


عام  �أُن�شئت   ، �ليمنية  �جلمهورية  يف  �لأهلية  �جلامعات  �إحدى 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  من  �شادر  قر�ر  مبوجب  2004م 
�لتعليم  على  للح�شول  �ملجتمع  تلبية  يف  للم�شاهمة   ، �لعلمي 
يتو�كب مع متطلبات  �إعد�دً� علميًا  �لإن�شان  و�إعد�د   ، �جلامعي 
ومفا�شل  حلقات  كل  يف  �ملتو�زن  و�لجتماعي  �لتنموي  �لبناء 
�جلامعات  بني  و�لتطبيقي  �لفكري  و�لتالقي  و�لإرتقاء  �حلياة 
يف  �لعمل  وقطاعات  �لدولة  وموؤ�ش�شات  و�لعربية  �ليمنية 
 ، لالإن�شان  �ملتكامل  �لبناء  و�إ�شرت�تيجيات  �لتعاون  �آليات  �إطار 
بالإ�شافة �إىل توفري خمرجات تعليم عايل تتفق مع متطلبات 

�ل�شوق �ملحلي و�لإقليمي و�لعربي .
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جملة علمية حمكمة �شنوية ت�شدرها جامعة �لعلوم �حلديثة 
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�لعدد �لثالث و�لر�بع/ �ل�شنة 1438/ 1439هـ - 2018/2017م 
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       نائب رئيس جملس األمناء                         رئيس جملس األمناء  
		 																																					د/	خليــــــل	اجلبــــــل 	 	        اأ/	عبـــــــا�س	اجلبــــــــــــــل	

  	 	 	 	

رئيس التحـــــــــرير
بروفي�شور/ �شبري عبد �هلل �حلر�زي

نائب رئيس التحـــرير
د/يحيى �شالح �أبو حامت

سكرتري التحرير
�أ/ دينـــــا �لعب�شي

     مـــدير التحرير
�أ/ ريد�ن �ملعمري

أعضـــــــاء هيئة التحرير

د/ ب�شرى �ل�شديق
د/ حممد �شكري

د/ن�شو�ن �لذبحاين
د/علي �لي�شاين

د/نبيل �ل�شرجبي
د/عبد�لرحمن حميد

د/جميب �لأ�شول
د/ فاروق �لهويدي

د/ �شعيد عبد �ملوؤمن

اهليئة اإلستشارية

�أ.د/�شلطان �أبو عر�بي. 1
�أ.د/ عبد �لعزيز �ملقالح. 2
�أ.د/ نا�شر �لعولقي. 3
�أ.د/عبد�هلل �لقي�شي. 4
�أ.د/�أحمد ب�شر. 5
�أ.د/ عبد �حلكيم �ل�شرجبي. 6
�أ.د/عبد�هلل �ل�شنفي. 7
�أ.د/خليل �لوجيه. 8
�أ.د/ عبد�ملنعم �حلكمي. 9

�أ.م.د/ علي قايد. 10
�أ.د/ عدنان �ل�شنوي. 11
�أ.د/مرمي �جلويف. 12
�أ.د/طارق �ملجاهد. 13
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قواعد واجراءات ن�شر البحوث يف املجلة العلمية  
جلامعة العلوم احلديثة

تن�شر �لبحوث يف �ملجلة �لعلمية جلامعة �لعلوم �حلديثة باللغتني �لعربية و�لإجنليزية يف خمتلف 
فروع �لبحث �لعلمي ، على �أن تتوفر فيها ما يلي: 

�أخرى.  �أي جمله  �لن�شر يف  ب�شدد  �أو  ن�شره  ي�شبق  ، ومل  �أهمية علمية  وذ�ت  �أ�شياًل  �لبحث  يكون  �أن  	•
بلغة  ، ومكتوب  �لعلمية  �لبحوث  �ملتعارف عليها يف  و�ملنهجية  �لعلمية  �ل�شروط  �لبحث  �أن تتوفر يف  	•

�شليمة ير�عى فيها دقة �لكلمات و�جلد�ول �لإح�شائية و�لأ�شكال �لبيانية.
�أن ل يزيد عدد �شفحات �لبحث عن 40 �شفحة ، �شاماًل ت�شمني �لهو�م�س وقائمة �ملر�جع �أو �مل�شادر  	•
�أو �مل�شدر، مكان وجهة و�شنة �لن�شر. �أو �ملوؤلفني ، عنو�ن �ملرجع  ، مثبتة فيها : ��شم �ملوؤلف  �لعلمية 

ير�شل �لبحث �إىل رئي�س هيئة حترير �ملجلة ، مرفق معه ما يلي:  �
تعبئة ��شتمارة طلب ن�شر �لبحث. �
ملخ�س للبحث يف حدود ن�شف �شفحة باللغتني �لعربية و�لإجنليزية. �
ثالث ن�شخ ورقية من �لبحث ، على �أن يظهر يف �لغالف : �أ�شم �لباحث ، �للقب �لعلمي ، جهة  �

�لعمل ، رقم �لهاتف ، و�لربيد �لإليكرتوين.
� .) CD ( ن�شخة �ليكرتونية للبحث حمفوظة يف
ن�شخة لل�شرية �لذ�تية للباحث باللغتني �لعربية و�لإجنليزية. �
	 عند قبول �لبحث مبدئيًا بعد �ملر�جعة �لأولية ، ير�شل �إىل جلنة علمية ذ�ت �لعالقة لإبد�ء �آر�ئهم •

، من حيث  �لإ�شالة و�لأهمية و�ملنهجية �لعلمية ، ومدى قبوله للن�شر . 
�لعلمية لالأخذ بها  �أو تعديالت من قبل �للجنة  �لبحث للباحث عند وجود مالحظات  �أر�شال  �إعادة  	•

و��شتكمالها ، على �أن يعاد �إىل �ملجلة ب�شورة عاجلة.
�لبحث. فيه  �شين�شر  �لذي  �ملجلة  عدد  ورقم  للن�شر  �لبحث  �شالحية  بقر�ر  �لباحث  �إخطار  	•

للن�شر. يقبل  ل  �لذي  �لبحث  �إعادة  عدم  	•
ما  حقوق  جميع  وتوؤول   ، لديها  �ملتبع  �لن�شر  لأ�شلوب  وفقًا  و�إبر�زه  �لبحث  باإخر�ج  �ملجلة  حتتفظ  	•

تن�شره �ملجلة من �لأبحاث �إىل جامعة �لعلوم �حلديثة.
متنح �ملجلة للباحث �لرئي�شي ثالث ن�شخ من �لعدد �لذي ن�شر فيه �لبحث ، ون�شختني لكل باحث م�شارك . 	•
�ربع  من  �أقل  مناق�شتها  على  مر  �لتي  و�لدكتور�ه  �ملاج�شتري  ر�شائل  عن  بالتقارير   : �ملجلة  ترحب  	•
وقائمة  و�لتو�شيات  �لنتائج  و�أهم   ، و�لإجنليزية  �لعربية  باللغتني  ملخ�شًا  مت�شمنة   ، �شنو�ت 
�ملر�جع و�مل�شادر. كما ترحب �ملجلة باأعمال �لرتجمة يف تطور�ت �لبحث �لعلمي ، و�لتقارير �لهامة 

و�ل�شرت�تيجية للمنظمات �لدولية.
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�إ�شتمارة طلب ن�شر بحث

�لأخ / رئي�س حترير �ملجلة �لعلمية �ملحكمة بجامعة �لعلوم �حلديثة                           �ملحرتم
بعد �لتحية و�لتقدير .. �أتقدم �إليكم ببحثي �ملو�شوم :

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
وبياناتي �ل�شخ�شية و�لعلمية على �لنحو �لتايل :

�لإ�شم �لثالثي :............................................................................................. �للقب:......................................
�آخر �شهادة جامعية :.....................................................................................  عام :......................................

جامعة :..................................................................�لدولة :...........................................................................

�لتخ�ش�س �لعام :....................................................�لتخ�ش�س �لدقيق:.........................................................
�لعمل :.................................................................... �لربيد �لإلكرتوين )�إن وجد(:.....................................

�لهاتف: )�شيار:                             عمل :                                   منزل :                                          (
 

 
ق�شيمة �إ�شرت�ك 

�لإ�شم :..............................................................................................................................................................
�ملدينة :...................................................................�لدولة:..........................................................................
�س.ب: .....................................................................�لرمز �لربيدي:.............................................................

هاتف:......................................................................فاك�س :...........................................................................
نوع �لإ�شرت�ك :   -  )         ( �إ�شرت�ك جديد             -)       ( جتديد �إ�شرت�ك .

 طريق �لدفع :  - )        (  نقدً� بقيمة : .......................................................................................................
- )        ( �شيك لأمر جامعة �لعلوم �حلديثة    / �ملجلة �لعلمية �ملحكمة .
-)       ( حو�لة بنكية                                 -)         ( حو�لة بريدية.

�لإ�شم :                                        �لتاريخ :                                        �لتوقيع :

جملة علمية حمكمة �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة  بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية

جملة علمية حمكمة �صنوية ت�صدرها جامعة العلوم احلديثة  بالتعاون مع اإحتاد اجلامعات العربية
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�إ�شتمارة طلب ن�شر بحث

     برجاء �لتوجيه �إىل هيئة �لتحرير ملتابعة �إجر�ء�ت �لن�شر يف جملتكم �ملوقرة ، و�أنا �إذ �أُقدم 
     بحثي هذ� عليكم فاإنني �أتعهد �إليكم بالآتي : 

	 �أن جميع �ملعلومات �لو�ردة يف بياناتي �ل�شخ�شية �أعاله �شحيحة .•
	 �أن �لبحث مل ي�شبق ن�شره يف �أي جملة �أخرى .•
	 �أن �لبحث مل يوؤخذ من ر�شالة �ملاج�شتري �و �لدكتور�ه �خلا�شة بي .•
	 �أن �لبحث غري مقتب�س من �أي بحث لأي باحث �آخر .•

وتقبلو� خال�س �لتحية و�لتقدير ،،،،
�لإ�شــــم : .................................................................      
�لتوقيع : .................................................................      

	 :ر�أي �أع�شاء هيئة �لتحرير يف �ملجلة حول �لبحث �ملقدم
يقبل �لبحث ب�شورة �أولية وير�شل �إىل �للجنة �لعلمية  )        (  .. 1
عدم قبول �لبحث                                                   )        (  .       . 2

ق�شيمة �إ�شرت�ك

    قيمة �لإ�شرت�ك للعدد �لو�حد �شاماًل �أجور �لربيد :

�ملوؤ�ش�شات�لأفر�د 
25 $10 $د�خل �ليمن 
50 $25 $خارج �ليمن 

تر�شل جميع �ملر��شالت �إىل �لعنو�ن �لتايل :
�جلمهورية �ليمنية – �شنعاء – �س. ب :20031

ق�شم �لبحث �لعلمي و�لن�شر – عمادة �لدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي
جامعة �لعلوم �حلديثة

هاتف :211211 /00967/1 فاك�س :00967/1/407419
�أو على تليفون �جلامعة : 00967/1/468305 حتويلة )112(

info@ums-edu.com    :  لربيد �لإلكرتوين�
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رسوم النشر يف اجمللة : 
تتقا�شي �ملجلة مقابل ن�شر �لبحوث �ملحكمة و�ملقبولة �لر�شوم �لآتية : 

�أمريكيًا.. 1 دولرً�  مائتني  �ملر�شلة من خارج �جلمهورية �ليمنية)$200( 
�ملر�شلة من د�خل �جلمهورية �ليمنية ) 50.000( خم�شون �ألف ريال ميني .. 2
�ملقدمة من باحثي جامعة �لعلوم �حلديثة �ليمنية جمانًا .. 3
هذه �لر�شوم غري قابلة لالإرجاع �شو�ًء مت قبول �لبحث للن�شر �أو مل يتم .. 4
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املحتويات
�ل�شفحة�ملو�شوع

إالفتتاحية:
11بروفيسور /شبري عبداهلل احلرازي - رئيس اجلامعة - رئيس التحرير

13قسم االحباث والدراسات باللغة العربية 
التخطيط االسرتاتيجي وعالقته بامليزة التنافسية يف املصارف اليمنية 

دراسة حالة بنك التسليف التعاوني والزراعي
د / أمني علي ملهي احلميدي                          أ / عادل حممد الشاجع

17

التخطيط االسرتاتيجي لضمان جودة اداء مؤسسات التعليم العالي اليمين 
دراسة حالة جامعة حجة

د/حممد عبداهلل حسن محيد
51

االندماج املصريف - ضروراتة - وحمدداتة )بالتطبيق على سلطة النقد الفلسطينية(
د/نبيل حممد علي العلفي              د/حممود ابراهيم ملحم

75

قياس السلوك والوعي الغذائي لطالب كلية جمتمع بالد الروس - سنحان
د/عبد العليم امحد حممد راشد العريقي

107

جنسية أبناء األم اليمنية 
دراسة تأصيلية يف ضوء تعديالت قانون اجلنسية بالقانون رقم 25 لسنة 2010م

د/حممد حممد حسن احلسين
125

157قسم الرسائل العلمية
قياس تأثري بنك التسليف التعاوني والزراعي على النمو االقتصادي يف اجلمهورية 

ARDL اليمنية باستخدام منوذج
الباحثة /حنان حممد أمحد املروني

160

امللف االحصائي
دينا عبدالقادر العبسي

179

204قسم االحباث والدراسات باللغة االجنليزية
A Survey and Classification of Software Engineering Methodologies
Dr Khalil Saeed Al-Wagih                Mohammed Shabbir Al-Harazi       Amal Yahiya Al-Hashida       
Najeeb Mahdi Abu Al-Seoud            Tawfeeq Hider Ahmed

2

Data Storage Security in Cloud Computing: A Comparative Study
Dr : Nagi Ali Al-shaibany                 Tawfeeq Hider Ahmed             Mohammed Shabbir Al-Harazi
Najeeb Mahdi Abu Al-Seoud           Amal Yahiya Al-Hashida       

28
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الكلمة االفتتاحية

و�ملهتمني  �لباحثني  بجميع  �حلديثة  �لعلوم  جلامعة  �لعلمية  للمجلة  �ملتو��شل  للرتحيب  ��شتمر�رً� 
�إنتاج ون�شر �لبحوث  بالبحث �لعلمي ، وحتقيقًا لذلك جاء ��شد�ر هذ� �لعدد �إميانًا من �جلامعة باأهمية 
و�لدر��شات �لعلمية �ملتميزة ، و�لتو��شل �لعلمي و�ملعريف بني �لباحثني ، و�ل�شتفادة من نتائج وتو�شيات 
�لأبحاث و�لدر��شات . يت�شف هذ� �لعدد بالتنوع �لبحثي و�لإثر�ء �لعلمي و�ملعريف ، بالرغم من �لظروف 

�ل�شتثنائية �ل�شعبة �لتي متر بها �ليمن .

يحتوى �لعدد على �شبعة �أبحاث ودر��شات علمية منتقاه ، تت�شف جميعها باحلد�ثة و�لتميز �لعلمي 
 ، �لكادميي  و�لعتماد  �جلودة  و�شمان   ، �لقت�شاد   : جمال  يف  �لعربية  باللغة  �أبحاث  خم�شة  وهي   ،
و�لندماج �مل�شريف ، ويف �ملجال �لقانوين ، و�لوعي �لغذ�ئي . وبحثني باللغة �لجنليزية يف جمال �حلا�شوب 
�لقت�شادي  �ملجال  يف  ماج�شتري  لر�شالة  ملخ�شًا   ، �لعلمية  �لر�شائل  ملف  تناول  حني  يف   . و�لربجميات 
و�ملايل ، و�أهمية دور �جلهاز �مل�شريف يف �لنمو �لقت�شادي باليمن ، با�شتخد�م �حدى �لنماذج �لإح�شائية 
. و��شتعر��س �مللف �لإح�شائي �لبيانات �لثانوية لقطاع �ملال و�لبنوك و�مل�شارف ، �لذي ميتل ر�فدً� رئي�شًا 

لالقت�شاد �لقومي �ليمني .

�لكادمييني  جميع  ومتو��شلة  د�ئمة  ب�شفة  تدعو  �حلديثة  �لعلوم  جامعة  فاأن  �ل�شدد  هذ�  ويف 
و�لباحثني يف خمتلف �لتخ�ش�شات �لعلمية ، للم�شاهمة يف �إثر�ء �شاحة �لعلم و�ملعرفة ، من خالل �إر�شال 
�بحاثهم ودر��شاتهم �ىل �ملجلة للن�شر وفقًا لل�شروط �ملنهجية و�لعلمية ، ومبا ميكن من �إتاحة �لفر�شة 
��شد�ر�ت  تو��شع  و�لتقليل من   ، �لعلمي  بالبحث  و�لنهو�س   ، معهم  متميزة  �شر�كة علمية  ، وحتقيق  لهم 
�ملجالت �لعلمية يف �ليمن ووطننا �لعربي ، وندره تو�جدها يف مر�كز �لبحث �لعلمي و�ملكتبات �ليمنية ، 

وتوفري �لأبحاث و�لدر��شات لطالب �لدر��شات �لعليا و�لبحث �لعلمي يف �جلامعات .

بروفيسور / شبيـر عبـــد اهلل احلرازي       
رئيـس اجلامعة - رئيس هيئة التحرير       
a l h a r a z i 6 3 @ y a h o o . c o m 
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قسم 
االحباث والدراسات باللغة العربية
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التخطيط االسرتاتيجي وعالقته بامليزة التنافسية 
يف املصارف اليمنية 

دراسة حالة بنك التسليف التعاوني والزراعي

�أ / عادل حممد �ل�شاجع

*-اأ�ستاذ الأ�سواق املالية والتمويل امل�ساعد - اجلامعة العربية للعلوم والتقنية – �سنعاء - اجلمهورية اليمنية . 
ameen.alhomaidi@Gmail.com : بريد اليكرتوين

 

د / أمني علي ملهي احلميدي*

 أ / عادل حممد الشاجع
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التخطيط االسرتاتيجي وعالقته بامليزة التنافسية يف املصارف اليمنيـة 
دراسة حالة بنك التسليف التعـــاوني والزراعي

  د / أمني علي ملهي احلميدي*

   أ / عادل حممد الشاجع

د / أمني علي ملهي احلميدي *1
أ / عادل محمد الشاجع

امللخص:
هدفت �لدر��شة �إىل معرفة عالقة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي بامليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية، 
بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  طردية  عالقة  بوجود  متثلت  للدر��شة  فر�شية  و�شع  مت  فقد  ذلك  وملعرفة 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية، وقد مت تطبيق �أد�ة �لدر��شة )�ل�شتبانة 
�حتوى  ق�شمني،  من  �ل�شتبانة  تكونت  وقد  و�لزر�عي،  �لتعاوين  �لت�شليف  بنك  هو  ق�شديه  عينة  )على 
�لق�شم �لأول على �ملتغري �مل�شتقل وهو �لتخطيط �ل�شرت�تيجي )�لتحليل �لبيئي -�شياغة �ل�شرت�تيجية 
)و�حتوى �لق�شم �لثاين على �ملتغري �لتابع وهو �مليزة �لتناف�شية. و�أهم �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها �لدر��شة 
هو وجود عالقة �رتباط ذ�ت دللة �إح�شائية بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية، حيث بلغ 
معامل �لرتباط )0.687( عند م�شتوى دللة )0.05( �أي �نه بزيادة تطبيق �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 

تزد�د �مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية.

الكلمات املفتاحية:�لتخطيط �ل�شرت�تيجي، �لتحليل �لبيئي، �شياغة �ل�شرت�تيجية، �مليزة 
�لتناف�شية.

*- اأ�ستاذ الأ�سواق املالية والتمويل امل�ساعد - اجلامعة العربية للعلوم والتقنية – �سنعاء - اجلمهورية اليمنية .
ameen.alhomaidi@Gmail.com : بريد اليكرتوين 
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Strategic planning and its relation to the competitive 
advantage in Yemeni banks Cooperative and 

Agricultural Credit Bank Case Study

Dr : Ameen Ali Melhi Alhomaidi *

Adel Mohammed AlShaga

Abstract: 
    The study aimed to find out strategic planning relationship to 

increase the competitive advantage in the Yemeni banks  researchers 
used the descriptive and analytical approach to  answer the questions of 
the study and testing of hypotheses have been applied study tool 
(questionnaire (on a random sample of the Cooperative and Agricultural 
Credit Bank clients, it consisted resolution of two sections contained the 
first section on the independent variable, a strategic planning 
(environmental analysis strategy Formulation )and contained a 
dependent variable section, a competitive advantage) differentiation and 
creativity (the results of the statistical analysis showed a correlation 
relationships statistically significant between strategic planning and 
increase competitive advantage. reaching the correlation coefficient 
(0.687) at the level of significance (0.05) that any further implementation 
of strategic planning will increase the competitive advantage in the 
Yemeni banks.

Key words:strategic planning،Environment Analysis Strategy 
Formulation، competitive advantage.

*- assistant Professor financial markets and finance -Arabian University for Sciences & technology . 
Email:ameen.alhomaidi@Gmail.com
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املقدمة: 
نتيجة �لتطور�ت �ملتالحقة يف تقنية �ملعلومات وتكنولوجيا �لت�شالت، وزيادة حدة �لتناف�شية بني 
�ملنظمات �أ�شبح عليها لكي تبقى وت�شتمر يف �ل�شوق �أن تنتهج �أ�شاليب �إد�رية حديثة حتقق لها �لتفوق على 
مناف�شيها، وبالتايل �شمان بقائها و��شتمر�رها. وقد تز�يد يف �ل�شنو�ت �لأخرية ��شتعمال مفهوم �لتخطيط 
�لإد�ري  عملها  يف  تطبقها  �أن  �مل�شارف  على  ينبغي  �لتي  �حلديثة  �لإد�رية  �ملفاهيم  �شمن  �ل�شرت�تيجي 
لزيادة �مليزة �لتناف�شية كابتكار عدد من �خلدمات �مل�شرفية وزيادة جودتها وتخفي�س تكلفتها معتمدة 
�لقت�شادية  �لتنمية  حتقيق  يف  ت�شهم  كي  جيدة  ومالية  ب�شرية  ومو�رد  حديثة  تقنية  ��شتخد�م  على 
�لتخطيط  عالقة  �لدر��شة  هذه  �شتتناول  وعليه  كبرية،  �شوقية  وح�شة  ربحية  وحتقيق  و�لجتماعية 

�ل�شرت�تيجي بامليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية.

أوال :مشكلة الدراسة
تعمل �مل�شارف �ليمنية يف بيئة تناف�شية معقدة مما يتطلب على �مل�شارف �أن تتميز على مناف�شيها يف 
�ل�شوق حتى ت�شتمر وتبقى حيث يعد �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�شيلة �إد�رية حديثة قل ��شتخد�مها يف 
�مل�شارف ب�شكل عام و�مل�شارف �ليمنية ب�شكل خا�س، وبناء على ما �شبق تربز م�شكلة �لدر��شة يف �لت�شاوؤل 
�لرئي�شي �لتي: هل توجد عالقة بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية؟ 

ويتفرع من هذ� �ل�شوؤ�ل �شوؤ�لني فرعيني هما: 
هل توجد عالقة بني �لتحليل �لبيئي و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية؟. 1
هل توجد عالقة بني �شياغة �ل�شرت�تيجية و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية؟. 2

ثانيا: أهداف الدراسة
تهدف �لدر��شة �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية: 

�لتعرف على مفهوم �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�أهميته ومر�حله. . 1
�لتعرف على و�قع �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �مل�شارف �ليمنية.. 2
�لتعرف على مفهوم �مليزة �لتناف�شية وعنا�شرها وخ�شائ�شها وموؤ�شر�تها.. 3
�لتعرف على �لعالقة بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية من خالل: . 4

	 �لتعرف على �لعالقة بني �لتحليل �لبيئي و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية.•
	 �لتعرف على �لعالقة بني �شياغة �لر�شالة و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية.•
	 �لتعرف على �لعالقة بني �شياغة �لأهد�ف و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية.•
	 �لتعرف على �لعالقة بني و�شع �خلطط و�ل�شيا�شات و�لرب�مج و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف �ليمنية. •

ثالثا : أهمية الدراسة
 تكت�شب هذه �لدر��شة �أهميتها من كونها تبحث يف �أ�شلوب من �لأ�شاليب �لإد�رية �حلديثة وهو �أ�شلوب 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي وعالقته بامليزة �لتناف�شية للم�شارف �ليمنية، و�لذي ينبغي على مدر�ء �لإد�ر�ت 
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�لعليا و�لو�شطى يف هذه �مل�شارف �لهتمام به ك�شلوك �إد�ري، وممار�شته باعتباره بعد� مهما لتحقيق 
�لنجاح للم�شارف �ليمنية �لتي تعترب حديثة عهد مبمار�شة هذ� �ملفهوم �لإد�ري �حلديث وبناء على ذلك 

تكمن �أهمية �لدر��شة فيما يلي: 
عمل �مل�شارف �ليمنية على ��شتخد�م �لتخطيط �ل�شرت�تيجي كو�شيلة لزيادة �مليزة �لتناف�شية . 1

فيما بينها.
رفد �ملكتبية �لعربية مبو�شوع من �ملو��شيع �حلديثة.. 2

رابعا: فرضيات الدراسة
تنطلق �لدر��شة من فر�شية رئي�شة و�حدة هي:

 توجد عالقة طردية ذ�ت دللة �إح�شائية بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك 
�ليمنية، وينبثق من هذه �لفر�شية جمموعة فر�شيات فرعية هي:

توجد عالقة طردية ذ�ت دللة �إح�شائية بني �لتحليل �لبيئي و�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية.. 1
يف . 2 �لتناف�شية  و�مليزة  �ل�شرت�تيجية  �شياغة  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  طردية  عالقة  توجد 

�لبنوك �ليمنية.
خامسا : النموذج املعريف 

متغري�ت �لدر��شة :

�ملتغري�ت �مل�شتقلة                     �ملتغري �لتابع      

�مليزة �لتناف�شية
�لتمايز. 1
�لإبد�ع. 2

   

�لتخطيط �ل�شرت�تيجي
�لتحليل �لبيئي. 1
�شياغة �ل�شرت�تيجية.. 2

	 �لر�شالة•
	 �لأهد�ف•
	 و�شع �خلطط و�ل�شيا�شات و�لرب�مج•

       

سادسا: حدود الدراسة 
	 حدود مكانية: مت �إجر�ء هذه �لدر��شة يف �لعا�شمة �ليمنية �شنعاء.•
	 حدود زمانية: مت �إجر�ء هذه �لدر��شة خالل عام 2015-2016م.•
	 �ل�شرت�تيجي • �لتخطيط  بني  �لعالقة  على  �لتعرف  على  �لدر��شة  هذه  تقت�شر  مو�شوعية:  حدود 

و�مليزة �لتناف�شية.



21 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

سابعا: منهجية الدراسة
�عتمدت �لدر��شة على �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي للبيانات �لتي مت جمعها من خمتلف �لبحوث و�لدر��شات 
و�لدوريات �ملحكمة ذ�ت �لعالقة مبفهوم �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �مل�شارف حيث مت 

��شتخد�م م�شدرين �أ�شا�شيني جلمع �لبيانات:

أ- املصادر الثانوية: 
 ت�شتمل على �ملر�جع و�لأدبيات �ل�شابقة ذ�ت �لعالقة مبفهوم �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، ومفهوم �مليزة 
�لتناف�شية، بهدف �إعطاء �شورة عن �ملفاهيم، و�أبعادها �ملختلفة، و�لتعرف على �أهم �لدر��شات �لتي تناولته 
حيث �جته �لباحثان يف معاجلة �لإطار �لنظري للدر��شة �إىل م�شادر �لبيانات �لثانوية و�لتي تتمثل يف 
�لكتب و�ملر�جع �لعربية و�لأجنبية ذ�ت �لعالقة، و�لدوريات و�ملقالت و�لتقارير، و�لأبحاث و�لدر��شات 

�ل�شابقة �لتي تناولت مو�شوع �لد�ر�شة، و�لبحث و�ملطالعة يف مو�قع �لإنرتنت �ملختلفة. 

ب- املصادر األولية:
تتمثل جمع �لبيانات �لأولية من خالل �ل�شتبانة �لتي �شممت لهذ��لغر�س كاأد�ة رئي�شية للدر��شة من 

�أجل جمع �لبيانات من عينة �لدر��شة، وقد تكونت �ل�شتبانة من جزئيني هما:

اجلزاء األول: 
يت�شمن معلومات �شخ�شيه عامة عن عينة جمتمع �لدر��شة و�لتي �شملت: )�لعمر، �جلن�س، �ملوؤهل، 

عدد �شنو�ت �خلربة(.
اجلزء الثاني: 

يت�شمن �لبيانات �خلا�شة مبتغري�ت �لدر��شة ويتكون من ق�شمني هما: 
�لق�شم �لأول: �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �لبنك ميثل �ملتغري �لرئي�شي �مل�شتقل وي�شمل على متغريين 
فرعيني هما: �لتحليل �لبيئي و�شياغة �ل�شرت�تيجية، وقد �حتوى على )25( �شوؤل خا�شة باملتغري 
�خلما�شي  ليكارت  مقيا�س  على  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مقيا�س  فقر�ت  جميع  �شيغت  وقد  �مل�شتقل 

)مو�فق ب�شده، مو�فق، حمايد، غري مو�فق، غري مو�فق ب�شده(.

القسم الثاني: 
يحتوي على �لبيانات �ملتعلقة باملتغري �لتابع �مليزة �لتناف�شية ويتكون من )10( �أ�شئلة �شيغت جميع 

فقر�ته على نف�س �ملقيا�س �ل�شابق ليكارت �خلما�شي، وقد مت �ختيار مقيا�س ليكارت �خلما�شي لبيان �آر�ء 
عينة  لآر�ء  �حل�شابية  �لأو�شاط  ولإيجاد  �ل�شتبيان  يف  �لو�ردة  �لعبار�ت  حول  �لدر��شة  عينة  �أفر�د 
�لدر��شة، فقد خ�ش�شت �أوز�ن ترجيحية تتفق مع �إجابات �أفر�د عينة �لدر��شة حيث خ�ش�س �لوزن )5( 
غري  للحالة   )1( مو�فق  غري  للحالة   )2( حمايد  للحالة   )3( مو�فق  للحالة   )4( ب�شدة  مو�فق  للحالة 

مو�فق ب�شدة.
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األساليب اإلحصائية املستخدمة
 مت ��شتخدم �لربنامج �لإح�شائي للعلوم �لجتماعية )SPSS( لتحليل بيانات �لدر��شة وكانت �لأ�شاليب 

على �لنحو �لتايل:
�ختبار �ألفا كرو نباخ ملعرفة مدى ثبات �أد�ة �لدر��شة ومدى م�شد�قية �آر�ء �لعينة.. 1
�لتكر�ر�ت و�لن�شب �ملئوية حل�شاب تكر�ر ون�شبة �لبيانات �لعامة للم�شاركني يف �لعينة.. 2
�لدر��شة ومدى . 3 �مل�شاركة يف  �لعينة  �آر�ء  متو�شط  ملعرفة  �ملعياري  و�لنحر�ف  �ملتو�شط �حل�شابي 

�نحر�ف �إجابات �لعينة عن متو�شطها.
درجة �لثقة %95 لدرجة �ملو�فقة لتعميم �لنتائج على جمتمع �لدر��شة.. 4
للعينة �لو�حدة )One Sample T Test( ملعرفة وجود �لدللة �لإح�شائية يف �نحر�ف . 5  T �ختبار 

متو�شط �لعينة عن �لو�شط �لفرت��شي )3( )درجة حمايد(.
�ختبار �لنحد�ر �خلطي �لب�شيط ملعرفة �لعالقة بني �ملتغري�ت �مل�شتقلة و�ملتغري �لتابع.. 6

ثامنا: جمتمع وعينة الدراسة
�لتعاوين  �لت�شليف  بنك  هو  �لدر��شة  وجمتمع  �ليمن  يف  �لعاملة  �لبنوك  من  �لدر��شة  جمتمع  يتكون 
توزيع  �لعينة من )100( مفرده، وقد مت  وتكونت  �لق�شدية.  للعينة  وفقا  �ختياره  و�لزر�عي حيث مت 
على  �لطالع  وبعد  ��شتبانة   )75( ��شرتجاع  مت  حيث  �لدر��شة  وعينة  �أفر�د  على  ��شتبانة   )100(
�أن هناك )4( ��شتبانات غري �شاحله لغر�س �لتحليل �لإح�شائي ولهذ� يكون  �ل�شتبانات �مل�شرتدة تبني 

عدد �ل�شتبانات �مل�شرتدة �لقابلة للتحليل )71( ��شتبانة ما ن�شبته )71%( من �ل�شتبانات �ملوزعة.

تاسعا: مصطلحات الدراسة
اإلدارة االسرتاتيجي:	 

 يق�شد بالإد�رة �ل�شرت�تيجية جمموعة �لعمليات �لتي ت�شمل عدة ن�شاطات �أ�شا�شية ومتد�خلة وهي حتليل 
�لبيئة)�لتحليل �ل�شرت�تيجي، �شياغة �ل�شرت�تيجية، تطبيق �ل�شرت�تيجيات، تقييم �ل�شرت�تيجية (.

التخطيط االسرتاتيجي:	 
 هو در��شة وتقييم �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية وحتديد مهمة �ملنظمة و�أهد�فها و��شرت�تيجياتها.

�خلارجية(  �لبيئية  �لجتاهات  حول  �ملعلومات  وتقييم  وحتليل  جمع  به  يق�شد   : �لبيئي  �لتحليل 
�لعو�مل �لقت�شادية – �لجتماعية – �لتكنولوجية – �لثقافية –�ل�شيا�شية و�لقانونية(

الرسالة: هي �لغر�س �أو �ل�شبب يف وجود �ملنظمة �أو �مل�شرف. 	 
األهداف: هي �لنتائج �لتي ي�شعى �مل�شرف �إىل حتقيقها يف �مل�شتقبل �لقريب �أو �لبعيد.	 

السياسات: هي جمموعة من �لإر�شاد�ت �لتي يتطلب من خمتلف �لإد�ر�ت �للتز�م بها عند �تخاذها 	 
للقر�ر�ت �لئتمانية و�ل�شتثمارية و�خلدمية.

التمايز: هو حيازة �مل�شرف على خ�شائ�س متيزه عن �مل�شارف �لأخرى.	 

اإلبداع: هو �لبتكار لعدد من �خلدمات �مل�شرفية �لتي تلبي رغبات و�حتياجات �لعمالء.	 
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عاشرًا: الدراسات السابقة
1 - در��شة �لغزي )2012( �أثر �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف جناح �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية.  هدفت 
�لدر��شة �إىل �لتعرف على مدى ممار�شة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية و�لتعرف 
على م�شتوى جناح �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية ومعرفة �أثر ممار�شة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف م�شتوى 
جناح �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية، �عتمدت �لدر��شة على �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي spss يف �لتحليل 
�لإح�شائي، ومن �أهم نتائج �لدر��شة �أن �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية متار�س �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
مب�شتوى عايل من وجهه نظر �لعينة بن�شبة 71.7 % وم�شتوى جناح �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية كان عاليا 
بن�شبة 68.3 % ، هناك عالقة �رتباط �إيجابية عالية بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وجناح �لبنوك 
�أن�شطة  �لدر��شة �شرورة ممار�شة  بها  �لتي خرجت  �لتو�شيات  �أهم  % ومن   72،6 �لإ�شالمية بن�شبة 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي من قبل �لبنوك �لإ�شالمية ب�شكل �أو�شع من �ملمار�شة �حلالية، و�ن تقوم �لبنوك 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  �أن�شطة  ممار�شة  باأهمية  موظفيها  بني  �مل�شتمرة  �لتوعية  بن�شر  �لإ�شالمية 
ويوؤثر ذلك يف جناحها، و�إن�شاء �إد�رة �أو وحدة �إد�رية تخت�س بالتخطيط �ل�شرت�تيجي يف كل بنك.
2 - در��شة �لغالبي و�إدري�س )2009( عالقة �لجتاه �ل�شرت�تيجي بالأد�ء �لتنظيمي -در��شة تطبيقية 
�لجتاه  مكونات  على  �لتعرف  �إىل  �لدر��شة  هذه  .هدفت  �لأردنية  �لتجارية  �مل�شارف  �شناعة  يف 
�ل�شرت�تيجي يف �مل�شارف عينة �لدر��شة. و�لتعرف على �لعالقة بني مكونات �لجتاه �ل�شرت�تيجي   
و�لأد�ء �لتنظيمي،. مت �ختيار 6 بنوك �أردنية. وتكونت عينة �لدر��شة من �ملديرين وروؤ�شاء �لأق�شام 
يف �لبنوك �لتجارية �لأردنية.، ومن �أهم �لنتائج �لدر��شة �أن هناك عالقة ذ�ت دللة �إح�شائية بني 
مكونات �لجتاه �ل�شرت�تيجي للبنك وكال من �لأد�ء �ملايل ، و�أن هناك عالقة ذ�ت دللة �إح�شائية بني   
ر�شالة �لبنك وكال من �لأد�ء �ملايل و�أن هناك عالقة ذ�ت دللة �إح�شائية بني قيم �لبنك وكل من �لأد�ء 
�ملايل وعالقة ذ�ت دللة �إح�شائية بني روؤية �لبنك وكل من �لأد�ء �ملايل ،قدمت �لدر��شة �لعديد من   
�لتو�شيات �أهمها. �شرورة �لربط بني مكونات �لجتاه �ل�شرت�تيجي وكل من �لأد�ء �ملايل يف �لبنوك 
�لأردنية قيد �لدر��شة. ومن �ل�شروري �أن يدرك �ملديرون وروؤ�شاء �لأق�شام يف �لبنوك �أهمية �لجتاه 
�ل�شرت�تيجي يف تدعيم �ملوقف �لتناف�شي للبنك من خالل �لأد�ء �ملايل يف �لوقت �حلا�شر و�مل�شتقبل.
يف  �لتجارية  �لبنوك  �أد�ء  معايري  لتح�شني  كاد�ه  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط   )2006( ع�شكر  در��شة   -  3
�لتجارية  بالبنوك  �ل�شرت�تيجي  للتخطيط  منهجية  �شياغة  حماولة  �إىل  �لدر��شة  هدفت  م�شر.   
�لعو�ئد لدى  �إد�رة  �أوجه �خللل لعو�مل �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف  �لدر��شة( و�لتعرف على  )حمل 
كفاءة  �شعف  �إىل  �لدر��شة  وتو�شلت  لديها.  رئي�شي  كهدف  �لعو�ئد  �إد�رة  وتفعيل  �لتجارية  �لبنوك 
�إد�رة ��شرت�تيجية �لتنويع مبحفظة �لإقر��س و�خل�شم لدى �لبنوك �لتجارية يف م�شر وتعد متدهورة 
جد� حيث تر�وحت كفاءتها ما بني 0.001 % �إىل 0.0016 % �أي تقرتب من �ل�شفر، وب�شاأن �إد�رة 
�ملال لدى �لبنوك �لتجارية يف م�شر فقد ��شتخدم �لباحث ثالث موؤ�شر�ت  ر�أ�س  ��شرت�تيجية كفاية 
كنموذج للدر��شة وتو�شل �إىل �أن بنوك �لقطاع �لعام تبتعد عن متطلبات معيار بازل)2(، يف حني �أن 
بنوك �لقطاع �خلا�س �لتجارية تقرتب من تطبيق ذلك �ملعيار �إ�شناد� �إىل ثالث موؤ�شر�ت هي : معدل 
�لعائد �لد�خلي لر�أ�س �ملال، وموؤ�شر حقوق �مللكية / �إجمايل �لأ�شول، وموؤ�شر حقوق �مللكية / �إجمايل 
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�لقرو�س. و�أهم �لتو�شيات �لتي خرجت بها �لدر��شة على م�شوؤويل �لتخطيط �شرعة �لتنبيه �إىل �كت�شاف 
�خللل �لذي يعاين منه معدل �لعائد على حقوق �مللكية ومعدل �لعائد على �ل�شتثمار، وبذلك يو�شي 
�لباحث بتن�شيط �لعائد على �ل�شتثمار بزيادة تدفقات �لإير�د�ت، وتن�شيط م�شاعف حقوق �مللكية 
بالعمل على زيادة �لأ�شول بن�شبة �أكرب من زيادة حقوق �مللكية، مع �للتز�م مبعايري كفاية ر��س �ملال 

ح�شب متطلبات جلنة بازل)2(، �أي بجعل معدل منو �لأ�شول يفوق معدل منو حقوق �مللكية.
احدى عشر: هيكل الدراسة

يتكون هيكل �لدر��شة من مقدمة تناولت �لإطار �لعام للدر��شة وثالثة مباحث، �ملبحث �لأول �لإطار 
 : �لتايل  �لنحو  �لثالث �خلامتة وذلك على  و�ملبحث  �لعملية  للدر��شة  �لثاين  و�ملبحث  للدر��شة  �لنظري 
�ملبحث �لأول : �لإطار �لنظري للدر��شة ، �ملطلب �لأول : �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ، �ملطلب �لثاين: �مليزة 
�لتناف�شية ، �ملبحث �لثاين: �لدر��شة �لعملية ، �ملطلب �لأول: �أد�ة �لدر��شة و�أ�شاليب �لتحليل �مل�شتخدمة ، 
�ملطلب �لثاين: حتليل خ�شائ�س عينة �لدر��شة ، �ملطلب �لثالث: حتليل متغري�ت �لدر��شة ، �ملطلب �لر�بع: 
�ختبار �شحة فر�شية �لدر��شة ، �ملبحث �لثالث : �خلامتة وتت�شمن نتائج �لدر��شة وتو�شياتها ، و�أخري� 

قائمة �ملر�جع .

املبحث األول : اإلطار النظري للدراسة
املطلب األول : التخطيط االسرتاتيجي

أوال: مفهوم التخطيط االسرتاتيجي:	 
عرف )�ل�شامل، 2000، �س17(�لتخطيط �ل�شرت�تيجي باأنه "عملية ذهنية حتليلية لختيار �ملوقع 
�مل�شتقبلي للمنظمة تبعا للتغري�ت �حلا�شلة يف �لبيئة �خلارجية، ومدى تكيف �ملنظمة معها، فهو عملية 
وو�شع  �لأهد�ف،  وحتديد  �لبيئة،  وحتليل  �ملنظمة،  ر�شالة  حتديد  عملية  تبد�أ  بل  فر�غ،  من  تبد�أ  ل 
وتطوير �ل�شرت�تيجيات، ثم تقييمها و�ختيار �لأن�شب منها للمنظمة". وميكن �لقول �أن مفهوم �لتخطيط 
�ل�شرت�تيجي يرتكز ب�شفة عامة على �لتنبوؤ بامل�شتقبل و�لإعد�د له بالعتماد على حتليل كل من �لبيئة 
�لد�خلية للمنظمة و�لبيئة �خلارجية �ملحيطة بها . و�شياغة �لر�شالة وحتديد و�لأهد�ف ور�شم �ل�شيا�شات، 
لتحقيق  �لتقديرية  و�ملو�زنات  �لزمنية  �لرب�مج  و�إعد�د  �لعمل  وطرق  و�لقو�عد،  �لإجر�ء�ت،  وو�شع 
�لأهد�ف �ملرغوبة و�إد�رة مو�رد �ملنظمة بكفاءة، وتطوير �مليزة �لتناف�شية وخلق م�شتقبل �أف�شل للمنظمة.

ثانيا: التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية:	 
ي�شتخدم كثري من �ملدر�ء  م�شطلح �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، و�لإد�رة �ل�شرت�تيجية على �أنهما م�شطلح 
�ل�شرت�تيجيات  وتقييم  �ل�شرت�تيجية  �شياغة  يت�شمن  �ل�شرت�تيجي  فالتخطيط  خطاأ،  وهذ�  و�حد 
�أما �لإد�رة  �لتنفيذ،  ��شرت�تيجية ،وتطوير �خلطط لو�شع �ل�شرت�تيجية مو�شع  �أف�شل و�شيلة  و�ختيار 
�ل�شرت�تيجية فهي �أكرث �شمول من �لتخطيط ل�شرت�تيجي �لذي هو  �أحد وظائفها، �إ�شافة �إىل �لتطبيق 
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�ملختارة  �أن �ل�شرت�تيجيات  للتاأكد من  �أي م�شتوى لن تكتمل بدون تقييم  و�لتقييم، لأن �خلطط يف 
قد مت تنفيذها بدقة، وح�شب �لأ�شول، و�شتحقق �لنتائج  �ملرغوب فيها، وتعترب �لإد�رة �ل�شرت�تيجية 
عملية م�شتمرة ومتو��شلة تهدف �إىل �شيطرة �إد�رة �ملنظمة على �ملو�رد، وقدرتها على �لتكيف مع �لتغري�ت 
�ملختلفة بالبيئة �خلارجية، لتعظيم �لفو�ئد قدر �لإمكان )Digman،1990،�س8(. ويوؤكد حمامي و�ل�شيخ 
)1995، �س 125(،�أن �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يعترب �أحد �لوظائف �لأ�شا�شية لالإد�رة �ل�شرت�تيجية 
يف عامل �ملنظمات �حلديثة، حيث برزت �ملناف�شة وز�دت حدتها يف �لآونة �لأخرية ب�شبب �لتغري�ت �لبيئية 

�ملت�شارعة مما تطلب من �ملنظمات ��شتخد�م �أ�شاليب �إد�رية حديثة ملو�جهة هذه �ملناف�شة.

ثالثا: أسباب االهتمام بالتخطيط االسرتاتيجي:	 
و�شح يا�شني )2010، �س25-18(، �أن �لهتمام بالتخطيط �ل�شرت�تيجي يربز من خالل �لتحديات 
�لتي تو�جه �ملنظمات يف �لوقت �حلا�شر ومن �أهم �لتحديات �لآتي : ت�شارع �لتغري �لكمي و�لنوعي يف بيئة 
�لأعمال �مل�شرفية. زيادة حدة �ملناف�شة بني �ملنظمات ، عدم �ل�شتقر�ر يف �أو�شاع �ل�شوق ، �لتغري �لتكنولوجي.
ونتيجة لهذه �لتحديات لبد �أن تطر�أ تعديالت م�شتمرة على خطط و�شيا�شات �ملنظمات، وهذ� يتطلب 
�أن تتمتع �لإد�رة بالقدرة على �لتفكري �ل�شرت�تيجي وروؤية �مل�شتقبل و�لتنبوؤ مبتغري�ت �ل�شوق و�ل�شتجابة 
يف  �ل�شرت�تيجية  فالقر�ر�ت  �مل�شتقبل،  يف  ب�شلوكه  و�لتنبوؤ  �مل�شتهلك  لحتياجات  و�ملرنة  �ل�شريعة 
عامل �ليوم ل تتخذ من قبل �ملنظمات �لكربى فقط، و�إمنا �أ�شبحت تو�جه �أ�شغر منظمات �لأعمال ب�شبب 

�لرت�بط �لوثيق بني �قت�شاديات �لعامل من جهة وعاملية �ل�شوق و�ملناف�شة من جهة �أخرى.

رابعا: مراحل التخطيط االسرتاتيجي:	 
�أعباء �ملناف�شة �لتي يفر�شها  مع �فرت��س �ملخاطرة �ملتز�يدة �لتي حتيط باملن�شاأة ككل، ومع �زدياد 
�لتطور �ملتالحق، لبد من �لإعد�د �جليد مل�شتقبل �ملن�شاأة وو�شع �لروؤية �لأمثل ملا ينبغي �أن تكون عليه 
لتجاوز �لعقبات �لتي ميكن �أن تعرت�شها، وللتغلب على �ملخاطر ور�شم م�شتقبل �أف�شل لها لذ� ت�شمنت عملية 

�لتخطيط �ل�شرت�تيجي عدة مر�حل هي :
أ-  التحليل االسرتاتيجي للبيئة:

�لبيئة  على  �لتعرف  حيث  من  ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مفتاح  هو  للبيئة  �ل�شرت�تيجي  �لتحليل  �إن 
�لد�خلية للمعرفة نقاط �لقوة ونقاط �ل�شعف، وحتليل �لبيئة �خلارجية للوقوف على �لفر�س و�لتهديد�ت 
�لتي ميكن �أن تو�جه �ملنظمة يف �مل�شتقبل، و�لتعرف على �ملوقف �لتناف�شي، و�حل�شة �ل�شوقية مقارنة مع 
باقي �ملنظمات. ويرى)Wheelen and Hunger،2000، �س9(، �أن �لتحليل �لبيئي" عبارة عن عر�س وتقييم 
وجمع �ملعلومات من بيئتي �ملنظمة �لد�خلية و�خلارجية و �إي�شال تلك �ملعلومات �إىل متخذي �لقر�ر د�خل 
�ملنظمة، وتهدف هذه �لعملية �إىل حتديد �لعو�مل �ل�شرت�تيجية �لد�خلية و�خلارجية للمنظمة و�لتي 
�أن �لتحليل �ل�شرت�تيجي ميثل �ملرحلة   )25 2004، �س  ت�شاهم يف حتديد م�شتقبلها"، ويرى) �لعارف، 
�لأوىل �لتمهيدية لعملية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�لتي تهدف لتوفري �ملعلومات �لالزمة لإمتام �ملر�حل 
�لالحقة لعملية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، ويرى �لباحث �أن �لتحليل �لبيئي يعني جمع وتقييم �ملعلومات 

حول �لبيئة �خلارجية للتعرف على �لفر�س �لتي ميكن �ل�شتفادة منها �لتهديد�ت �لتي ميكن جتنبها ، 
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جتنبها.  ميكن  �لتي  �ل�شعف  ونقاط  تنميتها  ميكن  �لتي  �لقوة  نقاط  على  للتعرف  �لد�خلية  و�لبيئة 
وعليه فاإنه ميكن ت�شنيف �لتحليل �لبيئي �إىل ت�شنيفني كما يلي:

1 -  حتليل البيئة الداخلية للمنظمة:
هو جتميع �لبيانات عن �لأد�ء �لد�خلي للمنظمة وحتليلها للك�شف عن نقاط �لقوة من �أجل تنميتها 
للمنظمة  �لد�خلية  �لبيئة  حتليل  �أن  �ملناف�شني  مع  باملقارنة  معاجلتها  على  و�لعمل  �ل�شعف  ونقاط 
�لقدر�ت  �أنه ي�شهم يف تقييم  للمنظمة، حيث  �ملنا�شبة  يعترب خطوة هامة يف �ختيار �ل�شرت�تيجية 
لغريها  بالن�شبة  �ملنظمة  موقف  يو�شح  �أنه  كما  للمنظمة،  و�ملعنوية  و�لب�شرية  �ملادية  و�لإمكانات 
طرق  عن  و�لبحث  منها  لال�شتفادة  وتعزيزها  �لقوة  نقاط  وحتديد  بيان  على  وي�شاعد  �ملنظمات  من 
تدعيمها م�شتقبلها، وعلى بيان وحتديد نقاط �ل�شعف حتى تتمكن �ملنظمة من �لتغلب عليها ومعاجلتها 

�أو تفاديها من خالل نقاط �لقوة �ملتوفرة للمنظمة )�لعريقي ، 2014،�س71(.

2- حتليل البيئة اخلارجية للمنظمة: 
�ختيار  عند  و�ل�شرورية  �ملهمة  �لأمور  من  �خلارجية  �لبيئية  �لعو�مل  وحتليل  در��شة  تعد 
�ل�شرت�تيجية �ملنا�شبة من خالل حتديد �لفر�س �ملتاحة للمنظمة و�لتعرف على �لظروف �ملحيطة 
بها يف مكان معني من �ل�شوق، ويف فرتة زمنية حمددة وتتمكن �ملنظمة من ��شتغالل تلك �لفر�س لتحقيق 
�أهد�فها �ل�شرت�تيجية. وحتديد �لتهديد�ت �أو �ملخاطر �ملحتملة �لتي قد ت�شبب خطرً� �أو �آثارً� �شلبية 
للمنظمة �شو�ء بدخول مناف�شني لل�شوق �أو تغري�ت يف �أذو�ق �مل�شتهلكني )�لدوري، 2005، �س 158(.
وعليه فاإن حتديد كل من نقاط �لقوة و�ل�شعف �لد�خلية، و�لفر�س و�لتهديد�ت �خلارجية ي�شاعد 
وذلك  �ملحيطة  �لبيئية  ظروف  ظل  يف  �ملنا�شبة  �ل�شرت�تيجية  تبني  على  �ل�شرت�تيجية  �لإد�رة 

ت�شهياًل للو�شول �إىل �لأهد�ف �لتي ت�شعى �ملنظمة �إىل حتقيقها.
ب-  صياغة االسرتاتيجية:

تعرف �ل�شرت�تيجية باأنها: " �إعالن للنو�يا وحتديد ما ترغب �لو�شول �إليه على �ملدى �لطويل، وهذ� 
ي�شتلزم �لإملام بكل �لعمليات �ملرتبطة بذلك تفاديًا للعرث�ت �ملحتملة، وهي ر�شم �مل�شار �مل�شتقبلي بالن�شبة 
للمنتجات و�خلدمات �لتي �شتقدم لالأ�شو�ق �مل�شتهدفة وكيفية �لقيام بذلك. )�شل�شلة �لإد�رة �ملثلى، 2002 

، �س6(، ويتم �شياغة �ل�شرت�تيجية وفق �خلطو�ت �لتالية:
 1 - صياغة الرسالة:

�مل�شابهة  �ملنظمات  من  غريها  عن  �ملنظمة  مييز  �لذي  "�لغر�س  �أنها  على  �ملنظمة  ر�شالة  تعرف 
�لعو�مل  �ملنظمة من  �ل�شوق"، وتعترب ر�شالة  �أو  �ملنتج  �ملنظمة من منظور  ويحدد من خاللها عمليات 
�ملهمة �لتي ت�شاهم يف متا�شك �ملنظمة وحتديد وجهتها وتركيز جهودها يف �لجتاه �ملحدد، وللر�شالة 
�جليدة جمموعة من �ملكونات ينبغي �أن تعرب عن جمال �لعمل، �لزبائن و�لأ�شو�ق �لرئي�شة، �لنطاق 
�ل�شورة  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شتخدمة،  و�لتكنولوجيا  �لرئي�شة،  و�ملنتجات و�خلدمات  �ملغطى،  �جلغر�يف 

�ملرغوبة للموؤ�ش�شة )�لعارف،2004، �س29(. ويرى) �لنجار،2001، �س28(،�أن �ملنظمة �لناجحة 
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هي �لتي تقوم ب�شياغة  ر�شالتها يف �شكل  مكتوب بينما تف�شل منظمات �أخرى �لقت�شار على �لفهم 
�ل�شمني للر�شالة من قبل �لأفر�د دون �حلاجة �إىل تدوينها.

2 - صياغة األهداف الرئيسة للمنظمة:
�لذي يجب  ما  لن�شاط خمطط خالل فرتة معينة حيث حتدد  �لنهائية  �لنتيجة  �لأهد�ف متثل 
يكون  ما  وغالبا  لر�شالتها،  �ملن�شاأة  حتقيق  �إىل  �لأهد�ف  حتقيق  يوؤدي  �أن  ويجب  ومتى؟  �إجناز؟ 
�شنو�ت  خم�س  من  لأكرث  ميتد  وقد  �لعادة،  يف  �شنة  على  يزيد  �ملنظور  هذ�  من  �ل�شرت�تيجي  �لهدف 
ت�شعى  �لتي  �لنتائج  عن  عبارة  �أنها   ) �س26  عثمان،2003،  ويرى)   ،  ) �س29  �لنجار،2001،   (
�ملنظمة لتحقيقها من خالل قيامها باأن�شطتها. ويرى �لكثري من �لكتاب �أن هناك نوعني من �لأهد�ف 
على م�شتوى �ملنظمة وهي عبارة عن �أهد�ف طويلة �لأجل للمنظمة ومتثل)Goals( يجب �لتفريق 
بينهما: �لأول هو �لغايات ما ير�د حتقيقه بدون �أي حتديد كمي للنتيجة،  كاأن ت�شعى �ملنظمة لزيادة 
�لربحية �أو �حل�شة �ل�شوقية ولكن دون �أن حتدد �ملقد�ر �لذي تريد �أن تزيد به �لربحية �أو �حل�شة 
�ل�شوقية ،�أما �لنوع �لثاين فيتمثل يف �أهد�ف حتمل معنى كمي، كاأن ت�شعى �ملنظمة �إىل زيادة مبيعاتها، 
هذ�  لتحقيق  �لزمنية  �لفرتة  حتديد  يجب  كما  مثال،   %  10 بن�شبة   بالأهد�ف   )Objectives(
�أن تكون �لأهد�ف  �ملقبلة، ويجب  �ل�شنة  نهاية  �ملبيعات مع  �لزيادة يف  كاأن تخطط لتحقيق  �لهدف، 

و��شحة ومفهومة قابلة للقيا�س وحمددة باإطار زمني حتى ميكن حتقيقها.

3 - صياغة اخلطط والسياسات والربامج:
كمرحلة لحقة لبد من حتويل �لأهد�ف طويلة �لأجل �إىل خطط مرحلية و�شيا�شات وبر�مج 
�إن�شاء  يتم  حيث  وحمددة.  و��شحة  ونوعية  كمية  مقايي�س  ذ�ت  �لعملي  للتطبيق  قابلة  تنفيذية 
�إىل  �ملو�شوعة، بالإ�شافة  �لتي من خاللها �شيتم تطبيق �خلطط �ل�شرت�تيجية  �لتنفيذية  �لرب�مج 
�إن�شاء �ملو�زنات �ملالية �ملتعلقة باأن�شطة �ملنظمة للفرتة �لقادمة، وهذه �لرب�مج و�ملو�زنات على درجة 
عالية من �لأهمية؛ لكونها متثل دليل ي�شرت�شد بها �لعاملون يف هذه �ملنظمات بالإ�شافة لكونها مقيا�س 
، �س29(.  �إجنازه من هذه �خلطط �ل�شرت�تيجية )�لعارف،2004  ��شتخد�مه لتحديد ما مت  ميكن 
ويعد �ل�شيا�شات توجيهات عامة يقوم بو�شعها �مل�شتوى �لإد�ري �لأعلى مع مر�عاة م�شاركة �مل�شتويات 
��شرت�تيجيات  لتنفيذ  وم�شاعديهم  للمديرين  و�لت�شرفات  و�لقر�ر�ت  �لتفكري  لإر�شاد  وذلك  �لتالية 
�ملن�شاأة، فال�شيا�شات تعمل على توفري �لإر�شاد�ت �لالزمة جلعل عمليات �لتنفيذ ت�شري ب�شورة مت�شقة 
باأنها"  �س14(،   ،Wheelen and Hunger،2000(ويعرفها للمن�شاأة".  �ل�شرت�تيجية  �لأهد�ف  مع 
�ل�شرت�تيجية  بناء  �أو  �شياغة  مرحلة  بني  ما  تربط  و�لتي  �لقر�ر  �تخاذ  لعملية  �لعامة  �خلطوط 
�ملوظفني  جميع  �أن  من  تتاأكد  لكي  وذلك  �ل�شيا�شات  �لأعمال  منظمات  وت�شتخدم  تنفيذها،  ومرحلة 
و�أهد�فها  �ملنظمة  ر�شالة  من  كل  تدعم  �لتي  �لأن�شطة  بكافة  ويقومون  �ل�شليمة  �لقر�ر�ت  يتخذون 

و��شرت�تيجياتها .
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املطلب الثاني: امليزة التنافسية

أوال: مفهوم امليزة التنافسية:
وجهة  ح�شب  عرفها  طرف  فكل  �لتناف�شية،  �مليزة  مفهوم  حتديد  يف  و�لكتاب  �لباحثون  �ختلف 
نظره، وتوجهه �لقت�شادي لذلك فاإنه ل يوجد مفهوم حمدد للميزة �لتناف�شية متفق عليه بني �لكتاب 
باأنها  �س61(،  )�لزعبي،1999،  عرفها  فقد  �ملفهوم،  بهذ�  �ملرتبطة  �لعنا�شر  لكرثة  وذلك  و�لباحثني 
ن�شبيا،  طويلة  ملدة  بها  �لحتفاظ  وميكنها  �ملنظمات  بها  تنفرد  ن�شبية  خ�شائ�س  جمموعة  �أو  خا�شية 
للعمالء.   وخدمات  �شلع  من  تقدمه  فيما  �ملناف�شني  على  �لتفوق  من  ومتكنها  حماكاتها،  �شعوبة  نتيجة 
وعرفها )Macmillan & Tampoe ،2000، �س89(،باأنها �لأد�ة �لتي بها �ملنظمة ميكن �أن تتفوق 

يف �ملناف�شة على �لآخرين.

ثانيا: عناصر امليزة التنافسية  :
1 - التمايز: 

�إىل �جلديد يف  د�ئما  و�ل�شباق  �شاكلته  ور�ئع وجديد يف  �لنوع وبديع  �لتمايز" باأنه فريد يف  يعرف 
على  قدرتها  خالل  من  يتكون  �لأعمال  منظمة  يف  و�لتميز  �س44(،  )�ل�شكارنة،2005،  �لعمل"  جمال 
�لتميز عن غريها من �ملنظمات �لأخرى �ملناف�شة يف نف�س قطاع �لأعمال �شو�ء كان ذلك بنوعية وجودة 
�أو طبيعة �ملو�رد �لتي متتلكها مبا ميكنها من حتقيق �مليزة �لتناف�شية  �ملنتجات و�خلدمات �لتي تقدمها، 
وقدرتها على حتقيق �ل�شتمر�رية من خالل تقدمي �ملنتجات و�خلدمات ب�شكل �أف�شل ي�شعب تقليده، و�أهم 

�أبعاد �لتمايز هي :
�أ -تقدمي �شلع وخدمات متميزة عن �لآخرين.

ب -وجود خرب�ت ومهار�ت متميزة.
ج -وجود تقنيات متقدمة ل ميلكها �لآخرون.

2 - اإلبداع: 
�أ�شار )Daft ،2002، �س120( ، �إىل �أن �لإبد�ع هو �لقدرة على جمع  �أو م�شاركة �ملعلومات بغر�س تطوير 
�أفكار جديدة، و�لإبد�ع يعني �لتجديد من خالل �إعادة ت�شكيل �أو عمل �لأفكار �جلديدة لتقدمي �شيء ما 
جديد بغر�س تطوير �أفكار جديدة. )�ل�شكارنة، 2005، �س27(، وعرفته منظمة �لتعاون و�لتنمية يف 
�مليد�ن �لقت�شادي عام 2002 على �أنه" جمموع �خلطو�ت �لعلمية و�لفنية و�لتجارية و�ملالية �لالزمة 
لنجاح تطوير وت�شويق منتجات �شناعية جديدة �أو حم�شنة، و�ل�شتخد�م لأ�شاليب وعمليات �أو معد�ت 
جديدة �أو حم�شنة �أو �إدخال طريقة جديدة يف �خلدمة �لجتماعية، و�لبحث و�لتطوير خطوة و�حدة 
من هذه �خلطو�ت . ومن خالل ما تقدم ميكن �عتبار �لإبد�ع باأنه تطبيق لأفكار جديدة توؤدي �إىل حت�شني 
ملحوظ على �خلدمات، طر�ئق �لإنتاج، �لتنظيم و�لت�شويق د�خل �ملنظمة بكيفية تهدف �إىل �إحد�ث �أثر 

�إيجابي وناجح على �أد�ء ونتائج �ملنظمة.
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ثالثا: خصائص امليزة التنافسية 
هناك خ�شائ�س للميزة �لتناف�شية تتمثل مبا يلي: 

	 �أن �مليزة �لتناف�شية ن�شبية ولي�شت مطلقة.•
	  �أنها توؤدي �إىل حتقيق �لتفوق و�لأف�شلية على �ملناف�شني. •
	 �أنها تنبع من د�خل �ملنظمة وحتقق قيمة لها. •
	 تنعك�س يف كفاءة �أد�ء �ملنظمة لأن�شطتها �أو يف قيمة ما يقدم للم�شرتين �أوكالهما. •
	 تتحقق ملدة طويلة ول تزول ب�شرعة عندما يتم تطويرها وجتديدها.•

رابعا: مصادر امليزة التنافسية
يرى )عثمان،2003،�س46-45(، �أن م�شادر �مليزة �لتناف�شية تتكون من:

�مللكية:  تت�شمن قدرة �ملنظمة على �شر�ء �ملوجود�ت �لتي ت�شاهم يف خدمة م�شتهلكني بطريقة �أف�شل . 1
من �ملناف�شني، ويرتتب على ذلك متتع �ملنظمة مبركز قوي يف �ل�شوق، ح�شولها على مو�رد فريدة من 

نوعها، ومتتعها ب�شمعة جيدة عن �أد�ئها.
�لو�شول للمو�رد:  يت�شمن هذ� �مل�شدر متتع �ملنظمة مبيزة تناف�شية لأن لها �لقدرة على �لو�شول �إىل . 2

�شوق �ملو�رد و�ل�شلع بطريقة �أكفاأ من �ملناف�شني، ويتطلب هذ� متتع �ملنظمة باملهارة، �ملعرفة، �خلربة، 
و�لقوة و�ل�شلطة يف �لبيئة �ملوجودة فيها، ويتطلب ذلك �أي�شا وجود عالقات خارجية للمنظمة مع كل 

�ملوردين ،قنو�ت �لتوزيع ،�ل�شركاء ،و�ل�شلطات �حلكومية.
ت�شاعدها . 3 و�لتي  �لأعمال  منظمة  بها  تتمتع  �لتي  و�لقدر�ت  �ملعرفة  �إىل  �لكفاءة  تن�شب   : �لكفاءة 

على �لقيام باأن�شطتها بطريقة �أكرث كفاءة من �ملناف�شني. ولغر�س ��شتغالل �مل�شادر �آنفة �لذكر لبد 
�ل�شركة يف  �لأوىل تعزيز قدرة  �لطريقة  وتت�شمن:  للقيام بذلك،  �إىل وجود طريقتني  �لإ�شارة  من 
��شتغالل تلك �مل�شادر وذلك خللق قيمة �أو منفعة للم�شتهلك بطريقة �أف�شل من �ملناف�شني وتدعى هذه 
�لطريقة بالتوجه نحو �لإبد�ع، �أما �لطريقة �لثانية فتت�شمن حماولة ت�شييق �ملجال �أمام �ملناف�شني 
للم�شتهلك  تذكر  قيمة  �أو  منفعة  �أي  حتقيق  من  ملنعهم  وذلك  �لتناف�شية،  �مليزة  م�شادر  ��شتغالل  يف 
قبل  �ل�شتغالل  نحو  �لتوجه  �لطريقة  هذه  وتدعى  ملنظمة،  من  له  �ملتحققة  �لقيمة  مع  باملقارنة 

�لأخرين )عثمان،2003،�س45-46(
خامسا: مؤشرات امليزة التنافسية 

مثل  �لتناف�شية  للميزة  �ملنظمة  �متالك  على  للدللة  ت�شتخدم  �لتي  �ملوؤ�شر�ت  من  �لعديد  هناك    
�لربحية، �حل�شة �ل�شوقية، �لنمو �ل�شنوي لالأن�شطة �مل�شرفية ، ور�شا �لعمالء وغريها . و�أكرث �ملوؤ�شر�ت 
��شتخد�م و�شيوعا هي موؤ�شر�ت �لربحية، �حل�شة �ل�شوقية، �لنمو �ل�شنوي لالأن�شطة �مل�شرفية ملا تتمتع 
به هذه �ملوؤ�شر�ت من مز�يا مثل توفر �لبيانات �لالزمة حل�شابها و�شهولة �حل�شول عليها كما �أن جميع تلك 

�ملوؤ�شر�ت كمية �أي ميكن ح�شابها بدقة و�شهولة على �لعك�س من �ملوؤ�شر�ت �لو�شفية كر�شا �لعمالء.
�لربحية: هي مقيا�س ي�شتعمل لتقييم �أد�ء �مل�شارف عن طريق ن�شبة �شايف �لدخل �إىل �لأ�شول �أو . 1

�ل�شتثمار�ت، وميكن تعظيم �لربحية عن طريق تنويع ��شتخد�مات �مل�شارف و��شتخد�م �لتقنيات 
�حلديثة و��شتغالل �ملو�رد ب�شكل �أف�شل. 



جامعـة العلــوم الحديثة30
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�حل�شة �ل�شوقية:  ي�شتخدم مقيا�س �حل�شة �ل�شوقية للتمييز بني �لر�بحني و�خلا�شرين يف �ل�شوق . 2
حيث هذ� �ملقيا�س ي�شتخدم حل�شاب ن�شيب �ملنظمة من �ملبيعات يف �ل�شوق مقارنته مع �ملناف�شني 

�لرئي�شيني.
للم�شارف . 3 �لرئي�شي  �لن�شاط  و�لإير�د�ت: حيث تعترب حمور  و�لود�ئع  للقرو�س  �ل�شنوية  �لنمو 

فهي خمرجات �لن�شاط �لتي من خاللها يتم حتقيق �لأرباح وبالتايل حتقيق �لنمو و�ل�شتمر�رية 
لها  �ل�شوقية  زيادة �حل�شة  و  �مل�شارف  �أعمال  موؤ�شرً� على جناح  �ل�شنوي  �لنمو  ويعد  �ل�شوق،  يف 
بعملية  �لقيام  �أثناء  �مل�شارف  من  �لعديد  وت�شعى  �ل�شوق،  يف  �لتناف�شي  موقفها  من  يدعم  مما 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�شع هدف حمدد �ملقد�ر يف �لنمو �ملر�د حتقيقه كاأحد معايري �لنجاح 

)عثمان،2003 �س27 (.

املبحث الثاني: الدراسة العملية
املطلب األول: أداة الدراسة وأساليب التحليل املستخدمة

أوال: أداة الدراسة: 
�عتمدت �لدر��شة على �ل�شتبانة يف جمع �لبيانات �ملتعلقة بالدر��شة �مليد�نية وقد تكونت �ل�شتبانة 

من جزئيني هما:
اجلزء األول:

 يت�شمن معلومات �شخ�شيه عامة عن عينة جمتمع �لدر��شة و�لتي �شملت: )�لعمر، �جلن�س، �ملوؤهل، 
عدد �شنو�ت �خلربة(.

اجلزء الثاني : 
يت�شمن �لبيانات �خلا�شة مبتغري�ت �لدر��شة ويتكون من ق�شمني هما: 

�لق�شم �لأول : �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �لبنك ميثل �ملتغري �لرئي�شي �مل�شتقل وي�شمل على متغريين 
فرعيني هما: �لتحليل �لبيئي و�شياغة �ل�شرت�تيجية، وقد �حتوى على )25( �شوؤل خا�شة باملتغري 
�خلما�شي  ليكارت  مقيا�س  على  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مقيا�س  فقر�ت  جميع  �شيغت  وقد  �مل�شتقل 

)مو�فق ب�شده، مو�فق، حمايد، غري مو�فق، غري مو�فق ب�شده(.
�لق�شم �لثاين : يحتوي على �لبيانات �ملتعلقة باملتغري �لتابع �مليزة �لتناف�شية ويتكون من )10( �أ�شئلة 
ليكارت  مقيا�س  �ختيار  مت  وقد  �خلما�شي،  ليكارت  �ل�شابق  �ملقيا�س  نف�س  على  فقر�ته  جميع  �شيغت 
�لأو�شاط  ولإيجاد  �ل�شتبيان  يف  �لو�ردة  �لعبار�ت  حول  �لدر��شة  عينة  �أفر�د  �آر�ء  لبيان  �خلما�شي 
�حل�شابية لآر�ء عينة �لدر��شة، فقد خ�ش�شت �أوز�ن ترجيحية تتفق مع �إجابات �أفر�د عينة �لدر��شة 
حيث خ�ش�س �لوزن )5( للحالة مو�فق ب�شدة )4( للحالة مو�فق )3( للحالة حمايد )2( للحالة غري 

مو�فق )1( للحالة غري مو�فق ب�شدة.
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ثانيا: األساليب اإلحصائية املستخدمة :
 مت ��شتخدم �لربنامج �لإح�شائي )SPSS( لتحليل بيانات �لدر��شة وكانت �لأ�شاليب على �لنحو �لتايل:

	 �ختبار �ألفا كرو نباخ ملعرفة مدى ثبات �أد�ة �لدر��شة ومدى م�شد�قية �آر�ء �لعينة.•
	 �لتكر�ر�ت و�لن�شب �ملئوية حل�شاب تكر�ر ون�شبة �لبيانات �لعامة للم�شاركني يف �لعينة.•
	 �لدر��شة ومدى • �مل�شاركة يف  �لعينة  �آر�ء  متو�شط  ملعرفة  �ملعياري  و�لنحر�ف  �ملتو�شط �حل�شابي 

�نحر�ف �إجابات �لعينة عن متو�شطها.
	 درجة �لثقة %95 لدرجة �ملو�فقة لتعميم �لنتائج على جمتمع �لدر��شة.•
	 T للعينة �لو�حدة )One Sample T Test( ملعرفة وجود �لدللة �لإح�شائية يف • �ختبار 

�نحر�ف متو�شط �لعينة عن �لو�شط �لفرت��شي )3( )درجة حمايد(.
	 �ختبار �لنحد�ر �خلطي �لب�شيط ملعرفة �لعالقة بني �ملتغري�ت �مل�شتقلة و�ملتغري �لتابع.•

ثالثا: اختبارات صدق وثبات أداة الدراسة امليدانية 
�ملحكمني  وللتاأكد من �شدق �ل�شتبانة و�شحة فقر�تها وو�شوحها فقد مت عر�شها على جمموعة من 
فقر�ت  ثبات  ملعرفة   )Cornbach's Alpha( نباخ  كرو  �ألفا  �ختبار  ��شتخد�م  ومت  �ملتخ�ش�شني، 
�ل�شتبيان  قائمة  م�شد�قية  فاإن   %  60 من  �أقل  �ألفا  معامل  قيمة  كانت  فاإذ�  وم�شد�قيتها،  �ل�شتبانة 
�ألفا  قيمة  كانت  و�إذ�  مقبولة،  �مل�شد�قية  تعترب   %  70 �إىل   %  60 بني  كانت  �إذ�  بينما  �شعيفة،  تكون 
% فامل�شد�قية   80 �إذ� كانت �لقيمة �أكرث من  % تعترب �أد�ة �لدر��شة جيدة، بينما   80 % �إىل   70 بني 

تكون مرتفعة.
جدول رقم )1( : نتائج �ختبار كرونباخ )�ألفا( لأد�ة �لدر��شة

درجة �مل�شد�قية Alpha½ درجة �لثبات Alpha�ملحورعدد �لفقر�ت�لبعد

�لتخطيط �ل�شرت�تيجي
%�لتحليل �لبيئي10  88.6%  94.1
%�شياغة �ل�شرت�تيجية15  93.0%  96.4

%�مليزة �لتناف�شية10�مليزة �لتناف�شية  89.5%  94.6
%�لإجمايل35  95.6%  97.8

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

بن�شبة  كانت  عام  ب�شكل  �لبيانات  جمع  لأد�ة  �لثبات  معــامل  قيمة  �أن   )1( رقم  �جلدول  من  يت�شح 
�لعينة  لإجابات  �مل�شـــــــــد�قية  ن�شبة  وكانت  جدً�،  مرتفعة  �لثبات  ن�شبة  �أن  يعني  وهذ�   )%  95.6(
)97.8 %( وهذ� يعني �أن درجة م�شد�قية �لإجابات مرتفعة، مما ي�شري �إىل �أن �لنتائج �لتي �شرتد لحقًا 

قابلة للتعميم على جمتمع �لدر��شة.
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املطلب الثاني: حتليل خصائص عينة الدراسة 
أواًل: متغري اجلنس:

جدول رقم )2( : نتائج �لتكر�ر و�لن�شبة �ملئوية ملتغري �جلن�س �مل�شاركني بالعينة
�جلن�س �لتكر�ر �لن�شبة

ذكر 51 %  71.8
�أنثى 20 %  28.2

�لإجمايل 71 %  100.0
�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يتبني من �جلدول رقم )2( �أن �أغلب �أفر�د �لعينة هم من �لذكور 71.8 % وبتكر�ر بلغ )51(، بينما 
كانت ن�شبة �لإناث 28.2 % وبتكر�ر بلغ )20(.

