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 مقدمة
قيام العديد من الدول بإعادة  ٢٠٠٨إندالع األزمة المالية العالمية في عام أعقب 

صياغة السياسات المالية والتشريعية لمواجهة تلك التحديات التي أعقبت هذه األزمة والمتمثلة 
وما ، في تعثر العديد من الشركات ومؤسسات األعمال عن الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها

وث ضعف إقتصادي وفقد الموجودات إلي جانب فقد الوظائف كنتيجة يستتبع ذلك من حد
 .)١(قد تمتد آثارها عبر الدول في عالم يتسم بطابع العولمة  التيإلجراءات اإلفالس 

ومن بين السياسات التي اتبعتها الدول لمواجهة تلك األزمةإعادة هيكلة الشركات 
ب توافر عدةأطر منها أن يكون الكيان طلوهو األمر الذي يت، وكيانات األعمال المتعثرة

باإلضافة إلي قبول ، االقتصادي المطلوب إعادة هيكلته قابل لإلستمرار وٕاعادة التنظيم
وأهم هذه األطر هو توافر نظام قانوني يتيح بيئة مناسبة ، أصحاب المصالح إلعادة الهيكلة

ول إعادة الهيكلة لضمان وفاعلة إلجراء مفاوضات تتسم بالنزاهة والشفافية وحسن النية ح
تحقيق المنافع المرجوة من إستخدام إعادة الهيكلة كوسيلة فاعلة إلنقاذ الكيانات اإلقتصادية 

  .المتعثرة بنجاح 
وتهدف عملية إعادة هيكلة المنشآت المتعثرة إنقاذ المنشأة المتعثرة واستعادة قدرتها 

من  أعباء المنشآت المتعثرة علي استكمال أعمالها، وتتم هذه العملية من خالل خفض
مع مراعاة تحقيق التوازن بين ، الديون بطريقة منظمة وحماية قيمة موجوداتها وحقوق الدائنين

 .عادة الهيكلة إحماية مصالح المدينين والدائنين بما يؤدي الي نجاح االتفاق علي خطة 
والطابع الرسمي عادة الهيكلة بحسب مستوي تدخل القضاء إلوهناك العديد من النماذج 

  .لعملية إعادة الهيكلة 
كلة غير رسمية خارج نطاق فنجد أن المستوي األول من التدخل وهو إعادة هي

، دون أي تدخل من القضاء، ويتم من خالل ترتيبات تعاقدية باإلرادة الحرة لألطراف المحاكم
سوية الديون تسوية ( كلهم أو بعضهم ) علي ت هأي أنه اتفاق تعاقدي يتم بين المدين ودائني

ويكون هذا اإلتفاق باإلرادة الحرة ألطرافه يتم افراغه في عقد صلح يلزم ، ودية خارج المحاكم

                                                      

، مما تسبب في  ٢٠٠٩) إقامة أكبر دعوى إف-س في كندا عام Nortel Networks Limitedتعثر شركة ا�تصا�ت الكندية (ــ أعقب  ١

  .) موظف ٣٠٢٠٠تضرر (

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1119664/000119312509042559/d10k.htm 

) موظف ومشروعات حيوية للمياه والكھرباء ٢٦٦٠٠) حيث تضرر (Abengoaشركة الخدمات اYسبانيه (كما تواجه نفس المصير 

  .خطر والطاقة الشمسية في العديد من الدول في 

https://www.gtreview.com/news/europe/abengoa-.collapse-could-hange- banks-approach-to-renewables/. 
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، ومن ثم فإن األطراف التي لم تشارك في هذا االتفاق غير ملتزمة به وال يتم أطرافه
 .االحتجاج بهذا االتفاق في مواجهتهم 

، هيكلة يتم من خالل إجراءات مختلطةوالمستوي الثاني من التدخل وهو إعادة  
من خالل اتفاق ، تضمن ترتيبات تجمع بين إعادة هيكلة غير رسمية خارج نطاق المحاكم

وتضم الي ، ( كلهم أو بعضهم ) هيتم التوصل اليه بالتفاوض المباشر بين المدين ودائني
وهذا المستوي  . هيئة رسميةمن ن المحاكم أو مجانب ذلك عناصر إشراف وٕاجراءات رسمية 

المساندة ، عادة الهيكلة خارج نطاق المحاكمإتسم بها تيحقق إلي جانب السرعة والمرونة التي 
التي تترتب علي تدخل العنصر القضائي من ضمان الوفاء بااللتزامات والمتطلبات 

 .لكنه قد يكون غير ملزم لألطراف غير المشاركة في اإلتفاق ، المتبادلة
من التدخل وهو إعادة الهيكلة الرسمية التي تتم تحت إشراف والمستوي األخير 

المحكمة المختصة التي تشرف علي كافة مراحل إعادة الهيكلة وأهمها إجازة خطة إعادة 
تتضمن بعض التشريعات النص علي اشتراط موافقة أغلبية الدائنين أو الدائنين و ، الهيكلة

ويتميز هذا المستوي بإلزام ، عادة الهيكلةالذين لديهم نسبة معينة من الديون علي خطة إ
غير أن هذا ، األطراف التي لم توافق علي الخطة ( األغلبية المعترضة ) علي تلك الخطة

 .المستوي قد يؤخذ عليه طول اإلجراءات لتدخل المحكمة 
من التاجر المعسر مر بثالث مراحل من ه موقف جد  أنللتشريع الفرنسي نوبالنسبة 

إلصطالح اثم تطور ، droit des faillitesقانون اإلفالس  صدرالبداية  ففي، التطور
 droit de procédures collectives صبح قانون إجراءات الدفع الجماعى القانوني لي

de paiement   ةركات المتعثر ــــــــــــــــــــــــــشــقانون الُيطلق عليـــه ثم أصبح  
droit des entreprises en difficulté    .غير  هوهذا التغير في المصطلح رغم كون

  .)١( اليمكن اغفالها ةمتعمق إال أن له دالل
أصوله من القانون الروماني الذي يعتبر المدين يستمد قانون اإلفالس الفرنسي و 

  . )٢(ومن ثم يتم البيع الجماعي لممتلكاته لدفع ديونه ، التاجر مجرمًا أرتكب فعل مشين
، الوقت الحالين اإلفالس الفرنسى بمراحل من التطور التاريخي حتى وقد مر قانو 

تختلف باختالف الظروف االقتصادية أو الميول . التغيرات تسم خاللها بسلسلة من أ
، تحت تأثير البرجوازية، تاسع عشرالقرن ال حتي صدور التشريعات الالحقة في، األخالقية

                                                      

1- Pétel (P) : Procédures collectives, 8ème édition, Dalloz, Collection  Cours,  2014 .   

2- Eyquem (D) : De la venditio bonorum en droit romain , de la condition du failli aux différentes époques 

de la faillite en droit français, Imprimerie J. Durand, 1880.  
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الذي عدل قانون  ١٨٣٨مايو  ٢٨الصادر فى قانون الالتي كانت أكثر ليبرالية بموجب 
)١( شامالً  تعديالً  ١٨٠٧

واقتصرت العقوبات السالبة للحرية علي حالتي االفالس بالتدليس   .
الذي استحدث نظام التصفية و  ١٨٨٩مارس  ٤واالفالس بالتقصير. ثم القانون الصادر في 

واليترتب عليه غل يد ، لمدينالذي يعد إفالس مخفف اليسقط الحقوق المدنية عن االقضائية 
غير أن . المدين عن إدارة أمواله ولكن يتم تعيين مصفي لمعاونته في إدارة تلك االموال 

، ثم صدر قانون )٢(النية فقط دون غيره  قانون التصفية القضائية يرتبط بالمدين حسن
أثروا من ين تالذي كان يهدف إلنقاذ التجار الذ ١٩١٩يوليو  ٢التسوية القضائية  في 

تبع هذا التساهل عودة الصرامة من خالل أللحرب العالمية األولي ـ  و  الظروف االقتصادية
 ١٩٤٠نوفمبر   ١٦الصادر فى  ١٦القانون و ، ١٩٣٥أغسطس  ٨الصادرفي  المرسوم

أخرى مراسيم عدة ثم صدرت ، هو مجرمالشخص المفلس  أنبفكرة  اتأثرهم واللذان يعكسان
تجاهي إتسعى إلى تحقيق توازن بين ، ١٩٥٨سبتمبر  ٢٣وحتي  ١٩٥٥مايو  ٢٠من بدءًا 

بشأن  ١٩٦٧يوليو  ١٣الصادر فى  ٦٧-٥٦٣عقبهم صدور القانون رقم أو ، الشدة والتساهل
وأخضع هذا التشريع ، )٣(التسوية القضائية وتسوية الممتلكات واإلفالس الشخصي واإلفالس

ن الشركات التجارية والشركات المدنية أو جميع األشخاص المعنوية الخاصة دون تفرقة بي
  . )٤(بين الشركات والجمعيات  لنظام التسوية القضائية 

 ، باسم الوقف المؤقت للمطالبات ١٩٦٧سبتمبر  ٢٣الصادر فى  ٦٧ -  ٨٢٠األمر رقم ثم 
 انيضعوكال األمران . )٥(تيسير االنتعاش االقتصادي والمالي لبعض الشركاتويهدف إلى 
ألول مرة تفصل هذه النصوص قانون اإلفالس عن قانون إذ أنه ، يعات المعاصرةأسس التشر 

                                                      

 . ٣٠٩،  ص ١٩٨٥ف-س ، الدار الجامعية ، مصطفي كمال طه : القانون التجاري ، اYوراق التجارية وا{  .ــ د ١

محمود مختار بريري  .د .  ١١، ص  ١٩٩٩ا{ف-س والصلح الواقي منه ، الطبعة اYولي ، دار النھضة العربية ،  :محمد بھجت قايد .ــ د ٢

قانون ا�عمال، ا{ف-س في القانون  .علي سيد قاسم .د .  ٥، ص  ٢٠٠٨قانون المعام-ت التجارية ـ ا{ف-س ، دار النھضة العربية ،  :

  . ١٢، دار النھضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم 

2- Bonnar (J) : Droit des entreprises en difficulté, 5ème édition, Hachette supérieur, Collection , Les 

Fondamentaux , 2012. 

، دار وراق التجارية ـ عمليات البنوك ـYن التجاري ، الجزء الثاني ، العقود التجارية ـ ا{ف-س ـ امحمود سمير الشرقاوي : القانو.ــ د ٤

  .١٢٥، ص  ١٩٨٤النھضة العربية ، سنة 

5 ــ   Jeantin (M) et Le Cannu (P) : Droit commercial. Instruments de paiement et de crédit, Entreprises en 

difficulté , 8ème édition, Dalloz, collection Précis , 2010 . 
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 لقانون اإلفالس من خالل فصل مصير الرجل عن مصير مهماً  كرس تطوراً وت. )١(الديون 
  .)٢(الشركة 

بشـأن منـع  ١٩٨٤مـارس  ١الصـادر فـي  ٨٤ - ١٤٨وأعقب ذلك صـدور القـانون رقـم 
بشأن  ١٩٨٥يناير  ٢٥ الصادر فى ٨٥ - ٩٨القانون رقم  ثم.  وتسوية الصعوبات التجارية

التـي تهـدف مجموعة مـن القواعـد وكالهما كرسا ، إعادة التنظيم القضائي وتصفية المؤسسات
وبالتـــالي تكـــريس ظهـــور ، األول إلـــى منـــع حـــاالت فشـــل األعمـــال والتعامـــل معهـــافـــي المقـــام 

نشــاطها تمرار والعمــل علــي إســركة نقــاذ الشــبهــدف إ، للمشــروعات المتعثــرةالقــانون المعاصــر 
  .)٣(هافشلوتجنب وبذل كل جهد ممكن لتحقيق انتعاش الشركة الوظائف والحفاظ على وبقائها 

بشــأن منــع وعــالج  ١٩٩٤يونيــه  ١٠ الصــادر فــى ٩٤ - ٤٧٥قــانون رقــم ثــم صــدر ال
حقــوق  مــا واســتعاد إلــي حــد ١٩٨٥، ١٩٨٤الصــعوبات التجاريــة الــذي عــدل مســار قــانوني 

فــي القــانون  اً قــهــذا التشــريع تــم تدوينــه الحو ، الشــركة  إنقــاذالتخلــي عــن أهــداف دون  ئنينالــدا
  .)٤(٢٠٠٠التجاري لعام 

حماية ل ٢٠٠٥يوليو  ٢٦ الصادر فى ٢٠٠٥ - ٨٤٥القانون رقم صدور ، ذلك وأعقب
المرسـوم رقـم . ثـم صـدر )٥(١٩٨٥دون التخلـي عـن فلسـفة قـانون ، المؤسسات بطريقة إيجابيـة

قـانون المشـروعات المتعثـرة بشأن إصـالح  ٢٠٠٨ديسمبر  ١٨ الصادر فى ٢٠٠٨ -١٣٤٥
 اتالــذي أعــاد صــياغة النصــوص بشــكل أكبــر فيمــا يتعلــق بمنــع الصــعوبات وتعزيــز اإلجــراء

الصـادر  ٢٠١٠ - ١٢٤٩القانون رقم وأعقبه  . )٦(نقاذها من التعثرإ الوقائية لحماية الشركة و 
  يم المصرفي والمالي. بشأن التنظ ٢٠١٠أكتوبر  ٢٢ في

                                                      

1- Lucas ( F-X ) : Manuel de droit de la faillite , Collection Droit fondamental , Presses Universitaires de 

France P.U.F , 1ère édition, Novembre 2016 . 

2- Brunet (A) : De la distinction de l’homme et de l’entreprise, in Mélanges Roblot, 1984, p. 471 et s. 

3- Houin (S-A) : Droit des entreprises en difficulté, 9 ème édition, Montchrestien, 2014. Jacquemont (A) : 

Droit des entreprises en difficulté, 8ème édition, Litec, 2013. Voinot (D) : Procédures collectives, 

Montchrestien, collection Cours , 2011 . 

4 ــ   Soinne (B) : Le nouveau Code de commerce, Actualité des procédures collectives , 2000 , p. 1. 

5 ــ   Lucas (F-X) :  Aperçu de la réforme du droit des entreprises en difficulté par la loi de sauvegarde des 

entreprises du 26 juillet 2005 , Bulletin Joly Sociétés, novembre 2005 , p 1181 . Houin (S-A) : Le projet 

de loi sur la sauvegarde des entreprises, continuité, rupture ou retour en arrière ? , Droit et Patrimoine, 

Janvier 2005, p 24 et s. 

6 ــ   Teboul (G) : La réforme du Père Noël , la prévention et la sauvegarde , Gazette du Palais , n°1 ,  4-9 

janvier 2009 , p 6 .  
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سمح ألي رجل ثم صدر تعديل الكتاب السادس من القانون التجاري الفرنسي الذي 
ه لمزاولة نشاطه وتكون مسئوليت أعمال يزاول نشاط تجاري فردي أن يخصص جزء من ثروته

في الصادر  ٣٢٦وأعقبه األمر رقم  .)١(قطاقتطعه من ثروته فلجزء الذي بادائنيه محددة  أمام
  .إصالح الوقاية من صعوبات العمل وٕاجراءات اإلعساربشأن  ٢٠١٤مارس  ١٢

 المعروف باسم قانون ٢٠١٥أغسطس  ٦في  ٢٠١٥ - ٩٩٠صدر القانون رقم وأخيرًا 
"Macron"   مســـــاهمي الشـــــركة مصـــــالح الـــــدائنين و مصـــــالح ين بـــــتـــــوازن الإعـــــاد الـــــذي  

)٢(النمو والنشاط وتكافؤ الفرص االقتصادية  ، وعززالمدينة
.  

لحمايـة شـركات التـي تواجـه صـعوبات الإلى تقـديم أدوات لعـالج قانون مايكرون يهدف و 
وبالتـالي كـان مـن غيـر الـواقعي للمشــرع ، قطاعـات كاملـة مـن االقتصـاد تتـأثر بفشـل الشــركات

لقــانون ومــن ثــم فقــد أصــبح ا، أن يتعامــل مــع المســألة فقــط مــن خــالل منظــور تســوية الــديون
يقـــدم و ، التـــي تواجـــه صـــعوبات  ه إلعـــادة الهيكلـــة الالزمـــة للشـــركاتفـــي نهجـــ طمـــوحالفرنســـي 

الـدائنين الـذين يرغبـون و وديـة تسـتند إلـى مفاوضـات بـين المـدين الحلـول بعضـها مجموعة من 
جماعيــة تميــل تســوية تســمى ، ملزمــة، ضــها اآلخــر إجــراءات قضــائيةوبع، التســوية الوديــةفــي 

بما اليؤثر علـي تمرار نشاطها كما تحكم التصفية ان اسإعادة هيكلة الشركة لضماألخيرة إلى 
  .)٣(االقتصادية البيئة

فقــد نظــم احكـــام االفــالس فــي قــانون التجــارة الصــادر عـــام وبالنســبة للمشــرع المصــري 
ثــم نظــم احكــام الصــلح ، ١٨٠٧نقــًال عــن أحكــام قــانون التجــارة الفرنســي الصــادر عــام  ١٨٨٣

) لســنة ٥٦والقــانون رقــم ( ١٩٠٠مــارس ســنة  ٢٦الـواقي مــن االفــالس بالمرســوم الصــادر فـي 
اإلفـالس والصـلح الـواقى م الـذي نظـم ١٩٩٩) لسنة ١٧ثم صدر قانون التجارة رقم (، ١٩٤٥

، وأخيــرًا فإننــا نجــد أن المشــرع المصــري قــد واكــب التشــريعات المعاصــرة .البــاب الخــامس  منــه
الـذي ، ٢٠١٨) لسـنة ١١رقـم ( قانون تنظيم إعـادة الهيكلـة والصـلح الـواقي واالفـالسبإصدارة 

فـــرق بـــين المنشـــآت المتعثـــرة ماليـــًا ولـــديها القـــدرة والمقومـــات التـــي تمكنهـــا مـــن اإلســـتمرار فـــي 
وبـــين المنشـــآت المتعثـــرة ماليـــًا ولـــيس لـــديها مقومـــات األســـتمرار فـــي نشـــاطها والتـــي ، النشـــاط

                                                      

3- Monsèrié-BON (M-H) : L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée et le droit des entreprises en 

difficulté, Bulletin Joly, 2011, p 270 et s. Lucas  (F-X) : L’EIRL en difficulté, LPA, 28 avril 2011, p 39.  

1-Lucas  (F-X) : Commentaire des dispositions de la loi du 6 août 2015 ,  pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques , intéressant le droit des entreprises en difficulté , Bulletin Joly 

Entreprises en Difficulté, 1er septembre 2015, n° 5, p 317. 

