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تــقــديــم
يتصــف ال�إ صــلاح التربــوي ب�أنــه المدخــل العقلانــي العلمــي النابــع مــن ضــرورات الحالــة ،المســتند �إلــى واقعيــة النشـ�أة ،ال�أمــر الــذي
انعكــس علــى الرؤيــة الوطنيــة المطــورة للنظــام التعلـــيمي الفلســطيني فــي محــاكاة الخصوصيــة الفلســطينية والاحتياجــات الاجتماعيــة،
والعمــل علــى �إرســاء قيــم تعــزز مفهــوم المواطنــة والمشــاركة فــي بنــاء دولــة القانــون ،مــن خــلال عقــد اجتماعــي قائــم علــى الحقــوق
والواجبــات ،يتفاعــل المواطــن معهــا ،ويعــي تراكيبهــا و�أدواتهــا ،ويســهم فــي صياغــة برنامــج �إصــلاح يحقــق ال�آمــال ،ويلامــس ال�أمانــي،
ويرنــو لتحقيــق الغايــات وال�أهــداف.
ولمــا كانــت المناهــج �أداة التربيــة فــي تطويــر المشــهد التربــوي ،بوصفهــا علم ـاً لــه قواعــده ومفاهيمــه ،فقــد جــاءت ضمــن خطــة
متكاملــة عالجــت �أركان العمليــة التعلـــيمية التعلميــة بجميــع جوانبهــا ،بمــا يســهم فــي تجــاوز تحديــات النوعيــة بــكل اقتــدار ،وال�إ عــداد
لجيــل قــادر علــى مواجهــة متطلبــات عصــر المعرفــة ،دون التــورط ب�إشــكالية التشــتت بيــن العولمــة والبحــث عــن ال�أصالــة والانتمــاء،
والانتقــال �إلــى المشــاركة الفاعلــة فــي عالــم يكــون العيــش فيــه �أكثــر �إنســانية وعدالــة ،وينعــم بالرفاهيــة فــي وطــن نحملــه ونعظمــه.
ومــن منطلــق الحــرص علــى تجــاوز نمطيــة تل ّقــي المعرفــة ،وصــولا ً لمــا يجــب �أن يكــون مــن �إنتاجهــا ،وباســتحضار وا ٍع لعديــد
المنطلقــات التــي تحكــم رؤيتنــا للطالــب الــذي نريــد ،وللبنيــة المعرفيــة والفكريّــة المتوخّ ــاة ،جــاء تطويــر المناهــج الفلســطينية وفــق رؤيــة
محكومــة ب�إطــار قوامــه الوصــول �إلــى مجتمــع فلســطيني ممتلــك للقيــم ،والعلــم ،والثقافــة ،والتكنولوجيــا ،وتلبيــة المتطلبــات الكفيلــة
بجعــل تحقيــق هــذه الرؤيــة حقيقــة واقعــة ،وهــو مــا كان لــه ليكــون لــولا التناغــم بيــن ال�أهــداف والغايــات والمنطلقــات والمرجعيــات،
فقــد ت�آلفــت وتكاملــت؛ ليكــون النتــاج تعبيــراً عــن توليفــة تحقــق المطلــوب معرفيـاً وتربويـاً وفكريـاً.
ث ّمــة مرجعيــات تؤطّــر لهــذا التطويــر ،بمــا يع ـ ّزز �أخــذ جزئيــة الكتــب المقــر ّرة مــن المنهــاج دورهــا الم�أمــول فــي الت�أســيس؛ لتــوازن
�إبداعــي خـلّاق بيــن المطلــوب معرفيـاً ،وفكريـاً ،ووطنيـاً ،وفــي هــذا ال�إ طــار جــاءت المرجعيــات التــي تــم الاســتناد �إلـــيها ،وفــي طليعتهــا
وثيقــة الاســتقلال والقانــون ال�أساســي الفلســطيني ،بال�إ ضافــة �إلــى وثيقــة المنهــاج الوطنــي ال�أول؛ لتو ّجــه الجهــد ،وتعكــس ذاتهــا علــى
مجمــل ال ُمخرجــات.
ومــع �إنجــاز هــذه المرحلــة مــن الجهــد ،يغــدو �إزجــاء الشــكر للطواقــم العاملــة جميعهــا؛ مــن فــرق الت�أليــف والمراجعــة ،والتدقيــق،
وال�إ شــراف ،والتصميــم ،وللجنــة العلـــيا �أقــل مــا يمكــن تقديمــه ،فقــد تجاوزنــا مرحلــة الحديــث عــن التطويــر ،ونحــن واثقــون مــن
تواصــل هــذه الحالــة مــن العمــل.
وزارة التربية والتعليم
مــركــز الــمـنـاهـج الفلسطينية
�آب ٢٠١٧ /

مــقــدمــة
يهــدف التعليــم الريــادي كفــرع جديــد مــن فــروع التعليــم� ،إلــى رفــد المجتمــع الفلســطيني بشــريحة مــن الريادييــن ،والتــي تــرى مــالا يــراه ال�آخــرون؛ غيــر
تقليدييــن فــي ســلوكاتهم ونمــط تفكيرهــم ،ويقومــون ب�أعمالهــم بطريقــة مميــزة ومبتكــرة ،وقادريــن علــى اتخــاذ قــرارات فــي ظــروف غامضــة ،وتكويــن اتجاهــات
وقيــم �إيجابيــة عــن مجــالات ال�إ نتــاج والتســويق والاســتهلاك والادخــار والاســتثمار والتخطيــط للقــوى البشــرية ،ومؤمنيــن بــدور الجهــاز المصرفــي العامــل فــي
الســوق الفلســطينية ،وكذلــك الماليــة العامــة الفلســطينية ،فــي تحقيــق التنميــة ال ُمسـ َتدامة فــي المجتمــع الفلســطيني.
لقــد �أعددنــا كتابنــا هــذا واضعيــن نصــب �أعيينــا �أهدافـاً ســامية نســعى لهــا ،تتمثــل فــي تنميــة التفكيــر ال�إ بداعــي ال�إ داري والاقتصــادي لــدى الطلبــة ،وصقــل
شــخصياتهم مــن جميــع ال َمناحــي ،لــذا فقــد َض َّمنــا كل وحــدة مــن وحداتــه الدراســية� ،أكثــر مــن نشــاط �أو تدريــب �أو حالــة دراســية؛ بهــدف تنميــة التفكيــر الناقــد
وال�إ بداعــي لــدى الطلبــة ،ومتدرجيــن فــي هــذه ال�أنشــطة بحيــث نراعــي الفــروق الفرديــة بينهــم ،راجيــن مــن المشــرفين التربوييــن وزملائنــا المعلميــن والمعلمــات
الاهتمــام بطريقــة بتنفيذهــا ،بحيــث تــؤدي الثمــرة المرجــوة مــن تضميــن هــذه التدريبــات وال�أنشــطة.
لقــد تــم ربــط المــادة الدراســية فــي هــذا الكتــاب ب�أمثلــة مــن واقــع وســياق حيــاة ال�إ نســان الفلســطيني؛ مــن خــلال طــرح ال�أمثلــة التوضيحيــة ،ونســج
التدريبــات اللازمــة لربــط ال�إ نســان الفلســطيني بوطنــه وبقضايــاه العادلــة فــي التحــرر و�إقامــة دولتــه المســتقلة ،كمــا تناولنــا فــي باكــورة عملنــا هــذا ،موضوعــات
ذات صلــة بســياق حيــاة ال�إ نســان ،وكنــا حريصيــن علــى عرضهــا ب�أســلوب بســيط ُمثيــر للتفكيــر؛ مــن خــلال �أنشــطة وتدريبــات وحــالات دراســية ينفذهــا الطلبــة
بصــورة جماعيــة؛ ممــا يغــرس روح العمــل الجماعــي فــي نفوســهم.
يتكــون هــذا الكتــاب مــن ســت وحــدات دراســية؛ خصصنــا الوحــدات الثــلاث ال�أولــى للجانــب ال�إ داري؛ ففــي الوحــدة ال�أولــى ،تناولنــا المــوارد
البشــرية و�إدارتهــا؛ ذلــك العنصــر الــذي يحقــق لل ُمنشَ ـ�أة ميــزة تنافســية ،لا يمكــن تقليدهــا مــن قبــل المنافســين ،وفــي الوحــدة الثانيــة ،ال�إ نتاجيــة؛ مفهومهــا
ومقاييســها و�آليــة حســابها ،فــي حيــن الوحــدة الثالثــة تناولنــا فيهــا التســويق ،مــن حيــث الماه ّيــة والمكونــات والعوامــل المؤثــرة فــي ســلوك المســتهلك ،والتســويق
ال�إ لكترونــي� ،أمــا فــي الجانــب الثانــي مــن الكتــاب ،فقــد خصصنــا ثــلاث وحــدات �أخــرى للجانــب الاقتصــادي؛ ففــي الوحــدة الرابعــة تناولنــا النقــود والبنــوك،
واســتعرضنا مفهــوم النقــود وخصائصهــا ،والجهــاز المصرفــي فــي الســوق الفلســطينية ،وبعــض التطبيقــات الاقتصاديــة علــى ال�أنشــطة التــي تمارســها ،وفــي الوحــدة
الخامســة تناولنــا الناتــج المحلــي والدخــل القومــي ،و�آليــة حســابهُ ،مد ِّعميــن ذلــك ب�أمثلــة وتدريبــات عمليــة� ،أمــا فــي الوحــدة السادســة ،الماليــة العامــة؛ فقــد
ركّزنــا علــى الموازنــة العامــة ومكوناتهــا و�آليــة �إعدادهــا.
واللــه نس ـ�أل �أن نكــون قــد ُوفِّقنــا فــي تحقيــق �أهدافنــا مــن �إعــداد هــذا المقــرر الدراســي ،لبنــاء جيــل متســلح بمهــارات العلــم والمعرفــة ،مؤمــن بقضايــا
مجتمعــه ،ومســهم �إســهاماً �إيجابي ـاً فــي تحقيــق �أهــداف المجتمــع الفلســطيني؛ فــي التحــرر والاســتقلال ،مــن خــلال بنــاء اقتصــاد المقاومــة.
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ناقش :الاستثمار الذكي في الموارد البشرية الفلسطينية ،طريق مضمون
نت أ� ّم ُل ،ث ّم نُ ُ
للتحرر والتنمية ال ُمستَدامة.
2

َمهام الوحدة

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد الانتهــاء مــن دراســة الوحــدة� ،أن يكونــوا قادريــن علــى ممارســة دور
الفــرد الفلســطيني العامــل بكفــاءة وفاعل ّيــة ،والملتــزم بالقوانيــن وال�أخلاقيــات التــي تحكــم العمــل،
المهــام ال�آتيــة:
ويتحقــق ذلــك مــن خــلال َ

تحليل حالة دراسية وتنفيذ نشاط عن مفهوم و�أهمية وجود �إدارة للموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة.
تنفيذ �أنشطة عن مبررات وجود �إدارة للموارد البشرية وعن وظائفها ،وموقعها في الهيكل التنظيمي في ال ُمنشَ �أة.
تحليل �إعلان وتنفيذ نشاط عن تحليل العمل والتفريق بين الوصف والمواصفات الوظيفية.
تنفيذ نشاط عن العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة.
ح ّل �أمثلة و�أنشطة رياضية عن التخطيط للموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة.
تنفيذ نشاط عن تحديد مصادر استقطاب الموظفين وخطوات اختيارهم وتوظيفهم في ال ُمنشَ �أة.
تنفيذ �أنشطة عن �أهمية تقييم ال�أداء وطرقه والتمييز بينها ،وخصائص جهات تقييم ال�أداء.
تنفيذ نشاط وحل �أسئلة عن �أنواع الرواتب وال�أجور ،و�أسباب الزيادة فيها.
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الدرس ال�أول مقدمة في الموارد البشرية :Introduction to Human Resources
تُشـكّل المــوارد البشــرية �أهــم مــوارد ال ُمنشَ ـ�أة ،والتــي تمكنهــا مــن تحقيــق �أهدافهــا� ،إذ تعتمــد كفــاءة ال ُمنشَ ـ�أة
علــى ُحســن اســتثمارها لمواردهــا ،وعلــى ر�أســها المــوارد البشــرية فيهــا ،فالاســتثمار فــي المــوارد البشــرية ك�أصــل مــن
ال�أصــول ،يحقــق لل ُمنشَ ـ�أة ميــزة تنافســية فريــدة َيص ُعــب محاكاتهــا مــن المنافســين علــى المــدى القصيــر� ،إذ �أ ّن بنــاء العنصر
البشــري؛ بتطويــر معارفــه ومهاراتــه واتجاهاتــه ،يحتــاج �إلــى فتــرة زمنيــة طويلــة ،حتــى فــي ظــل عصــر ال�أعمــال ال�إ لكترونيــة،
لا زال العنصــر البشــري ُيش ـ ِّكل المحــرك الرئيــس للعمــل .فمــا المقصــود ب ـ�إدارة المــوارد البشــرية؟ ومــا وظائفهــا؟ ومــا
علاقتهــا بــال�إ دارات الوظيفيــة ال�أخــرى فــي ال ُمنشَ ـ�أة؟ هــذا مــا تــم تناولــه فــي هــذا الــدرس ،كمــا ي�أتــي:

مفهوم إ�دارة الموارد البشرية :Human Resources Management Concept

يمثـل مفهـوم �إدارة المـوارد البشـرية المفهـوم العصـري للتعامـل مـع العنصـر البشـري ،خاصـة فـي ُمنشَ ـ�آت ال�أعمـال
الهادفـة للربـح ،ممـا يعنـي �أن خلـف كل ُمنشَ ـ�أة ناجحـة �إدارة ناجحـة للمـوارد البشـرية ،والحالة الدراسـية ال�آتية توضح ذلك:
حالة دراسية ( :)١مطعم الساحل الفلسطيني
يعمــل مطعــم الســاحل في مدينة عكا الفلســطينية ،ويقــدم الوجبات
البحريــة الطازجــة ،والــذي يعمــل فيــه ( )٥٠موظف ـاً؛ مــن طهــاة،
ومقدمــي الخدمــة ،وعمــال النظافــة ،وموظفــي الاســتقبال.
كان مديــر مطعــم الســاحل يطمــح دائمـاً �إلــى التطــور وزيــادة طاقتــه
الاســتيعابية ،ولكنــه �أكثــر مــا كان يزعجــه صغــر مســاحة المطعــم
وبســاطة التجهيــزات والمعــدات المتوفــرة لديــه ،فقــرر اســتثمار
المزيــد مــن ال�أمــوال فــي مطعمــه ،وذلــك باســتئجار محــل مجــاور
وشــراء تجهيــزات ذات مســتوى تكنولوجــي ٍ
عــال ،لكنــه �أغفــل
الاســتثمار فــي العامليــن؛ فلــم يهتــم بتدريبهــم وتحفيزهــم وتحســين
ُمنــاخ العمــل فــي المطعــم ،فــي الوقــت الــذي توســعت َمهامهــم فــي العمــل وتنوعــت ،ممــا جعلهــم يتذمــرون مــن العمــل
ويطلبــون الابتعــاد عــن التعامــل مــع تجهيــزات �إعــداد الطعــام الحديثــة ،وبعــد فتــرة مــن العمــل انخفضــت الطاقــة ال�إ نتاجيــة
للمطعــم ،رغــم �إدخــال التقنيــات الحديثــة لــه.
المطلوب :بعد قراءة الحالة الدراسية� ،أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س :١ما وظائف العاملين في المطعم؟
س :٢ما سبب عدم قدرة المطعم على زيادة الطاقة الاستيعابية له؟
س :٣بر�أيك ،لماذا يتذمر العاملين في المطعم؟
س :٤لماذا لم يؤ ِد الاستثمار في التكنولوجيا �إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطعم؟
س :٥باعتقادك ،ما �أهمية وجود �إدارة للموارد البشرية في المطعم؟
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نسـتنتج ممـا سـبق� ،أن نمـو ال ُمنشَ ـ�أة وتطويرهـا ،لا يتـم فقـط من خـلال �إدخال التجهيزات والمعدات ،بـل يتطلب �أيضاً
الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية؛ مـن خـلال تصميـم البرامـج التدريبيـة والت�أهيليـة لهـم ،ووضـع نُ ُظـم التحفيـز الحديثـة ،مما
يتطلب وجود �إدارة متخصصة تُعنى ب�إدارة العاملين ،تسـمى ب إ�دارة الموارد البشـرية ( ،)H.R.Mوالتي يمكن تعريفها
ب�أنهـا� :إحـدى وظائـف ال ُمنشَ ـ�أة ،التـي تُعنـى بتعظيـم �إنجـازات العامليـن فـي خدمـة ال�أهـداف الاسـتراتيجية لهـا ،وترتبـط
بشـكل �أساسـي بـ�إدارة ال�أشـخاص فـي ال ُمنشَ ـ�أة ،وتطويـر السياسـات وال�أنُ ُظمـة التـي يعملون بها.

أ
	�همية إ�دارة الموارد البشرية : H.R.M Importance
تنبثـق أ�هميـة �إدارة المـوارد البشـرية فـي ال ُمنشَ ـ�أة ،مـن خـلال تعاملهـا مـع �أهـم المـوارد ال�إ نتاجيـة علـى ال�إ طـلاق،
و�أكثرهـا عرضـة للت�أثـر بال َتغ ُّيـرات الداخليـة والخارجيـة؛ كونهـا تحقـق الميزة التنافسـية لل ُمنشَ ـ�أة ،والتي تُم ِّكنهـا من مواجهة
التحديـات البيئيـة ،وضمـان الاسـتمرار والبقـاء فـي سـوق العمـل� ،إذ �أنهـا تعمـل علـى توفيـر العنصـر البشـري الملائـم لباقي
ال�إ دارات ال�أخـرى فـي ال ُمنشَ ـ�أة؛ كـي تتمكـن مـن القيـام ب�أعمالهـا وت�أديـة ال َمهـام المنوطـة بهـا علـى �أكمـل وجـه.
نشـاط ( )١مبـررات ظهـور إ�دارة المـوارد البشـرية :فيمـا ي�أتـي مجموعـة مـن العوامـل التـي �أسـهمت فـي ظهـور �إدارة
المـوارد البشـرية ،والمطلـوب :وضـع �إشـارة ( �أمـام العوامـل التـي �أسـهمت فـي ذلـك:
الرقم

مبررات ُمحتملة لظهور إ�دارة الموارد البشرية

١

ظهور نقابات العمال.

٢

سن قوانين وتشريعات العمل.

٣

زيادة وعي وثقافة العاملين.

٤

تخفيض معدلات الضريبة على المشتريات.

٥

نشوء الجماعات غير الرسمية في العمل.

٦

استخدام تقنيات جديدة في الترويج.
التوسع الكبير في حجم ال ُمنشَ �آت.

٧

ال�إ جابة
ُيسهم

لا ُيسهم

نلاحـظ� ،أ ّن هنـاك مجموعـة مـن العوامـل �أسـهمت فـي ظهـور �إدارة المـوارد البشـرية؛ ك�إصـدار قوانيـن وتشـريعات تقنـن
العلاقـة بيـن العامليـن و�أربـاب العمـل والحـد ال�أدنـى لل�أجـور ،والت�أمينـات الصحيـة ،وسـلامة العامليـن ،وزيـادة وعـي العاملين
بحقوقهم ،وظهور جهات ُمتخصصة تُعنى بقضايا العاملين وتدافع عن حقوقهم ،وقد تم سـن قانون العمل الفلسـطيني عام
٢٠٠٧م ،وصدر قرار عن مجلس الوزراء سـنة ٢٠١٢م باعتماد الحد ال�أدنى لل�أجر الشـهري للعاملين بـ ( )١٤٥٠شـيقل ،في
حيـن ال�أجـر اليومـي ال�أدنـى للعامـل غيـر المنتظـم ( )٦٥شـيقل ،والحـد ال�أدنى ل�أجرة سـاعة العمل ( )٨,٥شـيقل.
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وال�دارات ال�أخرى :HRM & Other Department
إ�دارة الموارد البشرية إ

كي تستطيع �إدارة الموارد البشرية ممارسة وظائفها الرئيسة ،كوحدة �إدارية متخصصة في ال ُمنشَ �أة ،يجب �أن ينظر �إلىها كجزء
من نظام كلي وهو ال ُمنشَ �أة ،يرتبط بال�أجزاء التي تمثلها ال�إ دارات الوظيفية ال�أخرى في ال ُمنشَ �أة ،والنشاط ال�آتي يوضح ذلك:
نشــاط ( )٢الموقــع التنظيمــي ل�إ دارة المــوارد البشــرية :يوضــح الهيــكل التنظيمــي ال�آتــي موقــع �إدارة المــوارد البشــرية
فــي ُمنشَ ـ�أة مــا:
المدير العام
إ�دارة العمليات
ال�إ نتاجية
قسم التخطيط
للموارد البشرية

إ�دارة التسويق

إ�دارة الموارد
البشرية

ال�إ دارة المالية

قسم التوظيف

قسم التدريب
والت أ�هيل

قسم التعويض

شكل ( :)١موقع �إدارة الموارد البشرية في التنظيم.

المطلوب :ت�أ َّمل الشكل ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س :١ما علاقة �إدارة الموارد البشرية بكل من:
ب� -إدارة العمليات ال�إ نتاجية؟ ج -ال�إ دارة المالية؟
�أ� -إدارة التسويق؟
س :٢ما الوظائف التي يؤديها كل قسم في �إدارة الموارد البشرية؟
س� :٣أين تتمثل السلطة الوظيفية لمدير �إدارة الموارد البشرية؟
س� :٤أين تتمثل السلطة التنفيذية لمدير �إدارة الموارد البشرية؟

أ�فكر:
مــا العوامــل التــي تؤثــر
فــي تحديــد موقــع �إدارة
المــوارد البشــرية ضمــن
الهيــكل التنظيمــي؟

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن العلاقــة التــي يجــب �أن تســود بيــن �إدارة المــوارد البشــرية وال�إ دارات ال�أخــرى،
هــي علاقــة التعــاون والتنســيق المشــترك بينهمــا ،باعتبــار �أن عمــل �إدارة المــوارد البشــرية جــزءاً مكمــلا ً لعمــل ال�إ دارات
وســواء كانــت ال ُمنشَ ــ�أة �إنتاجيــة؛ كالمصانــع �أو خدماتيــة؛
ســواء كانــت �إدارات عليــا �أو وســطى �أو دنيــا،
ال�أخــرى؛
ً
ً
كالمستشــفيات ،فمثــلا ً عنــد تعييــن محاســب فــي ال�إ دارة الماليــة تقــوم �إدارة المــوارد البشــرية باســتقطابه ،بالتعــاون مــع
ال�إ دارة الماليــة ،وكذلــك عنــد �إعــداد الوصــف والتوصيــف الوظيفــي للشــاغر المطلــوب.
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وظائف إ�دارة الموارد البشرية :HRM Functions
لكــي تتوصــل �إدارة المــوارد البشــرية �إلــى نتائــج جيــدة فــي تحقيــق ال�أهــداف العامــة لل ُمنشَ ـ�أة ،عليهــا ممارســة
العديــد مــن الوظائــف ،النشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )٣وظائف �إدارة الموارد البشــرية :يتضمن الجدول ال�آتي وظائف ل�إ دارة الموارد البشــرية ومدلولاتها ،والمطلوب:
بالتعــاون مــع �أفــراد مجموعتــك وفــق بيــن الوظيفــة ومدلولهــا؛ مــن خــلال وضــع رقــم الوظيفة في المكان المناســب:
الوظيفة
الرقم
 ١تحليل العمل
 ٢تخطيط الموارد البشرية

ال�إ جابة

المدلول
استقطاب ال�أفراد المؤهلين ،واختيار ال�أنسب وتعيينه.
اســتثارة همــة القــوى العاملــة فــي ال ُمنشَ ـ�أة ،ل�إ نجــاز العمــل
المطلــوب.

٣

تقييم أ�داء العاملين

٤

تقييم الوظائف

٥

التوظيف

تعديــل ســلوك العامليــن ،بهــدف �إنجــاز العمــل كمــا هــو
مطلــوب.
منــح العامليــن المقابــل العــادل ،لقــاء الجهــد الــذي يبذلونــه
فــي العمــل.
التقديــر المناســب لاحتياجــات ال ُمنشَ ــ�أة المســتقبلية مــن
المــوارد البشــرية.

٦

تحفيز العاملين

قياس �إنجاز العاملين واتخاذ ال�إ جراءات الملائمة.

٧

تدريب وتطوير العاملين

٨

تعويض العاملين ومكاف أ�تهم

تحديــد ال�أهميــة النســبية للوظيفــة ،مقارنــة مع بقيــة الوظائف
في ال ُمنشَ ـ�أة.
�إعداد الوصف والمواصفات الوظيفية للعمل.
تقسيم العمل بين العاملين حسب تخصصاتهم.

نلاحــظ مــن النشــاط الســابق ،تعــدد وظائــف �إدارة المــوارد البشــرية� ،إذ �أنهــا تبــد�أ بتحليــل العمــل ومــن
ثــم التخطيــط للحصــول علــى المــوارد البشــرية الملائمــة ،وتمتــد حتــى متابعــة شــؤونهم بعــد التقاعــد ،فــي حيــن كانــت
تنحصــر َمهــام �إدارة ال�أفــراد علــى متابعــة حضــور وانصــراف العامليــن فقــط ،وتختلــف طبيعــة ال َمهــام الموكلــة ل�إ دارة
المــوارد البشــرية ،باختــلاف ال ُمنشَ ــ�أة وطبيعــة نشــاطها وحجمهــا ومســتوى تطورهــا.

تحليل العمل :Job Analysis
ُيشــكل تحليــل العمــل الوظيفــة ال�أولــى ل�إ دارة المــوارد البشــرية فــي ال ُمنشَ ـ�أة ،والــذي ُيبنــى عليــه خطــة ال ُمنشَ ـ�أة
لمواردهــا البشــرية ،علمــاً �أن تحليــل العمــل يتنــاول تحليــل الوظيفــة وشــاغلها ،النشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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نشاط ()٤

التوافق بين الموظف والوظيفة :اختر شخصاً تعرفه جيداً ،ويعمل في وظيفة ما ،ثم نفذ ما ي�أتي:

�أ -اكتب كل ما يتعلق بمؤهلاته ،حسب ما ورد في الجدول:
المؤهل العلمي

الخبرات العملية

اللغات التي يتقنها

المهارات التي يمتلكها السمات الشخصية

ب -اكتب كل ما يتعلق بوظيفته ،حسب ما ورد في الجدول:
ُمس ّمى
الوظيفة

الهدف من
الوظيفة

المسؤوليات
الوظيفية

واجبات الوظيفة

ال�أدوات
ال ُمستَخدمة في
العمل

ظروف العمل

ج -حــدد مــدى التوافــق بيــن هــذا الموظــف ووظيفتــه؛ مــن خــلال رســم دائــرة لهــذا الموظــف ودائــرة لوظيفتــه؛ لتحديد
درجــة التوافــق بينهمــا� ،أو التداخــل بيــن الدائرتيــن:
د -هل ترى ب�أن مبد�أ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب قد تحقق؟
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن تحليــل العمــل يتضمــن ُبعديــن ،همــا :الوصــف الوظيفــي ((Job Description؛
والــذي يمثلــه البنــد (ب) الــوارد فــي النشــاط رقــم ( ،)٤حيــث يرتبــط بوصــف العمــل ومحتــواه ،ويشــمل علــى قائمــة
بالواجبــات والمســؤوليات الوظيفيــة ،فــي حيــن ُالبعــد الثانــي :المواصفــات الوظيفيــة ) ،(Job Specificationsوالــذي
يمثلــه البنــد (�أ) فــي النشــاط رقــم ( ،)٤فيشــمل:المؤهلات الواجــب توفرهــا فــي شــاغل الوظيفــة؛ كالمؤهــلات العلميــة
والخبــرات العمليــة والســمات الشــخصية لشــاغل الوظيفــة� ،إذ يجــب علـــى ال ُمنشَ ـ�أة الت�أكــد مــن مــدى التوافــق بيــن الوظيفة
وشــاغلها؛ حتــى يتــم �إنجــاز العمــل بكفــاءة وفاعليــة ،وفــي حــال عــدم توفــر هــذا التوافــق مــن خــلال الموظفيــن الحالييــن،
علــى ال ُمنشَ ـ�أة الســعي للحصــول علــى التوافــق مــن خــلال تدريــب العامليــن لديهــا وت�أهيلهــم �أو �إعــادة هيكلــة العمــل،
و�إن تعــذر ذلــك ،فيمكــن لل ُمنشَ ـ�أة اســتقطاب �أفــراد مــن خــارج ال ُمنشَ ـ�أة ،بمواصفــات ومؤهــلات تتناســب ومتطلبــات
الوظيفــة.
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نشــاط ( )٥تحليــل العمــل :يتضمــن الجــدول ال�آتــي جوانــب عــدة متعلقــة بتحليــل العمــل ،والمطلــوب :حــدد �أياً منها يقع
ضمــن الوصــف الوظيفــي ،و�أيـاً منهــا يقــع ضمــن المواصفــات الوظيفية؛ بوضع �إشــارة ( ) في المكان المناســب:
تحليل العمل
جوانب تحليل العمل

الرقم
١

ُمس ّمى الوظيفة.

٢

موقع الوظيفة في الهيكل التنظيمي.

٣

َمهام وواجبات الوظيفة.

٤

المؤهلات والخبرات المطلوبة في شاغل الوظيفة.

٥

ال�آلات وال�أدوات ال ُمس َتخدمة في العمل.

٦

ال�أمانة والسرية في العمل.

٧

العمل تحت الضغط.

الوصف
الوظيفي

المواصفات
الوظيفية

نلاحــظ� ،أن الجمــع بيــن الوصــف والمواصفــات الوظيفيــة ،يســمى بتحليــل العمــل ()Job Analysis
والــذي ُيع ـ َّرف ب�أنــه :مجموعــة �إجــراءات لتعريــف محتــوى العمــل علــى شــكل �أنشــطة ،مــع بيــان المؤهــلات المطلوبــة
ل�إ نجازهــا ،الشــكل ال�آتــي يبيــن ذلــك:
تحليل العمل ((Job Analysis
المواصفات الوظيفية:

الوصف الوظيفي:
المسؤوليات.�أهداف العمل.الواجبات.ال�أدوات والمعداتال ُمس َتخدمة.
ظروف وبيئة العمل.-صلاحيات الوظيفة.

=
شكل ( :)٢تحليل العمل.

المؤهلات العلمية.الخبرات العملية.الدورات التدريبية.اللغات التي يتقنها.المهارات التي يجيدها. السمات الشخصية:(الذكاء ،الصدق ،التعاون،
الاتجاهات ،الاتزان الانفعالي).
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أ�سئلة الدرس

س :١ع ِّرف كلاً من� - :إدارة الموارد البشرية - .تحليل العمل.
س :٢اذكر وظائف �إدارة الموارد البشرية.
س :٣يشير تعريف تحليل العمل �إلى مخرجين مهمين ،وضحهما.
س :٤مــا ال�أمــور التــي تتبعهــا �إدارة المــوارد البشــرية عنــد عــدم توافــر التوافــق بيــن الوصــف والتوصيــف الوظيفــي ،مــن
خــلال الموظفيــن داخــل ال ُمنشَ ـ�أة؟
س :٥وضح العلاقة بين �إدارة الموارد البشرية وال�إ دارات التنفيذية ال�أخرى في ال ُمنشَ �أة.
س :٦علّل� :إدارة الموارد البشرية في ال ُمنشَ �آت تحقق ميزة تنافسية لها.
س :٧ضع دائرة حول رمز ال�أجابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ما الذي ُيح ّقق لل ُمنشَ �أة ميزة تنافسية فريدة ،يصعب محاكاتها من المنافسين على المدى القصير؟
ب -الاستثمار ال�أمثل في الموارد المادية.
			
�أ -الاستثمار في الموارد البشرية.
د  -مراعاة توفير الحد ال�أدنى لل�أجور.
		
ج� -إدخال التكنولوجيا الحديثة لل ُمنشَ �أة.
 -2ما ال َم ْورِد ال�أكثر عرضة للت�أثر بالتغيير في ُمنشَ �آت ال�أعمال؟
ب -الموارد المالية في ال ُمنشَ �أة.
		
�أ -الموارد المادية؛ كال�آلات والمعدات.
د  -العنصر البشري في ال ُمنشَ �أة.
		
ج -التكنولوجيا ال ُمستخدمة في العمل.
� -3إلى ماذا تشير السلطة الوظيفية لمدير �إدارة الموارد البشرية في ُمنشَ �آت ال�أعمال؟
		
�أ -الصلاحيات وال َمهام التنفيذية في العمل.
		
ج -حقه في �إصدار ال�أوامر �إلى مرؤوسيه.

ب -امتداد سلطته في الوظيفة �إلى �أقسام و�إدارات �أخرى.
د  -الوصف والتوصيف الوظيفي في العمل.

 -4ماذا ُيطلق على الجمع بين الوصف والمواصفات الوظيفية في العمل؟
�أ -تنظيم العمل.
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ب -تحليل العمل.

		
ج -تقييم العمل.

د  -توصيف العمل.

الدرس الثاني التخطيط والتوظيف للموارد البشرية HR Planning & Employment
ُيعــد توفيــر الاحتياجــات الملائمــة مــن المــوارد
البشــرية لل ُمنشَ ــ�أة مــن �أهــم الوظائــف التــي يجــب �أن تقــوم
بهــا ال�إ دارة؛ لمــا للمــوارد البشــرية مــن �أهميــة بالغــة فــي نجــاح
ال ُمنشَ ـ�أة وتحقيقهــا ميــزة تنافســية يصعــب تقليدهــا ،وللحصــول
علــى المــوارد البشــرية الملائمــة يقــع علــى عاتــق ال�إ دارة
التخطيــط لكيفيــة توفيرهــا بالكـ ّم وال َك ْيــف والوقــت المناســب،
علم ـاً �أن التوظيــف للمــوارد البشــرية يرتكــز علــى مخرجــات
التخطيــط لهــا ،فكيــف تخطــط ال ُمنشَ ـ�أة لمواردهــا البشــرية؟
ومــا الخطــوات التــي تتبعهــا لتوظيــف هــذه المــوارد؟
تخطيط الموارد البشرية :HR Planning
ُيقصــد بــه العمليــة التــي تســعى ال ُمنشَ ـ�أة مــن خلالهــا للحصــول علــى احتياجاتهــا مــن العامليــن؛ بالكــم والنــوع
وفــي الوقــت المناســب ،لتحقيــق �أهدافهــا� ،إذ تؤثــر بيئــة ال ُمنشَ ـ�أة الداخليــة والخارجيــة علــى خطتهــا للمــوارد البشــرية،
والنشــاط ال�آتــي يبيــن ذلــك:
نشــاط ( )١العوامــل المؤثــرة فــي تخطيــط المــوارد البشــرية :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن العوامــل المؤثــرة
فــي التخطيــط للمــوارد البشــرية لمصنــع بيســان للتصنيــع الزراعــي ،والمطلــوب :تصنيــف هــذه العوامــل فيمــا �إذا كانــت
مــن العوامــل الداخليــة �أو الخارجيــة؛ بوضــع �إشــارة ( ) فــي المــكان المناســب لــكل منهــا:
الرقم

العامل المؤثر في التخطيط

تصنيف العوامل
داخلية

١

ارتفاع مؤشر �إنتاجية ساعة العمل في المصنع.

٢

تحسين تكنولوجيا التعليب في المصنع.

٣

توفر �أيدي عاملة خبيرة في التصنيع الزراعي في البلد.

٤

وجود قوانين حكومية ت ُن ُظم قطاع التصنيع الزراعي.

٥

التغييرات في الهيكل التنظيمي.

٦

ارتفاع مؤشر �أسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك.

خارجية
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نســتنتج ممــا ســبق� ،أن العوامــل المؤثــرة فــي تخطيــط الاحتياجــات مــن المــوارد البشــرية ل�أيــة ُمنشَ ـ�أة ،تصنــف �إلــى
عوامــل داخليــة؛ ترتبــط بمــا تمتلكــه ال ُمنشَ ـ�أة مــن �إمكانــات ومــوارد اقتصاديــة؛ كــر�أس المــال والتكنولوجيــا ال ُمسـ َتخدمة،
ومهــارة العامليــن ،و�إلــى عوامــل خارجيــة؛ ترتبــط بالجوانــب الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة والاجتماعيــة� ،إضافــة �إلــى
العوامــل الديموغرافيــة.
يتــم التخطيــط للمــوارد البشــرية لل ُمنشَ ـ�أة ،فــي ضــوء تقديــر حجــم ونــوع وعــبء العمــل الحالــي والمرتقــب،
ومقارنتــه مــع �إمكانــات المــوارد البشــرية الحاليــة ،مــن حيــث ســاعات العمــل الفعليــة ال ُمتاحــة وكفاءتهــا ال�إ نتاجيــة
المتوقعــة ،لمعرفــة فيمــا �إذا كان ب�إمــكان المــوارد البشــرية الحاليــة تنفيــذ هــذا العــبء �أم �أن ال ُمنشَ ـ�أة تحتــاج �إلــى عمالــة
�إضافيــة فــي الفتــرة القادمــة ،والمثــال ال�آتــي يوضــح ذلــك:
مثــال ( :)١لنفــرض �أن نــوع العمــل المطلــوب �إنجــازه فــي دائــرة ال�أحــوال المدنيــة ،هــو �إعــداد شــهادة ميــلاد للمواليــد
الجــدد ،ف ـ�إذا كان متوســط حجــم العمــل الشــهري ( )٢٤٠٠٠شــهادة ،والمــدة الزمنيــة اللازمــة ل�إ نجــاز الشــهادة
الواحــدة ( ٢دقيقــة) ،وســاعات العمــل الشــهرية ( )١٦٠ســاعة لــكل موظــف ،بــدون ت�أخيــر وتوقــف عــن العمــل،
والمطلــوب :احســب عــدد الموظفيــن الــلازم لتنفيــذ كميــة العمــل المطلوبــة.
الح ّل :عدد العاملين المطلوبين = عبء العمل ال�إ جمالي ÷ عبء العمل الذي يقوم به الموظف الواحد.
عبء العمل ال�إ جمالي بالدقائق = (متوسط حجم العمل الشهري × المدة الزمنية اللازمة ل�إ نجاز المهمة بالدقائق).
=  ٢ × ٢٤٠٠٠دقيقة =  ٤٨٠٠٠دقيقة عمل.
			
عبء العمل ال�إ جمالي بالساعة = (عبء العمل ال�إ جمالي بالدقائق ÷  ٦٠دقيقة).
=  ٦٠ ÷ ٤٨٠٠٠دقيقة =  ٨٠٠ساعة عمل.
			
عدد العاملين المطلوبين لتحقيق الهدف المرسوم = (عبء العمل ال�إ جمالي بالساعة ÷ عدد ساعات العمل الشهرية للفرد الواحد).
عدد العاملين المطلوبين لتحقيق الهدف المرسوم =  ٥ = ١٦٠ ÷ ٨٠٠موظفين.
نشــاط ( )٢تخطيــط المــوارد البشــرية :يعمــل مصنــع نابلــس فــي �إنتــاج الصابــون ،فـ�إذا علمــت �أن متوســط عــدد ســاعات
العمــل الشــهرية بلــغ ( )٢٠٨ســاعات للعامــل الواحــد ،بــدون ت�أخيــر وتوقــف وتعطــل ،و�أن حجــم الطلــب علــى الصابــون
يبلــغ ()١٠٠٠٠كغــم شــهرياً ،والمــدة الزمنيــة اللازمــة لصناعــة الكيلوغــرام الواحــد ( )٥دقائــق ،والمطلــوب :احســب
العــدد الــلازم مــن العامليــن ل�إ نتــاج الكميــة المطلوبــة.
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن الخطــوة ال�أولــى فــي تحليــل عــبء العمــل ،هــي تحديــد ال�أهــداف ،ثــم ترجمتهــا
�إلــى �أرقــام خاصــة بعــدد الســاعات الفعليــة المطلوبــة لتنفيــذ هــذا العمــل ،وبعــد ذلــك يتــم تحديــد حجــم العمــل الــذي
يســتطيع العامــل الواحــد القيــام بــه ،ثــم التوصــل �إلــى الزمــن الفعلــي بعــد طــرح عــدد ســاعات العمــل الضائعــة (ال�إ جــازات،
والاســتراحات وغيرهــا) مــن زمــن العمــل النظــري ،ثــم يتــم �إيجــاد عــدد العامليــن المطلوبيــن؛ مــن خــلال حاصــل قســمة
عــبء العمــل ال�إ جمالــي علــى عــبء العمــل للعامــل الواحــد.
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التوظيف :Employment
هــو عمليــة �إداريــة تهــدف �إلــى جــذب ال�أفــراد ذوي الكفــاءات والمؤهــلات ،وتعيينهــم للعمــل فــي ال ُمنشَ ـ�أة ،وتمــر
عملية التوظيف كمرحلة من مراحل تكوين الموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة ،بالخطوات ال�آتية:
 -١الاســتقطاب  :Recruitmentو ُيقصــد بــه اســتمالة وجــذب �أكبــر عــدد ممكــن
مــن ال�أفــراد المؤهليــن للتقــدم للعمــل فــي ال ُمنشَ ـ�أة ،واختيــار �أنســبهم لمــلء الشــاغر فــي
ال ُمنشَ ـ�أة� ،إذ تتعــدد مصــادر اســتقطاب المــوارد البشــرية؛ فمنهــا مــا هــو داخلــي ،ومنهــا
مــا هــو خارجــي ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:

الاستقطاب
الاختيار
التعيين
شكل ( :)١مراحل التوظيف.

نشــاط ( )٣مصــادر الاســتقطاب :ترغــب شــركة الحريــة لتدقيــق الحســابات فــي توظيــف عــدداً مــن مدققــي الحســابات
للعمــل فــي فــرع غــزة ،علم ـاً ب�أنهــا تُقــدم خدمــات التدقيــق فــي مختلــف محافظــات فلســطين ،وفيمــا ي�أتــي مجموعــة
مــن مصــادر الاســتقطاب ال ُمحتملــة للحصــول علــى احتياجاتهــا مــن مدققــي الحســابات ،والمطلــوب :تحديــد مصــدر
الاســتقطاب؛ فيمــا �إذا كان داخلي ـاً �أو خارجي ـاً؛ بوضــع �إشــارة (✓) فــي المــكان المناســب:
الرقم

حالة الاستقطاب

مصدر الاستقطاب
داخلي

١

ترشيح نقل �أحد مدققي الحسابات من فرع رام الله �إلى فرع غزة.

٢

نشر �إعلان بين العاملين في الشركة ،عن حاجتها لمدققي حسابات.

٣

دعوة المتقاعدين السابقين في مجال التدقيق ،لتقديم طلبات توظيف.

٤

تنســيب تمديــد خدمــة �أحــد المدققيــن المحاليــن للتقاعــد للعمــل ،بعقــد
لفتــرة زمنيــة ُمقبلــة.

٥

الاستعانة بخدمات مكاتب التوظيف والاستخدام.

٦

َتصفُّح المواقع ال�إ لكترونية المتخصصة في البحث عن العمل.

٧

الحصــول علــى قوائــم خريجــي المحاســبة مــن مؤسســات التعليــم العالــي
ومعاهــد التدريــب.

٨

الاستعانة بخدمات جمعية المحاسبين الفلسطينية.

خارجي
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نســتنتج ممــا ســبق� ،أن مصــادر الاســتقطاب للمــوارد البشــرية متعــددة ،و�أن لــكل مصــدر كُلفتــه الخاصــة
ـواء كانــت مباشــرة �أو غيــر مباشــرة ،فـ�إذا كان مصــدر الاســتقطاب داخليـاً ،فـ�إن كلفــة الاســتقطاب قليلــة و َي ّسـ ُهل
بــه سـ ً
تحديدهــا ،بال�إ ضافــة �إلــى �أن الاســتقطاب الداخلــي ُيســهم فــي تعزيــز و�إذكاء روح المنافســة بيــن العامليــن ،كمــا ُيسـ ِهم
فــي رفــع مســتوى الــروح المعنويــة لديهــم ،فــي حيــن �أن عمليــة الاســتقطاب �إذا كانــت مــن مصــادر خارجيــة ،فـ�إن كلفتهــا
ســتكون �أعلــى ،وتســتغرق فتــرة زمنيــة �أطــول؛ فقــد نحتــاج لعمــل برامــج تدريبيــة للموظفيــن الجــدد ،علمـاً �أن الاســتقطاب
مــن مصــادر خارجيــة يعمــل علــى رفــد ال ُمنشَ ـ�أة ب�أفــكار وكفايــات؛ مــن خــلال �إدخــال طــرق و�أســاليب جديــدة فــي العمــل،
كمــا يجعــل مجــال الاختيــار �أكثــر اتســاعاً� ،إذ يحقــق مبــد�أ تكافــؤ الفــرص للجميــع.
 -٢الاختيــار  :Selectionو ُيقصــد بــه عمليــة انتقــاء �أنســب ال ُمرشــحين مــن بيــن المتقدميــن لشــغل الوظيفــة ،بمــا يتــلاءم
مــع الوصــف الوظيفــي للعمــل المطلــوب� ،إذ تمــر عمليــة الاختيــار بمجموعــة مــن الخطــوات المتسلســلة ،والنشــاط ال�آتــي
يوضــح ذلك:
نشــاط ( )٤خطــوات الاختيــار :فيمــا ي�أتــي خطــوات عمليــة اختيــار الموظفيــن ُمبعثــرة( :الاختيــار ال�أولــي ،عقــد الاختبــار
التخصصــي ،القــرار النهائــي للاختيــار ،تقديــم طلــب التوظيــف ،دراســة الطلــب ال ُمق ـدَّم� ،إجــراء المقابلــة الوظيفيــة)،
والمطلــوب :التوفيــق بيــن الخطــوات و�إجــراءات تنفيذهــا؛ مــن خــلال كتابــة اســم الخطــوة ،ثــم ترتيبهــا بشــكل متسلســل؛
بوضــع رقــم الخطــوة فــي عمــود الترتيــب:
خطوات الاختيار

الترتيب

ال�إ جراءات وال�أنشطة ال ُمتَّبعة التي تحتويها

-الت�أكد من سلامة ال ُمرشح ،وتَمك ِّنه من �أداء العمل.

 قيــاس مــدى تحقــق الحــد ال�أدنــى مــن المعاييــر التــي ينبغــي توفرهــا فــي المتقدميــنلشــاغر مــا ،والوقــوف علــى مــدى امتلاكهــم للمعــارف والمهــارات المطلوبة.
 الت�أكــد مــن مطابقــة مؤهــلات ال ُمرشــح فــي طلــب التوظيــف مــع المواصفــاتالوظيفيــة ،بهــدف عمــل قائمــة مختصــرة بال ُمرشــحين.
 فحص المستندات المقدمة والت�أكد من سلامتها وصحة البيانات الواردة فيها. تعبئة ال ُمرشحين النموذج الرسمي للتقدم للوظيفة. التعــرف علــى الجوانــب الشــخصية لل ُمرشــح ،والت�أكــد بشــكل مباشــر مــن �أهليتــهوملاءمتــه للوظيفــة.

نســتنج ممــا ســبق� ،أن خطــوات عمليــة الاختيــار متسلســلة ،حيــث تبــد�أ بتقديــم طلــب التوظيــف ،وتنتهــي
باتخــاذ قــرار التوظيــف النهائــي ،علم ـاً �أن قــرار الاختيــار لا يهــدف �إلــى انتقــاء ال ُمرشــحين ذوي المؤهــلات العليــا ،بــل
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�إلــى انتقــاء ال ُمرشــحين ال�أكثــر ملاءمــة لمتطلبــات الوظيفــة ،والشــكل ال�آتــي يوضــح ذلــك:
تقديم طلب التوظيف
دراسة الطلب المقدم
عقد الاختبارات
الاختيار ال�أولي
إ�جراء المقابلات
القرار النهائي للاختيار
شكل ( :)٢خطوات عملية اختيار الموارد البشرية.

 -٣التعييــن  :Placementبعــد الانتهــاء مــن عمليــة الاختيــار بمراحلهــا المختلفــة ،يتــم توجيــه ال ُمرشــح للكشــف
الطبــي؛ للت�أكــد مــن ملاءمتــه للوظيفــة مــن الناحيــة الصحيــة ،تمهيــداً لصــدور قــرار تعيينــه ،والــذي يبــد�أ ب�إصــدار قــرار
التعييــن تحــت التجربــة ،ثــم متابعــة وتقيــم �أدائــه خــلال فتــرة التجربــة؛ والهادفــة لتحقيــق التمكيــن الوظيفــي ،لاتخــاذ قــرار
نهائــي بتثبيتــه �أو عــدم تثبيتــه.
أ�تعلــم :التمكيــن ( :)Empowermentممارســة �إداريــة تقــوم علــى �إعطــاء الموظفيــن الجــدد المهــارات
اللازمــة ،وتفويضهــم الســلطات ،مــع تحفيزهــم للقيــام بمســؤولياتهم ومســاءلتهم عــن نتائــج �أعمالهــم.
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أ�سئلة الدرس

س :١ع ِّرف كلاً مما ي أ�تي - :التوظيف - .التخطيط للموارد البشرية.
س :٢اذكر بالترتيب خطوات عملية الاختيار.
س :٣ما الفرق بين الاستقطاب والاختيار والتعيين ،من حيث :المفهوم والهدف؟
س :٤يتضمــن الجــدول ال�آتــي مجموعــة مــن المزايــا لمصــادر الاســتقطاب الداخليــة والخارجيــة ،والمطلــوب :تحديــد
فيمــا �إذا كانــت تختــص بالمصــادر الداخليــة �أو الخارجيــة للاســتقطاب؛ بوضــع �إشــارة ( ✓) فــي المــكان المناســب:
الرقم

مزايا عمليات الاستقطاب

١
٢

زيادة الرضا الوظيفي للعاملين.
اتساع وعاء المواهب والمهارات ال ُمتاحة في ال ُمرشحين.

٣
٤
٥
٦
٧
٨

انخفاض تكلفة البحث عن ال ُمرشحين.
تعزيز العلاقات التشاركية مع الجميع.
انخفاض ُمخاطرة عملية الاختيار.
معرفة ال ُمرشح برسالة المؤسسة و�أنُ ُظمتها.
رفد ال ُمنشَ �أة بدماء جديدة للعمل فيها.
تقليل معدل دوران العمل.

مصدر الاستقطاب
داخلي خارجي

س :٥ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١كيف يتم التخطيط لحاجة ال ُمنشَ �أة من الموارد البشرية؟
ب -بتقدير عبء العمل الحالي ،وتحديد الحاجة المطلوبة.
�أ -بتقدير حجم العمل الحالي؛ كماً ونوعاً.
د -بالانتقاء ل�أنسب ال ُمرشحين لشغل الوظيفة.
ج -باستقطاب �أكبر عدد ممكن من المؤهلين.
� -٢إلى ماذا تهدف عملية انتقاء �أنسب ال ُمرشحين لشغل الوظيفة؟
ب -انتقاء ذوي المؤهلات العليا منهم.
�أ -اتخاذ قرار التوظيف النهائي لهم.
د -انتقاء ذوي المؤهلات ال�أقل كُلّفة للعمل.
ج -اختيار ال�أكثر ملاءمة للعمل.
 -٣ما الهدف المباشر من تحويل ُمرشح الوظيفة للفحص الطبي؟
ب� -إصدار قرار تعيينه في العمل.
�أ -الت�أكد من قدرته على القيام ب َمهام العمل.
د -التمكين الوظيفي له.
		
ج -تبرير قرار تعيينه تحت التجربة.
 -٤ماذا نعني بالتمكين الوظيفي للموظف الجديد؟
ب -تفويضه السلطات وتدريبه وتحفيزه ومساءلته عن النتائج.
أ� -اتخاذ قرار تثبيته أ�و عدم تثبيته في الوظيفة.
ج -تفويضه الصلاحيات اللازمة لممارسته العمل .د -مساءلته عن نتائج �أعماله.
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الدرس الثالث تقييم وتعويض الموارد البشرية HR Evaluation & Compensation
تعتبــر عمليــة التقييــم مــن الموضوعــات الهامــة التــي
تُم ِّكــن ال ُمنشَ ـ�أة مــن الت�أكــد بـ�أن ال�أداء يتــم حســب مــا خطــط
لــه ،فتقييــم �أداء العامليــن ليــس هدفــاً فــي حــد ذاتــه ،و�إنمــا
وســيلة تهــدف �إلــى تحفيــز العامليــن وتقديــر حجــم التعويضــات
المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي يســتحقونها ،ومســاعدتهم علــى
تعديــل ســلوكهم بصــورة �إيجابيــة ،ودفعهــم �إلــى تطويــر �أدائهــم،
ممــا يقــود �إلــى رفــع الكفــاءة ال�إ نتاجيــة فــي ال ُمنشَ ــ�أة ،فمــا
المقصــود بتقييــم �أداء العامليــن؟ ومــا �أهميتــه؟ ومــا طــرق التقييــم
وجهاتــه؟ ومــا �أنــواع التعويضــات المقدمــة للعامليــن؟
تقييم أ�داء العاملين :HR Performance Evaluation
ُيع ـ َّرف ب�أنــه عمليــة قيــاس �أداء و�إنجــاز العامليــن بشــكل منتظــم ودوري ،عــن طريــق شــخص �أو مجموعــة مــن
ال�أشــخاص المؤهليــن ،بهــدف تصحيــح الانحرافــات الهامــة عــن ال�أهــداف المخططــة� ،إذ يمــر تقييــم ال�أداء بعــدة
خطــوات ،يوضحهــا الشــكل ال�آتــي:
وضع معايير ال�أداء ()١
ملاحظة أ�داء العاملين وتسجيله ()٢

اتخاذ القرار الملائم في ضوء المقارنة ()٤

مقارنة ال�أداء بالمعايير الموضوعية ()٣
شكل( :)١خطوات تقييم ال�أداء.

أ
	�همية تقييم أ�داء العاملين :HR Performance Evaluation Significance
َتك ُمــن �أهميــة عمليــة تقييــم �أداء العامليــن فــي دورهــا الوظيفــي بالنســبة للرؤســاء والمرؤوســين وال ُمنشَ ـ�أة ككل،
والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشـاط (� )١أهميـة تقييـم ال�أداء :يحتـوي الجـدول ال�آتـي علـى مجموعـة مـن النتائـج ال ُمحتملـة لعمليـة تقييـم �أداء العامليـن،
والمطلوب :تحديد ما ُيشكّل نتيجة ُمحتملة للتقييم؛ بوضع �إشارة (✓) في المكان المناسب �أمام كل عبارة من العبارات ال�آتية:
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النتيجة ال ُمحتملة للتقييم

الرقم
١

�إثارة الشعور بالحساسية بين العاملين.

٢

رفع مستوى الروح المعنوية للعاملين.

٣

زيادة معدل دوران العمل.
تحديد ال�أفراد المستحقين للترقية.

٥

الكشف عن الاحتياجات التدريبية للعاملين.
تقييم مدى فاعلية الرؤساء في تنمية وتطوير مرؤوسيهم.

٧

زيادة حالات القلق لدى الموظفين.

٨

تعزيز الولاء الوظيفي.

٤
٦

ال�إ جابة
يعتبر

لا يعتبر

نستنتج من النشاط السابق� ،أن التقييم الفاعل ل�أداء العاملين ،له �آثار �إيجابية كبيرة على العاملين وال ُمنشَ �أة ،وفيما ي�أتي� ،أهمها:
 -١تنمية �أداء العاملين لواجباتهم.
 -٢تحديد مدى التوافق بين الوظيفة وشاغلها.
 -٣تعتبر �أساساً لتخطيط الموارد البشرية.
 -٤التوزيع العادل للمكاف�آت والحوافز.
طرق تقييم ال�أداء :Performance Appraisal Methods
تتعــدد طــرق تقييــم �أداء العامليــن ،وعلــى �إدارة ال ُمنشَ ـ�أة �أن تختــار الطريقــة المناســبة للهــدف مــن التقييــم ولطبيعــة العمــل
وحجــم ال ُمنشَ ـ�أة ونــوع نشــاطها ،وفيمــا ي�أتــي توضيــح لبعضهــا:
 -١طريقــة الترتيــب البســيط :تُ َعــد مــن �أقــدم طــرق التقييــم ،بموجبهــا يقــوم الرئيــس المباشــر بترتيــب مرؤوســيه تنازليـاً مــن
داء ،ولا يتــم الاعتمــاد هنــا علــى معاييــر ،و�إنمــا يتــم الترتيــب علــى �أســاس ال�أداء العــام.
ال�أحســن �إلــى ال�أســو�أ �أ ً
 -٢التوزيــع ال�إ جبــاري :تعتمــد فــي تقييــم ال�أداء علــى ظاهــرة التوزيــع الطبيعــي ال�إ حصائــي ل�أداء العامليــن� ،إذ يتمركز تقييم �أداء
معظــم العامليــن حــول القيمــة الوســيطة ،فــي حيــن يتــوزع تقييــم �أداء باقــي العامليــن بيــن تقييــم متميــز �أو تقييــم ضعيــف؛
ك�أن تجبــر ال�إ دارة كل مديــر عنــد تقييــم موظفيــه الالتــزام بنســبة  ٪٥منهــم بدرجــة ممتــاز ،و ٪١٥جيدجــداً ،و ٪٥بدرجــة
ضعيــف ،والباقــي يتوزعــون مــا بيــن المتوســط والجيد.
 -٣قائمــة معاييــر التقييــم :تعتبــر هــذه الطريقــة �أوســع انتشــاراً و�أســهل تصميمـاً و�أبســط اســتخداماً� ،إذ تعتمــد علــى تحديــد
معاييــر التقييــم ،مثــل كميــة ال�إ نتــاج ونوعيتــه والمعرفــة بالعمــل ،والتعــاون مــع الزمــلاء مــن �أجــل بيــان مــدى توافرهــا فــي
�أداء العامليــن مــن خــلال مقيــاس متــدرج لدرجــة َجـ ْودة ال�أداء ،بحيــث يكــون حاصــل جمــع الدرجــات هــو مســتوى
�أدائه.
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 -٤طريقــة ال�إ دارة بال�أهــداف :تعتمــد علــى النتائــج �أكثــر مــن اعتمادهــا علــى الســلوك ،فبموجبهــا يتــم تحديــد ال�أهــداف
لــكل موظــف بالتشــاور بيــن الرئيــس والمــرؤوس ،ثــم يشــارك ويتابــع الرئيــس مرؤوســيه فــي تحقيق هذه ال�أهــداف ،ويتم
ـاء علــى مــا �أنجــزه مــن �أهــداف متفــق عليهــا.
تقييــم �أداء الموظــف بنـ ً
نشــاط ( )٢طــرق تقييــم ال�أداء :فيمــا ي�أتــي جــدول لخصائــص طــرق تقييــم ال�أداء ،والمطلــوب :تصنيــف هــذه
الخصائــص حســب طريقــة التقييــم التابعــة لهــا؛ بوضــع �إشــارة (✓) فــي المــكان المناســب:

الرقم

الخصائص

١

الوضوح وسهولة الاستخدام.

٢

تُناسب المؤسسات الصغيرة.

٣

بيــان نقــاط القــوة والضعــف لــدى الشــخص
ال ُمق َّيــم.

٤

العدالة والموضوعية وعدم التحيز في التقييم.

٥

سهولة المقارنة بين العاملين.

٦

مشاركة المرؤوس في وضع معايير التقييم.

٧

الحاجة للمتابعة المستمرة من ال ُمق ِّيم.

٨

�أوسع انتشاراً و�أسهل تصميماً.

٩

تُق ِّيد حرية ال ُمق ِّيم في التقييم.

١٠

تنظر �إلى النتائج �أكثر من السلوك.

التوزيع
ال�إ جباري

ال�إ دارة
بال�أهداف

الترتيب
البسيط

معايير
التقييم

جهات تقييم ال�أداء :Performance Evaluation Sides
تتعــدد الجهــات التــي تســهم فــي تقييــم �أداء العامليــن ،مثــل :الرئيــس المباشــر والموظــف نفســه وزمــلاء العمــل،
والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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نشــاط ( )٣خصائــص جهــات التقييــم :فيمــا ي�أتــي مجموعــة مــن الخصائــص ال ُمحتملــة التــي تتعلــق بالجهــة المســؤولة
عــن تقييــم ال�أداء ،والمطلــوب :تحديــد مــدى توافرهــا فــي جهــة التقييــم المعنيــة:
جهة التقييم

الخصائص ال ُمحتملة

ال�إ جابة
نعم

لا

َتك ُمن مهمة الرئيس المباشر في �إبداء الملاحظات حول عملية التقييم.
الموظف نفسه ُيستخدم ل�إ صدار حكم عن ال�أداء واتخاذ قرارات وظيفية في ضوئه.
(التقييم الذاتي) ُينمي لدى الموظف القدرة على تقدير �أدائه والحكم عليه.
ُيحقق الموضوعية في التقييم وتقدير ال�إ نجازات �أمام رئيسه.
الحاجة لامتلاك القدرة على تحليل �أداء المرؤوس.
َيتسم تقييمه بدرجة عالية من الصدق والموضوعية.
الرئيس
ُيبنى على نتائج التقييم ،اتخاذ قرارات �إدارية.
المباشر
ُيش ِعر الموظف ب�أنه مهدد.
ُيمثل التقييم اتصالا ً في اتجاهين.
َيستند على معلومات كافية عن �أداء زميله.
ُيقلل من الصراعات الداخلية في بيئة العمل.
الزملاء
لا يصلح عندما تكون الثقة ضعيفة بين العاملين.