ثانيا: متغري العمر :
جدول رقم)3(: نتائج �لتكر�ر و�لن�شبة �ملئوية ملتغري �لعمر �مل�شاركني بالعينة

�لعمر �لتكر�ر �لن�شبة �ملئوية

�أقل من 40 عام 61 %  85.9
من 40 �إىل �أقل من 50 عام 10 %  14.1

فاأكرث عام    50 0 %  0
�لإجمايل 71 %  100.0

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

 %  85.9 40 عام(  �لعمر )�أقل من  �لعينة هم من فئة  �أفر�د  �أن غالبية  تبني من �جلدول رقم)3( 
وبتكر�ر بلغ )61(، وت�شري هذه �لنتيجة �إىل وجود �ل�شباب بن�شبة عالية �شمن عينة �لدر��شة يليها فئة 
�لعمر )من 40 �إىل �أقل من 40 عام( 14.1 % وبتكر�ر بلغ )10(، و�أخريً� فئة �لعمر )50 عــــام فاأكرث( 

.)0( بلغ  وبتكر�ر   %  0

ثالثا: متغري املؤهل العلمي :
جدول رقم )4(:  �لتكر�ر و�لن�شبة �ملئوية ملتغري �ملوؤهل �لعلمي �مل�شاركني بالعينة

�ملوؤهل �لعلمي �لتكر�ر �لن�شبة �ملئوية
دبلوم فاأقل 5 %  7.0
بكالوريو�س 52 %  73.2

در��شات عليا 14 %  19.7
�لإجمايل 71 %  100.0

�مل�شدر �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يتبني من �جلدول رقم )4( �أن غالبية �أفر�د �لعينة من حملة �ملوؤهل )بكالوريو�س( 73.2 % وبتكر�ر 
بلغ )52( وهو ما يعني �أن �لبنوك يف �ليمن عينة �لدر��شة حتر�س على توظيف �أ�شحاب �ملوؤهالت 
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�ملوؤهــــــل  فئة  و�أخيــــرَ�   ،)14( بلغ  وبتكر�ر   %  19.7 عليا(  )در��شات  �ملوؤهل  فئة  يليها  �جلامعية، 
)دبلوم فاأقل( 7 % وبتكر�ر بلغ )5(. 

رابعا: متغري عدد سنوات اخلربة:
جدول رقم )5(:  �لتكر�ر و�لن�شبة �ملئوية ملتغري عدد �شنو�ت �خلربة �مل�شاركني بالعينة

عدد �شنو�ت �خلربة �لتكر�ر �لن�شبة �ملئوية
�أقل من 10 �شنو�ت 45 %  63.4

من 10 �إىل �أقل من 15 �شنة 12 %  16.9
فاأكرث �شنة   15 14 %  19.7

�لإجمايل 71 %  100.0
�مل�شدر �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يتبني من �جلدول رقم )5( �أن غالبية �أفر�د �لعينة هم من فئة �شنو�ت �خلدمة )�أقل من 10 �شنو�ت( 
بن�شبة 63.4 % وبتكر�ر بلغ )45( وهو ما يعني �أن عينة �لدر��شة متتلك خرب�ت ل باأ�س بها يف ممار�شة 
عملها يف �لبنوك، ثم فئة �شنو�ت �خلربة )15 �شنة فاأكرث( بن�شبة 19.7 % وبتكر�ر بلغ )14(، يليها فئة 
�شنو�ت �خلدمة )من �شنة �إىل 5 �شنو�ت( بن�شبة 29.3 % وبتكر�ر بلغ )29(، و�أخريً� فئة �شنو�ت �خلربة 
)من 10 �إىل �أقل من 15 �شنة( بن�شبة 16.9 % وبتكر�ر بلغ )12(، ومن هذه �لنتائج يت�شح لنا �أن هناك 

خرب�ت جيدة لدى �أفر�د �لعينة يف �لبنوك.

خامسا: احتساب التقدير اللفظي

جدول رقم )6(: �حت�شاب �لتقدير �للفظي لأ�شئلة �لدر��شة
كيفية �حت�شاب �لتقدير �للفظي

�إذ� كانت �لن�شبة�لتقدير �للفظي�إذ� كان �ملتو�شط
�أقل من 36 %غري مو�فق مطلقا�أقل من 1.8

من 36 % و�أقل من 52 %غري مو�فقمن 1.8 و�أقل من 2.6
من 52 % و�أقل من 68 %حمايدمن 2.6 و�أقل من 3.4
من 68 % و�أقل من 84 %مو�فق من 3.4 و�أقل من 4.2

من 84 % حتى 100 %مو�فق متامًامن 4.2 حتى 5
�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

�لنحو  على  وذلك  �لدر��شة،  لأ�شئلة  �للفظي  �لتقدير  �حت�شاب  كيفية   )6( رقم  �جلدول  من  يت�شح 
�لتايل: �إذ� كان �ملتو�شط �حل�شابي لل�شوؤ�ل �أقل من 1.8 و�لن�شبة �أقل من 36 % فان �لتقدير �للفظي له 
 %  36 2.6 و�لن�شبة من  1.8 و�أقل من  هو )غري مو�فق مطلقا(، و�إذ� كان �ملتو�شط �حل�شابي لل�شوؤ�ل من 
 2.6 % فان �لتقدير �للفظي له هو )غري مو�فق(، و�إذ� كان �ملتو�شط �حل�شابي لل�شوؤ�ل من   52 و�أقل من 
و�أقل من 3.4 و�لن�شبة من 52 % و�أقل من 68 % فان �لتقدير �للفظي له هو )حمايد(، و�إذ� كان �ملتو�شط 
�حل�شابي لل�شوؤ�ل من 3.4 و�أقل من 4.2 و�لن�شبة من 68 % و�أقل من 84 % فان �لتقدير �للفظي له هو 
فان   %  100 % حتى   84 من  و�لن�شبة   5 4.2 حتى  من  لل�شوؤ�ل  �ملتو�شط �حل�شابي  كان  و�إذ�  )مو�فق(، 

�لتقدير �للفظي له هو )مو�فق متامًا(.
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املطلب الثالث: التحليل حسب متغريات الدراسة

أوال: املتغري املستقل " التخطيط االسرتاتيجي"
املتغري الأول: التحليل البيئي:

 حتليل البيئة الداخلية
جدول رقم )7(: نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري حتليل �لبيئة �لد�خلية

رقم �لرتبة
�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لفقرة

�ملعياري
درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع �لدر��شة 
�لتقدير بدرجة �لثقة 95 %

�للفظي �لن�شبة �لدنيا�لن�شبة �لعليا

تعمل �لإد�رة على �لتعرف على نقاط 12
%4.05630.62991�شعفها �لد�خلية للتغلب عليها.  81.1%  84.1% مو�فق78.1 

تهتم �لإد�رة بتقييم �لو�شع �ملايل للبنك 24
%4.01410.72689عند �تخاذ �لقر�ر.  80.3%  83.7% مو�فق76.8 

31
تعمل �لإد�رة على در��شة �لبيئة 

�لد�خلية للبنك للتعرف على نقاط �لقوة 
و�ل�شتفادة من منها يف �مل�شتقبل.

4.00000.79282%  80.0%  83.8% مو�فق76.2 

تاأخذ �لإد�رة باحل�شبان �خلرب�ت 43
%3.76060.91752و�لكفاء�ت �ملتوفرة عند �تخاذ �لقر�ر�ت.  75.2% مو�فق79.670.9% 

تهتم �لإد�رة بجمع وتقييم �ملعلومات حول 55
%3.64790.86352مالئمة �لهيكل �لتنظيمي.  73.0%  77.0% مو�فق68.9 

%3.89580.60461�ملتو�شط  77.9%  80.8% مو�فق75.1 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T0.05قيمة

12.4840.000*
�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

�أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )3.9( وبلغ �لنحر�ف  يت�شح من �جلدول رقم )7( 
�أنه  تو�فق  �لعينة  �أفر�د  �أغلبية  �أن  على  يدل  وهذ�   )%  77.9( مو�فقة  وبدرجة   )0.605( �ملعياري 
يوجد حتليل للبيئة �لد�خلية يف �لبنوك، حيث �أحتلت �لفقرة رقم )2( �ملرتبة �لأوىل مبتو�شط ح�شابي 
�أن �لإد�رة تعمل على �لتعرف على  �أن �لعينة تو�فق  %( وهذ� يعني  )4.06( وبدرجة مو�فقة )81.1 
ح�شابي  مبتو�شط  �لثانية  �ملرتبة  يف   )4( رقم  �لفقرة  وحلت  عليها،  للتغلب  �لد�خلية   �شعفها  نقاط 
)4.01( وبدرجة مو�فقة )80.3 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لإد�رة تهتم بتقييم �لو�شع �ملايل 
للبنك عند �تخاذ �لقر�ر، وحلت �لفقرة )1( يف �ملرتبة �لثالثة مبتو�شط ح�شابي )4.0( وبدرجة مو�فقة 
)80 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق على �أن �لإد�رة تعمل على در��شة �لبيئة �لد�خلية للبنك للتعرف 
على نقاط �لقوة و�ل�شتفادة من منها يف �مل�شتقبل، وجاءت �لفقرة رقم )3( يف �ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط 
ح�شابي )3.76( وبدرجة مو�فقة )75.2 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لإد�رة تاأخذ باحل�شبان 
�لأخرية  �ملرتبة  يف   )5( رقم  �لفقرة  حلت  فيما  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  عند  �ملتوفرة  و�لكفاء�ت   �خلرب�ت 
مبتو�شط ح�شابي )3.65( وبدرجة مو�فقة )73 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لإد�رة تهتم بجمع 

وتقييم �ملعلومات حول مالئمة �لهيكل �لتنظيمي.
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حتليل البيئة اخلارجية
جدول رقم )8(: نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري حتليل �لبيئة �خلارجية

رقم �لرتبة
�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لفقرة

�ملعياري
درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع �لدر��شة 
�لتقدير بدرجة �لثقة 95 %

�للفظي
�لن�شبة �لدنيا�لن�شبة �لعليا

110
يهتم �لبنك مبتابعة �لتطور 

و�لتقدم �لتكنولوجي لال�شتفادة 
منه يف �لعمليات.

4.18310.66138%  83.7%  86.8% مو�فق80.5 

يهتم �لبنك بر�شد ما يحدث يف 27
%4.09860.73979بيئته �لقت�شادية من تغري�ت.  82.0%  85.5% مو�فق78.5 

39
يهتم �لبنك بتجميع وتقييم 

�ملعلومات عن �لظروف 
�لتناف�شية.

4.09860.63595%  82.0%  85.0% مو�فق79.0 

46

تعمل �لإد�رة على در��شة �لبيئة 
�خلارجية للبنك للتعرف على 
�لفر�س �ملتوقعة و�ل�شتفادة 

منها. 

4.04230.81830%  80.8%  84.7% مو�فق77.0 

58
يهتم �لبنك بر�شد ومتابعة 

�لت�شريعات �حلكومية و�لقو�نني 
�ملهنية. 

4.00000.86189%  80.0%  84.1% مو�فق75.9 

%4.08450.56230�ملتو�شط  81.7%  84.4% مو�فق79 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T 0.05قيمة  
16.2510.000*

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )8( �أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )4.08( وبلغ �لنحر�ف 
�ملعياري )0.562( وبدرجة مو�فقة )8.7 %( وهذ� يدل على �أن �أغلبية �أفر�د �لعينة مو�فقون �أنه يوجد 
ح�شابي  مبتو�شط  �لأوىل  �ملرتبة   )10( رقم  �لفقرة  �أحتلت  حيث  �لبنوك،  يف  �خلارجية  للبيئة  حتليل 
)4.18( وبدرجة مو�فقة )83.7 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لبنك يهتم مبتابعة �لتطور و�لتقدم 
ح�شابي  مبتو�شط  �لثانية  �ملرتبة  يف   )7( رقم  �لفقرة  وحلت  �لعمليات،  يف  منه  لال�شتفادة  �لتكنولوجي 
)4.1( وبدرجة مو�فقة )82 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لبنك يهتم بر�شد ما يحدث يف بيئته 
�لقت�شادية من تغري�ت، وحلت �لفقرة )9( يف �ملرتبة �لثالثة مبتو�شط ح�شابي )4.1( وبدرجة مو�فقة 
)82 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق على �أن �لبنك يهتم بتجميع وتقييم �ملعلومات عن �لظروف �لتناف�شية، 
وجاءت �لفقرة رقم )6( يف �ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط ح�شابي )4.04( وبدرجة مو�فقة )80.8 %( وهذ� 
يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لإد�رة تعمل على در��شة �لبيئة �خلارجية للبنك للتعرف على �لفر�س �ملتوقعة 
و�ل�شتفادة منها، فيما حلت �لفقرة رقم )8( يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�شط ح�شابي )4( وبدرجة مو�فقة 
)80 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لبنك يهتم بر�شد ومتابعة �لت�شريعات �حلكومية و�لقو�نني �ملهنية.
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املتغري الثاني: صياغة االسرتاتيجية
�سياغة الر�سالة

جدول رقم )9(:  نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري �لر�شالة

�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرةرقم �لفقرة�لرتبة
�ملعياري

درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع 
�لدر��شة بدرجة �لثقة 

% �لتقدير 95 
�للفظي

�لن�شبة 
�لن�شبة �لدنيا�لعليا

لدى �لبنك ر�شالة و��شحة تت�شم بدقة 111
%4.22540.77822�لتعبري.  84.5%  88.2% مو�فق 80.8 

ب�شدة

تعرب ر�شالة �لبنك عن �خلدمات �لرئي�شية 213
%4.18310.61667�لتي يقدمها.  83.7%  86.6% مو�فق80.7 

تعرب ر�شالة �لبنك عن كل من �لزبائن 312
%4.11270.72800و�لأ�شو�ق �لرئي�شية  82.3%  85.7% مو�فق78.8 

ر�شالة �لبنك طموحة وحمفزة للعمل و�إبد�ع 414
%4.11270.78466�لعاملني د�خل �لبنك.  82.3%  86.0% مو�فق78.5 

ر�شالة �لبنك قابلة للتحول �إىل خطط 515
%4.09860.72022و�شيا�شات وبر�مج عمل.  82.0%  85.4% مو�فق78.6 

%4.14650.53018�ملتو�شط  82.9%  85.4% مو�فق80.4 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T 0.05قيمة  
18.2210.000*

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )9( �أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )4.15( وبلغ �لنحر�ف 
�ملعياري )0.530( وبدرجة مو�فقة )82.9 %( وهذ� يدل على �أن �أغلبية �أفر�د �لعينة تو�فق �أن هناك 
ر�شالة وم�شاغة ب�شكل جيد، حيث �أحتلت �لفقرة رقم )11( �ملرتبة �لأوىل مبتو�شط ح�شابي )4.23( 
�أن لدى �لبنك ر�شالة و��شحة تت�شم  �أن �لعينة تو�فق وب�شدة  %( وهذ� يعني  وبدرجة مو�فقة )84.5 
وبـــــدرجة   )4.18( ح�شابي  مبتو�شط  �لثانية  �ملرتبة  يف   )13( رقم  �لفقــــــــرة  وحلت  �لتعبري،  بدقة 
مــــــــو�فقة )83.7 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن ر�شالة �لبنك تعرب عن �خلدمات �لرئي�شية �لتي 
يقدمها، وحلت �لفقرة )12( يف �ملرتبة �لثالثة مبتو�شط ح�شابي )4.11( وبدرجة مو�فقة )82.3 %( 
وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق على �أن ر�شالة �لبنك تعرب عن كل من �لزبائن و�لأ�شو�ق �لرئي�شية، وجاءت 
�لفقرة رقم )14( يف �ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط ح�شابي )4.11( وبدرجة مو�فقة )82.3 %( وهذ� يعني 
�أن �لعينة تو�فق �أن ر�شالة �لبنك طموحة وحمفزة للعمل و�إبد�ع �لعاملني د�خل �لبنك، فيما حلت �لفقرة 
رقم )15( يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�شط ح�شابي )4.1( وبدرجة مو�فقة )82 %( وهذ� يعني �أن �لعينة 

تو�فق �أن ر�شالة �لبنك قابلة للتحول �إىل خطط و�شيا�شات وبر�مج عمل.
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األهداف الرئيسية للبنك

جدول رقم )10(:   نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري �لأهد�ف �لرئي�شية للبنك

رقم �لرتبة
�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لفقرة

�ملعياري
درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع 
�لدر��شة بدرجة �لثقة 

% �لتقدير 95 
�للفظي

�لن�شبة 
�لعليا

�لن�شبة 
�لدنيا

لدى �لبنك �أهد�ف و��شحة ت�شعى لتحقيقها �شمن 116
%4.230.63689�لإمكانيات و�لظروف �ملتاحة.   84.5%  87.5% مو�فق 81.5 

ب�شدة

ي�شع �لبنك �أهد�ف رئي�شية طويلة �لأجل حتدد 217
%3.940.82613�لنتائج �ملطلوب �لتو�شل �إليها م�شبقا.  78.9%  82.8% مو�فق75.0 

تت�شم �أهد�ف �لبنك باملرونة و�لقدرة على �لتكيف مع 318
%3.700.88470�ملتغري�ت غري �ملتوقعة.   74.1%  78.3% مو�فق69.9 

%3.660.84420�أهد�ف �لبنك حتفز �لعاملني على �لأد�ء �ملتميز.420  73.2%  77.2% مو�فق69.2 

�أهد�ف �لبنك و��شحة ومفهومة لدى جميع �لعاملني 519
%3.590.97947يف �لبنك.  71.876.5%% مو�فق67.2 

%3.830.70503�ملتو�شط  76.5%  79.8% مو�فق73.2 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T 0.05قيمة  

9.860.000*
�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم 10(( �أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )3.83( وبلغ �لنحر�ف 
�ملعياري )0.705( وبدرجة مو�فقة )76.5 %( وهذ� يدل على �أن �أغلبية �أفر�د �لعينة تو�فق �أن هناك 
�أهد�ف رئي�شية للبنوك  وم�شاغة ب�شكل جيد، حيث �أحتلت �لفقرة رقم )16( �ملرتبة �لأوىل مبتو�شط 
ح�شابي )4.23( وبدرجة مو�فقة )84.5 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق وب�شدة �أن لدى �لبنك �أهد�ف 
و��شحة ت�شعى لتحقيقها �شمن �لإمكانيات و�لظروف �ملتاحة، وحلت �لفقرة رقم )17( يف �ملرتبة �لثانية 
ي�شع  �لبنك  �أن  تو�فق  �لعينة  �أن  يعني  وهذ�   )%  78.9( مو�فقة  وبدرجة   )3.94( ح�شابي  مبتو�شط 
�أهد�ف رئي�شية طويلة �لأجل حتدد �لنتائج �ملطلوب �لتو�شل �إليها م�شبقا، وحلت �لفقرة )18( يف �ملرتبة 
�أن  على  تو�فق  �لعينة  �أن  يعني  وهذ�   )%  74.1( مو�فقة  وبدرجة   )3.7( ح�شابي  مبتو�شط  �لثالثة 
�أهد�ف �لبنك تت�شم باملرونة و�لقدرة على �لتكيف مع �ملتغري�ت غري �ملتوقعة، وجاءت �لفقرة رقم )20( 
يف �ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط ح�شابي )3.66( وبدرجة مو�فقة )73.2 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق 
وبــــــدرجة   )3.59( ح�شابي  مبتو�شط  �لأخرية  �ملرتبة  يف   )19( رقم  �لفقرة  حلت  فيما  �أهد�ف  �أن 
مو�فقة )71.8 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �أهد�ف �لبنك  و��شحة ومفهومة لدى جميع �لعاملني 

يف �لبنك.



جامعـة العلــوم الحديثة38
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

التخطيط والسياسات والربامج

البنك حتفز العاملني على الأداء املتميز.
جدول رقم )11( :  نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري �لتخطيط و�ل�شيا�شات و�لرب�مج

رقم �لرتبة
�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لفقرة

�ملعياري
درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع 
�لدر��شة بدرجة �لثقة 

% �لتقدير 95 
�للفظي

�لن�شبة 
�لعليا

�لن�شبة 
�لدنيا

يقوم �لبنك بو�شع �خلطط �لتنفيذية �لالزمة لتحقيق 121
%4.000.71714�لأهد�ف �لرئي�شية و�لفرعية.  80.0%  83.4% مو�فق76.6 

حتتوي �خلطط على بر�مج وميز�نيات حتدد �لكيفية �لتي 222
%3.990.70696بها يحقق �لبنك �أهد�فه.  79.7%  83.1% مو�فق76.4 

حتتوي �خلطط على بر�مج للرقابة و�ملتابعة للتاأكد من 323
%3.930.68293�شري �لأمور كما خطط لها.  78.6%  81.8% مو�فق75.4 

%3.820.81609لدى �لبنك �شيا�شات و��شحة ومفهومة لكافة �لعاملني.424  76.3%  80.2% مو�فق72.5 
%3.700.87164�ل�شيا�شات �لتي يتبعها �لبنك �شاملة لكافة �لأن�شطة.525  73.8%  77.9% مو�فق69.7 

%3.890.63934�ملتو�شط  77.7%  80.7% مو�فق74.7 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T0.05قيمة

11.6570.000*
�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )11( �أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )3.89( وبلغ �لنحر�ف 
�ملعياري )0.639( وبدرجة مو�فقة )77.7 %( وهذ� يدل على �أن �أغلبية �أفر�د �لعينة تو�فق �أن هناك 
تخطيط و�شيا�شات وبر�مج  لدى �لبنوك، حيث �أحتلت �لفقرة رقم )21( �ملرتبة �لأوىل مبتو�شط ح�شابي 
)4.0( وبدرجة مو�فقة )80 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لبنك يقوم بو�شع �خلطط �لتنفيذية 
مبتو�شط  �لثانية  �ملرتبة  يف   )22( رقم  �لفقرة  وحلت  و�لفرعية،  �لرئي�شية  �لأهد�ف  لتحقيق  �لالزمة 
على  حتتوي  �خلطط  �أن  تو�فق  �لعينة  �أن  يعني  وهذ�   )%  79.7( مو�فقة  وبدرجة   )3.99( ح�شابي 
بر�مج وميز�نيات حتدد �لكيفية �لتي بها يحقق �لبنك �أهد�فه، وحلت �لفقرة )23( يف �ملرتبة �لثالثة 
�أن �خلطط  �لعينة تو�فق على  �أن  %( وهذ� يعني  مبتو�شط ح�شابي )3.93( وبدرجة مو�فقة )78.6 
حتتوي على بر�مج للرقابة و�ملتابعة للتاأكد من �شري �لأمور كما خطط لها، وجاءت �لفقرة رقم )24( يف 
�ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط ح�شابي )3.82( وبدرجة مو�فقة )76.3 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن 
لدى �لبنك �شيا�شات و��شحة ومفهومة لكافة �لعاملني، فيما حلت �لفقرة رقم )25( يف �ملرتبة �لأخرية 
مبتو�شط ح�شابي )3.69( وبدرجة مو�فقة )73.8 %( . وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �ل�شيا�شات �لتي 

يتبعها �لبنك �شاملة لكافة �لأن�شطة.
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املتغري التابع: امليزة التنافسية
التميز:

جدول رقم )12(:  نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري )�لتميز(

رقم �لرتبة
�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لفقرة

�ملعياري
درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع �لدر��شة 
�لتقدير بدرجة �لثقة 95 %

�للفظي �لن�شبة 
�لن�شبة �لدنيا�لعليا

ميتلك �لبنك �شبكة من �ل�شر�ف �لآيل ميكن للعميل 14
%4.38030.76282�لو�شول �إليها ب�شرعة.  87.6%  91.2% مو�فق 84.0 

ب�شدة

%4.26760.63150يقدم �لبنك خدمات بطرق خمتلفة عن �ملناف�شني21  85.4%  88.3% مو�فق 82.4 
ب�شدة

يقدم �لبنك خدمات مبز�يا ومو��شفات خمتلفة 33
%4.18310.70325عن �ملناف�شني  83.7%  87.0% مو�فق80.3 

لدى �لبنك �لقدرة على �ل�شتجابة لطلبات �لعمالء 42
%3.98590.68646ب�شرعة.  79.7%  83.0% مو�فق 76.5 

لدى �لبنك �أنظمة فح�س و�شيطرة ورقابة على 55
%3.95770.81830�خلدمات �لتي يقدمها للعمالء.  79.2%  83.0% مو�فق75.3 

%4.15490.52066�ملتو�شط �لعام   83.1%  85.6% مو�فق80.6 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T 0.05قيمة  
18.6910.000*

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )12(:�أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )4.15( وبلغ �لنحر�ف 
�ملعياري )0.521( وبدرجة مو�فقة )83.1 %( وهذ� يدل على �أن �أغلبية �أفر�د �لعينة تو�فق �أن هناك 
متيز لدى �لبنوك، حيث �أحتلت �لفقرة رقم )4( �ملرتبة �لأوىل مبتو�شط ح�شابي )4.38( وبدرجة مو�فقة 
)87.6 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق وب�شدة �أن �لبنك ميتلك �شبكة من �ل�شر�ف �لآيل ميكن للعميل 
وبدرجة   )4.27( ح�شابي  مبتو�شط  �لثانية  �ملرتبة  يف   )1( رقم  �لفقرة  وحلت  ب�شرعة،  �إليها  �لو�شول 
عن  خمتلفة  بطرق  خدمات  يقدم  �لبنك  �أن  وب�شدة  تو�فق  �لعينة  �أن  يعني  وهذ�   )%  85.4( مو�فقة 
�ملناف�شني، وحلت �لفقرة )3( يف �ملرتبة �لثالثة مبتو�شط ح�شابي )4.18( وبدرجة مو�فقة )83.7 %( 
وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق على �أن �لبنك يقدم خدمات مبز�يا و مو��شفات خمتلفة عن �ملناف�شني، وجاءت 
�لفقرة رقم )2( يف �ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط ح�شابي )3.99( وبدرجة مو�فقة )79.7 %( وهذ� يعني �أن 
�لعينة تو�فق �أن لدى �لبنك �لقدرة على �ل�شتجابة لطلبات �لعمالء ب�شرعة، فيما حلت �لفقرة رقم )5( 
يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�شط ح�شابي )3.96( وبدرجة مو�فقة )79.2 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق 

�أن لدى �لبنك �أنظمة فح�س و�شيطرة ورقابة على �خلدمات �لتي يقدمها للعمالء.
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الإبداع:
جدول رقم)13(: نتائج �ل�شتبيان �خلا�شة مبتغري )�لإبد�ع(

رقم �لرتبة
�لنحر�ف �ملتو�شط�لفقرة�لفقرة

�ملعياري
درجة 
�ملو�فقة

مدى �ملو�فقة ملجتمع 
�لدر��شة بدرجة �لثقة 

% �لتقدير 95 
�للفظي

�لن�شبة 
�لعليا

�لن�شبة 
�لدنيا

يقوم �لبنك بتطوير وجتديد �أ�شاليبه يف 16
%4.05630.71489تقدمي �خلدمات.  81.1%  84.5% مو�فق77.7 

27
يعمل �لبنك على جمع وم�شاركة �ملعلومات 

لتطوير �لأفكار �جلديدة يف تقدمي 
�خلدمات.

4.01410.72689%  80.3%  83.7% مو�فق76.8 

310
يعمل �لبنك على جتديد وتطوير طرق 

�لت�شال بعمالئه لإمد�دهم باملعلومات عن 
�ملز�يا �لتي يقدمها.

3.85920.86678%  77.2%  81.3% مو�فق73.1 

%3.84510.71009يقدم �لبنك مز�يا متجددة للمتعاملني معه.49  76.9%  80.3% مو�فق 73.5 

يعمل �لبنك على ��شتثمار �لطاقات �ملتميزة 58
%3.78870.84372لدى �لعاملني.  75.8%  79.8% مو�فق71.8 

%3.91270.62585�ملتو�شط �لعام   78.3%  81.2% مو�فق75.3 

حتليل �لتباين �لأحادي عند �لو�شط �لفرت��شي
�لدللة عند T 0.05قيمة  
12.2880.000*

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )13( �أن �ملتو�شط �حل�شابي �لعام لدرجات �لعينة بلغ )3.91( وبلغ �لنحر�ف 
�ملعياري )0.626( وبدرجة مو�فقة )78.3 %( وهذ� يدل على �أن �أغلبية �أفر�د �لعينة تو�فق �أن هناك 
�لأوىل مبتو�شط ح�شابي )4.06( وبدرجة  �ملرتبة  رقم )6(  �لفقرة  �أحتلت  �لبنوك، حيث  لدى  �إبد�ع 
تقدمي  يف  �أ�شاليبه  وجتديد  بتطوير  يقوم  �لبنك  �أن  تو�فق  �لعينة  �أن  يعني  وهذ�   )%  81.1( مو�فقة 
مو�فقة  وبدرجة   )4.01( ح�شابي  مبتـــــو�شط  �لثانية  �ملرتبة  يف   )7( رقم  �لفقرة  وحلت  �خلدمات، 
�أن �لبنك يعمل على جمع وم�شاركة �ملعلومات لتطوير �لأفكار  �أن �لعينة تو�فق  %( وهذ� يعني   80.3(
�جلديدة يف تقدمي �خلدمات، وحلت �لفقرة )10( يف �ملرتبة �لثالثة مبتو�شط ح�شابي )3.86( وبدرجة 
مو�فقة )77.2 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق على �أن �لبنك يعمل على جتديد وتطوير طرق �لت�شال 
بعمالئه لإمد�دهم باملعلومات عن �ملز�يا �لتي يقدمها، وجاءت �لفقرة رقم )9( يف �ملرتبة �لر�بعة مبتو�شط 
ح�شابي )3.85( وبدرجة مو�فقة )76.9 %( وهذ� يعني �أن �لعينة تو�فق �أن �لبنك يقدم مز�يا متجددة 
للمتعاملني معه، فيما حلت �لفقرة رقم )8( يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�شط ح�شابي )3.79( وبدرجة مو�فقة 
�أن �لبنك يعمل على ��شتثمار �لطاقات �ملتميزة لدى �لعاملني. �أن �لعينة تو�فق  %( وهذ� يعني   75.8(
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املتوسط العام للمتغريات :

جدول رقم )14(: �ملتو�شط �لعام لنتائج �ملتغري�ت
درجة �ملو�فقة�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط�ملتغري�تم
%3.99010.54173�لتحليل �لبيئي1  79.8
%3.95210.55311�شياغة �ل�شرت�تيجية2  79.0
%4.03380.53744�مليزة �لتناف�شية3  80.7

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )14( �أن �أعلى �ملتغري�ت مو�فقة كان �ملتغري �لتابع )�مليزة �لتناف�شية( مبتو�شط 
%( وهذ� يدل على �أن عينة  بلغ )4.03( وبلغ �لنحر�ف �ملعياري )0.537( وبدرجة مو�فقة )80.7 
�لبيئي(  )�لتحليل  �لأول  �ملتغري  وجاء  للبنوك،  تناف�شية  ميزة  هناك  �أن  �أعلى  بن�شبة  تو�فق  �لدر��شة 
�ملعياري )0.542( وبدرجــــــة مو�فقة  �لثانية مبتـــــــو�شط بلغ )3.99( وبلغ �لنحــــــــر�ف  �ملرتبة  يف 
فيما  �ليمن،  يف  �لبنوك  لدى  و�خلارجية  �لد�خلية  للبيئة  حتليل  هناك  �أن  يعني  ما  وهو   )%  79.8(
جاء متغري )�شياغة �ل�شرت�تيجية( يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�شط بلغ )3.95( وبلغ �لنحر�ف �ملعياري 
)0.553( وبدرجة مو�فقة )79.0 %( وهي درجة جيدة مما يعني �أن هناك حتديد و�شياغة للر�شائل 

و�لأهد�ف و�لتخطيط ب�شورة جيدة لدى �لبنوك.

املطلب الرابع: اختبار صحة الفرضيات
الفرضية الرئيسية:

" توجد عالقة طردية ذ�ت دللة �إح�شائية بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وزيادة �مليزة �لتناف�شية 
يف �لبنوك �ليمنية".

جدول رقم )15(: نتائج حتليل �لنحد�ر للفر�شية �لرئي�شية

RR SquareFDF*SigΒ�ملتغري �لتابع
Beta

0.6870.47261.608زيادة �مليزة �لتناف�شية
Regression1

0.0000.687 Residual69
Total70

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم )15( وجود عالقة �رتباط �إيجابية طردية ذ�ت دللة 
�إح�شائية بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية، فقد بلغ معامل �لرتباط 
)0.687( R عند م�شتوى دللة )0.05(، �أما معامل �لتحديد R Square يف�شر ما ن�شبته )0.472( 
�لتخطيط  عن  ناجت  �لتناف�شية  �مليزة  زيادة  يف  �لتغري�ت  من   )%  47.2( قيمته  ما  يف  �لتباين  من 
�لتخطيط  �لزيادة بدرجة و�حدة يف  �أن  �أي   β )0.687(لتاأثري� �ل�شرت�تيجي، كما بلغت قيمة درجة 

 F ل�شرت�تيجي يوؤدي �إىل زيادة �مليزة �لتناف�شية بقيمة )0.687(، ويوؤكد معنوية هذ� �لأثر قيمة�
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�ملح�شوبة و�لتي بلغت )61.608( وهي د�لة عند م�شتوى دللة )0.05(، كما يالحظ من �جلدول 
 0.01 معنوية  دللة  م�شتوى  عند  د�لة  وهي   %  68.7 بلغ   )Correlations( �لرتباط  معامل  �أن 
وهذ� يعني قبول �لفر�شية �لرئي�شية و�لتي تقول �أنه "يوجد �أثر للتخطيط �ل�شرت�تيجي وزيادة �مليزة 

�لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية ".
الفرضية الفرعية األوىل:

" توجد عالقة طردية ذ�ت دللة �إح�شائية بني �لتحليل �لبيئي و�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية".
جدول رقم )16(: نتائج حتليل �لنحد�ر للفر�شية �لفرعية �لأوىل

RR Square FDF*SigΒ�ملتغري �لتابع
Beta

0.6260.39244.413زيادة �مليزة �لتناف�شية
Regression1

0.0000.626 Residual69
Total70

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

�إيجابية طردية ذ�ت دللة  �لو�ردة يف �جلدول )3-16( وجود عالقة �رتباط  �لبيانات  يت�شح من 
�إح�شـــــــــائية بني �لتحليل �لبيئي و �مليـــــــزة �لتناف�شية يف �لبنـــــــوك �ليمنية، فقد بلغ معامل �لرتباط 
ن�شبته  ما  يف�شـــــــر   R Square �لتحديد  معــــــامل  �أما   ،)0.05( دللة  م�شتــــوى  عند   R )0.626(
عن  ناجت  �لتناف�شية  �مليزة  زيادة  يف  �لتغري�ت  من   )0.392( قيمته  ما  يف  �لتباين  من   )%  39.2(
�لتحليل  �لزيادة بدرجة و�حدة يف  �أن  �أي   β )0.626(لتاأثري� بلغت قيمة درجة  كما  �لبيئي،  �لتحليل 
�لبيئي يوؤدي �إىل زيادة �مليزة �لتناف�شية بقيمة )0.626(، ويوؤكد معنوية هذ� �لأثر قيمة F �ملح�شوبة 
معامل  �أن  �جلدول  من  يالحظ  كما   ،)0.05( دللة  م�شتوى  عند  د�لة  وهي   )44.413( بلغت  و�لتي 
يعني  وهذ�   0.01 معنوية  دللة  م�شتوى  عند  د�لة  وهي   %  62.6 بلغ   )Correlations( �لرتباط 
قبول �لفر�شية �لفرعية �لأوىل و�لتي تقول �أنه " يوجد �أثر للتحليل �لبيئي يف زيادة �مليزة �لتناف�شية 

يف �لبنوك �ليمنية".
الفرضية الفرعية الثانية:

يف  �لتناف�شية  و�مليزة  �ل�شرت�تيجية  �شياغة  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  طردية  عالقة  توجد   "
�لبنوك �ليمنية".

جدول رقم )17(: نتائج حتليل �لنحد�ر للفر�شية �لفرعية �لثانية

RR SquareFDF*SigΒ�ملتغري �لتابع
Beta

0.6640.44154.480�مليزة �لتناف�شية
Regression1

0.0000.664 Residual69
Total70

�مل�شدر : �إعد�د �لباحثني بالعتماد على نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم )17( وجود عالقة �رتباط �إيجابية طردية ذ�ت دللة 
�إح�شــــــــائية بني �شيــــــاغة �ل�شرت�تيجية و �مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية، فقد بلغ معامل 
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�لرتباط)0.664( R عند م�شتوى دللة )0.05(، �أما معامل �لتحديد R Square يف�شر ما ن�شبته 
�لتناف�شية ناجت عن �شياغة  �مليزة  �لتغري�ت يف زيادة  �لتباين يف ما قيمته )0.441( من  )0.441( من 
�شياغة  يف  و�حدة  بدرجة  �لزيادة  �أن  �أي   β )0.664(لتاأثري� درجة  قيمة  بلغت  كما  �ل�شرت�تيجية، 
 F �ل�شرت�تيجية يوؤدي �إىل زيادة �مليزة �لتناف�شية بقيمة )0.664(، ويوؤكد معنوية هذ� �لأثر قيمة 
�أن  �ملح�شوبة و�لتي بلغت )54.480( وهي د�لة عند م�شتوى دللة )0.05(، كما يالحظ من �جلدول 
0.01 وهذ�  % وهي د�لة عند م�شتوى دللة معنوية   66.4 بلغ   )Correlations( معامل �لرتباط
" يوجد �أثر بني �شياغة �لإ�شرت�تيجية وزيادة  �أنه  يعني قبول �لفر�شية �لفرعية �لثانية و�لتي تقول 

�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية".
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املبحث الثالث: اخلامتة
أوال: النتائج

من خالل حتليل �لبيانات تو�شلت �لدر��شة �إىل �لنتائج �لتالية:
وجود عالقة طردية بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�مليزة �لتناف�شية يف �لبنوك �ليمنية حيث . 1

تطبيق  مت  كلما  �نه  يوؤكد  وهذ�   )o.o5( دللة  م�شتوى  عند   )o.687( �لرتباط  معامل  بلغ 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي ز�دت �مليزة �لتناف�شية.

�لرتباط. . 2 معامل  بلغ  حيث  �لتناف�شية  و�مليزة  �لبيئي  �لتحليل  بني  طردية  عالقة  -2وجود 
)0.626( عند م�شتوى دللة o.05، �لأمر �لذي يوؤكد على �أن جمتمع �لدر��شة يعتمد بدرجة 

كبرية على حتليل �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية للو�شول �إىل �لتمايز و�لإبد�ع.
وجود عالقة طردية بني �شياغة �ل�شرت�تيجية و�مليزة �لتناف�شية حيث بلغ معامل �لرتباط . 3

)0.626 عند م�شتوى دللة o.o5 �لأمر �لذي يثبت �أن جمتمع �لدر��شة يعتمد بدرجة كبرية 
على �شياغة �ل�شرت�تيجية للو�شول �إىل �لتمايز و�لإبد�ع.

يعتمد . 4 �لدر��شة  �أن جمتمع  يوؤكد  و�لإبد�ع وهذ�  �لرئي�شية  �لأهد�ف  وجود عالقة طردية بني 
بدرجة كبرية على �لأهد�ف للو�شول �إىل �لإبد�ع.

يعتمد . 5 �لدر��شة  �أن جمتمع  يوؤكد  و�لتمايز وهذ�  �لرئي�شية  �لأهد�ف  وجود عالقة طردية بني 
بدرجة كبرية على �لأهد�ف للو�شول �إىل �لتمايز.

جمتمع . 6 �أن  يوؤكد  وهذ�  �لتمايز  وبني  و�لرب�مج  و�ل�شيا�شات  �خلطط  بني  طردية  عالقة  وجود 
�لدر��شة يعتمد بدرجة كبرية �خلطط و�ل�شيا�شات و�لرب�مج للو�شول �إىل �لتمايز.

جمتمع . 7 �أن  يوؤكد  وهذ�  �لإبد�ع  وبني  و�لرب�مج  و�ل�شيا�شات  �خلطط  بني  طردية  عالقة  وجود 
�لدر��شة يعتمد بدرجة كبرية �خلطط و�ل�شيا�شات و�لرب�مج للو�شول �إىل �لإبد�ع.

�أن هناك معرفة وفهم من قبل �لعاملني بر�شالة �لبنك متكنهم من �لإبد�ع د�خل �لبنك مبتو�شط . 8
ح�شابي )4.11( وبدرجة مو�فقة )82.3 %(.

�أن �لأهد�ف �ملر�شومة للبنك و��شحة وقابلة للتحقيق مبتو�شط ح�شابي )3.59( وبدرجة مو�فقة . 9
.)% 71.8(

10 . )3.76( ح�شابي  مبتو�شط  �لقر�ر�ت  �تخاذ  عند  و�لإد�رية  �لعلمية  بالكفاء�ت  يهتم  �لبنك  �أن 
وبدرجة مو�فقة )75.2 %(.

ح�شابي . 11 مبتو�شط  و�لتهديد�ت  �لفر�س  على  للتعرف  �خلارجية  �لبيئة  لعو�مل  حتليل  هناك  �أن 
)4.04( وبدرجة مو�فقة )82 %(.

و�ل�شعف مبتو�شط ح�شابي . 12 �لقوة  نقاط  للتعرف على  �لد�خلية  �لبيئة  لعو�مل  �أن هناك حتليل 
)4.00( وبدرجة مو�فقة )80 %(.

وبدرجة . 13  )4.1( ح�شابي  مبتو�شط  �إليها  ي�شعى  �لتي  و�لأهد�ف  �لو�شع  ت�شف  �لبنك  ر�شالة  �أن 
مو�فقة )82.9 %(. 
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ثانيا: التوصيات:
�أهم �لتو�شيات �لتي تقدمها �لدر��شة هي:

زيادة . 1 �أجل  �أ�ش�س علمية من  �ليمنية وفق  �مل�شارف  بالتخطيط �ل�شرت�تيجي من قبل  �لهتمام 
�لقدرة �لتناف�شية لها.

 �لهتمام بتحليل �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية للم�شارف با�شتمر�ر من �أجل �لتعرف على نقاط . 2
�لقوة و�ل�شعف و�لفر�س و�لتهديد�ت.

�أهد�ف . 3 �إىل  �لعمل على �شياغة �لر�شالة ب�شوره جيدة حيث تكون هذه �لر�شالة قابلة للتحول 
وخطط و�شيا�شات وبر�مج.

ت�شجيع �لبنوك �ليمنية على �لهتمام بالبحث �لعلمي يف �ملجال �ملايل و�مل�شريف.. 4
حتديث �لهيكل �لتنظيمي للبنك وفقا للتطور�ت �مل�شتمرة يف �لبيئة �مل�شرفية.. 5
غري . 6 �لبيئية  �ملتغري�ت  مع  �لتكيف  على  و�لقدرة  باملرونة  �لبنك  �أهد�ف  تت�شم  �أن  على  �حلر�س 

�ملتوقعة.
�لعمل على مو�كبة �لتطور�ت يف �لأنظمة �ملالية و�مل�شرفية كونها �حدى م�شادر �مليزة �لتناف�شية.. 7
حث �د�رة �مل�شارف على �لتطوير �مل�شتمر لقدر�ت �لعاملني وتاأهيلهم علميا ومهنيا لأن ذلك يزيد . 8

من ولء و�إنتاجية �لعاملني للم�شرف.
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قائمة املراجـــــــــع
أوال : املراجع العربية:

�لكتب:
للن�شر . 1 �لمني  مركز   " �ل�شرت�تيجية  "�لد�رة   )2014( ��شماعيل  حممد  من�شور   ، �لعريقي 

و�لتوزيع ، �لطبعة �لثالثة - �شنعاء - �ليمن.
�لدوري، زكريا )2005(: �لإد�رة �ل�شرت�تيجية مفاهيم وعمليات وحالت در��شية، د�ر �ليازوري . 2

�لعلمية للن�شر: �لأردن. 
�ل�شامل، موؤيد �شعيد. )2000( نظرية �ملنظمة �لهيكل و�لت�شميم، عمان د�ر و�ئل للن�شر و�لتوزع.. 3
�لعارف، نادبة. )2004(. �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�لعوملة، �لقاهرة: �لد�ر �جلامعية.. 4
يا�شني، �شعد غالب. )2010( �لإد�رة �ل�شرت�تيجية، عمان: د�ر �ليازوري �لعلمية للن�شر و�لتوزيع .. 5

�لبحوث و�لدوريات:
�لزعبي، ح�شن علي )1999(. �أثر نظام �ملعلومات �ل�شرت�تيجي يف بناء وتطوير �مليزة �لتناف�شية . 6

�ملايل"،  عمان  �شوق  يف  �لأردنية  �مل�شارف  على  تطبيقية  در��شة  �ملناف�شني  على  �لتفوق  وحتقيق 
ر�شالة دكتور�ه غري من�شورة، كلية �لإد�رة و�لقت�شاد، جامعة بغد�د.

�ل�شكارنة، بالل. )2005(. "��شرت�تيجيات �لريادة ودورها يف حتقيق �مليزة �لتناف�شية وحت�شني- . 7
�لأد�ء ل�شركات �لت�شالت يف �لأردن" )2004 - 2005( ر�شالة دكتور�ه غري من�شورة، كلية �لدر��شات 

�لإد�رية و�ملالية �لعليا، جامعة عمان �لعربية للدر��شات �لعليا.  
�ل�شغرية . 8 �ل�شناعية  �مل�شروعات  �أ�شيا )��شكو�(، قدرة  �للجنة �لقت�شادية و�لجتماعية لغربي 

و�ملتو�شطة على �لبتكار يف بلد�ن خمتارة من منطقة �ل�شكو�، �لأمم �ملتحدة نيويورك ،2002م.
�لغزي، نبيل علي )2012(" �أثر �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف جناح �لبنوك �لإ�شالمية �ليمنية" . 9

ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة – �لأكادميية �لعربية للعلوم �ملالية و�مل�شرفية-�شنعاء.
�لغالبي. �إدري�س. طاهر حم�شن من�شور، و�ئل حممد:)2009( در��شات �ل�شرت�تيجية وبطاقة . 10

– عالقة �لجتاه �ل�شرت�تيجي بالأد�ء �لتنظيمي در��شة تطبيقيه يف �مل�شارف  �لأد�ء �ملتو�زن 
�لأردنية د�ر زهر�ن-عمان �لأردن.

�لإنتاجية . 11 �لكفاءة  رفع  يف  ودوره  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط   "  )2003( فهد  بن  نا�شر  �لنا�شر، 
 – ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة  �لأمنية،  للدوريات  �لعامة  بالإد�رة  �مل�شتفيدين  من وجهة نظر 

�أكادميية نايف للعلوم �لأمنية – �ل�شعودية.
ر�شالة . 12 �ل�شغرية"،  �ل�شناعية  �ملنظمات  يف  �ل�شرت�تيجي  "�لتخطيط   .)2001( فايز.  �لنجار، 

ماج�شتري غري من�شورة، كلية �لقت�شاد و�لعلوم �لإد�رية، جامعة �لريموك.
�مليزة . 13 على  �ملناف�شة  و��شرت�تيجيات  �ل�شرت�تيجية  �لعو�مل  "�أثر   .)2003( مهدي.  عثمان، 

�لتناف�شية ل�شركات �إنتاج �لأدوية �لأردنية د ر��شة ميد�نية من منظور �ملديرين"، ر�شالة ماج�شتري 
غرب من�شورة، كلية �لقت�شاد و�لعلوم �لإد�رية، جامعة �لريموك.



47 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

ع�شكر �أمني بخيت )2006( �لتخطيط �ل�شرت�تيجي كاأد�ة لتح�شني معايري �أد�ة �لبنوك �لتجارية . 14
يف م�شر. در��شة مقارنه ر�شالة دكتور�ه غري من�شوره جامعة �ل�شوي�س.

ميا علي ز�هر، ب�شام – �شلطني، �شوما)2007( �لإد�رة �ل�شرت�تيجية و�أثرها يف رفع �أد�ء منظمات . 15
من�شور  �ل�شوري-بحث  �ل�شاحل  يف  �لعامة  �ل�شناعية  �ملنظمات  على  ميد�نية  در��شة   " �لأعمال 
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التخطيط االسرتاتيجي لضمان جودة أداء مؤسسات التعليم العايل 
اليمني: دراسة حالة جامعة حجة

د / حممد عبد اهلل حسن محيد*

)*( د. حممد عبد �هلل ح�شن ُحميد

امللخص :
تهدف �لدر��شة �إىل �لتعرف على و�قع �لتخطيط �ل�شرت�تيجي مبوؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل �ليمني ومدى 
م�شاهمته يف حتقيق �شمان جودة �أد�ء موؤ�ش�شاتها ، وذلك من خالل در��شة حالة جامعة حجة ، حيث تركز 
ومت   . �جلودة  و�شمان  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  جمال  تناولت  �لتي  و�لدر��شات  �لأدبيات  على  �لدر��شة 
��شتخد�م �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي، وذلك لو�شف وحتليل متغري�ت �لدر��شة للو�شول �إىل �لنتائج ، بالإ�شافة 
�إىل منهج در��شة حالة با�شتخد�م �ملقابلة �ل�شخ�شية . وخل�شت �لدر��شة �إىل نتيجة مفادها �أن جامعة 
حجة تعاين من عدة حتديات يف جمال �لتخطيط �ل�شرت�تيجي �أبرزها : غياب �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
، وعدم وجود �إد�رة متخ�ش�شة للتخطيط �ل�شرت�تيجي باجلامعة، و�شعف �مل�شاركة يف �تخاذ �لقر�ر�ت 
�شمان  يف  �شعيف  م�شتوى  على  ح�شلت  حجة  جامعة  و�أن   ، �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  بعملية  �ل�شلة  ذ�ت 
�أد�ئها ، لذ� فاإن �لدر��شة �حلالية تو�شي بالهتمام مبجال �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وعمل هيئة  جودة 

متخ�ش�شة يف كل جامعة من �جلامعات �ليمنية.

الكلمات املفتاحية : �شمان �جلودة  – �لتخطيط �ل�شرت�تيجي- جامعة حجة.

*-اأ�ستاذ الإدارة امل�سارك – مدير مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتارتيجية - جامعة حجة – اجلمهورية اليمنية .
Mhumaid34@gmail.com : بريد اليكرتوين
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Strategic planning as a tool for quality Assurance of 
Yemeni higher education institutions

a case study of Hajjah University
Dr . Mohamed Abdullah Humaid *

Dr . Mohamed Abdullah Humaid ( *1)

Abstract :
   The current study aims as  a tool for identify the reality of strategic 
planning in  Yemeni higher education institutions and the extent of 
its contribution to quality Assurance, Through a case study of Hajjah 
University, The study will focus on the literature  studies on the area of 
strategic planning and quality assurance. 
   It will use descriptive and analytical approach, in order to describe 
and analyze the variables of the study to get to the results, in addition 
to the curriculum using the case study of the personal interview. This 
study concludes that  Hajjah University suffers from several challenges 
in the field of strategic planning notably: the lack of strategic planning, 
and the absence of a specialized department for strategic planning of the 
university, and the lack of participation in decision-making related to the 
strategic planning process, and that Hajjah University gets a weak level 
in Assurance quality of it>s performance, Therefore, the present study 
recommends attention in the field of strategic planning and build up a 
specialized body in every University of Yemeni universities.

Keywords: quality Assurance - Strategic planning.

*-Associate Prof of  Management - Educational Management dep - Faculty of Education –Hajjah 
University – Republic of Yemen . Email: Mhumaid34@gmail.com
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مقدمة الدراسة :
تعد �إد�رة �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية من �أهم �لأن�شطة �لإن�شانية يف �ملجتمعات على �ختالف مر�حل تطورها، 
ذلك لأنها توؤثر تاأثريً� مبا�شرً� يف حياة �ل�شعوب و�لأمم �جتماعيًا، و�قت�شاديًا، و�شيا�شيًا،  لذ� يتطلب على 
موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل ممثلة باجلامعات �أن ت�شعى لتطوير �أد�ئها ملو�كبة �لتطور�ت �لهائلة يف خمتلف 
�أنظمة ومعايري �جلودة عند و�شع �خلطط �ل�شرت�تيجية. حيث  �لتخ�ش�شات، وذلك يتاأتى عليها تبني 
و�لفعاليات  �لأن�شطة  خمتلف  بني  �لتكامل  من  عالية  درجة  حتقيق  يف  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  ي�شهم 
�لإد�رية على م�شتوى �ملوؤ�ش�شة �جلامعية ككل، ف�شاًل عن در��شة �لعالقة بني �ملوؤ�ش�شة �جلامعية و�لبيئة 
�لتي تعمل فيها، وترتبط جميع �لوحد�ت �لوظيفية مع �ملوؤ�ش�شة من خالل تطوير ��شرت�تيجيات تتو�فق 
مع �ل�شرت�تيجية �لعامة لها، وتعترب هذه �ل�شرت�تيجيات مبثابة �لقاعدة �لأ�شا�شية �لتي ت�شتند �إليها 
�ملوؤ�ش�شة يف تخ�شي�س �ملو�رد لأد�ء �لوظائف �ملختلفة، بهدف �لرقابة على �لفر�س و�لتهديد�ت �لتي تربز 

. يف بيئة �ملوؤ�ش�شة �جلامعية
وعلى �شعيد م�شاهمة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي لنجاح �جلودة �ل�شاملة لبد من توفر عدة عنا�شر مهمة 
و�لتي تتمثل يف �لقاعدة �ل�شرت�تيجية للجودة �أو �خلطة �ل�شرت�تيجية �ل�شاملة و�لتي ت�شمل �لعنا�شر 
لتنفيذ  تكتمل  �أن  يجب  �لتي  �ل�شرورية  و�لن�شاطات  �لرئي�شية،  و�لأهد�ف  و�لر�شالة،  �لروؤية،  �لتالية) 
�لأهد�ف �لرئي�شية، فالتخطيط �ل�شرت�تيجي لإد�رة �جلودة لزم ل�شمان ثباتها و��شتمر�ر تناف�شها يف 
على  و�لعمل  �جلودة  قيادة  نحو  توجه  �أن  يجب  �جلودة  لإد�رة  �لتناف�شية  �لفو�ئد  فاإن  ولذلك  �ل�شوق 

حت�شينها با�شتمر�ر ولالأبد.
وثيقة  تكاملية  بعالقة  ترتبط  �لتي  �لإد�رية  �ملفاهيم  �أهم  من  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  ويعترب    
ب�شمان �جلودة، فوجود �لتخطيط �ل�شليم �شرورة ملحة ل�شمان جودة �أد�ء �ملوؤ�ش�شة. فال ميكن للجودة �أن 

. تطبق مبعزل عن �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وذلك ب�شبب �رتباط �ملفهومني ببع�شهما �لبع�س
�إن �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ميثل �أ�شلوبًا ل�شمان جودة �لتعليم �لعايل، حيث يهدف �إىل �لتعرف على 
درجة �لتو�فق بني �ملمار�شات �ل�شائدة يف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية وبني �ملعايري يف جمالتها �ملختلفة للو�شول 
�إىل معايري �شمان �جلودة و�لعتماد، كما يعمل على فهم �لبيئة �لد�خلية للموؤ�ش�شات �لتعليمية ومتطلباتها 
ومتغري�تها �لأ�شا�شية و�ملوؤثرة من حيث: ر�شالتها، غاياتها، �أهد�فها و�أ�شاليبها �لإد�رية، ثقافتها �لتنظيمية 
ومتطلبات �لعمل فيها،...وغريها، ف�شاًل عن فهمه للبيئة �خلارجية �ملحيطة باملوؤ�ش�شات �لتعليمية لو�شع 
��شرت�تيجياتها بنجاح وب�شكل يت�شمن �ملو�ءمة �لكبرية بني ممار�شاتها ون�شاطاتها و�ملتغري�ت و�لتحديات 

�لتي حتتويها �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية . 
�أن هذه �ملحاولت مل  �إل  وعلى �لرغم من توجه موؤ�ش�شات �لتعليم �جلامعي نحو �لتخطيط للجودة، 
حتقق م�شتوى �لنجاح �ملتوقع منها، نتيجة غياب �لبعد �ل�شرت�تيجي يف عمليات �لتطوير، وغياب �مل�شاركة 
للموؤ�ش�شة  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �لتطوير  ��شرت�تيجية  و�شع  يف  �لتدري�س  هيئة  لأع�شاء  �لفعالة 

�جلامعية، و�نف�شال جلنة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي باجلامعة عن فعاليات �لعملية �لتعليمية وو�قعها 
- Siegerdet, C.: )2006(.Faculty Members Experiences with a University Strategic Planning, PhD 
Dissertation, Illinois State University.p.8..

- احلفار, علي )2001(. اأ�سواء على مفاهيم ال�سيا�سة, ال�سرتاتيجية, التخطيط, و�سع اخلطط وا�سول تنفيذها, نظري – تطبيقي, الطبعة الأوىل, هيئة املو�سوعة 
العربية, دم�سق, �ص33.
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�لفعلي د�خل �لكليات، مما نتج عنه �شعف عمليات �لتخطيط �ل�شرت�تيجي. ومن هنا دعت �حلاجة 
�إىل حماولة لإبر�ز م�شاهمة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ل�شمان جودة �أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل باليمن 

من خالل �لتطرق �إىل در��شة حالة جامعة حجة.
مشكلة الدراسة :

مل يحظ �لربط بني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وجودة �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي باهتمام كاف من قبل �جلامعات 
�ليمنية حيث لحظ �لباحث خالل عمله كع�شو يف  فريق �جلودة بجامعته، وم�شاركته يف �أن�شطة وور�س 
تو�شع  تز�ل  ل  �ل�شرت�تيجية  �خلطط  �أن  باليمن،  �جلودة  و�شمان  �لأكادميي  �لعتماد  جمل�س  عقدها 
�لتي  �ل�شخ�شية  �ملقابالت  ب�شكل منف�شل عن موؤ�شر�ت ومعايري �جلودة يف �لأد�ء، كما لحظ  من خالل 
قام بها لعينة متثل %10 من قياد�ت و�أع�شاء هيئة �لتدري�س بجامعة حجة �أن �خلطة �ل�شرت�تيجية 
معايري  وكانت منف�شلة متامًا عن  ي�شرتك يف و�شعها متخ�ش�شون يف �جلودة  �لتي مت و�شعها مل  للجامعة 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  �أهمية  معرفة  يف  �شعف  وجود  �إىل  ي�شري  �لذي  �لأمر  �ملوؤ�ش�شي،  �لأد�ء  جودة 
ل�شمان جودة �أد�ء جامعة حجة.  ومن هنا تربز م�شكلة �لدر��شة ملعرفة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�أهميته 

وم�شاهمته باعتباره �شمانًا جلودة �أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل من خالل در��شة حالة جامعة حجة.
أسئلة الدراسة :

من خالل ما �شبق ميكن �شياغة م�شكلة �لدر��شة يف �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي �لتايل : كيف ميكن للتخطيط 
�ل�شرت�تيجي �أن ي�شاهم يف �شمان جودة �أد�ء �لتعليم �لعايل بجامعة حجة ؟ وينبثق عن �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي 
�لتخطيط  هية  ما  �لعايل؟  �لتعليم  موؤ�ش�شات  يف  �جلودة  �شمان  مفهوم  ما   : �لتالية  �لفرعية  �لأ�شئلة 
�ل�شرت�تيجي ومر�حله يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل؟ ما و�قع �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وم�شاهمته ل�شمان 

جودة �أد�ء جامعة حجة؟
أهداف الدراسة :

حتاول �لدر��شة حتقيق �لأهد�ف �لتالية : �لتعرف على مفهوم �شمان جودة �لتعاليم �لعايل؟ معرفة 
ل�شمان  وم�شاهمته  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  و�قع  �إظهار  ومر�حله؟  و�أهميته  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط 

جودة �أد�ء جامعة حجة؟
حدود الدراسة : 

مت تطبيق هذه �لدر��شة على جامعة حجة يف �لعام �لدر��شي 2016/ 2017/م
أهمية الدراسة :

�لهتمام  يف  باليمن  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  به  تقوم  �لتي  �لدور  يف  �لدر��شة  هذه  �أهمية  تتمثل 
�لتعليم  مو�كبة  من  �أهميتها  تنبع  كما  للجامعات،  �ل�شاملة  باجلودة  وربطه  �ل�شرت�تيجي  بالتخطيط 
�إىل  �أهمية �ملو�شوع باعتباره در��شة ت�شاف  �لتعليم �جلامعي، كما تنبثق  �لعايل نحو حتقيق �جلودة يف 
�لدر��شات �جلامعية �لتي تعترب قليلة جدً� ) ح�شب علم �لباحث( يف هذ� �ملجال، بالإ�شافة �إىل حد�ثة 

�ملو�شوع و�لذي  يجمع بني متغريين مهمني هما: �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�جلودة. كما ياأمل �لباحث 
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�أن ت�شهم هذه �لدر��شة يف تطوير �أد�ء جامعة حجة، وتقدمي روؤية و��شحة لأ�شحاب �لقر�ر عن و�قع 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي بجامعة حجة.

منهج الدراسة :
�لأدب  مر�جعة  خالل  من  �ملعلومات  جمع  على  يقوم  �لذي  �لو�شفي  �ملنهج  على  �لدر��شة  هذه  تعتمد 
منهج  �إىل  بالإ�شافة  �لدر��شة،  نتائج  �إىل  للو�شول  حتليلها  ثم  ومن  �لدر��شة  مبتغري�ت  �ملتعلق  �لرتبوي 

در��شة حالة با�شتخد�م �ملقابلة �ل�شخ�شية.
جمتمع الدراسة :

تكون جمتمع �لدر��شة من جميع �أع�شاء هيئة �لتدري�س منهم برتبة �أ�شتاذ م�شاعد وما فوق وعددهم 
 )108( قائد �أكادميي، باإجمايل )67( ع�شو هيئة تدري�س، و�لقياد�ت �لأكادميية و�لبالغ عددهم )41(
، ونظرً� ل�شغر جمتمع �لدر��شة، فقد مت �أخذ �ملجتمع كاماًل، ونظرً� ل�شعوبة تطبيق  �ملقابلة �ل�شخ�شية علي 
جميع �أفر�د �ملجتمع نظرً� لن�شغالهم وعدم تو�جدهم �مل�شتمر يف �أماكن عملهم، فقد �أتيح مقابلة )32( 

فردً�، بو�قع )20( ع�شو هيئة تدري�س و) 12( قيادي، وذلك بن�شبة 34.56 % من �ملجتمع �لأ�شلي.
خطة الدراسة :

   مت تق�شيم �لدر��شة لثالثة حماور وهي كما يلي:
أواًل: ضمان اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل :

1- مفهوم �سمان اجلودة :
لرفع  �لتعليم  جمال  يف  �لعاملني  قبل  من  �ملبذولة  �جلهود  "جملة   : باأنها  �لتعليم  يف  �جلودة  تعرف 
وحت�شني وحدة �ملنتج �لتعليمي، ومبا يتنا�شب مع رغبات �مل�شتفيد ومع قدر�ت و�شمات وخ�شائ�س وحدة 

. ملنتج �لتعليمي�
 كما تعرف :" باأنها عملية توثيق للرب�مج و�لإجر�ء�ت وتطبيق لالأنظمة و�للو�ئح و�لتوجيهات، تهدف 
�إىل حتقيق نقلة نوعية يف عملية �لرتبية و�لتعليم، و�لرتقاء مب�شتوى �لطالب يف جميع �جلو�نب �لعلمية 

 . "و�لجتماعية ول يتحقق ذلك �إل باإتقان �لأعمال ، وح�شن �أد�ئها
ي�شاعد  من  كل  توفري  نحو  �ملوجهة  و�لعمليات  �ل�شيا�شات  من  جمموعة  باأنه  �جلودة  �شمان  ويعرف 
على حتقيق �جلودة، و�ملحافظة عليها، و�لرتقاء بها، ويتم ذلك من خالل �ملر�جعة �ملخططة و�ملنظمة 

 . للموؤ�ش�شة �أو �لربنامج، لتحديد مدى �لوفاء بامل�شتويات �ملقبولة للتعليم و�لبنية �لد�خلية
و�شمان �جلودة هو جمموعة �لإجر�ء�ت �ملخططة، و�لأن�شطة �لتعليمية �لتي مت تطبيقها د�خل نظام 
�جلودة، و�لتي يتم �لتاأكيد عليها عند �حلاجة، حيث ي�شمل �لثقة باأنه ميكن تلبية �حلاجات، و�حتو�ء 

 - الإدارة العامة لال�ستحقاقات, ك�سوفات مايو , 2016/ جامعة حجة.
 - زاهر, �سياء الدين)2005(. اإدارة النظم التعليمية للجودة ال�ساملة, القاهرة: دار ال�سحاب للن�سر والتوزيع, �ص157.

 - الدليمي, جمال وال�سامرائي, عمار )2011( .التحديات التي تواجه متطلبات العتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم اجلامعي يف اجلامعات اخلا�سة بحث مقدم 
اإىل املوؤمتر2011 , اجلامعة اخلليجية, مملكة البحرين. /15/5- العربي الدويل جلودة التعليم العايل, �ص3..

- ال�سيد البهوا�سي )2007(. معجم م�سطلحات العتماد و�سمان اجلودة يف التعليم العايل, عامل الكتب, القاهرة, �ص56
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 . ملو�قف للو�شول �إىل �جلودة�
�لتي من خاللها  �لأهد�ف و�لإجر�ء�ت و�لآليات  �أن �شمان �جلودة هي كل  �لباحث يرى  فاإن  وبذلك 

ميكن للجامعة �أن ت�شمن �حلفاظ على �ملعايري �لأكادميية.
ثانيا: ماهية التخطيط االسرتاتيجي يف مؤسسات التعليم العايل :

يف ظل �مل�شتجد�ت و�لتحديات �ملوجودة يف �لبيئة �ملعا�شرة، �أ�شبح من �ل�شروري على موؤ�ش�شات �لتعليم 
�لعايل تبني �لتخطيط �ل�شرت�تيجي لأجل �شمان جودة �أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل، كاأ�شلوب حديث 
تفادي  يجعلها  علمية،  بطريقة  �مل�شتقبل  لروؤية  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شة  ميكن  �لذي  �لتخطيط،  �أ�شاليب  من 
مع  للتعامل  توظيفها  يتم  قوة  نقاط  �إىل  �ل�شعف  نقاط  حتويل  وكذ�  �لفر�س،  و��شتثمار  �لتهديد�ت، 

م�شتجد�ت وحتديات �لبيئة �لتعليمية �حلديثة.
م�شتقبلي،  وفح�س  �جلامعية،  �ملوؤ�ش�شة  جو�نب  لكل  �شاملة  عمليات  هو  �ل�شرت�تيجي  فالتخطيط 
ي�شرتك فيه �أكرب عدد ممكن من �لأع�شاء، يهدف �إىل حتديد ما ينبغي �أن تكون عليه �ملوؤ�ش�شة، متى ما 
�شعت �إىل �ل�شتغالل �جليد لنقاط قوتها �لد�خلية، و�لفر�س �ملتاحة يف بيئتها �خلارجية، وعملت على 
�ملزو�جة بني نقاط �لقوة و�لفر�س هذه ب�شكل يقود �إىل �أف�شل �لنتائج ليعرف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
على �أنه علم وفن توجيه كل قوى موؤ�ش�شة �لتعليم �لعايل نحو تطوير �ل�شرت�تيجيات و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�جلوهرية �لتي حتدد مالمح م�شتقبل �ملوؤ�ش�شة، وو�شع �خلطط �لالزمة لإجناز �لأهد�ف و�لأغر��س وحل 
�لق�شايا و�مل�شكالت �لتي يتطلبها �لو�شول �إىل هذ� �مل�شتقبل �ملن�شود، كما يوؤكد �لتخطيط �ل�شرت�تيجي 
على �أهمية �لنظرة �ل�شاملة لكل �أجز�ء �ملوؤ�ش�شة عند �شناعة �لقر�ر�ت، وعلى �لتن�شيق �جليد �لقائم على 
نظام فعال لتدفق �ملعلومات بني �مل�شتويات �لإد�رية �ملختلفة، وعلى �لتوزيع �لفعال مل�شادر �ملوؤ�ش�شة �ملادية 

 . و�لب�شرية مبا يحقق �لأهد�ف �ملن�شودة
 ومن �أجل ذلك كله لبد من �لتعرف على مفهوم �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، و�أهميته، ومر�حله. 

1 - مفهوم التخطيط االسرتاتيجي :
 5 �لأجل )-3  "خطة طويلة   : باأنه  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف      يعرف 
حتقيقها،  وطرق  حتقيقها،  �إىل  ت�شعى  �لتي  و�لأهد�ف  و�لغايات  �جلامعة،  ر�شالة  فيها  يحدد  �شنو�ت( 
و�لرب�مج �لزمنية لتحقيقها، مع �لأخذ بعني �لعتبار �لتهديد�ت و�لفر�س �لبيئية، و�ملو�رد و�لإمكانيات 

 . حلالية للموؤ�ش�شة�
كما يعرف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي باأنه مفهوم �إد�ري يت�شمن حتليل ودر��شة جميع �ملتغري�ت �لد�خلية 
بالفر�س  �ملتمثلة  باملوؤ�ش�شة  �ملحيطة  �خلارجية  و�ملتغري�ت  و�ل�شعف،  �لقوة  بنقاط  �ملتمثلة  �ملوؤ�ش�شة  يف 
و�لتهديد�ت، ويتم من خالله �شياغة ر�شالة �ملوؤ�ش�شة، وروؤيتها، وو�شع �ل�شرت�تيجيات و�لأهد�ف �لتي تطمح 

-  Bratianu, C. & Miroiv, A.: )2003(.The Policy of Quality Assurance in Higher Education, Higher 
Education Journal, Vol. 4, P.62.

- الزهراين , �سعد عبداهلل )1995( :التخطيط ال�سرتاتيجي ملوؤ�س�سات التعليم العايل.مكه املكرمة ,جامعة ام القرى., �ص56
 - الفرا, ماجد )2005(. دورة تدريبية يف التخطيط ال�سرتاتيجي , اجلامعة الإ�سالمية : غزة,�ص 5
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 .  ملوؤ�ش�شة يف �لو�شول �إليها خالل �لفرتة �لزمنية �ملخطط لها مع �ل�شتغالل �لأمثل لكافة �ملو�رد �ملتاحة�
ويعرف �أي�شًا �لتخطيط �ل�شرت�تيجي باأنه خطة طويلة �لأجل يحدد فيها ر�شالة �ملوؤ�ش�شة، و�لغايات 
و�لأهد�ف �لتي ت�شعى �إىل حتقيقها، وطرق حتقيقها، و�لرب�مج �لزمنية لتحقيقها ، مع �لأخذ بعني �لعتبار 

.  لتهديد�ت و�لفر�س �لبيئية، و�ملو�رد و�لإمكانيات �حلالية للموؤ�ش�شة�
للجامعة  و�لد�خلية  �خلارجية  �لبيئة  حتليل  يت�شمن  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  �أن  �شبق  مما  يت�شح 
�ملتاحة  �ملو�رد  �أمثل  ��شتغالل  مع  �جلامعة،  وروؤية  ر�شالة  �شياغة  خالل  من  حمددة  زمنية  فرتة  خالل 

لتح�شني �أد�ئها �لتعليمي .
 و�لتخطيط �ل�شرت�تيجي هو ت�شور م�شتقبلي قائم على �أ�ش�س عملية �شحيحة، ي�شتلهم خرب�ت �ملا�شي 
وجتاربه يف �إد�رة �لتعليم �لعايل وينطلق من �لو�قع، وذلك لتحليل بيئة �ملوؤ�ش�شة �لد�خلية ) نقاط �لقوة 
�ل�شرت�تيجيات  وو�شع   ) و�لتهديد�ت  و�لتحديات  �ملتاحة  �لفر�س   ( �خلارجية  وبيئتها   ،  ) و�ل�شعف 
�ملنا�شبة للق�شايا �ل�شرت�تيجية �لهامة وذلك لالنتقال باملوؤ�ش�شة �لتعليمية من �لو�قع �حلايل �إىل �أف�شل 

 . م�شتوى مطلوب
�أ�شلوب علمي حديث يقوم على  �أن �لتخطيط �ل�شرت�تيجي هو  بناء على ما �شبق من تعاريف يت�شح 
تو�شيح �لأهد�ف �لتي ت�شعى �جلامعة لتنفيذها ، من خالل حتليل �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية ، و��شتغالل 

�أف�شل للمو�رد �ملتاحة، و�شوًل �إىل �أعلى �لكفاءة و�لفعالية. 