2- Lucas (F-X) : Manuel de droit de la faillite, Presses Universitaires de France P.U.F, Collection Droit 

fondamental, 1ère édition, Novembre 2016. 
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العســر أي أنــه أي انتقــال المــدين مــن حالــة اليســر إلــي حالــة  .ســيؤول مصــيرها إلــي اإلفــالس
 .)١(أصبح في حالة عجز مالي

االفالس" إعادة و المشرع المصري في قانون " إعادة الهيكلة والصلح الواقي  وقدتبني
ليتمشي مع النظم العالمية التي طورت من " قانون إجراءات الدفع ، الهيكلة الرسمية للشركات

على مصالح الدائنين وحماية يسعى للحفاظ الجماعي" أو " قانون اإلفالس" التقليدي الذي 
حساب معدل استرداد الدين بناء على دون األخذ في االعتبار حقوقهم عند تعثر التاجر 

في حين أن إعادة الهيكلة تمنح  التكلفة ونتائج إجراءات اإلعسار في االقتصاد.و  الوقت
رت فإنه يوجد الدائنين سواء كانوا مقرضين أو مستثمرين ضمانًا بأن الشركة المدينة إذا تعث

إطار تشريعي يحمي حقوقهم ويحافظ ايضًا علي قيمة المؤسسة المتعثرة ويساعد علي 
  .تشغيلها وتحقق معدالت استرداد أعلي للدائنين  استمرار

  موضوع الدراسة :
إيجاد آلية فاعله لتفادي الحكم بشهر إفالس التاجر المتعثر يسهم في من المعلوم أن 

وكلما ، خفف مستوي المخاطرة التي يتحملونها إذا فشلت أعمالهمتحفيز ريادة األعمال وي
زادت فاعلية تلك اآللية كلما ساهمت في ريادة األعمال وتحفيز األقتصاد من خالل إستمرار 

واإلحتفاظ بالوظائف نتيجة استمرار النشاط وعدم الحكم ، التاجر المتعثر في مزاولة النشاط
لمخاطر بالنسبة للقروض المتعثره نتيجة اسهام تلك اآللية إلي جانب تقليل ا .بشهر اإلفالس 

في رفع مستويات سداد تلك الديون وعودتها إلي المستويات العادية األمر الذي يحمي حقوق 
  .الدائنين 

والشك أن إعادة هيكلة الشركات المتعثرة تعد من أهم وأحدث الوسائل التي تساهم في 
والعمل علي استكمال نشاطه  ، ضطراب المالي واإلداريمن مرحلة االالمتعثر التاجر خروج 

التاجر حمايةلتقديم أوجه الدعم الممكنة من خالل ، والحفاظ علي وظائف العاملين بالمنشأة
  .هموال دائنيالمتعثر إلي جانب حماية أ

 ٢٠١٨) لسنة ١١وقد نظم قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واالفالس رقم (
ريعية التي يمكن من خاللها إعادة هيكلة وتأهيل المنشآت المتعثرة والقابلة اآللية التش

 .شآت الغير قابلة إلستمرار نشاطهاباإلضافة إلي آليات شهر إفالس المن، ألستمرار نشاطها
   

                                                      

 . ٥، ص  ٢٠٠٣في أحكام ا{ف-س ، الطبعة اYولي ، دار النھضة العربية ، سنة سميحة القليوبي : الموجز .ــ د ١
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سريان  ٢٠١٨) لسنة ١١رقم (وقد تضمنت المادة األولي من قانون إصدار القانون 
ريف الوارد بالمادة العاشرة من قانون الصادر بالقانون رقم أحكامه علي التاجر وفقًا للتع

م وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع ١٩٩٩) لسنة ١٧(
 .األعمال العام

. حداثة صدور القانون المنظم إلعادة الهيكلة وقد كان دافعنا لبحث هذا الموضوع هو 
يرة بالنسبة لريادة األعمال والحفاظ علي الوظائف وتحقيق ما يمثله من أهمية كبعلى الرغم م

  .إلي جانب حماية حقوق الدائنين ، االستقرار اإلقتصادي
  خطة الدراسة :

ل وذلك على النحو و فصثالث بناء على ما تقدم نقسم الدراسة إلى مبحث تمهيدى و 
  التالى :

  .ماهية إعادة الهيكلة تمهيدى :مبحث 
  .دة الهيكلة وآثارهطلب إعا الفصل األول:

  .إعداد خطة إعادة الهيكلةالفصل الثانى :
  .تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وٕانتهائهالفصل الثالث :ا
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بحث تمهيدىم  
  إعادة الهيكلةماهية 

ــــــم  ــــــواقي مــــــن اإلفــــــالس رق ــــــة والصــــــلح ال   )١١(اســــــتحدث قــــــانون تنظــــــيم إعــــــادة الهيكل
نها اإلجراءات التي تساعد التاجر علـي بأوعرفها ، ة جديدة هي إعادة الهيكلةليآ ٢٠١٨لسنة 

دراســـة االوضـــاع الماليـــة وذلـــك مـــن خـــالل ، خروجـــة مـــن مرحلـــة االضـــطراب المـــالي واإلداري
  .هموال دائنيوحماية أ، ةتحمايلتقديم أوجه الدعم الممكنة ل واإلدارية للتاجر المدين

اءات اإلنقـاذ شـرطان الفتتـاح إجـر  ٢٠٠٥يوليو  ٢٦وقد أورد المشرع الفرنسي في قانون 
أن يواجه المدين عثرات اليمكنه التغلب عليهـا بمفـرده ، الشرط األول .وٕاعادة تنظيم المشروع 

كالــديون حالــة اآلداء وقــد تكــون عثــرات اقتصــادية كارتفــاع ، وقــد تكــون تلــك العثــرات ماليــه .
، رط الثـانيوالشـ .كتعذر قـبض الـديون ، وقد تكون عثرات قانونية، اسعار المواد الخام األولية

ذلــك ألن المــدين إذا توقــف عــن الــدفع يصــبح اجــراءات  .هــو عــدم توقــف المــدين عــن الــدفع 
 .)١(اإلنقاذ غير مالئمة وتتطلب إجراء آخر مالئم

وتقــوم إعــادة الهيكلــة علــي مراجعــة الهياكــل التنظيميــة التــي يقــوم عليهــا المشــروع والتــي 
وعنــدما يواجــه المشــروع التجــاري صــعوبات أو ، تــنظم جميــع اعمالــه الفنيــة والماليــة واإلداريــة

اضطراب مالي وٕاداري يكون عليه اعادة تنظيم هذه الهياكل التنظيمية بمـا يسـاعده علـي إدارة 
  .)٢(مواردة بفاعلية واستمرار نشاطه

فلـــم يعـــد األمـــر يتعلـــق ، والشـــك أن إجـــراءات إعـــادة الهيكلـــة تخفـــف مـــن آثـــار اإلفـــالس
فمحاولــة االبقــاء علــي النشــاط  .ن بمســاعدته للخــروج مــن كبوتــه بمعاقبــة التــاجر المتعثــر ولكــ

 .)٣(التجاري للتاجر ليس دفاعًا عن مصالحه بقدر تعلقة بالمصالح االقتصادية للبالد
مـن واقـع بيانـات الـدول األعضـاء  ٢٠١٥وقد نشرت المفوضـية األوربيـة تقريـرًا فـي عـام 
تتسـم بالفاعليـة وتسـاعد علـي تحفيـز ريـادة  باالتحاد تضمن تأثير إجراءات إعادة الهيكلـة التـي

األعمـــال ألنهـــا تخفـــف مســـتوي المخـــاطرة التـــي يتحملهـــا رواد األعمـــال وتســـهل عـــودتهم إلـــي 
كمــا أنهــا تخفــف مــن آثــار اإلعســار علــي نمــو النــاتج  .اإلقتصــاد فــي اعقــاب فشــل المؤسســة 

                                                      

الطرق الودية والقضائية {نقاذ المشروعات المتعثرة من ا{ف-س ـ دراسة مقارنة علي ضوء القانون  :ــ د. خليل فيكتور تادرس  ١

  .١٢٧ر ، ص، دار النھضة العربية ، غير مدون سنة النش ٢٠٠٥ــ  ٨٤٥الفرنسي رقم 

  . ٤٨، ص  ٢٠١٩ــ د. حسين الماحي ، تنظيم اعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س ، دار الجامعة الجديدة ، ا�سكندرية ، طبعة  ٢

، بدون دار نشر، طبعة ٢٠١٨لسنة  ١١ــ د. ناجي عبد المؤمن ، الم-مح العامة لقانون اعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم  ٣

  . ١٢، ص  ٢٠١٨/٢٠١٩
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القــــروض لة كمــــا انهــــا تحســــن االســــتقرار المــــالي مــــن خــــالل تعجيــــل معالجــــة مشــــك، المحلــــي
  .)١(المتعثرة

  )١١(وبالنســــــبة لقــــــانون تنظــــــيم إعــــــادة الهيكلــــــة والصــــــلح الــــــواقي مــــــن اإلفــــــالس رقــــــم 
تسـمي  )٢(إدارة جديدة داخل كـل محكمـة مـن المحـاكم اإلقتصـادية فقد استحدث ، ٢٠١٨لسنة 

، وشـــهر والصـــلح الـــواقي مـــن اإلفـــالس، يكلـــةإدارة اإلفـــالس تخـــتص بتلقـــي طلبـــات إعـــادة اله
وأســند اختصــاص فحــص الطلبــات المعروضــة علــي  .ومباشــرة إجــراءات الوســاطة ، اإلفــالس

وجعـل الـدوائر االبتدائيـة  .إدارة اإلفالس إلي أحد قضاة إدارة اإلفالس يسمي قاضي اإلفالس 
حكــام أبالمحــاكم االقتصــادية هــي المختصــه بنظــر الــدعاوي والمنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق 

  .اإلفالس الواقي و إعادة الهيكلة والصلح قانون 
نــــه إذا كـــان المــــوطن بأ، إلختصــــاص المحلـــي لنظـــر طلبــــات إعـــادة الهيكلـــةكمـــا حـــدد ا

تخـتص الـدوائر االبتدائيـة بالمحـاكم ، التجاري للمدين أو المركز التجـاري للشـركة داخـل مصـر
االقتصــادية التــي يقــع فــي دائرتهــا المــوطن التجــاري للمــدين أو المركــز الرئيســي للشــركة بنظــر 

 .بات إعادة الهيكلة طل
تخـــتص ، وٕاذا كـــان المـــوطن التجـــاري للمـــدين أو المركـــز التجـــاري للشـــركة خـــارج مصـــر

ـــي بنظـــر  ـــة بالمحـــاكم االقتصـــادية التـــي يقـــع فـــي دائرتهـــا مركـــز اإلدارة المحل الـــدوائر االبتدائي
  طلبات إعادة الهيكلة .

فــي مصــر فــرع أو  ولــه، وبالنســبة للتــاجر الــذي يكــون مركــزه الرئيســي فــي دولــة اجنبيــة
وكالـة ففــي هـذه الحالــة تكــون المحكمـة المختصــه فــي مصـر بنظــر طلبــات إعـادة الهيكلــة هــي 

 .الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة

                                                      

1 ــ   Mihaela Carpus Carcea, Daria Ciriaci, Dimitri Lorenzani, Peter Pontuch, and Carlos Cuerpo  : The 

Economic Impact of Rescue and Recovery Frameworks in the EU , Discussion Paper 4, European 

Commission: Brussels, 2015. 

http:// ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/ dp004_en.htm.. 

علي أن " في تطبيق احكام ھذا القانون  ٢٠١٨لسنة  ١١رقم قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س ــ تنص المادة اYولي من  ٢

-س : ا{دارة المنشأة بموجب ھذا القانون داخل كل ، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منھا :ـ  إدارة ا{ف

  " محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الھيكلة ، والصلح الواقي من ا{ف-س، وشھر ا{ف-س ، ومباشرة إجراءات الوساطة
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فإن المحكمة المختصه ، وبالنسبة للفرض األخير وهو إذا لم يكن للتاجر موطن تجاري
الدوائر االبتدائية بالمحاكم االقتصادية التي يقع  طلبات إعادة الهيكلة هي في مصر بنظر

 .)١(المعتادة  هفي دائرتها محل إقامت
قد تضمنت المادة الثانية من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس رقم و 

ل خر موطن مثبت بالسجبأنه آ للتاجر مختارالموطن تحديد ال ٢٠١٨) لسنة ١١(
حيث أنه  . عدم اإلخالل باالتفاقات الدولية النافذه في مصروذلك شريطة  .)٢(التجاري

يلتزم التاجر بإخطار السجل التجاري  ١٩٧٦) لسنة ٣٤بموجب قانون السجل التجاري رقم (
ومن ثم فإن مقر المركز ، بأي تغير يطرأ علي بياناته والتأشير في السجل بذلك التغير

المثبت بآخر تأشير بالسجل التجاري يكون موطن مختار للتاجر يسهل  الرئيسي أو الفرع 
 من ليحص نأ شخص ل) من قانون السجل التجاري لك١٢حيث تجيز المادة ( .تحديده 
 هادةـوشبالسجل التجاري أ القيد صفحة من مستخرجة صورةعلي  التجارى لالسج مکتب
معامالت التجارية والتيسير علي مما يسهم في استقرار ال.  القيد عدم حالة فى سلبية

 .المتقاضين 
وقد حرص المشرع علي توفير الضمانات الالزمة والخبرات التي تكفل حسن تسيير 

حيث أسند رئاستها لقاضي بمحكمة األستئناف علي األقل  .العمل بإدارة اإلفالس المستحدثة 
قضاة اإلفالس ) وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة علي األقل يسمون ( 

ونجد أن عدم تحديد عدد قضاة  . تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي
اإلفالس بكل إدارة إفالس يحقق المالءمة الكافية لكي تختار الجمعية العامة للمحكمة 
اإلقتصادية في بداية العام القضائي العدد المالئم لعدد القضايا والطلبات التي تنظرها إدارة 

ويسهم في سرعة الفصل في الطلبات والقضايا التي ، اإلفالس بما يحقق صالح العدالة
 .تعرض علي إدارة اإلفالس 

                                                      

:" تختص الدوائر ا�بتدائية أن علي  ٢٠١٨) لسنة ١١) من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (٢تنص المادة (ــ  ١

بالمحاكم ا�قتصادية التي يقع في دائرتھا موطن تجاري للمدين او المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوي التي تنشأ عن تطبيق احكام ھذا 

كن للتاجر موطن القانون ، فإذا كان ھذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتھا مركز ا{دارة المحلي . وإذا لم ي

تجاري كانت المحكمة المختصه ھي التي يقع في دائرتھا محل إقامتة المعتادة ، ويعد موطنا مختارآ للتاجر أخر موطن مثبت بالسجل 

ومع عدم ا{خ-ل با�تفاقات الدولية النافذه في مصر ، يجوز شھر إف-س التاجر الذي يكون له في مصر فرع او وكالة ولو لم  .التجاري

يصدر حكم بشھر إف-سة في دولة اجنبية ، وفي ھذه الحالة تكون المحكمة المختصه بشھر ا{ف-س في مصر ھي التي يقع في دائرتھا 

  .الفرع أو الوكالة "

علي أن " علي كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يطلب  ١٩٧٦) لسنة ٣٤تنص المادة السادسة من قانون السجل التجاري رقم (ــ  ٢

 . طبقاً لºوضاع المقررة التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ علي بيانات العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك "
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وقد انتهج المشرع نهجًا جديدًا يتناسب مع طبيعة العمل بإدارة اإلفالس التي تستلزم 
ء حيث ضم لتشكيل إدارة اإلفالس خبرا، خبرات متخصصه قد التتوافر لدي موظفي المحاكم

وهم المقيدين بجدول خبراء إدارة اإلفالس المضاف إلي جداول خبراء  )١(إدارة اإلفالس 
المحاكم اإلقتصادية والذي يضم المكاتب والشركات المتخصصه في مجال إعادة الهيكلة 
وٕادارة األصول وخبراء من وزارات المالية واإلستثمار والتجارة والصناعه والقوي العاملة والبنك 

المصري والهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية  المركزي
واالتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء 

  .المثمنين وغيرهم عند االقتضاء 
كتابيين من بين العاملين وقد تضمن تشكيل إدارة اإلفالس العدد الكاف من اإلداريين وال

  .بالمحاكم اإلقتصادية الذين يتولون الجانب اإلداري ألعمال اإلدارة 
لتشمل تلقي كافة الطلبات المقدمة  إختصاصات إدارة اإلفالسكما حدد المشرع 

  للمحكمة سواء كانت طلبات إعادة الهيكلة أو طلبات الصلح الواقي من اإلفالس
وكذا استيفاء مستندات ، شرة إجراءات الوساطة بين الخصومومبا، أو طلبات شهر اإلفالس

الطلبات التي تختص بها محكمة اإلفالس وتحضيرها وٕاعداد مذكرة بطلبات الخصوم 
  .وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب ، واسانيدهم

كلها قانون وهنا نجد أن المشرع قد أناط بإدارة اإلفالس كافة اإلختصاصات التي أو 
 التيوى والدعا المنازعات تحضير هيئةل ٢٠٠٨) لسنة ١٢٠( إنشاء المحاكم اإلقتصادية رقم

  .اإلقتصادية محكمةال بها تختص
تشكل هيئة التحضير برئاسة قتصاديةاالكم امحالمن قانون  )٨رقم ( ادةلمحيث نظمت ا

وعضوية عدد كاف األقل  من بين قضاة الدوائر االستئنافية بالمحكمة اإلقتصادية علي قاض
 من قضاتها أو قاض بالمحكمة اإلبتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي

  . ويلحق بها العدد الالزم من اإلداريين والكتابيين
قاض بمحكمة تهما لرئاسٕادارة اإلفالس في إسناد و  ويتفق تشكيل كًال من هيئة التحضير

بإختيارهم العامة  ةجمعيوٕاضطالع ال، ة عدد كاف من قضاتهااالستئناف علي األقل وعضوي
 .فيهما  اإلداريين والكتابيينوٕاشراك عدد مناسب من ، ي بداية كل عام قضائيف

                                                      

علي أن " استثناء من حكم المادة  ٢٠١٨) لسنة ١١) من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (٣ــ تنص المادة ( ١

تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمي (إدارة ا{ف-س) تشكل  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٠قانون المحاكم ا�قتصاديه الصادر بالقانون رقم  ) من٨(

برئاسة قاض بمحكمة ا�ستئناف علي اYقل وعضوية عدد كاف من قضاتھا بدرجة رئيس محكمة علي اYقل يسمون (قضاة ا{ف-س)، 

  اية كل عام قضائي ، ويلحق بھا عدد كاف من خبراء إدارة ا{ف-س وا{داريين والكتابيين ". تختارھم جمعيتھا العامة في بد
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ويختلف تشكيل هيئة التحضير عن تشكيل إدارة اإلفالس من حيث شروط العضوية 
مة اإلبتدائية، في فنجد أن هيئات التحضير يمكن أن تضم أعضاء من المحك، في كل منهما

كما  .بدرجة رئيس محكمة علي األقلحين استلزم المشرع أن يكون القضاة في إدارة اإلفالس 
وهم من بين المقيدين بجدول خبراء خبراء إدارة اإلفالس أن إدارة اإلفالس تضم لتشكيلها 

