وهــي وجــود عالقــة ارتبــاط بيــن االســتخبارات التســويقية وفعاليــة بحــوث التســويق إلــى رغبــة 
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شــركة أوريــدو فــي تطويــر خدماتهــا الحاليــة أو إضافــة خدمــات جديــدة عــن طريــق تطبيــق بحــوث التســويق والتــي تعتمــد 
علــى المعلومــات التــي تقدمهــا االســتخبارات التســويقية.

وينبثق من الفرضية الرئيسة الفرضيات التالية:

ــة بحــوث  ــن وفعالي ــن اســتخبارات الزبائ ــة )	α  ≤ 0.0 ( بي ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل 1- »ال توجــد عالق
التســويق فــي شــركة أوريــدو«. حيــث تــم اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون. والجــدول )18( يبيــن 

تلــك النتائــج.

جدول )18(: معامالت االرتباط بين االستخبارات التسويقية )استخبارات الزبائن( وفعالية بحوث التسويق

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبُعد األول
المحور الثاني: بحوث التسويق

مستوى الداللةمعامل الرتباط
360.001	.933.1260.	2 استخبارات الزبائن

ــه »توجــد  ــى أن ــص عل ــي تن ــة والت ــة البديل ــول الفرضي ــة وقب ــة الصفري ــض الفرضي ــم رف ــه ت ــن الجــدول )18( أن ــن م يتبي
عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  )	α  ≤ 0.0 ( بيــن اســتخبارات الزبائــن وفعاليــة بحــوث التســويق فــي 
شــركة أوريــدو«، حيــث أن معامــل االرتبــاط بيــن البعــد األول )اســتخبارات الزبائــن( وفعاليــة بحــوث التســويق بلغــت قيمتــه 
ــاط  ــة ارتب ــى وجــود عالق ــدل عل ــة )0.05(، وهــذا ي ــل مــن مســتوى دالل ــة )0.001( وهــي أق ــد مســتوى دالل )0.536( عن
إيجابيــة متوســطة دالــة إحصائيـًـا بيــن البعــد األول )اســتخبارات الزبائــن( وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو عنــد 

ــة إحصائيــة )0.05(. مســتوى دالل

ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن شــركة أوريــدو مهتمــة بشــكٍل كبيــر لتلبيــة رغبــات واحتياجــات الزبائــن والتــي تعتبرهــا 
ــن  ــد ســلوك الزبائ ــات لتحدي ــات والبيان ــى المعلوم ــن أجــل الحصــول عل ــا، م ــة التســويق لخدماته ــي عملي نقطــة انطــالق ف

والبنــاء عليــه.

ــة بحــوث  ــن اســتخبارات الســوق وفعالي ــة )	α  ≤ 0.0 ( بي ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل 2- »ال توجــد عالق
التســويق فــي شــركة أوريــدو«. حيــث تــم اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون. والجــدول )19( يبيــن 

تلــك النتائــج.

جدول )19(: معامالت االرتباط بين االستخبارات التسويقية )استخبارات السوق( وفعالية بحوث التسويق

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبُعد الثاني
المحور الثاني: بحوث التسويق

مستوى الداللةمعامل الرتباط
0.001		29.883.6800.7استخبارات السوق

يتبيــن مــن الجــدول )19( أنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه »توجــد عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )	α  ≤ 0.0 ( بيــن اســتخبارات الســوق وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو«، حيــث أن معامــل 
االرتبــاط بيــن البعــد الثانــي )اســتخبارات الســوق( وفعاليــة بحــوث التســويق بلغــت قيمتــه )0.744( عنــد مســتوى داللــة )0.001( وهــي 
أقــل مــن مســتوى داللــة )0.05(، وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة إيجابيــة كبيــرة دالــة إحصائيـًـا بيــن البعــد الثانــي )اســتخبارات الســوق( 

وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة )0.05(.

ــي  ــدات الت ــي الكشــف عــن الفــرص والتهدي ــأن االســتخبارات التســويقية تســهم ف ــدو وإيمانهــا ب ــة شــركة أوري ــى ثق ويعــزو الباحــث إل
تواجههــا، وتمدهــا بالمعلومــات الخاصــة بالتطــورات فــي البيئــة المحيطــة، ومعرفــة التوجهــات التكنولوجيــة، وبالتالــي يمكــن تطويــر 
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الشــركة لبرنامجهــا التســويقي مــن خــالل االعتمــاد علــى المعلومــات التــي يتــم جمعهــا ومــن التقاريــر المنشــورة عبــر الجهــات الرســمية.

»ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )	α  ≤ 0.0 ( بيــن اســتخبارات المنتــج وفعاليــة بحــوث التســويق 3- 
فــي شــركة أوريــدو«. حيــث تــم اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون. والجــدول )20( يبيــن تلــك النتائــج.

جدول )20(: معامالت االرتباط بين االستخبارات التسويقية )استخبارات المنتج( وفعالية بحوث التسويق

 االنحرافالمتوسط الحسابيالبُعد الثالث
المعياري

المحور الثاني: بحوث التسويق
مستوى الداللةمعامل الرتباط

25.222.6350.6020.001استخبارات الُمنتج

ــد  ــه »توج ــى أن ــص عل ــي تن ــة والت ــة البديل ــول الفرضي ــة وقب ــة الصفري ــض الفرضي ــم رف ــه ت ــن الجــدول )20( أن ــن م يتبي
ــة بحــوث التســويق فــي  ــج وفعالي ــن اســتخبارات المنت ــة  )	α  ≤ 0.0 ( بي ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل عالق
شــركة أوريــدو«، حيــث أن معامــل االرتبــاط بيــن البعــد الثالــث )اســتخبارات المنتــج( وفعاليــة بحــوث التســويق بلغــت قيمتــه 
ــاط  ــة ارتب ــى وجــود عالق ــدل عل ــة )0.05(، وهــذا ي ــل مــن مســتوى دالل ــة )0.001( وهــي أق ــد مســتوى دالل )0.602( عن
إيجابيــة متوســطة دالــة إحصائيـًـا بيــن البعــد الثالــث )اســتخبارات المنتــج( وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو عنــد 
ــة إحصائيــة )0.05(. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى اهتمــام الشــركة نحــو تطويــر خدماتهــا المقدمــة فــي  مســتوى دالل

الســوق، وحرصهــا علــى إضافــة قيمــة جديــدة مــن خــالل تطويــر وتنــوع برامــج خدماتهــا.

4- »ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )	α  ≤ 0.0 ( بيــن اســتخبارات المنافســين وفعاليــة بحــوث 
التســويق فــي شــركة أوريــدو«. حيــث تــم اختبــار هــذا الفــرض باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون. والجــدول )21( يبيــن 

تلــك النتائــج.

جدول )21(: معامالت االرتباط بين االستخبارات التسويقية )استخبارات المنافسين( وفعالية بحوث التسويق

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبُعد الرابع
المحور الثاني: بحوث التسويق

مستوى الداللةمعامل الرتباط
0.001	1	.00	21.963.7 استخبارات المنافسين

يتبيــن مــن الجــدول )21( أنــه تــم رفــض الفرضيــة الصفريــة وقبــول الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى أنــه »توجــد عالقــة 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة  )	α  ≤ 0.0 ( بيــن اســتخبارات المنافســين وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة 
ــه  ــة بحــوث التســويق بلغــت قيمت ــع )اســتخبارات المنافســين( وفعالي ــن البعــد الراب ــاط بي أوريــدو«، حيــث أن معامــل االرتب
ــاط  ــة ارتب ــى وجــود عالق ــدل عل ــة )0.05(، وهــذا ي ــل مــن مســتوى دالل ــة )0.001( وهــي أق ــد مســتوى دالل )0.414( عن
ــا بيــن البعــد الرابــع )اســتخبارات المنافســين( وفعاليــة بحــوث التســويق فــي شــركة أوريــدو  إيجابيــة صغيــرة دالــة إحصائيً
عنــد مســتوى داللــة إحصائيــة )0.05(. ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى حــرص شــركة أوريــدو واهتمامهــا بمنافســيها فــي 
األســواق، وضــرورة توفــر المعلومــات الدقيقــة عــن البيئــة المحيطــة بهــم، وكلمــا توفــرت تلــك المعلومات ســاهمت فــي إدراك 

مخاطــر المنافســين المحتمليــن للشــركة.  

نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بـمحوري:

- االســتخبارات التســويقية أن درجــة موافقــة أفــراد مجتمــع الدراســة حــول واقــع االســتخبارات التســويقية فــي شــركة أوريــدو 
جــاءت بدرجــة كبيــرة، حيــث حصلــت علــى متوســط حســابي )102.99( وبنســبة مئويــة )82.40%(. 
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ــي شــركة  ــة بحــوث التســويق ف ــع الدراســة حــول مســتوى فعالي ــراد مجتم ــة أف ــة بحــوث التســويق أن درجــة موافق - فعالي
ــة )84.20%(. ــبة مئوي ــابي )46.31( وبنس ــط حس ــى متوس ــت عل ــث حصل ــدًا، حي ــرة ج ــة كبي ــاءت بدرج ــدو ج أوري

- كذلــك أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن االســتخبارات التســويقية وفعاليــة بحــوث التســويق 
فــي شــركة أوريــدو، حيــث بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط )0.772( بمســتوى داللــة )0.001(. 

توصيات الدراسة

بناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: 

نشــر وتعزيــز مفهــوم االســتخبارات التســويقية بيــن الموظفيــن فــي الشــركة والــوكالء المعتمديــن، وتبنيهــا . 1
كاســتراتيجية عمــل مميــزة؛ نظــًرا ألهميتهــا ودورهــا الفاعــل فــي رفــع الشــركة وتطويرهــا.

ــوة . 2 ــاط الق ــى نق ــوف عل ــن أجــل الوق ــا؛ م ــا نظــام االســتخبارات دوريً ــا فيه ــات التســويقية بم ــم نظــام المعلوم تقيي
ــا.  ــا وتصحيحه ــة معالجته ــف لمحاول ــاط الضع ــتثمارها، ونق واس

تطوير آليات بحوث التسويق لدى الشركة باستمرار للحصول على بيانات عن المنافسين.. 3

إجراء دورات تدريبية باستمرار خاصة بالتسويق والبحث التسويقي لتأهيل الكوادر البشرية بالشركة.. 4

الدراسات المستقبلية المقترحة

دور بحوث التسويق في دعم اإلبداع التكنولوجي. 	

دور نظام االستخبارات التسويقية في فعالية التسويق الرقمي. 	
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الملخص:

تعــد المحاضــرات ثمــرة جهــد الُمــدرس، وحصيلــة خبرتــه لســنواٍت طويلــٍة، يهــدف مــن خاللهــا إلــى رفــع مســتوى   
طلبتــه ليصلــوا إلــى أعلــى المســتويات، إال أنــه قــد يَعــزُّ عليــه قيــام بعضهــم تســجيَل المحاضــرة دون علمــه، وتحميلهــا علــى 
أجهزتهــم الخاصــة. فــكان ال بــد مــن وقفــٍة قانونيــٍة تبيــن مــدى شــرعية هــذه األعمــال، وتقيــم الحجــة علــى كل مــن يدعــي عــدم 

العلــم أو يناقــش فــي شــرعية هــذا الفعــل.

ــاً  ــاً معنوي ــدرس حق ــون للم ــف، فيك ــوق المؤل ــن حق ــة تدخــل ضم ــال إبداعي ــا أعم ــى أنه ــف المحاضــرة عل وتصنّ  
ــادي  ــك حــق م ــه كذل ــع، ول ــا للنشــر والتوزي ــرر جاهزيته ــل أن يق ــه قب ــاس اســتخدام محاضرات ــى كل الن ــع عل ــه يُمن بموجب
ــام  ــب القي ــوز للطال ــوال ال يج ــع األح ــه بجمي ــة؛ فإن ــدرس والجامع ــن الُم ــرات بي ــة المحاض ــة ملكي ــاوز جدلي ــا، وبتج عليه
ــرات. ــذه المحاض ــى ه ــوق عل ــاب الحق ــة أصح ــدرس أو الجامع ــن الُم ــى إذن م ــول عل ــرات دون الحص ــجيل المحاض بتس

إن القيــود واالســتثناءات التــي أوجدتهــا القوانيــن لــن تســعف الطالــب للقــول بشــرعية مــا قــام بــه علــى اعتبــار أن   
كل القيــود هــي محكومــة بشــروط ال تنطبــق علــى حالــة الطالــب، وال توفــر لــه الحمايــة القانونيــة. وحتــى إن تمكــن الطالــب 
مــن المنــاورة فــي الحديــث عــن شــرعية عملــه ضمــن القيــود واالســتثناء فــإن االعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة ســيكون لــه 

ــدرس. ــى حــق الُم ــداء عل ــه اعت ــى أن ــه عل ــف فعل بالمرصــاد لتوصي

ــوق  ــى حق ــود عل ــات؛ القي ــول؛ الجامع ــف المحم ــدرس؛ الهات ــة الُم ــرات دون موافق ــجيل المحاض ــة: تس ــات المفتاحي الكلم
ــة. ــاة الخاص ــف؛ الحي المؤل
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University Students Recording Lectures Between Permissible 
and Forbidden.
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 Abstract:

The teacher’s lectures are the result of his many years of knowledge and the fruit of his labor, 
and they serve as an instrument to improve the level of his students to the highest levels. How-
ever, some students may record the lecture without the teacher’s knowledge and load it onto 
their own devices, making the teacher feel like his efforts are in vain. It is necessary to pause 
lawfully and demonstrate the legitimacy of such an act in order to build the argument against 
anyone who claims ignorance or doubts the legality of this behavior. The teacher has a moral 
right to his lectures, which forbids anybody from utilizing them until he decides they are appro-
priate for publication and dissemination, as well as a material right to them because lectures are 
considered creative works and are protected by copyright. Aside from the issue about who owns 
the lectures between the teacher and the university, a student may not record the lectures with-
out the permission of the teacher or university. The laws’ restrictions and exceptions will not 
assist the student in determining the legality of his or her behavior because all restrictions are 
governed by criteria that do not apply in the student’s instance and do not provide legal protec-
tion. Even if a student manages to discuss about the legality of his work while adhering to the 
rules and exceptions, an attack on private life would be viewed as an attack on a teacher’s right.

Keywords: recording lectures without teacher approval; mobile phone; universities; copyright 
restrictions; private life.
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المقدمة: 

  إن حمايــة حقــوق المؤلــف مــن اعتــداء الغيــر ثابتــة فــي القوانيــن منــذ زمــن طويــل، ومــع وجــود الحمايــة إال أن 
االعتــداءات ال تــزال موجــودة، خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي؛ الــذي دخــل فــي مختلــف مجــاالت حياتنــا بمــا فــي ذلــك 
التعامــل مــع منتجــات العقــل البشــري، والتــي تعــد المحاضــرات إحــدى صورهــا. إن االعتــداءات علــى حقــوق المبدعيــن تقــع 
بشــكل مســتمر؛ لمــا تمثلــه أعمالهــم مــن حاجــة أساســية فــي تطــور األمــم وبنــاء الحضــارة، وتطويــر العلــم، وخاصــة مــع 
تطــّور عمليــة النســخ والتخزيــن والتصويــر باســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة. )مصيلحــي، 2008()ولــد عبد الدايــم،2006( 

ولقــد بيــن القانــون األساســي الفلســطيني أن »حقــوق اإلنســان وحرياتــه األساســية ملزمــة وواجبــة االحتــرام.« كمــا   
بيــن أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي مكفولــة ال تمس«)المــادة 1/10 والمــادة 1/11، 2005(، ممــا يدعــم ويؤســس 
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ــاً دســتوريةً. ــا حقوق ــن باعتباره ــوق المبدعي ــة حق ــى حماي إل

كمــا بينــت االتفاقيــات الدوليــة خاصــة اتفاقيتــي بــرن )اتفاقيــة بــرن، 28 ســبتمبر 1979( واتفاقيــة تربــس )اتفاقيــة   
التربــس، 1994( ضــرورة المحافظــة علــى حقــوق المؤلفيــن المعنويــة والماديــة، مــع إمكانيــة تطبيــق بعــض االســتثناءات 

ــن. ــوق المبدعي ــى حق ــة عل ــادل والمحافظ ــتخدام الع ــل باالس ــا ال يخ بم

وبالرغــم مــن قِــدَِم قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف الّســاري فــي فلســطين، )قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف، 1911م(   
ــم  ــداءات علــى حقــوق المؤلفيــن، وتنظي ــة التــي تهــدف إلــى منــع االعت ــات الدولي ــادئ االتفاقي إال أن أحكامــه تنســجم مــع مب

ــا. ــن به ــع المتعاملي ــم م عالقته

إن كالً مــن القانــون األساســي الفلســطيني، واالتفاقيــات الدوليــة، والقانــون الفلســطيني تنــّص مجمعــةً علــى ضــرورة   
حمايــة حقــوق المؤلفيــن ومنــع االعتــداء عليهــا؛ ممــا يعطينــا دافعيــة لتوســيع دائــرة الحمايــة لــكل مــا ينتجــه العقــل البشــري 

ــن. ــة للمحاضري ــال الفكري ــق باألعم ــا تعل ــي، خاصــةً م ــي المجــال األدب ف

كمــا أن أنظمــة وتعليمــات الجامعــات الوطنيــة بينــت واجبــات الُمــدرس بشــكل عــام دون أن تبيــن طريقــة التعامــل    
مــع األعمــال اإلبداعيــة التــي تنتــج أثنــاء قيــام المــدرس بواجباتــه التعليميــة، ولــم تحــدد الحقــوق الــواردة علــى هــذه األعمــال.

أهمية البحث:  

تتجلـّـى أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يعالــج جدليــة مــدى حــق الطلبــة فــي تســجيل المحاضــرات باســتخدام هواتفهــم   
المحمولــة، هــذه الجدليــة وجــدت مــع تطــور الوســائل اإللكترونيــة الحديثــة؛ ممــا ســهل قيــام الطلبــة بتســجيل المحاضــرات 
مــن غيــر علــم المــدرس؛ األمــر الــذي دفعنــا إلــى تبنـّـي موقفــاً مــن هــذا األمــر، وبيــان األحــكام القانونيــة لمثــل هــذه األفعــال، 

ــة حولهــا. ــات القانوني ــة الخالف وإزال

ــة عــن  ــة اإلجاب ــى محاضراتهــم ومحاول ــة والُمدرســين بحقوقهــم عل ــة البحــث فــي تعريــف الطلب كمــا تكمــن أهمي  
تســاؤل حــول حــق الطلبــة بتســجيل المحاضــرات مــن عدمــه، وذلــك وفقــاً لرؤيــة أساســها: حمايــة حقــوق المؤلــف وجناحيهــا 

ــرات. ــن المحاض ــى م ــتفادة المثل ــة باالس ــماح للطلب ــي الس ــاعدة ف ــة والمس المرون

أهداف البحث:

يهــدف هــذا البحــث إلــى توصيــف المشــكلة، ثــم محاولــة وضــع تصــور قانونــي لهــا، ووضــع الحلــول المقترحــة، خاصــة مــع 
غيــاب النــص القانونــي الــذي يعالــج هــذه اإلشــكالية.

إشكالية البحث:

ــاق؟  ــدرس المس ــم م ــر عل ــن غي ــم م ــجيل محاضراته ــي تس ــة ف ــق الطلب ــدى ح ــان م ــول بي ــث ح ــذا البح ــكالية ه ــن إش تكم
ــرات،  ــجيل المحاض ــة تس ــموح للطلب ــا كان مس ــة؟ وإذا م ــب، أم للجامع ــدرس، أم للطال ــق للم ــي ح ــرات ه ــل المحاض وه
فمــا التصرفــات التــي يســمح لهــم القيــام بهــا؟ ومــا حدودهــا؟ وهــل يعتبــر قيــام الطلبــة بتســجيل المحاضــرات اعتــداء علــى 

ــة؟ ــه الخاص ــى حيات ــداء عل ــدرس، واعت ــة الم خصوصي

منهجية البحث:

ــك مــن خــالل شــرح  ــم توصيــف مشــكلة البحــث، وذل ــان فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث ت ــع الباحث اتب
مفرداتهــا ســواء مــا تعلــق بالمحاضــرات أو الُمَحاِضــر،  ثــم اســتعراض اإلشــكالية الحقوقيــة المتمثلــة فــي مــدى حــق الطلبــة 
بتســجيل المحاضــرات، وبعــد ذلــك تــم البحــث فــي النصــوص القانونيــة المنظمــة لحقــوق المؤلفيــن، فــي قانــون حقــوق الطبــع 
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والتأليــف رقــم 46 لســنة 1911 الســاري فــي الضفــة الغربيــة، وأنظمــة وتعليمــات الجامعــات التــي تحــدد حقــوق وواجبــات 
المحاضريــن. وبعــد أن ثبــت لدينــا عــدم وجــود نــص قانونــي يعالــج اإلشــكالية بشــكل مباشــر؛ لجأنــا إلــى  تحليــل النصــوص 

القانونيــة والرجــوع إلــى  القواعــد األساســية المنظمــة لحقــوق المؤلفيــن، مــن أجــل وضــع حلــول لمشــكلة البحــث هــذه.