2 - أهمية التخطيط االسرتاتيجي :
تاأتي �أهمية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي على م�شتوى موؤ�ش�شات �ملجتمع يف كونه ي�شمح للموؤ�ش�شة بالتعرف 
�ملوؤ�ش�شة،  �لتي قد تو�جه  �لفر�س و�لتهديد�ت  ، وتقييم  للموؤ�ش�شة ور�شالتها  �لروؤية �جلماعية  على 

 . وح�شد �جلهود للحد من خطر �لتهديد�ت ، وتطبيق وتنفيذ �ل�شرت�تيجيات بنجاح
: وفيما يلي �شيتم تناول �أهمية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ومر�حله

تنظيم  على  ي�شاعد  �أنه   : منها  منافع  يحقق  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  �أن   Bryson بري�شون  يرى   
�لقر�ر  ل�شنع  �لأ�شا�شية  �لقاعدة  ي�شع  فهو  �لقر�ر،  �شنع  عملية  حت�شني  على  ويعمل   ، �لتغيري  و�إد�رة 
وتن�شيق �لقر�ر�ت �ل�شادرة عن �ملنظمة عرب كل �مل�شتويات و�لوظائف، وي�شاعد �لتخطيط كذلك على 
زيادة فعالية �ملنظمة و�شرعيتها فاملنظمات �لتي ت�شتخدم �لتخطيط �ل�شرت�تيجي تكون �أكرث قدرة 

-  Schueler, L.:)2007(. How A University President inspires and maintains a Shared Vision during a 
Strategic Planning Process and Its Implementation, PhD Dissertation , Faculty of the Rossier School of 
Education, University of Southern California, p.4.

 - غنيم حممد)2001(. التخطيط: اأ�س�ص ومبادئ عامة, ط 2, دار �سفاء للن�سر والتوزيع, عمان �ص,254
 - Fischer, B.:)2007(. The Relationship between Leadership, Strategic Planning, and Capital Structure 
of Cardinal Stretch University, PhD Dissertation, College of Education and Leadership, Cardinal 
Stretch University. p.94.

- علي, اأ�سامة )2010(. التخطيط ال�سرتاتيجي وجودة التعليم واعتماده, د�سوق: العلم والإميان للن�سر والتوزيع.,�ص 254.
 - ال�سعيد, اأحمد )بد(. التخطيط ال�سرتاتيجي وعالقته بفعالية الأداء املوؤ�س�سي: درا�سة تطبيقية على �سركات تكنولوجيا املعلومات ب�سلطنة عمان,ر�سالة ماج�ستري 

من�سورة, مقدمة اإىل ق�سم اإدارة الأعمال, اجلامعة الإفرتا�سية الدولية, الأكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل, �ص29.
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على معاجلة �أهم �لق�شايا �لتنظيمية ، و�ل�شتجابة للمطالب و�ل�شغوط �لد�خلية و�خلارجية و ميكن 
 . أن ي�شتفيد منها �ملديرون و�شانعو �ل�شيا�شات للتو�شل �إىل قر�ر �أف�شل و�أكرث فعالية�

وتت�شح �أهمية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي بالن�شبة للنظم �لتعليمية يف �أنه يحقق جمموعة من �ملز�يا 
 ، ق�شية  كل  مع  تنا�شب  قر�ر�ت  و�تخاذ  �جلوهرية  �لق�شايا  حتديد  على  �لقيادة  ي�شاعد  �أنه  منها 
وي�شاعد �لإد�رة على �ل�شعور باأن لديها �لقدرة على �لرقابة و�لتحكم يف م�شتقبل �ملوؤ�ش�شة و�لتخطيط 
�جتاه  �مل�شوؤولية  من  عال  م�شتوى  �إىل  �لو�شول  على  �لإد�رة  وجمل�س  �ملدير  ي�شاعد  �ل�شرت�تيجي 
�ملوؤ�ش�شة ور�شالتها، ويعمل �لتخطيط على و�شع مدير �ملوؤ�ش�شة �لتعليمية وجمل�شها يف حالة من �لرتكيز 
�لد�ئم على م�شري �ملوؤ�ش�شة وم�شتقبلها ، و�لتو�شل �إىل قر�ر�ت ��شرت�تيجية يف �لأوقات �حلرجة من 
منو وتطور �ملوؤ�ش�شة، ويعمل على �إيجاد توجه لدى �أع�شاء هيئة �لتدري�س و�لفريق �لإد�ري باملوؤ�ش�شة 

. لتعليمية نحو �لعمل �جلماعي�
: ويرى بع�س �لباحثني يف علم �لإد�رة باأن �أهمية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي تتبلور فيما يلي

	 ي�شاعد على �لت�شغيل �لقت�شادي لعنا�شر �لإنتاج حتى يتم �حل�شول على �أكرب فائدة ممكنة من •
هذه �لعنا�شر، وبدون �إ�شر�ف.

	 ي�شاعد على بلورة وحتديد �لأهد�ف حتى يفهمها �لأفر�د كما �أنه من �ل�شروري حتديد �خلطو�ت •
�لتي تو�شل لهذه �لأهد�ف حتى يتبعها �لأفر�د ويتعاونو� على تنفيذها.

	 �لأفر�د • يجعل  و�إجر�ء�ته  وخطو�ته  �لعمل  �أ�شاليب  تو�شيح  لأن  وذلك  �لقيادة،  مهمة  ي�شهل 
يعرفون ما هو �ملطلوب منهم وكيف ي�شتطيعون �إجنازه.

	 ي�شهل عملية �لت�شالت حيث تن�شاب �ملعلومات من �لأهد�ف، و�خلطط  و�ملعايري يف جميع قنو�ت •
�لت�شال، وفى كل �لجتاهات بني �لإد�رة و�لأفر�د و�ملديرين و�ملروؤو�شني.

	 ميهد لعملية �لرقابة ويرفع من كفاءتها، وذلك لأنه يحدد �شلفًا �ملعايري �لتي  تقا�س بها �لنتائج •
بعد حتقيقها ، و�ل�شروط �لتي تطبق فيها هذه �ملعايري و�مل�شموحة �لتي ميكن قبولها.

	 �لتي تبلغها • �ملختلفة، وذلك بالدرجة  ، و�لإد�ر�ت  �ملديرين  ي�شاعد على تقومي كفاءة وفاعلية 
�لإد�ر�ت، يف حتقيق �لأهد�ف �ملنوطة بها.

	 يعطى �ملديرين و�ملروؤو�شني نوعًا من �لثقة، �إذ ي�شعر هوؤلء �أنهم ي�شريون ح�شب برنامج مدرو�س، •
وحمدد فيتفرغون لأد�ء مهامهم.

3 - مراحل التخطيط االسرتاتيجي:
 فيما يلي ��شتعر��س ملر�حل �لتخطيط �ل�شرت�تيجي:

املرحلة األوىل:�لإعد�د للتخطيط �ل�شرت�تيجي : وتعني هذه �ملرحلة بالتاأهيل للتخطيط �ل�شرت�تيجي 
، وتوفري مقومات جناحه، فقبل �لبدء يف خطو�ت �لتخطيط �ل�شرت�تيجي، يجب �لإجابة عن �لأ�شئلة 
 - Bryson , J. M. )2011(. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to 
strengthening and sustaining organizational achievement )4th ed.(. San Francisco: Jossey-Bass.

 - الهالىل , الهالىل ال�سربيني )2006(.التخطيط ال�سرتاتيجي وديناميكية التغري يف النظم التعليمية , القاهرة : املكتبة الع�سرية.,�ص 233.
 - ال�سعيدي, اأحمد )بد (, مرجع �سابق �ص 45.
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�أن يكون ؟ وما �لغر�س �لذى �شتخدمه �خلطة  �ملوؤ�ش�شة ؟ وماذ� �شيكون ؟ وماذ� يجب  �لتالية : ما عمل 
�ل�شرت�تيجية ؟  وكيف �شت�شاعد �خلطة �ل�شرت�تيجية هذه �ملوؤ�ش�شة ؟ وهل �شت�شبح �خلطة �ل�شرت�تيجية 

�أف�شل من �خلطة �حلالية؟ .
 وهنا لبد من �أن تت�شمن مرحلة �لإعد�د للتخطيط �ل�شرت�تيجي عدة خطو�ت هي:

Strategic Analysis : 1 - التحليل االسرتاتيجي
للبيئة  �ل�شرت�تيجي  �لتحليل  بعملية  ويق�شد   SWOAT Analysis �لبيئي  �لتحليل  ي�شمى 
مر�جعة كل من �لبيئة �خلارجية بغر�س تعرف �أهم �لفر�س و�لتهديد�ت �لتي تو�جه �ملوؤ�ش�شة ، و�لبيئة 
�لد�خلية بغر�س تعرف �أهم نقاط �ل�شعف و�لقوة فيها ، ويجب �أن تكون هذه �لعملية م�شتمرة لكي تخدم 
عملية ت�شميم �ل�شرت�تيجية ، وت�شرتط يف عملية �لتحليل �لبيئي �أن تكون مكوناته ذ�ت عالقة مبا�شرة 
ومت�شلة �لتاأثري يف �أد�ء �ملوؤ�ش�شة حا�شرً� وم�شتقباًل، فالتحليل �ل�شرت�تيجي هو " جمموعة من �لو�شائل 
و�لكفاءة  �لتناف�شية  �مليزة  وحتديد  �خلارجية  �لبيئة  يف  �لتغري  مدى  لتحديد  �لإد�رة  ت�شتخدمها  �لتي 
�ملميزة للموؤ�ش�شة �لرتبوية يف �ل�شيطرة على بيئتها �لد�خلية، بحيث ي�شهم ذلك يف زيادة قدرة �لإد�رة 

. " لعليا على حتديد �أهد�فها ومركزها �ل�شرت�تيجي�
2 - صياغة رؤية ورسالة املؤسسة اجلامعية:

Vision : أ- الرؤية
ت�شعى  �لذي  �لطموح  �أو  �لأمل  و��شت�شر�ف  �جلامعية،  للموؤ�ش�شة  �ل�شرت�تيجية  �لروؤية  بناء  وتعنى 
�ملوؤ�ش�شة ككل �إىل بلوغه على �ملدى �لبعيد، وتعرف �لروؤية �ل�شرت�تيجية باأنها �مل�شار �مل�شتقبلي للموؤ�ش�شة 
�لذي يحدد �لوجهة �لتي ترغب يف �لو�شول �إليها، و�ملركز �ل�شوقي �لتي تنوي حتقيقه، ونوعية �لقدر�ت 

. و�لإمكانات �لتي تخطط لتنميتها
Mission :ب- الرسالة

متثل �لر�شالة عن�شرً� هامًا، و�أ�شا�شًا ترتكز عليه �ملوؤ�ش�شة يف حتديد غاياتها، وتعك�س ر�شالة �ملوؤ�ش�شة 
حتدد  كما   ، �ملوؤ�ش�شة  م�شتويات  خمتلف  على  �لقر�ر�ت  �تخاذ  عملية  وير�شد  يوجه  �لذي  �لعام  �لهدف 
 . �ملجتمع  وحاجة  تن�شجم  �لتي  و�ملخرجات  فيها  ت�شري  �أن  �ملوؤ�ش�شة  على  يجب  �لتي  �لأعمال  خطو�ت 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  و�لذي يوجه وير�شد عملية   ،  Overall Goal �لعام  �لهدف  �ملوؤ�ش�شة  ر�شالة  وتعك�س 
على خمتلف م�شتويات �ملوؤ�ش�شة ، وبدون ر�شالة و��شحة يكون من غري �لعملي و�لو�قعي لأي موؤ�ش�شة �أن 
حتدد �أهد�فها و��شرت�تيجياتها. و�لر�شالة �لتنظيمية يجب �أن حتدد خط �أو خطو�ت �لأعمال ، وحتدد 
�ملنتجات و�خلدمات و�لأ�شو�ق �خلا�شة �ملطلوب خدمتها حاليًا �أو خالل فرتة من �لوقت ترت�وح بني 3 �إىل 
5 �شنو�ت و�لر�شالة �لفعالة يجب �أن متثل حتديًا فعاًل للموؤ�ش�شة ويف نف�س �لوقت قابلة للتحقيق، كما 

 - Meinhart, R.:)2004(. Strategic Planning through Organization Lens, PhD Dissertation, George 
Washington University,p,46.
 - Johnson,G., & Scholes, K.,)1997(. «Exploring Corporate strategy» 4th Ed., prentice  Hall Europe,p.46.

- ثابت عبد الرحمن اإدري�ص, )2003(.الإدارة الإ�سرتتيجية )مفاهيم ومناذج تطبيقية(, الطبعة الأوىل, )القاهرة, الدار اجلامعية, ,�ص 93.
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. يجب �أن تكون �لر�شالة مكتوبة وحمددً� لها �لإطار �لزمني لإجنازها
Determine the strategic objectives of the institution : ج- حتديد األهداف االسرتاتيجية للمؤسسة

عملية  تاأتي  �ملوؤ�ش�شة  ور�شالة  فل�شفة  وحتديد  و�لد�خلية  �خلارجية  �ملحيطة  �لبيئية  �لعو�مل  در��شة  بعد 
، فاإذ� كانت �لنتائج  و�شع �لأهد�ف، �أي حتديد �لنتائج �ملطلوب حتقيقها باجلهد �جلماعي يف �لفرتة �ملقبلة 
مطلوب حتقيقها يف �لآجل �لطويل ، �أطلق عليها �أهد�ف ��شرت�تيجية ، و�إذ� كانت �لأهد�ف مطلوب حتقيقها يف 

. لآجل �لق�شري �أطلق عليها �أهد�ف تكتيكية�
  وتعتمد �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية على �ملدخل �لذي ي�شتخدم، حيث توجد �أ�شماء خمتلفة مل�شتويات خمتلفة 
من �لأهد�ف و�لغايات .  وت�شاغ �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية على ثالثة م�شتويات، هي : �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 

: لأهد�ف �لتكتيكية ، و�لأهد�ف �لت�شغيلية كما يلي� ،
	 �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية : ت�شاغ ب�شكل عام و�شامل، وترتكز حول �لنتائج �لكلية �ملطلوب حتقيقها، ويتم •

و�شعها من قبل �لإد�رة �لعليا، وتكون على م�شتوى �ملوؤ�ش�شة ككل وتت�شف باأنها �أهد�ف طويلة �لأجل.
	 �لأهد�ف �لتكتيكية : ي�شارك يف �شياغتها كل من �لإد�رة �لعليا  و�لإد�رة �لو�شطى، ويتم �شياغتها على •

م�شتوى �لقطاعات �أو �لإد�ر�ت �لرئي�شية يف �ملوؤ�ش�شة، وهي �أهد�ف متو�شطة �لأجل وتكون �أكرث حتديًد� 
�لأهد�ف  تتحقق  خاللها  من  �لتي  �لو�شائل  متثل  �أنها  حيث  منها،  وت�شتق  �ل�شرت�تيجية  �لأهد�ف  من 

�ل�شرت�تيجية.
	 �لو�شطى مع �لإد�رة �لإ�شر�قية، ويتم • �لت�شغيلية : ي�شارك يف �شياغة هذه �لأهد�ف �لإد�رة  �لأهد�ف 

�شياغتها على م�شتوى �لأق�شام و�لوحد�ت و�لأفر�د، وهي �أكرث تف�شياًل وحتديدً� من �لأهد�ف �لتكتيكية 
وت�شتق منها، ومتتاز باأنها ق�شرية �لأجل ومتثل و�شائل و�أ�شاليب حتقيق �لأهد�ف �لتكتيكية.

The core values of the institution  : د- وضع القيم اجلوهرية للمؤسسة
�لقيم  �ل�شرت�تيجية  وثيقة  ت�شّمن  �أن  مرموقة  ��شرت�تيجية  خطًطا  ت�شع  �لتي  �ملوؤ�ش�شات  حتر�س 
، و�لقيم هي  �لعاملني بها  �أعمالها ومبادئ تر�شخها لدى  لها يف  �لتي تتم�شك بها لتكون هاديًا  �جلوهرية 
�أو �لأ�شياء وذلك يف �شوء تقييمه لها .  �أو عدم �لتف�شيل للمو�شوعات  �أحكام ي�شدرها �لفرد بالتف�شيل 
�أو �لأطر�ف �ملرتبطة  فالقيم هي بيان باملبادئ و�لعتقاد�ت �مل�شرتكة بني �لأطر�ف �ملنتفعة باملوؤ�ش�شة 

 . باملوؤ�ش�شة، فالقيم تقود ثقافة و�أولويات �ملوؤ�ش�شة، وتكون هي �ملدير �لفعلي لها
�ل�شرت�شاد  يتم  و�لتي  �لعري�شة  �خلطوط  مبثابة  باملوؤ�ش�شة  �خلا�شة  و�ملعتقد�ت  �لقيم  تعترب  حيث 
بها يف �إد�رة �ملوؤ�ش�شة. فهي متثل �لإطار �لفل�شفي للموؤ�ش�شة و�لذي يحدد عالقة �ملوؤ�ش�شة باأع�شاء �لبيئة 

�خلا�شة بها �مل�شاهمني و�لعمالء، و�لعاملني و�ملوردين، و�لأجهزة �حلكومية، و�جلمهور ب�شفة عامة .
 - جاد الرب, �سيد, حممد.)2005(. تنظيم واإدارة منظمات الأعمال: منهج متكامل يف اإطار الفكر الإداري التقليدي واملعا�سر, )القاهرة, مطبعة الع�سري, �ص142.

- عايدة �سيد خطاب,)2009(. الإدارة ال�سرتاتيجية املتقدمة, )القاهرة, ما�ص للطباعة والن�سر, �ص,57.
  - Goetsch, David L. and Davis, Shanley B, )2010(.Quality Management for Organizational 
Excellence: Introduction to Total Quality, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc, 
Sixth Edition
 - J E Davies, )2006(.» Meaningful missions, valid visions and virtuous values: an exploration», World 
Library and Information Congress: 72ND IFLA General Conference and Council 2024- August 2006, 
Seoul, Korea, p. 4.
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 وهذ� �لإطار �لفل�شفي يعترب نقطة �لبد�ية يف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي.
 Strategic Plan Implementation  : املرحلة الثانية : تطبيق �خلطة �ل�شرت�تيجية

تتعد عملية تطبيق �ل�شرت�تيجية من �ملر�حل �ملهمة يف ترجمة �لروؤى و�لأهد�ف �لعامة �إىل و�قع 
عملي ، وتنفيذ �ل�شرت�تيجية" عبارة عن �شل�شلة من �لأن�شطة �ملرت�بطة مع بع�شها �لبع�س و�لتي تت�شمن 

 . " تكوين متطلبات �ل�شرت�تيجية �لتي يتم �ختيارها
�لقيادة،  و�ختيار   ، �لتنظيمي  �لهيكل  تطوير   : ومنها  �لقر�ر�ت  بع�س  �تخاذ  �ملرحلة  هذه  وتتطلب 
تطويرية  مو�زنات  وتوفري   ، �ملدى  ق�شرية  �أهد�ف  وو�شع   ، �ل�شرت�تيجية  لتحقيق  حمفزة  نظم  و�إيجاد 
، ويتج�شد �لتطبيق �ل�شرت�تيجي يف �شل�شلة �لفعاليات و�لأن�شطة �ملرت�بطة و�ملتعلقة برتجمة �لبد�ئل 
�ملنا�شبة جلميع   �ملنا�شب، وبناء �خلطط و�ل�شيا�شات  �لهيكل �لتنظيمي  �إىل بناء  �ل�شرت�تيجية �ملختارة 

فعاليات ووظائف �ملوؤ�ش�شة.
Strategic evaluation and control  : املرحلة الثالثة : �ملتابعة وتقييم �ل�شرت�تيجية

�لتخطيط  ودقة  �لتفكري  �شحة  من  �لتاأكد  �إىل  �أ�شا�شًا  تهدف  مهمة  عملية  كونها  �ملتابعة  عملية  تاأتي   
وكفاءة �لتنفيذ، حيث �أن عملية �لرقابة على تطبيق �خلطة �ل�شرت�تيجية متتد من �لتاأكد من جودة 
�لفعلي  �لأد�ء  �لتاأكد من جودة  �ل�شرت�تيجية، حتى  و�لتاأكد من جودة �خلطة  �ل�شرت�تيجي،  �لتفكري 

. ومطابقته للمخطط �مل�شتهدف
�لنتائج �ملحققة فعاًل بالأهد�ف �ملحددة و�ملتوقعة يف �خلطة، و�لتقومي    ويتم يف هذه �ملرحلة مقارنة 
�حتمال  باكت�شاف  لالإد�رة  ي�شمح  منا�شب  زمني  تو�فق  يف  �لأن�شطة  لتدفق  وم�شاحبة  م�شتمرة  عملية 
�لتنفيذ،  متابعة  على  للتعرف  للمتابعة  مالزمة  كعملية  وهو  �مل�شتهدفة،  م�شتوياته  عن  �لأد�ء  �نحر�ف 
وذلك با�شتخد�م معايري وموؤ�شر�ت للحكم على �لكفاءة �لتي مت بها حتقيق �لأهد�ف، وتتم هذه �لعملية 
�لتنفيذ،  خطو�ت  جميع  يف  �لأد�ء  مالحظة  تتم  وفيها  مبا�شرة،  بعدها  �أو  �خلطة  تنفيذ  مر�حل  �أثناء 
وقيا�س �لإجناز�ت �ملحققة بالن�شبة لالأهد�ف �ملو�شوعة، ثم تقدير جو�نب �لقوة و�ل�شعف يف كل مرحلة 

 . على حدة؛ للو�شول �إىل حكم نهائي مبدى جناح �أو ف�شل تنفيذ �خلطة
وبذلك فاإن عملية  �لرقابة وتقييم �ل�شرت�تيجية تاأتي يف �ملرحلة �لأخرية، بعد �أن تكون �ملوؤ�ش�شة على 
معرفة باأو�شاعها �لد�خلية و�خلارجية، وقد مت حتديد و�شياغة روؤيتها ور�شالتها و�أهد�فها �ل�شرت�تيجية، 
و�أ�شبح �أ�شحاب �لقر�ر جاهزون باتخاذ قر�ر�تهم �ل�شرت�تيجية بطريقة منا�شبة ومالئمة. وميكن �إيجاز 

�ملر�حل �ل�شابقة للتخطيط �ل�شرت�تيجي يف موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل كما يلي:
املرحلة األوىل : �لتحليل �لبيئي للموؤ�ش�شة �جلامعية �لذي ي�شمل حتليل �لبيئة �لد�خلية و�خلارجية.

املرحلة الثانية : �إعد�د �ل�شرت�تيجية �لتي تو�شع يف �شوء �لتحليل �لبيئي ) وهي تعرب عن �ملرحلة �لأوىل 
و�لثانية (.

املرحلة الثالثة : �إجناز وتقومي �ل�شرت�تيجية وهي من �خت�شا�س �لإد�رة �لعليا باجلامعة ) وهي تعبري عن 
 - الدوري, زكريا)2005(.الإدارة ال�سرتاتيجية مفاهيم وعمليات وحالت درا�سية , دار اليازوري العلمية للن�سر: الأردن.�ص 293.

 - املر�سي, واآخرون )2002(. التفكري ال�سرتاتيجي والإدارة الإ�سرتاتيج ية منهج تطبيقي, الدار اجلامعية: م�سر,�ص 405.
 - اأبو بكر, م�سطفى)2001(.دليل املدير املعا�سر الوظائف - الأدوار - املهارات ال�سفات, الدار اجلامعية للن�سر: القاهرة ,�ص 2.
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�ملرحلة �لأخرية ( .
وبذلك ميكن �لقول عند و�شع �خلطة �ل�شرت�تيجية لأي موؤ�ش�شة �شو�ء كانت تعليمية �أو غري تعليمية 
مرورً�  �جلودة،  ثقافة  ن�شر  من  بدءً�  �لتخطيط  مر�حل  جميع  يف  حا�شرة  تكون  �أن  يجب  �جلودة  فاإن 

بالر�شالة و�لأهد�ف و�نتهاًء بالرقابة و�لتقييم.

ثانيًا : التخطيط االسرتاتيجي واجلودة :
�لعملية،  �حلياة  نوعية  يف  �مل�شتمر  �لتح�شني  �إىل  يهدف  تنموي  مفهوم  تبني  على  �لتخطيط  يعمل 
فهم  على  ترتكز  و�أ�شاليب  بد�ئل  و�إيجاد  للعمليات،  �لأ�شا�شية  �لبنى  وتطوير  للجميع،  �مل�شاركة  وتاأمني 
معمق للبيئة مما يقلل من ن�شب �لهدر �لناجت عن �لتخبط و�لع�شو�ئية، ويك�شب �لقائمني عليه و�مل�شاركني 
فيه ثقة باأنف�شهم وبتوجهاتهم، وميثل د�فعًا وحمفزً� نحو حتقيق �أهد�ف �ملوؤ�ش�شة. ولأن حتقيق �أهد�ف 
معينة بطريقة مثلى حتتاج �إىل �لعديد من �لبيانات �لإح�شائية و�ملعطيات �لتكنولوجية وحتليل �لآثار 
�ملرتتبة على كل خطوة من �خلطو�ت حتلياًل علميًا دقيقًا و�ملقارنة بني نتائج �خلطو�ت �لبديلة �ملتعددة 

 . و�لتو�زن بني متطلبات حتقيق �لأهد�ف وبني �ملو�رد �ملتو�فرة
لذ� يتبني من ذلك كله �أن مبادئ ومنطلقات �جلودة ت�شبح ممثلة كاأ�شا�س مهم يف عملية بناء �لأهد�ف 
�لتي تعد جوهر عملية �لتخطيط، فاجلودة ل ميكن �أن تعمل مبعزل عن فهم و�أهد�ف ومفاهيم �لتخطيط 
�ل�شرت�تيجي ملا لهما من �رتباط وثيق . فالتخطيط �ل�شرت�تيجي يعترب من �أهم �ملقومات لتحقيق جودة 
�أد�ء �ملوؤ�ش�شة �جلامعية، و�أحد �أدو�ت �جلودة، من خالل و�شع روؤية ور�شالة للمنظمة ومن حيث و�شع �لغايات 
و�لأهد�ف �لتي �شتلتزم  �ملوؤ�ش�شة بتحقيقها يف �لوقت �ملثايل حتى تتمكن من حتقيق �أعلى درجات �جلودة .  
لذ� فالباحث يرى �أن �شمان جودة �أد�ء �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية يعتمد على �لتخطيط �ل�شرت�تيجي �لذي 
يتطلب ن�شر ثقافة �جلودة يف �ملوؤ�ش�شة و�لعمل على تطبيقها يف مدخالت �لإنتاج ومن ثم مر�قبة نتائجها 

يف �ملخرجات.

ثالثًا : واقع ومساهمة التخطيط االسرتاتيجي يف  ضمان جودة أداء جامعة حجة :
�أد�ء  �شيتم تناول و�قع وم�شاهمة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي جلامعة حجة يف �شمان جودة  فيما يلي 

�جلامعة وكذ� معوقات �لتخطيط �ل�شرت�تيجي باجلامعة، وذلك كما يلي:
ملعرفة و�قع �لتخطيط �ل�شرت�تيجي جلامعة حجة �شيتم تناول �خلطة �ل�شرت�تيجية للجامعة 

 : و�ملتمثلة يف �لعنا�شر �لتالية
أ-  رؤية اجلامعة :

مت حتديد روؤية �جلامعة يف �خلطة �ل�شرت�تيجية للجامعة مبا يلي: "ت�شعى جامعة حجة لأن تكون 
ملجالت  �مل�شتمر  و�لتطوير  �لتقييم  خالل  من  و�لعاملي،  و�لإقليمي  �لوطني  �مل�شتوى  على  ومتميزة  ر�ئدة 
�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي وحت�شني �ملخرجات �لتعليمية وفقًا ملعايري �جلودة و�لعتماد �ملحلية ووفق 
�أعلى �مل�شتويات �لعاملية يف ظل مناخ يت�شم بال�شتقاللية و�حلرية و�لعد�لة ومبا يحقق �لتنمية و�لتطوير 

- احلفار, �سعيد)2001(.مرجع �سابق, �ص67
- م�سروع اخلطة ال�سرتاتيجية جلامعة حجة )2015(. جمل�ص اجلامعة رقم )3(, ل�سنة 2015م.
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للمجتمع �ملحلي".   يت�شح من خالل هذه �لروؤية �أنها و�شعت بطريقة غري �شليمة ، فلم تكون موفقة يف و�شع 
�شيغة منا�شبة وحمددة ، فلم حتدد نوع �لطموح �لتي ت�شعى �جلامعة للو�شول �إليه ، ويف �أي جمال تكون 
ر�ئدة ومتميزة، فقد كانت �لعبارة عامة ، كما �أن �لريادة و�لتطوير ل تتاأتى من خالل �لتقييم و�لتطوير 
، فالتقييم و�لتطوير يح�شن من �أد�ء �جلامعة، كما �أنه ل يوجد جودة و�عتماد حملي ، كما ذكر يف روؤية 
�جلامعة ، فاجلودة و�لعتماد �لأكادميي هما بر�مج  دولية لها معايري خا�شة للو�شول �إليهما عرب منظمات 

متخ�ش�شة يف هذ� �ملجال.
ب- رسالة اجلامعة :

     وتتمثل يف: "تقدمي تعليم متميز و�إيجاد بيئة حمفزة للبحوث �لعلمية و�لإبد�ع �لفكري و�لتوظيف 
�لأمثل للتقنية و�ل�شر�كة �ملحلية و�لعاملية �لفاعلة وتقدمي بر�مج تعليمية مرتبطة بالتنمية �ل�شاملة 
وفق معايري �جلودة و�لعتماد و�إجر�ء �لتقييم �لدوري لها مبا يكفل �لتح�شني �مل�شتمر لتحقيق خمرجات 
�لإقليمي  �مل�شتوى  على  �ملناف�شة  يحقق  ومبا  �لعمل  و�شوق  �ملجتمع  حاجات  تلبي  عالية  كفاءة  ذ�ت 
و�لدويل". عند ��شتقر�ء ر�شالة �جلامعة يتبني �أنها م�شابهة لروؤية �جلامعة �ل�شالفة �لذكر، �إذً� فر�شالة 
�أنها لي�شت مرتبطة مبا تطمح له �جلامعة، فهي جامعة نا�شئة تفتقر  جامعة حجة يت�شح من م�شمونها 
�أخرى باعتبارها  �لر�شالة بطريقة  �أن ت�شاغ  �ملتاحة ملقومات جامعة، لذ� كان يف�شل  �ملو�رد  �أب�شط  �إىل 
�لأد�ة �لتي حتدد هوية �جلامعة ومدى تفردها عن غريها من �جلامعات �ليمنية، وكلمة �لتقييم تكررت 
يف �لروؤية و�لر�شالة، وكان يفرت�س �أن تت�شمن حتديد �ملجال �لتي تريد �أن تناف�س به، و�لفئة �لتي تريد 
�أو �مل�شتقبل . فيجب  �إ�شباع حاجاتها، وحتديد �لوظائف �لتي يتم ��شباعها ل�شوق �لعمل �شو�ء يف �حلال 
�أن تكون �لر�شالة و��شحة، فبدون ر�شالة و��شحة يكون من غري �لعملي و�لو�قعي لأي موؤ�ش�شة �أن حتدد 
�أهد�فها و��شرت�تيجياتها. و�لر�شالة يجب �أن حتدد خط �أو خطو�ت �لأعمال، وحتدد �ملنتجات و�خلدمات 
و�لأ�شو�ق �خلا�شة �ملطلوب خدمتها حاليًا �أو خالل فرتة من �لوقت ترت�وح بني )3 �إىل 5( �شنو�ت و�لر�شالة 
�لفعالة يجب �أن متثل حتديًا فعاًل للموؤ�ش�شة ويف نف�س �لوقت قابلة للتحقيق، كما يجب �أن تكون �لر�شالة 

مكتوبة وحمددً� لها �لإطار �لزمني لإجنازها.
ج-  قيم اجلامعة :

هناك جمموعة من �لقيم �لتي ت�شمنتها �خلطة �ل�شرت�تيجية جلامعة حجة، ميكن تلخي�شها فيما 
يلي )�للتز�م �لأخالقي و�لجتماعي- �ل�شر�كة- �ملو�شوعية- �ل�شفافية و�مل�شاءلة و�حلرية- �لتكامل 
و�لتنوع – �جلودة و�لتميز( . بناء على ما �شبق يتبني �أن �خلطة �ل�شرت�تيجية ت�شمنت �شبعة قيم ، وهذه 
�لقيم لي�شت مت�شقة مع روؤية �جلامعة �أو حتى ر�شالتها، فكيف مت و�شعها، هل ��شرتك جميع �لعاملني يف 
و�شع قيم �جلامعة لكي يلتزم بها �جلميع ولكي تنعك�س على ت�شرفاتهم و�شلوكهم، ويكونو� م�شئولون عن 
تنفيذها وتطبيقها، لأنه بات من �ملعروف �أن قيم �أي موؤ�ش�شة هي �لقيم �لتي ي�شرتك فيها جميع �لعاملني 
بها وي�شتند �إليها �لعمل وي�شرتك  يف و�شعها �مل�شتفيدون و�أ�شحاب �لأطر�ف �لأخرى، وتعترب �لقيم مبثابة 
ما تعتقده �ملوؤ�ش�شة هو �لطريق �ل�شحيح لعمل �لأ�شياء، وللتعامل مع �لنا�س. وبهذ� �لعتقاد فاإن �لعامل 
يجب �أن يكون مثاليًا ومنظمًا. فهي متثل �لإطار �لفل�شفي للموؤ�ش�شة و�لذي يحدد عالقة �ملوؤ�ش�شة باأع�شاء 
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ب�شفة  و�جلمهور  �حلكومية،  و�لأجهزة  و�ملوردين،  و�لعاملني  و�لعمالء،  �مل�شاهمني  بها  �خلا�شة  �لبيئة 
عامة. وهذ� �لإطار �لفل�شفي يعترب نقطة �لبد�ية يف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي . فقد غفلت قيم �جلامعة 
�أهم قيم وهي: �مل�شاركة يف �تخاذ �لقر�ر- تعدد وجهات �لنظر كمكونات �أ�شا�شية جلودة �لتعليم يف �ل�شياق 

�لعاملي- �لإبد�ع، و�لبتكار- �لعدل و�مل�شاو�ة، و�لنز�هة- حرية �لتعبري-  �لأمانة �لعلمية- �لعرت�ف(.
د- األهداف االسرتاتيجية جلامعة حجة:

      ت�شمنت �خلطة �ل�شرت�تيجية �أهد�فًا ��شرت�تيجية جلامعة حجة تكونت من �شتة ع�شر هدف نذكر 
بع�س منها فيما يلي:

	 تطوير �لأطر �لتنظيمية و�لت�شريعية وحتقيق �ل�شتقاللية �لإد�رية و�ملالية و�مل�شاءلة.•
	 ��شتكمال وتطوير �لبنية �لتحتية للجامعة ومر�فقها و�شوًل لبنية تعليمية منا�شبة.•
	 جتويد �لعمليات �لتعليمية و�لإد�رية بال�شورة �لتي ت�شهم يف حتقيق روؤية ور�شالة �جلامعة.•
	 تطوير نظام �شمان �جلودة يف �جلامعة و��شتكمال هيكلته وتو�شيع �شر�كته مه جمل�س �لعتماد •

وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة.
	 تنمية قدر�ت ومهار�ت �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية وم�شاعديهم وتطويرها.•
	 توفري �شبكة معلومات توؤ�ش�س لقاعدة بيانات وت�شميم مو�قع �لكرتونية لربط �جلامعة بالكليات •

و�لأق�شام وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل و�لهيئات �ملماثلة حمليًا وعامليًا.
�ملتاأمل لأهد�ف جامعة حجة �ل�شرت�تيجية يجد �أنها مل تهتم بجانب �لطلبة وهم �لعن�شر �ملهم يف 
�أن تكون موجودة عند  �أ�شا�شية يفرت�س  �أهد�ف تكميلية  �أنها  �لأهد�ف يت�شح  �لتعليمية، وهذه  �لعملية 
�إن�شاء �جلامعة، فمعظمها تتحدث عن �أهد�ف ق�شرية �ملدى، فكان يجب در��شة �لعو�مل �لبيئية �ملحيطة 
�خلارجية و�لد�خلية باجلامعة وكذ� حتديد فل�شفة ور�شالة �جلامعة ثم تاأتي عملية و�شع �لأهد�ف، �أي 
حتديد �لنتائج �ملطلوب حتقيقها باجلهد �جلماعي يف �لفرتة �ملقبلة، فاإذ� كانت �لنتائج مطلوب حتقيقها يف 
�لآجل �لطويل، �أطلق عليها �أهد�ف ��شرت�تيجية، و�إذ� كانت �لأهد�ف مطلوب حتقيقها يف �لآجل �لق�شري 
�أطلق عليها �أهد�ف تكتيكية. وبا�شتقر�ء �خلطة �ل�شرت�تيجية جلامعة حجة يت�شح �أنها بد�أت بالروؤية 
وكان يفرت�س �أن تبد�أ بالر�شالة باعتبار جامعة حجة جامعة نا�شئة، فعندما يكون عمل تاأ�شي�شي �أو �إن�شائي 
فهنا �شتوجه �لر�شالة بيان �لروؤية وبقية �خلطة �ل�شرت�تيجية، وهنا يتطلب �لو�شع �أن تكون �لر�شالة 
يف �لبد�ية ومن ثم تليها �لروؤية، وباأي حال من �لأحو�ل، قد يحتاج �لعاملني يف �جلامعة معرفة �لهدف 
�لد�خلية  �ملو�رد  للجامعة وتعرب عن  �لو�شع �حلايل  �لر�شالة تو�شح  فاإن  �لأ�شا�شي لوجود �جلامعة، لذ� 
�مل�شتقبل.  و�لروؤية تعرب عن  �لتهديد�ت(،  �أو  و/  )�لفر�س  �ل�شعف( و�حلالت �خلارجية  �أو  و/  )�لقوة 
لذلك مهم �أن تبقي �جلامعة �لنتيجة �لنهائية و�ملطلوبة على ب�شرية و��شحة من �لبد�ية، وبذلك �شيتم 

معرفة �لهدف �لأ�شا�شي من وجود �جلامعة من خالل روؤيتها ور�شالتها.
�أنها و�شعت ب�شورة م�شتعجلة دون در��شة فعلية  لذ� فاإن �خلطة �ل�شرت�تيجية جلامعة حجة يبدو 
غري   �أ�شخا�س  قبل  من  و�شعت  �أنها  عنا�شرها  من  يبدو�  كما  للجامعة،  و�لد�خلية  �خلارجية  للبيئة 
متخ�ش�شني يف جمال �لإد�رة ب�شكل عام و�لتخطيط �ل�شرت�تيجي ب�شكل خا�س، وذلك نتيجة لعدم وجود 
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�إد�رة متخ�ش�شة يف �لتخطيط �ل�شرت�تيجي باجلامعة، مما �أدى �إىل عدم تنا�شق �خلطة و�رتباطها بالو�قع 
�لفعلي للمو�رد �ملتاحة للجامعة، و�إخر�جها بهذه �ل�شورة، وبذلك ين�شح �أ�شحاب �لقر�ر يف �لإد�رة �لعليا 
بجامعة حجة �إعادة �لنظر يف �خلطة �ل�شرت�تيجية للجامعة وتكليف فريق من ذوي �لخت�شا�س لعمل 
��شرت�تيجية ت�شعى �جلامعة  �أهد�ف  للجامعة وت�شع  �لو�شع �حلايل  ��شرت�تيجية متكاملة تو�فق  خطة 

وتطمح للو�شول �إليها وحتقيقها.
2 - مساهمة التخطيط االسرتاتيجي باجلامعة :   

بالن�شبة مل�شاهمة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ل�شمان جودة �أد�ء �جلامعة فهنا لبد من �لإ�شارة  �إىل ن�شاأة 
�جلامعة، حيث تعترب جامعة حجة من �أحدث �جلامعات �ليمنية من حيث ن�شاأتها، فقد مت �إن�شائها ب�شدور 
�لقر�ر �جلمهوري رقم )19( ل�شنة 2008، و�لذي �شم خم�س جامعات وهي )حلج- �أبني- �ل�شالع- حجة 
 ( . و�شدر �لقر�ر �جلمهوري رقم )220( ل�شنة 2010م ق�شى بتعيني رئي�س جلامعة حجةلبي�شاء� –
. وقبل �شدور �لقر�ر، كانت هناك كلية �لرتبية �لتابعة جلامعة �شنعاء، و�لتي �أن�شئت يف �لعام �جلامعي 
2007م، و�لتي ق�شت �ملادة �لأوىل  1990/1989م، وبعد �شدور �لقر�ر �جلمهوري رقم )223( ل�شنة 
�إ�شافة  تابعة جلامعة عمر�ن، ومت  �لرتبية بحجة  كلية  �أ�شبحت   . رئي�شا جلامعة عمر�ن  بتعيني  منه 
�حلا�شوب  ق�شم  وفتح  �لتطبيقية،  و�لعلوم  �لرتبية  كلية  لت�شبح،  �لرتبية  لكلية  �لتطبيقية  �لعلوم  كلية 
�لذي �أ�شبح نو�ة لكلية �لعلوم �لتطبيقية �لتي ف�شلت عن كلية �لرتبية يف �لعام �جلامعي 2006/2005م 
و�أ�شبحت كل منهما كلية م�شتقلة، وت�شم كلية �لرتبية حجة �لأق�شام �لتالية: )قر�آن وعلومه- در��شات 
�إ�شالمية- لغة عربية- لغة �إجنليزية – علوم �حلياة- فيزياء- ريا�شيات- كيمياء – جغر�فيا - تاريخ (، 
وت�شم كلية �لعلوم �لتطبيقية �لأق�شام �لتالية )علوم �حلا�شوب- �للكرتونيات- ميكروبيولوجي- �ت�شالت 
و�شبكات- �جليولوجيا و�لتعدين، كيمياء �شناعية(، وبالن�شبة لكلية �لرتبية بعب�س و�لتي �أن�شئت يف �لعام 
�جلامعي 2003/2002م فت�شم �لأق�شام �لتالية: )قر�آن وعلومه- لغة �جنليزية- ريا�شيات- فيزياء(، 
ويف عام 2012/2011م، مت فتح كلية �لعلوم �مل�شرفية بعب�س و�لتي ت�شم �لأق�شام �لتالية )�ملحا�شبة- 
�مل�شارف- نظم �ملعلومات �لإد�رية- �إد�رة �لأعمال- �لت�شويق( ، وتعترب جامعة حجة من �جلامعات �لتي 
مت �إن�شائها بدون بنية حتتية، فهى منذ �إن�شائها �إىل وقتنا �حلايل مل ينفذ لها �أي م�شروع �إن�شائي فهي ما 

ز�لت يف مباين م�شتاأجرة، وتفتقد �إىل �لبنية �لتحتية بكامل جو�نبها.
وعلى �شبيل �ملثال ل �حل�شر، �أن جامعة حجة منذ �إن�شائها مل ت�شم �أي مر�كز علمية �شوى مركز �شمان 
�جلودة و�لتطوير �لأكادميي �لذي مت �إن�شاءه يف عام 2014م . ولالأ�شف �أن �إن�شاء �ملركز عبارة عن حرب 
�لهيكل �لتنظيمي للمركز  �إ�شد�ر قر�ر�ت تعيني لالإد�ريني يف �ملركز ح�شب  على ورق ومل ينفذ، ومل يتم 
�لو�قع،  �أر�س  على  منفذ  غري  فقط،  ��شمًا  للمركز  �لتنظيمي  �لهيكل  �أن  مبعنى  فقط،  �ملركز  ملدير  �شوى 

/http://www.almotamar.net/news :سحيفة املوؤمتر نت, الإثنني, 16-يونيو-2008 متاح على املوقع التايل� - 
http://mayo-news.net/ad/showdetails.php?id=25436 :سحيفة 22 مايو, ال�سبت, -04 دي�سمرب2010-م. متاح على املوقع� - 

http://www.14october.com/news. : سحيفة 14 اأكتوبر, العدد )13944(, املوافق 22 نوفمرب 2007. متاح على� - 
aspx?newsno=131928

 - دليل القبول والت�سجيل 2015/20014م, جامعة حجة, �ص 8- 18.
 - جامعة حجة الإدارة العامة لل�سئون القانونية, قرار رقم )15(, ل�سنة 2014م.
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يف  عمله  بحكم  و�لباحث  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء  بع�س  من  مبادرة  در��شات  و�شع  مت  �أنه  �إىل  بالإ�شافة 
�جلامعة كان و�حدً� منهم، ومت ت�شكيل جلان لو�شع �للو�ئح �لد�خلية للمر�كز �ملقرتحة نذكر بع�س منها 
– مركز �لآثار(، ولكن لالأ�شف  – مركز �لبحوث و�لدر��شات �ل�شرت�تيجية  ) مركز �لدر��شات �ل�شكانية 
�ل�شديد مل يتم تنفيذ �أي من هذه �ملر�كز و�ل�شبب يف ر�أي �لباحث هو وجود قيادة عليا للجامعة ل تعي 
باأهمية �ملر�كز �لعلمية �إىل جانب ذلك مل ت�شعى �إىل تطوير �جلامعة وو�شع �خلطط �مل�شتقبلية لتح�شني 
م�شتوى �أد�ء �جلامعة يف جميع �جلو�نب �شو�ء �لأكادميية �أو �لإد�رية، وكذ� عدم وجود �إد�رة ��شرت�تيجية 

متخ�ش�شة يف �جلامعة.
3 - معوقات التخطيط االسرتاتيجي جبامعة حجة:

يت�شح مما �شبق �أن �لتخطيط �ل�شرت�تيجي بجامعة حجة يف حالة �شعف �شديد، فقد تبني من خالل 
�إجر�ء �ملقابلة �ل�شخ�شية مع رئي�س جامعة حجة ونو�به وبع�س من �لهيئة �لتدري�شية باجلامعة خالل 
نهاية �لف�شل �لدر��شي �لأول 2016 - 2017م ، �أنه ل يوجد ق�شم ول حتى �إد�رة خا�شة بال�شرت�تيجية 
يف �جلامعة، و�أن عملية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي متت عن طريق �جتماع رئي�س �جلامعة ونو�به و�إ�شر�ك 
بع�س �أع�شاء هيئة �لتدري�س ملناق�شة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي للجامعة، ولكي ي�شاهمو� ب�شكل �يجابي يف 

رفع م�شتوى �أد�ء �جلامعة و�شمان جودة �لتعليم �لعايل .
�لتخطيط  ملناق�شة  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  �ختيار  يتم  كيف  �أكرث  �ل�شتف�شار  �لباحث  حاول 
جمل�س  يف  �ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  مناق�شة  يتم  وهل  �ختيارهم،  يتم  �أ�شا�س  �أي  وعلى  �ل�شرت�تيجي 
�أع�شاء هيئة  ��شتدعاء  و�إذ� مت  �لتخطيط �ل�شرت�تيجي غري مفعل  �أن  �شوى  �إجابة  فلم يجد  �جلامعة، 
�لتدري�س �أو غريهم للح�شور من �أجل و�شع تخطيط ��شرت�تيجي للجامعة، فيتم ذلك عن طريق تر�شيحهم 
من خالل رئي�س �جلامعة �أو �أحد نو�به ول يعتمد على �أي م�شوغ قانوين، ول يتم �ختيار من هم متخ�ش�شون 
يف هذ� �ملجال. ومن خالل �لأ�شئلة �لتي وجهت لأفر�د �لعينة من خالل �ملقابلة �ل�شخ�شية وهي:) ما �أهمية 
�لتخطيط �ل�شرت�تيجي للجامعة - وهل يوجد  تخطيط ��شرت�تيجي للجامعة- وماهي �أهم �ملعوقات �لتي 
�أغلب  مل�شتقبل �جلامعة غائب متامًا يف  �لتخطيط  �أن  �لتخطيط �ل�شرت�تيجي باجلامعة(، تبني  تو�جه 
�جتماعات �جلامعة، و�أن �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف �جلامعة يو�جه بع�س �لتحديات و�ملعوقات و�ملتمثلة 

فيما ياأتي:
	 �شعف �لقيادة �جلامعية يف فهم �أهمية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي وعدم قناعتهم به.•
	 غياب وحدة �لقيادة وغياب مبد�أ �مل�شوؤولية.•
	 عدم وجود نظام منا�شب للمعلومات ي�شاعد على ممار�شة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي.•
	 قلة �ملو�رد �ملالية و�لب�شرية �لتي يتم �عتمادها لإعد�د �خلطط �ل�شرت�تيجية وتنفيذها �أو �نعد�مها.•
	 �شعف �لهتمام بتدريب �لقائمني على �إعد�د �خلطط �ل�شرت�تيجية.•
	 عدم وجود �إد�رة متخ�ش�شة بالتخطيط �ل�شرت�تيجي.•
	 �ليومية • �لأمور  وت�شريف  �لكليات،  وم�شاكل  ق�شايا  متابعة  يف  للجامعة  �لعليا  �لإد�رة  �ن�شغال 

�لتخطيط  يتطلبه  ما  لكل  �لكايف  �لوقت  به  �ملعمول  �لأولويات  نظام  يتيح  ل  بحيث  للجامعة، 
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�ل�شرت�تيجي من وقت وجهد ومدلولت ونقا�شات.
	 و�أخريً� تاأثري �لعدو�ن �ل�شعودي ودول �لتحالف على �لبنية �لتحتية للجامعة و�ل�شتقر�ر �لنف�شي •

و�ملادي للتعليم بجميع م�شتوياته يف جميع �أرجاء �ليمن
4 - ضمان جودة أداء اجلامعة : 

معايري  متطلبات تطبيق  2017(، حول  )�لفقيه  �أجر�ها  �لتي  �مليد�نية  �لدر��شة  نتائج  بناء على     
�لعتماد �لأكادميي و�شمان �جلودة بجامعة حجة وفق �ملجالت �لتالية: �ملتطلبات �لت�شريعية، �ملتطلبات 
�جلامعية  باملن�شاأة  �ملتعلقة  �ملتطلبات  �ملالية،  �ملتطلبات  و�لتنظيمية،  �لإد�رية  �ملتطلبات  �لب�شرية، 
و�لتجهيز�ت، ومن وجهة نظر �لقياد�ت و�لهيئة �لتدري�شية باجلامعة  . �ت�شح من نتائج �لدر��شة ب�شكل 
عام �أن درجة تو�فر متطلبات تطبيق معايري �لعتماد �لأكادميي و�شمان �جلودة بجامعة حجة بح�شب 
��شتجابات عينة �لدر��شة جاءت قليلة مبتو�شط بلغ )1.84( يف جميع جمالت �لدر��شة و�لأد�ة ككل، 

وقد كانت نتائج هذه �لدر��شة �مليد�نية كما يلي : 
تطبيق  ملتطلبات  تو�فر  درجة  باأعلى  �لأوىل  �ملرتبة  على  ح�شل  �لت�شريعية  �ملتطلبات  جمال  �أن 
معايري �لعتماد �لأكادميي و�شمان �جلودة بجامعة حجة وفقًا ل�شتجابات عينة �لدر��شة، مبتو�شط بلغ 
)2.04(، يليه جمال �ملتطلبات �لب�شرية يف �ملرتبة �لثانية، بدرجة متو�شط بلغت )1.98(، وح�شل جمال 
�ملتطلبات  جمال  وح�شل   ،)1.83( بلغت  بدرجة  �لثالثة،  �ملرتبة  على  و�لتنظيمية  �لإد�رية  �ملتطلبات 
على  وح�شل  �لر�بعة،  �ملرتبة  على  �أي   )1.77( بلغت  بدرجة  و�لتجهيز�ت  �جلامعية  باملن�شاأة  �ملتعلقة 
�ملرتبة �لأخرية جمال �ملتطلبات �ملالية حيث بلغ �ملتو�شط )1.58(. لذ� يتبني من نتائج هذه �لدر��شة 
�أن درجة متطلبات تطبيق معايري �لعتماد �لأكادميي و�شمان �جلودة بجامعة حجة ، غري موجودة على 
�أر�س �لو�قع مبعنى �أن معايري �جلودة و�لعتماد �لأكادميي ل تطبق يف �جلامعة، ول يوجد يف �جلامعة 
�لأكادميي  و�لعتماد  �جلودة  متطلبات  تطبق  ل  حجة  جامعة  �أن  ذلك  ويعني  �جلودة،  �أ�شا�شيات  حتى 
يف جميع �ملجالت وبذلك فاإنها لي�شت قادرة على تطبيق وتنفيذ خطتها �ل�شرت�تيجية �لتي تطمح من 
خاللها على حتقيق �لتميز و�لريادة على �مل�شتوى �لوطني و�لإقليمي و�لعاملي كما جاء يف روؤية �جلامعة. 

ويرى �لباحث �شرورة �لهتمام بالتخطيط �ل�شرت�تيجي ل�شمان جودة �أد�ء �جلامعة وذلك من خالل:
	 حتديد �إطار عام للتوجهات �مل�شتقبلية للجامعة.•
	 �لتقومي للم�شتمر للمر�حل �ل�شابقة من خالل �مل�شح �لبيئي �ل�شامل و�لوقوف على نو�حي �لقوة •

و�ل�شعف يف �لنظام �لتعليمي و�لتحديات �لتي تو�جهه.
	 و�شوح �لروؤية و�لأهد�ف و�لغايات �مل�شتقبلية جلميع �مل�شتفيدين و�لقائمني على هذ� �لقطاع �حليوي.•
	 حتديد جمالت �لتغيري و�ملعوقات، و�لعمل على �إيجاد �حللول �ملنا�شبة ملعاجلتها.•
	 �لعمل على �بتكار طرق جديدة لتح�شني م�شتوى �لأد�ء �لتعليمي.•
	 �إيجاد قنو�ت للحو�ر بني جميع �مل�شاركني يف و�شع وتنفيذ �ل�شرت�تيجية مبا يعمق فهمهم لروؤية •

 - الفقيه, ر�سيد حممد )2017(. متطللبات تطبيق معايري العتماد الأكادميي و�سمان اجلودة بجامعة حجة, ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة مقدمة اإىل ق�سم العلوم الرتبوية 
والنف�سية- كلية الرتبية- جامعة ذمار.
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�جلامعة ويدعم تبنيهم للخطة �ل�شرت�تيجية و�لنتماء للجامعة.
	 �لعمل على �إحد�ث تكامل يف قو �عد �لبيانات بحيث تغطي جميع �أن�شطة �جلامعة وتوثقها، من •

�أجل دعم �تخاذ �لقر�ر بطريقة �شحيحة من قبل �لإد�رة �لعليا للجامعة.
	 �لهتمام بالبد�ئل �ل�شرت�تيجية عند �إعد�د �خلطة �لتنفيذية باعتبار عامل عدم �ل�شتقر�ر •

يف �لبيئة �ليمنية، وكرثة �لتغري�ت �ل�شيا�شية و�لقت�شادية �لتي توؤثر يف عملية �لتطبيق.

اخلالصـــة :
طريق  عن  معلومات  من  جمعه  مت  ما  خالل  من  �لنتائج  من  جمموعة  �إىل  �حلالية  �لدر��شة  تو�شلت 
در��شة و�قع �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ، ومن خالل �ملقابلة �ل�شخ�شية لكل من �لقياد�ت �لإد�رية و�لهيئة 

�لتدري�شية باجلامعة ، ومن هذه �لنتائج ما يلي  :
	 �إن�شاء مر�كز بحثية متخ�ش�شة يف �لتخطيط و�لدر��شات �ل�شرت�تيجية.•
	 تاأهيل وتدريب �لعاملني باجلامعة و�شقل مهار�تهم من خالل �لدور�ت �لتدريبية و�للقاء�ت وور�س •

�لعمل �لتثقيفية يف جمال �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و�شمان �جلودة.
	 �لرباعي، • �لتحليل �ل�شرت�تيجي  للجامعة، وعملية  �لروؤية �ل�شرت�تيجية  �شرورة ربط كل من 

بالو�قع �لفعلي للجامعات، و�ملمار�شات �لرتبوية و�لإد�رية �ل�شائدة بها.
	 �شرورة م�شاركة �أع�شاء هيئة �لتدري�س يف �إعد�د �خلطة �ل�شرت�تيجية، و�خلطط �لتنفيذية، •

وتطبيقها، وتقييمها.
	 �لتعليمية، • �لعملية   : �لرئي�شة لطبيعة عمل �جلامعة وهي  �ملحاور  �لر�شالة  �أن تت�شمن  مر�عاة 

�لبحث �لعلمي، وخدمة �ملجتمع، مع �عتبار �لقيم كمنطلق ومظلة لهذه �ملحاور.
	 �شرورة �إ�شر�ك �جلميع يف �شياغة �خلطط �ل�شرت�تيجية �ملرتبطة مبجالت عملهم.•
	 �لقوة و�ل�شعف كعن�شر جوهري يف عملية �لتخطيط �ل�شرت�تيجي ل�شمان • �لوقوف على نقاط 

جودة �لتعليم �لعايل.
	 عند • و�خلارجي  �لد�خلي  �جلامعة  ملجتمع  �أو�شع  م�شاركة  ت�شمن  وممنهجة  حمددة  �آليات  و�شع 

�شياغة روؤية ور�شالة �جلامعة، وعند حتديثها.
	 و�لتخطيط • خا�شة  ب�شفة  �لتخطيط  جمال  فى  �لعاملني  وتنمية  �لتدريب  برب�مج  �لهتمام 

�ل�شرت�تيجي ب�شفة عامة و�لعمليات �لإد�رية �لأخرى للرقى بامل�شتوى �ملهارى للعاملني يف تنفيذ 
�خلطط بكفاءة عالية.

	 دعم �لتطوير �ملهني لأع�شاء هيئة �لتدري�س يف �ملجالني �لبحثي و�لتدري�شي، وتخ�شي�س مو�رد مادية •
كافية لذلك، وتعزيز �لتقييم �لدوري �ل�شنوي لأع�شاء هيئة �لتدري�س وفق معايري حمددة و�شاملة.

	 �لهتمام بالبنية �لتحتية و�لتكنولوجية يف �جلامعة.•
	 �إن�شاء هيئة متخ�ش�شة يف جمال �لتخطيط �ل�شرت�تيجي يف كل جامعة من �جلامعات �ليمنية.•
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ملخص
ي�شعى هذ� �لبحث �ىل �لتعرف على �شرور�ت وحمدد�ت �لندماج �مل�شريف، من خالل در��شة ميد�نية 

على عينة قو�مها )51( فردً�، مت �ختيارهم بطريقة ع�شو�ئية، و�تبع �لبحث �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي.  
�مل�شريف، و�أن هناك عدد  �أهمية حتقيق �لندماج  نتائج �لبحث  �أظهرت  ومن خالل �ملعاجلة �لإح�شائية 
من �ملحدد�ت �لد�خلية �لتي قد تعيق �لندماج بني �مل�شارف �أهمها عدم رغبة حملة �لأ�شهم يف �مل�شارف 
فقد �شيطرتهم، و�أهم �ملحدد�ت �خلارجية هي �لبيئة �لثقافية و�لبيئة �لقت�شادية �ل�شعيفة. وكذلك 
�لقو�نني �لتي تفر�شها �شلطة �لنقد يف عملية �لندماج �مل�شريف. وبناًء على �لنتائج فقد �أو�شت �لدر��شة 
�ملالية و�جلهات ذ�ت �لعالقة على ت�شجيع وحتفيز �مل�شارف  باأن تعمل �شلطة �لنقد وبالتعاون مع وز�رة 
�أو�شت  كما  �ملندجمة،  للبنوك  وحو�فز  مز�يا  �إعطاء  خالل  من  طوعًا  بينها  �مل�شريف  �لندماج  لتحقيق 
�ل�شلطات �لنقدية و�مل�شرفية بتنفيذ خطة لإ�شالح �جلهاز �مل�شريف تت�شمن �إمكانية �لقيام بدمج ق�شري 

لبع�س �مل�شارف بهدف تعزيز مكانتها وحت�شني قدرتها �لتناف�شية.
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Banking Mergers - its necessities - and determinants
(Applied to the Palestinian Monetary Authority)

Dr. Nabil Mohamed Ali Al - Olofi *
Dr. Nabil Mohamed Ali Al - Olafi1

Abstract:
This research seeks to identify the necessities and determinants of banking 
mergers through a field study on a sample of (51) individuals who were 
selected randomly, followed the analytical descriptive approach, The 
analysis showed the importance of achieving banking mergers, A number 
of internal factors have been identified, that may impede the integration 
of banks. The most important of these factors are the unwillingness of 
the shareholders in the banks to lose control. And The most important 
external determinants are the cultural environment and the weak economic 
environment, Laws imposed by the Monetary Authority on the process 
of banking mergers. 
The study recommended that the Monetary Authority, in cooperation 
with the Ministry of Finance and the relevant authorities, they have 
encourage banks to achieve banking mergers voluntarily by giving 
advantages and incentives to the merged banks, The monetary and 
banking authorities also recommended implementing a plan to reform the 
banking system, For some banks to enhance their position and improve 
their competitiveness.

Keywords: Banking Mergers, Acquisition, Monetary Authorities, 
Banking System.
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مقدمة:
�أبرزها �لندماج �لذي مت بني  جتتاح �لعامل يف �لوقت �حلايل ظاهرة �لندماجات بني �مل�شارف لعل 
كربى �مل�شارف �لعاملية يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، حيث �أن "بنك �أوف �أمريكا" �ندمج مع "بنك ني�شتز" 
و"بنك �شيتي كورب" �ندمج مع "بنك تر�فيلرز" وغريها من �لندماجات بني �مل�شارف �لتي نتج عنها �أكرب 
�مل�شارف  �إىل  �متدت  بل  �لعاملية  �مل�شارف  على  �لندماج  عمليات  تقت�شر  ومل  �لعامل،  يف  مالية  جمموعة 
"بنك �لحتاد �لدويل  �لعربية وكان �آخرها �إعالن �حلكومة �لتون�شية عن مو�فقتها على �ندماج كل من 
للبنوك" خام�س �أكرب بنك جتاري يف تون�س و "بنك تون�س و�لمار�ت لال�شتثمار" )كامل، 2007، �س12(.
ونظرً� حلد�ثة �جلهاز �مل�شريف �لفل�شطيني باعتباره ن�شاأ يف ظل ظروف تتميز باملناف�شة �ل�شديدة بني 
�مل�شارف �لفل�شطينية و�مل�شارف �لو�فدة خا�شة يف عملية جذب �لود�ئع ومنح �لئتمان ، ف�شاًل عن �شعف 
روؤو�س �أمو�ل �مل�شارف �لفل�شطينية مما �أ�شعف قدرتها على �لتو�شع، و��شتقطاب عمالء جدد، وبالتايل عدم 
م�شرفية  كيانات  تكوين  نحو  �لتوجه  يعزز  �لذي  �لأمر  �ملعا�شرة  �ملهنية  �لتطور�ت  مو�كبة  على  قدرتها 
�لئتمانية  ت�شهيالتها  وزيادة  ود�ئعها  حجم  زيادة  على  قادرة  وتكون  كافية،  �أمو�ل  روؤو�س  ذ�ت  قوية 

)عيد،2012،�س2(.
وياأتي هذ� �لبحث لإظهار �أهم �ل�شرور�ت �لالزمة لتحقيق عمليات �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية 
و�لوقوف على �أهم �ملحدد�ت �لد�خلية و�خلارجية �لتي تعيق هذه �لعمليات، وذلك بهدف �لو�شول �ىل 

�أهم �ل�شرت�تيجيات �لتي ت�شجع عمليات �لندماج يف فل�شطني.

الدراسات السابقة:
أواًل: الدراسات األجنبية:

:)Timo Rene Göhlich,2016( درا�سة
هدفت هذه �لدر��شة �إىل معرفة �لنتائج �ملرتتبة عن عمليات �لندماج يف �لقطاع �مل�شريف �لتعاوين �لأملاين 
على �أ�شا�س �لوكالة، و�لتاآزر، وقوى �ل�شوق. وتو�شلت �لدر��شة �إىل �شرورة تعزيز �لأد�ء لتطبيق نظرية �لتاآزر 
وقوة �ل�شوق، وذلك من خالل خف�س تكاليف �لفائدة. و�أو�شت �لدر��شة ب�شرورة �لتوجه �إىل تنفيذ عمليات 
�لندماج �مل�شريف �لذي ت�شاهم يف خف�س �لتكاليف و�مل�شاريف وتقدمي خدمات م�شرفية موحدة متميزة.

 :)OndiekiJoash, 2015( درا�سة
هدفت �لدر��شة �ىل حتديد تاأثري عمليات �لندماج و�ل�شتحو�ذ على حقوق �مل�شاهمني، ودر��شة �لآثار 
�ملرتتبة على عمليات �لندماج و�ل�شتحو�ذ على �لربحية، حيث  كانت �لدر��شة على جميع �مل�شارف �لتي 
�أ�شلوب �ل�شتبانة  جلمع  2000-2015م و�لبالغة )14( بنك ،حيث ��شتخدمت  �ندجمت خالل �لفرتة 
�لندماج و�ل�شتحو�ذ رفعت قيمة  �أن عمليات  �إىل  �لدر��شة  SPSS، وتو�شلت  بو��شطة   �لبيانات وحتليها 
�لدمج  عملية  قبل  �ل�شاملة  �جلدوى  در��شات  �إعد�د  من  بد  ل  �أنه  �لدر��شة  و�أو�شت  �مل�شاهمني،  حقوق 
حتى  �لقت�شاد  من  �أخرى  قطاعات  يف  �لندماج  عمليات  تنفيذ  ينبغي  و�أنه  �لبحوث،  من  مزيد  و�إجر�ء 

يكون هناك مزيدً� من �لتو�فق و�ملالءمة مع �لآثار �ملرتتبة عن عمليات �لندماج يف �لقطاع �مل�شريف.
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ثانيًا: الدراسات العربية:
درا�سة )ح�سني ال�سريف,2015(:

هدفت هذه �لدر��شة �إىل بيان خ�شائ�س ومقومات �لنظام �ملحا�شبي للقطاع �مل�شريف �ل�شود�ين، و�لتعرف 
على �أ�شاليب �لتحليل �ملايل ودورها يف تقومي �لأد�ء يف �مل�شارف، ودو�عي وطرق توحيد �لأعمال، و�لقو�عد 
�لفرو�س،  و�شياغة  �ملحاور  لتحديد  �ل�شتنباطي  �ملنهج  على  �لدر��شة  و�عتمدت  ملعاجلتها.  �ملحا�شبية 
و�ملنهج �ل�شتقر�ئي لختبار �لفرو�س و�ملنهج �لتاأريخ لتتبع �لدر��شات �ل�شابقة، كما �عتمدت على �ملنهج 
�لو�شفي لو�شف طبيعة عمل �مل�شارف و�آليات تنفيذ عمليات �لندماج، وخل�شت �لدر��شة �ىل جمموعة 
من �لنتائج �أهمها �أن عملية �لندماج يف كل م�شارف �لعينة قد �أدت �إىل حت�شن ملحوظ يف مقدرة �مل�شرف 
على جمابهة �لتز�ماته �لنقدية جتاه �ملودعني بعد �لندماج، و�أن عمليات �لندماج قد ح�شنت من ن�شاط 

�مل�شارف وذلك برت�شيد ��شتخد�م �ملو�رد يف عمليات �لإقر��س و�ل�شتثمار.
درا�سة )فتحيه وحنان,2015(:

و�لتحول  �لتناف�شية،  �لقدر�ت  رفع  يف  �مل�شريف  �لندماج  فعالية  معرفة  �إىل  �لدر��شة  هذه  هدفت 
�ملتخ�ش�شة  و�مل�شارف  �لتجارية  �مل�شارف  تقدمها  �لتي  �خلدمات  كافة  تقدم  �لتي  �ل�شاملة  �مل�شارف  نحو 
و�ل�شتثمارية من خالل م�شرف و�حد، وذلك كخطوة مهمة من �أجل مو�جهة �ملناف�شة �مل�شرفية �لعاملية 
و�إبر�ز �أثر �لندماج �ملقرتح على حت�شني �ملنظومة �مل�شرفية. ومت �إتباع �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي، وتو�شلت 
�لدر��شة �إىل �أن �لندماج �مل�شريف يعد من �ملتغري�ت �لعاملية �جلديدة �لتي تز�يدت �أهميتها خالل �لن�شف 
�لثاين من �لت�شعينات من �لقرن �ملا�شي يف ظل �لجتاه �إىل عوملة �مل�شارف وتز�يد حجم و�أهمية �لكيانات 

�مل�شرفية �لكربى.
درا�سة )عيد,2012(:

�مل�شريف بني  لتحقيق �لندماج  �لو�جبة  �ل�شرور�ت  �أهم  �ل�شوء على  �إلقاء  �إىل  �لدر��شة  هدفت هذه 
حتقيق  �أمام  عائقُا  تقف  و�لتي  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ملحدد�ت  �أهم  ودر��شة  �لفل�شطينية  �مل�شارف 
�لدر��شة  وتو�شلت  �مل�شكلة.  طبيعة  على  للوقوف  �لتحليلي  �لو�شفي  �ملنهج  �إتباع  ومت  �مل�شريف.  �لندماج 
�لو�فدة  �مل�شارف  مع  �أو  بينها  فيما  �ندماج  بعمليات  للبدء  ما�شة  بحاجة  �لفل�شطينية   �مل�شارف  �أن  �إىل 
�إىل تدعيم وذلك من  �لفل�شطينية بحاجة  للبنوك  لتكوين كيانات م�شرفية، وروؤو�س �لأمو�ل �ملدفوعة 
خالل �ندماج عدد من �مل�شارف مع بع�شها �لبع�س للخروج ببنوك فل�شطينية قادرة على تلبية متطلبات 
وتطلُّعات �شلطة �لنقد �لفل�شطينية، و�أو�شت �لدر��شة �إىل �شرورة قيام �شلطة �لنقد �لفل�شطينية بتطبيق 
�إطار قانوين م�شجع وحمفز للبنوك وي�شاهم يف دفعها نحو عمليات �لندماج ب�شكل طوعي وذلك لتكوين 
كيانات م�شرفية قوية وقادرة على خدمة �لقت�شاد �لفل�شطيني ملعاجلة م�شكلة عدم قدرة �لبع�س منها 

على ��شتكمال روؤو�س �أمو�لها طبقا ملا حددته �شلطة �لنقد �لفل�شطينية. 
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درا�سة )قعايدة, 2012(:
هدفت هذه �لدر��شة �إىل قيا�س �أثر �لندماج على ربحية �لبنك �لأهلي، وذلك من خالل در��شة �لن�شب 
�ملالية ذ�ت �لعالقة بالربحية و�ملتمثلة مبعدل �لعائد على �ملبيعات، ومعدل دور�ن �لأ�شول، ومعدل �لعائد 
على �لأ�شول، ومعدل �لعائد على جمموع حقوق �مللكية، ومعدل �لعائد على �ل�شتثمار. ولتحقيق �أهد�ف 
�لدر��شة مت در��شة �لقو�ئم �ملالية للبنك �لأهلي على مد�ر )8( �شنو�ت )2001 - 2008م(، �أربع �شنو�ت 
قبل عملية �لندماج و�أربع �شنو�ت بعدها. ولختبار فر�شيات �لدر��شة مت ��شتخد�م �ختبار )T( لعينتني 
م�شتقلتني، وتو�شلت �لدر��شة �ىل وجود تاأثري لالندماج على ربحية �لبنك �لأهلي، �إذ �رتفعت جميع ن�شب 
قيا�س �لربحية للبنك �ملذكور بعد �لقيام بعمليات �لندماج، كما قدمت �لدر��شة جمموعة من �لتو�شيات 
�أبرزها �شرورة �إخ�شاع عمليات �لندماج �إىل بر�مج �أكرث رقابة لزيادة ثقة �لأ�شخا�س �مل�شتثمرين �لر�غبني 
بالندماج و�شرورة �لعمل على توفري �لكو�در و�لطاقات �لب�شرية �ملدربة لتبني و�إجناح عمليات �لندماج.

ثالثًا: التعليق على الدراسات السابقة:
�أجري هذ� �لبحث يف �لبيئة �لفل�شطينية يف )مدينة قلقيلية( بينما �أجريت �لدر��شات �ل�شابقة يف 
بيئات عربية ودولية، كما �أن جمتمع هذ� �لبحث يتمثل يف �لعاملني يف �شلطة �لنقد �لفل�شطينية. و�تفق 
 )OndiekiJoash،2015( ،)2015، لبحث �حلايل مع عدة در��شات )عيد،2012(، )ح�شني �ل�شريف�
�لبيانات، فيما �عتمدت در��شة )قعايدة،  �أد�ة جلمع  �لبحث، حيث �عتمدت على �ل�شتبانة  يف منهجية 
�لندماج  �أهمية  على  �ل�شابقة  �لدر��شات  معظم  وركزت  �لبيانات.  جلمع  �ملالية  �لقو�ئم  على   )2012
�مل�شريف يف تطوير �لعمل �مل�شريف و�لقيام باأد�ء خدمات م�شرفية حديثة تتالءم مع �قت�شاد �ل�شوق. يف 
حني �أن در��شة )قعايدة،Ondieki Joash،2015 ( ،)2012(  قامت بدر��شة تاأثري �لندماج �مل�شريف 
على �لربحية، �أما در��شة )عيد،2012( �تفقت مع هذ� �لبحث يف �لقاء �ل�شوء على �ل�شرور�ت لتحقيق 
�لندماج وحتديد �ملحدد�ت �لد�خلية و �خلارجية �لتي تعيق �لندماج. على �شوء ما �شبق عر�شه، يرى 
�لباحثان �أن هناك حاجة ما�شة لإجر�ء �ملزيد من �لأبحاث �لتي تتناول مو�شوع �لندماج �مل�شريف وتاأثريه 

يف حت�شني �أد�ء �مل�شارف، ما يجعل منه �إ�شهامًا �إ�شافيًا يف هذ� �ملجال.
مشكلة البحث:

لتحقيق  �لالزمة  �ل�شرور�ت  على  �لوقوف  ملحاولة  �لبحث  هذ�  ياأتي  �ملقدمة  يف  جاء  ما  �شوء  على 
متطلبات �لندماج و�لتعرف على �ملحدد�ت �لتي تعوق ذلك، وبناء عليه حتاول هذه �لدر��شة �لإجابة عن 

�لت�شاوؤلت �لآتية:
�لنقد . 1 �شلطه  موظفي  نظر  وجهات  من  �لفل�شطينية  �مل�شارف  بني  �لندماج  حتقيق  �شرور�ت  ما 

�لفل�شطينية؟ 
ما �ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية؟ . 2
ما �ملحدد�ت �خلارجية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية؟  . 3
هل توجد فروق معنوية بني ��شتجابات مفرد�ت �لبحث حول �شرور�ت �لندماج �مل�شريف للبنوك . 4
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عدد . 5 �خلدمة،  �شنو�ت  �لعلمي،  �لتخ�ش�س  �لعلمي،  �ملوؤهل  )�لنوع،  للمتغري�ت  تعزى  �لفل�شطينية 

�لدور�ت �لتدريبية(؟ 
هل توجد فروق معنوية حول �ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية تعزى . 6

للمتغري�ت )�لنوع، �ملوؤهل �لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية(؟ 
هل توجد فروق معنوية حول �ملحدد�ت �خلارجية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية . 7

تعزى للمتغري�ت )�لنوع، �ملوؤهل �لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت 
�لتدريبية(؟

فروض البحث:
�لفر�س �لرئي�س �لأول: ل توجد فروق معنوية بني ��شتجابات مفرد�ت �لبحث حول �شرور�ت �لندماج أ. 