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن لــكل طريقــة تقييــم مزايــا وعيــوب ،و�أن توســيع دائــرة المشــاركة ل�أكثــر مــن طــرف فــي
عمليــة تقييــم ال�أداء تفيــد فــي جمــع بيانــات �أكثــر عــن �أداء الموظــف ال ُمق ِّيــم ،ويكــون التقييــم �أكثــر موضوعيــة ،علمـاً �أن
الرئيــس المباشــر يعتبــر �أكثــر الجهــات معرفــة بـ�أداء مرؤوســيه؛ لاتصالــه المســتمر بهــم و�إمكانيــة حصولــه علــى المعلومــات
التي يريدها.
تعويض العاملين :Employees Compensation
ُيقصد به كل ما يتقاضاه الفرد العامل؛ نقد ًا أ�و على شكل �إجازات �أو
ت�أمين صحي �أو غير ذلك مقابل الجهد الذي يبذله في العمل ،باعتباره �أحد
العناصر البشرية في ال ُمنشَ �أة ،ويمكن تقسيم التعويضات �إلى قسمين:
أ�ولاَ :التعويضات المباشرة :Direct Composition
مبالــغ نقديــة تدفعهــا ال ُمنشَ ـ�أة للعامليــن لديهــا ،لقــاء �إســهاماتهم فــي العمــل ،والتــي ترتبــط بشــكل مباشــر بمســتوى
ال�أداء والجهــد ونــوع النشــاط المبــذول ،ومــن �أشــكال هــذه التعويضــات ،مــا ي�أتــي:
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 -١ال�أجر �أو الراتب ال�أساسي:
ُي َع ـ َّرف ب�أنــه المبلــغ الــذي تعاقــد عليــه العامــل �أو الموظــف ،دون ال�إ ضافــات المتعلقــة بالعــلاوات والبــدلات الدائمــة؛
كالعــلاوة الســنوية ،وبــدل المواصــلات ،وبــدل الســكن� ،إذ يعتمــد مقــدار الراتــب ال�أساســي علــى قيمــة الوظيفــة،
والمؤهــل العلمــي ،والخبــرة والكفــاءة فــي العمــل.
 -٢مكمــلات ال�أجــر �أو الراتــب :وهــي مبالــغ تضــاف �إلــى الراتــب ،وتتميــز ب�أنهــا دائمــة
حينمــا تضــاف �إلــى الراتــب ال�أساســي ،وتتكــون مــن:
�أ -العلاوة السنوية �أو الدورية :تحسب بنسبة محددة من الراتب ال�أساسي ،وتضاف
�إلى الراتب كل فترة زمنية ،وذلك على �أساس الكفاءة� ،أو ال�أقدمية� ،أو ال�إ ثنين معاً.
ـاء
ب -عــلاوة غــلاء المعيشــة :وتحســب بنســبة محــددة مــن الراتــب ال�أساســي؛ بنـ ً
علــى المســتوى العــام لل�أســعار.

أ�تعلم:
 تقييم الوظائف :قياس قيمة و�أهميةكل وظيفة ،بالنسبة للوظائف
ال�أخرى في ال ُمنشَ �أة.
 ال�أجــر ال�إ ضافــي :مبلــغ يحصــلعليــه العامــل ،حــال تكليفه بعمل
�إضافــي ،يؤديــه فــي غيــر �أوقــات
العمــل الرســمي.

 -٣التعويضــات ال�إ ضافيــة المباشــرة :تدفــع للعامليــن �إضافــة لرواتبهــم ال�أساســية ،وتشــمل ال�أجــر ال�إ ضافــي ،والمكاف ـ�آت
النقديــة والبــدلات النقديــة المختلفــة؛ كبــدل الســكن ،والمواصــلات ،وال�أثــاث� ،إذ تدفــع هــذه التعويضــات مقابــل
�أعمــال متميــزة قامــوا بهــا� ،أو صفــات معينــة تتميــز بهــا �أعمالهــم عــن باقــي ال�أعمــال ال�أخــرى فــي ال ُمنشَ ـ�أة.
ثاني َا :التعويضات غير المباشرة :Indirect Compensation
تقدمهــا ال ُمنشَ ـ�أة للعامليــن ،باعتبارهــم �أعضــاء يعملــون فيهــا ،وبالتالــي لا يرتبــط تقديمهــا بمســتوى �أدائهــم وكفاءتهــم فــي
العمــل ،وتتكــون مــن:
�أ -المزايــا ال�إ جباريــة التــي نــص عليهــا قانــون العمــل؛ كال�إ جــازات الســنوية والمرضيــة ،والضمــان الاجتماعــي ،والت�أميــن
ضــد �إصابــات العمــل.
ب -المزايــا الاختياريــة والتــي تقدمهــا ال ُمنشَ ـ�أة طواعيــة؛ كالت�أميــن الصحــي ،وتوفيــر الوجبات الغذائية ،وت�أميــن المواصلات
مــن و�إلى ال ُمنشَ ـ�أة.
يخلط الكثير من الموظفين والعاملين في ال ُمنشَ �آت بين �أنواع ال�أجور والرواتب ،ولتوضيح ذلك ننفذ النشاط ال�آتي:

نشاط (� )٤أنواع الراتب وال�أجور :يحتوي الجدول ال�آتي على مختلف �أنواع الرواتب وال�أجور (ال�إ جمالي ،ال�إ سمي،
ال َع ْيني ،الصافي ،الحقيقي ،ال�أساسي) ،والمطلوب :كتابة ُمس ّمى كل نوع من ال�أجور �أمام المدلول المناسب له:
الرقم

المدلول

١

ُمقابل غير نقدي يظهر في شكل خدمات �أو مزايا �إضافية للعامل.
المبلــغ المتعاقــد عليــه مــن ال�أجــر ،والــذي يســتحقه الموظــف ويتقاضــاه ،مقابــل قيامــه ب َمهامــه
الوظيفيــة التــي يشــغلها ،دون �أيــة عــلاوات �أو �إضافــات.
مجموع ما يستحقه الموظف من �أجر مقابل عمله ،وقبل خصم �أية استقطاعات.

٢
٣

ال�إ جابة
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٤
٥
٦

المبلغ ال�إ جمالي للراتب ُمق َّيماً بالقيمة النقدية ،وغير المرتبط بتغير ال�أسعار.
ُيقاس بكمية السلع والخدمات التي يستطيع الفرد الحصول عليها �أو شراؤها بدخله النقدي.
يشمل الراتب ال�إ جمالي للموظف مطروحاً منه الاقتطاعات.

نلاحــظ ممــا ســبق� ،أن الراتــب ال َع ْينــي ُيع ِّبــر عــن خدمــات ومزايــا يحصــل عليهــا العامــل؛ كالرعايــة الطبيــة
وخدمــات الســكن وت�أميــن المواصــلات ،و�أن الراتــب ال�أساســي لا يشــمل العــلاوات �أو البــدلات� ،أمــا الراتــب
ال�إ جمالــي ُفيع ِّبــر عــن �إجمالــي مــا يســتحقه الفــرد مــن �أجــر بمــا فيــه مــن عــلاوات وبــدلات ،و�إذا تــم خصم الاســتقطاعات
مــن الراتــب نحصــل علــى الصافــي منــه ،فــي حيــن ُيع ِّبــر الراتــب الحقيقــي عــن كميــة الســلع والخدمــات التــي يســتطيع
شــراؤها� ،أمــا الراتــب الاســمي فهــو المبلــغ ال�إ جمالــي للراتــب ُمق َّيم ـاً بالقيمــة النقديــة وغيــر المرتبــط بتغيــر ال�أســعار.

					

أ�سئلة الدرس

 مك ِّملات ال�أجور.س :١ع ّرف كلاً مما ي أ�تي - :تقييم الوظائف - .تعويض العاملين.
س :٢اذكر مثالين على كل مما ي�أتي� :أ -مزايا �إجبارية تُعطى للعاملين .ب -مزايا اختيارية تُعطى للعاملين.
س� :٣إليــك مجموعــة مــن الحــالات المتعلقــة بتعويــض العامليــن ،والمطلــوب :حــدد ســبب زيــادة ال�أجــر فــي كل حالــة
مــن الحــالات الــواردة فــي الجــدول:
الرقم

الحالة

١
٢

ازدياد راتب �أحمد بعد ) )٢٠سنة من العمل الفعلي في ال ُمنشَ �أة ،ليصبح  ١٠٠٠دينار شهرياً.
�إعطاء مدير التسويق راتب  ١٣٠٠دينار� ،أما مندوب المبيعات  ٩٠٠دينار.

٣
٤
٥
٦

زيادة �أجور العاملين على ماكينات قص الحديد وتحريك ال�آلات الثقيلة بنسبة  %٥من الراتب ال�إ جمالي.
حصول الموظف على علاوة استثنائية ،تقديراً لجهوده المتميزة في �آخر ثلاث سنوات.
حصول الموظف على علاوة بنسبة  %١,٥من الراتب ال�أساسي ،تعويضاً عن ارتفاع المستوى العام لل� أسعار.
حصول �أحد المعلمين على مبلغ �إضافي ،مقابل مشاركته في برنامج تعلىم الكبار.

س :٤علل لكل مما ي أ�تي :أ� -تدفع العديد من ال ُمنشَ �آت بدلات لبعض العاملين فيها.
ب -تمتاز مكملات ال�أجر والراتب بالديمومة.
		
س :٥ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ما وظيفة �إدارة الموارد البشرية ،التي نت�أكد من خلالها �أن ال�أداء في ال ُمنشَ �أة ،يتم كما هو مخطط له؟
ب -تعويض الموارد البشرية.
			
�أ -تقييم �أداء العاملين.
د -تمكين الموارد البشرية.
ج -استقطاب الموارد البشرية.
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سبب الزيادة
في ال�أجور

 -٢ما الهدف النهائي من تقييم �أداء الموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة؟
ب -تقييم �أداء العاملين.
			
	�أ -تقدير حجم التعويضات لهم.
د -رفع الكفاية ال�إ نتاجية لل ُمنشَ �أة.
				
ج -دفعهم لتطوير ذاتهم.
� -٣أي مما ي�أتي ليس هدفاً لتقييم �أداء العاملين في ال ُمنشَ �أة؟
ب -تعويض العاملين .ج -تعديل سلوكهم.
	�أ -تحفيز العاملين.

د -التقييم من �أجل التقييم.

 -٤ماذا نقصد بتقييم �أداء العاملين في ال ُمنشَ �أة؟
ب -قياس ما لديهم من سمات شخصية.
	�أ -قياس �إنجاز العاملين		.
د -تحليل الوظيفة التي يقوم بها العاملين.
		
ج -تعديل سلوك العاملين.
 -٥ما التسلسل المنطقي لخطوات تقييم �أداء العاملين؟
	�أ -وضع المعيار ،ملاحظة ال�أداء ،مقارنة ال�أداء ،ثم اتخاذ القرار.
ب -وضع المعيار ،مقارنة ال�أداء ،ملاحظة ال�أداء ،ثم اتخاذ القرار.
ج -اتخاذ القرار ،مقارنة ال�أداء ،ملاحظة ال�أداء ،ثم وضع المعيار.
د -ملاحظة ال�أداء ،وضع المعيار ،مقارنة ال�أداء ،ثم اتخاذ القرار.
 -٦ما طريقة التقييم التي تستند �إلى تدريج المرؤوسين،على �أساس ال�أداء العام؟
د -ال�إ دارة بال�أهداف.
		
	�أ -الترتيب البسيط .ب -التوزيع ال�إ جباري .ج -معايير التقييم.

					
					

أ�سئلة الوحدة

س :١ع ِّرف كلاً مما ي أ�تي - :الاستقطاب - .الاختيار - .التقييم الذاتي.
س :٢ما القرارات ال�إ دارية التي تُبنى على نتائج تقييم �أداء العاملين؟
س :٣كيف يتم تحليل العمل؟
س :٤ما العلاقة بين تحليل العمل والتخطيط للموارد البشرية؟
س :٥يتضمن الجدول ال�آتي مجموعة من العيوب لمصادر الاستقطاب الداخلية والخارجية ،والمطلوب :تحديد فيما
�إذا كانت تختص بالمصادر الداخلية �أو الخارجية للاستقطاب؛ بوضع �إشارة ( ) في المكان المناسب:
الرقم

عيوب مصادر الاستقطاب

١

حرمان ال ُمنشَ �أة من خبرات و�أساليب عمل جديدة.

٢

نقص في المعلومات ال ُمتاحة عن ال ُمرشحين للوظيفة.

٣

�إنتاجيته في المراحل ال�أولى من العمل تكون منخفضة.

مصدر الاستقطاب
داخلي

خارجي
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٤

محدودية عدد ال ُمرشحين للوظيفة.

٥

ارتفاع كلفة الدمج الوظيفي لل ُمرشحين للوظيفة.

٦

حرمان ال ُمنشَ �أة من تحقيق ميزة تنافسية.

س :٦علّل :تقييم �أداء العاملين يؤدي �إلى زيادة التزامهم بتنفيذ واجباتهم و َتح ُّمل مسؤولياتهم.
س :٧قارن بين جهات تقييم �أداء العاملين في ال ُمنشَ �أة ،من حيث ما ورد في الجدول ال�آتي:
جهة التقييم

مجال المقارنة

التقييم الذاتي

تقييم الرئيس

 -١درجة الموضوعية.
 -٢تنمية الرقابة الذاتية.
 -٣تعزيز الثقة بالنفس.
 -٤شمولية التقييم.
 -٥الاعتماد على نتائجه في اتخاذ القرار.

س :٨فيمــا ي�أتــي احتمــالات مختلفــة للتوفيــق بيــن الفــرد والوظيفــة؛ حيــث الدائــرة المظللــة تمثــل الفــرد وغيــر المظللــة
تمثــل الوظيفــة ،والمطلــوب :تحديــد درجــة التوافــق لــكل حالــة مــن الحــالات ال�آتيــة:

س :٩ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ما الذي ُيعتبر من الوصف الوظيفي لوظيفة محاسب؟
�أ -يحمل شهادة في المحاسبة.
ج -يتمتع بصفات الدقة وال�أمانة والنزاهة.

بُ -يلم بال�أساليب المحاسبية الحديثة.
دُ -يشارك في تحليل العمليات المالية.

 -٢ماذا ُيطلق على النشاط الذي يتم بموجبه ال ُمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة؟
�أ -الاستقطاب.
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ب -الاختيار.

ج -التعيين.

د -التوظيف.

 -٣ماذا يعني تحليل العمل؟
�أ -توصيف لشاغل الوظيفة.
ج -بيان لطريقة ال�أداء والوقت اللازم للتنفيذ.

ب -توضيح ل َمهام الوظيفة.
د -وصف للوظيفة وشاغلها.

 -٤في �أ ّي خطوة من خطوات التوظيف ،يت ّم �إحالة ُمرشح الوظيفة للفحص الطبي؟
�أ -الاستقطاب.

ب -الاختيار.

د -الت�أهيل.

ج -التعيين.

 -٥ما جهة التقييم التي تجعل من الموظفين �أكثر التزاماً بال�أهداف؟
�أ -الرئيس.

ب -الفرد نفسه.

د -المرؤوسين.

ج -زملاء العمل.

 -٦ما الجزء ال ُمتاح من الراتب لشراء السلع وال�إ نفاق على الخدمات؟
ج -الصافي.
ب -ال�أساسي.
�أ -ال�إ جمالي.
 -٧ماذا يحدث للراتب الاسمي في حالة الارتفاع العام لل�أسعار؟
أ� -أ�كبر من الراتب الحقيقي.

�أ -بملاحظة �أدائهم في �أثناء العمل.
ج -باتخاذ قرار تعديل ال�أداء للعاملين.

ب� -أقل من الراتب الحقيقي.
د� -أقل �أو �أكبر من الراتب الحقيقي.

ج -يساوي الراتب الحقيقي.
 -8بِ َم تبد�أ خطوات تقييم �أداء العاملين في ال ُمنشَ �أة؟

د -ال َع ْيني.

ب -بوضع معايير ال�أداء المطلوب للعمل.
د – بمقارنة ال�أداء وتحديد حجم الانحراف فيه.

� -9أي من ال�آتيةُ ،يعد من ال�آثار ال�إ يجابية لتقييم �أداء العاملين؟
		
�أ -زيادة حالات التوتر لدى العاملين.

ب -توزيع المكاف�آت بينهم بالتساوي.

			
ج -زيادة معدل دوران العمل.

د -بيان احتياجاتهم التدريبية.

� -١٠أي من طرق تقييم ال�أداء ،تعتمد على ظاهرة التوزيع الطبيعي ال�إ حصائي ل�أداء العاملين؟
�أ -التوزيع ال�إ جباري.

ب ـ الترتيب البسيط.

ج -معايير التقييم.

د -ال�إ دارة بال�أهداف.

مشروع
طالبي ارجــع �إلــى �إحــدى الصحــف المحليــة الفلســطينية ،وقُـ ْم ب�إحضــار �إعلانــات عــن وظيفــة شــاغرة،
ٌ
		 ّ
مب ّينــاً الوصــف الوظيفــي والمواصفــات الوظيفيــة فيهــا ،ثــم ناقــش مــع زملائــك مــدى التوافــق بينهمــا.
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أُقيِّ ُم ذاتي:
الرقم

النِّ
تاجات
ُ

1

�ألم بمبررات ظهور �إدارة الموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة.

٢

�أفرق بين مختلف وظائف �إدارة الموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة.

٣

�أم ِّيز بين الوصف الوظيفي والتوصيف الوظيفي.

٤

�أص ِّنف العوامل المؤثرة في تخطيط الموارد البشرية في ال ُمنشَ �أة.

٥

�أحسب عدد العاملين المطلوبين للعمل.

٦

�أم ِّيز بين مصادر الاستقطاب الداخلي ومصادر الاستقطاب الخارجي.

٧

�أرتب خطوات عملية اختيار العاملين؛ ترتيباً منطقياً.

٨

�أم ِّيز بين مزايا الاستقطاب الداخلي والخارجي للموارد البشرية.

٩

�أحدد ال�آثار السلبية وال�آثار ال�إ يجابية لعملية تقييم ال�أداء.

١٠

�أم ِّيز بين خصائص مختلف طرق تقييم �أداء العاملين.

١١

�أفرق بين التعويضات المباشرة وغير المباشرة للعاملين.

١٢

�أصنف نوع الراتب �أو ال�أجر ال ُمعطى للعاملين.

١٣

�أحدد سبب الزيادة في ال�أجر ال ُمعطى للعاملين.
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التَّقيي ُم
مرتف ٌع

متوس ٌط
ّ

منخفض
ٌ

الوحدة الثانية

ال�نتاجية
إ�دارة العمليات إ
Production Operations Management

ناقش :قل ٌم و ِمنج ٌل ..حاض ٌر ومستقب ٌل.
نت أ� ّم ُل ،ث ّم نُ ُ
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َمهام الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة الوحدة� ،أن يكونوا قادرين على �إدارة العمليات ال�إ نتاجية بكفاءة
وفاعلية؛ وذلك لل�إ سهام في تحقيق التنمية ال ُمستدامة في المجتمع الفلسطيني ،ويتحقق ذلك من خلال
المهام ال�آتية:
َ
تحليل حالة دراسية وتنفيذ �أنشطة عن مفهوم العملية ال�إ نتاجية وعناصرها ،ونُ ُظم ال�إ نتاج.
تنفيذ نشاط عن التمييز بين نُ ُظم ال�إ نتاج الصناعية ونُ ُظم ال�إ نتاج الخدمية.
تنفيذ نشاط عن التفريق بين الكفاءة والفاعلية للنظام ال�إ نتاجي.
تنفيذ �أنشطة عن مؤشرات ال�إ نتاجية ،والعوامل المؤثرة فيها.
ت�أمل شكل عن تحسين ال�إ نتاجية في النظام ال�إ نتاجي.
ح ّل �أمثلة و�أسئلة وتنفيذ �أنشطة عن قياس ال�إ نتاجية الفرعية والمتعددة والكلية ل ُمنشَ �آت متعددة.
ت�أم ّل شكل عن علاقة الطاقة ال�إ نتاجية بال�أرباح.
تنفيذ نشاط عن ُمحددات الطاقة ال�إ نتاجية في ُمنشَ �آت ال�أعمال.
ح ّل �أمثلة وتنفيذ �أنشطة عن قياس الطاقة ال�إ نتاجية ومعدل الكفاءة فيها.
تنفيذ نشاط عن عناصر َج ْودة ال ُمن َتج.
الج ْودة الشاملة في ال ُمنشَ �أة.
تنفيذ نشاط عن مبادئ �إدارة َ
الج ْودة الشاملة.
تحليل حالة دراسية عن فوائد �إدارة َ
الج ْودة َع ْب َر مراحل تدفق ال ُمن َتج.
تحليل شكل بياني عن تكلفة َ
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الدرس ال�أول

ماه ّية �إدارة العمليات ال�إ نتاجية Production Operations Management Essence

يتطلــب تقديــم المشــروع للســلع والخدمــات وجــود نظــام �إنتاجــي فاعــل ،يقوم بتحويــل ال ُمدخلات مــن المــوارد؛ كالمواد
الخــام والطاقــة �إلــى مخرجــات مــن ســلع وخدمــات؛ وذلــك مــن خــلال عمليات متخصصة ترتبط بطبيعــة ال ُمن َتــج ؛ كالتصميم
والتركيــب ،وهــذا يقتضــي وجــود �إدارة ُينــاط بهــا مســؤوليات التخطيــط للعمليــات ال�إ نتاجيــة وتنظيــم المــوارد اللازمــة،
باســتخدام تقنيــات حديثــة وقيــادة لعمليــة ال�إ نتــاج والرقابــة عليهــا ،فمــا المقصــود بـ�إدارة العمليــات ال�إ نتاجيــة؟ ومــا �أهميتهــا
بالنســبة لل ُمنشَ ـ�آت؟
مفهوم إ�دارة العمليات ال�إ نتاجية :Production Management Concept
تشــكل �إدارة العمليــات ال�إ نتاجيــة محــور �أنشــطة المشــاريع الصناعيــة والخدماتيــة؛ بهــدف تحويــل المــوارد �إلــى
ســلع وخدمــات ،والحالــة الدراســية توضــح ذلــك:
حالة دراسية ( :)١الزيت عماد البيت
تُعــ ّد شــجرة الزيتــون مثــالا ً للثبــات الفلســطيني علــى ال�أرض،
حيــث يعتــز �أبنــاء فلســطين بهــا ،كونهــا تشــكل �إرث ـاً وطني ـاً توارثتــه
ال�أجيــال ،يعتنــي بهــا المزارعــون الفلســطينيون ،فيســتنبتون �أشــتالها
و ُيهيئــون ال�أرض لزراعتهــا ،ويرعونهــا رعايتهــم ل�أبنائهــم ،لتشــكل
مصــدر دخــل لهــم ولعائلاتهــم ،ولقطــاف ثمارهــا؛ ســواء يدوي ـاً �أو
�آلي ـاً حكايــة اجتماعيــة تجمــع ال�أهــل وال�أصدقــاء ،فــي ج ـ ٍو يســوده
التعــاون وال�إ خــاء وال�أهازيــج الشــعبية ،تســمى هــذه ال�أجــواء بـ(العونــة
�أو الفزعــة) ،و ُيشــ ِّكل اســتخراج الذهــب ال�أصفــر (زيــت الزيتــون)
الفصــل ال�أخيــر مــن حكايــة الشــجرة التــي باركهــا اللــه تعالــى ،حيــث قــال تعالــى :ﱫ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﱪ (ســورة النــور ،ال�آيــة)٣٥:
المطلوب :بعد قراءتك للحالة الدراسية� ،أجب عن التساؤلات ال�آتية:
هل تعلم؟
س :١استخرج عناصر ال�إ نتاج الواردة في الحالة.
�أن مساهمة قطاع الزراعة
س :٢ما مخرجات النظام ال�إ نتاجي الواردة في الحالة؟
س :٣ما ال ُمدخلات التي تم توظيفها في الحالة ،للوصول �إلى ُمن َتجات يمكن استهلاكها �أو بيعها؟ في الناتج المحلي ال�إ جمالي
الفلسطيني لعام ٢٠١٤
س :٤ما مراحل عملية ال�إ نتاج الواردة في الحالة؟
بلغت .%٣.٨
س :٥كيف يمكن استخدام التكنولوجيا في زيادة كفاءة النظام ال�إ نتاجي الوارد في الحالة؟
س :٦لماذا تُس َتهدف شجرة الزيتون من قبل الاحتلال الصهيوني؟
س :٧كيف يمكن تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ال�إ جمالي الفلسطيني؟
س :٨ما دور غراسة ال�أرض ب�أشجار الزيتون وغيرها ،في مواجهة عمليات التوسع الاستيطاني الصهيوني؟
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نسـتنتج ممـا سـبق� ،أن ال�إ نتـاج هـو عمليـة تحويـل ال ُمدخـلات مـن المـوارد �إلـى
مخرجـات مـن سـلع وخدمـات ،وذلـك باسـتخدام تكنولوجيا خاصة ،وينظـر �إلى ال�إ نتاج
كنظـام مفتـوح؛ يتكـون مـن مجموعـة مـن العناصـر ،والشـكل ال�آتـي يوضـح ذلك:

ال ُمدخلات
Inputs
* ال�أشخاص.
* ال�أموال.
* ال�آلات.
* المعدات.
* الطاقة.

العمليات
Operations
عمليــات تحويــل الموارد
إ�لــى ســلع وخدمــات
هــي:
* عمليات رئيسة.
* عمليات فرعية.

عوائد عناصر ال�إ نتاج:

 ال�أرض :الريع. العمل :ال�أجر �أو الراتب. ر�أس المال :الفائدة. -التنظيم :الربح.

ال ُمخرجات
Outputs
* السلع.
* الخدمات.

تغذية راجعة Feedback
شكل ( :)١عناصر نظام العمليات ال�إ نتاجية.

كمــا �أن كل ال ُن ُظــم ال�إ نتاجيــة لهــا نفــس العناصــر؛ مــن مدخــلات وعمليــات ومخرجــات وتغذيــة راجعــة ،و�أن
الاختــلاف بينهــا ،يرجــع �إلــى طبيعــة ال�إ نتــاج ،والبيئــة التــي يعمــل فــي ظلهــا النظــام ال�إ نتاجــي ،ولتوضيــح مكونــات النظــام
ال�إ نتاجــي ،ننفــذ النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( )١عناصــر نظــام ال�إ نتــاج :يتضمــن الجــدول ال�آتــي مكونــات النظــام ال�إ نتاجــي ومدلولاتهــا ،والمطلــوب:
انقــل رقــم المكــون �أمــام مــا يناســبه مــن مدلــول:
المفهوم
الرقم
 ١ال ُمدخلات
٢

العمليات التحويلية

٣

ال ُمخرجات

٤

التغذية الراجعة
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المدلول
ال�إ جابة
تحويل توليفة المواد الداخلة في العملية ال�إ نتاجية �إلى ُمن َتجات نهائية.
تشــمل كل المــوارد الماديــة وغيــر الماديــة فــي ال ُمنشَ ـ�أة وال ُمسـ َتخدمة فــي
العمليــة ال�إ نتاجيــة.
ردود فعــل المســتهلكين تجــاه مــا تقدمــه ال ُمنشَ ـ�أة مــن ســلع وخدمــات،
مــن �أجــل تحســين َجـ ْودة هــذه ال ُمن َتجــات؛ لضمــان المنافســة الدائمــة مــع
مثيلاتهــا مــن ال ُمن َتجــات.
السلع �أو الخدمات الناتجة عن النظام ال�إ نتاجي.

يمكــن ملاحظــة �أن عناصــر النظــام ال�إ نتاجــي تختلــف حســب طبيعــة ال ُمن َتــج الــذي يقدمــه المشــروع ،و�أن مفهومــي
ال ُمدخــلات وال ُمخرجــات هــو �أمــر نســبي؛ فال�أشــتال تشــكل مخرجــات لمشــاتل الزيتــون ،وهــي فــي نفــس الوقــت تُعـ ّد
مدخــلات لمزارعــي الزيتــون ،ومخرجــات مزارعــو الزيتــون مــن زيــت ،هــي مدخــلات لمصانــع تعبئــة الزيــت ،لتصديرهــا
كســلعة تامــة ،ولتحقيــق فهــم �أوضــح للعمليــة ال�إ نتاجيــة ومراحلهــا� ،إليــك النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( )٢تحليــل نظــام ال�إ نتــاج :يتضمــن الجــدول ال�آتــي �أمثلــة مختلفــة علــى نُ ُظــم ال�إ نتــاج ،والمطلــوب :تحليــل
ال�أنشــطة ال�أخــرى الــواردة فــي الجــدول ،علــى غــرار المثــال ال ُمعطــى:
النشاط ال�إ نتاجي
مشفى.مصنع �ألبان. مصرف. -مطعم.

العمليات التحويلية

ال ُمدخلات
�أطباء ،ممرضين ،بناء ،مختبرات،
جراحة ،مراقبة ،علاج ،تصوير
معدات ،تجهيزات طبية،
�أشعة ،فحوصات مخبرية�..،إلخ.
عاملين�... ،إلخ.

ال ُمخرجات
مريض ُمعافى

ال ُن ُظم الصّ ناعية وال ُن ُظم الخدماتية :Manufacturing & Services Systems
تصنّــف نُ ُظــم ال�إ نتــاج �إلــى نوعيــن ،همــا :نُ ُظــم صناعيــة؛ تتعامــل ب ُمن َتجــات ماديــة ملموســة ،تســمى بالســلع ،ونُ ُظــم
خدماتيــة؛ تتعامــل ب ُمن َتجــات غيــر ملموســة ،تســمى بالخدمــات ،والجــدول ال�آتــي يوضــح الفــرق بينهمــا:
ال ُن ُظم الصناعية

ال ُن ُظم الخدماتية

ملموسة

غير ملموسة

·الاتصال بالزبائن.

قليلة

مرتفعة

·التشابه في ال ُمدخلات.

مرتفعة

قليلة

منخفضة

مرتفعة

·التشابه في ال ُمخرجات.
·قياس ال�إ نتاجية.

مرتفعة

منخفضة

سهلة

صعبة

الج ْودة.
·فرصة معالجة مشاكل َ

عالية

منخفضة

معايير المقارنة
·ال ُمخرجات.

·�إسهام العنصر البشري.

نلاحــظ ،مــع �أنــه يوجــد فــوارق واضحــة بيــن نظــام التصنيــع ونظــام الخدمــات� ،إلا �أنــه مــن الواضــح �أن كل ُمن َتــج
صناعــي يحتــوي نســبة مــن الخدمــات ،وكل ُمن َتــج خدماتــي يحتــوي نســبة مــن الســلع ،والشــكل ال�آتــي يبيــن ذلــك:
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� -إنتاج المعادن

� -إعادة التصميم الداخلي للمنازل

 -صيانة ال�أجهزة

 -تصميم

 -صناعة السيارات

 -مبيعات التجزئة

 -صيانة السيارات

 -غسيل سيارات

نسبة مرتفعة من السلع

نسبة منخفضة من السلع

نسبة منخفضة من الخدمات

نسبة مرتفعة من الخدمات
شكل ( :)٢ال ُمن َتج الصناعي والخدماتي.

أ�همية إ�دارة العمليات ال�إ نتاجية :Production Operations Managment Significance
ُيســند ل�إ دارة العمليــات ال�إ نتاجيــة تصميــم وتشــغيل ورقابــة العمليــات التحويليــة ،التــي تُ َح ـ ِّول المــوارد التــي تدخــل
فــي ال�إ نتــاج �إلــى ســلع وخدمــات نهائيــة ،و َتكّ ُمــن �أهميتهــا فــي:
� -١أنها تتعلق بجميع القطاعات ال�إ نتاجية والخدماتية؛ كالتعليم والصحة وصناعة السيارات �....إلخ.
� -٢أنهــا تُســهم فــي رفــع كفــاءة وفاعليــة �إدارة ال�إ نتاجيــة؛ مــن خــلال تقليــل الهــدر ،والاســتخدام ال�أمثــل للمــوارد ،بمــا
الجـ ْودة.
يضمــن تحقيــق مســتويات عاليــة مــن َ
� -٣أن لها دور استراتيجي في �إعطاء الميزة التنافسية لل ُمنشَ �أة في سوق العمل.
� -٤أنها تمثل الجزء ال ُمكّ ِلف في ال ُمنشَ �أة ،لهذا يجب الاهتمام ب�إدارتها بشكل كفؤ.
 -٥المساعدة في جدولة وتنظيم النشاط ال�إ نتاجي ومراقبة كافة مراحله.
الكفاءة والفاعلية :Efficiency & Effectiveness
يخلط الكثير من العاملين في العمليات ال�إ نتاجية بين الكفاءة والفاعلية كضوابط للعملية ال�إ نتاجية ،والنشاط ال�آتي يوضح ذلك:
نشاط ( )٣التمييز بين الكفاءة والفاعلية :فيما ي�أتي مجموعة من الحالات ال�إ نتاجية لمصنع عسقلان لل�أثاث،
تحسن الفاعلية؛ بوضع ال�إ جابة في المكان المناسب �أمام كل حالة:
تحسن الكفاءة وحالات ُّ
والمطلوب :تحديد حالات ُّ
الرقم

الحالة

١
٢
٣

انخفاض نسبة التالف من ال�أثاث ال ُمن َتج.
زيادة قطع ال�أثاث ال ُمن َتج ،مع ثبات المواد الخام ال ُمس َتخدمة.
انخفاض كمية ال�أثاث ال ُمن َتج بنسبة  ، %١٠مع انخفاض في
كمية المواد الخام بنسبة .%٢٠
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ال�إ جابة
تحسن الفاعلية
تحسن الكفاءة
ُّ
ُّ

٤
٥

ارتفاع كمية ال�أثاث ال ُمن َتج بنسبة  ،%١٥مع ارتفاع كمية
المواد الخام ال ُمس َتخدمة بنسة .%١٠
ارتفاع نسبة ال�أثاث ال ُمطابق للمواصفات بنسبة .%٩٥

نلاحظ مما سبق أ�ن:
حســنت الكفــاءة ،وقــل الهــدر
حســن اســتغلالنا لهــذه المــواردَ ،ت َّ
 -١الكفــاءة ترتبــط بالمــوارد ال ُمسـ َتخدمة؛ فكلمــا َت َّ
مــن المــوارد.
حســنت الفاعليــة ،بغــض
 -٢الفاعليــة ترتبــط بال�أهــداف ،فكلمــا وصلنــا �إلــى تحقيــق مســتوى �أعلــى مــن ال�أهــداف َت َّ
الج ـ ْودة.
النظــر عــن المــوارد ال ُمس ـ َتخدمة� ،إذ �أن التركيــز هنــا ينصــب علــى َ
أ�فكر :هل َت َح ُّسن الكفاءة ال�إ نتاجية يستلزم انخفاض الفاعل ّية في النظام ال�إ نتاجي؟ ولماذا؟

أ�سئلة الدرس
س :١ما المقصود بكل مما ي أ�تي - :ال ُمدخلات.

 -التغذية الراجعة.

 -الكفاءة.

 -الفاعلية.

س :٢ب ِّين �أهمية �إدارة العمليات ال�إ نتاجية في ال ُمنشَ �أة.
س :٣الجــدول ال�آتــي يحتــوي علــى نُ ُظــم �إنتــاج مختلفــة ،والمطلــوب� :أكمــل الجــدول ال�آتــي بمــا يناســبها مــن
مدخــلات وعمليــات ومخرجــات:
نُ ُظم ال�إ نتاج
 -مدرسة.

ال ُمدخلات

العمليات

ال ُمخرجات

 نادي رياضي. محجر.س :٤علّل لكل مما ي أ�تي - :تختلف عناصر النظام ال�إ نتاجي ،حسب طبيعة ال ُمن َتج.
 لا يمكن �أن نجزم ب�أ ّن مكونات السلعة الملموسة صناعية فقط.س :٥قارن بين نُ ُظم ال�إ نتاج الصناعية ونُ ُظم ال�إ نتاج الخدماتية ،من حيث:
 ال ُمخرجات.� -إسهام العنصر البشري - .الاتصال بالزبائن.
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س :٦ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١أي من ال�آتية لا ينطبق على العملية ال�إ نتاجية؟
ب -عملية لتحويل السلع والخدمات �إلى موارد.
�أ -عملية لتحويل ال ُمدخلات �إلى مخرجات.
ج -استخدام التكنولوجيا في تحويل الموارد ل ُمن َتجات .د -نظام يتكون من مجموعة من العناصر المترابطة.
 -2ماذا ُيطلق على الموارد المادية وغير المادية ال ُمستخدمة في العملية ال�إ نتاجية؛ كنظام؟
د -التغذية الراجعة.
ج -ال ُمخرجات.
ب -العمليات.
�أ -ال ُمدخلات.
 -3ماذا يعني انخفاض كمية الخشب المستخدم في تصنيع الخزائن الخشبية مع ثبات الكمية المنتجة ؟
�أ -ثبات ال�إ نتاجية.

ج -كفاءة في ال�إ نتاج.

ب -فاعلية في ال�إ نتاج.

د -كفاءة وفاعلية.

 -4ماذا ُيطلق على تحويل توليفة الموارد الداخلة في العملية ال�إ نتاجية� ،إلى ُمن َتجات تامة الصنع؟
�أ -ال ُمخرجات.

ج -ال ُمدخلات.

د -التغذية الراجعة.

د -العمليات.

� -٥أ ّي م ّما ي�أتي لا ُيشكّل جزءاً من �أهم ّية �إدارة العمل ّيات ال�إ نتاج ّية في ال ُمنشَ �أة؟
�أ -امتداد �أثرها في جميع قطاعات ال�إ نتاج والخدمة.
ج -تُساعد في �إعطاء الميزة التّنافس ّية لل ُمنشَ �أة.
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ب -تُسهم في رفع الكفاءة والفاعل ّية.
د -تُمثّل الجزء ال�أقل كُ ْلفة في ال ُمنشَ �أة.

ال�نتاجية Productivity
إ

الدرس الثاني

ُيعـ ّد تحقيــق معــدلات عاليــة مــن ال�إ نتاجيــة مــن المســؤوليات الرئيســة
ل�إ دارة ال ُمنشَ ـ�أة ،وذلــك مــن خــلال الاســتثمار ال�أمثــل للمــوارد ال ُمتاحــة؛
فتحقيــق هــذه المعــدلات مــن ال�إ نتاجيــةُ ،يســهم فــي زيــادة النمــو الاقتصادي
والرفاهيــة الاجتماعيــة ،والاســتمرار فــي تحقيــق معــدلات متزايــدة َع ْب َــر
�إدخــال التحســينات فــي عمليــات تحويــل ال ُمدخــلات �إلــى مخرجــات
يحقــق الميــزة التنافســية لل ُمنشَ ــ�أة ،فمــا ال�إ نتاجيــة؟ ومــا العوامــل المؤثــرة
بهــا؟ وكيــف يمكــن قياســها؟
مفهــوم ال�إ نتاجيــة  :Concept of Productivityيخلــط كثيــراً مــن ال�أفــراد بيــن مفهومــي ال�إ نتــاج وال�إ نتاجيــة،
�إذ يســتخدما فــي نفــس الســياق ،علمــاً �أن ال�إ نتــاج هــو تحويــل ال ُمدخــلات مــن المــوارد �إلــى مخرجــات مــن ســلع
وخدمــات� ،أمــا ال�إ نتاجيــة فهــي قيــاس لكفــاءة اســتخدام المــوارد فــي ال ُمنشَ ـ�أة ،ومؤشــر يقيــس مخرجــات نظــام ال�إ نتــاج؛
مــن ســلع وخدمــات ،نســبة �أو مقارنــة مــع مــا تــم اســتخدامه مــن مدخــلات ،مــن عمــل ،ومــوارد ،وطاقــة ،ومــال ...
وغيرهــا� ،إذ يمكــن قياســها �أو حســابها مــن خــلال المعادلــة ال�آتيــة:
ال�إ نتاجية

ال ُمخرجات

ال ُمدخلات

تتمثل مؤشرات ال�إ نتاجية في �أي نظام �إنتاجي باستغلالنا للموارد ال ُمتاحة لديه ،والنشاط ال�آتي يبين ذلك:
نشــاط ( )١مؤشــرات ال�إ نتاجيــة :يعمــل مصنــع عســقلان فــي �إنتــاج الكراســي الخشــبية ،والجــدول ال�آتــي يتضمــن حــالات
مســتمدة مــن ســجلاته التاريخيــة المتعلقــة بال�إ نتــاج ،والمطلــوب :حــدد �أثــر كل حالــة مــن هــذه الحــالات علــى �إنتاجيــة
المصنــع باســتخدام الرمــوز ،علمــاً �أن الرمــز ( (sيــدل علــى الثبــات والرمــز (↑) يــدل علــى الزيــادة والرمــز (↓) علــى
الانخفــاض ،وهــذا ال َّتغ ُّيــر بنفــس ال َق ـدَر.
ال ُمدخلات من الموارد ال ُمخرجات من السلع والخدمات ال�أثر على ال�إ نتاجية
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

s
↑
↑

s
↓
↓

s
↓
↑
↑
↓
s
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نلاحظ مما سبق أ�ن:
 احتمــالات ال�أثــر علــى ال�إ نتاجيــة ،يتحكــم فيهــا ال ُمخرجــات المتحصلــة مــن المــوارد ال ُمس ـ َتخدمة؛ ففــي حالــة �أنمصنــع عســقلان ،مثــلاً :قــام بتخفيــض المــوارد الداخلــة فــي �إنتــاج الكراســي بنســبة ( ،)%١٠ونتيجــة لذلــك قلــت
مخرجاتــه مــن �إنتــاج الكراســي بنســبة ( ،)%١٠فهــذا يعنــي الثبــات فــي �أثــر هــذا ال�إ جــراء علــى �إنتاجيــة المصنــع.
 يتمثــل جوهــر ال�إ نتاجيــة فــي تحســين كفــاءة عمليــات ال�إ نتــاج (التصنيــع)؛ لتحقيــق مخرجــات �أكثــر مــن الســلعوالخدمــات ،باســتخدام كم ّيــة �أقــل مــن المــوارد.
أ�همية ال�إ نتاجية :Significance of Productivity
لل�إ نتاجيــة �أهميــة و�آثــار علــى صعيــد المؤسســات الربحيــة وغيــر الربحيــة والاقتصــاد القومــي ،وللوصــول �إلــى
مســتويات عاليــة مــن ال�إ نتاجيــة علــى المســتوى القومــي ،يجــب البــدء بتحســين �إنتاجيــة العامــل ،ثــم �إنتاجيــة العمليــات
التــي يقــوم بهــا ،ثــم وحــدة العمــل �أو ال�أقســام التــي يعمــل فيهــا ،ومــن ثــم الاهتمــام ب�إنتاجيــة المؤسســة ككل ،ولتوضيــح
�أهميــة ال�إ نتاجيــة ،نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
نشـاط (� )٢أهميـة ال�إ نتاجيـة :يتضمـن الجـدول ال�آتـي �آثـاراً لتحسـين ال�إ نتاجيـة ،والمطلـوب :تصنيفهـا فيمـا �إذا كانـت
تعـود مباشـرة علـى المؤسسـات الربحيـة �أو غيـر الربحيـة �أو الاقتصـاد القومـي؛ بوضـع (✓) فـي المـكان المناسـب:
الرقم

آ�ثار تحسين ال�إ نتاجية

١
٢

تقليل تكاليف العمليات ال�إ نتاجية.
تعزيز الموقع التنافسي.

٣
٤
٥
٦

تقليل معدلات التضخم.
تحسين مستوى المعيشة.
تحقيق تنمية اقتصادية ُمستدامة.
تحسين في حجم هامش الربح المتحقق.

الت أ�ثير المباشر على:
المؤسسات الربحية المؤسسات غير الربحية الاقتصاد القومي

نستنتج مما سبق ،أ�ن:
• ال�إ نتاجيــة تعتبــر مــن مؤشــرات الكفــاءة فــي اســتخدام المــوارد ال ُمتاحــة ،فتحســين مســتوى ال�إ نتاجيــة َين ُتــج عــن تقليــل
اله ـ ْدر فــي المــوارد ،وبالتالــي تخفيــض تكاليــف ال�إ نتــاج.
َ
ـواء الربحيــة �أو غيــر الربحيــة� ،إلــى تحســين ال�إ نتاجيــة
• يــؤدي تحقيــق معــدلات عاليــة مــن ال�إ نتاجيــة فــي المؤسســات؛ سـ ً
علــى الصعيــد القومــي ،وبالتالــي تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة ال ُمســتدامة ورفاهيــة المجتمــع.
• زيــادة ال�إ نتاجيــة تقــود �إلــى تخفيــض معــدلات التضخــم فــي الاقتصــاد ،وذلــك َع ْبـ َـر سلســلة مــن ال�آثار،كمــا هــو
موضــح فــي الشــكل ال�آتــي:
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تحسين
استثمار
الموارد

تحسين
ال�إ نتاجية

تقليل
التكاليف

تحسين
حجم هامش
الربح

انحسار التضخم:
زيادة ال�أجور مع ثبات
ال�أسعار

شكل (� :)١أثر ال�إ نتاجية في التضخم.

العوامل المؤثرة في ال�إ نتاجية :Factors that Affect Productivity
ُين َظــر لل ُمنشَ ـ�أة كنظــام مفتــوح؛ يؤثــر ويت�أثــر فــي البيئــة التــي يعمــل فيهــا� ،إذ تصنــف البيئــة �إلــى بيئــة داخليــة؛ يمكــن
الســيطرة عليهــا ،وبيئــة خارجيــة؛ يصعــب الســيطرة عليهــا ،وتتضمــن بيئــة ال ُمنشَ ـ�أة مجموعــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى
�إنتاجيتهــا ،وللتعــرف علــى �أثــر هــذه العوامــل وتصنيفهــا� ،إليــك النشــاط ال�آتــي:
نشــاط ( (٣العوامــل المؤثــرة فــي ال�إ نتاجيــة :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى عــدد مــن العوامــل الداخليــة والعوامــل
والخارجيــة ال ُمحتملــة الت�أثيــر فــي �إنتاجيــة شــركة عقــارات متخصصــة فــي بنــاء الشــقق الســكنية ،والمطلــوب :تصنيــف
هــذه العوامــل �إلــى( :عوامــل داخليــة �أو خارجيــة) ،ثــم تحديــد نــوع الت�أثيــر (زيــادة �أو نقصــان):
الرقم

العوامل المؤثرة في ال�إ نتاجية

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

صدور تعليمات من البلدية بتوحيد مواصفات الشقق السكنية.
توفر مراكز تدريب مهني لعمال البناء.
استبدال �أنُ ُظمة المناولة اليدوية ب�أخرى �آلية.
استخدام عمالة جديدة في مجال البناء.
حصر مواد البناء وال�أدوات في مستودع �أو موقع واحد.
اعتماد نظام ال�أجر الثابت في العمل.
انخفاض َج ْودة مواد البناء المتوفرة في السوق.

داخلية /خارجية

زيادة /نقصان

نستنتج مما سبق� ،أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في ال�إ نتاجية ،و�أن هذا يعود لطبيعة عمل ال ُمنشَ �أة ،والبيئة
وبناء على هذا
التي تعمل فيها ،ومن المفاهيم الخاطئة المشهورة اعتبار القوى العاملة ال ُمحدِّد الرئيس في ال�إ نتاجيةً ،
الاتجاه ،ف�إن تحسين ال�إ نتاجية يتم من خلال الضغط على العاملين للعمل بصورة شاقة �أكثر ،وفي حقيقة ال�أمر ف�إن
التحسن في ال�إ نتاجية حتى في العصر القديم ،كان بسبب التحسن في التكنولوجيا ال ُمس َتخدمة ،ومن �أمثلة التكنولوجيا
ال ُمس َتخدمة في ال�إ نتاج الحالي ،ال�إ نتاج المدعوم بالحاسوب )،CAM (Computer-Aided Manufacturing
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والتصميم المدعوم بالحاسوب ) ،)CAD( (Computer-Aided Designوال�إ نتاج َع ْب َر ال�إ نسان ال�آلي (،(Robotics
ومع ذلك فالتكنولوجيا لوحدها لا تضمن الحصول على ال�إ نتاجية؛ وذلك بسبب انخفاض المرونة وارتفاع التكاليف
وعدم الملاءمة مع العمليات ال�إ نتاجية الصغرى ،وانخفاض جاهزية العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
تحسين ال�إ نتاجية :Productivity Improving
يشــغل بــال الكثيــر مــن ال ُمنشَ ـ�آت �أمــر تطويــر وتحســين �إنتاجيتهــا ،وتنفــق الكثيــر مــن ال�أمــوال والوقــت علــى ذلــك؛
ـواء بشــراء ال�آلات الحديثــة �أو بتدريــب العامليــن ،ومــع ذلــك لا نلمــس ال�أثــر الواضــح فــي تحســين �إنتاجيتهــا مقارنــة
سـ ً
مــع حجــم ال�إ نفــاق ،والنشــاط ال�آتــي يبيــن ذلــك:
نشــاط ( )٤عنــق الزجاجــة :يمثــل الشــكل ال�آتــي التصميــم �أو الترتيــب الداخلــي لماكينــات �أحــد المصانــع العاملــة فــي
مجــال تجميــع �أجهــزة التلفــاز الحديثــة:

شكل ( :)٢عنق الزجاجة.

المطلوبَ :ت�أ َّمل الشكل السابق ،ثم �أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س :١عند �أي من ال�آلات تكون العملية ال�أكثر حساسية (الحرجة) ،في نظام ال�إ نتاج الوارد في الشكل؟
س :٢هل يمكن تحسين ال�إ نتاجية ،من خلال تحسين �إنتاجية �إحدى ال�آلات ال ُمس َتخدمة في النظام ال�إ نتاجي؟
س :٣كيف يمكن لنا تحسين �إنتاجية النظام ككل؟
س :٤كم يجب �أن تكون القدرة ال�إ نتاجية لعملية عنق الزجاجة ،حتى تحقق ال�إ نتاجية ال ُمثلى في النظام؟
س :٥هــل يمكــن تحقيــق كفــاءة �إنتاجيــة فــي عمليــة عنــق الزجاجــة ،مــن خــلال زيــادة الطاقــة ال�إ نتاجيــة بمعــدل ()٦٠
وحدة/ســاعة؟
يتبيــن ممــا ســبق ،أ�ن العمليــة ال�أكثــر حساســية هــي التــي يتــم تغذيتهــا مــن مخرجــات جميــع ال�آلات فــي
نظــام ال�إ نتــاج ،ونلاحــظ �أن الطاقــة ال�إ نتاجيــة لعمليــة عنــق الزجاجــة �أقــل مــن مجمــوع الطاقــة ال�إ نتاجيــة لمجموعــة
ال�آلات ال ُمســ َتخدمة ،والــذي تمثلــه ال�آلــة رقــم ( )٥فــي النشــاط الســابق؛ وهــذا يعنــي نشــوء نظــام صــف الانتظــار
للتدفــق وال ُمســمى بعنــق الزجاجــة ،وكمــا نلاحــظ �أنــه لا يمكــن تحســين ال�إ نتاجيــة فــي النظــام ككل� ،إلا بتحســين الطاقــة
ال�إ نتاجيــة لعنــق الزجاجــة  ،للحــد الــذي تتســاوى فيهــا القــدرة ال�إ نتاجيــة لعمليــة عنــق الزجاجــة مــع مجمــوع القــدرة
ال�إ نتاجيــة لــل�آلات ال ُمغ ِّذيــة لهــا.
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قياس ال�إ نتاجية :Productivity Measurement
تختلــف عمليــة حســاب ال�إ نتاجيــة فــي المشــاريع الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة عنهــا فــي المشــاريع الخدماتيــة،
حيــث يعتبــر قيــاس ال�إ نتاجيــة فــي المشــاريع الصناعيــة مثــلاً� ،أكثــر ســهولة عنهــا فــي المشــاريع الخدماتيــة؛ وذلــك لارتفــاع
التجانــس بيــن مخرجــات نُ ُظــم التصنيــع ،حيــث يمكــن قيــاس �إنتاجيــة مشــروع صناعــي �أو قســم مــن �أقســامه؛ مــن خــلال
تحديــد عــدد القطــع التــي ينتجهــا فــي الوحــدة الزمنيــة الواحــدة ،وهــذا ُيعــد �أســهل مــن قيــاس �إنتاجيــة مشــروع خدماتــي،
وفــي المشــافي تتركــز �إنتاجيــة ال�أعمــال اليوميــة علــى تحديــد عــدد المرضــى ومتلقــي العــلاج فيهــا.
وتقســم مقاييــس ال�إ نتاجيــة �إلــى مقاييــس عــدة ،حســب الهــدف مــن اســتخدامها ،فقــد تُبنــى علــى مدخــل واحــد
َّ
مــن مدخــلات العمليــة ال�إ نتاجيــة ،وتســمى مقاييــس ال�إ نتاجيــة الجزئيــة �أو الفرعيــة ،وقــد تُبنــى علــى �أكثــر مــن مدخــل،
وتســمى بمقاييــس ال�إ نتاجيــة متعــددة العوامــل ،فــي حيــن قــد تُبنــى علــى جميــع ال ُمدخــلات ،وتســمى بال�إ نتاجيــة الكليــة،
والشــكل ال�آتــي يبيــن ذلــك:
ال�إ نتاجية الفرعية
Partial Productivity

	•ال ُمخرجات ÷ الطاقة
	•ال ُمخرجات ÷ العمل
	•ال ُمخرجات ÷ ال�آلات
	•ال ُمخرجات ÷ المواد

ال�إ نتاجية المتعددة
Multifactor Productivity
	•ال ُمخرجات ÷ (الطاقة  +العمل)
	•ال ُمخرجات ÷ (العمل  +ال�آلات)
	•ال ُمخرجات ÷ (ال�آلات  +الطاقة)
	•ال ُمخرجات÷ (المواد  +العمل +الطاقة)

اإلنتاجية الكلّية Total Productivity

ال ُمخرجات ÷ (كافة ال ُمدخالت ال ُمستَخدمة في اإلنتاج)

شكل ( :)٣مقاييس ال�إ نتاجية.

ولتوضيح كيفية حساب ال�إ نتاجية� ،إليك المثال ال�آتي:
مثــال ( :)١يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن البيانــات ،والتــي تصــف عمليــات ال�إ نتــاج لمصنــع الحريــة
الج ـ ْودة العالميــة ) ،)ISOلعــام ٢٠١٥م:
لتجديــد �إطــارات المركبــات ،وفــق معاييــر م ُن ُظمــة َ
البيان
عدد ال�إ طارات ال ُمن َتجة.
سعر بيع ال�إ طار الواحد.
المواد ال�أولية ال ُمس َتخدمة.
تكلفة المواد ال�أولية.

القيمة /الكمية
� ١٢٠٠إطار
 ١٠٠دينار
 ٥٨٠٠كغم
 ٢٥٥٠٠دينار
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تكلفة العمل المباشر.
عدد ساعات العمل.
الطاقة ال ُمس َتخدمة.
تكلفة الطاقة ال ُمس َتخدمة.
تكاليف �أخرى (كمية ال�أموال ال ُمس َتخدمة).
والمطلوب :احسب كلا ً من:
�أ -ال�إ نتاجية الكلية.
ج� -إنتاجية ال�أجور.
هـ -ال�إ نتاجية المتعددة( :العمل والطاقة).

 ٥٨٠٠٠دينار
 ٤٥٠٠ساعة عمل
 ١٤٠٠٠كيلو واط
 ١٥٠٠دينار
 ١٠٠٠٠دينار

ب� -إنتاجية الدينار من المواد ال�أولية.
د� -إنتاجية الدينار من الطاقة.

الح ّل:
�أ  -ال�إ نتاجية الكلية = ال ُمخرجات (الكمية × سعر بيع الوحدة) ÷ ال ُمدخلات (ر�أس المال  +العمل  +المواد
ال�أولية  +الطاقة).
ال�إ نتاجية الكلية لعام ٢٠١٥م = ()١٥٠٠ + ٢٥٥٠٠ + ٥٨٠٠٠ + ١٠٠٠٠ ( ÷ )١٠٠ × ١٢٠٠
= ١,٢٦ = ٩٥٠٠٠ ÷ ١٢٠٠٠٠دينــار  /واحــد دينــار مــن ال ُمدخــلات؛ �أي �أن كل دينــار واحــد مــن عناصــر
ال�إ نتــاج ال ُمس ـ َتخدمة يحقــق ( )١,٢٦دينــار مــن ال ُمخرجــات.
ب� -إنتاجية الدينار من المواد ال�أولية = قيمة ال�إ نتاج ÷ قيمة المواد ال�أولية.
=  ٤,٧٠ = ٢٥٥٠٠ ÷ ١٢٠٠٠٠دينــار؛ �أي �أن كل دينــار واحــد مــن المــواد ال�أوليــة ال ُمسـ َتخدمة فــي ال�إ نتــاج،
يحقــق ( )٤,٧٠دينــار مــن قيمــة ال ُمخرجــات.
ج� -إنتاجية ال�أجور = قيمة ال�إ نتاج ÷ �إجمالي ال�أجور.
=  ٢,٠٦ = ٥٨٠٠٠ ÷ ١٢٠٠٠٠دينــار؛ �أي �أن كل دينــار واحــد مــن ال�أجــورُ ،يســهم فــي تحقيــق ()٢,٠٦
دينــار مــن قيمــة ال ُمخرجــات.
د� -إنتاجية الدينار من الطاقة = قيمة ال�إ نتاج ÷ قيمة الطاقة ال ُمس َتخدمة.
=  ٨٠ = ١٥٠٠ ÷ ١٢٠٠٠٠دينــار؛ �أي �أن كل دينــار مــن الطاقــة ال ُمســتخدمة فــي ال�إ نتــاجُ ،يســهم فــي تحقيــق
( )٨٠دينــار مــن قيمــة ال ُمخرجــات.
هـ -ال�إ نتاجية المتعددة� :إنتاجية العمل والطاقة = ال ُمخرجات ÷ (تكلفة العمل  +تكلفة الطاقة).
=  ٢,٠١ = ٥٩٥٠٠ ÷ ١٢٠٠٠٠ = )١٥٠٠ + ٥٨٠٠٠( ÷ ١٢٠٠٠٠دينــار مــن قيمــة ال�إ طــارات ،لــكل دينــار
مســتخدم مــن العمــل والطاقــة).
نشــاط ( )٥مقاييــس ال�إ نتاجيــة :فيمــا ي�أتــي مجموعــة مــن البيانــات التــي تصــف عمليــات ال�إ نتــاج فــي مصنــع ح ْيفــا
ل�إ نتــاج ال�أثــاث المكتبــي للعــام ٢٠١٦م:
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البيان
عدد الطاولات البلاستيكية ال ُمن َتجة.
سعر بيع الطاولة الواحدة.
المواد ال�أولية ال ُمس َتخدمة.
تكلفة المواد ال�أولية.
عدد ساعات العمل.
تكلفة العمل المباشر.
الطاقة ال ُمستخدمة.
تكلفة الطاقة ال ُمستخدمة.
تكاليف �أخرى (كمية ال�أموال ال ُمستخدمة).
المطلوب :احسب ك ّلاً من:
 -١ال�إ نتاجية الكلية.
 -٢ال�إ نتاجية الفرعية لكل من:
ب� -إنتاجية الدينار من المواد ال�أولية.
�أ� -إنتاجية المواد ال�أولية.
د� -إنتاجية الدينار من ال�أجور .هـ� -إنتاجية الكيلو واط من الطاقة.
 -٣ال�إ نتاجية المتعددة� :أ -العمل والطاقة.

القيمة  /الكمية
 ٣٠٠٠طاولة
 ٧٥دينار
 ٩٠٠٠كغم
 ٣٥٠٠٠دينار
 ٨٠٠٠ساعة
 ٧٤٠٠٠دينار
 ١٣٠٠٠كيلو واط
 ٣٠٠٠دينار
 ١٢٠٠٠دينار

ج� -إنتاجية ساعة العمل.
و� -إنتاجية الدينار من الطاقة.

ب -المواد والعمل.

أ�سئلة الدرس
س :١ما المقصود بكل مما ي أ�تي - :ال�إ نتاجية؟  -عنق الزجاجة؟  -ال�إ نتاجية المتعددة؟
س :2يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن البيانــات التــي تصــف عمليــات ال�إ نتــاج ،ولمــدة عاميــن فــي مصنــع
الكرمــل للمــراوح الكهربائيــة:
البيان
عدد المراوح الكهربائية ال ُمن َتجة.
سعر بيع المروحة.
المواد ال�أولية ال ُمس َتخدمة (بلاستيك).
تكلفة المواد ال�أولية.
عدد ساعات العمل.
تكلفة العمل المباشر.
الطاقة ال ُمس َتخدمة.
تكلفة الطاقة ال ُمس َتخدمة.
تكاليف �أخرى( :كمية ال�أموال ال ُمس َتخدمة).