المطلب األول:

المحاضرات أعمال إبداعية ملك للُمدرس.

تدخــل المحاضــرات ضمــن أنــواع المصنفــات المحميــة، فهــي أعمــال إبداعيــة أدبيــة فنيــة علميــة تعبر عن شــخصية   
الُمــدرس »الفــرع األول«، وهــذا العمــل اإلبداعــي« المحاضــرات« يكــون لمــن أبــدع العمــل وهــو الُمــدرس، وال تنطبــق عليــه 

حالــة إبــداع مصنــف لمصلحــة الغيــر أو اإلبداعــات التــي تتــم أثنــاء العمــل، »الفــرع الثانــي«.

الفرع األول: المحاضرات أعمال فكرية إبداعية.

إن عمليــة االبتــكار مرتبطــة بشــخصية المؤلــف واختيــاره وســيلةَ التعبيــر عــن هــذا اإلبــداع، فاالبتــكار الــذي يعبــر   
ــد الصــادق، 2004(،  ــة، )أحمــد، 2020() مأمــون وعب ــات المحمي عــن شــخصية المؤلــف هــو الشــرط الجوهــري للمصنف
ــي فــي هــذه  ــدرس تظهــر بشــكل جل ــه، إذ إن شــخصية الُم ــدرس فــي إعــداده لمحاضرات ــه الُم ــوم ب ــة مــا يق وهــذا هــو حقيق

ــازي،2009( ــه. )حج ــخصيته ومعتقدات ــكاره وش ــن أف ــه ع ــر في ــذي يعب ــل ال ــلوب األمث ــار األس ــو يخت ــرات، فه المحاض

ولقــد َحَمــْت أغلــب القوانيــن المحاضــرات باعتبارهــا مصنفــات محميــة الحتوائهــا علــى كل شــروط العمــل   
اإلبداعــي، )المــادة ا/2، قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف، 1911م( )كنعــان، 2004(، )إدوارد، 2001( فالمحاضــرات تعبــر 
عــن شــخصية الُمــدرس، فلــكل ُمــدرس أســلوبه الخــاص المتميــز والمتجــدد الــذي يميــزه عــن غيــره، )عبــد الحميــد، 2002( 
ــز الوجــود بالســماع والنظــر واإلحســاس واإلشــارة  ــى حي ــة تظهــر إل ــه، ويتخــذ صــور مختلف ــي ال حــدود ل ــداع الذهن فاإلب

والحركــة. )شــهرزاد، 2020() ســلطان، 2009( 

وتتخــذ المحاضــرات صــوراً متعــددة؛ فقــد تكــون مصنفــاً أصليــاً أو مصنفــاً مشــتقاً يعتمــد علــى مصنــف ســابق مــن   
خــالل اإلضافــة عليــه وتحليلــه، أو مــن خــالل المراجعــة والتنقيــح والتحقيــق والتلخيــص والتحويــل. )صــالح، 2006(، )عبــد 

الصــادق، 2005(.

وقــد تتخــذ المحاضــرات صــورة المصنفــات المكتوبــة أو الشــفوية، وقــد تعتمــد علــى المؤثــرات الصوتيــة أو الرســم   
أو الحفــر أو النحــت، أو أي شــكل تتجســد فيــه األفــكار العلميــة التــي يختارهــا الُمــدرس للمســاق، وال تختلــف الحمايــة بحســب 
أهميــة المــادة العلميــة، فــال تكــون الحمايــة أقــوى للمحاضــرات الطبيــة أو العلميــة مــن المحاضــرات األدبيــة، فيكفــي فــي هــذا 
المصنــف أن يحقــق الســمة الشــخصية والصفــة االبتكاريــة وأال يكــون مخالفــاً للنظــام العــام. )مأمــون وعبــد الصــادق، 2004(  

وتتخــذ المحاضــرات أيضــاً باعتبارهــا أعمــاالً إبداعيــة أشــكاالً مختلفــة، فقــد تكــون مكتوبــة -ســواًء علــى األوراق،   
أو بالوســائل التقنيــة الحديثــة والمدعمــة علــى دعامــة الكترونيــة-أو شــفوية، وقــد تكــون كتــب أدبيــة أو علميــة. )مصيلحــي، 
ــر  ــة بشــكل شــفوي غي ــى الطلب ــذي يوجــه إل ــد تتخــذ المحاضــرات شــكل المصنــف الشــفوي ال 2008()كنعــان،2004(. وق
ــد  ــت نشــرها. )القاضــي، 1985(. وق ــة ووق ــرر طريق ــه أن يق ــف، فل ــص للمؤل ــي حــق خال ــات ه ــذه المصنف ــوب، وه مكت
تتخــذ المحاضــرات شــكل العمــل الفنــي الــذي يخاطــب الحــس الجمالــي لإلنســان وشــعوره، فيتــم اســتخدام األلــوان والصــور 
والرســوم والقوالــب، ويمكــن اســتخدام التصويــر أو الموســيقى إلعــداد هــذا النــوع مــن المحاضــرات. )كنعــان، 2004(. كمــا 
هــو معلــوم فالحمايــة تكــون علــى طريقــة صنــع وإخــراج المحاضــرات وليــس علــى األفــكار المجــردة الموجــودة فيهــا، أمــا 
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األفــكار اإلبداعيــة التــي تكــون موجــودة فــي المحاضــرة فــال بــد أن تكــون محميــة. )التربــس، المــادة 29(، )مأمــون وعبــد 
ــادق، 2004(. الص

ــز  ــى حي ــذي خرجــت إل ــا كان الشــكل ال ــة -مهم ــات محمي ــى أن المحاضــرات هــي مصنف ــا إل ــا وصلن ــا أنن وطالم  
الوجــود به-فهــي تتمتــع بالحقــوق المعنويــة والماديــة التــي أقرتهــا القوانيــن للمصنفــات الفكريــة بشــكل عــام، فيكــون للُمــدرس 
ــد  ــون وعب ــد، 2020( )مأم ــا. )أحم ــا أو الحجــز عليه ــدة وال يجــوز التصــرف فيه ــوق مؤب ــي حق ــي ه ــة الت ــوق األدبي الحق

)2004 الصــادق، 

ويكــون للُمــدرس بموجــب الحــق المعنــوي أن يقــرر متــى يُْطِلــع الطلبــة علــى المحاضــرات، والشــكل النهائــي لهــا،   
ولــه الحــق فــي أن يظهــر اســمه علــى المصنــف أو ال، فهــذا حــق خــاص بــه، وال يمكــن لغيــره أن يضــع اســمه علــى المصنــف 

ــد الصــادق، 2004(، )كنعــان، 2004(. ــر باطــالً. )مأمــون وعب ــك يعتب ــاق بخــالف ذل ــه، وكل اتف ــر إذن من مــن غي

ــى المحاضــرات فهــذا حــق خالــص  ــل عل ــب أن يجــري أي تعدي ــه ال يحــق للطال ــى مــا ســبق؛ أن ــب عل كمــا يترت  
للُمــدرس، حيــث أن بعــض الطلبــة قــد يقومــوا بكتابــة أو تســجيل محاضــرة الُمــدرس ثــم يقومــوا بإضافــة مســائل مــن تطبيقاتهم 
وآرائهــم دون موافقــة الُمــدرس فهــذا يعتبــر اعتــداء علــى محاضراتــه، وبذلــك فيحــق للُمــدرس أن يدفــع أي اعتــداء وقــع علــى 
مصنفــه مــن أي شــخص كان بمــا فيهــم الطلبــة. كمــا ينشــأ عــن اعتبــار المحاضــرات مصنــف محمــي، حــق أصيــل منفــرد 
للُمــدرس فــي اســتغالل مصنفــه ماليــاً، ولــه مطلــق الحريــة فــي اســتغالل محاضراتــه بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة، فالحــق 
المالــي للمؤلــف هــو حــق يقبــل التصــرف فيــه، ويقبــل الحجــز عليــه، وهــو مؤقــت بمــدة زمنيــة معينــة. )كنعــان، 2004(.

ومــن صــور االســتغالل المالــي للمحاضــرات حــق الُمــدرس باســتغاللها مباشــرة عــن طريــق األداء العلنــي لهــا أو   
إعطــاء دروس خاصــة بهــا، أو بطباعتهــا أو تحويلهــا إلــى كتــاب أو قصــة أو ترجمتهــا، أو إعطــاء هــذا الحــق للغيــر بمقابــل 

ــة.  ــه مــع الجامع ــي اتفاق ــك ف ــع ذل ــا يمن ــا ال يوجــد م ــأي شــكل كان طالم ــل، أو ب ــدون مقاب أو ب

وفــي هــذا المجــال يمكــن أن يتــم االتفــاق بيــن الُمــدرس والجامعــة علــى تنــازل الُمــدرس عــن حقــه فــي اســتغالل   
ــه، ولكــن  ــة تدفــع ل ــأة مالي ــدرس مــن الجامعــة، أو مقابــل مكاف ــذي يأخــذه الُم المصنــف لمصلحــة الجامعــة مقابــل األجــر ال
هــذا األمــر البــد أن يكــون باتفــاق واضــح ال لبــس فيــه، ومعبــراً عــن إرادة الطرفيــن بنقــل حــق االســتغالل المالــي، وتحديــد 
ضوابطــه ونطاقــه ومــداه، فاألصــل أن الحــق المالــي للُمــدرس ومــا خالــف هــذا األصــل البــد أن يكــون واضحــاً ومتفقــاً عليــه. 

ــد الســالم، 2004(. )عب
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يقــوم الُمــدرس بتحضيــر محاضراتــه ويقــوم ببــذل الجهــد المطلــوب منــه وإظهــار األســلوب الخــاص بــه لتصبــح   
محاضــراٍت إبداعيــة، تعبــر عــن ذاتــه وشــخصيته ليعتبــر مؤلفــاً لهــا، وتنشــأ لــه عليهــا حقــوق معنويــة وأخــرى ماديــة، )م2/1 
وم 5 مــن قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف، 1911( فــدور الُمــدرس فــي الجامعــة هــو التعليــم، والــذي يعتبــر عمليــة تفاعليــة 
وتوجيهيــة بيــن الُمــدرس والطالــب، فهــو يختــار طريقــة إيصــال المعلومــة إلــى الطــالب مــن خــالل دفعهــم للتفكيــر واالعتمــاد 

ــري، 2010(. ــي، 2012(، )الحري ــي، 2018(، )الف ــذات. )ونوق ــى ال عل

وقــد جــاء تنظيــم أعمــال الُمدرســين فــي الجامعــات بطريقــة عامــة، مــن خــالل بيــان دورهــم القائــم علــى عمليــة   
التدريــس، والتقييــم، وإجــراء األبحــاث، بحيــث يكــون للُمــدرس الحريــة الكاملــة فــي اختيــار طريقــة التدريــس، ولــه الحــق 
فــي التفكيــر والتعبيــر والنشــر وتبــادل اآلراء فــي الحــدود التــي رســمها القانــون. )م17، م18 مــن نظــام الهيئــة التدريســية 
فــي الجامعــة األردنيــة، 2015( )نظــام الهيئــة التدريســية فــي جامعــة النجــاح ،1978(، )م 19 نظــام الهيئــة األكاديميــة فــي 

ــت،1986( ــة بيرزي جامع
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ومــن األعمــال التــي قــد يقــوم بهــا الُمــدرس فــي الجامعــة؛ إعــداد المحاضــرات لمصلحتــه مقابــل مبلــغ مالــي يأخــذه   
ــا نكــون بصــدد إنشــاء مصنــف لمصلحــة الغيــر »الجامعــة«،  ــه الشــهري،) أحمــد، 2008( هن ــى  راتب ــة إل ــدرس إضاف الُم
فلقــد  بيــن  قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف أن الحقــوق علــى هــذا المصنــف تكــون لمصلحــة الجامعــة مــا لــم يتــم االتفــاق علــى 
خالفــه، )م5/أ قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف، 1911(، ) م6 مــن مشــروع قانــون حقــوق المؤلــف الفلســطيني ،2012( ولكــن 
حقيقــة مــا يتــم فــي أغلــب المحاضــرات هــو أن الُمــدرس يعدهــا وحــده، ومــن غيــر أن يُدفــع لــه مقابــالً ماليــاً خاصــاً بهــذه 
المحاضــرات؛ لذلــك ال يمكــن اعتبــار المحاضــرات التــي يعدهــا الُمــدرس حقــاً للجامعــة، لعــدم وجــود اتفــاق واضــح علــى 

إعــداد هــذه المحاضــرات، أو قيــام الجامعــة بدفــع مقابــل مــادي عنهــا.

وقــد يذهــب الــرأي إلــى أن الُمــدرس يخضــع لقانــون العمــل فــي عالقتــه مــع الجامعــة، لــذا ســتكون جميــع األعمــال   
اإلبداعيــة التــي يعدهــا أثنــاء اســتخدامه وســائل الجامعــة ملــكاً لهــا، حيــث اعتبــرت القوانيــن أن رب العمــل -وهــي الجامعــة-
صاحبــة حقــوق المؤلــف مــا لــم يوجــد اتفــاق علــى خــالف ذلــك، وأن هنــاك قرينــة التنــازل الضمنــي مــن الُمــدرس عــن حقوقــه 
اإلبداعيــة لمصلحــة الجامعــة حتــى يحقــق عقــد العمــل الهــدف األساســي مــن وجــوده. )أحمــد،2008(، )م5/ب، قانــون حقــوق 

الطبــع والتأليــف،1911(.

ولكــن هــذا الحكــم مرهــون بــأن تكــون المحاضــرات قــد أعــدت باســتخدام أدوات وخبــرات ووســائل الجامعــة، وهــذا   
مــا يحقــق الغايــة مــن الحكــم الســابق، )م 6/ب، مــن مشــروع قانــون حقــوق المؤلــف الفلســطيني،2012(، )حســان، 2008( 
إال أن هنــاك محاضــرات ال يتحقــق فيهــا الشــرط الســابق، األمــر الــذي ينفــي حــق الجامعــة علــى مثــل هــذه المحاضــرات، 
ــه.  ــى خالف ــاق عل ــم االتف ــم يت ــدرس مــا ل ــة أن هــذه األعمــال هــي حــق للُم ــى وضــع قرين ــل إل ــوم يمي ــك أن التوجــه الي ناهي

ــد، 2020( )أحم

ــف  ــى تألي ــدرس عل ــع الُم ــد م ــة ال تتعاق ــار أن الجامع ــى اعتب ــذا البحــث عل ــة ه ــف عــن فرضي ــم يختل ــذا الحك وه  
المحاضــرات، وإنمــا التدريــس الــذي يهــدف إلــى إيصــال المعلومــات بالطــرق المختلفــة للطــالب، أمــا التأليــف فهــو عمليــة 

إبداعيــة مقابــل للترقيــة، والحصــول علــى الرتبــة العلميــة للُمــدرس.

ــم،  ــات أو محاضــرات خاصــة به ــد ال يبدعــون مصنف ــن ق ــع كل الُمدرســين الذي ــرأي ال يســتقيم م ــذا ال ــا أن ه كم  
وأن المحاضــرات هــي ليســت محــالً لعقــد العمــل، بــل محلــه إيصــال المعلومــة للطلبــة، ومــن تطبيقــات القضــاء الفرنســي 
أن المصنــف الــذي يبــدع أثنــاء العمــل يكــون ملــكاً خالصــاً للعامــل، مــا لــم يــرد بالعقــد تنــازالً صريحــاً عــن هــذه اإلبداعــات 

لمصلحــة رب العمــل. )أحمــد، 2008( ـ

ــة  ــد ملكي ــة؛ لتحدي ــدرس والجامع ــن الُم ــة بي ــود تنظــم العالق ــن وجــود عق ــدّ م ــه ال ب ــى أن ــا ســبق إل ــص مم   ونخل
األعمــال اإلبداعيــة، كتحديــد الحقــوق الماليــة الناتجــة عنهــا، وطريقــة اســتغاللها، وتثبيــت حــق كل طــرف عليهــا.

المطلب الثاني:

تسجيل المحاضرات اعتداء على حقوق الُمدرس.

إن قيــام الطلبــة بتســجيل المحاضــرة بــدون علــم الُمــدرس، ال يدخــل ضمــن الحــاالت الخاصــة التــي ســمحت فيهــا   
قوانيــن حقــوق المؤلــف للغيــر الســتخدام المصنــف مــن غيــر إذن المؤلــف، أو دفــع مقابــل مالــي لــه، »الفــرع األول«، كمــا 
أن هــذا الفعــل يشــكل اعتــداء علــى خصوصيــة الُمــدرس، واالعتــداء علــى حقــه فــي حياتــه الخاصــة التــي ال يجــوز التعــدي 

ــي«. ــرع الثان ــة » الف ــه، أو موافق ــا دون علم ــا، أو المســاس به عليه
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الفرع األول: تسجيل المحاضرات ال يدخل ضمن القيود الواردة على حقوق المؤلف.

خلصنــا فيمــا ســبق إلــى أن المحاضــرات أعمــال إبداعيــة تعطــي للُمــدرس حقوقــاً معنويــة وماليــة خاصــة بــه، إال أن   
قواعــد حقــوق المؤلــف، أوجــدت اســتثناءات علــى هــذه الحقــوق؛ ألهــداف المصلحــة العامــة، والتعليــم، ونشــر العلــم والثقافــة 

ــم، 1996( ــع. )إبراهي داخــل المجتم

وبينــت اتفاقيــة بــرن فــي المــادة 2/9، واتفاقيــة التربــس فــي المــادة 13 حــق الــدول بوضــع اســتثناءات علــى الحقــوق   
االســتئثارية الممنوحــة للمؤلــف، وذلــك بشــرط أال تــؤدي هــذه االســتثناءات إلــى اإلضــرار باالســتغالل العــادي للمصنــف. 
والهــدف مــن هــذا النــص هــو إقامــة تــوازن بيــن حــق المبــدع باســتغالل عملــه، وحــق الجماعــة فــي تحقيــق النمــو العقلــي 

ــري. والفك

ــد مــن القوانيــن اســتخدام هــذه القيــود علــى المصنفــات المحميــة والتــي تعتبــر المحاضــرات جــزًء  وطبقــت العدي  
منهــا، حيــث يتــم اســتخدامها دون إذن المؤلــف أو دفــع مقابــل مالــي لــه، مــع االكتفــاء باإلشــارة إلــى عنــوان المحاضــرات 

ووضــع اســم الُمــدرس عليهــا وعــدم تشــويهها. )خاطــر، 2004(.

وتتعــدد صــور القيــود التــي تــرد علــى حقــوق المؤلــف، فأيــاً منهــا يمكــن للطلبــة االســتفادة منــه؟ وتبريــر قيامهــم   
المحاضــرات؟ بتســجيل 

تسجيل مقتطفات من المحاضرة:. 1

بمقتضــى هــذه االســتثناءات يســمح للطالــب بأخــذ فقــرات صغيــرة مــن المحاضــرات ألغــراض إعــداد تقريــر أو   
بحــث علمــي أو رســالة ماجســتير، ويكــون ذلــك بمقــدار الحاجــة فقــط، وألغــراض التعليــم والثقافــة ونشــر العلــم، وال 
يجــوز اســتخدامها ألغــراض التجــارة وتحقيــق الربــح المالــي أو اإلســاءة للُمــدرس بــأي شــكل مــن األشــكال. )بــدوي، 

2002(، )الشــعيبي، 2018(.