�مل�شريف للبنوك �لفل�شطينية تعزى للمتغري�ت )�لنوع، �ملوؤهل �لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، عدد �شنو�ت 
�خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية(. ويتفرع منه خم�شة فرو�س فرعية ح�شب كل متغري من متغري�ت 

�لبحث )�لنوع، �ملوؤهل �لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية(. 
�لفر�س �لرئي�س �لثاين: ل توجد فروق بني ��شتجابات مفرد�ت �لبحث حول �ملحدد�ت �لد�خلية �لتي ب. 

تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية تعزى للمتغري�ت )�لنوع ، �ملوؤهل �لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، 
عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية(، ويتفّرع منه خم�شة فرو�س فرعية ح�شب كل متغري 

من متغري�ت �لبحث.  
�ملحدد�ت ج.  حول  �لبحث  مفرد�ت  ��شتجابات  بني  معنوية  فروق  توجد  ل  �لثالث:  �لرئي�س  �لفر�س 

�لعلمي،  �ملوؤهل  )�لنوع،  للمتغري�ت  تعزى  �لفل�شطينية  �مل�شارف  بني  �لندماج  تعيق  �لتي  �خلارجية 
فرو�س  خم�شة  منه  ويتفرع  �لتدريبية(.  �لدور�ت  عدد  �خلدمة،  �شنو�ت  عدد  �لعلمي،  �لتخ�ش�س 

فرعية ح�شب كل متغري من متغري�ت �لبحث.
أهمية البحث:

تربز �أهمية �لبحث فيما يلي:
من �لناحية �لعلمية: �لتعرف على مفهوم �لندماج و�إبر�ز �لدور �لهام �لذي حتققه عمليات �لندماج أ. 

يف ظهور بنوك قادرة على مناف�شة �مل�شارف �خلارجية.
متطلبات ب.  لتحقيق  �لالزمة  �ل�شرور�ت  حتديد  يف  �لبحث  هذ�  ي�شهم  �شوف  �لعملية:  �لناحية  من 

�شيتو�شل  �لتي  �لنتائج  خالل  من  وذلك  �لندماج،  تعوق  قد  �لتي  �ملحدد�ت  على  و�لتعرف  �لندماج 
�إليها هذ� �لبحث، بالإ�شافة �إىل �لتو�شيات �لتي �شيقدمها �لبحث و�لتي �شوف ت�شتفيد منها موؤ�ش�شات 

�لقطاع �مل�شريف من �أجل تذليل جميع �لعقبات �أمام عمليات �لندماج �مل�شريف.
أهداف البحث:

يهدف هذ� �لبحث �ىل �لتعرف على:
�لنقد . 1 �شلطة  موظفي  نظر  وجهات  من  �لفل�شطينية  �مل�شارف  بني  �لندماج  لتحقيق  �ل�شرور�ت 

�لفل�شطينية. 
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�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية. . 2
�ملحدد�ت �خلارجية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية. . 3
للبنوك . 4 �مل�شريف  �لندماج  �شرور�ت  حول  �لدر��شة  مفرد�ت  ��شتجابات  بني  �ملعنوية  �لفروق 

�لفل�شطينية تعزى ملتغري�ت �لبحث. 
�لفروق �ملعنوية حول �ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية تعزى . 5

ملتغري�ت �لبحث.
�لفروق �ملعنوية حول �ملحدد�ت �خلارجية �لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية تعزى . 6

ملتغري�ت �لبحث.

منهجية البحث:
منهج �لبحث: �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي نظر� ملالءمته لطبيعة �لبحث، �لتي تقت�شي جمع �لبيانات . 1

و�إجر�ء �لتحليل �لإح�شائي ل�شتخر�ج �لنتائج �ملطلوبة.
جمتمع �لبحث: يتكون جمتمع �لبحث من �لعاملني ب�شلطة �لنقد �لفل�شطينية.. 2
عينة �لبحث: بلغت عينة �لبحث )51( �شخ�س من �لعاملني ب�شلطة �لنقد �لفل�شطينية، حيث مت . 3

�ختيارهم بطريقة ع�شو�ئية.
�أ�شاليب جمع بيانات �لبحث: مت ت�شميم ��شتبانة جلمع بيانات �لعينة ملعرفة �ل�شرور�ت �لالزمة . 4

�لتي تعيق عملية �لندماج من وجهة نظر  �لد�خلية و�خلارجية  لتحقيق �لندماج، و�ملحدد�ت 
�لعاملني ب�شلطة �لنقد �لفل�شطينية. 

�أ�شاليب �لتحليل لبيانات �لبحث: متت �ل�شتعانة بربنامج �حلزمة �لإح�شائية للعلوم �لجتماعية . 5
)SPSS( ملعاجلة �لبيانات وذلك با�شتخد�م �ملعاجلات �لإح�شائية �لتالية:

و�لنحر�ف أ.  �حل�شابية  و�ملتو�شطات  �ملئوية  و�لن�شب  �لتكر�ر�ت  لقيا�س  �لإح�شائية  �ملعاجلة 
�ملعياري �خلا�س بعبار�ت �ل�شتبانة.

�ملعاجلة �لإح�شائية لقيا�س �لفروق بني متغري�ت ومتو�شطات �لبحث مثل �ختبار & T-Test ب. 
.))ANOVA

معامل �ألفا كرونباخ لبيان ن�شبة �لثبات )ملحم، 2014، �س 57(. ج. 
حدود �لبحث: �قت�شر هذ� �لبحث على �لعاملني يف �شلطة �لنقد �لفل�شطينية. . 6

مصطلحات البحث:
	 �شلطة �لنقد �لفل�شطينية )PMA(: موؤ�ش�شة عامة م�شتقلة م�شئولة عن ر�شم وتنفيذ �ل�شيا�شات •

�لنقدية و�مل�شرفية ل�شمان �شالمة �لقطاع �مل�شريف ومنو �لقت�شاد �ملحلي ب�شكل متو�زن. وهدفها 
�لأ�شا�شي �ملحافظة على �ل�شتقر�ر �لنقدي و�ملايل وتعزيز �لنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م. 

	 �أكرث • �أو  م�شرفني  �حتاد  �إىل  يوؤدى  "�تفاق  هو   :)Banking merger( �مل�شريف  �لندماج 
وذوبانهما �إر�ديا يف كيان م�شريف و�حد بحيث يكون �لكيان �جلديد ذ� قدرة �أعلى وفاعلية �أكرب 

على حتقيق �أهد�ف كان ل ميكن �أن تتحقق قبل �إمتام عملية تكوين �لكيان �مل�شريف �جلديد" 
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	 )مقدم، حممد، 2013، �س2(.•
	 �لعوملة )Globalization(: هي �لتــو�كل �لقت�شــادي �ملتنامي ملجموعة بلد�ن �لعامل �ملدفوع •

�لنت�شار  مــع  �لأمو�ل،  وروؤو�س  و�خلدمات  للحــدود  �لعابــرة  �ملبادلت  ع  وتنــُوّ حجــم  بازدياد 
�ملت�شــارع و�ل�شــامل للتكنولوجيــا ) ز�يده، 2006، �س 15(.
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االندمـاج املصريف
)ضروراته، وحمدداته(

أواًل: مفهوم االندماج املصريف:
�ل�شيء  �إىل فعل دمج و�لذي يعني دخول  �للغوي  �للغوي: ي�شري م�شطلح �لندماج يف معناه  �لتعريف 

بغريه و��شتحكامه به.
�إىل  �إليه  �لنظر  ز�وية  باختالف  تختلف  لالندماج  �لتعاريف  من  �لكثري  هناك  ��شطالحًا:  �لتعريف 

م�شمونه �و تركيبه �و �آثاره من �لناحية �لقانونية وفيما يلي �أهم هذه �لتعاريف: 
	 �و • �ملدجمني  �مل�شرفني  حمل  جديد يحل  ين�شا م�شرف  باملزج حيث  �مل�شريف  �لندماج  قد يحدث 

 ،2000 بال�شم، حيث يقوم م�شرف ب�شم م�شرف �خر ويعلن حله قانونيًا )�لغندور،  قد يحدث 
�مللكية  �أ�شهم  من  موؤثرة  ح�ش�س  ��شتحو�ذ  خالل  من  جزئيًا  �لندماج  يحدث  قد  �و  �س289(. 

للم�شارف )�لدباغ، 1992، �س59(.
	 �إىل تطبيق �لقو�عد �خلا�شة بهذ� • �لقانونية: ربط �لندماج بنظام قانوين يوؤدي  من �لناحية 

�لنظام �لقانوين، ويتاأ�ش�س �لندماج على �أنظمة قانونية �أخرى ل تهتم بنوع �لندماج و�لدو�فع 
�مل�شاهمة  مو�جهة  يف  �لندماج  �آثار  على  �لوقوف  �إىل  تهدف  بل  �إليها،  �أدت  �لتي  �لقت�شادية 

و�آثارها على �أمو�ل �ل�شركات وعالقتها ببع�شها �لبع�س وبالغري.
	 من �لناحية �لقت�شادية: تعددت �لتعريفات يف جمال �قت�شاديات �مل�شارف فيما يتعلق بالندماج •

�مل�شريف بني ثالثة مفاهيم هي: �لندماج، �ل�شتحو�ذ، �لدمج.
�لدمج: يوحي باأن تلك �لعمليات تتم من خالل تدخل �حلكومة �أو تنظيم من �جلهة �لرقابية و�ل�شلطات 
�لنقدية. �ل�شتحو�ذ: فهو عملية �ندماج تتم بني م�شرف كبري وم�شرف �شغري �أو �أكرث، و�مل�شرف �ل�شغري 
يذوب يف �مل�شرف �لكبري ويحمل ��شمه يف �لغالب، ولذلك فاإن �ل�شتحو�ذ ميكن �أن يكون درجة من درجات 

�لندماج �مل�شريف �لإر�دي و�لتفاقي بني م�شرفني لتحقيق �أهد�ف معينة يف ظل ظروف معينة.
وقد عرفه )عيد، 2012، �س17( على �أنه تلك �لعملية �لتي توؤدي �إىل �ل�شتحو�ذ على بنك �أو �أكرث 
بو��شطة موؤ�ش�شة مالية �أو م�شرفية �أخرى، بحيث يتخلى �مل�شرف �ملندمج عادة عن ��شتقالليته ويدخل 
يف �مل�شرف �لد�مج وي�شبح م�شرفًا و�حدً� ويتخذ �مل�شرف �جلديد ��شمًا جديدً�، عادة يكون ��شم �ملوؤ�ش�شة 
�لد�جمة �أو ��شم م�شرتك بينهما وت�شاف �أ�شول وخ�شوم �مل�شرف �ملندمج �إىل �أ�شول وخ�شوم �مل�شرف �لد�مج.

	 من خالل ما �شبق، يرى �لباحثان �أن �لندماج و�لدمج و�ل�شتحو�ذ هي مر�دفات توؤدي نف�س �ملعنى •
�ل�شطالحي، حيث �أنها حتدث ب�شورة طبيعية �أي عند تو�شل �ملوؤ�ش�شات �مل�شرفية �إىل �تفاق وّدي 
�أو �ل�شتحو�ذ، لذ� ميكن �لقول باأن �لندماج �مل�شريف هو عبارة عن  �إر�دي على عملية �لندماج 
"�شيطرة بنك على بنك �آخر �شو�ء �شيطرة كاملة �أو جزئية، بهدف �لو�شول �إىل بنك م�شريف قوي 

قادر على �ملناف�شة يف �ل�شوق �ملايل �لعاملي، وتقدمي �أف�شل �خلدمات �مل�شرفية للعمالء. 
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وقد بات و��شحًا �أن عمليات �لدمج و�ل�شتحو�ذ على �ملوؤ�ش�شات �ملالية و�مل�شرفية مل تعد قا�شرة على 
مالية  موؤ�ش�شات  �أو بني  مالية م�شرفية ومالية �شغرية �حلجم  موؤ�ش�شات  �لتي تتم بني  �لعمليات  تلك 
بني  �أي�شا  لتتم  �لعمليات  هذه  �متد�د  �ملالحظ  من  ولكن  �شغرية  و�أخرى  �حلجم  كبرية  وم�شرفية 
موؤ�ش�شات مالية وم�شرفية هي بالفعل كبرية �حلجم ولها مركزها �لتناف�شي يف �لأ�شو�ق �ملالية �لعاملية 
كما �أن عمليات �لندماج مل تقت�شر على موؤ�ش�شات مالية وم�شرفية تابعه لدولة و�حدة ود�خل حدود 

�لدولة ولكنها �متدت لتتم عرب �حلدود )قعايدة،2012، �س2(.
ثانيًا: أنواع االندماج املصريف:

تعددت �لأ�شكال و�لت�شنيفات �لتي تتخذها حالت �لندماج �مل�شريف مع تنوع وتعدد �لأ�شباب وكذلك 
�س11(   ،2003 )كويفاتية،  در��شة  تناولت  حيث  �لندماج،  عملية  من  �مل�شتقبلية  و�لأهد�ف  �لظروف 

ودر��شة )عبد �لقادر، 2010، �س20( �أهم هذه �لأنو�ع ما يلي:
�لندماج من حيث طبيعة ن�شاط �لوحد�ت �ملندجمة: طبقًا لهذ� �ملعيار هناك ثالثة �أنو�ع:. 1

1/1 �لندماج �لأفقي: يعني �ندماج بني �شركات �أو م�شارف تز�ول نف�س �لن�شاط �أي يكون غر�شها �لرئي�س 
و��شح كاأن يتم �لندماج بني بنكني ميار�شا �لن�شاط �مل�شريف �لتجاري �أو �ل�شتثماري �أو �ل�شالمي.
2/1 �لندماج �لر�أ�شي: هو �لندماج �لذي يتم بني �مل�شارف �ل�شغرية يف �ملناطق �ملختلفة و�مل�شرف 
�لرئي�شي يف �ملدن �لكربى، بحيث ت�شم �مل�شارف �ل�شغرية وفروعها �متد�دً� للبنوك �لكبرية، ويكون 
�لهدف من هذ� �لندماج هو �شمان توفري خدمات ب�شكل �أف�شل، وحتقيق �نت�شار �أكرب بقدر �لإمكان.
بغر�س  �لندماج  )هي  �ملختلطة  �لندماجات  من  �أنو�ع  ثالثة  ويوجد  �ملختلط:  �لندماج   3/1
و�لندماج  �خلدمات،  تو�شيع  �أو  �ملنتجات  �متد�د  بغر�س  �لندماج  لل�شوق،  �جلغر�يف  �لمتد�د 

بغر�س �لتنويع وي�شمل �أن�شطة وخدمات خمتلفة(.
من حيث �لعالقة بني �أطر�ف عملية �لدمج: طبقا لهذ� �ملعيار هناك ثالثة �أنو�ع من �لندماج:. 2

1/2 �لندماج �لطوعي: هو �لندماج �لذي يتم بني م�شرفني هما �مل�شرف �لد�مج و�مل�شرف �ملندمج 
�أي �عرت��س من قبل جمل�س �لإد�رة لكل بنك، ومن ثم يقوم �مل�شرف �لد�مج ب�شر�ء  دون وجود 

�أ�شهم �أو �أ�شول �مل�شرف �ملندمج.
�أحدهما بنك متعرث و�لآخر بنك ناجح  2/2 �لندماج �لق�شري: هو �لندماج �لذي يتم بني بنكني 
وتلجاأ �ل�شلطات �لنقدية لهذ� �لنوع بغر�س �ملحافظة على �أمو�ل مودعي �مل�شرف �ملتعرث وكذلك 

لعدم تعر�شه لالإفال�س.
3/2 �لندماج �لعد�ئي: هو �لندماج �لناجت عن �ملحاولت �لعديدة و�ملتعددة لأحد �مل�شارف لال�شتيالء 
�شد    وغالبا  عدمه  من  �مل�شتهدف  �مل�شرف  مبو�فقة  �لهتمام  دون  �لأخرى،  �مل�شارف  �أحد  على     

رغبته من خالل عر�س �شعر مغري للم�شاهمني �أو عن طريق �شر�ء �لأ�شهم من �لبور�شة مبا�شرة.
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�لندماج �مل�شريف مبعايري �أخرى: كما جاء يف )ريحان، 2006، �س11(:. 3
لبنك معني،  �أو فروع  �لتدريجي: ويحدث ذلك عند قيام بنك ب�شر�ء فرع  1/3 �لندماج بالبتالع 

وبعد متلكها يقوم ب�شر�ء فرع �أو فروع �أخرى لنف�س �مل�شرف، حلني �شر�ء كامل فروع �مل�شرف.
و�لنمو.  و�لتو�شع  و�لتنوع  �لتكامل  على  قائم  �أ�شا�شه  �لتفا�شلي:  �لندماج   2/3

�مل�شرف  قدرة  على  بناًء  �لندماج  من  �لنوع  هذ�  يتم  �مللكية:  ونقل  باحليازة  �لندماج   3/3
�لقو�نني  مع  يتعار�س  ل  ومبا  �آخر،  بنك  مع  لالندماج  �ملو�شوعة  خطته  وبح�شب  �ملالية،  �لد�مج 
�ملندمج يف  �مل�شرف  �أ�شهم  ب�شرط توفر رغبة حلاملي  �لنقدية،  �ل�شلطة  �ملقررة من  و�لت�شريعات 
يتحقق  لكي  فجائيًا،  �أو  تدريجيًا  �إما  �ملندمج،  �مل�شرف  �أ�شهم  �شر�ء  من  ذلك  يتم  منها،  �لتخل�س 

�لندماج.
4/3 �لندماج بالمت�شا�س �ل�شتيعابي: يتم ذلك من خالل �شر�ء عمليات م�شرفية معينة خا�شة 
متو�يل  ب�شكل  وهكذ�  �ملالية،  �لأور�ق  حمافظ  �أو  �لئتمانية،  �لعمليات  مثل:  �ملندمج  بامل�شرف 

�إىل �لو�شول لتخاذ قر�ر بالندماج �لنهائي.
جديدة،  �شركة  لتكوين  �أكرث  �أو  م�شرفني  �أو  �شركتني  دمج  �لنوع  بهذ�  يتم  بال�شم:  �لندماج   5/3
�ل�شركة  حتملها  �لتي  �لأ�شهم  مقابل  عادية  �أ�شهمًا  �جلديدة  �ل�شركة  ت�شدر  �حلالة  هذه  ويف 
�لد�جمة وتزول �ل�شفة �لقانونية عن �ل�شركات �ملندجمة لت�شبح �ل�شركة �جلديدة هي �شاحبة 

�ل�شفة �لقانونية، و�ل�شكل رقم )1/2( يو�شح هذ� �لندماج:

�شكل رقم )1/2(:)�لندماج بال�شم(

 

X Y 

Z 

                                   

�مل�شدر:عريوه، ر�شيد، 2010، "�أ�شاليب وطرق �إندماج �ل�شركات در��شة مالية وحما�شبية "، جامعة �حلاج خ�شر ، �جلز�ئر، �س22.

حل �ل�شركة

تاأ�شي�س �ل�شركة                      

حل �ل�شركة
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�جلديد  �مل�شرف  فان  وبالتايل  �ملندجمة،  �مل�شارف  �أو  �مل�شرفني  بني  خليط  باملزج:  �لندماج   6/3
يحمل �أ�شمًا جديدً� وعالمة جتارية جديدة.

ثالثا: مراحل االندماج املصريف:
�إن عملية �لندماج �أو �ل�شم ميكن �عتبار �أن لها ثالث مر�حل، حيث �شنفتها در��شة )عريوة، 2010، 

�س26( كما هو مبني يف �ل�شكل رقم )2/2( �لآتي:

�شكل رقم )2/2(: )مر�حل �لندماج �مل�شريف(

�ملرحلة �لوىل
)�لتمهيد(

�ملرحلة �لثالثة
)�لرتقاء بالكيان
�مل�شريف �جلديد(

�ملرحلة �لثانية
)�لإعالن(

                �مل�شدر: �إعد�د �لباحثان.
يتبني من �ل�شكل )2/2( �ل�شابق �أن: 

وو�شع  لالندماج  �مل�شرف  �إعد�د  حيث  من  �مل�شريف  �لندماج  لعميلة  �لتمهيد  ت�شمن  �لأوىل:  �ملرحلة 
�لت�شور�ت �لآلية لعملية �لندماج ومتطلباتها من �إعد�د هيكلية للبنك و�ملحدد�ت �ملختلفة.

�ملرحلة �لثانية: �لإعالن عن �ل�شتعد�د لالندماج ومو�جهة �ملحدد�ت �لد�خلية و�خلارجية �ملرتتبة عن 
هذ� �لإعالن، �شو�ء من جانب �مل�شارف �ملناف�شة �أو �لعمالء �أو من جانب �ل�شوق �مل�شريف ككل.

�ملرحلة �لثالثة: يتم فيها تقدير وحتديد �لآثار �ملتولدة من عملية �لندماج وكيفية �لرتقاء بالكيان 
�مل�شريف �جلديد.
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رابعا: دوافع االندماج املصريف:
رغم �ختالف �لآر�ء حول تلك �لدو�فع �إل �أنه ميكن تلخي�س �أهمها يف �لآتي:

�لن�شاط، أ.  حجم  كرب  خالل  من  �أكفاأ  �قت�شاديات  حتقيق  يف  �لدو�فع  تلك  وترتكز  �قت�شادية:  دو�فع 
وبالتايل حتقيق وفور�ت من عملية �لندماج تتمثل يف Economics of Scale �قت�شاديات �حلجم، 
�مل�شروفات غري  �لبحوث و�لإد�رة وتر�شيد  و�لتي ينتج عنها جتميع �ل�شتثمار�ت وتخفي�س تكاليف 
�مل�شريف خلق  �لندماج  ينتج عن عمليات  منها )كامل،2007، �س32(. كما  �لثابتة  �ملبا�شرة خا�شة 
وتطوير كيان م�شريف جديد وقوي يزيد من قدر�ته �لتناف�شية وي�شاهم يف حتقيق �ل�شتقر�ر �ملايل 

لل�شوق �مل�شرفية. )�شعيد، 2002، �س 157-156(
دو�فع مالية: عادة تقوم �مل�شارف �ل�شغرية �لتي تو�جه �شعوبة يف ر�أ�شمالها وود�ئعها عند متويل م�شاريع ب. 

معينة �إىل �لندماج مع بنوك �أخرى لديها دو�فع فائ�شة، بحيث حتقق ��شمًا "جتاريًا" منا�شبًا ملو�جهة 
�ل�شلطات  قيام  حالة  يف  �أنه  كما  ومتعددة.  كبرية  مل�شاريع  م�شرفية  ت�شهيالت  منح  و�إمكانية  �ل�شوق، 
�لنقدية بفر�س زيادة روؤو�س �أمو�ل �مل�شارف ت�شطر �مل�شارف �ل�شغرية �إىل �لندماج؛ لتلبي ما تفر�شه 
�لذ�تية  �ملال �ملطلوب من مو�ردها  ر�أ�س  ��شتيفاء  �لنقدية، وذلك لعدم مقدرتها على  �ل�شلطات  عليها 
جودة  من  عايل  م�شتوى  لتحقيق  لالندماج؛  �ل�شغرية  �مل�شارف  بع�س  وتلجاأ   .)38 �س   ،2003 )�ملالكي، 

�خلدمات �مل�شرفية، )عيد،2012، �س40(. 
دو�فع �إد�رية: وذلك عن طريق �ل�شتفادة من خرب�ت �لإد�رة �لتي قد تتو�فر يف �أحد �مل�شارف �لتي ج. 

نتائج  وتتحقق  �مل�شتوى  فريتفع  كفاءة  �لأقل  للبنوك  �خلرب�ت  هذه  �متد�د  فيتم  �لندماج  فيها  يتم 
�أف�شل من حيث �لربحية �أو �رتفاع قيمة �لأ�شهم )كامل،2007، �س33(.

دو�فع قانونية: وهذه ترتبط بقو�نني �لدولة �لتي يتم فيها �لندماج خا�شة عندما تكون هناك ت�شريعات د. 
وقر�ر�ت تتعلق باحلو�فز �لتي متنح لبع�س �مل�شارف، كاأن يتاح لأحد �مل�شارف �لر�بحة �أن ت�شتوعب خ�شائر 
م�شرف �آخر، وبالتايل ي�شتفيد من خ�شم هذه �خل�شائر ومن ثم تقليل �ل�شر�ئب بالن�شبة للبنك �ملندمج 
)قنوع،2008، �س15(. وت�شع بع�س �لت�شريعات �مل�شرفية ن�شو�س قانونية ت�شجع دمج بنك متعرث مع 
بنك �شليم بحيث يتم حتفيز �مل�شرف �ل�شليم على �شر�ء �أ�شول �مل�شرف �ملتعرث )�لعلفي، 2014، �س 75(.
ويف ظل برنامج �لإ�شالح �مل�شريف يهدف �لدمج و�ل�شتحو�ذ �مل�شريف �ىل حتقيق جملة من �لغايات ميكن 

�يجاز �أهمها: )حرب، 2000، �س281 - 283(
معاجلة �و�شاع �مل�شارف �ملتعرثة.. 1
خلق وحد�ت م�شرفية قوية وفاعلة يف تطوير �جلهاز �مل�شريف وحت�شني �نتاجيته وتخفي�س كلف . 2

�لو�شاطة فيه.
�ل�شعيدين . 3 وعلى  د�خليًا  �لتناف�شية  قدرتها  وحت�شني  �لتطور�ت  مو�جهة  على  �مل�شارف  حتفيز 

�لقليمي و�لدويل.
�مكانية تخفي�س �ملخاطرة من خالل �لد�رة �حلديثة �لتي تتميز بها �لوحد�ت �مل�شرفية.. 4
تدعيم �لقاعدة �لر�أ�شمالية للم�شرف.. 5
حتقيق عو�ئد مرتفعة وم�شتمرة يف �ملدى �ملتو�شط و�لبعيد يف �شوء �قت�شاديات �حلجم �لكبري . 6
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وتخفي�س كلف �لو�شاطة وخلق دو�ئر متخ�ش�شة يف جميع فروع �ل�شناعة �مل�شرفية.. 7
�ل�شتفادة من �حلو�فز �لتي تن�س عليها �لت�شريعات �حلكومية مثل �لقرو�س �ملي�شرة، �لعفاء�ت . 8

�ل�شريبية ... �لخ.
تاأمني حد معني من �لثقة باجلهاز �مل�شريف.. 9

هـ.  دو�فع خا�شة بالدول �لعربية �لتي تدعو �إىل �لقيام بعمليات �لدمج �مل�شريف، �أبرزها:
زيادة عدد �مل�شارف يف �لعديد من �لدول �لعربية ل�شيما يف لبنان، �لأردن، م�شر، و�لإمار�ت �لعربية . 1

�ملتحدة، بالإ�شافة �إىل تركز معظم �لعمليات يف عدد قليل من �مل�شارف، فعلى �شبيل �ملثال: ي�شتحوذ 
�أكرب )20( بنك عربي على نحو )55 %( من �إجمايل �لود�ئع ونحو )47 %( من �إجمايل �لأ�شول.

�شغر حجم �مل�شارف �لعربية وتو��شع هياكلها �لتمويلية وحجم �أعمالها. . 2
�حلاجة �إىل قيام �مل�شارف �لعربية بدور �أكرث فاعلية على �ل�شاحة �ملحلية و�لإقليمية خا�شة مع . 3

��شتد�د رياح �لعوملة من ناحية و�زدياد �ملناف�شة. )عجيلة وعبري�ت، 2013، �س6(.

خامسا: حمددات االندماج املصريف:
 ميكن �لنظر �إىل حمدد�ت حتقيق �لدمج بني �مل�شارف �لوطنية �لعاملة يف فل�شطني من خالل نوعني من 

�ملحدد�ت هما �ملحدد�ت �لد�خلية و�خلارجية )ز�يدة، 2006 ، �س112(، ) عيد، 2012 ، �س122(:
�لد�خلية أ.  �لبيئة  من  نابعة  حمدد�ت  وهي  �لوطنية:  �مل�شارف  بني  �لدمج  لتحقيق  د�خلية  حمدد�ت 

دون  حتول  قد  �لتي  �لد�خلية  �ملحدد�ت  طبيعة  ما  �لتايل:  �ل�شوؤ�ل  يطرح  وهنا  �لوطنية  للم�شارف 
حتقيق �لدمج بني �مل�شارف �لوطنية �لعاملة يف فل�شطني؟

ولالإجابة على �ل�شوؤ�ل �ل�شابق فيما يلي مناق�شة لطبيعة تلك �ملحدد�ت �لد�خلية:
حمدد�ت �أ�شحاب �ملن�شاأة )حملة �لأ�شهم يف �مل�شارف �لوطنية(: فامل�شاهمون هم �أ�شحاب �مل�شرف . 1

ومالكه، حيث ي�شتطيعون قبول �أو رف�س قر�ر �لدمج مع م�شرف �آخر وذلك وفقًا لعتبار�تهم �خلا�شة.
حمدد�ت �لإد�رة �لعليا: فتو�فر �لرغبة �بتد�ء لدى �لإد�رة �لعليا بامل�شرف و�ملتمثلة يف جمل�س . 2

�إد�رة �مل�شرف و�ملدر�ء �لتنفيذيني، يعد عامل يف غاية �لأهمية لتحقيق عملية �لدمج وجناحها.
حمدد�ت قانونية د�خلية: يعد تو�فق و�ن�شجام �ل�شكل �لقانوين و�لنظام �لأ�شا�شي للم�شارف من . 3

�ملحدد�ت �لقانونية �لهامة للدمج �مل�شريف. 
�مل�شرف . 4 ن�شاط  ونوع  طبيعة  تلعب  �لوطنية:  للم�شارف  �مل�شريف  �لن�شاط  ونوع  طبيعة  حمدد�ت 

�إ�شالمي.  م�شريف  ن�شاط  �أو  تقليدي  م�شريف  ن�شاط  هو  هل  �مل�شريف.  �لدمج  عملية  يف  هامًا  دورً� 
)ز�يده، 2006، �س137(.

حمدد�ت نظم �ملعلومات �مل�شتخدمة يف �مل�شارف �لوطنية: يعد نظام �ملعلومات �لإد�رية �مل�شتخدم . 5
وما ينبثق عنه من نظم حما�شبية و�شيا�شات وطرق حما�شبية مطبقة حمددً� هامًا لالندماج.

حمدد�ت خارجية لتحقيق �لدمج بني �مل�شارف �لوطنية: هناك نوع �آخر من �ملحدد�ت �لتي تفر�شها ب. 
�لبيئة �خلارجية �ملحيطة بامل�شارف �لوطنية، و�لتي ميكن �أن حتول دون حتقيق �لدمج بني �مل�شارف 

�لوطنية، وبناء عليه يطرح �ل�شوؤ�ل �لتايل: ما طبيعة �ملحدد�ت �خلارجية �لتي قد حتول دون 
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حتقيق �لدمج بني �مل�شارف �لوطنية �لعاملة يف فل�شطني؟
ولالإجابة على �ل�شوؤ�ل �ل�شابق فيما يلي مناق�شة لطبيعة تلك �ملحدد�ت �خلارجية )�لتي تفر�شها   

       �لبيئة �خلارجية �ملحيطة بامل�شارف �لوطنية( حيث تنق�شم �إىل ما يلي: 
�لبيئة �ل�شيا�شية �ملحيطة بامل�شارف �لوطنية. 1
�لبيئة �لقت�شادية �ملحيطة بامل�شارف �لوطنية. 2
�لبيئة �لت�شريعية و�لرقابية �ملحيطة بامل�شارف �لوطنية. 3

سادسًا: إجيابيات االندماج املصريف: يوجد الكثري من الفوائد لالندماج املصريف، ومنها:
تعظيم ربحية �مل�شارف وزيادة قدرتها �لتناف�شية ومو�كبة �ملعايري �لعامليةأ. 
تدعيم وتعزيز �لقاعدة �لر�أ�شمالية للم�شارف )ز�يده، 2006، �س25(.ب. 
�ل�شتفادة من وفور�ت �حلجم �لكبري ج. 
�ل�شتفادة من �لندماج يف حت�شني �لتكنولوجيا و�خلدمات �لإلكرتونيةد. 
زيادة �لقيمة �ل�شوقية لأ�شهم �مل�شارف �ملندجمة )قنوع، 2008، �س11(.ه. 

سابعا: سلبيات االندماج املصريف:
زيادة حالت تعرث �مل�شارف �لعمالقة ) ريحان، 2006، �س15(.. 1
�ل�شتغناء عن عدد كبري من �لعاملني.. 2
خلق �أو�شاع �حتكارية �أو �شبكة �حتكارية.. 3
قد يوؤدي كرب حجم �مل�شرف �جلديد �لناجت عن عملية �لندماج �إىل عدم �لهتمام بذوي �لود�ئع . 4

حجم  �نخفا�س  ثم  ومن  �أخرى  م�شارف  �إىل  �ن�شر�فهم  �إىل  هذ�  يوؤدي  وقد  و�ملتو�شطة  �لكبرية 
�أعماله بالن�شبة �إىل تكاليفه ما مل تعمل �لإد�رة على �إدخال �لالمركزية يف �إد�رة �أعمال �مل�شرف 

)بوعرتو�س، 2005، �س115(.

الدراسة امليدانية:

1.املقدمة:
يف هذ� �جلزء �شيتم حتليل بيانات �لدر��شة �مليد�نية للتعرف على �شرور�ت �لندماج �مل�شريف وحمدد�ته 
�لد�خلية وحمدد�ته �خلارجية بالتطبيق على �شلطة �لنقد �لفل�شطينية. حيـث �شيتم تناول �إجر�ء�ت 
�لتحليل �لإح�شائي و�لأ�شاليب �لتي تـم ��شتخد�مها فـي �ختبار فرو�س �لبحث، �بتد�ًء بتحديد �إجر�ء�ت 
�لتحليل �لإح�شائي و�أ�شاليبه، با�شتخد�م �ختبار )�ألفـا كرونبـاخ( لقيا�س ثبات �ل�شتبانة، و�لتحليالت 
�لإح�شائية �لو�شفية يف كل من �لتكر�ر�ت، و�لن�شب، و�ملتو�شطات �حل�شابية �ملرجحة، و�لنحر�ف �ملعياري، 
و�لرتتيـب؛ وذلـك لتحديد �شمات �لعينة. بالإ�شافة �إىل ��شتخد�م �ختبار �لتباين �لأحادي، و�ختبار )ت( 
�لعلمي،  �لعلمي، �لتخ�ش�س  �ملوؤهل  ��شتجابات �لعينة من حيث )�لنوع،  لإيجاد مدى معنوية �لفروق بني 

عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية(.
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2. جمتمع البحث: تكون جمتمع �لبحث من �لعاملني يف �شلطة �لنقد �لفل�شطينية يف �لعام 2017م.
3. عينة البحث: متثلت �لعينة يف )51( فردً� من �لعاملني يف �شلطة �لنقد �لفل�شطينية مت �ختيارهم 

بطريقة ع�شو�ئية، و�جلد�ول )1/3(، )2/3(، )3/3(، )4/3(، )5/3( تبني توزيع عينة �لبحث 
تبعًا ملتغري�تها �ل�شخ�شية و�لوظيفية.

جدول رقم )1/3( توزيع عينة �لبحث تبعًا للنوع
�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لعينة

  70.6 %36ذكر
%15�أنثى  29.4

%51�ملجموع  100
    �مل�شدر: من و�قع نتائج �لتحليل �لإح�شائي

جدول رقم )2/3( توزيع عينة �لبحث تبعًا للموؤهل �لعلمي

�لن�شبة �ملئوية �لتكر�ر�ملوؤهل �لعلمي
 84.3 %43بكالوريو�س فاأقل

 13.7%7ماج�شتري
%1دكتور�ه فاأعلى  2.0

100%51�ملجموع
         �مل�شدر: من و�قع نتائج �لتحليل �لإح�شائي

جدول رقم )3/3( توزيع عينة �لبحث تبعًا للتخ�ش�س �لعلمي

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�ر�لتخ�ش�س �لعلمي
%16حما�شبة  31.4

29.4%15�إد�رة
15.7%8�قت�شاد
9.8%5متويل
13.7%7�أخرى

100%51�ملجموع
         �مل�شدر: من و�قع نتائج �لتحليل �لإح�شائي

جدول رقم )4/3( توزيع عينة �لبحث تبعًا لعدد �شنو�ت �خلدمة

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�رعدد �شنو�ت �خلدمة
 54.9 %28�أقل من 5 �شنو�ت
 % 1733.3من 5-10 �شنو�ت
%4من 11-15 �شنة  7.8
 % 23.9�أكرث من 15 �شنة

100%51�ملجموع
      �مل�شدر: من و�قع نتائج �لتحليل �لإح�شائي
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جدول رقم )5/3( توزيع عينة �لبحث تبعًا لعدد �لدور�ت �لتدريبية

�لن�شبة �ملئوية�لتكر�رعدد �لدور�ت �لتدريبية
 23.5%12�أقل من 3 دور�ت
29.4%15من 6-3  دور�ت

47.1%24�أكرث من 6 دور�ت
100%51�ملجموع

            �مل�شدر: من و�قع نتائج �لتحليل �لإح�شائي

4. أداة البحث:
مت ت�شميم ��شتبانة جلمع �لبيانات من عينة �لبحث ��شتملت على )25( عبارة موزعة �إىل ثالثة �أبعاد 

كما يف �جلدول رقم )6/3(.
جدول رقم )6/3( عبار�ت �ل�شتبانة تبعا لأبعاد �لبحث

�لعبار�تعدد �لعبار�ت�لأبعاد م
– 1111�شرور�ت حتقيق �لندماج للبنوك �لفل�شطينية1  1
819�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق عملية �لندماج للبنوك �لفل�شطينية2  -  12
– 625�ملحدد�ت �خلارجية �لتي تعيق عملية �لندماج للبنوك �لفل�شطينية3  20

25�ملجموع

5. تقنني أداة البحث:
�لبحث: �أد�ة  وثبات  �شدق   .1/5

مت �ختبار �شدق وثبات �أد�ة �لبحث با�شتخد�م معادلة )�ألفا كرونباخ( فبلغت �لن�شبة �لكلية للثبات 
على عبار�ت �ل�شتبانة )0.834(، وهي ن�شبة ثبات توؤكد �إمكانية ��شتخد�م �لأد�ة.

6. املعاجلة اإلحصائية:
�لإح�شائية  �لرب�مج  حزمة  بو��شطة  للمعاجلة  للحا�شوب  بياناتها  �إدخال  مت  �ل�شتبانات  جمع  بعد 
)ن(  �ملوزونة  �حل�شابية  و�ملتو�شطات  �ملئوية،  �لن�شب  ��شتخدمت  وقد   ،)SPSS( �لجتماعية  للعلوم 

و�ختبار )T- test(، وحتليل �لتباين �لأحادي، ومعامل �لرتباط بري�شون.
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التحليل االحصائي للبيانات:
�أول: �لنتائج �ملتعلقة بالت�شاوؤل �لرئي�س �لأول �لذي ن�شه: ما �ل�شرور�ت لتحقيق �لندماج بني �مل�شارف 
�لت�شاوؤل،  هذ�  عن  �لإجابة  �أجل  ومن  �لفل�شطينية؟  �لنقد  �شلطة  موظفي  نظر  وجهات  من  �لفل�شطينية 
للعبار�ت  �أعطي  وقد  �ل�شتبانة.  �أبعاد  من  عبارة  لكل  �ملئوية  و�لن�شب  �حل�شابية  �ملتو�شطات  ��شتخدمت 
ذ�ت �مل�شمون �لإيجابي )5( درجات عن كل �إجابة )مو�فق متامًا(، و)4( درجات عن كل �إجابة )مو�فق(، 
و)3( درجات عن كل �إجابة )مو�فق نوعًا ما(، ودرجتان عن كل �إجابة )غري مو�فق(، ودرجة و�حدة عن 

كل �إجابة )غري مو�فق مطلقًا(، ومن �أجل تف�شري �لنتائج �أعتمد �مليز�ن �ملو�شح يف �جلدول رقم)7/3(.
جدول رقم )7/3( ميز�ن �لن�شب �ملئوية لال�شتجابات

درجة �ل�شتجابات�لن�شبة �ملئوية�مل�شتوى

متدين
منخف�شة جد��أقل من 50 %

منخف�شةمن %59-%50

مقبول
متو�شطةمن %60 - %69
مرتفعةمن %70 - %79

مرتفعة جد�من 80% فما فوقمرتفع

و�جلدول رقم )8/3( يبني ��شتجابات �أفر�د �لعينة نحو �لبعد �لأول )�ل�شرور�ت لتحقيق �لندماج(.
جدول رقم )8/3( �ملتو�شطات �حل�شابية و�لن�شب �ملئوية للبعد �لأول )�ل�شرور�ت لتحقيق �لندماج(

*متو�شط �لعبار�تم
�ل�شتجابة

�لن�شبة 
�ملئوية

درجة 
�ل�شتجابة

مرتفعة جد�4.2484.80�لندماج �مل�شريف ي�شاعد يف تكوين كيانات بنكيه قوية ومالئمة ملتطلبات �لعوملة �لقت�شادية.1
مرتفعة جد�4.284.00�لندماج �مل�شريف ي�شاعد على زيادة ر�أ�س مال �مل�شارف �لفل�شطينية.2
مرتفعة جد�4.284.00�لندماج �مل�شريف ي�شاعد على زيادة ود�ئع �مل�شارف �لفل�شطينية.3
مرتفعة جد�4.0280.40�لندماج �مل�شريف ي�شاعد على زيادة �أرباح �مل�شارف �لفل�شطينية.4
مرتفعة جد�4.1482.80�لندماج �مل�شريف ي�شهم يف زيادة حجم �لت�شهيالت �مل�شرفية.5
مرتفعة3.8877.60�لندماج �مل�شريف يقلل من ديون �مل�شارف �ملتعرثة و�مل�شكوك يف حت�شيلها.6
مرتفعة جد�4.2284.40�لندماج �مل�شريف ي�شاعد على تنويع �خلدمات �مل�شرفية �ملقدمة.7
مرتفعة3.9679.20�لندماج �مل�شريف ي�شاعد على زيادة فعالية �خلدمات �مل�شرفية �ملقدمة.8
مرتفعة جد�4.0881.60�لندماج �مل�شريف يرفع من م�شتوى خدمات �مل�شارف ويح�شن جودتها.9

مرتفعة جد�4.0280.40�لندماج �مل�شريف يزيد من مقدرة �مل�شارف �لتناف�شية �أمام �مل�شارف �لو�فدة.10

�لندماج �مل�شريف ي�شاعد على �ل�شتفادة من �لإد�ر�ت ذ�ت �مل�شتوى �لعايل من �خلربة و�لكفاءة 11
مرتفعة3.8476.80�ملتوفرة يف �مل�شارف �لأخرى.

*�أق�شى درجة لال�شتجابة )5( درجات
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يتبني من �جلدول رقم )8/3( �أن ��شتجابات �أفر�د عينة �لبحث نحو �ل�شرور�ت لتحقيق �لندماج بني 
�مل�شارف �لفل�شطينية من وجهات نظر موظفي �شلطة �لنقد �لفل�شطينية كانت مرتفعة جدً� على �لعبار�ت 
%(، وكانت مرتفعة على  10( حيث كانت ن�شبتها �ملئوية ترت�وح �أكرب من )80   ،9  ،7  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1(
�ملئوية  �لن�شبة  وكانت   ،)%79  -%70( بني  ترت�وح  �ملئوية  ن�شبتها  كانت  حيث   )11  ،8  ،6( �لعبار�ت 

لال�شتجابة على �لدرجة �لكلية مرتفعة جد� بدللة �لن�شبة �ملئوية )81.43 %(.
ثانيا: �لنتائج �ملتعلقة بالت�شاوؤل �لرئي�س �لثاين �لذي ن�شه: ما �ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق �لندماج 

بني �مل�شارف �لفل�شطينية؟ و�جلدول رقم )9/3( يبني ��شتجابات �أفر�د �لعينة نحو هذ� �لبعد.

جدول رقم )9/3( �ملتو�شطات �حل�شابية و�لن�شب �ملئوية للبعد �لثاين )�ملحدد�ت �لد�خلية( 

*متو�شط �لعبار�تم
درجة �لن�شبة �ملئوية�ل�شتجابة

�ل�شتجابة

عدم رغبة حملة �لأ�شهم يف �مل�شارف �لفل�شطينية يف فقد �شيطرتهم على �مل�شارف ي�شكل 12
مرتفعة3.8476.80عائقًا جتاه عملية �لندماج.

عدم تعاون �أع�شاء جمل�س �لإد�رة يف �مل�شارف �لفل�شطينية ي�شكل عائقًا جتاه �لندماج 13
مرتفعة3.876.00�مل�شريف.

عدم رغبة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة يف �مل�شارف �لفل�شطينية ي�شكل عائقًا جتاه �لندماج 14
مرتفعة3.8677.20�مل�شريف.

عدم ت�شابه �لنظم �لد�خلية و�لأ�شا�شية للبنوك �لفل�شطينية ي�شكل عائقًا جتاه 15
مرتفعة3.7174.20�لندماج �مل�شريف.

عدم ت�شابه طبيعة ونوع �لن�شاط �مل�شريف يف �مل�شارف �لفل�شطينية ي�شكل عائقًا جتاه 16
مرتفعة3.7374.60�لندماج �مل�شريف.

مرتفعة3.6973.80عدم ت�شابه �آليات �لعمل يف �مل�شارف �لفل�شطينية ي�شكل عائقا جتاه �لندماج �مل�شريف.17

مرتفعة3.5370.60تفاوت �مل�شارف �لفل�شطينية يف و�شعها �لقت�شادي ي�شكل عائقًا جتاه �لندماج �مل�شريف.18

متو�شطة3.4368.60تفاوت �مل�شارف �لفل�شطينية يف و�شعها �ملايل ي�شكل عائقًا جتاه �لندماج �مل�شريف.19
مرتفعة3.698573.97�لدرجة �لكلية

*�أق�شى درجة لال�شتجابة )5( درجات

�لد�خلية  �ملحدد�ت  نحو  �لبحث  عينة  �أفر�د  ��شتجابات  �أن  �ل�شابق   )9/3( رقم  �جلدول  من  يتبني 
�لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية كانت مرتفعة على �لعبار�ت )12، 13، 14، 15، 16، 17، 
18( حيث كانت ن�شبتها �ملئوية ترت�وح بني )70%- 79%(، وكانت متو�شطة على �لعبارة )19( حيث 
كانت ن�شبتها �ملئوية ترت�وح بني )60%- 69%(، وكانت �لن�شبة �ملئوية لال�شتجابة على �لدرجة �لكلية 

مرتفعة بدللة �لن�شبة �ملئوية )73.97 %(.
تعيق  �لتي  �خلارجية  �ملحدد�ت  ما  ن�شه:  �لذي  �لثالث  �لرئي�س  بالت�شاوؤل  �ملتعلقة  �لنتائج  ثالثا: 
هذ�  نحو  �لعينة  �أفر�د  ��شتجابات  يبني   )10/3( رقم  و�جلدول  �لفل�شطينية؟  �مل�شارف  بني  �لندماج 

�لبعد.
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جدول رقم )10/3( �ملتو�شطات �حل�شابية و�لن�شب �ملئوية للبعد �لثالث )�ملحدد�ت �خلارجية(

متو�شط �لعبار�تم
�ل�شتجابة

�لن�شبة 
�ملئوية

درجة 
�ل�شتجابة

�ملُناخ �ل�شيا�شي �لفل�شطيني غري �مل�شتقر يعيق عملية �لندماج �مل�شريف للبنوك �لفل�شطينية 20
متو�شطة3.4769.40.

للبنوك 21 �مل�شريف  �لندماج  عملية  من  تعيق  فل�شطني  يف  �ل�شعيفة  �لقت�شادية  �لبيئة 
متو�شطة3.3767.40�لفل�شطينية .

متثل �لقو�نني �لتي تفر�شها �شلطة �لنقد على عملية �لندماج �مل�شريف عائقًا جتاه عملية 22
مرتفعة3.6372.60�لندماج للبنوك �لفل�شطينية .

متو�شطة3.3366.60�لبيئة �لثقافية تعيق عملية �لندماج للبنوك �لفل�شطينية .23
متو�شطة3.2464.80درجة �لوعي يف �ملجتمع �لفل�شطيني تعيق عملية �لندماج للبنوك �لفل�شطينية.24

للبنوك 25 �مل�شريف  �لندماج  عملية  من  تعيق  �شابقة  ناجحة  �ندماج  حالت  توفر  عدم 
متو�شطة3.2965.80�مل�شرفية.

متو�شطة3.388967.78�لدرجة �لكلية
*�أق�شى درجة لال�شتجابة )5( درجات

يتبني من �جلدول رقم )10/3( �ل�شابق �أن ��شتجابات �أفر�د عينة �لبحث نحو �ملحدد�ت �خلارجية 
�لتي تعيق �لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية كانت مرتفعة على �لعبارة )22( حيث كانت ن�شبتها �ملئوية 
ترت�وح بني ) 70%- 79%(، وكانت متو�شطة على �لعبار�ت )20، 21، 23، 24، 25( حيث كانت ن�شبتها 
مرتفعة  �لكلية  �لدرجة  على  لال�شتجابة  �ملئوية  �لن�شبة  وكانت   ،)%69  -%60( بني  ترت�وح  �ملئوية 

بدللة �لن�شبة �ملئوية )67.78 %(.
ر�بعا: �لنتائج �ملتعلقة بالت�شاوؤل �لرئي�س �لر�بع �لذي ن�شه: هل توجد فروق معنوية بني ��شتجابات 
�ملوؤهل  )�لنوع،  للمتغري�ت  تعزى  �لفل�شطينية  للبنوك  �مل�شريف  �لندماج  �شرور�ت  حول  �لبحث  مفرد�ت 

�لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية( ؟
��شتجابات  بني  معنوية  فروق  توجد  ل  ن�شه:  �لذي  �لأول  �لرئي�س  �لفر�س  �لت�شاوؤل  بهذ�  ويتعلق 
�ملوؤهل  )�لنوع،  للمتغري�ت  تعزى  �لفل�شطينية  للبنوك  �مل�شريف  �لندماج  �شرور�ت  حول  �لبحث  مفرد�ت 
�لعلمي، �لتخ�ش�س �لعلمي، عدد �شنو�ت �خلدمة، عدد �لدور�ت �لتدريبية(، وي�شتمل هذ� �لفر�س �لرئي�س 

على �لفرو�س �لفرعية �لتالية:
نتائج فح�س �لفر�س �لفرعي �لأول �لذي ن�شه: ل توجد فروق معنوية بني ��شتجابات مفرد�ت �لبحث 
للجن�س،  تعزى  �خلارجية(  �ملحدد�ت  �لد�خلية،  �ملحدد�ت  �لندماج،  )�شرور�ت  �لبحث  باأبعاد  �ملتعلقة 
ولفح�س هذ� �لفر�س مت ��شتخد�م �ختبار )ت( )T- test(، و�جلدول رقم )11/3( يبني تلك �لنتائج:
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جدول رقم )11/3( نتائج �ختبار )ت( )T-test( تبعًا للجن�س

�لبعدرقم
�أنثىذكر

*م�شتوى )ت(
�لدللة �لنحر�ف�ملتو�شط�لنحر�ف�ملتو�شط

�شرور�ت حتقيق �لندماج للبنوك 1
0.086-4.00000.471134.242439577.1.750�لفل�شطينية

�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي تعيق عملية 2
0.284-3.62850.72673.866768541.1.084�لندماج للبنوك �لفل�شطينية

�ملحدد�ت �خلارجية �لتي تعيق عملية 3
0.451-3.32870.879653.533386877.0.760�لندماج للبنوك �لفل�شطينية

0.175-3.65240.550113.880851621.1.375خال�شة �لنتائج
*د�ل �إح�شائيا عند م�شتوى �لدللة )0.05(

يتبني من �جلدول رقم )11/3( �ل�شابق عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني �ملتعلقة 
باأبعاد �لبحث )�شرور�ت �لندماج، �ملحدد�ت �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى للجن�س، على جميع 
�لأبعاد وعلى �لدرجة �لكلية، حيث كان م�شتوى �لدللة لقيم )ت( عليها �أكرب من )0.05(، وبهذ� يقبل 

�لفر�س �لعدم.
نتائج فح�س �لفر�س �لفرعي �لثاين �لذي ن�شه:

�لندماج،  �لبحث )�شرور�ت  باأبعاد  �ملتعلقة  �لبحث  ��شتجابات مفرد�ت  معنوية بني  ل توجد فروق 
�ملحدد�ت �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى للموؤهل �لعلمي، ولفح�س هذ� �لفر�س ��شتخدم حتليل 

�لتباين �لأحادي )ANOVA( و�جلدول )12/3( يبني �لنتائج:



جامعـة العلــوم الحديثة96
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�جلدول )12/3( نتائج �ختبار )ف( تبعًا للموؤهل �لعلمي

جمموع مربعات م�شدر �لتباين�لبعد
*م�شتوى قيمة )ف(متو�شط �ملربعاتدرجات �حلرية�لنحر�ف

�لدللة

�شرور�ت حتقيق �لندماج 
للبنوك �لفل�شطينية

0.35220.176بني �ملجموعات
0.8260.444 10.23248د�خل �ملجموعات

0.213
10.58450�ملجموع

�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي 
تعيق عملية �لندماج 

للبنوك �لفل�شطينية

0.21220.106بني �ملجموعات
0.2000.819 25.45048د�خل �ملجموعات

0.530
25.66250�ملجموع

�ملحدد�ت �خلارجية �لتي 
تعيق عملية �لندماج 

للبنوك �لفل�شطينية

0.77020.385بني �ملجموعات
0.4950.613 37.32348د�خل �ملجموعات

0.778
38.09350�ملجموع

�لدرجة �لكلية
0.26920.135بني �ملجموعات

0.4420.645 14.60648د�خل �ملجموعات
0.304

14.87550�ملجموع
*د�ل �إح�شائيا عند م�شتوى )0.05(، �مل�شدر: نتائج �لتحليل �لإح�شائي

يتبني من �جلدول رقم )12/3( �ل�شابق عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني �ملتعلقة 
باأبعاد �لبحث )�شرور�ت �لندماج، �ملحدد�ت �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى للموؤهل �لعلمي، على 
جميع �لأبعاد وعلى �لدرجة �لكلية، حيث كان م�شتوى �لدللة لقيم )ف( عليها �أكرب من )0.05(، وبهذ� 

يقبل �لفر�س �لعدم.
نتائج فح�س �لفر�س �لفرعي �لثالث �لذي ن�شه:

�لندماج،  �لبحث )�شرور�ت  باأبعاد  �ملتعلقة  �لبحث  ��شتجابات مفرد�ت  معنوية بني  ل توجد فروق 
�ملحدد�ت �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى للتخ�ش�س �لعلمي، ولفح�س هذ� �لفر�س ��شتخدم حتليل 

�لتباين �لأحادي )ANOVA( و�جلدول )13/3( يبني �لنتائج:
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�جلدول )13/3( نتائج �ختبار )ف( تبعًا للتخ�ش�س �لعلمي

جمموع مربعات م�شدر �لتباين�لبعد
*م�شتوى قيمة )ف(متو�شط �ملربعاتدرجات �حلرية�لنحر�ف

�لدللة
�شرور�ت حتقيق 
�لندماج للبنوك 

�لفل�شطينية

0.87240.218بني �ملجموعات
1.0320.401 9.71246د�خل �ملجموعات

0.211
10.58450�ملجموع

�ملحدد�ت �لد�خلية 
�لتي تعيق عملية 
�لندماج للبنوك 

�لفل�شطينية

0.34740.087بني �ملجموعات

0.1580.959 25.31546د�خل �ملجموعات
0.550

25.66250�ملجموع

�ملحدد�ت �خلارجية 
�لتي تعيق عملية 
�لندماج للبنوك 

�لفل�شطينية

3.13440.784بني �ملجموعات

1.0310.401 34.95846د�خل �ملجموعات
0.760

38.09350�ملجموع

�لدرجة �لكلية
0.61540.154بني �ملجموعات

0.4960.739 14.26046د�خل �ملجموعات
0.310

14.87550�ملجموع
*د�ل �إح�شائيا عند م�شتوى )0.05(، �مل�شدر: نتائج �لتحليل �لإح�شائي

يتبني من �جلدول رقم )13/3( �ل�شابق عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني �ملتعلقة 
باأبعاد �لبحث )�شرور�ت �لندماج، �ملحدد�ت �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى للتخ�ش�س 

�لعلمي، على جميع �لأبعاد وعلى �لدرجة �لكلية، حيث كان م�شتوى �لدللة لقيم )ف( عليها �أكرب من 
)0.05(، وبهذ� يقبل �لفر�س �لعدم.
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نتائج فح�س �لفر�س �لفرعي �لر�بع �لذي ن�شه:
�لندماج،  �لبحث )�شرور�ت  باأبعاد  �ملتعلقة  �لبحث  ��شتجابات مفرد�ت  معنوية بني  ل توجد فروق 
��شتخدم  �لفر�س  �شنو�ت �خلدمة، ولفح�س هذ�  لعدد  �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى  �ملحدد�ت 

حتليل �لتباين �لأحادي )ANOVA( و�جلدول )14/3( يبني �لنتائج:

�جلدول )14/3( نتائج �ختبار )ف( تبعًا لعدد �شنو�ت �خلدمة

جمموع مربعات م�شدر �لتباين�لبعد
�لنحر�ف

درجات 
�حلرية

متو�شط 
*م�شتوى قيمة )ف(�ملربعات

�لدللة

�شرور�ت حتقيق �لندماج 
للبنوك �لفل�شطينية

1.14430.381بني �ملجموعات
1.8980.143 9.44047د�خل �ملجموعات

0.201
10.58450�ملجموع

�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي 
تعيق عملية �لندماج للبنوك 

�لفل�شطينية

5.80331.934بني �ملجموعات
4.5780.007 19.85847د�خل �ملجموعات

0.423
25.66250�ملجموع

�ملحدد�ت �خلارجية �لتي 
تعيق عملية �لندماج للبنوك 

�لفل�شطينية

5.49131.830بني �ملجموعات
2.6390.060 32.60247د�خل �ملجموعات

0.694
38.09350�ملجموع

�لدرجة �لكلية
2.03930.680بني �ملجموعات

2.4890.072 12.83647د�خل �ملجموعات
0.273

14.87550�ملجموع
*د�ل �إح�شائيا عند م�شتوى )0.05(، �مل�شدر: نتائج �لتحليل �لإح�شائي 

يت�شح من �جلدول رقم )14/3( عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني )حول �شرور�ت 
للبنوك  �لندماج  عملية  تعيق  �لتي  �خلارجية(  و�ملحدد�ت  �لفل�شطينية،  للبنوك  �مل�شريف  �لندماج 
�لفل�شطينية(، تعزى لعدد �شنو�ت �خلدمة، حيث كان م�شتوى �لدللة لقيم )ف( عليها �أكرب من )0.05(، 
وبهذ� يقبل �لفر�س �لعدم. ووجدت فروق معنوية على �لبعد �لثاين )�ملحدد�ت �لد�خلية(، حيث كان 
م�شتوى �لدللة لقيم )ف( عليها �أ�شغر من )0.05(، وبهذ� ل يقبل �لفر�س �لعدم، ويقبل �لفر�س �لبديل 
عملية  تعيق  �لتي  �لد�خلية  �ملحدد�ت  حول  �ملبحوثني  ��شتجابات  بني  معنوية  فروق  توجد  �لقائل: 
�لندماج بني �مل�شارف �لفل�شطينية، وملعرفة �كرب �لفروق من م�شتويات متغري عدد �شنو�ت �خلدمة على 

�لبعد �لثاين وعلى �لدرجة �لكلية ��شتخدم �ختبار )LSD( و�جلدول رقم )14/3/�أ( يبني ذلك



99 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول )14/3/�أ( نتائج �ختبار )LSD ( للفروق على متغري عدد �شنو�ت �خلدمة

�أكرث من 15 �شنةمن 11-15 �شنةمن 5-10 �شنو�ت�أقل من 5 �شنو�ت�مل�شتوى�لبعد

�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي 
تعيق عملية �لندماج 

للبنوك �لفل�شطينية

1.70536*0.095060.42411�أقل من 5 �شنو�ت

1.61029*0.32904-0.09506من 5-10 �شنو�ت

1.28125*-0.32904-0.42411من 11-15 �شنة

-1.28125-*-1.61029-*-1.70536-*�أكرث من 15 �شنة

يت�شح من �جلدول )14/3/�أ( �ل�شابق �أن �لفروق يف �ل�شتجابات كانت على �لنحو �لآتي:
�لبعد �لثاين )�لتحديات �لد�خلية �لتي تعيق عملية �لندماج للبنوك �لفل�شطينية(

	 فئة �أقل من 5 �شنو�ت مع فئة �أكرث من 15 �شنة ل�شالح فئة �أقل من 5 �شنو�ت•
	 فئة من 5-10 �شنو�ت مع فئة �أكرث من 15 �شنة ل�شالح فئة من 5-10 �شنو�ت•
	 فئة من 11-15 �شنـــة مع فئة �أكرث من 15 �شنة ل�شالح فئة من 11-15 �شنة•

نتائج فح�س �لفر�س �لفرعي �خلام�س �لذي ن�شه:
�لندماج،  �لبحث )�شرور�ت  باأبعاد  �ملتعلقة  �لبحث  ��شتجابات مفرد�ت  معنوية بني  ل توجد فروق 
�ملحدد�ت �لد�خلية، �ملحدد�ت �خلارجية( تعزى لعدد �ل�شنو�ت �لتدريبية، ولفح�س هذ� �لفر�س ��شتخدم 

حتليل �لتباين �لأحادي )ANOVA( و�جلدول )15/3( يبني �لنتائج:
�جلدول )15/3( نتائج �ختبار )ف( تبعًا لعدد �ل�شنو�ت �لتدريبية

جمموع مربعات م�شدر �لتباين�لبعد
*م�شتوى قيمة )ف(متو�شط �ملربعاتدرجات �حلرية�لنحر�ف

�لدللة

�شرور�ت حتقيق �لندماج 
للبنوك �لفل�شطينية

0.14320.071بني �ملجموعات
0.3290.722 10.44148د�خل �ملجموعات

0.218
10.58450�ملجموع

�ملحدد�ت �لد�خلية �لتي 
تعيق عملية �لندماج 

للبنوك �لفل�شطينية

0.31220.156بني �ملجموعات
0.2950.746 25.35048د�خل �ملجموعات

0.528
25.66250�ملجموع

�ملحدد�ت �خلارجية �لتي 
تعيق عملية �لندماج 

للبنوك �لفل�شطينية

0.18120.091بني �ملجموعات
0.1150.892 37.91148د�خل �ملجموعات

0.790
38.09350�ملجموع

�لدرجة �لكلية
0.19020.095بني �ملجموعات

0.3110.734 14.68548د�خل �ملجموعات
0.306

14.87550�ملجموع
*د�ل �إح�شائيا عند م�شتوى )0.05(، �مل�شدر: نتائج �لتحليل �لإح�شائي

يتبني من �جلدول رقم )15/3( �ل�شابق عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني �ملتعلقة 
�ل�شنو�ت  لعدد  تعزى  �خلارجية(  �ملحدد�ت  �لد�خلية،  �ملحدد�ت  �لندماج،  )�شرور�ت  �لبحث  باأبعاد 
�لتدريبية، على جميع �لأبعاد وعلى �لدرجة �لكلية، حيث كان م�شتوى �لدللة لقيم )ف( عليها �أكرب من 

)0.05(، وبهذ� يقبل �لفر�س �لعدم.
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اخلامتة:
أواًل: مناقشة نتائج البحث:

�أ�شفرت �لدر��شة �مليد�نية عن جمموعة من �لنتائج �أو �ل�شتنتاجات، وذلك على �لنحو �لآتي:
كانت . 1 �مل�شارف  بني  �لندماج  لتحقيق  �ل�شرور�ت  نحو  �لبحث  عينة  �أفر�د  ��شتجابات  م�شتوى  �أن 

باأهمية  �لعينة  �أفر�د  وعي  على  تدل  وقد  مقبولة.  نتيجة  وهذه  و��شحة،  بدرجة  مرتفعة 
�لندماج بني �مل�شارف ملا فيه من مز�يا وفو�ئد كثرية منها �أن �لندماج:

	 يوؤدي �إىل تكوين كيانات بنكية قوية لزمة ملحاكات �لعوملة �لقت�شادية.•
	 ي�شاعد على زيادة ر�أ�شمال �مل�شارف.•
	 يعمل على زيادة ود�ئع �مل�شارف وزيادة �أرباحها.•
	 ي�شهم يف زيادة حجم �لت�شهيالت �مل�شرفية ويقلل من �لديون �ملتعرثة.•
	  يعمل على تنويع �خلدمات �مل�شرفية �ملقدمة، وي�شهم يف زيادة فعاليتها.•
	 يزيد من مقدرة �مل�شارف �لتناف�شية.•
	 ي�شاعد على �ل�شتفادة من �خلرب�ت و�لكفاء�ت �ملتوفرة يف �مل�شارف �لأخرى.•

�أن ترتيب �أفر�د عينة �لبحث للمحدد�ت �لد�خلية �لتي قد تعيق �لندماج بني �مل�شارف جاءت . 2
على �لنحو �لآتي:

	 عدم رغبة �أع�شاء جمل�س �لإد�رة.•
	 عدم رغبة حملة �لأ�شهم يف فقد �شيطرتهم.•
	 عدم تعاون �أع�شاء جمل�س �لإد�رة.•
	 عدم ت�شابه طبيعة ونوع �لن�شاط �مل�شريف يف �مل�شارف.•
	 عدم ت�شابه �لنظم �لد�خلية و�لأ�شا�شية للم�شارف.•
	 عدم ت�شابه �آليات �لعمل يف �مل�شارف.•
	 تفاوت �مل�شارف يف و�شعها �لقت�شادي و�ملايل.•

كما تبني من نتائج �لتحليل �لإح�شائي �أن �أهم �ملحدد�ت �خلارجية �لتي قد تعيق �لندماج بني . 3
�مل�شارف من وجهات نظر �أفر�د عينة �لبحث هي:

	  �لقو�نني �لتي تفر�شها �شلطة �لنقد على عملية �لندماج �مل�شريف.•
	 �ملناخ �ل�شيا�شي غري �مل�شتقر.•
	 �لبيئة �لقت�شادية �ل�شعيفة.•
	 عدم توفر حالت �ندماج ناجحة �شابقة.•
	 درجة �لوعي يف �ملجتمع.•

�ملتعلقة . 4 �ملبحوثني  ��شتجابات  بني  معنوية  فروق  توجد  ل  �أنها  �مليد�نية  �لدر��شة  نتائج  وبينت 
باأبعاد �لبحث، تعزى للجن�س، وهذه نتيجة مقبولة، فبالرجوع �إىل جدول رقم )1/3(، يالحظ 
�أن �أكرث من )70 %( من عينة �لبحث هم من نف�س �لنوع )�لذكور( ما قد يعني �أن �أفكارهم بهذ� 
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�خل�شو�س متقاربة، وقد يرجع ذلك �إىل �أن �ل�شرور�ت �مللحة لالندماج قد تكون و�حدة من خمتلف 
وجهات نظر جمتمع �لبحث.

باأبعاد . 5 �ملتعلقة  �ملبحوثني  ��شتجابات  بني  معنوية  فروق  وجود  عدم  �أي�شًا،  �لنتائج  من  ويت�شح 
�لبحث، تعزى للموؤهل �لعلمي، وهذه نتيجة منطقية، فمعظم عينة �لبحث )�أكرث من 84 %( من 
نف�س فئة �ملوؤهل �لعلمي )بكالوريو�س فاأقل(، ما يعني تقاربًا يف �مل�شتوى �لعلمي و�شوًل منطقيًا 

�إىل تقارب يف �لأفكار ومن ثم �ل�شتجابات.
باأبعاد . 6 �ملتعلقة  �ملبحوثني  ��شتجابات  بني  معنوية  فروق  وجود  عدم  �لبحث  نتائج  من  ويالحظ 

من  )�أكرث  معظمها  يف  �لبحث  عينة  كون  �إىل  ذلك  يعود  وقد  �لعلمي،  للتخ�ش�س  تعزى  �لبحث 
�لإد�رية  )�لعلوم  �لدر��شي  �لربنامج  نف�س  وفقًا جلدول رقم)3/3( هم من تخ�ش�شات   )%  86

و�لقت�شادية(، ما قد يربر �لت�شابه �أو �لتقارب يف �ل�شتجابات.
كما ت�شري نتائج �لبحث �مليد�ين �إىل عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني �ملتعلقة . 7

بالبعدين �لأول و�لثالث )�شرور�ت �لندماج، �ملحدد�ت �خلارجية(، تعزى لعدد �شنو�ت �خلدمة، 
وقد يعود ذلك �إىل كون عينة �لبحث يف معظمها )�أكرث من 88 %( وفقٌا جلدول رقم )4/3( هي من 
�لفئات �لتي خدمت )�أقل من 10 �شنو�ت(، حيث تكون خربتهم ومعرفتهم ب�شيا�شة و�آليات �لعمل 
للحكم على �شرورة �لندماج متقاربة ما يربر عدم وجود �لفروق، كما تبني وجود فروق معنوية 
فيما يتعلق بالبعد �لثاين )�ملحدد�ت �لد�خلية( تعزى ملتغري عدد �شنو�ت �خلدمة، وذلك ل�شالح 
�لفئات ذ�ت �شنو�ت �خلدمة �لأقل، وهذه نتيجة منطقية، فاختالف �شنو�ت �خلدمة يعني �ختالف 
�ملهار�ت و�ملعارف و�خلرب�ت �ملكت�شبة، ما يربر �لختالف يف �ل�شتجابات بني �أفر�د عينة �لبحث.

 وتبنَي من نتائج �لبحث  عدم وجود فروق معنوية بني ��شتجابات �ملبحوثني �ملتعلقة باأبعاد �لبحث . 8
تعزى لعدد �ل�شنو�ت �لتدريبية، وقد يعزى ذلك �إىل كون جميع مفرد�ت �لبحث قد ح�شلو� على 

دور�ت تدريبية، ما يعني تقاربهم يف �ملعرفة �ملهنية، ما يرّبر نتيجة عدم وجود �لفروق.

ثانيا: التوصيات:
�شرورة �لعمل على تهيئة �لبيئة �لت�شريعية �ملنا�شبة للدمج، وذلك من خالل �شن �لقو�نني و�لنظم . 1

�لكفيلة بخلق �لإطار �لقانوين �ملنا�شب لتنظيم وترتيب عملية �لدمج �مل�شريف.
 �أن تعمل �شلطة �لنقد وبالتعاون مع وز�رة �ملالية وغريها من �جلهات ذ�ت �لعالقة على ت�شجيع . 2

وحو�فز  مز�يا  �إعطاء  خالل  من  وذلك  طوعًا،  بينها  �مل�شريف  �لدمج  لتحقيق  �مل�شارف  وحتفيز 
للبنوك �ملندجمة.

�شرورة تعاون �أع�شاء جمل�س �لإد�رة يف �مل�شارف، وذلك من خالل عقد ور�شات �لعمل �لتي تركز . 3
على �أهمية �لندماج وتظهر فو�ئده و�شرور�ته.

�أن تعمل �شلطة �لنقد على ت�شجيع �لندماج بني �مل�شارف من خالل �إظهار دور �لندماج يف زيادة . 4
حجم �لربحية، �أو �لتقليل من �خل�شائر عن طريق �لندماج �مل�شريف.

زيادة درجة �لوعي �لثقايف يف �ملجتمع من خالل �إ�شد�ر �لن�شر�ت �لتوعوية �لتي تروج ملز�يا . 5



جامعـة العلــوم الحديثة102
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

وفو�ئد �لندماج �مل�شريف.. 6
على �جلهات �لر�شمية �ملعنية وبالتحديد �شلطة �لنقد �أن تبادر على وجه �ل�شرعة �إىل �ل�شروع . 7

يف خطة لإ�شالح �جلهاز �مل�شريف، بحيث تت�شمن خطة �لإ�شالح تلك �إمكانية �لقيام بدمج ق�شري 
لبع�س �مل�شارف بهدف تعزيز مكانتها وحت�شني قدرتها على �ل�شاحة �مل�شرفية، متهيدً� خللق �لبيئة 

�ملنا�شبة لتحقيق �لدمج �لطوعي بني باقي �مل�شارف.