عام ٢٠١٥م
 ٢٥٠٠مروحة
 ٥٠دولار
 ٨٠٠٠كغم
 ٣٠٠٠٠دولار
 ٧٥٠٠ساعة
 ٧٠٠٠٠دولار
 ١٥٠٠٠كيلو واط
 ٢٠٠٠دولار
 ١٣٠٠٠دولار

عام ٢٠١٦م
 ٢٠٠٠مروحة
 ٦٠دولار
 ٧٠٠٠كغم
 ٢٩٠٠٠دولار
 ٧٣٥٠ساعة
 ٦٩٠٠٠دولار
 ١٣٠٠٠كيلو واط
 ١٨٠٠دولار
 ١١٠٠٠دولار
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المطلوب -1 :احسب مقاييس ال�إ نتاجية ال�آتية:
�أ� -إنتاجية المواد ال�أولية لعام ٢٠١٥م .ب -ال�إ نتاجية الكلية لِعا َم ْي٢٠١٥ :م٢٠١٦ ،م.
ج� -إنتاجية ساعة العمل للعام ٢٠١٦م .د� -إنتاجية الكيلو واط من الطاقة لعام ٢٠١٥م.
هـ� -إنتاجية الدولار من ال�أجور لِعا َم ْي٢٠١٥ :م٢٠١٦ ،م.
 -٢احسب ال�إ نتاجية المتعددة لكل من� :أ -العمل والطاقة لعام ٢٠١٦م .ب� -إنتاجية المواد والعمل لعام ٢٠١٥م.
َ -٣ف ِّسر النتائج التي حصلت عليها في البند ( )١والبند (.)٢
س :3ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ماذا تُش ِّكل �إنتاجية ال ُمنشَ �أة؟
�أ -حاصل قسمة مخرجات النظام ال�إ نتاجي على مدخلاته .ب -ناتج ضرب مدخلات النظام ال�إ نتاجي في مخرجاته.
د -الفرق بين مدخلات النظام ال�إ نتاجي ومخرجاته.
ج -مجموع مدخلات ومخرجات النظام ال�إ نتاجي.
 -2مــا �أثــر انخفــاض ال ُمدخــلات مــن المــوارد ال ُمس ـ َتخدمة فــي النظــام ال�إ نتاجــي ،مــع انخفــاض ال ُمخرجــات مــن
ال ُمنتجــات بنســبة �أقــل ،علــى �إنتاجيــة ال ُمنشَ ـ�أة؟
د -زيادة ال�إ نتاجية.
د -ثبات ال�إ نتاجية.
ج -انخفاض ال�إ نتاجية.
�أ -تذبذب ال�إ نتاجية.
 -3فيما يتمثل جوهر ال�إ نتاجية في ُمنشَ �أة ال�أعمال؟
ب -استخدام المزيد من الموارد ال ُمتاحة.
�أ -تحسين كفاءة عمليات ال�إ نتاج.
ج -تقليل ال�أنشطة وعمليات ال�إ نتاج ال ُمستخدمة .د -استخدام المزيد من الموارد لتحقيق المزيد من ال ُمخرجات.
 -4كيف يمكن تحقيق مستويات عالية من ال�إ نتاجية على المستوى القومي؟
�أ -نبد�أ بتحسين �إنتاجية العامل ،ثم العمليات ،فال�أقسام ،ومن ثم �إنتاجية ال ُمنشَ �أة ككل.
ب -نبد�أ بتحسين �إنتاجية العمليات التشغيلية ،ثم ال�أقسام ،ف�إنتاجية ال ُمنشَ �أة ككل.
ج -نبد�أ بتحسين �إنتاجية وحدة العمل ،ثم العمليات ،ومن ثم �إنتاجية ال ُمنشَ �أة ككل.
د -نبد�أ بتحسين �إنتاجية العمليات التشغيلية ،ثم ال ُمنشَ �أة ،ف�إنتاجية العامل.
� -5أي مما ي�أتي لا ُيعد من المفاهيم الخاطئة في مجال �إنتاجية ال ُمنشَ �أة؟
�أ -القوى العاملة هي ال ُمحدد الرئيس في �إنتاجية ال ُمنشَ �أة.
ب -بالتكنولوجيا وحدها لا نضمن الحصول على ال�إ نتاجية.
ج -مزيد من الضغط على العاملين يؤدي �إلى مزيد من ال�إ نتاجية.
د -بالتكنولوجيا وحدها نحقق المزيد من ال�إ نتاجية في ال ُمنشَ �أة.
� -6إذا علمت �أن ال�إ نتاجية الفرع ّية ل ُمدخل من ُمدخلات نظام �إنتاجي الدينار من المواد ال�أولية تساوي ( )٢,٥دينار،
ومجموع قيمة ال ُمخرجات منه تساوي ( )٨0000دينار ،وتكلفة الوحدة الواحدة من ال ُمدخلات ( )٤دنانير ،فكم
تبلغ كم ّية ال ُمدخلات منه في النظام ال�إ نتاجي؟
د ٨٠٠٠ -وحدة.
ج ٨٠٠٠٠ -وحدة.
ب ١٢٨٠٠٠ -وحدة.
�أ ٨٠٠٠٠٠ -وحدة.
� -7إذا علمــت �أن �إنتاجيــة الدينــار مــن المــواد ال�أول ّيــة ،تســاوي ( )٣,8دينــار ،وقيمــة المــواد ال�أوليــة تســاوي ()٢٠٠٠٠
دينــار ،فكــم تبلــغ قيمــة ال�إ نتــاج النظــام ال�إ نتاجي؟
د ٥٢٣٦,15 -دينار.
ج ٧٦٠٠ -دينار.
ب ٥٢٦,٣١ -دينار.
�أ ٧٦٠٠٠ -دينار.
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الدرس الثالث

ال�نتاجية Capacity
الطاقة إ

ُيشـ ِّكل تقديــر الطلــب المتوقــع ال�أســاس الــذي ُيبنــى عليــه تحديــد الطاقــة ال�إ نتاجيــة
فــي ال ُمنشَ ـ�آت الصناعيــة �أو الطاقــة الاســتيعابية فــي ال ُمنشَ ـ�آت الخدماتيــة ،ف ـ�إذا كانــت
الطاقــة ال�إ نتاجيــة لل ُمنشَ ـ�أة �أقــل مــن حجــم الطلــب علــى ُمن َتجاتهــا ،ســيتحول الكثيــر
مــن زبائنهــا �إلــى المنافســين ،ممــا يفقدهــا جــزءاً مــن حصتهــا الســوقية� ،أمــا �إذا كان
هنــاك فائــض فــي الطاقــة ال�إ نتاجيــة لل ُمنشَ ـ�أة عــن حجــم الطلــب علــى ُمن َتجاتهــا ،ف�إنهــا
ســتتحمل تكاليــف عــدم تشــغيل جــزء مــن مواردهــا ،ممــا ســيرفع مــن �أســعار ُمن َتجاتهــا،
ال�أمــر الــذي ســيضعف مــن مكانتهــا التنافســية فــي الســوق .فمــا الطاقــة ال�إ نتاجيــة؟ ومــا
ُمحدداتهــا ؟وكيــف يتــم قياســها؟
ماه ّية الطاقة ال�إ نتاجية :Essence of Capacity
تُمثِّــل الطاقــة ال�إ نتاجيــة �أقصــى كميــة مــن ال ُمخرجــات الممكــن للنظــام ال�إ نتاجــي �أو الخدماتــي تحقيقهــا ،فــي فتــرة
زمنيــة معينــة ،وتقــاس بعــدد الوحــدات ال ُمن َتجــة �أو ال َمخدو َمــة فــي وحــدة الزمــن ،وتظهــر �أهميــة الطاقــة ال�إ نتاجيــة مــن
خــلال التوظيــف ال�أمثــل للمــوارد ال ُمتاحــة ،بــدون وجــود فائــض �أو عجــز ،ممــا ُيســهم فــي تحقيــق �أقصــى �أربــاح ممكنــة
لل ُمنشَ ـ�أة ،الشــكل ال�آتــي يبيــن ذلــك:

شكل ( :)١علاقة الطاقة ال�إ نتاجية بال�أرباح.
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ُمحددات الطاقة ال�إ نتاجية :Determinates of Capacity
يؤثــر فــي الطاقــة ال�إ نتاجيــة للمشــروع العديــد مــن ال ُمحــددات ،منهــا مــا ُيســهم فــي تعزيــز اســتثمارنا للطاقــة
ال�إ نتاجيــة ،ومنهــا مــا يعيــق ذلــك ،وللتعــرف علــى �أثــر بعــض هــذه ال ُمحــددات ،نفِّــذ النشــاط ال�آتــي:
نشاط (ُ )١محــددات الطاقــة ال�إ نتاجيــة :يظهــر فــي الجــدول ال�آتــي مجموعــة مــن ُمحــددات الطاقــة ال�إ نتاجيــة لمصنــع حيفــا
لل�ألبان ،والمطلوب :تحديد �أيها يعتبر ُمحفزاً للطاقة ال�إ نتاجية و�أيها يعتبر ُمعيقاً لها؛ بوضع �إشــارة (✓) في المكان المناســب:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

ُمحددات الطاقة ال�إ نتاجية
ارتفاع مستوى َج ْودة الحليب المستخدم في ال�إ نتاج.
انخفاض عدد ساعات تشغيل ال�آلات في المصنع.
توفر السيولة النقدية لدى المشروع.
�إدخال تقنية جديدة في صناعة ال�ألبان في المصنع.
ارتفاع نسبة استخدام العمالة ،مقارنة بال�آلات في المصنع.
الترتيب الكفوء لخطوط ال�إ نتاج.
�إغراق السوق الفلسطينية ب ُمن َتجات ال�ألبان صهيونية الصنع.

نوع الت أ�ثير
ُمحفز

ُمعيق

نستنتج مما سبق أ�ن:
 ُمحــددات الطاقــة ال�إ نتاجيــة متداخلــة ،فمثــلاً :اســتخدام تقنيــة جديــدة فــي �إنتــاج ال�ألبــان ،ســيقود �إلــى تحســيناســتثمارنا للطاقــة ال�إ نتاجيــة مــن جهــة ،وســيؤدي �إلــى فائــض فــي العمالــة اليدويــة ،ممــا يعيــق اســتثمارنا للطاقــة
ال�إ نتاجية ،من جهة �أخرى.
 الطاقــة ال�إ نتاجيــة تت�أثــر بسياســات ال�إ دارة واتجاهاتهــا ،والتــي تتعلــق بســاعاتالعمــل فــي كل �أســبوع ،بال�إ ضافــة �إلــى ت�أثرهــا بالسياســات المتعلقــة بمســتويات
المخــزون قيــد ال�إ نجــاز ،بمــا يســمى بالطاقــة الخامــدة أ�و المحجــوزة ،مثــل
المعــدات وال�أيــدي العاملــة الفائضــة.
تحســين صــورة َجــ ْودة ُمن َتجــات ال�ألبــان الفلســطينية فــي ذهــن المســتهلكالفلســطينيُ ،يسـ ِهم فــي زيــادة الطلــب عليهــا ،ممــا ُي َم ِّكــن هــذه المصانــع مــن
العمــل بمعــدلات عاليــة مــن الكفــاءة ال�إ نتاجيــة.

• •الطاقة الخامدة:
تســمى بوســادة الطاقــة ،وهــي مقــدار
الطاقــة المحجــوزة التــي تحتفــظ بهــا
الشــركة لمواجهــة الزيــادة المفاجئــة فــي
الطلــب ،ولمعالجــة َهــدْر الوقــت فــي
طاقــة ال�إ نتــاج.

قضيــة للنقــاش :كيــف تؤثــر مقاطعتنــا ل ُمن َتجــات مصانــع ال�ألبــان الصهيونيــة ،علــى الطاقــة ال�إ نتاجيــة
لمصانــع ال�ألبــان الفلســطينية؟
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قياس الطاقة ال�إ نتاجية :Measuring the Capacity
يختلــف قيــاس الطاقــة ال�إ نتاجيــة مــن ُمنشَ ـ�أة �إلــى �أخــرى؛ حســب طبيعــة نشــاطها ،والجــدول ال�آتــي يوضــح مقاييــس
مختلفــة للطاقــة ال�إ نتاجيــة فــي ُمنشَ ـ�آت ال�أعمــال ،حســب طبيعــة النشــاط الــذي تزاولــه:
نوع النشاط

الرقم

وحدات قياس الطاقة ال�إ نتاجية أ�و الاستيعابية
عدد ال� أ َسرة

١

المستشفيات.
الجامعات أ�و المعاهد.

٣

الفنادق.

٤

ماكينات تصوير ال�أوراق.

٥

الطائرات.

عدد المقاعد

٦

المطاعم.

عدد الطاولات

٧

الشاحنات.

الحمولة بالطن

٢

عدد الطلاب المقبولين
عدد الغرف
عدد ال�أوراق المصورة

نلاحــظ ممــا ســبق� ،أن قيــاس الطاقــة ال�إ نتاجيــة ،يجــب �أن يرتبــط ببعــد زمنــي؛ فمثــلاً :عنــد قولنــا �أن الطاقــة
ال�إ نتاجيــة المصممــة لماكنــة التصويــر ( )٥٠ورقــة ،دون معرفــة فيمــا �إذا كان يحــدث ذلــك فــي دقيقــة �أو ســاعة ،فـ�إن هــذا
ال�أمــر ُيعــد غامض ـاً ،لــذا يجــب تحديــد وحــدة القيــاس الزمنــي.
قيــاس الطاقــة المصممــة ل ُمنشَ ـ�أة تقــدم نــوع واحــد مــن ال ُمخرجــات� ،أســهل مــن قياســها ل ُمنشَ ـ�أة تقــدم عــدة
ُمن َتجــات ،وتســتخدم نفــس ال ُمدخــلات ،فمثــلاً :عنــد قيــاس الطاقــة ال�إ نتاجيــة لمصانــع ال�ألبــان ،والتــي تنتــج �أصناف ـاً
متعــددة مــن الحليــب ال ُم َب ْس ـ َتر والجبــن واللبــن وتســتخدم نفــس المــادة الخــام؛ وهــو الحليــب كمدخــلات ،فالحليــب
الخــام المســتخدم فــي ال�إ نتــاج هــو وحــدة قيــاس الطاقــة ال�إ نتاجيــة.
ولتقييــم مســتوى اســتثمارنا للطاقــة ال�إ نتاجيــة فــي المشــروع ،علينــا حســاب مختلــف �أنــواع الطاقــة ال�إ نتاجيــة بشــكل
كمــي ،والمثــال ال�آتــي يوضــح ذلــك:
مثال (:)١
تُ ْن ِتج ورشة ال�إ رادة كراسي متحركة لذوي ال�إ عاقة الحركية ،والتي تمتاز بدرجة عالية
من المرونة ،والقابلية للطي ،وخفة الوزن� ،إذ تعمل الورشة بمعدل ( )١٠ساعات
يومياً ،وحددت الطاقة المصممة لها ل�إ نتاج ( )٣كراسي في الساعة ،علماً �أن وقت
تهيئة ال�آلات للعمل يبلغ نصف ساعة يومياً ،ووقت الصيانة ( )٢ساعة يومياً.
المطلوب :احسب كلا ً مما ي�أتي:
�أ -الطاقة المصممة اليومية للورشة.
ب -الطاقة الفعلية اليومية للورشة.
ج -معدل كفاءة الطاقة ال�إ نتاجية ،علماً �أن ال�إ نتاج الفعلي اليومي للورشة بلغ ( )٢٠كرسياً.
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الح ّل:
الطاقة المصممة اليومية = الطاقة المصممة بالساعة × عدد ساعات العمل اليومية.
=  ٣كراسي ×  ١٠ساعات =  ٣٠كرسي في اليوم.
الطاقة الفعلية اليومية = الطاقة المصممة بالساعة × (عدد ساعات العمل اليومية – وقت التهيئة اليومية – وقت الصيانة اليومية).
=  ٣كراسي × ( ١٠ساعات –  ٠.٥ساعة –  ٢ساعة)
=  ٣كراسي ×  ٧,٥ساعة =  ٢٢,٥كرسي يومياً.
معدل كفاءة الطاقة ال�إ نتاجية = ال�إ نتاج الفعلي ÷ الطاقة الفعلية.
=  ٢٠كرسي ÷ ٢٢,٥كرسي = .%٨٨,٨
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن الطاقــة المصممــة تمثــل �أقصــى �إمكانيــات ال�إ نتــاج المثالــي ،بــدون انقطــاع ل�أي
ســبب كان ،وهــذا مفهــوم نظــري َيص ُعــب الوصــول �إليــه وتحقيقــه� ،أمــا الطاقــة الفعليــة فتمثــل الطاقــة ال�إ نتاجيــة القصــوى،
مســتبعداً منهــا الخســارة فــي حجــم ال�إ نتــاج؛ بســبب ضيــاع جــزء مــن وقــت العمــل فــي �إعــداد وتهيئــة ال�آلات وصيانتهــا،
وهــذا النــوع مــن الطاقــة ال�إ نتاجيــة ،يعتبــر �أكثــر واقعيــة ،فكلمــا تطــور المشــروع اقتربــت الطاقــة الفعليــة مــن الطاقــة
المصممــة ،كمــا ويمكــن تقييــم مــدى اســتثمار المشــروع لطاقتــه ال�إ نتاجيــة ،باســتخدام معــدل كفــاءة الطاقــة ال�إ نتاجيــة،
الج ـ ْودة فــي عملياتهــا.
والــذي يقتــرب مــن نســبة  %١٠٠فــي المشــاريع فائقــة َ
نشاط ( )٢قياس الطاقة ال�إ نتاجيةُ :ينتج مصنع دفا أ�ريحا ،مدافئ الحطب ،والتي تمتاز بالمتانة وال�أمان وسهولة
الاستخدام� ،إذ يعمل المصنع بمعدل ( )٨ساعات يومياً ،وحددت الطاقة المصممة للمصنع ل�إ نتاج ( )٤مدافئ في
الساعة ،علماً �أن وقت تهيئة ال�آلات للعمل يبلغ ( )٠,٥ساعة يومياً ،ووقت الصيانة لها ( )١,٥ساعة يومياً.
المطلوب :احسب كلا ً مما ي�أتي:
�أ -الطاقة المصممة اليومية للمصنع.
ب -الطاقة الفعلية اليومية للمصنع.
ج -معدل كفاءة الطاقة ال�إ نتاجية ،علماً �أن ال�إ نتاج الفعلي اليومي للمصنع (ِ )٢٠مدف�أة.
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أ�سئلة الدرس
س :١ما المقصود بكل مما ي أ�تي - :الطاقة ال�إ نتاجية؟
س :٢وضّ ح العلاقة بين الطاقة ال�إ نتاجية وال�أرباح.
س :٣علّل لكل مما ي أ�تي� :أُ -محددات الطاقة ال�إ نتاجية متداخلة.
ب -يختلف قياس الطاقة ال�إ نتاجية من ُمنشَ �أة �إلى �أخرى.
ج -تعتبر الطاقة الفعلية �أكثر واقعية في قياس الطاقة ال�إ نتاجية.
س :٤تُن ِتــج ورشــة المســتقبل ماكينــات تعبئــة الســكر وتغليفــه ،والتــي تمتــاز بالســرعة ،والتغليــف ال ُمح َكــم ،وتوفيــر
الطاقــة ،وتعمــل الورشــة بمعــدل ( )٨ســاعات يوميـاً ،وحــددت الطاقــة المصممــة لل�إ نتــاج ( )٢ماكينــة فــي الســاعة ،علمـاً
ب ـ�أن وقــت تهيئــة ال�آلات للعمــل يبلــغ ( )٣٠دقيقــة ،ووقــت الصيانــة لهــا ( )١,٥ســاعة يومي ـاً.
المطلوب :احسب ك ّلا ً مما ي�أتي:
�أ  -الطاقة المصممة اليومية للورشة.
ب -الطاقة الفعلية اليومية للورشة.
ج -معدل كفاءة الطاقة ال�إ نتاجية ،علماً �أن ال�إ نتاج الفعلي اليومي للورشة بلغ ( )١٠ماكينات.
س :٥ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ما ال�أساس الذي تُبنى عليه تحديد الطاقة ال�إ نتاجية في ال ُمنشَ �آت الصناعية ،والاستيعابية في ال ُمنشَ �آت الخدمية؟
ب -حجم الفائض في معدات ال ُمنشَ �أة.
�أ -حجم الفائض في العمالة اليدوية		 .
د -تقدير حجم الطلب المتوقع.
		
ج -حاجة المعدات في ال ُمنشَ �أة لل�إ عداد والتهيئة.
 -٢ماذا نقصد بالطاقة الخامدة؟
�أ -مقدار الطاقة المحجوزة ،لمواجهة الزيادة الاعتيادية في الطلب.
ب -مقدار الطاقة المحجوزة ،لمواجهة الزيادة ال ُمفاجئة في الطلب.
ج -مقدار الطاقة المفقود ،والتي كان ب�إمكان ال ُمنشَ �أة استغلالها.
د -الجزء المهدور من الطاقة ال ُمتاحة لل ُمنشَ �أة.
 -٣ما وحدة قياس الطاقة ال�إ نتاجية في ال ُمنش�آت الفندقية؟
�أ -عدد طاولت السفرة ال ُمتاحة للزبون في الساعة الواحدة .ب -عدد الغرف ال ُمتاحة لمنامات الزبائن في اليوم.
د -عدد ال�أس ّرة ال ُمتاحة في ال ُمنشَ �أة الفندقية خلال العام.
السياح ال ُمرتادين لل ُمنشَ �أة الفندقية في اليوم.
ج -عدد ُّ
� -٤إذا علمــت �أن معــدل كفــاءة الطاقــة ال�إ نتاجيــة فــي مركــز طبــي ،يســاوي ( ،)%٨٠و�أن الطاقــة الفعليــة اليوميــة لــه ()120
زبــون َمخــدوم ،فكــم يبلــغ ال�إ نتــاج الفعلــي للمركز؟
د ٥٤ -زبون.
		
ج ٢٤١ -زبون.
		
ب ١٥٠ -زبون.
		
�أ ٩٦ -زبون.
 -الطاقة المحجوزة؟

 -الطاقة المصممة؟
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الدرس الرابع

الج ْودة الشاملة Total Quality Management
إ�دارة َ

يعتبــر التحســين المســتمر للعمــل و�إتقانــه ضــرورة لعمــارة الكــون ،وقــد حــث الرســول -صلــى اللــه عليــه وســلم-
علــى �إجــادة العمــل ،فعــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا قالــت :قال رســول الله
(صلــى اللــه عليــه وسـلّم)�( :إن اللــه يحــب �إذا عمــل �أحدكــم عمــلا ً �أن يتقنــه)
(الصحيحــة ( ،))١١١٣علمــاً بــ�أن ال�أولويــة فــي ال ُمنشَ ــ�آت ســابقاً ،كانــت
تقــوم علــى �إنتــاج �أكبــر كــم مــن الســلع والخدمــات ،بغــض النظــر عــن
الجـ ْودة فــي العصــر الحالــي بال�أولويــة
مســتوى جودتهــا ،فــي حيــن تحظــى َ
�إذ تُعــ ّد ال ُمحــرك ال�أســاس لــكل �أنشــطة ال ُمنشَ ــ�أة ،مــن �أجــل الوصــول
بالســلع والخدمــات �إلــى الحالــة ال ُمثلــى التــي تلبــي حاجــات المســتهلك،
بالجــ ْودة؟ ومــا متطلباتهــا؟ ومــا
بــل وتفــوق توقعاتهــم .فمــا المقصــود َ
الج ـ ْودة الشــاملة؟
المقصــود ب ـ�إدارة َ
الج ْودة :Quality Concept
مفهوم َ
الج ـ ْودة ب�أنهــا درجــة ملاءمــة الســلعة �أو الخدمــة لاحتياجــات الزبائــن وتوقعاتهــم المحــددة والضمنيــة� ،إذ
ُتع ـ َّرف َ
الجــ ْودة التــي يطلبهــا �أو يتوقعهــا الزبــون فــي الســلع والخدمــات ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
تختلــف عناصــر َ
الجـ ْودة ال ُمحتملــة لــكل مــن الســلعة �أو الخدمــة التــي يطلبها
الجـ ْودة :يبيــن الجــدول ال�آتــي عناصــر َ
نشاط ( )١عناصــر َ
الزبائــن ،والمطلــوب :تصنيفهــا ،فيمــا �إذا كانــت مكــون مــن عناصــر الخدمــة �أو عناصــر الســلعة؛ بوضــع �إشــارة (✓)
فــي المــكان المناســب:
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الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١

الج ْودة
عناصر َ

السمعة (الشهرة).
سرعة الاستجابة عند الطلب.
سهولة الصيانة.
جمالية الطعم والرائحة.
المتانة.
الاعتمادية واستمرارية �أداء ال ُمن َتج.
جمالية مظهر العاملين ،وجمالية مكان التقديم.
موثوقية الخدمة واستمرارية تقديمها في المدة المتفق عليها.
حرفية تقديم الخدمة.
ُح ْس ُن التعامل والبشاشة.
مراعاة الخصوصية.

تختص بالسلعة تختص بالخدمة

الجـ ْودة التــي يجــب توفرهــا فــي الســلعة ،مثــل :الاعتماديــة؛
ممــا ســبق ،نلاحــظ �أن هنــاك مجموعــة مــن عناصــر َ
وهــي اســتمرارية �أداء ال ُمن َتــج بصــورة صحيحــة طــوال فتــرة عمــره الافتراضــي ،والملامــح الخارجيــة؛ كالمظهر والشــكل،
الجـ ْودة فيهــا قــد تتمثــل فــي موثوقيــة الخدمــة؛ وهــي اســتمرارية ال ُمنشَ ـ�أة فــي تقديــم خدمــة
�أمــا الخدمــات فـ�إن عناصــر َ
ذات َج ـ ْودة للمــدة المتفــق عليهــا ،والثقــة ب�إمكانيــات وخبــرة وحرفيــة مقــدم الخدمــة وقدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه
والمحافظــة علــى خصوصيــة الزبائــن.
الجــ ْودة
تنبيــه!!!َ :
كمــا يمكــن ملاحظــة� ،أن َ
الجــ ْودة ترتكــز علــى قــدرة الســلعة �أو الخدمــة علــى الطريــق �إلــى النّجــاح ،وهــي
تلبيتهــا لاحتياجــات الزبائــن ،والتــي تحددهــا مجموعــة العناصــر الــواردة فــي الشــكل ال�آتــي :طريــق تبــد�أ ولا تنتهــي.

َج ْودة ال ُم َ
نش أ�ة

َج ْودة ال ُمنتَج
َج ْودة التصميم

َج ْودة التنفيذ
شكل ( :)١عناصر ُمحدّدات َج ْودة ال ُمنتَج.

َج ْودة التصميم

َج ْودة التنفيذ

َج ْودة ال ُم َ
نش أ�ة

درجـة تحقيـق مواصفـات
وتقييم ال ُمنتَج أ�و الخدمة.

درجــة الالتــزام بتنفيــذ
التصميــم المخطــط لــه.

بالجــ ْودة
درجــة الوعــي َ
وثقافــة الســعي ل�إ رضــاء
المســتهلكين المترســخة
فــي فكــر موظفيهــا
وعملياتهــا و أ�قســامها.

َج ْودة ال ُمنتَج
درجــة تطابــق ال ُمنتَــج
أ�و الخدمــة المقدمــة
لمواصفــات التصميــم.
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الج ْودة الشاملة :Total Quality Management
إ
	�دارة َ

الج ْودة الشـاملة ،بكونها مدخل ا ً شـمولي اً لتحسـين ال �أداء والفاعلية والوضع
تتسـم المبادئ ال رئيسـة ل �إدارة َ
التنافسـي لل ُم نشَ ـ�أة بصفـة مسـتمرة؛ وذلـك مـن خـلال تخطيـط وتنظيـم وتحسـين كافـة ال �أنشـطة ،ومـن خـلال
الج ـ ْودة ،ولتوضيـح ذلـك نتنـاول النشـاط ال �آتـي:
مشـاركة كافـة العامليـن فـي كافـة المسـتويات ال �إداريـة لتحقيـق َ
الجـ ْودة الشــاملة،
نشاط ( )٢مبــادئ  :TQMيحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن المبــادئ ال ُمحتملــة ل�إ دارة َ
الجـ ْودة الشــاملة؛ بوضــع �إشــارة (✓) فــي المــكان المناســب:
والمطلــوب :تحديــد مــا يتفــق ومــا لا يتفــق مــع مبــادئ َ
الرقم

الج ْودة الشاملة
مبادئ ُمحتملة ل�إ دارة َ

١

تقتصر على �إدارة ال�إ نتاج في ال ُمنشَ �أة.

٢

الج ْودة.
تهتم بالتحسين المستمر للعمليات المؤثرة في َ

٣

تسعى لتمكين العاملين.

٤

الج ْودة.
المسؤولية الجماعية عن َ

٥

التحفيز المستمر للعاملين.

٦

تُبنى على الرقابة المباشرة على العاملين.

٧

تعتمد على منهجية تلافي الخط�أ قبل وقوعه.

٨

تعتمد على الاتصال ال�أفقي وبناء فرق العمل.

يتفق

لا يتفق

الجـ ْودة الشــاملة ،تتمثــل فــي التحســين المســتمر والنظــرة الشــمولية لل ُمنشَ ـ�أة،
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن مبــادئ �إدارة َ
الجـ ْودة ،وتعزيــز روح الفريــق لــدى العامليــن وضــرورة وجــود قيــادة
والتركيــز علــى الزبــون باعتبــاره المحــور ال�أســاس فــي َ
الجـ ْودة الشــاملة.
تتبنــى فكــر �إدارة َ
الج ْودة الشاملة :Benefits of TQM
فوائد إ�دارة َ

الجـ ْودة الشــاملة فــي كل المجــالات الصناعيــة
ازداد اهتمــام ال ُمنشَ ـ�آت فــي العصــر الحديــث بتطبيــق منهــج �إدارة َ
والخدماتيــة؛ نتيجــة لاحتــدام المنافســة المحليــة والعالميــة بيــن ُمنشَ ـ�آت ال�أعمــال ،ســعياً لزيــادة حصتهــا فــي الســوق،
الج ـ ْودة الشــاملة:
والحالــة الدراســية توضــح فوائــد �إدارة َ
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حالة دراسية ( :)١مصنع زرعين للمعدات الزراعية
ُيديــر خالــد مصنعـاً ل�إ نتــاج المعــدات وال�آلات الزراعيــة ،والــذي يقع
فــي ســهل مــرج بــن عامــر ،ويصنــع العديــد مــن ال�أدوات والمعــدات،
مثــل :المحاريــث الزراعيــة ،وخزانــات الميــاه ،ومعــدات التســميد،
الجــ ْودة
و�أدوات الــري ،وفكــر خالــد بتبنــي تطبيــق منهــج �إدارة َ
ـاء علــى دورة التحــق بهــا ،ومــن �أجــل ذلــك عقــد
الشــاملة ،وذلــك بنـ ً
اجتماع ـاً مــع الموظفيــن والعامليــن لوضــع رؤيــة ورســالة للمصنــع،
فقــرر وضــع برنامــج تدريبــي للعامليــن ،و�إنشــاء قســم خــاص لمتابعــة
الجــ ْودة ،وعمــل حملــة توعويــة
الجــ ْودة ،ووضــع نظــام لقيــاس َ
َ
وتســويقية لهــذه الفكــرة بيــن العامليــن فــي المصنــع ،ولاحــظ بعــد
فتــرة زمنيــة مــن التطبيــق ،زيــادة انتمــاء العامليــن ورضاهــم وارتفــاع
�إنتاجيتهــم ،وزيــادة فــي مبيعــات المصنــع ،ممــا ترتــب عليــه تخفيــض فــي تكاليــف ال�إ نتــاج ،ونتيجــة للتوســع فــي المصنــع،
�أصبــح بال�إ مــكان تلبيــة طلبــات الســوق المحليــة ،بــل وال�أســواق ال�إ قليميــة والعالميــة.
المطلوب� :أجب عن التساؤلات ال�آتية:
الج ْودة الشاملة ،على كل مما ي�أتي:
س :١ما �أثر تبني �إدارة َ
دـ -الزبائن؟
ب -ال�إ نتاج؟ ج -التكاليف؟
�أ -العاملين؟

هـ -الحصة السوقية للمصنع؟

الج ْودة الشاملة في المصنع؟
س :٢ما التحديات التي تتوقع �أن خالداً واجهها ،في �أثناء تطبيق �إدارة َ
الج ْودة الشاملة؟
س :٣ما دور العاملين في تبني �إدارة َ
س :٤بالتعاون مع زميلكُ ،ص ْغ رؤيا مقترحة للمصنع؟
الج ْودة الشاملة ،تتمثل كما في الشكل ال�آتي:
نستخلص مما سبق� ،أن فوائد إ�دارة َ
الانتماء

تحسين
الكفاءة
ال�إ نتاجية

تقليل
التكاليف
فوائد إ�دارة
الج ْودة
َ
الكاملة

التوسع

زيادة
ال�أرباح

تحسين
سمعة
ال ُم َ
نش أ�ة
كسب
الزبائن

الج ْودة الشاملة.
شكل ( :)٢فوائد �إدارة َ
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الج ْودة :Cost of Quality
تكلفة َ
الج ْودة ،وبالتالي تحمل تكاليف الوقاية المتمثلة في
الج ْودة بخيارين :ال�أول :الالتزام بمنهج َ
ترتبط تكلفة َ
تكاليف التخطيط والتصميم والتدريب والتجهيزات ،لمنع حدوث ال�أخطاء ،وتكاليف التصميم الناتجة عن عمليات
الج ْودة ،وبالتالي تح ُّمل تكاليف ال�إ خفاق الداخلي ،المتمثلة
التدقيق والاختيار والمراجعة ،والثاني :عدم الالتزام بمنهج َ
في اكتشاف �أخطاء �أو عيوب ال ُمن َتجات داخل المصنع قبل خروجها للسوق� ،إضافة �إلى تكاليف ال�إ خفاق الخارجي،
الناتجة عن اكتشاف هذه العيوب بعد وصولها ل�أيدي الزبائن ،ولتوضيح ذلك �إليك النشاط ال�آتي:
الج ـ ْودة :يخطــط مصنــع عســقلان ل�إ نتــاج نــوع مميــز مــن طــاولات المكاتــب الفاخــرة ،وكان
نشاط ( )٤تكلفــة َ
الجـ ْودة �أو عــدم الالتــزام بــه ،والشــكل ال�آتــي يبيــن تكلفــة الوحــدات ال َمعيبــة خــلال مراحــل
�أمامــه خياريــن الالتــزام بمنهــج َ
تدفــق ال ُمن َتــج مــن طــاولات المكاتــب:

المعيبة
تكلفة الوحدات َ

شكل ( :)٣مراحل تدفق ال ُمنتَج (طاولات المكاتب).

المطلوب :ت�أمل الشكل السابق ،ثم �أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س :١ما طبيعة العلاقة بين اكتشاف ال�أخطاء في مراحل تدفق ال ُمن َتج وتكلفة معالجتها؟
س :٢فسر سير اتجاه منحنى تكلفة الوحدات ال َمعيبة من ال�أسفل الى ال�أعلى.
س :٣اعط �أمثلة على تكلفة معالجة ال�أخطاء في كل مرحلة ،من �أجل تدفق سلعة الطاولات.
س� :٤أين تك ُمن �أعلى تكلفة في الشكل السابق؟ ولماذا؟
الج ـ ْودة ،بال�إ ضافــة �إلــى الفقــدان
الج ـ ْودة هــي تكلفــة مــن �أجــل ت�أكيــد وضمــان َ
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن تكلفــة َ
الجـ ْودة �إلــى زيــادة �أنــواع معينــة مــن
الجـ ْودة ،و�أيضـاً يــؤدي تدنــي َ
والخســارة الحاصلــة عنــد عــدم �إنجــاز �أو الحصــول علــى َ
التكاليــف فتتحملهــا ال ُمنشَ ـ�أة ،ومنهــا الوحــدات ال َمعيبــة مــن ال�إ نتــاج ،و�إعــادة التصنيــع ،والتعامــل مــع شــكاوى الزبائــن،
�إضافــة �إلــى تكاليــف الخصــم علــى المبيعــات مــن ال ُمن َتجــات ال َمعيبــة ،كمــا قــد تلجـ�أ ال ُمنشَ ـ�أة �إلــى وضــع برامــج وقائيــة
الجـ ْودة.
تتعلــق بتكاليــف التخطيــط ،والرقابــة ،والتدريــب ،والمراجعــة ،والتحليــل ،وغيرهــا مــن التكاليــف المتعلقــة ببرامــج َ
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أ�سئلة الدرس
الج ْودة؟  -الاعتمادية؟
س :١ما المقصود بكل مما ي أ�تيَ - :
الج ْودة الشاملة في ال ُمنشَ �أة.
س :٢عدّد فوائد تطبيق فكر ومنهج �إدارة َ
الج ْودة في ُمنشَ �آت ال�أعمال.
س :٣وضّ ح �أهمية دراسة تكلفة َ
الج ْودة الشاملة ،بكونها مدخلا ً شمولياً في ال ُمنشَ �أة.
س :٤علّل لكل مما ي أ�تي - :تتسم مبادئ �إدارة َ
الج ْودة المحرك ال�أساس لكل �أنشطة ال ُمنشَ �أة.
 تعتبر َالج ْودة الشاملة.
 ازدياد الاهتمام بمنهج تطبيق �إدارة َس :٥ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ماذا نقصد بالاعتمادية للسلعة ،كعنصر من العناصر الواجب توفرها في السلعة؟
�أ -استمرارية �أداء ال ُمن َتج لعمله بصورة صحيحة ،طوال عمره الافتراضي.
ب -استمرارية ال ُمنشَ �أة في تقديم خدمة ذات َج ْودة للمدة ال ُمتفق عليها.
ج -الثقة ب�إمكانيات وخبرة وحرفية ُمقدِّم الخدمة والقدرة على الوفاء بالتزاماته.
د -وفاء ُمقدِّم الخدمة ومحافظته على خصوصية الزبائن.
� -٢إلى ماذا تشير درجة تحقيق مواصفات وتقييم ال ُمن َتج لحاجات ورغبات الزبائن؟
جَ -ج ْودة التنفيذ.
بَ -ج ْودة ال ُمنشَ �أة.
�أَ -ج ْودة التصميم.

دَ -ج ْودة ال ُمن َتج.

الج ْودة الشاملة في ال ُمنشَ �أة؟
� -3أي مما ي�أتي لا يتفق ومنهج َ
الج ْودة.
�أ -التحسين المستمر والنظرة الشمولية.
ب -التركيز على الزبون باعتباره محور َ
ج -تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي.

د -الرقابة المباشرة على العاملين.

 -4ما العلاقة بين تكلفة اكتشاف ال�أخطاء ومراحل تدفق ال ُمن َتج؟
�أ -تزداد ال َّتكلفة مع مرور المراحل لتدفّق ال ُمن َتج.
ب -تق ّل ال َّتكلفة مع مرور المراحل لتدفّق ال ُمن َتج.
ج -تبقى ال َّتكلفة ثابتة مع مرور المراحل لتدفّق ال ُمن َتج.
د -لا علاقة بين َتكلفة اكتشاف الخط�أ ومراحل تدفّق ال ُمن َتج.
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أ�سئلة الوحدة
س :١ما المقصود بكل مما ي أ�تي - :تكلفة ال�إ خفاق الداخلي؟  -صفوف الانتظار؟
س� :٢إلى �أي حد يمكن التحسين في قدرة عنق الزجاجة ،لاستيعاب مخرجات العمليات ال�إ نتاجية المغذية لها؟
س :٣كيف تؤدي زيادة ال�إ نتاجية �إلى تخفيض معدلات التضخم؟
س :٤وضح التكاليف التي قد تتحملها ال ُمنشَ �أة نتيجة وجود وحدات َمعيبة من ال�إ نتاج.
س :٥علّل :التكنولوجيا لوحدها لا تضمن الحصول على ال�إ نتاجية.
س :٦تُن ِتج ورشة تل الزعتر ماكينات لتعبئة وتغليف الزعتر البلدي الفلسطيني الحر ،والتي تمتاز بالسرعة والتغليف المحكم،
مساء يومياً� ،إذ حددت الطاقة المصممة لل�إ نتاج ( )٢ماكنة في الساعة،
وتعمل الورشة من الساعة ( )٨صباحاً وحتى (ً )٤
الصيانة ( )٩٠دقيقة يومياً .المطلوب :احسب كلا ً من:
علماً ب�أن وقت تهيئة ال�آلات للعمل يبلغ ( )٣٠دقيقة ،ووقت ّ
�أ -الطاقة المصممة .ب -الطاقة الفعلية .ج -معدل الكفاءة ،علماً ب�أن ال�إ نتاج الفعلي اليومي للورشة ( )٨ماكينات.
س :٧يحتــوي الجــدول ال�آتــي ،علــى مجموعــة مــن البيانــات ،التــي تصــف عمليــات ال�إ نتــاج لمصنــع الاســتقلال
الجــ ْودة العالميــة ( )ISOلعــام ٢٠١٦م:
لخزانــات الميــاه ،ســعة نصــف كــوب ،وفقــاً لمعاييــر م ُن ُظمــة َ
البيان
عدد الخزانات ال ُمن َتجة.سعر بيع الخزان الواحد.عدد العمال.تكلفة المواد ال�أولية.تكلفة العمل المباشر.عدد ساعات العمل.الطاقة ال ُمس َتخدمة.تكلفة الطاقة ال ُمس َتخدمة.-تكاليف �أخرى( :كمية ال�أموال ال ُمس َتخدمة).

القيمة/الكمية
 ١٥٠٠خزان
 ٥٠دينار
 ٣٠عامل
 ٢٧٠٠٠دينار
 ٥٩٥٠٠دينار
 ٥٥٠٠ساعة
 ١٦٠٠٠كيلو واط
 ١٥٠٠دينار
 ١٢٠٠٠دينار

المطلوب :احسب كلا ً مما ي�أتي:
ج� -إنتاجية دينار ال�أجور.
ب� -إنتاجية ساعة العمل.
�أ -ال�إ نتاجية الكلية.
هـ -ال�إ نتاجية المتعددة( :العمل والطاقة) .و� -إنتاجية العامل.
د� -إنتاجية الدينار من الطاقة.
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س :٨ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١بماذا ترتبط الفاعلية في �إدارة العمليات ال�إ نتاجية في ال ُمنشَ �أة؟
�أ -تحقيق �أعلى مستوى ممكن من َج ْودة ال�أهداف.
ج -المواد ال ُمس َتخدمة من الموارد.

ب -تحقيق �أدنى مستوى ممكن من َج ْودة ال�أهداف.
د -تقليل الهدر من الموارد.

 -٢ماذا يطلق على تقييم ردود فعل المستهلكين تجاه ما تقدمه ال ُمنشَ �أة من سلع وخدمات؟
		
�أ -ال ُمدخلات.

ب -التغذية الراجعة.

		
ج -ال ُمخرجات.

د -العمليات.

 -٣على ماذا يت ّم قسمة ال�إ نتاج الفعلي من �أجل قياس معدل كفاءة الطاقة ال�إ نتاجية في ال ُمنشَ �أة؟
				
�أ -الطاقة الفعلية.
				
ج -ال ُمدخلات.

ب -الطاقة المصممة.
د -زمن التهيئة.

 -٤ما النّسق المنطقي لترتيب مراحل تدفق ال ُمن َتج؟
�أ -التصميم ،ال�إ نتاج ،التوزيع ،الاستهلاك.
ج -الاستهلاك ،ال�إ نتاج ،التصميم ،التوزيع.

ب -التصميم ،التوزيع ،ال�إ نتاج ،الاستهلاك.
د -الاستهلاك ،التصميم ،ال�إ نتاج ،التوزيع.

 -٥ما الذي يتحكم في احتمالات ال�أثر على �إنتاجية ال ُمنشَ �أة؟
�أ -ال ُمخرجات ال ُمتحصلة من الموارد ال ُمستخدَمة في ال ُمنشَ �أة.
ب -ال ُمدخلات ال ُمستخدَمة من الموارد في ال ُمنشَ �أة.
ج -العمليات الجارية وال ُمدخلات ال ُمستخدًمة في النظام ال�إ نتاجي لل ُمنشَ �أة.
د -جميع عناصر النظام ال�إ نتاجي في ال ُمنشَ �أة.
حسن �إنتاجية كثير من ُمنشَ �آت ال�أعمال ،مقارنة مع حجم ما تُنفقه؟
 -٦لماذا لا نلمس �أثر واضح في َت ُّ
�أ -ل�أنها لم تُنفق الكثير من ال�أموال على شراء ال�آلات الحديثة.
ب -بسبب عدم �إنفاق الكثير من ال�أموال على تدريب العاملين.
ج -لكونها لم تخصص الكثير من الوقت لتطوير �إنتاجيتها.
د -لوجود خلل في تنسيق وترتيب ال�آلات في نظامها ال�إ نتاجي.
 -٧ماذا نعني بانحسار التضخم في الاقتصاد القومي؟
ب -انخفاض ال�أجور مع ثبات ال�أسعار.
�أ -زيادة ال�أجور مع ثبات ال�أسعار.
د -زيادة ال�أجور مع زيادة ال�أسعار.
ج -ثبات ال�أجور مع ثبات ال�أسعار.
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 -٨كم يجب �أن تكون القدرة ال�إ نتاجية لعملية عنق الزجاجة ،حتى تحقق ال�إ نتاجية ال ُمثلى في النظام ال�إ نتاجي؟
�أ -متساوية مع مجموع القدرة ال�إ نتاجية لل�آلات ال ُمغ ِّذية لها.
ب� -أقل من مجموع القدرة ال�إ نتاجية لل�آلات ال ُمغ ِّذية لها.
ج� -أكبر من القدرة ال�إ نتاجية لل�آلات ال ُمغ ِّذية لها.
د� -أقل �أو �أكبر من القدرة ال�إ نتاجية لل�آلات ال ُمغ ِّذية لها.
مشروع
الســوق الاقتصاديّــة الفلســطين ّية العديــد مــن المؤسســات وال ُمنشَ ــ�آت ال�إ نتاج ّيــة
		طالبي ينتشــر فــي ّ
والخدم ّيــة ،المطلــوب :اختــر �إحداهــا للقيــام بتحليلهــا وفقـاً لمنهجيــة ال ُن ُظــم ( ُمدخــلات ،عمل ّيــاتُ ،مخرجــات،
تغذيــة راجعــة) ،ثــ ّم قُــ ْم بقيــاس �إنتاج ّيتهــا الكل ّيــة.

أُقيِّم ذاتي:
الرقم

النِّ
تاجات
ُ

١

�أحلّل ال ُن ُظم ال�إ نتاجية �إلى عناصرها (مدخلات ،عمليات ،مخرجات).

٢

�أقارن بين نُ ُظم ال�إ نتاج الصناعية ونُ ُظم ال�إ نتاج الخدمية.

٣

�أم ِّيز بين الكفاية والفاعلية في النظام ال�إ نتاجي.

٤

�أحدّد �أثر التغيير في عناصر النظام ال�إ نتاجي على ال�إ نتاجية فيه.

٥

�أحدّد �آلية تحسين ال�إ نتاجية في النظام ال�إ نتاجي.

٦

�أحسب مختلف مقاييس ال�إ نتاجية في مشروعات ال�أعمال.

٧

�أحدّد علاقة الطاقة ال�إ نتاجية بال�أرباح في ال ُمنشَ �أة.

٨

�أل ّم ب ُمحددات الطاقة ال�إ نتاجية للنظام ال�إ نتاجي.

٩

�أحسب مقاييس الطاقة ال�إ نتاجية لل ُمنشَ �أة.

١٠

الج ْودة الشاملة في ال ُمنشَ �أة.
�أدرك �أهمية تطبيق منهج �إدارة َ

١١

الج ْودة الشاملة لل ُمنشَ �أة.
�أل ّم بمبادئ �إدارة َ

١٢

الج ْودة ومراحل تدفق ال ُمن َتج.
�أحدّد العلاقة بين تكلفة َ
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مرتف ٌع

التَّقيي ُم
منخفض
متوس ٌط
ّ
ٌ

الوحدة الثالثة

إ�دارة التسويق
		
Marketing Management

ناقش :كيف نبني صورة إ�يجابية لل ُم ن تَج الوطني الفلسطيني في
نت أ� ّم ُل ،ث ّم نُ ُ
أ�ذهان المستهلكين؟
57

َمهام الوحدة
يتوقع من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة الوحدة� ،أن يكون قادرين على ال�إ سهام في تكوين صورة �إيجابية عن
المهام ال�آتية:
ال ُمن َتجات الوطنية الفلسطينية محلياً وعالمياً ،والتّسويق لها بكفاءة وبفاعلية ،ويتحقق ذلك من خلال َ
تنفيذ �أنشطة عن جوانب �إدارة التسويق ،ومراحل تطوره.
تحليل حالة دراسية عن العلاقة بين البيع والتسويق.
تنفيذ �أنشطة عن مجالات ونطاقات النشاط التسويقي ،وماه ّية المزيج التسويقي ومكوناته.
ح ّل �أمثلة رياضية عن تسعير ال ُمن َتجات بطرق مختلفة.
تنفيذ �أنشطة عن تصنيف المفردات الترويجية ،والمقارنة بين مؤسسات التوزيع العاملة في السوق.
تنفيــذ �أنشــطة عــن سلســلة ال�إ مــداد لســلعة اســتهلاكية ،وتحديــد الجهــة ال ُمشــترية لل ُمن َتــج ،والتســاؤلات التــي
ُتطــرح عنــد الشــراء.
تنفيذ �أنشطة عن تصنيف المتغيرات الشخصية للمستهلك ،وتغيرات البيئة الخارجية له.
تنفيذ نشاط عن خطوات اتّخاذ القرار الشرائي.
تنفيذ �أنشطة عن التفريق بين ُمسميات التسويق ال�إ لكتروني ،والمفاهيم المرتبطة بالتجارة ال�إ لكترونية.
تنفيذ �أنشطة عن رقمنة ال ُمن َتجات ،ونماذج ال�إ يرادات في التسعير ال�إ لكتروني.
تحليل حالة دراسية وتنفيذ نشاط عن الترويج ال�إ لكتروني والتمييز بين �أدواته.
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الدرس ال�أول مقدمة في التسويق :Introduction to Marketing
يعتبر التسويق من �أهم وظائف المشروع؛ لما يقدمه من معلومات دقيقة تصف
حاجات ورغبات الزبائن والتي يتم استخدامها ك�أساس ل�إ نتاج السلع والخدمات
المناسبة للمستهلكين� ،إذ يتحدد نجاح المشروع بقدرته على التصميم المناسب
لهذه ال ُمن َتجات والاتصال الفاعل مع المستهلكين المتوقعين ،وتقديم ُمن َتجاته ب�أسعار
تمكن المستهلكين من شرائها في �أماكن يستطيعون الوصول �إلىها .فما المقصود
ب�إدارة التسويق؟ وما �أهمية التسويق؟ وكيف نش�أ؟ وما الفرق بين التسويق والبيع؟
مفهوم إ�دارة التسويق :Marketing Managment Concept
يرتبــط مفهــوم �إدارة التســويق بثلاثــة جوانــب رئيســة ،هــي :العمليــة ال�إ داريــة ،وحاجــات ورغبــات المســتهلكين،
والمزيــج التســويقي المناســب ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )١جوانــب �إدارة التســويق :الجــدول ال�آتــي يحتــوي علــى مكونــات �إدارة التســويق ،والمطلــوب :نقــل كل
مكــون �إلــى العمــود المناســب لــه:
الرقم

مكونات إ�دارة التسويق

١

التوزيع لل ُمن َتجات.

٢

الرقابة على ُمن َتجات المشروع.

٣

ُمن َتجات ترغب في شرائها.

٤

التوجيه لل�أنشطة التسويقية.
الترويج ل ُمن َتجات المشروع.

٦

التنظيم للموارد التسويقية.
ُمن َتجات من الضروري الحصول عليها.

٨

التسعير لل ُمن َتجات.

٥
٧

جوانب إ�دارة التسويق
العملية
ال�إ دارية

رغبة
حاجة
المستهلك المستهلك

المزيج
التسويقي

 ٩التخطيط للعملية التسويقية.
ُ ١٠مخرجات النظام من سلع وخدمات.
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن �إدارة التســويق هــي عمليــة �إداريــة تقــوم علــى التخطيــط والتنظيــم والتوجيــه والرقابــة الهادفــة
�إلــى تحديــد حاجــات الزبائــن ال�أساســية ورغباتهــم التفضيليــة؛ لبنــاء مزيــج تســويقي ملائــم مــن ال ُمن َتــج والتســعير والترويــج
والتوزيــع يحقــق �أهــداف المســتهلكين والربــح المطلــوب للمشــروع.
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َنش�أة التسويق :Marketing Evolution
تطــور مفهــوم التســويق مــن العمــل فــي بيئــة بســيطة قليلــة المنافســة ،يتطلــع فيهــا الزبائــن للحصــول علــى الكميــات
المناســبة مــن الســلع والخدمــات� ،إلــى بيئــة افتراضيــة مبنيــة علــى التواصــل المباشــر والمســتمر مــع الزبائــن ،وتمكينهــم
مــن كل المعلومــات اللازمــة فــي الوقــت المناســب ،للحصــول علــى مــا يفــوق توقعاتهــم مــن الســلع والخدمــات ،الشــكل
ال�آتــي يوضــح ذلــك:
مرحلة ال�إ نتاج 1860 Production Eraم 1920 -م
 بيع ما يتم �إنتاجه - .المنافسة قليلة - .بدائية الاختيار الاستهلاكي.مرحلة المبيعات 1920 Sales Eraم 1940 -م
 فائــض فــي ال�أســواق - .زيــادة المنافســة الســعرية - .يمكــن بيــع مــا يتــم ترويجــهوتوزيعــه.
مرحلة قسم التسويق 1940 Marketing Department Eraم 1960 -م
 زيادة شدة المنافسة وظهور العلامات التجارية  -ظهور دور مركزي للمستهلك. تجميع ال�أنشطة التسويقية في قسم للتسويق.مرحلة شركة التسويق 1960 Marketing Company Eraم 1990 -م
 المسـتهلك محور العملية التسـويقية - .وجدت ال ُمنشَ ـ�أة ل�إ شـباع حاجات الزبائن. الهدف ال�أول لل ُمنشَ ـ�أة هو التسـويق - .سـيطرة النشـاط التسـويقي في ال ُمنشَ ـ�أة.مرحلة علاقات التسويق 1990 Realationship Marketing Eraم 2010 -م
 تبنــى شــعار الزبائــن مــدى الحيــاة - .بنــاء الثقــة هــو �أســاس العلاقــات مــع الزبائــن. الاهتمــام بدراســات مســوحات الزبائــن.مرحلــة التســويق بالشــبكات الاجتماعيــة Social Networks Marketing
2010 Eraم  -مســتمر.
 انتشــار التســويق َع ْبـ َـر الشــبكات الاجتماعيــة ال�إ لكترونيــة - .يتمتــع الزبــون بحريــةالتواصــل ال�إ لكترونــي التســويقي علــى مــدار الســاعة.
شكل ( :)١تطور مفهوم التسويق.
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نشاط ( )٢مراحــل التســويق :يتضمــن الجــدول ال�آتــي المراحــل الحديثــة للتســويق ،والمطلــوب :عقــد مقارنــة بينهــا،
مــن حيــث مــا ورد فــي الجــدول:
الرقم

معيار المقارنة

١
٢
٣

ال�أساس الذي ُب ِن َيت عليه.
المنافسة.
الاهتمام بالزبائن.

مرحلة التسويق
مرحلة شركة التسويق مرحلة علاقات التسويق
بالشبكات الاجتماعية

قضيــة للبحــث :ابحــث عــن نمــاذج للتســويق بالشــبكات
الاجتماعيــة ال�إ لكترونيــة ل ُمنشَ ـ�آت عاملــة فــي الســوق الفلســطينية،
للتعــرف �إلــى �آليــة التســويق ال ُمتبعــة ،ثــم قــم بعرضــه �أمــام الطلبــة.
العلاقة بين البيع والتسويق :Marketing and Sales
يخلــط الكثيــر مــن العامليــن فــي الســوق بيــن البيــع والتســويق� ،إذ يســتخدمان كمفهــوم واحــد ،فهــل كل بيــع يعتبــر
تســويق؟ وهــل كل تســويق يعتبــر بيــع؟ هــذا مــا يتــم توضيحــه مــن خــلال الحالــة الدراســية ال�آتيــة:
حالة دراسية ( :)١أ�سماء والتسويق
تعمــل �أســماء كمندوبــة مبيعــات فــي مجــال �أجهــزة الحاســوب لــدى
�إحــدى الشــركات منــذ خمــس ســنوات ،وقــد حصلــت علــى المركــز ال�أول
بنــاء علــى حجــم المبيعــات الســنوية التــي
ل�أكثــر مــن ســنة فــي الشــركة ً
حققتهــا ،علم ـاً �أن �أســماء تحمــل شــهادة دبلــوم فــي ف ـ ّن �أعمــال البيــع مــن
�إحــدى الكل ّيــات الجامع ّيــة التقنيــة فــي فلســطين� ،إذ لديهــا قاعــدة معرفيــة
واســعة بالحاســوب ،وقــدرات كبيــرة فــي الت�أثيــر وال�إ قنــاع ،وخبــرة فــي الســوق
الــذي تعمــل فيــه ،ولكنهــا لا تفضــل التعامــل مــع زملائهــا ،كمــا �أن مهاراتهــا
ضعيفــة فــي التخطيــط والرقابــة وكتابــة التقاريــر ،بال�إ ضافــة �إلــى �أ ّن زمــلاء
العمــل يصفونهــا بالمزاجيــة فــي العمــل ،وقــد شــغرت وظيفــة مديــر التســويق
فــي الشــركة وتقدمــت �أســماء للمنافســة؛ بهــدف الحصــول علــى هــذا الشــاغر ،علم ـاً �أن الخريطــة التنظيميــة فــي
الشــركة التــي تعمــل فيهــا �أســماء كمــا ي�أتــي:
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ال�إ دارة العامة

الدائرة المالية

دائرة التسويق

دائرة العمليات

دائرة تكنولوجيا
المعلومات

قسم ال ُمنتَج

قسم الترويج

قسم التسعير

تنشيط
المبيعات

مندوبي
المبيعات

الدعاية وال�إ علان

قسم التوزيع

المطلوب :ال�إ جابة عن ال�أسئلة ال�آتية؛ وذلك من خلال المجموعات الصفية:
س :١ما الذي جعل �أسماء ناجحة في �أعمال البيع؟
س :٢ما المواصفات المطلوبة لشاغل وظيفة مندوب المبيعات؟
س :٣ما المواصفات المطلوبة لشاغل وظيفة مدير التسويق؟
س :٤هل ترى �أسماء ُمرشحة مناسبة لشغل وظيفة مدير التسويق في الشركة؟ ولماذا؟
س :٥ما الفرق بين البيع والتسويق؟
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن التســويق نشــاط �أوســع مــن البيــع� ،إذ يشــتمل علــى صياغــة ال ُمن َتــج وتســعيره والترويــج
لــه ،واســتخدام القنــوات المناســبة لتوزيعــه ،بينمــا ُيشـ ِّكل البيــع ثمــرة التســويق الناجــح� ،إذ يتمثــل بتمكيــن المشــتري مــن
الانتفاع بال ُمن َتج مقابل دفع قيمته.
أ
	�همية التسويق :Marketing Importance
يمثــل التســويق فــي العصــر الحالــي عنصــراً هامـاً فــي ال�أعمــال ،فبدونــه لا يســتطيع المشــروع البقــاء والاســتمرار فــي
الجـ ْودة والصداقــة مــع البيئــة ،والمســؤولية الاجتماعيــة ،ضمــن
الســوق ،فقــد يصنــف المشــروع ضمــن �أعلــى مســتويات َ
المجتمــع الــذي يعمــل فيــه ،ولكــن بــدون التســويق لــن يعلــم الزبائــن عنــه ولا عــن ُمن َتجاتــه ،وبالتالــي لــن ي�أخــذ نصيبــه مــن
مشــترياتهم ،علمـاً �أن التســويق لا يقتصــر فــي العصــر الحديــث علــى الســلع والخدمــات ،بــل يمتــد ليشــمل ال�أشــخاص
وال�أماكــن وال�أفــكار والقضايــا ،وهــذا ُيفضــي للمفهــوم الشــمولي للتســويق ،النشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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نشاط ( )٣نطــاق الســوق :فيمــا ي�أتــي مجــالات �أو نطاقــات للنشــاط التســويقي ،والمطلــوب� :إعطــاء مثاليــن علــى
كل نطــاق وارد فــي الشــكل �أدنــاه:
نطاق التسويق
سلع

خدمات

�أفكار

�أشخاص

�أماكن

كمــا ويــؤدي التســويق دوراً هامـاً فــي جميــع ال ُمنشَ ـ�آت ،مهمــا كان طبيعــة عملهــا؛ صناعــي �أم زراعــي �أم خدماتــي،
ويوضــح الشــكل ال�آتــي �أهميــة التســويق:

زﯾﺎدة ﺗﺣﺳﯾن
اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣوﻗف زﯾﺎدة
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺗﺣﺳﯾن
ﺳﻣﻌﺔ اﻟﺗواﺻل
اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻣﻊ
اﻟزﺑﺎﺋن
شكل (� :)٢أهمية التسويق.
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أ�سئلة الدرس
سَ :1ع ِّرف المفاهيم ال�آتية:
 التسويق بالشبكات الاجتماعية.		
 الحاجات.		
 التسويق.س :2عدّد نطاقات النشاط التسويقي ،و�أ ِ
عط مثالا ً على ك ٍّل منها.
الس َب ِب َّية بين تواصل ال ُمنشَ �أة مع الزبائن وتحقيقها الربحية.
س :3وضّ ح العلاقة َّ
س :4علّل العبارة ال�آتية :ليس كل تسويق ُيفضي �إلى بيع.
س :5قارن بين مرحلة علاقات التسويق ومرحلة شركة التسويق ،من حيث ال�أدوات ال ُمس َتخدمة في التسويق.
س :6ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ما مرحلة التسويق التي يتمتع فيها الزبون بحرية التواصل على مدار الساعة؟
�أ -التسويق بالشبكات الاجتماعية.

ب -قسم التسويق.

ج -شركة التسويق.

د -علاقات التسويق.

 -٢في �أ ِّي مرحلة من مراحل تطور التسويق ،تم تبني شعار" :زبائن مدى الحياة"؟
�أ -المبيعات.

ب -قسم التسويق.

ج -شركة التسويق.

د -علاقات التسويق.

 -٣ماذا يقتضي المفهوم الشمولي للتسويق؟
�أ -التركيز على تسويق كافة �أنواع السلع والخدمات.
ب -الاهتمام بكل شيء من ُمن َتجات و�أفكار وقضايا وغيرها.
ج -التركيز على تسويق ال�أشخاص وال�أماكن.
د -تركيز الاهتمام بالدرجة ال�أولى على القضايا وال�أفكار.
 -٤ما مرحلة التسويق التي رفعت شعار" :بيع كل ما يتم �إنتاجه"؟
�أ -المبيعات.

ب -قسم التسويق.

ج -شركة التسويق.

د -ال�إ نتاج.