ومــا يقــوم بــه الطالبــة ال يدخــل ضمــن هــذا االســتثناء علــى اعتبــار أنــه يقــوم بتســجيل المحاضــرة كاملــة، بــدون   
ــه. ــن ذات ــر ع ــر والتعبي ــا للنش ــدرس جاهزيته ــرر الم ــدون أن يق ــدرس، وب ــن الم ــبق م إذن مس

تسجيل الطالب ألجزاء محددة من المحاضرة:. 2

قــد يــرى بعــض الطلبــة أن مــن حقهــم تســجيل المحاضــرات اســتناداً إلــى حقهــم بتســجيل أجــزاء منهــا لألغــراض   
ــا  ــد أن يُعده ــك بع ــة مشــروعة، ويكــون ذل ــم بطريق ــي متناوله ــة، ولكــن هــذا الحــق مرهــون بوضــع المحاضــرة ف التعليمي
الُمــدرس ويوافــق علــى اعتمادهــا للطلبــة، وبعــد أن يكــون قــد قــرر وســمح تــداول هــذه المحاضــرة بينهــم، وبالتالــي؛ ال يحــق 
ــاء المحاضــرات  ــول أن إلق ــه ال يمكــن الق ــة تســجيل المحاضــرة خلســة، )ســلطان،2009(، )كنعــان، 2004(. كمــا أن للطلب
بشــكل علنــي أمــام الطلبــة يعتبــر نشــراً لهــا، فعمليــة النشــر يجــب أن تكــون بتوجــه إرادة الُمــدرس إلطــالع الجمهــور عليهــا، 

ــع والتأليــف، 1911م(. ــوق الطب ــون حق ــة هــذا البحــث. )م3/1 مــن قان ــق فــي فرضي وهــو مــا ال يتحق

استخدام المحاضرات ألغراض اإليضاح التعليمي.. 3

ســمحت القوانيــن لطلبــة العلــم اســتخدام المصنفــات ألغــراض اإليضــاح التعليمــي أو اســتخدام المحاضــرات   
والفيديوهــات المحميــة، ويكــون ذلــك فــي حــدود األمــور التعليميــة مــع ضــرورة المحافظــة علــى الحقــوق المعنويــة للمؤلــف. 

  .)1990 )لطفــي، 

إن ممارســة هــذا القيــد مرهــون بحــق الُمــدرس بتقريــر النشــر، فهــو مــن يقــرر طريقــة إخــراج محاضراتــه إلــى   
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)2004 )كنعــان،  مــع عملــه.  يتناســب  الــذي  وباألســلوب  يرتضيــه،  الــذي  وبالشــكل  العلــن، 

ولكــي يتمكــن الطلبــة مــن ممارســة هــذا القيــد، ال بــد أن يكــون المصنــف قــد وضــع فــي متناولهــم بشــكل شــرعي،   
وهــو مــا ال يتحقــق فــي فرضيــة هــذا البحــث، حيــث أن الُمــدرس لــم يقــرر بعــد جهوزيــة مصنفــه للنشــر والتــداول، وبالتالــي 

ــان، 2004(.   ــتثناء. )كنع ــذا االس ــام ه ــي لقي ــرط األساس ــل الش اخت

وحتــى عندمــا ســمحت القوانيــن الســتخدام المحاضــرات لألغــراض التعليميــة؛ اشــترطت عــدم اســتخدامها   
لألغــراض التجاريــة التــي تحقــق مكاســب ماليــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وبالتالــي فــإن تســجيل الطلبــة للمحاضــرات قــد 
يتــم اســتخدامها مــن بعضهــم ألغــراض الربــح، وتحقيــق كســب غيــر مشــروعة، وعمليــة المراقبــة فــي البيئــة الرقميــة تــكاد 

تكــون مســتحيلة. )عطــا هللا، 1990(.

مــدى إمكانيــة اعتبــار قيــام الطلبــة تســجيل المحاضــرات مــن قبيــل الحــق فــي تســجيل األعمــال التــي تتــم فــي أماكــن . 4
عامة.

ــار أن هــذه األعمــال تكــون  ــى اعتب ســمحت القوانيــن باســتخدام المصنفــات التــي وضعــت فــي أماكــن عامــة، عل  
عرضــة الســتخدام الجميــع، وأن هنــاك قرينــة التنــازل الضمنــي عنهــا، كمــا هــو الحــال عليــه بالنســبة للتماثيــل واألعمــال 
الهندســية. وال يمكــن تطبيــق هــذا االســتثناء علــى المحاضــرات، علــى اعتبــار أن المحاضــرات ال تُلقــى فــي مــكان عــام علــى 
الجمهــور، وإنمــا فــي مــكان خــاص بطلبــة محدديــن دون غيرهــم، وهــم الطلبــة المســجلين بهــذه المحاضــرة، ويحــق للُمــدرس 
أن يمنــع أي شــخص غيــر مســجل بالمحاضــرة مــن الدخــول إليهــا، ممــا ينفــي الصفــة العامــة لهــذه المحاضــرات. )شــهرزاد، 

2020() كنعــان، 2004(.

تسجيل المحاضرة باعتبارها نسخة خاصة.. 5

ــن  ــى نســخة خاصــة شــخصية م ــي أو ال أن يحصــل عل ــب جامع ــواء كان طال ــن ألي شــخص س ســمحت القواني  
ــة  ــام الطلب ــرى البعــض أن قي ــد ي ــة، وق ــور التجاري ــدة عــن األم ــي الســتخدامها ألغراضــه الخاصــة البعي ــف المحم المصن
بتســجيل المحاضــرات هــو مــن قبيــل الحــق بالحصــول علــى النســخة الشــخصية الخاصــة، ولكــن اســتخدام النســخة الخاصــة 
يكــون عندمــا يضــع الُمــدرس مصنفــه فــي متنــاول الجمهــور، وأنــه قــرر نشــر المصنــف وليــس قبــل ذلــك، فهــو مــن يقــرر 

ــة، 2013(. ــاً. )الرحاحل ــف مالي ــتغالل المصن ــة اس ــرر طريق ــر، ويق ــزاً للنش ــح جاه ــه أصب أن مصنف

ولقــد ورد بالمــادة 17 مــن مشــروع قانــون حقــوق المؤلــف الفلســطيني علــى جــواز اســتعمال المصنفــات المنشــورة   
ــجيل أو  ــاخ أو التس ــطة االستنس ــه بواس ــدة من ــخة واح ــل نس ــك بعم ــاص، وذل ــخصي الخ ــتعمال الش ــف لالس دون إذن المؤل
ــف،  ــادي للمصن ــتغالل الع ــع االس ــارض م ــه أال يتع ــي ذلك كل ــترط ف ــيقي، ويش ــع الموس ــة أو التوزي ــر أو الترجم التصوي
وال يســبب ضرراً غيــر مبــرر بالمصالــح المشــروعة لصاحــب الحــق، ويحقــق مبــدأ االســتخدام العــادل. ) م17 مــن 
ــع والتأليــف، 1911()العــزب،  ــة حــق المؤلــف الفلســطيني، 2012(، ) م1/2 مــن قانــون حقــوق الطب مشــروع قانون حماي

.)2009

وهــذا الفــرض ال ينطبــق علــى قيــام الطلبــة بتســجيل المحاضــرات، علــى اعتبــار أن الُمــدرس لــم يقم بنشــر المصنف   
للجمهــور بعــد، وأنــه هــو مــن يقــرر النشــر وليــس الطلبــة، فالحصــول علــى نســخة شــخصية خاصــة مــن المحاضــرات تكــون 

شــرعية بعــد أن يقــرر الُمــدرس نشــر المحاضــرات ووضعهــا فــي متنــاول الجميــع.

تسجيل المصنفات الشفوية التي تلقى علناً.. 6

أجــازت بعــض القوانيــن تســجيل المصنفــات الشــفوية التــي أُلقيــت بصــورة علنيــة، وتتعلــق بأحــداث جاريــة يكــون   
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الهــدف منهــا اإلعــالن عــن أحــداث عامــة، كنشــر الخطــب الدينيــة والسياســية، وهــذا مــا ال ينطبــق علــى المحاضــرات التــي 
يقدمهــا الُمــدرس؛ لكونهــا ليســت موجهــة إلــى الجمهــور. )م 5/2 مــن قانــون حقــوق الطبــع والتأليــف، 1911(، )م2/ثانيــا مــن 

ــرن، 1979(. ــة ب اتفاقي

نخلــص ممــا ســبق إلــى أنــه ال يمكــن االعتمــاد علــى أيِ مــن القيــود واالســتثناءات لتبريــر قيــام الطلبــة بتســجيل المحاضــرات 
دون علــم الُمــدرس النتفــاء شــروط ومحــددات تطبيقهــا.

الفرع الثاني: القيام بعملية تسجيل اعتداء على خصوصية الُمدرس.

لقــد ُوجــد القانــون ليلبــي حاجيــات اإلنســان ولينظــم عالقتــه بغيــره، فأوجــد مجموعــة مــن الحقــوق؛ منهــا مــا يكــون   
ــا  ــا م ــي والشــخصي« ومنه ــة » الحــق العين ــوق المالي ــة مــن وجــوده كالحق ــق الغاي ــر؛ ليحق ــال للغي ــالً للتصــرف واالنتق قاب
يكــون لصيــق بشــخصية اإلنســان؛ لحمايــة كيانــه المــادي والمعنــوي مثــل الحــق بالحيــاة الخاصــة. )هشــام، 2019( )ولــد عبــد 

ــم،2006(. الدائ

ــر،  ــه مــن تدخــل وعبــث الغي ــان اإلنســان وخصوصيت ــة كي ــاة الخاصــة لحماي ــح الحــق فــي الحي ــد وجــد مصطل لق  
ــي مواجهــة  ــق ف ــة بشــخصية اإلنســان، وهــو حــق مطل ــوق اللصيق ــي، 1987( فهــو مــن الحق )البهجــى، 2014(، )األهوان
ــون  ــه القان ــد علي ــا أك ــذا م ــي، 1987(، وه ــام، 2019()األهوان ــه، )هش ــوز التصــرف ب ــادم وال يج ــة، ال يخضــع للتق الكاف
ــاة الخاصــة لإلنســان  ــات الشــخصية أو حرمــة الحي ــى أي مــن الحري ــداء عل ــن أن »كل اعت األساســي الفلســطيني عندمــا بي
يشــكل جريمــة ال تســقط الدعــوى الجنائيــة وال المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم. )أحمــد، 2020( )م 32 مــن القانــون األساســي 

الفلســطيني المعــدل، 2005(

ــي  ــل يكف ــة، ب ــون ســرية تام ــة أن تك ــي الخصوصي ــترط ف ــه ال يش ــن الســرية، إال أن ــاة الخاصــة م ــرب الحي وتقت  
االحتفــاظ بهــا خلــف الجــدران، وتقتصــر علــى عــدد محــدود ممــن ينتفعــون بهــا، وتتــم فــي مــكان يلــزم االســتئذان لدخولــه، 
ــام،  ــكان ع ــي م ــدور ف ــي ت ــياء الت ــك األش ــو ســر وتل ــا ه ــة تشــمل م ــن، 2000(. فالحماي ــد الرحم )البهجــى، 2014(، )عب
ــاة الخاصــة فكــرة مرنــة تتطــور وتختلــف مــن جيــل آلخــر ومــن فتــرة  وترتبــط بخصوصيــة اإلنســان، كمــا أن فكــرة الحي

ــام، 2019(. ــهور. )هش ــخص مش ــى ش ــادي إل ــخص ع ــن ش ــرى وم ألخ

ومــن تطبيقــات الحــق فــي الخصوصيــة حــق الشــخص المطلــق علــى صوتــه، فهــو المميــز لشــخصيته وعالمتــه   
المميــزة، فــال يجــوز نشــر صــوت اإلنســان بــدون موافقتــه. )ولــد عبــد الدائــم،2006(.

ــل الصــوت  ــي تســمح بنق ــة، الت ــزة الحديث ــع تطــور األجه ــدة م ــر ش ــاة الخاصــة أكث ــى الحي ــداء عل ــر االعت ويعتب  
والصــورة بشــكل فــوري ومباشــر، وبــدون عوائــق المــكان والزمــان والمســافات، وســواء كانــت أجهــزة عاديــة أم أجهــزة 
صغيــرة الحجــم مخصصــة الختــراق الحيــاة الخاصــة، والتجســس وتتبــع الشــخص فــي أي مــكان موجــود فيــه دون علمــه أو 

استشــارته. )مصيلحــي، 2008( )هشــام، 2019(.

وال يجــوز تســجيل صــوت وصــورة الشــخص باســتخدام األجهــزة الحديثــة بــدون إذن صاحــب الشــأن فــي األماكــن   
الخاصــة، التــي ال يمكــن رؤيتهــا مــن الخــارج، والتــي يتطلــب اإلذن للدخــول إليهــا، ويمنــع نشــر خصوصيــة اإلنســان بــأي 
طريقــة كانــت، وكذلــك ال يجــوز اســتعمال بعــض عناصــر الشــخصية ســواء اســم الشــخص، أو صورتــه، أو صوتــه؛ لتحقيــق 

ــد الرحمــن،2000(. ــه. )مصيلحــي، 2008( )شــهرزاد، 2020()عب ــه أو أخــذ موافقت ــح دون علم الرب

ــة، فلــو كان اثنــان معــاً فــي ســيارة متواجــدة فــي مــكان  ويتحــدد المــكان الخــاص بطريقــة واقعيــة وبحســب الحال  
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عــام، واعتبــر أن مــا يــدور بينهمــا قــد وقــع فــي مــكان خــاص، كمــا يعتبــر مــكان العمــل الــذي ال يســمح فيــه ألي شــخص 
الدخــول إليــه مكانــاً خاصــاً، وال يجــوز تســجيل مــا يــدور فــي أماكــن العمــل دون علــم الموظفيــن، فالتســجيل الســري فيــه 

مســاس بالخصوصيــة. )األهوانــي،1987(.

ــع  ــاً، وال يشــترط أن يكــون موضوعــه خاصــاً، فمجــرد تتب ــدور فــي المــكان الخــاص خصوصي ــر كل مــا ي ويعتب  
الشــخص ومراقبتــه والتســجيل لــه؛ يعتبــر اعتــداء علــى الخصوصيــة، حتــى لــو كان الــكالم عامــاً؛ ألن مجــرد القيــام بالفعــل 
يعتبــر اعتــداء، فلســنا بحاجــة لتحديــد نــوع المعلومــة هــل هــي خاصــة أم عامــة، ناهيــك عــن صعوبــة وضــع معيــار للتمييــز 

بينهمــا. )هشــام، 2019()األهوانــي، 1987(.

ــي يراهــا مناســبة، فهــو ال  ــة الت ــه بالطريق ــر بنشــر خصوصيت ــاة الخاصــة للغي ــي الحي وبســماح صاحــب الحــق ف  
يتنــازل عــن حقــه بشــكل كامــل، إال أنــه يديــر ويســتغل هــذا الحــق، ألن الحــق فــي الخصوصيــة يبقــى مــن الحقــوق اللصيقــة 

بشــخصية اإلنســان التــي ال يجــوز التنــازل عنهــا. )األهوانــي، 1987(.

وتأسيســاً علــى مــا ســبق؛ فــإن قيــام الطــالب بتســجيل المحاضــرة ِخلســة يعتبــر انتهــاكاً لخصوصيــة المــدرس وقــع   
فــي مــكان خــاص، وللخــروج مــن دائــرة المســؤولية القانونيــة؛ يتعيــن عليهــم الحصــول علــى إذن وموافقــة الُمــدرس قبــل 

ــل. ــذا الفع ــام به القي
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الخاتمة

جــاء هــذا البحــث ليعالــج إشــكالية قيــام الطلبــة تســجيَل المحاضــرات، ســواء بالصــورة أو بالصــوت دون موافقــة   
الُمــدرس، حيــث تمــت معالجــة الموضــوع انطالقــاً مــن اعتبــار المحاضــرات أعمــال إبداعيــة، وهــي مصنفــات محميــة بنــص 
ــاً كان« مــن اســتخدام أو تســجيل  ــره » أي ــع غي ــة، وتمن ــة والمالي ــوق المعنوي ــون، تخــول المــدرس مجموعــة مــن الحق القان

المحاضــرات دون إذن المــدرس.

النتائج:

ــاً . 1 ــه مؤلف ــي الجامعــة بوصف ــوم بهــا المــدرس ف ــة، يق ــى أن المحاضــرات هــي أعمــال إبداعي ــد عل ــم التأكي ت
مبدعــاً لهــا، وتحتــوي علــى مواصفــات المصنفــات اإلبداعيــة، التــي وفــرت لهــا االتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن 

الوطنيــة حمايــة معنويــة مؤبــدة وحمايــة ماديــة مؤقتــة.

تــم التأكيــد علــى أن هــذه المحاضــرات هــي حــق خالــص للُمــدرس وليســت للجامعــة، مســتبعدين فرضيــة . 2
ــب  ــي ألغل ــل مال ــد مقاب ــح أو تحدي ــاق صري ــود اتف ــدم وج ــة، لع ــة الجامع ــت لمصلح ــال تم ــا أعم اعتباره

ــي الجامعــة. ــاء العمــل ف ــا أثن ــم إبداعه ــي يت المحاضــرات الت

 تــم اســتبعاد فرضيــة اعتبــار المحاضــرات تتــم أثنــاء العمــل، وباســتخدام أدوات ووســائل رب العمــل 3. 
»الجامعــة«؛ ألن المحاضــرات ال تتــم بهــذه الطريقــة فــي الغالــب، كمــا أن التوجــه الحديــث يجعــل الحقــوق 
إمــا للمــدرس وحــده أو بالمشــاركة مــع الجامعــة، وعلــى فــرض اعتبــار الجامعــة صاحبــة الحــق المالــي علــى 

المحاضــرات، إال أن حــق تقريــر جهوزيــة المحاضــرات للنشــر والتوزيــع تبقــى للُمــدرس.

ــدرس . 4 ــق الم ــى ح ــواردة عل ــود ال ــاب القي ــن ب ــة م ــه الطلب ــوم ب ــا يق ــار م ــة اعتب ــدى إمكاني ــنا م ــا ناقش كم
ألغــراض المصلحــة العامــة ولألهــداف التعليميــة، وخلصنــا إلــى أنــه ال يمكــن اعتبــار قيــام الطلبــة بتســجيل 
المحاضــرات خلســة يدخــل ضمــن القيــود واالســتثناءات؛ ألن هــذه القيــود كلهــا مبنيــة علــى تقريــر المــدرس 

ابتــداًء جاهزيــة مصنفــه للتــداول ورضــاه عنــه.

ال يمكــن اعتبــار مــكان إلقــاء المحاضــرة مكانــاً عامــاً بــل هــو مــكان خــاص؛ ألن المحاضــرة تكــون فقــط . 5
للطلبــة المســجلين فيهــا، وال يحــق لغيــر الطلبــة الدخــول إلــى قاعــة المحاضــرة إال بــإذن المــدرس، ولــذا فــال 

يحــق لهــم تســجيلها وإخراجهــا خــارَج قاعــة التدريــس بــدون علــم وإذن الُمــدرس.

ــك . 6 ــاة الخاصــة؛ مؤسســين ذل ــى الحي ــداء عل ــه اعت ــة بتســجيل المحاضــرات خلســة أن ــام الطلب ــار قي ــم اعتب ت
بســبب توفــر شــروط االعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة للُمــدرس؛ ألن مــا يقولــه المــدرس فــي المحاضــرة يبقــى 

كالمــاً موجهــاً للطلبــة فــي مــكان خــاص ال يجــوز نقلــه بــدون إذنــه.

التوصيات:

النــص الصريــح فــي قانــون حقــوق المؤلــف علــى اعتبــار المحاضــرات مهمــا كان شــكلها، أو طريقــة إخراجهــا . 1
أعمــال إبداعيــة يجــب حمايتهــا.

ــكاً مشــتركاً للمــدرس . 2 ــار أن المحاضــرات مل ــى اعتب ــة عل ــي الجامعــات واضحــة الدالل ــود العمــل ف أن تكــون عق
ــا. ــة مشــتركة بينهم ــوق المالي ــة للمــدرس والحق ــوق المعنوي ــون الحق ــة، تك والجامع

ــة . 3 ــوق المالي ــة للحق ــة مالك ــار الجامع ــى اعتب ــدرس عل ــة والم ــن الجامع ــرم بي ــد المب ــي العق ــص ف ــن الن ــع م ال مان
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للمحاضــرات، وهنــا يعتبــر المــدرس قــد تنــازل عــن حقــه القانونــي علــى هــذه المحاضــرات، مــع ضــرورة منحــه 
ــأة تشــجيعية. مكاف

ضــرورة تنبيــه الطلبــة ووضــع إشــارات تمنــع تســجيل المحاضــرات قبــل الحصــول علــى إذن وموافقــة المــدرس . 4
والجامعــة.