ثالثا: الدراسات املستقبلية املقرتحة:
و�مل�شارف . 1 �لتقليدية  �مل�شارف  بني  �مل�شريف  بالندماج  �لقيام  بكيفية  متعلقة  بحوث  �إجر�ء 

�لإ�شالمية �لفل�شطينية.
لتحقيق . 2 و�قرت�حاتهم  وخماوفهم،  �مل�شارف،  يف  �لإد�ر�ت  جمال�س  نظرة  تتناول  در��شات  �إجر�ء 

�لدمج �مل�شريف.
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قائمة املراجع
�أول: �لقر�آن �لكرمي

ثانيا: �لكتب �لعربية:
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امللخص
�جري هذ �لبحث بغر�س �لتعرف على �لوعي �لغذ�ئي لطالب كلية �ملجتمع بالد �لرو�س – �شنحان و 
�لتعرف كذلك على �ملمار�شات �ل�شلوكية �لغذ�ئية لهم و مت �جر�وؤه على عينة تقدر بــ 214 طالب و طالبة 
��شتبيان خا�شة   ��شتمارة  ��شتخدمت  و   ،2015  /  2014 �لدر��شي  للعام  و تخ�ش�شات خمتلفة  مل�شتويات 
لقيا�س �ملفاهيم �ملتعلقة بالوعي و �ملمار�شات و قد خل�شت �لنتائج �ىل �إرتفاع �ل�شلوك �لغذ�ئي لدى �لطالب 
و �لطالبات فيما يتعلق بتناول �خل�شرو�ت، �لفو�كه، �لأجبان، �لبي�س �لزبادي، و تناول وجبة �لإفطار 
يف �ملنزل. لدى �لطالب و �لطالبات �شلوك غذ�ئي  لكنه بدرجة متو�شطة فيما يتعلق باأهمية �شرب �ملاء 
بكميات كبرية، تناول �لوجبات �لرئي�شة باأوقات منتظمة، تناول �لأ�شماك، تناول �للحوم و كذلك تناول 
وجبات خفيفة بني �لوجبات �لرئي�شة. لدى �لطالب و �لطالبات �شلوك غذ�ئي بدرجة �شعيفة فيما يتعلق 
ب�شرب �ملاء �ثناء تناول �لوجبات، �لأغذية �ل�شريعة، �شرب �ل�شاي بعد �لوجبات مبا�شرة و �شرب �حلليب. 
لوحظ �ن �ل�شلوك �لغذ�ئي لدى �لطالب و �لطالبات منعدم فيما يتعلق ب�شرب �ملاء قبل �لإفطار بن�شف 
�شاعة، �شرب �لنب قبل �لإفطار وبامل�شروبات �لغازية. �رتفاع �لوعي �لغذ�ئي بتنويع �لوجبات، �مل�شروبات 
�لغازية، م�شروبات �لطاقة، �شرب �ملاء بكميات كبرية يوميا، دور �لغذ�ء يف مظهر �جللد، م�شادر �ل�شكريات، 
�لربوتينات و كذلك �لفيتامينات و �ملعادن، �لتاأكد من تاريخ �ل�شالحية، تناول �لأ�شماك، �خل�شرو�ت و 
�لفو�كه، تاأثري �لتدخني و تناول �لقات، تف�شيل �للحوم �لبي�شاء عن �حلمر�ء. لدى �لطالب و �لطالبات 
وعي غذ�ئي لكنه بدرجة متو�شطة فيما يتعلق بعادة �شرب �ل�شو�ئل �ثناء �لأكل، و تناول �للحوم �حلمر�ء 

مرتني يف �لأ�شبوع، بينما �لوعي �لغذ�ئي فيما يتعلق ب�شرب �لنب قبل �لإفطار �شعيف جد�.
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Measuring the Nutritional Behavior and Awareness 
among Students of the Bilad Alrus – Sanhan 
Community College
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Abstract: 
This study was conducted to identify the nutritional awareness of the students 
of the  Bilad Alrus – Sanhan Community College and also to identify the 
nutritional behavior of food for them and conducted on a sample of 214 
students for different levels and specialization for the academic year 2014 – 
2015 Concepts related to awareness and practices the results have resulted in 
increased behavior of students in relation to eating vegetables, fruits, cheeses, 
yogurt and breakfast at home. Students have food behavior but moderately with 
regard to the importance of drinking water in large quantities, eating regular 
meals regularly, eating fish, eating meat and also eating snacks between main 
meals.
 Students have poor nutritional behavior with regard to drinking water while 
eating meals, fast food, drinking tea immediately after meals and drinking 
milk. It was noted that the nutritional behavior of students is not related to 
drinking water before breakfast half an hour, drink coffee before breakfast 
and soft drinks. Increase food awareness by diversifying meals, soft drinks, 
energy drinks, drinking water in large quantities daily, the role of food in the 
appearance of skin, sources of sugars, proteins, vitamins and minerals, checking 
the validity date, eating fish, vegetables and fruits, Qat, prefer white meat for 
red. Students have a nutritional awareness, but moderately with regard to the 
habit of drinking liquids while eating, and eating red meat twice a week, while 
food awareness regarding drinking coffee before breakfast is very poor.                                                      
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1 - املقدمة 
يعرف �لوعي �لغذ�ئي باأنه " حماولة لنقل �ملعلومات لالأفر�د و تعديل �شلوكهم و طرق حياتهم �ل�شحية و 
�لغذ�ئية بو�شائل خمتلفة يف حدود �لإمكانيات �ملوجودة من خالل �إمد�دهم بن�شائح و معلومات عن �لغذ�ء" 
) �بو طور 2005 (. بينما يعرف �ل�شلوك �لغذ�ئي باأنه " �لطريقة �لتي يت�شرف بها �لنا�س يف �حل�شول 
على �ل�شلع و ��شتعمالها مبا يف ذلك �لقر�ر�ت �لتي ت�شبق و حتدد هذه �لت�شرفات" ) م�شيقر 2000 (. �إن 
�لتوعية �لغذ�ئية توفر مهار�ت حياتية �أ�شا�شية تهدف �إىل غر�س و تعزيز �لأمناط �لغذ�ئية �ل�شليمة 
يف �شياق �جتماعي و�قت�شادي حمدد، ت�شاعد �لأ�شرة بتوفري مهار�ت و معارف حول �إنتاج و �شر�ء و جتهيز 
�لأفر�د  بها  �لتي ي�شتطيع  �لطرق  و مفيد� و كذلك  �لتي ت�شكل طعاما مغذيا  و تناول �لأغذية  �إعد�د  و 
�لعو�مل  من    .)  2000 �لزر�عة  و  �لأغذية  ) منظمة  �ملتاحة  �ملو�رد  من  �لتغذوية  �حتياجاتهم  �إ�شباع 
�ختيار  ح�شن  على  ي�شاعد  �لتعليمي  �مل�شتوى  فارتفاع  �لتعليمي  �مل�شتوى  �لغذ�ئي  �لوعي  على  �ملوؤثرة 
 2003 �جلا�شم   ( �لغذ�ئية  �خلر�فات  من  �لعديد  �نت�شار  على  ي�شاعد  �نخفا�شه  بينما  �ل�شحي  �لغذ�ء 
(، �ملوقع �جلغر�يف و �ملعتقد�ت �لدينية فاملوقع �جلغر�يف يوؤثر على �لنوعية �لغذ�ئية و�ختيار �أنو�ع من 
�لأغذية �كرث من �لأخرى، فيما يتعلق بتاأثري �لعقائد �لدينية فاإنها حترم تناول بع�س �لأطعمة، و هناك 
�شعائر دينية و مظاهر �حتفالية جتعل �لأفر�د يتناولون �أنو�عا من �لأطعمة و �لإحجام عن �نو�ع �أخرى 
) �لعو�شي 1984(، �ملعتقد�ت �لغذ�ئية و �لتي تعتمد على مزيج من �لعو�مل �لنف�شية، و �لإجتماعية و 
قد �دت �لتغري�ت �لإقت�شادية، و�لجتماعية �ل�شريعة يف �لعقدين �ملا�شيني �ىل تغري�ت كبرية يف �ل�شلوك 
نتيجة لنخفا�س    .) 2000 �ل�شحية و�لتغذوية ) م�شيقر  �نعك�س على �حلالة  �لغذ�ئي، و هذ� بدوره 
�لوعي �لغذ�ئي عند �ل�شر و�ملجتمعات �لفقرية و�لغنية يجعل تلك �لأ�شر عر�شة لأمر��س خمتلفة  توؤثر 
�شلبًا على حياة ون�شاط و�شحة �فر�دها وينعك�س ذلك على �شحة �ملجتمع و ينتج عن ذلك بع�س �لأمر��س 
منها �شوء �لتغذية �لناجت عن �لنق�س �حلاد بكميات �لغذ�ء �و بع�س عنا�شر �لغذ�ء و بذلك ميكن معاجلتها 
باإتباع ��شلوب غذ�ئي متو�زن، بينما عند �لأ�شر و �ملجتمعات �لغنية ف�شوء �لتغذية تظهر نتيجة �لإكثار من 
تناول بع�س عنا�شر ومكونات �لغذ�ء دون �لأخذ بعني �لعتبار �أهمية �لتو�زن يف ذلك ) علوي 1990(.
 وتوؤكد �لعديد من �لدر��شات و�لبحوث �لعلمية �أن م�شكلة �شوء �لتغذية و�نت�شار �لكثري من �لأمر��س 
�أي�شا �إىل نق�س �لوعي �لغذ�ئي و�ملعلومات  �أو زيادة �ملو�رد �ملالية فقط و�إمنا ترجع  ل ترجع �إىل نق�س 

�لغذ�ئية لدى �لأفر�د و�جلماعات بالإ�شافة �إىل ممار�شات غذ�ئية غري �شحيحة )�لبلوين 2003( .
�ن �لتغذية �ل�شليمة و�ملنا�شبة توؤدي �ىل ج�شم خايل من �لأمر��س وقوي ون�شيط مما ينعك�س �يجابيا 
على �شالمة �لعقل وقوته، �ن �لق�شور �ملعريف باأهمية دور �لتغذية �ل�شليمة و �ل�شحية يف كثري من �لأ�شر 
�ليمنية �لريفية منها و �حل�شرية منت�شر ب�شكل كبري مما يجعل �أفر�د تلك �لأ�شر و خا�شة فئة �لتالميذ 
�لدر��شي كنتيجة  �لتح�شيل  �شببا يف تدين  �ي�شا  لي�س فقط لالأمر��س �جل�شمانية بل  و �لطالب عر�شة 
حتمية لعدم �إمد�د �لذ�كرة بالعنا�شر �لغذ�ئية �ل�شرورية لزيادة �لقدرة على �لتفكري و �لتذكر. و مبا �ن 
قيا�س �لتح�شيل �لعلمي غري معتمد فقط على �لتغذية �ل�شليمة بل �ي�شا بالور�ثة، �لبيئة �لجتماعية، 

�لظروف �ملعي�شية و غريها متثل �لتغذية �ملتكاملة �ملتزنة من حيث �لنوعية و�لكمية �ل�شغل �ل�شاغل 
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للمهتمني لي�س فقط بال�شحة �لبدنية بل بتاأثري ذلك على �لقدر�ت �لذهنية �ملرتبطة بعملية �لتعليم 
و�لتعلم مثل �لقدرة على �لرتكيز وفعالية �لذ�كرة وكذلك م�شتوى �لإ�شتيعاب لدى فئة �ل�شباب �مللتحقني 
من  جلزء  �لغذ�ئي  �ل�شلوك  معرفة  يف  �لبحث  هذ�  ي�شهم  �أن  ر�أينا  لذ�  مر�حله،  ملختلف  �لتعليم  �شلك  يف 
�ملجتمع �ليمني ممثال بطالب كلية �ملجتمع بالد �لرو�س – �شنحان و�جتاه ذلك �ل�شلوك وقيا�شه �إح�شائيا 
�لغذ�ئي من خالل �لإجابة على بع�س  �لوعي  �ل�شلوك و مدى  �لذي يقي�س  �لنموذج  ��شتخد�م  من خالل 
�لأ�شئلة �ملو�شوعة على هيئة ��شتبيان ومن ثم تقييم �لإجابات بدرجات معينة على مدى �شحة �ل�شلوك 
�لغذ�ئي �ملتبع و كذلك مدى �لوعي �لغذ�ئي.  و عليه ميكن ح�شر �أهد�ف �لبحث بالتعرف على �ل�شلوك و 
�لوعي �لغذ�ئي ملجتمع �لبحث على فر�س عدم �إملام �لطالب بال�شلوك و بالوعي �لغذ�ئي، و كذلك �مل�شاهمة 

يف ن�شر �لوعي �لغذ�ئي و تقومي �ل�شلوكيات �لغذ�ئية �ل�شلبية يف �أو�شاط �لطالب. 
2 - الدراسات النظرية  
ال�سابقة  الدرا�سات   1-2

يت�شمن  كميا  �ملختلفة تقدير�  �لظو�هر  بها  تقدر  �لتي  �لعلمية  �لو�شيلة  �لوعي  قيا�س  ��شلوب  يعترب 
�لتحديد و �لدقة على �عتبار �ن كل ظاهرة لها وجود ميكن �خ�شاعها للقيا�س �لكمي لدرجة ما )�خلطيب 
2013 (، فتكمن �أهمية �لوعي �لغذ�ئي يف �نه ي�شاهم يف جتنب �لكثري من �مل�شاكل �ل�شحية ذ�ت �لعالقة 
بالتغذية و �لتي يعاين منها كثري من �فر�د �لأ�شر مثل ت�شو�س �لإ�شنان عند �لأطفال، و فقر �لدم �لنا�شئ 
عن عوز �حلديد و كذلك �ل�شمنة و غريها، كما ي�شاعد على تفادي م�شاكل م�شتقبلية و حت�شني �ملمار�شات 
فئة  خا�شة  تغذيتهم  و  �لأ�شرة  �أفر�د  جميع  ب�شحة  فالإهتمام   ،)  2005 �لزلقي   ( لالأ�شرة  �لغذ�ئية 
�ل�شباب من �أهم �لركائز �لتي تقوم عليها �لتنمية �لب�شرية �ل�شاملة ) عزمي   )2005و للثقافة �لغذ�ئية 
�إ�شتفادة �لأفر�د من غذ�ئهم و يف �إختيار نوعية و كمية �لغذ�ء �ملتناول و فقا لالإحتياجات  دور هام يف 
�ليومية �ل�شرورية للج�شم و للمتغري�ت �لتي تر�فق مر�حل �لنمو �ملختلفة منذ �لطفولة مرور� باملر�هقة 
�لإ�شابة  كذلك  و  �أنثى  �م  ذكر  �لفرد  به  يقوم  �لذي  �لن�شاط  �أو  �ل�شحية  �حلالة  و  �ل�شيخوخة  حتى 

بالأمر��س ) �ل�شرجبي 2011 (. 
 )  2009 )�ل�شريف  �لثانوية  �ملرحلة  لتالميذ  �لغذ�ئي  و�لوعي  �لغذ�ئية  �لرتبية   1-1-2

تقييم  خالل  من  �لثانوية  �ملرحلة  تالميذ  لدى  �لغذ�ئي  �لوعي  م�شتوى  قيا�س  �ىل  �لدر��شة  هدفت   
�لعاد�ت �ل�شلوكية و �مليول �لغذ�ئي لديهم. ومت �ختبار معارفهم �لغذ�ئية و تو�شلت �لدر��شة �ىل �ن 
م�شتوى �لوعي �لغذ�ئي لدى �فر�د �لعينة منخف�س من حيث �ل�شلوك �لغذ�ئي، و م�شتوى �لوعي �لغذ�ئي 
لدى �فر�د �لعينة مرتفع ن�شبيا من حيث �مليول �لغذ�ئي �ما م�شتوى �لوعي �لغذ�ئي لدى �فر�د �لعينة 

منخف�س جد� من حيت �ملعارف �لغذ�ئية كما �ن لدى �لعينة معرفة جيدة باأمر��س �شوء �لتغذية.  
و  �لوطنية  �لنجاح  جامعة  يف  �لريا�شية  �لرتبية  تخ�ش�س  طلبة  لدى  �لغذ�ئي  �لوعي  م�شتوى   2-1-2
جامعة �ل�شلطان قابو�س ) �لقدومي2009  (وهدفت �لدر��شة �ىل �لتعرف على م�شتوى �لوعي     
�لغذ�ئي، �لفروق يف م�شتوى �لوعي  تبعا ملتغري�ت �جلامعة، �جلن�س، �مل�شتوى �لدر��شي و �ملعدل   

�لرت�كمي لدى طلبة تخ�ش�س �لرتبية �لريا�شية يف جامعة �لنجاح �لوطنية و جامعة �ل�شلطان قابو�س.   
�ظهرت �لدر��شة �ن م�شتوى �لوعي لدى �لطلبة يف �جلامعتني كان منخف�شا حيث و�شلت �لن�شبة �ملئوية 
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لالإ�شتجابة �ىل 75  % فقط. ل يوجد تاأثري ملتغري�ت �جلامعة، �جلن�س، �مل�شتوى �لدر��شي على م�شتوى 
�لوعي �لغذ�ئي لدى طلبة تخ�ش�س �لرتبية �لريا�شية يف جامعة �لنجاح �لوطنية و جامعة �ل�شلطان 
قابو�س، بينما كان هناك تاأثري د�ل �ح�شائيا ملتغري �ملعدل �لرت�كمي و ل�شالح �ملعدل 80 % و ما فوق.

2-1-3 �مل�شتوى �ملعريف و عالقته باجلانب �لتطبيقي جلودة و�شالمة �لغذ�ء لالأ�شر يف مدينة �لريا�س   
هدفت �لدر��شة �إىل در��شة �مل�شتوى �ملعريف وعالقته باجلانب �لتطبيقي جلودة و�شالمة �لغذ�ء لالأ�شر   
يف مدينة �لريا�س وذلك من خالل در��شة �مل�شتوى �ملعريف وح�شر م�شادر �ملعلومات لالأ�شر يف مدينة 
�لريا�س فيما يخ�س جودة و�شالمة �لغذ�ء، �لتعرف على �لعاد�ت �لغذ�ئية للمبحوثني ومدى عالقتها 
بجودة و�شالمة �لغذ�ء، در��شة �ل�شفات �ل�شخ�شية و�لقت�شادية  للمبحوثني ومدى عالقتها بامل�شتوى 
�أن متو�شط  �أهمها  �ملعريف و�لتطبيقي جلودة و�شالمة �لغذ�ء.  خل�شت �لدر��شة با�شتنتاجات عديدة 
درجة معارف �ملبحوثني بجودة و�شالمة �لغذ�ء كانت �أعلى من متو�شط درجة تطبيقهم لها، وعند مقارنة 
معنوية �لفروقات بني �ملعرفة و�لتطبيق وجد �أن هذه �لفروقات معنوية عند م�شتوى  معنوي 0.01

3 -  الطرق و اإلجراءات امليدانية
�لبحث منهج   1-3

يهتم  �لو�شفي  �ن  حيث  و�لتحليلي،  �لو�شفي  �ملنهج  ��شتخد�م   مت  �لدر��شة  �أهد�ف  حتقيق  �جل  من   
بالأ�شاليب و�لطرق �لعلمية �لتي يناط بها جمع وتبويب �لبيانات وعر�شها يف جد�ول �و ر�شوم بيانية، 
وكذلك ح�شاب خمتلف �ملقايي�س �لتي ت�شرح بيانات �لظاهرة. بينما �لتحليلي يهتم بالأ�شاليب و�لطرق 

�لعلمية �لتي يناط بها حتليل وتف�شري و��شتخال�س �لنتائج. ) �لعي�شائي 2009( .
�لبحث  جمتمع   2-3

خمتلف  يف  �مل�شجلني  �شنحان    – �لرو�س  بالد  �ملجتمع  كلية  طالبات  و  بطالب  �لبحث  جمتمع  متثل   
 477 عددهم  و   2015  -  2014 �جلامعي  للعام  �مل�شتويات  خمتلف  و  �لكلية  يف  �ملوجودة  �لأق�شام 

طالب و طالبة ح�شب �لك�شوفات �خلا�شة بذلك و �ل�شادرة من �إد�رة �شوؤون �لطالب. 
�لبحث عينة   3-3

ملثل هذه  �ف�شل طريقة  فاإن  م�شتويات خمتلفة   و  �أق�شام  �لكلية م�شجلني يف  و طالبات  �أن طالب  مبا 
Stratified Random Sample ( يف �ختيار عينة �لبحث  �لع�شو�ئية �لطبقية  )  �حلالة هي �لطريقة 

ولتنفيذ �جر�ء�ت �خذ �لعينة مت �إتباع �خلطو�ت �لتالية :-
حتديد حجم �لعينة �لإجمايل ملجتمع �لبحث ملختلف �ق�شامه ) طبقاته(  -1

فقد مت �ل�شتعانة بجدول )Krejcie & Morgan 1970( ملحق رقم ) 1 (  و من خالله فاإن حجم    
�لعينة �لإجمايل �لتي متثل حجم �ملجتمع هي  214 مفردة.

2- حتديد ح�شة كل ق�شم من �أق�شام �لكلية و �لتي متثل �لطبقات �لرئي�شة ملجتمع �لبحث  من حجم �لعينة 
�لإجمايل و مت �إيجاد ذلك من خالل حتديد �لوزن �لن�شبي لكل ق�شم �لذي ميثل طبقة يف �ملجتمع وذلك 
بق�شمة حجم كل طبقة على �إجمايل حجم �ملجتمع و بعد ذلك يتم �شرب �لوزن �لن�شبي لكل طبقة يف حجم 
�لعينة �لإجمايل ليتحدد على �شوئها ن�شيب �لطبقة، �أي عدد �لطالب و �لطالبات �لذين ميثلون كل ق�شم.
3- حتديد ح�شة كل م�شتوى ملختلف �لأق�شام و �لتي متثل �لطبقات �لفرعية من حجم ح�شة �لق�شم و مت 
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حتديد ذلك من خالل ق�شمة حجم عدد �لطالب يف كل م�شتوى على �لعدد �لكلي لطالب ذلك ��لق�شم و من ثم 
�شرب ناجت �لق�شمة يف حجم عينة  ذلك �لق�شم �لتي مت �حل�شول عليها بالطريقة �لثانية �شالفة �لذكر.

4- طريقة �خذ مفرد�ت �لعينة �ملمثلة لكل م�شتوى و �لتي �شيتم در��شتها 
بغر�س حتقيق ذلك فقد مت ع�شو�ئيا ح�شب ��شلوب �لطريقة �لع�شو�ئية �لب�شيطة با�شتخد�م �لقرعة   
�لعادية حيث مت ��شتخد�م �لك�شوفات �لتي مت �حل�شول عليها من �شئون �لطالب، و �جلدول رقم ) 1 ( 

يو�شح حجم �لعينة �ملطلوبة لكل م�شتوى.   
جدول رقم )1( :حجم �لعينة �ملطلوبة و ن�شبتها �ملئوية من كل م�شتوى ملختلف �لأق�شام

�لأق�شام
�مل�شتويات

�د�رة �عمالتقنية معلوماتجودةحد�ئق

�لن�شبة�لعدد�لن�شبة�لعدد�لن�شبة�لعدد�لن�شبة�لعدد
28.72320.352013.973115.66�ألأول
417.391614.162416.782713.64�لثاين
417.391210.622013.973115.66�لثالث

1043.485154.136444.768944.96�ملجموع

�لبحث �أد�ة   4-3
تتمثل �د�ة �لبحث �لتي ��شتخدمت لتحقيق �لبحث بال�شتبيان و�لتي ��شتملت على ق�شمني، �لق�شم �لأول 
�مل�شتوى �لدر��شي  �لعمر، �لتخ�ش�س و  �ل�شخ�شية مثل �ملتغري�ت �لدميغر�فية كاجلن�س،  للبيانات  خ�ش�س 
وغريه بينما �لق�شم �لثاين �حتوى على حمورين فقط، حيث �ن �ملحور �لأول ��شتمل على  �لفقر�ت �ملتعلقة  
�لثاين خ�ش�س  �ملحور  �ن  ( فقرة يف حني   22  ( و تكون من  �لبحث  �لغذ�ئي عند عينة  �ل�شلوك  بقيا�س 
لقيا�س �لوعي �لغذ�ئي و قد �حتوى على ) 26 (  فقرة كما هو مبني يف �مللحق رقم )  2(. وقد �عطي لكل 

فقرة من عبار�ت �ل�شتبيان وزنا مدرجا و فق �شلم ليكرت �لثالثي  لتقدير درجة �أهمية �لعبارة.
�لبحث تطبيق  �إجر�ء   5-3

من  �لبحث  عينة  مفرد�ت  على  توزيعها  مت  �لنهائية  �شيغتها  يف  وجتهيزها  �ل�شتبيانات  �إعد�د  بعد 
% بينما   91 194 ��شتبيان فقط ف�شكلت  214 ��شتبيان و مت جمع  �لطالب و �لطالبات، حيث مت توزيع 
20 ��شتبيان و �لتي �شكلت 9 % مل تدخل يف �ملعاجلة و�لتحليل لعدم �لإجابة على جميع �لفقر�ت و لعدم 
��شرتجاع بع�س �ل�شتبيانات من �لطالب. ولتحليل بيانات �لبحث مت �ل�شتعانة بربنامج SPSS �لإح�شائي.



113 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

4- النتائج واملناق�سة 
جدول رقم ) 2 ( :�ملتو�شطات �حل�شابية و�لنحر�فات �ملعيارية لقيا�س جمال �لوعي �لغذ�ئي

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لفقر�ت
2.82990.47413�لتنويع يف �لوجبات �شروري ل�شحة و �شالمة �جل�شم 

2.82990.46307�مل�شروبات �لغازية توؤدي �ىل ه�شا�شة �لعظام
2.78870.46835م�شروبات �لطاقة �شارة بال�شحة

2.78870.53059يجب �شرب �ملاء يوميا بحدود لرتين يوميا
2.77840.53610للغذ�ء دور �إيجابي كبري يف مظهر �جللد

2.77320.49881�مل�شادر �لرئي�شة للفيتامينات و �ملعادن هي �خل�شرو�ت و �لفو�كه
2.75770،53680عند �شر�ء �ملو�د �لغذ�ئية يجب �لتاأكد من تاريخ �شالحيتها

2.74740.51215تناول وجبة �لإفطار يف �ملنزل مهم جد�
2.73710.52696�أهم م�شادر �لربوتينات �للحوم، �لبي�س و �لبقوليات

2.72680.58708�لتدخني يوؤدي �ىل عدم �إ�شتفادة �جل�شم من بع�س عنا�شر �و مكونات �لغذ�ء
2.70620.59468يق�شد ب�شوء �لتغذية عدم تناول �لطعام بالكمية �لكافية

2.68560.55673تعترب �لفيتامينات و �ملعادن عنا�شر �ل�شحة و �جلمال
2.67530.61308�لأكل �لز�ئد يوؤدي �ىل نق�س �لقدرة �لذهنية

2.67010.56167�أهم م�شادر �لن�شويات  و �ل�شكريات �حلبوب و منتجاتها 
2.66490.57234تعترب �لن�شويات و �ل�شكريات عنا�شر �إمد�د �لطاقة �ل�شرورية للج�شم 

2.64430.59557يجب تناول �لأ�شماك مرتني يف �لأ�شبوع على �لأقل
2.63920.58806يجب تناول �خل�شرو�ت و �لفو�كه يوميا 

2.61340.63575تناول �لقات يوؤثر �شلبا على �ل�شهية 
2.61340.66755�لإكثار من تناول �لنب و �ل�شاي يوؤدي �ىل عدم �لإ�شتفادة من عن�شر �حلديد 

2.60310.67693يف�شل �شرب �ملاء قبل �لإفطار بن�شف �شاعة على �لأقل
2.58250.65650�لإفر�ط يف تناول �للحوم يوؤدي �ىل مر�س �لنقر�س
2.57220.62541تعترب �لربوتينات عنا�شر بناء �خلاليا و �لأن�شجة 

2.50000.69230يف�شل تناول �للحوم �لبي�شاء عن �حلمر�ء 
2.46910.71372�لإكثار من �شرب �ل�شو�ئل �ثناء �لأكل غري �شحي

2.40210.72925يجب تناول �للحوم �حلمر�ء مرتني يف �لأ�شبوع
2.24230.75362يف�شل عدم �شرب �لنب قبل �لإفطار

من خالل �جلدول رقم ) 2 ( و�ملتعلق باملتو�شطات �حل�شابية و�لنحر�فات �ملعيارية لإجابات �لطالب 
و �لطالبات  على فقر�ت  جمال �لوعي �لغذ�ئي لوحظ �ن لدى �لطلبة وعيا عاليا  فيما يتعلق بالفقر�ت 
من �لأوىل حتى �حلادية ع�شرة بينما م�شتوى �لوعي فيما يتعلق بالفقر�ت من �لثانية ع�شرة حتى �لثالثة 
�إيجاد  و �لع�شرين كان متو�شطا �ما �لفقر�ت �لثالث �لأخرية كان م�شتوى �لوعي فيها منخف�شا. ولغر�س 
يف  مبني  هو  كما  �لأحادي  �لتباين  حتليل  �ختبار  ��شتخد�م  مت  �لغذ�ئي  �لوعي  يف  �ملجاميع  بني  �لفروق 
�جلدول رقم ) 3 (، و من خالله يالحظ �أن قيمة �لدللة ) 0.397 ( و هي �أكثــــــر من م�شتوى �لدللة 
) 0.05 ( مما يعني �أنه ل توجد هناك فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني مفرد�ت عينة �لبحث فيما يتعلق 

بالوعي �لغذ�ئي.
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جدول رقم ) 3 ( حتليل �لتباين �لأحادي بني مفرد�ت عينة �لبحث فيما يتعلق بالوعي �لغذ�ئي
قيمة �لدللةقيمة ) F (متو�شط �ملربعات درجة �حلرية جمموع �ملربعات م�شدر �لتباين 
0.14120.071بني �ملجاميع 

0.9280.397 14.5411910.076د�خل �ملجاميع 
14.682193�ملجموع

جدول رقم ) 4 ( �ملتو�شطات �حل�شابية و�لنحر�فات �ملعيارية لإجابات فقر�ت �ل�شلوك �لغذ�ئي
�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�شط �حل�شابي�لفقر�ت

2.47940.62924تناول �خل�شرو�ت
2.43810.60976تناول �لفاكهة

2.43810.70438تناول �لبقوليات
2.40210.72211تناول �لبي�س

2.37360.71087تناول �لزبادي
2.35570.75652تناول وجبة �لإفطار يف �ملنزل

2.31960.71326تناول �لأجبان
2.24740.76220تناول �لوجبات �لرئي�شة يف �أوقات منتظمة

2.19590.76586�شرب �ملاء بكميات ت�شل �ىل لرتين
2.19070.70506تناول �لأ�شماك 

2.15980.75511تناول �للحوم �لبي�شاء ) �لطيور (
2.15460.70292تناول وجبات خفيفة بني �لوجبات �لرئي�شة

2.14430.69773تناول �للحوم �حلمر�ء
2.11340.68100تناول �ملك�شر�ت

2.09780.76565�شرب �ملاء �ثناء �لوجبات 
2.07730.77473تناول �لأغذية �ل�شريعة

2.04120.79399�شرب �ل�شاي بعد �لوجبات مبا�شرة
2.03090.71191تناول �حلليب

1.96910.70459�شرب �ملاء قبل �لإفطار بن�شف �شاعة
1.81440.76626تناول �مل�شروبات �لغازية 
1.69590.79850تناول م�شروبات �لطاقة 

1.65460.76808�شرب �لنب قبل �لإفطار

يالحظ من �جلدول رقم ) 4 ( �أن �ل�شلوك �لغذ�ئي  للطالب و �لطالبات منخف�س و هذه �لنتيجة تتفق 
مع در��شة �ل�شريف ) 2009 ( فيما يتعلق بانخفا�س �ل�شلوك �لغذ�ئي. و لغر�س �إيجاد �لفروق بني �ملجاميع 
�لتباين �لأحادي كما هو مبني يف �جلدول رقم ) 5 (. ��شتخد�م �ختبار حتليل  �لغذ�ئي مت  �ل�شلوك  يف 
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جدول رقم ) 5 ( :حتليل �لتباين �لأحادي بني مفرد�ت عينة �لبحث فيما يتعلق بال�شلوك �لغذ�ئي
قيمة �لدللةقيمة ) F (متو�شط �ملربعاتدرجة �حلريةجمموع �ملربعاتم�شدر �لتباين
0.01720.009بني �ملجموعات

0.1750.839 9.5381910.050د�خل �ملجموعات
9.556193�ملجموع

�لدللة  م�شتوى  من  �أكرث  هي  و   )  0.839  ( �لدللة  قيمة  �أن  يالحظ  �ل�شابق  �جلدول  خالل  ومن 
يتعلق  فيما  �لبحث  عينة  مفرد�ت  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  توجد  ل  وبالتايل   )  0.05  (

بال�شلوك �لغذ�ئي
5- ال�ستنتاجات و التو�سيات

�ل�شتنتاجات  1-5
	 و�لفو�كه، • �خل�شرو�ت  بتناول  يتعلق  فيما  و�لطالبات  �لطالب  لدى  �لغذ�ئي  �ل�شلوك  �رتفاع 

�لجبان، �لبي�س، �لزبادي، تناول وجبة �لفطار يف �ملنزل. 
	 �ملاء • �شرب  باهمية  يتعلق  فيما  متو�شطة  بدرجة  ولكنه  غذ�ئي  �شلوك  و�لطالبات  �لطالب  لدى 

بكميات كبرية ت�شل �ىل لرتين يوميا، تناول �لوجبات �لرئي�شية باأوقات منتظمة، تناول �ل�شماك، 
تناول �للحوم �حلمر�ء و�لبي�شاء، وكذلك تناول وجبات خفيفة بني �لوجبات �لرئي�شية.

	 تناول • �ثناء  �ملاء  ب�شرب  يتعلق  فيما  �شعيفة  وبدرجة  غذ�ئي  �شلوك  و�لطالبات  �لطالب  لدى 
�لوجبات، �لأغذية �ل�شريعة، �شرب �ل�شاي بعد �لوجبات مبا�شرة، �شرب �حلليب. 

	 لوحظ �ن �ل�شلوك �لغذ�ئي لدى �لطالب و�لطالبات منعدم فيما يتعلق ب�شرب �ملاء قبل �لإفطار •
بن�شف �شاعة على �لقل، �شرب �لنب قبل �لإفطار، وكذلك فيما يتعلق بامل�شروبات �لغازية

	 �رتفاع �لوعي �لغذ�ئي لدى �لطالب و�لطالبات فيما يتعلق بتنويع �لوجبات، �مل�شروبات �لغازية، •
وم�شروبات �لطاقة، �شرب �ملاء بكميات كبرية يوميا، دور �لغذ�ء يف مظهر �جللد، م�شادر �لفيتامينات 
م�شادر  �ملنزل،  يف  �لإفطار  وجبات  تناول  �لغذ�ئية،  �ملو�د  �شالحية  تاريخ  من  �لتاأكد  و�ملعادن، 
�لربوتينات، عدم ��شتفادة �جل�شم من عنا�شر �لغذ�ء ب�شبب �لتدخني، مفهوم �شوء �لتغذية، نق�س 
م�شادر  و�لن�شويات  �ل�شكريات  �إعتبار  �ل�شكريات،  م�شادر  �لأكل،  زيادة  ب�شبب  �لذهنية  �لقدر�ت 
�لطاقة، تناول �لأ�شماك مرتني يف �لأ�شبوع، وجوب تناول �خل�شرو�ت و�لفو�كه يوميا، �لتاأثري �ل�شلبي 
للقات على �ل�شهية، تناول �للحوم يوؤدي �ىل مر�س �لنقر�س، تف�شيل �للحوم �لبي�شاء عن �حلمر�ء .

	 كان • �ل�شبوع  يف  مرتني  �حلمر�ء  �للحوم  وتناول  �لأكل،  �ثناء  �ل�شو�ئل  �شرب  بعادة  يتعلق  فيما 
�لوعي �لغذ�ئي لدى �لطالب و�لطالبات بدرجة متو�شطة. 

	 �لوعي �لغذ�ئي لدى �لطالب و�لطالبات فيما يخ�س �شرب �لنب قبل �لإفطار بدرجة �شعيفة•
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 5-2 �لتـــو�شيـــات
�جر�ء وتنفيذ �ملزيد من �لأبحاث على فئات �خرى يف �ملجتمع وذلك بغر�س �ثر�ء �ملكتبة �ليمنية 
بهذه �لأبحاث وكذلك �عطاء �شورة حقيقية عن م�شتويات �ل�شلوك و�لوعي �لغذ�ئي يف �ملجتمع �ليمني 

مما ت�شاعد �لدولة يف عملية �لتخطيط و�لو�شول �ىل م�شتويات �لدول �ملتقدمة بهذ� �جلانب 
تقدمي حما�شر�ت ثقافية للطالب و�لطالبات فيما يتعلق بالوعي و�ل�شلوك �لغذ�ئي خا�شة يف �جلو�نب 

�لتي �ظهر �لبحث عدم �ملام �لطالب و�لطالبات بها.
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ملحق رقم )1( جدول مرجان 
جدول مرجان لتحديد ن�شبة �لعينة �ملطلوبة من حجم �ملجتمع.

S N S N S N S N S N
339 2800 260 800 162 280 80 100 10 10
341 3000 265 850 165 290 86 110 14 15
346 3500 269 900 169 300 92 120 19 20
351 4000 274 950 175 320 97 130 24 25
351 4500 278 1000 181 340 103 140 28 30
357 5000 285 1100 186 360 108 150 32 35
361 6000 291 1200 191 380 113 160 36 40
364 7000 297 1300 196 400 118 170 40 45
367 8000 302 1400 201 420 123 180 44 50
368 9000 306 1500 205 440 127 190 48 55
373 10000 310 1600 210 460 132 200 52 60
375 15000 313 1700 214 480 136 210 56 65
377 20000 317 1800 217 500 140 220 59 70
379 30000 320 1900 225 550 144 230 63 75
380 40000 322 2000 234 600 148 240 66 80
381 50000 327 2200 242 650 152 250 70 85
382 75000 331 2400 248 700 155 260 73 90
384 100000 335 2600 256 750 159 270 76 95

.N " is population size "
S " is sample size "

ملحق رقم ) 2 ( �ل�شتبيان

 �أخي �لطالب :
   �أختي �لطالبة :   

كلية  وطالبات  طالب  لدى  �لغذ�ئي  و�لوعي  �ل�شلوك  قيا�س  �إىل  يهدف  بحث  ��شتبيان  �أيديكم  بني     
�ملجتمع �شنحان، وكل ما يرجى منكم �أن تتكرمو� م�شكورين بالإجابة على فقر�ت �ل�شتبيان بو�شع عالمة 
)�شح( �أمام كل فقرة ترونها  منا�شبة من وجهة نظركم ومتفقة مع �شلوككم �لغذ�ئي ومفهومكم للمعاين 
و�مل�شطلحات  و�لأفكار �ملرتبطة بكل فقرة من فقر�ت �ل�شتبيان مع حتري �لدقة و�ملو�شوعية وعدم ترك 

�أي فقرة علما باأن �لبيانات �شتعامل ب�شرية و�شت�شتخدم للبحث �لعلمي فقط .�شاكر� تعاونكم �شلفا 



119 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

البيانات الشخصية :
�جلن�س   :

                                                                    ذكر                      �نثى 
�مل�شتوى �لتعليمي  :

                        �أول                      ثاين                   ثالث 
�لق�شم  :

                  �إد�رة �جلودة �ل�شاملة                           تكنلوجيا هند�شة �حلد�ئق
                  تقنية �ملعلومات                                             جتارة �لكرتونيه         

�لعمر )�شنة( :
                  من 17 - �أقل من 19                                         من 19 - �أقل من 21 

                  من 21 - �أقل من 23                                         من 23 فاأكرث            
وزن �جل�شم )كيلو جر�م (

من 60 - 79                          �أقل من 60                                                         
                  من 80-99                                                         100وما فوق 

طول �جل�شم )�شم ( 
                  �أقل من 100                                                   من 100 - 129

                  من 130 - 159                                               من 160 - 189
                  190 ما فوق       

�مل�شتوى �لتعليمي للو�لدين  :
       �لأب : 

                                        �أمي                      يقر�أ ويكتب                     �أ�شا�شي         
جامعي                            �أعلى                                                     ثانوي                     

             �لأم :
تقر�أ وتكتب                     �أ�شا�شي                                          �أمية                     

�أعلى جامعية                                                                   ثانوي                    
�لتدخني  :  

                                 �أدخن                          ل �أدخن        
  �لقات : 

                                       �أخزن                          ل �أخزن
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�ملحور �لأول )قيا�س �ل�شلوك �لغذ�ئي (

نادرً��أحيانًاد�ئمًا�لعبارةم
�شرب �ملاء قبل �لفطار بن�شف �شاعة 1
�شرب �ملاء بكميات ت�شل �إىل لرتين 2
�شرب �ملاء �أثناء تناول �لوجبات 3
�شرب �ل�شاي بعد �لوجبات مبا�شرة 4
�شرب �لنب قبل �لإفطار5
تناول �مل�شروبات �لغازية 6
تناول �مل�شروبات �لطاقة 7
تناول �خل�شرو�ت8
تناول �لفو�كه9

تناول �ملك�شر�ت 10
تناول �حلليب11
تناول �لأجبان12
تناول �لزبادي13
تناول �لبقوليات 14
تناول �للحوم �حلمر�ء 15
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�ملحور �لثاين ) قيا�س �لوعي �لغذ�ئي (

ل �أو�فق حمايد �أو�فق �لعبارة م
يف�شل �شرب �ملاء قبل �لإفطار بن�شف �شاعة على �لأقل 1

يف�شل عدم �شرب �لنب قبل �لإفطار  2
�لإكثار من تناول �لنب و�ل�شاي يوؤدي �إىل عدم ��شتفادة �جل�شم من عن�شر �حلديد 3

يجب �شرب �ملاء يوميًا بحدود لرتين على �لأقل 4
�مل�شروبات �لغازية توؤدي �إىل ه�شا�شة �لعظام 5

م�شروبات �لطاقة �شارة بال�شحة 6
�لإكثار من �شرب �ل�شو�ئل �أثناء �لأكل غري �ل�شحي  7

تناول وجبة �لإفطار يف �ملنزل مهم جدً� 8
�أهم م�شادر �لربوتينات �للحوم ،�لبي�س و�لبقوليات   9

�أهم م�شادر �لن�شويات و�ل�شكريات ،�حلبوب ومنتجاتها  10
�مل�شادر �لرئي�شية للفيتامينات و�ملعادن هي �خل�شرو�ت و�لفو�كه 11

يجب تناول �خل�شرو�ت و�لفو�كه يوميًا 12
13 يجب تناول �لأ�شماك مرتني يف �لأ�شبوع على �لأقل

يف�شل تناول �للحوم �لبي�شاء عن �حلمر�ء  14
يجب تناول �للحوم �حلمر�ء مرتني يف �لأ�شبوع 15

تعترب �لربوتينات عنا�شر بناء �خلاليا و�لأن�شجة 16
تعترب �ل�شكريات و�لن�شويات عنا�شر �إمد�د �لطاقة �ل�شرورية للج�شم  17

تعترب �لفيتامينات و�ملعادن عنا�شر �ل�شحة و�جلمال 18
�لإفر�ط يف تناول �للحوم يوؤدي �إىل مر�س �لنقر�س 19

تناول �لقات يوؤثر �شلبيًا على �ل�شهية  20
�لتدخني يوؤدي �إىل عدم ��شتفادة �جل�شم من بع�س عنا�شر �أو مكونات �لغذ�ء 21

�لتنويع بني �لوجبات �شروري ل�شحة و�شالمة �جل�شم  22
يق�شد ب�شوء �لتغذية عدم تناول �لطعام بالكميات �لكافية  23

�لأكل �لز�ئد يوؤدي �ىل نق�س �لقدرة �لذهنية 24
عند �شر�ء �ملو�د �لغائية يجب �لتاأكد من تاريخ �شالحيتها 25

للغذ�ء دور �إيجابي كبري يف مظهر �جللد  26
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امللخص

عا�س �أبناء �لأم �ليمنية �ملتزوجة من �أجنبي فرتة طويلة من �لزمن، وهم يعانون من �حلرمان وعدم 
يف  �لدخول  من  حرمانهم  عن  ناجتة  �ملعاناة  وهذه  باحلقوق،  �لتمتع  يف  �ليمني  �لأب  باأبناء  م�شاو�تهم 
جن�شية �لأم مبا�شرة مبجرد �مليالد، و�لأمر كذلك فلي�س �أمامهم �شوى �للجوء �إىل �لطرق �لعادية، �لتي 
2009 ثم �عقبه  17 ل�شنة  تتطلب �شروط معقدة. حتى جاء �لتعديل �لت�شريعي مبوجب �لقانون رقم 
�نت�شر لالأم �ليمنية و�شاوى بينها وبني �لأب  2010 و�لذي  25 ل�شنة  �لقانون رقم  �آخر مبوجب  تعديل 
يف نقل �جلن�شية �إىل �أبنائهم وبالتايل �مل�شاو�ة بني �أبناء �لأم و�لأب �ليمني يف �لتمتع باحلقوق وقد جاء 
هذ� �لبحث تعليقًا على تلك �لن�شو�س وبيان �أهمية هذ� �لتعديل و�شو�بط تطبيقه وما يعرتيه من ق�شور 
ونق�س، حيث ركزت �لدر��شة على ممار�شة �أبناء �لأم �ليمنية للحقوق وتويل �لوظائف �لعامة، وقد ك�شفت 

�لدر��شة معوقات فاعلية �لتعديل �جلديد.
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Fundamental study in light of law No “25/2010 
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Abstract
For a long period of time, The Yemeni mother's children have lived 
suffering from discrimination and unfairness of the counter Yemeni 
father's children in enjoying their own rights that if they want to enter 
their mother nationality, they have to follow the regular steps that require 
certain complex conditions. In 2009, particular law was enacted and 
subsequently amended in 2010 which empower the Yemeni mother to 
obtain her children's right in equal manner with the Yemeni father's 
children immediately after their birth.

The present research, as a commentary, shows the importance on the latest 
amendments of the Law and its legal enforcement measurements as well 
as attempts to verify of whether is there any deficiencies therein. In view of 
that, the research, focuses on the Yemeni mother's children involvements 
and participation of these rights including working on Governmental 
Entities or not. The research concludes that several practical obstacles 
are identified that are resulting from the latest amendments. 
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املقدمة
�جلن�شية،  م�شائل  تنظيم  يف  مطلقة  �شبه  حرية  للدولة  �أن  �لدويل  �لقانون  يف  عليه  �مل�شتقر  من  �إن 
فكل دولة تاأخذ مبجموعة من �لأ�ش�س �لتي ترى �أنها حتقق م�شاحلها و�أهد�فها �ل�شيا�شية و�لقت�شادية 
و�لجتماعية، ولي�س لأي دولٍة كانت �حلق يف �لتدخل �أو �لعرت��س على هذ� �لختيار باأي وجه من �لأوجه.
�لدم وحق �لإقليم، وهي بذلك تتاأرجح  �لت�شريعات يف بناء جن�شيتها �لأ�شلية بحق  وتاأخذ غالبية 
بينهما تو�شعًا وت�شيقًا، فتغلب �أحدهما على �لآخر بح�شب مالءمة هذ� �لأ�شا�س لظروف كل دولة ومدى 
لل�شكان حيث تكون يف و�شع ل  �مل�شدرة  للدول  قدرته على حتقيق م�شاحلها. نلحظ ذلك جليًا بالن�شبة 
حاجة لها بزيادة عدد �شكانها وهي بذلك تركز منح جن�شيتها على �أ�شا�س حق �لدم �لذي يبقي على �شلتها 
برعاياها �شو�ء كانو� على �إقليم �لدولة �أو خارجها، وعلى �لعك�س من ذلك �لدول �مل�شتوردة لل�شكان تلجاأ 

�إىل حق �لإقليم وغريها من �لأ�ش�س �لتي من خاللها تزيد من عدد �شكانها.
�أ�شا�شي، بينما  �أن �لغالبية �لعظمى تاأخذ باأحد �لأ�شا�شني ك�شابط  و�ملتتبع للت�شريعات �ملقارنة يجد 
تاأخذ بالآخر ك�شابط �حتياطي �أو تكميلي، وهذ� يحقق �لنتيجة �لأ�شا�شية باأن كاًل منهما يكمل �لآخر، 

فلي�س مبقدور �أي دولة �أن تاأخذ باأحد �لأ�شا�شني على �إطالقه وتهمل �لآخر.
2 ل�شنة  �أحكام �جلن�شية �ليمنية قبل �لوحدة بالقانون رقم  م  �مل�شرع �ليمني قد نظَّ �أن  �ملعلوم  ومن 
1975 يف �جلمهورية �لعربية �ليمنية، وقانون �جلن�شية يف جمهورية �ليمن �لدميقر�طية �ل�شعبية �ل�شادر 
�ليمنية  للجن�شية  �ملوحد  �لقانون  جاء  ثم   ،1970 لعام   10 رقم  بالقانون  و�ملعدل  11/8/1968م  يف 
بعد �لوحدة رقم 6 ل�شنة 1990م. و�ملالحظ على جميع تلك �لت�شريعات �أنها نظمت �جلن�شية �ليمنية 
�لأ�شلية بناء على حق �لدم من جهة �لأب فقط، ومل تعِط لالأم دورً� يف نقل �جلن�شية �ليمنية �إىل �لأبناء.
ونتيجة للمطالبات �ملجتمعية و�شغط �ملنظمات �لن�شائية و�حلقوقية �لتي �شهدتها �ليمن يف �لفرتة 
�لأخرية، ��شتجاب �مل�شرع بعد �شمت طويل �إىل تلك �لدعو�ت �ملنادية مب�شاو�ة �لأم �ليمنية بالأب �ليمني 
يف نقل جن�شيتهما �إىل �لأبناء، وقد كانت باكورة تلك �لتعديالت �لقر�ر �جلمهوري رقم 24 ل�شنة 2003 
و�لذي �أ�شاف �ملادة 10 مكرر �إىل قانون �جلن�شية، و�أعطى لالأم �ليمنية �حلق يف نقل جن�شيتها �إىل �أبنائها 

م�شاويًا لها يف ذلك بالأب �ليمني، لكن ب�شروط. 
�إل �أن �ملالحظ على هذ� �لتعديل �أنه كان �شوريًا نتيجة لتلك �لتعقيد�ت و�لأعباء �لتي �أ�شافها على 
كاهل �أبناء �لأم �ليمنية من �أجل �لدخول يف جن�شية �أمهم، ونتيجة لذلك فقد مت �إلغاء تلك �ملادة مبوجب 
�لقانون رقم 17 ل�شنة 2009 و�لذي �أجرى تعدياًل على ن�س �ملادة 3 من قانون �جلن�شية لي�شاوي بذلك 
من  وبالرغم  �لن�س  كان هذ�  ملا  �أنه  بيد  �شروط.  �أية  �ليمنية وبدون  نقل �جلن�شية  �لأب يف  بينها وبني 
و�لغمو�س  �لتعار�س  �إز�لة هذ�  �إىل  �مل�شرع  بادر  ذ�ته، فقد  �لقانون  ن�شو�س  يتعار�س مع بع�س  �شر�حته 
فقد  �لتعديالت  تلك  ومبوجب  �لتعليق.  حمل   2010 ل�شنة   25 رقم  بالقانون  �لأخري  �لتعديل  مبوجب 

حتدد �ملركز �لقانوين لأبناء �لأم �ليمنية �ملولودين لأب غري ميني. 



جامعـة العلــوم الحديثة128
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

أهمية الدراسة:
ظلت �ملر�أة �ليمنية ردحًا من �لزمن تكافح يف �شبيل نيل حقوقها �لقانونية و�لد�شتورية و�لتي من �أهمها 
م�شاو�تها بالأب �ليمني �لذي خول له �لقانون نقل جن�شيته �إىل �أبنائه مبجرد �مليالد حتى جاء �لتعديل 
�لأخري ليمنحها ذلك �حلق م�شاويًا بينها وبني �لأب يف نقل جن�شيتهما �إىل �لأبناء وبذ�ت �ل�شروط. وهنا 
تكمن �أهمية �لدر��شة حيث ت�شعى �إىل بيان جدوى هذ� �لتعديل و�شروط تطبيقه وبيان �لعقبات �لتي 
حقوقهم  جلميع  �ليمنية  �لأم  �أبناء  ممار�شة  يف  �لتعديل  هذ�  جدوى  مدى  وما  ن�شو�شه،  �إعمال  تعرت�س 

وممار�شتهم للوظيفة �لعامة.
منهج الدراسة:

لدر��شة  �لتحليلي  �لو�شفي  �ملنهج  �تبعت  فقد  مناهج،  عدة  بني  �جلمع  �لدر��شة  هذه  طبيعة  �قت�شت 
�لقو�عد �ملنظمة للجن�شية �ليمنية �لأ�شلية بناء على حق �لدم �ملطلق مع �لرتكيز على حق �لدم من جهة 
�لأم، ويف �لوقت ذ�ته مت �عتماد �ملنهج �لتاأ�شيلي يف بيان �أ�شل �لأحكام �لفرعية و�إرجاعها لالأحكام �لعامة 
بغية �لتاأكد من فاعلية هذه �لتعديالت على ممار�شة �حلقوق وتويل �لوظيفة �لعامة با�شتقر�ء �لقو�نني 

ذ�ت �لعالقة.
خطة الدراسة:

وبناء على ما �شبق، فان هذه �لدر��شة �شوف تتناول جن�شية �أبناء �لأم �ليمنية يف �لقانون رقم 6 ل�شنة 
1990م يف مبحث متهيدي، يف حني �شيتناول �ملبحث �لأول من هذه �لدر��شة بحث مبد�أ �مل�شاو�ة بني �لأب 
ف�شيخ�ش�س  �لدر��شة  �لثاين من هذه  �ملبحث  �أما  �لتعديل �جلديد،  وفق  �ليمنية  نقل �جلن�شية  و�لأم يف 
�أثر �لتعديل �لت�شريعي على ممار�شة �حلقوق وتويل �لوظائف �لعامة، ثم نختم �لبحث بالنتائج  لبحث 

و�لتو�شيات.
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مبحث متهيدي
جنسية أبناء األم اليمنية يف القانون رقم 6 لسنة 1990

يكن  ومل   .)(لإقليم� وحق  �لدم  حق  على  �ل�شلية  جن�شيتها  بناء  يف  �ملقارنة  �لت�شريعات  ��شتقرت 
�مل�شرع �ليمني غائبًا عن �لو�شع �لعام يف �لت�شريعات �ملقارنة، فقد ن�شت �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية 
رقم 6 ل�شنة 1990م)( على �أن " يتمتع باجلن�شية �ليمنية: �أ- من ولد لأب يتمتع بهذه �جلن�شية. ب- 
من ولد يف �ليمن من �أم حتمل هذه �جلن�شية و�أب جمهول �جلن�شية �أو ل جن�شية له. ج- من ولد يف �ليمن من 
و�لدين جمهولني ويعترب �ملولود �لذي عرث عليه يف �ليمن مولودً� فيها مامل يقم �لدليل على خالف ذلك. 
ه- من كان يحمل �جلن�شية �ليمنية من �ملغرتبني حني مغادرته �أر��شي �لوطن ومل يتخل عن هذه �جلن�شية 

وفقًا للقانون وبناء على طلب �شريح منه ولو �كت�شب جن�شية �لبالد �لتي يقطنها مبفرو�س قو�نينها".

دور الأم اليمنية يف نقل اجلن�سية الأ�سلية وفقًا لقانون 1990م
بالعودة �إىل �لن�س �ل�شابق جند �أن �مل�شرع قد بنى �جلن�شية �ليمنية على حق �لدم يف ثالثة مو��شع، 
وهذ� ما �شوف نقت�شر على در��شته حتت هذ� �لعنو�ن. حيث نعر�س للدور �لذي �عرتف فيه �مل�شرع �ليمني 
لالأم �ليمنية بحق نقل �جلن�شية �لأ�شلية �إىل �أبنائها. وتبعًا لذلك، ف�شوف يكون حديثنا يف هذ� �ملو�شع 
مرتكزً� على بناء �جلن�شية �ليمنية بناء على حق �لدم من جهة �لأب، ثم نعر�س لالأ�شا�س �لثاين وهو بناء 

�جلن�شية �ليمنية بناء على حق �لدم من جهة �لأم وفق ن�س �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية 1990م.

الفقرة الأوىل: حق الدم من جهة الأب )من ولد لأب ميني(: 
هذ� �لن�س يدل بو�شوح على تبني �مل�شرع حلق �لدم من جهة �لأب وهو ن�س قاطع �لدللة على �أن �مل�شرع قد 
�عتمد على حق �لدم ب�شفة جزئية يف نقل �جلن�شية �ليمنية �إىل �لأبناء، وهو يف هذه �حلالة حق �لدم من جهة 
.)(لأب فقط. ويعني هذ� �أن �مل�شرع مل يعرتف باأي دور لالأم يف جمال نقل �جلن�شية لالأبناء ��شتنادً� �إىل حق �لدم�

الفقرة الثانية: حق الدم املقيد )اجلمع بني حق الدم من جهة الأم وحق الإقليم(:
 يف هذ� �لفر�س مل يعتد �مل�شرع �ليمني " بالن�شب من �لأم مثلما �عتدَّ بالن�شب من �لأب، فلم يجعل �لن�شب 
�إليها يف حد ذ�ته معيارً� كافيًا لنقل �جلن�شية منها �إىل �لبن مثلما هو �حلال يف �لن�شب من �لأب")(. ولعل 
�مل�شرع يف ذلك، قّدَر �أن تاأثري �لأب �أكرب من تاأثري �لأم على �لبن، وهو ما �ت�شح من رف�شه �ل�شتناد �إىل حق 
�لدم �ملطلق من جهة �لأم، حيث �فرت�س �مل�شرع �أن هوؤلء �لأبناء �شوف يف�شلون جن�شية �أبيهم بدًل عن 

جن�شية �أمهم خا�شة يف تلك �لأحو�ل �لتي تتحقق و�قعة �مليالد يف �خلارج.

 - انظر متثياًل لذلك املادة 2 من قانون اجلن�سية امل�سري 1975.
- ن�سر يف اجلريدة الر�سمية العدد 7 ل�سنة 1990.

- د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام اجلن�سية يف القانون اليمني والقانون املقارن, املتفوق للطباعة والن�سر, �سنعاء 2011, �ص61.
- مرمي اجلويف, اأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني, طبعة جامعة �سنعاء, 2015, �ص114.
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ولكن �مل�شرع يعود جمددً� ليقر بدور ��شتثنائي لالأم يف نقل جن�شيتها �إىل �أبنائها، وذلك لتاليف م�شكلة 
�نعد�م �جلن�شية، وذلك يف حال عدم وجود جن�شية لالأب حتى ينقلها �إىل �أبنائه بالإ�شافة �إىل وقوع �مليالد 
خارج �إقليم �لدولة و�لذي يتحقق معه �شعف �ل�شعور بالولء و�لنتماء للمجتمع �ليمني. وهو ما يعني �أن 
�إطار هذ� �لفر�س �شديد �ل�شيق �إىل �حلد �لذي يجعل من �إعماله نادرً� للغاية، وهو يف ذلك مقيد ب�شروط:

متتع �لأم باجلن�شية �ليمنية.. 1
ثبوت ن�شب �لبن لها.. 2
حتقق و�قعة �مليالد يف �ليمن.. 3
جهالة �لأب �أو �أن يكون عدمي �جلن�شية. وهذ� هو �ل�شرط �لأ�شا�شي �لذي �أعتد به �مل�شرع لبناء . 4

�جلن�شية على حق �لدم من جهة �لأم.
الثالثة: حق الدم املقيد )اجلمع بني حق الدم من جهة الأم وحق الإقليم(  الفقرة 

ب�سرط جهالة الن�سب:
 وهنا ي�شرتط �مل�شرع لنقل �لأم جن�شيتها �ليمنية �إىل �أبنائها �أل يثبت ن�شب �لبن لأبيه قانونًا.

 ويف هذه �ل�شورة يقدر �مل�شرع �أن عدم منح هذ� �ملولود جن�شية �أمه �ليمنية من �شاأنه �أن ي�شبح عدمي 
�جلن�شية، فقرر منحه هذه �جلن�شية)(. ول يكون ذلك �إل ب�شروط:

�ليمنية. باجلن�شية  �لأم  متتع   .1
قانونًا. لها  �لبن  ن�شب  ثبوت   .2

�ليمنية. �جلمهورية  �إقليم  على  �مليالد  و�قعة  حتقق   .3
قانونًا. �بيه  �إىل  �ملولود  ن�شب  ثبوت  عدم   .4

خال�شة �لقول يف و�شع جن�شية �أبناء �لأم �ليمنية وفقًا لقانون 1990 وتعديالته، �أن �مل�شرع �عتمد 
على حق �لدم �ملطلق من جهة �لأب فقط ومل يعرتف لالأم باأي دور يف جمال نقل �جلن�شية �إىل �لأبناء �إلَّ يف 

تلك �لأحو�ل �لقليلة وذلك لتاليف م�شكالت �نعد�م �جلن�شية وتكملة للبناء �لهيكلي للجن�شية �ليمنية.
�إما  �لتي يكون فيها �لأب  �لدم من جهة �لأم يف �لفرو�س �لثالثة  �مل�شرع على حق  وعلى ذلك �عتمد 
�لأحو�ل جميعها  قانونًا، وهذه  �أبيه  �إىل  �لبن  ن�شب  يثبت  �أو مل  �أو عدمي �جلن�شية،  جمهول �جلن�شية، 
مقيدة ب�شرط حتقق و�قعة �مليالد على �إقليم �جلمهورية �ليمنية. وبالتايل فاإن ظاهرة �نعد�م �جلن�شية 
�لتي �شعى �مل�شرع �ليمني �إىل جتنبها من خالل �شنه لهذه �لأحو�ل �ل�شتثنائية قد تعود من جديد وذلك 
�ليمني قيد من هذه  �مل�شرع  �أن  ذلك  �ليمني.  �لإقليم  �لطفل خارج  ولد هذ�  �لفرو�س يف حال  يف جميع 
�جلن�شية و��شرتط لتمتع �ملولود بها �أن تكون و�قعة �مليالد قد حتققت على �إقليم �جلمهورية �ليمنية. 
فاإذ� �أر�دت �لأم �ليمنية �أن تنقل جن�شيتها �إىل �أبنائها فلي�س �أمامها من خيار �إل �أن تثبت �أن زوجها جمهول 
�جلن�شية �أو �أنه عدمي �جلن�شية �أو �أن تثبت �أن ولدها غري �شرعي وهذه �لطريقة �لأخرية تعد من �أب�شع 

.)(لطرق �لتي ميكن �أن تلجاأ �إليها هذه �ملر�أة �مل�شكينة�
- د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام اجلن�سية يف القانون اليمني والقانون املقارن, مرجع �سابق, �ص85.

-  وقد �سار على ذات النهج كثري من الت�سريعات العربية من ذلك املادة الثانية من قانون اجلن�سية امل�سري رقم 26 ل�سنة 1975م  قبل تعديلها بالقانون رقم 154 ل�سنة 
2004م, والتي جرى ن�سها على اأن « يكون م�سريًا, 1- من ولد لأب م�سري. 2- من ولد يف م�سر من اأم م�سرية ومن اأب جمهول اجلن�سية اأو ل جن�سية له. 3- من ولد يف 
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و�نتقا�ٌس من حقوقها  �ليمنية  للمر�أة  �متهان  فيها  �إليها  �لإ�شارة  �ل�شالف  �لثالثة  �لأحو�ل  وملا كانت 
�إىل  �جلن�شية  نقل  يف  بالرجل  وم�شاو�تها  �ملر�أة  بحق  �ملنادية  �لدعو�ت  تعاظمت  فقد  �لد�شتورية، 
�أبنائها)(، نذكر من ذلك �ملعاهد�ت �لدولية للق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة و�لتي دخلت 
حيز �لتنفيذ يف 3 دي�شمرب عام 1981م، وقد �شادقت عليها �ليمن يف 30 مايو 1984م وقد �أبدت حتفظها 

 .)(1/29 على �ملادة
وقد �أكدت هذه �ملعاهدة على �مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف جمال �جلن�شية حيث ن�شت �ملادة �لتا�شعة 
منها على �أن " متنح �ملر�أة حق م�شاويًا حلق �لرجل فيما يتعلق بجن�شية �أطفاله"، كما �ن�شمت �ليمن يف 9 
فرب�ير 1987م �إىل �لتفاقية �لدولية �خلا�شة باحلقوق �ل�شيا�شية للمر�أة �لتي مت �لعمل بها يف 7 يوليو 

.)(من عام 1954م، وقد �أبدت �جلمهورية �ليمنية حتفظها على �ملادة 9 من هذه �لتفاقية
وقد حر�س �مل�شرع �ليمني على �أن يجري تعديل يتما�شى مع �ملبادئ �لدولية �مل�شتقرة يف جمال �جلن�شية، 
وقد بد� ذلك و��شحًا من خالل تعديل قانون �جلن�شية، فاأ�شدر تعديلني متتاليني لقانون �جلن�شية قبل 
�لتعديل �لأخري يف 2010. وقد كان �لتعديل �لأول بالقانون رقم 24 ل�شنة 2003م �خلا�س باإ�شافة �ملادة 
10 مكرر يف قانون �جلن�شية و�ملتعلقة ب�شروط منح �لبن �لأجنبي �جلن�شية �ليمنية بالتبعية لو�لدته 
�ليمنية. ثم تاله �لتعديل بالقانون رقم 17 ل�شنة 2009م و�خلا�س بتعديل �ملادة �لثالثة و�إلغاء �ملادة 

2003م. تعديل  �أوجدها  �لتي  مكرر   10
�أوجد  �لتعديلني  هذين  وفق  �جلديد  �لو�شع  �أن  ذلك  موفقني،  يكونا  مل  �لتعديلني  هذين  �أن  و�لو�قع 
تناق�شات عدة عند تطبيق ن�شو�س هذ� �لقانون بالإ�شافة �إىل �أن تلك �لتعديالت مل تكن �إل جمرد تعديل 
�شوري ومبتور وغري مكتمل، فكان لز�مًا �أن ُيتبع ذلك �لتعديل بتعديل �آخر �أ�شمل و�أعم حتى تتحقق �لغاية 

�ملرجوة منه، وهي حتقيق �مل�شاو�ة بني �لأب و�لأم يف نقل �جلن�شية �إىل �لأبناء.
وقد تو�لت �ل�شيحات �ملناه�شة لن�س �ملادة �لثالثة �لتي تعر�شت للنقد �ل�شديد من �لفقه، ومن  قبل 

منظمات �ملجتمع �ملدين و�ملنظمات �ملهتمة بحقوق �لن�شان وحقوق �ملر�أة على �خل�شو�س)(. وقد نعت 
م�سر من اأم م�سرية ومل تثبت ن�سبته اإىل اأبيه قانونًا... 4- من ولد يف م�سر من اأبوين جمهولني, ويعترب اللقيط يف م�سر مولودًا فيها مامل يثبت العك�ص». وذات النهج جرى 

اتباعه من قبل قانون اجلن�سية الكويتية لعام 1995 يف املادة الثالثة واملادة 2/ج, د من قانون اجلن�سية الإماراتي لعام 1972م واملادة 4/ج من قانون اجلن�سية البحريني. 
- د. مرمي اجلويف, اأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني, مرجع �سابق, �ص125 وخ�سو�سًا �ص 136.

- ن�ست املادة 1/29 على اأن « يعر�ص للتحكيم اأي خالف بني دولتني اأو اأكرث من الدول الأطراف حول تف�سري اأو تطبيق هذه التفاقية ل ي�سوى عن طريق املفاو�سات وذلك 
بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فاإذا مل يتمكن الأطراف خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ طلب التحكيم من الو�سول اإىل اتفاق على تنظيم اأمر التحكيم جاز لأي من اأولئك 

الأطراف اإحالة النزاع اإىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة».
- ن�ست املادة 9 من هذه التفاقية على اأن « اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني متعاقدتني اأو اأكرث حول تف�سري هذه التفاقية اأو تطبيقها, ثم ل ي�سوى عن طريق املفاو�سات, يحال 

بناء على طلب اأي طرف يف النزاع اإىل حمكمة العدل الدولية للبت مامل تتفق الأطراف على طريقة اأخرى للت�سوية».
- اأ�سدر الربملان الأوربي يف 9 فرباير 2004 تقريرًا مطوًل عن احلق يف اجلن�سية وامل�ساواة يف الفر�ص وقد كان من اهم املبادئ التي اأ�سار اليها التقرير ما يلي, 

1.مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة مقرر يف د�ساتري معظم الدول, ومع ذلك ي�سهد الواقع العملي تفرقة بع�ص الدول يف قوانني جن�سيتها بني دور الأب والأم يف نقل 
اجلن�سية اإىل الأبناء.

2.يو�سي الربملان الأوربي الدول الأع�ساء والدول التي تتمتع بو�سف املراقب ب�سرورة طرح اأية تفرقة يف قوانينها يف جمال اجلن�سية خا�سة تلك التي تقوم على اأ�سا�ص 
النوع اأو اجلن�ص.

3.يهنئ الربملان الأوربي كل الدول التي اأزالت كل تفرقة بني مواطنيها يف هذا املجال.
للمزيد فيما قدمه هذا التقرير انظر التقرير من�سورًا على الرابط التايل, 

 .http, //assembly.coe.int/Documents/WorkingDoce/Docs04/FDOCI10070.htm
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هذ� �لن�س ملخالفته �أحكام �لد�شتور �لذي ن�س على �مل�شاو�ة �ملطلقة بني �ملو�طنني ب�شريح �ملادة 41 و 
42 منه، كما ينعى على هذ� �لن�س خمالفته للتطور �ل�شيا�شي �لذي مرت به �جلمهورية �ليمنية و�نفتاحها 
على �لعامل �خلارجي وزيادة معدلت �لزو�ج بالأجانب، وتعار�شه مع �لو�شع �لجتماعي و�لقت�شادي 

.)(يف �لبالد
ونتيجة لذلك، �أ�شدر �مل�شرع �ليمني �لقانون رقم 25 ل�شنة 2010م و�لذي ق�شى بتعديل �ملادة �لثالثة 

من قانون �جلن�شية رقم 6 ل�شنة 1990م. وهو مو�شوع در��شتنا يف هذه �لوريقات �لبحثية.

املبحث األول
املساواة بني األب واألم يف نقل اجلنسية وفق التعديل اجلديد

متهيد وتقسيم:
بعد تغافل طويل �متد لع�شر�ت �ل�شنني عن منح �لأم �ليمنية �حلق يف �أن تنقل جن�شيتها �إىل �أبنائها، 
�أنه كان غري  �إل  لهذ� �حلرمان،  لي�شع حدً�   2009 ل�شنة   17 بالقانون رقم  �أخريً�  �ليمني  �مل�شرع  تدخل 
موفق فيما قدمه من حلول. ونتيجة لذلك، فقد بادر �مل�شرع ل�شتدر�ك هذ� �خللل يف �لعام �لتايل مبا�شرة 
2010م و�لقا�شي بتعديل �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية، حيث تقرر  25 ل�شنة  لي�شدر �لقانون رقم 

مبقت�شى هذ� �لتعديل منح �لأم �ليمنية دورً� م�شاويًا لدور �لأب يف نقل �جلن�شية �إىل �لأبناء.
" يتمتع باجلن�شية  وقد جرى ن�س �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية بعد تعديلها على �لنحو �لتايل 

�ليمنية كل من:
 ولد لأب �أو �أم يتمتع �أي منهما باجلن�شية �ليمنية د�خل �أو خارج �جلمهورية.أ. 

ب- يكون ملن ولد لأم مينية و�أب �أجنبي قبل تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون �أن يعلن �لوزير برغبته يف �لتمتع 
باجلن�شية �ليمنية خالل مدة ثالث �شنو�ت من تاريخ �شريان هذ� �لقانون ويعترب مينيًا ب�شدور قر�ر 

من �لوزير �أو بانق�شاء مدة �شنة من تاريخ �لإعالن، دون �شدور قر�ر م�شبب بالرف�س.
�لقانون  �لعمل بهذ�  زو�ج �شرعي قبل تاريخ  �أجنبي من  و�أب  ج- يرتتب على متتع من ولد لأم مينية 
باجلن�شية �ليمنية وفقًا لأحكام �لفقرة )ب( من هذه �ملادة متتع �أولده �لق�شر فقط بهذه �جلن�شية 

بطريق �لتبعية.
د- يكون ملن ثبت له جن�شية �أجنبية �إىل جانب �جلن�شية �ليمنية �إعماًل للفقرة )�أ( من هذه �ملادة 
�عالن �لوزير برغبته يف �لتخلي عن �جلن�شية �ليمنية خالل �شنة من بلوغه �شن �لر�شد، ويكون 
�إعالن هذه �لرغبة بالن�شبة للقا�شر من �لأب �أو �لأم، ويف حالة عدم وجودهما فيكون �لإعالن ممن 
يتوىل �لقو�مة، وحتدد �لالئحة �لتنفيذية �لإجر�ء�ت �لتي تتبع يف تنفيذ �أحكام هذه �لفقرة".

وملا كانت جميع �لقو�نني ل حتكم �إل ما ��شتجد من وقائع بعد �شدور هذ� �لقانون )�لأثر �لفوري(  
ول ت�شري على تلك �لوقائع �لتي حتدث قبل �شدور هذ� �لقانون، فقد قرر �مل�شرع عدم ترك �أبناء �لأم 
�ليمنية �ملولودين قبل تاريخ �شريان هذ� �لتعديل دون حقوق. وبهذ� فقد ��شتدرك �مل�شرع هوؤلء وو�شع 

- د. مرمي اجلويف, اأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني, مرجع �سابق, �ص125, د. عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, الطبعة الأوىل, دار النه�سة 
العربية, القاهرة 2005, �ص191.
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لهم نظامًا خا�شًا لتجني�شهم وذلك مبوجب �لفقرة )ب( من �لبند �لأول من �ملادة �لثالثة.
وعلى ذلك، فاإن �لتعديل �جلديد بالن�شبة لأبناء �لأم �ليمنية قد و�شع نظامني لتجني�شهم: �لنظام 
�لقانون  �شريان  تاريخ  وهو  2010/11/21م  بعد  �ملولودين  �ليمنية  �لأم  �أبناء  جتني�س  وهو  �لأول: 
�جلديد. و�لنظام �لثاين: جتن�س �أبناء �لأم �ليمنية �ملولودين قبل 2010/11/21م. ول�شرب �أغو�ر هذ� 

�ملو�شوع وبحثة، �شوف نخ�ش�س لكٍل منهما مطلب م�شتقل. وذلك على �لنحو �لتايل:

املطلب األول
الأبناء املولودون بعد 2010/11/21م

تق�شيم: جاء ن�س �ملادة )1/3( من �لقانون رقم 25 ل�شنة 2010م مت�شمنًا عدة �أحكام نركز يف هذ� 
�أن �حلديث  ، د( من هذ� �لن�س وهو ما يعني  �أ  �ملطلب على بع�س منها ل �شيما تلك �لو�ردة يف �لفقرة ) 
�شوف يقت�شر على تبيان �نتقال �جلن�شية بناء على حق �لدم �ملطلق من جهة �لأب �أو �لأم لبناء �جلن�شية 
�ليمنية، وذلك يف فرع م�شتقل، نعقبه بفرع �آخر يخ�ش�س م�شمونه لدر��شة �لتخلي عن �جلن�شية �ليمنية 

و��شرتد�دها لرتباط هذ� �حلكم مبا قبله و�لذي تقرر مبوجب �لفقرة ) د(.