� -5أي من ال�آتية يشكل ثمرة التسويق الناجح والمتمثل بتمكين المشتري من الانتفاع بالمنتج مقابل دفع قيمته؟
�أ -المنتج
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ب -التسعير

ج -البيع

د -التوزيع

الدرس الثاني

المزيج التسويقي :Marketing Mix

يرتبــط نجــاح ال ُمنشَ ــ�آت بقدرتهــا علــى بنــاء مزيــج
تســويقي يلبــي حاجــات المســتهلكين ويفــوق توقعاتهــم ،فشــدة
المنافســة فــي الســوق وتطــور الوعــي الاســتهلاكي جعلــت
مــن المســتهلك المحــور ال�أســاس للتســويق� ،إذ يبــد�أ النشــاط
التســويقي بتحديــد الاحتياجــات وينتهــي بتقديــم الســلع
والخدمــات ،فمــا المزيــج التســويقي؟ ومــا مكوناتــه؟ وكيــف
يكــون فاعــلا ً فــي تحقيــق �أهــداف ال ُمنشَ ــ�أة؟
ماه ّية المزيج التسويقي :Marketing Mix’s Essence
ي َع ْبـ َـر المزيــج التســويقي عــن ال ُمنشَ ـ�أة بصورتهــا الشــمولية� ،إذ يظهــر الكيفيــة التــي اختارتهــا ل�إ شــباع حاجــات ورغبــات
زبائنهــا ،وذلــك مــن خــلال صياغــة التوليفــة الملائمــة مــن مكونــات المزيــج التســويقي التــي تعــرف بـــ ( ،)4 P'sوالنشــاط
ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )١مكونــات المزيــج التســويقي :فيمــا ي�أتــي شــكل يوضــح مكونــات المزيــج التســويقي ل ُمن َتــج مــا ،والمطلــوب:
تحديــد هــذه المكونــات على الشــكل:

نسـتنتج ممـا سـبق� ،أن المزيـج التسـويقي هـو توليفـة العناصـر التسـويقية ال�أربعـة المتحكـم بهـا مـن ال ُمنشَ ـ�أة ،والتـي
لا تقـف عنـد تلبيـة حاجـات المسـتهلكين بـل تتجـاوز توقعاتهـم� ،إذ يت�ألـف المزيج التسـويقي من �أربعـة مكونات ،هي:
ال ُمنتَـج ( )Productوالسـعر ( )Priceوالترويـج ( )Promotionوالتوزيـع ( ،)Placeفـكل مـن هـذه المكونـات مهـم
بحـد ذاتـه �إذ يلبـي جـزء مـن احتياجـات ورغبـات المسـتهلكين ،ف�إذا تم مزجها معاً بطريقة فاعلة ،سـيقود ذلك �إلى تحقيق
�أهـداف ال ُمنشَ ـ�أة وتعزيـز مكانتهـا التسـويقية ،والنشـاط ال�آتـي يوضـح المكونـات التفصيلية لعناصر المزيج التسـويقي:
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نشــاط ( )٢المكونــات التفصيليــة للمزيــج التســويقي :فيمــا ي�أتــي مجموعــة مــن المفــردات التســويقية ،والمطلــوب:
تصنيفهــا حســب تبعيتهــا لعناصــر المزيــج التســويقي ،مــن خــلال �إدراجهــا فــي الجــدول �أدنــاه:

ا ُلمنتَج

التسعير

التوزيع

الترويج

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نستنتج مما سبق� ،أن المزيج التسويقي يتكون من �أربعة عناصر ،فيما ي�أتي توضيح لكلٍ منها:
أ�ولاً :ال ُمن َتــج  :Productكيــان مــادي �أو معنــوي ،علــى شــكل ســلعة �أو خدمــة لهــا ســمات وثمــن محــدد ،يقدمهــا
المشــروع وتحتــوي منافــع يرغــب فيهــا المســتهلك ،وفيمــا ي�أتــي توضيــح للعوامــل التــي يجــب دراســتها فــي ال ُمن َتــج:
ـواء كانــت منافــع ماديــة
 -١منافــع ال ُمن َتــج :وهــي كل مــا تقدمــه الســلعة �أو الخدمــة للزبــون بشــكل �أساســي �أو ثانــوي؛ سـ ً
�أو معنويــة ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )٣منافــع ال ُمن َتــج :يعمــل مطعــم الســاحل فــي
مدينــة يافــا الفلســطينية ،ويقــدم مختلــف الوجبــات ذات
الطابــع الفلســطيني؛ مثــل :المقلوبــة والمســخن والقــدرة
كوجبــات رئيســة ،والفلافــل والحمــص والمعجنــات،
كوجبــات خفيفــة� ،إذ تشــكل هــذه الوجبــات ال ُمن َتــج
ال�أساســي لهــذا المطعــم ،والمطلوب :تعــداد ال ُمن َتجات
والخدمــات ال�أخــرى التــي تتوقــع �أن يقدمهــا المطعــم
لزبائنــه؛ مــن خــلال �إدراجهــا فــي الجــدول ال�آتــي:
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المنافع التي يقدمها مطعم الساحل
ال ُمنتَج ال�أساسي

ال ُمنتَجات والخدمات الثانوية

وجبات مختلفة ذات طابع فلسطيني؛
مقلوبة ومسخن وقدرة؛ كوجبات
رئيسة ،وفلافل وحمص ومعجنات
كوجبات خفيفة.

-

-

نســتنتج مــن النشــاط الســابق� ،أن مطعــم الســاحل يقــدم الوجبــات ذات الطابــع الفلســطيني ك ُمن َتــج �أســاس،
كمــا ويتوقــع �أن يقــدم مجموعــة مــن ال ُمن َتجــات والخدمــات الثانويــة ،مثــل :المشــروبات الســاخنة والبــاردة والحلويــات
والجلســة الهادئــة والمناظــر الجميلــة.
 .٢الاســم التجــاري :وهــو اســم مســجل قانونيـاً ،تشــتهر بــه ال ُمنشَ ـ�أة ويميزهــا عــن غيرهــا فــي الســوق والنشــاط ال�آتــي
يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )٤الاســم التجــاري :يشــيع فــي كل صناعــة مجموعــة مــن ال�أســماء التجاريــة المشــهورة ،والمطلــوب :ذكــر
ثلاثــة �أمثلــة ل�أســماء تجاريــة ل ُمن َتجــات مــن الســوق الفلســطينية ،لــكل الصناعــات المذكــورة فــي الجــدول:
ال�أثاث

الاتصال الخلوي

المياه المعدنية

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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يعتبــر اختيــار الاســم التجــاري مــن �أهــم القــرارات التــي تتخذهــا ال ُمنشَ ـ�أة؛ لمــا لــه مــن �أثــر عميــق فــي بنــاء صــورة ال ُمن َتــج
فــي �أذهــان المســتهلكين ،لــذا يجــب مراعــاة ثقافــة المجتمــع ومســتوى تطــوره ومواكبتــه للموضــة عنــد اختيــاره.
 -٣خدمــات بعــد البيــع :وهــي كل مــا يقــدم للزبــون مــن خدمــات بعــد عمليــة البيــع؛ كالتركيــب والصيانــة ،والنشــاط
ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )٥تقــدم المشــاريع لزبائنهــا العديــد مــن الخدمــات بعــد عمليــة البيــع ،فعنــد شــرائك
لخدمــة ال�إ نترنــت مــن �أحــد مــزودي ال�إ نترنــت الفلســطينيين ،ف�إنــك تتوقــع الحصــول علــى العديــد
مــن الخدمــات بعــد عمليــة الاشــتراك ،والمطلــوب :تعــداد س ـتّاً مــن هــذه الخدمــات.
________________.١

________________.٣

________________.٥

________________.٢

________________.٤

________________.٦

نســتنتج� ،أن خدمــات مــا بعــد البيــع تهــدف �إلــى تمكيــن المشــتري مــن تحقيــق المنافــع التــي يقدمهــا ال ُمن َتــج ،مثــل:
النقــل والتركيــب والتدريــب علــى الاســتخدام والكفالــة والصيانــة ،وهــي مــن المجــالات التــي تتنافــس ال ُمنشَ ـ�آت فيمــا
بينها ،محاولة منها لجلب الزبائن.
ثاني ًا :التسعير :Price
ُيعد التسعير المكون الوحيد في المزيج التسويقي الذي يجلب ال�إ يرادات
مباشرة للمشروع� ،إذ يترتب على باقي عناصر المزيج التسويقي دفع
نفقات ،وينظر �إلى التسعير ب�أنه عملية تحديد للقيمة التي سيدفعها
المشتري ،مقابل حصوله على السلعة �أو الخدمة التي يقدمها البائع له،
�إذ تتعدد طرق التسعير لل ُمن َتجات ،وفيما ي�أتي �أهمها:
 -١طريقة متوسط �أسعار المنافسين :Average Prices of Competitors
تقوم هذه الطريقة على حصر �أسعار السلع �أو الخدمات المنافسة والتي تتشابه في
الج ْودة مع ال ُمن َتجات المرغوب في تسعيرها ،ثم حساب المتوسط الحسابي ل�أسعار
مستوى َ
هذه ال ُمن َتجاتُ ،ليش ِّكل منطلقاً لتسعير ال ُمن َتجات ،فمثلا ً لو كان يتنافس في سوق �أنظمة
الج ْودة ،وتُقدَّم
المحاسبة المحوسبة �أربع شركات ،حيث تتقارب هذه ال�أنُ ُظمة في مستوى َ
ب�أربعة �أسعار ،هي )٦٠٠٠( :دينار و( )٦٢٠٠دينار و ( )٦٤٠٠دينار )٦٦٠٠( ،دينار.
ف إ� ّن السعر المقترح لنظام محوسب جديد للمحاسبة ،وذلك باستخدام هذه الطريقة سيكون �أقل سعر مقترح هو �أدنى
سعر ُيقدَّم به ال ُمن َتج في السوق ،كما �أن �أعلى سعر مقترح هو �أعلى سعر ُيقدَّم به ال ُمن َتج في السوق� ،أما السعر المقترح
المحسوب للنظام هو متوسط �أسعار جميع المنافسين والبالغ ( )٦٣٠٠دينار ،بال�إ ضافة �إلى �إمكانية التسعير ضمن مدى
�أقل سعر و�أعلى سعر في السوق.
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 -٢طريقة التسعير على �أساس التكلفة :Cost Based Pricing
تقــوم علــى �أســاس �إضافــة هامــش ربــح معيــن �إلــى �إجمالــي تكلفــة
ال ُمن َتــج ،حيــث يتــم حســاب جميــع التكاليــف التــي يتحملهــا المشــروع
مــن لحظــة تصميــم ال ُمن َتــج وحتــى وصولــه الــى المســتهلك جاهــزاً
للاســتخدام ،ثــم يضــاف �إليهــا هامــش ربــح محــدد لنصــل �إلــى الســعر
المقترح ،النشاط ال�آتي يبين ذلك:

أ�تع لّ ــم - :يؤثــر علــى تحديــد
هامــش ال ربــح المطلــوب :متوســط هامــش
ربــح المنافســين وسياســة التســعير الداخليــة
للمشــروع.
 س ــعر ال ُم ن َت ــج المقت ــرح = �إجمال ــي تكلف ــةال ُم ن َت ــج ال واح ــد  +هام ــش ال رب ــح.

نشاط ( )6التســعير علــى �أســاس التكلفــة :فيمــا ي�أتــي بيانــات التكاليــف المرتبطــة بال�ألــواح التعليميــة الذكيــة (Smart
 ،)Boardوهــي كمــا ي�أتــي:
�أ -التكلفة ال�أولية للوح الواحد =  ١٠٠٠دينار.
ب -تكلفة برمجة اللوح الواحد =  %٣من التكلفة ال�أولية للوح.
ج -تكلفة نقل اللوح الواحد =  %١من التكلفة ال�أولية للوح.
د -تكلفة تركيب اللوح وتوصيله بالشبكة =  %١من التكلفة ال�أولية للوح.
هـ -نسبة هامش الربح =  %٢٠من التكلفة الكلية للوح الواحد.
المطلوب :احسب سعر بيع اللوح شاملا ً للبرمجة والنقل والتركيب والربط بالشبكة ،بطريقة التسعير على �أساس التكلفة.
نســتنتج مــن النشــاط الســابق� ،أن ســعر اللــوح التعليمــي الذكــي الواحــد المقتــرح هــو ( )١٢٦٠دينــار ،و�أن هــذا
الســعر تــم حســابه مــن خــلال �إضافــة هامــش الربــح �إلــى �إجمالــي تكلفــة اللــوح ،كمــا ويجــب مراعــاة متوســط �أســعار
لجـ ْودة ُمن َتجــات المنافســين ،بســعر �أعلــى مــن
المنافســين عنــد التســعير ،فــلا يجــوز تســعير ال ُمن َتــج المشــابه فــي جودتــه َ
�أســعارهم؛ ل�أن المســتهلكين لــن يقبلــوا بهــذا الســعر وســيتوجهون �إلــى ال ُمن َتجــات المنافســة ال�أقــل ســعراً.
ثالثاً :الترويج :Promotion
هــو عمليــة اتصــال �إقناعــي ،محورهــا ســلعة �أو خدمــة �أو فكــرة �أو مــكان
�أو شــخص �أو نمــط ســلوكي معيــن؛ بهــدف الت�أثيــر فــي الجمهــور المســتهدف
لل ُمن َتــج ،واســتمالة اســتجابتهم الســلوكية �إزاء مــا ُيــر ّوج لهــم.
وتتــم عمليــة الاتصــال الترويجــي� ،إمــا باســتخدام ال�أســلوب الشــخصي المباشــر
()Face to Face؛ كالبيــع الشــخصي� ،أو باســتخدام ال�أســلوب غيــر المباشــر ،مــن
خــلال وســائل الاتصــال الجماهيريــة ()Mass Media؛ كالدعايــة وال�إ عــلان ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )٧الترويــج :فيمــا ي�أتــي مجموعــة مــن المفــردات الترويجيــة ،والمطلــوب :تصنيفهــا حســب تبعيتهــا لعناصــر
المزيــج الترويجــي؛ مــن خــلال �إدراجهــا فــي الجــدول �أدنــاه:
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اللقاءات البيعية
العينات المجانية
الصحف

الدعاية

التلفاز

كوبونات التسوق

المجلات

البريد ال�إ لكتروني

البريد العادي
نقاط الشراء المتنقلة

المواقع ال�إ لكترونية

التسويق َع ْب َر الهاتف
الملصقات على الحافلات
حملات التبرع الخيري
رعاية ال�أنشطة

الشبكات الاجتماعية ال�إ لكترونية

العلاقات العامة
ترويج المبيعات
التسويق المباشر
ال�إ علان
البيع الشخصي
Public Relations Sales Promotion Direct Marketing Advertising Personal Selling
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن البيــع الشــخصي هــو اتصــال تصنف ال�أساليب الترويجية حسب التكلفة إ�لى:
مباشــر بيــن البائــع والمشــتري المتوقــع� ،أمــا ال�إ عــلان فيرتبــط
أ  .١ال�أســاليب الترويجيــة مدفوعــة التكلفــة؛ كال�إ عــلان التجــاري
باســتخدام وســائل الاتصــال الجماهيــري ،فــي حيــن �ن
والعينــات المجانيــة.

التســويق المباشــر يقــوم علــى اتصــال موجــه نحــو زبائــن

محدديــن بــدون اســتخدام وســائل الاتصــال الجماهيــري� ،أمــا  .٢ال�أســاليب الترويجيــة غيــر مدفوعــة التكلفــة؛ كالدعايــة التــي
العلاقــات العامــة ترتبــط بجميــع ال�أنشــطة الهادفــة �إلــى تكــون علــى شــكل مــادة �إخباريــة تتضمــن ال�إ شــارة �إلــى
تحســين صــورة المنشَ ــ�أة لــدى الجمهــور ،وتصنــف باقــي محتــوى ترويجــي معيــن.
ُ

ال�أنشطة التسويقية ضمن ترويج المبيعات.

رابعـ ًا :التوزيــع  :Placeهــل فكــرت يوماً كيــف وصل زيت الزيتون
الفلســطيني �إلــى الجزائــر �أو الكويــت؟ �أم كيــف وصلــت الســيارة التــي
تركبهــا �إلــى فلســطين؟ ممــا لا شــك فيــه �أن ذلــك لا يتــم بالاعتمــاد
علــى ال ُمــزارع �أو ال ُمن ِتــج فقــط ،و�إنمــا يســاعد فــي ذلــك مجموعــة مــن
مؤسســات التوزيــع التــي تعمــل فــي الســوق كوســيط لتســهيل عمليــة
تبــادل الســلع والخدمــات بيــن ال ُمن ِتجيــن والمســتهلكين ،والشــكل
ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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ال ُمن ِتجون

الوكلاء

الموزعون

ت ّجار
الجملة

تجارة
التجزئة

المستهلكون

شكل (� :)١أهم مؤسسات التوزيع.

تنبيه!!! :يمكن التخلي عن
يظهر من الشكل السابق� ،أن مؤسسات التوزيع تقوم بتسهيل تدفق السلع والخدمات �إحدى ُمنشَ �آت التوزيع ،ولكن لا
من ال ُمن ِتجين �إلى المستهلكين ،فقد تتم عملية التوزيع مباشرة من المن ِتج �إلى المستهلك يمكن التخلي عن الوظائف التوزيعية
لتلك ال ُمنشَ �أة ،لذلك ف�إن �أعضاء
�أو باستخدام مجموعة من مؤسسات التوزيع ،وهذا يعتمد على عدة عوامل؛ كطبيعة
�آخرين في قناة التوزيع سيتحملون
ال ُمن َتج و�إمكانات ال ُمن ِتجين والتباعد الجغرافي بين ال ُمن ِتجين والمستهلكين.
�أعباء القيام بهذه الوظائف.

تختلف مؤسسات التوزيع في طبيعة نشاطها؛ فمنهما ما يمتلك السلعة ويتحمل مخاطرتها ،ومنهما ما يعمل بالوكالة
مقابل عمولات ،والنشاط ال�آتي التالي يوضح الفرق بين �أعضاء قنوات التوزيع.
تجــار الجملــة وتجــار التجزئــة والــوكلاء والموزعــون �أهــم مؤسســات التوزيع في ال�أســواق،
نشاط ( )٨التوزيــع :يشـكّل ّ
والمطلــوب� :أ -عقــد مقارنــة بيــن تجــار الجملــة وتجــار التجزئــة ،حســب المجــالات الــواردة فــي الجــدول التالــي:
مجال المقارنة

تجار الجملة

تجار التجزئة

حجم التعامل
عدد الصفقات
قيمة الصفقات
ب -عقد مقارنة بين الوكلاء والموزعون ،حسب المجالات الواردة في الجدول التالي:
مجال المقارنة

الوكلاء

الموزعون

امتلاك البضاعة
العائد
الجهة التي يمثلها
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تجــار التجزئــة يتعاملــون بكميــات صغيــرة ،وعــدد صفقاتهــم كثيــرة وقيمتهــا
نســتنتج مــن النشــاط الســابق� ،أن ّ
قليلــة ،فــي حيــن �أن الموزعيــن فيمتلكــون البضاعــة ويبيعونهــا بهامــش ربــح ،ويتحملــون بذلــك ُمخاطــرة.
يشــيع اســتخدام مفهــوم سلســلة ال�إ مــداد ( )Supply Chainفــي التســويق والعمليــات ،ويرتبــط هــذا المفهــوم بتدفــق
ال ُمن َتجــات َع ْب َــر كل مراحــل ال�إ نتــاج؛ �إذ يشــمل حركــة المــواد الخــام مــن �أماكــن اســتخراجها وحتــى مســتودعات
التخزيــن ،ثــم نقلهــا �إلــى المســتهلكين َع ْبـ َـر الوســطاء ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )٩سلسلة ال�إ مداد :فيما ي�أتي شكل يوضح سلسلة �إمداد ُمن َتج خبز القمح ال�أسمر ،من شكله ال�أول كسنابل
قمح في المزارع وحتى وصوله �إلى محلات التجزئة؛ ليباع كخبز جاهز ،علماً �أن ال�أسعار المدرجة على الشكل مقدرة
بالدينار للكيلو غرام الواحد:

المطلوب :أ�جب عن ال�أسئلة ال�آتية:
سَ :١ك ِّون جدول ،تبين فيه مراحل �إنتاج الخبز وتكلفتها.
س :٢احسب القيمة المضافة لكل مرحلة �إنتاج.
س :٣ما مجموع القيمة المضافة لكل المراحل؟
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س :٤ما علاقة مجموع القيمة المضافة بسعر أ�الخبز؟
سئلة الدرس
س :١مــا المقصــود بالمفاهيــم ال�آتيــة:
 التّرويج؟ -ال ُمن َتج؟

 -التّوزيع؟

س :٢ما الجوانب الواجب دراستها في التوزيع؟
س :٣عدد سبع �أدوات ترويجية يمكن استخدامها في السوق الفلسطينية.
س :٤ما الفرق بين ال ُمن َتج ال�أساس وال ُمن َتج الثانوي لل ُمنشَ �أة؟
سَ :٥ب ِّين �أثر الاسم التجاري في بناء صورة لل ُمن َتج في �أذهان المستهلكين.
س :٦تُقـدِّم المشــاريع للزبائــن العديــد مــن الخدمــات بعــد عمليــة البيــع ،فعنــد شــرائك لخدمــة الاتصــال الخلــوي مــن
�إحــدى شــركات الاتصــالات الخلويــة الفلســطينية ،ف�إنــك تتوقــع الحصــول علــى العديــد مــن الخدمــات بعــد الاشــتراك،
والمطلــوب :تعــداد ســت مــن هــذه الخدمــات.
س :٧فيما ي�أتي بيانات التكاليف المرتبطة ب�أجهزة تنقية المياه ،وهي كما ي�أتي:
�أ -التكلفة ال�أولية للجهاز الواحد=  ٢٠٠٠دينار.
ب -تكلفة نقل الجهاز الواحد=  %٤من التكلفة ال�أولية للجهاز.
ج -تكلفة تركيب الجهاز وتوصيله بالمياه=  %٨من التكلفة ال�أولية للجهاز.
د -نسبة هامش الربح=  %٢٠من التكلفة الكلية للجهاز الواحد.
المطلوب :احسب سعر بيع الجهاز شاملا ً للنقل والتركيب والربط بالمياه ،بطريقة التسعير على �أساس التكلفة.
س :٨ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ما الذي يبني صورة ال ُمن َتج في �أذهان المستهلكين؟
ج -ال ُمن َتج نفسه.
ب -السعر.
أ� -الاسم التجاري.

د -خدمات ما بعد البيع.

 -2في �أي عنصر من عناصر المزيج التسويقيَ ،تكّ ُمن المنافع التي يحصل عليها المستهلك؟
د -الترويج.
ج -التوزيع.
ب -ال ُمن َتج.
�أ -التسعير.
 -3ما ال ُم َك ِّون الوحيد الذي يجلب ال�إ يرادات مباشرة للمشروع؟
د -التسعير.
ج -الترويج.
ب -التوزيع.
�أ -ال ُمن َتج.
 -4ما الوظيفة المرتبط بجميع ال�أنشطة الهادفة �إلى تحسين صورة ال ُمنشَ �أة لدى الجمهور؟
د -الترويج.
ج -ال�إ علان.
ب -العلاقات العامة.
�أ -البيع الشخصي.
� -5أي من الوظائف ال�آتية تهدف �إلى الت�أثير واستمالة الزبائن لشراء ُمن َتج المشروع؟
د -العلاقات العامة.
ج -الدعاية وال�إ علان.
ب -البيع الشخصي.
�أ -الترويج.
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الدرس الثالث

سلوك المستهلك Consumer Behavior

ُين َظــر للمســتهلك فــي التســويق المعاصــر ،علــى �أنــه الســبب الرئيــس لوجــود ال ُمنشَ ـ�أة؛ �إذ �أن تحقيــق ال ُمنشَ ـ�أة ل�أهدافها
وضمــان بقائهــا واســتمرارها فــي الســوق ،يعتمــد بشــكل كبيــر علــى فهمهــا العميــق لســلوك المســتهلكين الحالييــن
والمتوقعيــن ،فقــرارات الشــراء التــي يتخذهــا المســتهلكون تن ُتــج عــن عمليــة مركبــة تتداخــل فيهــا عوامــل شــخصية
وتســويقية وبيئيــة؛ فبعــض هــذه العوامــل يمكــن التحكــم بهــا مــن قبــل ال ُمنشَ ـ�أة والكثيــر منهــا خــارج عــن ســيطرتها .فمــا
ســلوك المســتهلك؟ ومــا العوامــل المؤثــرة فيــه؟
ماه ّية سلوك المستهلك :Essence’s of Consumer Behavior
ُي َص َنــف مســتهلكي الســلع والخدمــات �إلــى :مســتهلكين نهائييــن ( )Ultimate Consumerومســتهلكين صناعييــن
( ،)Industrial Consumerوالنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )١تصنيــف مســتهلكي ال ُمنتــج :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن ال ُمن َتجــات ،والمطلــوب :تصنيفهــا
حســب الجهــة المشــترية لهــا؛ بوضــع �إشــارة (✓) فــي المــكان المناســب:
ال ُمنتَجات
 .١سيارة للاستخدام المنزلي.

جهة الشراء
مستهلك نهائي

مستهلك صناعي

 .٢قطن خام.
 .٣شاحنة لنقل البضائع.
 .٤جهاز حاسوب منزلي.
 .٥خضراوات للمطاعم.
بالجملة.
 .٦ملابس ُ
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن المســتهلك النهائــي هــو الــذي يشــتري ال ُمن َتجــات للاســتخدام النهائــي؛ بهــدف �إشــباع
الحاجــات والرغبــات الماديــة والمعنويــة ،مثــل :شــراء الطعــام �أو الملابــس �أو ال�أدوات الكهربائيــة المنزليــة �أو الحصــول
علــى الخدمــات؛ كالميــاه ،والكهربــاء ،والرياضــة ،والترفيــة ،والعــلاج� ،أمــا المســتهلك الصناعــي؛ فيتمثــل فــي كل
ال�أفــراد وال ُمنشَ ـ�آت التــي تقــوم بشــراء ال ُمن َتجــات بغــرض الاســتخدام فــي ال�إ نتــاج �أو �إعــادة البيــع ،مثــل :شــراء المــواد الخــام
للتصنيــع �أو البضاعــة بهــدف �إعــادة بيعهــا �أو القرطاســية اللازمــة لتقديــم الخدمــة ،وقــد تكــون هــذه ال ُمنشَ ـ�آت تجاريــة �أو
صناعيــة �أو حكوميــة �أو غيــر ذلــك� ،إذ تحتاجهــا لتتمكــن مــن �أداء مختلــف وظائفهــا.
تولي ال ُمنشَ �آت �أهمية كبيرة لدراسة سلوك المستهلك ،فهو نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية،
التي تُ َص ِعب من تفسـير هذا السـلوك وربطه بسـبب محدد� ،إذ تتعدد السـلوكيات التي يمارسـها المسـتهلكون عند تحديد
احتياجاتهم واختيار ما يرغبون فيه ،ولتوضيح مفهوم سـلوك المسـتهلك ،نفذ النشـاط ال�آتي:
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نشــاط ( )٢تســاؤلات الشــراء لل ُمن َتــج :فيمــا ي�أتــي مجموعــة مــن ال�أســئلة التــي قــد تــدور فــي ذهــن المســتهلك عنــد
شــرائه لهاتــف خلــوي ذكــي ،والمطلــوب :ال�إ جابــة عــن ال�أســئلة ال�آتيــة بمــا ينطبــق علــى حالتــك:
س :١لماذا �أشتري جهاز الهاتف؟ ...........................
س :٢ما نوع الجهاز الذي س�أشتريه؟ .........................
س :٣متى س�أشتري الجهاز؟ ...............................
س :٤كم جهازاً س�أشتري؟ ................................
س :٥بكم س�أشتري الجهاز؟ ...............................
س :٦من �أين س�أشتري الجهاز؟ ............................
س :٧كيف س�أشتري الجهاز؟ ..............................
س :٨من سيقوم بعملية الشراء؟ .............................
س :٩بمن س�أستعين لاتخاذ قرار الشراء؟ ......................
نلاحــظ ممــا ســبق� ،أن دراســة ســلوك المســتهلك هــو الوقــوف علــى �أفعــال واســتجابات وخصائــص المســتهلك؛
لمعرفــة اهتماماتــه وحاجاتــه ودوافعــه وتفضيلاتــه والتن ّبــؤ بســلوكه المســتقبلي ،بغيــة تحديــد الكيفيــة التــي يمكــن مــن
خلالهــا الت�أثيــر عليــه وتوجيهــه لمــا يحقــق �أهــداف ال ُمنشَ ـ�أة� ،إذ تهتــم ال ُمنشَ ـ�آت بدراســة ســلوك المســتهلك ،مــن خــلال
ال�إ جابــة عــن ال�أســئلة الهامــة التــي تحــدد مــن هــو المســتهلك؟ وذلــك مــن خــلال معرفــة حاجاتــه ورغباتــه ،ونــوع ال ُمن َتــج
الــذي يشــتريه ،ووقــت الشــراء ومكانــه ،وكميــة الشــراء وتكلفتهــا ،وطريقــة الشــراء والجهــة ال ُمن ّفــذة لــه.
نموذج سلوك المستهلك :Consumer Behavior Model
يســتخدم َمدخــل ال ُن ُظــم لتفســير قــرارات الشــراء الاســتهلاكي �أو الصناعــي ،فتشــكل مثيــرات الســوق؛ كال ُمن َتــج
والســعر مدخــلات للنظــام ،فــي حيــن تمثــل خطــوات القــرار الشــرائي العمليــات فــي هــذا النظــام ،وتعتبــر قــرارات الشــراء؛
كوقــت الشــراء ومــكان الشــراء مخرجــات لهــذا النظــام� ،إلا �أن عمليــة قــرار الشــراء تت�أثــر بالمؤثــرات الشــخصية للمشــتري؛
كالدوافــع وال�إ دراك مــن جهــة ،والمؤثــرات البيئيــة؛ كالعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة مــن جهــة �أخــرى ،والشــكل ال�آتــي
يوضــح ذلــك:
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المؤثرات الشخصية
 الديمغرافية. الدوافع. ال�إ دراك. -نمط الحياة.

مثيرات السوق
 ال ُمنتَج. السعر. الترويج.-التوزيع.

قرارات المشتري
عملية القرار
(المستهلك النهائي �أو
المشتري الصناعي)

 لمــاذا ،ومــاذا ،و�أيــن،ومتــى ،وكــم ،وبكــم،
وكيــف �أشــتري؟
 -من يشتري؟

المؤثرات البيئية
 الاجتماعية. الثقافية. -الاقتصادية.

شكل ( :)١سلوك المستهلك كنظام.

لتوضيح نموذج سلوك المستهلك نتناول عناصره ،كما ي�أتي:
�أولاً :الخصائص الشخصية للمشتري :Buyers Personal Characteristics
تختلــف الخصائــص الشــخصية مــن مســتهلك �إلــى �آخــر؛ باختــلاف البيئــة التــي يعيــش
فيهــا ،فــكل منــا لــه شــخصيته التــي تطــورت َع ْبـ َـر ســنوات حياتــه� ،إلــى �أن �أصبحــت ســمة فريــدة
تميــزه عــن غيــره ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح بعضـاً مــن جوانــب الشــخصية:
نشاط ( :)٣خصائــص المســتهلك :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن المتغيــرات الشــخصية للمســتهلك،
والمطلوب :تصنيفها حسب علاقتها بجوانب الشخصية؛ بوضع �إشارة ( ) في المكان المناسب:
المتغيرات الشخصية
 .١الاهتمامات.
 .٢الفئات العمرية.
 .٣ال�أنشطة الممارسة.
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الديمغرافية

الخصائص الشخصية للمستهلك
ال�إ دراك
الدوافع

نمط الحياة

 .٤الشعور بالجوع.
 .٥غربلة البيانات.
 .٦الجنس.
.٧التذكر الانتقائي لل� أشياء.
 .٨ال�آراء ال ُمتبنّاة.
 .٩تقدير الذات.
.١٠التفسير الشخصي المعلومات.
 .١١الشعور بالخوف.
 .١٢المهنة المزاولة.

نلاحظ مما سبق� ،أن الخصائص الشخصية للمستهلك تتكون من مجموعة من الجوانب ،وهي:
 .١الخصائـص الديموغرافيـة للمسـتهلك؛ وتضـم مجموعـة مـن العوامـل
التـي تصـف الجوانـب الظاهـرة من شـخصيته ،مثل :السـن والجنس والمهنة
ومسـتوى الدخـل ،حيـث تختلـف حاجاتـه ورغابتـه باختلاف هـذه العوامل.
 .٢الدوافــع؛ وت َع ْب َــر عــن حاجــات غيــر مشــبعة بدرجــة كافيــة لــدى
المســتهلك ،تضغــط عليــه وتحركــه للبحــث عــن وســيلة معينــة ل�إ شــباعها،
مثــل :الجــوع والعطــش والخــوف والحاجــة لل�إ نتمــاء والتقديــر والمكانــة
الاجتماعيــة ،وتختلــف دوافــع الشــراء لــدى المســتهلكين ،فمنهــم مــن يشــتري ال ُمن َتــج لاشــباع حاجــات نفســية؛ كالتفاخر
�أو التباهــي �أو جــذب الانتبــاه ،ومنهــم مــن يشــتريه ل�إ شــباع حاجــات ماديــة؛ كانخفــاض ســعره �أو ارتفــاع جودتــه.
 .٣ال�إ دراك؛ هــو عمليــة يتــم بمقتضاهــا اختيــار وتفســير المعلومــات ،ثــم �إعطائهــا معنــى خــاص يســاعد علــى فهــم مــا
يــدور فــي المحيــط� ،إذ يت�أثــر المســتهلك بثلاثــة �أنــواع مــن العمليــات ال�إ داركيــة ،وهــي :الانتبــاه الانتقائــي القائــم علــى
تركيــز المســتهلك علــى مثيــر معيــن دون غيــره ،بمــا يتوافــق مــع حاجاتــه واهتماماتــه وخبراتــه ،فالدمــى مثــلا ً تشــكل مثيــر
لل�أطفــال ،ثــم التحريــف الانتقائــي القائــم علــى تفســير المعلومــات بطريقــة تدعــم معتقداتــه وتتوافــق مــع قدراتــه العقليــة
والنفســية واتجاهاتــه ،و�أخيــراً الاســتبقاء الانتقائــي القائــم علــى تذكــر مــا يتوافــق مــع اتجاهاتــه واحتياجاتــه واهتماماتــه،
فســرون شــرب الحليــب مثــلاً :علــى �أنــه مظهــر مــن مظاهــر الطفولــة.
فبعــض الشــباب ُي ِّ
 .٤نمـط الحيـاة؛ هـو طريقـة معيشـة الفـرد ال ُم َع ِّبـرة عـن نشـاطاته التي يمارسـها ،واهتماماته التي يركز عليهـا ،و�آرائه التي
يتبناهـا؛ فالمغتربيـن العائديـن يميلـون لارتيـاد مواقـع تجاريـة �أو ترفيهيـة معينـة ذات نمط حياة يماثل البيئـة العائدين منها.
ثانياً :الخصائص البيئية :Environmental Characteristics
يؤثــر علــى ســلوك المســتهلك مجموعــة مــن الخصائــص البيئيــة ،والتــي لا يمكــن التحكــم بهــا مــن قبــل ال ُمنشَ ـ�أة ،الشــكل
ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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الخصائص
الاجتماعية
سلوك
المستهلك
الخصائص
الثقافية

الخصائص
الاقتصادية

شكل ( :)٢بيئة سلوك المستهلك.

ولتوضيح مكونات الخصائص البيئية الثلاث ،ننفذ النشاط ال�آتي:
نشاط ( :)٤الخصائص البيئية :فيما ي�أتي مجموعة من متغيرات البيئة الخارجية( :البطالة ،ال�أسرة ،الدين ،التقاليد،
الزواج ،الدخل ،العادات ،الضرائب ،الجماعات المرجعية ،التضخم ،القيم) ،والمطلوب :تصنيفها
حسب تبعيتها لكل نوع من الخصائص البيئية؛ بوضعها في العمود المناسب من الجدول ال�آتي:

الخصائص
الاجتماعية

الخصائص
الثقافية

الخصائص
الاقتصادية

الجماعــات المرجعيــة � :Reference Groupsأيــة جماعــات لهــا ت�أثيــر مباشــر �أو غيــر مباشــر علــى ال�أفــراد �أو علــى
مواقفهــم نحــو شــراء ُمن َتــج معيــن؛ كعلمــاء الديــن والمشــاهير و�أفــراد العائلــة.
ثالثاً :القرار الشرائي :Buying Decision
يمر القرار الشــرائي لل ُمن َتجات لدى المســتهلك النهائي �أو المشــتري الصناعي بمجموعة من الخطوات المتسلســلة،
النشــاط ال�آتــي يوضــح ذلك:
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نشاط ( :)٥خطــوات القــرار الشــرائي :فيمــا ي�أتــي خطــوات عمليــة القــرار الشــرائي مرتبــة ترتيبـاً عشــوائياً ،والمطلــوب:
ترتيــب هــذه الخطــوات حســب تسلســل تنفيذهــا؛ وذلــك بوضــع رقــم الخطــوة فــي المــكان المناســب:
تقييم البدائل

إ�دراك الحاجة

البحث عن
المعلومات

تقييم القرار

قرار الشراء

تمــر عمليــة القــرار الشــرائي بمجموعــة مــن الخطــوات ،والتــي تبــد�أ ب ـ�إدراك الحاجــة ،يليهــا البحــث عــن المعلومــات،
ثــم تقييــم البدائــل ،فاتخــاذ قــرار الشــراء ،و�أخيــراً تقييــم فاعليــة القــرار� ،إذ يمكــن توضيــح هــذه المراحــل ،مــن خــلال
المثــال ال�آتــي:
مثــال ( :)١يرغــب حذيفــة بشــراء ســيارة جديــدة؛ بســبب كثــرة �أعطــال ســيارته القديمــة ،وارتفــاع تكاليــف صيانتهــا،
وفيمــا ي�أتــي توضيــح لخطــوات عمليــة قــراره الشــرائي:
خطوات قرار شراء سيارة جديدة

()١
إ�دراك الحاجة
الحاجـة �إلـى سـيارة
جديـدة؛ بسـبب
كثـرة �أعطال السـيارة
القديمـة ،وارتفـاع
تكاليـف صيانتهـا.

()٢
البحث عن
المعلومات

()٣

()٤

()٥

تقييم البدائل

قرار الشراء

تقييم القرار

جمع بيانات عن البدائل
ال ُمتاحـة مـن السـيارات
الجديـدة ،مـن خـلال
المواقـع ال�إ لكترونيـة
المتخصصة بالسيارات
والمجـلات وال�أصدقـاء
والعائلـة وزملاء العمل.

تتــم بوضــع المعاييــر
التــي ســيتم الاختيــار
علــى �أساســها ،مثــل:
الســعر ،ومكان الصنع،
والمتانــة ،و�آراء الخبراء،
و�آراء ال�أهل وال�أصدقاء.

اتخــاذ القــرار النهائــي بالشــراء
�أو عــدم الشــراء ،وذلــك
حســب نتائــج عمليــة التقييم،
و�إمكاناتــه الماليــة ،ف ـ�إذا قــرر
حذيفــة الشــراء يجــب عليــه
اتخــاذ سلســلة مــن القــرارات
المرتبطــة بمــكان الشــراء
وزمانــه وكيفيــة الدفــع.

لا تنتهــي عمليــة الشــراء
بمجــرد شــراء حذيفــة
للســيارة ،حيــث �أنــه يبــد�أ
بمقارنــة النتائــج التــي
حصــل عليهــا بمــا توقعــه
مــن شــراء الســيارة ،فقــد
يشــعر بالفــرح والرضــا،
�أو الخيبــة وعــدم الرضى.
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أ�سئلة الدرس

س :١عدد خطوات عملية الشراء ،ث ّم طبقها على شراء لنظام الطاقة الشمسية للمنزل.
س :٢ما ال�أسئلة التي تدور في ذهن المستهلك عند شرائه لجهاز حاسوب؟
س :٣يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن ال ُمن َتجــات ،والمطلــوب :تصنيفهــا حســب الجهــة المشــترية لهــا؛
وذلــك بوضــع �إشــارة ( ) فــي المــكان المناســب:
ال ُمنتَجات

المستهلك النهائي

جهة الشراء

المستهلك الصناعي

 .١مواد غذائية لل�أسرة.
 .٢خشب خام.
 .٣خضراوات للمطعم.
 .٤نظام تبريد للمنزل.
ب -المؤثرات البيئية
س :٤كيف يؤثر كل م ّما ي�أتي في عملية القرار الشرائي؟ �أ -نمط الحياة.
س :٥قارن بين القرار الشرائي للمستهلك النهائي والمستهلك الصناعي ،من حيث المعايير المذكورة في الجدول ال�آتي:
معيار المقارنة

للمستهلك النهائي

القرار الشرائي

للمستهلك الصناعي

 .١الهدف من الشراء.
 .٢اتّخاذ القرار.

س :٦ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ماذا نقصد بدراسة سلوك المستهلك؟
ب -معرفة اهتماماته والتنبؤ بسلوكه.
				
�أ -تحديد كيفية الت�أثير فيه.
د -معرفة خصائص ال ُمن َتج الذي يرغب في شرائه.
		
ج -الوقوف على �أفعاله واستجاباته وخصائصه.
 -٢فيما تتمثل ال ُمدخلات في سلوك المستهلك كنظام ،عند اتخاذه القرار الشرائي؟
ب4P’s -
�أ -دوافع ومكان الشراء				.
د -المؤثرات البيئية للمشتري.
			
ج -المؤثرات الشخصية للمشتري.
 -٣ماذا نقصد بالانتباه الانتقائي ،كنوع من العمليات ال�إ دراكية المؤثرة في سلوك المستهلك؟
�أ -تركيز المستهلك على مثير معين؛ يتوافق مع حاجاته اهتماماته.
ب -تركيز المستهلك على عدة مثيرات؛ بما يتوافق مع حاجاته واهتماماته.
ج -تفسير المستهلك للمعلومات؛ بطريقة تدعم معتقداته.
د -تذكر المستهلك للمعلومات؛ بما يتوافق مع اتجاهاته واهتماماته.
 -٤في �أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الشرائي ،يجب وضع المعايير التي سيتم الاختيار على �أساسها؟
د� -إدراك الحاجة.
ج -تقييم البدائل.
ب -اتخاذ القرار.
�أ -تقييم القرار.
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الدرس الرابع

التسويق ال�إ لكتروني Electronic Marketing

تعيـــش مختلـــف ال�أعمـــال فـــي عصرنـــا الحالـــي
مرحلـــة التســـويق بالشـــبكات الاجتماعيـــة ال�إ لكترونيـــة
(� ،)Social Networks Marketing Eraإذ تتســم هــذه
المرحلـــة بالتواصـــل المســـتمر بيـــن ال ُمنشَ ـــ�آت والزبائـــن
باســـتخدام هـــذه الشـــبكات ،ممـــا �أدى �إلـــى تحـــول
التس ــويق ال�إ لكترون ــي م ــن مي ــزة تنافس ــية (Competitive
 )Advantageتمي ــز صاحبه ــا وتعطي ــه �أفضلي ــة عل ــى باق ــي
المنافســ�ين �إلــ�ى ضــ�رورة تنافســ�ية(  ( �Competitive ne
 )cessityيج ــب �أن تمارس ــها جمي ــع ُمنشَ ـ ـ�آت ال�أعم ــال؛
لتحاف ــظ عل ــى اس ــتمرار بقائه ــا ف ــي الس ــوق ،فم ــا التس ــويق
ال�إ لكترونــي؟ ومــا مكونــات المزيــج التســويقي ال�إ لكترونــي؟
ماه ّية التسويق ال�إ لكتروني :E-Marketing Essence

تتعدد ُمسميات التسويق ال�إ لكتروني ،ويرتبط كلا ً منها ب�إحدى جوانب هذا المفهوم ،ولتوضيح ذلك ننفذ النشاط ال�آتي:
نشاط (ُ )١مســميات التســويق ال�إ لكترونــي :يحتــوي الشــكل ال�آتــي علــى ُمســميات للتســويق ال�إ لكترونــي،
والمطلــوب :تحديــد ال�أســاس الــذي يقــوم عليــه كل ُمســ ّمى:
التسويق ال�إ لكتروني
E- Marketing
التسويق بال�إ نترنت
Internet Marketing
التسويق َع ْب َر الصفحات ال�إ لكترونية
Web Marketing
التسويق الرقمي
Digital Marketing

نســتنتج مــن النشــاط الســابق� ،أن التســويق ال�إ لكترونــي هــو عمليــة التشــكيل والتســعير والترويــج والتوزيــع
للســلع والخدمــات الماديــة والرقميــة باســتخدام شــبكة ال�إ نترنــت الســلكية �أو الخلويــة ،ويشــمل ذلــك توظيــف لمــدى
واســع مــن التكنولوجيــا الهادفــة �إلــى تمكيــن ال ُمنشَ ـ�آت مــن التواصــل المســتمر مــع زبائنهــا� ،إلا �أن �أدوات التســويق
ال�إ لكترونــي لا تعتمــد علــى اســتخدام شــبكة ال�إ نترنــت؛ كالشاشــات الدعائيــة ال�إ لكترونيــة ( )CDللتعريــف بال ُمن َتــج.
كما تتعدد المفاهيم المرتبطة بالتسويق ال�إ لكتروني ،وللتعرف على هذه المفاهيم �إليك النشاط ال�آتي:
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نشاط ( )٢مفاهيــم مرتبطــة بالتجــارة ال�إ لكترونيــة :يحتــوي الجــدول ال�آتــي على مدلــولات مرتبطة بالتجــارة ال�إ لكترونية،
وال�أعمــال ال�إ لكترونيــة ،والســوق ال�إ لكترونيــة ،والمطلــوب :كتابــة المفهوم المناســب �أمام مدلوله:
المفاهيم

المدلولات
تقنية �إلكترونية يلتقي من خلالها المشتري والبائع؛ بهدف تبادل ال ُمن َتجات.
عملية شراء وبيع وتبادل للسلع والخدمات وال�أموال والمعلومات بوساطة شبكات الحاسوب.
عمليات التبادل ال�إ لكتروني لل ُمن َتجات وال�أموال والمعلومات ،بال�إ ضافة �إلـى خدمة الزبائن
والتعاون بين شركاء ال�أعمال و�إدارة كل الحركات ال�إ لكترونية داخل ال ُمنشَ �أة.

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن ال�أعمــال ال�إ لكترونيــة هــي مفهــوم �أوســع مــن التجــارة ال�إ لكترونيــة ،بينمــا يعتبــر الســوق
ال�إ لكترونــي �إطــاراً لتبــادل ال ُمن َتجــات بيــن البائــع والمشــتري فــي البيئــة الرقميــة (ال�إ لكترونيــة والافتراضيــة).
لقــد �أصبــح التســويق ال�إ لكترونــي �إحــدى ضروريّــات الحيــاة المعاصــرة ،حيــث �إ ّن نســبة كبيــرة مــن ســكان العالــم
للتجــار ورجــال ال�أعمــال وال ُمنشـ�آت
يتواصلــون عبــر الشــبكة الدوليــة للمعلومــات علــى مــدار ال ّســاعة ،وهــذا يشـكّل فرصــة ّ
الاقتصاديــة ،يمكــن اســتغلالها عبــر تحويــل هــذه الشــبكة �إلــى ســوق مفتــوح لترويــج ال ُمن َتجــات وتحقيــق ال ّربح ّيــة ب�أقـ ّل
التّكاليــف و�أســرع وقــت ،وللنّجــاح فــي هــذا التســويق �أســباب عـدّة ،يوضّ حهــا الشــكل ال�آتــي:

82

المزيج التسويقي ال�إ لكتروني :Electronic Marketing Mix
ُيحقــق التســويق ال�إ لكترونــي �أهــداف ال ُم َسـوِق والزبــون معـاً ،وهــذا يتطلــب مــن ال ُمنشَ ـ�أة بنــاء للمزيــج التســويقي
ال�إ لكترونــي ( ،)4P’sوالشــكل ال�آتــي يوضــح هــذه المكونــات:
المنتج
ال�إ لكتروني

شكل ( :)١المزيج التسويقي ال�إ لكتروني.

يتكون المزيج التسويقي ال�إ لكتروني من �أربعة مكونات ،هي:
�أولاً :ال ُمن َتج ال�إ لكتروني :E-Product
تتنوع ال ُمن َتجات التي يتم تسويقها �إلكترونياً ،من حيث درجة الرقمية ()Digitally؛ فمنها ما هو كامل الرقمية،
ومنها ما هو جزئي الرقمية ،ويرجع ذلك �إلى طبيعة ال ُمن َتج من الناحية المادية الملموسة ،والنشاط ال�آتي يوضح ذلك:
نشاط ( )٣ال ُمن َتج الرقمي :يحتوي الجدول ال�آتي على مجموعة من ال ُمن َتجات ،والمطلوب :وضع �إشارة (✓) �أمام
ال ُمن َتجات الممكن رقمنتها بالكامل:
ال ُمنتَج
 .١برامج الحاسوب.
 .٢كتب علمية.
� .٣أناشيد وطنية.
 .٤استشارات اقتصادية.
� .٥أثاث منزلي.
 .٦مركبات نقل.
 .٧وجبات سريعة.
 .٨العقاقير الطب ّية.

ال�إ جابة

83

نلاحظ مما سبق� ،أنه يمكن تصنيف ال ُمن َتجات حسب قابليتها للرقمنة ،كما ي�أتي:
 .١ال ُمن َتجات كاملة الرقمية :هي ُمن َتجات ذات طبيعة غير مادية وغير ملموسة ،تكون على شكل �إلكتروني؛ بحيث يتم
عرضها وطلبها وبيعها ونقلها باستخدام شبكة ال�إ نترنت ،مثل :ال�أفلام وال�أناشيد والبرامج والاستشارات والكتب ال�إ لكترونية.
 .٢ال ُمن َتجات جزئية الرقمية :هي ُمن َتجات تتكون من جزئين� ،أحدهما �إلكترونياً وال�آخر مادياً ملموساً؛ بحيث يتم عرضها
وطلبها وبيعها باستخدام شبكة ال�إ نترنت �أو بالطريقة التقليدية ،ولكن لا يمكن نقلها �إلا باستخدام قنوات توزيع مادية ،مثل:
الكتب الورقية التي يتم بيعها َع ْب َر المواقع ال�إ لكترونية� ،أو برامج الحاسوب� ،أو ال�أفلام وال�أناشيد التي تخزن على �أقراص مدمجة.
ثاني ًا :التسعير ال�إ لكتروني :E-Pricing
يمتــاز التســعير ال�إ لكترونــي بالشــفافية والعدالــة لــكل مــن البائــع والمشــتري؛ �إذ يمكــن الاطــلاع علــى مختلــف ال�أســعار
ومقارنتهــا مــن خــلال ال�أســواق ال�إ لكترونيــة بســرعة وجهــد قليــل ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشــاط ( )٤نمــاذج ال�إ يــراد فــي التّجــارة ال�إ لكترونيــة :يوضــح الشــكل ال�آتــي مختلــف �أنــواع نمــاذج ال�إ يــرادات التــي
تحقــق مــن خلالهــا ال ُمنشَ ـ�آت العاملــة فــي التجــارة ال�إ لكترونيــة �إيراداتهــا ،والمطلــوب :توضيــح كيفيــة عمــل كل نموذج.

ال ُمن َتج
ال�إ لكتروني
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نلاحــظ مــن النشــاط الســابق� ،أن نمــوذج الاشــتراكات يقــوم علــى دفــع الزبــون لمبلــغ قــد يكــون شــهرياً مقابــل
حصولــه علــى خدمــة معينــة ،ونمــوذج رســوم المعامــلات تحصــل فيه ال ُمنشَ ـ�أة
ـاء علــى حجــم المعامــلات التــي يقــوم بهــا الزبــون� ،أمــا فــي
علــى عمــولات بنـ ً
نمــوذج ال�إ حالــة فتحصــل فيــه ال ُمنشَ ـ�أة علــى عمــولات مقابــل �إحالــة الزبائــن
�إلــى مواقــع �إلكترونيــة ل ُمنشَ ـ�آت �أخــرى ،فــي حيــن تحصــل ال ُمنشَ ـ�أة فــي نمــوذج
ال�إ علانــات علــى مبالــغ ماليــة مقابــل الســماح للغيــر بنشــر �إعلاناتهــم علــى
موقــع ال ُمنشَ ـ�أة ال�إ لكترونــي ،و�أخيــراً نمــوذج المبيعــات والــذي تحصــل فيــه
ال ُمنشَ �أة على عوائد من بيع سلع وخدمات َع ْب َر موقعها ال�إ لكتروني.
ثالث ًا :الترويج ال�إ لكتروني :E-Promotion
يعتبــر الترويــج ال�إ لكترونــي مــن �أهــم ســمات العصــر الحديــث ،حيــث �أصبــح الترويــج باســتخدام البريــد ال�إ كترونــي
والمواقــع الاجتماعيــة ومحــركات البحــث وال�أجهــزة الذكيــة والتقنيــات اللاســلكية ضــرورة لا يمكــن تجاوزهــا؛ لتحقيــق
النجــاح فــي عمليــات التســويق لمختلــف الســلع والخدمــات وال�أفــكار وال�أشــخاص وال�أماكــن ،والحالــة الدراســية ال�آتيــة
توضــح مراحــل دورة الترويــج ال�إ لكترونــي:

حالة دراسية (Free Palestine 48-67 :)١

تلتقــي الطالبــة كرمــل بالكثيــر مــن الســائحين ال�أجانب،
بحكــم امتــلاك والدهــا لمطعــم يقــدم الم�أكــولات البحريــة،
ولاحظــت بــ�أن بعــض هــؤلاء الســائحين لا يعرفــون حقيقــة
القضيــة الفلســطينية ،وتشــاورت مــع بعــض صديقاتهــا حــول
كيفيــة توصيــل حقيقــة عدالــة هــذه القضيــة للغــرب ،فقــررن
توصيــل رســالة للعالــم حــول حــق فلســطين فــي التحــرر مــن
ال�إ حتــلال الصهيونــي ،والعيــش بحريــة وكرامــة كباقــي الــدول،
والــذي كفلتــه المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة.

ولتحقيـق ذلـك قمـن ب�إنشـاء مدونـة �إلكترونيـة علـى �أحـد مواقـع التواصـل الاجتماعـي بعنـوان ،Free Palestine 48-67
حيـث بـد�أن بالترويـج للقضيـة الفلسـطينية ،مـن خـلال نشـر صـور ،ومقاطـع فيديو ،وشـهادات ،وقصص لمعاناة الفلسـطينين
اليوميـة الناتجـة عـن ممارسـات الاحتـلال الصيونـي؛ كالقتل ،والتدمير ،والحصار ،والاعتقال ،ومصـادرة ال�أراضي ،ولتوصيل
هـذه الرسـالة بـد�أن بدعـوة الفلسـطينين ممـن يسـكنون فـي الغـرب للانضمـام �إلـى هذه الصفحة ،وبعد سـتة �أشـهر من �إطلاق
الصفحـة تجـاوز عـدد �أصدقـاء الصفحـة ( )١٠٠٠٠صديـق ،في حين بلغ متوسـط عدد زوار الصفحة ( )١٥٠٠٠٠مشـاهدة،
ممـا اعتبرنـه مؤشـر علـى نجاح هـذه الحملة.
المطلوب :بعد قراءة الحالة الدراسية� ،أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س� :١أين تمثلت الحاجة للترويج ال�إ لكتروني في الحالة؟
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س :٢ما الرسالة الترويجية التي صاغتها الطالبة كرمل وزميلاتها؟
س :٣ما السوق المستهدف في الحالة؟
س :٤لماذا اختارت الطالبة كرمل موقع التواصل الاجتماعي ،ك�أداة للترويج ال�إ لكتروني؟
س :٥كيف تق ّيم نتائج الحملة الترويجية التي �أطلقتها الطالبة كرمل؟

س :٦انظر الشكل ال�آتي ،ثم رتِّب مراحل دورة الترويج ال�إ لكتروني؛ بوضع رقم المرحلة في المربع:
( )

( )

( )

( )

( )

( )

تحديد السوق
المستهدف

�إطلاق الحملة
الترويجية

تقييم الحاجة �إلى
الترويج

تحديد �أدوات
الترويج

صياغة الرسالة
الترويجية

تقييم نتائج الترويج

س :٧اقترح �أدوات �إلكترونية �أخرى يمكن استخدامها للترويج للقضية الفلسطينية.
نلاحــظ مــن الحالــة الســابقة� ،أن دورة الترويــج ال�إ لكترونــي تمــر بســت مراحــل ،يجــب تنفيذهــا بشــكل متسلســل
مــن لحظــة انطلاقهــا وحتــى قيــاس �أثرهــا ،وتبــد�أ هــذه الــدورة بتقييــم الحاجــة �إلــى الترويــج ،ثــم تحديد الســوق ال ُمســتهدَف
ويليهــا صياغــة الرســالة الترويجيــة ،ثــم تحديــد �أدوات الترويــج المناســبة ،ف�إطــلاق الحملــة الترويجيــة ،و�أخيــراً تقييــم النتائج.
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أ�دوات الترويج ال�إ لكتروني :Electronic Promotion Tools
تتعدد �أدوات الترويج ال�إ لكتروني التي تستخدمها ال ُمنشَ �أة لتوصيل
رسائلها التسويقية �إلى المستهلكين المتوقعين ،والتي تهدف من خلالها
�إلى �إقناعهم بالاستجابة لما يروج له ،والنشاط ال�آتي يوضح ذلك:
نشاط (� )٥أدوات الترويــج ال�إ لكترونــي :يحتــوي الجــدول ال�آتــي
علــى بعــض �أدوات الترويــج ال�إ لكترونــي وطريقــة عملهــا،
والمطلوب :وضع رقم طريقة العمل �أمام �أداة الترويج المناسبة:
أ�داة الترويج ال�إ لكتروني

ال�إ جابة

طريقة عملها

التسويق بالبريد ال�إ لكتروني
()Email Marketing

 .١نشــر رســائل تســويقية قصيرة باســتخدام �إحدى شــبكات الهواتف
المحمولــة ،حيــث �إنهــا تصــل �إلــى عــدد كبيــر مــن المســتهلكين فــي
�أوقــات و�أماكــن محــددة مــن ال ُم َسـوِق.

التسويق بمحركات البحث( (�Search En
)gine Marketing

� .٢إنشــاء محتــوى تســويقي يجــذب انتبــاه ال ُقـ ّراء ،ويشــجعهم علــى
مشــاركته علــى الشــبكات الاجتماعيــة؛ مــن �أجــل الوصــول �إلــى
المســتهلكين بطريقــة تلقائيــة ،واســتخدامهم للترويــج لل ُمنشَ ــ�أة.

ال�إ علان بالهاتف المحمول
()Mobile Advertising

� .٣إرســال النصــوص والصــور وال�أشــكال التســويقية بســرعة عاليــة
وبشــكل مباشــر ،وفــي جميــع ال�أوقــات ،وبــدون اســتخدام لــل� أوراق
�إلــى عــدد كبيــر مــن الزبائــن.

التسويق بالوسائط الاجتماعية

 .٤عــرض موقــع ال ُمنشَ ــ�أة ال�إ لكترونــي فــي �أعلــى صفحــات نتائــج
محــركات البحــث؛ ممــا ســيؤدي �إلــى زيــادة عــدد الــزوار لموقــع
ال ُمنشَ ــ�أة.

()Marketing with Social Media
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بال�إ ضافــة �إلــى �أدوات الترويــج ال�إ لكترونــي الــواردة فــي النشــاط الســابق ،فقــد تســتخدم ال ُمنشَ ـ�آت �أدوات �أخــرى ،مثــل:
مراجعــات الزبائــن ( )Customers Reviewsوالمتمثلــة بتقييمــات الزبائــن لل ُمن َتجــات ،والتــي يدونونهــا فــي مواقــع
التســويق ال�إ لكترونــي ،والتســويق بالخرائــط ال�إ لكترونيــة ( )Marketing with Electronic Mapsوالمتمثــل بــ�إدراج
موقــع ال ُمنشَ ـ�أة علــى الخرائــط ال�إ لكترونيــة؛ مــن خــلال التســجيل فــي الموقــع ال�إ لكترونــي ليظهــر الموقــع الجغرافــي المحــدد
لل ُمنشَ ـ�أة علــى الخريطــة ممــا يجعلهــا فــي قائمــة الخيــارات ال�أولــى للمســتهلكين.
رابع ًا :التوزيع ال�إ لكتروني :E-Place
يعتبــر التوزيــع ال�إ لكترونــي �أحــد �أنــواع التوزيــع و�أكثرهــا اســتخداماً فــي التجــارة ال�إ لكترونيــة ،فقــد يتــم نقــل ال ُمن َتــج مــن
البائــع �إلــى المشــتري بشــكل �إلكترونــي كامــل �أو بشــكل جزئــي ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )٦التوزيع ال�إ لكتروني :يحتوي الجدول ال�آتي على حالات شراء �إلكتروني ،والمطلوب :تصنيفها حسب
�إمكانية توزيعها بشكل �إلكتروني كامل �أو بشكل جزئي؛ بوضع �إشارة (✓) في المكان المناسب:
التوزيع

حالات الشراء
 .١شراء برنامج مضاد للفيروسات من ال�إ نترنت.
 .٢طلب وجبة غداء َع ْب َر الموقع ال�إ لكتروني لمطعم ما.
 .٣حجز غرفة نوم في فندق ،من خلال موقع يا مسافر ال�إ لكتروني.
 .٤الحصول على وصفة �إعداد المسخن الفلسطيني من موقع �إلكتروني.

ال�إ لكتروني

المادي

يتضــح ممــا ســبق� ،أن بعــض ال ُمن َتجــات يمكــن نقلهــا بشــكل �إلكترونــي كامــل ،مثــل :الصــور ،وال�أفــلام ،والبرامــج ،فــي
حيــن �أن البعــض ال�آخــر يتــم نقلــه ماديـاً ،مثــل :طلــب وجبــات الطعــام �إلكترونيـاً ،وشــراء ال�أثــاث من خــلال المواقــع ال�إ لكترونية.

أ�سئلة الدرس
س :١ما المقصود بالمفاهيم ال�آتية:
 ال ُمن َتجات كاملة الرقمية؟ التسويق ال�إ لكتروني؟س :٢عدد مكونات المزيج التسويقي ال�إ لكتروني.

 -نموذج الاشتراكات؟

س :٣اذكر ثلاثة ُمسميات للتسويق ال�إ لكتروني.
س :٤عدد مراحل دورة الترويج ال�إ لكتروني.
س� :٥أعط ثلاثة �أمثلة من السوق الفلسطيني على ُمن َتجات ممكن رقمنتها بالكامل.
س :٦ما الفرق بين التجارة ال�إ لكترونية وال�أعمال ال�إ لكترونية؟
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س :٧فرق بين نماذج ال�إ يرادات في التجارة ال�إ لكترونية المذكورة في الجدول �أدناه ،من حيث المفهوم:
نموذج ال�إ يرادات
الرقم
 ١ال�إ حالة
 ٢ال�إ علانات
 ٣المبيعات
س :٨حدد طريقة عمل كلا ً من �أدوات الترويج ال�إ لكتروني ال�آتية:

المفهوم

أ�دوات الترويج ال�إ لكتروني
الرقم
 ١التسويق بمحركات البحث.
 ٢ال�إ علان بالهاتف المحمول.
 ٣التسويق بالوسائط الاجتماعية.