 يتعيــن علــى المــدرس تنبيــه الطلبــة عــن رغبتــه بتســجيل المحاضــرات، أو عــدم تســجيلها تحــت طائلــة المســؤولية 5. 
القانونيــة إن كان يرغــب فــي ذلــك.

المراجع:

أوالً: القوانين والتعليمات:

1 .http://muqtafi.birzeit. القانون األساسي الفلسطيني المعدل، لسنة 2005، المنشور على الموقع اإللكتروني
.edu/pg/getleg.asp?id=14138

اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية، المعدلة في 28 سبتمبر/أيلول 1979 المنشورة على الموقع . 2
https://wipolex.wipo.int/ar/treaties/textdetails/12214 االلكتروني

3 .http://www.reyada- ip- «   1994 ساتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية » الترب
.com/uploads/3/4/9/1/34917865/tripsarabic.pdf

4 .https://maqam.  قانون حقوق الطبع والتأليف رقم )46( لسنة 1911م المنشور على الموقع اإللكتروني
./najah.edu/legislation/248

نظام الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية وتعديالته رقم 58 لسنة 2015، المنشور على الموقع اإللكتروني . 5
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د. إدوارد عيد، حق المؤلف والحقوق المجاورة، الطبعة األولى، منشورات صادر الحقوقية، سنة 2001.. 1

 د. برهام محمد عطا هللا، المصنفات المحمية في قانون حق المؤلف حق المؤلف بين الواقع والقانون، مركز 2. 
البحوث والدراسات القانونية، دار النشر هاتييه، القاهرة، سنة 1990.
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In the future, it is hoped that businesspeople will maintain a healthy appetite for risk, especially when 
dealing with innovation and improving the way they do business. However, recklessness should be 
avoided, especially when this puts other people’s money, jobs, or livelihoods in danger. It is envisaged 
that in the future such skills as experience in risk management and qualifications related to risk strategies 
will become standard when selecting board members and other professionals in the company.

In the event of continued corporate scandals and financial losses that negatively impact investors and the 
markets, governments will begin to impose stricter laws and regulations around risk management. Some 
governments may change this approach based on the culture and circumstances and approach towards 
risk. However, governments should remain flexible in their approach. Regulatory authorities should 
develop a balanced approach to limiting what companies can and cannot do but be aware of potential 
dangers developing in markets.

If all stakeholders maintain a balanced approach, businesses will continue to grow and innovate. This is 
good for businesses, economies, and workers. If businesses and governments work together, any risks 
that may arise can be overcome in a best practice model to the benefit of all involved in the economy.
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	.6. Harsher consequences for directors who recklessly take on or ignore risk 

Directors can misuse their position to achieve something at the expense of the company that is not in the 
company’s interests, such as gaining personal benefits or just increasing the company’s profits. There is 
a need to stop such behaviour.

One of the main factors that affect a company’s future is elevated risk management, of which there 
are several examples. The BP oil spill is a good example of poor risk management. Known as the 
‘Deepwater Horizon Disaster’, the incident in April 2010 occurred when BP ignored standard safety 
procedures to decrease the cost of delay that would have been approximately $1 million a day. The oil 
spill harmed shareholders, because the share price dropped dramatically, the company’s profits declined 
and the incident affected BP’s employees, the environment, and the local community. Eleven people died 
and BP had to pay more than $14 billion for the cost of the clean-up. The Gulf of Mexico environment 
was in crisis for 87 days because of the spill. Therefore, boards of directors should foresee risks and take 
appropriate action rather than ignore risk.

	.7. Monitor risk culture within the business

Whilst the board of directors should be alive to new opportunities or areas in the market where the 
business can succeed, an overly aggressive board of directors will develop an increased risk culture 
within the business. This could lead to all kinds of risks that could cost the business dearly. It is good 
to monitor the risk culture within the business by means of regular meetings and training of employees. 
By making all stakeholders aware of what is acceptable and not acceptable, the business will be able to 
continue without creating any unnecessary risk.

6. Conclusion

As can be seen from this article, there are many different types of risks that businesses encounter. Not all 
these risks can be foreseen or planned for. However, it is the role and function of the board of directors 
to anticipate potential risks to the business, develop plans to deal with these risks, and take appropriate 
action.

The topic of risk management is ever evolving due to the constant change in threats to business. After 
the 2008 financial crisis, many companies have started to pay more attention to risk management. Today, 
corporations are developing their risk management and oversight practices but still face challenges. 
Governments have tried to use their legislative powers to force companies, particularly larger companies 
listed on stock exchanges, to minimise risk to investors and workers. In some cases, this has prevented 
certain business collapses or disasters, but in some cases, it has had negative consequences on business 
and listing on stock exchanges.
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approach is effective in relation to corporate governance. Giving business more flexibility to implement 
the best practices will allow companies to decide the most appropriate measures for dealing with risk. 
Also, there is a danger that the amount of legislation and regulations imposed by the state on companies 
will limit the growth and development of companies and that compliance with this legislation will 
become too costly. Most stock exchanges aim to encourage companies to list. However, if government 
regulations and listing rules become too onerous, companies will prefer not to list, which may create 
financial risks to business and limit the growth of these businesses.

	.3. The Board of directors should be proactive when dealing with risk 

As described in this article, boards of directors need to be proactive in dealing with the issue of risk. 
Their approach should not be ‘What if it happens...’ but rather ‘If this happens, what do we do?’ The 
application of good corporate governance principles can help to reduce the risk. The board should devise 
an appropriate strategy for its company, appoint a CRO, an audit committee, and a risk management 
committee. If these committees consider the risk profile of the business, devise plans to deal with risks, 
and communicate with all stakeholders they will be able to manage risks in the most appropriate manner. 
Furthermore, the implementation of a coordinated risk management strategy together with regular 
monitoring of the risks and risk culture within a business will help  avoid any unnecessary risks.

	.	. Smaller companies must develop a risk management strategy at board level

Smaller companies should deal with risks in the same manner as larger corporations, albeit in a manner 
that suits their capacity and budgets. The board of directors should not overburden itself and management 
with stringent risk management protocols, but they cannot afford to neglect risk management altogether. 
Each company has its own nature, size, and activity, and therefore needs to deal with risk according to 
its own unique circumstances. In this regard, governments need to be aware that too much regulation 
can become onerous and costly for smaller businesses, especially when competing internationally. As 
always, an appropriate balance needs to be found.

Research has shown that companies which voluntarily form risk management committees play an 
important role in the perception of responsible risk management actions. Furthermore, results show 
that RMCs are used as a governance mechanism to help maintain and substantiate legitimacy over risk 
activities )Hines and Peters, 2015(.

	.	. Regularly conduct internal audits and act on the findings

The board of directors needs to pay close attention to the internal audit process and reduce and manage 
risks accordingly. The internal auditor can play a major role in risk management by identifying risks 
faced by the business. By regularly reporting to the board of directors and having frank and honest 
discussions regarding risk factors, the board can manage the risks associated with their decisions and 
processes.
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	.7. Clearly Report All Issues Related to Risks to the Board, Shareholders, and Stakeholders

By preparing regular reports to the board, the CRO or risk management coprovides provide a balanced 
assessment of the risks and the effectiveness of the systems of risk management. These reports should 
disclose the process of risk management and the results of risk assessments. Without revealing any trade 
secrets, the board should ensure that the business communicates to the market any material risk factors 
in a transparent and comprehensible fashion. Disclosure of risk factors should be focused on those 
identified as more relevant and should rank risk factors in order of importance based on criteria that 
should also be disclosed. Lastly, clear communication of the reasons for decisions of the board should 
be made. This is usually included in annual reports given to shareholders or information shared with 
analysts but should also be given to employees and junior managers.

	. Findings and Recommendations

The corporate scandals over the past few years, the 2008 financial crisis, and the Covid-19 pandemic 
have highlighted the need for greater risk management. Boards of directors need to be aware of the 
various risks facing their businesses and take appropriate action to deal with these. These crises have 
negatively affected economies around the world, and as a result, various recommendations can be made 
to businesses and lawmakers.

As has been discussed, one of the main internationally recognised strategies for risk management 
is to appoint an Audit Committee, a Risk Management Committee and a Chief Risk Officer. These 
bodies should work in conjunction with each other to ensure that all risks are identified, evaluated, 
and appropriate strategies are set in place to deal with them. Companies that monitor risk and act in 
accordance with a proper risk management strategy are in a better position to deal with the challenges 
or even to pivot to a new direction when needed.

	.1. National authorities and self-regulatory organisations should issue regular updates on 
risk management guidance

National authorities should strengthen their regulatory and supervisory guidance for businesses and 
devote adequate resources to assess the effectiveness of risk governance frameworks. Furthermore, 
they should explore ways to formally assess risk culture in business, especially at financial institutions. 
Guidance should be provided on the key elements that should be included in risk appetite frameworks. 

	.2. Legislation should remain flexible and not impose rules in respect of risk management 

Standard setting bodies should regularly review their principles for governance, taking into consideration 
the international best practices for risk governance. Whilst government regulations and laws can be made 
to enforce certain practices and processes, it should be remembered that each business is different and 
has its own unique circumstances based on the industry and area where it operates. No ‘one-size-fits-all’ 
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Residual risk refers to how much risk remains after the business has adopted risk mitigation 
strategies. It is the amount of risk left in the system after management has followed the steps set out 
above. If residual risk remains outside of management’s tolerance, they will need to increase their 
mitigation strategies. 

	.	.3. Regularly evaluate risk and risk factors

The process of risk management is not something that can only be done annually or even monthly. 
Continuous monitoring of the risks faced by the business needs to be undertaken. Businesses should 
continuously look for opportunities to improve their risk stance. Concrete plans to support these 
processes should be enforced by the board of directors.

	.	.	 Draft risk management policy

The board should develop clear risk management policies that identify what is acceptable. This can be 
achieved in various ways, most notably by requiring more than one person to authorise specific types of 
transactions or requiring the entire board to approve certain actions.

Creation of a risk management policy involves:

−	 assessing current and emerging risks
−	 reducing the impact of poor judgement on decision-making
−	 ensuring the quality of internal and external reporting
−	 ensuring compliance with applicable laws and regulations
−	 quickly responding to evolving business risks

	.6. Test the Strategy, Systems and Processes and Adjust Where Needed

Once a strategy has been drafted, it needs to be tested to ensure that it is successful. If these tests highlight 
certain failures, adjustments to the strategy need to be made. This should involve an independent 
assessment of the risk governance framework. Most companies limit themselves to a simple walkthrough 
and table top-type exercises. However, companies should go through the exercise of testing whether 
they can truly achieve recovery of the business units, processes, and associated information technology 
in the event of a risk factor occurence.

In this regard, companies can adopt an internationally recognised standard, such as ISO 31000, which 
is built on the most relevant best-practice scenarios from organisations worldwide. This explains the 
mechanism of risk management implementation. It provides a framework for implementing a risk 
management suite, rather than merely a framework for supporting the risk management process. 
Moreover, such a system allows for communicating, consulting, monitoring, and reviewing performance. 
Communicating and consulting ensures the engagement of relevant internal and external stakeholders. 
Monitoring and reviewing guarantee that the organisation observes risk performance, thereby gaining 
knowledge of experience and practices.
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environment in which it operates. Those who draft the strategy need to think about everything that 
has the potential to damage the organisation. 

c) Prioritising the risks

Once risks have been identified they need to be evaluated. Specifically, they should be evaluated in 
terms of how severe the impact would be and the likelihood of their occurrence. The risks should be 
prioritised in this order: 

High impact and highly likely to occur

High impact and less likely to occur

Low impact and highly likely to occur

Low impact and less likely to occur

Spotting emerging risks to the company is also important. To do this, risk management needs access 
to real-time, relevant risk information so that it deals with the most up-to-date position.

d) Choosing risk strategies

After ascertaining how much risk the board is prepared to accept, a risk mitigation strategy can be 
prepared for each significant risk. There are four main strategies:

- Avoidance )eliminate, withdraw from, or not become involved(: 

Businesses should look for ways to avoid activities that pose an excessive risk.

- Reduction )optimise – mitigate(: 

Businesses can take steps to reduce the likelihood of a negative event occurring.

- Sharing )transfer – outsource or insure(: 

By taking out insurance to help cover the risk, businesses can share the risk.

- Retention )accept and budget(: 

Businesses acknowledge that if the threat occurs, the organisation will have to bear the consequences.

e) Executing risk strategies

After deciding on the appropriate strategy as set out in )d( above, businesses need to draft specific 
plans to be able to implement these strategies.

f) Measuring residual risk
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	.	. Appointment of a Dedicated Chief Risk Officer

To assist the board in its work, it should also be considered good practice that companies appoint a 
dedicated person to focus on the risk management approach of the business. This position is referred to 
as a Chief Risk Officer )CRO(. The CRO should oversee the risk management function of the company. 
Therefore, it would be considered best practice if this role is independent of the profit-making centres 
of the business. The CRO should report directly to the board of directors. Moreover, the CRO should 
understand how the organisation makes its profits and the risks inherent in the business model. They 
should be involved in drafting the risk management strategy, particularly by taking into account building 
a common risk language, shared definitions, a common culture of risk awareness and comprehensible 
procedures for measuring, monitoring, communicating, and dealing with risks. Furthermore, the CRO 
should establish procedures for responsibility for outcomes related to risk.

	.	. Drafting a Risk Management Strategy

The board of directors should be proactive in planning for risks by preparing a risk management strategy. 
The creation of a risk management strategy includes several important steps:

	.	.1. Involve all stakeholders

By involving all stakeholders in drafting the risk management strategy, the business will ensure that all 
the risks it faces are accounted for. By obtaining advice from others, especially specialists, an appropriate 
risk management strategy that deals with every risk can be drafted.

	.	.2. Process of identification of risk

Any risk management strategy needs to follow the process of risk identification, risk analysis, risk 
control, risk financing, and claims management. This should be an enterprise-wide approach. The 
process should aim to understand the risks facing the business, how best to manage these risks, and to 
communicate the approach to all involved.

a) Ascertaining the risk profile

Businesses need to ascertain their risk profile. The risk profile relates to how much risk the board 
deems acceptable. Some organisations are comfortable managing a great deal of risk, some will 
do all they can to reduce their risk exposure to as close to zero as possible. It is important for 
companies to establish a specific level of risk the company will accept in pursuit of its objectives 
and to communicate this throughout the company.

b) Assessing the risks

Following the decision regarding the risk profile of the company, an assessment of all the risks 
needs to be undertaken. The risk assessment examines the risk factors of an organisation and the 
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is the responsibility of the board of directors to manage the various risks to the business, many of these 
responsibilities are handled by other company officers. 

	.3. Setting up a risk committee with a clearly defined role and responsibilities 

In addition to the audit committee, companies should set up a risk management committee. This committee 
can focus solely on the various risks facing the business and design a risk management strategy. Research 
has found that companies with a risk management committee perform better than companies that do not. 
The same research found that firms with a separately constituted risk management committee perform 
better, relative to firms where the risk management activities are absorbed into an existing committee 
)Jia and Bradbury, 2021(. Additional research points out that companies which voluntarily set up a risk 
management committee have a much greater understanding of the risk factors facing their business, and 
far greater understanding of their risk management strategy )Sekome & Lemma, 2014(.

The committee should meet often throughout the year. It should annually review and approve the risk 
management policy and associated frameworks, processes, and practices of the company. Furthermore, it 
should ensure that the company is taking the appropriate measures to achieve a prudent balance between 
risk and reward in both ongoing and new business activities. The evaluation of the risk management 
process should highlight steps that should be taken routinely or habitually to assess and mitigate the 
hazards present in the organisation and lines of business. This should become part of an organisation’s 
culture. It should be done in a cycle because it can take several iterations to reach the business’s targets 
and because changes can happen over time. Risk management and mitigation should not be performed 
on an ad hoc basis. The committee should also evaluate the management’s actions to mitigate the 
company’s exposure in a timely manner )including one-off initiatives and ongoing activities such as 
business continuity planning and disaster recovery planning and testing(. In this regard, the committee 
should coordinate its activities with the audit committee in instances where there is any overlap with 
audit activities )e.g., internal or external audit issues relating to risk management policy or practice(.

To conduct its work, the risk management committee should have access to any internal information 
necessary to fulfil its oversight role. It should also have authority to obtain advice and assistance from 
internal or external legal, accounting, or other advisors. This will allow it to make regular reports to the 
board of directors. In turn, the board of directors should review the performance of the risk management 
committee annually.

Research conducted in Australia found that companies that follow the best practice recommendations for 
risk management committees )RMC( had better accounting performance, higher growth opportunities, 
and lower firm risk. The study found that the human capital of RMC members and the independence of 
RMC chairs play crucial roles in firm performance,)Jia & Bradbury, 2020(.
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Ensuring that risk is always thought of and is taken seriously by all departments can be achieved by 
including it in employee inductions, and also by building a culture of risk awareness to fully manage 
the exposure that naturally comes from doing business. The following principles should be followed in 
this regard:

−	 Clarify who is responsible for identifying and prioritising risks and monitoring the risk management 
process

−	 Include all necessary stakeholders in the decision process
−	 Focus on the right questions: i.e., what does the board need to know
−	 Maintain clear focus on purpose of risk management and update policy regularly
−	 Monitor risk culture
−	 Preparation of a risk management policy
−	 Assigning duties and defining responsibility

It is necessary to separate the strategic risks related to the work of the board of directors and the daily 
risks that fall under the responsibilities of the executive management. The board of directors should 
focus on strategies for growing or developing the business. Day-to-day operations and risks associated 
therewith should be left to other departments and employees. If the board gets caught up in these daily 
risk factors, insufficient time will be devoted to the role of executive management.

	.2. Appointment of an audit committee to evaluate the internal processes of the company

The audit committee plays an important role in the internal management of the business. Appointing 
such a committee allows the board to focus on its core responsibilities while allowing the members 
of the audit committee to become more closely involved in the internal systems and processes of the 
company. The audit committee should be involved when drafting the risk management strategy as they 
will be aware of the internal processes of the business. As a result, they will be keenly aware of the issues 
facing the business as well as the risks that need to be avoided.

In a study conducted in the US, it was found that the audit committee plays an important role in 
monitoring a firm’s risk decisions. Factors such as the number of audit committee members, the number 
of audit committee meetings, the percentage of financial experts on the audit committee, and the number 
of independent directors, have a significant and positive impact on a firm’s risk management decisions 
)Taia& Yang, 2020(. This was corroborated by a further study conducted on Palestinian companies. That 
study found that it was important that the audit committee meet frequently, as this leads to improved 
processes of financial accounting that, in turn, lead to better performance of the company. Furthermore, 
audit committee meetings may help the board to evaluate the business from time to time and solve any 
issues experienced by employees )Musallam, 2020(.

As part of good risk management procedures, companies should draw up a risk management strategy 
that allows for a coordinated approach to minimise or control the risks and the impact thereof. Whilst it 

46

https://tensix.com/2017/11/what-does-it-mean-to-have-a-risk-culture/


Internationally Accepted Risk Management Strategies: A Comparative Study

AAU Journal of Business and Law

	. What are is Internationally Accepted Risk Management strategies?

As discussed above, it is virtually impossible to identify and avoid all risks to businesses. However, in 
dealing with risk management, sound risk governance practices include the following, which have been 
recognised as international best practices, )OECD, 2014(:Appointment of strong and competent boards 
of directors.

−	 Appointment of an audit committee to evaluate the internal processes of the company with a view to 
identifying risks faced by the business.

−	 In addition to the audit committee, establishing a risk committee with a clearly defined role and 
responsibilities set out in its charter.

−	 Appointment of a dedicated Chief Risk Officer to identify, evaluate, and mitigate risk.
−	 Drafting a risk management strategy, clearly defining, or setting out the risk management systems 

and processes.
−	 Testing the strategy, systems, and processes and adjusting where needed. This should be done by an 

independent assessment of the risk governance framework system. 
−	 Clearly reporting all issues related to risks to board of directors, shareholders, and all stakeholders.