 . اإلفالس بالمحكمة اإلقتصادية وهم من غير العاملين بالمحاكم
) من قانون ٨ص هيئة التحضير فإننا نجد أنها تختص وفقًا للمادة (وبالنسبة إلختصا

بالتحقق من استيفاء مستندات  ٢٠٠٨) لسنة ١٢٠إنشاء المحكمة اإلقتصادية رقم (
وٕاعداد مذكرة ، وعقد جلسات استماع ألطرافها، ودراسة هذه المستندات، المنازعات والدعاوي

وذلك خالل مدة التجاوز ، االختالف بينهمبطلبات الخصوم واسانيدهم، واوجه االتفاق و 
ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء علي طلب ، ثالثين يوما من تاريخ قيد الدعوي

  .رئيسها مدة جديدة للتحضير التجاوز ثالثين يومًا وٕاال تولت الدائرة نظر الدعوى 
يم إعادة الهيكلة والصلح /ب) من قانون تنظ٤بينما تختص إدارة اإلفالس وفقًا للمادة ( 

باستيفاء مستندات الطلبات التي تختص بها محكمة  ٢٠١٨) لسنة ١١الواقي واإلفالس رقم (
وذلك خالل مدة ال تجاوز ، اإلفالس وتحضيرها وٕاعداد مذكرة بطلبات الخصوم واسانيدهم

  .ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب 
قي واإلفالس تخرج من اختصاص هيئات ومن ثم فإن طلبات إعادة الهيكلة والصلح الوا

 .وتضطلع بها إدارات اإلفالس ، التحضير بالمحاكم اإلقتصادية
وتضطلع هيئات التحضير إدارات اإلفالس بمهام التسوية الودية للطلبات والمنازعات 

فتتولي ، بيد أن الوسيلة الودية التي منحها المشرع لكليهما مختلفة  .التي تعرض عليهم 
فإذا ، تحضير مهام التسوية الودية عن طريق الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهمهيئات ال

رفعت محضرا به موقعًا منهم إلي الدائرة المختصة اللحاقة بمحضر جلسة نظر ، قبلوه
  .الدعوى والقضاء فيها وفق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

ودية األطراف وهي من الوسائل ال بين)١(في حين أن إدارات اإلفالس تقوم بالوساطة 
يكون بالنسبة لطلبات إعادة الهيكلة هو ، عن طريق وسيطتتم لتسوية المنازعات التجارية 

يتولي تقريب وجهات النظر بين األطراف المتنازعة ويقترح عليهم  الذي قاضي اإلفالس
                                                      

علي أن " تختص إدارة ا{ف-س  ٢٠١٨) لسنة ١١)  من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (٤ــ تنص المادة ( ١

( ب) استيفاء مستندات .الھيكلة والصلح الواقي من ا{ف-س وشھر ا{ف-س با¿تي: (أ) مباشرة اجراءات الوساطة في طلبات إعادة 

الطلبات التي تختص بھا محكمة ا{ف-س وتحضيرھا وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم واسانيدھم ، وذلك خ-ل مدة � تجاوز ستين يوماً من 

  تاريخ قيد الطلب" . 
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، )١(ة قاضيوهذه الوساطة تسمي وساطة قضائية النها تتم بواسط، الحلول المالئمة لها
التوصل إلي وتكون الوساطة في المراحل التحضيرية للدعوى، فإذا تم اتفاق بين األطراف و 

 يثبت بهر اتفاق تسوية يوقع علية كافة االطراف يحر من خالل الوساطة يتم تتسوية النزاع 
الوساطة ويصدر قاضي اإلفالس وكافة اإلجراءات التي تمت من خالل ، تفاصيل االتفاق

لهذا االتفاق قوة السند  إعادة الهيكلة ويكونباعتماد التسوية وٕانهاء طلب  هقرار ط) الوسي(
وفي حالة عدم التوصل إلتفاق من خالل الوساطة يتم رفض الطلب وتحدد له ، التنفيذي
أمام المحكمة المختصه ويكلف من قدمة بإعالن ذوي الشأن وذلك بصحيفة تودع قلم جلسة 
  .الكتاب

حدد ثالث طرق قانونية لمواجهة تعثر المدين  ٢٠١٨لسنة  )١١رقم ( ورغم أن القانون
ومن ثم يقوم أطراف النزاع بإختيار أحد هذه ، االفالسو إعادة الهيكلة والصلح الواقي وهي 
حيث ، )٢(المشرع أجاز اللجوء إلي إعادة الهيكلة أثناء نظر طلب اإلفالسإال أن ، الطرق

الخاص بتنظيم شهر اإلفالس  ٢٠١٨) لسنة ١١م (تضمن الفصل الثالث من القانون رق
بناء  أو، التفليسه مينمنأ أو بناء علي طلب، نفسه من تلقاءإما لقاضي التفليسة حكمًا يجيز 

إعادة الهيكلة بما يكفل أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة ، نفسه طلب المفلس علي
المصلحة العامة أو مصلحة المفلس  يل المتجر إذا اقتضت ذلكوتشغستمرار تجارة المفلس إ

 .أو الدائنين 
فبعد أن ، في الفلسفة التشريعية لقانون اإلفالس الجديد كبيرور الطتوهنا يتجلي لنا ال

تتبدوأنها تميل إلي مصالح أصبح، لدائنينكانت قوانين اإلفالس تميل إلي رعاية مصالح ا
يحمي أصبح إال أننا نري أنه ، هاوتسعي للحفاظ علي المتجر والوظائف التي يوفر لمدين ا

 .بهدف تفادي إفالس المنشأة توازناً  بطريقة أكثرمصالح الطرفين 
فإن المشرع قد أجاز للقاضي استخدام اآللية ، فرغم اللجوء إلي طلب شهر اإلفالس

وذلك بتعيين لجنة إعادة الهيكلة التي يكون من ، التشريعية الجديدة وهي إعادة الهيكلة
من يتولي لتعيين قاضي التفليسة لقتراح وكذا القيام بتقديم إ، خطة إعادة الهيكلة مهامها وضع

                                                      

  . ٣٥، ص المرجع السابقــ د. حسين الماحي ،  ١

  ٢٠١٨) لسنة ١١) من قانون إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (١٦٣ـ تنص المادة (ـ ٢

علي أن " لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناًء علي طلب أمينھا أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الھيكلة ، لوضع خطة �ستمرار 

ويعين قاضي التفليسة بناًء علي  .المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين تجارة المفلس بما يشمل تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك 

ين اقتراح اللجنة المشار إليھا وبعد أخذ رأي أمين التفليسة من يتولي إدارة المتجر بناء علي خطة إعادة الھيكلة ويحدد أجره ، ويجوز تعي

 ا{عانة ". المفلس لÃدارة ويعتبر اYجر الذي يحصل عليه بدي-ً عن 
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ويجوز تعيين المفلس لإلدارة ويعتبر األجر الذي ، أخذ رأي أمين التفليسة بعدإدارة المتجر 
  يحصل عليه بديًال عن اإلعانة .

تعيين معاون للتاجر غير أننا نجد أنه إذا تم اللجوء إلي إعادة الهيكلة كطلب مبتدأ يتم 
لمساعدته في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة إذا رأي القاضي موجبًا لذلك مع استمرار التاجر في 

في حين أنه بالنسبة للجوء إلي إعادة الهيكلة أثناء نظر طلب شهر اإلفالس ، إدارته للمتجر
 .ارته للمتجر فإنه يتم تعيين مدير للمتجر وليس معاون للتاجر، أو إستمرار التاجر في إد
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  الفصل األول
  طلب إعادة الهيكلة وآثاره

  تمهيد وتقسيم :
) لسنة ١١) من قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس رقم (٥وفقًا للمادة (

إلي رئيس إدارة اإلفالس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة يتم تقديم طلب إعادة الهيكلة  ٢٠١٨
انات والمستندات التي تسهم في الوقوف علي توافر الشروط ويرفق بالطلب البي، المختصه

، ) من القانون المشار اليه في التاجر مقدم طلب إعادة الهيكلة١٥التي اوجبتها المادة (
والوصول إلي حقيقة أسباب اإلضطراب المالي واإلداري الذي دفعه إلي الطلب وتاريخ نشأته 

 .ورؤيته للخروج من هذا اإلضطراب وما قام بإتخاذه من إجراءات لتجنب حدوثه 
اآلثار القانونية المترتبة  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٥كما تضمنت المادة (

األثر األول هو منع التاجر مقدم طلب إعادة الهيكلة من ، طلب إعادة الهيكلة علي تقديم
السابق قيامه تقديم طلب آخر قبل إنقضاء ثالثة أشهر من رفض أو حفظ طلب إعادة هيكلة 

واألثر الثاني هو وقف طلبات اإلفالس والصلح الواقي لحين البت في طلب إعادة ، بتقديمه
  .الهيكلة 

ويتولي قاضي اإلفالس البت في طلب إعادة الهيكلة إما بقبولة واستكمال إجراءاته، 
 يجوز لقاضي اإلفالس أن يقضي فيهاالحاالت التي أو حفظ الطلب إذا توافرت حالة من 

  .٢٠١٨) لسنة ١١القانون رقم () من ٢٧حددتها المادة (ه والتي بحفظ
  على النحو التالى :إلي ثالث مباحث قسم هذا الفصل نوبناء على ما تقدم 
  .شروط تقديم طلب إعادة الهيكلة وبياناتهالمبحث األول : 
  .آثار تقديم طلب إعادة الهيكلة المبحث الثاني : 

  .ادة الهيكلةحفظ طلب إع: لثالمبحث الثا
   



 

  

MS�

  المبحث األول
  بياناتهإعادة الهيكلة و  شروط تقديم طلب

من عدم مما يتخوف معه ، نه الماليةئو ضطراب شإبالتاجر عندما يشعر المدين 
يلجأ إلي القضاء بطلب إلعادة  الهيكلة فقد ، داء ديونه في مواعيد استحقاقهااستطاعته آ

مديونياته تسوية و ، اب المالي واإلداريخروجة من مرحلة االضطر  يمكن من خاللهحتي 
إنقاذ  مما يسهم في، يقاف المطالبات القضائية بحقهوإ ، ر في نشاطهاستمر بغية اإل

  .هم الماليةونئو شالذين يعانون من إضطراب المؤسسات المتعثرة وتصويب أوضاع التجار 
دائن فاليجوز ل، وقد قصر المشرع تقديم طلب إعادة الهيكلة علي التاجر المدين

، التاجر المدين أن يطلب إعادة هيكلة المشروع رغم وجود مصلحة له في ذلك الطلب
ويجوز للدائن بعد اعتماد خطة إعدة الهيكلة أن يلجأ للقاضي في أي طلب يتعلق بخطة 

  .)١(إعادة الهيكلة بعد اعتمادها
واقي قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ال) من ١٥وقد أوجب المشرع في المادة (

توافر شروط محدده في التاجر لكي يقبل الطلب المقدم  ٢٠١٨) لسنة ١١رقم ( واالفالس
وهذا اإلضطراب  .)٢(منه إلعادة هيكلة مؤسسته التي تعاني من اإلضطراب المالي واإلداري

، اليبرر طلب إعادة الهيكلة إال إذا كانت لديه القدرة والمقومات التي تمكن من التغلب عليه
  .قدير ذلك لقاضي اإلفالس من خالل ما يعرض عليهويخضع ت
  الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إعادة الهيكلة :وفيما يلي 

 أن يكون مقدم الطلب تاجر: )١(
قضت المادة األولي من قانون إصدار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي واإلفالس 

عريف الوارد بالمادة العاشرة من وفقًا للتبسريان أحكامه علي التجار  ٢٠١٨) لسنة ١١رقم (
، التي حددت من تتوافر فيه الشروط ١٩٩٩) لسنة ١٧الصادر بالقانون رقم (التجارة قانون 

  التي تكسب الشخص صفة التاجر وهي :
  . تجارياً  كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه ولحسابه عمالً ـ ١
كان  انين المتعلقة بالشركات أياً كل شركة تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها في القو ـ ٢

   .لغرض الذي أنشئت الشركة من أجلها
                                                      

  . ٥٥، ص المرجع السابقــ د. حسين الماحي ،  ١

علي أن " لكل تاجر ، � يقل رأسماله عن مليون جنية ، وزاول التجارة بصفة  ٢٠١٨) لسنة ١١)  من القانون رقم (١٥ــ تنص المادة ( ٢

و� تجوز إعادة ھيكلة الشركة وھي في دور  .يكلة مستمرة خ-ل السنتين السابقتين علي تقديم الطلب ولم يرتكب غشاً أن يطلب إعادة الھ

 .التصفيه " 
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شركات  ٢٠١٨) لسنة ١١من قانون إصدار القانون رقم ( األوليوقد استثنت المادة 
من الخضوع ألحكام هذا  المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام

أو الصلح الواقي أو اإلفالس إذا اتصلت بأحد  ومن ثم التقبل طلبات إعادة الهيكلة، القانون
  .الشركات المذكورة 

وبالنسبة للتشريع الفرنسي نجد أنه اليجوز اخضاع شركة المحاصة والشركات الفعلية 
نظرًا للطبيعة المستترة لشركة ، إذ انهما يفتقدان الي الشخصية المعنوية، الجراءات اإلنقاذ

  .)١(ية بالسجل التجاريوعدم تسحيل الشركة الفعل، المحاصة
أحكام مماثلة بالنسبة لشركات  ١٩٩٩) لسنة ١٧(رقم قانون التجارة أورد وقد 

والصلح الواقي شركات المحاصة من تطبيق أحكام اإلفالس حيث يستثني ، المحاصة فقط
تعد في حالة ، شركات المحاصة افيما عدعلي أنه : " ) ٦٩٩/١المادة (حيث تنص ، منه

إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن  إفالس كل شركة
  ."  ويلزم شهر إفالسها بحكم يصدر ذلك، دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية

وفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح  ) علي أنه : " ٧٢٥/٣وتنص المادة (
لمنصوص عليها في الفقرتين الصلح الواقي من اإلفالس لكل شركة توافرت فيها الشروط ا

  . "ومع ذلك ال يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى في دور التصفية، السابقتين
وينطبق لفظ ، ومن ثم فإن من يحق له تقديم طلب إعادة الهيكلة البد أن يكون تاجر

التاجر علي الشخص الطبيعي وهو كل من يزاول علي وجه االحتراف باسمه ولحسابه عمًال 
واالحتراف هو أن يتخذ الشخص من النشاط الذي يزاوله حرفة معتادة ، ال التجاريةمن االعم

  .)٢(له يرتزق منها
اليجوز أيضًا شهر إفالس األشخاص العاديين الذين اليكتسبون وصف  ثمومن 

، حيث تنص )٣(التاجر، حيث أنهم يخضعون لنظام اإلعسار الذي نظمه القانون المدني 

                                                      

  .١٢٧المرجع السابق ، ص :ــ د. خليل فيكتور تادرس  ١

، د. محمد فريد  ١٢٣، ص ٢٠٠٠ــ د. محمود مختار بريري : قانون المعام-ت التجارية ، الجزء اYول ، دار النھضة العربية ، سنة  ٢

  . ٢٣٩، ص ٢٠٠١مباديء قانون المشروع ا�قتصادي ، دار المطبوعات الجامعية ، سنة  :ھاني دويدار  .العريني و د

٣ Yداء ، في حين أن اYمر ــ تعبير ا{عسار في القانون المصري تسري علي المدين غير التاجر الذي �تكفى أمواله الوفاء بديونھالمستحقة ا

عسار دليل "اYونسيترال" التشريعي لقانون اYعسار الصادر عن لجنة اYمم مختلف بالنسبه لبعض التشسريعات اYخري ، حيث عرف ا{

المالية  المتحدة للقانون التجاي الدولي بأنه عندما يكون المدين عاجزاً عموماً عن سداد ديونه لدي استحقاقھا أو عندما تتجاوز قيمة التزاماته

Yونسيترال" التشريعي لقانون اY٧عسار ص موجوداته . انظر دليل "ا   

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/insolven/05-80720_Ebook.pdf 
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عسار المدين اذا كانت امواله التكفى لوفاء إن يشهر أيجوز : " ) علي أنه ٢٤٩المادة (
كما تختص المحاكم اإلبتدائية التي يتبعها موطن المدين بإصدار ، "المستحقة األداء ديونه

  .أحكام شهر اإلعسار 
 .أال يقل رأس مال التاجر عن مليون جنية  )٢(

من بين الخبراء هيكلة تتولي إعداد خطة إعادة ال لجنةتتطلب إعادة الهيكلة تشكيل 
جدول خبراء إدارة اإلفالس الذي يقيد به خبراء من المكاتب والشركات المتخصصه المقيدين 

في مجال إعادة الهيكلة وٕادارة األصول وخبراء من وزارات المالية واإلستثمار والتجارة 
الهيئة العامة والصناعه والقوي العاملة والبنك المركزي المصري والهيئة العامة لالستثمار و 

للرقابة المالية والبورصة المصرية واالتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات 
 .المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند االقتضاء

ويتم ندبهم مقابل أجر يتقاضونه ، جميع هؤالء الخبراء من غير العاملين بالمحاكمو 
، إعادة الهيكلة يتولي القاضي المختص تقدير أتعاب لجنهو ، ن أعمالنظير ما يؤدونه م

لسنة  ١١) من القانون ١٣وذلك في ضوء الالئحة الصادرة من وزير العدل بموجب المادة (
التي تتضمن الحدين األقصي واألدني لمقابل ما يؤديه خبراء إدارة اإلفالس من  ٢٠١٨

  .د خطة إعادة الهيكلةأعمال نظير اشتراكهم في لجان إعادة إعدا
معاونة التاجر علي تقويم وضعة  يعهد إليهمعاون وقد يري قاضي اإلفالس تعيين  

من بين األمناء او  المعاونويعين .المالي واإلداري ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيلكة 
 يحددو ، او من غيرهم ممن يختارة األـطرافالخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة اإلفالس 

أتعاب المعاون وفقًا لما اتفق علية األطراف وفي حالة تعذر ذلك يحدد قاضي اإلفالس 
  القاضي تلك األتعاب .