كيفية عمله

س :٩ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ماذا ُيطلق على التقنية ال�إ لكترونية التي يلتقي من خلالها البائع والمشتري لتبادل ال ُمن َتجات؟
د -التسويق الرقمي.
ب -السوق ال�إ لكترونية .ج -التجارة ال�إ لكترونية.
		
�أ -ال�أعمال ال�إ لكترونية.
� -٢أ ّي من ال�آتية لا ينطبق على ال ُمن َتجات جزئية الرقمية؟
ج -تُطلب �إلكترونياً.
�أ -تنقل �إلكترونياً .ب -تُعرض �إلكترونياً.

د -تُباع �إلكترونياً.

� -٣أ ّي من ال�آتية لا ُيشكل مثالا ً ُمناسباً على ال ُمنتجات كاملة الرقمية؟
ج -الخدمة الاستشارية.
		
ب -ال�أناشيد.
		
�أ -ال�أفلام.

د -الوجبات السريعة.

 -٤مــاذا نســمي طريقــة التســعير ال�إ لكترونــي ،التــي تعتمــد علــى ال�أســاس الزمنــي فــي الدفــع ،مقابــل حصــول الزبــون علــى
خدمــة معينــة؟
ج -نموذج ال�إ علانات .د -نموذج المبيعات.
ب -نموذج ال�إ حالة.
�أ -نموذج الاشتراكات.
 -٥ما �أساس نموذج رسوم المعاملات؛ ك�إحدى نماذج ال�إ يرادات في التجارة ال�إ لكترونية؟
ب� -إحالة الزبائن على مواقع ل ُمنشَ �آت �أخرى.
		
�أ -السماح بالنشر على موقع ال ُمنشَ �أة.
د -الفترة الزمنية للاستخدام.
			
ج -حجم معاملات الزبون.
 -٦بماذا تبد�أ دورة الترويج ال�إ لكتروني؟
			
�أ -بتقييم الحاجة للترويج.
			
ج -ب�إطلاق الحملة الترويجية.

ب -بتحديد السوق ال ُمستهدفة.
د -بصياغة الرسالة الترويجية.ةلئس �أ
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أ�سئلة الوحدة
س :١ما المقصود بالمفاهيم ال�آتية:
ـ نموذج ال�إ حالة؟
ـ التسويق بالشبكات الاجتماعية؟
 التسويق؟ـ التسعير ال�إ لكتروني؟
ـ الاسم التجاري؟
 منافع ال ُمن َتج؟س :٢عدد مكونات المزيج التسويقي.
س :٣وضح سمات مرحلة علاقات التسويق ،كمرحلة من مراحل تطور التسويق.
س :٤ما الجوانب الواجب دراستها في ال ُمن َتج؟
س :٥ما الفرق بين حاجات المستهلكين ورغباتهم؟
س :٦علل :الاسم التجاري من �أهم القرارات التي تتخذها ال ُمنشَ �أة.
س :٧يشــيع فــي كل صناعــة مجموعــة مــن ال�أســماء التجاريــة المشــهورة ،المطلــوب :اذكــر ثلاثــة �أمثلــة ل�أســماء تجاريــة
مــن الســوق الفلســطينية ،لــكل مــن الصناعــات ال�آتيــة:
ج -ال�ألبان.
		
ب -التعليم الجامعي.
		
�أ -خدمة ال�إ نترنت.
س :٨يتنافــس فــي ســوق �أنظمــة قواعــد بيانــات الزبائــن �أربــع شــركات ،حيــث تتقــارب هــذه ال�أنُ ُظمــة فــي مســتوى
الج ـ ْودة ،وتقــدم ب�أربعــة �أســعار هــي )١٠٠٠٠( :دينــار ،و ( )١١٠٠٠دينــار ،و ( )١٢٠٠٠دينــار ،و(  )١٣٠٠٠دينــار.
َ
المطلوب:
�أ -ما �أقل سعر مقترح؟
ب -ما �أعلى سعر مقترح؟
ج -ما السعر المقترح لنظام محوسب جديد للمحاسبة ،وذلك باستخدام طريقة متوسط �أسعار المنافسين؟
س :٩قارن بين التوزيع ال�إ لكتروني الكامل والتوزيع المادي ،من حيث المجالات المذكورة �أدناه:
الرقم

مجال المقارنة

١

سرعة نقل ال ُمن َتجات.

٢

تكلفة توزيع ال ُمن َتجات.

٣

�إمكانية الوصول لمناطق �أوسع.

التوزيع ال�إ لكتروني الكامل والتوزيع ال�إ لكتروني الجزئي

س :١٠ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١أ ّي من ال ُمن َتجات ال�آتية يمكن رقمنتها بالكامل؟
ج -الملابس الرياضية.
ب -ال�أناشيد ال�إ سلامية.
�أ -حقائب السفر.

90

د -العقاقير الطبية.

 -٢مــا نــوع التســويق الــذي نرســل فيــه النصــوص والصــور وال�أشــكال التســويقية مباشــرة وبســرعة عاليــة ،وفــي جميــع
ال�أوقــات ،وبــدون اســتخدام للــورق �إلــى عــدد كبيــر مــن الزبائــن؟
�أ -بالوسائط الاجتماعية .ب -بالبريد ال�إ لكتروني .ج -بمحركات البحث .د-بالخرائط ال�إ لكترونية.
 -3ما المؤثر الشخصي الذي تتبع له عملية ارتياد المغتربين الفلسطينيين لمواقع تجارية ذات بيئة تماثل البيئة العائدين منها؟
د -الدوافع.
		
ج -ال�إ دراك.
		
ب -نمط الحياة.
		
�أ -الديمغرافي.
� -٤أ ْين تصنّف اللقاءات البيع ّية ،كجزء من المزيج التّرويجي؟
ج -ترويج المبيعات.
ب -البيع الشخصي.
�أ -التسويق المباشر.

د -العلاقات العا ّمة.

 -٥مــا �أداة الترويــج ال�إ لكترونــي القائمــة علــى التســجيل فــي الموقــع ال�إ لكترونــي ،بمــا يجعلهــا فــي قائمــة الخيــارات
ال�أولــى للمســتهلكين؟
ب -التسويق بمراجعات الزبائن.
�أ -التسويق بالخرائط ال�إ لكترونية.
د -التسويق بمحركات البحث.
ج -التسويق بالبريد ال�إ لكتروني.
 -٦ما �أداة الترويج ال�إ لكتروني التي تسعى للوصول �إلى المستهلكين بطريقة تلقائية ،واستخدامهم للترويج لل ُمنش�أة؟
ب -التسويق بمحركات البحث.
�أ -التسويق بالبريد ال�إ لكتروني.
د -التسويق بالوسائط الاجتماعية.
ج -التسويق بالهاتف المحمول.
 -٧ماذا ُيع ّد التسويق ال�إ لكتروني في هذا العصر؟
ب -ضرورة تنافسية.
�أ -ميزة تنافسية.

ج -كفاية تنافسية.

د -قوة تنافسية.

 -٨ماذا ُيطلق على عملية شراء وبيع وتبادل السلع والخدمات وال�أموال والمعلومات بوساطة شبكات الحاسوب؟
�أ -ال�أعمال ال�إ لكترونية .ب -ال�أسواق ال�إ لكترونية .ج -التوزيع ال�إ لكتروني .د -التجارة ال�إ لكترونية.
 -٩ماذا نموذج التسعير ال�إ لكتروني ،الذي تحصل بموجبه ال ُمنشَ �أة على عوائد ُمنتجاتها َع ْب َر موقعها ال�إ لكتروني؟
ج -نموذج الاشتراكات .د -نموذج ال�إ علانات.
�أ -نموذج المبيعات ب -نموذج ال�إ حالة.
مشروع
		طالبي ارجــع �إلــى محــركات البحــث ال�إ لكترونيــة للبحــث عــن شــركات تســتخدم الترويــج ال�إ لكترونــي،
�أختــر منهــا شــركتين ،ثــم اعقــد مقارنــة بينهمــا ،مــن حيــث:
•ال ُمن َتجات التي تتعامل بها.
•حجم مبيعاتها.
•درجة ال َّرقمنة ل ُمن َتجاتها.
•�أساليب الترويج ال ُمس َتخدمة.
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أُقيِّ ُم ذاتي:
الرقم

النِّ
تاجات
ُ

١

�أعقد مقارنة بين مراحل تطور التسويق.

٢

�أم ِّيز بين النشاط البيعي والنشاط التسويقي لل ُمنشَ �أة.

٣

�أعطي �أمثلة عن مختلف مجالات �أو نطاقات النشاط التسويقي.

٤

�أم ِّيز بين المكونات التفصيلية للمزيج التسويقي.

٥

�أحدد خدمات ما بعد البيع لل ُمن َتج.

٦

�أحسب سعر ال ُمن َتج بطرق رياضية مختلفة.

٧

�أصنف المفردات الترويجية؛ وفقاً لتبعيتها لعناصر المزيج الترويجي.

٨

�ألم بمجموعة التساؤلات التي تدور في ذهن المستهلك ،عند شراء ال ُمن َتج.

٩

�أرتب خطوات عملية اتخاذ القرار الشرائي.

١٠

�أم ِّيز بين ال ُمن َتجات ،حسب درجة رقمنتها.

١١

�أم ِّيز بين نماذج ال�إ يرادات في التسعير ال�إ لكتروني.

١٢

�أرتب مراحل دورة الترويج ال�إ لكتروني لل ُمن َتجات.

١٣

�أحدد طريقة عمل مختلف �أدوات الترويج ال�إ لكتروني.
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التَّقيي ُم
مرتف ٌع

متوس ٌط
ّ

منخفض
ٌ

الوحدة الرابعة

النقود والبنوك
Money & Banking

ناقش :ما مدى حاجة الاقتصاد الفلسطيني إ�لى عملة وطنية
نت أ� ّم ُل ،ث ّم نُ ُ
وبنك مركزي؟
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َمهام الوحدة
يتوقــع مــن الطلبــة بعــد الانتهــاء مــن دراســة الوحــدة� ،أن يكونــوا قادريــن علــىُ ،حســن التعامــل بــال�أدوات
المصرفيــة ،فــي التمويــل والاســتثمار والاســتفادة مــن الخدمــات المصرفيــة لتحقيــق �أهدافــه الاســتثمارية ،ويتحقــق
المهــام ال�آتيــة:
ذلــك مــن خــلال َ

تنفيذ �أنشطة عن خصائص النقود والتمييز بين النقود والمفاهيم ذات العلاقة بها.
تنفيذ نشاط عن عناصر الجهاز المصرفي في اقتصاد الدولة.
تنفيذ �أنشطة عن مصادر المال في المصارف التجارية ،والخدمات التي تقدمها.
ح ّل �أمثلة رياضية عن الحسابات المتعلقة بالقروض الربوية.
تنفيذ نشاط عن التمييز بين المصارف التجارية والمركزية.
تنفيــذ �أنشــطة عــن التمييــز بيــن الربــح والفائــدة ،والتفريــق بيــن مصــادر ال�أمــوال ،وصيــغ الاســتثمار ل�أمــوال المصــرف
ال�إ سلامي.
ح ّل �أمثلة و�أنشطة ومسائل رياضية ،عن صيغ الاستثمار بال ُمرابحة والمضاربة في المصارف ال�إ سلامية.
تنفيذ نشاط عن العلاقة بين المصارف ال�إ سلامية والمصارف المركزية والتجارية.
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الدرس ال�أول

النقود و الجهاز المصرفي Money & Banking

نســتخدم النقــود فــي كثيــر مــن المعامــلات اليوميــة؛ للحصــول علــى الســلع والخدمــات� ،أو للاســتثمار فــي مشــروعنا
		
الاقتصــادي� ،إذ تعتبــر �أداة هامــة مــن �أدوات السياســة الاقتصاديــة للدولــة،
حيــث ُعرِفــت منــذ القــدم ،فقــد ورد فــي القــر�آن الكريــم ذكــر النقــود كوســيلة
للبيــع والشــراء ،فــي قولــه تعالــىَ " :فاب َعثُوا �أ َح َدكُــم بِ َور ِِق ُكم َه ِذ ِه �إلــى ال َم ِدي َن ِة"
(ســورة الكهــف� :آيــة  ،)١٨وتشــكل النقــود �أحــد الدعامــات ال�أساســية
للاقتصــاد القومــي� ،إذ تــؤدي دوراً هامـاً فــي تســهيل المعامــلات الاقتصاديــة
والماليــة؛ وذلــك مــن خــلال حشــدها للمدخــرات مــن مصادرهــا المختلفــة
وتوفيــر عمليــات التمويــل اللازمــة للاســتثمار ،بغيــة �إعــادة ضخهــا فــي جســم
الاقتصــاد ،فمــا المقصــود بالنقــود؟ ومــا �أنواعهــا؟ ومــا المقصــود بالجهــاز
المصرفــي ،هــذا مــا تــم تناولــه فــي هــذا الــدرس ،كمــا ي�أتــي:
		

مفهوم النقود :Money Concept

لــو سـ�ألنا مــا المقصــود بالنقــود؟ فـ�إن �أي شــخص يســتطيع ال�إ جابــة عــن ذلــك بــكل ســهولة و ُيســر ،فيقــول النقــود
		
هــي العملــة الورقيــة التــي تســتخدم لشــراء الحاجيــات �أو بيعهــا ،فــي حيــن يخلــط كثيــر مــن ال�أفــراد بيــن النقــود والعملــة
والدخــل والثــروة ،ويســتخدمونهم كمفاهيــم مترادفــة ،رغــم الفــوارق بينهــم ،ولتوضيــح ذلــك نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
نشــاط ( )١المفاهيــم المرتبطــة بالنقــود :يعمــل خالــد فــي �إحــدى الوظائــف العموميــة ،وفيمــا ي�أتــي بيانــات ل�إ قــرار الذمــة
الماليــة لــه:
�أوراق نقدية  ٥٠٠٠دينار.

ٍ
مبان تجارية  ٨٠٠٠٠دينار.

رصيد في البنك  ١٢٠٠٠دينار.

بيت للسكن (ميراث)  ٣٥٠٠٠دينار .راتب شهري  ٤٠٠دينار.

ض  ٤٠٠٠٠دينار.
�أرا ٍ

سندات  ٤٥٠٠دينار.

�إيجار محلات  ٥٠٠دينار كل شهر.

سيارات  ٢٠٠٠٠دينار.

نقود معدنية  ٢٠٠٠دينار.
المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ  -كم يملك خالد من النقود؟
ب -ما مقدار ما يملك من عملة مساعدة؟
ج -ما مقدار دخله السنوي؟
د -ما مقدار ما يملك من ثروة في نهاية السنة؟
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نســتنتج ممــا ســبق� ،أن النقــود هــي �أي شــيء يلقــى َقبــولا ً عام ـاً ،و ُيســتخدم وســيطاً فــي التبــادل ،و ُيش ـ ِّكل
		
مقياسـاً للقيــم ومســتودعاً لهــا ،ووســيلة للدفــع ال�آجــل .مــن هنــا نلاحــظ تعــدد ال�أشــياء ال ُمسـ َتخدمة كنقــود خــلال مراحــل
تطــور الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ فاســتخدمت الماشــية والجلــود والتوابــل وال�إ بــل ،كمــا اســتخدمت المعــادن؛
كالذهــب والفضــة ،و�أيض ـاً النقــود الورقيــة والمصرفيــة ،وكانــت كل هــذه ال�أشــياء تلقــى تنبيه!!! :كل النقود
َقبــولا ً عامـاً؛ فال َقبــول العــام يعنــي التــزام جميــع �أفــراد المجتمــع باســتخدامه فــي التــداول ،تعتبر ثروة ،ولكن ليس كل
فــي حيــن تمثــل الثــروة كل مــا يمتلكــه الشــخص مــن �أوراق نقديــة وعملــة مســاعدة ودخــل ثروة تعتبر نقود.
و�أصول؛ كال�أراضي والمباني ،وما يحصل عليه من دخل.
أ�نواع النقود :Money Kinds
لــم تظهــر النقــود بشــكلها الحالــي قديمــاً� ،إنمــا اتخــذت �أنواعــاً متعــددة ،ترافقــت مــع ضروريــات التطــور
		
الاقتصــادي َع ْبـ َـر مراحلــه المختلفــة ،فاســتخدم ال�إ نســان َع ْبـ َـر حياتــه �أشــكالا ً متنوعــة مــن النقــود ،اختلفــت تِبعـاً لاختــلاف
البيئــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ،واختــلاف العصــور والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات ،والشــكل ال�آتــي يوضــح ذلــك:
أﻧواع
اﻟﻧﻘـــــود

اﻟﻧﻘود
اﻟورﻗﯾﺔ

اﻟﻧﻘود
اﻟﻣﺳﺎﻋدة

اﻟﻧﻘود
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
)اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ(

شكل (� :)١أنواع النقود.

فيما ي�أتي توضيح ل�أهم �أنواع النقود الواردة في الشكل السابق ،كما ي�أتي:
 -١النقــود الورقيــة  :Banknoteوهــي عبــارة عــن عملــة ورقيــة تصــدر
لحاملهــا ،مــن قبــل المصــرف المركــزي ،ليتداولهــا النــاس ،وتمتــاز ب�أنهــا ُمبرئــة
للذمــة بشــكل ُمطلــق ،وهــي ُملزمــة قانونيـاً فــي التداول ،و َي ّسـ ُهل حملهــا وتتن َوع
فئاتها.
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اﻟﻧﻘود
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ

 -٢النقــود المســاعدة  :Odd Moneyقطــع نقديــة مــن معــادن مختلفــة؛ ُتصدرهــا
وزارة الماليــة �أو مــن ينــوب عنهــا ،بحيــث تكــون قيمتهــا صغيــرة ،ومهمتهــا مســاعدة
النقــود الرئيســة فــي تســهيل المعامــلات قليلــة القيمــة ،لــذا قــوة �إبرائهــا محــدودة ،فيســتطيع
الدائــن فــي عمليــة ال ُمبادلــة رفــض قبولهــا فــي تســوية َد ْينــه.
نشــاط ( )٢خصائــص النقــود :يتضمــن الجــدول �أدنــاه بعــض الخصائــص ال ُمحتملــة للعملــة النقديــة ،والمطلــوب:
حــدد �أيهــا ُيش ـ ِّكل ســمة جيــدة للنقــود ،و�أيهــا لا ُيش ـ ِّكل:
الخصائص ال ُمحتملة للعملة النقدية
الرقم
 ١تُعد ملكيتها لحاملها دون قيود.
 ٢لا تتغير قيمتها كثيراً من وقت ل�آخر ،خلال السنة الواحدة.
َ ٣تحل الوحدة الواحدة من فئة عالية بسهولة محل ما يعادلها من فئات �أصغر.
ُ ٤يمكن صرف العملة الورقية من �أي فئة ،بما يعادلها من عملة مساعدة( َف ِّكة) بلا خسارة.
 ٥تتلف بسرعة نتيجة تداولها.
َ ٦يس ُهل حملها.
 ٧تُستخدم في سداد بعض الديون.
ُملزِمة للحصول على بعض السلع والخدمات.
٨

ال�إ جابة

 -٣النقود المصرفية (الائتمانية) :Credit Money

أ�فكر:
تتمثل في �أرصدة ال�أفراد �أو المؤسســات المودعة لدى المصارف ،والتي تســتخدم في تســوية ما
عليهــم مــن ديــون ،عبــر �أمــر المصــارف بالمناولــة والتقــاص مــن حســاباتهم ،بموجــب شــيكات ورقيــة مــاذا يحصــل لــو كانــت
َْ َ
القيمــة الســلعية للنقــود
�أو �أمــر مباشــر بالصــرف ولحســاب الطــرف ال�آخــر.
المســاعدة أ�علــى مــن
قيمتهــا النقديــة؟ ولمــاذا؟

 -٤النقود ال�إ لكترونية :Electronic Money
هــي وســائل دفــع محوســبة وبعمــلات مختلفــة ،يتــم تداولهــا َع ْب َــر ال�إ نترنــت ومــن خــلال
تطبيقــات وبرامــج خاصــة ،لشــراء الســلع والخدمــات ،و ُتدعــى ( )e-cashويحصــل عليهــا المســتهلك َع ْبـ َـر فتــح حســاب
لــه لــدى �أحــد المصــارف المشــتركة بالبرنامــج ،ومــن �أمثلتهــا البطاقــة ال�إ لكترونيــة الذكيــة.
الجهاز المصرفي :System Banking
تتعــدد �أنــواع المصــارف العاملــة فــي الاقتصــاد؛ فمنهــا مــا هــو تجــاري
ومنهــا مــا هــو �إســلامي ،وبعضهــا متخصــص و�آخــر اســتثماري ،وممــا لا شــك فيــه،
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ف�إنــه لكــي تتطــور هــذه المصــارف وتنمــو فــي تقديــم خدماتهــا ،لا بــد مــن وجــود نظــام يحكــم عملهــا وي ُن ُظــم العلاقــة
فيمــا بينهــا ،والنشــاط ال�آتــي يبيــن ذلــك:
نشاط ( )٣الجهاز المصرفي :يتضمن الشكل �أدناه عناصر الجهاز المصرفي في دولة ما:
الجهاز المصرفي

المؤسسات
المصرفية

المصرف المركزي
المصارف التجارية

المصارف ال�إسلامية

المصارف المتخصصة
(الصناعية ،الزراعية،
).....

القوانين وال �أنظمة
قانون المصرف
المركزي
المصارف الاستثمارية

قانون المصارف

قانون تنظيم
�أعمال الص رافة

المصارف الشاملة

المطلوب� :أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س :١مما يتكون الجهاز المصرفي للدولة؟
س :٢كم نوع من المؤسسات المصرفية ورد في الشكل؟ حددها.
س :٣لماذا تنوعت المصارف في الجهاز المصرفي؟
س :٤هل يوجد مصرف مركزي في فلسطين؟ ولماذا؟
س :٥ما دلالة تسمية كل نوع من �أنواع المصارف الواردة في الشكل؟
سَ :٦م ْن الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين وال�أنظمة التي تحكم عمل الجهاز المصرفي؟
نلاحظ مما سبق أ�ن:
 الجهــاز المصرفــي هــو عبــارة عــن مجموعــة المؤسســات المصرفيــة المعتمــدة بكافــة �أنواعهــا� ،إضافــة �إلــى ال�أنظمــةوالقوانيــن التــي تحكــم عملهــا ،علم ـاً �أن النظــام المصرفــي يختلــف مــن بلــد ل�آخــر؛ تبع ـاً للنظــام الاقتصــادي الســائد.
 لا يوجــد مصــرف مركــزي يــر�أس الجهــاز المصرفــي فــي فلســطين؛ بســبب رفــض ُســلطات الاحتــلال الصهيونــيلذلــك ،باعتبــاره رمــزاً مــن رمــوز الســيادة والاســتقلال الوطنــي� ،إضافــة �إلــى عــدم وجــود عملــة وطنيــة فلســطينية� ،إذ
تقــوم ُســلطة النقــد الفلســطينية بجميــع وظائــف المصــرف المركــزي ،باســتثناء وظيفــة �إصــدار و�إتــلاف العملــة الوطنيــة.
 المصــرف الاســتثماري هــو عبــارة عــن شــركة مســاهمة عامــة تقــوم بالاكتتــاب والتوزيــع لل�إ صــدارات الجديــدة مــنال�أوراق الماليــة ،كمــا تقــوم بعمــل اكتتابــات �أســهم وســندات الشــركات ،و�إدارة ال َم ِ
حافــظ الاســتثمارية ،وال ُمضاربــة
بالوكالــة عــن المســتثمر؛ فهــي بذلــك تشــكل حلقــة الوصــل والوســيط المالــي بيــن وحــدات الفائــض المالــي والممثلــة
بالمودعيــن ،وبيــن وحــدات العجــز المالــي الممثلــة بالمســتثمرين ،علمـاً �أن المصــارف التجاريــة والمصــارف التجاريــة،
تُعــد �أهــم �أنــواع مؤسســات الجهــاز المصرفــي.
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 تعــدد �أشــكال المصــارف ناتــج عــن تخصصاتهــا الدقيقــة ،والرغبــة فــي �إيجــادهيــاكل تمويليــة ُمســتقلة ،تلبــي حاجــات ال�أفــراد والمجتمــع.
 المصــارف المتخصصــة تقــدم القــروض بكميــات كبيــرة ،ولمــدة متوســطة �أوطويلــة مــن الزمــن ،ويتركــز نشــاطها علــى قطــاع معيــن؛ كالزراعــة �أو الصناعــة �أو
ال�إ سكان.
 المصــارف التجاريــة والمصــارف ال�إ ســلامية تُشــكل �أكثــر �أنــواع المصــارفانتشــاراً وارتباط ـاً بالقطــاع الخــاص الهــادف للربــح ،والتــي تــم توضيحهــا فــي
الــدروس اللاحقــة.

						

أ�سئلة الدرس

س :١ع ِّرف كلاً مما ي أ�تي - :النقود .ـ مستودع للقيمة
س :٢عدد الوظائف التي تؤديها النقود في النظام الاقتصادي.
س :٣عدد مؤسسات الجهاز المصرفي في الدولة.
س :٤ما السمات الواجب توافرها في العملة النقدية؛ حتى تستطيع ت�أدية وظائفها الاقتصادية؟
س :٥ما دور المصرف المركزي للدولة في القطاع المصرفي؟
سَ :٦رتِّب ال�أصول الواردة في الجدول؛ حسب سرعة تحويلها �إلى نقد جاهز ودون خسارة:
ـ الثروة.

الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

ال�أصل

الترتيب

السيارات.
النقود.
الحساب الجاري.
ودائع التوفير.
�أذونات الخزينة.
ال�أسهم.
المنازل.
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س :٧علل لكل مما ي أ�تي:
ـ سلوك الناس هو المحدد لتعريف ما ُيعد نقداً وما لا ُيعد.
ـ استخدام النقود كمخزن للقيمة ،رغم �أنها �أقل عائد من ال�أصول ال�أخرى.
س :٨ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ماذا ُيقصد بحشد المدخرات؛ كوظيفة من وظائف المصرف؟
�أ -الحصول على النقود من وحدات الفائض ،من خلال الودائع.
ب� -إعادة ضخ النقود في جسم الاقتصاد.
ج -تقديم التسهيلات لمختلف وحدات الاستثمار.
د -تحويل النقود من وحدات الفائض �إلى وحدات العجز.
 -2ما العلاقة بين العملة والنقود والدخل والثروة؟
				
�أ -هي مفاهيم مترادفة للنقود.
			
ج -النقود وال ِعملة مفهومان مترادفان.

ب -النقود والعملة والدخل ،من �أشكال الثروة.
د -الثروة تكون على شكل نقود وعملة.

 -3ماذا نقصد بِالنقود مستودعاً للقيمة؟
�أ -استخدامها كوسيط للتبادل.
ج -استخدامها كمقياس لقيم ال ُمن َتجات.

ب -القَبول العام لها ،من �أفراد المجتمع.
د -محافظتها على القيمة دون تلف.

 -4ما الميزة التي تتمتع بها النقود الورقية ،عن غيرها من �أنواع النقود؟
				
�أ -اختيارية في التداول.
				
جُ -مب ِرئَة للذمة بشكل ُمطلق.

ب -موحدة في فئاتها.
دُ -يصدرها المصرف التجاري.

 -5ماذا يحصل لو كانت قيمة النقود المساعدة كسلعة� ،أعلى من قيمتها كنقد؟
ب -تظهر النقود المساعدة بكميات كبيرة في السوق.
�أ -قد َيصهر بعض الصيارفة النقود لصناعة الحلي.
د -تقل نسبة التضخم في الاقتصاد.
		
ج -تُس ِّهل المعاملات التجارية قليلة القيمة.
 -6ما سبب تعدد �أشكال المصارف في اقتصاد الدولة؟
�أ -لمنح المواطنين قروضاً بكميات كبيرة وبمرونة.
ب -رغب ًة في �إيجاد هياكل تمويلية مستقلة تلبي حاجات ال�أفراد.
ج -لتعدد الجهات التي تمنح رخص مزاولة العمل المصرفي.
د -لتعدد ال�أهداف التي يسعى لتحقيقها مؤسسو المصارف.
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الدرس الثاني

المصارف التجارية Commercial Banks

تُعــد المصــارف التجاريــة �أول �أنــواع المصــارف ظهــوراً ،حيــث
اســتمدت اســمها مــن عمليــات الاقــراض قصيــرة ال�أجــل للتجــار ،والتــي
يجــب ســدادها خــلال فتــرة زمنيــة قصيــرة ،فهــي بذلــك تشــكل حلقــة
الوصــل والوســيط المالــي بيــن المودعيــن ،وبيــن المســتثمرين ،علم ـاً �أن
المصــارف التجاريــة تُعـ ّد �أهــم �أنــواع مؤسســات الجهــاز المصرفــي ،فمــا
المصــارف التجاريــة؟ ومــن �أيــن ت�أتــي بال�أمــوال؟ ومــا الخدمــات التــي
تؤديهــا؟ هــذا مــا تــم تناولــه فــي هــذا الــدرس ،وذلــك علــى النحــو ال�آتــي:
مفهوم المصرف التجاري :Concept Commercial Bank
هــو مؤسســة ماليــة علــى شــكل شــركة مســاهمة عامــة ،تقــوم علــى تلقــي الودائــع باختــلاف �أنواعهــا ،مــن ال�أفــراد
والمؤسســات ،وتوفيــر ال�أمــوال للجهــات التــي تحتاجهــا علــى شــكل قــروض؛
أ
�تعلم:
بهــدف تحقيــق �أقصــى ال�أربــاح ،والمتمثلــة ب�أكبــر فــارق ممكــن بيــن الفوائــد
 كلمــة مصــرف مــن الصــرف؛ بمعنــىالمدفوعــة علــى ودائــع الجمهــور وبيــن الفوائــد المقبوضــة علــى القــروض
مبادلــة النقــد بالنقــد� ،أمــا كلمــة بنــك ف�أصلهــا
والتســهيلات الممنوحــة لهــم.
�إيطالــي (بانكــو) ،فاشــتقت مــن المقاعــد

(المصطبــة) التــي كان يجلــس عليهــا
وتتنــوع المصــارف التجاريــة العاملــة فــي الســوق الفلســطينية ،مــن حيــث الصرافــون لتحويــل العملــة.
جنســيتها؛ فمنهــا المصــارف الوطنيــة ،مثــل :بنــك فلســطين ،والبنــك الوطنــي  -تتعامــل المصــارف التجاريــة بالفائــدة؛
ـواء علــى ال�أمــوال المودعــة
ـاء ،سـ ً
وبنــك القــدس ،ومنهــا المصــارف ال�أجنبيــة (الوافــدة) ،مثــل :بنــك ال�أردن� ،أخــذاً وعطـ ً
لديهــا �أو ال�أمــوال ال ُمقرضــة لزبائنهــا.
وبنــك القاهــرة عمــان ،والبنــك العربــي.

مصادر ال�أموال واستخداماتها :Sources Of Funds & Investments
تتعــدد مصــادر ال�أمــوال فــي المصــارف التجاريــة ،والتــي تتمثــل فــي جانــب الالتزامــات وحقــوق ال ُملك َّيــة مــن
الميزانيــة العموميــة للمصــرف ،فــي حيــن نلاحــظ اســتخدامات المصــرف لهــذه ال�أمــوال ،تتمثــل فــي جانــب ال�أصــول �أو
الموجــودات مــن الميزانيــة ،والنشــاط ال�آتــي يبيــن ذلــك:
نشاط ( )١مصــادر ال�أمــوال واســتخداماتها :فيمــا ي�أتــي حســابات تــرد فــي الميزانيــة العموميــة للمصــرف التجــاري،
والمطلــوب :تصنيفهــا �إلــى( :مصــادر �أمــوال �أو اســتخدامات)؛ بوضــع �إشــارة ( ) فــي المــكان المناســب:
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الرقم

مصادر ال�أموال واستخداماتها

١

عقارات مملوكة للمصرف.

٢

ودائع جارية.

٣

احتياطي �إجباري.

٤

�إصدار سندات.

٥

ودائع توفير.

٦

قروض ممنوحة لل�أفراد.

٧

تسهيلات نقدية ممنوحة للمؤسسات.
استثمارات قصيرة ال�أجل (�أذونات خزينة).

٩

ودائع ل�أجل.

١٠

قروض من مصارف تجارية �أخرى.
ر�أس المال المدفوع عند الت�أسيس.

١٢

�أرصدة لدى مصارف �أخرى.

١٣
١٤

�أسهم واستثمارات في شركات خاصة.
سندات حكومية (خزينة).

١٥

قرض من المصرف المركزي.

٨

١١

ال�إ جابة
مصادر ال�أموال

استخدامات
ال�أموال

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن مصــادر ال�أمــوال فــي المصــارف التجاريــة متعــددة ،منهــا مصــادر
تنبيــه!!! :تُحــ ِّرم كافــة
داخليــة؛ كــر�أس المــال المدفــوع ،والمتمثــل بالقيمــة الاســمية لــر�أس مــال المصــرف ،ال�أديــان الســماوية التعامــل بالفائــدة؛
والاحتياطيــات لــدى المصــارف المركزيــة ،وصافــي ال�أربــاح الناتجــة عــن اســتثمارات �أخــذاً
وعطــاء.
ً

وقــروض المصــارف للجمهــور� ،إذ لا تشــكل �أكثــر مــن ( )%١٠مــن مصــادر �أمــوال المصــرف
التجــاري ،ومنهــا مصــادر خارجيــة ،وهــي تشــكل �أغلبيــة مصــادر ال�أمــوال فــي المصــارف ،وتتمثــل فــي مصــادر عــدة،
ـواء كانــت الجاريــة� ،أو كانــت
كال�أمــوال ال�آتيــة مــن ودائــع الجمهــور؛ سـ ً
أ�فكــر :كيــف تُشــ ِّك ل
ودائــع ل�أجــل �أو توفيــر.
 اســتخدامات ال�أمــوال فــي المصــارف التجاريــة ،تتمثــل فــي موجوداتهــا احتياطيــات المصــارف التجاريــة لــدىو�أصولهــا المختلفــة ،ســواء �أكانــت متداولــة؛ كالقــروض الممنوحــة لل�فــراد المصــرف المركــزي ،مصــدراً لل�إ قــراض؟
أ
ً
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والمؤسســات علــى اختــلاف �أنواعهــا� ،أو ثابتــة؛ كالمبانــي والعقــارات المملوكــة للمصــرف� ،أو �أصــولا ً غيــر ملموســة؛
كالشــهرة وبــراءة الاختــراع.

أ�تعلم:

 الاحتياطــي ال�إ جبــاري :نســبة تُفــرض مــن المصــرف المركــزي علــى الودائــع لــدى كل مصــرف مــن المصــارف التجاريــة؛لحمايــة �أصحــاب الودائــع مــن خطــر �إفــلاس هــذه المصــارف مســتقبلا ً كناحيــة احترازيــة ،هــذه النســبة تســتخدم ك�أداة مــن
�أدوات السياســة النقدية.

خدمات المصرف التجاري :Commercial Bank Services
تتعــدد خدمــات المصــارف التجاريــة� ،إذ تشــمل منــح الائتمــان وقبــول الودائــع ،وفتــح
الحســابات بمختلــف �أنواعهــا؛ كالحســاب الجــاري الــذي يحتــاج مــن المصــرف الاحتفــاظ
بســيولة نقديــة ،لمواجهــة عمليــات الســحب ،وحســاب التوفيــر وحســاب ودائــع ل�أجــل،
عــلاوة علــى خدمــات البطاقــات البنكيــة المختلفــة ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )٢خدمــات المصــارف التجاريــة :فيمــا ي�أتــي �أنشــطة مصرفيــة تقدمهــا المصــارف التجاريــة ،والمطلــوب:
تحديــد ُمســمى الخدمــة التــي ُي َع ِّبــر عنهــا كل نشــاط مــن ال�أنشــطة الــواردة فــي الجــدول ال�آتــي:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

النشاط المصرفي
تعهــد مكتــوب مــن قبــل مصــرف التاجــر المشــتري ،بدفــع مبلغـاً
معينـاً للبائــع متــى قــدم البائــع الوثائــق المطلوبة المطابقة للشــروط.
بطاقــة بلاســتيكية ذات ســقف ائتمانــي محــدد ،تصدرهــا
المصــارف و ُتم ِّكــن حاملهــا مــن دفــع ثمــن مشــترياته المحليــة �أو
الدوليــة نقــداً �أو علــى �أقســاط بفائــدة.
حســاب مصرفي ُيفتح لتشــجيع صغار المســتثمرن على الادخار،
َيدفــع المصــرف عليهــا فوائــد ،وتجــرى عليهــا ســحوبات الجوائــز،
دون �إعطــاء الحريــة للمــودع بســحبها �إلا ضمــن قيود.
حســاب مصرفــي يتقاضــى عليــه المــودع نســبة معينــة مــن الفوائد،
شــريطة عــدم ســحبه قبــل نهايــة المــدة المقررة.
تُعطــى لرجــال ال�أعمــال والمؤسســات ،بهدف التمويل الشــخصي
�أو لســد الحاجات التشــغيلية �أو الاســتثمارية �أو التجارية.
نقــل النقــود �أو �أرصــدة الحســابات مــن حســاب �أو مصــرف
ل�آخــر ،يتقاضــى عليهــا المصــرف عمولــة.

ال�إ جابة

ُمسمى الخدمة
بطاقة الصراف ال�آلي
منح الاعتمادات
المستندية
البطاقة الائتمانية
الحساب الجاري
حساب التوفير
حساب ودائع ل�أجل
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٧
٨
٩

حســاب مصرفــي يتمتــع بحريــة الســحب وال�إ يــداع ،مــن خــلال
الصــراف ال�آلــي �أو بموجــب شــيكات.
مبالــغ ماليــة تمنــح لزبائــن المصــرف على شــكل قروض شــخصية،
�إذ يتقاضــي عليهــا المصــرف فائــدة ،تــزداد بازدياد فترة الســداد.
بطاقــة �إلكترونيــة تســتخدم للســحب وال�إ يــداع النقــدي ،ضمــن
رصيــد الحســاب المتوفــر َع ْبـ َـر نوافــذ صــرف خاصــة ،تســتخدم
كبديــل لحمــل النقــود ،توفــر وقــت المصــرف ووقــت حاملهــا.

الحوالات النقدية
تسهيلات الشركات
قروض ال�أفراد (منح
الائتمان)

نستنتج مما سبق أ�ن:
 التســهيلات الائتمانيــة المصرفيــة متنوعــة؛ منهــا مــا هــو مباشــر ،يترتــب عليــه دفــعمبالــغ نقديــة للزبائــن والمتعامليــن مــع المصــرف؛ �إمــا فــوراً �أو بعــد اســتخدامها ،مثــل:
الحســاب الجــاري مديــن ،والبطاقــات الائتمانيــة ،وخصــم الكمبيــالات لحاملهــا قبــل
تاريــخ الاســتحقاق مقابــل عمولــة معينــة ،ومنــح القــروض والســلف ،ومنهــا مــا هو غير
مباشــر ،لا يترتــب عليهــا دفــع مبالــغ نقديــة للعميــل� ،إلا فــي حــالات اســتثنائية؛ عنــد
عــدم التــزام الزبائــن والمتعامليــن ،مثــل :الاعتمــادات المســتندية و�إصــدار الكفــالات
المصرفيــة ،حيــث تتقاضــي المصــارف عمــولات مقابــل تقديــم هــذه الخدمــات ،مــع �أن المصــرف لا يدفــع مبالــغ نقديــة
فــي الحــال� ،إلا �أنــه يتعهــد بالدفــع نيابــة عنهــم حــال تخلفهــم عــن الوفــاء بالالتزامــات تجــاه الطــرف الثالــث فــي مثــل
هــذه ال�أنشــطة.
 وظيفــة منــح الائتمــان �أو ال�إ قــراض هــي لتمكيــن المقتــرض مــن مباشــرة عملــه �أو الاســتمرار فيــه مقابــل فائــدة ،وهــذهالقــروض؛ قــد تكــون مضمونــة بعقــارات ثابتــة �أو ب�أصــول متداولــة وقــد تكــون غيــر مضمونــة؛ قائمــة علــى الثقــة بالعميــل
وملاءتــه الماليــة ،ولتوضيــح عمليــة الاقتــراض فــي البنــوك التجاريــة (التقليديــة) ،نتنــاول المثــال ال�آتــي:
مثــال ( :)١حســاب الفائــدة علــى القــروض :بتاريــخ ٢٠١٦/٢/١٨م ،اقتــرض تاجــر مــن مصــرف تجــاري مبلــغ
( )١٠٠٠٠دينــار ،لمــدة ( )١٤٨يوم ـاً ،وبفائــدة بســيطة معدلهــا ( )%٨ســنوياً ،كمــا تقاضــي المصــرف عمولــة ،%٢
وســلَّم المصــرف الباقــي للتاجــر ،والمطلــوب:
فخصمــت جميــع هــذه المصروفــات مــن القــرضَ ،
ج -جد مقدار المصروفات المقتطعة من القرض.
ب -جد مقدار العمولة.
�أ -ما مقدار فائدة القرض.
هـ -احسب المعدل الحقيقي للفائدة.
د -احسب صافي المبلغ الذي استلمه التاجر.
الح ّل • :مقدار الفائدة = �أ × ع × ن
الفائدة = ٣٢٨,٨٨٨ = ٠,٤١١١١ × ٨٠٠ = )٣٦٠ ÷ ١٤٨( × ٠,٠٨ × ١٠٠٠٠دينار.
• مقدار العمولة = �أصل المبلغ المقترض × نسبة العمولة.
العمولة =  ٢٠٠ = ٠,٠٢ × ١٠٠٠٠دينار.
المصروفات المقتطعة من القرض = مبلغ الفائدة  +مبلغ العمولة.
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• مجموع المصروفات المقتطعة من القرض =  ٥٢٨,٨٨٨ = ٢٠٠ + ٣٢٨,٨٨٨دينار.
صافي المبلغ الذي استلمه التاجر = �أصل المبلغ ال ُمقترض  -مجموعة المصروفات ال ُمقتطعة من القرض.
صافي المبلغ الذي استلمه التاجر =  ٩٤٧١,١١٢ = ٥٢٨,٨٨٨ - ١٠٠٠٠ديناراً.
• المعدل الحقيقي للفائدة التي حققها المصرف = مجموع المصروفات ال ُمقتطعة ÷(صافي المبلغ ال ُمستلم × الزمن).
المعدل الحقيقي للفائدة = )٣٦٠ ÷ ١٤٨( × ٩٤٧١,١١٢( ÷ ٥٢٨,٨٨٨
= )٠,٤١١١١ × ٩٤٧١,١١٢( ÷ ٥٢٨,٨٨٨
= .%١٣,٥٨ = ٣٨٩٣,٦٦٨٨ ÷ ٥٢٨,٨٨٨
مــن هنــا نلاحــظ� ،أن حســاب الفائــدة يتــم وفــق القانــون ال�آتــي :مبلــغ الفائــدة = أ�صــل المبلــغ × معــدل
الفائــدة × الزمــن ،و�أن المصــرف التجــاري لديــه العديــد مــن ال�أســاليب للحصــول علــى معــدل �أعلــى مــن المعــدل
الاســمي للفائــدة المتفــق عليهــا ،ففــي مثالنــا الســابق ،نلاحــظ �أن المصــرف احتســب الفوائــد علــى �أنهــا فوائــد تجاريــة؛
قســم علــى
سي ِّ
حيــث َق َّســم علــى ( ٣٦٠يومـاً) ،هــذا عندمــا تكــون العمليــة لصالحــه ،فــي حيــن ســيعدها فوائــد دقيقــة؛ �أي ُ
( ٣٦٥يومـاً) عندمــا تكــون لصالــح الزبــون �أو المتعامــل مــع المصــرف ،وكمــا نلاحــظ �أن المعــدل الحقيقــي للفائــدة الــذي
حققــه المصــرف التجــاري بلــغ  ،%١٣,٥٨وهــو �أعلــى مــن المعــدل الاســمي للفائــدة المتفــق عليــه بيــن الطرفيــن.
ض يقدمهــا المقتــرض تفــوق قيمتهــا قيمــة
تشــترط المصــارف التجاريــة توفيــر ضمانــات؛ كرهــن عقــارات و أ�را ٍ
القــرض ،وفــي حالــة التعثــر �أو العجــز عــن الســداد ،يتــم حجزهــا وبيعهــا ب�أقــل مــن قيمتهــا الســوقية ،ليســترجع البنــك قرضــه
بســرعة ،وقــد ح ّرمــت الشــريعة ال�إ ســلامية التعامــل بالربــا ،فعــن ابــن مســعود �أن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم :قــال( :لعــن
�آكل الربــا ومؤكلــه ،وشــاهديه ،وكاتبــه)( .رواه الخمســة ،وصحح ـ ُه ال ِّترمــذي)
المصارف التجارية والمصرف المركزي :Commercial Banks & Central Bank
يختلــف الــدور الــذي تقــوم بــه المصــارف التجاريــة عــن الــدور الــذي يقــوم بــه المصــرف المركــزي فــي الدولــة ،كمــا
تختلــف فــي طبيعتهــا و�أهدافهــا ،ولتوضيــح الفــروق بينهمــا ،نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
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نشاط ( )٣مقارنــة بيــن المصــرف التجــاري والمركــزي :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجــالات للمقارنــة بيــن
المصــارف التجاريــة والمصــرف المركــزي ،والمطلــوب :عمــل مقارنــة بينهمــا ،علــى النحــو ال�آتــي:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧

مجال المقارنة

المصرف التجاري

المصرف المركزي

العدد.
الهدف.
قبول الودائع.
النقود ال ُمصدرة وتماثلها.
�إبراء نقودها للد ْين.
الرقابة على الائتمان.
سك العملة و�إتلافها.

مــن هنــا نســتنتج� ،أن المصــارف التجاريــة تُصــدر نقــود خاصــة بهــا ،تختلــف عــن النقــود القانونيــة التــي
ُيصدرهــا المصــرف المركــزي ،لكنهــا غيــر متماثلــة فــي قيمتهــا ،فقــوة �إبرائهــا للد ْيــن
أ�تعلم:
محــدودة ،فهــي تخاطــب قطــاع اقتصــادي مــا ،عكــس نقــود المصــارف المركزيــة - ،تتعامــل المصــارف التجاريــة مــع
والتي تخاطب كافة القطاعات.
المصــارف المركزيــة مثلما يتعامل المواطنين
كمــا نلاحــظ� ،أن المصــارف التجاريــة تســعى لتحقيــق �أقصــى ال�أربــاح مــع المصــارف التجاريــة؛ ســواء مــن حيــث
ال�إ يــداع �أو ال�إ قــراض ،علمــاً �أنهــا لا تلجــ�أ
الماديــة ،فــي حيــن تســعي المصــارف المركزيــة لضبــط �أعمــال الرقابــة والتوجيــه
للاقتــراض �إلا فــي حــالات طارئــة وحرجــة،
أ
أ
ً
علــى المصــارف ال�خــرى؛ حفاظـا علــى حقــوق المودعيــن والمســاهمين ،والت�كــد والتــي قــد تهــدد الوضــع النقــدي والمالي في
مــن ســلامة �أوضاعهــا الماليــة والتزامهــا بالنســب القانونيــة المفروضــة عليها؛ كنســب البلــد.
الاحتياطــي ال�إ جبــاري والســيولة القانونيــة ونســبة الائتمــان �إلــى الودائــع.
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أ�سئلة الدرس
س :١ع ِّرف كلاً من - :المصرف التجاري.
س :٢ما ال�أهداف الرئيسة للمصارف التجارية؟

 -الودائع الجارية.

 -بانكو.

س :٣قارن بين الودائع الجارية والودائع ل�أجل؛ كمصادر لل�أموال في المصارف التجارية ،من حيث ما ورد في الجدول:
الرقم

مجال المقارنة

١

العائد عليها.

٢

تفضيل المصرف.

٣

الحاجة للسيولة.

٤

عملية السحب.

الودائع الجارية

الودائع ل�أجل

س :٤قارن بين مصادر ال�أموال الداخلية ومصادر ال�أموال الخارجية في المصارف التجارية ،من حيث ما ورد في الجدول:
الرقم

مجال المقارنة

١

الاعتماد عليها.

٢

تفضيل المصرف لها.
ال�أمثلة.

٣

مصادر ال�أموال الداخلية

مصادر ال�أموال الخارجية

س :٥علل لكل مما ي أ�تي:
�أ -تسمية المصارف التجارية بهذا الاسم.
ب -تفضيل المصارف التجارية الودائع الادخارية على غيرها من الودائع.
ج -حاجة المصارف للسيولة الكبيرة.
س :٦ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -1ما �أول �أنواع المصارف ظهوراً؟
ب -التجارية.
�أ -ال�إ سلامية.

ج -المتخصصة.

د -المركزية.

� -2أي من ال�آتية تعتبر من حقوق ُملك َّية المصرف التجاري؟
ب -العقارات المملوكة للمصرف.
�أ -القروض الممنوحة للجمهور.
د -الشهرة وبراءة الاختراع.
ج -الاحتياطي ال�إ جباري.
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 -3في َم يتمثل ربح المصرف التجاري؟
�أ -الودائع التي ُيحتفظ بها.
ب -الفوائد التي يدفعها على الودائع.
ج -فوائد القروض والتسهيلات الممنوحة للجمهور.
د -الفرق بين الفوائد المدفوعة والمقبوضة على القروض.
 -4ما مصادر التمويل في المصرف التجاري؟
ب -التزامات المصرف.
		 �أ -حقوق ُملك َّية المصرف.
د -التزامات المصرف وحقوق ُملك َّيته.
		 ج -ال�أصول المتداولة والثابتة للمصرف.
 -5ماذا تعني كلمة مصرف؟
�أُ -مبادلة النقد بالنقد.
ج -مقعد لتحويل ال ِعملة.

ب -مصطبة جلوس الصرافين.
د -مقعد للراغبين في بيع ال ِعملة.

 -6كم تشكل نسبة مصادر التمويل الداخلية من �أموال المصرف التجاري؟
ج -لا تقل عن .%10
ب.%100 -
�أ -لا تقل عن .%50

د -لا تزيد عن .%10

� -7أي من الحسابات ال�آتية تتطلب من المصرف التجاري الاحتفاظ بسيولة عالية من النقدية؟
د -تحت ال�إ شعار.
ج -ال�آجلة.
ب -التوفير.
�أ -الجارية.
� -8إذا علمــت �أن المعــدل الحقيقــي للفائــدة فــي مصــرف تجــاري تســاوي ( ،)% 13.58و�أن صافــي المبلــغ
ال ُمســتلم مــن قبــل المقتــرض يســاوي ( )9471.112دينــار ،فــي حيــن كانــت مــدة الوديعــة ( )148يومـاً ،فكــم
يبلــغ مجمــوع المصروفــات ال ُمقتطعــة مــن القــرض الممنــوح للزبــون؟
د 839.36 -دينار.
ب 528.888 -دينار .ج 389.36 -دينار.
�أ 258.88 -دينار.
 -9ما َمصدر الودائع في المصارف المركزية؟
		
ب -الحكومة.
		
�أ -المواطنون.
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ج -رجال ال�أعمال.

د -المصارف ال�أخرى.

الدرس الثالث

المصارف ال�إ سلامية Islamic Bank

تنطلـق المصـارف ال�إ سـلامية فـي جميـع
معاملاتها من �أحكام الشريعة ال�إ سلامية ،فهي تعمل
علـى اسـتخدام ال�أمـوال النقديـة فـي الاسـتثمارات
الحقيقيـة ،مـن خـلال صيـغ اسـتثمار �إسـلامية،
تُسـهم فـي زيـادة الناتـج المحلـي ،وبالتالـي زيـادة
المنافـع ال ُمتاحـة ل�أفـراد المجتمـع ،فهـي تختلـف
عـن المصـارف التقليديـة التـي تعمل على اسـتخدام
ال�أمـوال النقديـة ،مـن خـلال الاقتـراض بالفائـدة المصرفيـة (الربـا) والمحرمـة شـرعاً ،حيـث قـال تعالـى فـي محكـم كتابه:
ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﱪ (سـورة البقـرة ،ال�آيـة .)٢٧٥ :فمـا المقصـود بالمصـرف ال�إ سـلامي؟ ومـا مصـادر �أموالـه؟ ومـا
�أوجـه اسـتخداماتها؟ ومـا علاقـة المصـرف ال�إ سـلامي بالمصـرف المركـزي؟ هـذا مـا تـم ال�إ جابة عنه في ثنايـا هذا الدرس،
كمـا ي�أتـي:
ماه ّية المصارف ال�إ سلامية :Islamic Banks Essence

ُيعــ َّرف المصــرف ال�إ ســلامي وفقــاً للاتفاقيــة الخاصــة ب�إنشــاء الاتحــاد الدولــي للمصــارف ال�إ ســلامية ،علــى �أنــه:
"المصــرف الــذي ينــص قانــون �إنشــائه ونظامــه ال�أساســي صراحــة علــى الالتــزام بالشــريعة ال�إ ســلامية فــي عــدم التعامــل
ـاء" ،فهــو مؤسســة ماليــة اســتثمارية مصرفيــة ،ولمزيــد مــن التوضيــح ،نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
بالفائــدة (الربــا)؛ �أخــذاً وعطـ ً
نشاط ( )١الربــح مقابــل الفائــدة :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى معاييــر للمقارنــة بيــن �أســاس العمــل فــي المصــارف
ال�إ ســلامية (الربــح) ،و�أســاس العمــل فــي المصــارف التجاريــة (الربــا) ،والمطلــوب :تحديــد الفــارق بينهمــا ،وفقـاً للمعاييــر
المدرجــة فــي الجــدول ال�آتــي:
الرقم

مجال المقارنة

١

تحديد القيمة.

٢

ارتباطها بنتيجة العمل.
ُحكمها في الشريعة ال�إ سلامية.

٤

تح ُّمل ال ُمخاطرة.

٥

ال�أثر في توزيع الدخل.

٦

حجم العائد.

٣

الربح

الربا (الفائدة)
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مـن هنـا نلاحـظ� ،أن عجـز المصـارف التجاريـة عـن اسـتقطاب عـدد كبيـر من
المدخريـن؛ هـو سـبب لظهـور المصـارف ال�إ سـلامية؛ ل�أن الحافـز ال�أسـاس الـذي
تقدمـة هـذه البنـوك للمودعيـن �أو المدخريـن هـو الفائـدة ،وهـي محرمة في الشـريعة
عطـاء ،ممـا �أضعـف مـن دورها التنمـوي ،خصوصاً و�أن
ال�إ سـلامية ،سـواء �أخـذاً �أو
ً
مـن يتعامـل بالربـا مـؤذون بحـرب مـن اللـه ،قـال تعالـى :ﱫﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
أ�فكــر :لمــاذا ُيشـ ِّكل
انهيــار �أحــد المصــارف وخروجــة
مــن ســوق العمــل خطــراً كبيــراً
علــى القطــاع المصرفــي للدولــة؟

ﮱﱪ (سـورة البقـرة ،ال�آيـة.)٢٧٨ :

كمــا �أن �أســاس المشــاركة الــذي تقــوم عليــه المصــارف ال�إ ســلامية ،يــو ّزع المخاطــر على شــريحة واســعة من المســتثمرين،
وبذلــك تكــون ال ُمخاطــرة العا ّمــة علــى الاقتصــاد �أقــل؛ والمتمثلــة بتقليل حــالات ال�إ فلاس وانهيــار المصارف.
تنبيــه!!! :لــم تحــرم الشــريعة ال�إ ســلامية القــروض ،ولكــن حرمــت الربــا ،ف ـ�إذا كان عقــد القــرض خالي ـاً مــن
الربــا ،فهــو جائــز شــرعاً.
مصادر ال�أموال في المصرف ال�إ سلامي :Islamic Bank Funds Sources
تُص َّنف مصادر ال�أموال في المصارف ال�إ سلامية؛ �إلى مصادر داخلية ،و�أخرى خارجية ،النشاط ال�آتي يبين ذلك:
نشاط ( )٢مصــادر ال�أمــوال فــي المصــرف ال�إ ســلامي :فيمــا ي�أتــي مصــادر تمويــل ُمحتملــة للمصــارف ال�إ ســلامية،
والمطلــوبَ :ص ِّنــف هــذه المصــادر �إلــى مصــادر داخليــة و�أخــرى خارجيــة؛ بوضــع �إشــارة ( ) فــي المــكان المناســب:
مصادر ال�أموال

الرقم
١

ر�أس المال المدفوع.

٢

الاحتياطيات من ال�أرباح السنوية.

٣

الحسابات الجارية للعملاء.

٤

حسابات الاستثمار المشترك بين المصرف والعملاء.
ال�أرباح السنوية غير الموزعة على المساهمين.

٦

سندات ال ُمقارضة المشتركة.

٧

حسابات الاستثمار المخصص.

٥
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التصنيف
داخلي

خارجي

نلاحظ مما سبق أ�ن:
ـواء عنــد ت�أسيســه؛ كــر�أس
 مصــادر ال�أمــوال الداخليــة ،تُســمى بمصــادر ال�أمــوال الذاتيــة ،وتتمثــل فــي �أمــوال المصــرف ،سـ ًالمــال المدفــوع مــن قبــل المســاهمين والاحتياطيــات وال�أربــاح غيــر الموزعة.
 مصــادر ال�أمــوال الخارجيــة ،تشــكل الجــزء ال�أكبــر مــن مصــادر التمويــل ،والتــي تتمثــل فــي ودائــع الزبائــن ب�أشــكالهاالمتعــددة؛ كالحســابات الجاريــة (تحــت الطلــب) ،وحســابات الاســتثمار المشــترك ،المتمثلــة فــي ودائــع الزبائــن
الراغبيــن فــي مشــاركة المصــرف فــي كافــة عمليــات الاســتثمار والتمويــل ،والشــكل ال�آتــي يبيــن:

ال�سلامي
المصادر الخارجية ل�أموال المصرف إ

سندات ال ُمقارضة:
ودائع استثمارية على شكل
وثائقَ ،تصدُر لحاملها بقيمة
اسمية محددة ،تشارك في
ال�أرباح والخسائر المتحققة.

حسابات الاستثمار
المخصص:
تمثل ودائع العملاء الراغبين
في استثمار �أموالهم في
استثمارات معينة ،على �أساس
المضاربة ،حيث يتحمل
الزبون مخاطر الاستثمار
لوحده ،ويكون للمصرف
حصته من ال�أرباح المتحققة
دون �أن يتحمل �أية خسارة
مادية �إذ يخسر المصرف
جهده فقط.

الاستثمار المشترك:
اســـتثمارات تقـــوم علـــى
�أســـاس المضاربـــة غيـــر
المشـــروطة ،يســـتثمرها
المصــرف فــي مشــروعات
يراهـــا مناســـبة ،يشـــارك
�أصحابهـــا فـــي الربـــح
والخســـارة ،ولا يجـــوز
كســر الوديعــة �إلا بشــروط
مـــن المصـــرف.

الودائع الجارية:
ودائـــع تعطـــي صاحبهـــا
حـــق الســـحب منهـــا
فـــي الحـــال� ،إذ يمكـــن
الســـحب منهـــا بموجـــب
شـــيكات �أو �أوامـــر دفـــع،
حي ــث لا يدف ــع المص ــرف
عليهـــا فوائـــد.

شكل ( :)١مصادر التمويل الخارجية للمصرف ال�إ سلامي.

استخدامات المال في المصرف ال�إ سلامي :Islamic Bank Funds Uses
تتعــدد صيــغ الاســتثمار فــي المصــارف ال�إ ســلامية ،فــي حيــن تنحصــر فــي المصــارف التجاريــة علــى تقديــم القــروض،
حيــث مبــد�أ المشــاركة هــو ال�أســاس فــي جميــع صيــغ التمويــل فــي المصــرف ال�إ ســلامي ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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نشاط ( )٣صيــغ اســتثمار المصــارف ال�إ ســلامية ل�أموالهــا :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن صيــغ التمويــل
فــي المصــارف ال�إ ســلامية ،والمطلــوب :التوفيــق بيــن صيغــة التمويــل ومدلولهــا:
الرقم

صيغة التمويل

١

المساومة.

٢

الاستصناع.

٣

المشاركة المتناقصة
المنتهية بالتمليك.

٤

ال ُمرابحة لل�آمر بالشراء.

٥

الت�أجير المنتهي بالتمليك.

٦

المضاربة.

٧

المشاركة الثابتة.

ال�إ جابة

مدلول صيغة التمويل
شــراء مــا يطلبــه الزبــون مــن بضاعــة ،ثــم بيعهــا لــه ،بربــح متفــق عليــه
عنــد بــدء التعاقــد.
شــراء �أصــل ثابــت (عقــارات )... ،وت�أجيرهــا للزبائــن ،حيــث
يمتلكهــا الزبــون فــي نهايــة مــدة ال�إ يجــار.
شراء المصرف لسلعة ما؛ بهدف �إعادة بيعها فيما بعد للزبون.
الدخــول كشــريك ممــول فــي مشــروع؛ �إذ يســدد الزبــون المبلــغ
للمصــرف َع ْبـ َـر �أقســاط دوريــة ،حيــث تــؤول ملكيــة المشــروع لــه
بالكامــل فــي نهايــة العقــد.
يقــدم المصــرف التمويــل ،ويقــدم الزبــون العمــل ،ويتقاســما ال�أربــاح
حســب الاتفــاق� ،أمــا الخســائر فيتحملهــا المصــرف فقــط.
تمويــل المصــرف بشــكل جزئــي ر�أس مــال المشــروع ،علــى �أن
ـواء كانــت مــدة المشــروع
يصبــح المصــرف شــريكاً فــي ملكيتــه ،سـ ً
طويلــة �أو قصيــرة.