	.1. Appointment of Strong and Competent Boards of Directors 

The board of directors is ultimately responsible for all aspects of risk management within the company. 
Hence, it is essential that those individuals who are appointed to the board should be qualified to be able 
to identify and evaluate all risks facing the business. The appointment of independent directors to the 
board is also seen as good corporate governance practice and they should also be appointed to the audit 
and/or risk committees.

The appointment of a strong board of directors is especially important when considering that they set 
the tone for the entire business in relation to risk appetite. When the board of directors operates in a way 
that shows an overly eager appetite for risk, this establishes a lead for managers and employees of the 
company to follow. Whilst the board may make strategic decisions that convey an appetite for risk, the 
information upon which the decisions are based is not always known or available to others. This may 
encourage others to act recklessly or take on more risks than can safely be managed. As such, the senior 
management’s policy should indicate just how the company handles risk and what is expected of junior 
managers and employees.

Board size is another important part of internal corporate governance. Board size affects the efficiency 
and effectiveness of corporate boards. Small boards are considered less effective at monitoring because 
their directors will be more susceptible to bed influenced by CEOs. However, large boards may also 
lead to longer decision-making times due to disagreements and, in some cases, lack of consensus 
)Chakraborty & Gao, 2018(.
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nature of risks facing the company and submit such reports to the board of directors. Thereafter, it 
would review issues raised by the related audit committee, which may affect risk management in 
the company.

The Code also requires that a report detailing the various risks facing a business be drafted by the 
company. Article 11:9 mentions that the integrated report must set out the company’s activities 
and the associated risks. In addition, the report should identify high-risk activities, and identify 
opportunities, challenges, and issues encountered by the company in achieving its strategic goals. It 
should be noted that Article 11 is voluntary and there are no penalties for non-compliance. 

Lastly, Article 6:8 of the Code is also concerned with risk management. Part 2 of the Article states 
that the internal audit department should prepare a report, including a review and an evaluation 
of the internal audit systems applied in the company. It should compare the development of risk 
factors and the current systems to evaluate the extent of efficiency of the company’s daily business 
operations, and its ability to encounter any unforeseen market changes.

The Table Below )Table 1.1( shows a summary of the legal positions regarding risk management in the 
USA, UK and Kuwait.

Features SUMMARY OF THE LEGAL POSITION REGARDING RISK 
MANAGEMENT IN USA, UK AND KUWAIT

Country USA UK Kuwait
Main Laws regulating Risk 

Management
−	 Sarbanes 

Oxley Act
−	 Dodd 

Frank Act
−	 SEC 

Rules
−	 Stock 

Exchange Listing 
Rules

−	 UK Cor-
porate Governance 

Code
−	 Companies 

Act 2006,
−	 UK Listing 

Rules,
−	 International 
Accounting Standard 

1 )IAS 1(

−	 Kuwait 
Corporate Gov-
ernance Code
−	 No spe-
cific legislation 
providing for 
Risk Manage-
ment processes

Main Aims of the Laws Focus is on disclosure 
of risk factors in fi-

nancial reporting and 
establishing risk man-
agement committee 
to deal with material 

risks to business.

Laws aimed at strength-
ening internal audit 

process and assigning re-
sponsibility to the  board 
of directors for establish 
risk management proce-

dures.

Corporate Gover-
nance code regu-

lates such matters as 
the role of the board 
of directors and ex-
ecutive management 
in risk management 
and the establish-
ment of risk man-

agement committees

Table 1.1 Risk Management in the USA, UK and Kuwait.

44



Internationally Accepted Risk Management Strategies: A Comparative Study

AAU Journal of Business and Law

Part 18 B of Article 3 of the 2015 code states that the board must ensure that sound audit rules for 
risk measurement and management are applied. In addition, the board must create a risk prevention 
culture throughout the company and present this transparently to all stakeholders. However, 
compliance with the article is not compulsory and falls under the ‘Comply or Explain Regime’.)add 
page number(

The 2015 Kuwaiti Code sets out the roles and responsibilities of Executive Management in Article 
3:7. This mentions that they should put internal audit and risk management systems in place and 
ensure the efficiency and sufficiency of these systems.

3) Development of standards to measure the performance of directors

The Code requires companies to develop systems to evaluate the performance of the board of 
directors. Article 11:4 requires that the company measures the performance of the board through 
a set of key performance indicators including the quality of risk management and sufficiency of 
internal control systems. The procedures related to performance evaluation and measurement should 
be disclosed to all employees.

4) Establishment of risk management committees

Article 6 of the Code makes provision for the establishment of a risk management department. 
According to Article 6:3 the company must have a department or an independent unit that measures, 
monitors, and mitigates all types of risks encountered by the company. Furthermore, the company 
must establish effective systems and procedures for risk management, so that it can measure and 
monitor all types of threats the company is exposed to and amend these procedures when necessary.

Establishing a risk management committee is dealt with in Article 6:4. It states that the committee 
should be made up of at least three directors. The head of the committee should be a non-executive 
member of the board. The committee must comprise qualified personnel with the appropriate 
professional and technical competences. They are to be independent, performing their roles properly 
without being granted financial powers and authority that conflicts with their regulatory role.

The minimum powers and roles of the risk management committee are dealt with in Article 6:5. 
According to the code, the committee must prepare and review risk management strategies and 
policies prior to their approval by the board of directors. It must also verify such strategies and policies 
to ensure that they are appropriate to the company’s nature and level of activities. Furthermore, it 
should evaluate the systems and mechanisms for identifying, measuring, and monitoring various 
types of risks that may face the companyto identify areas of weakness.

The main function of the risk management committee is to assist the board of directors in identifying 
and evaluating the company’s acceptable risk level and to ensure that the company does not 
exceed it. This involves reviewing the organisational structure of risk management and providing 
appropriate recommendations. The committee would also prepare periodical reports concerning the 
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Provision 25 of the Code states that the audit committee is responsible for reviewing the risk management 
systems of the company, unless there is a separate Risk Management Committee which is composed 
of independent and non-executive directors. According to Provision 28, the board should carry out an 
assessment of the principal risks affecting the company. It needs to state in its annual report that this 
assessment has been made and must include the details of the principal risks as well as an explanation 
of how these are being mitigated. Furthermore, Provision 29 requires that the board continually monitor 
the risk management systems in place and annually review their effectiveness. The monitoring and 
review should cover all material controls, including financial, operational, and compliance. Principle 
O of the UK 2018 Code states that the board should establish procedures to manage risk, oversee the 
internal control framework, and determine the nature and extent of the principal risks the company is 
willing to take to achieve its long-term strategic objectives.

3.3.3. Laws relating to risk management in Kuwait

In Kuwait, the legislature has attempted to regulate the risk management process by instituting 
several laws and an extensive corporate governance code. The Corporate Governance Codes of 2018 
and 2015 have dealt with such matters as board composition, the role of the board of directors and 
executive management, the development of standards to measure the performance of directors, and the 
establishment of risk management committees.

1) Board Composition

Article 2:1 of the 2018 Corporate Governance Code sets out the standards for board composition 
in Kuwait. It states that the board of directors must be properly composed in accordance with the 
company’s activity, size, and nature. Directors should have a variety of educational backgrounds 
and have professional experience and specialised skills. Furthermore, board members should be 
aware of all relevant laws and policies as well as have an understanding of the company’s activity 
and all risks and financial implications thereof. 

2) Role of the board of directors and executive management

Both the board and executive management should play a role in risk management in Kuwait. With 
regard to the board’s role, Article 6:1 mentions that the board should be able to understand and 
analyse the nature and extent of the risks encountered by the company’s activities and to reduce 
them as much as possible. In addition, the board needs to identify the proper procedure to deal 
with risk. This includes identifying internal or external factors resulting in the occurrence of such 
risks and developing appropriate measures to face them, particularly regarding the company’s risk 
appetite.
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2) The Dodd-Frank Act 2010

The Dodd Frank Act created new federally mandated risk management procedures, principally for 
financial institutions. Companies that are affected by the Act include non-bank financial companies 
that are publicly traded and certain bank holding companies that are publicly traded )Dodd-Frank 
Act Section 165h.(. The Act requires these companies to establish a risk management committee of 
the board of directors. At least one member of the committee must have risk management expertise 
in line with the company’s nature of operations, size of assets, capital structure, risk profile, 
complexity, and other appropriate risk‐related factors. The committee should have at least one expert 
with experience in identifying, assessing, and managing risk exposures of large  complex firms.

According to the Act, the risk committee is responsible for the oversight of enterprise-wide risk 
management practices. It must report directly to the board of directors and cannot be part of or 
combined with any other committee. Each company must also designate a Chief Risk Officer 
responsible for implementing and maintaining the risk management framework and practices 
approved by the risk committee. The CRO must have risk management expertise commensurate 
with the company’s capital structure, risk profile, complexity, activities, and size. 

3) NYSE Listing Rules

In addition to the laws referred to above, the New York Stock Exchange Listing Rules require 
that listed companies establish an audit committee with a written charter detailing their duties and 
responsibilities. In addition, the charter needs to set out policies with respect to risk assessment 
and risk management. The rules furthermore require the audit committee to discuss policies with 
respect to risk assessment and risk management. The risk management processes in place should 
be reviewed in a general manner by the audit committee )NYSE Listed Company Manual 303A.07 
Audit Committee Additional Requirements(.

3.3.2. Laws related to risk management in the UK

In the UK, risk management is covered by the UK Corporate Governance Code, Section 414A of the 
Companies Act 2006, the Disclosure and Transparency Rules, the UK Listing Rules, Paragraph 25 of the 
International Accounting Standard 1 )IAS 1(, and other regulations. 

The UK Corporate Governance Code of 2018 focuses more on internal auditing than on risk management. 
Furthermore, there is argument that the 2018 Code is not as focused on risk management as the 2014 
version of the Code )Smither,2018(. The 2018 Code deals with such matters as board leadership and 
responsibilities, the Audit Committee, and Risk and Internal Control Committees. According to the 
Code: 

The board should also take into account the Financial Reporting Council’s 
Guidance on Audit Committees and Guidance on Risk Management, Internal 
Control and Related Financial and Business reporting. )p.3(
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leadership structure to such matters, and the extent to which risks arising from a company’s compensation 
policies are likely to have a ‘material adverse effect’ on the company. 

The three main pieces of legislation pertaining to risk management in the US are the Sarbanes-Oxley 
Act, the Dodd Frank Act, and the New York Stock Exchange )NYSE( rules.

1) The Sarbanes-Oxley Act 2002

The Sarbanes-Oxley Act became law in July 2002 in response to the corporate scandals at 
Enron, WorldCom, Arthur Andersen, and others. The Act establishes new standards for corporate 
accountability and seeks to improve the accuracy of financial reporting for publicly traded companies. 
Failure to comply with the Sarbanes-Oxley Act can result in steep penalties for those corporations 
that commit fraud, fail to report fraud, or destroy records. Such behaviour can now result in criminal 
felony charges. 

The aim of the Act is to restore investors’ confidence in the financial markets and close loopholes 
that allowed public companies to defraud investors. The Act requires public companies to strengthen 
audit committees, perform internal controls tests, make directors and officers personally liable for 
the accuracy of financial statements, and strengthen disclosure. Furthermore, it establishes stricter 
criminal penalties for securities fraud, and changes how public accounting firms operate.

The greatest effect the Sarbanes-Oxley Act has had on corporate governance was the strengthening 
of public companies’ audit committees. The audit committee is authorised to oversee the senior 
management’s accounting decisions such as approving numerous audit and non-audit services, 
selecting and overseeing external auditors, and handling complaints regarding the management’s 
accounting practices. The Act also requires that senior managers personally certify the accuracy 
of financial reports. If they knowingly or wilfully make a false certification, they can face between 
10 to 20 years in prison. If the company is forced to make a required accounting restatement due 
to management misconduct, senior managers can be required to give up their bonuses or profits 
made from selling the company’s stock. However, the cost of compliance with the Act is especially 
burdensome for companies, and this can distract personnel from the core business.)9( Furthermore, 
a recent study found that adoption of the Sarbanes-Oxley Act was accompanied by a significant 
reduction in risk-taking by publicly traded US companies. The results were similar to those found 
in Cohen et al.’s research, which found that the Act resulted in changes related to various firm 
characteristics, including board structure, firm size, and the degree of specialised knowledge, as 
measured by R&D expenditures )Bargeron & Zutter, 2010(.

9  However, the Act also had other unintended consequences such as the high cost of compliance. For example, 
Section 404 requires public companies to perform extensive internal control tests and include an internal 
control report with their annual audits. Testing and documenting manual and automated controls in financial 
reporting requires enormous effort and involvement of not only external accountants but also experienced 
personnel. The compliance cost is especially burdensome for companies, and this can distract personnel 
from the core business.
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Usually, the corporate governance structure will define the responsibilities of the risk committee in 
a charter or terms of reference. This sets out exactly what the committee is expected to do and the 
parameters in which they will operate. Ideally, the risk management committee should meet regularly to 
review the company’s risk exposure and ensure they are comfortable with the level of risk and planned 
management activities. They make recommendations to other corporate governance teams such as those 
responsible for approving new projects. For example, if the company already meets the level of risk 
appetite agreed by the organisation, then the committee may recommend that no more high-risk projects 
are started until some projects finish. Managing risk is a balancing act and the committee’s role is to 
ensure that balance is always in favour of the organisation.

3.3. Governmental Laws and Regulations Relating to Risk Management

Risk management is an important subject for lawmakers around the world, and several laws and 
regulations have been enacted to regulate it with a view to preventing corporate scandals and financial 
crises. Policymakers increasingly display a tendency to embed risk management into law, for example, 
by mandating risk governance best practices or by requiring firms to have risk management functions 
in place )Enriques & Zetzsche, 2013(. Greater emphasis is being placed on the role of risk management 
and the best way of carrying out this responsibility.

Governments enact laws and regulations with diverse objectives. These include encouraging sound 
and transparent financial markets, deterring excessive risk-taking, fostering market participants to 
act responsibly, and compensating for past wrongdoings )Batz, 2020(. Whilst governments use laws 
and regulations to deal with risk management, businesses themselves should take control of the risk 
management process by being vigilant and devising plans to avoid potential pitfalls and dangers. In 
many countries, risk management is dealt with in national corporate governance codes, as is the case with 
the UK’s combined code and the French AFEP-MEDEF code. Internationally, professional institutes 
and associations also set out certain standards. For example, in 2009 the International Organization 
for Standardization )ISO( issued its standard for the implementation of risk management national 
supervisory guidance. 

3.3.1. Laws relating to risk management in the US

Some scholars describe the US legal requirements related to risk management as ‘unclear’. This is 
because lawmakers mix risk management with compliance issues. Compliance management includes 
laws, regulations, codes of conduct, internal policies, and best practices to reduce the likelihood of 
economic loss or damage to reputation. Non-compliance with these laws and regulations is a risk in 
itself. 

The Securities and Exchange Committee )SEC( requires companies to disclose in their annual reports 
‘factors that make an investment in a registrant’s securities speculative or risky’ )Tonello, 2012(. The 
SEC also requires companies to disclose the board’s role in risk oversight, the relevance of the board’s 
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Representatives from the following business areas should be included on the risk management committee:

−	 Corporate risk
−	 Internal audit
−	 Finance
−	 Operations
−	 Compliance
−	 Quality management
−	 Project management

A risk management committee serves several functions:

a( The committee identifies and evaluates risks facing the business. 

It does this by conducting an enterprise-wide analysis and creating systems to manage the risks. 
Furthermore, it improves the quality of risk reporting and monitoring, both for management and the 
board. Additionally, the risk committee can raise awareness of risk management within the company 
by supporting the CRO in providing training for advanced risk management.

b( The committee drafts a risk management strategy and policy.

A risk committee focuses attention on the company’s most critical risks and risk management 
capabilities. It is therefore vital that directors assigned to this committee have the requisite knowledge 
and expertise to provide effective oversight of the risks falling within the committee’s scope. 

c( The committee reviews risk assessments. 

In addition to managing the overall risk exposure of the business, the committee is also responsible 
for reviewing and approving risk disclosure statements in any public documents or disclosures. 
Companies with a separate risk committee are associated with greater market risk disclosures. In 
addition, risk committee qualifications and size have a significant positive impact on market risk 
disclosures )Al-Hadi& Habib, 2016(.

Research shows that the existence of a risk management committee leads to greater risk management 
disclosure and improves the quality of disclosure by the board )Li & Munro, 2019(. In Malaysia, 
companies are required to make risk disclosures in their annual report to provide insights for 
shareholders and investors to assess the company’s performance. Nevertheless, despite detailed 
guidelines about risk disclosure, there was no significant improvement in their financial performance 
)Ching & Rahim, 2019(.

d( The committee sets levels for appropriate risk exposure.The committee also provides 
direction and support for company executives who are given broad risk management responsibilities. 
Furthermore, it allows the audit committee and other board committees to focus on their respective 
core responsibilities. 
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3.2.3. Chief risk officer

In recent years, many companies have appointed a person responsible for managing risks to the business 
known as the Chief Risk Officer )CRO( or Compliance Officer. This executive is responsible for leading 
efforts to reduce business risks that can put an organisation’s profitability and productivity at risk. They 
also spearhead efforts related to enterprise risk management. They are responsible for implementing 
policies and procedures to minimise or manage operational risks. Furthermore, it is their responsibility to 
ensure that the company complies with government regulations, and reviews factors that could damage 
investments or a company’s business interests.

Ideally, a CRO should have several years of experience in the accounting, economics, legal, or actuarial 
field. As companies adopt new technologies, the CRO must oversee information security, protect 
against fraud and mismanagement, and guard intellectual property. By developing internal controls and 
overseeing internal audits, threats from within a company can be identified and mitigated against.

3.2.	. Audit committee

The audit committee is composed of a group of board members responsible for the oversight of the 
internal auditing process, as well as the external auditing of the company’s financial documents. In 
addition, the committee has oversight of risk management and legal compliance within the company. 

One of the main functions of the audit committee is managing the internal control system as it relates 
to financial reporting. Their function is to produce reliable financial statements and to ensure that the 
company’s activities are monitored by the broader system of internal controls. The committee will often 
identify areas of weakness within the company’s internal systems and make recommendations as to how 
to mitigate the risk in these areas. The committee discusses guidelines and policies to govern the process 
by which this is managed.

The audit committee must ensure that the internal audit function is independent and objective. The 
internal audit should provide the committee with an assessment of the state of the organisation’s risk, 
control, governance, and monitoring activities. The committee will then review the relationship between 
the internal audit system and management. )Khelil, 2016( However, due to the complexities of the 
risks and the increase in company failures, a separate committee focused on risk management is often 
established )Sekome & Lemma, 2014(.

3.2.	 Risk management committee 

A risk management committee is an important part of the organisation’s governance. Its function is to 
assist the board with strategic risk management at an organisational level. This approach can assist the 
board to focus on the ‘big picture’. The committee serves under the direction of the board of directors 
and should preferably include one or more independent directors. There is a strong association between 
the establishment of a risk management committee and strong board structures )Yatim, 2009(.
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3.2.1. Ownership and management

Some scholars believe that risk management fails because there is a separation between the ownership 
of the company and those who manage it. When asked to manage other people’s money, mangers tend to 
take excessive risks, )Pacces, 2012(,. This is an aspect of agency theory. Whilst the board of directors is 
responsible for risk management, the owners of the company and its investors should play an oversight 
role to ensure that the directors do not take excessive risks.

3.2.2. Board of directors

The board of directors has the following responsibilities for risk management:

−	 Creating proper reporting systems
−	 Identifying the principal risks to the business
−	 Evaluating the potential impact of the risks on the business
−	 Drafting a strategy setting out how the principal risks should be mitigated or managed
−	 Testing the risk management strategy and refining it where necessary
−	 Monitoring the risk management system
−	 Delegating some of these responsibilities to committees or the management group

Board responsibility extends to risk management in many countries. For example, in 2010, the UK 
extended the board’s responsibility for risk to include responsibility for the management and control 
systems according to the corporate governance code )Chartered Accountants Ireland, 2021(. However, 
risk management is not confined to the corporate governance code. It is also part of the mandatory 
principles of business. In the UK, some companies offering certain financial products and services are 
required to institute risk management protocols. These include consumer credit firms, banks, investment 
managers and brokers, insurers, and financial advisers. 