ومــن ثــم فــإن إعــداد وتنفيــذ خطــة إعــادة الهيكلــة  تســتلزم تكــاليف ومصــروفات يتحملهــا 
التاجر المعتثر،األمـر الـذي يتطلـب أن يكـون ذو كيـان اقتصـادي كبيـر نسـبيًا يسـتطيع تحمـل 

ويتم  .تاجر ال يقل عن مليون جنية فتم اشتراط أن يكون رأس مال ال، ك التكاليف والنفقاتتل
السـجل التجـاري قـوائم المركـز المـالي الخاصـة و  اثبات ذلك بشتي طرق األثبات كعقـد الشـركة

  .بالشركة وغيرهم من المستندات الخاصة بالشركة
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التجاري من التصفية واستمرار وحيث أن الهدف من إعادة الهيكلة هو إنقاذ المشروع 
، ألهمية قدرها المشرع بمليون جنيهنشاطة ومن ثم فيجب أن يكون المشروع علي درجة من ا

  .)١(ويري البعض أنه من األفضل زيادة رأس المال ليصبح علي األقل عشرة ماليين جنيه 
، الهيكلةع الذي يحق له طلب إعادة ونحن نتفق مع وجوب زيادة القدرة المالية للمشرو 

بيد أن تحديد مبلغ محدد لرأسمال المشروع قد يكون مالئم في وقت ما وفي ظل ظروف 
وٕاننا ، قد يعد غير مناسب في وقت آخر وفي ظل ظروف اقتصادية أخري، اقتصادية ما

 .نري إضافة شرط توافر القدرة المالية للمشروع لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة 
لتجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين علي امقدم الطلب  التاجرزاول أن ي )٣(

 تقديمه طلب إعادة الهيكلة :
حرص المشرع علي أن تتضمن شروط قبول طلب إعادة الهيكلة أن يكون التاجر قد 

ويثبت ذلك من خالل ، طلبه السابقتينعلي تقديمزاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين 
ه التجارية المقيد بها التاجر تفيد مزاولتة التجارة بصفة شهادة يرفق بالطلب مقدمه من الغرف

وذلك لكي يتحقق الهدف ، مستمرة خالل السنتين السابقتين علي تقديم طلب إعادة الهيكلة
من إعادة الهيكلة وهو مساعدة التاجر علي خروجه من مرحلة اإلضطراب المالي واإلداري 

ف من إعادة الهيكلة يتسق مع المنشأة التي ومن ثم فإن الهد، وحماية المنشأة من اإلفالس
  .باشرت أعمالها التجارية لمدة سنتين متصلتين 

 غشًا : أال يكون التاجر مقدم الطلب قد أرتكب  )٤(
إذ كان ف، أستلزم المشرع لقبول طلب إعادة الهيكلة أال يكون التاجر قد ارتكب غشاً 

ما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد التطور فى نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيه
التاجر عن دفع ديونه رغم حرصه ويقظته ألسباب قد يصعب عليه توقعها  تؤدي إلي تعثر

تاجر لتمكين الإعادة الهيكلة أو العمل على تفادى آثارها مما حدا بالمشرع إلى األخذ بنظام 
ٕارتكاب التاجر المعثر ومن ثم فإن حسن النيه اليتفق و ، النية من تجنب شهر إفالسه حسن

ولم يتضمن النص التشريعي ، لوقائع غش لتضليل دائنيه أو مدينينه أو المتعاملين معه
وتركك لقاضي االفالس السلطة التقديرية ، تحديد تصرفات معينة تندرج تحت مفهوم الغش

  .لتحديد ذلك
  
  

                                                      

  .وما بعدھا  ٢٥ــ د. ناجي عبد المؤمن ، المرجع السابق ، ص  ١
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 : ةفي دور التصفيأال تكون الشركة  )٥(
حيث تقضي ، لة دخول الشركة في دور التصفيةيعد مانعًا لقبول طلب إعادة الهيك

تعتبر كل شركة بعد بأنه : "  ١٩٨١) لسنة ١٥٩) من قانون الشركات رقم (١٣٧المادة (
  من قانون الشركات )١٣٨(المادة وتنص ، " حلها فى حالة تصفية

تحتفظ الشركة خالل التصفية بالشخصية االعتبارية بأنه : "  ١٩٨١) لسنة ١٥٩رقم (
قد  ٢٠١٨) لسنة ١١"ومن ثم فإن المشرع في القانون رقم ( الالزم العمال التصفيةبالقدر 

  )١(أوجب لقبول طلب إعادة الهيكلة وكذا لقبول طلب الصلح الواقي من اإلفالس
أال تكون الشركة في دور التصفية حيث تنتفي الغاية المستهدفة منهما وهي مساعدة 

ويصبح من ، داري التي تتعارض مع فكرة التصفيةالمشروع للخروج من اضطرابه المالي واال
  .)٢(غير الجائز قانونًا إعادة الهيكلة فالشركة في مرحلة التصفية قد انقضت

) ٧٢٥/٣ويتفق هذا الحكم مع ما تضمنه قانون اإلفالس القديم حيث تقضي المادة (
كة وهى في للشر الواقي من اإلفالس منح الصلح بعدم جواز  ١٩٩٩) لسنة ١٧من القانون (

شهر إفالس الشركة ولوكانت في دور في حين قانون اإلفالس القديم يجيز دور التصفية . 
  .م ١٩٩٩) لسنة ١٧) من القانون رقم (٦٩٩/٢وفقًا لنص المادة ( التصفية 

  .عدم صدور حكم بشهر إفالس التاجر أو بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي منه )٦(
ألحكام المنظمة إلعادة الهيكلة والصلح الواقي ا ٢٠١٨) لسنة ١١نظم القانون رقم (

وقد أستلزم لقبول طلب إعادة الهيكلة أال يكون قد صدر حكم بشهر إفالس ، واإلفالس
وكذا اليجوز أثناء ، )٣(الواقي من اإلفالس الصلحالتاجر مقدم الطلب أو تم افتتاح إجراءات 

، وقد )٤(تقديم طلب شهر إفالس تنفيذ إعادة الهيكلة أن يطلب صلح واقي من اإلفالس أو 

                                                      

شھر  علي أن " لكل تاجر يجوز ٢٠١٨) لسنة ١١)  من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (٣٠ــ تنص المادة ( ١

إف-سة ، ولم يرتكب غشاً أو خطأ � يصدر عن التاجر العادي ، أن يطلب الصلح الواقي من ا{ف-س إذا اضطربت أعماله المالية 

وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شھر إف-سه أن يطلب الصلح الواقي من  .اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع 

ويجوز  .فرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خ-ل خمسة عشر يومآ من تاريخ توقفة عن الدفع ا{ف-س إذا توا

ومع ذلك � يجوز منح ھذا  .إجراء الصلح الواقي من ا{ف-س لكل شركة توافرت فيھا الشروط المنصوص عليھا في الفقرتين السابقتين 

  الصلح لشركة في دور التصفية".

  . ٢٣ــ د. ناجي عبد المؤمن ، المرجع السابق ، ص  ٢

علي أن " � يجوز التقدم بطلب  ٢٠١٨) لسنة ١١)  من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (١٧ــ تنص المادة ( ٣

 ."  …اقي منه إعادة الھيكلة في حالة صدور حكم بشھر إف-س التاجر او الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الو

علي أن " � يجوز للمدين أثناء تنفيذ  ٢٠١٨) لسنة ١١)  من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم (٣٣ــ تنص المادة ( ٤

لواقي / ز)  من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح ا ٧٧الصلح الواقي أو إعادة الھيكلة أن يطلب صلحاً آخر ". كما تنص المادة (

علي أن " يجب علي التاجر أن يطلب شھر إف-سه خ-ل خمسة عشر يوماُ من تاريخ توقفه عن الدفع  ٢٠١٨) لسنة ١١وا{ف-س رقم (
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وذلك بعدم جواز ، راعي المشرع التدرج وعدم التداخل في وسائل فض منازعات تعثر التجار
الجمع بين أي وسيلة من الوسائل الثالثة التي نظمها وهي إعادة الهيكلة والصلح الواقي 

  .واإلفالس 
  ال التاجر بعد وفاته :الشروط الواجب توافرها لقبول طلب إعادة هيكلة نشاط أو أمو 

 أن يكونأوجب المشرع توافر كافة الشروط الالزمة لقبول طلب إعادة الهيكلة وهي 
زاول التجارة أن يكون و ، عن مليون جنيةه رأس مالوأال يقل ، المتوفي تتوافر به صفة التاجر

قد  يكون أن العلي تقديم طلب إعادة الهيكلة، و بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين 
صدر حكم بشهر إفالسه وأال يكون قد ، في دور التصفيهة تال تكون شركن أو ، غشاً أرتكب 

  .أو بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي منه
بيد أن المشرع قد استلزم شرطان أضافيان لقبول طلب إعادة الهيكلة من ورثة التاجر 

  : )١(المتوفي وهما
 لتاجر خالل السنة التالية للوفاة:طلب إعادة الهيكلة من ورثة اأن يتم تقديم   )١(

وهذا الشرط يحدد مدة التقادم التي يتم رفض طلب إعادة الهيكلة إذا قدم بعدها، ولعل 
تحديد المشرع لشرط عدم مرور أكثر من سنة علي وفاة التاجر الذي تمر تجارته بإضطراب 

واإلداري التي مالي هي مدة مناسبة وكافية لوقوف الورثة علي أسباب اإلضطراب المالي 
، تستلزم طلب إعادة الهيكلة وكافية أيضًا التخاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب هذا اإلضطراب

ومن ثم فإن عدم تقديم الورثة لطلب إعادة الهيكلة خالل السنة التالية لوفاة التاجر مورثهم 
  .يعد سببًا لرفض طلب إعادة الهيكلة 

 .الورثه  جميعموافقة   )٢(
م موافقة أصحاب الحقوق من الورثة جميعهم للجوء إلي إعادة وهذا الشرط يستلز 

 ومن ثم سريان جميع اإلجراءات في مواجهتهم جميعًا ، الهيكلة بالنسبة لتجارة مورثهم
 

  .بحسب كونهم ورثة لشخص واحد وهو التاجر المتوفي  
) ١١رقم( قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واالفالسأوجب المشرع في كما 

، البعض منها تعريفي ندات محددة مع طلب إعادة الهيكلةمستبيانات و إرفاق  ٢٠١٨لسنة 
                                                                                                                                                 

( ز ) شھادة بعدم صدور حكم بافتتاح  …وذلك بطلب يقدم إلي إدارة ا{ف-س يذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق به الوثائق ا¿تيه : 

  ."  …ن ا{ف-س أو ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة ھيكلة من قبل صلح واق م

علي أن " تجوز إعادة ھيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء علي طلب  ٢٠١٨) لسنة ١١)  من القانون رقم (١٦ــ تنص المادة (  ١

 .شريطة موافقة جميع الورثه" .ورثته خ-ل السنة التالية للوفاة 
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للكيان القانوني للمنشأة، والبعض اآلخر تأكيدي لتحقق من توافر الشروط الالزمة لقبول 
  .المؤسسه التي تعاني من اإلضطراب المالي واإلداريطلب إعادة الهيكلة 

ثباتها في طلب إعادة الهيكلة إت المطلوب وسوف نستعرض فيما يلي البيانا
  : بهالمستندات المطلوب إرفاقها و 

  أوًال : بالنسبة للبيانات المطلوب إثباتها في طلب إعادة الهيكلة :
تنظيم إعادة الهيكلة بشأن  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٩تضمنت المادة (

ب إعادة الهيكلة والتي تسهم في البيانات التي يتضمنها طل، والصلح الواقي واالفالس
التعرف علي أسباب اإلضطراب المالي واإلداري الذي دفع التاجر لطلب إعادة الهيكلة 
ونشأته وما أتخذه التاجر من إجراءات لتجنبه ورؤيته للخروج من هذا اإلضطراب، وهي 

، ويساعد تسهم في التعرف المبدئي علي الموقف المالي واإلداري للتاجر، بيانات تعريفية
  .علي سرعة انجاز المهمة والوصول إلي خطة إعادة الهيكلة

 وسوف نستعرض فيما يلي البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب إعادة الهيكلة:
 الذي يتعرض له التاجر: أسباب اإلضطراب المالي )١(

الشك أن تحديد األسباب الحقيقية التي أدت إلي وصول التاجر لمرحلة اإلضطراب 
ولعل التاجر ، ي الطريق الصحيح للوصول إلي خطة فاعلة وناجزه إلعادة الهيكلةه، المالي

هو أقدر وأسرع من يستطيع تحديد تلك األسباب والتي من خاللها يمكن الوصول إلي القرار 
 .الصائب بالنسبة للبت في طلب إعادة الهيكلة 

 :للتاجر تاريخ نشأة األضطراب المالي )٢(
لكي يسهل ، نشأة اإلضطراب المالي الذي يتعرض له يستطيع التاجر تحديد تاريخ

، تحديد الفترة الزمنية التي يتم دراستها والوصول إلي األسباب الحقيقية لإلضطراب المالي
األمر الذي يسهم في التقييم الصحيح لطلب ، وآثار هذا اإلضطراب علي نشاط المنشأة

 .إعادة الهيكلة 
خاذها لتجنب حدوث اإلضطراب المالي أو معالجة جراءات التي قام التاجر بإتبيان اإل )٣(

 :آثارة 
قبل لجوء التاجر إلي طلب إعادة الهيكلة وفور إدراكة إلحتمالية تعرض منشأته 

، البد له من القيام بإتخاذ إجراءات لتجنب حدوث هذا اإلضطراب المالي، إلضطراب مالي
ب المالي يتكشف معه مدي وفي حالة عدم قيامة بثمة إجراءات لتجنب حدوث هذا اإلضطرا

وهو أمر هام جدًا وموجب لتعيين معاون للتاجر ، حرص التاجر وكفاءته علي إدارة تجارته
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ومن ثم استلزم المشرع أن يتضمن طلب إعادة الهيكلة بيان ، في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
أن يتضمن  كما استلزم، تلك اإلجراءات لمعرفة آثارها ومدي جدواها في معالجة تلك اآلثار

طلب إعادة الهيكلة بيان اإلجراءات التي اتخذها التاجر لمعالجة آثار اإلضطراب المالي 
حال وقوعها، األمر الذي يسهم في الكشف عن اإلجراءات الفاعلة وغير الفاعلة عند 

  .إصدار القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة وٕاعداد الخطة 
 .ن اإلضطراب المالي رؤية التاجر لإلجراءات الالزمة للخروج م )٤(

البد أن يكون للتاجر القائم علي إدارة المنشأة رؤية للخروج من اإلضطراب المالي، 
سواء كان في إستطاعته تنفيذ تلك اإلجراءات بنفسه شريطة موافقة دائنية فال حاجة له في 

تاجر أما في حالة عدم توافر إمكانية لدي ال، طلب إعادة الهيكلة ويكون بصدد تسوية ودية
، فإنه يمكن أن يلجأ للقضاء ويطلب إعادة الهيكلة، أن يقوم بتنفيذ تلك اإلجراءات بنفسه

اإلضطراب  لخروج منعلي أن يقوم بإثبات رؤيته هذه بالنسبة لإلجراءات التي قد تسهم في ا
  .وهذه الرؤية يمكن اإلسترشاد بها عند إعداد خطة إعادة الهيكلة  .المالي 

  دات والوثائق الواجب إرفاقها في طلب إعادة الهيكلة :ثانيًا : المستن
تنظيم إعادة الهيكلة بشأن  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٩تضمنت المادة (

وأوجب علي ، المستندات التي يجب إرفاقها بطلب إعادة الهيكلة، والصلح الواقي واالفالس
ائق المقدمه منه وأن يثبت التاريخ مقدم الطلب القيام بالتوقيع علي جميع المستندات والوث

والتي ، وذلك لكي تحدد مسئوليته عن صحة المستندات والوثائق المقدمه منه، بجانب توقيعه
قد يتأسس عليها قرار قبول أو رفض طلب إعادة الهيكلة، وفي حالة تعذر قيام مقدم طلب 

بالطلب أسباب عدم  فيجب عليه أن يثبت، إعادة الهيكلة بتقديم أحد المستندات أو بعضها
لتكون تحت أعين قاضي اإلفالس عند البت في الطلب وتقدير أهميتها من ، قيامه بتقديمها

وللقاضي أن يأمر بإلزام مقدم الطلب معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه ، عدمه
  .المالي واإلقتصادي خالل مده يحددها 

  :ها في طلب إعادة الهيكلةالمستندات والوثائق المطلوب إرفاقوفيما يلي بيان 
 : الوثائق التي تؤيد البيانات المثبته في طلب إعادة الهيكلة المقدم من التاجر )١(

المشرع أن يتضمن طلب إعادة الهيكلة أثبات بيانات يدونها التاجر في الطلب  أوجب
جراءات التي قام وبيان اإلتاريخ نشأتة و  الذي يتعرض له أسباب اإلضطراب الماليوهي 

ة لإلجراءات الالزمة ترؤيو ، خاذها لتجنب حدوث اإلضطراب المالي أو معالجة آثارةبإت
 .اإلضطراب المالي  هذا للخروج من
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ومن ثم فإن هذه البيانات التي يثبتها التاجر في الطلب توجب إرفاق كافة المستندات 
هم في وليست مجرد أقوال مرسلة التس، لكي تكون بيانات حقيقية ومنتجه، التي تؤيدها

  .وفي إعداد خطة إعادة الهيكلة ، الوصول إلي قرار سليم وصائب للبت في الطلب
شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بتنفيذ ما تفرضه األحكام الخاصة  )٢(

 بقانون السجل التجاري خالل السنتين السابقتين علي تقديم طلب إعادة الهيكلة :
العديد من األحكام التي تكفل  ١٩٧٦) لسنة ٣٤( تضمن قانون السجل التجاري رقم

إثبات البيانات الهامة عن المنشأة التجارية التي تكشف عن حقيقة المركز القانوني والمالي 
األفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة كل  أن يقيد في السجل التجاري للشركة ،فقد أوجب
ساهمة والتوصية باألسهم وذات شركات األشخاص وشركات الم، وكذا في محل تجاري

األشخاص االعتبارية العامة التي تباشر ، إلي جانب المسئولية المحدودة مهما كان غرضها
حظر مزاولة التجارة في محل تجاري إال لمن يكون اسمه مقيدا في وي، بنفسها نشاطا تجاريا

 السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. 
أحكام تصدر لتىاالمحکمة كتابقلمقانون السجل التجاري  ) من٧ت المادة (لزامفقد أ

 لخال حکم كل  من صورة ليرس نأ ركاتشـالتؤثر علي المركز القانوني والمالي للتجار 
، في السجل بمقتضاه شيرأللت المختص ارىـالتج لسجـال مکتب الى صدوره تاريخ شهرمن

 تاريخ تعيين فى  الصادرة حکامألوا لغائهإوأ فالسإلا شهارإ حکامأوتلك األحكام هي 
 حکامأ، و فتحها اعادة حکامأو التفليسة لقف حکامأ وكذا .  وتعديلهأ الديون دفع عن التوقف

واألحكام الصادرة بالتصديق عليه ، فتتاح إجراءات الصلحإاألمر الصادر بو  .عتبارإلا عادةإ
على الصلح القضائي أو أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته واألحكام الصادرة بالتصديق 

أو بتعيين القامة  .األحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر و  .بفسخه أو إبطاله
القرارات الصادرة بإعطاء األذن للقاصر و  .والوكالء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجز

بتوقيع عقوبة جنائية  األحكام الصادرةو  . تجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منهباإل
األحكام الصادرة بالطالق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا و  . واسم القيم وتاريخ تعيينه