ولتوضيح بعض صيغ استثمار المصارف ال�إ سلامية ل�أموالها� ،إليك ال�أمثلة ال�آتية:
مثال ( )١ال ُمضاربة :اتفق �أحمد مع �أحد المصارف ال�إ سلامية الفلسطينية على ت�أسيس مشروع مشترك بينهما
بموجب عقد مضاربة؛ �إذ يقدم المصرف مبلغاً نقدياً وقدره ( )٥٠٠٠٠دينار ،ويقوم �أحمد ب�إدارة هذا المشروع
بخبرته ،بحيث يتقاسما ال�أرباح بالتساوي ،ولنفرض �أن المشروع الذي استثمر
فيه ،حقق في السنة ال�أولى من عمله ربحاً مقداره ( )١٦٠٠٠دينار.
المطلوب:
�أ -كم نصيب المصرف من ال�أرباح؟ وكم نصيب �أحمد منها؟
ب -فــي حالــة تحقيــق المشــروع خســارة مقدارهــا ( )١٤٠٠٠دينــار ،فكــم يبلــغ
نصيــب كل منهمــا مــن الخســائر المحققــة؟
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الح ّل:
نصيب المصرف من ال�أرباح يساوي ٨٠٠٠ = ٠,٥ × ١٦٠٠٠ :دينار.نصيب �أحمد من ال�أرباح يساوي ٨٠٠٠ = ٠,٥ × ١٦٠٠٠ :دينار.�أما نصيب كل من �أحمد والمصرف ال�إ سلامي من خسائر عقد المضاربة المبرم بينهما ،فهو كما ي�أتي:نصيب المصرف =  ١٤٠٠٠ = % ١٠٠ × ١٤٠٠٠دينار؛ حيث يتحمل المصرف (رب المال) كافة الخسائر،علماً �أن �أحمد كمضارب ،يكفيه خسارة جهده في �إدارة المال ،حيث الخسارة من جنس الشيء ال ُمقدَّم.
هــل تعلــم؟� :أن المضاربــة نظــام تمويلــي قديــم جــرى التعامــل بــه عنــد العــرب قبــل ال�إ ســلام ،وقــد خــرج النبــي
محمــد -صلــى اللــه عليــه وســلم -قبــل بعثتــه فــي مــال الســيدة خديجــة -رضــي اللــه عنهــا -مضاربـاً �إلــى الشّ ــام ،وجــاء
ال�إ ســلام ف�أقرهــا ور َّغــب فيهــا.
نشاط ( )4المضاربــة :التاجــر اســماعيل يعمــل فــي تجــارة الثلاجــات ،دخــل فــي مضاربــة مــع �أحــد البنــوك الاســلامية
فــي مدينــة الخليــل ،بحيــث يتقاســما الربــح بنســبة ( )%٧٠للمصــرف و ( )%٣٠لــه� ،إذ يقــدم المصــرف
التمويــل لهــذه الصفقــة مــن الثلاجــات ،وبعــد الانتهــاء مــن بيــع كل الثلاجــات ،قــدرت المصاريــف بـــ ( )٩٠٠٠دينــار،
في حين بلغت حجم �إيرادات الصفقة ( )١٠٠٠٠٠دينار ،والمطلوب:
�أ -كم نصيب المصرف من ال�أرباح؟ وكم نصيب التاجر منها؟
ب -في حالة حققت الصفق خسارة مقدارها ( )٢٠٠٠٠دينار ،فكم يبلغ نصيب كل منهما من الخسائر المحققة؟
مثــال ( )٢ال ُمرابحــة :تقــدم شــاكر بطلــب لمصــرف �إســلامي لشــراء ســيارة جديــدة محــددة المواصفــات ،موديــل
 ،٢٠١٥مــع كامــل ال�إ ضافــات ،وذلــك بصيغــة تمويــل ال ُمرابحــة ،وب�أقســاط شــهرية لمــدة ( )٤ســنوات ،حيــث وافــق
المصــرف علــى ذلــك ،بضمــان راتــب ( )٢مــن موظفــي الحكومــة ،وبنســبة ربــح ( )%٥ســنوياً ،علم ـاً �أن ســعر
الســيارة فــي معــرض ســيارات الجنــوب ( )٢٠٠٠٠دينــار ،و�أ ّن شــاكر قــام بدفــع ( )٤٠٠٠دينــار؛ كدفعــة �أوليــة مــن
ثمنها ،والمطلوب:
�أ -ما مقدار ال�أرباح التي حققها المصرف؟
ب -ما مقدار القسط الشهري الذي سيدفعه شاكر؟
ج -كم يبلغ الثمن ال�إ جمالي للسيارة؟
الح ّل:
مقدار مبلغ التمويل المطلوب بعد الدفعة المبدئية ١٦٠٠٠ = ٤٠٠٠ – ٢٠٠٠٠ :دينار.
مقدار ال�أرباح التي حققها المصرف = ( ٤ × )٠,٠٥ × ١٦٠٠٠سنوات =  ٣٢٠٠ = ٤ × ٨٠٠دينار.
مقدار القسط الشهري = (صافي �أصل التمويل  +ال�أرباح) ÷  ٤٨شهر.
= ( ٤٠٠ =٤٨ ÷ )٣٢٠٠ +١٦٠٠٠دينار.
الثمن ال�إ جمالي للسيارة =  ٢٣٢٠٠ = ٣٢٠٠ + ٢٠٠٠٠دينار.
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نشاط ( )5ال ُمرابحــة :تقــدم عبــد اللــه بطلــب لمصــرف �إســلامي لشــراء ( )٥٠طــن �إســمنت ،وذلــك بصيغــة تمويــل
ال ُمرابحــة ،وب�أقســاط شــهرية لمــدة ســنتين ،حيــث وافــق المصــرف علــى ذلــك ،بضمــان رهــن محــل
تجاري ،وبنسبة ربح ( )%٥سنوياً ،علماً �أن ثمن ال�إ سمنت في محلات بلدنا فلسطين ( )٤٠٠٠دينار ،والمطلوب:
�أ -ما مقدار ال�أرباح التي حققها المصرف؟
ب -ما مقدار القسط الشهري الذي سيدفعه عبد الله؟
ج -كم يبلغ الثمن ال�إ جمالي لصفقة ال�إ سمنت ،علماً �أنه لا يوجد دفعة �أولية؟
المصارف ال�إ سلامية والمصرف المركزي :Islamic Banks & Central Bank
تبــد�أ علاقــة المصــارف ال�إ ســلامية مــع المصــرف المركــزي منــذ لحظــة ت�أسيســها ،حيــث �أنهــا بحاجــة للحصــول
علــى التراخيــص اللازمــة؛ كــي تــزاول �أعمالهــا وخدماتهــا المصرفيــة ،فالمصــرف ال�إ ســلامي يخضــع لســلطة �إشــراف مــن
المصــرف المركــزي� ،إذ يتابــع مــدى التــزام البنــوك ال�إ ســلامية بقانــون البنــوك ،ويراقــب علــى عــدم تعاملهــا بالربــا؛ �أخــذاً
المقاصــة بينهــا وبيــن المصــارف ال�أخــرى ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
ـاء ،كمــا ُيس ـ ّهل عمــل
ّ
وعطـ ً
نشاط ( )٦المصــرف ال�إ ســلامي والمصــرف المركــزي :يتضمــن الجــدول ال�آتــي مجموعــة مــن الخدمــات التــي
يؤديهــا المصــرف المركــزي ،والمطلــوب :تحديــد �أيـاً منهــا يســتفد منــه المصــرف ال�إ ســلامي ،و�أيهــا لا يســتفيد؛ بوضــع
(✓) في المكان المناسب:
الرقم

خدمات يقدمها المصرف المركزي

١

�إيــداع نســبة معينــة مــن مجمــوع ودائعــه علــى شــكل نقــد لديــه ،مقابــل فائــدة
يدفعهــا المصــرف المركــزي.
تقديم قروض للمصارف كملج�أ �أخير لها عند الضرورة.
توفير فرص الاستثمار في �أذونات الخزينة والسندات الحكومية.
منــح المصــرف المركــزي ســقف ائتمــان للبنــوك فــي مــدة معينــة؛ بهــدف تلبــة
الالتزامــات الماليــة قصيــرة ال�أجــل.

٥

(المقاصة) بين المصارف.
تقديم المصرف المركزي خدمة تسوية الحسابات
ّ

٢
٣
٤

من هنا نلاحظ ،أ�ن المصارف ال�إ سلامية لا يمكن أ�ن تمارس �أعمالها في معزل
عن التعامل مع المصرف المركزي ،رغم �أن معظم تعاملاته تقوم على �أساس الفائدة
الربوية ،فلا يستطيع المصرف ال�إ سلامي �أخذ الفوائد على مجموع �إيداعاته لدى المصرف
المركزي ،فوجود هذه ال�إ يداعات لدى المصرف المركزي يحرم المصرف ال�إ سلامي من
توظيف هذه ال�أموال في مجالات استثمار مربحة ،كما لا تستطيع المصارف ال�إ سلامية
الاستفادة من وظائف يؤديها المصرف المركزي نتيجة قوامها الربوي.
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ال�إ جابة
يستفيد

لا يستفيد

هــل تعلــم؟ �أن
المصــارف المركزيــة حــددت
نســبة ر�أس المــال �إلــى
كافــة الودائــع بنســبة ،٪٨
وفق ـاً لمقــررات مؤتمــر بــازل
٢٠٠٣م.

أ�سئلة الدرس
س :١ع ِّرف كلاً من:

 المصرف ال�إ سلامي.س :٢عدد خمساً من صيغ التمويل الاستثماري في المصارف ال�إ سلامية.
 -سندات ال ُمقارضة.

س :٣يعمـل سـيف الديـن فـي تسـويق ال�أدويـة الفلسـطينية فـي مدينـة بيـت لحـم ،ونظـراً لاتسـاع نطـاق تسـويقه �إلـى عـدة
محافظات في فلسـطين ،ظهرت حاجته لشـراء سـيارة للتنقل ،فقرر الشـراء َع ْب َر �إحدى صيغ الاسـتثمار في المصارف
ال�إ سـلامية؛ والمتمثلـة فـي نظـام ال ُمرابحـة ،حيـث ال�أقسـاط لمـدة سـنتين ،ونسـبة ال ُمرابحـة ( )%٥سـنوياً ،علمـاً �أن
ذلـك يتطلـب منـه رهـن محلـه التجـاري ،و�أن ثمـن السـيارة فـي معـرض قدسـنا للسـيارات بلـغ ( )٣٠٠٠٠دينـار.
المطلوب� :أ -ما مقدار ال�أرباح التي حققها المصرف؟
ب -ما مقدار القسط الشهري الذي سيدفعه سيف الدين؟
ج -كم يبلغ الثمن ال�إ جمالي للسيارة؟
س :٤علّل لكل مما ي أ�تي:
�أ  -المصارف ال�إ سلامية ضرورة ملحة في المجتمعات المعاصرة .
ب  -عجز المصارف التقليدية عن استقطاب عدد كبير من المدخرين .
كل من:
س :٥ف ِّرق بين ٍ
�أ -المضاربة وال ُمرابحة.

ب -المشاركة المتناقضة والمضاربة.

ج -المشاركة الثابتة والمشاركة المتناقصة.

س :٦ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١أ ّي مما ي�أتي ُيش ِّكل سبباً لظهور المصارف ال�إ سلامية؟
�أ -قدرة المصارف التجارية على استقطاب المدخرين .ب -تقديم حافز الربح للمدخرين.
د -استخدام الودائع في استثمارات غير حقيقية.
جُ -ح ْسن �إدارة عمليات ال�إ قراض.
 -٢ما سبب ضعف الدور التنموي للبنوك التجارية في فلسطين؟
ب -استخدامها للودائع في استثمارات حقيقية.
عطاء.
�أ -تقديمها للفائدة؛ �أخذاً �أو ً
د -توزيع ال ُمخاطرة على شريحة واسعة من المودعين.
		
ج -قيام معاملاتها على �أساس المشاركة.
� -٣أ ّي مما ي�أتي ُيعد من مصادر التمويل الذاتي في المصرف ال�إ سلامي؟
ب -ال�أرباح الموزعة.
					
�أ -ودائع الزبائن.
د -ال�أسهم والسندات ال ُمصدرة.
				
ج -الاحتياطيات.
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� -٤أ ّي من ودائع �أموال المصرف ال�إ سلامي ال�آتية ،غير مشاركة في الربح والخسارة؟
ب -حسابات الاستثمار المخصص.
�أ -سندات ال ُمقارضة.
د -حسابات الودائع الجارية.
ج -حسابات الاستثمار ال ُمشترك.
 -٥ما �أساس جميع صيغ التمويل في المصرف ال�إ سلامي؟
ب -ال�إ قراض قصير ال�أجل.
�أ -المشاركة.
د -تبادل النقود؛ �أخذاً
وعطاء.
ج -ال�إ قراض طويل ال�أجل.
ً
 -٦اتفــق يــزن مــع مصــرف �إســلامي ،علــى شــراء ســيارات حديثــة و�إعــادة بيعهــا ،بموجــب عقــد مضاربــة بينهمــا ،بحيــث
يقــدم المصــرف كامــل المــال ،علــى �أن يكــون نصيبــه مــن الربــح ( ،)%30فـ�إذا بلغــت خســائر المشــروع ()100000
دينــار ،فكــم يبلــغ نصيــب المصــرف منهــا؟
د -لا يتحمل خسائر.
ج 100000 -دينار.
ب 70000 -دينار.
�أ 30000 -دينار.
� -٧أ ّي من خدمات المصرف المركزي يستفيد منها المصرف ال�إ سلامي؟
ب -الاستثمار في �أذونات الخزينة.
�أ -الحصول على قروض.
د -ال�إ يداع بفوائد.
ج -الترخيص لمزاولة العمل.
� -٨إذا علمــت �أن ال�أربــاح التــي حققهــا المصــرف ال�إ ســلامي مــن عمليــة ُمرابحــة ،قيمــة التمويــل فيهــا ( )10000دينــار،
ولمــدة ســنتين ،بلغــت ( )2500دينــار ،فمــا نســبة ال ُمرابحــة الســنوية؟
د.%2.5 -
ج.%1.25 -
ب.%125 -
�أ. %12.5 -
 -٩اشــترك خالــد فــي عمليــة مرابحــة لشــراء صفقــة مــن حديــد البنــاء ،بقيمــة تمويــل بلــغ ( )40000دينــار ،مدتهــا �أربــع
ســنوات ،بنســبة مرابحــة ( )%12ســنوياً ،فمــا مقــدار القســط الشــهري الــذي ســيدفعه؟
د 1233.3 -دينار.
ج 4933.3 -دينار.
ب 1920 -دينار.
�أ 19200 -دينار.

أ�سئلة الوحدة
 المصرف التجاري.س :١ع ِّرف كلاً مما ي أ�تي - :الودائع ال�آجلة.
س :٢عدّد القوانين وال� أ ِنظ َمة الم ُن ِّظ َمة لعمل القطاع المصرفي.
س :٣ما الفرق بين النقود والثروة؟
س :٤قــارن بيــن المصــرف المركــزي والمصــرف التجــاري ،مــن حيــث :التعامــل بالفائــدة ،التعامــل مــع الجمهــور،
الهــدف ،ســك النقــود.
س :٥علل لكل مما ي أ�تي:
�أ -المصرف ال�إ سلامي لا غنى له عن التعامل مع المصرف المركزي.
ب -عدم ت�أثر المصارف ال�إ سلامية ب�أزمة الرهن العقاري.
 -المصرف المركزي.
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س :6قارن بين �أنواع الحسابات ال�آتية في المصرف ال�إ سلامي:
مجال المقارنة
�أصل العقد.الهدف من الحساب.المشاركة في الربح والخسارة.نسبة المشاركة في الربح.-السحب.

الحساب الجاري

حساب التوفير

حساب الاستثمار المخصص

س :7ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ماذا تصبح النقود عند استخدامها في التعبير عن ثمن ال�أشياء؟
د -سلع ًة.
ج -وسيطاً للتبادل.
ب -مستودعاً للقيمة.
�أ  -مقياساً للقيمة.
 - ٢ما احتمالية تحقيق الكفاءة الاقتصادية الناتجة عن استخدام الشيكات في تسوية المعاملات المصرفية؟
ب� -أقل من استخدام النقود.
�أ -متساوية مع استخدام النقود.
د� -أكثر �أو �أقل من استخدام النقود.
ج� -أكبر من استخدام النقود.
� -٣أ ّي من ال�آتية يشكّل ال�أساس الذي �أسهم بشكل كبير في نش�أة وتطور المصارف؟
د -الربا.
ج -الرغبة في الخدمة.
ب -الربح المادي.
�أ -الثقة.
 -٤من �أ ْين استمدت المصارف التجارية اسمها؟
ب -من الربا بشتى �أنواعه.
�أ -من عمليات التجارة ،مهما كانت مدتها.
د -من تحويل العملة لل ُت ّجار.
ج -من عمليات ال�إ قراض قصيرة ال�أجل لل ُت ّجار.
 -٥ما نوع ال ُمنشَ �أة التي ُيشكّل على �أساسها المصرف التجاري؟
ب -شركة مالية على شكل شركة تضامن.
�أ -شركة �أشخاص على شكل مؤسسة ربحية.
د -شركة مالية على شكل شركة مساهمة خاصة.
ج -شركة مالية على شكل شركة مساهمة عامة.
 -٦ما المصرف الذي ُيشكّل الملج�أ ال�أخير لاقتراض المصارف التجارية عند الضرورة؟
د -الاستثماري.
ج -المتخصص.
ب -التجاري.
�أ -المركزي.
 -٧ما النقود التي َتصدُر بموجب �أمر مباشر بالصرف؟
د -المصرفية.
ج -ال�إ لكترونية.
ب -المعدنية.
�أ -الورقية.
 -٨ما السبب الرئيس في ظهور النقود المساعدة؟
ب -استطاعة الدائن رفض قبولها في تسوية د ْينه.
		
		
�أ -صعوبة تزويرها.
د -مساعدتها للنقود ال�أخرى في تسهيل المعاملات.
		
ج -عدم تلفها بسهولة.
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 -٩ما الحساب المصرفي الذي ُيفتح لتشجيع صغار المستثمرين على الادخار؟
�أ -الحساب الجاري .ب -حساب التوفير .ج -حساب ودائع ل�أجل .د -الاعتمادات المستندية.
 -١٠فيما تتمثّل استخدامات المال في المصرف التجاري؟
ب� -أصول المصرف.
�أ -حقوق ُملك ّية المصرف.
د -التزامات المصرف.
ج -ال�أصول المتداولة للمصرف.
 -١١ما المصرف الذي ُيعد من المصارف ال�أجنبية العاملة في الاقتصاد الفلسطيني؟
ج -البنك ال�إ سلامي العربي.
ب -البنك الوطني.
�أ -مصرف الصفا.

د -البنك العربي.

 -١٢ما الوظيفة التي لا تستطيع سلطة النقد الفلسطينية ممارستها؟
�أ -الرقابة على الائتمان .ب -تحديد سعر الصرف .ج -سك العملة و�إتلافها

د -تحديد سعر الفائدة.

� -١٣أي مما ي�أتي ُيعد من النقود الخاصة التي تُصدرها المصارف التجارية؟
ج -ال�إ لكترونية.
ب -الورقية.
�أ -المعدنية.

د -المساعدة.

 -١٤ما صيغة التمويل التي تقوم على شراء المصرف لسلعة ما؛ بهدف �إعادة بيعها فيما بعد للزبون؟
د -المشاركة المتناقصة.
ج -المشاركة الثابتة.
ب -ال ُمرابحة لل�آمر بالشراء.
�أ -المساومة.
 -١٥ما �أقدم نظام تمويل تعامل فيه المصرف ال�إ سلامي؟
ج -الاستصناع.
ب -ال ُمساومة.
�أ -ال ُمضاربة.

د -ال ُمشاركة الثابتة.

 -١٦اشــترك صهيــب فــي عمليــة مرابحــة ،لشــراء صفقــة مــن حجــر البنــاء ،بقيمــة تمويــل بلــغ ( )35000دينــار ،مدتهــا
( )3ســنوات ،بنســبة مرابحــة ( )%10ســنوياً ،علــى �أن ُيقـدِّم صهيــب دفعــة مبدئيــة ( )5000دينــار ،فمــا مقــدار
القســط الشــهري الــذي ســيدفعه؟
د 1222.2 -دينار.
ج 3666.6 -دينار.
ب 3250 -دينار.
�أ 1083.3 -دينار.
مشروع
طالبي تع ـ ّرض النظ ــام المصرف ــي العالم ــي ف ــي بداي ــة الق ــرن الح ــادي والعش ــرين ل �أزم ــة س ــم ّي ت
ٌ
		 ّ
ب �أزمـــة ال ّرهـــن العقـــار ّي ،والمطلـــوب :ابحـــث عـــن هـــذا الموضـــوع مـــن حيـــث:
 النتائج.		
 ال�أسباب والمس ّببات. �آليات المصارف للخروج من ال�أزمة. -المصارف ال�أكثر ت�أثّراً بذلك.
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أُقيِّ ُم ذاتي:
النِّ
تاجات
ُ

الرقم
1

�أم ِّيز بين النقود وال ِعملة والدخل والثروة.

2

�أل ّم بالخصائص الجيدة للعملة النقدية.

3

�أحدّد العلاقة بين المصارف التجارية وال�إ سلام ّية والمركزية.

٤

�أل ّم ب�أنواع النقود.

٥

�أل ّم بمك ّونات الجهاز المصرفي في الدولة.

٦

�أم ِّيز بين مصادر المال واستخداماته في المصارف.

٧

�أم ِّيز بين خدمات المصارف التجارية.

٨

�أجد الحسابات المتعلقة بالقروض الربويّة.

٩

�أم ِّيز بين �أنواع المصارف.

١٠

�أم ِّيز بين الحسابات الجارية والودائع ل�أجل.

١١

�أف ِّرق بين الفائدة والربح.

١٢

�أم ِّيز بين استخدامات المال في المصرف ال�إ سلامي.

١٣

�أتقن حساب العمليات المتعلقة بال ُمضاربة وال ُمرابحة.

١٤

�أتقن حساب العمليات المتعلقة بال ُمرابحة.

١٥

�أســتطيع تحديــد خدمــات المصــرف المركــزي ،التــي تســتفيد منهــا المصــارف
التجاريــة وال�إ ســلامية.

التَّقيي ُم
مرتف ٌع

متوس ٌط
ّ

منخفض
ٌ
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الوحدة اخلامسة

الحسابات القومية
National Accounts

ناقش :كيف يمكن بناء اقتصاد فلسطيني ُم قاوِم للاحتلال
نت أ� ّم ُل ،ث ّم نُ ُ
الصهيوني؟
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َمهام الوحدة
يتوقــع مــن الطلبــة بعــد الانتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة �أن يكونــوا قادريــن علــى َتمثُّــل الســلوك الاســتهلاكي
والاســتثماري الرشــيد الــذي يحقــق الاســتقلال الاقتصــادي والسياســي لدولــة فلســطين ،وذلــك مــن خــلال
المهــام ال�آتيــة:
تحقيــق َ
تنفيذ نشاط رياضي عن مفهوم الناتج المحلي ال�إ جمالي.
ح ّل مثال رياضي وتنفيذ نشاط عن استخراج الناتج المحلّي ال�إ جمالي بطريقة الدخل.
ح ّل �أنشطة رياضية عن حساب الناتج المحلّي بطريقة ال�إ نفاق.
ح ّل �أنشطة رياضية عن حساب الناتج المحلّي بطريقة القيمة المضافة.
ح ـ ّل �أمثلــة و�أســئلة رياضيــة عــن اســتخراج الناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي والاســمي والحقيقــي ونســبة النمــو فــي الناتــج
المحلّــي الحقيقــي.
تنفيذ نشاط رياضي عن حسابات الدخل القومي وتفسير نتائجها ،والعلاقة بينها وبين الناتج المحلّي للدولة.
تحليل حالة دراسية عن مفهوم ال�إ نفاق الاستهلاكي في السياق الحياتي.
تنفيــذ �أنشــطة وح ـ ّل مســائل رياضيــة عــن العلاقــة بيــن الدخــل والاســتهلاك والا ّدخــار ،وحســاب الميــول المتوســط
والحديــة لهــا.
تنفيذ نشاط عن ُمحددات الاستهلاك الكلي.
تنفيذ نشاط عن ماه ّية الاستثمار ومقوماته في سياق حياتي.
تنفيذ �أنشطة عن العلاقة بين سعر الفائدة والاستثمار و ُمحدداته.
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الدرس ال�أول

الناتج المحلّي ال�إ جمالي (Gross Domestic Product (GDP

ُيش ـ ِّكل الناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي �أهــم الحســابات القوميــة لقيــاس �أداء مجموعــة الوحــدات الاقتصاديــة المكونــة
لــه� ،إذ تُســتخدم هــذه الحســابات لتوجيــه السياســات الاقتصاديــة فــي الدولــة ،لــذا فنحــن نتحــدث عــن �أهــم المقاييــس
الاقتصاديــة الكليــة ،والــذي يعكــس مســتوى ال�أداء الاقتصــادي للدولــة ،فقــد بلــغ الناتــج المحلّــي الفلســطيني لعــام
(٢٠١٥م) ،حســب �إحصائيــات الجهــاز المركــزي لل�إ حصــاء ( )١٢٦٧٣مليــون دولار ،وهــذا يمثل قيمة الســلع والخدمات
ال ُمنتجــة فــي كافــة القطاعــات الاقتصاديــة فــي الدولــة ،فمــا مفهــوم الناتــج المحلّــي؟ ومــا طــرق قياســه؟
مفهوم الناتج المحلّي ال�إ جمالي :GDP Concept
للتعرف �إلى مفهوم الناتج المحلّي� ،إليك المثال ال�آتي:
مثــال ( :)١نفتــرض �أن مجتمــع اقتصــادي بســيط ،يقتصــر �إنتاجــه علــى ثلاثــة ُمن َتجــات؛ (قمــح� ،أدويــة ،كهربــاء)،
حيــث كانــت بيانــات هــذا ال�إ نتــاج خــلال ســنة مــا ،كمــا فــي الجــدول ال�آتــي:
السلع والخدمات

الكميات بال�آلاف

ال�أسعار

قمح

 ٨٠٠طن

 ٣٠٠دينار

�أدوية

 ٢٠٠وحدة

 ١٠دنانير

كهرباء

 ٧٠٠كيلو واط

 ٠,٢٥دينار

المطلوب :جد الناتج المحلّي ال�إ جمالي.
الح ّل:
يتم حساب الناتج المحلّي ،كما ي�أتي:
الناتج المحلّي = مجموع (كميات ال ُمن َتجات × سعرها).
= مجــ (ك × ١س( + )١ك × ٢س( + )٢ك × ٣س)٣
= ( ٨٠٠طن ×  ٣٠٠دينار)  ٢٠٠( +وحدة ×  ١٠دنانير)  ٧٠٠( +وحدة ×  ٠,٢٥دينار)
=  ٢٤٢١٧٥مليون دينار.
مــن هنــا نلاحــظ� ،أن قيمــة الناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي هــو حاصــل ضــرب الكميــات ال ُمن َتجــة ب�أســعارها ،والمتمثلــة
فــي مثالنــا الســابق بـــ ( )٢٤٢١٧٥مليــون دينــار ،و�أن هــذه القيمــة مقــدرة بوحــدة نقديــة مــا ،مثــل الدينــار ،ولــو نظرنــا �إلــى
الســلع والخدمــات التــي تــم حســاب قيمتهــا نجــد �أن جميعهــا قابلــة للاســتخدام النهائــي ،وفتــرة ال�إ ســناد الزمنــي هــي
ســنة ،فالناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي هــو :مجمــوع القيــم النقديــة للســلع والخدمــات النهائيــة بســعر الســوق ،والتــي
ُينتجهــا اقتصــاد دولــة مــا ضمــن حدودهــا السياســية ،باســتخدام عناصــر ال�إ نتــاج المختلفــة ،خــلال فتــرة زمنيــة معينــة،
عــادة مــا تكــون ســنة.
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حساب الناتج المحلّي ال�إ جمالي :Calculation GDP
تتعــدد طــرق قيــاس الناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي؛ فمنهــا مــا يحســب علــى �أســاس دخــول عناصــر ال�إ نتــاج �أو علــى
النفقــات علــى ال ُمن َتجــات� ،أو علــى مــا ُيضــاف مــن قيــم خــلال مراحــل ال�إ نتــاج المختلفــة ،وفيمــا ي�أتــي توضيــح ل�أهمهــا:
�أولاً :طريقة الدخل :Income of Approach
ُيقصــد بهــا حســاب دخــول عوائــد عناصــر ال�إ نتــاج؛ مــن �أرض وعمــل ور�أس مــال وتنظيــم ،نتيجــة اســتخدامها فــي
العمليــة ال�إ نتاجيــة ،ول�أن الناتــج المحلّــي يســاوي الدخــل المحلّــي ،لــذا يمكــن حســابه باســتخدام عوائــد عناصــر ال�إ نتــاج.
مثال ( :)٢يعرض الجدول ال�آتي عوائد عناصر ال�إ نتاج لدولة ما ،في سنة معينة ،وهي:
الدخل (العائد)

القيمة بملايين الدنانير

ال�أرباح.

١٢٧١

الرواتب وال�أجور.

٥٠٨٦

الريع وال�إ يجارات.

٦٣٥٧

الفوائد.

٥٧٢١

المطلوب :جد الناتج المحلّي ال�إ جمالي.
الح ّل:
الناتج المحلّي ال�إ جمالي = ال�أرباح  +الرواتب وال�أجور  +الريع وال�إ يجارات  +الفوائد.
= ١٢٧١مليون  ٥٠٨٦ +مليون  ٦٣٥٧ +مليون  ٥٧٢١ +مليون.
=  ١٨٤٣٥مليون دينار.
نشاط ( )١عوائــد عناصــر ال�إ نتــاج� :إذا كانــت قيمــة الناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي الفلســطيني عــام (٢٠١٤م) ،يســاوي
( )١٢٧١٥,٦مليون دولار ،ونسب عوائد عناصر ال�إ نتاج ،كما في الجدول ال�آتي:
الدخل

النسبة المئوية من الناتج المحلّي

الرواتب وال�أجور.

%٤٠

الريع وال�إ يجارات.

%٥

الفوائد.

%٤٥

المطلوب :حساب قيمة العائد على التنظيم؛ كعنصر من عناصر ال�إ نتاج.
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ثاني ًا :طريقة ال�إ نفاق :Expenditures Approach
تشــكل طريقــة ال�إ نفــاق فــي حســاب الناتــج المحلّــي ال�إ جمالــي الوجــه ال�آخــر لطريقــة الدخــل؛ فمــا يتــم الحصــول عليــه
مــن دخــل ،يتــم �إنفاقــه علــى الســلع والخدمــات بكافــة �أنواعها؛ الاســتهلاكية والاســتثمارية ،والنشــاط ال�آتــي يبين ذلك:
نشاط ( )٢الحســاب بطريقــة ال�إ نفــاق� :إذا علمــت �أن قطاعــات ال�إ نفــاق للناتــج المحلّــي الفلســطيني لعــام (،)٢٠١٤
كما هي واردة في الجدول ال�آتي ،و�أ ّن المبالغ ُمق َّربة و ُمقدَّرة بالمليون دولار:
مك ّونات الناتج المحلّي الفلسطيني حسب القطاعات
 -ال�إ نفاق الاستهلاكي النهائي لل�أسر المعيشية (.)C

٢٠١٤م
١١٨٤٥,٦

 -ال�إ نفاق الحكومي (.)G

٣٤٨٢

 -ال�إ نفاق الاستثماري (.)I

٢٤2٠

 -صافي الصادرات من السلع والخدمات (.)NX

(٥٠٣2)-

المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -ما �أوجه ال�إ نفاق الواردة في الجدول؟
ب -احسب الناتج المحلّي ال�إ جمالي.
ج -كم تبلغ نسبة كل قطاع من الناتج المحلي ال�إ جمالي؟
فسر حجم الاستثمارات البالغة ( )٢٤2٠مليون دولار؟
د -بِ َم تُ ِّ

تفسر ظهور قيمة صافي التجارة الخارجية بالسالب؟
هـ  -بِ َم ّ

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن الناتــج المحلــي الفلســطيني حســب طريقــة ال�إ نفــاق بلــغ ( )١٢٧١٥,٦مليــون دولار،
ويشــمل مــا تنفقــه العائــلات ( )Cعلــى الســلع والخدمــات النهائيــة ،مثــل :الغــذاء والصحــة ،ومــا تصرفــه الحكومــة ()G
مــن نفقــات اســتهلاكية واســتثمارية ،مثــل :شــق الطــرق وبنــاء المستشــفيات و�إقامــة الجســور وغيرهــا ،ومــا ينفقــه القطــاع
ال�إ نتاجــي ( )Iلشــراء الســلع والخدمــات التــي تســهم فــي العمليــة ال�إ نتاجيــة ،مثــل :ال�آلات والمــواد الخــام ،كمــا يتضمــن
الناتــج المحلــي حســب ال�إ نفــاق الفــرق بيــن صــادرات الدولــة ووارداتهــا (.)Nx = X - M
نشاط ( )٣الحســاب بطريقــة ال�إ نفــاق� :إذا علمــت �أن قيمــة الناتــج المحلــي حســب طريقــة الدخــول لدولــة مــا ،بلغــت
( )٨٥مليون دينار ،و�أعطيت لك البيانات الواردة في الجدول ال�آتي:
مكونات ال�إ نفاق
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ال�إ نفاق /دينار

 -ال�إ نفاق الاستهلاكي لل�أسر.

 ٣٨مليون

 -الاستثمارات الكلية.

 ٢٥مليون

 -صافي التجارة الخارجية.

 ١,٥مليون

 -الواردات.

 ١مليون

المطلوب :احسب كلا ً مما ي�أتي:
�أ -قيمة الناتج المحلي ،حسب طريقة ال�إ نفاق.
ب -حجم النفقات الحكومية.
ج -حجم الصادرات.
ثالث ًا :طريقة القيمة المضافة :Value Added Approach
يحســب الناتــج المحلــي القيــم للســلع والخدمــات النهائيــة فــي الســوق ،فــلا يتــم احتســاب ال ُمن َتجــات ال�أوليــة �أو
الوســيطة؛ وذلــك لتجنــب الازدواجيــة فــي الحســابات ،ولتوضيــح ذلــك نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( )٤الحســاب بطريقــة القيمــة المضافــة لصناعــة الحجــر:
تعتبــر صناعــة الحجــر والكســارات مــن الصناعــات
الاســتخراجية الرئيســة فــي فلســطين ،والتــي تمثل المرتبــة ( )١٢عالمياً،
مــن حيــث �إنتــاج الحجــر� ،إذ تــؤدي هــذه الصناعــة دوراً هامـاً فــي تلبيــة
الطلــب المحلــي لقطــاع ال�إ نشــاءات مــن جهــة ،وفــي الصــادرات
التقليديــة الفلســطينية مــن جهــة �أخــرى ،فـ�إذا علمــت �أن مراحــل �إنتــاج
الحجر ،هي كما في الجدول ال�آتي:
المرحلة

ال ُمنتَج

قيمة ال�إ نتاج /كوب /بالدينار

١

حجر مستخرج

 ٨٠٠دينار

٢

حجر منقول

 ٨٨٠دينار

٣

حجر مقصوص

 ٢٣٨٠دينار

٤

حجر منقوش

 ٤٣٨٠دينار

المطلوب :بالاعتماد على الجدول� ،أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -ما مجموع قيم ال�إ نتاج في صناعة الحجر؟
ب -ما قيمة ال ُمن َتجات الوسيطة في كل مرحلة من مراحل ال�إ نتاج؟
ج -ما مجموع قيم ال ُمن َتجات الوسيطة في صناعة الحجر؟
د -كم تبلغ القيمة المضافة لكل مرحلة �إنتاج؟
هـ ـ ما قيمة الناتج المحلي ال�إ جمالي بطريقة القيمة المضافة؟
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نلاحــظ مــن خــلال الحـ ّل� ،أن مجمــوع قيــم ال ُمن َتجــات تســاوي  ٨٤٤٠دينــار ،وهــذه القيمــة لا تُ َع ِبــر عــن القيمــة
الحقيقيــة للناتــج المحلــي؛ ل�أنــه يحتــوي علــى تكــرار فــي حســاب قيــم الناتــج َع ْبـ َـر مراحــل ال�إ نتــاج ،ممــا يعنــي ضــرورة
اســتبعاد القيــم المكــررة والمضافــة فــي كل مرحلــة �إنتــاج ،وهــذا يســتدعي التركيــز علــى القيمــة المضافــة فــي كل مرحلــة،
حســب المعادلــة ال�آتيــة:
الناتج المحلي = قيمة ال�إ نتاج – قيمة ال ُمنتَجات الوسيطة.

وبذلــك تكــون قيمــة الناتــج المحلــي تســاوي ( )٤٣٨٠دينــاراً؛ �أي تــم اســتبعاد قيمــة ال ُمن َتجــات الوســيطة البالغــة ()٤٠٦٠
دينــار؛ ل�أنهــا قيــم مكــررة ،وتمثــل ســلعاً غيــر نهائيــة.
أ�تعلم:
•ال ُمن َتجــات الوســيطة :هــي التــي تدخــل فــي �إنتــاج ســلع �أخــرى ،ولا تحســب قيمتهــا فــي الناتــج المحلــي؛
كالطحيــن والخميــرة والملــح ،نســبة �إلــى ســلعة الخبــز.
•مــن �أشــهر مواقــع �إنتــاج الحجــر فــي فلســطين :ج ّماعيــن ،قباطيــة ،قلقيليــة ،تفــوح ،ترقوميــا ،بيــت فجــار ،ســعير،
بنــي نعيــم ،الشــيوخ ،بيــر زيــت ،ســرطة.

نشاط ( )٥الحســاب بطريقــة القيمــة المضافــة لصناعــة ال�أحذيــة :تُشــكل صناعــة
ال�أحذيــة فــي الخليــل واحــدة مــن �أهــم الروافــد الاقتصاديــة لمدينــة شــكلت
جهــد فــي مجابهــة عولمــة ال�أســواق
رافعــة الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ،والــذي ُي َ
الخارجيــة ،فـ�إذا كانــت صناعــة ال�أحذيــة الجلديــة تبــد�أ بتصميــم قوالــب النعــال بقيمــة ()٥
دنانيــر للحــذاء الواحــد ،ثــم صــب النعــال لتصبــح قيمــة ال�إ نتــاج ( )١٢دينــاراً ،وتنتهــي
بخياطة ال�أحذية الجلدية لتصل �إلى ( )٣٠ديناراً.
المطلوب:
�أ -شكّل جدولا ً بمراحل �إنتاج ال�أحذية الجلدية.
ب -ما مجموع قيم ال�إ نتاج في صناعة ال�أحذية؟
ج -احسب قيمة ال ُمن َتجات الوسيطة في كل مرحلة �إنتاج؟
د -ما مجموع قيم ال ُمن َتجات الوسيطة في صناعة ال�أحذية؟
هـ -كم تبلغ القيمة المضافة لكل مرحلة �إنتاج؟
و -ما قيمة الناتج المحلي ال�إ جمالي بطريقة القيمة المضافة؟
تنبيــه!!! :قيمــة الناتــج المحلــي ال�إ جمالــي بطريقــة الدخــل = قيمــة الناتــج المحلــي بطريقــة ال�إ نفــاق = قيمــة
الناتــج المحلــي بطريقــة القيمــة المضافــة.
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أ�همية حساب الناتج المحلي :Importance of Calculation GDP
َتك ُمــن �أهميــة الناتــج المحلــي ال�إ جمالــي ،فــي حصــر ال�أنشــطة الاقتصاديــة التــي قــام بهــا المجتمــع خــلال ســنة
معينــة ،والوقــوف علــى �إســهامات مختلــف عناصــر ال�إ نتــاج فــي العمليــة ال�إ نتاجيــة� ،إذ توضــح كيفيــة توزيــع الدخــل مــن
�أجــور ورواتــب وعوائــد و�أربــاح ،ممــا يســاعد فــي صناعــة السياســات الاقتصاديــة اللازمــة ل�إ عــادة توزيــع الثــروة؛ لتقليــص
الفجــوة بيــن الطبقــات ،كمــا وتســتخدم حســابات الناتــج المحلــي ك�أداة لقيــاس الاقتصــاد؛ وذلــك مــن خــلال عــزل �أثــر
التضخــم بتوحيــد ال�أســعار ،واختيــار ســنة �أســاس تمتــاز بالاســتقرار السياســي والاقتصــادي ،والمثــال ال�آتــي يوضــح ذلــك:
مثــال ( :)٢افتــرض �أن اقتصــاد دولــة مــا ينتــج ســلعة زيــت الزيتــون وســلعة الخضــراوات ،ب�أســعار وكميــات لســنوات
مختلفــة ،كمــا فــي الجــدول ال�آتــي:
الكميات وال�أسعار
العام

سعر كيلو الزيت
بالدينار

كمية الزيت ب آ�لاف
ال�أطنان

سعر كيلو الخضراوات كمية الخضراوات
ب آ�لاف ال�أطنان
بالدينار

2013م

٤

١٠٠

٠,٥

٥٠

٢٠١٤م

٥

١٥٠

١

١٠٠

٢٠١٥م

٦

٢٠٠

١,٥

١٥٠

المطلوب� :أ -كم يبلغ الناتج المحلي ال�إ جمالي الاسمي؟
ب -كم يبلغ الناتج المحلي الحقيقي؟
ج -ما نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي لعام ٢٠١٤م؟
الح ّل� :أ -يتم حساب الناتج المحلي ال�إ جمالي الاسمي (( )Nominalبال�أسعار الجارية) ،كما ي�أتي:
طريقة الاحتساب

العام

المجموع

(كمية الزيت × سعر كيلو الزيت) ( +كمية الخضراوات × سعر كيلو الخضراوات)
٢٠١٣م

()٤ × ١٠٠

+

()٠,٥ × ٥٠

� ٤٢٥ألف دينار

٢٠١٤م

()5 × ١٥٠

+

()١ × ١٠٠

� ٨٥٠ألف دينار

٢٠١٥م

()٦ × ٢٠٠

+

()١,٥ × 150

�١٤٢٥ألف دينار
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ب -يتـ ّم حســاب الناتــج المحلــي ال�إ جمالــي الحقيقــي (( )Realبال�أســعار الثابتــة) ،وعلــى اعتبــار العــام ال�أول
عــام �أســاس ،كمــا ي�أتــي:
العام

المجموع

طريقة الاحتساب
(كمية الزيت × سعر كيلو الزيت) ( +كمية الخضراوات × سعر كيلو الخضراوات)

٢٠١٣م

( )٤ × ١٠٠

+

()٠,٥ × ٥٠

� ٤٢٥ألف دينار

٢٠١٤م

()٤ × ١٥٠

+

()٠,٥ × ١٠٠

� ٦٥٠ألف دينار

٢٠١٥م

()٤ × ٢٠٠

+

()٠,٥ × ١٥٠

� ٨٧٥ألف دينار

نلاحـظ ممـا سـبق� ،أن الناتـج المحلـي بال�أسـعار الجاريـة لعـام ٢٠١٥م ،قـد بلـغ (� )١٤٢٥ألـف دينـار ،وهـي �أعلـى
قيمـة للناتـج المحلـي الاسـمي ،فـي حيـن عنـد �إزالـة �أثـر التضخـم فقـد بلغـت قيمـة الناتج المحلـي بال�أسـعار الثابتة ()٨٧٥
�ألـف دينـار ،وهـو الناتـج المحلـي الحقيقـي فهـو يعكـس حقيقـة اقتصـاد الدولـة بسـبب كونـه ناتجـاً عـن َتغ ُّير فـي الكميات
وليـس فـي ال�أسـعار ،علـى عكـس الناتـج المحلـي بال�أسـعار الجاريـة ،فقـد كان ناتجـاً عن َتغ ُّير ال�أسـعار ،ونلاحظ �أ ّن نسـبة
النمـ ّو فـي الناتـج المحلـي الحقيقـي تسـاوي ( ،)٪٥٢,9وهـي ناتجـة عـن طـرح الناتـج المحلـي الحقيقي لعـام ٢٠١٤م من
الناتـج المحلـي الحقيقـي لعـام ٢٠١٣م مقسـوماً علـى الناتـج المحلـي الحقيقي لعـام ٢٠١٣م.
الناتج المحلي والدخل القومي (:Gross National Product (GNP) & (GDP
ُيع ِّبـر الناتـج المحلـي عـن مجمـوع قيـم السـلع والخدمـات النهائيـة التـي يتـم �إنتاجهـا بوسـاطة عناصـر ال�إ نتـاج المتوفرة
فـي المجتمـع� ،إلا �أن جـزءاً مـن هـذه العناصـر يكـون مملـوكاً لغيـر مواطنـي الدولـة ،وفـي نفـس الوقت هنـاك عناصر �إنتاج
فـي الخـارج تكـون مملوكـة لمواطنـي الدولـة ،والفـرق بيـن عوائـد عناصـر ال�إ نتـاج المملوكـة فـي الخـارج وعوائـد عناصـر
ال�إ نتـاج المملوكـة فـي الداخـل لغيـر مواطنـي الدولـةُ ،يسـمى بصافـي عوائـد عناصـر ال�إ نتـاج والـذي حيـن �إضافتـه للناتـج
المحلـي ال�إ جمالـي نحصـل علـى الدخـل القومـي ال�إ جمالـي ،حسـب المعادلـة ال�آتيـة:
الناتج القومي ال�إ جمالي = الناتج المحلي  +صافي عوائد عناصر ال�إ نتاج.
نشاط ( )٦الدخــل القومــي :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى بيانــات الحســابات القوميــة لدولــة معينــة ،خــلال ســنة مــا،
علماً �أن المبالغ بملايين الدنانير:
البيان
الناتج المحلي ال�إ جمالي.
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المبالغ بالمليون دينار
١٣٨٥٠

مخصص صيانة �آلات.

٣

مخصص شراء معدات و�آلات جديدة.

٧

عوائد عناصر ال�إ نتاج في الخارج.

٢

عوائد عناصر ال�إ نتاج في الداخل.

٣
 ١,٥مليون نسمة

عدد السكان.
المطلوب :احسب كلا ً من:
�أ -الدخل القومي ال�إ جمالي.
ج -صافي الناتج القومي.

ب -صافي الناتج المحلي.
د -معدل دخل الفرد من الدخل القومي.

نسـتطيع القـول �أن الدخـل القومـي ال�إ جمالـي ،يمثـل مجمـوع قيـم السـلع والخدمـات النهائيـة التـي ُين ِتجهـا �أفـراد دولة
مـا ،بغـض النظـر عـن مـكان ال�إ قامـة ،خـلال سـنة معينـة ،وخلال هذه السـنة هناك بعـض ال�آلات والمعـدات ينتهي عمرها
الافتراضـي نتيجـة الاسـتخدام ،ومـن ثـم يتـم تخصيـص جـزء مـن الناتـج لصيانتهـا �أو لشـراء �آلات ومعـدات جديـدة ،وهـذا
الجـزء ُيسـمى باهتـلاك ر�أس المـال ،وعنـد خصمـه مـن الناتج القومي ،نحصل على صافـي الناتج القومي ،و�إذا تم خصمه
مـن الناتـج المحلـي ،نحصـل علـى صافي الناتـج المحلي.
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أ�سئلة الدرس
		
سّ :١ع ّرف كلاً من - :الناتج المحلي.

 -الدخل القومي.

س :٢ما �أهمية حساب الناتج المحلي ال�إ جمالي؟
سَ :٣ص ِّنف ال�أنشطة الاقتصادية ال�آتية؛ حسب القطاعات المكونة للناتج المحلي ال�إ جمالي ،والجهة المنفقة:
النشاط الاقتصادي

قطاع ال�إ نفاق

الجهة المنفقة

شراء ال�أغذية والملابس.
بناء المؤسسات التعليمية العامة.
شراء �أسهم لشركات تحت الت�أسيس.
شراء سيارات خاصة.
�إقامة مشاريع في الخارج.
دفع رواتب الجنود ورجال الشرطة.
تصدير ال ُمن َتجات الزراعية.
س :٤افترض �أن دولة ما تُن ِتج سلعتين (�أ ،ب) ،وكانت الكميات وال�أسعار كما هي واردة في الجدول ال�آتي:
الكميات وال�أسعار
العام

سعر ال ُمنتَج ( أ�)

كمية ال ُمنتَج ( أ�) ب آ�لاف
ال�أطنان

سعر ال ُمنتَج (ب)

كمية ال ُمنتَج
(ب) ب آ�لاف
ال�أطنان

٢٠١٠م
2011م
2012م

 ١دينار
 ٢دينار
 ٣دنانير

٥٠
١٠٠
١٥٠

 ٢دينار
 ٣دنانير
 ٤دنانير

٨٠
١٠٠
١٦٠

المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -احسب الناتج المحلي الاسمي للدولة للسنوات الواردة في الجدول؟
ب -كم يبلغ الناتج المحلي الحقيقي للدولة ،لكافة السنوات الواردة في الجدول؟
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س :٥ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١أ ْي َن يتمثل الفارق بين الناتج المحلي والناتج القومي؟
			
�أ -في وحدة القياس النقدية ال ُمستخدمة.
			
ج -في طبيعة السلع؛ نهائية �أم وسيطة.

ب -في فترة ال�إ سناد الزمني.
د -في جنسية الوحدات الاقتصادية.

� -٢إذا علمــت �أن الناتــج المحلــي لدولــة مــا ،بلــغ ( )880مليــون دينــاراً ،وال�أجــور والرواتــب ( )320مليــون دينــار ،فــي
حيــن بلغــت الفوائــد ( )400مليــون دينــار ،وال ّريــع ( )80مليــون ،فكــم نســبة العائــد علــى عنصــر التنظيــم؟
د.%19 -
		
ج.%0,9 -
		
ب.%9 -
		
�أ.%90 -
� -٣إذا علمــت �أن الناتــج المحلــي لدولــة يســاوي ( )1120مليــون دينــار ،و�أن نســب ال�إ نفــاق الاســتهلاكي والحكومــي
والاســتثماري ،بلغــت ( )%80مــن الناتــج المحلــي ،فكــم قيمــة صافــي التجــارة الخارجيــة؟
�أ 896 -مليون دينار.

ب 89,6 -مليون دينار.

		
ج 8,96 -مليون دينار.

د 224 -مليون دينار.

� -٤إذا علمــت �أن الناتــج المحلــي لدولــة يســاوي ( )3140مليــون دينــار ،و�أن نســب ال�إ نفــاق الاســتهلاكي والحكومــي
والاســتثمار بلغــت ( )%80مــن الناتــج المحلــي ،وبلغــت نســبة الصــادرات ( )%30مــن الناتــج المحلــي ،فكــم تبلــغ
قيمــة الــواردات؟
�أ 942 -مليون دينار.

ب 628 -مليون دينار.

ج 314 -مليون دينار.

د 1256 -مليون دينار.

� -5إذا بلغــت قيمــة الناتــج المحلــي لدولــة ( )8340دينــار ،وكانــت نســبة ال�إ نتــاج ( )%25مــن الناتــج المحلــي ،فمــا قيمــة
ال ُمن َتجات الوســيطة؟
د 8315 -دينار.
			
ج 2085 -دينار.
		
ب 10425 -دينار.
�أ 6255 -دينار.

131

الدرس الثاني

الاستهلاك Consumption

ـواء للســلع �أو الخدمــات ،فظاهــرة
ُيعــد الاســتهلاك المكــون ال�أســاس والرئيــس للناتــج المحلــي ال�إ جمالــي؛ سـ ً
زيــادة الاســتهلاك عــن الناتــج المحلــي ظاهــرة مترســخة فــي الــدول الناميــة ،بحيــث �أصبحــت الحيــاة تتمحــور حــول المزيــد
مــن العمــل؛ مــن �أجــل المزيــد مــن ال�إ نتــاج ،مــن �أجــل المزيــد مــن الاســتهلاك ،مــن �أجــل تحقيــق المزيــد مــن الرفاهيــة،
فمــا المقصــود بالاســتهلاك؟ وكيــف يتــم حســابه؟ ومــا علاقتــه بالادخــار؟ ومــا ُمحــددات الطلــب الاســتهلاكي؟
مفهوم الاستهلاك :Consumption Concept
ُيقصــد بالاســتهلاك ذلــك الجــزء مــن الدخــل القومــي المخصــص لشــراء الســلع والخدمــات الاســتهلاكية ،الــذي
ينفقــه القطــاع العائلــي لســد حاجاتــه ،و ُيعــد �أحــد مؤشــرات الرفاهيــة فــي المجتمــع ،ولمعرفــة �أنمــاط الاســتهلاك للفــرد
الفلسطيني ،نتناول الحالة الدراسية ال�آتية:
حالة دراسية ( :)١أ�خلاقي في استهلاكي
يعمــل صابــر فــي ورشــة حــدادة ،ولديــه �أ ْســرة مكونــة مــن (� )٨أفــراد ،ويتقاضى
( )٦٠٠دينــار �أجــرة شــهرية ،حيــث خصــص ( )٢٠٠دينــار لشــراء المــواد الغذائيــة
وال�أطعمــة ،ورصــد ( )١٠٠دينــار علــى وســائل النقــل والمواصــلات ،و ( )١٦٠دينــار
�أجــرة ســكن ،وباقــي دخلــه مــوزع علــى ســلع وخدمــات �أخــرى ،فهــو يعانــي مــن عــدم
قدرتــه علــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات �أســرته ،فســمع مــن �أحــد �أصدقائــه ب�أســماء
مراكــز للتســوق توفــر ال ُمن َتجــات ب�أســعار منخفضــة جــداً ،فحيــن قــام بزيــارة �أحدهــا
لاحــظ �أن هنــاك ُمن َتجــات مواكبــة للموضــة وفــي نفــس الوقــت رخيصــة الثمــن ،كمــا لاحــظ �أن بعــض الســلع تحتــوي
علــى مــواد حافظــة بنســب عاليــة وعبواتهــا غيــر قابلــة ل�إ عــادة التدويــر ،كمــا لاحــظ �أيضـاً �أن �أحــد المســتهلكين قــد اشــترى
جميــع الكميــة المتوفــرة ،والتــي تفــوق حاجاتــه مــن �أحــد ال ُمن َتجــات لانخفــاض ســعرها ،رغــم رغبــة باقي المتســوقين بشــراء
حاجاتهــم مــن هــذا ال ُمن َتــج ،فتفاج ـ�أ ب ـ�أن معظــم ال ُمن َتجــات المعروضــة فــي المراكــز التجاريــة هــي ُمن َتجــات الاحتــلال
الصهيونــي ،فغــادر المركــز التجــاري مباشــرة ،رغــم حاجاتــه لشــراء مثــل هــذه ال ُمن َتجــات.
المطلوب :بعد قراءتك للحالة الدراسية� ،أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س :١ما �أوجه ال�إ نفاق الاستهلاكي لعائلة صابر؟
سَ :٢رتِّب السلع والخدمات الاستهلاكية ل�أسرة صابر حسب نسبها من دخله ،ماذا تلاحظ؟
س :٣ما العامل الرئيس المؤثر على توزيع صابر ل�أوجه �إنفاقه؟
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س� :٤أ ْين َتمثَّل نمط الاستهلاك الضار بالصحة والبيئة في الحالة؟
س :٥ما ر�أيك بقيام بعض ال�أشخاص بشراء ُمن َتجات الاحتلال الصهيوني؟ وما �أثر ذلك على الناتج المحلي الفلسطيني؟
س :٦بر�أيك :لماذا رفض صابر الشراء من مركز التسوق رغم حاجاته لل ُمن َتجات المتوفرة فيه؟
نستنتج مما سبق:
�أن جــزءاً كبيــراً مــن دخــول �أفــراد المجتمــع الفلســطيني ،يتوجــه لشــراء الســلع والخدمــات الاســتهلاكية ،و�أن حجــم
الدخــل هــو ال ُمحـدِّد ال�أســاس فــي هــذا التوزيــع ،فاســتهلاك العائــلات الفلســطينية؛ �أيـاً كان يجــب �أن يراعــي مجموعــة
مــن ال�أبعــاد ال�أخلاقيــة الســاعية نحــو �إبطــال �أنمــاط الاســتهلاك الضــارة بالصحــة والبيئــة؛ كال ُمن َتجــات ال ُمسـ ِّببة للتلــوث،
وكذلــك ُالبعــد عــن �أنمــاط الاســتهلاك الموجــه للموضــة ،مــع التركيــز علــى بعــد العدالــة الاجتماعيــة فــي الاســتهلاك،
وذلــك مــن خــلال مراعــاة احتياجــات ال�آخريــن مــن الســلع والخدمــات عنــد اتخــاذ القــرار الاســتهلاكي لتحقيــق مبــد�أ
تكافــؤ الفــرص ،والاســتهلاك الفلســطيني يجــب �أن يراعــي ال�أبعــاد الوطنيــة ،بحيــث يتــم التركيــز علــى ال ُمن َتــج الوطنــي
ومقاطعــة ُمن َتجــات المســتوطنات الصهيونيــة ،ممــا يعــزز ترســيخ مفهــوم اقتصــاد المقاومــة الرامــي �إلــى تحقيــق التنميــة
والتحــرر ،وتشــير �إحصائيــات الجهــاز المركــزي لل�إ حصــاء الفلســطيني عــام ٢٠١١م� ،أن متوســط ال�إ نفــاق الشــهري للفــرد
علــى مختلــف الســلع والخدمــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة قــد بلــغ حوالــي ( )١٦٠دينــاراً �أردنيـاً ،كمــا هــو موضــح فــي
الشــكل ال�آتــي:

شكل ( :)١متوسط ال�إ نفاق الشهري للفرد الفلسطيني لعام ٢٠١١م.

علاقة الدخل بالاستهلاك والادخار :Income, Consumption & Saving
يوجــد علاقــة مباشــرة بيــن الدخــل والاســتهلاك مــن جهــة ،وبيــن الدخــل والادخــار مــن جهــة �أخــرى ،ويمكــن التعبيــر عــن
هــذه العلاقــات بالمعادلــة ال�آتيــة :الدخــل ( = )Yالاســتهلاك ( + )Cالادخــار (.)S
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وتعنــي هــذه العلاقــة �أن الدخــل يتــوزع علــى كل مــن الاســتهلاك والادخــار ،ونســبة
الدخــل ال ُمتّجــه للاســتهلاك ُيع ِّبــر عنهــا الميــل المتوســط للاســتهلاك ( )APCوهــي
حاصــل قســمة الاســتهلاك علــى الدخــل ،فــي حيــن حاصــل قســمة الادخــار علــى الدخــل
تُع ِّبــر عــن الميــل المتوســط للادخــار ( ،)APSوهــي نســبة الدخــل ال ُمتّجــه للادخــار.

تنبيــه!!! - :يتــم وضــع
المتغيــر المســتقل علــى محور
الســينات ،والمتغيــر التابــع
علــى محــور الصــادات.
 الادخــار المســاوي للصفــريمثــل نقطــة التعــادل.