Failure to adhere to these laws can have major consequences for these companies. For example, on 9 
September 2013, Morgan Chase Bank NA )JP Morgan( was fined £137,610,000 for serious failings 
related to its Chief Investment Officer )CIO( as a result of high risk-taking and weak management 
causing a £6.2 billion trading loss in 2012. The Financial Conduct Authority )FCA( believed that poor 
risk management harmed the integrity of the market, as demonstrated by the statement of the FCA’s 
director of enforcement and financial crime, Tracey McDermott, who described this incident as ‘a lesson 
for all companies’.

As part of its oversight obligations, the board should ‘seek to promote an effective, on-going risk 
dialogue with management, design the right relationships between the board and its committees as to 
risk oversight and ensure appropriate resources support risk management systems’ )Lipton, Niles and 
Miller, 2018(. However, this does not mean that the board should be involved in actual day-to-day 
risk management. Directors should instead ensure that the risk management policies and procedures 
designed and implemented by the company’s risk managers are consistent with the company’s strategy 
and risk appetite. 
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3.1. What is Risk Management and Why is it Necessary?

Corporate governance is the structure of rules, practices, and processes used to direct and manage a 
company. These principles include risk management which can be defined as ‘forecasting and evaluating 
risks to the organization, determining the impact of these risks, and identifying steps to avoid or reduce 
their impact’ )Long, 2020(.

Risk management also includes the prioritisation of the risks faced by a company. When a company 
identifies the threats it faces, evaluates their likely impacts, and prepares a strategy to deal with them, 
it will be able to successfully navigate the modern business world. Risk mitigation is the prudent 
response to the reality that life is uncertain and sometimes bad things happen to good organisations. The 
alternative to risk management is going through life with your fingers crossed, hoping that bad luck only 
ever happens to other people, )Long, 2020(.

Risk management is necessary to prevent businesses from collapsing, causing major economic 
consequences for workers, investors, and trading partners. Since most governments and self- regulatory 
authorities such as stock exchanges aim to protect investors and their commercial interests, effective 
risk management has become an essential part of good corporate governance. Failure to manage risk 
effectively or taking undue or unnecessary risk has resulted in many corporate disasters and unexpected 
business failures. These have often been the result of the board not being aware of risks or dangers to 
the business and of the significant consequences of board decisions. Examples of this areEnron, Toys R 
Us, Blockbuster, BHS, Woolworths, Comet, Kmart, Compaq, Northern Rock, and Lehman Brothers, :) 
Pugh, 2019(.

The 2008 financial crisis was caused in part by a failure of companies to apply appropriate risk 
management policies. Prior to the crisis, businesses engaged in dangerous lending practices or invested 
in companies that did not manage risk appropriately. As a result, when debtors began to default on their 
repayments, even larger companies began to experience major crises. 

It is clear, then, that risk management is an important part of good corporate governance. What follows 
is a discussion of who is responsible for risk management, and how governments have tried to regulate 
the process. 

3.2. Who is Responsible for Risk Management?

The board of directors is primarily responsible for the risk management approach of the company. They 
set the tone of the corporate culture and general approach towards risk. However, they can appoint an 
audit committee and a risk management committee to deal with these responsibilities. Recently, larger 
companies have started to appoint a dedicated person to focus on risk, known as the Chief Risk Officer. 
While the fundamental risks to the company’s business strategy are often discussed at the full board 
level, most boards continue to delegate primary oversight of risk management to the audit committee or 
risk management committee. 
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These risks include events that prevent a business from achieving its overall strategic goals. They 
include external factors such as pricing pressure, partner losses, and industry downturns. Additionally, 
there may be internal factors such as incorrect strategic choices by the board or responding to changing 
circumstances in the incorrect manner. These types of risks can have far reaching and long-term 
consequences for the business. Various surveys have revealedlack of knowledge about the information 
on risks, and the purpose and value of risk management )Fraser and Simkins, 2007(. Older directors, in 
particular, often feel they do not need to be educated on the topic of risk. 

2.2.	. Compliance risk

Compliance with the laws and regulations of each country is essential. New laws and regulations 
can negatively impact the business, sector, or market. They may increase costs expended to achieve 
compliance )Brown et al,2006(, amend the competitive landscape, make certain business practices 
illegal, or even reduce the attractiveness of an investment,)Invest Northern Ireland, 2021(. Compliance 
risks could lead to legal penalties, voided contracts, financial forfeiture, material loss, loss of business 
opportunities, and damaged reputation. Whilst this could be costly in both time and effort, failing to 
comply could cause losses to the business.)8(

The Covid-19 pandemic introduced new risk factors to business that few companies had ever anticipated 
or planned for.Government enforced shutdowns or lock downs that limited people’s freedom to move 
and perform their business, and international travel restrictions created major problems for various 
industries. It has even led to many businesses closing or filing for bankruptcy. 

The above discussion of the various risk factors in the modern world highlights the importance of risk 
management. It is, therefore, necessary to set out what risk management is and why each company needs 
to establish processes to deal with it.

3. What is Risk Management?

This section considers the topic of risk management in the context of corporate governance principles. 
It also considers who is responsible for risk management within a company and how they need to apply 
corporate governance principles. Lastly, it considers the various laws and regulations related to risk 
management in the US, the UK, and Kuwait.

8  A good example of this type of risk can be seen in the education sector in China. In July 2021, the Chinese 
government published new rules and regulations relating to the education industry, effecting online 
education businesses. These rules aimed to limit the number of extra lessons children were exposed to, 
particularly to school subjects such as English. This affected the previously highly lucrative English 
teaching industry )estimated value of $100billion(. The laws aimed to ensure that education companies 
were no longer ‘for profit’ and limited the teaching hours and content available to be taught. This 
resulted in wiping out over 80% of the value of the companies listed on the stock exchange, including 
the NYSE. Several companies have had to drastically change their business models, retrench workers 
including teachers, or even close the entire business down. Bloomberg, ‘China bans school tutoring firms’ 
)Bloomberg, 24 July 2021( https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-24/china-bans-school-
curriculum-tutoring-firms-from-going-public. Visited at 30 March 2022
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2.2. Non-Financial Risks

Most risks faced by a business are non-financial. These can include operational risk, reputation risk, 
competition risk, strategic risk, and compliance risk amongst others )Vivian W Taia, Yi-Hsun Laib and 
Tung-Hsiao Yang 2020(. The main non-financial risks are discussed in detail below.

2.2.1. Operational risk

These risks can result in a company losing business continuity. They can include natural disasters, 
severe outages or technical problems, environmental issues, health and safety issues, or human error. 
Other operational risks can include poor capacity management and employee issues and cost overruns. 
Technological risks and risks involving single points of failure, whether they reside in equipment 
or people )individuals who solely know how to perform certain essential tasks( are also considered 
operational risks )Shah, 2012(.  There may also be issues that arise from the business location. For 
example, an industrial area where there is a potential for gas leaks or near government buildings where 
the business may be affected by protests.

More recently other operational risks have appeared such as data breaches and ransomware. These 
security threats are especially detrimental to online businesses, where identity theft and payment fraud 
can harm the company as well as its customers. Sometimes this is due to human error but may also be 
due to malicious targeting of the company by fraudsters. This type of risk is different from technology 
outages that affect companies offering cloud-based services. These business disruptions can become 
costly if not addressed quickly.

2.2.2. Reputation risks

A company’s reputation or brand image can be worth billions of dollars. Maintaining a good reputation 
and keeping the company’s brand value high should be part of risk management. Unhappy customers, 
product failures, negative press, lawsuits, negative social media comments all fall under the heading of 
reputation risks )Chris S Hines and Gary F Peters. 2015(.

2.2.3. Competition risk

These risks arise due to competition within industries. Competition forces companies to adapt to 
customer needs and provide products or services that appeal to them. Businesses that do not adapt 
quickly to changing customer needs could lose market share to their competitors )Jia & Bradbury, 2020(. 
Good risk management requires that companies must continually assess their performance and refine 
their strategy with regard to their customers and competitors. Businesses that maintain strong interactive 
relationships with customers are more likely to adapt to changing circumstances. 

2.2.	. Strategic risks
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2. What is Meant by ‘Risk’?

Modern businesses, even the smallest ones, face an ever-increasing level of risk. In the field of risk 
management the word ‘risk’ refers to activities that threaten the continued existence of the business.

The 2018 UK Corporate Governance Code states that risks include such things as: 

“Principal risks should include … those that could result in events 
or circumstances that might threaten the company’s business model, future 
performance, solvency or liquidity and reputation. In deciding which risks are 
principal risks companies should consider the potential impact and probability 
of the related events or circumstances, and the timescale over which they may 
occur.” )p.18(

Corporate governance principles aim to promote good management of companies. In the context of 
these principles, risk management aims to identify, assess, or evaluate, and mitigate risks affecting the 
business. This can be done by estblishing a risk management strategy that deals with and monitors 
the various risk factors faced by a business. Each business faces different risks and needs to deal 
with according to its own unique circumstances. Undoubtedly, proper risk management decreases the 
occurrence of company scandals and failures )Enriques and Zetzsche, 2013(.

Most scholars agree that risks can be categorised as financial and non-financial,)Shah, 2012(. Those 
that threaten the liquidity, business model, and economic performance of the business are labelled as 
financial risks, whereas risks such as competition, compliance and the reputation of the business are 
classified as non-financial risks.

2.1. Financial Risks

Financial risks can include such things as economic threats brought on by changes in the economy. 
Additionally, risks related to debt, interest rate fluctuations, loss of clients, asset losses, and such issues 
as poor financial management or accounting problems are considered financial risks, )Shah, 2012(. 
Businesses such as financial institutions naturally place great emphasis on mitigating financial risks, 
such as credit, liquidity, or market risks.

Recently, interest rates have dropped lower than ever making it easier for companies to take on more 
debt. While this can allow a company to grow or invest in new projects it can have a negative effect 
when companies experience financial problems. If businesses lose clients or suffer asset losses, the debt 
burden on a company can cause it to enter bankruptcy. Most companies can manage their debt burden 
through appropriate risk management strategies, but from time to time, poor fiscal management and/or 
accounting problems can lead to the demise of a company. This can have far reaching consequences for 
the company as well as the economy of the country.)7( 

7  For example, the company Evergrande defaulted on its debt obligations in 2021. The potential impact of this 
on the Chinese economy is yet to be determined https://www.nytimes.com/article/evergrande-debt-crisis.
htmll Visited at 1 April 2022.
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USA and UK approach the topic of risk management, describe the current position in Kuwait, and make 
making recommendations on how to improve this aspect of corporate governance in Kuwait.

1.2. Methodology and Design of the Article

To answer this, the article follows a process of comparative legal analysis of various approaches in some 
of the most developed and sophisticated economies such as the United Kingdom )UK(, the United States 
)US(, as well as the current situation in Kuwait. 

The comparative legal analysis methodology helps scholars to look outside of a country’s laws to 
understand how other jurisdictions deal with similar problems and how those countries have developed 
their laws and rules. It compares diverse laws from other countries whose circumstances may be similar 
or even very different from the country of origin.

 The use of a comparative law approach is appropriate when parties are at similar stages of economic 
development and culture. However, a comparison with more developed countries is beneficial in order 
to learn from their experience. As a result, the use of a comparative law approach in this article helps 
to determine which laws and regulations are the most suitable to addressing issues of risk management. 
The use of a comparative law approach can produce a wide range of model solutionsbecause the different 
laws can provide a variety of answers to difficult issues. This variety enriches and expands the supply 
of solutions, increases the opportunity to discover the best solution, and is beneficial for legal reform. 
Without the assistance of a comparative law approach, it would be difficult to reform legislation and to 
develop new laws.  

1.3.  Aims of the Article

This article will be underpinned by a comparative legal analysis of the laws and rules of the USA, UK 
and Kuwait. It aims to identify the different approaches to risk management in these countries, as well as 
highlight how the legislation in these countries attempts to deal with the problems faced by companies. 
It aims to highlight the international best practice and offer recommendations to fill gaps in current 
legislation or regulations in Kuwait. This will be a contribution to the existing literature and academic 
knowledge.

1.4. Organization of the article 

The article is divided into five sections. Section one discusses the concept of risk in the context of corporate 
governance. Section two considers risk management as a main element of corporate governance. Section 
three sets out what is the international best practice in connection with risk management in companies, 
and section four provides recommendations for how companies, both large and small, can apply the 
best practice in their business. Lastly, section five concludes the article by examining the future of risk 
management. 
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1. Introduction

Modern businesses face a variety of risk factors that could negatively impact or even destroy a business. 
Risk management is the process of identifying the potential risk factors that could negatively impact 
a business, and the development of strategies to avoid or combat these. Effective risk management 
strategies aim to be proactive in dealing with risk factors to avoid the occurrence of the potential negative 
outcomes or minimizing their effect on the business.

Risk management is an important part of modern business as it allows business managers and employees 
to make sound decisions that will benefit the business or enable it to avoid negative outcomes. It also 
allows management to develop strategies to ensure that the business is able to cope with various 
challenges.

 This article seeks to investigate the need for, and benefits of, risk management. It highlights the 
internationally accepted risk management strategies)1( and gives recommendations for companies, 
governments, and self-regulating authorities.

The main question that arises is: what is the internationally recognized best practice for  risk management 
within companies? 

1.1.  Literature Review

The topic of risk management is well documented in the countries of the UK and USA in several research 
pieces. The main aim of these works is to describe the process of risk management commonly employed 
in these countries. Books such as “Decision Quality: Value Creation from Better Business Decisions” 
)2(and “The Failure of Risk Management: Why It’s Broken and How to Fix It )Second edition(”)3(“The 
Risky Business of Regulating Risk Management in Listed Companies”)4( and articles such as “Financial 
impact of regulatory sanctions on listed companies”)5( and “The effect of internal control and risk 
management regulation on earnings quality: Evidence from Germany”)6( have set out the legal position 
of risk management in developed countries into great detail.

However, in Kuwait there has been very little research on the topic of risk management. corporate 
governance is fairly a new topic, and the development of corporate governance codes is still in its early 
stages.  Therefore, the current work aims to highlight how companies in developed countries such as the 

1 

2  by Jennifer Meyer  )Author(, Carl Spetzler  )Author(, Hannah Winter  )Author(, John Wiley & Sons, 2016

3 By Douglas W. Hubbard, John Wiley and Sons, 2020

4  Luca Enriques and Dirk Zetzsche, ECFR 3/2013 

5  Nerissa C. Brown, Christiane Pott, Andreas Wömpener, Journal of Accounting and Public Policy Volume 41, 
Issue 5 September–October 2022

6  Laure de Batz, European Journal of Law and Economics )2020( 49:301–337,  Published online: 27 February 
2020
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الملخص

هــدف الدراســة: إن موضــوع إدارة المخاطــر موضــوع متعــدد األوجــه، ويتعلــق بعــدد مــن األمــور كالمحاســبة، والقانــون، واإلدارة، 
وجوانــب أخــرى. هــذه المقالــة تتنــاول الجوانــب القانونيــة إلدارة المخاطــر والقوانيــن المتعلقــة بالموضــوع، فــي محاولــة إليجــاد نمــوذج 
ــى إدارة المخاطــر  ــم واضــح للحاجــة إل ــر فه ــى توفي ــذه الدراســة إل ــدف ه ــه ته ــذا الموضــوع بشــكل مفصــل. وعلي ــش ه ــي يناق قانون
وفوائدهــا، باإلضافــة إلــى تحديــد أفضــل الممارســات الدوليــة إلدارة المخاطــر مــن جانــب قانونــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن البحــث 
يقــدم بعــض التوصيــات التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تطويــر التشــريعات المتعلقــة بأنظمــة إدارة المخاطــر للشــركات المدرجــة فــي أســواق 

المــال.

منهجيــة الدراســة: يتبــع البحــث األســلوب التحليلــي، كمــا يســتخدم األســلوب القانونــي المقــارن بالنظــر إلــى التشــريعات ذات العالقــة 
ــى أفضــل  ــن الدراســة هــي تســليط الضــوء عل ــة م ــإن الغاي ــه ف ــت. وعلي ــات المتحــدة والكوي ــة المتحــدة والوالي ــي المملك الموجــودة ف
الممارســات الدوليــة الخاصــة بــإدارة المخاطــر مــن جانــب قانونــي، باإلضافــة إلــى تقديــم توصيــات لســد الثغــرات فــي التشــريعات أو 

اللوائــح الحاليــة فــي الــدول كافــة.

عينــة الدراســة وبياناتهــا: تتكــون البيانــات مــن خــالل مناقشــة مفهــوم إدارة المخاطــر، والتعــرض للطريقــة التــي ينبغــي علــى مجالــس 
اإلدارة اتباعهــا بشــأن خطــة إدارة المخاطــر. وكذلــك تــم االستشــهاد بأمثلــة محــددة عــن الفشــل فــي تنفيــذ إدارة المخاطــر، وشــرح نتائــج 

هــذه اإلجــراءات. وهــذا كلــه مــن خــالل مناقشــة عــدد مــن التشــريعات الدوليــة ذات العالقــة.

نتائــج الدراســة: أظهــرت الدراســة أن الفشــل فــي إدارة المخاطــر بالشــكل صحيــح قــد يــؤدي إلــى أزمــات ماليــة وزعزعــة فــي اســتقرار 
ــركات الكبيرة. الش

ــل  ــك مــن خــالل تحلي ــات الموجــودة حــول موضــوع إدارة المخاطــر وذل ــى األدبي ــة إل ــة إضاف ــة بمثاب ــر الورق ــة الدراســة: تعتب أصال
ــة. ــع أفضــل الممارســات الدولي ــا م ــة بالموضــوع ومقارنته ــة المتعلق ــن المختلف القواني

حــدود الدراســة وتطبيقاتهــا: يســلط البحــث الضــوء علــى الثغــرات الحاليــة فــي التشــريعات ذات العالقــة، مــع تحديــد المجــاالت التــي 
تحتــاج إلــى تحســين. وتمــت المقارنــة مــع البلــدان األخــرى التــي تعاملــت مــع هــذه المجــاالت التــي تحتــاج إلــى أخذهــا بعيــن االعتبــار 
فــي المســتقبل. والورقــة البحثيــة تعــد إضافــة مهمــة لألكاديمييــن والمنظميــن والمشــرعين الذيــن يتوقعــون حــدوث مشــاكل بســبب نقــاط 

الضعــف فــي النظــام التنظيمــي الحالــي.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية إدارة المخاطر؛ حوكمة الشركات؛ لجنة التدقيق؛ لجنة إدارة المخاطر؛ مجلس اإلدارة.
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Abstract

Purpose: The topic of risk management is multi-faceted, related to, inter alia, accounting, legal, 
administrative, management, and other aspects of business. This study aims to investigate the legal 
aspects of risk management and the various laws related to it. It aims to provide a clear understanding 
of the need for and benefits of risk management, to set out the international best practices of  risk 
management. In addition, it offers certain recommendations for the development of legislation ofrisk 
management systems for listed companies. 