كام حل وتصفية الشركات أحو   .أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرينو  .اقتضى الحال ذلك
  .أو بطالنها وتعيين المصفين أو عزلهم

التاجر أو من يؤول إليه المحل السجل التجاري ) من قانون ١٠كما ألزمت المادة (
التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص االعتباري حسب األحوال أن يطلبوا طبقا لألوضاع 
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نهائيا ومغادرته البالد ، اعتزال التاجر تجارته حالةالمقررة محو القيد من السجل التجاري في 
  .أو توقف نشاطه نتهاء تصفية الشخص االعتباريوكذا إ، أو وفاته

ومن ثم يتبين أن السجل التجاري يكشف حقيقة المركز القانوني والمالي للتاجر مقدم 
 .والتي تسهم في كشف توافر الشروط الالزمة لقبول طلب إعادة الهيكلة، الطلب

شهادة من الغرفه التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين  )٣(
 ة الهيكلة :السابقتين علي طلب إعاد

 قيام ١٩٥١) لسنة ١٨٩تضمنت المادة الرابعة عشر من قانون الغرف التجارية رقم (
الغرف التجارية بجمع المعلومات واإلحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها، 

د وٕامداد الحكومة بالبيانات والمعلومات واآلراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعة، وتحدي
كما أجازت المادة العشرون من قانون الغرف التجارية لها أن تتصل ، الُعرف التجاري

بالغرف األخري أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج اليه من البيانات والمعلومات 
 .المتعلقة باألعمال الداخلة في إختصاصها 

ادة من الغرفه شهوقد تضمنت المستندات الواجب إرفاقها بطلب إعادة الهيكلة تقديم 
وذلك طلب الالتجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين علي 

وضع إذ أنه من أهداف إعادة الهيكلة ، للتحقق من عدم توقف التاجر عن مزاولة النشاط
خطة إلعادة تنظيم اعمال التاجر المالية واإلدارية تتضمن كيفية خروجة من مرحلة 

ومن ثم فإنها  ،مع بيان مصادر التمويل المقترحة لمالي واإلداري وسداد ديونهاالضطراب ا
تتطلب استمرار التاجر في مزاولة التجارة خالل مدة التقل عن سنتين سابقتين علي تقديم 

 ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٥وهو أحد الشروط التي أوجبتها المادة (.الطلب 
السابقتين علي لتجارة بصفة مستمرة خالل السنتين زاول اطلب وهي أن يكون التاجر مقدم ال

 .إعادة الهيكلة طلب ه تقديم
صورة من قوائم المركز المالي ( الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر) عن  )٤(

 السنتين السابقتين علي تقديم طلب إعادة الهيكلة :
 )١(تقديم قوائم المركز المالي تضمنت المستندات الواجب إرفاقها بطلب إعادة الهيكلة

وذلك للتحقق من حقيقة المركز المالي لمقدم الطلب، طلب الالسنتين السابقتين علي  عن
                                                      

ھي قائمة توضح المركز المالي للمنشأة في تاريخ (Balance Sheet / Statement of Financial Position) المركز المالي ــ قائمة  ١

معين ، حيث يتم من خ-لھا معرفة كل ممتلكات المنشأة من اصول ، وكل ما  عليھا من التزامات ( خصوم ) في لحظة زمنية معينة ، 

ب و الحسابات الخاصة با�لتزامات وحقوق الملكية في جانب آخر، ويجب أن يكون مجموع بحيث تظھر حسابات ا�صول في جان

 .الجانبين متساويين ، ويتم إعداد القائمة إما علي شكل حساب أو على شكل تقرير
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تقدم صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، حيث تشتمل بشكل مفصل يقائمة المركز المالف
، مساھميھا )، وحقوقأو التزاماتھا  (مطلوباتھا على أصول الشركة (موجوداتها)، وخصومها

يعني تجاوز فإن ذلك ، أصولھاعن خصوم الشركة فإذا زادت ، الشركة الدفتريةيكشف مما 
 .خسائر الشركة لرأس مالھا

ة أصول كافية تجعلها قادرة على قائمة المركز المالي ما إذا كان للشرك وضح أيضاً وت
رة لالقتراض في نشاطها التشغيلي مستقبًال، أو على العكس من ذلكهي مضط االستمرار

، ومن ثم توفر تلك المعلومات الهامة للوقوف علي جدوي لضمان االستمرار في نشاطها
  .خطة إعادة الهيكلة 

بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين علي طلب إعادة الهيكلة  )٥(
 :عدا الطلب المقدم من إحدي شركات المساهمة 

ل السنتين السابقتين علي تقديم طلب إعادة تكشف المصروفات الشخصية للتاجر خال
وعما إذا كان مسلكه الشخصي سبب في إضطرابه ، الهيكلة عن حقيقه سلوكة الشخصي

أم أن سوء حظه وطبيعة المخاطر التي تكتنف األعمال التجارية هي السبب في ، المالي
 .هذا اإلضطراب 

عادة الهيكلة كشف ولذلك فلم يقتصر المشرع علي النص بأن يرفق فقط بطلب إ
بل تضمنت أيضًا المادة ، بقتينإجمالي المصروفات الشخصية للتاجر خالل السنتين السا

، من اإلفالسالصلح الواقي إرفاقة مع طلب  ٢٠١٨) لسنة ١١/ ه) من القانون رقم (٣٦(
النص علي إرفاقه مع  ٢٠١٨) لسنة ١١/ ج ) من القانون رقم ( ٧٧وكذا تضمنت المادة ( 

  .ر اإلفالس طلب شه
 :بيان تفصيلي باألموال المنقوله وغير المنقولة التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة )٦(

حيث تضمنت لم يعرف القانون المدني األشياء المنقولة وٕانما اكتفى بتعريف العقار 
النص علي أنه :" كل شيئ مستقربحيزة ثابت فيه اليمكن نقله منه دون تلف   ٨٢/١المادة 

  لثالث أقسام: المنقوالت تقسيمنا ويمكن.ل ما عدا ذلك من شيئ فهو منقول"فهو عقار وك
هي التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف، و  )المنقوالت بطبيعتها( النوع األول :

  قوة خارجية كالجماد. قدرتها علي اإلنتقال بذاتية كالحيوانات أو قدرتها علي اإلنتقال سواء 
ها جميع األشياء المادية التي ال تعتبر عقارات بطبيعتها أو عقارات وتشمل المنقوالت بطبيعت

وهو المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصداعلى خدمة هذا العقار  بالتخصيص
 . او استغالله
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هي أشياء ثابتة أو عقارات بطبيعتها صفة و  )المنقوالت من حيث المآل(النوع الثاني :
  ما ستؤول إليه.األشياء المنقولة بالنظر ل

االسـتفاده و  ههدمـالعقـار الـذي يبـاع بقصـد بقصد جنيها أو حصـدها أو  التي تباعالثمار  مثل
فحــين تنفصــل عــن األرض فعــًال ، بحســب مــا ســتؤول اليــهمنقــوالت فهــي تعــد منــه كأنقــاض، 

  ك فهي منقوالت من حيث المآل. تعتبر منقوالت بطبيعتها أما قبل ذل
األشـــياء غيـــر الماديـــة التـــي ال تقـــع تحـــت الحـــس  وهـــي) ت المعنويـــةالمنقـــوال(: لـــثالنـــوع الثا

ـــــدخل فهـــــي ، كاألفكـــــار واالبتكـــــارات والمخترعـــــات ـــــقال ت ـــــوالت  ضـــــمنطبيعتهـــــا  وف و أالمنق
المشرع قد اعتبرها من قبيل المنقوالت، ألن كـل مـا ال يـدخل فـي التعريـف  العقارات. غير أن

  الذي أعطاه للعقار فهو منقول.
ستندات الواجب إرفاقها بطلب إعادة الهيكلة المنقوالت المنقولة وغير تضمنت الم وقد
) وهي تمثل الجزء األهم إذ أنها تمثل األصول  biens meubles et immeublesالمنقولة (

وذلك ، المملوكة للتاجر مقدم الطلب التي يمكن من خاللها إعداد خطة إعادة الهيكلة
  .وج من اإلضطراب المالي للتاجربإستغاللها وٕادارتها للعمل علي الخر 

ولعل هذا البيان من األهمية للوقوف علي التحقق من قدرة المدين علي الوفاء 
تضمن توصيات الدول  ٢٠١٥وقد نشرت المفوضية األوربية تقريرًا في عام ، بالتزاماته

لي األعضاء بشأن تنفيذ أطر تتسم بالفاعلية لالجراءات السابقة للتغلب علي التعثر الما
وحددت اثني عشر مؤشر لكفاءة أطر إعادة الهيكلة الوقائية من بينها أن يكون المدين قادر 

 .)١(علي الوفاء ببعض المدفوعات 
والتأمينات  بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم )٧(

 :الضامنه لها 
لهيكلة بيان تفصيلي المستندات الهامة التي يجب أن ترفق بطلب إعادة امن 

حتي يمكن حصرها وتصنيفها ، والتأمينات الضامنه لهابالمدينين وعناوينهم ومقدار ديونهم 
وفق المالءه المالية للمدين وعما إذا كان هناك تأمين ، حسب درجة التأكد من تحصيلها
ويسهم ذلك البيان في حصر األموال التي يمكن من ، يضمن تحصيل الدين من عدمه

تحصيلها توفير السيولة الالزمة لتسيير العمل بالمنشأة إلي جانب سداد مستحقات خالل 
بأسماء الدائنين وعناوينهم ومقدار حقوقهم تفصيلي يقدم بيان باإلضافة إلي ، الدائنين

                                                      

1 ــ   Mihaela Carpus Carcea, Daria Ciriaci, Dimitri Lorenzani, Peter Pontuch, and Carlos Cuerpo, “The 

Economic Impact of Rescue and Recovery Frameworks in the EU,” Discussion Paper 4, European 

Commission: Brussels, 2015, http:// ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/ dp004_en.htm... 



 

  

NU�

، والتي يمكن من خاللها حصر اإللتزامات المستحقة لصالحهم، والتأمينات الضامنه لها
وذلك بما يسهم في توفير البيانات الالزمة إلعداد ، تفاوض معهمودراسة إعادة جدولتها وال

 .خطة إعادة الهيكلة التي تتضمن خطة لسداد تلك الديون 
شهادة من المحكمة اإلقتصادية المختصة تفيد عدم تقدمة بطلب إعادة هيكلة من  )٨(

 :أو تقدمه بطلب سبق حفظة ومرت ثالثة أشهر علي ذلك ، قبل
بعدم جواز تقديم طلب آخر  ٢٠١٨) لسنة ١١القانون رقم () من ١٧تقضي المادة (

وحيث ينعقد ، بإعادة الهيلكة إال بعد مرور ثالثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق
شهادة من فقد أوجب المشرع ارفاق ، اختصاص المحاكم اإلقتصاية لتلقي تلك الطلبات

مرور ثالثة أو ، هيكلة من قبل المحكمة اإلقتصادية المختصة تفيد عدم تقدمة بطلب إعادة
  .تقديمه له سبق إعادة هيكلة طلب أشهر علي حفظ 

شهادة من المحكمة اإلقتصادية المختصة تفيد بعدم شهر إفالس التاجر أو عقد  )٩(
 :صلح واق منه 

الصلح الواقي واإلفالس و  بشأن إعادة الهيكلة ٢١٠٨) لسنة ١١رسخ القانون رقم (
، الصلح الواقي واإلفالسو  الجمع بين إجراءات إعادة الهيكلةوهو عدم جواز ، حكمًا عامأ

) من القانون بعدم جواز تقديم التاجر المدين بطلب إعادة الهيكلة إذا ١٧فقضت المادة (
وفي ، صدر ضده حكم بشهر إفالسه أو حكم بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي من اإلفالس

طلبات شهر اإلفالس من اقف بالنسبة لكل المقابل يكون لتقديم طلب إعادة الهيكلة أثر و 
 .والصلح الواقي منه 

شهادة من المحكمة ومن ثم فقد أوجب المشرع أن يرفق بطلب إعادة الهيكلة 
وذلك لكي يتم ، اإلقتصادية المختصة تفيد بعدم شهر إفالس التاجر أو عقد صلح واق منه

إعادة الهيكلة للتاجر الصادر  التحق من توافر الشرط الذي أوجبه المشرع بحظر تقديم طلب
  .ضده حكم بشهر إفالسه أو حكم بإفتتاح إجراءات الصلح الواقي 

 مستندات تقدم من الشركات عند تقديم طلب إعادة الهيكلة : )١٠(
أوجب المشرع إذا كان طلب إعادة الهيكلة مقدم من شركة أن يرفق بالطلب 

  المستندات التالية :
  ا األساسي مصدقًا عليها من مكتب السجل التجاري:أـ  صورة من عقد الشركة ونظامه

من المستندات الهامة التي يجب إرفاقها بطلب إعادة الهيكلة عقد الشركة الذي 
يوضح رأس المال وبيانات الشركاء وحصة كل منهم بالشركة والمركز القانوني لكل شريك 



 

  

OL�

مقر الرئيسي للشركة وبيان ال، بالشركة كأن يكون شريك متضان أو موصي أو مدير وغيرهم
كما يبين النظام األساسي للشركة األحكام ، واألنشطة المصرح بها للشركة، وعناوين الفروع

التي تنظم عالقة الشركاء ببعضهم البعض واإلجراءات الواجب اتباعها في كل مراحل مل 
 .الشركة 

تب وقد أوجب المشرع أن يتم التصديق علي عقد الشركة والنظام األساسي من مك
وذلك للتحقق من أن العقد والنظام األساسي المقدمين يتضمنا ، السجل التجاري التابع له

) ٣٤) من قانون السجل التجاري رقم (٦(مادة حيث تلزم ال، آخر تعديالت أجريت عليهما
السجل التجاري التأشير في السجل بأي تغيير أو تعديل يطرأ  المقيدين فيكل  ١٩٧٦لسنة 

  يد خالل شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك . على بيانات الق
  ب ـ المستند الدال علي صفة مقدم طلب إعادة الهيكلة :

وله الصالحيات والصفة ، الشركه كشخص إعتباري يكون لها شخص طبيعي يمثلها
لب إعادة ومن ثم فيجب تقديم المستند الدال علي صفة مقدم ط، القانونية للقيام بالعمل
وذلك للوقوف علي توافر الصفة والمقدرة القانونية علي مباشرة هذا ، الهيكلة بإسم الشركة
 .اإلجراء بإسم الشركة 

  ج ـ قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة :
لم يكتفي المشرع بتوافر الصفة في مقدم طلب إعادة الهيكلة فيمن يتولي تقديمه، بل 

وهو قرار الجمعية العامة إذا ، ديم مستند هام ضمن المستندات التي ترفق بالطلباستلزم تق
  .أو قرار الشركاء بالنسبة لباقي الشركات ، كانت شركة مساهمة أو شركة توصية باألسهم

  د ـ بيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم : 
أو توصية بسيطة أو توصية  إذا كان طلب إعادة الهيكلة مقدم من شركة تضامن

الذين ميزهم المشرع ، فيجب أن يرفق بالطلب بيان بأسماء الشركاء المتضامنين، باألسهم
ومن ثم فقد أوجب تقديم بيان بالشركاء ، عن باقي الشركاء بالشركة بإكتساب وصف التاجر

 .المتضامنين بالشركة إذا كان الطلب مقدم من شركة 
بالوضع المالي واإلقتصادي يطلبها القاضي من مقدم أي مستندات إضافيه خاصة  )١١(

 الطلب :
منح المشرع لقاضي اإلفالس عند قيامه بفحص طلب إعادة الهيكلة سلطة طلب 
تقديم أي معلومات أو مستندات خاصة بالوضع المالي واإلقتصادي لمقدم الطلب حتي 
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تحديد المدة التي يجب  ومنحه أيضًا سلطة، ينتهي إلي صدور القرار المناسب للطلب المقدم
 .علي مقدم الطلب أن يقدم خاللها تلك المستندات 

 
  المبحث الثاني

  آثار تقديم طلب إعادة الهيكلة 

البعض منها ملزم لمقدم ، طلب إعادة الهيكلة رتب المشرع آثار قانونية علي تقديم
هر من رفض أو الطلب فيمتنع عليه تقديم طلب آخر إلعادة الهيكلة قبل إنقضاء ثالثة أش

واألثر الهام هو األثر الواقف لطلبات اإلفالس ، حفظ طلب إعادة هيكلة سابق قيامه بتقديمه
  .وطلبات الصلح الواقي لحين البت في طلب إعادة الهيكلة 

  علي النحو التالي : طلب إعادة الهيكلةوسوف نستعرض آثار تقديم 

إلي حين انتهاء البت في طلب إعادة أوال : وقف طلبي شهر اإلفالس والصلح الواقي منه 
  الهيكلة :

ثالث وسائل قانونية لمواجهة حاالت اإلضطراب  ٢٠١٨) لسنة ١١نظم القانون رقم (
ومن ، وقد حظر الجمع بين وسيلتين من هذه الوسائل في آن واحد، المالي واإلداري للتاجر

وسيلتين األخرتين وهما أثر واقف لل، ثم فقد رتب علي تقديم التاجر لطلب إعادة الهيكلة
  .اإلفالس والصلح الواقي منه 

وفي حين أن إعادة الهيكلة هي أحدث الوسائل التي نظمها المشرع المصري بقانون 
فقد منحت المادة ، غير أنه جعل لهذه الوسيله أفضلية علي الوسيلتين األخرتين، ٢٠١٨

نزاع سلطة تفعيل تلك ) من القانون للقاضي المختص في أي مرحلة يكون عليها ال١٤(
الوسيلة وتشكيل لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة وٕادارة أصول التاجر 

  .)١(وتقييمها

األمر الذي يتكشف معه األثر الواقف لطلب إعادة الهيكلة بالنسبة لكل من طلبي 
لب بيد أن هذا الوقف هو وقف مؤقت لحين البت في ط، شهر اإلفالس والصلح الواقي منه

                                                      

المختص في أي مرحلة يكون عليھا النزاع تشكيل لجنة علي أن " للقاضي  ٢٠١٨) لسنة ١١)  من القانون رقم (١٤ــ تنص المادة ( ١

تسمي ( لجنة إعادة الھيكلة ) من الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة ا{ف-س وتختص ھذه اللجنه بوضع خطة إعادة الھيكلة وإدارة 

 .أتعاب اللجنه "  أصول التاجر وتقييمھا با{ضافة إلي ما تكلف به من أعمال أخري . ويتولي القاضي المختص تقدير
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فإن األثر الواقف يكون قد ، فإذا رفض طلب إعادة الهيكلة أو تم حفظه، إعادة الهيكلة
 .واليوجد ما يحول دون البت في أي من طلبي اإلفالس أو الصلح الواقي منه ، انتهي

فيستمر األثر الواقف له لكل من طلبي اإلفالس ، أما إذا تم قبول طلب إعادة الهيكلة
إما وقفًا لعدم الحاجة اليهما بنجاح إعادة الهيكلة وخروج التاجر من  ،والصلح الواقي منه