نشاط ( )١علاقــة الدخــل بالاســتهلاك والادخــار :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى حجــم الاســتهلاك الكلــي عنــد كل
مختلف مستويات الدخل ال ُمتاح ل�إ حدى الدول ،علماً ب�أن المبالغ مقدرة بملايين الدنانير:
الحالة

الدخل ()Y

الاستهلاك ()C

الادخار ()S

الميل المتوسط
للاستهلاك ()APC

الميل المتوسط
للادخار ()APS

أ�

0

100

100-

-

-

ب

100

175

ج

200

250

د

300

325

هـ

400

400

و

500

465

ز

600

550

ح

700

625

المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س� :1أكمل الجدول السابق.
س :2مثِّل بيانياً العلاقة بين الدخل والاستهلاك.
س :3مثِّل بيانياً العلاقة بين الدخل والاستهلاك.
فسر الميل المتوسط للاستهلاك ،والميل المتوسط للادخار.
س :4عند الحالة (ب)ِّ ،
س :5وضح بالتمثيل البياني نقطة التعادل التي تحققت.
نلاحظ مما سبق:
�أنــه كلمــا زاد الدخــل زاد الاســتهلاك وقــل الادخــار الســالب ،حتــى يصــل الدخــل �إلــى النقطــة (هـــ) فــي الجــدول؛
�أي عنــد دخــل ( )400مليــون دينــار ،حيــث ينفــق المجتمــع عندهــا كامــل الدخــل القومــي علــى الاســتهلاك ،فيكــون
الادخــار مســاوياً للصفــر ،وعنــد هــذه النقطــة يحــدث التعــادل ،ولكــن بعدهــا ازداد الدخــل وازداد الاســتهلاك ،وبــد�أ
المجتمــع بالادخــار الموجــب.
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•وبالنظــر �إلــى الرســم البيانــي ،نلاحــظ أ�ن دالــة
الاســتهلاك تتزايــد بتزايــد الدخــل ،مــا عــدا عنــد
نقطــة ال�أصــل ،حيــث لا علاقــة للاســتهلاك بالدخــل
الــذي يســاوي صفــراً ،وهــذه الحالــة تُعــرف باســم
الاســتهلاك ال ُمســتقل.
•�أن دالـة الاسـتهلاك والادخـار ،هـي معادلـة خطيـة
ذات ميـل ثابـت ،حيـث تـم افتـراض �أن العوامـل
ال�أخـرى ال ُمؤثـرة علـى الاسـتهلاك والادخـار ثابتـة،
فالدخـل هنـا هـو العامـل الوحيـد الـذي ُيؤثـر علـى
كلٍ منهمـا ،كمـا �أن الزيـادة فـي الميـل المتوسـط للاسـتهلاك ،تُـؤدي �إلـى نقصـان الميـل المتوسـط فـي الادخـار؛ ل�أن
مجموعهمـا يسـاوي واحـداً صحيحـاً.
هــل تعلــم؟ �أن الميــل المتوســط للادخــار فــي الــدول الناميــة �أعلــى منــه فــي الــدول المتقدمــة؛ ل�أن الــدول
المتقدمــة توفــر �أنُ ُظمــة �أمــان اجتماعــي ،تضمــن لل�أشــخاص الحصــول علــى مخصصــات الرعايــة الصحيــة
والتعليمية والبطالة وغيرها ،مما ُيش ِّكل حافزاً على الاستهلاك لديهم.
دالة الاستهلاك :Consumption Function
هــي صيغــة رياضيــة ت َع ْبـ َـر عــن ســلوك المســتهلك ،مــن خــلال العلاقــة الرياضيــة التــي تربــط بيــن الاســتهلاك كمتغيــر
تابــع يعتمــد علــى الدخــل ال ُمتــاح كمتغيــر مســتقل ،وتفتــرض �أن المتغيــرات ال�أخــرى التــي تؤثــر علــى ســلوك الفــرد تبقــى
علــى حالهــا ،ويمكــن التعبيــر عنهــا بالمعادلــة ال�آتيــة:
الاستهلاك = الاستهلاك الثابت  +الاستهلاك ال ُمستحث
ولمعرفــة نســبة ال َتغ ُّيــر فــي الاســتهلاك والادخــار نتيجــة ال َتغ ُّيــر فــي الدخــل ،نقــوم بحســاب الميــل الحــدي للاســتهلاك
والميــل الحــدي للادخــار ،والــذي يمكــن التعبيــر عنهمــا بالمعــادلات ال�آتيــة:
الميل الحدي للاستهلاك ( = )MPCال َتغ ُّير في الاستهلاك ÷ ال َتغ ُّير في الدخل.
الميل الحدي للادخار ( = )MPSال َتغ ُّير في الادخار ÷ ال َتغ ُّير في الدخل.
أ�تعلم :الاستهلاك ال ُمستحث :هو الزيادة في الاستهلاك الناجمة عن الزيادة في الدخل.
الاستهلاك ال ُمستحث = الميل الحدي للاستهلاك × الدخل.
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نشاط ( )٢دالــة الاســتهلاك :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى بيانــات الدخــل ال ُمتــاح والطلــب الاســتهلاكي لدولــة مــا،
علماً �أن المبالغ مقدرة بملايين الدنانير:
الحالة

الدخل ()Y

الاستهلاك ()C

أ�

٠

١٠٠٠

ب

١٠٠٠

١٨٠٠

ج

٢٠٠٠

د

٣٠٠٠

هـ

٤٠٠٠

و

٥٠٠٠

ز

٦٠٠٠

ح

٧٠٠٠

ط

٨٠٠٠

الادخار ()S
-١٠٠٠

الميل الحدي
للاستهلاك ()MPC

الميل الحدي للادخار
()MPS

___

___

المطلوب:
س� :١أكمل الجدول السابق.
س :٢ماذا نسمي الاستهلاك عندما كان الدخل يساوي صفراً؟
س :٣لماذا لايمكن حساب الميل الحدي للاستهلاك في الحالة (�أ)؟
س :٤ما علاقة الميل الحدي للاستهلاك بالميل الحدي للادخار؟
فسر قيمة الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار في الحالة (ب).
سِّ :٥
س :٦ما الفرق بين الميل الحدي للاستهلاك والميل المتوسط للاستهلاك؟
س :٧حدد نقطة التعادل بالرسم.
نسـتنتج ممـا سـبق� ،أن الاسـتهلاك ينقسـم �إلـى نوعيـن ،همـا :الاسـتهلاك التلقائـي �أو الثابـت ،الـذي لا يتغ َّيـر
ب َتغ ُّيـر الدخـل ،فقيمتـه موجبـة ،حتـى و�إن كان الدخـل ال ُمتـاح يسـاوي صفـراً� ،إذ يسـتخدم لسـد حاجـات حيوية لا يمكن
الاسـتغناء عنهـا ،وعندمـا يكـون الدخـل صفـراً ينفـق المجتمـع كامل دخلـه ،بحيث يقوم بتغطية اسـتهلاكه من المدخرات
السـابقة �أو مـن المسـاعدات والهبـات �أو مـن الاقتـراض والديـن ،والنـوع الثانـي هـو الاسـتهلاك التبعـي (ال ُمسـتحث)
المعتمـد علـى مسـتوى الدخـل ال ُمتـاح �أي �أنـه هنـاك علاقـة بينهمـا ،حيـث كلمـا زاد الدخـل يزيـد الاسـتهلاك والادخـار،
والدينـار الزيـادة فـي الدخـل يتـوزع بيـن الاسـتهلاك والادخـار ،كمـا �أن مجمـوع الميل الحدي للاسـتهلاك والميل الحدي
للادخـار يسـاوي ( )١صحيـح ،فـ�إذا كان الميـل الحـدي للاسـتهلاك يسـاوي ( ،)٠,٨فـ�إن كل دينـار زيـادة فـي الدخـل،
يـؤدي �إلـى الزيـادة فـي الاسـتهلاك بمقـدار ( ،)%٨٠والباقـي ( )%٢٠تكـون زيـادة فـي الادخـار.
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ُمحددات الاستهلاك الكلي :Consumption Determinants
يت�أثر حجم الاستهلاك الكلي للمجتمع؛ زيادة �أو نقصاناً ،بمجموعة من ال ُمحددات ،والنشاط ال�آتي يوضح ذلك:
نشاط (ُ )٣محــددات الاســتهلاك :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن ال�أحــداث التــي حصلــت فــي
المجتمــع الفلســطيني ،علــى الصعيــد الديمغرافــي �أو علــى صعيــد الثــروة �أو الضرائــب �أو التوقعــات
المستقبلية ،والمطلوبَ :ص ِّنف الحدث ،ثم حدد �أثره على الاستهلاك الكلي؛ بالزيادة �أو بالنقصان:
تصنيف الحدث ال�أثر على الاستهلاك

الرقم

الحدث

١
٢
٣
٤
٥

عودة عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين �إلى مدنهم وقراهم.
صدور قانون تخفيض الضرائب على ُمن َتجات المشاريع ال ّرياديّة.
توقع بدء استخراج النفط في غزة.
زيادة معدلات الضريبة على الدخل.
هجرين الفلسطينيين.
صدور قرار دولي يقضي باسترداد �أملاك ال ُم َّ

ممـا سـبق نلاحـظ� ،أن الطلـب الاسـتهلاكي فـي المجتمـع يـزداد بزيـادة كل مـن الثـروة وعـدد السـكان ،وكذلـك
مـع �أيـة توقعـات �إيجابيـة مسـتقبلية ،مثـل :توقـع حـدوث اسـتقرار سياسـي فـي المنطقة� ،أو توقـع زيادة الرواتـب للموظفين،
ممـا يزيـد مـن الاسـتهلاك الحالـي ،وهـذا يجعـل منحنـى الاسـتهلاك يتجـه �إلـى اليميـن� ،أمـا زيـادة الضرائـب علـى السـلع
والخدمـات ،ف�إنهـا تـؤدي �إلـى زيـادة ال�أسـعار ،ممـا يقلـل مـن الطلـب عليهـا ،وكذلـك التوقعـات المسـتقبلية السـلبية ،مثل
توقـع حـدوث حـرب �أو توقـع انخفـاض رواتـب الموظفيـن وغيرهـا ،هـذه العوامـل تقلـل مـن الطلـب الاسـتهلاكي ،فيتجـه
منحنـى الطلـب الاسـتهلاكي �إلـى اليسـار.

أ�سئلة الدرس
س :١ع ّرف كلاً مما ي أ�تي :الاستهلاك الخاص ،الاستهلاك التلقائي ،الميل المتوسط للادخار.

س :٢ما ال�أمور الواجب على المستهلك الفلسطيني اتّباعها في نمط استهلاكي ،لمراعاة ك ّلا ً من:
جُ -بعد العدالة الاجتماعية
بُ -البعد الوطني		.
		
�أُ -البعد ال�أخلاقي.
س :٣بالاعتماد على المعادلة ال�آتية :الاستهلاك =  ٥٠٠دينار  ×٠,٧٥( +الدخل)� ،أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -كم يبلغ الاستهلاك الثابت؟
ب -كم يبلغ الميل الحدي للاستهلاك؟
ج� -إذا كان حجم الدخل يساوي  ٢٤٠٠٠دينار ،كم يبلغ حجم الاستهلاك؟
د� -إذا كان حجم الدخل يساوي  ٣٠٠٠٠دينار ،كم يبلغ حجم الادخار؟
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س :٤علّل :اختلاف الميل المتوسط للاستهلاك في الدول النامية عنه في الدول المتقدّمة.
س :٥يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى حجــم الدخــل ال ُمتــاح وحجــم الاســتهلاك الكلــي لدولــة مــا ،علم ـاً ب ـ�أن المبالــغ
مقــدرة بملاييــن الدنانيــر:
الدخل ال ُمتاح
صفر
٢٠٠٠
٤٠٠٠
٦٠٠٠
٨٠٠٠
١٠٠٠٠

الاستهلاك الكلي
١٠٠٠
٢٧٠٠
٤٤٠٠
٦١٠٠
٧٨٠٠
٩٥٠٠

المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
�أ -كــم يبلــغ الاســتهلاك التلقائــي؟ ب -احســب الميــل الحــدي للادخــار .ج -عنــد حجــم الدخــل ( )٨٠٠٠مليــون
دينــار ،كــم يبلــغ الميــل المتوســط للاســتهلاك؟ د -ارســم دالــة الاســتهلاك .هـــ -هــل يوجــد نقطــة تعــادل؟
س :٦ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١على �أي من السلع والخدمات ُينفَق الجزء ال�أكبر من دخول �أفراد المجتمع الفلسطيني؟
د -التعليم والتدريب.
ج -ال�أطعمة وال�أغذية.
ب -الرعاية الطبية.
�أ -الملابس.
 -٢ماذا نُسمى مراعاة احتياجات ال�آخرين من السلع والخدمات ،عند اتخاذ قرار الشراء الاستهلاكي؟
ب -العدالة الاجتماعية في الاستهلاك.
�أ -المساواة الاجتماعية في الاستهلاك.
د -الاقتصادية في الاستهلاك.
ج -المنافسة في الاستهلاك.
 -٣ماذا نُسمي الاقتصاد الذي يهدف �إلى تحقيق التنمية ال ُمستدامة والتحرر من الاحتلال؟
ج -الاقتصاد الدولي.
ب -الاقتصاد الكفؤ.
�أ -الاقتصاد القومي.

د -الاقتصاد ال ُمقاوم.

� -٤إذا كان الميل المتوسط للادخار يساوي ( ،)50% -والدخل يساوي ( )300دينار ،فكم تبلغ قيمة الاستهلاك؟
د 500 -دينار.
ج 450 -ديناراً.
ب 150 -ديناراً.
�أ 60 -ديناراً.
� -٥إذا كان حجم الاستهلاك الكلي يساوي ( )760مليون دينار ،والاستهلاك الثابت يساوي ( )500مليون دينار ،والميل
الحدي للاستهلاك يساوي ( ،)40%فكم تبلغ قيمة الاستهلاك ال ُمستحث؟
د 304 -ملايين دينار.
�أ 260 -مليون دينار .ب 650 -مليون دينار .ج 200 -مليون دينار.
� -٦إذا بلغ حجم الدخل ( )420مليون دينار ،والاستهلاك الثابت ( )100مليون دينار ،ونسبة الميل الحدي للاستهلاك
( ،)65%فكم تبلغ قيمة الادخار؟
د 47 -مليون دينار.
ج 147 -مليون دينار.
ب 272 -مليون دينار.
�أ 273 -مليون دينار.
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الدرس الثالث

الاستثمار Investment

ســواء
ُيعــد الاســتثمار ال ُمكــ ِّون الثانــي للناتــج المحلــي ال�إ جمالــي،
ً
بشــكل مباشــر �أو غيــر مباشــر ،فالاســتثمار يزيــد مــن قيمــة الموجــودات
الاقتصاديــة للدولــة ،ممــا يقــود �إلــى زيــادة الرفاهيــة الاجتماعيــة ،وبالتالــي
يحقــق الاكتفــاء الذاتــي للمجتمعــات ،والــذي ُي َم ِّكنــه مــن الاســتقلال
الاقتصــادي والسياســي� ،إذ لا خيــر فــي �أمــة تـ�أكل ممــا لا تــزرع وتلبــس ممــا
لا تصنــع ،وفــي عــام ١٩٩٨م صــدر قانــون تشــجيع الاســتثمار الفلســطيني،
والــذي يرتكــز علــى �إعفــاءات الموجــودات الثابتــة للمشــاريع مــن الجمــارك
والبعــد عــن التبعيــة للاقتصــاد
والضرائــب ،مثــل ال�آلات والمعــدات وقطــع الغيــار ،ســعياً لتحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي ُ
الصهيونــي ،فمــا الاســتثمار؟ ومــا ُمحدداتــه؟ ومــا علاقتــه بالادخــار؟
ماه ّية الاستثمار :Investment Essence
الاسـتثمار هـو �أي نشـاط اقتصـادي يـؤدي �إلـى زيـادة الطاقـة ال�إ نتاجيـة للدولـة علـى المدى الطويل ،من خلال �إنشـاء
مشـروعات جديـدة �أو التوسـع فـي مشـروعات قائمـة� ،أو تجديـد مشـروعات قـد انتهـى عمرهـا الافتراضـي ،والاسـتثمار
المالـي (غيـر المباشـر) ،يتمثـل فـي شـراء �أوراق ماليـة مصـدرة ل�إ نشـاء مشـروعات جديـدة ،فـي حيـن ال�إ نفـاق علـى التعليم
والتدريـب الهـادف �إلـى تطويـر المعـارف والمهـارات واتجاهـات ال�أفـراد فـي المجتمـع والـذي يزيـد مـن �إنتاجيتهـم ُيسـمى
بالاسـتثمار البشـري ،ولتوضيـح مقومـات الاسـتثمار فـي فلسـطين� ،إليـك النشـاط ال�آتـي:
نشاط ( )١الاستثمار في فلسطين :فيما ي�أتي بعض مقومات الاقتصاد الحيوي في فلسطين:
�أ -المساحة  ٢٧٠٠٩كم مربع.
بُ -ملتقي القارات الثلاث.
ج -نسبة الحاصلين على الشهادات العلمية .%٤٢
د -القطاع الخاص هو المسيطر على الاقتصاد.
هـ -قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
و -دعم عربي �إسلامي ودولي للتحرر من الاحتلال الصهيوني.
ز -المسجد ال�أقصى المبارك.
ح -تنوع ال ُمناخ وتعدد التضاريس.
ط %٦٠ -من السكان ضمن سن العمل .المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س :١هل ُيشكل ُالبعد الجغرافي مقوماً للاستثمار في فلسطين؟ ولماذا؟
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س :٢ما �أثر المكانة الدينية لفلسطين على الاستثمار؟
س :٣ما �أثر العوامل الديمغرافية على الاستثمار في فلسطين؟
للبعد الوطني �أثر على الاستثمار في فلسطين؟
س :٤هل ُ
س :٥كيف يمكن جذب الاستثمارات الموجهة لدعم مشروع التحرر من الاحتلال الصهيوني؟
س :٦كيف ُيشكل تنوع المقومات عاملا ً ها ّماً على تدفق ر�أس المال المهاجر والعودة �إلى فلسطين؟
س :٧كيف تؤثر الاستراتيجيات في الاستمرار على بناء اقتصاد ُمقاوم في فلسطين؟
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن لموقــع فلســطين الاســتراتيجي ،مــن حيــث كونــه ُملتقــى للقــارات الثــلاث ،وقلبـاً للوطــن
العربــيُ ،يشـ ِّكل مقومـاً اســتثمارياً هامـاً ،بســبب وجــود ال�أســواق الناشــئة غيــر المســتغلة ،ووفــرة المواقــع ال�أثريــة والدينيــة؛
كالمســجد ال�أقصــى فــي العاصمــة القــدس ،والحــرم الابراهيمــي فــي مدينــة الخليــل ،وتنــوع ال ُمنــاخ والمنافــذ البحريــة،
�إضافــة �إلــى مــا يمتلكــه الاقتصــاد الفلســطيني مــن �أيــ ٍد عاملــة مهنيــة ومتخصصــة ،وارتفــاع نســبة الحاصليــن علــى
الشــهادات العلميــة ،وممــا يزيــد علــى ذلــك ،الاســتثمار الهــادف لدعــم مشــروع التحــرر مــن الكيــان الصهيونــي مفتوحــة
�أمــام العــرب والمســلمين ،كلهــا تشــكل عوامــل ومقومــات تجعــل مــن فلســطين بيئــة جاذبــة للاســتثمار� ،إضافــة �إلــى قيــام
الاقتصــاد الفلســطيني علــى القطــاع الخــاص ،الــذي يمتلــك رؤوس ال�أمــوال� ،أمــا فيمــا يتعلــق ب�أثــر الاســتثمار علــى زيــادة
الدخــل القومــي وتحقيــق الرفاهيــة فــي المجتمــع ،فـ�إن الشــكل ال�آتــي يوضحــه:
الاستثمار

زيادة فرص العمل
(انخفاض البطالة)

زيادة الدخل القومي

زيادة دخول ال�أفراد

زيادة الرفاهية الاجتماعية
شكل (� :)١أثر الاستثمار في الرفاهية الاجتماعية.
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زيادة الاستهلاك من
السلع والخدمات

علاقة الاستثمار بسعر الفائدة :Investment-Interest Overlap
تُعــد تكلفــة الاســتثمار المتعلقــة بســعر الفائــدة (� )iأحــد العوامــل الهامــة التــي تؤثــر فــي القــرارات الاســتثمارية ،وتســمى
العلاقــة بيــن ســعر الفائــدة وحجــم الاســتثمار بدالــة الاســتثمار ،والتــي تبيــن العلاقــة العكســية بينهما،حيــث كلمــا ارتفــع
ســعر الفائــدة انخفــض حجــم ال�أمــوال المســتثمرة ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح العلاقــة بينهمــا:
نشاط ( )٢سعر الفائدة والاستثمار :يمثل الشكل ال�آتي دالة الاستثمار في اقتصاد دولة ما:
سعر الفائدة

A

i1

B

i0

C
حجم الاستثمار

I1

i2
I0

I2

المطلوب� :أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س :١حدّد �أكبر حجم استثمار وارد في الشكل؟
س :٢حدّد �أكبر سعر فائدة وارد في الشكل؟
س :٣ما سبب الانتقال من نقطة (� )Cإلى النقطة ()A؟
س :٤هل هناك عوامل �أخرى تؤثر على حجم الاستثمار؟
نلاحــظ مــن الشــكل الســابق� ،أن �أكبــر حجــم اســتثمار ( )I1كان عنــد �أقــل ســعر فائــدة ()i2؛ ل�أنــه كلمــا قــل ســعر
الفائــدة قلــت تكلفــة ال�إ نتــاج ،وبالتالــي ازداد حجــم ال�إ يــرادات المتوقعــة ،ممــا يشــجع المســتثمرين علــى زيــادة حجــم
اســتثماراتهم ،والعكــس صحيــح.
ُمحددات القرار الاستثماري :Determinants of Investment
تختلــف ُمحــددات القــرار الاســتثماري باختــلاف متخــذي القــرار ،ففــي حالــة الاســتثمار فــي القطــاع الخــاص يكــون
عنصــر تعظيــم ال�أربــاح� ،أهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى حجــم الاســتثمار ،بينمــا فــي حالــة الاســتثمار الحكومــي ،يكــون
حجــم الخدمــات المقدمــة مــن المشــروع فــي المقــام ال�أول ،وبشــكل عــام ف ـ�إن هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر فــي حجــم
الاســتثمار ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
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نشاط (ُ )٣محددات الاستثمار :يت�أثر �إنتاج �أملاح البحر الميت بمجموعة
من ال ُمحددات التي تؤثر سلباً �أو �إيجاباً على حجم الاستثمار
في هذا المجال ،وعلى افتراض �أن ال�إ يرادات المتوقعة والفائدة
ثابتة في منحنى الطلب الاستثماري ،والمطلوب :ب ّين بالرسم والتحليل
الاقتصادي �أثر المتغيرات ال�آتية على ُمنحنى الطلب الاستثماري:
�أ -انخفاض معدلات الضريبة على ال�إ نتاج.
ب -انخفاض المساعدات الحكومية لل ُمن ِتجين.
ج -عدم مواكبة التطور التكنولوجي ال ُمستخدَم في الصناعة.
د -زيادة تكاليف �إنتاج ال�أملاح الفلسطينية.
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن هنــاك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة فــي صناعــة الملــح فــي فلســطين ،منهــا مــا يتعلــق بمنــع
توفيــر الطاقــة اللازمــة مــن قبــل الاحتــلال الصهيونــي ،ممــا جعلهــا تعتمــد طــرق تقليديــة فــي ال�إ نتــاج ،كمــا يواجــه هــذا
القطــاع منافســة غيــر شــريفة مــن قبــل الصناعــات الصهيونيــة ،التــي تقــوم ب�إغــراق الســوق الفلســطيني ب�أمــلاح صهيونيــة
مصنعــة كيماويــاً وضــارة بالصحــة ،ال�أمــر الــذي يهــدد اســتمرارية وبقــاء هــذا القطــاع الحيــوي ،ممــا يتطلــب دعــم
الحكومــة لهــذا النــوع ،يتمثــل فــي منــع ال ُمن َتجــات غيــر المطابقــة للمواصفــات مــن دخــول الســوق الفلســطينية ،وتخفيــض
معــدلات الضريبــة ،وتوفيــر الطاقــة اللازمــة ،ممــا يشــجع المســتثمرين علــى الاســتثمار فــي هــذا المجــال ،علمـاً �أن ال ُمن َتــج
الجـ ْودة ،ومطابــق للمواصفــات و ُمد َّعــم باليــود.
الفلســطيني مــن الملــح الطبيعــي عالــي َ
علاقة الاستثمار بالادخار :Investment-Saving Relationship
ُيعتبر سعر الفائدة من العوامل المؤثرة في الدخل المحلي والدخل القومي للدولة ،ويؤدي زيادة الدخل القومي �إلى
زيادة الادخار الكلي؛ ذلك �أن دخول الجزء ال�أكبر من ال�أفراد يذهب �إلى الاستهلاك ،والجزء ال�أقل �إلى الادخار ،وزيادة
سعر الفائدة يؤدي �إلى انخفاض حجم الاستثمار ،وبالتالي يقلل من حجم الدخل القومي؛ �أي �أن هناك علاقة عكسية
بينهما ،فكلما زاد سعر الفائدة زادت تكلفة ال�إ نتاج ،وبالتالي يقل حجم الاستثمار ،ومن جهة �أخرى ،ف�إذا زاد الاستثمار
من قبل رجال ال�أعمال بسبب �أثر العوامل ال�أخرى المحددة للطلب الاستثماري ،مثل (انخفاض معدلات الضريبة) مع
ثبات سعر الفائدة ،ف�إن هذا يؤدي �إلى زيادة الدخل القومي ،وبالتالي زيادة حجم الادخار الكلي للمجتمع.
قضية للنقاش :ما علاقة القرار الاستثماري بالقرار السياسي؟
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أ�سئلة الدرس
س :١اذكر �أنواع الاستثمار.
س :٢وضح علاقة الاستثمار بالرفاهية الاجتماعية.
س :٣علّل :زيادة سعر الفائدة يؤدي �إلى انخفاض كلا ً من الدخل المحلي والادخار الكلي.
س :٤وضّ ح بالرسم والتحليل الاقتصادي �أثر ال ُمتغ ّيرات ال�آتية على ُمنحنى دالّة الاستثمار:
�أ -زيادة الطاقة ال�إ نتاجية للدول.

		
ب -انخفاض سعر الفائدة.

ج -زيادة تكاليف ال�إ نتاج.

د -زيادة العوائد المتوقعة.

هـ -زيادة معدلات الضريبة على الدخل.

و -انخفاض سعر الصرف.

ز -تدن ّي مستوى التكنولوجيا ال ُمستخدَمة.

ح -زيادة عدد السكان.

س :٥ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ماذا نُسمى الاستثمار المتمثل في شراء �أوراق مالية ُمصدرة ل�إ نشاء مشروعات جديدة؟
د -استثمار مباشر.
ج -استثمار غير نقدي.
ب -استثمار حقيقي.
�أ -استثمار غير مباشر.
 -2ما �أثر زيادة سعر الفائدة على منحنى دالة الاستثمار؟
			
�أ -يتجه المنحنى نحو اليمين.
ج -ننتقل من نقطة �إلى �أخرى على نفس المنحنى.

ب -يتجه المنحنى نحو اليسار.
د -لا �أثر على منحنى دالة الاستثمار.

 -3ما �أثر انخفاض سعر الفائدة على الادخار الكلي؟
�أ -يزيد الدخل القومي ،وبالتالي يزيد الادخار الكلي.
ج -يزيد الاستثمار ،وبالتالي يقل الادخار الكلي.

ب -يقل الدخل القومي ،وبالتالي يقل الادخار الكلي.
د -يزيد الاستهلاك ،وبالتالي يزيد الادخار الكلي.

 -٤ما �أهم مرتكزات الاستثمار في ال�إ نسان؟
�أ� -إنشاء مشروعات اقتصادية جديدة.
ج� -إقامة مراكز تدريبية ومؤسسات تعليمية.

ب -شراء �أوراق مالية من ُمنشَ �آت قائمة.
د -توسيع المشروعات القائمة..
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أ�سئلة الوحدة
		
س :١ع ّرف كلاً مما ي أ�تي - :اهتلاك ر�أس المال.
س :٢ما الفرق بين الناتج المحلي والدخل القومي؟
س� :3إليك بعض البيانات ل�إ نتاج الحليب لدولة ما ،ولعدة سنوات:

 -السلع النهائية.

السنة
٢٠١٢م

السعر
 ١٠٠٠دينار

كمية ال�إ نتاج
 ١٨٢٥٠٠طن

٢٠١٣م

 ١٠٠٠دينار

 ١٩٠٠طن

٢٠١٤م

 ١٢٠٠دينار

 ١٩٢٠طن

المطلوب :على اعتبار �أن سنة ٢٠١٢م هي سنة ال�أساس ،احسب كلا ً مما ي�أتي:
�أ -الناتج المحلي بال�أسعار الجارية .ب -الناتج المحلي بال�أسعار الثابتة.
س� :4إليـك مجموعـة مـن ال ُمحـددات التـي تؤثـر فـي مكونـات الناتـج المحلـي ال�إ جمالـي ،والمطلـوب :اكتـب ُمسـمى
ال ُمكـ ّون المناسـب (الاسـتهلاك ،الاسـتثمار ،النفقـات الحكوميـة ،التجـارة الخارجيـة) �أمـام ال ُمحـدِّد المناسـب لـه:
ال ُمحدِّد
 -1التكنولوجيا ال ُمس َتخدمة.

ُمسمى
ال ُمك ّون

ال ُمحدِّد
 -5العائدات المتوقعة.

ُمسمى
ال ُمك ّون

ُمسمى
ال ُمك ّون

ال ُمحدِّد
 -9الطاقة ال�إ نتاجية.

 -2العوامل الديمغرافية.

 -6معدلات الضريبة.

 -10المساعدات الحكومية.

 -3سعر الصرف.

 -7التوقعات المستقبلية.

 -11سعر الفائدة.

 -4الثروة.

 -8دخل الدول ال�أخرى.

 -12الدخل المحلي.

س :5يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى بيانــات للناتــج المحلــي وبعض ـاً مــن مكوناتــه لدولــة معينــة ،علم ـاً �أن المبالــغ مقــدرة
بالمليــون دينــار ،و�أن حجــم الاســتثمار بلــغ ( )٢٠مليــون دينــار ،وحجــم النفقــات الحكوميــة قــد بلغــت ( )٣٠مليــون دينــار:
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الدخل

الاستهلاك

صافي التجارة الخارجية

صفر
١٦٠

٤٠
١٣٦
١٤٨

٣٠

مجموع ال�إ نفاق

حالة الاقتصاد
١٢٠-

٢٠٠
١٢

٣٠ -

٢٠٠
٢٤٠
٢٦٠

١٠
٨

١٧٢
١٨٤
١٩٦

والمطلوب:
�أ� -أكمل الجدول السابق.
د -ارسم دالة الاستهلاك.

٢٢٠
 ١٠صفر
٢٥٠
ج -احسب الميل الحدي للادخار.

ب -احسب الميل الحدي للاستهلاك.

س :6يحتوي الجدول ال�آتي على مجموعة من الحالات ال�إ قتصادية:
مكونات GDP
الاستثمار

الحالة الاقتصادية
 -١انخفاض سعر الفائدة.
 -٢انخفاض سعر الصرف المحلي.
 -٣انخفاض عدد المشاريع الحكومية.
 -٤زيادة الدخل القومي للدول ال�أخرى.
 -٥زيادة النمو السكاني.
 -٦انخفاض الطاقة ال�إ نتاجية للدولة.
 -٧انخفاض تكاليف ال�إ نتاج.
 -٨زيادة الضريبة على الدخل.

ال�أثر على GDP
يزيد

ب -حــدد نــوع ال�أثــر علــى �إجمالــي الناتــج

المطلــوب� :أ -حــدد اســم مكــون الناتــج المحلــي المت�أثــر بــكل منهــا.
المحلــي (يزيــد ،يقــل ،لا يت�أثــر).
س� :7إليك بيانات عن حجم الناتج المحلي وحجم الادخار لدولة ما ،علماً �أن المبالغ بملايين الدنانير:
الناتج المحلي

الاستهلاك ()C

الادخار ()S

٢٤٠

٤-

٢٦٠

صفر

٢٨٠

٤

٣٠٠

٨

٣٢٠

١٢

APC

APS

MPC

MPS
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والمطلوب:
�أ� -أكمل الجدول السابق		.

ب -ارسم دالة الاستهلاك.

س :8ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١إلى ماذا يؤدي زيادة سعر الفائدة؟
ج -زيادة الاستثمار.
	�أ -انخفاض الناتج المحلي .ب -زيادة الادخار.

د -زيادة الناتج المحلي.

� -٢إذا كان الاســتهلاك ال ُمسـ َتحث يســاوي ( )٦٥٠مليــون دينــار ،والاســتهلاك الكلــي يســاوي ( )٧٢٠مليــون ،فكــم
مبلــغ الاســتهلاك الثابــت؟
د ١ -صحيح.
ج ١٣٧٠ -مليون.
ب ٧٠ -مليون .
�أ -صفر.
 -٣ما �أثر زيادة تكاليف ال�إ نتاج؟
ب -زيادة الثروة.
�أ -انخفاض الواردات.

ج -انخفاض الناتج المحلي.

د -زيادة الناتج المحلي.

 -٤ما ُمسمى الاستثمار الذي ُينفق على تعليم وتدريب �أفراد المجتمع؛ لزيادة �إنتاجيتهم؟
د -الاستثمار غير المباشر.
ج -الاستثمار البشري.
�أ -الاستثمار المباشر .ب -الاستثمار المالي.
 -٥ما �أثر انخفاض ال�إ يرادات المتوقعة على منحنى دالة الاستثمار؟
ب -يتجه المنحنى �إلى اليسار.
�أ -يتجه المنحنى نحو اليمين.
د -لا يت�أثر المنحنى.
ج -ينتقل من نقطة �إلى �أخرى.
 -٦ما �أثر زيادة دخول ال�أفراد على الناتج المحلي؟
�أ -يقل الاستهلاك ،وبالتالي يقل الناتج المحلي.
ج -يزيد الاستهلاك ،وبالتالي يزيد الناتج المحلي.

ب -يزيد الاستهلاك ،وبالتالي يقل الناتج المحلي.
د -يزيد الاستثمار ،وبالتالي يقل الناتج المحلي.

� -٧إذا كان حجــم الاســتهلاك الكلــي يســاوي ( )1200مليــون دينــار ،والاســتهلاك الثابــت يســاوي ( )860مليــون
دينــار ،والميــل الحــدي للادخــار يســاوي ( ،)%٢٠فكــم تبلــغ قيمــة الدخــل؟
د 2060 -مليون دينار.
ج 960 -مليون دينار.
�أ 340 -مليون دينار .ب 425 -مليون دينار.
مشروع
طالبي ارج ــع �إل ــى قان ــون ال اس ــتثمار الفلس ــطيني لع ــام ١٩٩٨م ،للتع ــرف عل ــى ح واف ــز ال اس ــتثمار
ٌ
		 ّ
فـــي الموجـــودات الثابتـــة فـــي المشـــاريع ،واكتـــب تقريـــراً ليتـــم عرضـــه �أمـــام الطلبـــة.
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أُقيِّ ُم ذاتي:
الرقم

النِّ
تاجات
ُ

1

�أتقن حساب الناتج المحلي بمختلف الطرق.

٢

�أتقن حساب الناتج المحلي الاسمي والحقيقي.

٣

�أحدّد صافي التجارة الخارجية في الدولة.

٤

�أحسب قيمة ال ُمن َتجات الوسيطة في العملية ال�إ نتاجية.

٥

فسر نتائج الحسابات القومية.
�أ ِّ

٦

�أتقن حساب نسبة النمو في الناتج المحلي.

٧

�أفرق بين الناتج المحلي والدخل القومي.

٨

�أحسب معدّل دخل الفرد من الدخل القومي.

٩

�أرسم العلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار.

١٠

�أحسب الميل الحدي للاستهلاك والادخار.

١١

�أحسب الميل المتوسط للاستهلاك والادخار.

١٢

�أحدّد العلاقة بين الاستثمار والفائدة والادخار.

١٣

�ألم ب ُمحددات القرار الاستثماري.

التَّقيي ُم
مرتف ٌع

متوس ٌط
ّ

منخفض
ٌ
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الوحدة السادسة

المالية العامة
اقتصادية  ....عدالة شفافية
تنمية

Public Finance

ـش :كي ــف تُ ش ـ ّك ل المالي ــة العام ــة للدول ــة أ�ساس ـ ًا للتنمي ــة
نت أ� ّم ـ ُل ،ث ـ ّم نُ ناق ـ ُ
الاقتصاديــة ،وتحقيــق العدالــة ،والشــفافية؟
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َمهام الوحدة

يتوقع من الطلبة بعد الانتهاء من دراسة هذه الوحدة� ،أن يكونوا قادرين على َتمثُّل دورهم الوطني في
المهام ال�آتية:
حماية المال العام ،والمشاركة في َتح ُّمل ال�أعباء المالية للدولة ،ويتحقق ذلك من خلال َ
تحليل مجموعة من الصور عن �أنشطة للمالية العامة.
تنفيذ نشاط عن التفريق بين المالية العامة والمالية الخاصة.
تحليل حالة دراسية عن المالية العامة في سياق حياتي.
تنفيذ �أنشطة عن مبادئ المالية العامة ،والعلاقة بين علم المالية العامة والعلوم ال�أخرى.
تنفيذ نشاط عن علاقة المالية العامة ببعض ال�أنشطة من السياق الحياتي.
َت�أ ُّمل شكل بياني وتنفيذ �أنشطة عن مفهوم وخصائص النفقة العامة وتصنيفاتها ال�إ دارية والاقتصادية.
تنفيذ نشاط رياضي عن حجم وتصنيفات النفقة في الموازنة العامة الفلسطينية.
تنفيذ نشاط وقضية نقاش عن تحديد نوع التمويل المناسب للخدمات وال�أنشطة الاقتصادية في المجتمع.
تنفيــذ �أنشــطة و َت�أ ُّمــل شــكل عــن تصنيــف وتحديــد مصــادر ال�إ يــرادات العامــة للدولــة ،والتمييــز بيــن الدوميــن
الخــاص والدوميــن العــام للدولــة.
تنفيذ �أنشطة عن ال�إ يرادات السيادية للدولة والتمييز بينها ومعرفة خصائصها.
تنفيذ نشاط عن التمييز بين التجنب والتهرب ونقل العبء الضريبي.
تنفيذ �أنشطة عن مفهوم الموازنة العامة والتمييز بين مبادئها ومراحل �إعدادها.
تنفيذ نشاط عن َت�أ ُّمل جدول الموازنة العامة الفلسطينية ومصادر تمويلها.
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الدرس ال�أول

ماه ّية المالية العامة Public Finance Essence

تــؤدي الدولــة فــي العصــر الحديــث وظائــف و َمهــام متعــددة علــى قــدر عـ ٍ
ـال مــن ال�أهميــة؛ لمــا تحققــه مــن �أهــداف
ماليــة واقتصاديــة واجتماعيــة وتنمويــة ،ولقــد ازدادت �أهميــة دراســة علــم الماليــة العامــة مــع ازديــاد وظائــف الدولــة ،وازديــاد
حجــم النفقــات العامــة وتنوعهــا ،ولــم َتعــد دراســة الماليــة العامــة مجــرد دراســة لكيفيــة جبايــة وتحصيــل ال�أمــوال و�إنفاقها ،بل
�أصبحــت تتنــاول البحــث فــي كيفيــة تعديــل �أو تكييــف مســتويات النفقــات العامــة وال�إ يــرادات العامة ،للرقابة على النشــاطات
الاقتصاديــة وتوجيههــا ،وصــولا ً لــدور الدولــة المتدخلــة .فمــا المقصــود بالماليــة العامــة؟ ومــا الفــرق بين المالية العامــة والمالية
الخاصــة؟ ومــا مبــادئ الماليــة العامــة؟ ومــا علاقــة الماليــة العامــة بغيرهــا مــن العلــوم؟ هــذا مــا تــم تناولــه فــي هــذا الــدرس:
مفهوم المالية العامة :Public Finance Concept
للوقوف على مفهوم المالية العامة ،والدور الذي تقوم به لتحقيق التنمية ال ُمس َتدامة ،ت�أمل الشكل ال�آتي:

شكل ( :)١مشاهد لمرافق عامة.

المطلوب� :أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س :١ماذا نلاحظ في الشكل السابق؟
س :٢ما الذي يجمع بين الصور؟
س :٣هل من علاقة بين الصور والمالية العامة؟
س :٤ماذا نقصد بالمالية العامة؟ وما عناصرها؟
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وبال�إ جابــة عــن التســاؤلات الســابقة ،نلاحــظ �أن هنــاك وظائــف متعــددة تقدمهــا الدولــة للمجتمــع؛ كال�أمــن والدفــاع
والصحــة والتعلىــم ورعايــة شــؤون ال�أســرة ،وال�أمومــة والطفولــة ،و�إقامــة البنــى التحتيــة ،وغيرهــا مــن الوظائــف التــي تتعلــق
بتحقيــق النفــع العــام ،وهــذه الوظائــف تســتهدف حاجــات ال�أفــراد والمجتمــع عامــة ،وتســمى بالحاجــات العامــة� ،إذ تقوم
الدولــة بال�إ نفــاق علــى هــذه الحاجــات بصفــة دائمــة؛ لضمــان تحققهــا واســتمراريتها ،وتســمى بالنفقــات العامــة ،ولكــي
تتمكــن الدولــة مــن الاســتمرار بهــذا ال�إ نفــاق ،لا بــد لهــا مــن مصــادر تمويــل ،تتصــف بالثبــات النســبي والديمومــة ،ومــن
هنــا يمكــن تعريــف الماليــة العامــة علــى �أنهــا( :علــم وفــن �إدارة النشــاط المالــي للدولــة؛ مــن �إيــرادات ونفقــات عامــة،
بقصــد تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي للمواطنيــن)� ،إذ تحتــل �إدارة النشــاط المالــي �أهميــة عظمــى فــي �إدارة
شــؤون الدولــة ،وهــذا الموقــف ســجله القــر�آن الكريــم فــي قولــه تعالــى علــى لســان يوســف عليــه الســلام :ﱫ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱪ (ســورة يوســف� ،آيــة.)٥٥ :

المالية العامة والمالية الخاصة :Public Finance & Private Finance
�إذا كانت المالية العامة تتعلق بنفقات الدولة و�إيراداتها لتلبية الحاجات العامة ،ف�إن المالية الخاصة تتعلق ب�إيرادات
ونفقات ال�أفراد و ُمنشَ �آت القطاع الخاص ،بقصد تلبية الحاجات الخاصة ،فهي فن وعلم �إدارة النشاط المالي في القطاع
الخاص؛ من �إيرادات ونفقات ،بقصد تعظيم ثروة ال ُملا َّك ،وتلبية الحاجات الخاصة لل ُمنشَ �آت ،وهو ما ينطبق على ال�أفراد
وال�أسر �أيضاً ،ومن هنا نجد �أن محور المالية العامة يتعلق بالحاجة العامة ،بينما محور المالية الخاصة يتعلق بالحاجة
الخاصة ،لذلك نجد �أن هناك بعض السمات التي تتعلق بالحاجة العامة ،تختلف عن السمات التي تتعلق بالحاجة
الخاصة ،فقيام محمد بشراء سيارة خاصة له ،يعتبر ذلك لتلبية حاجة خاصة ،بينما قيام الدولة بشراء سيارة لنقل �أفراد
الشرطة وال�أمن العام ،يعتبر ذلك في �إطار تلبية حاجة عامة ،والنشاط ال�آتي يوضح ذلك:
نشاط ( )١الفــرق بيــن الحاجــة العامــة والحاجــة الخاصــة :بالتعــاون مــع زملائــك ،قــارن بيــن الحاجــة العامــة والحاجــة
الخاصة ،من حيث ما ورد في الجدول ال�آتي:
أ�وجه المقارنة
الرقم
 ١جهة ال�إ نفاق.
 ٢الهدف من ال�إ شباع.
 ٣معيار الحصول عليها.
 ٤الجهة التي تحدد �أولوية وجودها.
 ٥القابلية للاستبعاد.
 ٦القابلية للتنافس.

الحاجة العامة

الحاجة الخاصة

تطور المالية العامة :Public Finance Evolution
لــم يكــن دور الدولــة قديمـاً بهــذا العمــق والتعــدد ،فقــد كان هــذا الــدور يقتصــر علــى وظيفتيــن �أساســيتين ،همــا:
ال�أمــن والدفــاع ،وهــو مــا انعكــس �أثــره علــى الماليــة العامــة ،فقــد كانــت ماليــة محايــدة ،تُعنــى بجبايــة ال�أمــوال بصــورة
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ضرائــب ورســوم و�إتــاوات ،بمــا يكفــي لل�إ نفــاق علــى وظائــف المتعلقــة بال�أمــن الداخلــي وال�أمــن الخارجــي للدولــة ،فــكان
التركيــز بصفــة �أساســية علــى تــوازن الموازنــة العامــة.
�أمــا الدولــة المعاصــرة ،فقــد �أصبحــت تقــوم بمجموعــة مركبــة ومتعــددة مــن ال َمهــام ،فلــم َي ُعــد دور الدولــة محايــداً مــن
الناحيــة الاقتصاديــة ،بــل �أصبحــت الماليــة العامــة ،ماليــة وظيفيــة؛ لهــا قــدرة كبيــرة وفعالــة علــى التدخــل فــي الاقتصــاد،
مــن خــلال �أدوات السياســة الماليــة ،وذلــك بهــدف �إعــادة التــوازن الاقتصــادي ،و�إحــداث التنميــة الاقتصاديــة ،والتغلــب
علــى المشــكلات التــي قــد يتعــرض لهــا الاقتصــاد المحلــي؛ مــن بطالــة وتضخــم وتراجــع معــدلات التشــغيل ومــا َين ُتــج
عنــه مــن انخفــاض القــوة الشــرائية لــل�أوراق النقديــة ،هــذا بال�إ ضافــة للوظائــف التقليديــة والحديثــة للدولــة؛ وهــي ال�أمــن
والدفــاع ،والقيــام بتوفيــر الحاجــات العامــة المتعــددة.
حالة دراسية ( :)١كريم
كريــم موظــف حكومــي ،ورب ل�أســرة فلســطينية ُم َك َونــة مــن �أب و�أم و�أربعــة مــن ال�أبنــاء ،وتحتــاج �أســرته �إلــى الكثيــر مــن
الحاجــات ،فلــه ابنتــان فــي مدرســة �أساســية لل�إ نــاث ،وابنــة فــي مدرســة ثانويــة ،وابنــه ال�أكبــر يــدرس فــي �إحــدى الجامعات
الفلســطينية الخاصــة ،وهــو ُمصــاب بمــرض الســكري ،و ُيصــرف ال�أنســولين مــن
المركــز الصحــي الحكومــي ،ويحتــاج �إلــى مــواد غذائيــة شــهرياً بقيمــة ()٢٦٠
دينــار ،و�إلــى مواصــلات واتصــالات بقيمــة ( )٨٠دينــاراً ،كمــا يحتــاج �إلــى
مصاريــف خاصــة �أخــرى بقيمــة ( )١٦٠دينــار ،فـ�إذا افترضنــا �أن تكلفــة الدراســة
للفــرد الواحــد فــي المــدارس الحكوميــة فــي مختلــف المراحــل ( )٨٠٠دينــار،
و�أن تكلفــة الدراســة الجامعيــة تقــدر ســنوياً بـــ ( )١٥٠٠دينــار ،و�أن تكلفــة فاتــورة
ال�أنســولين ســنوياً ( )٢٨٠دينــار ،علم ـاً �أن الحاجــة العامــة يحصــل عليهــا كريــم
مجانـاً ،ويتقاضــى راتبـاً شــهرياً قــدره ( )١٠٠٠دينــار ،يخصــم منــه ضريبــة الدخــل
شــهرياً بقيمــة ( )٤٠دينــاراً.
المطلوب :بعد قراءة الحالة بتمعن� ،أجب عن التساؤلات ال�آتية:
س :١ما قيمة الحاجات الخاصة التي تحصل عليها �أسرة كريم؟
س :٢كم عدد المقاعد الدراسية التي تحصل عليها �أسرة كريم ،من حساب المالية العامة؟
س :٣ما قيمة الحاجات العامة التي تحصل عليها �أسرة كريم؟
س :٤من الذي يغطي تكلفة الحاجة العامة؟
س :٥ما قيمة مساهمة كريم في تمويل الخزانة العامة للدولة؟
س :٦كم يستطيع كريم �أن يدخر سنوياً؟
مبادئ المالية العامة :Public Finance Principles
َيح ُكــم الماليــة العامــة؛ مــن حيــث �أنهــا نفقــات و�إيــرادات عامــة وبنــود مكونــة لــكل مــن هــذه النفقــات وال�إ يــرادات،
مجموعــة مــن المبــادئ المحــددة؛ وذلــك لضمــان تحقيــق الرفــاه الاقتصــادي والاجتماعــي للمواطنيــن ،وتحقيــق التــوازن
الاقتصــادي والتنميــة ال ُمسـ َتدامة ،بال�إ ضافــة �إلــى �أنهــا تقــدم معاييــر محــددة ل�إ تاحــة الحاجــة العامــة لــكل مواطــن ،وللتعــرف
علــى هــذه المبــادئ ،نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
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نشاط ( )٢مبــادئ الماليــة العامــة :يتضمــن الجــدول ال�آتــي مبــادئ الماليــة العامــة ومدلولاتهــا ،والمطلــوب :التوفيــق
بين المبد�أ ومدلوله؛ من خلال نقل رقم المبد�أ �أمام المدلول المناسب له:
المدلول

الرقم مبادئ المالية العامة ال�إ جابة
١

العدالة الاجتماعية.

عدم حرمان �أي مواطن من تلقي الخدمة ،عند �إشباع الحاجة العامة.

٢

المساواة.

تقدم الخدمة العامة ب�أقل تكلفة ،و�أعلى كفاءة ممكنة.

٣

عدم ال�إ بعاد.

وجود الخدمة يتعلق بتوفر �إمكانيات النفقة عليها من قبل الدولة.

٤

عدم المنافسة.

الخدمة العامة ُمتاحة لكل مواطن دون تمييز وحسب حاجته.

٥

الكفاءة الاقتصادية.

جميع المواطنيين سواسية �أمام الحصول على الخدمة العامة.

٦

الاستطاعة �أو القدرة

حصول �أي مواطن على حاجته العامة ،لا َي ْحول دون حصول ال�آخرين عليها.

أ�فكر :لماذا يتم تقدير النفقات العامة �أولاً ،عند �إعداد الموازنة العامة؟
علاقة المالية العامة بالعلوم ال�أخرى :Public Finance Relationship to Other Sciences
هنــاك علاقــة وطيــدة بيــن علــم الماليــة العامــة والعلــوم ال�أخــرى ،فبعضهــا ُيشـ ِّكل ال�أســاس الفكــري للماليــة العامــة؛
كعلــم الاقتصــاد ،وال�إ دارة والسياســة ،وبعضهــا ُيشـ ِّكل �أدوات ضروريــة لعلــم الماليــة العامــة ،يســاعد علــى �إدارة مكوناتــه؛
لتحديــد �أولويــات النفقــات العامــة ،وتحديــد بنــود ال�إ يــرادات العامــة ،باعتبارهــا مصــادراً للتمويــل ،كعلــم ال�إ حصــاء،
والمحاســبة والقانــون ،والشــكل ال�آتــي يبيــن ذلــك:
الاقتصاد

ال�إ دارة

السياسة

الماليــة العامــة مــن مكونــات وفــروع اســتخدام الوظائــف ال�إ داريــة؛ مــن تخطيط الماليــة العامــة هــي ترجمــة حقيقيــة
علــم الاقتصــاد الكلــي ،بال�إ ضافــة �إلــى وتنظيــم وتوجيــه ورقابــة ،ووضــع لل�أهداف للاتجاهــات السياســية فــي �إدارة
النفقــات وال�إ يــرادات العامــة للدولــة.
�أن �أدوات الماليــة العامــة؛ لهــا ت�أثيــر الاقتصاديــة للدولة.
مباشــر فــي التــوازن الاقتصــادي والتنميــة
الاقتصاديــة فــي �أي بلــد.
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المالية العامة
المحاسبة

ال�إ حصاء

القانون

تقدم للمالية العامة �أدوات مهمة ل�إ دارة مــن خلال القواعــد والبيانات ال�إ حصائية ،جميــع العناصــر المكونــة للماليــة
ال�إ يــرادات والنفقــات العامة،كالقيــود يتــم التعــرف علــى الحاجــات العامــة ،العامــة ،ســواء كان يتعلق بال�إ يرادات
العامــة �أو بالنفقــات العامــة لا بــد �أن
المحاســبية ،و�إعــداد الموازنــات العامــة وتحديــد �أولوياتهــا.
يصــدر كل منهــا بقانــون ي ُن ُظمــه.
والحســابات الختاميــة.
نشاط ( )٣الماليـة العامـة فـي الواقـع� :أ ِ
عـط �أمثلـة مـن الواقـع الفلسـطيني تـدل علـى �أن هناك علاقة بيـن المالية العامة،
وكل نشاط من ال�أنشطة ال�آتية:
ما َيرِد في البرامج الانتخابية ال ُمقدمة من بعض ال ُمرشحين للمجلس التشريعي.�-أنشطة اقتصادية للحكومة هادفة لزيادة معدلات التشغيل.

التدقيق والرقابة العامة المحاسبية على شركات القطاع الخاص.-التدريب على مكافحة الفساد ومدونة السلوك.
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أ�سئلة الدرس
س :١ع ِّرف كلاً مما ي أ�تي - :المالية العامة		.

		
 -الحاجة العامة.

 -مبد�أ عدم ال�إ بعاد.

س :٢عدد خمس ًة من مبادئ المالية العامة.
س :٣وضح علاقة ك ّلاً م ّما ي أ�تي( :الاقتصاد ،وال�إ دارة ،والمحاسبة) ،بالمالية العامة.
س :٤فرق بين ك ٍّل من:
�أ -مبد�أ عدم ال�إ بعاد ومبد�أ عدم المنافسة.
ب -المالية الوظيفية والمالية ال ُمحايدة.
س :5قارن بين الحاجات العامة والحاجة الخاصة ،من حيث :جهة ال�إ نفاق ،الهدف ،ال�أمثلة.
س :6ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١بِ َم تمتاز مصادر تمويل النفقة العامة ،لكي تتمكن الدولة من الاستمرار في تقديمها؟
�أ -التجدد في المصادر .ب -الثبات النسبي والديمومة.

ج -القابلية للاستبعاد.

د -القابلية للتنافس.

� -٢إلى ماذا ُيشير اصطلاح المالية ال ُمحايدة للدولة؟
�أ -التركيز في الجباية على الضرائب ،كمصدر �أساس.
			 ج -جباية المال بما يكفي لتغطية نفقات ال�أمن والدفاع.

ب -تقدير ال�إ يرادات �أولا ً ثم النفقات.
د -ظهور الدور الاقتصادي للدولة.

 -٣ما �أثر المالية ال ُمحايدة للدولة على الموازنة العامة لها؟
		
�أ -حدوث التوازن في الموازنة العامة.
		
ج -ظهور فائض في الموازنة العامة.

ب -حدوث عجز في الموازنة العامة.
د -الاستقرار في الموازنة العامة.

 -٤ماذا نقصد بالمساواة ،كمبد�أ من مبادئ المالية العامة؟
�أ -الخدمة العامة ُمتاحة لكل مواطن ،حسب حاجته.
ب -عدم حرمان �أي مواطن من تلقي الخدمة العامة.
ج -تساوي المواطنين في كُلفة الخدمات المقدمة لهم.
د -سواسية المواطنين في الحصول على الخدمة العامة.
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الدرس الثاني

ماه ّية النفقات العامة :Public Disbursement Essence

النفقات العامة لدولة فلسطين سنة ٢٠١٦م ،مقدّرة بملايين الشواقل

يتمثــل الــدور الرئيــس للدولــة فــي تقديــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن؛ كالصحــة والتعليــم وال�أمــن والدفــاع ،مــن
خــلال مختلــف الدوائــر والمؤسســات العامــة� ،إذ يترتــب علــى ذلــك َتح ُّمــل الدولــة لنفقــات عامــة ،تُ َق ـدَّر مــن خــلال
الموازنــة العامــة للدولــة ،حيــث تُشــكل هــذه النفقــات منطلقـاً ل�إ عــداد تلــك الموازنــة ،فمــا المقصــود بالنفقــة العامــة؟ ومــا
خصائصهــا؟ وكيــف تُص َّنــف؟ ومــا �آثارهــا؟ هــذا مــا اســتعرضناه خــلال مجريــات هــذا الــدرس ،كمــا ي�أتــي:
مفهوم النفقة العامة :Public Disbursement Concept
ُيقصــد بالنفقــة العامــة مبالــغ نقديــة تنفــق مــن خزينــة الدولــة بوســاطة �إحــدى مؤسســات القطــاع العــام،
بهــدف �إشــباع حاجــة عامــة؛ ك�إنشــاء مدرســة حكوميــة علــى نفقــة الدولــة� ،أو �إنشــاء دائــرة لل�أحــوال المدنيــة فــي �إحــدى
المــدن الفلســطينية� ،أو �إنشــاء مشــافي حكوميــة علــى نفقــة الدولــة ،مــن هنــا نجــد النفقــات العامــة تتســم بمجموعــة مــن
الخصائــص تميزهــا عــن غيرهــا مــن نفقــات القطــاع الخــاص والعائلــي ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )١خصائــص النفقــة العامــة :يتضمــن الجــدول ال�آتــي مجموعــة مــن ال�أنشــطة ،والمطلــوب :تصنيــف هــذه
ال�أنشطة ،فيما �إذا كانت من ضمن النفقات العامة �أو من ضمن النفقات غير العامة:
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الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

النشاط
تخصيص كوبونات استهلاكية ل�أهالي ال�أسرى.
منح ترخيص ل�إ قامة مبنى سكني.
�إقامة حديقة منزلية ،لموظف عام رفيع المستوى ،على نفقة الدولة.
�إقامة مدرسة حكومية على نفقة المجتمع المحلي.
دفع مبالغ مالية من وزارة التربية والتعليم ،لتغطية بعض منح التفوق.
تقديم الحكومة الدعم المالي للسلع ال�أساسية للمواطنين.

النفقة
عامة

غير عامة

نستنتج من النشاط السابق� ،أن للنفقات العامة ثلاث خصائص ،هي:
 -١مبالــغ نقديــة؛ فـ�إذا �أنفقــت الدولــة ســلعاً معينــة ،حتــى تكــون نفقــة عامــة ،يجــب �أن تكــون ُم َق َّومــة بصــورة نقديــة
علــى الخزينــة العامــة.
 -٢مصدرهــا الخزانــة العامــة؛ وذلــك مــن خــلال مؤسســات عامــة �أو بتفويــض مــن الدولــة؛ ف ـ�أي نفقــة لا يكــون
مصدرهــا الخزانــة العامــة ،لا تكــون نفقــة عامــة ،ولــو كانــت تهــدف مصلحــة عامــة.
 -٣تهــدف ل�إ شــباع حاجــة عامــة؛ فالمبالــغ المنفقــة علــى تحقيــق حاجــات شــخصية ،لا تعتبــر نفقــة عامــة ،ولــو كان
مصدرهــا الخزانــة العامــة.
تصنيفات النفقات العامة :Public Overheads Classifications
ُيمكــن تصنيــف النفقــات العامــة حســب عــدة معاييــر ،ترتبــط بالهــدف مــن التصنيــف ،فقــد ُتص َّنــف بحســب طبيعــة
الوظيفــة التــي ُين َفــق عليهــا� ،أو بحســب طبيعــة النفقــة ،لــذا يمكــن �أن تصنــف النفقــة العامــة �إلــى:
 -١التصنيف ال�إ داري :Administrative Classification
يتــم تقســيم النفقــات العامــة حســب المعيــار ال�إ داري �إلــى ثمانيــة أ�قســام ،بنــاء علــى نوعيــة الوظيفــة ال ُمن َفــق عليهــا،
�إلا �أن بعــض ال ُن ُظــم الماليــة تدمــج بعضهــا تحــت ُمسـ ّمى واحــد ،ولتوضيــح ذلــك �إليــك النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( )٢التصنيــف ال�إ داري للنفقــة :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى وظائــف عامــة ،حســب التقســيم ال�إ داري ،كمــا
ويتضمــن �أيض ـاً �أنشــطة عامــة ،يتــم الصــرف عليهــا مــن الخزانــة العامــة للدولــة ،والمطلــوب :ضــع رقــم
التصنيف �أمام ما يناسبه من نشاط:
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الرقم التصنيف ال�إ داري للنفقة
 ١ال�إ دارة والسلطات العامة.
 ٢ال�أمن الداخلي.
 ٣العلاقات الخارجية.
 ٤الدفاع القومي.
 ٥التعلىم والصحة.
 ٦الشؤون الاجتماعية.
 ٧الشؤون الاقتصادية.
 ٨وظائف �أخرى.

النشاط
ال�إ جابة
متابعة الشؤون المتعلقة ب�إقامة المشروعات الصناعية وترخيصها.
ال�أمومة والطفولة ،ورعاية الشباب والرياضة وشؤون ال�أسرة.
رعاية شؤون اللاجئين ،في حالة الكوارث الطبيعية.
�إقامة الدوائر الخاصة بال�أحوال المدنية ،مثل دائرة الجوازات.
الصرف على الشؤون العسكرية.
�إقامة السفارات والقنصليات الفلسطينية.
�إقامة المراكز الشرطية وال�أمنية.
�إقامة المشافي وتوفير ال�أدوية والمطاعيم.

نسـتنتج ممـا سـبق� ،أن النفقـات العامـة حسـب المعيـار ال�إ داري ،يتـم علـى �أسـاس الوظائـف التـي تؤديهـا الدولة ،فكل
مـا يتعلـق ب�إقامـة المـدارس ورواتـب المعلميـن ،تصنـف مـن ضمـن النفقـة علـى التعليـم ،كمـا �أن مـا ينفـق علـى ال�أسـر الفقيـرة
وال�أرامـلُ ،يص َّنـف ضمـن الشـؤون الاجتماعيـة ،وكل مـا ُينفـق لمواجهـة الكـوارث الطبيعيـة ُيص َّنـف ضمـن وظائـف �أخرى.

 -٢التصنيف الاقتصادي :Economic Classification

يتــم تصنيــف النفقــات العامــة حســب المعيــار الاقتصــادي �إلــى :نفقــات جاريــة ور�أســمالية مــن جهــة ،و�إلــى
حقيقيــة وتحويليــة مــن جهــة �أخــرى ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )3التصنيــف الاقتصــادي للنفقــة :يتضمــن الجــدول ال�آتــي نفقــات للحكومــة الفلســطينية فــي ســنة مــا،
والمطلــوب :تصنيــف النفقــات الــواردة فــي الجــدول ال�آتــي �إلــى نفقــات( :جاريــة �أو ر�أســمالية �أو حقيقيــة
�أو تحويلية)؛ بوضع �إشارة (✓) في المكان المناسب:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
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اسم النفقة
مخصصات �أسر الشهداء.
مخصصات البطالة.
نفقات �إقامة �أحد الجسور في مدينة فلسطينية.
�أثمان السلع الاستهلاكية المقدمة ل�أفراد ال�أمن.
نفقات �إقامة شبكة للصرف الصحي في مدينة خانيونس.
قروض مقدمة ل�أصحاب المشروعات الصغيرة.
نفقات مشروع تخضير فلسطين.
نفقات دعم صمود مواطني القدس الشريف.
مبالغ ُم َتب َّرع بها لبناء مشفى عام في دولة شقيقة.