Keywords: risk management strategy; corporate governance; audit committee; risk management 
committee, board of directors.
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2009 1084.9 -1304 109.1 0.1457 -0.151 0.0261 -0.0833 -0.52975 -0.2165 -0.3956 -0.755 -1.002 -2.152 -0.7173
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2010 -1162 -1130 355.7 -0.1362 -0.154 0.083 -0.3653 -0.53281 -0.1596 -1.7346 -0.759 -0.738 -3.2321 -1.0774
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2011 -395.2 448.6 768 -0.0536 0.0724 0.1656 -0.2827 -0.30618 -0.0771 -1.3424 -0.436 -0.357 -2.1354 -0.7118
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2012 700.29 2071.9 661.3 0.1004 0.3119 0.1223 -0.1286 -0.06674 -0.1203 -0.6107 -0.095 -0.557 -1.2625 -0.4208
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

2013 1670.4 -453.5 187.8 0.2177 -0.052 0.031 -0.0113 -0.43062 -0.2117 -0.0537 -0.614 -0.979 -1.6466 -0.5489
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2014 2642.5 -1518 -421.6 0.2828 -0.184 -0.067 0.0538 -0.5623 -0.31 0.25551 -0.801 -1.434 -1.9799 -0.66
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2015 462.48 -1420 542.5 0.0386 -0.211 0.093 -0.1904 -0.58912 -0.1497 -0.9044 -0.839 -0.692 -2.4362 -0.8121
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2016 2536.3 2527.6 938.9 0.2037 0.4747 0.1472 -0.0253 0.09612 -0.0954 -0.12 0.137 -0.441 -0.4244 -0.1415
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

2017 -217.4 3125.2 381.3 -0.0145 0.398 0.0521 -0.2435 0.01942 -0.1905 -1.1566 0.0277 -0.881 -2.0102 -0.6701
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2018 -1540 861.34 797.3 -0.1043 0.0785 0.1036 -0.3333 -0.30013 -0.1391 -1.5829 -0.428 -0.643 -2.6539 -0.8846
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2019 1375.1 -4013 131.1 0.104 -0.339 0.0154 -0.1251 -0.7176 -0.2272 -0.5939 -1.023 -1.051 -2.6675 -0.8892
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2020 3421.9 -107.8 4855 0.2343 -0.014 0.5629 0.0053 -0.39237 0.32023 0.02526 -0.559 1.4812 0.9474 0.3158 NO FRA-
GILITY

Source: Authors )2022(
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Appendix 2: Estimation of BSFI

A B C D E F G H I K L M N O P Q

YEAR
CPS-
LAST 

YR

FOL-
LAST 

YR

DEP-
LAST 

YR
RCPS RFOL RDEP cps-

mean fol-mea dep-mea H/SD I/SD J/SD TO-
TAL BSFI VERDICT

1980 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -

1981 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA -

1982 1.9409 -1.697 0.3 0.2007 -0.656 0.0614 -0.0283 -1.03504 -0.1812 -0.1345 -1.475 -0.838 -2.4477 -0.8159
HIGH 

FRAGIL-
ITY

1983 0.6264 -0.387 0.675 0.0539 -0.435 0.1303 -0.1751 -0.81402 -0.1124 -0.8315 -1.16 -0.52 -2.5112 -0.8371
HIGH 

FRAGIL-
ITY

1984 0.6575 0.6093 0.488 0.0537 1.2152 0.0833 -0.1753 0.8366 -0.1593 -0.8325 1.1921 -0.737 -0.3773 -0.1258
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

1985 1.2437 0.3077 0.703 0.0964 0.277 0.1108 -0.1326 -0.10156 -0.1319 -0.6296 -0.145 -0.61 -1.3844 -0.4615
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

1986 4.1609 3.9494 -0.396 0.2943 2.7844 -0.056 0.0653 2.40581 -0.2989 0.30993 3.4282 -1.383 2.3555 0.7852
HIGH 

FRAGIL-
ITY

1987 3.5926 -1.667 1.348 0.1963 -0.311 0.2027 -0.0327 -0.68921 -0.0399 -0.1553 -0.982 -0.185 -1.322 -0.4407
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

1988 3.58 5.7919 2.67 0.1635 1.5652 0.3338 -0.0655 1.18657 0.09117 -0.3111 1.6908 0.4217 1.8015 0.6005 NO FRA-
GILITY

1989 4.1714 13.032 -0.48 0.1638 1.3729 -0.045 -0.0653 0.99428 -0.2876 -0.3099 1.4168 -1.33 -0.2236 -0.0745
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

1990 5.7927 21.386 5.401 0.1954 0.9494 0.5301 -0.0336 0.57085 0.28746 -0.1596 0.8135 1.3297 1.9835 0.6612 NO FRA-
GILITY

1991 6.6424 12.135 6.46 0.1874 0.2764 0.4144 -0.0416 -0.10222 0.17176 -0.1975 -0.146 0.7945 0.4514 0.1505 NO FRA-
GILITY

1992 37.88 -20.27 11.21 0.9002 -0.362 0.5086 0.6712 -0.74021 0.26597 3.1875 -1.055 1.2303 3.363 1.121 NO FRA-
GILITY

1993 15.571 27.781 16.66 0.1947 0.7765 0.5009 -0.0343 0.39788 0.2582 -0.1628 0.567 1.1943 1.5985 0.5328 NO FRA-
GILITY

1994 55.471 -7.339 15.43 0.5807 -0.115 0.309 0.3516 -0.49406 0.06632 1.66996 -0.704 0.3068 1.2727 0.4242 NO FRA-
GILITY

1995 60.358 52.443 14.12 0.3997 0.9328 0.2161 0.1707 0.55421 -0.0266 0.81066 0.7897 -0.123 1.4775 0.4925 NO FRA-
GILITY

1996 49.255 129.32 16.43 0.233 1.1901 0.2068 0.004 0.81147 -0.0358 0.01906 1.1563 -0.166 1.0096 0.3365 NO FRA-
GILITY

1997 58.899 -3.963 29.51 0.226 -0.017 0.3077 -0.003 -0.39525 0.06503 -0.0144 -0.563 0.3008 -0.2768 -0.0923
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

1998 53.062 13.026 16.84 0.1661 0.0557 0.1343 -0.063 -0.32293 -0.1084 -0.299 -0.46 -0.501 -1.2604 -0.4201
HIGH 

FRAGIL-
ITY

1999 82.631 419.23 59.9 0.2218 1.697 0.4211 -0.0072 1.31841 0.17843 -0.0344 1.8787 0.8254 2.6697 0.8899 NO FRA-
GILITY

2000 140.8 608.75 142.8 0.3093 0.9137 0.7066 0.0803 0.53507 0.46399 0.38125 0.7625 2.1462 3.2899 1.0966 NO FRA-
GILITY

2001 259 72.538 103 0.4346 0.0569 0.2986 0.2055 -0.3217 0.05596 0.9761 -0.458 0.2588 0.7765 0.2588 NO FRA-
GILITY

2002 100.76 -65.34 55.85 0.1179 -0.048 0.1247 -0.1112 -0.42708 -0.118 -0.528 -0.609 -0.546 -1.6823 -0.5608
HIGH 

FRAGIL-
ITY

2003 256.23 106.02 73.79 0.2681 0.0827 0.1465 0.0391 -0.29591 -0.0962 0.18553 -0.422 -0.445 -0.6811 -0.227
MEDIUM 
FRAGIL-

ITY

2004 322.45 1256.4 150.9 0.2661 0.9051 0.2612 0.037 0.52647 0.01855 0.17585 0.7502 0.0858 1.0119 0.3373 NO FRA-
GILITY

2005 472.91 1453.8 218.1 0.3082 0.5497 0.2993 0.0792 0.17111 0.05669 0.37598 0.2438 0.2622 0.8821 0.294 NO FRA-
GILITY

2006 643.46 2209.4 551.3 0.3206 0.5391 0.5823 0.0915 0.16048 0.33968 0.43467 0.2287 1.5712 2.2346 0.7449 NO FRA-
GILITY

2007 2133.4 1031.9 958.1 0.8048 0.1636 0.6396 0.5758 -0.21501 0.39696 2.73449 -0.306 1.8362 4.2643 1.4214 NO FRA-
GILITY

2008 2660.4 1289.4 1718 0.5561 0.1757 0.6997 0.3271 -0.20292 0.45703 1.55321 -0.289 2.114 3.3781 1.126 NO FRA-
GILITY
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Appendix 1: Nigerian Banking System Data

A B C D
YEAR CPS 

)N’bn(
FOL

)N’bn(
DEP

)N’bn(
1980 NA NA NA
1981 9.6705 2.585 4.8809
1982 11.611 0.888 5.1807
1983 12.238 0.501 5.8556
1984 12.895 1.111 6.3435
1985 14.139 1.418 7.0462
1986 18.3 5.368 6.6498
1987 21.893 3.701 7.998
1988 25.473 9.492 10.668
1989 29.644 22.52 10.188
1990 35.437 43.91 15.589
1991 42.079 56.05 22.049
1992 79.959 35.78 33.264
1993 95.53 63.56 49.924
1994 151 56.22 65.349
1995 211.36 108.7 79.469
1996 260.61 238 95.904
1997 319.51 234 125.41
1998 372.57 247 142.25
1999 455.21 666.3 202.15
2000 596 1275 345
2001 855 1348 448.02
2002 955.76 1282 503.87
2003 1212 1388 577.66
2004 1534.4 2645 728.55
2005 2007.4 4098 946.64
2006 2650.8 6308 1497.9
2007 4784.3 7340 2456
2008 7444.7 8629 4174.4
2009 8529.6 7325 4283.4
2010 7367.6 6195 4639.2
2011 6972.4 6644 5407.2
2012 7672.7 8716 6068.5
2013 9343.1 8262 6256.3
2014 11986 6744 5834.7
2015 12448 5325 6377.2
2016 14984 7852 7316.1
2017 14767 10977 7697.4
2018 13227 11839 8494.6
2019 14602 7825 8625.8
2020 18024 7717 13481

Source: Authors )2022(
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in stable, strong and contribute reasonably to economic development, the Nigerian banking system has 
been, for a greater part of its existence, hanging on the precipice based on the findings. The seemingly 
strong state of the banks in 2020 could be attributable to the absence of banking activities for a greater 
part of the year due to the general lockdown caused by the COVID-19 pandemic. The system would, 
most probably have been fragile if the banks operated freely throughout the year. 

A closer look at the period-by-period analysis of the banking sector fragility in Nigeria reveals 
that most of the periods when the sector experienced fragility were characterized by expansionary 
monetary policy, liberalization/deregulation of the financial system, expansion of credits and the global 
financial meltdown. The years 1981 to 1987, 1989 and 2002 to 2003 when the banking sector became 
fragile were the periods of liberalization, SAP, deregulation and relaxation of extant monetary policies. 
This finding is consistent with Fowowe )2011( and Kedir )2018(. The year 2009 was characterized by 
the effect of the global financial meltdown and the aftermath continued until the end of 2019 when 
COVID-19 pandemic brought the banking sector into some level of inactiveness.  

On the other hand, the study reveals that periods when the Nigerian banking sector was characterized 
by amending extant banking laws to accommodate improved banks’ portfolio )1988(, tight monetary 
policy )1990-1996(, entrance of foreign banks into the domestic banking space )1999-2001(, the bank 
consolidation exercise )2004-2008( and the COVID-19 induced lull in banking activities in 2020. We 
observe that banking system stability is a characteristic of tight monetary policy and regulation of the 
banking system while its fragility is more pronounced during the deregulation of the financial system.  

	. Conclusion and Recommendations

This study estimated the fragility indices of the Nigerian banking sector since 1981 to 2020 in order 
to ascertain the extent to which the sector has been stable or fragile during the years. Based on results 
obtained, it was observed that deregulation, expansionary monetary policies and increased spending 
fueled banking system fragility and tight/restrictive monetary policies, consolidation and the COVDI-19 
pandemic might have aided the stability of the sector. It was also observed that the Nigerian banking 
system is still vulnerable and hanging on a fragile edge. Although the Nigerian banking system boasts 
to be “one of the most robust banking systems in Africa” )Enebeli-Uzor & Ifelumini, 2021(, results 
from this study reveal that it is still bedeviled with fragility. This finding is not only significant for 
operators in the domestic banking sector and the government, but also important for the international 
trade partners and investors. If a fragile banking system boasts of being more robust than others in the 
African continent, it connotes that the other countries banking systems are equally weak and fragile.

We recommend that financial system regulatory authorities roll out more stringent monetary 
and banking policies or at most, a well-guided, mild deregulation. The periods of fragility are associated 
with relaxed monetary policies and deregulation of the banking system; hence, bankers should also be 
wary of excessive risk taking in a booming banking period as such inevitably leads to fragility in the 
years ahead. This study advocates further research into banking sector fragility in Nigeria in subsequent 
years, particularly with respect to the post-first wave of the COVID-19 pandemic. 
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All BSFIs below 0 imply that the banking system is fragile while BSFIs = 0 implies that the 
system is not fragile. However, BSFIs above 0 suggest that the banking system is not fragile but strong/
stable. This latter scenario may also mean that the banking system is high in risk-taking.

From Figure 2, the BSFIs were negative from 1982 to 1987, stable in 1988 with positive BSFI and 
reverting to negative )fragility( in 1989. The system remained strong and stable from 1990 to 1996 with 
an average BSFI of 0.4605. A two-year fragile era was witnessed by the banking system in 1997 and 
1998 when an average BSFI of -0.2562 was recorded. There was no fragility in the banking system from 
1999 to 2001 with an average BSFI of 0.7484 while the period 2002 to 2003 witnessed banking system 
fragility )BSFI = 0.3939(. 

From 2004 to 2008 the banking system was strong when the BSFI was 0.78472. This period fell 
within the banking system consolidation era in Nigeria when recapitalization, restructuring and mergers/
acquisitions enabled the system to become stable and strong. However, the boom experienced in the 
Nigerian banking system was soon overshadowed by excessive risk-taking in the system and the global 
economic crisis. Between 2009 and 2019, the banking system witnessed a prolonged period of fragility 
)average BSFI = -0.68488(. The no-fragility recorded in 2020 )BSFI = 0.3157( was most probably due 
to the inactiveness of the system during the shutdown occasioned by the COVID-19 pandemic. The 
total number of years when the Nigerian banking system was in a fragile state is 22 )56%( out of the 39 
years covered in the study. This is rather a high number for a banking system that ought to be strong all 
through the years.

	.1 Discussion of Findings 

This study examined the episodes in the Nigerian banking system from 1981 to 2020 in order 
to ascertain its health in terms of strength or fragility. A banking system is adjudged to be 
fragile if it is vulnerable to systemic and macroeconomic occurrences to such an extent that 
the occurrences pose a high risk to the continued health of the banking system. We used the 
Kibritcioglu )2003( technique to estimate the banking system fragility index for each of the 
years under study. We extracted secondary data of the banking system )credit to private sector, 
foreign liabilities in the domestic banking system and total deposits in the banking system( from 
the Annual Statistical Bulletin of the Central Bank of Nigeria.

We graphed and tabulated the Nigerian banking system fragility indices during the study period. 
Results of our analysis revealed that out of the 40-year period examined, the banking system was fragile 
for a total of 23 years, representing 57.8% while the system was strong for 17 years )42.5%(.

The null hypothesis guiding this research is that the Nigerian banking system has not been fragile over 
the years. Findings from the study reveal the contrary as the system has been fragile for a greater part 
of the period. Given that the system should not be fragile for as many years as possible for it to remain 
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S/N YEAR)S(
AVERAGE

BSFI
STATE POSSIBLE 

REASONS/EVENTS REMARKS Source 

1 1981 - 
1987 -0.5810 Fragile SAP, Banking System 

Liberalization, 

The introduction 
of the Structural 

Adjustment 
Programme brought a 
Shock to the banking 

system

Fowowe )2011(

Omankhanlen 
)2012(

2 1988 0.6005
No 

Fragility 
)Strong(

Relaxation of restrictions 
on bank portfolio

Slight, short-lived 
recovery

Omankhanlen 
)2012(

3 1989 -0.0745  Fragile More deregulation of the 
banking system

Low fragility due to 
guided deregulation Ford )2020(

4 1990-1996 0.4609
No 

Fragility 
)Strong(

Tight monetary policies 
such as review of 

banks capital adequacy 
standards, accounting 

procedure reforms

Increased monitoring 
and regulations, yet 
increased risk taking

Omankhanlen 
)2012(

5 1997-1998 -0.2562 Fragile

Pre-democratic elections 
spending, expansion of 

credit and rise in cases of 
non-performing loans

Fragility caused by 
previous years rise 

in risk taking, credit 
expansion to oil and 

gas sector

Ungersboeck 
)2020(;

Raji )2017(

6 1999 - 
2001 0.7484

No 
Fragility 
)Strong(

Advent of new 
democratic government 
with programmes and 

policies that strengthened 
the banking system, 

re-entrance of foreign 
owned banks

The banking 
system recovered 

temporarily

Ford )2020(;

Omankhanlen 
)2012(

7 2002-2003 -0.3939 Fragile
Relaxed monetary policy, 

e.g. introduction of 
universal banking model

Expansionary 
monetary policy 

led banks to expand 
credit, including 

excessive risk-taking

Makanjuola )2015(

Omankhanlen 
)2012(

8 2004-2008 0.78472
No 

Fragility 
)Strong(

Consolidation of banking 
system; banks were 

re-capitalized leading to 
the emergence of mega-

banks

This was a period 
of unprecedented 

reform in the 
Nigerian banking 

system

Alford )2010(;

Amenawo et al 
)2018(, 

9 2009-2019 -0.68488 Fragile

Global financial and 
economic shock and its 
aftermath. AMCON was 
then set up to bail out the 

banks, some degree of 
liberalization, universal 

banking abolished

The entire financial 
system collapsed, 
starting from the 
stock market and 

later to other sectors 
of the economy

Ungersboeck 
)2020(

Omankhanlen 
)2012(

10 2020 0.3158
No 

Fragility 
)Strong(

COVID-19 era, banks 
did not give much credit 

during this period

Not many activities 
were recorded during 

the COVID-19 
quagmire by banks.

Awosusi & Kayode 
)2021(.

Flogel & Gartner 
)2020(

Source: Author’s )2022(
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CPSt =         )CPSt – CPSt-1( ………………………… )ii(
                        CPSt-1 

DEPt =         )DEPt – DEPt-1( …………………………)iii(
  DEPt-1 

FOLt =         )FOLt – FOLt-1( …………………………)iv(
  FOLt-1

The value of BSFI can be negative or positive. The more negative the BSFI, the more fragile the banking 
system is and vice versa. 

	. Results and Discussions

The data analyzed here are contained in Appendix 1. We used equations )ii( – )iv( to estimate the values 
of CPS, FOL and DEP and equation )i( to estimate the banking system fragility index for 1981 – 2020. 
The comprehensive calculation is done in Appendix 2. The behaviour of BSFI over the study period is 
described in Figure 2 and Table 1

Figure 2: Nigerian Banking System Fragility Index )1981-2022(

 Source: Author’s )2022(

Table 1: Fragility Periods and Characteristics
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Fowowe )2010( examined the effect of liberalization on the state Nigerian banks from 1980 to 2002 
to establish whether the exercise led to the fragility of the banking system. The author found that the 
liberalization of the Nigerian banking system contributed significantly to the fragility of the system 
during the period of study. 

This study is structured in sections. Section one introduces the study, capturing the background, 
motivation and the focus of the study while section two contains a brief on the Nigerian banking system, 
the concept of banking system fragility and empirical literature. Section three outlines the research 
methodology while section four contains the analysis of data. Finally, section five summarizes the study 
and provides some policy recommendations based on the findings of the study.

3. Methodology

We sourced aggregate banking system specific annual data from the Statistical Bulletin of the Central 
Bank of Nigeria for a 40-year period )1981 to 2020(. The dataset extracted included those of credit 
to domestic private sector, total deposit of the banking system and foreign liabilities in the domestic 
banking system. For the purpose of lagging, we used the data of 1981 to 2020. We adopt the model 
of banking system fragility index estimation by Kibritcioglu )2003(, but changed the abbreviations, to 
analyze the data of Nigerian banking industry from 1981 to 2020. 

The model is expressed as:

BSFIt =      CPSt – µCPS   +    DEPt – µDEP    +       FOLt -µFOL     …………. )i(
                           δCPS                          δDEP                                δFOL

                                              3

Where:

BSFI = Banking system fragility index

CPS = Total credit to domestic private sector 

DEP = Total deposit in the banking system

FOL = Total foreign liabilities

t = time

µ = arithmetic mean

δ = standard deviation

However, since fragility depends on changes over time, the variables in equation )i( will be measured in 
changes between the present and previous years so that:
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Index” that reflects the state of the financial system. First, the study found that diversity in the financial 
system aided its stability. Second, the study found that financial system stability and diversity bi-
directionally caused each other. The authors, therefore, advocated a more diversified portfolio for banks 
if they want to remain stable, on one hand, and stricter regulation of the Nigerian banking system.

Kedir )2018( used panel data of 433 banks drawn from 46 countries in Africa to examine banking 
system fragility in the continent between 1997 and 2012. Using the dynamic generalized moment’s 
method )GMM( to analyze selected bank-specific variables )NPLs, bank size in terms of assets, equity/
asset ratio, loan growth ratio, and cost/income ration(, and macroeconomic variables. The authors found 
that these two sets of variables are key determinants of banking system fragility. While past NPLs 
had a positive and significant effect on the present NPLs, loan growth negatively affected them,  but 
economic growth also led to increased NPLs. Furthermore, equity/asset ratio and size )log of assets( 
had a negative effect on NPLs implying that these two variables reduce bank fragility. These findings 
agree with Iftikhar )2015( in a global banks-based study on banking system fragility. Ayşegül )2021( 
studied the early warning systems )EWSs( on bank fragility among selected Islamic banks in an attempt 
to predict bank fragility in the countries. The study used data from 81 banks drawn from 12 countries 
from 2008 to 2018. Results of the research showed that BSFIs were powerful predictors of the banking 
sector crisis. 