الفرع األول
امل�ساواة بني الأب والأم يف نقل اجلن�سية للأبناء)حق الدم املطلق(

كان ن�س �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية �ليمنية 1990م يعتمد على حق �لدم من جهة �لأب فقط حيث 
ورد ن�شها على �لنحو �لتايل" يتمتع باجلن�شية �ليمنية:

 �أ- من ولد لأب متمتع بهذه �جلن�شية")(. ثم عدلت هذه �ملادة يف �لقانون رقم 25 ل�شنة 2010م، حيث 
�شاوى �مل�شرع �ليمني بني �لأب و�لأم يف نقلهما جن�شيتهما �ليمنية �إىل �أبنائهم، وقد جرى ن�شها على 

"  يتمتع باجلن�شية �ليمنية كل من:   �لنحو �لتايل: 
�أ- 1 ولد لأب �أو �أم يتمتع �أي منهما باجلن�شية �ليمنية د�خل �أو خارج �جلمهورية".

�لذي منحه لالأب وفقًا  �لدور  �ليمنية نف�س  �ليمني قد منح �لأم  �مل�شرع  �أن  �ل�شابق  �لن�س  و�لبني من   
له وجود قبل �شدور هذ�  �لذي مل يكن  �لدور  للجن�شية، وهو  �ل�شابقة  �لت�شريعات  ��شتقرت عليه  ملا 
ل�شروط  �لتعر�س  �لن�س، فالبد من  لهذ�  �ليمنية وفقًا  �كت�شاب �جلن�شية  �أحكام  �لتعديل. ولتو�شيح 

�كت�شاب �جلن�شية �ليمنية بناء على حق �لدم �ملطلق، وذلك على �لنحو �لتايل:
�سروط اكت�ساب اجلن�سية اليمنية بناء على حق الدم

�أن  2010م  25 ل�شنة  �لو��شح من ن�س �ملادة �لثالثة �لتي ن�س عليها �لتعديل �جلديد بالقانون رقم 
بنقل  لالأم  �مل�شرع  �عرت�ف  يعني  و�لذي  مطلقة،  ب�شفة  �لدم  بحق  باأخذه  وذلك  �لأمر  ح�شم  قد  �مل�شرع 
�أبناء  ميتع  ذلك  وعلى  2010/11/21م.  من  �بتد�ء  وذلك  ذلك،  يف  �لأب  مثل  مثلها  لأبنائها  �جلن�شية 
�لدم  �إىل حق  ��شتناد�  �لأ�شلية  �ليمنية  2010/11/21م باجلن�شية  بعد  يولدون  �لذين  �ليمنية  �لأم 
�حلكم  هذ�  عليهم  ينطبق  ل  2010/11/21م  تاريخ  قبل  ولدو�  �لذين  �لأبناء  �أن  على  �لأم،  جهة  من 

- انظر يف التعليق على هذا الن�ص, د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام اجلن�سية يف القانون اليمني والقانون املقارن, مرجع �سابق, �ص61.
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بل يخ�شعون حلكم �لفقرة �لثانية من �ملادة رقم ثالثة و�لتي و�شعت لهم �شروط و�شو�بط خا�شة.
وبهذ� �لن�س يكت�شب �جلن�شية �ليمنية �لأ�شلية بناء على حق �لدم كل من ولد لأب �أو �أم يحمل �جلن�شية 
فاإنه ي�شرتط لكت�شاب �جلن�شية  �لأبناء، وعلى ذلك  �إىل  نقل �جلن�شية  بينهما يف  �ليمنية ول فرق 

:)(لأ�شلية بناء على حق �لدم �ل�شروط �لتالية�
�ليمنية باجلن�شية  �لأم  �أو  �لأب  متتع   .1

�أبويه �أحد  �إىل  �ملولود  ن�شب  ثبوت   .2
ال�سرط الأول: متتع الأب اأو الأم باجلن�سية اليمنية

يعد هذ� �ل�شرط منطقيًا �إذ كيف للو�لدين �أن ينقال جن�شية ل يتمتعون بها �أنف�شهم، ول ي�شرتط هنا 
�أن يتمتع �لو�لد�ن معًا باجلن�شية �ليمنية بل يكفي �أن يتمتع �لأب �أو �لأم بها)(، وهذ� ما ق�شده �مل�شرع 
بالتعديل �جلديد يف �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية رقم 25 ل�شنة 2010م. كما ل ي�شرتط �أن تكون 
ميالد  وقت  �لو�لدين  بجن�شية  هنا  و�لعربة  مكت�شبة.  �أم  �أ�شلية  �لأم  �أو  �لأب  بها  يتمتع  �لتي  �جلن�شية 

�لطفل. ووفقًا لهذ� �ل�شرط يكت�شب �ملولود �جلن�شية �ليمنية يف �أحد فرو�س ثالثة:
الفر�ض الأول: �أن يتمتع كٌل من �لأب و�لأم باجلن�شية �ليمنية، وهنا تثبت �جلن�شية �ليمنية للمولود ��شتنادً� 
�إىل حق �لدم �ملطلق من �جلهتني �لأب و�لأم. ول يجوز �لتفرقة بينهما يف نقل �جلن�شية وفق �لتعديل �جلديد.
�أن يكون �لأب ميني �جلن�شية فقط دون �لزوجة- �لأم- وهنا تثبت �جلن�شية �ليمنية  الفر�ض الثاين: 
كانت  �إن  �أو  �لأم  حتملها  �لتي  �جلن�شية  عن  �لنظر  بغ�س  �لأب،  جهة  من  �لدم  حق  �إىل  ��شتنادً�  للمولود 
جمهولة �جلن�شية. ويعد هذ� �لو�شع �لذي كان �شائدً� قبل �لتعديل �جلديد و�لذي كان يقر بحق �لأب 

فقط يف نقل �جلن�شية �إىل �لأبناء بناء على حق �لدم.
الفر�ض الثالث: �أن تكون �لأم مينية �جلن�شية فقط دون �لزوج- �لأب- ويف هذ� �لفر�س تثبت للمولود 
�جلن�شية �ليمنية ��شتنادً� حلق �لدم من جهة �لأم وفقًا للتعديل �جلديد يف قانون �جلن�شية، ودون �لنظر 
�إىل �جلن�شية �لتي يتمتع بها و�لد �ملولود �أو كان عدمي �جلن�شية. ومن ثم تثبت لالبن �جلن�شية �ليمنية 
�لأ�شلية ��شتنادً� �إىل حق �لدم من جهة �لأم مبجرد حتقق و�قعة �مليالد، ول �عتبار بعد ذلك جلن�شية 
�لأب يف هذ� �لفر�س، متى ثبتت للمولود بقوة �لقانون، مثلها مثل �جلن�شية �لتي تثبت للمولود لأب ميني 

 .)(بقوة �لقانون
وعلى �أي حال فاإن �جلن�شية �ليمنية �لأ�شلية تثبت للمولود لأب �أو �أم مينية بقوة �لقانون �شو�ء كانت 
جن�شية هذ� �لأب �أو �لأم ��شلية �أم جن�شية طارئة و�أيًا كان �لأ�شا�س �لذي ت�شتند �إليه. كما ي�شتوي �أن 
يكون هذ� �لطفل قد ولد على �لإقليم �ليمني �أو خارجه، �ذ ل فرق يف ذلك، فالر�بطة هي ر�بطة �لدم ول 

�عتد�د مبحل �مليالد)(. كما ل ي�شرتط قيام هوؤلء �لأبناء باأي �إجر�ء �آخر، فال يلزم تقدمي طلب من 

- للمزيد يف مثل هذا احلكم انظر يف القانون امل�سري, د. عبد املنعم زمزم, اأحكام اجلن�سية يف القانون الدويل والقانون امل�سري املقارن, مرجع �سابق, �ص64
- د. عكا�سة حممد عبد العال, اأحكام اجلن�سية يف دولة المارات العربية املتحدة, مطابع البيان, الإمارات العربية املتحدة 2004, �ص202.

- د. اأبو العال على اأبو العال النمر, النظام القانوين للجن�سية امل�سرية, دار النه�سة العربية, القاهرة 2000, �ص154.
- وهذا احلكم يختلف متامًا عما كان يقرره القانون ب�ساأن جن�سية اأبناء الأم اليمنية املولودين لأب غري ميني- جمهول اجلن�سية اأو عدميها- حيث كان ي�سرتط يف ذلك ان 

تتحقق واقعة امليالد على الإقليم اليمني مع �سرورة ا�ستقرار الطفل مع اأمه على الإقليم اليمني, فهذا ال�ستقرار هو الذي جعل امل�سرع ي�سطلع بدوره لتقاء ظاهرة انعدام 
اجلن�سية لهوؤلء الأبناء. للمزيد من التف�سيل انظر, د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني والقانون املقارن, مرجع �سابق, �ص85 

وخ�سو�سًا �ص92.
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ممثل �لطفل �أو وليه �إىل جهة �لإد�رة.
)(ال�سرط الثاين: ثبوت ن�سب املولود اإىل اأحد اأبويه قانونًا

ْث �ملولود �جلن�شية  ُيَورَّ �أن  يعترب هذ� �ل�شرط مرتتبًا على �ل�شرط �ل�شابق ومالزمًا له، �ذ كيف ميكن 
�ليمنية �إذ� مل يثبت ن�شبه �إىل مورثه-�لأم �أو �لأب-�شرعًا، �إذً� فال يكفي متتع �لأبوين �أحدهما �أو كالهما 
هنا  ويق�شد  �لأقل.  على  لأحدهما  �أو  �إليهما  قانونًا  �ملولود  ن�شب  ثبوت  من  لبد  بل  �ليمنية  باجلن�شية 
ثبوت ن�شب �لبن �إىل �لأم �أو �لأب �لذي يتمتع باجلن�شية �ليمنية و�لذي من خالله �شوف تنقل له هذه 
�جلن�شية. �أما لو كان �لن�شب يثبت �إىل �لأم �أو �لأب �لأجنبي دون �ليمني، فان �جلن�شية �ليمنية ل ي�شح 

.)(أن تنتقل �إىل �ملولود�
	 ويثبت �لن�شب �شرعًا باأحد طرق ثالث:•

 .)(الفرا�ض: وهي �لزوجية �لقائمة يف بد�ية �حلمل ولو �نقطعت بعد ذلك �ثناء �حلمل �أو وقت �مليالد
فوجود �لزوجية يف بد�ية �حلمل تعد دلياًل كافيًا على ثبوت ن�شب �لبن �إىل �أبيه، و�أن م�شاألة زو�ل هذه 
�لعالقة فيما بعد لي�س �إل و�قعة منف�شلة عن حتقق و�قعة �حلمل �أثناء قيام عالقة �لزوجية يف بد�ية �لأمر.

الإقرار: وهو �إقر�ر �لأب �أو �لأم ببنوة �ملولود.
البينة: وهي �شهادة رجلني عدلني �أو رجل و�مر�أتان، بثبوت �لن�شب �إىل هذ� �لأب �أو �لأم. وذلك ��شتجابة 
" و��شت�شهدو� �شهيدين من رجالكم فاإن مل يكونا رجلني فرجل  لأمر �هلل تعال �لقائل يف حمكم �لتنزيل 

.)("و�مر�أتان ممن تر�شون من �ل�شهد�ء
القانون الذي يحكم الن�سب

عندما يثور نز�ع ب�شاأن ن�شب هذ� �ملولود فاإن �أول ما يتبادر �إىل �لذهن هو �ل�شوؤ�ل عن �أي قانون ميكن حتديد 
م�شاألة �لن�شب؟ �أي ما هو �لقانون �لذي يحكم �لن�شب؟ فاإذ� كانت و�قعة �مليالد تقع يف �جلمهورية �ليمنية 
لأبوين مينيني فاإن �لقانون �لذي يحكم �لن�شب هنا هو �لقانون �ليمني باعتبار �أن �مل�شاألة من م�شائل �لقانون 
�لد�خلي ومل تت�شمن �أي عن�شر �أجنبي. ول يكون للت�شاوؤل �ل�شابق حمل يف هذ� �لفر�س، �إل يف تلك �لأحو�ل 
�لتي يتحقق فيها ميالد �لبن لأبوين خمتلفني يف �جلن�شية �أو حتققت و�قعة �مليالد على �إقليم دولة �أجنبية.
وبالرجوع �إىل �لقو�عد �لعامة يف تنازع �لقو�نني جند �أن �لن�شب يخ�شع لقانون جن�شية �ل�شخ�س �ملر�د 
�لنت�شاب �إليه )(. وبناء على ذلك فاإنه �إذ� كان �ل�شخ�س �ملر�د �لنت�شاب �إليه يحمل �جلن�شية �ليمنية، 
�إذ� كان �ل�شخ�س �ملر�د �لنت�شاب  �لقانون �ليمني هو �لو�جب �لتطبيق حلكم هذه �مل�شاألة، و�لعك�س  فان 
�إليه يحمل جن�شية دولة �أجنبية، فاإن قانون تلك �لدولة هو �لذي يحكم م�شاألة �لن�شب يف هذه �ل�شورة.

و�إذ� كانت قاعدة �لتنازع ت�شري �إىل خ�شوع م�شائل �لن�شب لقانون جن�شية �ل�شخ�س، فان �لت�شاوؤل �لذي 
- ويق�سد بثبوت الن�سب هنا الن�سب ال�سرعي. وعلى ذلك, فاإنه يخرج من هذا الفر�ص الن�سب غري ال�سرعي وحالة التبني فجميعهما ل يعد ن�سبًا قانونيًا.

- وعادة ما يتم بحث م�ساألة الن�سب اإىل الأب اإذ هو الأ�سل العام يف هذه امل�ساألة. اأما الأم, فغالبًا ما يثبت الن�سب اإليها اإذ هي التي ولدته واأر�سعته وهي اأمور واقعية, 
ونادر جدًا ما يتم بحث ثبوت ن�سب الأبن اإليها.

-جاء يف احلديث ال�سريف؛ عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال, « الولد للفرا�ص وللعاهر احلجر». رواه البخاري برقم 6368, كتاب فتح 
الباري �سرح �سحيح البخاري, اأحمد بن حجر الع�سقالين, دار الريان للرتاث طبعة 1986.

- �سورة البقرة الآية282.
- انظر, د. عكا�سة حممد عبد العال, الو�سيط يف تنازع القوانني, مطابع البنيان, دولة الإمارات العربية 2003, �ص569 وما بعدها.
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يطرح نف�شه هنا هو؛ ما هو �لوقت �لذي يعتد فيه بثبوت جن�شية �لأبوين؟
وقت العتداد بجن�سية الأبوين:  

�أو  لقد ق�شر �مل�شرع منح �جلن�شية �ليمنية �لأ�شلية بناء على حق �لدم، على �أن يكون �أحد �لأبوين 
كليهما متمتعًا باجلن�شية �ليمنية، ولكن ما هو �لوقت �لالزم لتحقق هذه �جلن�شية؟ وتبدو �أهمية حتديد 
هذ� �لوقت خ�شو�شًا يف ظل �عرت�ف �لت�شريعات بحق �ل�شخ�س يف تغيري جن�شيته، مما يعني �إمكانية حدوث 

هذ� �لتغيري بني فرتة حتقق و�قعة �حلمل وو�قعة �مليالد. 
لقد جاء ن�س �ملادة �لثالثة و��شحًا يف حتديد �لوقت �لذي يعتد فيه بهذه �جلن�شية وهو وقت ميالد 
�لطفل وذلك بقولها " يتمتع باجلن�شية �ليمنية كل من: -1 �أ- ولد لأب �أو �أم يتمتع �أي منهما باجلن�شية 
�أو كالهما وقت  �أو �لأم  فاإن �لعربة هو بجن�شية �لأب  �أو خارج �جلمهورية". وعلى ذلك،  �ليمنية د�خل 

حتقق و�قعة �مليالد، ول عربة بعد ذلك باأي تغيري يطر�أ على هذه �جلن�شية.
ولكن يبقى �ل�شوؤ�ل فيما لو تويف �أحد �لأبوين قبل حتقق و�قعة �مليالد؟ �شو�ء كانت �لوفاة يف بد�ية 
�حلمل �أو �أثناء قيامة �أو حتى قبل �لولدة بلحظات قليلة. فهل يظل حق هذ� �ملولود قائم يف �كت�شاب 

�جلن�شية �ليمنية؟ �أم �أنه يزول نتيجة لوفاة �لأب؟.
وهنا نفرق بني �أربعة فرو�س: 

الفر�ض الأول: وفاة �لأب قبل حتقق و�قعة �مليالد وكانت �لأم مينية ويف هذه �حلالة ل حاجة لبحث 
مدى تاأثري وفاة �لأب يف جن�شية �ملولود، وذلك لأن �ملولود �شوف يدخل يف �جلن�شية �ليمنية عن طريق 

حق �لدم من جهة �لأم.
الفر�ض الثاين: �أن يتوفى �لأب قبل حتقق و�قعة �مليالد وكانت �لأم �أجنبية.

الفر�ض الثالث: �أن تتوفى �لأم �ليمنية قبل حلظة �لولدة وكان �لأب �أجنبيًا.
الفر�ض الرابع: �أن يتوفى �لأب و�لأم معًا قبل ميالد �لطفل ب�شاعات نتيجة لأي �شبب من �أ�شباب �لوفاة.

ففي �لفر�س �لأول يكت�شب �ملولود �جلن�شية �ليمنية بناء على حق �لدم من جهة �لأم ول تاأثري لوفاة 
�أهمية معرفة تاأثري  �أما يف �لفرو�س �لثالثة- �لثاين و�لثالث و�لر�بع- تربز  �لأب على هذ� �لكت�شاب. 
وفاة �لأب على �كت�شاب �لبن للجن�شية �ليمنية، فهل نبحث عن جن�شية �لأب ما �إذ� كان مينيًا �أو �أجنبيًا 
ثم نلحق �لبن به يف جن�شيته دون �إعطاء �لأم �أي دور يف ذلك؟! وماذ� لو كان �لأب متوفيًا �أ�شاًل؟ وما هو 

�لو�شع يف �لفر�س �لر�بع حيث يتوفى �لأب و�لأم معًا؟
��شتقر �لفقه على �أن " وفاة �لأب �أو �لأم ل توؤثر يف ثبوت �جلن�شية- �ليمنية- لالبن طاملا �أنه مات 
– مينيًا-، وكانت �جلن�شية �لوطنية هي �آخر جن�شية يحملها قبل �لوفاة، حيث مات وهو يدخر لها �شعور 
�لولء و�لنتماء �لأمر �لذي يربر نقلها لالأبناء ��شتنادً� �إىل حق �لدم. ول يختلف �حلكم يف حالة وفاة 

.)("لأم، �إذ �إن �لعربة باآخر جن�شية كانت حتملها قبل �لوفاة�
وخال�شة �لقول يف حق �لدم �ملطلق من جهة �لأب �أو �لأم، �أنه �إذ� تو�فر �ل�شرطان �ل�شابقان من حيث 

ثبوت �لن�شب �إىل �أبوين مينيني �أو �أحدهما قانونًا فاإن هوؤلء �لأبناء يكت�شبون �جلن�شية �ليمنية بقوة 
- د, عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, مرجع �سابق, �ص215. وهذا هو احلكم امل�ستقر عليه يف ت�سريعات بع�ص الدول كما هو ال�ساأن يف املادة 2/8 من قانون 

اجلن�سية البلجيكي املعدل يف 2000, وهو كذلك يف املادة 2/اأ من قانون اجلن�سية لدولة بروندي واملعدل يف 2001م.
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�لقانون ��شتنادً� �إىل حق �لدم �ملطلق �شو�ء من جهة �لأب �أو �لأم �أو كليهما معا.
�ل�شابق فال عربة بعد ذلك بكون �ملولود  فاإذ� ثبتت �جلن�شية �ليمنية لهوؤلء �لأبناء وفقًا للتحديد 
�أجنبيًا  �لأبوين  �أحد  بكون  �ي�شًا  عربة  ول  ل،  �أم  �جلن�شية  متعددي  �لأم  �أو  �لأب  وكون  �نثى،  �أو  ذكرً� 
فامل�شرع مل ي�شرتط �أن يكون �لأبو�ن معًا يحمالن �جلن�شية �ليمنية، كما ل يوؤثر فقد �لأب �أو �لأم - �لذي 
كان �أ�شا�شًا لكت�شاب �جلن�شية – على متتع �لوليد بجن�شيته بعد حتقق و�قعة �مليالد، كما ل يعد عن�شرً� 

مهمًا م�شاألة ��شتمر�ر عالقة �لزوجية بني �لأبوين �أو �نف�شالهما.
تعاقب ميلد عدة اأجيال يف اخلارج )اأبناء املغرتبني ممن انقطعت �سلتهم بالإقليم اليمني(

تن�س �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية يف فقرتها �لثالثة على �أنه" يتمتع باجلن�شية �ليمنية كل من: ..... 
3 - من كان يحمل �جلن�شية �ليمنية من �ملغرتبني حني مغادرته �أر��شي �لوطن ومل يتخل عن هذه �جلن�شية 
�لتي يقطنها مبفرو�س قو�نينها". �لبالد  �كت�شب جن�شية  للقانون وبناًء على طلب �شريح منه ولو  وفقًا 
ففي حال تعاقب ميالد �أجيال يف �خلارج و�نقطعت �شلتهم بالإقليم �ليمني، فاإن �مل�شرع قد حافظ على 
جن�شيته �ليمنية طاملا و�أنه مل يتقدم بطلب �شريح منه للتخلي عن هذه �جلن�شية وفقًا لأحكام �لقانون، 

.)(ول ت�شقط عنه �جلن�شية �ليمنية حتى ولو �كت�شب جن�شية �لدولة �لتي �أقام بها
ونرى مع �لبع�س �أن م�شلك �مل�شرع يف هذه �حلالة غري �شليم)(، �إذ من �شاأن ذلك �لعرت�ف باجلن�شية 
�ليمنية لأجيال ولدو� يف �خلارج ول تربطهم باجلمهورية �ليمنية �أية ر�بطة جدية، �شوى �نهم ينحدرون 
من �أ�شرة مينية. فميالد عدة �أجيال يف �خلارج مع �نقطاع �شلتهم بالإقليم �ليمني يوؤدي �إىل زو�ل رو�بط 
�لولء و�لنتماء جتاه �جلمهورية �ليمنية، بل �أن هذ� �لأمر يخالف �أحد �ملبادئ �مل�شتقر عليها يف �لقانون 
بالن�شبة  �أن تقوم �جلن�شية على رو�بط فعلية وو�قعية، وبالتايل ل تعترب هذه �جلن�شية  �لدويل وهي 
لهوؤلء قائمة على �أ�ش�س حقيقية. فمن جهة جند �لدولة نف�شها تعرتف لهوؤلء بجن�شيتها ول تربطها بهم 
�أو فعلية. ومن جهة �أخرى يجد �لفرد نف�شه يحمل جن�شية دولة ل ي�شعر جتاهها  �أية ر�بطة حقيقية 

.)(باأية �شعور بل ول يعلم عنها �شيئًا يف كثري من �لأحو�ل
�ل�شخ�س  متتع  على  ترتتب  �لتي  و�للتز�مات  للحقوق  بالن�شبة  م�شطربًا  و�شعًا  يخلق  �لو�قع  وهذ� 
باجلن�شية �ليمنية—خ�شو�شًا عند �كت�شابه جن�شية دولة �أخرى- و�لتي ترتتب يف مو�جهة طريف هذه 
�جلن�شية، فبالن�شبة للحقوق �لتي تتمتع بها �لدولة يف مو�جهة �ل�شخ�س، كحق فر�س جميع �للتز�مات 
�لتي  للحقوق  بالن�شبة  كذلك  وهي  و�ل�شر�ئب،  �لع�شكرية  �خلدمة  كاأد�ء  �لوطنيني  جتاه  تفر�شها  �لتي 
يتمتع بها �لفرد جتاه �لدولة �لتي يحمل جن�شيته من حيث �لتمتع بكافة �حلقوق وحتمل كافة �للتز�مات 

جتاه هذه �لدولة.

- د. مرمي عبد اهلل اجلويف, اأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني, مرجع �سابق, �ص105.
- د. عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, مرجع �سابق, �ص219. غري اأن البع�ص يرى اأن هدف امل�سرع من وراء هذا الن�ص التاأكيد على عدم زوال اجلن�سية 

اليمنية عن اأبناء املغرتبني ولي�ص اإثبات اجلن�سية لهوؤلء الأبناء وذلك اأن زوال اجلن�سية ل يكون اإل بناء على طلب �سريح منهم يفيد ذلك. انظر, د. ر�ساد العامري, اأحكام 
اجلن�سية ونظم اجلوازات ودخول واإقامة الأجانب يف الت�سريع اليمني, الطبعة الأوىل 2015 بدون نا�سر, �ص61. واحلقيقة اأن و�سع الن�ص يف املادة 3 يقطع باأن امل�سرع 

اإمنا اأراد التاأكيد على ك�سب اجلن�سية لهوؤلء. وكان الأحرى بامل�سرع ال�سكوت عن ذلك اإذا كان مبتغاه التاأكيد على عدم زوال اجلن�سية, وهذا هو اأ�سلوب امل�سرع يف كثري من 
الأحوال. اأما واأن الن�ص قد جاء على التاأكيد مبنح هوؤلء اجلن�سية اليمنية فهو ن�ص يف غري حمله.

- د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام اجلن�سية يف القانون اليمني والقانون املقارن, مرجع �سابق, �ص94
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فقد  �إمكانية  تقرر  و�لتي  �ملدين  �لقانون  من   6/23 �ملادة  يف  �لفرن�شي  �مل�شرع  عليه  ��شتقر  ما  ونوؤيد 
ومل  �لفرن�شيني  مبظهر  مطلقًا  ظاهرً�  يكن  مل  �إذ�  بالن�شب  �كت�شبها  �لتي  �لفرن�شية  للجن�شية  �ل�شخ�س 
�إذ� كان �لأبناء �لذين �كت�شب عنهم  �أي وقت من �لأوقات، وذلك  يتخذ- مطلقًا- موطنًا له يف فرن�شا يف 

.)(جلن�شية �لفرن�شية لي�س لهم �أي�شًا مظهر �لفرن�شيني ومل يتوطنو� يف فرن�شا منذ ن�شف قرن�

الفرع الثاني
التخلي عن اجلن�سية اليمنية وا�سرتدادها وفقا لن�ض املادة 3

ن�شت �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية يف �لفقرة �لأوىل 3/-1د على �أن" يكون ملن ثبت له جن�شية 
�أجنبية �إىل جانب �جلن�شية �ليمنية �إعماًل للفقرة )�أ( من هذه �ملادة �إعالن �لوزير برغبته يف �لتخلي 
عن �جلن�شية �ليمنية خالل �شنة من بلوغه �شن �لر�شد، ويكون �إعالن هذه �لرغبة بالن�شبة للقا�شر من 
�لأب �أو �لأم، ويف حالة عدم وجودهما فيكون �لإعالن ممن يتوىل �لقو�مة، وحتدد �لالئحة �لتنفيذية 

�لإجر�ء�ت �لتي تتبع يف تنفيذ �أحكام هذه �لفقرة"  
وهذه �ملادة تعد من �إ�شافات �لتعديل �جلديد بالقانون رقم 25 ل�شنة 2010م، بالرغم من ق�شور ما 
حوته من م�شمون يف معاجلة حالت �ل�شرتد�د بعد ذكرها حلالة �لتخلي عن �جلن�شية �ليمنية بالن�شبة 
�أوًل ثم نو�شح ��شرتد�د �جلن�شية و�شرورة  لهذه �لفئة. وهنا �شوف ندر�س مو�شوع �لتخلي عن �جلن�شية 

�لن�س عليه ت�شريعيًا.
اأوًل: التخلي عن اجلن�سية اليمنية

من �ملعلوم �أن �مل�شرع �ليمني قد تبنى حق �لدم �ملطلق من جهة �لأب �أو �لأم كاأ�شا�س لبناء �جلن�شية 
�ليمنية �لأ�شلية، دون �أن يقيده باأي قيد، وهو ما يعني �أن �جلن�شية �ليمنية تثبت لكل من يولد لأب ميني 
�أو �أم مينية على �لطالق، ول �عتد�د هنا ملكان �مليالد �أو لكون �أحد �لأبوين �أجنبيًا، حتى ولو �كت�شب هذ� 
�ملولود �جلن�شية �لأجنبية. وعلى ذلك �إذ� ولد طفل لأب ميني �أو �أم �جنبية كان لهذ� �ملولود حق �لتمتع 
باجلن�شية �ليمنية من جهة �لأب و�جلن�شية �لأجنبية من جهة �لأم و�لعك�س، بل قد يحدث �أن يولد طفل 
لأبوين مينيني على �إقليم دولة تاأخذ بحق �لإقليم فيكت�شب بذلك �ملولود �جلن�شية �ليمنية بناء على حق 

�لدم �ملطلق و�جلن�شية �لأجنبية بناء على حق �لإقليم.
و�لنتيجة �ملرتتبة على هذ� �لو�شع هي تعدد �جلن�شية بالن�شبة للمولود، وهذ� �لتعدد يكون معا�شرً� 

للميالد و�لذي يعد من �مل�شكالت �ملوؤرقة للمجتمع �لدويل ككل)(. وتالفيًا لهذه �لنتيجة �ملرتتبة على 
- وقد جرى ن�ص املادة 6/23 بلغته الأم على النحو التايل, 

 la perte de la nationalite française peut être constaté par jugement lorsque l’intéressé, français d’origin “
 par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa residence habituelle en Franc, si les
 ascendants, don’t il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français,
 ni residence en France depuis nu demi-siècle. Le jugement détermin la date à laquelle la nationalité
 française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l’intéressé
.”et que ce dernier n’a jamais été français

- انظر يف م�سكلة تعدد اجلن�سية وما تفرزه من نتائج �سلبية, د. عكا�سة حممد عبد العال, الجتاهات احلديثة يف م�سكلة تنازع اجلن�سيات, دار اجلامعة اجلديدة, 
الإ�سكندرية 2012, �ص60, د. ه�سام علي �سادق, القانون الدويل اخلا�ص, دار الفكر اجلامعي, 2005, �ص380.
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تعدد �جلن�شية �ملعا�شر للميالد، �أقر �مل�شرع لالبن �لذي تثبت له جن�شية �أجنبية �إىل جانب �جلن�شية 
�ليمنية �أن يتخلى عن جن�شيته �ليمنية وذلك بطلب يوجهه �إىل وزير �لد�خلية على �لنموذج �ملعد لذلك، 

.)(وهو ما ن�شت عليه �ملادة 3/-1 د �ل�شابق �لإ�شارة �إليها
على  و�لر��شد  للقا�شر  �ليمنية  �جلن�شية  عن  �لتخلي  يف  �حلق  �لن�س  هذ�  مبوجب  �مل�شرع  �أثبت  وقد 
حد �شو�ء، وهو حكم عام ل يجوز �شرفه �إىل غري ذلك مبا يفيد ق�شره على �لق�شر، فقد جاء �شدر �ملادة 
3/-1د بقوله يجوز ملن تثبت له جن�شية �أجنبية �إىل جانب �جلن�شية �ليمنية. وهذ� و�شع عام بحيث 
يكون �لبالغ �لر��شد �أ�شياًل عن نف�شه يف �عالن �لرغبة �إىل وزير �لد�خلية بالتخلي عن �جلن�شية �ليمنية. 
" ... خالل �شنة من  �أن �مل�شرع �ليمني قد قيد ذلك بقوله  �إل  �أنه غري مقيد مبدة معينة،  �أن �لأ�شل  مع 
بلوغه �شن �لر�شد..." وهذ� تقييد بغري مقت�شى �إذ �أن �لغر�س من �إعطاء هذ� �ل�شخ�س حق �لتخلي عن 
�جلن�شية �ليمنية هو �لق�شاء على ظاهرة تعدد �جلن�شية، ول ميكن �لق�شاء على هذه �لظاهرة �إل بجعل 
هذ� �حلق مطلقًا دون �أن يقيد مبدة معينة. وكان �لأحرى بامل�شرع �ليمني �أن يقتفي �أثر �مل�شرع �مل�شري يف 
هذ� �لن�س)( حتديدً� حيث مل يقيد هذ� �حلق مبدة معينة، وح�شنًا فعل حيث يثبت هذ� �حلق لل�شخ�س 

�لبالغ �لر��شد يف �أي وقت ول يتحدد مبدة زمنية معينة، وهو �لهدف �أو �لغاية من �إعمال هذ� �لن�س.
�لإعالن عن  �لق�شر ومن ميثلهم يف  منهم  �لق�شر فقد حدد  �أن يتحدث عن  �مل�شرع  �أر�د  هذ�، وعندما 
�لرغبة وهم �لأب �أو �لأم ويف حال عدم وجودهما، فيكون �لإعالن من متويل �لقو�مة. وح�شنًا فعل �مل�شرع 
حيث �أعاد �لأمور �إىل ن�شابها و�أعمل �لقو�عد �لعامة يف حق �لق�شر حيث حدد �لأ�شخا�س �لذين لهم متثيل 

�لقا�شر قانونًا يف �إعالن �لرغبة بالتخلي عن �جلن�شية �ليمنية طو�ل �لفرتة �لتي يبقى فيها قا�شرً�.
اأثر اعلن الرغبة يف التخلي عن اجلن�سية اليمنية:

�إذ� ما �أعلن �ل�شخ�س عن رغبته يف �لتخلي عن �جلن�شية �ليمنية، فاإن �جلن�شية �ليمنية ل تزول عنه 
فور هذ� �لإعالن، و�إمنا جعل �مل�شرع ذلك منوطًا بوزير �لد�خلية حيث يكون له �ل�شلطة �لتقديرية يف 
وتو�شح  �لقانون  لهذ�  �لتنفيذية  �لالئحة  ت�شدر  �أن  وناأمل  ذلك.  بغري  يوحي  �لن�س  ظاهر  �أن  مع  ذلك. 
حقيقة هذ� �لقيد. فالقول بغري ذلك- �أي زو�ل �جلن�شية �ليمنية عن �ل�شخ�س مبجرد �لإعالن- يعني �أن 
�مل�شرع قد ترك �لباب مفتوحًا ملن �أر�د �لهرب من تطبيق �أحكام �لقانون �ليمني و�لتحلل من �للتز�مات 

.)(لتي يفر�شها على �ملو�طنني �ليمنيني وذلك من خالل نظام �لتخلي عن �جلن�شية�
وتاأ�شي�شًا على ذلك، فال يعد �لتخلي عن �جلن�شية �ليمنية عماًل وجوبيًا يتحقق مبجرد �إعالن �لرغبة، 
و�إمنا يجب �أن يكون هناك �شلطة تقديرية جلهة �لإد�رة )�لوزير( ميار�شها يف �شوء �مل�شلحة �لعامة. و�إذ� 
كان من �مل�شلم به �أن قر�ر �لوزير بالبت يف طلب �لتخلي لن يخرج عن �أحد فر�شني: �لأول: �أن يو�فق على 

طلب �لتخلي، وهنا تزول �جلن�شية �ليمنية عن �ل�شخ�س من تاريخ �شدور هذ� �لقر�ر بكونه يعد من�شاأ 
- د. ر�ساد العامري, اأحكام اجلن�سية, مرجع �سابق, �ص56.

- وقد جرى ن�ص املادة 1/2 من قانون اجلن�سية امل�سري رقم 154 ل�سنة 2004م على اأنه « يكون ملن تثبت له جن�سية اأجنبية اإىل جانب اجلن�سية امل�سرية .... اأن يعلن 
وزير الداخلية رغبته يف التخلي عن اجلن�سية امل�سرية».

- وقد راأى بع�ص الفقه اأن ن�ص امل�سرع على حق الطفل يف التخلي عن جن�سيته اليمنية غري م�ستحب. والواقع اأن هذا التقدير غري مربر ول يقوم على اأ�سا�ص من القانون 
ذلك اأن امل�سرع اليمني قد كفل احرتام مبداأ حق ال�سخ�ص يف تغيري جن�سيته وترك الباب مفتوحًا لكل من يريد التخلي عن اجلن�سية اليمنية والتمتع بجن�سية دولة اأجنبية 

�سواء كان هذا ال�سخ�ص بالغًا اأو قا�سرًا عند قيام ممثله القانوين بذلك.
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لهذ� �لو�شع �لقانوين �جلديد �لذي �أفقد �ل�شخ�س �شفته �لوطنية و�أ�شبح من هذه �للحظة �أجنبيًا عن 
.)(جلمهورية �ليمنية ت�شري عليه ما ي�شري على �لأجانب من �أحكام�

و�لفر�س �لثاين: �أن يرف�س وزير �لد�خلية هذ� �لطلب، وهنا يظل هذ� �ل�شخ�س حمتفظًا بجن�شيته 
�ليمنية ول يفقدها مطلقًا، ومع ذلك يجوز له �أن يتقدم بطلبه من جديد �إىل �لوزير، �إذ مل يرد يف �لن�س 

ما مينع ذلك.
ثانيًا: ا�سرتداد)( الق�سر اجلن�سية اليمنية

وفقًا  �ليمنية  جن�شيته  عن  �لتخلي  حق  �لر�شد  �شن  بلغ  �لذي  �لقا�شر  �أعطى  �مل�شرع  �أن  من  بالرغم 
للمادة �لثالثة 3/-1د �لتي �كت�شبها مبوجب �أحكام �ملادة �لثالثة 3/-1�أ، �إل �أن �مل�شرع �أغفل �لن�س على 
حكم ��شرتد�د هذ� �لقا�شر للجن�شية �ليمنية بعد بلوغه �شن �لر�شد فيما لو كان �لتخلي قد مت من نائبه 
�لقانوين �أو من متويل �لرتبية. ذلك �أن هذ� �لتخلي قد يكون ب�شبب تعجل منه �أو ب�شبب كيد من نائبه 

�لقانوين، خا�شة و�أنه يتم يف فرتة معينة قبل بلوغه �شن �لر�شد.
3/2 من  �ملادة  �مل�شري يف ذلك، حيث قررت  �مل�شرع  �أثر  �أن يقتفي  �ليمني  وقد كان �لأحرى بامل�شرع 
قانون �جلن�شية على �أنه" وللقا�شر �لذي ز�لت عنه �جلن�شية �مل�شرية تطبيقًا حلكم �لفقرة �ل�شابقة، �أن 
يعلن رغبته يف ��شرتد�دها خالل �ل�شنة �لتالية لبلوغه �شن �لر�شد". ومعنى هذ� �أن �مل�شرع �أطلق للقا�شر 
�حلق يف ��شرتد�د �جلن�شية �لتي فقدها حني كان ميثله �لنائب �لقانوين �أو متويل �لرقابة وو�شع له قيدً� 

و�حدً� وهو �إعالن هذه �لرغبة خالل �ل�شنة �لتالية لبلوغه �شن �لر�شد.
" و�لو�قع �ن هوؤلء �لأبناء جديرون بهذ� �لمتياز، فمن �ملنطقي �أن يفتح �أمامهم �مل�شرع باب �لعودة 
– من جديد، لأن تخليهم عنها تاأ�ش�س على حلول �إر�دة من مار�س هذه �ل�شلطة  �إىل �جلن�شية- �ليمنية 
نيابة عنهم حمل �إر�دتهم. لذ� يكون طبيعيًا �أن ي�شمح لهم �مل�شرع بالعودة �إليها ثانيًة �إذ� ز�ل هذ� �ملوؤثر 

.)("بزو�ل �لتبعية �لقانونية ملن كان ميثلهم، وذلك عند بلوغهم �شن �لر�شد
ويف �خلتام يبقى �أن نقرر �أن �إعالن �لرغبة يف ��شرتد�د �جلن�شية �ليمنية يجب �أن يرتب �أثره مبجرد 
�إعالن �لرغبة �إىل وزير �لد�خلية في�شرتد �لقا�شر جن�شيته بقوة �لقانون. ذلك �أن �إعالن �لرغبة بالتخلي 
عن �جلن�شية �ليمنية �منا جاء معربً� من قبل ممثله �لقانوين ومل تكن له �إر�دة يف ذلك، وهذ� يعني �أن 
هذ� �لختيار قد يكون معيبًا و�شارً� بالقا�شر. وهنا نحث �مل�شرع �ليمني على �لن�س على حالة ��شرتد�د 

�جلن�شية �ليمنية بالن�شبة للق�شر وعدم تركهم للقو�عد �لعامة �لتي تكون م�شرة بهم.

- د. عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, مرجع �سابق, �ص231.
- وهذا نظام خا�ص با�سرتداد الق�سر للجن�سية اليمنية الذين مل يكن لإرادتهم دور يف تخليهم عن اجلن�سية اليمنية, اأما البالغ الرا�سد فاإن نظام ال�سرتداد يف حقه يخ�سع 
للقواعد العامة يف ال�سرتداد وفق ن�ص املادة 15 من قانون اجلن�سية, للمزيد يف ذلك انظر, د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام اجلن�سية يف القانون اليمني, مرجع 

�سابق, �ص 157.
- د. عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, مرجع �سابق, �ص232.
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املطلب الثاني
اكتساب اجلنسية اليمنية لألبناء املولودين قبل 2010/11/21 

�أعطت �ملادة �لثالثة �أبناء �لأم �ليمنية حق �كت�شاب �جلن�شية �ليمنية بناء على حق �لدم من جهة 
�لتايل  �ليوم  من  وذلك   2010 ل�شنة   25 رقم  �لقانون  �شدور  بعد  �إل  يثبت  مل  �حلق  هذ�  �أن  غري  �لأم. 
ل�شريان هذ� �لقانون يف 2010/11/21م، وملا كان هذ� �لقانون ل يرتب �أثر رجعيا لأحكامه، فاإن �أبناء 
�لأم �ليمنية قبل �لتاريخ �ل�شابق يعدون �أجانب، وهو مامل ي�شاأ �مل�شرع تقريره، فجاءت �لفقرتني 1/ب، ج 

من �ملادة �لثالثة لتعالج هذ� �لو�شع �خلا�س بهذه �لفئة.
�أجنبي قبل تاريخ �لعمل بهذ�  �أنه" ب- يكون ملن ولد لأم مينية و�أب  وقد جرى ن�س هذه �ملادة على 
�لقانون �أن يعلن �لوزير برغبته يف �لتمتع باجلن�شية �ليمنية خالل مدة ثالث �شنو�ت من تاريخ �شريان 
هذ� �لقانون ويعترب مينيًا ب�شدور قر�ر من �لوزير �أو بانق�شاء مدة �شنة من تاريخ �لإعالن، دون �شدور قر�ر 
م�شبب بالرف�س.  ج- يرتتب على متتع من ولد لأم مينية و�أب �أجنبي من زو�ج �شرعي قبل تاريخ �لعمل 
بهذ� �لقانون باجلن�شية �ليمنية وفقًا لأحكام �لفقرة )ب( من هذه �ملادة متتع �أولده �لق�شر فقط بهذه 

�جلن�شية بطريق �لتبعية". 
�أبناء �لأم �ليمنية �ملولودين قبل �لعمل  �أو�شاع  لقد �شعى �مل�شرع مبوجب �لن�س �ل�شابق �إىل معاجلة 
بالقانون رقم 25 ل�شنة 2010 �أي قبل 2010/11/21، وهنا نفرق بني حالتني: �حلالة �لأوىل: �إذ� كان 
�أبناء �لأم �ليمنية على قيد �حلياة، �أما �حلالة �لثانية: �إذ� كان �بن �لأم �ليمنية قد توفى قبل �شدور 

�لقانون رقم 25 ل�شنة 2010. فهل ينتقل هذ� �حلق �إىل �لأبناء؟
الفرع الأول

اإذا كان اأبناء الأم اليمنية على قيد احلياة
قبل   �ملولودين  �ليمنية  �لأم  لأبناء  ميكن  حيث  ج   1/ب،  �ملادة  بن�س  �حلالة  هذه  �مل�شرع  قرر 
2010/11/21م �أن يكت�شبو� جن�شية �أمهم �ليمنية �إذ� ما تو�فرت عدة �شروط، وي�شتوي يف ذلك �لأولد 

�لذكور و�لإناث.
	 �شروط �كت�شاب �أبناء �لأم �ليمنية لهذه �جلن�شية•

وفقًا للن�س �ل�شابق، فاإن �أبناء �لأم �ليمنية �ملولودين قبل  2010/11/21م يكت�شبون جن�شية �أمهم 
�ليمنية عند تو�فر �ل�شروط �لتالية:

�أن يكون ميالد �لبن لأم مينية و�أب �أجنبي، ول �أهمية بعد ذلك ملكان �مليالد �شو�ء وقع يف �ليمن . 1
�أم يف �خلارج.

و�قعة . 2 فيها  �لتي حدثت  للمدة  �أهمية  ل  وهنا  2010/11/21م.  �لبن قبل  يتحقق ميالد  �أن 
�مليالد فقد تكون �أيام �أو �أ�شابيع �أو �شنو�ت فالن�س قد جاء مطلق من �أي قيد، �أما لو حتققت و�قعة 
�مليالد بعد هذ� �لتاريخ، فاإنه يخرج من نطاق تطبيق هذه �ملادة لتنطبق عليه �أحكام �ملادة 3/-1 �أ.

تقدمي طلب لوزير �لد�خلية يبدي فيه رغبته يف �لتمتع باجلن�شية �ليمنية، وذلك خالل مدة . 3
ثالث �شنو�ت تبد�أ من تاريخ 2010/11/21م. وي�شتوي يف ذلك �أن يكون قد بلغ �شن �لر�شد �أم ل، 
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�إذ ميكنه مبا�شرة ذلك عرب نائبه �لقانوين. وهنا نالحظ �أن �مل�شرع قد حدد �لفرتة �لنتقالية . 4
�لتي ت�شري فيها �أحكام هذ� �لقانون وهي مدة �لثالث �ل�شنو�ت. �أما �إذ� جاء هذ� �لطلب بعد م�شي 
�لثالث �ل�شنو�ت فاإنه ل يقبل، ولي�س �أمامه من طريق �شوى �شلوك �لتجن�س �لعادي. وكان �لأحرى 
ْر هذه �ملدة قد  بامل�شرع �ليمني �أن يطيل هذه �ملدة مبا يزيد عن �لثالث �ل�شنو�ت، وذلك لأن ِق�شَ

 .)(يخل بحقوق �أبناء �لأم �ليمنية حيث ميكن �أن تفوت عليهم هذه �ملو�عيد لأي �شبب كان
�شدور قر�ر من وزير �لد�خلية باملو�فقة على �كت�شاب �لبن للجن�شية �ليمنية، ويكون هذ� �لقر�ر . 5

من�شئًا لهذه �جلن�شية، ويف جميع �لأحو�ل فاإن موقف وزير �لد�خلية ل يخرج عن �أحد فرو�س ثالثة:
الفر�ض الأول: �أن يو�فق على �كت�شاب �لبن للجن�شية �ليمنية، وهنا يعترب �لبن مينيًا من حلظة �شدور 

هذ� �لقر�ر.
الفر�ض الثاين: �أن يرف�س �كت�شاب �لبن للجن�شية �ليمنية وهنا ل يكت�شب هذ� �لبن �جلن�شية �ليمنية، 
ولكن ي�شرتط يف هذ� �لقر�ر �ل�شادر بالرف�س �أن يكون م�شببًا. وهذ� �أمر مهم ل�شمان �لرقابة على �أعمال 

.)(وزير �لد�خلية خ�شو�شًا يف حال عر�س �لأمر على �لق�شاء
مينيًا  �لبن  يعترب  وهنا  �ملو�فقة:  �أو  بالرف�س  قر�ر  �لد�خلية  وزير  من  ي�شدر  ل  �أن  الثالث:  الفر�ض 
بانق�شاء مدة �شنة من تاريخ �إعالن �لرغبة. وميثل هذ� قيدً� على �شلطة �لإد�رة يف �تخاذ �لقر�ر، حيث 
�لزمها �مل�شرع �أن ت�شدر قر�رها خالل مدة �ل�شنة، وذلك حتى ل يطول �لنتظار دون مربر. وهنا يرتب 
– بعد �نق�شاء مدة �ل�شنة- �أن ي�شبح �لبن مينيًا بقوة �لقانون من �ليوم �لتايل لآخر يوم متمم  �مل�شرع 

لل�شنة، فاإذ� �شدر قر�ر من وزير �لد�خلية بعد ذلك ل قيمة له حتى ولو كان م�شببًا.
�أثر تو�فر �ل�شروط �ل�شابقة:

�أثرً� �شخ�شيًا و�أثرً� عائليًا  �أبناء �لأم �ليمنية فاإن هناك  �إذ� ما حتققت �ل�شروط �ل�شابق ذكرها يف   
يرتبان �أثرهما على هذه �لو�قعة:

الأثر ال�سخ�سي: 
على  باملو�فقة  �لد�خلية  وزير  قر�ر  �شدور  حلظة  من  مينيًا  �لبن  �عتبار  يف  �ل�شخ�شي  �لأثر  يتمثل 
�كت�شابه للجن�شية �ليمنية، �أو من �ليوم �لتايل لنق�شاء مدة �ل�شنة �لتي حددها �لقانون دون �شدور قر�ر 
م�شبب بالرف�س. ولكن يبقى �ل�شوؤ�ل ما نوع �جلن�شية �لثابتة لالأبناء �ملولودين قبل 2010/11/21؟ هل 

تعترب جن�شية �أ�شلية �أم جن�شية طارئة؟
�إن �لثابت من ن�شو�س �لقانون يقطع مبا ل يدع جماًل لل�شك �أن �جلن�شية �لثابتة لأبناء �لأم �ليمنية 
2010/11/21 جن�شية طارئة. فهذه �جلن�شية مل تثبت لهم بقوة �لقانون رغمًا عنهم  �ملولودين قبل 
مبجرد �مليالد، و�إمنا كانت يف وقت لحق لذلك وكان لإر�دتهم دور مهم فيها، وذلك من خالل تقدمهم بطلب 

�إىل وزير �لد�خلية. وهذ� يعني خ�شوعهم جلميع �لأحكام �لتي تنطبق يف حق �ملتجن�س باجلن�شية 

- وقد برزت م�سكلة هذه املواعيد للعيان فهناك ع�سرات الطلبات مقدمة اإىل اإدارة اجلن�سية بعد م�سي هذه املدة تنتظر احلل, ونرى اأن على وزير الداخلية اأن يتقدم اإىل 
جمل�ص الوزراء مببادرة تت�سمن ت�سوية و�سع هوؤلء الأبناء, وذلك عن طريق منحهم اجلن�سية اليمنية با�سرتاط اأن يكونوا مقيمني يف الإقليم اليمني.

- د. عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, مرجع �سابق, �ص242.
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�ليمنية �لطارئة، �شو�ء ما تعلق منها بالقيود �لتي تفر�س عليه عند ممار�شته �حلقوق �ل�شيا�شية �أو 
.)(تلك �ملتعلق بالوظيفة �لعامة

الأثر العائلي: 
�أن �لدخول يف �جلن�شية �ليمنية يرتب جملة من �لآثار �لعائلية �لتي ل تقت�شر  �إن من �ملتفق عليه 

عليه وحده و�إمنا متتد �إىل �لأبناء و�لزوجة. وهنا يفرق �لن�س بني �لأبناء �لق�شر و�لأبناء �لبالغني:
1.الأبناء الق�سر: 

وهنا يكت�شب �أبناء �ملتجن�س �لق�شر �جلن�شية �ليمنية بقوة �لقانون وذلك من حلظة �كت�شاب �أبائهم 
على  باملو�فقة  �لد�خلية  وزير  من  قر�ر  �شدور  حلظة  من  حتقق  �لذي  �لكت�شاب  لهذ�  وبالتبعية  �إياها، 
م�شبب  قر�ر  �شدور  دون  �ل�شنة  مدة  لنق�شاء  �لتايل  �ليوم  من  �أو  �ليمنية  �جلن�شية  و�لدهم  �كت�شاب 
بالرف�س. هذ� ما �أكدت عليه �ملادة 3/-1 ج و�لتي جرى ن�شها على �لنحو �لتايل " ج- يرتتب على متتع من 
ولد لأم مينية و�أب �أجنبي من زو�ج �شرعي قبل تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون باجلن�شية �ليمنية وفقًا لأحكام 

�لفقرة )ب( من هذه �ملادة متتع �أولده �لق�شر فقط بهذه �جلن�شية بطريق �لتبعية".
و�ملالحظ على �لن�س �ل�شابق �أنه قرر حكمًا خا�شًا بالأبناء �لق�شر �ملولودين لأب �أو �أم �كت�شب �أحدهما 
�أو كالهما �جلن�شية �ليمنية وفق ن�س �ملادة 3/-1 ب وهم �أبناء �لأم �ليمنية، و�لذي يفيد دخول �لأبناء 

.)(لق�شر للمتجن�س يف �جلن�شية �ليمنية بقوة �لقانون وعن طريق �لتبعية�
و�ل�شوؤ�ل �لذي يطرح نف�شه هنا كيف ميكن �لتوفيق بني حكم �ملادة 3/-1 ج وحكم �ملادة 9  من ذ�ت 
" �أما �لأولد �لق�شر للمتجن�س �ملذكور فيكت�شبون �جلن�شية  �لتايل  �لقانون �لتي جرى ن�شها على �لنحو 
�ختيار  يقرو�  �أن  ولهم  �ليمن  يف  �أبيهم  مع  �لعادية  �إقامتهم  كانت  �إذ�  لأبيهم  �لتبعية  بطريق  �ليمنية 
جن�شيتهم �لأ�شلية خالل �ل�شنة �لتالية لبلوغهم �شن �لر�شد �شريطة �لإيفاء مبا خ�شرته �لدولة عليهم 

من نفقات يف �شبيل ن�شاأتهم وتعلمهم".
�إقليم  على  �إقامة  لهم  تكون  �أن  ب�شرط  �لق�شر  �لأولد  �إىل  �جلن�شية  �متد�د  يق�شر  �لن�س  وهذ� 
�إقامتهم �لعادية يف �خلارج مع ��شتمر�رهم باحتفاظهم بجن�شية  �أما يف حال كانت  �جلمهورية �ليمنية، 

�أبيهم �لأ�شلية فال تاأثري لكت�شاب �لأب للجن�شية �ليمنية ومن ثم ل متتد �إليهم.
وللتوفيق بني هذين �لن�شني، نطبق �لقاعدة �لعامة �لتي تق�شي باأن �خلا�س يقيد �لعام. فاإذ� كان ن�س 
�ملادة 3/-1 ب  و�لذي �أعطى لالأبناء �لق�شر �ملولودين لأجنبي حق �كت�شاب �جلن�شية �ليمنية متى كان 
�لن�س  فاإن هذ�  2010/11/21 يعد حكمًا خا�شًا،  �ملولودين قبل  �ليمنية  �لأم  �أبناء  هذ� �لأجنبي من 
9 �ل�شابق �لإ�شارة �إليها و�لتي تعد حكمًا عامًا يو�شح حكم �كت�شاب �لأبناء �لق�شر لأي  يقيد ن�س �ملادة 

�أجنبي يتجن�س باجلن�شية �ليمنية.

- وهنا ميكن اأن يكون لالأم اليمنية اأبناء ولدوا بعد 2010/11/21 ويتمتعون بكافة احلقوق, واأبناء ولدوا قبل 2010/11/21 ل يتمتعون اإل بحقوق منقو�سة. وهو و�سع 
غريب.

- د. ر�ساد العامري, اأحكام اجلن�سية, مرجع �سابق, �ص58.
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2.الأبناء البالغون: 
جاء �لن�س مقيدً� باأن ق�شر حكمه على �لأبناء �لق�شر فقط وذلك بقوله " �أما �أولده �لق�شر"، وهنا 

قدر �مل�شرع �أن هوؤلء �لأبناء �لبالغني لهم �إر�دة يعتد بها قانونًا. ومن ثم، يكون �كت�شابهم للجن�شية 
�ليمنية مبني على هذه �لإر�دة على ��شتقالل. وعلى ذلك، فاإن هوؤلء �لأبناء يكت�شبون �جلن�شية �ليمنية 

.)(وفقًا لالأحكام �ملقررة بخ�شو�س �لتجن�س
وقد كان �لأحرى بامل�شرع �ليمني �أن يقتفي �أثر �مل�شرع �مل�شري باأن ين�س على �أنه " �أما �لأولد �لق�شر 
�لبالغون فيكون متتعهم بهذه �جلن�شية باتباع ذ�ت �لإجر�ء�ت �ل�شابقة" وهذه �لإجر�ء�ت �مل�شار �إليها هي 
تلك �لإجر�ء�ت �ملقررة يف حق �أبناء �لأم �ليمنية �ل�شابق �لإ�شارة �إليها، و�لتي كان يبدي فيها �ل�شخ�س 
رغبته �إىل وزير �لد�خلية ويكون لهذ� �لأخري �شلطة �إ�شد�ر �لقر�ر بالقبول �أو �لرف�س �مل�شبب خالل �شنة 
�أكرث  �ل�شروط  فيه  �لذي تكون  �لعادي  �لتجن�س  متميزً� عن و�شع  يعد  �لو�شع  �لإعالن. وهذ�  تاريخ  من 
�أن يكون لهم و�شع  �أ�شول مينية كان �لأوىل  �أو�شع، فالأبناء ينت�شبون �إىل  تعقيدُ� و�شلطات �لإد�رة فيها 

متميز يف هذ� �لتجن�س، ل �أن يعامل معاملة �ملتجن�س �لعادي.
3.الزوجة: 

�قت�شت �لقو�عد �لعامة يف جمال �جلن�شية �أن تكون زوجة �ملتجن�س باجلن�شية �ليمنية يف و�شع �أكرث 
ي�شرً� حيث جرى ن�س �ملادة 9 من قانون �جلن�شية على �أن " ل تكت�شب زوجة �ملتجن�س �جلن�شية �ليمنية 
بطريق �لتبعية لزوجها �إل �إذ� طلبت ذلك....". وهنا قدر �مل�شرع �حلفاظ على �لوحدة �لعائلية لالأ�شرة 
مع �حتفاظ �لزوجة بحقها يف �لختيار و�بد�ء رغبتها يف �لدخول يف �جلن�شية �ليمنية، ومل يجعل ذلك 

جربً� عنها وبقوة �لقانون.
الفرع الثاني

وفاة من ولد لأم مينية واأب غري ميني
ملا كان �لت�شريع �لقانوين �ملنظم لأحكام جن�شية �أبناء �لأم �ليمنية حديث �لن�شاأة، فاإنه من �لطبيعي 
�أن يتو�جد عدد غري قليل من هوؤلء �لأبناء قد ��شتقرو� يف �جلمهورية �ليمنية ول يتمتعون بجن�شيتها بل 
يعدون من �لأجانب. ونتيجة للفرتة �لزمنية �لتي م�شت، فاإنه من �ملت�شور �أن يكون هوؤلء قد ق�شو� نحبهم 

ومل يبق �شوى �أولدهم و�أحفادهم.
معاجلة  على  ين�س  �أن  �لأحرى  وكان  �لأحفاد،  هوؤلء  حكم  بيان  على  �ليمني  �مل�شرع  ين�س  مل  وهنا 
�أو�شاعهم �أ�شوة بامل�شرع �مل�شري �لذي �أعطاهم �حلق يف �كت�شاب �جلن�شية �مل�شرية وفقا لن�س ملادة 3/3 
من �لقانون رقم 154 ل�شنة 2004م، و�لتي جرى ن�شها على �لنحو �لتايل" فاإذ� تويف من ولد لأم م�شرية 
و�أب غري م�شري قبل تاريخ �لعمل بهذ� �لقانون، يكون لأولده حق �لتمتع باجلن�شية وفقًا لأحكام �لفقرتني 
�ل�شابقتني". مبعنى �أن هوؤلء يكت�شبون �جلن�شية �مل�شرية ويحلون حمل و�لدهم �ملتوفى ويخ�شعون لذ�ت 
�ل�شروط. �أما و�أن �مل�شرع �ليمني مل ي�شمن ن�شو�شه حكمًا ب�شاأن هوؤلء فلي�س �أمامهم �إل �تباع �لإجر�ء�ت 
�ملقررة وفق �لقو�عد �لعامة يف �لتجن�س �لعادي. وهذ� �أمر بالغ �ل�شرر بهم. وعلى �مل�شرع �ليمني تد�رك 

هذ� �لق�شور �لت�شريعي و�ملبادرة �إىل معاجلته. 
- املرجع ال�سابق, �ص59.
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وهذه �ملعاجلة ميكن �أن تكون عن طريق �إ�شد�ر قر�ر وز�ري يعالج م�شكلتهم وذلك عن طريق �لتخفيف 
من �شروط �كت�شابهم �جلن�شية �ليمنية، مع جعل هذ� �حلق مفتوحًا دون �لتقيد باملدة �لزمنية �لتي و�شعها 
لدخول �أبناء �لأم �ليمنية �ملولودين قبل �شدور �لقانون، يجنبًا لالإ�شر�ر بهم، ل�شما و�أن هوؤلء يف نهاية 

�لأمر ينتمون �إىل �أم مينية ويتفقون مع بقية �أبناء �لأم �ليمنية يف �لعلة.

املبحث الثاني
أثر التعديل التشريعي على ممارسة احلقوق وتويل الوظائف العامة

متهيد وتقسيم:
لقد جاء �لتعديل �جلديد لقانون �جلن�شية بالقانون رقم 25 ل�شنة 2010 بعد كفاح طويل ومتاعب ل 
ح�شر لها عا�شها �أبناء �لأم �ليمنية، ب�شبب عدم �لعرت�ف لهم باكت�شاب �جلن�شية �ليمنية من جهة �لأم 
وما يرتتب على ذلك من حرمانهم من �لتمتع باحلقوق، ثم جاء �لتعديل �جلديد ليتنف�س هوؤلء �ل�شعد�ء 

باعتبار �أنه قد �شاوى بني �أبناء �لأم �ليمنية و�لأب �ليمني يف �حلقوق.
غري �أن هذ� �لعتقاد �شرعان ما تبدد. ذلك لإن كان �شحيحًا �أن هذ� �لتعديل قد كر�س �مل�شاو�ة بني �لأم 
�ليمنية و�لأب �ليمني يف م�شاألة نقل �جلن�شية �إىل �أبنائهم، فاإن هذه �مل�شاو�ة ل تعني �مل�شاو�ة بينهم يف 
كافة �حلقوق، وحتديدً� �حلقوق �ل�شيا�شية وحق تويل �لوظائف �لعامة. فها نحن جند �أن بع�س �لقو�نني 
يعني  مما  �حلقوق،  هذه  ممار�شة  يف  �ليمني  �لأب  و�أبناء  �ليمنية  �لأم  �أبناء  بني  �لتمييز  تكر�س  ماز�لت 

�شرورة توجه �مل�شرع �إىل تعديل تلك �لقو�نني.
و�إذ� كنا هنا نبحث عن �أثر �مل�شاو�ة بني �أبناء �لأم �ليمنية و�أبناء �لأب �ليمني يف �لتعديل �جلديد 
�ليمنية يف  �لأم  �أبناء  �أننا �شوف نبحث ذلك من حيث مدى حق  �لو��شح  فاإنه بات من  لقانون �جلن�شية، 
ممار�شة �حلقوق �ل�شيا�شية وتويل �لوظائف �لعامة ) �ملطلب �لأول(، ثم در��شة مدى جدوى هذ� �لتعديل 

وتقييمه ) �ملطلب �لثاين(:
املطلب األول

مدى حتقق �مل�شاو�ة بني �أبناء �لأب �ليمني و�أبناء �لأم �ليمنية يف ممار�شة �حلقوق �ل�شيا�شية وتويل 
�لوظائف �لعامة

�إن من �لثابت �أن �لوظائف �لعامة لي�شت على نف�س �لدرجة من �لأهمية، حيث جند �أن �أغلب �لت�شريعات 
يف �لقانون �ملقارن متيز بني تلك �لوظائف، حيث جتعل للبع�س منها �شروط ومتطلبات �أعلى من �لبع�س 
�لآخر ومن �أبرز تلك �ل�شرت�طات �أن يق�شر �أمر توليها على من ولد لأبوين وطنيني و�لبع�س �لآخر يق�شره 

على من ولد لأب وطني. 
ومل يخالف �مل�شرع �ليمني �ل�شائد يف تلك �لت�شريعات، فنجد �أنه قد ق�شر تويل بع�س �لوظائف على 

�ملولود لأبويني مينيني، و�لبع�س �لآخر لأب ميني، وهو ما يعني �أن �لتعديل �لت�شريعي �جلديد مبوجب 
ومن  �لوظائف.  لهذه  �ليمنية  �لأم  �أبناء  لتويل  بالن�شبة  قيمة  ذي  غري   2010 ل�شنة   25 رقم  �لقانون 

�لتطبيقات �لتي ميكن �أن نربزها هنا �لتايل:



جامعـة العلــوم الحديثة146
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

الفرع األول
الوظائف التي يحظر على غري املولودين لأبوين مينيني تقلدها

�أن  �إل  �ليمني،  �لأب  و�أبناء  �ليمنية  �لأم  �أبناء  بني  �مل�شاو�ة  على  �ليمني  �مل�شرع  حر�س  من  بالرغم 
هذ� �لتعديل يبقى غري ذي �أثر بالن�شبة لتويل �لوظائف �لهامة يف �لدولة، ولعل �أبرز تلك �لوظائف هي 

�لرت�شح ملن�شب رئي�س �جلمهورية، وع�شوية �للجنة �لعليا لالنتخابات.
�جلمهورية لرئا�شة  1.�لرت�شح 

على  ي�شهر  �لذي  هو  �جلمهورية  فرئي�س  �لدولة،  يف  �لوظيفي  �ل�شلم  �أعلى  يف  تاأتي  �جلمهورية  رئا�شة 
تاأكيد �شيادة �ل�شعب و�حرت�م �لد�شتور و�شيادة �لقانون وحماية �لوطن مما يتهدده من خماطر د�خلية 
�أو خارجية)(. ول �شك �أن هذه �ملهام �جل�شام ت�شفي على من�شب رئي�س �جلمهورية �أهمية بالغة، لهذ� 
�ل�شبب �هتم �مل�شرع �لد�شتوري يف �جلمهورية �ليمنية على �أن ينظم مهام من يتوىل هذ� �ملن�شب يف �شلب 

�لد�شتور، وهو �أعلى ت�شريع يف �لدولة. 
فقد ورد �لن�س على تلك �ملهام و�لوظائف يف �لفرع �لأول من �لف�شل �لثاين من �لباب �لثالث من �لد�شتور، 
ومن �أبرز تلك �لن�شو�س ن�س �ملادة 107 �لتي �هتمت بتحديد �ل�شروط �لالزم تو�فرها فيمن يتوىل من�شب 
رئي�س �جلمهورية حيث جرى ن�شها على �لنحو �لتايل " كل ميني تتوفر فيه �ل�شروط �ملحددة فيما ياأتي 
ميكن �أن ير�شح ملن�شب رئي�س �جلمهورية: �أ- �أن ل يقل �شنه عن �أربعني �شنة. ب- �أن يكون من و�لدين مينيني. 
�أن يكون م�شتقيم �لخالق و�ل�شلوك حمافظًا على  �ل�شيا�شية و�ملدنية. د-  �أن يكون متمتعًا بحقوقه  ج- 
�ل�شعائر �لإ�شالمية و�أن ل يكون قد �شدر �شده حكم ق�شائي بات يف ق�شية خملة بال�شرف �أو �لأمانة مامل 
يكن قد رد �ليه �عتباره. ه- �أن ل يكون متزوجًا من �جنبية و�أن ل يتزوج �أثناء مدة وليته من �أجنبية".
و��شتنادً� �إىل هذ� �لن�س فانه ي�شرتط فيمن يتوىل من�شب رئي�س �جلمهورية �ليمنية �أن يكون مينيًا 
ومولودً� لأبوين مينيني �بتد�ًء. وعلى ذلك، فال يكفي �أن يكون �ملر�شح مولودً� لأب ميني فقط �أو �أم مينية 
فقط، حتى ولو �كت�شب �لأب �جلن�شية �ليمنية فيما بعد. فال�شرط هنا يتطلب �أن يكون �لأب و�لأم مينيني 

حلظة حتقق و�قعة �مليالد. مبعنى �أنه قد �كت�شب �جلن�شية بناء على حق �لدم من جهة �لأب و�لأم معًا.
وبناء على ما �شبق، فاإن �لتعديل �لت�شريعي �جلديد لن�س �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية مل يكن له 
�أثر يف تعديل �ل�شروط �ملطلوبة للرت�شح ملن�شب رئي�س �جلمهورية. حيث و�ن �لن�س قد ��شرتط لز�مًا �ن 
يكون هذ� �ملرت�شح مينيًا ومولود لأبوين مينيني. ومن ثم فلي�س لأحد �أبناء �لأم �ليمنية �أن يرت�شح لرئا�شة 
�جلمهورية حتى ولو �كت�شب �أبوه �جلن�شية �ليمنية بعد ميالده مبا�شرة و��شتمر على ذلك حتى تقدميه 

طلب �لرت�شح للرئا�شة.
لالنتخابات �لعليا  �للجنة  2.ع�شوية 

�لتي  فهي  لل�شلطة،  �ل�شلمي  �لنتقال  عملية  تنظيم  يف  �لز�وية  حجر  لالنتخابات  �لعليا  �للجنة  متثل 
تتوىل �لإد�رة و�لإعد�د و�لإ�شر�ف و�لرقابة على �إجر�ء �لنتخابات �لعامة و�ل�شتفتاء �لعام. ومن ذلك 

�لإ�شر�ف على �لقيد و�لت�شجيل يف �شجالت �لناخبني. وتتوىل �لدعوة لالنتخابات �لت�شريعية وحتديد 

- د. عبد املنعم زمزم, جن�سية اأبناء الأم امل�سرية, مرجع �سابق, �ص280.
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تنظيم  خاللها  من  ت�شمن  �لتي  �ملهام  من  ذلك  غري  �إىل  لها  �لزمني  �جلدول  وو�شع  �لنتخابات  مو�عيد 
مبا�شرة �حلقوق �ل�شيا�شية للمو�طنني.

ونظرً� لأهمية ما تقوم به �للجنة �لعليا لالنتخابات، فقد ��شرتط �مل�شرع �ليمنية لع�شوية هذه �للجنة �أن 
يكون �لع�شو مينيًا من �أبوين مينيني، ح�شبما ن�شت على ذلك �ملادة 21 من �لقانون رقم 13 ل�شنة 2001 
ب�شاأن �لنتخابات �لعامة و�ل�شتفتاء و�لتي جرى ن�شها على �لنحو �لتايل " ي�شرتط فيمن ير�شح يف �للجنة 
�لعليا لالنتخابات �أن تتو�فر فيه �ل�شروط �لآتية: �أ- �أن يكون قد بلغ من �لعمر 35 �شنة. ب- �أن يكون 
�أو ما يعادلها و�أن يكون من ذوي �لكفاءة  �أن يكون حا�شاًل على �ل�شهادة �جلامعية  �أبوين مينيني. ج-  من 

و�خلربة. د- �أن يكون م�شتقيم �خللق و�ل�شلوك..... �لخ".
وما يهمنا يف هذ� �ملقام هو ��شرت�ط �مل�شرع فيمن يرت�شح لع�شوية �للجنة �لعليا لالنتخابات �أن يكون مينيًا 
ومن �أبوين مينيني. فقد ��شرتط �مل�شرع �أن يكون و�لدي هذ� �ل�شخ�س مينيني حلظة ميالده، ول عربة بعد 
�ل�شرط غري  �إذ يبقى هذ�  �ليمنية يف وقت لحق،  �أو �لأم قد �كت�شب �جلن�شية  �إذ� كان �لأب  ذلك فيما 

متحقق فيه ول ي�شتطيع تويل هذه �لوظيفة.
ومعنى هذ� �أن �لتعديل �لت�شريعي �جلديد غري ذي جدوى بالن�شبة لأبناء �لأم �ليمنية، حيث ل ي�شتطيع 
�أٍي منهم �أن يكون ع�شوً� يف �للجنة �لعليا لالنتخابات، وذلك لأن �مل�شرع قد ق�شر تويل هذ� �ملن�شب على من 

يكون مينيًا ومولودً� لأبوين مينيني فقط.
الفرع الثاني

 الوظائف التي يحظر تقلدها على غري املولود لأب ميني
توجد طائفة من �حلقوق �لعامة يعترب �لتعديل �لت�شريعي �جلديد بالن�شبة لها عدمي �جلدوى، بالرغم 
فيما  �ليمني  و�لأب  �ليمنية  �لأم  �أبناء  بني  �مل�شاو�ة  على  �جلديد  �لتعديل  خالل  من  �مل�شرع  حر�س  من 
يتمتعان به من حقوق. ففيما يتعلق بهذه �لوظائف يتطلب �مل�شرع فيمن يتوىل �لقيام بها �أن يكون مولودً� 
لأب ميني، وبالتايل فقد حرم �بن �لأم �ليمنية من تويل هذه �لوظائف مطلقًا. ومن تطبيقات ذلك ما ياأتي:

�ل�شيا�شية �لأحز�ب  تاأ�شي�س  يف  1.�حلق 
حتتل �لأحز�ب �ل�شيا�شية من �أهمية يف ��شتقر�ر �حلياة �ل�شيا�شية يف �لدولة، لكونها تعطى لكل جماعة 
مينية منظمة على �أ�ش�س ومبادئ و�هد�ف م�شرتكة وفقًا لل�شرعية �لد�شتورية �أن متار�س ن�شاطها بالو�شائل 
�ل�شيا�شية و�لدميقر�طية بهدف تد�ول �ل�شلطة �شلميًا �أو �مل�شاركة فيها. وملا كان هذ� �حلق ي�شتند �إىل ن�س 
�ملادة 58 من �لد�شتور و�لتي ت�شمن للمو�طنني �أن ينظمو� �أنف�شهم يف �شكل �أحز�ب �أو تنظيمات �شيا�شية 
ملمار�شة حقوقهم �ل�شيا�شية. فقد ��شرتط �مل�شرع �ليمني فيمن يكون ع�شوً� موؤ�ش�شًا لالأحز�ب �ل�شيا�شية 

�أن يكون مولودً� لأب ميني.
و�لتنظيمات  بالأحز�ب  �خلا�شة   1991 ل�شنة   66 رقم  �لقانون  من   11 �ملادة  جاءت  فقد  ولهذ� 
10 ي�شرتط فيمن ي�شرتك يف  4( من �ملادة  �أنه" مع مر�عاة �أحكام �لفقرتني )3،  �ل�شيا�شية لتن�س على 
تاأ�شي�س حزب �شيا�شي �لآتي: �أ- �أن يكون من �أب ميني. ب- �أل يقل عمره عن 24 �شنة. ج- �أل يكون �شدر 
�شده حكم ق�شائي بحرمانه من �لعمل �ل�شيا�شي �أو بجرمية خملة بال�شرف و�لأمانة وبحكم ق�شائي مامل 
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يكن قد رد �إليه �عتباره".
�أن يكون  �ليمنية  �ل�شيا�شية  �ملوؤ�ش�س لالأحز�ب  ��شرتط يف  �مل�شرع قد  �أن  �لن�س هو  وما يهمنا يف هذ� 
مولودً� لأب ميني. ومعنى هذ� �أن �لتعديل �لت�شريعي �جلديد لقانون �جلن�شية �لذي �شاوى بني �أبناء �لأم 
�ليمنية و�أبناء �لأب �ليمني غري ذي جدوى بالن�شبة لأبناء �لأم �ليمنية، حيث ل ي�شتطيع �أٍي منهم �أن 

.)(يكون ع�شوً� موؤ�ش�شًا لأحد �لأحز�ب �ل�شيا�شية يف �ليمن
و�ل�شرطة �جلي�س  يف  �ل�شباط  2.تعيني 

لقد حر�س �مل�شرع �ليمني على �لهتمام بتنظيم قو�ت �جلي�س و�ل�شرطة، وقد كان ذلك من خالل �لن�س 
�لأول  �لباب  من  �لر�بع  �لف�شل  من   40 وحتى   36 �ملو�د  مبوجب  �ليمني  �لد�شتور  يف  �لتنظيم  هذ�  على 
�لد�خل  من  �لبالد  �أمن  حماية  يف  �لكيان  هذ�  عاتق  على  �مللقاة  �مل�شوؤولية  لعظم  ونظرً�  �لد�شتور.  من 

و�خلارج، فقد حر�س �مل�شرع على ��شد�ر �لقو�نني �ملنظمة لذلك.  
وهنا جند �مل�شرع �ليمني ين�س يف �ملادة 23 من �لقانون رقم 15 ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم هيئة �ل�شرطة 
متمتعًا  يكون  �أن   1- يلي:  ما  �ل�شرطة  هيئة  وظائف  يف  �شابط  برتبة  يعني  فيمن  ي�شرتط   " �أنه  على 

باجلن�شية �ليمنية ومن �أب ميني. -2 �أل يقل عمره عن �ثنني وع�شرين عامًا ول يزيد عن ثالثني عامًا.
�ملادة  ن�س  جاء  ثم  �لالئحة...�لخ".  حتددها  و�لتي  و�لبدنية  �ل�شحية  باللياقة  متمتعًا  يكون  �أن   -  3  
45/�أ من قانون �كادميية �ل�شرطة رقم 10 ل�شنة 2001 ليوؤكد على ذ�ت �ل�شرط، وهو يف معر�س حتديد 
تتو�فر يف  �أن  " يجب  �أنه  ن�شها على  �ل�شرطة)(، فقد جرى  كلية  �لطالب يف  لقبول  �لالزمة  �ل�شروط 
طالب �للتحاق بكلية �ل�شرطة �ل�شروط �لتالية: -1 �أن يكون متمتعًا باجلن�شية �ليمنية ومن �أب ميني. 