تصنيف النفقة
جارية ر أ�سمالية جارية ر أ�سمالية
حقيقية حقيقية تحويلية تحويلية

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن النفقــات العامــة الجاريــة هــي كل نفقــة تدفعهــا الدولــة مــن الخزينــة العامــة ،بصفــة متكــررة؛
كرواتــب الموظفيــن العمومييــن ،ونفقــات الدولــة التشــغيلية ،بينمــا النفقــات العامــة الر�أســمالية تنفقهــا الدولــة لمــرة واحــدة
علــى فتــرات زمنيــة متباعــدة ،ويســتمر �أثرهــا علــى المــدى الطويــل؛ ك�إنشــاء البنيــة التحتيــة ،فــي حيــن �أن النفقــات
العامــة الحقيقيــة ،هــي النفقــات التــي يترتــب عليهــا مقابــل مباشــر؛ كال�إ نفــاق علــى �إقامــة المشــافي �أو شــراء المركبــات
ل�أجهــزة الدولــة� ،أمــا النفقــات العامــة التحويليــة ،فهــي النفقــات التــي تدفعهــا الدولــة ولا يترتــب علــى �إنفاقهــا مقابــل
مباشــر؛ ك�إنفــاق مخصصــات البطالــة ،وبالتالــي يمكــن �أن تكــون النفقــة العامــة جاريــة حقيقيــة ،كمــا قــد تكــون ر�أســمالية
حقيقيــة �أو جاريــة تحويليــة� ،أو ر�أســمالية تحويليــة ،والنشــاط ال�آتــي يبيــن النفقــات العامــة لدولــة فلســطين لعــام ٢٠١٦م:
نشاط ( )4النفقــات العامــة :يمثــل الجــدول ال�آتــي �إجمالــي النفقــات العامــة لدولــة فلســطين لعــام ٢٠١٦م ،حســب
تقرير الموازنة العامة (ال�أرقام بملايين الشواقل):
البند

 الرواتب وال�أجور. النفقات التشغيلية (السلع والخدمات). نفقات تحويلية. نفقات ر�أسمالية. صافي ال�إ قراض.�إجمالي النفقات:

الموازنة المقدرة ٢٠١٦م
٧٦٦٢
٢٣٢٥
٤٣٢١
٥٤
٨٥٠
١٥٢١٢

المطلوب :بعد الاطلاع على البيانات الواردة في الجدول� ،أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س� :١أين تتمثل النفقة الجارية؟ وكم تبلغ؟
س� :٢أعط ثلاثة �أمثلة على النفقة التشغيلية.
س :٣ما المقصود بالنفقة التحويلية؟
س� :٤أين تتمثل النفقة الحقيقية في الجدول؟ وكم تبلغ؟
س :٥كم نسبة النفقة الر�أسمالية ،بالنسبة ل�إ جمالي النفقات العامة للدولة؟ وما ر�أيك بهذه النسبة؟
أ�تعلــم :تعكــس النفقــات العامــة طبيعــة النظــام الاقتصــادي والسياســي والحــزب الحاكــم فــي الدولــة ،كمــا تعكــس الوضــع
التاريخــي الــذي �أنفقــت فيــه؛ فمــن خلالهــا نكشــف عــن العلاقــة بيــن نمــو الدخــل القومــي ونمــو النفقــات ،وكذلــك نمــو الدخــل
القومــي وزيــادة ال�إ يــرادات.
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آ�ثار النفقة العامة :Effects of Public Disbursement
يؤثــر ال�إ نفــاق الحكومــي علــى جميــع مكونــات الاقتصــاد القومــي ،وبالــذات علــى كل مــن الدخــل والاســتهلاك
والاســتثمار؛ فال�إ نفــاق الحكومــي يؤثــر علــى الدخــل �إيجابيـاً؛ ذلــك �أن هــذه النفقــة والتــي تقــدم بشــكل نقــدي �أو علــى
شــكل خدمــات؛ كالتعليــم المجانــي ،وتقديــم العلاجــات الطبيــة علــى نفقــة الدولــة ،ســتؤدي �إلــى رفــع المســتوى العــام
لدخــول ال�أفــراد بصــورة غيــر مباشــرة ،ممــا يزيــد مــن �إمكانياتهــم الاســتهلاكية والادخاريــة مع ـاً ،وكذلــك ف ـ�إن النفقــة
العامــة التشــغيلية ســوف تعمــل علــى زيــادة الطلــب العــام علــى الســلع والخدمــات ،ممــا ُيشــ ِّكل محفــزاً �إضافيــاً
للاســتثمار ورفــع مســتوى التشــغيل ،بال�إ ضافــة �إلــى ذلــك فـ�إن قيــام الدولــة بال�إ نفــاق الاســتثماري بهــدف زيــادة ودعــم
ر�أس المــال القومــي؛ كال�إ نفــاق علــى �إقامــة ُالبنــى التحتيــة ،و�إقامــة شــبكات الكهربــاء والموانــئ البحريــة والجويــة ،كل
ذلــك ُيســهم فــي رفــع القــدرة الاســتثمارية فــي الاقتصــاد المحلــي.
�أمــا فــي مجــال النفقــات التحويليــة ،فيجــب علــى الدولــة �أن تضــع قوانيــن وضوابــط محــددة لبعــض النفقــات
التحويليــة ،ومنهــا مخصصــات البطالــة؛ لتجنــب ال�آثــار الســلبية المتمثلــة باحتمــال عــزوف بعــض ال�أفــراد المســتفيدين مــن
تلــك المخصصــات ،عــن العمــل.
نشاط ( )5نــوع التمويــل :يتضمــن الجــدول ال�آتــي �أمثلــة علــى خدمــات و�أنشــطة اقتصاديــة ،والمطلــوب :تحديــد
نوع التمويل المناسب؛ بوضع �إشارة ( ) تحت نوع النفقة المناسبة لكل منها:
الرقم

الخدمة أ�و السلعة

١

�إنشاء دفيئة في �أرض تعود ملكيتها ل�أحد كبار موظفي وزارة الزراعة.

٢

بناء مستوصف صحي حكومي في بيتونيا.

٣

تقديم خدمة (ال�إ نترنت) لكافة المدارس الحكومية على حساب المجتمع المحلي.

٤
٥

�إقامة مصنع خاص ،متخصص في صناعة الملابس الشُّ رطية.
ت�أسيس شركة مساهمة لصناعة ال�إ سمنت في جنين.

٦

�إقامة جامعة �أهلية ،كمؤسسة ربحية.

٧

�إحضار مطاعيم طبية لحديثي الولادة.

التمويل يتم َع ْب َر:
نفقة عامة نفقة خاصة

قضيــة للنقــاش :هــل يمكــن تمويــل نفقــات الحمــلات الانتخابيــة ل ُمرشــحي المجلــس التشــريعي مــن الموازنــة
العامــة للدولــة؟ ولماذا؟
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أ�سئلة الدرس
س :١ع ِّرف كلاً من:
 -النفقة العامة.

 -النفقة الجارية.

 -النفقة الر�أسمالية.

س :٢اذكر الخصائص الثلاث للنفقة العامة.
س :٣ما المقصود بال�إ نفاق على الوظائف الاجتماعية؟
س :٤وضح مفهوم النفقات التحويلية ،مستشهداً على ذلك بمثال.
س :٥ما �أثر النفقة العامة على حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع؟
س :٦ما نوع العلاقة بين النفقة العامة وكل من :الاستهلاك والاستثمار؟
س :٧ما الفرق بين النفقة العامة التحويلية والنفقة العامة الحقيقية؟
س :٨ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١أ ّي من نفقات ال�أنشطة ال�آتية ،تُعد نفقة عامة؟
	�أ -بناء مدرسة حكومية على حساب مؤسسة �أهلية .ب� -إقامة جسر للمشاة ،بتبرعات من مواطني الدولة.
ج -حفر نفق لحل ال�أزمة المرورية على نفقة البلدية .د -تعبيد مدخل خاص لمنزل شخصية رفيعة في الدولة.
 -٢ما تصنيف نفقة �إقامة المراكز الحدودية للدولة؟
ب -ر�أسمالية حقيقية.
	�أ -جارية حقيقية.

ج -جارية تحويلية.

د -ر�أسمالية تحويلية.

� -٣أ ّي من ال�آتي لا ُيعد من النفقات التحويلية؟
ب -مخصصات الشؤون الاجتماعية.
			
�أ -مخصصات البطالة.
د -رواتب المعلمين.
ج -رواتب �أًسر الشهداء		.
� -4أ ّي من ال�أنشطة ال�آتية ،لا ُتعد نفقتها نفقة استثمارية للدولة؟
ب -الصيانة الدورية لمركبات الدوائر الحكومية.
�أ� -إقامة شبكات الضغط العالي.
د -حفر قنوات ري عامة.
ج� -إنشاء مطارات جديدة.
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الدرس الثالث

ال�يرادات العامة Public Revenue
إ

تناولنـا فـي الـدرس السـابق النفقـات العامـة للدولـة ،والتـي ترتبـط بجوانـب ال�إ نفـاق الحكومـي على
السـلع والخدمـات العامـة ،تُـرى مـن �أيـن يتـم تغطيـة هـذه النفقـات؟ بالت�أكيـد هنـاك مصـادر لهـذه
التغطيـة تسـمى بال�إ يـرادات العامـة ،والتـي تشـكل جـزءاً �أساسـياً مـن الماليـة العامـة ،ذلـك �أن تنـوع
النفقـات العامـة واتسـاع مجالاتهـا� ،أدى �إلـى زيـادة ال�إ يـرادات العامـة اللازمـة لتغطيـة هـذه النفقات،
فمـا المقصـود بال�إ يـرادات العامـة؟ ومـا مصادرهـا؟ هـذا مـا تـم تناولـه فـي هـذا الـدرس ،كمـا ي�أتـي:
ماه ّية ال�إ يرادات العامة :Public Revenue Essence
ال�إ يــرادات العامــة مبالــغ نقديــة تتدفــق �إلــى الخزينــة العامــة للدولــة ،مــن مصــادر مختلفــة ،وضمــن مصوغــات قانونيــة
محــددة� ،إذ تصنــف هــذه ال�إ يــرادات مــن حيــث طبيعتهــا� ،إلــى صنفيــن ،همــا :ال�إ يــرادات العامــة الســيادية؛ وهــي
التــي تحصــل عليهــا الدولــة بال�إ لــزام اســتناداً �إلــى ســلطتها القانونيــة كدولــة ،وال�إ يــرادات الاقتصاديــة؛ وهــي التــي تحصــل
عليهــا الدولــة بصفتهــا شــخصاً اعتباريـاً ،دون وجــه �إلــزام �أو �إجبــار ،والنشــاط ال�آتــي يوضــح ذلــك:
نشاط ( )١تصنيـف ال�إ يـرادات العامـة :يحتـوي الجـدول ال�آتـي علـى مجموعـة مـن ال�إ يـرادات العامـة ،والمطلوب :تصنيفها
�إلى�( :إيرادات سيادية� ،أو �إيرادات غير سياديّة (اقتصادية)؛ بوضع �إشارة ( ) تحت الخانة المناسبة لكل منها:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

ال�إ يراد العام

نوع ال�إ يراد
سيادي

غير سيادي

تحصيل ضرائب على المبيعات.
رسوم جمركية على بضائع مستوردة.
رسوم مغادرة �إلى الخارج؛ َع ْب َر الموانئ البرية والجوية والبحرية.
�أرباح موزعة على استثمارات الحكومة في الشركات المساهمة العامة.
تحصيل قيمة �إيجار لمبنى مملوك لوزارة ال�أوقاف.
رسوم عملية جراحية� ،أجريت في مشفى عام.
تحصيل غرامة على مخالفة سير.
تحصيل �إتاوة من مواطن ،نتيجة قيام الحكومة بفتح شارع عام بجانب عقاره.

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن ال�إ يــرادات الســيادية يدفعهــا الموطــن بال�إ جبــار ،ودون مقابــل مباشــر؛ كالضرائــب
والغرامــات وال�إ تــاوات �أو بمقابــل مباشــر ،يتمثــل مــن خدمــة تقدمهــا الدولــة للمواطــن؛ كالرســوم علــى معامــلات محــددة،
مثــل :اســتصدار جــواز ســفر �أو رخصــة قيــادة� ،أمــا ال�إ يــرادات الاقتصاديــة ،فيدفعهــا المواطــن مقابــل حصولــه علــى
ســلعة ُين ِت ُجهــا القطــاع العــام ،وتعادلهــا بالقيمــة ويحصــل عليهــا باختيــاره دون �إجبــار؛ كحصولــه علــى ســائر ال ُمن َتجــات
التــي ُين ِت ُجهــا القطــاع الخــاص.
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مصادر ال�إ يرادات العامة :Sources of Public Revenues
تتعــدد مصــادر ال�إ يــرادات العامــة للدولــة الحديثــة ،كمــا وتتنــوع فــي �أســاليب جبايتهــا� ،إذ تختلــف فــي طبيعتهــا ،تبعـاً
للهــدف منهــا ولنــوع الخدمــة التــي تقدمهــا الدولــة ،فــلا تقتصــر ال�إ يــرادات العامــة فــي الدولــة الحديثــة علــى المصــدر
التقليــدي المتمثــل بالضرائــب ،حيــث يمكــن تصنيــف هــذه ال�إ يــرادات ،حســب المصــدر �إلــى ثلاثــة �أصنــاف ،كمــا ي�أتــي:
أ�ولاً :ال�إ يرادات الاقتصادية :Economic Revenue
مصــدر هــذه ال�إ يــرادات مــا تملكــه الدولــة مــن �أصــول تخضــع للقانــون العــام ،وتخصــص لتلبيــة الحاجــات العامــة
للمواطنيــن وتقــوم الدولــة علــى �إدارتهــا واســتثمارها ،والتــي تســمى بالدوميــن العــام؛ كمحميــة وادي القــف الطبيعيــة
فــي ترقوميــا ،ومحميــة �أحــراش جنيــن ،والمياديــن العامــة ،والجســور فــي المــدن ،وال ُمتاحــف العامــة والمســارح القوميــة،
حيــث تتلقــى الدولــة قيــم ماليــة معينــة مقابــل اســتخدام هــذه المرافــق ،وقــد يكــون مصــدر هــذه ال�إ يــرادات مــن كل مــا
تملكــه الدولــة ُملك َّيــة خاصــة ،ولا يخضــع للقانــون العــام ،ولا يرتبــط بالمصلحــة العامــة بشــكل مباشــر� ،إذ يحــق للدولــة �أن
تتصــرف بــه ك�أي شــخص اعتبــاري؛ ك ُملك َّيــة الدولــة للعقــارات وال�آلات وال ُمنشَ ـ�آت ال�إ نتاجيــة ،والتــي تســمى بالدوميــن
الخــاص؛ فباســتثمار هــذه الممتلــكات ،بالتشــغيل �أو الت�أجيــر �أو البيــع ،تحقــق الدولــة مــن ذلــك �إيــرادات عامــة ،والشــكل
ال�آتــي يبيــن �أنــواع ال�إ يــرادات الاقتصاديــة العامــة المتعلقــة بالدوميــن العــام والخــاص:

ال�يرادات الاقتصادية
إ
العقارية

الخدمية

المالية

الصناعية

التجارية

ال�أبنية والمناجم
والغابات
وال�أراضي الزراعية
وحقول الغاز.

كاحتكار بعض
الدول الخدمات
العامة ،مثل الت�أمين
والمسارح القومية
والمكتبات العامة.

السندات الحكومية
وال�أسهم والفوائد من
القروض والودائع.

حصة الدولة من ال�أرباح
نتيجة المشاركة في �إنشاء
المشروعاتالصناعية
واستثمارالمناطق

كممارسة بعض
الدول عمليات
الاستيراد والتصدير
وصرف العملات
ال�أجنبية.

الصناعية.

شكل ( :)١ال�إ يرادات الاقتصادية للدولة.

نشاط ( )٢الدوميــن العــام والدوميــن الخــاص :يحتــوي الجــدول ال�آتــي علــى �إيــرادات اقتصاديــة مــن مصــادر عامــة
تملكها الدولة ،والمطلوب :تصنيف هذه ال�إ يرادات �إلى( :دومين عام �أو دومين خاص):
الرقم

مصدر ال�إ يراد الاقتصادي

١

حصة الدولة من استثماراتها في شركة الاتصالات الفلسطينية.

٢

مقابل امتياز استخراج الغاز من سواحل فلسطين.

ال�إ جابة
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٣

بدل مالي لاستخدام المتحف الوطني من قبل مركز �أبحاث خاص.

٤

�إيراد عبور السفن من خلال المياه ال�إ قليمية لدولة فلسطين.

٥

ثمن انتفاع من شبكة الصرف الصحي.

٦

�أثمان كهرباء للقطاع الخاص ،من قبل وزارة الطاقة.

نستنتج مما سبق� ،أنه يمكن للدولة الحصول على ال�إ يرادات الاقتصادية المختلفة بطرق عدة ،منها:
الاســتثمار المباشــر :ك�أن تقــوم الدولــة ب�إنشــاء مشــروعات �إنتاجيــة تابعــة لهــا ،وتــؤول �إيراداتهــا للخزينــة العامــةللدولــة.
مشــاركة القطــاع الخــاص :وذلــك بامتــلاك الدولــة حصــة معينــة مــن ر�أس مــال مشــروع �إنتاجــي ،تــؤول �إيراداتــهللخزينــة العامــة.
الت أ�ميــم :وهــو نقــل ُملك َّيــة المشــروع �أو العقــار مــن القطــاع الخــاص �إلــى القطــاع العــام ،حيــث تقــوم الدولــةب�إدارتــه وال�إ نفــاق عليــه ،وتــؤول �إيراداتــه الاقتصاديــة للدولــة.
منــح الامتيــاز :وهــو �أن تمنــح الدولــة جهــة مــا (فــرد �أو هيئــة� ،أو دولــة �أخــرى) الحــق فــي اســتثمار �أحــدالمشــروعات الخدميــة �أو المــوارد الطبيعيــة ،ولمــدة زمنيــة محــددة ،مقابــل بــدل مالــي يدخــل خزينــة الدولــة ،طبقـاً
لقانــون خــاص.
ثاني ًا :ال�إ يرادات السيادية :Sovereign Revenues
وهــي ال�إ يــرادات التــي ي ُن ُظمهــا �أحــكام القانــون العــام؛ �أي �أنهــا �إيــرادات تحصــل عليهــا الدولــة بقــوة القانــون مــن
ال�أفــراد والمؤسســات داخــل حدودهــا السياســية؛ بصفتهــا الســيادية وبموجــب القانــون ،وتشــمل ال�إ يــرادات مــن الضرائــب،
وال�إ تــاوات ،والغرامــات ،والرســوم وســيتم �إيضاحهــا كمــا ي�أتــي:
�أ -ال�إ يرادات الضريبية  :Taxes Revenuesتعتبر الضرائب �أهم مصدر من مصادر ال�إ يرادات العامة للدولة ،ومن
�أهمها ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ،فهي تشكل النسبة ال�أكبر في تكوينها ،والضريبة ،هي :اقتطاع نقدي
جبري تفرضه الدولة على المكلفين وفقاً لملاءتهم المالية ،بشكل نهائي وبلا مقابل مباشر ،وذلك لتغطية ال�أعباء العامة،
وتحقيق �أهداف السياسة المالية للدولة ،ولتوضيح خصائص الضريبة بشكل عام ،نتناول النشاط ال�آتي:
نشاط ( )٣خصائــص الضرائــب :يشــتمل الجــدول ال�آتــي علــى مجموعــة مــن الخصائــص ال ُمحتملــة للضرائــب،
والمطلوب :وضع �إشارة ( ) �أمام العبارة التي تُ َع ِّبر عن خصيصة من خصائص الضرائب:
الخصائص ال ُمحتملة للضريبة
الرقم
 ١يتم جبايتها نقداً �أو عيناً.
 ٢يلتزم ال ُمكلَّف بدفعها جبراً.
 ٣تفرض على جميع المواطنين بالتساوي.
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ال�إ جابة

٤
٥
٦
٧

يحصل ال ُمكلَّف على ِع َوض مباشر مقابل دفعها.
لا يمكن استرجاعها.
تستخدم لتمويل الحاجات العامة فقط.
تراعي القدرة المالية للمكلفين.

نستنتج مما سبق� ،أن الضرائب كمصدر �إيراد عام ،تمتاز بمجموعة من الخصائص ،هي:
 -١مبلغ نقدي ،فلا تتخذ الشكل ال َع ْيني.
 -٢فريضة جبرية ،فلا تترك لاختيار ال ُم َكلَّف.
 -٣لهــا صفــة نهائيــة ،فــلا يســتطيع ال ُم َكلَّــف المطالبــة ب�إرجــاع المبلــغ المدفــوع ،وهــو �أمــر يختلــف عــن موضــوع
ال�إ رجــاع الضريبــي ،الناتــج عــن خطـ�أ فــي تقديــر الضريبــة.
 -٤تفرض بلا مقابل مباشر يعود على ال ُم َكلَّف (الممول).
 -٥لهــا �أهــداف ماليــة عديــدة؛ فمنهــا يتــم تمويــل النفقــات العامــة ،و�أهــداف اقتصاديــة ،ذلــك �أنهــا تعتبــر �أداة مهمــة
مــن �أدوات السياســية الماليــة؛ فمــن خلالهــا يمكــن الت�أثيــر علــى الاقتصــاد �إيجابيـاً فــي التغلــب علــى ال�أزمــات
مــن تضخــم �أو كســاد ،وظــروف اجتماعيــة ،حيــث �أن ضرائــب الدخــل التصاعديــة تعمــل علــى �إعــادة توزيــع
الدخــل لصالــح الطبقــات الفقيــرة.
�أمــا بخصــوص القواعــد ال�أساســية للضرائــب ،فهنــاك مجموعــة القواعــد الخاصــة الواجــب �أخذهــا بالاعتبــار عنــد فــرض
الضرائــب ،ولاســتنتاج هــذه القواعــد ،نتنــاول النشــاط ال�آتــي:
نشاط ( )4قواعــد الضرائــب :انظــر الجــدول ال�آتــي ،والــذي يمثــل شــرائح ضريبــة الدخــل فــي دولــة فلســطين،
والخاصة بالشرائح الضريبية لضريبة الدخل على ال�أفراد والشركات:
الدخل الخاضع للضريبة  /شيكل

ال�أفراد:
من ٧٥٠٠٠ - ١من ١٥٠٠٠٠ - ٧٥٠٠١  - ١٥٠٠٠١ف�أكثرالشركات:
شركة الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز �أو احتكار:

النسبة %
%٥
%١٠
%١٥
%١٥
%٢٠
المصدر( :هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية)
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المطلوب :بعد دراسة الجدول السابق� ،أجب عن ال �أسئلة ال �آتية:
س :١ما المعيار ال ُم َت َب ع لزيادة نسبة الضريبة؟
س :٢هل َي ّس ُه ل على ال ُم َك لَّ ف معرفة تحديد نسبة الضريبة التي يخضع لها؟
س :٣هل تحقق الض رائب التصاعدية عدالة في توزيع ال �أعباء على ال ُم َك لَّ فين؟ كيف؟
س :٤هل ترى �أن صياغة ضريبة الدخل بطريقة الش رائح التصاعدية ُي لائم ال ُم َك لَّ ف؟
س :٥لماذا تختلف ش رائح الض رائب على ال �أف راد عن الش رائح التي تطبق على الشَّ ركات؟
س :٦ك ــم يبل ــغ حج ــم الضريب ــة عل ــى ش ــخص يتقاض ــى راتب ـاً ش ــهريّ اً ،مق ــداره ( )١٠٠٠٠ش ــيكل؟ وم ــاذا ل ــو
اعتبره ــا ه ــذا �إي ـراد م ــن ش ــخصية معنوي ــة (ش ــركة) ،حك ــم يبل ــغ حج ــم الضريب ــة عليه ــا؟ م ــاذا تلاح ــظ؟
نســتنتج ممــا ســبق� ،أن ال�أســس التــي تقــوم عليهــا الضرائــب ،هــي :العدالــة؛ بمعنــى �أن كل ُم َكلَّــف يدفــع حســب
دخلــه ،حيــث تــزداد نســبة الضريبــة بزيــادة الدخــل ،ثــم اليقيــن؛ بمعنــى �أن تكــون الضريبــة معلومــة وواضحــة بالنســبة
لل ُم َكلَّــف بشــكل يقينــي لا غمــوض فيــه ،والملاءمــة؛ حيــث تُجبــى الضريبــة فــي الوقــت الــذي يلائــم ال ُم َكلَّــف ،مــن
حيــث زمــن التدفــق النقــدي لديــه� ،أو تحقيــق الدخــل ،والاقتصــاد؛ �أي �أن تكــون تكلفــة جبايــة الضريبــة وكُلفــة تحصيلهــا
ضئيلــة قــدر ال�إ مــكان ،وبحيــث تكــون ملائمــة لظــروف ال ُم َكلَّــف؛ تفاديـاً لِ ِث َقــل العــبء الضريبــي عليــه.
تصنــف الضرائــب حســب طبيعتهــا �إلــى ضرائــب مباشــرة؛ كضريبــة الدخــل وال�أمــلاك ،وضرائــب غيــر مباشــرة ،وتكــون
علــى التصــرف فــي الدخــل والثــروة؛ كضريبــة المبيعــات ،وللتفريــق بيــن الضرائــب المباشــرة والضرائــب غيــر المباشــرة،
هنــاك عــدة معاييــر ،والنشــاط ال�آتــي يبيــن ذلــك:
نشاط ( )٥التمييــز بيــن الضرائــب :الجــدول ال�آتــي يتضمــن بعــض الخصائــص المتعلقــة بالضرائــب المباشــرة وغيــر
المباشرة ،والمطلوب :وضع �إشارة ( ) �أمام نوع الضريبة المناسب:
الرقم
١
٢
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الخاصية
ُيمكن نقل العبء الضريبي فيها.

ُتجبى من خلال جداول ُمعدَّة مسبقاً عن ال ُم َكلَّف (الممول).

٣

ُيراعى فيها ممول المالية عند تحديد العبء الضريبي.

٤

تُفرض على التصرف في الدخل والثروة؛ كالمبيعات ،والمشتريات.

٥

َتتصف حصيلتها بالثبات النسبي.

٦

تُفرض على الدخل والثروة.

٧

ُتفرض بطريقة الشرائح الدخلية.

نوع الضريبة
مباشرة

غير مباشرة

نسـتنتج مما سـبق� ،أن الضرائب المباشـرة ،تفرض على الدخول وال�أملاك
بنـاء علـى جـداول معـدة مسـبقاً عـن
وتتصـف بالثبـات النسـبي ،وتُ َّ
حصـل ً
ال ُمكلَّـف ،وتؤخـذ ظروفـه الاقتصاديـة بعيـن الاعتبـار� ،أمـا الضرائـب غيـر
المباشـرة فهـي تفـرض علـى عمليـات التصـرف فـي المـال؛ كالبيـع والشـراء
والاسـتيراد ،ويمكـن نقـل العـبء الضريبـي فيهـا �إلـى الخلـف علـى التاجـر �أو
�إلى ال�أمام على المسـتهلك ،وهذا بطبيعة الحال ُمخت ِلف تماماً عن مسـ�ألتي
ال َتج ُّنـب الضريبـي وال َتهـ ُّرب الضريبـي ،والـذي يخلـط الكثيـر مـن ال�أفـراد بينهمـا ،وللتمييـز بينهمـا� ،إليـك النشـاط ال�آتـي:
نشاط ( )٦التمييــز بيــن ال َتج ُّنــب وال َتهــ ُّرب الضريبــي :يتضمــن الجــدول ال �آتــي بعــض النشــاطات الماليــة
والمحاس ــبية ،والمطل ــوب :تصني ــف كل نش ــاط منه ــا ،فيم ــا �إذا كان ُي ش ـ ِّك ل َت ج ُّن ب ـاً ضريبي ـاً �أو
َت ه ُّرب اً ضريبي اً؛ بوضع �إشارة ( ) مقابل النشاط في الخانة المناسبة:
الرقم

النشاط المالي /المحاسبي

١

عــزوف �أحــد المواطنيــن عــن شــراء البضاعــة المســتوردة؛ لعــدم
تحمــل التعرفــة الجمركيــة المضافــة �إلــى الســعر.

٢

قيــام �أحــد التجــار ب�إظهــار قائمــة دخــل غيــر حقيقيــة؛ بهــدف تقليــل
حجــم الضرائــب المفروضــة علــى �أرباحــه.

٣

اتبــاع �إحــدى المؤسســات طريقــة القســط المتناقــص لاســتهلاك
ال�أصــول؛ بهــدف تخفيــف العــبء الضريبــي.

٤

قيــام �أحــد المواطنيــن بشــراء �أصــول ثابتــة ،ممــا �أدى �إلــى تخفيــف
العــبء الضريبــي عليــه.

٥

�إظهــار �إحــدى المؤسســات كشــف رواتــب موظفيهــا بصــورة �أكبــر
ممــا ُيدفــع فعــلاً؛ بهــدف تقليــل العــبء الضريبــي.
قيام مؤسسة تجارية بتضخيم بند المصروفات في حساباتها.

٦

تصنيف النشاط
َتجنُّب ضريبي َته ُّرب ضريبي

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن التَجنُّــب الضريبــي هــو اتبــاع طــرق محاســبية قانونيــة محــددة فــي اســتهلاك ال�أصــول
الثابتــة �أو فــي تقييــم بضاعــة �آخــر المــدة ،بهــدف تقليــل حجــم الضريبــة� ،أو العــزوف عــن شــراء بعــض الســلع غيــر
الضروريــة تجنبـاً لدفــع المزيــد مــن الضرائــب ،وهــي طريقــة جائــزة قانونيــة� ،أمــا التَهـ ُّرب الضريبــي ،فهــو اتبــاع طــرق
غيــر قانونيــة بهــدف تقليــل الفــرد �أو ال ُمنشَ ـ�أة حجــم الضريبــة ال ُمكلَّــف بدفعهــا قانوني ـاً؛ ك�إخفــاء بعــض المعلومــات �أو
البيانــات �أو التزويــر فــي القوائــم الماليــة.
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أ�تعلم:
يعني نقل عبء الضريبة �أ ّن من يدفعها لخزينة الدولة ،لا يتح ّملها بها نهائ ّياً ،بل ينقلها لغيره.
ب -ال�إ يرادات السيادية ال�أخرى  :Other Sovereign Revenuesلا تقتصر ال�إ يرادات العامة السيادية على الضرائب ،بل
هناك �إيرادات �أخرى سيادية غير ضريبية؛ كالرسوم ،وال�إ تاوات ،والغرامات ،وللتعرف �إلى هذه المصادر� ،إليك النشاط ال�آتي:
نشاط ( )٧التمييــز بيــن ال�إ يــرادات الســيادية :يتضمــن الجــدول ال�آتــي بعــض ال�إ يــرادات العامــة الســيادية غيــر الضريبية،
والمطلــوب :تصنيــف هــذه ال�إ يــرادات �إلــى( :رســم� ،أو �إتــاوة� ،أو غرامــة)؛ بوضــع �إشــارة (✓) فــي
المكان المناسب:
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦

ال�إ يراد العام السيادي غير الضريبي
تحصيــل مبلــغ نقــدي مــن �أحــد المواطنيــن ،مقابــل �إقامــة شــبكة صــرف
صحــي بالقــرب مــن منــزل يملكــه.
تحصيــل ثمــن طوابــع مــن �أحــد المواطنيــن الســاعين لتجديــد جــواز
ســفره الفلســطيني.
تحصيــل مبلغ ـاً نقدي ـاً مــن �أحــد المواطنيــن ،لتعديــه علــى شــواخص
المــرور فــي شــارع عــام.
تحصيل مبلغاً نقدياً ،مقابل ترخيص شركة تجارية.
تحصيــل مبالــغ نقديــة مــن بعــض المزارعيــن ،نتيجــة شــق طريــق زراعــي
بالقــرب مــن مزارعهــم.
تحصيــل مبلغ ـاً نقدي ـاً مــن �إحــدى شــركات المقــاولات ،مخالفــة لهــا
قانــون الســلامة العامــة.

التصنيف
رسم

إ�تاوة

غرامة

نســتنتج ممــا ســبق� ،أن الرســم مبلغـاً نقديـاً تحصــل عليــه الدولــة مــن المنتفــع ،مقابــل خدمــة يطلبهــا ويحصــل
عليهــا مــن �إحــدى مؤسســات الدولــة� ،أمــا ال�إ تــاوة فهــي مبلــغ نقــدي مــن المــال يدفعــه صاحــب العقــار للدولــة ،مقابــل
قيــام الدولــة بعمــل عــام �أدى �إلــى ارتفــاع قيمــة هــذا العقــار ،دون �أن َيطلُــب مالكــه هــذه الخدمــة ،و�أمــا الغرامــة فهــي
مبلــغ مــن المــال تفرضــه الدولــة علــى �أي شــخص يخالــف القانــون ،يحددهــا قانــون خــاص بهــا.
ثالث ًا :ال�إ يرادات العامة ال�أخرى :Other Public Revenue
وهــي نــوع مــن ال�إ يــرادات العامــة تحصــل عليهــا الدولــة مــن خــلال المســاعدات والهبــات ،ومــن خــلال القــروض،
حيــث تحتــاج الدولــة �إلــى الاقتــراض مــن ال�أفــراد �أحيانـاً ،مــن خــلال طــرح ســندات ال َّد ْيــن العــام لمــدة زمنيــة محــددة،
طويلــة ال�أجــل �أم قصيــرة ،حســب الغــرض مــن القــرض ،كمــا قــد تعتــرض الدولــة مــن المؤسســات الماليــة �أو المصرفيــة
المحليــة ،ويمكــن �أن يكــون القــرض خارجيـاً مــن مؤسســات ماليــة دوليــة؛ كالبنــك الدولــي �أو صنــدوق النقــد الدولــي� ،أو
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مــن دول �أجنبيــة �أو مــن مؤسســات مصرفيــة دوليــة ،بضمــان دولــة �أجنبيــة ،فالقــرض �إذا كان لصالــح خزينــة الدولــة ،فهــو
ُيشـ ِّكل جــزءاً مــن ال�إ يــرادات العامــة ،والشــكل ال�آتــي يوضــح التصنيفــات المختلفــة لل�إ يــرادات العامــة:

ال�يرادات العامة
إ

�إيرادات سيادية

�إيرادات اقتصادية

�إيرادات عامة �أخرى

ضرائب

دومين عام

مساعدات

رسوم

دومين خاص

قروض

�إتاوات
غرامات
شكل ( :)2مصادر ال�إ يرادات العامة.

أ�فكر :ما وجه الشبه والاختلاف بين الضريبة والزكاة؟ وهل دفع �أو �إخراج �إحداهما ُيغني عن ال�آخر؟

أ�سئلة الدرس
س َ :١ع ِّرف كلاً مما ي أ�تي - :ال�إ يراد العام.
س :٢ما ال�أسس التي تقوم عليها الضريبة؟
س :٣ما الفرق بين الرسوم وال�إ تاوات؟
س :٤ما الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة؟

 -الضرائب.

– ال�إ تاوة.

س :٥الجــدول ال�آتــي يتضمــن مجموعــة مــن ال�إ يــرادات العامــة( :ضرائــب مباشــرة ،ضرائــب غيــر مباشــرة ،رســوم� ،إتــاوات،
غرامــات ،قــروض ،دوميــن عــام ،دوميــن خــاص) ،والمطلــوب :تصنيــف هذه ال�إ يــرادات:
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الرقم

التصنيف

ال�إ يراد العام

١

قيمة مضافة �إلى ثمن ثلاجة للاستخدام المنزلي.

٢

مبلغ تم تحصيله من �أحد ال�أحياء �إلى وزارة ال�أشغال العامة ،مقابل �إقامة شبكة صرف صحي.

٣

مبالغ محصلة مقابل عمل جوازات سفر للمواطنين.

٤

مبلغ نقدي محصل من �إحدى الشركات ،مقابل امتياز خاص ب�أحد مناجم الحديد.

٥

تحصيل جمركي على بضائع عابرة؛ عن طريق الجسور.

٦

تحصيل مالي مقابل مخالفات قانون العمل الفلسطيني.

٧

تحصيل �أثمان الكهرباء من بعض ُمنشَ �آت القطاع الخاص ،لصالح وزارة الطاقة الفلسطينية.

٨

تحصيل مبالغ مقابل حق التقاضي في المحاكم النظامية الفلسطينية.

٩

تحصيل مالي عن رواتب موظفي �إحدى الجامعات الفلسطينية.

١٠

قيمة مبيعات محصلة لبعض �أذونات الخزانة الفلسطينية.

س :6ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي�أتي:
 -١ما ال�إ يراد الذي تحصل عليه الدولة بال�إ لزام ،استناداً �إلى سلطتها القانونية؟
ب� -إيجار عقارات مملوكة للدولة.
�أ� -أرباح الاستثمارات المالية للدولة.
د -رسوم مغادرة موانئ الدولة.
ج -بدل حق امتياز التنقيب عن المعادن.
 -٢ما ُمسمى ال�إ يراد المتحصل للدولة ،نتيجة شق طريق عام؟
ج -الضريبة.
ب -الرسم.
�أ -ال�إ تاوة.

د -الدومين العام.

 -٣على ماذا ُيطلق مصطلح الت�أميم؟
�أ� -إنشاء مشروعات �إنتاجية تابعة للدولة.
ب -امتلاك الدولة حصة معينة في مشروع ما.
ج� -إعطاء حق الاستثمار ل�إ حدى المشروعات مقابل بدل مالي.
د -نقل ُملك ّية عقار �أو مشروع ما للقطاع العام.
�-٤إذا علمــت �أن الدخــل الخاضــع للضريبــة لشــركة الاتصــالات الفلســطينية بلــغ ( 2مليــون) دينــار ،عــام 2018م،
فكــم تبلــغ قيمــة الضريبــة علــى نشــاطها؟
د 100000 -دينار.
ب 200000 -دينار .ج 400000 -دينار.
�أ 300000 -دينار.
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الدرس الرابع

الموازنة العامة Public Budget

تسعى الدولة �إلى تقدير نفقاتها و�إيراداتها المستقبلية ،من خلال �إعداد الموازنة العامة ،والتي تبين المبالغ المرصودة
لكل بند من بنود النفقات العامة ،ضمن سلم �أولويات يحدد من قبل الحكومة ،وكذلك فهي تحدد مصادر ال�إ يرادات
وتبين �آليات تحصليها ،بموجب قانون خاص يسمى بقانون الموازنة العامة ،فما الموازنة العامة؟ وما المبادئ التي تقوم
عليها؟ وما مراحل �إعدادها؟ هذا ما تم الحديث عنه في مجريات هذا الدرس:
مفهوم الموازنة العامة :Public Budget Concept
الموازنة العامة تقدير ُمف ََصل ومعتمد للنفقات العامة وال�إ يرادات العامة عن
فترة مالية مستقبلية ،عاد ًة ما تكون سنة .لذا يتبين �أن الموازنة العامة للدولة،
تستند �إلى عنصرين �أساسيين ،هما :التقدير والاعتماد؛ فالتقدير يرتبط بمبالغ
مالية متوقع �أن تنفق ل�إ شباع الحاجات العامة ،ومبالغ مالية متوقع �أن تحصل
عليها الدولة من مصادر مختلفة ،خلال سنة مالية قادمة� ،أما الاعتماد فيتطلب
حصول الموازنة على الموافقة من قبل السلطة التشريعية.
مبادئ الموازنة العامة :Public Budget Principles
يقتضي �إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بمجموعة من المبادئ �أو القواعد ،والتي ُيسترشد بها عند �إعداد الموازنة
والصرف منها ،وللتعرف �إلى هذه المبادئ� ،إليك النشاط ال�آتي:
نشاط ( )١مبادئ الموازنة العامة :يتضمن الجدول ال�آتي عدداً من المؤشرات والتي ُيح َتمل ارتباطها بمبد�أ من مبادئ
الموازنة العامة ،والمطلوب :حدد ارتباط كل منها بمبادئ الموازنة العامة الواردة في الجدول؛ بوضع
�إشارة (✓) في الخانة المناسبة لكل منها:
الرقم

المؤشرات الدالة على مبادئ الموازنة العامة

١

٣

تُع ّد تقديرات الموازنة العامة للدولة لفترة زمنية محددة.
بسطة
يتم �إدراج جميع ال�إ يرادات وجميع النفقات بصورة ُم َّ
فيها ،ودون �إجراء �أية مقاصة بينهما.
يقتضي عدم وجود فائض �أو عجز في جانبي الموازنة.

٤

عدم �إسقاط �أي مصروف �أو �إيراد موجود في الموازنة.

٥

للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها و�إيراداتها
و َترِد في وثيقة واحدة.
التصديق عليها ينتهي مفعوله خلال فترة محددة سلفاً.

٢

٦
٧

مبادئ الموازنة العامة
الوحدة السنوية التوازن العمومية عدم التخصيص

عدم تحديد �إيراد معين لتغطية وجه معين من �أوجه ال�إ نفاق
العام.
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نستنتج مما سبق� ،أن للموازنة العامة مبادئ وقواعد عامة تراعيها الدولة في �إعدادها لموازنتها العامة ،وكذلك
عند الصرف منها ،وهي:
* *السنوية :تعد الموازنة العامة لسنة مالية مستقبلية ،وذلك لتحقيق الدقة في تقدير ال�إ يرادات والنفقات المتوقعة،
ولتسهيل عمليات الرقابة للسلطات التشريعية ،بال�إ ضافة �إلى �أن مبد�أ السنوية يتفق مع الحسابات الخاصة بمؤسسات
وشركات القطاع الخاص ،والذي ُيع ّد الممول ال�أساس لل�إ يرادات العامة.
* *الوحدة :وتعني �إدراج جميع ال�إ يرادات العامة والنفقات العامة في وثيقة واحدة،
حتى يتسنى للسلطة التشريعية ولكل من يطلع على موازنة الدولة ،التعرف بسرعة
أ�فكر:
أ
على ال�هداف المستقبلية للدولة ،وعلى بنود ال�إ يرادات والنفقات في موازنتها؛ ما علاقة الموازنة العامة بالبرامج
بمعنى عدم وجود �أكثر من موازنة واحدة للدولة.
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
* *العمومية :حيث يتم �إدراج جميع بنود ال�إ يرادات والنفقات العامة في وثيقة للدولة؟
قاصة بينهما؛ حيث يتم صرف النفقات وفق
الموازنة العامة ،دون �إجراء �أي َم ّ
الميزانية والتعليمات في الموازنة الخاصة بها.
* *عدم التخصيص :فلا يجوز تخصيص �إيراد معين لتغطية نفقة بعينها ،وهذا المبد�أ يعمل على بيان وتصوير حقيقة
المركز المالي للدولة ،حيث يظهر الحجم الكلي للنفقات ،والحجم الكلي لل�إ يرادات.
تنبيه !!! مبد أ� عدم التخصيص في الموازنة العامة ،لا يعني عدم رصد مبالغ محددة ،لكل وجه من �أوجه
ال�إ نفاق العام ،وال ُمسمى بقاعدة تخصيص الاعتمادات.
* *التوازن :يقتضي مبد أ� التوازن تساوي ال�إ يرادات العامة مع النفقات العامة ،وبالرغم من سلامة هذا المبد�أ� ،إلا �أن
الظروف الاقتصادية المتغيرة لمعظم الدول �أدت �إلى َقبول فكرة وجود عجز يمكن تغطيته من احتياطيات الدولة �أو
القروض الداخلية والخارجية� ،أو فائض ُيضاف �إلى احتياطيات الدولة.
دورة الموازنة العامة :Public Budget Cycle
ُيط ِلق الاقتصاديون الماليون مصطلح دورة الموازنة العامة ،على المراحل الزمنية المتعاقبة والمتداخلة والتي تمر بها
الموازنة العامة ،تجسيداً للمسؤوليات المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية� ،إذ تمر دورة الموازنة العامة ب�أربع
مراحل متسلسلة ومتكررة سنوياً ،ويمكن التعرف عليها من خلال النشاط ال�آتي:
نشاط ( )٢دورة الموازنة العامة :يحتوي الجدول ال�آتي على �إجراءات �إدارية متعلقة بالموازنة العامة ،كل �إجراء له
علاقة بمرحلة معينة من مراحل دورة الموازنة العامة ،والمطلوب :تحديد ارتباط كل منها ب ُمس ّمى
المرحلة التي ُي َع ْب َر عنها؛ بوضع �إشارة ( ) في الخانة المناسبة �أمام كل منها:
الرقم

ال�إ جراء ال�إ داري المتعلق بالموازنة

١
٢

طلب المجلس التشريعي بعض ال�إ يضاحات الخاصة بالصرف على الشباب والرياضة.
تحصيل ال�إ يرادات العامة من قبل وزارة المالية بصورة تعريفات جمركية.
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دورة الموازنة العامة

ال�إ عداد الاعتماد التنفيذ الرقابة

٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠

صرف النفقات المخصصة ل�إ قامة مستوصف صحي في مدينة يطا.
قيام وزارة ال�أشغال بتقديم البيانات الخاصة بالنفقات المتوقعة للسنة القادمة.
قيام هيئة الرقابية العليا بتقديم تقرير ختامي عن الموازنة العامة.
صرف مخصصات التطوير التعليمي للبلدة القديمة في القدس الشريف.
رفع اللجنة المالية المختصة في المجلس التشريعي مشروع الموازنة العامة للمناقشة.
تخصيص مبالغ مالية ل�إ عادة بناء منازل عائلات الشهداء ،والتي دمرها الاحتلال الصهيوني.
قيام الجهاز المركزي لل�إ حصاء بتقديم البيانات ال�إ حصائية المتعلقة بالسكان وال�أبنية.
�إعادة مشروع الموازنة من قبل المجلس التشريعي للتعديل.

من هنا نلاحظ أ�ن دورة الموازنة العامة للدولة تمر بمجموعة مراحل مترابطة ومتسلسلة ،وهي:
* *المرحلة ال�أولى :ال�إ عداد :يناط بالحكومة �إعداد مشروع الموازنة العامة ،ويتم ذلك من خلال قيام كل وزارة �أو
مؤسسة عامة ،بتقديم خطة مالية تبين ال�إ يرادات والنفقات المتوقعة لها للسنة القادمة ،وتقدم تلك الخطط لوزارة
المالية ،ثم تقوم وزارة المالية ب�إعداد خطة شاملة تمثل مشروع موازنة عامة مكون من مجموع الخطط الفرعية التي
تلقتها من سائر الوزارات والمؤسسات ،وبعد التنقيح والتعديل تُجاز من قبل مجلس الوزراء.
* *المرحلة الثانية :الاعتماد :يتم رفع مشروع الموازنة العامة
للمجلس التشريعي ،حيث تتم مناقشته؛ ف�إما �أن يتم اعتماده،
وفي هذه الحالة تصدر الموازنة بقانون خاص يسمى قانون
الموازنة العامة ،وقد َيرِد عليها بعض التعديلات ثم يتم الاعتماد،
�أما في حال رفض الموازنة من قبل المجلس التشريعي ،فهذا
يقتضي قيام الحكومة ب�إعداد مشروع موازنة �آخر.
* *المرحلة الثالثة :التنفيذ :بعد �إقرار الموازنة العامة من قبل
المجلس التشريعي وصدور قانون العمل بها ،تصبح واجبة التنفيذ
في ال�أمرين ال�آتيين:
�أ -تحصيل الموارد العامة للدولة ،من ضرائب ورسوم و�إتاوات ،فضلا ً عن مصادر التمويل ال�أخرى الواردة في قانون
الموازنة العامة.
ب -الصرف من اعتمادات النفقات على البنود الواردة في قانون الموازنة العامة ،بما لا يتجاوز اعتماد كل بند.
* *المرحلة الرابعة :المراجعة والرقابة :تتزامن مرحلة الرقابة مع مرحلة التنفيذ ،والهدف
منها ضمان التزام السلطة التنفيذية بالتطبيق الدقيق والصادق لبنود الموازنة العامة؛
ما الفرق بين الموازنة العامة
سواء فيما يتعلق بال�إ يرادات �أو النفقات� ،أو بمدى تحقق ال�أهداف ال ُمعلنة.
ً
والميزانية العامة؟
 كما يمكن توضيح دورة الموازنة العامة بالشكل ال�آتي:أ
	�فكر:
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ال�إ عداد

الاعتماد

١

٢

دورة الموازنة العامة
التنفيذ

الرقابة

٣

٤

شكل ( :)١دورة الموازنة العامة.

الموازنة العامة الفلسطينية :Palestinians Public Budget
تبــد�أ مرحلــة التنفيــذ للموازنــة العامــة ،حالمــا تــم �إقــرار الموازنــة و�إصــدار التعميــم الخــاص بالســنة الماليــة الجديــدة
للدولــة� ،إذ تتولــي الحكومــة بمختلــف �أجهزتهــا ،جميــع العمليــات المتعلقــة بهــا ،ف�إجــازة الســلطة التشــريعية لاعتمــادات
الموازنــة تعنــي رصــد الاعتمــادات اللازمــة للحكومــة ل�إ نجــاز َمهامهــا ،غيــر �أن هــذا لا يعنــي �إلا ترخيــص بال�إ نفــاق،
فالــوزارات وال�إ دارات العامــة ُم َق َّيــدة عنــد تنفيــذ الموازنــة ،بقواعــد تفرضهــا متطلبــات الحفــاظ علــى المــال العــام،
وضــرورة صرفــه وفقـاً لل�أغــراض المخصصــة لــه بموجــب القوانيــن وال�أنُ ُظمــة ،والجــدول ال�آتــي يبيــن صــورة عــن الموازنــة
الفلســطينية لثلاثــة �أعــوام:
نشاط ( )3الموازنــة العامــة ومصــادر تمويلهــا :الجــدول ال�آتــي يتضمــن ال�إ يــرادات والنفقــات ومصــادر التمويــل فــي
الموازنة العامة لدولة فلسطين من عام ٢٠١٤م �إلى عام ٢٠١٦م:
المبالغ بالمليون شيكل
٢٠١٤م

٢٠١٥م

٢٠١٦م

البيان
صافي ال�إ يرادات العامة
�إجمالي ال�إ يرادات:

٩٨١٧

١٠٧٢٥

١١١٨٩

١٠٤٤٥

١١٣١٢

١١٦٣٠

	 -ال�إ يرادات المحلية

٣١١٥

٣٣٠٧

٣٣٩٢

�إيرادات ضريبية

٢١٤٩

٢٣٢٢

٢١٩٣

�إيرادات غير ضريبية

٩٦٦

٩٨٥

١١٩٩

� -إيرادات المقاصة

٧٣٣١

٨٠٠٥

٨٢٣٧

(ناقص) �إرجاعات ضريبية

٦٢٨

٥٨٧

٤٤١

�إجمالي النفقات الجارية وصافي ال�إ قراض:
	 -رواتب و أ�جور
 	-النفقات الجارية ال�أخرى

١٤٥٥٥

١٤٨٩٥

١٥٢١٢

٧٣٣٦

٧٤٣٣

٧٦٦٢

٦١٩٧

٦٣٠٨

٦٧٠٠

 	-صافي ال�إ قراض

١٠٢٢

١١٥٤

٨٥٠

٤٧٣٨

٤١٧٠

٤٠٢٣

العجز الجاري قبل التمويل:
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٩٣٨

٨٧٢

١٣٦٥

 +النفقات التطويرية
العجز ال�إ جمالي قبل التمويل

٥٦٧٦

٥٠٤٢

٥٣٨٨

٤٤٠٢

٣٠٧١

٣٨٨١

	 -دعم الموازنة

٣٦٧٦

٢٧٤٨

٢٩٢٥

 -تمويل النفقات التطويرية

٧٢٦

٣٢٣

٩٥٦

التمويل الخارجي

المصدر وزارة المالية الفلسطينية ٢٠١٦م

المطلوب :بعد َت�أ ُمل جدول الموازنة� ،أجب عن ال�أسئلة ال�آتية:
س :١حدد نسبة كل من :ال�إ يرادات الضريبية ،وال�إ يرادات غير الضريبية ،بالنسبة ل�إ جمالي ال�إ يرادات العامة لعام ٢٠١٦م.
س :٢حدد نسبة كل من :الرواتب ،والنفقات الجارية ،بالنسبة �إلى �إجمالي النفقات العامة لعام ٢٠١٦م.
س :٣هل يمكن استخلاص ال�أهداف الاقتصادية والمالية من خلال استعراض الموازنة العامة؟ كيف؟
س :٤هل هناك فائض �أم عجز في الموازنة العامة الفلسطينية؟ ما قيمته؟
س :٥حدد ثلاثة من مصادر ال�إ يرادات غير الضريبية الواردة في موازنة الدولة.

أ�سئلة الدرس
س :١ع ّرف كلاً من - :الموازنة العامة - .مبد�أ الاعتماد.
س :٢ما المقصود بمبد�أ الوحدة في الموازنة العامة؟ وما �أهميته؟
س :٣ما المراحل التي تمر بها دورة الموازنة العامة للدولة؟
س :٤وضح عملية الرقابة على الموازنة العامة الدولة.
س :٥علّل :اتباع مبد�أ السنوية في �إعداد الموازنة العامة؟
س :٦ما الفرق بين مبد�أ العمومية ومبد�أ عدم التخصيص ،كمبادئ ل�إ عداد الموازنة العامة؟
 -دورة الموازنة.

س :٧ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
 -١ما الفرق بين التقدير والاعتماد في الموازنة العامة؟
ب -التقدير للنفقات والاعتماد لل�إ يرادات.
�أ -التقدير لل�إ يرادات والاعتماد للنفقات.
د -الاعتماد لطرفي الموازنة والتقدير من السلطة التنفيذية.
ج -التقدير لطرفي الموازنة ،والاعتماد من السلطة التشريعية.
 -٢ما نعني بعدم التخصيص ،كمبد�أ من مبادئ الموازنة العامة؟
�أ� -إدراج جميع بنودها في وثيقة واحدة.
ب -عدم رصد مبالغ محددة لكل وجه من �أوجه ال�إ نفاق العام.
ج -عدم جواز تخصيص �إيراد معين لتغطية نفقة معينة.
قاصة بين بنود �إيراداتها.
د -عدم �إجراء َم ّ
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� -٣أي مما ي�أتي ُيمثِّل ال َن َسق ال َمنطقي لدورة الموازنة العامة للدولة؟
ب -الرقابة ،الاعتماد ،التنفيذ ،ال�إ عداد.
		
�أ -ال�إ عداد ،الرقابة ،الاعتماد ،التنفيذ.
د -الاعتماد ،ال�إ عداد ،التنفيذ ،الرقابة.
			
ج -ال�إ عداد ،الاعتماد ،التنفيذ ،الرقابة.
 -٤ماذا نستدل من �إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات الموازنة العامة للدولة؟
ب -الصرف الفعلي لمبالغ النفقات العامة.
�أ -الترخيص بال�إ نفاق				.
د -الترخيص بتحصيل وجباية المال العام.
			
ج -عدم رصد الاعتمادات المالية.

أ�سئلة الوحدة
س :١ما علاقة المالية العامة بعلم الاقتصاد؟
س :٢اذكر �أنواع النفقة العامة ،مع ذكر مثال لكل نوع.
س :٣ماذا نعني بكل من - :مبد�أ المساواة في المالية العامة؟

 -العدالة الاجتماعية في المالية العامة؟

س :٤ف ّرق بين كل من:
�أ -الحاجة العامة والحاجة الخاصة.
ب -الدومين العام والدومين الخاص.
س :٥قارن بين ال�إ يرادات العامة السيادية وال�إ يرادات العامة الاقتصادية ،من حيث :المصدر ،والهدف ،و�آلية الجباية.
س :6ارسم بشكل ُم َب َّسط للخطوات التي تمر بها دورة الموازنة العامة للدولة.
س :7علّل لكل من:
�أ -ازدياد �أهمية دراسة علم المالية العامة مع ازدياد وظائف الدولة.
ب� -إجازة السلطة التشريعية لاعتمادات الموازنة ،لا يعني �إلا الترخيص بال�إ نفاق.
س :8قارن بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ،من حيث:
الرقم
١

نقل العبء الضريبي.

٢

مراعاتها لظروف ال ُمكلَّف.

٣
٤
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مجال المقارنة

ثبات الحصيلة.
ال�أشياء التي تُفرض عليها.

نوع الضريبة
مباشرة

غير مباشرة

س :9ضع دائرة حول رمز ال�إ جابة الصحيحة ،لكل مما ي أ�تي:
� -١إلى ماذا يؤدي تنوع ال�إ يرادات العامة وزيادة مصادرها؟
ب -زيادة �إمكانية ال�إ نفاق العام.
�أ -نقص �إمكانية ال�إ نفاق العام.
د -نقص العبء الضريبي على المواطنين.
ج -ثبات مخصصات ال�إ نفاق العام.
 -2ماذا يعني حصول الموازنة العامة على الموافقة من قبل السلطة التشريعية؟
د -الموافقة.
ج -التقدير.
ب -التخصيص.
�أ -الاعتماد.
 -3ماذا ُيسمى المبلغ النقدي الذي يدفعه الفرد جبراً للدولة ،مقابل خدمة خاصة به ،انطوت على تحقيق نفع عام؟
د -الدومين.
ج -الضريبة.
ب -ال�إ تاوة.
�أ -الرسم.
� -4أ ّي من ال�آتية ُي َع ِّبر عن العدالة في الضريبة؟
ب -تحميلها لكل ُمكلَّف بحسب دخله.
�أ -المساواة في تحمل العبء الضريبي.
د -تحميلها للشّ ركات ورجال ال�أعمال دون غيرهم.
ج -فرضها على ال�أغنياء دون غيرهم.
 -5متى يتحقق مبد�أ الاقتصاد في الضريبة؟
ب -بفرض طريقة تحصيل ملائمة وظروف ال ُم َكلَّف.
�أ -عندما تكون الضريبة �أقل ما يمكن على المواطن.
د -بجعل الضريبة معلومة وقليلة في كميتها على المواطن.
ج -بجعل طريقة تحصيل الضريبة ملائمة للحكومة في الجباية.
 -6ما المقصود بمبد�أ عدم ال�إ بعاد في المالية العامة؟
�أ -تحصيل الضريبة من جميع الموطنين دون استثناء.
ب -عدم حرمان �أي مواطن من تلقي الخدمة.
ج -الخدمة ُمتاحة لكل المواطنين دون تمييز.
د – حصول المواطن (�أ) على الخدمة لا يكون على حساب المواطن (ب).
 -7ما التصنيف ال�إ داري للنفقات الحكومية المتعلقة بسفارات دولة فلسطين وقنصلياتها في دول العالم؟
	�أ -ال�إ دارة والسلطات العامة .ب -الدفاع القومي .ج -العلاقات الخارجية .د -الوظائف ال�أخرى.
� -8أ ْي مما ي�أتي لا ُيع ّد من ال�إ يرادات السيادية للدولة؟
د -الغرامات.
ج -الرسوم.
ب -الضرائب.
	�أ -الدومين العام.
 -9ماذا يعني مبد�أ الوحدة في الموازنة العامة للدولة؟
�أ� -إعداد الموازنة العامة لمدة سنة واحدة.
ب -عدم وجود �أكثر من موازنة واحدة للدولة.
ج -لكل وحدة �أو وزارة من مؤسسات الدولة موازنة خاصة بها.
د -صرف النفقات وفقاً للتعليمات الخاصة بموازنة الدولة.
طالبي
مشروع
ٌ
ّ

ق ــم بزي ــارة �إدارة مدرس ــتك� ،أو �إح ــدى الهيئ ــات المحلي ــة؛ بزي ــارة م ــكان وجوده ــا �أو بالدخ ــول �إل ــى
موقعه ــا ال �إ لكترون ــي للاطّ ــلاع عل ــى م وازنته ــا ،وكتاب ــة تقري ــر ع ــن:
 �آلية �إعداد الم وازنة. دورة ال �إعداد التي تمر بها. م راعاتها للمبادئ العامة ل �إعداد الم وازنة. -المصادر ال رئيسة ل �إي راداتها ومجال ات ال �إنفاق فيها.
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أُقيِّ ُم ذاتي:
الرقم

النِّ
تاجات
ُ

1

�أم ِّيز بين الحاجة العامة والحاجة الخاصة.

2

�أحسب قيمة الحاجة العامة.

3

�أم ِّيز بين النفقة العامة والنفقة الخاصة.

4

ف النفقات العامة تصنيفا اقتصاديا و�إدارياً.
�أصنّ ُ

5

حسب نسبة �أي نفقة بالنسبة �إلى الحجم ال�إ جمالي للنفقات العامة.
�أ ُ

6

�أحدّد نوع التمويل المناسب لل�أنشطة والخدمات الاقتصادية.

7

�أم ِّيز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

8

�أتقن حساب حجم الضريبة على دخول ال ُمكلفين.

9

�أم ِّيز بين كل من ال َّتج ُّنب وال َّته ُّرب ونقل العبء الضريبي.

10

�أم ِّيز بين الضريبة والرسم وال�إ تاوة والغرامة.

11

�ألم بالقواعد العامة ل�إ عداد الموازنة العامة للدولة.

12

�ألم بالدورة التي تمر بها الموازنة العامة للدولة.

13

�أجد نسبة ال�إ يراد العام للدولة ،بالنسبة ل�إ جمالي �إيرادات الدولة.

14

�أجد نسبة ال�إ نفاق العام للدولة ،بالنسبة ل�إ جمالي النفقات العامة للدولة.
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1414بشير خليفة الزعبي و�آخرين ،مبادئ الاقتصاد وتشريعاته ،عمان :وزارة التربية والتعليم1995 ،م.
1515زياد رمضان� ،إدارة ال�أعمال المصرفية ،عمان :الجامعة ال�أردنية1977 ،م.
1616سهير معتوق و محمود الباز" ،التحليل الاقتصادي الكلي" ،القاهرة :مكتبة عين شمس2005 ،م.
1717محمد محمود العجلوني ،البنوك ال�إ سلامية� -أحكامها -مبادئها -تطبيقاتها المصرفية ،عمان :دار المسيرة للطباعة والنشر2008 ،م.
1818الجهاز المركزي لل�إ حصاء الفلسطيني ،مسح �إنفاق واستهلاك ال�أسر ،2011،ص.18
1919فايز �إبراهيم الحبيب ،مبادىء الاقتصاد الكلي،الرياض ،جامعة الملك سعود.1988 ،
�2020أسامة محمد بن باحنشل،مقدمة في التحليل الاقتصادي الكلي ،الرياض ،جامعة الملك سعود.199،
�2121أسامة بشير الدباغ� ،أثيل عبد الجبار الجومرد ،المقدمة في الاقتصاد الكلي ،ال�أردن ،دار المناهج للنشر والتوزيع.2003 ،
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لجنة المناهج الوزارية:
د .صبري صيدم

�أ .ثروت زيد

د .شهناز الفار

د .بصري صالح

�أ .عزام �أبو بكر

د .سمية النخّالة

م .فواز مجاهد

�أ .علي مناصرة

م .جهاد دريدي

لجنة الخطوط العريضة لمنهاج ال�إ دارة وال�إ قتصاد:
د .شاكر الشلالفة

�أ .بكر اشتية

�أ .فاروق عرار

�أ� .أسعد حبايب

�أ .صلاح سوالمة

�أ .سلمان فراجين

�أ .لوزانا الكركي

المشاركون في ورشة عمل كتاب ال�إ دارة وال�إ قتصاد للصف الثاني عشر:
د .شاكر الشلالفة

د .يحيى شاور

د.سيف الدين عودة

�أ� .أماني �أبو عصب

�أ .سامح جابر

�أ .سعاد فتوح

�أ .سلمان الفراجين

�أ .صلاح سوالمة

�أ� .أسعد حبايب

�أ .نجاة الحناني

�أ� .آمنة زواهرة

�أ .ريتا سلامة

�أ� .أسمى حرب

�أ .محمد جوابرة

�أ .جهاد �أبو حمدة

�أ .فراس بركات

�أ .رنا الهدمي

�أ .خالد �أبو ناصر

�أ .هبة منصور

�أ .بهاء الدين ضاهر

�أ .محمد �أبو جعب
�أ .كفاية شقير

�أ .فاروق عرار
�أ .ربى الشريف

�أ .فيصل بدو
�أ .لوزانا كركي

�أ .هنا حمد
�أ .ميساء �أبو سور

�أ .فادي طه

�أ .عليان المملوك

�أ� .أيمن �أبو الوفا

�أ .شادي ريحان

�أ .غربة �أبو عمرو

�أ .فادي حلس

�أ .عماد �أبو رحمة

�أ .هديل �أبو حمدة

�أ .هناء قفه

�أ� .أحمد جندية

�أ .فاطمة خلف

�أ .بهجت عطا الله