Factor such as corruption has been cited as one of the causes of bank fragility. Bolarinwa and 
Soetan )2019( studied the effect of corruption on the profitability of 111 banks from 33 African countries, 
including Nigeria )for countries with high corruption index( and 56 banks from 10 developed countries 
with low corruption index between 2011 and 2018. Using the Generalized Method of Moments )GMM(, 
the study found that corruption is a main influencer of profitability in both developed and developing 
countries. In the African countries selected, the corruption was found to weaken profitability while the 
reduction of corruption index in the developed countries spurred banks’ profitability. Using the threshold 
regression modeling approach, Ben-Ali et al )2020(, in a study of 38 countries in Africa, observed that 
between 2000 and 2017 corruption contributed significantly to bank fragility in the selected countries. 
Like Bolarinwa and Soetan, these authors found that low-income countries with high corruption index 
have a greater significant effect of corruption on their banks’ stability than high-income countries.Kayode 
and Adaramola )2018(, in an examination of size – performance effect of Nigerian banks, submitted that 
size did not significantly contribute to a better bank performance, rather it impaired it, especially with 
respect to the number of branches and employees. The study observed that Nigerian banks operated 
sub-optimal size structures which adversely affected their profitability. In a study conducted by Aliero 
and Ache )2017( to investigate the determinants of banking system failure in Nigeria, the authors used 
the auto-regressive distributed lag )ARDL( and Granger causality to examine the relationship between 
exchange rate, interest rate, capital adequacy ratio, non-performing loans and liquidity ratio and bank 
failure between 1970 and 2013. The study found that these variables exerted a significant effect on 
bank failure in the long-run. A bi-directional causality between the variables and bank failure was also 
discovered.
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not met, or negative economic circumstances become pervasive, panic withdrawal is inevitable, and 
banks may be in liquidity problem. Such a situation may elicit assets liquidation to be able to discharge 
potential or actual losses. This scenario will undoubtedly lead to the fragility in the banking system. 

Another school of thought on what causes bank fragility or crisis argues that asset structure 
deterioration is responsible for bank runs. Laeven and Valencia )2018( suggested that an economic 
boom creates a higher degree of optimism about future returns, hence, tends to obtain more bank credits 
for investment in expectation of high returns. However, a sudden economic slowdown can also cause 
a significant decline in the volume of credit available for investment which may make previous credit 
difficult to repay. Here, the banking system becomes fragile and vulnerable.  Another school posited 
that banking system fragility will arise when banks maintain assets of poor quality caused by instability 
in extant macroeconomic variables, badly executed reforms policy somersaults, corruption, and fraud.

A third strand of theories on bank crises relates to the boom-induced crisis caused by asset 
bubbles and credit expansion. Asset bubbles are irregular increases in asset prices, which causes serious 
damage when they fall )Mishkin, 2008(, this school states that excessive increase in stock and estate 
prices usually precedes banking crisis. Factors such as deficit financing by the government, expansionary 
monetary policy, stock price bubbles and rising debt can lead to a decrease of the quality banks’ assets 
over time. The global economic and financial downturns of 2008 attest to the learning of this theory.

2.3 Empirical Literature

Varied metrics are used by authors to measure banking system fragility. Whereas some use the ratio of 
non-performing loans )NPLs( to total loans, others use variables such as deposit volume – credit ratio. 
Yet, other use profitability ratios. Kedira et al )2018(, Iftikhar )2015( and Shen and Chen )2008( used 
NPLs, NPLs are loans that are doubtful or impaired.  To these authors, a low NPLs ratio is a signal of a 
stable and sound banking system.

In the years before the global financial meltdown, Ungersboeck )2020( stated that Nigerian banks rapidly 
expanded credit to the private sector. The banks specifically pumped credits into the economy through 
the financing of oil and gas investments and increased margin loans. The author noted that the spiral 
increase in credits could not be sustained with the advent of the global financial crisis. As the global 
meltdown set in, the stock market crashed, oil prices slumped, and there was a high incidence of non-
performing loans, resulting in the depletion of banks’ balance sheets and some degree of illiquidity in 
the banking system.

Enebeli-Uzor and Ifelunini )2021( assessed the diversity and stability of the Nigerian financial 
system using the Hirschman Herfindahl )HH( Index, Principal Component Analysis )PCA(, Simpson 
Index, Simple Regression as well as Granger causality modeling. The authors analyzed the quarterly 
banking sector data between 2006 and 2015 in an attempt to develop “an Aggregate Financial Stability 
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Figure 2: Financial Stability Loop

Source: Loloh )2017(

As shown in Figure 1, when the banking system is relatively stable, operators can become risk 
loving because of the seeming boom in the financial market. Over time, the bubble may start busting and 
the banking system becomes fragile. Two possibilities come up: either the system experiences a shock or 
not. the former situation provides an opportunity for quick recovery while the latter leads to a banking 
system crisis. A banking system experiencing a crisis needs urgent policy action that will resolve the 
crisis. Such policy actions, which can re-direct the system back to recovery, will involve a high degree 
of risk aversion by operators in the system. Thereafter the system can return to stability as operators 
observe some moderate risk aversion behaviour. However, Loloh )2017( noted that a banking system 
can be fragile over time without drifting to crisis, depending on how regulatory authorities and market 
players react and manage the prevailing situation.

Different authors have assumed different reasons for banking system’s fragility and crisis. 
Krugman )1998( and Zheng )2003( argued that overstatement and moral hazard are factors responsible 
for banks’ problems. Han )2002( put the blame on the government’s overbearing influence on the 
banking system. Yet there are those who adduced excessive indebtedness and information asymmetry as 
possible causes of bank fragility.

There are several reasons in the literature given for the banking system crisis, although in varied 
forms, the reasons share similar elements. Claessens and Kose )2013( listed sudden reforms, bank runs, 
banking system deregulation, macroeconomic disruptions, excess risk due to credit boom, institutional 
weaknesses, panics and contagion as some of these factors. According to Ayşegül )2021(, early theories 
of bank crisis posit that bank runs and panic withdrawals are two major reasons for bank crises )Friedman 
& Schwartz, 1963(. Banking is a business based on confidence but when people’s expectations are 
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Figure 1: Basic Variables in Nigerian Banking System Stability

Source: Author’s )2022(

2.2 Banking System Fragility 

The fragility or stability of a banking system is determined an estimation of the banking system fragility 
index )BSFI(. Kibritçioğlu )2003( defined the BSFI as ‘the average standardized values of credit risk 
proxy, exchange rate risk proxy and liquidity risk proxy”.  The author categorized bank fragility periods 
into high and medium fragility. A highly fragile banking system has its BSFI lies between -0.5 and less 
while a medium fragile banking system has a BSFI between 0 and -0.5. Loloh )2014( categorized states 
of banking sector into two broad groups: risk taking and fragility. The two groups are however measured 
by estimated fragility index. The author split banking system risk taking behaviour into )i( normal risk-
taking where the BSFI = 0; )ii( medium risk taking where the BSFI lies between 0 and 0.5 and )iii( 
excessive risk taking where the BSFI lies between 0.5 and 1. Furthermore, a banking system is adjudged 
to stable without fragility if the BSFI = 0; have medium fragility if the BSFI is less than 0 but greater 
than -0.5. Finally, a BSFI of -0.5 and above indicates a highly fragile banking system.

Loloh )2014( described the difference between banking system fragility and stability as illustrated in 
Figure 2. 
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performing loans and to recover them from debtors, using the provisions of the “International Financial 
Reporting Standards )IFRS(.” The CBN )2010( reported that the establishment of AMCON also brought 
the modification of the Universal Banking system that existed before then in which banks were reclassified 
into development, commercial, and merchant. The AMCON reform also led to drastic adjustments in the 
corporate governance of banks, in terms of the dismissal or replacement of their CEOs. 

Ford )2020( posited that though the years of political instability adversely affected the 
Nigerian banking industry, there were reforms aimed at strengthening the industry at the 
beginning of the new millennium. However, Ford noted that for many years, efforts to establish 
locally owned banks proved abortive due to the lack of institutional framework and expertise 
needed for efficient running. More locally owned banks were later established on the advice of 
the Central Bank of Nigeria. Ford observed that the initial problem that beguiled the Nigerian 
banking system in the late 1990s was not that there were not enough banking institutions, but 
that the existing banks were undercapitalized, hence weak and vulnerable. During the same 
periods, not much supervision was placed on the activities of bank executives and operations. 
Cases of non-performing loans, illiquidity, and fraud became pervasive.       

According to the CBN )2010(, the government, sensing danger, put some reforms to 
reinforce confidence in the banking system and strengthen the industry. The “Nigerian Deposit 
Insurance Corporation )NDIC( was established in 1988 to ensure depositors’ funds in the banks 
and prevent deposit runs, thereby reducing liquidity and stability risks. The CBN subsequently 
tightened its regulatory oversight functions on banks, providing stiffer sanctions for defaulters.    
Ford )2020( opined that, in recent times, technological innovations have helped the Nigerian 
banking system less reliant on physical branches for penetration. Banking mobile apps and 
other digital banking services have become more popular. 

Nevertheless, the perception of the Nigerian banking industry globally has remained poor due 
to the unfavourable indices from the industry. The Nigerian Finder )2020( reported that as of 
December 2020, there were 26 commercial and 860 micro-finance banks, 5 development banks 
and 64 finance houses in Nigeria.

The trend in the basic banking system stability determinants in Nigeria is depicted in Figure 
1. These determinants are risk-related variables: credit to domestic private sector )CPS - a measure of 
credit risk(, foreign sector liabilities )FOL - a measure of foreign market risk( and volume of deposit 
)DEP - a measure of liquidity(. Between 1981 and 1999 there was no significant difference among the 
three variables as shown in Figure 1. However, credit to private sector and foreign liabilities increased 
sharply more than deposits thereafter. Nevertheless, whereas domestic private sector credit and foreign 
liabilities exhibited some up-and-down features after 2009, the volume of deposit has consistently been 
on the increase. This is not to conclude that increases in any of these variables portend a healthy banking 
industry in Nigeria as this study confirms.
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Nigeria )CBN(. Raji )2017( noted that it took Nigerian banks considerable time before they could adjust 
to the withdrawal of government fund from their vaults to the CBN. Despite the withdrawal of more 
than N3 trillion of government fund from the banking system, the system still survived, at least, after 
the initial shock. Makanjuola )2015, cited in Ungersboeck, 2020( stated that in early 2000s, some key 
structural reforms were carried out in the Nigerian banking system in effort to strengthen the sector, 
including the attempt to salvage the fragmented banking from fragmentation )Alford, 2010(.

How had the Nigerian banking system faired in the last four decades? This is the focus of this 
study. Although ample literature exists on financial system fragility and bank failures particularly in 
developing countries, empirical studies on metrics and signs of bank fragility have considered both 
bank-specific and macroeconomic variables as indicators of bank strength or weakness from individual 
perspectives. Single studies that address combined effects of bank signal variables with respect to credit, 
liquidity and market risks in Nigeria are, to our best knowledge, rare. This study therefore examines the 
strength and/or fragility of the Nigerian banking industry from the three main risk dimensions listed. 
While the liquidity risk concerns the volume of deposits, credit risk arises from domestic credit granted 
to the private sector by the banking system and market risk concerns foreign exposures in terms of 
foreign liabilities in the domestic banking system.

This study examines the state of the Nigerian banking system since 1980 till 2020 to ascertain 
whether it has been fragile or strong. The null hypothesis guiding this research is that the Nigerian 
banking system has not been fragile over these years. Using the model of banking system fragility index 
estimation proposed by Kibritcioglu )2003(, this study provides a novel insight into the stability and 
fragility trends of the Nigeria banking system from 1981 t0 2020. Apart from making interesting reading 
to the researcher, policy makers will find these trends useful in matching their subsequent policies vis-
à-vis their goal of financial system stability. 

2. Literature Review
2.1.  A Brief on the Nigerian Banking System

The origin of banking in Nigeria is traceable to the establishment of the African Banking Corporation 
in 1892. This bank has since metamorphosized to First Bank of Nigeria PLC. The Nigerian banking 
space has witnessed reforms over the years, chief among which are the banking sector consolidation/
recapitalization exercise of 2004/2005 and the establishment of the “Asset Management Corporation of 
Nigeria )AMCON(” in 2009 when the banking system was experiencing a downturn. The consolidation 
exercise reduced the number of commercial banks in Nigeria from 89 to 25 due to the directive of 
the Central Bank of Nigeria )CBN( requiring the commercial bank to shore up their capital base from 
N2 billion to N25 billion. Whereas some banks were acquired, others merged with bigger ones. The 
consolidation period also witnessed the improved liquidity position of the banks through the collection 
of large deposits from government agencies.

Furthermore, the establishment of AMCON in 2009 was done to acquire commercial banks’ non-
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1998(.

Attempts to reduce banking system fragility are encapsulated in different approaches depending 
on socio-economic, political, religious, cultural and legal environment in which the banks are operating. 
However, in general terms, such approaches usually involve a combination of entry controls, capital 
adequacy, operations control, monitoring, costs control, competition and safety among others )Rajan & 
Zingales, 2003; Barth et al, 2007; Beck & Levine,2003(. 

The private theory of bank regulation forecasts that increased capital base requirement for banks 
reduces agency cost problem between banks and their depositors since increased capital base would 
lower the risk of failure and reduce fragility. Succinctly, this theory posits that bank regulation reduces 
the possibility of customers taking higher risk because of the presence of deposit insurers. In the overall 
view of the theory, banking stiff system regulation promotes some degree of stability in the system, 
improve their performance and aligns the interest of bank shareholders with that of their customers. The 
pro-government bank regulation school believes that strengthening regulatory authorities’ powers will 
also lead to better banks’ corporate governance, which in turn will facilitate improved performance and 
stability of the banks Barth et al )2006(.. The extent to which regulatory policies have helped banks to 
overcome fragility, especially in developing countries like Nigeria remains debatable.

The question of whether big-sized banks perform better than small-sized ones in Nigeria has been 
addressed in literature. Amenawo et al )2018( argued that with the consolidation and recapitalization 
of Nigerian banks )2004 – 2005(, the banking industry was expected to be more resilient, stable and 
efficient. However, empirical evidence showed that this was a tall dream to achieve. Are bigger banks 
likely to be less fragile than smaller ones because the former might be more closely monitored by the 
regulatory authorities? This is also debatable as noted by Ofong and Riman )2018( who argued that this 
is a mere hypothesis that needs to be constantly empirically verified. The authors stated that there are 
literatures that support the notion that big-sized banks are somehow tacitly shielded by the so-called 
policy of “too big to fail” scenario where small-sized banks cannot have the privilege to operate. It is 
also believed that big banks can easily diversify their risks among portfolios that small banks are not 
opportune to benefit from.. This is one of the reasoning behind banks’ consolidation exercise in Nigeria. 
If this were to be true, the Nigerian banking system would have been stronger than what it is presently.

The soundness of banks is dependent on both bank-specific and macroeconomic factors. There 
are also industry-specific factors that may arise from contagions effects and externalities )Gonzalez-
Hermosil et al., 1997(. One major macro-variable which is capable of creating shocks on banks in oil 
producing countries is crash in the international price of oil as noted by Raji )2017(. For example, after 
the oil price crash of 1998, 28 of domestic banks had survival issues while 10 folded up in 2009 in 
Nigeria. Added to this is the problem associated with non-performing loans which rose to about 15% 
in 2017 from 6% recorded in 2015. Another major shocker to Nigerian banks was the introduction of 
Treasury Single Account )TSA( by the Buhari administration in 2015 when all government revenue 
)mainly from oil and value added tax( were deposited to a single account kept at the Central Bank of 
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الملخص

تعــد صحــة النظــام المصرفــي للبلــد محــددًا رئيســيًا لتطــور البلــد. ينــذر النظــام المصرفــي الهــش بالخطــر ليــس فقــط علــى النظــام المالــي 
ولكــن علــى االقتصــاد بأكملــه. تبحــث هــذه الدراســة فــي حالــة النظــام المصرفــي النيجيــري مــن حيــث االســتقرار أو الهشاشــة مــن 1981 
إلــى 2020. ســتخدمنا مؤشــر هشاشــة النظــام المصرفــي )BSFI( الــذي اقترحــه Kibritçioğlu )2003( لتحليــل البيانــات اإلجماليــة 
للصناعــة المصرفيــة النيجيريــة مــن ثالثــة مجــاالت للمخاطــر: االئتمــان والســوق والســيولة. قدرنــا أنــه مــن بيــن 40 عاًمــا تــم فحصهــا ، 
كان النظــام المصرفــي هًشــا لمــدة 23 عاًمــا نظــًرا ألن BSFI أقــل مــن 0 بينمــا لــم يكــن هًشــا لمــدة 17 عاًمــا مــع BSFI = 0 أو أكبــر.

وجدنــا أن معظــم الســنوات التــي كان النظــام المصرفــي النيجيــري فيهــا هًشــا كانــت فتــرات مــن السياســات النقديــة المتســاهلة ، حريــر 
وتوســيع االئتمــان. ثانيـًـا ، كانــت ســنوات اســتقرار النظــام المصرفــي عندمــا خضــع النظــام المصرفــي للمقاطعــة لتنظيــم صــارم وتوحيــد. 
نظــًرا لعــدد الســنوات التــي كان فيهــا النظــام هًشــا ، الحظنــا أن النمــو االقتصــادي المســتدام والتنميــة يتطلبــان بقــاء النظــام المصرفــي 
قويـًـا ألطــول فتــرة ممكنــة ، وأن الوضــع النيجيــري ال يمكــن أن يعــزز هــذا الهــدف المهــم. نوصــي بوضــع الســلطات التنظيميــة الماليــة 

فــي مكانهــا الصحيــح سياســات أكثــر صرامــة ألن البنــوك تكــون أكثــر هشاشــة أثنــاء تحريــر الصناعــة المصرفيــة.

Received 18/06/2022        Revised 11/10/2022        Accepted 2	/10/2022

1. Introduction

A strong and stable financial system is a necessity for economic growth of countries, and a low or no 
fragility banking state facilitates efficiency and improves productivity in other economic sectors )Yunyi, 
2019(. Macroeconomic theory explains financial fragility as the vulnerability of a financial system or 
industry to crises instigated by shocks and downturns. The banking system, by the nature of its operations, 
is the most susceptible to fragility, especially in developing countries, hence the constant stiff regulatory 
framework is placed on it. Notwithstanding the clamour for financial system liberalization in many 
countries, monetary authorities embark on stiff regulation of the banking system to ensure its stability, 
competitiveness, customers’ deposit protection, liquidity and reduction of information asymmetry in 
the system )Barth & Capiro, 2018; Jegede, 2014(. Although operators in the financial system develop 
self-regulatory measures for the industry, such measures lack necessary legal support and are without 
penalty for default. Hence, there are more effective regulations which attract greater compliance that 
are provided by the government through its financial system regulatory agencies )Sobodu and Akiode, 
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Abstract 

The health of a country’s banking system is a key determinant to the development of the country. A fragile 
banking system portends danger not only to the financial system but the entire economy.   This study 
investigates the state of the Nigerian banking system in terms of stability or fragility from 1981 to 2020. 
We used the banking system fragility index )BSFI( proposed by Kibritçioğlu )2003( to analyze Nigerian 
banking industry aggregate data from three risk areas: credit, market and liquidity. We estimated that out 
of the 40 years examined, the banking system was fragile for 23 years given their BSFI less than 0 while 
it was not fragile for 17 years with BSFI = 0 or greater.

We found that most of the years when the Nigerian banking system was fragile were periods of relaxed 
monetary policies, deregulation and credit expansion. Secondly, the years of banking system stability 
were when the county’s banking system was subjected to stiff regulation and consolidation. Given 
the number of years that the system was fragile, we observed that sustained economic growth and 
development requires that the banking system remain strong as long as possible, and that the Nigerian 
situation could not promote this important objective. We recommend that the financial regulatory 
authorities put in place more stringent policies as banks are more fragile during the deregulation of the 
banking industry.

Keywords: Banking system fragility; precipice; BSFI.
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