ب �أن يكون حا�شاًل على �لثانوية �لعامة ...�لخ".
وما  �ل�شابط  لرتبة  �ملر�شح  يكون  باأن  �لتاأكيد  �مل�شرع قد حر�س على  �أن  �لن�شني،  ي�شتفاد من هذين  وما 
فوق ميني �جلن�شية ومن �أب ميني �بتد�ًء. ول �شك �أن هذ� �لت�شدد يف تويل هذه �لوظيفة وق�شرها على 
بكلية  �للتحاق  حق  من  �أو  �لرتبة  هذه  من  �ليمنية  �لأم  �أبناء  يحرم  �أن  �شاأنه  من  �ليمني  �لأب  �أبناء 
�ل�شرطة. مبعنى �أن �لتعديل �جلديد لقانون �جلن�شية غري ذي جدوى بالن�شبة لأبناء �لأم �ليمنية حيث 

ل ي�شتطيعون �لتمتع بهذ� �حلق.
 

- مع مالحظة اأن امل�سرع يف املادة العا�سرة من قانون الأحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية ي�سمح بالع�سوية العادية والنتماء لأي حزب �سيا�سي جلميع املواطنني فال فرق بني اأن 
تكون جن�سيته اأ�سلية اأو طارئة, فقد جرى ن�سها على اأن « ي�سرتط فيمن يقبل ان�سمامه اإىل ع�سوية احلزب اأو التنظيم ال�سيا�سي ما يلي, 1- اأن يكون مينيًا فاإذا كان متجن�سًا 

وجب اأن ينطبق عليه قانون اجلن�سية بالن�سبة للفرتة الزمنية ...»
- فالطالب يف كلية ال�سرطة يتخرج بعد م�سي اأربع �سنوات برتبة �سابط مالزم ثاين.
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تعليقات ختامية على النصوص السابقة

عند مر�جعة �لن�شو�س �لت�شريعية �لتي �هتمت بتنظيم تويل �لوظائف �لعامة �ل�شابقة- فيما عد� 
من�شب رئي�س �جلمهورية- جندها �أنها خمالفة للد�شتور. �إذ بالعودة �إىل ن�شو�س �لد�شتور جند �أنه يقر 

�ملبادئ �لد�شتورية �لتالية:
.)(وثقافيًا و�جتماعيًا  و�قت�شاديًا  �شيا�شيًا  �ملو�طنني  جلميع  �لفر�س  تكافوؤ  �لدولة  1.تكفل 

.)(لعامة� و�لو�جبات  �حلقوق  يف  مت�شاوون  جميعهم  2.�ملو�طنون 
.)(3.�لن�شاء �شقائق �لرجال تكفل �لدولة حقوقهن �أ�شوة بالرجال مبا ل يخالف �أحكام �ل�شريعة
وهنا جند �أن �مل�شرع �لد�شتوري �ليمني قد كان �شريحا وو��شحًا يف �مل�شاو�ة �لكاملة بني �ليمنيني، بغ�س 
�لنظر عن �جلن�شية �لتي يتمتعون بها، �شو�ء كانت �أ�شلية �أو طارئة، و�شو�ء كانت من �أب ميني �أو �أم مينية 
�أو كليهما معًا. فامل�شرع �أختار �شفة ) �ملو�طنون( باعتبارها �ل�شفة �ملعربة عن �لنتماء �إىل �جلمهورية 

�ليمنية ومل يفرق بني ما �إذ� كان هذ� �ملو�طن من �أب ميني �أو �أم مينية.
ونتيجة لذلك نقرر وب�شورة قاطعة بعدم د�شتورية ن�شو�س �ملو�د 21 من �لقانون رقم 13 ل�شنة 2001 
�لأحز�ب  ب�شاأن  1991م  ل�شنة   66 رقم  �لقانون  من   11 و�ملادة  و�ل�شتفتاء،  �لعامة  �لنتخابات  ب�شاأن 
و�لتنظيمات �ل�شيا�شية، و�ملادة 23 من �لقانون رقم 15 ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم هيئة �ل�شرطة، و�ملادة 
لن�شو�س  �ل�شريحة  �ل�شرطة. وذلك ملخالفتها  �أكادميية  ب�شاأن   2001 ل�شنة   10 �لقانون رقم  45/�أ من 
قد  �لن�شو�س  هذه  �أن  جند  بينما  �ليمنيني،  �ملو�طنني  بني  �مل�شاو�ة  على  حر�س  قد  فالد�شتور  �لد�شتور. 
�ليمنية  �لأم  �أبناء  بع�س حقوقهم، حيث جندها متيز بني  �ليمنيني من ممار�شة  �ملو�طنني  بع�س  قيدت 
�ملو�طنة.  بو�شف  هوؤلء  �ت�شاف  من  بالرغم  �ليمنية  باجلن�شية  يتمتع  وجميعهم  �ليمني  �لأب  و�أبناء 

ونتيجة ملا �شبق، فاإن �ملركز �لقانوين لأبناء �لأب �ليمني �أعلى من �ملركز �لقانوين لأبناء �لأم �ليمنية.
�أبناء �لأم �ليمنية و�أبناء �لأب �ليمني يف ظل �لقانون �لقدمي، و�لذي  و�إذ� كان مقبوًل �لتمييز بني 
مل يكن ي�شاوي بني �لأب �ليمني و�لأم �ليمنية يف �شاأن نقل جن�شيتهم لأبنائهم، فاإن هذ� �لتمييز مل يعد 
مقبوًل مطلقًا بعد وجود �لتعديل �لت�شريعي �جلديد. فابن �لأم �ليمنية �أ�شبح يتمتع باجلن�شية �ليمنية 

من حلظة ميالده مثله مثل �بن �لأب �ليمني. 
تعمل  �لتي  �لقانونية  �لن�شو�س  بع�س  تعديل  �جلديد  �لتعديل  هذ�  يتبع  �أن  يتعني  كان  وبالتايل 
�لتفرقة بني هوؤلء �لأبناء. فقد تاأكد بهذ� �لتعديل �حلديث عدم د�شتورية هذه �لن�شو�س فيما تقرره من 
�متياز�ت لأبناء �لأب �ليمني دون �أبناء �لأم �ليمنية. وبناء على ذلك يتعني �لتوقف عن �عمال مثل هذه 
�لن�شو�س حتى �شدور قانون بتعديلها. ويحق لأي و�حد من �أبناء �لأم �ليمنية �أن يطعن بعدم د�شتورية 

هذه �لن�شو�س، وفقًا للقو�عد �ملنظمة لذلك.
- املادة 24 من الد�ستور والتي جرى ن�سها على اأن « تكفل الدولة تكافوؤ الفر�ص جلميع املواطنني �سيا�سيًا واقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا, وت�سدر القوانني لتحقيق ذلك», 

واملادة 25 من الد�ستور والتي جرى ن�سها على اأن « يقوم املجتمع اليمني على اأ�سا�ص الت�سامن الجتماعي القائم على العدل واحلرية وامل�ساواة وفقًا للقانون» .
-املادة 41 والتي درى ن�سها على النحو التايل « املواطنون جميعهم مت�ساوون يف احلقوق والواجبات العامة», واملادة 58 من الد�ستور التي جرى ن�سها على اأن « للمواطنني 

يف عموم اجلمهورية -–مبا ل يتعار�ص مع ن�سو�ص الد�ستور -–احلق يف تنظيم اأنف�سهم �سيا�سيًا ومهنيًا ونقابيًا .....».
 - املادة 31 من الد�ستور التي ن�ست على اأن « الن�ساء �سقائق الرجال ولهن من احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه ال�سريعة وين�ص عليه القانون».
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املطلب الثاني

اإجمال وتعقيب على التعديل الت�سريعي اجلديد
ل �شك �أن �لتعديل �جلديد لقانون �جلن�شية �ل�شادر بالقانون رقم 25 ل�شنة 2010 قد �ألغى �لفو�رق 
بني �لرجل و�ملر�أة يف م�شاألة نقل �جلن�شية �إىل �أبنائهم، وبذلك يكون �مل�شرع قد ق�شى على �ملعاناة �لتي 
كانت تو�جه �أبناء �لأم �ليمنية �لتي تعي�س معهم على �لإقليم �ليمني. وبناء على ذلك، فاإننا �شوف ندر�س 
يف هذ� �ملطلب �أهم ما حققه هذ� �لتعديل �جلديد من مز�يا، ثم نبني �ملعوقات �لتي تو�جهه وكيفية جتنبها.

الفرع األول
اأهم ما حققه التعديل اجلديد

�إن مما حققه �لتعديل �جلديد لقانون �جلن�شية من مز�يا �أنه حر�س على مر�عاة �ملبادئ �لد�شتورية 
�ملقررة يف د�شتور �جلمهورية �ليمنية هذ� من جهة، و�ملبادئ �ملقررة يف �لقانون �لدويل �خلا�س من جهة 

ثانية. وعلى ذلك، فاإننا نعر�س لأهم ما حققه هذ� �لتعديل من مز�يا على �لنحو �لتايل:
�مل�شاو�ة مبد�أ  1.�عالء 

لقد جاء �لتعديل �جلديد لقانون �جلن�شية موؤكدً� على مبد�أ �مل�شاو�ة بني �لأم �ليمنية و�لأب �ليمني فيما 
يتعلق بنقل �جلن�شية �إىل �ملولود. فقد جعل �مل�شرع للن�شب من جهة �لأم ذ�ت �لأثر للن�شب من جهة �لأب، 
وبذلك فقد ت�شاوى دور �لأم مع دور �لأب يف م�شاألة نقل جن�شيتهم �إىل �أبنائهم. ويعد هذ� �لتعديل تاأكيدً� 
على �مل�شاو�ة �لتي قررها �مل�شرع �لد�شتوري مبوجب �لن�شو�س �لد�شتورية مثل �ملادة 25 و�ملادة 26 و�ملادة 

.)(لد�شتور� من   41 و�ملادة   31
كما يتفق هذ� �لتعديل مع �لأ�شول و�ملبادئ �مل�شتقر عليها يف �لقانون �لدويل �لإن�شاين و�لتي تر�عي مبد�أ 
�مل�شاو�ة بني �لأب و�لأم، وهو ما توؤكد عليه �لتفاقية �لأوربية ب�شاأن �جلن�شية 1997 حيث ن�شت فقرتها 
�لأوىل على �أن " �لقو�عد �ملتعلقة باجلن�شية يف كل دولة من �لدول �لأطر�ف ل يجب �أن تت�شمن �أي متييز 

ب�شبب �جلن�س �أو �لديانة �أو �لنوع �أو �للون �أو �لأ�شل".
�ليمنية �لأم  �أولد  جن�شية  �نعد�م  حالت  على  2.�لق�شاء 

بتطبيق �ملادة 3 من قانون �جلن�شية �ليمنية بعد �لتعديل �جلديد، مت �لق�شاء ب�شفة نهائية على حالت 
�نعد�م �جلن�شية لأولد �لأم �ليمنية و�ملولودين يف �ليمن �أو خارجها لأب غري ميني، �شو�ء كان هذ� �لأب يحمل 
جن�شية دولة �أجنبية �أو ل يتمتع باأي جن�شية. فقد كان �لقانون �لقدمي ل يعطي هوؤلء �جلن�شية �إل متى 
كان �بنًا غري �شرعي �أو �إذ� كان �أبوه جمهول �جلن�شية �أو ل جن�شية له. �أما �لآن ويف ظل �لتعديل �جلديد فاإنه 
يتمتع بجن�شية �أ�شلية بناء على حق �لدم من جهة �لأم، وبغ�س �لنظر عن حالة �لأم �لجتماعية مطلقة 
�أو �أرملة �أو ماز�لت مرتبطة بزو�ج قائم، �إذ� �أن كل ذلك ل ي�شادر حق �ملولود يف �لتمتع باجلن�شية �ليمنية.

ويف �لوقت ذ�ته مل يغفل �مل�شرع معاجلة و�شع �أولد �لأم �ليمنية �لذين ولدو� قبل تاريخ �لعمل بهذ� 

- د. مرمي عبد اهلل اجلويف, اأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني, مرجع �سابق, �ص135.
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�لتعديل �جلديد، فقد حر�س �مل�شرع على �أن يرتك �ملجال لهوؤلء يف �لدخول يف جن�شية �أمهم وب�شروط 
�إىل ذلك. وقد حدد ذلك بفرتة زمنية معينة رغبة منه يف حتقيق  مي�شرة، وذلك متى �جتهت رغبتهم 

�مل�شاو�ة بني �أفر�د �لأ�شرة �لو�حدة.
�لد�رية �لبريوقر�طية  على  3.�لق�شاء 

يف �شبيل حماية �أبناء �لأم �ليمنية ورغبة يف �إحلاقهم باملجتمع �ليمني على وجه يتفق و�لأ�شول �ملقررة 
يف �لقانون �لدويل، فقد حر�س �مل�شرع على و�شع حد ل�شلطة �لإد�رة �لتي قد تخل بحقوق هوؤلء، �إذ ت�شمن 
�لتعديل �جلديد مددً� زمنية يجب �أن يتم �لإجر�ء فيها. وجند ذلك و��شحًا يف ن�س �ملادة �لثالثة من قانون 
�أم مينية قبل تاريخ �لعمل بهذ� �لتعديل، مينيًا مبجرد  �جلن�شية، و�لذي عد طالب �لتجن�س �ملولود من 
�شدور قر�ر من �لوزير بذلك �أو بانق�شاء �شنة من تاريخ �إعالن �لوزير دون �شدور قر�ر م�شبب بالرف�س.
فهذه �ملدة حتفز جهة �لإد�رة على �شرعة �لبت يف �لطلب �ملقدم �إليها و�لنظر فيه و�تخاذ قر�رها، و�إل 
�أ�شبح مقدم �لطلب مينيًا بقوة �لقانون �إذ� مل تتخذ قر�رها خالل مدة �ل�شنة. و�حلقيقة �أن �مل�شرع بهذ� 
�لتحديد قد حر�س على �لق�شاء على �لبريوقر�طية �لإد�رية �لتي تعاين منها �جلهات �لإد�رية يف �لدولة، 

حيث �ألزمها مبدة زمنية معينة، كما �أنه ��شت�شعر �ل�شرر �لذي قد يلحق بهوؤلء عند �لتاأخري.
ومن جانب �آخر حر�س �مل�شرع على �إلز�م جهة �لإد�رة بت�شبيب قر�رها بالرف�س، وهو بذلك ي�شع �شمانة 
لهوؤلء �لأبناء يف مو�جهة جهة �لإد�رة، فقد منحهم �ل�شمانة �لكافية للطعن يف قر�ر�ت وزير �لد�خلية 
�أمام �لق�شاء �لإد�ري، وهو يف ذ�ت �لوقت يي�شر مهمة �لق�شاء يف �لرقابة على �إعمال �ل�شلطة �لإد�رية، 

.)(بحيث ي�شمن عدم تع�شفها و�إ�شاءتها يف ��شتعمال �ل�شلطة
�جلن�شية مادة  يف  �ملثالية  �لأ�شول  4.مر�عاة 

حر�س �مل�شرع من خالل �لتعديل �جلديد على �أن يتطابق مع �لأ�شول �ملقررة يف م�شائل �جلن�شية. ولعل 
�أول هذه �لأ�شول �أو �ملبادئ هو حق �ل�شخ�س يف تغيري جن�شيته، وهنا تاأتي �ملادة 3/د من قانون �جلن�شية 
�ملعدل لتن�س على حق من ثبتت له جن�شية �أجنبية �إىل جانب �جلن�شية �ليمنية يف �لتخلي عن جن�شيته 
�ليمنية وذلك باإعالن �لوزير برغبته يف هذ� �لتخلي. وهنا يحر�س �مل�شرع على حق �أولد �لأم �ليمنية 
يف تغيري جن�شيتهم و�لتخلي عن �جلن�شية �ليمنية، حتقيقًا ملبد�أ حق �ل�شخ�س يف تغيري جن�شيته، وهو يف 
ذ�ت �لوقت يحقق مبد�أ �جلن�شية �لفعلية �أو �لو�قعية، حيث �أن هذ� �لبن يرتبط بعاد�ت وقيم �ملجتمع 
�ليمني وبالتايل �رتباطه باليمن برو�بط �لولء و�لنتماء �لتي تربر معها منحه هذه �جلن�شية)(. وهذ� 
�لرتباط ياأتي نتيجة لر�بطة �لدم بني هذ� �لبن وبني �أبيه �أو �أمه �ليمنية ويف �لوقت ذ�ته تزد�د هذه 
�لر�بطة �إذ� ولد على �لإقليم �ليمني و�أقام فيه، ففي مثل هذه �حلالة يت�شرب �لقيم و�لعاد�ت �ليمنية، 

وبالتايل يتحقق يف �شاأنه معايري �جلن�شية �لو�قعية و�لفعلية.

- د. جمال حممود الكردي, اأولد الأم امل�سرية بال هوية رغم تعديل قانون اجلن�سية, مرجع �سابق, �ص43.
- راجع يف ذلك, د. حممد عبد اهلل املوؤيد, مبادئ واأحكام تنظيم اجلن�سية يف القانون اليمني والقانون املقارن, مرجع �سابق, �ص92.
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الفرع الثاني
معوقات فاعلية التعديل اجلديد

بالرغم من �حلر�س �ل�شديد من �مل�شرع على رفع �ملعاناة �لتي كانت تثقل كاهل �أبناء �لأم �ليمنية يف 
خالله  من  �شعى  و�لذي   2010 ل�شنة   25 رقم  بالقانون  �جلديد  للتعديل  �جر�ئه  عرب  �لقدمي،  �لقانون 
�إىل �مل�شاو�ة بني �أبناء �لأم �ليمنية و�أبناء �لأب �ليمني يف تلقيهم للجن�شية �لأ�شلية عنهم، وما يرتتب 
�جلمهورية  يف  �مل�شتقرة  �لد�شتورية  للمبادئ  وفقًا  فيها  يت�شاوون  و�لتي  و�لتز�مات،  حقوق  من  ذلك  على 
�أنه �شرعان ما تبدد هذ� �حللم، حينما ��شطدم هذ� �لتعديل �جلديد ببع�س �لعو�ئق �لتي  �ليمنية. �إل 
�لقانون  و�لتي �شدرت يف ظل  �ملو�طنني-  لبقية حقوق  �ملنظمة  �لت�شريعات  حدت من فاعليته. فماز�لت 
�لقدمي- تقف حجر عرثة �أمام متتع �أبناء �لأم �ليمنية بحقوقهم �لد�شتورية و�لقانونية، من ذلك نذكر 
مثاًل �ملادة 21 من �لقانون رقم 13 ل�شنة 2001 ب�شاأن �لنتخابات �لعامة و�ل�شتفتاء)(، و�ملادة 11 من 
�لقانون رقم 66 ل�شنة 1991 ب�شاأن �لأحز�ب و�لتنظيمات �ل�شيا�شية)(، و�ملادة 23 من �لقانون رقم 15 
ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم هيئة �ل�شرطة)(، و�ملادة 45/�أ من قانون �أكادميية �ل�شرطة رقم 10 ل�شنة 
(2001(. �إ�شافة �إىل ما �أبقاه �مل�شرع من ن�شو�س يف قانون �جلن�شية ذ�ته و�لتي تتعار�س مع ن�س �ملادة 

�لثالثة ب�شورتها �جلديدة.
وهنا نو�شي �مل�شرع �لقيام مبا يلزم لإجر�ء �لتعديالت �ل�شرورية و�لعاجلة لتجنب مثل هذ� �لتعار�س 
مينيون  فهوؤلء  و�لقانونية.  �لد�شتورية  حقوقهم  ممار�شة  من  �ليمنية  �لأم  �أبناء  متكني  �أجل  من  �لبني، 
�أ�شالء يتمتعون باجلن�شية �ليمنية من حلظة �مليالد بناء على حق �لدم من جهة �لأب �أو جهة �لأم. وما د�م 
�أن �لن�س �لقانوين قد منح هوؤلء �جلن�شية �لأ�شلية بناء على حق �لدم من جهة �لأم، وماد�م �أن �لن�س قد 
ورد بالعموم �أيًا كان حمل �مليالد يف �ليمن �أو خارجها، فال يجوز تبعًا لذلك �شرف �لن�س �إىل غري هذ� �ملعنى.
�لتفرقة  ُتعمل  �لتي  �لن�شو�س  �إعمال  كما نو�شي �جلهات �لر�شمية و�جلهات �لق�شائية بالتوقف عن 
بني �أبناء �لأم �ليمنية و�أبناء �لأب �ليمني �إىل حني تعديلها، مما يحفظ لهوؤلء حقهم يف �لتمتع باحلقوق 
تقدمي  �إىل  �لإد�رة  جهة  من  �ملبادرة  �شرورة  مع  �أ�شالء.  مينيني  بكونهم  بالوطنيني،  �مل�شرع  خ�شها  �لتي 

�ملقرتحات �لكفيلة بتطبيق ن�س �ملادة �لثالثة من قانون �جلن�شية.
ومن جانب �آخر هناك معوقات �إد�رية تتمثل يف ��شرت�ط جهة �لإد�رة على �أبناء �لأم �ليمنية �أن 

يتقدمو� بطلب �إىل وزير �لد�خلية، وهذ� �لإجر�ء مل يرد به ن�س قانوين، فامل�شرع قد جعل �أبناء �لأم 
�ليمنية مثل �أبناء �لأب �ليمني يف �شاأن �لتمتع باجلن�شية �ليمنية �لأ�شلية مبجرد �مليالد دون �أن يتطلب

 �لقيام باأي �إجر�ء �آخر كتقدمي �لطلب �أو غريه، �إذ كل ما عليه هو �ثبات و�قعة �مليالد ون�شبه �إىل �أمه. 
�أما �أن ت�شرتط �لإد�رة �شرورة تقدمي طلب �إىل وزير �لد�خلية فهو �إجر�ء غري قانوين، بل و�لأمر من 

- وقد جرى ن�ص هذه املادة على النحو التايل, « ي�سرتط فيمن ير�سح يف اللجنة العليا لالنتخابات اأن تتوفر فيه ال�سروط الآتية, ... ب - اأن يكون من اأبوين مينيني».
- وقد جرى ن�ص هذه املادة على النحو التايل, « مع مراعاة اأحكام الفقرتني )3 , 4( من املادة )10( ي�سرتط فيمن ي�سرتك يف تاأ�سي�ص حزب اأو تنظيم �سيا�سي الآتي, 

اأ- اأن يكون من اأب ميني».
- وقد جرى ن�ص هذه املادة على النحو التايل, « ي�سرتط فيمن يعني برتبة �سابط يف وظائف هيئة ال�سرطة مايلي, 1 - ن يكون متمتعًا باجلن�سية اليمنية ومن اأب ميني».

- وفد جرى ن�ص هذه املادة على النحو التايل, « يجب اأن تتوفر يف طالب اللتحاق بكلية ال�سرطة ال�سروط التالية, اأ – اأن يكون متمتعًا باجلن�سية اليمنية ومن اأب ميني».
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ذلك �أنه قد يوحي باأن لوزير �لد�خلية حق �لختيار بني �ملنح و�لرف�س، وهذ� �أمر مرفو�س متامًا يف 
ظل �لتعديل �جلديد حيث مل يرتك �مل�شرع فيه جلهة �لإد�رة �أي �شلطة تقديرية.

خامتة البحث
 ،2010 25 ل�شنة  1990 بالقانون رقم  6  ل�شنة   لقد جاء �لتعديل �جلديد لقانون �جلن�شية رقم  
جمهزً� على م�شكلة كانت توؤرق �لفكر �لقانوين و�ملجتمع باأ�شره. ففي ظل �لقانون �لقدمي كان هناك متييز 
و��شح بحق �أبناء �لأم �ليمنية �ملتزوجة باأجنبي، و�لذين مل يكن لهم �إل طريق �لتجن�س �لعادي لكت�شاب 
�جلن�شية �ليمنية، وما يرتتب على ذلك من �نتقا�س حلقوقهم لكونهم يحملون جن�شية طارئة. على عك�س 
�أبناء �لأب �ليمني �ملتزوج باأجنبية، �لذين يكت�شبون �جلن�شية �لأ�شلية بناء على حق �لدم من جهة �لأب، 

وما يرتتب على ذلك من متتعهم بكافة �حلقوق �لقانونية �لتي يتمتع بها �لوطنيون.
ومن خالل در��شتنا لهذه �لتعديل وبيان �أحكامه و�شروطه ونتائجه، فاإننا قد تو�شلنا �إىل بع�س �لنتائج 

ونختمها ببع�س �لتو�شيات �لتي نعر�شها على �لنحو �لتايل: 

أواًل: نتائج البحث:
ل�شنة   25 رقم  بالقانون  �ل�شادر  �جلديد  �لتعديل  يف  �لأ�شلية،  �ليمنية  �جلن�شية  بناء  �مل�شرع  1.�أ�ش�س 
�لأم  �أبناء  بني  �لتعديل  هذ�  بعد  فرق  فال  �لأم.  �أو  �لأب  جهة  من  �ملطلق  �لدم  حق  على   ،2010
حتققت  و�شو�ًء  �مليالد،  مبجرد  �لأ�شلية  �جلن�شية  يكت�شبون  فجميعهم  �ليمني،  �لأب  و�أبناء  �ليمنية 

و�قعة �مليالد على �لإقليم �ليمني �أو يف �خلارج.
2.منح �مل�شرع �ليمني �أبناء �لأم �ليمنية �ملولودين قبل تاريخ 2010/11/21 فر�شة �كت�شاب �جلن�شية 
�لطلب  بهذ�  يتقدم  �أن  ويجب  �لد�خلية،  وزير  �إىل  عليها  �حل�شول  طلب  تقدمي  عرب  وذلك  �ليمنية، 
خالل مدة �لثالث �ل�شنو�ت �لتالية ل�شدور �لقانون. �إل �أن هذه �جلن�شية تعد جن�شية طارئة، ب�شبب 

�كت�شابها يف وقت لحق للميالد.
من  ذلك  على  يرتتب  وما  �جلن�شية  تعدد  لتجنب  �جلن�شية  عن  �لتخلي  فكرة  على  �مل�شرع  3.�عتمد 
�لذي  �ليمنية  �لأم  لبن  يجوز  حيث  جو�زي  �أمر  هو  �لتخلي  هذ�  �أن  مالحظة  مع  قانونية،  م�شكالت 
�كت�شب �جلن�شية �ليمنية مبوجب ن�س �ملادة 3 �أن يتخلى عن �جلن�شية �ليمنية مبجرد �إعالن �لوزير 
برغبته تلك. وقد �أثبت �مل�شرع هذ� �حلق يف �لتخلي لالأبناء �لق�شر و�لبالغني على �ل�شو�ء، حيث حتل 

�إر�دة �لويل و�لقيم حمل �إر�دة �لقا�شر يف هذ� �لإعالن.
4.حر�س �مل�شرع من خالل �لتعديل �جلديد على جتنب حالت �نعد�م �جلن�شية �لتي كان يقع فيها �أبناء 
�ليمنية  �لأم  لأبناء  �جلن�شية  �نعد�م  حالت  على  نهائي  وب�شكل  ق�شى  �لتعديل  فهذ�  �ليمنية،  �لأم   
�ملولودين يف �ليمن �أو خارجها لأب غري ميني بعد 2010، و�شو�ء كان هذ� �لأب يحمل جن�شية دولة 
�أجنبية �أو كان ل يتمتع بجن�شية �أي دولة. �إل �أن معاجلة �مل�شرع لو�شع �أبناء �لأم �ليمنية �ملولودين 

قبل11/21/ 2010 قد �شابه �لكثري من �لق�شور.
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�لتعديل  �ليمني مبوجب  و�أبناء �لأب  �ليمنية  �أبناء �لأم  �مل�شاو�ة بني  �مل�شرع على  5.بالرغم من حر�س 
�جلديد، �إل �أن هذ� �لأمر ماتز�ل تو�جهه بع�س �لعقبات �لت�شريعية، لعل من �أبرز تلك �لعقبات هو 
�شرورة تعديل بع�س �لقو�نني �خلا�شة مثل: �لقانون رقم 13 ل�شنة 2001 ب�شاأن �لنتخابات �لعامة 
و�ل�شتفتاء، و�لقانون رقم 66 ل�شنة 1991 ب�شاأن �لأحز�ب و�لتنظيمات �ل�شيا�شية، و�لقانون رقم 15 

ل�شنة 2000 ب�شاأن تنظيم هيئة �ل�شرطة، وقانون �أكادميية �ل�شرطة رقم 10 ل�شنة 2001 . 

ثانيًا: توصيات البحث:
1.تو�شية للم�شرع �ليمني ب�شرورة �لت�شدي جلميع �لن�شو�س �لتي تعمل �لتفريق بني �أبناء �لأم �ليمنية 
�لأم  �بن  يتمكن  حتى  �لت�شريعات،  تلك  من  �لن�شو�س  هذه  حذف  خالل  من  وذلك  �ليمني،  �لأب  و�أبناء 
�ليمنية من ممار�شة حقوقه �لد�شتورية و�لقانونية. ومن جانب �آخر �شرورة �إعادة �لتجان�س و�لتنا�شق 
�لأحيان، مما  بع�س  و�لتناق�س يف  �للب�س  يثري  فالقانون يف و�شعه �حلايل  قانون �جلن�شية.  ن�شو�س  بني 

يخلق بع�س �مل�شاكل يف تطبيقه. 
�جلن�شية  ��شرتد�د  حق  �إ�شافة  ل�شرورة  �جلن�شية-  لقانون  قادم  تعديل  �أي  يف  �لتنبه-  �مل�شرع  2.على 
�ليمنية لأبناء �لأم �ليمنية �لذين تخلو� عن جن�شيتهم �ليمنية عن طريق �لويل �أو �لقيم قبل بلوغهم 
�شن �لر�شد و�لذي �أعطاهم �مل�شرع ذلك �حلق مبوجب �ملادة 3/-1 د، بحيث تكون �لإ�شافة " ويكون للقا�شر 
�لذي ز�لت �جلن�شية �ليمنية عنه تطبيقًا حلكم �لفقرة ) د( من هذه �ملادة �أن يعلن رغبته يف ��شرتد�دها 
خالل �ل�شنة �لتالية لبلوغه �شن �لر�شد". فهذ� �لتخلي قد يكون ب�شبب تعجل �أو كيد من �لقيم �أو �لنائب 
�لقانوين لهذ� �لقا�شر يف وقت ل �إر�دة له يف ذلك. وهذ� �ل�شرتد�د �ملقرر مبوجب هذه �لإ�شافة يختلف 

عن �أحكام �ل�شرتد�د �ملقررة مبوجب �ملادة 15 من ذ�ت �لقانون.
�لغاية  �ملنفذة لقانون �جلن�شية حتى تتحقق  �لتنفيذية  باإ�شد�ر �لالئحة  �ملعنية  3.كما نو�شي �جلهات 
للقانون  و�ملنفذة   1990 يف  �ل�شادرة  بالالئحة  يعمل  ز�ل  ل  حيث  �جلديد،  �لتعديل  من  �لت�شريعية 

�لقدمي بالرغم من �إجر�ء ثالثة تعديالت عليه.
4.تو�شية للجهات �لإد�رية و�لق�شائية، حيث يجب �لتنبه �أن مثل هذ� �لتمييز يعد خمالفة د�شتورية، 
وبالتايل يجب �لتوقف عن �إعمال مثل تلك �لن�شو�س �لتي تقرر �لتمييز بني �أبناء �لأم �ليمنية و�أبناء 

�لأب �ليمني حلني �شدور �لتعديالت �لت�شريعية �لالزمة لذلك.
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قائمة املراجع

)1(د. �أبو �لعال على �أبو �لعال �لنمر: �لنظام �لقانوين للجن�شية �مل�شرية، د�ر �لنه�شة �لعربية، �لقاهرة 2000.
)2( �أحمد بن حجر �لع�شقالين: فتح �لباري �شرح �شحيح �لبخاري، د�ر �لريان للرت�ث طبعة 1986.

�لفر�س  و�مل�شاو�ة يف  ب�شاأن �حلق يف �جلن�شية   2004 9 فرب�ير  �ل�شادر يف  �لأوربي  �لربملان  )3( تقرير 
�نظر �لتقرير من�شورً� على �لر�بط �لتايل:

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDoce/Docs04/
.FDOCI10070.htm

)4(د. جمال حممود �لكردي: �أولد �لأم �مل�شرية بال هوية رغم تعديل قانون �جلن�شية، د�ر �لنه�شة �لعربية، 
�ليمني،  �لت�شريع  و�إقامة �لأجانب يف  �أحكام �جلن�شية ونظم �جلو�ز�ت ودخول  �لعامري:  )5( د. ر�شاد 

�لطبعة �لأوىل 2015 بدون نا�شر.
)6( د. عبد �ملنعم زمزم: جن�شية �أبناء �لأم �مل�شرية، �لطبعة �لأوىل، د�ر �لنه�شة �لعربية، �لقاهرة 2005.
�لبيان،  �ملتحدة، مطابع  �لعربية  �لإمار�ت  �أحكام �جلن�شية يف دولة  �لعال:  )7( د. عكا�شة حممد عبد 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2004.
)8(د. عكا�شة حممد عبد �لعال: �لو�شيط يف تنازع �لقو�نني، مطابع �لبنيان، دولة �لمار�ت �لعربية 2003.
)9( د. عكا�شة حممد عبد �لعال: �لجتاهات �حلديثة يف م�شكلة تنازع �جلن�شيات، د�ر �جلامعة �جلديدة، 

�لإ�شكندرية 2012. 
�ملتفوق  �ملقارن،  و�لقانون  �ليمني  �لقانون  يف  �جلن�شية  و�أحكام  مبادئ  �ملوؤيد:  �هلل  عبد  حممد  )10(د. 

للطباعة و�لن�شر، �شنعاء 2011.
)11( د. مرمي �جلويف: �أحكام تنظيم �جلن�شية يف �لقانون �ليمني، طبعة جامعة �شنعاء، 2015.

)12(د. ه�شام علي �شادق: �لقانون �لدويل �خلا�س، د�ر �لفكر �جلامعي، 2005.
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قسم 
الرسائل العلمية



  رؤية الكلية
توفري بيئة تعليمية متطوره تساهم 
يف خدمة اجملتمع واإلرتقاءباخلدمات
 الصيدالنية وجماالت البحث العلمي.

  رسالة الكلية
التميز واإلبتكار يف التعليم الصيدلي والبحثالعلمي 

حمليًا وإقليميًا وعامليًا.

  أهداف الكلية

 ختريج صيادلة على مستوى عالي من الكفاءة قادرين على املنافسة .	. 
 التدريب األمثل للطالب مبا ميكنهم تطوير قدراتهم يف املستقبل.	. 
مواكبة حتسني وتطوير مناهج الكلية وصواًل اىل أعلى املستويات العلمية.	. 
املساهمة والتطوير للبحوث اليت تتناول املشاكل الصحية والصيدالنية يف اجملتمع .	. 
االرتقاء مبستوى التعليم وخدمة اجملتمع.	. 
لتطوير 	.  والدولية  والعربية  احمللية  األكادميية  املؤسسات  مع  التعاون  عالقات  وتفعيل  تطوير 

العملية التعليمية.
يف 	.  حتديات  من  األمثل  بالشكل  للتعامل  واملهنية  العلمية  واملعارف  للمهارات  املستمر  التطوير 

اجملال الطيب على كافة املستويات.

كلية �ل�شيدلة
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قياس تأثري بنك التسليف التعاوني والزراعي 
على النمو االقتصادي يف اجلمهورية اليمنية 

ARDL باستخدام منوذج
ر�شالة مقدمة  للح�شول على درجة �ملاج�شتري يف �لقت�شاد �لزر�عي

إعـــــداد الباحثة:
حنان حممد أمحد املروني
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قياس تأثري بنك التسليف التعاوني والزراعي على النمو االقتصادي 
ARDL يف اجلمهورية اليمنية باستخدام منوذج

ر�صالة مقدمة  للح�صول على درجة املاج�صتري يف االقت�صاد الزراعي
اإعـــــداد الباحثة : حنان حممد اأحمد املروين

جلنة اإلشراف 
مشرفاً رئيسي                                                                       1 -  أ. د / عدنان عبدالويل الصنوي                    

        اأ�ستاذ القت�ساد الزراعي امل�سارك -  كلية الزراعة - جامعة �سنعاء . 
مشرف مشارك  2 -  أ. د / خالد ناصر احلاج                            

        اأ�ستاذ القت�ساد الزراعي امل�سارك -   كلية الزراعة – جامعة �سنعاء .

جلنة املناقشة 

1 -  أ. د / عدنان عبدالويل الصنوي                  مشرف رئيسي                                                                     
        اأ�ستاذ القت�ساد الزراعي امل�سارك -  كلية الزراعة - جامعة �سنعاء . 

ممتحن داخلي  2 -  أ. د / خالد قاسم قايد صاحل                        
        اأ�ستاذ القت�ساد الزراعي امل�سارك -   كلية الزراعة – جامعة �سنعاء .

ممتحن خارجي 3 – أ . د / حييى عبد الغفار عبد القادر حسان        
        اأ�ستاذ القت�ساد الزراعي امل�سارك -   كلية التجارة – جامعة تعز .

م  2017   - هـ   1438
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قياس تأثري بنك التسليف التعاوني والزراعي على النمو االقتصادي يف 

ARDL اجلمهورية اليمنية باستخدام منوذج

املستخلص
�أهمية هذ� �لنظام من خالل  �أ�شا�شية للنمو �لقت�شادي، تنبع  يعترب �لنظام  �مل�شريف �ملتطور ركيزة 
�لقرو�س،  ومنح  ود�ئع،  ب�شكل  �ملحلية  �ملدخر�ت  تعبئة  مثل:  �لقت�شاد  يوؤديها يف  �لتي  �ملهمة  �خلدمات 
وت�شهيل  �ملخاطر،  وحتويل  �مل�شارف(،  من  يقرت�شون  �لذين  �مل�شاريع  �لأعمال)�أ�شحاب  مدر�ء  ومر�قبة 
�لعمليات �ملالية. تهدف هذه �لدر��شة �إىل قيا�س تاأثري �لتطور مل�شريف على �لنمو �لقت�شادي يف �جلمهورية 
�ليمنية ممثلة ببنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي، ومن خالله مت ��شتخد�م جمموعة من �ملوؤ�شر�ت منها 
�إجمايل  �إىل  بالإ�شافة  �لتمويلية،  و�لأن�شطة  و�لت�شهيالت  �لقرو�س  �إجمايل  �لعمالء،  ود�ئع  �إجمايل 
��شتخدم  كما  �مل�شريف،  للتطور  كموؤ�شر  �حلقيقية  بالأ�شعار  جميعها  �لأخرى  �لبنوك  لدى  �لبنك  �أر�شدة 
�لناجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�شعار �حلقيقية كموؤ�شر للنمو �لقت�شادي، و��شتخدمت هذه �لدر��شة �لطريقة 
�لقيا�شية �لنحد�ر �لذ�تي لالإبطاء �ملوزع ARDL و كان من �أبرز �لنتائج �أن �جلهاز �مل�شريف �ليمني ممثاًل 
�ليمن.  يف  �لقت�شادي  �لنمو  ت�شجيع  يف  فعال  دور  لعب  ي�شتطع  مل  �لزر�عي  و  �لتعاوين  �لت�شليف  ببنك 
وبالتايل ل بد من �تخاذ �شيا�شات هادفة ت�شعى �إىل تفعيل دور �جلهاز �مل�شريف يف �إجمايل عملية �لتطور 

�لقت�شادي يف �ليمن �أهمها:
�لقت�شاد. يف  �خلا�س  �لقطاع  دور  تطوير  و  تفعيل   )1

من دور �لأن�شطة �لقت�شادية غري �لر�شمية للقطاع �خلا�س يف �لقت�شاد. �حلد   )  2
�ملايل،  �لكبح  �شيا�شات  جميع  من  �مل�شريف  �جلهاز  حترير  مبعنى  �مل�شريف  �جلهاز  على  �لقيود  تقليل   )3

بالإ�شافة �إىل  حتقيق �ل�شتقر�ر �لأمني و�ل�شيا�شي يف �ليمن.
4( تطوير �أنظمة �لعمليات �مل�شرفية مبا يتنا�شب مع �لأو�شاع �جلديدة لالقت�شاد بالبلد و تعديل �شروط 

و ن�شب منح �لإقر��س. 
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اإلطار العام للدراسة
املقدمــــة :    

تعترب �لأنظمة �أمل�شرفية من �أهم �لأنظمة يف �أي بنيان �قت�شادي حيث تلعب دور �أ�شا�شي يف �لو�شاطة 
�ملالية بني �أماكن �لفائ�س و�لعجز يف �لقت�شاد �لقومي ككل، ويرى بع�س �لعلماء �أن تكوين ر��س �ملال يعترب 
�شرط �أ�شا�شي للنمو �لقت�شادي. لذلك فالأنظمة �ملالية غري �ملتطورة  للدول �لنامية  يعترب تكوين  ر�أ�س 
�ملال �شعب �لتحقيق، يف فرتة �خلم�شينات و�ل�شتينات وحتى �ل�شبعينات من �لقرن �ملا�شي، معظم حكومات 
دول �لعامل مار�شت دورً� و��شحًا يف �لتدخل يف �أنظمتها �ملالية عن طريق �شيا�شات �حتكار ملكية �ملوؤ�ش�شات 
�ملالية  و�لتدخل �ملتز�يد يف �لأعمال �مل�شرفية مثل �لتحديد �ملركزي لأ�شعار �لفائدة وتوجيه �لئتمان 
من  �لأ�شا�شي  �لهدف   )financial Repression( �ملايل  �لكبح  ب�شيا�شات  �شميت  �ل�شيا�شات  هذه  وغريها. 
يقوم   �إن  و�مل�شريف  �ملايل  �لنظام   �مل�شرفية من قبل �حلكومة هو جعل  �لأعمال  �لو��شع يف  �لتدخل  هذ� 
بدور فعال يف متويل وتعجيل عملية �لتنمية �لقت�شادية. و�نتقد �لكثري من �لقت�شاديني �شيا�شة �لكبح 
�ملايل و�عتربو� �أن �شيا�شات �لكبح �ملايل و�لتدخل �حلكومي يف �لأعمال �مل�شرفية يوؤدي �إىل �شعف �جلهاز 
�قرتحو�  �ل�شبب  لهذ�  �لقت�شادي.  �لنمو  تدهور  وبالتايل  و�ل�شتثمار  �لدخار  تقليل  و�إىل  �مل�شريف، 
و��شتثمار  �دخار  معدلت  حتقيق  �أجل  من  وحل  كبديل   )financial Liberalization( �ملايل  �لتحرير 

عالية و�أي�شا تطوير �لنظام �ملايل وبالتايل هذ� يوؤدي �إىل معدلت منو �قت�شادية عالية. 
 : �أول  بهدف  �ملايل  �لتحرير  �شيا�شات  نحو  هذ�  يومنا  �إىل  �ل�شبعينات  منذ  �لدول  من  �لكثري  �جتهت 
�لتاأثري�ت  خالل  من  �لقت�شادية  �لتنمية  عملية  تعجيل   : وثانيًا   ، و�مل�شرفية  �ملالية  �لأنظمة  تطوير 
�لإيجابية للتطور �ملايل و�مل�شريف على �لتنمية �لقت�شادية �لعديد من دول �لعامل وتخلت عن �شيا�شات 
�لكبح �ملايل �إل �أن نتائج  �لتحرير �ملايل جاءت متفاوتة  من دولة �إىل �أخرى. لقد �شهد �لقت�شاد �لعاملي 
خالل �لعقدين �لأخريين من �لقرن �لع�شرين �لعديد من �لتحولت يف �إطار ما ي�شمي بالعوملة �لقت�شادية، 
و�لتي بنيت على �أ�شا�س �لتحرير �لقت�شادي و�ملايل من خالل رفع �لقيود �جلمركية وحترير حركة �ل�شلع 
�لتحول،  هذ�  يف  و�لت�شال  �ملعلومات  لتكنولوجيا  �لكبري  �لتقدم  �شاهم  كما  �لأمو�ل،  وروؤو�س  و�خلدمات 
ففي ظل حترير �لأ�شو�ق �زد�دت حدة �ملناف�شة بدخول قوى تناف�شية كربي، كما ��شتحدثت �أدو�ت مالية 

جديدة ومتطورة، و�زد�دت �ملعامالت �ملالية و�أ�شبح تنفيذها ب�شكل �شهل و�شريع.  
�إن من �أهم �أهد�ف �ل�شيا�شات �لقت�شادية رفع �مل�شتوى �ملعي�شي لالأفر�د وزيادة �لرفاهية لهم د�خل 
�ملجتمعات وهذ� ما ت�شعى �إليه غالبية �لدول من خالل زيادة �لدخل �لفردي �حلقيقي و�لذي يعترب �أهم 
موؤ�شر للنمو �لقت�شادي لأي دولة، وقد �هتم �ملفكرون �لقت�شاديون مبو�شوع �لنمو �لقت�شادي وحاولو� 

�إيجاد مناذج تف�شر منوه لأنها  تعترب عملية �شاملة لكافة نو�حي �حلياة وحتتاج �إىل �أن تتوفر للدولة 
م�شادر مالية كافية تلبي �حتياجاتها من متويل �ل�شتثمار و�لإنتاج، وتعاين �لدول �لنامية من م�شكلة 
متويل �لتنمية �لقت�شادية، وتعترب من �أهم �ملعيقات �لتي تعمل على ف�شل �شيا�شة �لإمناء فيها، وهنا يقوم 
�لقطاع �مل�شريف بدور حيوي يف متويل �لقت�شاد لأي دولة، لذلك فان �لنمو يف �لقطاع �مل�شريف �شيوؤدي �إىل 
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زيادة معدل �لنمو �لقت�شادي للدولة فهو من �أهم م�شادر �لتمويل �لد�خلي للدولة، ويت�شح دور �لقطاع 
�مل�شريف يف �لتنمية من خالل ما يقدمه من متويل لتكوين ر�أ�س �ملال للم�شاريع يف كافة �ملجالت، وقدرته 
على ح�شد �لود�ئع حيث يقوم بدور �لو�شيط بني �ملقرت�شني و�ملودعني، �لتي �شت�شاعد يف �لنمو �لقت�شادي 

�ذ� قدمت لإقامة م�شاريع ��شتثمارية وهذ� �شيوؤدي �إىل تو�شع �قت�شادي يف كافة �ملجالت.
وباعتبار �أن �لبنوك ع�شب �لقت�شاد حيث متثل �لقناة �لرئي�شية لتدفق ر�أ�س �ملال ولدورها يف دعم 
�لقت�شاد، فقد تاأثرت �لبنوك ب�شكل كبري تبعا لهذه �ملتغري�ت، حيث متثلت �أهم مظاهرها يف �لجتاه نحو 
حترير �لن�شاط �مل�شريف من �لقيود، �إ�شافة �إىل تكرر �لأزمات �ملالية وزيادة حدتها، كما �زد�د �لتوجه نحو 
�لتو�شع من خالل �لندماج �مل�شريف وت�شكيل كيانات م�شرفية كربي، كما حتول دور �لبنوك من �لو�شاطة 
�ملالية �إىل �ل�شمولية، مما ميكنها من �لقيام باأن�شطة �أخرى كالتاأمني �إ�شافة �إىل ظهور �أنو�ع جديدة من 

�خلدمات �لإلكرتونية وغريها من �خلدمات و�ملنتجات �ملتطورة �لتي تقدمها �لبنوك للمجتمع.
�أ�شبحت �لبنوك يف و�شع يحتم عليها مو�كبة هذه �لتطور�ت و�ل�شتفادة من  يف ظل هذه �لتطور�ت 
�ملز�يا كاملنتجات �ملالية �جلديدة �ملبتكرة وتكنولوجيا �ملعلومات مع �لرتكيز على كفاءة �لأد�ء، �إذ �أن قدرة 
�لبنك على تخ�شي�س مو�رده بكفاءة عالية يعد من �ملتطلبات �لأ�شا�شية وك�شرط لنجاحه يف �ملحافظة 
على بقائه و��شتمر�ره و�لقدرة على �ملناف�شة. ويعترب تقييم كفاءة �لبنوك و�لعمل على مر�قبة ن�شاطها 
�لبنوك ميكن من معرفة  �لبنوك يف ظل �ملخاطر و�لتغري�ت، لذ� فقيا�س كفاءة هذه  �أمر �شروري لبقاء 
نقاط �لقوة ونقاط �ل�شعف، وحماولة ت�شحيح �لنحر�فات وتد�رك �لأو�شاع قبل فو�ت �لأو�ن، كما يظهر 
�لتطور يف �أدو�ت قيا�س �لكفاءة �لت�شغيلية فيها عن �أهمية �لأد�ء �لإيجابي يف �ل�شناعة �مل�شرفية، ويت�شح 

ذلك من خالل تطور �أو حت�شني �لعديد من �ملوؤ�شر�ت و�لتقنيات لقيا�س هذه �لكفاءة.
ومن خالل ذلك مت �ختيار بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي لدر��شة كفاءته كونه من �لبنوك �لهامة 
يف �ليمن، و�لذي مر بعدة مر�حل منذ �إن�شاءه وحتى �ليوم، بد�ية مبرحلة �لندماج بني بنكني �إىل مرحلة 
مرحلة  كل  وكانت  �مل�شرفية،  �خلدمات  جميع  ي�شمل  �شامل  بنك  �إىل  زر�عي  بنك  من  و�لتغيري  �لتطور 
تختلف عن �لأخرى و�لتي �شاأتطرق لها لي�س لغر�س �ملقارنة و�إمنا لقيا�س �لتطور يف �لبنك خالل فرتة 
�لدر��شة و�لتي كانت يف فرته �شهد فيها �لبنك تغيري�ت كبريه، كذلك �شهدت �ليمن فيها �أحد�ث �شيا�شية 
كان لها تاأثري�تها �ل�شلبية على �لقطاع �لقت�شادي ب�شكل عام وعلى �لقطاع �مل�شريف ب�شكل خا�س، و�أخرها 
�أحد�ث �لعام 2011 و�لأحد�ث �ل�شيا�شية �ملتالحقة �لتي �أدت �إىل �نعد�م �ل�شتقر�ر �لأمني و�لتي كان 
لها تاأثري�تها على �لنمو �لقت�شادي و�لذي �نعك�س على �لنمو �مل�شريف و�لفرتة �لتي تناولتها �لدر��شة من 

�لعام 1995 وحتى �لعام 2015.
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مشكلة الدراسة:
تتمثل م�شكلة �لدر��شة يف تدين م�شاهمة �جلهاز �مل�شريف يف متويل �لتنمية �لقت�شادية باليمن ، لأن 
�لقت�شاد �ليمني يعاين من �شعوبة �حل�شول على م�شادر متويل �لقت�شاد وحتقيق �لتنمية �لقت�شادية، 
وحيث �أن �لتمويل �مل�شريف يف �لو�شع �لعادي هام جد� خا�شة يف زيادة معدل �لنمو و�لتقدم على �ل�شعيد 
�لقت�شادي، فهو يعمل على زيادة �ل�شتثمار وزيادة �لإنتاج ومن ثم �لو�شول �إىل �لنمو �لقت�شادي، ول 
ز�ل �لتمويل �مل�شريف �ليمني حمدود� نظر� لعدم �لقدرة على �لتحكم بالنقد . لذلك �قت�شى تو�شيح ما 
�ذ� كان لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي باعتباره من �أهم مكونات �لقطاع �مل�شريف �ليمني دور فعال يف 

متويل �لقت�شاد وبالتايل �لتنمية �لقت�شادية ومن خالل ما �شبق تكمن م�شكلة �لدر��شة يف : 
�إىل �أي مدى ي�شاهم تطور بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي يف �لنمو �لقت�شادي يف �جلمهورية �ليمنية؟ 

فرضية الدراسة :
�ملحلي  بالناجت  و�ملتمثل  �لقت�شادي  �لنمو  على  و�لزر�عي  �لتعاوين  �لت�شليف  لبنك  �أثر  يوجد  ل 

�لإجمايل يف �جلمهورية �ليمنية. 

أهداف الدراسة :
�لهدف �لعام للدر��شة هو:

�لتعاوين و�لزر�عي على �لنمو �لقت�شادي يف �جلمهورية �ليمنية خالل  �لت�شليف  قيا�س تاأثري بنك 
�لفرتة �ملحددة يف �لدر��شة، ومن خالل هذ� �لهدف �لرئي�شي تدرجت �لأهد�ف �لتالية:

�لعالقة  ودر��شة   ARDL منوذج  با�شتخد�م  و�لزر�عي  �لتعاوين  �لت�شليف  بنك  تطور  مدى  -در��شة   1
بني �ملتغري�ت �ملهمة يف �لأجل �لطويل و�لق�شري.

�لنمو  وموؤ�شر  للقطاع �خلا�س  �ملمنوح  �مل�شريف  �لئتمان  و�لعالقة بني  �لرتباط  2 -حتديد مدى درجة 
�لقت�شادي ممثال بالناجت �ملحلي �لإجمايل.

عنه. �ملعربة  �ملوؤ�شر�ت  بع�س  در��شة  خالل  من  و�لزر�عي  �لتعاوين  �لت�شليف  بنك  دور  -تقييم   3
و�ل�شعوبات �لتي قد تو�جه �لقطاع �مل�شريف ممثلة ببنك �لت�شليف �لتعاوين  �لتحديات  على  -�لوقوف   4

و�لزر�عي يف حتقيق �لنمو �لقت�شادي.
�لتي تفيد يف در��شة �ل�شيا�شات �لقت�شادية لتطوير �جلهاز �مل�شريف. و�لتو�شيات  �لنتائج  -��شتخال�س   5

أهمية الدراسة :
تتجلى �أهمية �لدر��شة بان بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي وغريه من �مل�شارف �ملتخ�ش�شة �لأخرى يف 
�جلهاز �مل�شريف تعترب موؤ�ش�شات حمفزه للنمو �لقت�شادي وتظهر عالقة �جلهاز �مل�شريف بالنمو �لقت�شادي 
من خالل م�شتوى �لن�شاط �لقت�شادي وعالقته بالنقود و�ل�شيولة يف �ملجتمع و�لتي متثل �ملحور �لأ�شا�شي 
�لتد�ول �شجعت على زيادة �لطلب على  �لنقود يف  �لنقدية فاذ� ز�دت كمية  �ل�شيا�شة  �لذي تدور حوله 

�ل�شلع و�خلدمات وبالتايل زيادة حجم �لناجت �ملحلي �لإجمايل وحتقيق �لنمو �لقت�شادي، ولذلك هذه 



165 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�ل�شيا�شة �لنقدية ل ميكن �أن توؤدي دورها ب�شكل �شحيح �إل من خالل جهاز م�شريف متطور. وتزد�د 
�أهمية هذه  �لدر��شة  خا�شة يف �لفرتة �لتي متت بها �لدر��شة و�لتي ت�شمنت فرتتني، فرتة ما قبل حتول 
بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي من بنك متخ�ش�س �إىل بنك جتاري و�لفرتة �حلالية و�لتي مل ي�شبق �أن 
مت �لتطرق �إليها م�شبقا، بالإ�شافة �إىل �أن هذه �لدر��شة ��شتخدمت طرق قيا�شية حديثة ت�شاعد �لقياد�ت 
يف �جلهاز �مل�شريف لتطويره، وترى �لباحثة بان هذه �لدر��شة �شوف متثل �إ�شافة جديدة وهامة يف جمالها 

�إىل �ملكتبة �ليمنية.

منهجية الدراسة :
�ليمن  �لقت�شادي يف  �لو�شع  لدر��شة  و�لقيا�شي  �لو�شفي  �لإح�شائي  �لتحليل  �لدر��شة على  �شتعتمد 
�لت�شليف  بنك  و�قع  على  بالرتكيز  �ليمن  يف  وموؤ�شر�تها  �لقت�شادية  �لتنمية  و�قع  وعلى  عام،  ب�شكل 
بيانات  على  �لباحثة  �عتمدت  وقد  �لقت�شادي،  �لنمو  يف  م�شاهمته  ومدى  تطوره  وموؤ�شر�ت  �لزر�عي 
�ل�شال�شل �لزمنية و�لتي ت�شمل بيانات متغري�ت هذه �لدر��شة، ولقيا�س �لكفاءة �تبعت �لباحثة على منهج 
�ختبار �حلدود The Bounds Testing Approach للتكامل �مل�شرتك، و�ملبني على ��شتخد�م طريقة 
�لنحد�ر �لذ�تي لالإبطاء �ملوزع Autoregressive Distributed Lag Model )ARDL( وهي 
وميكن  �مل�شاهد�ت.  �نخفا�س  مع  خا�شة  �لقيا�شية  �مل�شاكل  من  كثري  وجتنب  �لتحيز  بعدم  تت�شم  طريقة 
Unit Root  للتاأكد  تطبيق منوذج ARDL عرب �أجر�ء بع�س �لختبار�ت منها �ختبار جذر �لوحدة 
من ��شتقر�ريه �ل�شال�شل �لزمنية، ثم �ختبار Wald للتكامل �مل�شرتك يف �لأجل �لطويل لختبار وجود 
عن  للك�شف  �خلطاأ  ت�شحيح  منوذج  تقدير  �إىل   بالإ�شافة  �ملتغري�ت،  بني  �لأجل  طويلة  تو�زنيه  عالقة 

�لعالقة ق�شرية �لأجل بني �ملتغري �لتابع و�ملتغري�ت �مل�شتقلة .

مصادر مجع البيانات :
لتحقيق �أهد�ف �لدر��شة جلاأت �لباحثة �إىل جمع �لبيانات من م�شادر متعددة منها �لتقليدية و�لإلكرتونية،

أوال : املصادر التقليدية : 
و�لزر�عي  �لتعاوين  �لت�شليف  لبنك  �لعمومية  �مليز�نيات  من  �لبيانات  جمع  مت   : الأولية  •امل�سادر 
من  �لبيانات  بع�س  جمع  مت  �أي�شا  للبنك،  و�لن�شر�ت  �لدوريات  وبع�س  �ل�شنوية  �لتقارير  �إىل  بالإ�شافة 

�لتقارير �ل�شنوية للبنك �ملركزي �ليمني بالإ�شافة �إىل �إجر�ء بع�س �ملقابالت بع�س �ل�شخ�شية.
الثانوية : ��شتعانت �لباحثة ببع�س �لكتب �ملتعلقة مبو�شوع �لدر��شة، بالإ�شافة �إىل بع�س  •امل�سادر 
�لر�شائل �لعلمية و�لأبحاث �لعربية و�لإجنليزية كما مت �لتطرق للعديد من �ملجالت و�لدوريات وغريها 

من �مل�شادر �لثانوية.
ثانيا : املصادر اإللكرتونية :

��شتعانت �لباحثة بالعديد من �مل�شادر �لإلكرتونية منا �شبكة �لأنرتنت وبع�س �لأقر��س �ل�شلبة و�لليزرية 
تطوير �لطار �لنظري. يف  عليها  �حل�شول  مت  �لتي   DVD
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 حدود الدراسة : 
•احلدود املكانية : �قت�شرت �لدر��شة على بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي كونه �هم مكونات �جلهاز 

�مل�شريف و�لأكرث �نت�شار� ويخدم �كرب �شريحة من �ملجتمع.
الزمانية : ي�شمل �لطار �لزمني للدر��شة على21 عام من �لعام 1995 – 2015. •احلدود 

هيكل الدراسة :
تتكون �لدر��شة من خم�شة �أبو�ب بالإ�شافة �إىل �ملقدمة و�لنتائج و�لتو�شيات وهي مق�شمة كالتايل:

�لباب �لأول :�ل�شتعر��س �ملرجعي لأهم �لدر��شات �ل�شابقة حيث ت�شمن ثالثة ف�شول �لف�شل �لأول 
تناول �لدر��شات على �مل�شتوى �ملحلي و�لف�شل �لثاين �لدر��شات على �مل�شتوى �لعربي �أما �لف�شل �لثالث فقد 

تناول �لدر��شات على �مل�شتوى �لأجنبي.
�لباب �لثاين : �لنمو و�لتنمية �لقت�شادية و�لتمويل �مل�شريف و�لعالقة بينهما)مفاهيم، نظريات،�آر�ء، 
مد�ر�س( و�لذي يعترب �لطار �لنظري للدر��شة حيث ت�شمن ثالثة ف�شول: �لف�شل �لأول : تناول �لنمو 
و�لتنمية �لقت�شادي )�ملفاهيم ، �لنظريات( و�لف�شل �لثاين : ماهية �لبنوك و�لنظام �مل�شريف، �أما �لف�شل 

�لثالث : فقد تناول �لعالقة بني �لتمويل �مل�شريف و�لتنمية �لقت�شادية )مد�ر�س، �أر�ء (.
�لباب �لثالث: ��شتعر�س و�قع �لنمو �لقت�شادي و�لنمو �مل�شريف يف �جلمهورية �ليمنية وقد ت�شمن 
ف�شلني �لف�شل �لأول: تناول �لتنمية �لقت�شادية يف �جلمهورية �ليمنية و ت�شمن ثالثة مباحث �ملبحث 
�لأول : و�قع �لتنمية �لقت�شادية يف �جلمهورية �ليمنية. �ملبحث �لثاين: موؤ�شر�ت �لتنمية �لب�شرية يف 
�جلمهورية �ليمنية. �أما �ملبحث �لثالث: فقد تناول موؤ�شر�ت �لتنمية �لقت�شادية يف �جلمهورية �ليمنية. 
وتناول �لف�شل �لثاين �لنمو �مل�شريف يف �جلمهورية �ليمنية وت�شمن مبحثني �ملبحث �لأول: و�قع �لنمو 

�مل�شريف يف �ليمن. �ملبحث �لثاين: موؤ�شر�ت �لنمو �مل�شريف باجلمهورية �ليمنية.
�لدر��شة  مو�شع  كونه  و�لتطور(  )�لن�شاأة  و�لزر�عي  �لتعاوين  �لت�شليف  بنك  تناول  �لر�بع:  �لباب 
ويت�شمن ثالثة ف�شول �لف�شل �لأول: �لتطور �لتاريخي لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي ومن ثم �لتحول 
و�لتغيري. و�لف�شل �لثاين : كان عن ��شرت�تيجية بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي )�ملنتجات و �خلدمات 

�لتي يقدمها(. �أما �لف�شل �لثالث: فقد تناول �لتطور �ملايل للبنك خالل �لفرتة �ملحددة يف �لدر��شة.
�لباب �خلام�س : ت�شمن �لتحليل �لقيا�شي لقيا�س تاأثري بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي على �لنمو 
�لف�شل  تناول  ف�شلني  �إىل  تق�شيمه  ومت   ARDL منوذج  با�شتخد�م  �ليمنية  �جلمهورية  يف  �لقت�شادي 
�لأول: منوذج �لنحد�ر �لذ�تي لالإبطاء �ملوزع ARDL )طرق �لقيا�س( �أما �لف�شل �لثاين تقدير منوذج 
�لنحد�ر �لذ�تي لالإبطاء �ملوزع ARDL )�لتحليل و �لنتائج(. وعقب ذلك �أهم �لنتائج و�لتو�شيات �لتي 

تو�شلت �إليها �لدر��شة.
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ملخص النتائج والتوصيات
متهيد :

بعد �أن قامت �لباحثة بعر�س بيانات �لدر��شة وحتليلها بو��شطة منوذج �لنحد�ر �لذ�تي لالإبطاء �ملوزع 
�أحد  در��شة  �مل�شريف، من خالل  بالتطور  �ليمني  تاأثر �لقت�شاد  قيا�س مدى  ��شتهدفت  و�لتي   ARDL
موؤ�ش�شاته �ملتمثلة ببنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي خالل �لفرتة من )1995-2015(، مت �لتو�شل �إىل 

�ألعديد من �لنتائج و�لتي على �شوئها مت ��شتخال�س عدد� من �لتو�شيات.
نتائج الدراسة :

من خالل �لدر��شة و بعد  حتليل �لبيانات قيد �لدر��شة مت �لتو�شل �إىل جملة من �لنتائج وهي: 
�أن �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �لعام  2015 ز�د مبعدل منو مقد�ره %1،092 عن �لعام 1995 يف حني   .1

ز�د �لناجت �لقومي �لإجمايل مبقد�ر 1،115 %.
عند در��شة بيانات بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي �أفادت �لنتائج �إىل �أن معدل ر�أ�س �ملال يف �لعام   .2
عن �لعام 1995،  يف حني �أن معدل �لنمو خالل �لفرتة ما بعد حتول   %  5700 مبقد�ر  ز�د    2015
  2015 �لعام  يف  مـــقد�رها  بزيادة  كان  �لفرتة)2015-2005(  خالل  �أي  �شامل  بنك  �إىل  �لبنك 
مقـــــــد�ره  منــــو  مبعــــــدل   2015 �لعام  يف  ز�د  �لربح  �شايف  �أن  كما   ،2005 بالعام  مقارنة   %  275
5464 % عن �لعام 1995، �أما �إجمايل �ملوجود�ت فقد ز�دت بن�شبة  11،495 %يف �لعام 2015عن 
�لعام 1995، يف حني ز�د يف مبعدل منو مقد�ره 1،185 % يف �لعام 2015عن �لعام 2005، وبالن�شبة 
حلجم �لأر�شدة يف �لبنوك �ملحلية و�لأجنبية فقد ز�د مبقد�ر 1،953 % يف �لعام 2015 عن �لعام 
حني كانت �لزيادة يف معدل �لنمو يف �لعام 2015عن �لعام 2005 مقد�رها 109 %، كما  يف   ،1995
 2015 �لعام  يف  ز�دت  �أنها  �لتمويلية  و�لأن�شطة  و�لت�شهيالت  �لقرو�س  لأجمايل  �لنمو  نتائج  ت�شري 
2005، �أما بالن�شبة لأجمايل ود�ئع  % عن �لعام   327 1995 ومبعدل  % عن �لعام   4818 مبعدل 
�لعمالء فقد ز�د معدل �لنمو يف �لعام 2015 عن �لعام 1995 مبقد�ر 26،799 %، وعن �لعام 2005 
�لدر��شة)2015-1995(  فرتة  خالل  �حلا�شل  �لتطور  مدى  يعك�س  وهذ�   ،%  1،321 مبقد�ر  ز�د 

بالإ�شافة �إىل مقد�ر �لن�شاط �لذي يلعبه �لبنك كاأحد �لأجهزة �مل�شرفية �ليمنية.
بانه ل يوجد عالقة طويلة  ARDL تبني  لنموذج  �لأمد  �لعالقة طويلة  3.  من خالل حتليل قيا�س 
و�لنمو  منفردة  و�لزر�عي  �لتعاوين  �لت�شليف  ببنك  ممثال  �مل�شريف  �لتطور  متغري�ت  بني  �لأمد 
ظهر   Bound test �حلدود  �ختبار  خالل  من  �نه  �إل  �لإجمايل،  �ملحلي  بالناجت  ممثال  �لقت�شادي 
�أن �لعالقة �شعيفة خالل �لفرتة �لطويلة و�لتي قد حتتاج �إىل �شنو�ت لأحد�ث �شدمة للتكيف بني 

�لتطور �مل�شريف و�لنمو �لقت�شادي.
 Error correction( من خالل قيا�س �لعالقة ق�شرية �لأمد با�شتخد�م منوذج  ت�شحيح  �خلطاأ  .4
�أن �لتطور �مل�شريف يف �ملدى �لق�شري ممثلة ببنك �لت�شليف �لتعاوين و  �إىل  �لنتائج  بينت   ،)  model

�لزر�عي لي�س له �أي تاأثري على �لنمو �لقت�شادي يف �ليمن، بالإ�شافة �إىل ذلك �أن معامل ت�شحيح 
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�خلطاأ  )ECT ) -1  هو غري معنوي �إح�شائيا مع �لإ�شارة �ل�شالبة �ملتوقعة له، وهذ� قد ي�شري �شمنا �إىل 
�نه ل يوجد هناك عالقة تكاملية بني �ملتغري�ت �أن �ملعلمة)1-(ECT هي ت�شاوي )0.016- ( و�لتي 
تعني �أن 0.016- % من �لنحر�فات �أو �لأخطاء ل ميكن ت�شحيحها خالل �لفرتة ق�شرية �لأجل و�ن  
�لنحر�فات من �لنمو �لقت�شادي طويل �لأجل قد �شحح بفرتة زمنية قد ت�شل �إىل 10 �شنو�ت هذ� 

ي�شري �إىل �أن �لتكيف يف �لنمو كان بطئ ن�شبيا يف �لنموذج.
وتطور  �مل�شريف  للجهاز  �ملال  ر�أ�س  ر�شيد  فزيادة  �لنمو،  على  �لعام  �لجتاه  معنوية  �لدر��شة  بينت   .5

�لتكنولوجيا عرب �لزمن �لطويل يوؤديان �إيل زيادة يف �لنمو �لقت�شادي.
�أن حدوث �لتغيري بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي من بنك زر�عي متخ�ش�س �إىل بنك �شامل كان له   .6
تاأثريه �لإيجابي على �لبنك من حيث �لتطور يف �لأجل �لطويل حتى و�ن كان �شعيفا، �إل �نه كان له 
دوره �لفعال يف تقدمي �خلدمة لأكرث �شريحة من �ملجتمع و�لزيادة يف عدد �ملنتجات ملو�كبة �لتطور�ت 

و�لقدرة على �ملناف�شة.
�لتجاري  �مل�شريف  �إىل �ل�شتثمار  �لزر�عي فقط  �لقطاع  �لبنك من �ل�شتثمار يف  لتغري توجهات  نظر�   .7
يف منت�شف �لعام 2004، �أي �أن �لدر��شة �حتوت فرتتني وهي ما قبل �لتغيري وما بعد �لتغيري، �أدى ذلك 
�إىل �شعف �لعالقة بني �لتطور �مل�شريف ممثال ببنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي و�لنمو �لقت�شادي 

ممثال بالناجت �ملحلي �لإجمايل.
باخت�شار، �أن �لنتائج �أعاله ك�شفت بان �لتطور �مل�شريف �ل�شعيف ممثال ببنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
مل يلعب دور� مهما يف ت�شجيع �لنمو �لقت�شادي يف �ليمن خالل �لفرتة من )1995-2015( قد يكون 
ب�شبب �تخاذ �لدولة �شيا�شة �لكبح �ملايل، كما �أن �لأو�شاع �ل�شيا�شية و�لقت�شادية �لغري م�شتقرة كان 
لها دور، لهذ� �ل�شبب فان فر�شية �لعدم تعترب مقبولة هنا و�لتي تعني �أن �لتطور �مل�شريف �ل�شعيف مل 

يكن عامل مهم لتعزيز وتطوير �لتنمية �لقت�شادية يف �ليمن.
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توصيات الدراسة:
ومن خالل هذه �لنتائج �لتي تو�شلت �إليها �لدر��شة تو�شي �لدر��شة بانه ل بد من �تخاذ �شيا�شات هادفة 

ت�شعى �إىل تفعيل دور �جلهاز �مل�شريف يف �إجمايل عملية �لتطور �لقت�شادي يف �ليمن منها: 
�لقيود على �جلهاز �مل�شريف مبعنى حترير �جلهاز �مل�شريف من جميع �شيا�شات �لكبح �ملايل. تقليل   .1

�لقت�شاد. يف  �خلا�س  �لقطاع  دور  وتطوير  تفعيل   .2
كبري. ب�شكل  و�حلكومية  �ل�شخ�شية  �لدخار�ت  ��شتقطاب  يف  �لبنك  دور  تفعيل   .3

يف  �خلا�س  للقطاع  �لر�شمية  �لغري  �لقت�شادية  لالأن�شطة  �ملالية  �ل�شتثمار�ت  دور  من  �حلد   .4
�لقت�شاد.