مرحلة اإلضطراب المالي واإلداري وسداد ديونه واستمرار نشاطه التجاري، أو بإصدار 
أو ، قاضي اإلفالس بحفظ طلب إعادة الهيكلة إذا تعذر االتفاق علي خطة إعادة الهيكلة

أو لعدم سداده تكاليف ، أو المستندات المطلوبهلعدم إرفاق التاجر بطلبه المعلومات 
وكذا إذا زالت أسباب ، ومصروفات إجراءات إعادة الهيكلة أو عدم كفاية موجوداته لسدادها

 .أو عدم مالئمة إجراءات إعادة الهيكلة للتاجر ، تقدم الطلب

رفض أو  ثانيًا : عدم جواز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إال بعد مرور ثالثة أشهر من
  حفظ الطلب السابق :

من آثار تقديم طلب إعادة الهيكلة هو عدم جواز تقديم التاجر لطلب إعادة هيكلة 
ويتم التحقق من ذلك ، آخر قبل إنقضاء ثالثة أشهر علي رفض أو حفظ الطلب المقدم منه

 .بموجب شهادة تصدر من المحكمة اإلقتصادية المختصة 

المشرع لقبول طلب إعادة الهيكلة وتحديده بثالثة  ونري أن شرط المدة الذي أوجبه
فبالنظر إلي المدة التي حددها بثالثة أشهر  .غير مالئم لطبيعة النشاط التجاري ، أشهر

أو فهي قد تكون مدة غير كافية لحدوث تغييرات في األحوال اإلقتصادية والمالية للتاجر 
وقد ، ديد بعد مضي طلب جديدطلبه لكي يقبل منه طلب ج انتفاء أسباب رفض أو حفظ

، تحدث تغييرات جديده أو تنتفي أسباب الرفض أو الحفظ خالل مدة أقل من ثالثة أشهر
ومن أمثلة ذلك أن يتم رفض طلب إعادة الهيكلة لعدم إرفاق التاجر بطلبه المعلومات أو 

  .المعلومات، وهو أمر قد اليستغرق عدة أيام لتجهيز المستند أو تقديم المستندات المطلوبه

وعلي ذلك فإننا نري أن تحديد مدة ـ طالت أم قصرت ـ كشرط لقبول طلب إعادة 
والعبره بحدوث ، هو أمر غير مناسب، ومن ثم تعد أثر مانع لتقديم طلب جديد، الهيكلة

تغيير جوهري أو إزالة سبب رفض أو حفظ الطلب األول لكي يقبل طلب جديد إلعادة 
 .الهيكلة 

رؤيتنا في وجوب تسبيب قرار قاضي اإلفالس برفض أو حفظ وعلي ذلك تخلص 
ويمنح مقدم الطلب مدة للتظلم من القرار التجاوز الشهر إذا استطاع ، طلب إعادة الهيكلة
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علي أن يتم البت في ، خالله تقديم ما يفيد زوال سبب الحفظ أو الرفض للطلب السابق
ي دراسة ما تم تغييره فقط من أسباب إذا أن البت سيقتصر عل، الطلب الجديد خالل أسبوع

وعلة ذلك أن المدة المقررة سيتم خاللها تقديم طلب شهر اإلفالس ، موجبه للرفض أو الحفظ
غير أن منح مقدم طلب إعادة ، أو الصلح الواقي الذي سيمنع قبول طلب إعادة الهيكلة

فالس أو الصلح الواقي الهيكلة مدة للتظلم من القرار التجاوز الشهر ستمنع تقديم طلبات اإل
مما سيسهم في تفعيل آلية إعادة الهيكلة كوسيلة للخروج من اإلضطراب المالي ، خاللها

 .واإلداري للتاجر

  المبحث الثالث
  حفظ طلب إعادة الهيكلة

  
المادة  هاتضمنتعقب قيام التاجر بتقديم طلب إعادة الهيكلة متضمنًا البيانات التي 

تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي بشأن  ٢٠١٨) لسنة ١١() من القانون رقم ١٩(
وعلي الموقف ، والتي تسهم في التعرف علي أسباب اإلضطراب المالي واإلداري، واالفالس

إرفاقها تي أوجبت المادة المذكورة المستندات والوثائق المرفق بها ، المالي واإلداري للتاجر
س يكون أمام إحدي قرارين، إما قبول الطلب فإن قاضي اإلفال، طلب إعادة الهيكلة مع

وقد حددت المادة ، وٕاما رفض طلب إعادة الهيكلة، وٕاصدار قراره بتشكيل لجنة إعادة الهيكلة
يجوز لقاضي اإلفالس أن يقضي الحاالت التي  ٢٠١٨) لسنة ١١القانون رقم () من ٢٧(

  وبيانها كالتالي :، فيها بحفظ طلب إعادة الهيكلة
 :ضر مقدم الطلب أمام قاضي اإلفالس جلستين لم يحإذا  )١(

عند تحقق قاضي اإلفالس من إستيفاء البيانات والمستندات التي تضمنتها المادة 
يقوم بتحضير الطلبات وٕاعداد مذكرة بطلبات ، ٢٠١٨) لسنة ١١القانون رقم () من ١٩(

وعندتخلف مقدم ، ثم يقوم بمباشرة إجراءات الوساطة بين أطراف النزاع، الخصوم واسانيدهم
  .)١(يأمر القاضي بحفظ الطلب، الطلب أمام قاضي اإلفالس جلستين

وهذا الحكم يسري علي جميع الطلبات سواء كان طلب إلعادة الهيكلة أو طلب 
ولم يتضمن النص ما إذا كانت الجلستين اللذين يحفظ ، أو طلب الصلح الواقي، اإلفالس

                                                      

علي أن " في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي ا{ف-س جلستين ، يأمر  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١١تنص المادة (ــ  ١

 .القاضي بحفظ الطلب "
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ومن ثم فإن عدم ، متتاليتين أو غير متتاليتينالطلب حال عدم حضور مقدم الطلب لهما 
 .حضور مقدم الطلب ألي جلستين يستتبعهما إصدار القاضي بأمر بحفظ الطلب 

 تفاق علي خطة إعادة الهيكلة :إذا تعذر اإل  )٢(
عند تعذر وصول قاضي اإلفالس خالل عقده لجلسات الوساطه إلي تسوية مرضية 

ويتم تكليف ، ظر الطلب أمام المحكمة المختصةيحدد القاضي جلسة لن، ألطراف النزاع
ويقوم ، مقدم الطلب بإعالن ذوي الشأن بصحيفة دعوي تودع قلم كتاب المحكمة اإلقتصادية

وتتولي تلك ، القاضي بتشكيل لجنة إلعادة الهيكلة تتولي مهمة وضع خطة إعادة الهيكلة
طراب أعمال التاجر اللجنة رفع تقرير إلي قاضي اإلفالس يتضمن رأيها عن سبب إض

 .وجدوي إعادة الهيكلة والخطة المقترحة من اللجنة إلعادة الهيكلة
بيد أن قاضي اإلفالس اليعتمد خطة إعادة الهيكلة التي يتم رفعها من اللجنة إال بناء 

وتكون خطة إعادة الهيكلة ملزمة لمن قام ، علي موافقة الموقعين من أطراف النزاع عليها
وعلي ذلك فإنه في حالة عدم إتفاق أطراف النزاع علي خطة إعادة الهيكلة  ،بالتوقيع عليها

  .فإن قاضي اإلفالس يأمر بحفظ الطلب ، التي أعدتها اللجنة
ولم يتضمن التشريع المصري وجوب موافقة جميع الدائنين علي الخطة لكي يتم قبول 

أنه قد اكتفي بإلزام األطراف إذ ، كما أنه لم يستلزم موافقة نسبة محددة، طلب إعادة الهيكلة
وقد تضمنت أطر إعادة الهيكلة الوقائية التي تضمنتها توصيات  .الموقعة علي الخطة فقط 

أنه من األفضل أن  ٢٠١٥الدول األعضاء التي نشرت بتقرير المفوضية األوربية عام 
  .)١(تكون الموافقة من األغلبية وليست علي أساس إجماع الدائنين 

  والوثائق و المستندات أالمعلومات التاجر بطلب إعادة الهيكلة إذا لم يرفق )٣(
 :الذي يحدده القاضيخالل األجل التي كلف بتقديمها و أ

يجوز لقاضي اإلفالس أن يأمر بحفظ طلب إعادة الهيكلة إذا لم يتضمن البيانات 
وكذا ، ٢٠١٨) لسنة ١١القانون رقم () من ١٩والمستندات والوثائق التي قضت بها المادة (

إذا لم يقدم البيانات أو المستندات اإلضافية التي يطلبها القاضي حول الوضع المالي 
وذلك حتي يستطيع إصدار القرار المناسب ، واإلقتصادي للتاجر خالل المدة التي يحددها له

ويتحقق من جدية مقدم الطلب والتزامة بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة ورغبته الصادقة في تحقيق 
  .ذلك 

  

                                                      

1 ـ  http:// ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/ dp004_en.htm. 
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إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات الالزمة إلجراءات إعادة الهيكلة ومن  )٤(

 بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته ال تكفي لسدادها :
عند قيام التاجر بتشكيل لجنة إعادة الهيكلة التي يوكل اليها مهمة وضع الخطة التي 

وأعضاء لجنة إعادة الهيكلة من ، واإلداريب المالي تكفل خروج التاجر من مرحلة اإلضطرا
ويتولي قاضي اإلفالس تقدير أتعاب ، بين الخبراء المقيدين بجداول خبراء إدارة اإلفالس

 .لجنة إعادة الهيكلة 
وٕاذا رأي قاضي اإلفالس موجبًا لتعيين معاون من بين الخبراء المقيدين بجداول خبراء 

التاجر في تقويم وضعه المالي وتقديم المشورة والدعم الفني له إدارة اإلفالس يتولي معاونة 
ويتولي قاضي اإلفالس تقدير أتعاب ، ومساعدته في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بصفة عامة

 .المعاون 
ومن ثم فإن عدم قيام التاجر بسداد تكاليف ومصروفات واتعاب لجنة إعادة الهيكلة 

يجيز ، كفاية موجودات التاجر لسدادها تلك المصروفات وكذا إذا تبين عدم، واتعاب المعاون
لقاضي اإلفالس أن يأمر بحفظ طلب إعادة الهيكلة إذ أن ذلك ينبأ عن تدهور الحالة المالية 

وصعوبة نجاح عملية إعادة الهيكلة في إنقاذ المنشأة وٕاخراجها من مرحلة ، للتاجر
  .اإلضطراب المالي واإلداري

 التاجر إلي التقدم بطلب إعادة الهيكلة : زوال األسباب التي دعت )٥(
يقوم التاجر بتقديم طلب إعادة الهيكلة إلي إدارة اإلفالس بالمحكمة اإلقتصادية 

ويوضح بالطلب أسباب هذا اإلضطراب المالي ، المختصة عند إضطراب أحواله المالية
تقديم طلب إعادة وعند زوال اإلضطراب المالي واألسباب التي دفعت التاجر ل، وتاريخ نشأته

وينبأ عن خروج التاجر من ، الهيكلة تنتفي معه الحاجة إلستمرار إجراءات إعادة الهيكلة
مما يستوجب قيام القاضي بحفظ طلب ، مرحلة اإلضطراب المالي التي دفعته لتقديم الطلب

 .إعادة الهيكلة 
بيانات والمستندات إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير مالئمة للتاجر استنادًا إلي ال )٦(

 و استناداإلي التقرير الذي تعدة لجنة إعادة الهيكلة :أالمقدمة مع الطلب 
عندما تتولي لجنة إعادة الهيكلة عرض الخطة المقترحه لخروج التاجر من مرحلة 

فإنه من المتعين عرضه علي أطراف النزاع للموافقة عليها ، اإلضطراب المالي واإلداري
وال تقوم لجنة إعادة الهيكلة برفع الخطة لقاضي اإلفالس إلعتمادها إال ، لكوالتوقيع عليها بذ
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ومن ثم فإنه إذا لم تكن إجراءات إعادة الهيكلة ، بعد توقيع اطراف النزاع عليها بالموافقة
، التي تتضمنها الخطة غير مالئمة للتاجر في ضوء البيانات التي يدونها التاجر بالطلب

فإن أطراف النزاع قد يقوموا برفض التوقيع ، ت المرفقة بالطلبوكذا في ضوء المستندا
ويجوز للقاضي أيضًا أن يأمر بحفظ ، وبالتالي يتم حفظ الطلب، بالموافقة علي الخطة
مالئمة  بعدمإلي التقرير الذي تعدة لجنة إعادة الهيكلة  استناداً أو ، الطلب بناء علي ذلك

  .إجراءات إعادة الهيكلة للتاجر 
  م يتفق جميع الورثه علي إعادة الهيكلة :إذا ل )٧(

استلزم المشرع توافر كافة الشروط الالزمة لقبول طلب إعادة الهيكلة بالنسبة للتاجر 
من ورثة التاجر خالل السنة التالية إعادة الهيكلة طلبم يتقدباإلضافه إلي شرط ، المتوفي

  .علي إعادة الهيكلة موافقة جميع الورثهوكذا ، للوفاة
ثم فإن عدم تقديم الورثة جميعًا لطلب إعادة الهيكلة يجيز لقاضي اإلفالس حفظ ومن 

بيد أن تقديم طلب إعادة الهيكلة ، طلب إعادة الهيكلة لتخلف شرط من شروط قبول الطلب
من الورثة بعد مضي أكثر من سنة علي وفاة التاجر يستوجب رفض الطلب وليس حفظه 

 .لب بالتقادم إلنقضاء المدة المقررة لقبول الط
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  الفصل الثاني
  وٕاعتمادها خطة إعادة الهيكلةإعداد 

  تمهيد وتقسيم :
تتضمن خطة إعادة الهيكلة تقديم عرض شامل لما يجب القيام به من إجراءات 

وقد سمي الدليل التشريعي لقانون األعسار ، لخروج المنشأة من حالة التعثر واستمرار نشاطها
تحدة للقانون التجاري الدولي " األونسيترال " خطة إعادة الهيكلة الصادر عن لجنة األمم الم

بإسم " خطة إعادة التنظيم " وعرفها بأنها خطة يمكن لمنشأة المدين أن تسترد عافيتها المالية 
وعرفت إعادة التنظيم بأنه العملية التي يمكن بها لمنشأة المدين أن ، وقدرتها علي البقاء

وقدرتها علي البقاء وأن تواصل عملها بإستخدام وسائل شتي يمكن أن تسترد عافيتها المالية 
وبيع المنشأة أو ، وٕاعادة جدولة الديون، وتحويل الديون إلي أسهم، تشمل اإلعفاء من الديون
 .)١(جزء منها كمنشأة عاملة 

إعادة الهيكلة تعريف  ٢٠١٨لسنة  )١١(القانون رقم وقد تضمنت المادة األولي من 
، جراءات التي تساعد التاجر علي خروجة من مرحلة االضطراب المالي واإلدارياإلبأنها 

التي  تضطلع بها الجلسات التحضيرية وأولي هذه اإلجراءات التي استحدثها القانون هو 
بين جراءات الوساطة إمباشرة لإعادة الهيكلة تعقد عقب تلقي طلب إدارة اإلفالس التي 

 .ول إلي تسوية ودية بينهم أطراف النزاع وذلك بقصد الوص
تستكمل إجراءات ، إجراءات الوساطة عن الوصول إلي تسوية وديةوحينما ال تسفر 

إعادة الهيكلة من خالل تشكيل لجنة إعادة الهيكلة التي تضطلع بإعداد خطة إعادة الهيكلة 
ها أعمالو  التي حدد المشرع أهدافها وهي إنقاذ المنشأة وتمكينها من مواصلة أنشطتها

إلعادة الهيكلة آليات وذلك من خالل ، ضطراب المالي واإلداريمن مرحلة اإلها خروجو 
هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة  ٕاعادةو ، إعادة تقييم األصولالمالية التي تتمثل في 

باإلضافة ، وخفض التدفقات النقدية الخارجية زيادة التدفقات النقدية الداخليةرأس المال، و 
  .آليات إعادة الهيكلة اإلدارية إلي

عن سبب  هارأيمن إعداد تقريرها المتضمن وعقب إنتهاء لجنة إعادة الهيكلة 
خالل المدة خطة إعادة الهيكلة المقترحة و ، إعادة الهيكلة دويوج، إضطراب أعمال التاجر

                                                      

رال التشريعي عن لجنة اYمم المتحدة للقانون التجاري الدولي علي جزئين تم اعتمادھما من الجمعية العامة ــ صدر الدليل اYونسيت ١

 ٦في  ٦٥/٢٤، ثم صدر الجزء الثالث من الدليل وتم اعتماده بالقرار رقم  ٢٠٠٤ديسمبر ٢بتاريخ  ٥٩/٤٠لºمم المتحدة بالقرار رقم 

  . ٩انظر ص  . ٢٠١٣ديسمبر  ١٦في  ٦٨/١٠٧ليل وتم اعتماده بالقرار رقم ، وصدر الجزء الرابع من الد ٢٠١٠ديسمبر 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/insolven/05-80720_Ebook.pdf 
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ها إلي قاضي تقوم برفع تقرير ، واستيفاء توقيع أطراف النزاع علي الخطة، الزمنية المقررة لها
 .عتماد الخطةإلاإلفالس 

  على النحو التالى :إلي ثالث مباحث قسم هذا الفصل نوبناء على ما تقدم 
  .عادة الهيكلة الجلسات التحضيرية إلالمبحث األول : 
  .ها أهدافو آليات إعداد خطة إعادة الهيكلةالمبحث الثانى:
  .خطة إعادة الهيكلة اعتماد: المبحث الثالث 
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  بحث األولالم
  الجلسات التحضيرية إلعادة الهيكلة 

 ٢٠١٨لسنة  )١١(رقم  تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي واالفالسأنشأ قانون 
والصلح الواقي ، تلقي طلبات إعادة الهيكلةداخل كل محكمة إقتصادية إدارة إفالس تختص ب

 )١(باشرة إجراءات الوساطةمعهد إلي إدارة اإلفالس القيام بو ، وشهر اإلفالس، من اإلفالس
والصلح الواقي أإعادة الهيكلة من خالل جلسات تحضيرية تعقدها عقب تلقي أي من طلبات 

وذلك للوصول إلي تسوية ودية بين أطراف النزاع، وذلك أسوة بسائر ، وشهر اإلفالسأ
  . المنازعات التي تعرض علي المحاكم اإلقتصادية

يلة ودية لتسوية شريعات للجوء إلي الوساطة كوسوهناك إتجاه متزايد في مختلف الت
وقد أقر الدليل العملي ألحكام األونسيترال بشأن التعاون في قضايا  .منازعات اإلفالس

 .)٢(اإلعسار عبر الحدود بأهمية الدور الذي تلعبه الوساطة في مجال قانون اإلعسار
ر استخدام هذه اآللية البديلة وسيط " في بلجيكا حيث تتضمن قوانين اإلعساويستخدم تعبير "

 .في تشريعات كل من فرنسا واليونانلحل النزاعات، في حين يستخدم تعبير "موفق " 
 ٢٠٠٥يوليو  ٢٦قانون التي نظمها التوفيق التشريع الفرنسي تطبق إجراءات ففي 

 رالتعثلسماح بإنقاذ الشركة في والذي يهدف الي ا، محل التسوية الودية السابقة الذي حل
 خضع إجراء التوفيق للموادتو )٣(ة سريأيضًا عة و يسر بطريقة خارج أي قرار من المحكمة 

من القانون   R. 611-46إلى  R. 611-22ومن ، L. 611-12إلى   L. 611-4من
  . التجاري الفرنسي

في التقريب الموفق مهمة  من القانون التجاري الفرنسي L. 611-7 المادةوقد حددت 
من مالية  تضحياتبحيث يقدم الدائنين ، بينهمانيه وذلك للوصول إلى اتفاق بين المدين ودائ

                                                      

ة الوساطة أنھا :" وسيلة ودي ٢٠١٨) لسنة ١١ــ عرفت المادة اYولي من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح الواقي وا{ف-س رقم ( ١

لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضي ا{ف-س) يتولي تقريب وجھات النظر بين اYطراف المتنازعة بمناسبة ع-قة عقدية 

  أو غير عقدية ويقترح عليھم الحلول الم-ئمة لھا ". 