�ليمن. يف  و�ل�شيا�شي  �لأمني  �ل�شتقر�ر  حتقيق   .5
�لبلد ومن خاللها  �لبنك بحيث تكون مو�كبة لحتياجات  ��شتثمارية يديرها  مل�شاريع  عمل در��شات   .6

ميكن متويل ��شتثمار�ت �أخرى و�لتو�شع يف تقدمي �لقرو�س.
�أنظمة �لعمليات �مل�شرفية مبا يتنا�شب مع �لأو�شاع �جلديدة لالقت�شاد بالبلد وتعديل �شروط  تطوير   .7

ون�شب منح �لإقر��س.
د�خل �شلطة �لنقد بهدف توفري معلومات �شت�شاعد �إد�رة �لبنك على تخاذ  �لعلمي  �لبحث  دور  تعزيز   .8
قر�ر�تها وت�شاعد �مل�شتثمرين و�لعمالء يف قر�ر�تهم، وكذلك تخدم �لباحثني يف �ملجال �مل�شريف ومن 
خالل ذلك ميكن �لعمل على در��شة مل�شاريع جديدة تتالءم مع متطلبات �شوق �لعمل وتتالءم مع �أو�شاع 

�لدولة وتقدميها لل�شباب �خلريجني بقرو�س مي�شرة .
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«Measuring The Effect of Cooperative and 

Agricultural Credit Bank on the Economic Growth in 
Yemen by using ARDL Model»

A thesis submitted to the Department of Agricultural Economics & Extension 
Faculty of Agriculture, Sana’a University, in partial fulfillment of requirement for a 
Master of Science Degree in Agricultural Economy

BY :Hanan Mohammed Ahmed Al-Marwany

Abstract:
The Banking System is a fundamental pillar of economic growth. This stems 
from the importance of the system through the task performed by the services 
in the economy, such as mobilizing domestic savings and deposits, granting 
loans, controlling project managers ( entrepreneurs who borrow from banks) 
transferring risks, and facilitating financial operations. This dissertation aims to 
measure the impact of the financial system advancement on the economic 
growth in the republic of Yemen, represented by the Cooperative and 
Agricultural Credit Bank a number of indicators were used, including total 
customer deposits, total loans, credit and the bank deposits in other banks all in 
real value  prices as an indicator for financial system development and the Gross 
Domestic Product (GDP) in real value prices was also used as a an indicator for 
economic growth. This study applied the Autoregressive Distributed Lag 
(ARDL) Model. 
The study result suggested that the Yemeni banking system represented by the 
Cooperative and Agricultural Credit Bank (CAC Bank) was unable to play an 
active role in encouraging economic growth and thus it is necessary to take 
targeted policies that seek to activate the role of 
the banking system in the overall economic development process in Yemen, and 
those could include: 

1.Promoting  the role of the private sector in the economy.
2.Formalizing the informal economy  
3.Reducing the restrictions on the banking system by liberalizing the banking 

system in all-fiscal restraint policies and Attaining political and security 
stability in the country.

4.Enhancing the banking operations system in accordance with the new 
circumstances of the economy of the country.  
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امللف االحصائي



كلية �لهند�شة وتكنولوجيا �ملعلومات

  رؤية الكلية
حتقيق التميز يف تقديم اخلدمات التعليمية 

والبحثية يف كافة جماالت اهلندسة والتكنولوجيا مبا يسهم 
يف حتقيق رؤية جامعة العلوماحلديثة واليت تسعى اىل تطوير

 اجملتمع واالقتصاد احمللي واإلقليمي.

  رسالة الكلية
تقديم برامج دراسية يف العلوم اهلندسية و تكنولوجيا املعلومات لتلبية احتياجات سوق العمل احمللى 
واإلقليمي فى إطار من االلتزام بأخالقيات املهنة وميثاق العمل اهلندسي و التكنولوجي واملساهمة فى 

دعم خطط التنمية.

أقسام الكلية

قسم اهلندسة املعمارية 	. 
قسم هندسة التصميم الداخلي	. 
قسم هندسة االتصاالت وااللكرتونيات	. 
قسم هندسة تكنولوجيا شبكات احلاسوب	. 
قسم هندسة احلاسوب 	. 
قسم تكنولوجيا املعلومات 	. 
قسم نظم املعلومات احلاسوبية	. 
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جدول رقم ) 1 ( : تطور موؤ�شر�ت �لتعليم يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة1995 - 2013

عدد�ل�شنو�ت 
 �ملد�ر�س

معدل 
معدل عدد �ملعلمني�لنمو

�لنمو

عدد �لطالب 
يف �لتعليم 

�لأ�شا�شي

عدد طالب 
�ملرحلة 
�لثانوية

�إجمايل طالب 
�لتعليم �لعام

معدل 
�لنمو

عدد طالب 
�جلامعات 
�حلكومية

معدل �لنمو

199510803--89776--24930172325062725523--13083--
199610007-7.3971578.224254722542552679727-1.7997190632.8
19971214021.311616219.5255732928957828469076.288078-9.3
19981483022.1113698-2.12847941336294318423511.813188049.7
199912328-16.813639519.9304317137742534205967.415553717.9
200011669-5.3127857-6.227882813744833162764-7.5147181-3.5
20011338114.696796-24.2340150348457338860762416773013.9
200213299-0.693227-3.6351811851306540311833.71763035.1
2003135351.7976114.7370257153992542424965.2175536-0.4
2004137191.31026285.1388544157909644645375.2173247-1.3
2005142463.81060623.3407229459511446674084.51642085.2
20061497517.718954878.739718535257904497643-3.61695393.2
2007150680.62013696.3417956155147747310385.118834311.09
2008152901.4191462-4.9418968156090747505880.4188145-0.1
2009156612.42030276.04432745058082949082793.31933712.7
201015651-0.06201449-0.7440267957489949775784.82034975.2
201112708-18.898482-51.1465639061559152719815.92034970
201212665-0.31003601.9470559664533853509341.52139100.52
غ . مغ . م2013130042.61041833.8494085969032656311855.2

�مل�شدر : كتاب �لإح�شاء �ل�شنوي ) �أعد�د متفرقة (، غ . م ) غري متاح ( .:



183 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 1 ( : تطور موؤ�شر�ت �لتعليم يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2013 

 

�مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 1 ( .



جامعـة العلــوم الحديثة184
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 2 ( : تطور عدد �ل�شكان و�لناجت �ملحلي و�لقومي �لإجمايل يف �جلمهورية �ليمنية
خالل �لفرتة 1995 – 2015

معدل �لنموعدد �ل�شكان�ل�شنو�ت 
�لناجت �ملحلي 

�لإجمايل 
باملليون ريال

معدل �لنمو
�لناجت �لقومي 

�لإجمايل 
باملليون ريال

معدل
 �لنمو

�لناجت �ملحلي �لإجمايل 
�حلقيقي باملليون ريال

199515،421،000---511،058---494،885---1،372،929
199615،961،0003.5736،38544664،91734.31،395،571
199716،520،0003.5888،80820.6812،76822.21،455،242
199817،090،0003.4849،321-4.4801،505-1.31،527،988
199917،700،0003.51،132،61933.31،026،94328.11،617،833
200017،861،0000.91،756،99955.11،642،60259.91،756،999
200117،993،0000.71،895،9457.91،790،1728.981،860،594
200218،540،00032،150،89513.42،018،96612.71،955،359
200319،104،00032،486،73215.62،311،02314.42،067،109
200419،685،00032،885،580162،650،04914.62،163،103
200520،283،00033،646،55726.33،351،00226.42،274،833
200620،901،00034،495،17923.24،265،58627.22،380،921
200721،539،00035،099،90513.44،845،83813.62،462،533
200822،198،00036،072،27219.65،711،28917.82،562،140
200922،864،00035،772،915-4.95،553،524-2.72،667،706
201023،584،0003.16،786،81417.56،410،63915.42،756،626
201124،312،00036،644،660-12.096،167،729-3.72،340،493
201225،066،0003،16،875،2533.46،616،1467.22،391،392
201325،843،0003.17،459،6998.57،135،6197.82،469،281

1201426،644،00037،308،532-2.026،955،160-2.52،232،976
201526،833،0000،76،094،513-16.66،013،309-13.51،914،106

�مل�شدر : �أعد�د متفرقة من كتاب �لإح�شاء �ل�شنوي .



185 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 2 ( : تطور �لناجت �ملحلي و�لقومي �لإجمايل يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2015

 

�مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 2 ( .



جامعـة العلــوم الحديثة186
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 3 ( : تطور متو�شط ن�شيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2015

معدل �لنمودولرريال�ل�شنو�ت 
199533،140331---
199646،13635939.2
199753،80241616.6
199849،696365-7.6
199963،98941028.7
200098،37060853.7
2001105،3716247.1
2002116،01366010.09
2003130،16870912.2
2004146،58779312.6
2005179،78393955.6
2006215،0701،09119.6
2007236،7751،19010.09
2008273،5501،36913.9
2009252،4891،244-7.6
2010287،7711،31013.9
2011273،3071،278-5.02
2012274،2861،2790.3
2013288،6541،3435.2
2014274،3031،276-4.9
2015227،1271،056-17.1

�مل�شدر: �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 2 (.



187 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 4 ( : تطور متو�شط ن�شيب �لفرد من �لناجت �لقومي �لإجمايل 
يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2015

معدل �لنمودولرريال�ل�شنو�ت 
199532،092321---
199641،65932529.8
199749،19938118
199846،899345-4.6
199958،01937323.7
200094،07340462.1
200199،4935905.7
2002108،8986209.4
2003120،97165911
2004134،62372911.2
2005165،21286322.7
2006204،0851،03623.5
2007224،9801،13110.2
2008257،2881،28814.3
2009242،8941،197-5.5
2010271،8221،23811.9
2011253،6911،187-6.6
2012263،9521،2314
2013276،1171،2854،6
2014261،0421،215-5.4
2015224،101 1042-14.1

          �مل�شدر: �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 2 (.



جامعـة العلــوم الحديثة188
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 5 ( : هيكل �جلهاز �مل�شريف يف �جلمهورية �ليمنية عام 1996

ر��س �ملال �ملدفوع �ملركز �لرئي�شيتاريخ �لتاأ�شي�س��شم �لبنكم
عددملكية ر��س �ملالباملليون

 �لفروع

16حكومي 100 %150�شنعاء1971�لبنك �ملركزي �ليمني1

%حكومي300�شنعاء1962�لبنك �ليمني لالإن�شاء و�لتعمري2  51
%خا�س  4937

يونايتد250عدن1969�لبنك �لأهلي �ليمني3  %  10031

�ردين637.4�شنعاء1972�لبنك �لعربي �ملحدود4 %بنك   1004

فرن�شي1304.5�شنعاء1975بنك �لندو�شوي�س5  %  1005

باك�شتاين564.8�شنعاء1972يونايتد بنك �ملحدودة6  %  1002

�شعودي250�شنعاء1979بنك �ليمن �لدويل7  %  25
%خا�س  753

عر�قي51�شنعاء1982بنك �لر�فدين8  %  1001

كويتي250�شنعاء1979بنك �ليمن و�لكويت9  %  1003

%�حلكومة293.1�شنعاء1982بنك �لت�شليف �لتعاوين  �لزر�عي10  86.726

خا�س  %  13.3

%�حلكومة96.7�شنعاء1976�لبنك �ل�شناعي �ليمني11  702

خا�س  %  30

%�حلكومة200.1�شنعاء1978بنك �لت�شليف لالإ�شكان12  932

خا�س  %  7

خا�س330�شنعاء1993�لبنك �لتجاري �ليمني13  %  1008

%�ردين500�شنعاء1995�لبنك �لإ�شالمي للتنمية14  2.5
خا�س  %  79.5

2

خا�س731.5�شنعاء1996بنك �لت�شامن �لإ�شالمي15  %  1003

�مل�شدر : �لتقرير �ل�شنوي للبتك �ملركزي �ليمني .



189 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 6 ( : هيكل �جلهاز �مل�شريف يف �جلمهورية �ليمنية عام 2014

تاريخ ��شم �لبنكم
ر��س �ملال �ملدفوع �ملركز �لرئي�شي�لتاأ�شي�س

عدد ملكية ر��س �ملالباملليون
�لفروع

22 حكومي100 %6000�شنعاء1971�لبنك �ملركزي �ليمني1

%حكومي15000�شنعاء1962�لبنك �ليمني لالإن�شاء و�لتعمري2  51
%خا�س  4943

% �حلكومة10000عدن1969�لبنك �لأهلي �ليمني3  10027
%�جنبي6000�شنعاء1972�لبنك �لعربي4  1009
% �جنبي6015�شنعاء1972يونايتد بنك �ملحدودة5  1003
%  �جنبي6500�شنعاء1982بنك �لر�فدين6  1001

%�جنبي15000�شنعاء1979بنك �ليمن �لدويل7  15
%خا�س  8521

%خا�س6000�شنعاء1979بنك �ليمن و�لكويت8  10011
%�حلكومة14900�شنعاء1982بنك �لت�شليف �لتعاوين و �لزر�عي9  10051

%�حلكومة200�شنعاء1977بنك �لت�شليف لالإ�شكان10  97
% خا�س  31

7600�شنعاء1993�لبنك �لتجاري �ليمني11
خا�س  90%14

حكومي  10%
12

3394�شنعاء1995�لبنك �لإ�شالمي
%�جنبي  22.0

% خا�س  73.5%
% �حلكومة  4.5

5

% خا�س20000�شنعاء1996بنك �لت�شامن �لإ�شالمي �لدويل13  96.7
% �جنبي  3.321

%خا�س9292�شنعاء1997بنك �شباأ �لإ�شالمي14  85
% �جنبي  1515

                      حتت �لت�شفية�شنعاء!998�لبنك �لوطني للتجارة و�ل�شتثمار15
16

1250�شنعاء2001بنك �ليمن و�خلليج
% خا�س  77
%�جنبي  22
% حكومي  1

2

%  خا�س6000�شنعاء2002بنك �ليمن و �لبحرين �ل�شامل17  57
% �جنبي  438

% �جنبي6533�شنعاء2007بنك قطر �لوطني18  1001

19
1955�شنعاء2008بنك �لأمل للتمويل �لأ�شغر

% �حلكومة  45
%  خا�س  20
%  �جنبي  35

17

% خا�س6000�شنعاء2010م�شرف �لكرميي للتمويل �لأ�شغر �لإ�شالمي20  10020
�مل�شدر : �لتقرير �ل�شنوي للبتك �ملركزي �ليمني .



جامعـة العلــوم الحديثة190
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 7 ( : تطور �مليز�نية �ملوحدة للبنوك يف �جلمهورية �ليمنية
 مباليني �لريالت خالل �لفرتة 1995 - 2015

معدل �لأ�شول�ل�شنو�ت 
�لنمو

�لقرو�س
ر�أ�س �ملال معدل �لنمو�لود�ئعمعدل �لنمو و�ل�شلفيات

و�لحتياطي
معدل 
�لنمو

1995178،144.7---35،985.5---98،044.2---4،600.9---

1996179،252.00.631،558.0-12.3119،824.322.26،668.844.9

1997191،487.16.874،416.1135.8139،160.116.110،761.761.4

1998212،059.210.790،788.122.0165،979.119.317،615.563.7

1999242،146.214.2100،821.111.1189،845.014.418،766.66.5

2000310،585.128.394،710.5-6.1294،795.931.619،454.43.7

2001375،503.220.9105،778.011.7307،308.623.023،851.822.6

2002464،004.423.6120،229.413.7387،804.626.227،721.016.2

2003562،995.721.3186،325.155.0474،452.322.331،010.511.9

2004686،435.721.9279،233.549.9573،540.120.937،250.520.1

2005783،880.414.2341،031.922.1637،958.811.248،924.331.3

20061،040،196.232.7406،874.819.3851،044.033.471،209.745.6

20071،300،410.325.0590،892.445.21،050،932.323.586،470.321.4

20081،544،961.618.8619،581.04.91،232،609.117.3118،972.337.6

20091،676،541.68.5875،949.941.41،342،464.88.9143،340.620.5

20101،933،794.915.3974،815.811.31،518،792.513.1176،477.023.1

20111،765،827.9-8.7933،658.8-4.21،348،632.7-11.2181،590.02.9

20122،276،134.528.91،179،620.926.31،799،481.633.4194،108.76.9

20132،776،072.122.01،722،487.346.02،225،335.023.7216،727.711.7

220142،810،001.81.21،844،791.37.12،225،701.50.0227،772.45.1

20152،768،518.4-1.51،692،626.6-8.22،150،002.5-3.4237،552.04.3
�مل�شدر: �لبنك �ملركزي �ليمني)م�شدر غري من�شور(



191 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 3 (: تطور �إجمايل قيمة �لقرو�س و�ل�شلفيات يف �جلمهورية �ليمنية 
مباليني �لريالت خالل �لفرتة 1995 – 2015

�شكل رقم ) 4 ( : تطور �إجمايل قيمة �لود�ئع يف �جلمهورية �ليمنية 
مباليني �لريالت خالل �لفرتة 1995 – 2015

�شكل رقم ) 5 ( : تطور �إجمايل قيمة ر�أ�س �ملال يف �جلمهورية �ليمنية
 مباليني �لريالت خالل �لفرتة 1995 - 2015

       �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 7 ( .



جامعـة العلــوم الحديثة192
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 8 ( : تطور �أعد�د �ملن�شاآت و�ملوؤ�ش�شات �ملالية يف �جلمهورية �ليمنية
خالل �لفرتة 2002 - 2012

�ل�شنو�تم
20112012*2010*20022003200420052006200720082009�لبيان

1818181717181818202019�لبنوك1
11111111111�لبنك  �ملركزي

1111111010111111121211�لبنوك �لتجارية
44444444444�لبنوك �لإ�شالمية

22222222333�لبنوك �لتخ�ش�شية
299341349411463529573620601541556�ل�شر�فة2

710141618181819172830�شركات �ل�شر�فة
292331335395445511555601584513526حمالت �ل�شر�فة

1515161717171718191919�شركات �لتاأمني و�شناديق �لتقاعد3
1111121313131314151515�شركات �لتاأمني

44444444444�شناديق �لتقاعد و�ملعا�شات
332332383445497564608656640580594�لإجمايل

�مل�شدر: كتاب �لإح�شاء �ل�شنوي لعام 2013.



193 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم )  9( : تطور �أ�شعار �لفائدة للبنوك �لتجارية يف �جلمهورية �ليمنية  خالل �لفرتة 1995 - 2015

�ل�شنو�ت 
�لفو�ئد على 

�شلفيات �لبنوك 
�لتجارية 

�لفو�ئد على �لود�ئع %

ود�ئع  �لدخارملدة  12 �شهرملدة 9 ��شهرملدة  6 ��شهرملدة 3 ��شهر

199530-25202121.52220
199632-25202121.52220
199721-151111111111
199820-141515151515
199928-221818181818
200020-151313131313
200120-151313131313
200221-151313131313
200321-151313131313
200421-151313131313
200521-151313131313
200621-151313131313
200721-151313131313
200821-151313131313
200921-151010101010

*201029-232020202020
*201129-232020202020
*201227-211818181818
201325-191515151515
201425-191515151515

191515151515-201525يناير
�مل�شدر: �لتقرير �ل�شنوي للبنك �ملركزي – �أعد�د متفرقة.

 



جامعـة العلــوم الحديثة194
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 10 ( : تطور �لعر�س �لنقدي يف �جلمهورية �ليمنية مباليني �لريالت خالل �لفرتة 2015 - 1995

�ل�شنو�ت 

�شبه �لنقد�لنقد
�لعملة خارج 

�لبنوك 
) �لنقد 

�ملتد�ول (

ود�ئع حتت 
ود�ئع �لإذخارود�ئع لآجل�لإجمايل�لطلب

ود�ئع  
بالعمالت 
�لأجنبية

�لود�ئع 
�ملخ�ش�شة

ود�ئع 
�ل�شمان 

�لجتماعي
�لإجمايل

1995129،114.235،021.1164،135.317،220.59،332.655،599.51،977.017،474.7101،604.3
1996120،477.036،221.0156،698.030،570.114،747.163،874.83،661.324،383.0137،236.3
1997126،903.739،480.3166،384.033،932.318،122.476،410.23،539.628،545.5160،550.0
1998139،668.440،258.8179،927.233،041.120،705.395،992.13،684.21،606.7155،029.4
1999166،923.740،272.8207،196.530،563.925،681.2111،667.64،185.01،655.1173،752.8
2000197،122.550،125.9247،248.441،781.534،651.8146،151.14،692.32،586.1229،862.8
2001212،794.869،888.6282،683.450،319.940،952.1184،030.35،063.83،635.0284،001.1
2002239،329.367،120.2306،449.578،491.551،581.5219،108.49،033.547،602.4405،817.3
2003268،812.578،652.9347،465.4106،947.259،572.5270،477.712،909.057،699.2507،605.6
2004297،938.892،602.4390،541.2148،234.472،775.3287،229.818،494.656،891.6583،625.7
2005330،619.5111،844.1442،463.6151،588.678،634.0355،514.021،308.657،771.8664،817.0
2006412،519.6145،941.1558،460.7191،255.592،611.2454،208.554،893.962،348.9855،318.0
2007425،840.3187،907.7613،748.0283،203.4103،705.5516،283.869،280.965،116.01،037،589.6
2008472،225.2207،933.4680،158.6388،776.3113،635.9534،971.292،822.267،113.31،197،318.9
2009532،322.8226،008.6758،331.4425،694.4123،124.4630،035.262،583.776،029.71،317،467.3
2010546،856.6239،276.4786،133.0472،344.8128،787.1777،963.636،135.765،357.61،480،588.7
2011777،375.7215،624.1992،999.8452،006.2127،138.6602،249.234،402.859،436.51،275،233.2
2012803،336.5301،483.51،104،820.0643،508.4168،045.6736،544.746،134.957،709.21،651،942.8
2013784،768.0331،815.01،116،583.0837،263.7194،904.7868،439.666،389.417،982.41،984،979.8
2014810،863.0318،679.11،129،542.1861،964.4205،357.6842،656.553،122.113،573.01،976،673.6
  يناير 
2015793،044.0316،045.91،109،089.9828،752.4197،321.7850،785.753،662.010،063.11،940،584.9

�مل�شدر: ن�شرة �لبنك �ملركزي يناير 2015 �س !5 ( ، كتاب �لإح�شاء �ل�شنوي ) �أعد�د متفرقة ( . 



195 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 11 ( : تطور �لعو�مل �ملوؤثرة على عر�س �لنقد يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة2015 - 1995 

�لعر�س �لنقدي�ل�شنو�ت 
�لعو�مل �ملوؤثرة على عر�س �لنقد

�لأ�شول �خلارجية
 '�شافى 

�شلفيات �حلكومة '
�شافى 

�شلفيات �لقطاع
 �خلا�س

�أخرى '
�شافى 

1995265،739.638،899.2199،977.323،864.5-7،827.3
1996293،934.3103،343.5211،693.122،538.4-45،706.9
1997326،934.0145،176.5192،701.938،090.7-50،538.1
1998334،956.6112،532.3221،374.554،509.8-54،580.0
1999380،949.3200،028.6175،123.063،074.7-58،171.8
2000477،111.2487،313.33،917.576،220.9-90،340.5
2001566،684.5652،083.1-46،019.395،991.5-135،370.8
2002712،266.8838،249.3-71،846.4109،744.6-164،150.7
2003855،071.0971،494.312،072.4138،566.7-267،351.6
2004974،166.91،117،602.5-7،947.7185،553.8-321،041.7
20051،107،280.61،271،389.6-34،943.6225،783.2-354،991.9
20061،413،778.71،675،068.1-88،824.6266،118.6-441،646.3
20071،651،337.61،733،844.266،936.4359،477.6-524،141.1
20081،877،477.51،856،978.294،090.2423،812.1-584،754.5
20092،075،798.71،791،761.1532،915.7499،629.8-748،507.9
20102،266،721.71،693،141.1780،463.5539،305.6-746،188.5
20112،268،233.11،379،191.11،092،435.3544،744.3-748،137.6
20122،756،762.81،569،802.31،406،686.6650،802.8-870،529.0
20133،101،563.01،393،155.61،809،925.1805،707.8-907،225.5
20143،106،215.71،199،412.11،961،871.5816،646.1-871،714.0

843،010.5-3،049،674.81،127،796.11،947،632.9817،256.3يناير2015
�مل�شدر: ن�شرة �لبنك �ملركزي يناير 2015 �س !5 ، و�أعد�د متفرقة من كتب �لإح�شاء �ل�شنوي .



جامعـة العلــوم الحديثة196
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 12 ( : فروع بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي

�لفرع �ملحافظة �لفرع�ملحافظة�لفرع�ملحافظة

�شنعاء

�لفرع �لرئي�شي جولة �شباأ

�حلديدة

فرع حلج مت نقله موؤقتاحلجمكتب �ل�شهد�ء )مقفل(
مكتب �ر�س حمري

فرع �حلديدة

�ل�شالع

فرع �ل�شالع
مكتب مطار �شنعاء مقفل موقتا

مكتب قعطبهفرع بيت �لفقيهفرع �شارع �لزبريي
فرع دمتمكتب رميهمكتب باب �ل�شالم

مكتب جنبفرع زبيدفرع مقدي�شو
مكتب �جلر�حيفرع حدة

�لبي�شاء

فرع �لبي�شاء

مكتب �لزهرةمكتب �جلز�ئر
مكتب �لبي�شاءمقفل

فرع رد�عفرع باجلفرع 22 مايو
فرع ماأربماأربمكتب �لقناو�سمكتب �ل�شبحي)مقفل موؤقتا(

فرع 14 �أكتوبر

ح�شرموت

فرع �جلوف)مقفل( موؤقتا�جلوففرع �ملكال
فرع بغد�د

مكتب �شما مول
مكتب �مل�شيلة)مقفل(

�شيوة

فرع عتق

عدن

فرع بيحان )مقفل(مكتب �لربيقة
فرع بلحاف مقفل موؤقتافرع �شيئونمكتب �ملن�شورة

فرع عز�ن)مقفل( موؤقتامكتب �لقطنفرع �ملنطقة �حلرة
فرع �ل�شحرمكتب �ملعال)مقفل موؤقتا(

�ملهرة

فرع �ملهرة

فرع �ل�شيخ عثمان

�ب

فرع �ب

فرع �شيحوت )حتول مكتب �شارع تعز
ملكتب (

تعز

مكتب �حلوبان
مكتب �شيحوتفرع �لنادرة

فرع تعز
فرع �شقطرة حديبو�شقطرةفرع �لعدينفرع �شارع جمال

فرع �مللكة �روىفرع �لرتبة
ذمار

فرع ذمار
مكتب معربمكتب مدينة �لقاعدةفرع �ملخا)مقفل(موؤقتا

حجة

فرع �ن�س )حتول ملكتب(مكتب جامعة �بفرع حجة
فرع يرميمكتب �ملحاب�شة

عمر�ن
فرع عمر�ن

فرع �ملحويت�ملحويتفرع حر�س)يز�ول ن�شاطه من عب�س(
مكتب عمر�ن

فرع �شعدة�شعدةفرع عب�س
�مل�شدر: بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي، �إد�رة �لفروع.



197 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

جدول رقم ) 13 ( : تطور �إجمايل قيمة ر�أ�س �ملال لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2015

�إجمايل ر�أ�س �ملال �حلقيقي  بالألف ريالمعدل �لنمو�إجمايل ر�أ�س �ملال  بالألف ريال�ل�شنو�ت 

1995293،0780516،710
1996293،0780434،383
1997293،0780393،499
1998293،0780367،542
1999293،0780322،524
2000293،0780293،078
2001293،0780277،011
2002293،0780257،991
2003293،0780243،420
20043،023،16793،12،387،968
20054،523،22149،63،240،130
20064،875،7697،73،028،428
20076،000،00023،03،420،753
20088،000،00033،34،230،566
20099،000،00012،54،629،630
201010،000،00011،14،899،559
201111،000،000105،140،187
201211،000،00005،076،142
201311،900،0008،15،295،950
201414،900،00025،26،116،585
201517،000،00014،05،339،196

�مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي .



جامعـة العلــوم الحديثة198
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 6 ( : تطور �إجمايل قيمة ر�أ�س �ملال لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
يف �جلمهورية �ليمنية بالألف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015
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       �مل�شدر: �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 13 ( .

جدول رقم ) 14 ( : تطور قيمة �شايف �أرباح لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
 يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2015

معدل �لنمو�شايف �لربح بالآلف ريال�ل�شنو�ت 
199542،254---- 
199655،01530.2
19973،955-92.8
19980-100
199940،5690
200016،678-0.5
200112،616-24.3
200225،269100.2
20035،908-76.6
200413،419127.1
20050-100
2006512،7580
20071،278،823149.4
2008179،06785.9
20091،176،835557.2
20101،001،803-14.8
20111،047،0354.51
20121،988،64689.9
20133،622،82182.1
20142،430،402-32.9
20152،351،419-3.2

                   �مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي .



199 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 7 ( : تطور �شايف �أرباح لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
 يف �جلمهورية �ليمنية بالألف خالل �لفرتة 1995 - 2015 
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            �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 14 (.

جدول رقم ) 15 ( : �إجمايل قيمة موجود�ت لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
يف �جلمهورية �ليمنية بالألف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015 

�إجمايل �ملوجود�ت �حلقيقية معدل �لنمو�إجمايل �ملوجود�ت �ل�شنو�ت 
19953،097،310----5،460،702
19964،109،61832.76،091،030
19974،887،37818.96،562،001
19986،914،71841.58،671،580
19998،228،90719.09،055،692
200010،184،62723.810،184،627
20019،459،592-7.18،941،013
20028،968،453-5.27،894،765
20039،834،6719.78،168،331
200417،431،38377.213،768،865
200527،891،31360.019،979،451
200655،593،15199.334،529،907
2007125،866،950126.471،759،949
2008180،242،65543.295،316،052
2009223،493،63424.0114،965،861
2010305،503،77136.7149،683،376
2011229،373،837-24.9107،184،036
2012308،368،12534.4142،301،857
2013456،450،39848.0203،137،694
2014478،659،0124.9196،493،847
2015359،163،498-25.0112،802،606

�مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و �لزر�عي  .



جامعـة العلــوم الحديثة200
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 8 ( : تطور�إجمايل �ملوجود�ت لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية بالألف خالل �لفرتة  1995 -  2015

             �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 14 (.

جدول رقم ) 16 ( : �إجمايل �لر�شدة لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي 
يف �جلمهورية �ليمنية لدى �لبنوك خالل �لفرتة 1995 - 2015

�أجمايل �لأر�شدة�ل�شنو�ت 
�أجمايل �لأر�شدة �حلقيقيةمعدل �لنموباللف ريال 

باللف ريال
1995874،000---1،540،903
19961،076،00023.111،594،783
1997653،000-40.9876،745
19981،266،00093.81،587،660
19992،328،00083.82،561،902
20002،378،0002.12،378،000
20012،083،000-12.41،968،809
20022،031،000-2.41،787،852
20032،631،00029.52،185،216
20043،652،00038.82،884،676
20058،575،000134.86،142،550
20068،773،0002.35،449،068
200716،652،00089.89،493،729
200817،596،0005.69،305،130
200935،804،000103.418،417،695
201050،168،00040.124،580،108
201115،759،000-68.57،364،019
201233،155،000110.315،299،954
201351،445،00055.122،894،971
201428،556،000-44.411،722،496
201517،946،000-37.15،636،307

�مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي  .  



201 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 9 ( : تطور �إجمايل قيمة �أر�شدة بنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية لدى �لبنوك بالألف ريال خالل �لفرتة 2015-1995

                               �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم )16(.
جدول رقم ) 17 ( : تطور �جمايل قيمة �لقرو�س و�لت�شهيالت لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي

 يف �جلمهورية �ليمنية باللف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015

�لقرو�س و�لت�شهيالت�ل�شنو�ت 
�لقرو�س و�لت�شهيالتمعدل �لنمو  و�لأن�شطة �لتمويلية 

 و�لأن�شطة �لتمويلية �حلقيقية 
19951،407،000---2،480،606
19961،980،00040.72،934،638
19972،901،00046.53،895،005
19983،692،00027.34،630،048
19994،100،00011.14،511،940
20004،433،0008.14،433،000
20014،976،00012.24،703،214
20024،489،000-9.83،951،585
20035،725،00027.54،754،983
20047،562،00032.15،973،144
200516،186،000114.011،594،556
200618،406،00013.711،432،298
200747،408،000157.627،028،506
200866،850،00041.035،351،666
200966،978،0000.234،453،704
201087،363،00030.442،804،018
201169،236،000-20.732،353،271
201250،281،000-27.423،203،046
201361،338،00022.027،297،730
201487،744،00043.036،019،704
201569،203،000-21.121،734،611

       �مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و �لزر�عي  .



جامعـة العلــوم الحديثة202
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 10 ( : تطور �إجمايل قيمة �لقرو�س و�لت�شهيالت لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية بالألف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015
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             �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم ) 17 ( .

جدول رقم ) 18 ( : تطور �إجمايل قيمة �ل�شتثمار�ت �ملالية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية باللف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015

��شتثمار�ت مالية حقيقيةمعدل �لنمو��شتثمار�ت مالية �ل�شنو�ت 
1995522،452--- 921،107
1996312،452-40.1463،098
1997161،552-45.2216،907
1998363،729125.1456،144
1999139،406-61.6153،413
20001،331،3608551،331،360
20011،244،241-6.51،176،031
20021،413،41713.51،244،205
20031،744،76923.41،449،144
20045،620،829222.14،439،833
20052،053،751-63.41،471،168
200620،908،857918.512،986،868
200739،517،20688.922،529،764
200873،367،93985.638،798،487
200987،791،20719.645،160،086
2010125،952،21743.461،711،032
2011112،127،365-10.952،395،965
2012201،188،66879.492،842،025
2013305،372،15351.9135،902،160
2014325،205،1076.4133،499،633
2015250،224،334-2378،588،045

         �مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و �لزر�عي  .



203 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

�شكل رقم ) 11 ( : تطور �إجمايل قيمة �ل�شتثمار�ت �ملالية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية باللف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015
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                 �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم )18(.

جدول رقم ) 19 ( : تطور �إجمايل قيمة ود�ئع �لعمالء لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية باللف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015

�إجمايل ود�ئع �لعمالء �حلقيقية معدل �لنمو %�إجمايل ود�ئع �لعمالء�ل�شنة 
19951،150،866---2،029،030
19961،382،6370.22،049،262
19972،217،04560.32،976،698
19982،829،77627.63،548،753
19993،458،02322.23،805،462
20004،928،52942.54،928،529
20014،558،171-7.514،308،290
20025،207،23614.24،583،835
20035،888،911134،891،122
200413،340،021126.510،537،141
200521،783،31563.215،604،094
200648،426،392122.330،078،504
2007117،113،434141.866،769،347
2008167،911،28243.388،794،967
2009206،353،15622.89106،148،743
2010284،514،06837.8139،399،347
2011208،783،268-26.697،562،275
2012262،891،36725.9121،315،813
2013413،856،58057.4184،181،834
2014421،409،0391.8172،992،216
2015309،577،769-26.597،229،199

                  �مل�شدر: �لقو�ئم �ملالية �لعمومية لبنك �لت�شليف �لتعاوين و �لزر�عي  .
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�شكل رقم ) 12 ( : تطور �إجمايل قيمة ود�ئع �لعمالء لبنك �لت�شليف �لتعاوين و�لزر�عي
 يف �جلمهورية �ليمنية باللف ريال خالل �لفرتة 1995 - 2015
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                      �مل�شدر : �لبيانات �لو�ردة يف �جلدول رقم )21(.

جدول رقم ) 20 ( : تطور �لأرقام �لقيا�شية للتمويل و�لتامني و�لناجت �ملحلي �لإجمايل
يف �جلمهورية �ليمنية خالل �لفرتة 1995 - 2015

للناجت �ملحلي �لإجمايل للتمويل و�لتامني�ل�شنة
199556.7243.43
199667.559.9
199774.567.86
199879.764.23
199990.983.42
2000100.0100
2001105.8101.9
2002113.6110
2003120.4120.3
2004126.6133.4
2005139.6160.3
2006161.0188.8
2007175.4207.1
2008189.1237
2009194.4216.4
2010204.1246.2
2011214.0283.9
2012216.7287.5
2013224.7302.1
2014243.6327.3
2015318.4368.7 

         �مل�شدر : وز�رة �لتخطيط و �لتعاون �لدويل- �إد�رة �حل�شابات �لقومية .



205 المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 





المجلة العلمية المحكمة
�لعــــدد �لثالــــث و�لــر�بــع/�ل�شنــــة 2018/2017م 

204

قسم 
االحباث والدراسات باللغة االجنليزية



كليـــــــــة 
العلــــــوم 
اإلداريـــــة 
واإلنسانيـة

  اقسام الكلية

	 قسم التسويق 	 	              قسم احملاسبة	  قسم إدارة االعمال	
 قسم العلوم املالية واملصرفية	              قسم نظم املعلومات اإلدارية

 قسم اللغة االجنليزية وادابها	              قسم الصحافة واالعالم )صحافة - اذاعة وتلفزيون - عالقات عامة(

أهداف الكلية

1-تقدمي برامج تعليمية ع�سرية ومتقدمة يوؤهلها للح�سول على اعرتاف واعتماد املوؤ�س�سات الوطنية والعاملية ذات الخت�سا�ص.
2-اإتباع املنهج العلمي يف اإعداد الدار�سني وتدريبهم عليه يف جمال البحوث العلمية والنظرية والتطبيقية.

3-الرتكيز على اإعداد وتهيئة اخلريجني لت�سلم منا�سب اإدارية يف القطاعني العام واخلا�ص يف الداخل واخلارج.
4-توفري بيئة تعليمية قادرة على تزويد الطلبة مبهارات الت�سال واخلربات املهنية ال�سرورية للعمل الإداري.

5-الهتمام بالتطبيق العملي للطالب اأثناء الدرا�سة لتاأهيله للح�سول على الوظيفة املنا�سبة بعد التخرج. 
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data security in cloud storage,” in Information Technology (InCITe)-The 
Next Generation IT Summit on the Theme-Internet of Things: Connect 
your Worlds, International Conference on, 2016, pp. 203208-.
[4]W.-F. Hsien, C. C. Yang, and M.-S. Hwang, “A Survey of Public 
Auditing for Secure Data Storage in Cloud Computing,” IJ Network 
Security, vol. 18, pp. 1332016 ,142-.
[5]M. K. Sarkar and S. Kumar, “Ensuring data storage security in cloud 
computing based on hybrid encryption schemes,” in Parallel, Distributed 
and Grid Computing (PDGC), 2016 Fourth International Conference on, 
2016, pp. 320325-.
[6]D. Zhe, W. Qinghong, S. Naizheng, and Z. Yuhan, “Study on Data 
Security Policy Based on Cloud Storage,” in Big Data Security on Cloud 
(BigDataSecurity), IEEE International Conference on High Performance 
and Smart Computing (HPSC), and IEEE International Conference 
on Intelligent Data and Security (IDS), 2017 IEEE 3rd International 
Conference on, 2017, pp. 145149-.
[7]L. Arockiam and S. Monikandan, “Data security and privacy in cloud 
storage using hybrid symmetric encryption algorithm,” International 
Journal of Advanced Research in Computer and Communication 
Engineering, vol. 2, pp. 30642013 ,70-.
[8]J. KAKINADA, “A Process for Data Storage security in Cloud 
Computing.”
[9]K. Batra, C. Sunitha, and S. Kumar, “An Effective Data Storage 
Security Scheme for Cloud Computing,” International Journal of 
Innovative Research in Computer and Communication Engineering, vol. 
1, pp. 8082013 ,815-.
[10]A. Juels and B. S. Kaliski Jr, “PORs: Proofs of retrievability for large 
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IV. CONCLUSION
We know that cloud storage is more useful than other traditional storage 
systems, especially in scalability, scalability and cost reduction. Following 
an analysis of relevant studies in this area, this paper presents an analysis 
of different and efficient storage technologies in cloud computing and 
makes a comparative analysis of some of these techniques such as 
encryption framework and schemes which was proposed is created an 
effective encryption strategy to enhance the security aspect of data to 
ensure the reliability of user data security in the storage cloud, Bio-
Inspired Model to improve data security in cloud storage proposed 
generated algorithm, the development behind the proposed security 
model is the integration of the component-based encryption algorithm 
and encryption, Implementing Docker Model  instances which will be 
used as an encryption server proposed use resources only when a file is 
received and after encrypting, and POR scheme enables an archive or 
back-up service (prover) to produce a concise proof that a user (verifier) 
can retrieve a target file F (File Encoder) . Encouraging future research 
on storage techniques to provide better results. Through this comparison 
we found that the A bio-inspired model is the best, because it is solved 
most of the problems found in the rest of the models that were found to 
develop the appropriate solutions to the process of data storage security 
in cloud storage.
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Comparative study: Table 1 comparative analysis of proposed models advantages 

 and disadvantages

year  Storage
model Proposed approach Advantages Disadvantages

2016 IEEE
 encryption
 framework
and schemes

 created an effective
 encryption strategy to
 enhance the security

 aspect of data to ensure
 the reliability of user

data security in the stor-
age cloud

Performance evalua-
 tion and validation of
 the proposed model is
 Performance analysis

 results showed that we
 have a feasible, scalable
 and effective structure
 and  This model can

 handle a very large set
 of security threats in a

large environment

 In this sample,
 localization error

 cannot be processed
 and communication

delays remain

2016 IEEE

 Bio-Inspired
 to Model

 improve data
 security in

cloud storage

 generated algorithm,
 the development behind

 the proposed security
 model is the integration
 of the component-based

 encryption algorithm and
encryption

 According to the
proposed methodol-

 ogy, before data storage
 on the cloud must be

encrypted,
 more suited to the cloud

 computing scenario,
 taking less time to

 implement, reducing
 response time and better

cloud performance

------

2016 IEEE

Implement-
  ing Docker

  Model
 instances

 which will
 be used as an

 encryption
server

 use resources only when
 a file is received and
 after encrypting the
file and hence reduc-

 ing the resource usage
 and reducing the cost

altogether

 Perform user data
 encryption when it is
 loaded on servers, do
not use standalone en-

cryption servers that de-
 stroy resources even if
 they are not in use and
 this reduces the overall

cost of encryption

 This model cannot
 manage and assemble
  containers as in the

 kubernetes model
 which gives more
flexibility in con-

tainer management

Citese-erx

2007

Proof of Re-
 trievability”
(POR) model

“Proof of Retrievabil-
 ity” (POR) model for

 ensuring the remote data
 integrity. Their scheme
 combines spot-checking
 and error correcting code

to ensure both posses-
 sion and retrievability of
 files on archive service

systems.

 A POR is to accomplish
these checks without us-
 ers having to download

the files themselves.

 Construct a POR that
 can accommodate
partial file updates.
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distributed in different places on the Internet used when the user stores 

data, uses M cloud storage system chip to handle data that is accessed 
from anywhere, and then transfer data to distributed storage media in 
different places.
 When the user reads the data, he completes the reading process after 
passing the validation of the client, by the default offer provided by the 
manager to store the distributor online. For more information please 
read[7] [8] [9]. 
Jules [10]. Described a POR scheme enables an archive or back-up 
service (prover) to produce a concise proof that a user (verifier) can 
retrieve a target file F (File Encoder).  A POR may be viewed as a kind 
of cryptographic proof of knowledge (POK), but one specially designed 
to handle a large file.
This paper presents an analysis of different and efficient storage 
technologies in cloud computing and makes a comparative analysis of 
some of these techniques such as encryption framework and schemes, 
Bio-Inspired Model, Docker Model, and POR scheme.
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 In [1],implementing docker instances is used as an encryption server, 
which will use resources only when a file is received and after encrypting 
the file, the docker instance will be shut down, hence reducing the 
resource usage and reducing the cost altogether. A docker instance in 
layman language is a virtual environment that is launched within a 
second of file receiving and is shut down in the same time, encrypting 
the file as well. Hence it makes encryption servers use resource only 
when necessary. This approach removes the need of physical encryption 
servers to a greater extent. Now even if the servers are compromised, 
the data is in encrypted form and hence is secured as there is a single 
encryption algorithm written in code which is executed only when the 
docker instance is launched.

 DIAO Zhe, WANG Qinghong, SU Naizheng, ZHANG Yuhan [6].The 
purposed of the paper is to achieve a solution to the problem of data 
security from cloud storage and thus to formulate the corresponding 
cloud storage security.This paper outlines a highly ideal security policy 
that applies to cloud service providers and users. 

As well as aiming to implement this type of cloud storage because it is 
the core of distributed storage systems on the internet. This paper has 
documented Storage from Storage Layer Survivor, which is the application 
interface layer for access that uses authentication authentication, identity, 
usage control and encryption of transmission technology to ensure 
security for the cloud storage system. 

The first step is to confirm the identity of the user, in the management layer 
to protect the confidentiality used data encryption, the storage layer that 
uses the data storage technology is dispersed, is effectively used to meet 
the needs of large data storage data and user storage technology deployed 
can effectively ensure the distribution of availability of storage data and 
cloud reliability due to devices in the storage layer on the adoption of 
distributed data storage  technology and data access to cloud storage 
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The security model is shown in Figure 1

1- CSP-1 Request encrypted file from CSP-3.
2- CSP-3 sends the encrypted file to CSP-1 as something of 

recognition.
3- CSP-1 asks for key generation and decoding algorithm of CSP-2.
4- CSP-2 recognition by sending the main generation as well as 

decoding algorithm for CSP-1.
5- CSP-1 is a handle file encrypted by using the key generate and 

decryption algorithm and save the basic data in a temp file (Ftemp) 
and the file is updated according to the requirements.

6- CSP-1 requests the key and encryption algorithm of CSP-2.
7- CSP-2 recognition of by sending the master key and decryption 

algorithm to CSP-1.
8- CSP-1 is decrypted with the updated key generator and decryption 

algorithm and then saved in a temporary file in Ftemp.
9- CSP-1 is the ultimate in sending encrypted file to CSP-3.
This model can handle a very large set of security threats in a large 

environment.

According to N. Hitaswi and K. Chandrasekaran[3].
suggested a security model to improve data security in cloud 
storage. The security mechanism used is derived from the 
 bio-generated algorithm. This model uses many character-based 
encryption features to generate and manage keys ,The proposed 
methodology is more suited to the cloud computing scenario, taking less 
time to implement, reducing response time and better cloud performance. 
The development behind the proposed security model is the integration 
of the component-based encryption algorithm and encryption. According 
to the proposed methodology, before data stored on the cloud it must be 
encrypted. This way, the cloud service provider is unaware of the stored 
data, and if the data is exposed to a third party, there is no leakage of 
information.
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frequently occurred. Cloud storage security concerns the user>s data 
security. The goal from this paper, to compare some modules on the 
security aspect of data in cloud computing environment.

II. LITERATURE REVIW
  Mrinal Kanti Sarkar,Sanjay Kumar proposed a new model in the 

use of encryption framework and schemes to encrypt and retrieve data 
reliably and efficiently. This proposal has created an effective encryption 
strategy to enhance the security aspect of data to ensure the reliability of 
user data security in the storage cloud. In this form, define the different 
forms that can be set by the user: Users who respond to the use of cloud 
storage infrastructure, Cloud Service Provider 1 (CSP-1): The user 
computes the account and the user interacts with SP2 and SP3, Cloud 
Service Provider 2 (CSP2): Key generation technologies, encryption 
algorithm and decryption algorithm are stored in this model and cloud 
service provider 3 (CSP3): This is the infrastructure as a service provider. 
All data is stored in this form, Cloud Service Provider 3(CSP-3): This is 
the Infrastructure as a service provider. All data are stored here [2].

Figure-1: Schematic System Architecture for Cloud
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Introduction
Cloud computing is known as the enabling model for users to access the 
network from anywhere on demand to a shared set of resources such as: 
servers, networks, storage media and service provider or services that 
are available quickly and require minimal administrative effort [1]. User 
service is the cloud computing environment, such as high-speed storage 
and retrieval provided by the cloud computing system. At the same time 
data security is an important problem and must be quickly addressed on 
the cloud. Lastly, there are many more and more malicious intrusions on 
cloud storage systems, cloud storage security which make it a worrying 
topic for the user [2]. It can consolidate software and hardware resources, 
and provide resources for mobile or other user devices. Cloud computing 
system including the computers and servers, the data storage system that 
stores all the files and information [3].The user can get a more effective 
service because cloud computing can unify resources. For this, for the 
success of cloud computing technology, it must meet five core features: 
on-demand service implementation, wide network access, resource 
pooling, rapid service measurement and flexibility [4].The central server 
to control the system, the management of the client>s traffic to the 
reliability of everything runs smoothly, in addition to the central server 
follows many rules called protocols [5].The central server also used to the 
program called Shared Programs which allows networked computers to 
communicate with each other. Even, resources can be used from anywhere 
in the world using any source by any authorized user. It has the ability 
to continuously monitor its performance and manage resources such as 
allocating or reallocating resources dynamically, data storage is one of 
the latest features provided by cloud to client companies although there 
are many types of services that provide cloud to businesses or any other 
users, many customers are not willing to implement cloud computing 
technology due to lack of appropriate security control policy and weak 
protection. In recent years, there are more and more malicious attacks on 
cloud storage systems, and cloud storage system of data leaking also 
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Data Storage Security in Cloud Computing: 
 A Comparative Study

Abstract
Cloud computing is a new technology for future in IT companies. It has 
many benefits such as virtualization, multi-user, and many other services. 
The demand for the accounting infrastructure it owns is also estimated 
to reduce the cost of IT-based services.   It can provide various services 
over the Internet. The first important services provided by the cloud are 
storage, which allows users to maintain their data as required. Therefore, 
this is difficult issue for the user, as all data is stored in some pooled 
resources, these pool resources are located across different places of the 
world. Unauthorized users can access this data through virtual machines, 
but it’s a very opaque side of cloud data storage, and insecurity is a big 
problem for the users. So the security aspect of data cloud computing is 
a major problem. Many people are concerned about the security issues 
of their data safe, secure and confidential across the cloud. Reliability, 
delegation of data and calculations are more than just a requirement. This 
study to compare some modules on the security aspect of data in the 
cloud computing environments.

 Keywords:
 Cloud Computing, Cloud Storage, Storage Security, Authentication, 
Authorization.
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أمن ختزين البيانات يف احلوسبة السحابية
) دراسة مقارنة (

ملخص الدراسة:

تعترب �حلو�شبة �ل�شحابية تقنية �مل�شتقبل ل�شركات تقنية �ملعلومات ب�شبب �حتو�ئها على �لعديد من 
�لفو�ئد مثل �لفرت��شية، تعددية �مل�شتخدمني، وكثري من �خلدمات �لأخرى، كما �أنه يوفر �لبنية �لتحتية 
)�ملكونات �ملادية( �لتي لديها �لقدرة على خف�س �لتكلفة لبناء �خلدمات �لقائمة على تقنية �ملعلومات. 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  �هم  من  �لإنرتنت.   عرب  �خلدمات  من  خمتلفة  �أنو�ع  توفر  �أن  ميكن  بالإ�شافة 
�حلو�شبة �ل�شحابية هي �لتخزين �لتي ت�شمح للم�شتخدمني ملعاجلة ببياناتهم بال�شكل �ملطلوب وهذ� يعترب 
م�شكلة حيث �ن جميع �لبيانات تخزن يف �أماكن خمتلفة. لذلك ميكن لالأ�شخا�س �لغري خمولني �لو�شول 
لهذه �لبيانات عن طريق �لأجهزة �لفرت��شية وهذ� يعترب �أحد �لعيوب لتخزين �لبيانات بالإ�شافة �ىل 
م�شكلة  هي  �ل�شحابية  �حلو�شبة  يف  �لبيانات  �أمن  لذلك  �مل�شتخدمني.  من  لكثري  و�ملوثوقية  �لأمان  عدم 
كبرية، حيث ي�شعر �مل�شتخدمني بالقلق �إز�ء �لق�شايا �لأمنية لبياناتهم. لذ� مت عمل در��شة مقارنة لبع�س 

�لأور�ق �لبحثية حول �أمن تخزين �لبيانات يف �حلو�شبة �ل�شحابية.
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Data Storage Security in Cloud Computing: 
 A Comparative Study
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the most commonly used in the software development process and the 

other models are used according to the requirements of the software 
products. It is recommended to an organization which needs to develop 
a project in a linear sequential way to use waterfall methodology. All 
software developers use the methodologies according to the size and 
complexity of the targeted software. All the developers and customers 
look at the low cost, risk and small cycle of time, so that the productivity 
and quality of the software product can be optimized. Timing is very 
crucial in software development. If a delay happens in the development 
phase, the market could be taken over by the competitor. So, there 
should be a tradeoff between the development time and cost of the 
product. Every customer expects a bug free and user-friendly product 
to be developed in a shorter span of time. It is concluded that a blend 
of more than one 

methodology may be required in some software development product.
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- Risk analysis: If systems are designed without risk analysis, risks 

increases. Therefore, risk analysis is very important factor in system 
development. Unlike, other methodologies, PD, PRINCE2, RAD and 
BFM have low support risk analysis. While, both WF and VM have 
risk analysis only at beginning as shown in table 1.

- Overlapping Phases: As shown in table1, AMP and SM have more 
overlapping than other methodologies.

- Complex systems: It requires careful and detailed analysis and design 
and this is the focus. Only focus of CBD, VM, PRINCE2, APM, and 
SM can effectively handle complex systems. Unlike, other 

methodologies which do not encourage complex systems as clear in table 
1. Therefore, they are a bad choice for complex systems.

- Size of project: The key elements of project size are budget, duration 
time and project team. WF, PD, PRINCE2 and BFM have small project 
size. Both VM and XP are either small or medium project size. Unlike, 
other methodologies that have large project size as shown in table (1).

- User Satisfaction:  Project managers should never ignore the importance 
of user satisfaction. There are many factors contributing to the success 
or failure of business, user satisfaction is one of them. As it shown in 
table 1, SM has the highest user satisfaction.

8. Conclusion
The aim of this paper is to do a survey and a classification of the most popular 

Traditional and Modern Methodologies which are widely practiced in 
software industries. A classification among some of selected popular 
SDLC methodologies were provided. There are numerous software 
development methodologies in use. Each methodology has its own 
advantages and disadvantages. It can be concluded that waterfall is 
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7. Discussion

According to our comparison of ten (10) methodologies, authors 
concluded that the selection of the suitable software methodology to use 
within an organization is critical for overall success of the project. As 
shown in table 1, the comparison can help to discuss many useful ideas. 
The different criteria, which need to be kept in mind while selecting a 
suitable methodology, can be summarized as follows.

-Requirement specifications: It plays a key role in every methodology, 
whether it is a Traditional or Modern Methodology. It is one of the initial 
steps that must be determined by the development/project managers. In 
fact, they cannot start Traditional Methodologies without requirements. 
Even Modern Methodologies need a limited requirements definition to 

get going. In BFM requirement specifications are not clear. Unlike, 
other methodologies which requirement specifications are well defined. 

- User involvement: Users are involved in WF at beginning only. Unlike, 
CBD, PRINCE2, APM, RAD, XP, SM, and BFM. While, both VM 
and PD do not support user involvement.

- Cost: In CBD, VM, and APM the cost of system development is more 
expensive than the rest of methodologies as it shown in table 1.

- Simplicity: Requires to be easy to understand and has less activities. 
WF, RAD, SM, and BFM are simpler than other methodologies as 
shown in table 1.

- Flexibility: CBD, VM, PD, PRINCE2, APM, RAD, XP, SM, and BFM 
are flexible and adaptable to changes. While, WF and is rigid.

- Implementation time: The time used by both RAD and SM Methodologies 
in the system delivery is shorter than other methodologies as clear in 
table 1.
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6. A Comparison of some Traditional and Modern Methodologies:

Selecting a methodology is not an easy task. Every methodology is 
suitable for some context and every organization has its own standards. The 
main reason for studying various methodologies is to enhance the ability 
to select the most suitable methodology for a given project. The selection 
of a methodology is influenced by many criteria. According to [3][4] [6] 
[10] [12] [13] [15] [16], we have selected the most important methodology 
selection criteria. Depending on these criteria, Table (1) summarizes a 
comparison of some Traditional and Modern Methodologies.

Table1: Comparison of some Traditional and Modern Methodologies.
 

Traditional Methodologies Modern Methodologies

Criteria WF CBD VM PD PRINCE2 APM RAD XP SM BFM

Requirement 
Specifications

Required Required Required Required Required Required Required Required Required
Not 

required

User 
Involvement

Involved (at 
beginning 

only)
Involved

Not 
involved

Not 
involved

Involved Involved Involved Involved Involved Involved

Cost Low High High Low Medium High Low Low Medium Medium

Simplicity High Medium Medium Medium Medium Medium High Medium High High

Flexibility Rigid Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible Flexible

Implementation 
Time

Long Long Long Medium Long
Depends 

on project
Short Medium Short

Depends 
on 

project

Risk Analysis

Low 
supported (at 

beginning 
only)

High 
supported

Low 
supported 

(at 
beginning 

only)

Low 
supported

Low 
supported

High 
supported

Low 
supported

Medium 
supported

Medium 
supported

Low 
supported

Overlapping 
Phases

Low Medium Medium Medium Medium High Low Low High Low

Complex 
Systems

Not 
supported

Supported Supported
Not 

supported
Supported Supported

Not 
supported

Not 
supported

supported
Not 

supported

Size of project
Small

Project

Medium
and large
Project

Small
and medium

Project

Small
Project

Small
Project

Large
Project

Large 
Project

Small
and medium

Project

Medium 
and

Large
Project

Small 
project

User 
Satisfaction

Low Medium Low Low Medium Medium Medium Medium High Medium
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5.5 Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) was introduced by Kent Beck, Ward 
Cunningham, and others in 2000 [8] [11]. XP is a type of agile of software 
development, and it takes its name from the idea that beneficial elements 
of traditional software engineering practices are “extreme” levels [5]. XP 
is one of the most popular software process since it generally includes 
of 12 interconnected practices [7]. XP breaks the conventional software 
development process into smaller more manageable chunks [3]. Please 
see Figure 12. For more details, please read [3][5][7][8][10][11][27].

Strengths[3][8] [10]:
1. Suitable for both changing and fixed requirements.
2. Continuous feedback from the project owner.
3. Less number of bugs.
4. Delivers early partial working solutions.

Weaknesses [3][8] [10]:
1. Poor documentation and programming pairs costly.
2. Does not fit complex dependencies.

]Figure 12: Extreme Programming (XP) Methodology. Adapted from [2
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Strengths[2][29]:

1. Provides customer satisfaction.
2. Accepts and expects the changes (rapid adaptation to change).
3. Be more in control of the project schedule (deliver products in short 

cycles).
4. Easy to update documentation.

Weaknesses [2][17][29]:
1. Lack of documentation.
2. Requires experienced developers.
3. Teamwork is highly essential (if team members does not cooperate 

well, the project will face failure).

]Figure 11: Scrum Methodology. Adapted from [17
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Weaknesses [3][4][8][10]:

1. Suitable for projects that require less development times.
2. Requires highly technical skilled developers and/or designers.
3. Poor documentation.
4. Managing user expectations.

Figure 10: Rapid Application Development. Adapted from [4]

5.4 Scrum Methodology
SCRUM Methodology was initiated by Ken Swaber in 1995 [11][17]

[29]. It was practiced before the announcement of Agile Manifesto. Later, 
it was included into Agile Methodology since it has the same underlying 
concepts and rules of agile development [29]. It is clear in Figure 11 
that Scrum Methodology is a team pack, where everyone in the team 
acts together. It works well for any complex and innovative scope of 
work. Besides, Scrum Methodology delivers the project within time and 
minimal cost [11[17][29]. For more details, please read [2][11] [17] [29].
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Strengths[4]:

1. Useful for small-scale projects.
2. Requires less planning project.
3. Requires less experience to execute and manage.

Weaknesses[4]:
1. Not good for large and complex projects.
2. Maintenance problems.
3. Re-working results highly cost. 
4. Lack of specification of requirements leads to product full of errors.

Figure 9: Build and Fix Methodology. Adapted from [4]

5.3 Rapid Application Development (RAD) Methodology
RAD Methodology seen in Figure 10, is a development lifecycle 

designed to give faster development and higher quality results [3]. The 
main objective of RAD is to avoid extensive pre-planning [8] RAD should 
be used when there is a need to build a system that can be modularized in 
2 to 3 months of time [4]. RAD is designed to take the benefit of powerful 
development software, and it utilizes less emphasis on planning tasks and 
more emphasis on development [3]. For more details, please read [3][4] 
[8] [10] [25].
Strengths[3][4][8]:

1. Less development time as well as cost.
2. Code can be easily reused.
3. Customer feedback involved. 
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Strengths [5] [14]:

1. Easily to adapt to change (ability to respond to the changing 
requirements of the project).

2. Deliver project in short time.
Weaknesses [5] [14]:
1. For large projects, it judges the efforts and the time required.
2. If the customer representative is not sure, then the project going off 

track increase manifold.

Figure 8: Agile Methodology. Adapted from [5]

5.2 Build and Fix Methodology
In the opinion of author in [4], Build and Fix Methodology referred 

to as an ad hoc methodology. In BFM a software product builds without 
any specification and there is no any kind of design applied. See Figure 
9. Unfortunately, this methodology leads projects to number of failures 
due to the product was not constructed properly using specification and 
design. According to the author in [4], Build and Fix Methodology are 
two stages. Developers and designers build the product many times until 
the product satisfies the customers. For more details, please read [4].
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4. Build and Fix Methodology (BFM).
5. Cleanroom Methodology (CR).
6. Crystal Methodology (CM).
7. Dynamic Systems Development Methodology (DSD).
8. Extreme programming Methodology (XP).
9. Feature-Driven Development Methodology (FDD).
10. Internet Speed Development Methodology (ISDM).
11. Joint Application Development Methodology (JAD).
12. Lean Software Development Methodology (LSD).
13. Model-Driven Development Methodology (MDD).
14. Open Source Software Development Methodology (OSSD).
15. Phased Development Methodology (PDM).
16. Programmatic Programming Methodology (PPM).  
17. Rapid Application Development Methodology (RAD).
18. Scrum Methodology (SM).
19. Test-Driven Development Methodology (TDD).
20. Throwaway Prototyping Methodology (TPM).

5.1 Agile Process Methodology
Light weight software development methodologies were introduced in 

the mid-1990s as a reaction in opposition to heavyweight methodologies. 
Typically, these are now referred to as Modern Methodologies, after 
the Agile Manifesto published in 2001 [6][14]. Agile stands for moving 
quickly, it is a Lightweight Methodology for software development 
[5]. This software development methodology involves interactions and 
incremental at any stage. The requirements and the solutions are a product 
of collaboration between self-organizing and cross functional teams. The 
most important principle in Agile Methodology is customer satisfaction 
by giving rapid and continuous delivery of small and useful software. 
Figure 8 presents the Agile methodology. For more details, please read 
[5] [14] [23] [24].
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Weaknesses [4] [13]:

1. Difficulty in locating suitable component.
2. Problem in understanding such component.
3. Conversion cost to a “reuse situation” (tools, training, culture).

Figure 7: Component Based. Adapted from [8]

5. Modern Methodologies
Modern methodologies are derived from the Agile methodology and 

apply short development iterations throughout the project life-cycle[3]. 
Modern Methodologies allow programmers to build solutions faster and 
more efficiently. Modern methodologies fit for projects that specifications 
are unclear or there are changes in business requirements and involves 
user feedback [6][7][8].

Following are some of the most popular Modern Methodologies [3][4]
[5][6][7][8][9][10][11]: 

1. Adaptive Software Development Methodology (ASD).
2. Agile Process Methodology (APM)
3. Behaviour-Driven-Development Methodology (BDD).
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4.5 Component Based Methodology
One of the main strategies of problem solving is divide and conquer 

the bigger problem into smaller chunks to solve it, fits into component 
based development. The aim is to build large computer systems from 
small pieces called a component that has already been built instead 
of building complete system from scratch. This is clear in Figure 7. A 
software component technology is the implementation of a component 
model by means of: standards and guidelines for the implementation and 
execution of software components and software tools that supports the 
implementation, assembly and execution of components [8] [22].

Strengths [8]:
1. Reduction of cost through reuse of previously developed assets in 

the development of new systems. 
2. In principle, more reliable systems, due to using previously tested 

components. 
3. Facilitating the maintenance and evolution of systems by easy 

replacement of obsolete components with new enhanced ones. 
4. Brings the potential for enhancing the quality of enterprise software 

systems.
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4.4 Parallel Methodology

According to the authors in [12] Parallel Methodology tries to overcome 
the long time interval between the period of analysis and delivery of the 
system. As in Figure 6, for the entire system a general design is done, then 
the project is divided into a series of different sub-projects which can be 
designed, developed and implemented in Parallel [3][12]. According to the 
authors in [3] Parallel Methodology attempts to overcome the drawbacks 
in Waterfall Methodology [3][12]. Therefore, the concept is made after 
all sub-projects are Ideal, then both the final integration and delivery are 
done to the system. For more details, please read [3] [12].

Strengths [12]:
1. Well defined requirements specifications.
2. Reduces development time because there is less chance of changes 

in business environment.
Weaknesses [3][12]:

1. Not suitable for critical and complex projects.
2. The end of the project may involve significant integration 

challenges.
3. Sub-projects sometimes are not completely independent because the 

design decision made in one.

Figure 6: Parallel Methodology Adapted from [3]
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4.3 PRINCE2

PRoject IN Controlled Environment Methodology or PRINCE2 seen 
in Figure 5, is a process based project management. It has been developed 
to start control at the progression commencement and termination of 
projects. The project can be controlled within a cost, time and quality 
constraints by using PRINCE2 for project management [9]. PRINCE2 
is a process-driven methodology. It consists seven processes (starting, 
initiating, planning, directing, stage control, stage management, and 
closing), every process describes and contains a number of activities that 
need to be performed at different points within the project [9]. For more 
details, please read [9] [21].

Strengths [9]:
1. It is organized, reliable and constant method to adapt to a project 

from any stage.
2. It controls the project by improves all communication between team 

members and other stakeholders.
3. Cleary, it defines roles and responsibilities.
4. Well documented.

Weaknesses [9]:
1. Difficult to incorporate change during development.
2. Requires an extra time for documentation.
3. Not easy to integrate risk Management.

Figure 5: PRINCE2. Adapted from [9]
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4.2 V-Model          
 As clear in Figure 4, V-Model is an extension of Waterfall Methodology. 
Unlike Waterfall, V-model is not designed linearly. If in the Waterfall 
Methodology the process is run linearly, then the process in V-model is 
done branched [3]. It is suitable for small and medium scale projects [2]. 
It also known as the Vee-Model, and it got its name from the fact that 
process is mapped out as a flowchart which takes the shape of the letter 
“V” [4]. V-Model gives the relationship between every development 
phase and testing phase [4]. In the authors opinion of V-Model, the cost 
of system development is more expensive than waterfall methodology. 
For more details, please read [2][3][4] [20].

Strengths[2] [3] [4]:
1. Used for software projects on small and medium scales.
2. Easy to understand and implement.
3. Every phase has a certain results and the chances to succeed is 

higher because the test is done from the start.
Weaknesses [4]:
1. Long implement time.
2. Not suitable when requirements need to be changed because it relies 

on the initial set of specification.
3. Bad for long and ongoing projects.

Figure 4: V-Model. Adapted from [3]
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Strengths [4] [5] [10]:

1. Requirements and goals are clearly defined.
2. Simple to understand and implement.
3. Every stage has its own specific deliverables.
4. Suitable for projects with strict deadlines.
5. Suitable for small scale projects.

Weaknesses [2][5] [10]:
1. Requirements cannot be changed in the current development 

process.
2. Does not fit complex projects.
3. Low tolerance for planning and design errors.
The authors believe the following 2 points can be added to the 

weaknesses of waterfall methodology.
1. Requirements are validated too late.
2. Requirements must be fixed too early in the life-cycle.

Requirement
Analysis

Design

Coding

Testing

Maintenance

Figure 3: Waterfall Methodology. Adapted from [4]
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4.Traditional Methodologies

The classical way to develop software is to use a Traditional 
Methodology. The Traditional Methodologies are derived from the 
classical waterfall methodology which is based on a sequential series 
of steps, such as requirements definition, solution build, testing and 
deployment [6][7]. Traditional Methodologies are easy to understand 
and implement, suitable for projects where requirements will not change 
and the software complexity allows for detailed planning [8]. The most 
popular Traditional Methodologies are [2][3][4][5][6][7][8][9][10]:

1. Big Bang Methodology (BBM).
2. Component Based Development Methodology (CBD).
3. Incremental Methodology (IM).
4. Iterative Methodology.
5. Parallel Development Methodology (PD).
6. Project IN Controlled Environment Methodology (PRINCE2).
7. Prototype Methodology (PM).
8. Rational Unified Process Methodology (RUP).
9. Spiral Methodology.
10. Staged Delivery Methodology (SDM)
11. V Model\V-Shaped (VM)
12. Waterfall Methodology (WF).

4.1 Waterfall Methodology
Waterfall shown in Figure 3, is one of the oldest and most common 

used methodologies. It was proposed by Winston Royce in 1970 [4][6][10]
[14][16][28]. Waterfall Methodology is also known as a classical lifecycle 
model or a linear sequential model because it develops systematically 
where each stage starts only after the previous stage has been completed. 
Every stage has its own deliverables [2][4][6]. This methodology fits 
for small projects when requirements are clear and well planned [2]. 
The product cannot be delivered to the customer until the final stage is 
completed. For more details, please read [2][4][5] [10] [19].
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Many other authors; for example, see: [3] [4] [5] [6], divide the SDLC into 

seven stages. These stages are: planning (project planning), requirement 
analysis (requirement definition), design, development (building), test 
(integration and test), deployment or implementation (installation and 
acceptance) and maintenance and support. For more details, please read 
[3][4][5][6] [17] [18].

3.A Classification of Software Engineering Methodologies
In general, the software engineering methodologies can be classified 

into two classes. These two classes are: Traditional and Modern 
Methodologies. In figure 2 we propose a new classification of the most 
popular software engineering methodologies into Traditional and Modern. 
Sections 4 and 5 drive more detail for each one.

 

Figure 2: Classification of Traditional and Modern Methodologies.
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the Software Development Life Cycle (SDLC). section 3 provides a 

classification of software engineering methodologies, section 4 describes 
some selected Traditional Methodologies along with their advantages and 
disadvantages, section 5 describes some selected Modern Methodologies 
along with their advantages and disadvantages, section 6 a comparison 
of some Traditional and Modern Methodologies, section 7 contains the 
discussion and the conclusion in section 8.
2.System Development Life Cycle (SDLC)

Software Development Life Cycle or shortly SDLC is a systematic 
approach that describes the life of a software product. It consists of a 
set of stages, each comprising multiple steps. The life cycle defines a 
methodology for enhancing the quality of the software and the whole 
software production development [3]. To build a targeted software, SDLC 
provides a series of activities for system developers and designers to 
follow. Currently, organizations are facing various similar and different 
choices of broad methodologies to select a suitable one for developing 
their own software.

Typically, the SDLC includes the following stages [3]:
1- Planning.
2- Analysis.
3- Design.
4- Implementation.
5- Maintenance.
Figure 1 represents the various stages of a typical SDLC. 

Analysis Design

Implementation

Malntenance

Planning

Figure 1: System Development Life Cycle SDLC. Adapted from [3]
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1.Introduction 

The fact cannot be denied that computers are a part of our daily life, 
and they make our work easier and faster. It is difficult to find any area or 
product where computer is not being used. Moreover, the development of 
information technology makes people use software in every society, and it 
can be said software become a crucial part of any modern human society. 
In this context, software engineering growth as a modern science.  

Software engineering is an engineering discipline whose target is to 
enhance the quality of software products. A good software product is 
the reliable, within a given time schedule and within estimated cost [1].  
Today, any organization aims at developing a high quality software will 
face many difficulties of selecting the suitable software development 
methodology. Therefore, how should a software development project be 
managed? The answer is not unique nor clearly defined. It is a combination 
of many factors. One of the key factors in the management of such project 
is the methodology. 

A software development methodology is a set of rules and guidelines that 
are used in the process of researching, planning, designing, developing, 
testing, setup and maintaining a software product [2]. Actually, there 
are two well-known classes of software engineering development 
methodologies: Traditional and Modern. Traditional Methodologies are 
derived from the classical Waterfall Methodology. Whereas, Modern 
Methodologies are derived from the Agile Methodology[2].

The aim of this paper is to provide a concise survey and accurate 
classification of the most popular software development methodologies. 
Particularly, these methodologies are not classified previously. The 
reviewed methodologies are very popular practiced in software 
industries.  

The main question is: what is the optimum methodology for us?  The 
main reason for studying various methodologies is to enhance the ability 
to select the most suitable methodology for a given project.

The rest of this paper is organized as follows: section 2 demonstrates 
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A Survey and Classification of Software
 Engineering Methodologies

Abstract

Recently, software has become the necessity part of modern society. 
Software companies aim to produce valuable software in a short time 
period with a less cost. The successfulness of software development 
relies on many factors but the selection of software development 
methodology plays a crucial role in order to complete the project hence 
to get high quality software. There are two kinds of software 
methodologies that are traditional and modern. The aim of this paper is 
to classify some of these methodologies to traditional and modern. 
Advantages and disadvantages of the selected methodologies have 
discussed. Further a comparative study and discussion among of the 
selected methodologies have done.

Keywords: -SDLC, Heavyweight Methodologies, Lightweight 
Methodologies, Development Methodology.
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دراسة وتصنيف ملنهجيات هندسة الربجميات 

امللخص : 
يف �لوقت �حلا�شر، �أ�شبحت �لرب�مج جزءً� �أ�شا�شيًا يف حياة �ملجتمعات �ملتقدمة ولذلك تهدف �ل�شركات 
�لربجمية لإنتاج �لرب�مج ذ�ت �جلودة يف �أق�شر فرتة زمنية ممكنة وباأقل �لتكاليف. يعتمد جناح تطوير 
�مل�شاريع �لربجمية ب�شورة �أ�شا�شية على منهجيات �لتطوير، ويوجد نوعني من منهجيات تطوير �لرب�مج 
هما �ملنهجيات �لتقليدية و�ملنهجيات �حلديثة. تهدف هذه �لورقة �لبحثية ل�شتعر��س وت�شنيف بع�س 
�ملنهجيات �إىل �ملنهجيات �لتقليدية و�ملنهجيات �حلديثة �إ�شافة لذلك تقدم �لورقة در��شة مقارنة لبع�س 

من مميز�ت وعيوب �ملنهجيات �ملختارة ومناق�شتها.
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