تحدة للقانون التجاري الدولي ، والدليل العملي راجع قانون اYونسيترال النموذجي بشأن ا{عسار عبر الحدود الصادر عن لجنة اYمم المــ ٢

  .�حكام اYونسيترال بشأن التعاون في قضايا ا{عسار عبر الحدود 

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/insolven/Judicial-Perspective-2013-

a.pdf&https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/V1188129-Judicial_Perspective_ebook-E.pdf 

3 ــ   Houin (S-A) : La procédure de conciliation , revue des procédures collectives , 2006 , p 169 et s . 
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الدائنين  استردادوتلك المهمة تحقق ، المدين باتخاذ اجراءات التسويةمقابل قيام ، جانبهم
 .)١(لديونهم مع انقاذ الشركة من خالل هذا اإلتفاق الودي

أي مـارس ة التـي تعتباريـالاو  ةطبيعياالشخاص الالتوفيق على جميع وتطبق اجراءات 
  حكــــام المــــادتينألوفًقــــا وعلــــي جميــــع المشــــروعات انشــــطة تجاريــــة أو صــــناعية أو خدميــــة 

L. 611-4  وL. 611-5 المـزارعين يسـتثني مـن ذلـك ، و لفرنسـيا مـن القـانون التجـاري
  موادـالـ امـكــبقًا الحـــطة يـات الزراعــكــلـمتـمـة للـــلودياة ـــــويــــالتس امـــــم لنظــــهـاعــضــحيث يتم اخ

L. 351-1  إلى L. 351-7  .من القانون الريفي ومصايد األسماك البحرية  
تقريب وجهات النظر ل وسيطدور ال قاضي اإلفالسوبالنسبة للتشريع المصري يتولي 

تسوية ودية بغية الوصول إلي ، ع ويقترح عليهم الحلول المالئمة لهاابين أطراف النز 
  .التي تعرض عليه لتجارية لمنازعات ال

جراءات الوساطة في طلبات إعادة إمباشرة وقد أناط المشرع إلدارة اإلفالس بمهمة 
وألزمها باستيفاء المستندات التي يجب إرفاقها بتلك الطلبات وتحضيرها وٕاعداد ، الهيكلة

يد مذكرة بطلبات الخصوم واسانيدهم وذلك خالل مدة ال تجاوز ستين يومًا من تاريخ ق
  .    بقلم كتاب المحكمة المختصه )٢(الطلب

وقد الزم المشرع المصري قضاة اإلفالس بإنهاء إجراءات الوساطة خالل ثالثين يومًا 
وقد منح رئيس إدارة اإلفالس سلطة مد هذه المدة ، تبدأ من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة

  .)٣(نهاء إجراءات الوساطةلمدة ثالثين يومًا أخرى وذلك لمرة واحدة علي األكثر إل
   

                                                      

2- Montéran (T) : La réforme de la prévention des difficultés , D. 2009 , p 639 et s . Houin (S-A) : La 

réforme de la prévention et du traitement amiable des difficultés, dossier, Droit et Patrimoine , Juillet 

2014 , p 40 . 

علي أن " تختص إدارة ا{ف-س با�تي  ٢٠١٨) لسنة ١١الواقي وا{ف-س رقم () من قانون تنظيم إعادة الھيكلة والصلح ٤ــ تنص المادة ( ٢

ب) استيفاء مستندات الطلبات التي  .: أ ) مباشرة اجراءات الوساطة في طلبات إعادة الھيكلة والصلح الواقي من ا{ف-س وشھر ا{ف-س 

انيدھم ، وذلك خ-ل مدة � تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد تختص بھا محكمة ا{ف-س وتحضيرھا وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم واس

  الطلب ". 

علي أن " تقدم الطلبات إلي رئيس إدارة ا{ف-س بعد قيدھا بقلم كتاب المحكمة  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٥تنص المادة (ــ  ٣

ة فيھا علي أن ينتھي من ذلك خ-ل ث-ثين يوماً من تاريخ المختصه ، ويقوم بعرض الطلبات علي قضاة ا{ف-س �تخاذ إجراءات الوساط

 .تقديم الطلب . ولرئيس ا{دارة مد ھذه المدة لمدة مماثلة ، وذلك لمرة واحدة علي اYكثر"
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نوجزها ، وقد حدد المشرع ضوابط وشروط يجب توافرها عند عقد جلسات الوساطه
  فيما يلي :ـ

 وجوب حضور أطراف النزاع جلسات الوساطة :  )١(
أوجب المشرع لعقد جلسات الوساطة حضور اطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب 

حيث أن عدم حضور أحد أطراف النزاع  .)١(توكيل خاص يبيح للوكيل  تسوية النزاع 
وعزمه علي طرح النزاع علي القضاء للفصل فيه بحكم ، يكشف عن نيته في رفض الوساطة

  .ملزم للطرفين 
إذا قضي بأن يأمر القاضي ، وقد أفرد المشرع حكمًا خاصًا بمقدم طلب إعادة الهيكلة

  .)٢(س جلستينبحفظ الطلب في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي اإلفال
 الحفاظ علي سرية كافة المعلومات المتعلقة بإجراءات الوساطة :وجوب   )٢(

نظرًا لطبيعة األعمال التجارية التي تتطلب الحفاظ علي المعلومات الخاصة بشئون 
فقد الزم المشرع قاضي اإلفالس بالحفاظ علي سرية كافة المعلومات المتعلقة ، التجارة

ستثني من ذلك الحاالت التي يكون فيها إفشاء تلك المعلومات ، وي)٣(بإجراءات الوساطة
  .الزمًا بمقتضي القانون أو ألغراض إنفاذ التسوية 

    فـي المـادة ونص علي ذلكااللتزام بالسرية ونجد أن المشرع الفرنسي أيضًا أوجب 
L. 611-15   زام يقـوم بـإجراء التوفيـق اإللتـأي شـخص التـي الزمـت )٤(من القـانون التجـاري

  رقــــــــــــــم  هـــــــــــــاحكمالفرنســـــــــــــية ذلـــــــــــــك فـــــــــــــي  محكمـــــــــــــة الـــــــــــــنقضوقـــــــــــــد أيـــــــــــــدت لســـــــــــــرية. با
أن األشــــخاص الــــذين حيــــث قضــــت بــــ، ٢٠١٥ديســــمبر  ١٥ الصــــادر فــــي)  ١١٥٠٠-١١(

لواجـــب الســـرية يجـــب علـــيهم االمتنـــاع عـــن الكشـــف معلومـــات ســـرية تتعلـــق بمنـــع  يخضـــعون
  .نسيمن القانون التجاري الفر  L. 611-15 صعوبات العمل وفًقا للمادة

  

                                                      

 علي أن " يشترط �نعقاد جلسات الوساطة حضور اطراف النزاع او وكيل عنھم ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٧تنص المادة (ــ  ١

 .بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع "

علي أن " في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي ا{ف-س جلستين ، يأمر  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١١تنص المادة (ــ  ٢

 .القاضي بحفظ الطلب "

ا{ف-س الحفاظ علي سرية كافة المعلومات المتعلقة علي أن " يتعين علي قاضي  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٦تنص المادة (ــ  ٣

 .بإجراءات الوساطة ما لم يكن إفشاؤھا �زماً بمقتضي القانون أو Yغراض إنفاذ التسوية "

4 ــ   l’article L. 611-15 du Code de commerce qui dispose que « toute personne qui est appelée à la 

procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à 

la confidentialité ». 
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 السلطة التقديرية لقاضي اإلفالس في اختيار طرق إجراء الوساطة :   )٣(
منح المشرع قاضي اإلفالس السلطة التقديرية لتحديد الطريقة المناسبة التي يجري بها 

وذلك بما يتناسب مع ظروف الوساطة وطلبات أطراف النزاع، في ضوء ، إجراءات الوساطة
بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى إتفاق تسوية  ما يره مناسب لتقريب وجهات النظر

 .ويكون ملزمًا لهم، يقبله أطراف النزاع
 :  )١(جواز عقد جلسات وساطة جماعية أو فردية )٤(

يجوز لقاضي اإلفالس أن يعقد جلسات  وساطة جماعية تضم جميع أطراف النزاع 
نه يجوز لقاضي أو وكالئهم الذين لهم حق تسوية النزاع بموجب صك الوكاله، كما أ

اإلفالس أن يعقد جلسات وساطة فردية تضم أحد أطراف النزاع فقط دون الطرف اآلخر، 
وال يوجد ثمة ، وذلك في ضوء ما يراه مناسب إلنجاح الوساطة والوصول إلي تسوية النزاع

إذ أن حضور ، تعارض بين ذلك وبين وجوب حضور اطراف النزاع جلسات الوساطة
ومن ثم فإن انفراد القاضي بأحد ، ف عن نيتهم في قبول الوساطةاألطراف جميعًا يكش

أطراف النزاع ألغراض الوساطة اليكون في غيبة الطرف اآلخر إذ أن حضوره في بداية 
إجراءات الوساطة وعلمه بالسير في عقد جلسات الوساطه الجماعية والفردية يحقق الغاية 

  .من ذلك 
 ه الزمًا إلستكمال الوساطة : جواز إستعانة قاضي اإلفالس بمن يرا )٥(

يجوز لقاضي االفالس أن يستعين بمن يراه مناسبًا والزمًا الستكمال إجراءات 
المقيدين ، ويمكن أن يكون من يتم االستعانه به من خبراء لجنة إعادة الهيكلة )٢(الوساطة

ن خالل ليتولي معاونة القاضي في إنجاح أعمال الوساطة م، بجداول خبراء إدارة اإلفالس
ما يقوم به من فحص البيانات والمستندات من الناحية المالية أو اإلقتصادية، وٕابداء الرأي 

وٕاذا رأي قاضي اإلفالس اإلستعانة بأحد خبراء ، الفني بما يسهم في إنجاح أعمال الوساطة
 بتكليف أي من طرفي النزاع بسداد أمانةلجنة إعادة الهيكلة في عملية الوساطة فإنه يقوم 

  الخبير .
  

                                                      

) : ويجوز لقاضي ا{ف-س ان يجري الوساطة بالطريقة  ٧علي أن " مادة (  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٧/٢تنص المادة (ــ  ١

�طراف وظروف الوساطة ، وله في ذلك ا�جتماع مع اطراف النزاع او وك-ئھم او ا�نفراد بكل التي يراھا مناسبة مع مراعاة طلبات ا

 .طرف علي حدة، واتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجھات النظر بھدف الوصول الي اتفاق تسوية ملزم للطرفين "

�ف-س ا�ستعانة بمن يراه �زماً �ستكمال إجراءات علي أن " يجوز لقاضي ا ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٨تنص المادة (ــ  ٢

 .الوساطة بما في ذلك خبراء لجنة إعادة الھيكلة وله تكليف أي من طرفي النزاع بسداد أمانة الخبير "
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 إجراءات إنهاء الوساطة : )٦(
، المحـددة لـذلك وهـي الثالثـين يومـاً سواء بإنقضاء المـدة ، عند إنهاء إجراءات الوساطة

فإننـــا نكـــون أمـــام ، أو المـــدة المماثلـــة التـــي يجيزهـــا رئـــيس إدارة اإلفـــالس، أو قبـــل هـــذه المـــدة
ة للنــــزاع، ولكــــًال مــــن إفتراضـــين، إمــــا التوصــــل إلــــي تســـوية للنــــزاع، أو عــــدم التوصــــل لتســـوي

  االفتراضين إجراءات تستتبعهما، وذلك علي النحو التالي :ـ 
 اإلفتراض األول : التوصل إلي تسوية للنزاع :

إذا أسفرت إجراءات الوساطة إلي التوصل إلي تسوية للنزاع تتخذ اإلجراءات 
  :)١(التالية

 .نزاع يحرر قاضي اإلفالس إتفاق تسوية يوقع علية من كافة أطراف ال .١
يثبت قاضي اإلفالس بإتفاق التسوية جميع ما تم إتخاذه من إجراءات بجلسات  .٢

 .وكافة تفاصيل التسوية التي تم التوصل اليها ، الوساطة
ويكون لهذا ، يصدر قاضي اإلفالس قرارًا باعتماد التسوية وٕانهاء طلب إعادة الهيكلة .٣

 .االتفاق قوة السند التنفيذي 
 م التوصل إلي تسوية للنزاع :اإلفتراض الثاني : عد

  :)٢(إذا لم تسفر إجراءات الوساطة عن التوصل إلي تسوية للنزاع تتخذ اإلجراءات التالية
ويحدد له جلسة أمام ، يصدر قاضي اإلفالس قرارًا برفض طلب إعادة الهيكلة .١

 .المحكمة المختصه
شأن وذلك يقوم قاضي اإلفالس بتكليف مقدم طلب إعادة الهيكلة بإعالن ذوي ال .٢

  .بصحيفة تودع قلم الكتاب 
 حجية قرارات قاضي اإلفالس :   )٧(

نهائية قرارات قاضي اإلفالس وعدم جواز  القاعدة العامة التي سنها المشرع هي
  : )٣(واالستثناء من ذلك حالتين فقط هما ، الطعن عليها

                                                      

ع علية كافة يحرر اتفاق تسوية يوق .علي أن " إذا تم التوصيل إلي تسوية النزاع ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٩تنص المادة (ــ  ١

ويصدر قاضي ا{ف-س قراراً باعتماد التسوية وإنھاء الطلب ، .ويبين فيه تفاصيل ا�تفاق ، وما تم من إجراءات الوساطة  .ا�طراف

 .ويكون لھذا ا�تفاق قوة السند التنفيذي "

لتسوية يرفض قاضي ا{ف-س الطلب ويحدد له علي أن " إذا لم يتم التوصل إلي ا ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٠تنص المادة (ــ  ٢

 .جلسة أمام المحكمة المختصه ويكلف من قدمة بإع-ن ذوي الشأن وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب "

علي أن " قرارات قاضي ا{ف-س نھائية � يجوز الطعن عليھا ، ما لم ينص  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٢تنص المادة (ــ  ٣

لي خ-ف ذلك ، او كان القرار مما يجاوز اختصاصة ويكون الطعن في ھذة الحالة أمام المحكمة المختصه خ-ل عشرة أيام من القانون ع

 .تاريخ صدور القرار "
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 .وجود نص قانوني يجيز الطعن علي قرارت قاضي اإلفالس  .١
 .ادر من قاضي اإلفالس يجاوز اختصاصةإذا كان القرار الص .٢

ويكون الطعن في هاتين الحالتين أمام المحكمة المختصه خالل عشرة أيام من تاريخ صدور 
  القرار .

  المبحث الثاني
  أهدافها و  آليات إعداد خطة إعادة الهيكلة

نفسه من  تيجب أن تؤدي خطة إعادة الهيكلة إلي إنقاذ المنشأة وتمكينها في الوق
عمال أوضع خطة إلعادة تنظيم تهدف إعادة الهيكلة إلي ، )١(أعمالها و  لة أنشطتهامواص

وٕانقاذ ضطراب المالي واإلداري التاجر المالية واإلدارية تتضمن كيفية خروجة من مرحلة اإل
بما يضمن تحقيق حماية موجودات المنشأة وحقوق الدائنين ، المنشأة المتعثرة من اإلفالس

مع اكتساب المنشأة للقدرة علي تحمل الديون من خالل خفض ، مويلمصادر التوتعزيز 
ويتحقق ذلك من خالل آليات إعادة الهيكلة ، وسداد ديونهأعباء الديون بطريقة منظمة 

زيادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، و  ٕاعادةالمالية التي تتمثل في إعادة تقييم األصول، و 
باإلضافة ، وخفض التدفقات النقدية الخارجية دية الداخليةزيادة التدفقات النقو ، رأس المال

  وذلك علي النحو التالي :ـ ، إلي آليات  إعادة الهيكلة اإلدارية
  أوًال : أهداف خطة إعادة الهيكلة :

 تنظيم أعمال التاجر المالية :  )١(
تهدف خطة إعادة الهيكلة إيجاد الوسائل التي تكفل تنظيم األعمال المالية للتاجر 

ومن ثم سداد ديونه المستحقة للدائنين ، لتي تسهم في خروجه من مرحلة اإلضطراب الماليا
وذلك من خالل تضمن الخطة مصادر تمويل ، بما يحقق مستوي مخاطر مقبوله لدائنيه

الخطة التي تتيح رأس المال العامل الذي يمكن من خالله سداد الديون واإلنفاق علي 
  وذلك علي النحو التالي : ، للمنشأةالنشاط الجاري واالستثماري 

 بيان كيفية خروج التاجر من مرحلة اإلضطراب المالي : .١
إن سبب اللجوء لطلب إعادة الهيكلة هو اإلضطراب المالي واإلداري الذي يمر 

وعدم تدبير مصادر التمويل التي تكفي لإلنفاق ، فيؤدي إلي تعثره عن سداد ديونه، بالتاجر
وسداد الديون المستحقة للدائنين في مواعيد استحقاقها ولو لم يكن قد ، علي أنشطة المنشأة

  .تم التوقف فعليًا عن سدادها 
                                                      

1 R Wood (PH):  Principles of International Insolvency, 2 ed. Vol. 1 (Sweet & Maxwell, 2007) P 36. 
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ومن ثم فإن الهدف الرئيسي لخطة إعادة الهيكلة يكون وضع التصور المناسب 
وهذا التصور يشمل توفير ، لخروج التاجر من مرحلة اإلضطراب المالي التي يمر بها

زيادة و ، واقتراح زيادة رأس المال، إعادة تقييم األصولمة من خالل مصادر التمويل الالز 
هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وخفض  إعادةباإلضافة إلي ، التدفقات النقدية الداخلية
 .لخفض اإللتزامات التي تقع علي عاتق المنشأة ، التدفقات النقدية الخارجية

 سداد ديون التاجر : .٢
دة الهيكلة هو سداد الديون المستحقة علي التاجر من خالل من أهم أهداف خطة إعا

، وخفض التدفقات النقدية الخارجة من المنشأة، ومنها إعادة هيكلة الديون، اآلليات المناسبة
مما يسهم في استقرار المنشأة وخروجها من مرحلة اإلضطراب المالي باستقرار أوضاعها 

ومن ثم خفض الديون المستحقة ، اد ديون التاجرمن خالل سد، المالية في مواجهة الدائنين
  .اآلداء 

 اقتراح مصادر تمويل للخطة : .٣
لكي تحقق خطة إعادة الهيكلة النجاح المرجو فالبد من وجود مصادر تمويل تكفي 

للعمل علي تدوير رأس ، وتتيح اإلنفاق علي األنشطة الخاصة بالمنشأة، سداد ديون التاجر
وعلي ذلك فإن خطة إعادة الهيكلة البد أن تتضمن ، مالي للمنشأةالمال وعودة اإلستقرار ال

كلما ، وكلما كانت تلك المصادر مناسبة وممكنة التحقيق، المصادر المقترحة لتمويل الخطة
  .التاجر من مرحلة اإلضطراب الماليساهمت في نجاح خطة إعادة الهيكلة في خروج 

 تنظيم أعمال التاجر اإلدارية :  )٢(
التي قد تؤدي لتعثر المشروع هو عدم كفاءة اإلدارة القائمة علي من االسباب 

فنجاح المشروعات يعتمد علي ، المشروع وفشلها في تسيير اعمال المشروع وتحقيق اهدافه
، االدارة الرشيدة التي تتخذ القرارات الصحيحة وتتنبأ بالصعوبات التي قد تواجه المشروع

نه المنشأة من األسباب الهامة التي تؤدي إلي طلب ويعد اإلضطراب اإلداري الذي تعاني م
ومن ثم فإن من أهداف الخطة أيضًا بيان كيفية خروج التاجر من ، التاجر إعادة الهيكلة

مرحلة اإلضطراب اإلداري التي يكون لها دور بارز في نجاح تنفيذ الخطة وبالتالي خروج 
 .التاجر من مرحلة اإلضطراب المالي واإلداري معًا 

  :إلعداد خطة إعادة الهيكلةانيًا : اآلليات المتبعة ث
البنــك الــدولي بإعــداد دليــل عملــي لمسـاعدة واضــعي السياســات علــي تطــوير إطــار قـام 

وذلــك بالتنسـيق مــع لجنـة األمـم المتحــدة للقـانون التجــاري ، إعـادة هيكلـة الشــركات فـي بالدهـم
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) فـي القـوانين  ICR Standard) لمعيار االعسار وحقوق الدائنين (UNCITRALالدولي (
تضمن المواضيع التي يجب أن تتضـمنها خطـة إعـادة الهيكلـة والممارسات الخاصة باإلعسار 

  : )١(وهي
 .بما في ذلك أسباب التراجع ، وصف تفصيلي ألوضاع المؤسسة -١
 .) ذلكوما إلي ، والداخلين الجدد، واالتجاهات السائدة، تحليل للبيئة الخارجية ( المنافسة -٢
والشراكات الجديدة، ، إلعادة الهيكلة (العمالء الجدد والعالمات التجارية الجديدة رؤية -٣

 .والتكنولوجيا الجديدة) ، والجهاز اإلداري الجديد، والهيكل التنظيمي الجديد
( وصف تفصيلي للمنتجات / الخدمات الجديدة، بما إستراتيجية تفصيلية إلعادة الهيكلة  -٤

والتركيز علي ، وتحديد وضع المنتجات / الخدمات، لباتهمفي ذلك احتياجات العمالء وط
 .المبيعات ) 

تحليل تشغيلي ( عرض عام تفصيلي لمواطن القوة ومواطن الضعف في المؤسسة  -٥
 .والفرص المتوفرة للمؤسسة والمخاطر التي تتعرض لها ) 

، لكمية وقابلة للقياس اخطة عمل تنفيذية ( التدابير المقترحة في خطوات صغيرة واضح -٦
 .مقسمة علي مختلف أجزاء المنظمة التي يجب أن تتخذ فيها إجراءات محددة) 

وبيان ، وبيان الدخل، توقعات مالية ( النسخ قصيرة وطويلة األجل من الميزانية العمومية -٧
 .بما في ذلك اسوء السيناريوهات وأفضلها ) ، التدفقات النقدية

 .تنظيم الوقت  -٨
 .تحليل المخاطر  -٩

 .ار علي المقرضين / الدائنين التجاريين / المالك الحاليين تحليل لآلث - ١٠
الهيكلـة  ادةاآلليات المتبعة إلعـداد خطـة إعـ ٢٠١٨) لسنة ١١وقد تضمن القانون رقم (

  والتي تضمنت ما يلي :، بشقيها المالي واإلداري
 اآلليات المتبعة إلعداد خطة إعادة الهيكلة المالية: )١(

من البقاء  هايمكنبما لهيكل المالي للمنشأة اتصويب إعادة الهيكلة المالية تهدف 
كافة ما تواجهه وتحقيق عائد مناسب ويتم ذلك من خالل دراسة أنشطتها في واألستمرار 

تتحقق قدرة المنشأة على االستمرار و ، المنشأة من مشكالت والتصدي لها بالحلول المناسبة
التي السيولة والتدفقات النقدية لديها  وتتوافر، هيكلها المالي متوازن يصبحماليًا عندما 

                                                      

  . ٦٨ديون خارج المحاكم  ، صادر عن البنك الدولي ـ ص ــ  دليل عملي لتسوية ال ١

http://documents.worldbank.org/curated/en/202601511967143196/pdf/121753-ARABIC-WP-PUBLIC-

OCWToolkitFINALARABICWEB.pdf 
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على خدمة الديون  تهامقدر  باإلضافة إلي توافر، تمكنها من استمرار أعمالها وأنشطتها
  .وتحقيق عائد مناسب على حقوق الملكية

بيان الطرق التي يمكن  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٨(وقد تضمنت المادة 
عمال التاجر المالية وكيفية خروجة من مرحلة اتباعها لوضع خطة إعادة تنظيم أ

، وهي إعادة تقييم األصول وٕاعادة هيكلة الديون ومنها )١(االضطراب المالي وسداد ديونه 
ديون الدولة  وزيادة رأس المال وزيادة التدفقات النقدية الداخلية وخفض التدفقات النقدية 

ردت علي سبيل المثال حيث أنه يمكن ) و ١٨وهذه الطرق التي تضمنتها المادة (، الخارجية
 .للجنة تضمين خطتها إلعادة الهيكلة آليات وطرق أخري تسهم في تحقيق الهيكلة المالية 

  وفيما يلي بيان لآلليات المتبعة إلعداد خطة إعادة الهيكلة المالية :
  ـ إعادة تقييم األصول :١

األصول بعد إعادة التقييم ة قيمالمملوكة للمنشأةبحيث تصبح ل و إعادة تقييم األص يتم
القيمة العادلة فـي تلك وتتمثل ، ل في تاريخ إعادة التقييمو األصلتلك العادلـة مساوية للقيمة 
بمعرفة خبراء  العادلة  تحديد هذه القيمةأن يتم ويجب ، الحالية وقت التقييمقيمتهـا السوقية 

   .متخصصـين فـي التقييم والتثمينو مستقلين 
ل جميــع األمــوال الموجــودة فعــًال وهــي األمــوال التــي تنطــق بهــا الــدفاتر وتشــمل األصــو 

سـواء كانـت موجـودة ، والسجالت والحسابات الخاصـة بالشـركة وتوجـد فعـًال فـي حيـازة المـدين
أو كانت موجودة تحت يد الغير في صوره حيازه عرضـية تخـول لـه ان يتخـذ ، بين يديه فعلياً 

 .)٢(اجراءات المحافظة عليا 
فـي نفـس ب أن تتم عملية إعادة تقييم األصول لجميع األصول المملوكة للمنشأة يجو  

بأســـس تقيـــيم األصـــول ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن ، الوقـــت حتـــى يمكـــن تجنـــب التقيـــيم االنتقـــائي
 .مختلفة

إضـــافة هـــذه  يـــتمل و ألصـــازيـــادة قيمـــة وٕاذا أســـفرت عمليـــة إعـــادة تقيـــيم األصـــول عـــن 
انخفـاض قيمـة وفـي حالـة ، فـائض اعـادة التقيـيم " " مىالزيـادة إلـى حقـوق الملكيـة تحـت مسـ

 .إثبات هذا االنخفـاض كمصروف يتمإعادة التقييم بعد ألصل ا
                                                      

خطة {عادة تنظيم اعمال التاجر المالية علي أن " تھدف إعادة الھيكلة إلي وضع  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (١٨تنص المادة (ــ  ١

وا{دارية تتضمن كيفية خروجة من مرحلة ا�ضطراب المالي وا{داري وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة ، ويكون ذلك 

التدفقات النقدية الداخلية ، بعدة طرق منھا إعادة تقييم اYصول ، وإعادة ھيكلة الديون ومنھا ديون الدولة ، وزيادة رأس المال ، وزيادة 

 .وخفض التدفقات النقدية الخارجية ، وإعادة الھيكلة ا{دارية"

، دار  ٩٨/٨٥والقانون رقم  ١٤٨/٨٤عبد الرافع موسي : نظام ا{ف-س إلي أين ؟ التجربة الفرنسية دراسة تحليلية القانون رقم .دــ  ٢

 . وما بعدھا ٢١٧النھضة العربية ، بدون سنة نشر ، ص
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 ـ إعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة:٢
عملية تتم من خالل بأنها ، إعادة جدولة الديونيقصد بعملية إعادة هيكلة الديون أو 

ائمة التي يواجه مدين صعوبة في سددها وتشمل التفاوض بشأن كل أو بعض القروض الق
 زيادة الوقت الذي يتعين على الشركة خالله سدادمن خالل تأجيل سداد الفوائد وأصل الدين 

والتسامح في بعض الديون من قبل أ، خفض األسعار المدفوعة ات، كما تشملااللتزام تلك
، ليل عبء الديون على الشركةتقو إعادة تنظيم االلتزامات ويتم ذلك من خالل ، الدائنين

زيادة قدرتها على الوفاء  لهايسمح ، بما )١(الشركة  التفاوض مع دائنيذلك من خالل و 
  .بااللتزامات

وال شك أن الديون الخاصة بالدولة يكون لها األولوية بين الديون الواجبة السداد، 
على  ة الشركةقدر  يد منتها بما يز إعادة جدولويمكن من خالل اتباع اإلجراءات القانونية 

  .بها الوفاء 
 ـ زيادة رأس المال :٣

حيث تؤدي تلك الزيادة إلي زيادة ، يادة رأس المالالمالية ز هيكلة الإعادة من آليات 
  . وتوفير السيولة النقدية التي تسهم في سداد الديون واستمرار نشاط المنشأة، حقوق الملكية

 وخفض التدفقات النقدية الخارجية:ـ زيادة التدفقات النقدية الداخلية ٤
الشك أن أهم أسباب اإلضطراب المالي هو زيادة التدفقات النقدية الخارجية عن 

فال تكفي التدفقات النقدية الداخلية للوفاء بإلتزامات المنشأة، من ، التدفقات النقدية الداخلية
ومن ثم فإن أهم آليات ، أو اإلنفاق علي أنشطة المنشأة، حيث سداد الديون المستحقة اآلداء

وعلي الجانب اآلخر خفض ، زيادة التدفقات النقدية الداخليةالهيكلة المالية هو العمل علي 
لتكون المحصلة النهائية توفير النقدية الكافية للوفاء بالديون ، التدفقات النقدية الخارجية

  .الواجبة السداد واإلنفاق علي أنشطة المنشأة 
 عداد خطة إعادة الهيكلة اإلدارية:اآلليات المتبعة إل )٢(

داريــــة التــــي تســــبب اضــــطراب تقــــوم خطــــة إعــــادة الهيكلــــة بإيجــــاد حلــــول للمشــــاكل اإل
، هـداف المشـروع بصـورة واضـحة وسـليمةومن هـذه المشـاكل اإلداريـة عـدم تحديـد ا، المشروع

هـاز وعـدم وجـود نظـام رقـابي علـي إدارة أمـوال الشـركة والج، وعدم وجود نظام محاسبي سـليم
 .وعدم وجود آليات للتنبوء بالعثرات التي قد تواجه المشروع  وطرح سبل لتالفيها، اإلداري

                                                      

) للشركة بالحصول على الحماية من Chapter 11في الو�يات المتحدة، تسمح إجراءات الفصل الحادي عشر من قانون ا{ف-س (ــ  ١

الدائنين على أمل إعادة التفاوض بشأن شروط اتفاقيات الديون والبقاء كمنشأة عاملة، حتى لو لم يوافق الدائنون على شروط الخطة 

 .لمحكمة أنه من ا{نصاف أن تفرض الخطة على الدائنينالمطروحة إذا رأت ا
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تطوير األساليب اإلدارية  ومن ثم فإن بإعادة الهيكلة اإلدارية للمنشأة  يتم من خالل
إيجاد اآلليات اإلدارية لتالفي المشكالت التي تسبب والتنظيمية في المنشأة من خالل 

علي إنجاح  قدرتها القياديةبحث مدي و المنشأة تقييم كفاءة إدارة للمشروع أهمها اإلضطراب 
والتحقق من وجود نظام محاسبي ، وتحديد اهداف المشروع بصورة واضحة وسليمة، العمل

والتحقق من وجود آليات ، سليم ونظام رقابي علي إدارة أموال الشركة والجهاز اإلداري
وتنفيذها التعديالت التي يمكن وضعها ودراسة ، واجه المشروع للتنبوء بالعثرات التي قد ت

المتاحة  من قوة العملوذلك لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة ، بالنسبة للهيكل اإلداري للمنشأة
، والخبرات اإلدارية المطلوب إضافتها لقوة العمل العمالة الزائدةفي ضوء تحديد، بالمنشأة

إلي جانب أهمية وضع خطة ، جور ونظام الحوافزتطوير هيكل األبالمنشأة، ودراسة 
 .تنمية قدرات العاملينلالتدريب المستمر 

  المبحث الثالث
  إعادة الهيكلة  اعتماد خطة

من إعداد تقريرها خالل المدة الزمنية التي حددها بعد أن تنتهي لجنة إعادة الهيكلة 
خطة و ، إعادة الهيكلة دويوج، عن سبب إضطراب أعمال التاجر هارأيوالمتضمن ، المشرع

تقوم اللجنة بإستيفاء توقيع أطراف ، خالل المدة الزمنية المقررة لهاإعادة الهيكلة المقترحة 
النزاع علي الخطة ويعد هذا التوقيع بمثابة موافقة علي ما تضمنته الخطة وتصبح ملزمة 

نة رفع تقريرها إلي ثم تتولي اللج، لألطراف الموقعين عليها دون غيرهم ممن لم يوقعوا عليها
   .قاضي اإلفالس الذي تكون له السلطة المختصة في إعتماد الخطة
  وسوف نستعرض مراحل إعتماد الخطة علي النحو التالي :

  قيام لجنة إعادة الهيكلة باإلنتهاء من إعداد التقرير : )١(
وضع المشرع سقف زمني اليجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إعادة الهيكلة، 

  :ـ)١(زم لجنة إعادة الهيكلة باإلنتهاء من رفع تقرير إلي قاضي اإلفالس يتضمن ما يلي يل
 .رأي اللجنة عن سبب إضطراب أعمال التاجر  .١
 .دوي إعادة الهيكلة ج .٢
 .خطة إعادة الهيكلة المقترحة  .٣

                                                      

علي أن " ترفع لجنة إعادة الھيكلة تقريراً الي قاضي ا{ف-س خ-ل ث-ثة أشھر  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٠تنص المادة (ــ  ١

ة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مدھا من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنأ رأيھا عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوي إعادة الھيكل

 .بأذن قاضي ا{ف-س ث-ثة أشھر أخري ، علي أن يتم تنفيذ خطة إعادة الھيكلة في مدة � تزيد علي خمس سنوات "
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وقد أجاز بإذن من قاضي اإلفالس أن يمنح لجنة إعادة الهيكلة مده ثالثة أشهر 
  .قريرها أخرى لتقديم ت

  
  توقيع أطراف النزاع علي خطة إعادة الهيكلة : )٢(

وأن تثبت موافتهم ، أوجب المشرع موافقة أطراف النزاع علي خطة إعادة الهيكلة
بيد أن المشرع لم يستوجب موافقة جميع األطراف  علي ، بالتوقيع علي خطة إعادة الهيكلة

، األطراف علي خطة إعادة الهيكلة إذ أنه من الجائز عدم موافقة بعض، خطة إعادة الهيكلة
  .ومن ثم عدم توقيعهم بالموافقة علي خطة إعادة الهيكلة 

ومن ثم فإن القوة الملزمة لخطة إعادة الهيكلة تقتصر علي الموقعين علي الخطة 
أي أن لها حجية نسبية ، وال يلتزم غير الموقعين علي الخطة بما جاء بها، بالموافقة فقط

 .)١(فقط  علي من وقع عليها
  رفع اللجنة لتقريرها علي قاضي اإلفالس : )٣(

عن سبب إضطراب  هارأيبعد انتهاء لجنة إعادة الهيكلة من إعداد تقريرها المتضمن 
خالل المدة الزمنية خطة إعادة الهيكلة المقترحة و ، إعادة الهيكلة دويوج، أعمال التاجر

تقوم برفع تقريرها إلي قاضي ، واستيفاء توقيع أطراف النزاع علي الخطة، المقررة لها
 .اإلفالس 

 إعتماد قاضي اإلفالس لخطة إعادة الهيكلة : )٤(
بعد رفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرها لقاضي اإلفالس بعد استيفاء توقيع أطراف النزاع 

وتعد تلك الخطة ملزمة لألطراف الموقعة عليها ، يعتمد قاضي اإلفالس الخطة، علي الخطة
 .فقط  
  

   

                                                      

دة علي أن " يعتمد قاضي ا{ف-س خطة إعادة الھيكلة التي ترفعھا لجنة إعا ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢١تنص المادة (ــ  ١

 .الھيكلة بناء علي موافقة اYطراف الموقعين عليھا ، وتكون خطة إعادة الھيكلة في ھذه الحاله ملزمة لھم "
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  الثالثالفصل 
  تنفيذ خطة إعادة الهيكلة 

  تمهيد وتقسيم :
يترتب علي إعتماد خطة إعادة الهيكلة آثار تتعلق بمدي جواز استمرار التاجر في 

وكذا ، ومدي مسئوليته عن اإللتزامات السابقة أو الالحقة العتماد الخطة، إدارة أعمالة
 .التصرفات التي يحظر عليه القيام بها 

فالس موجبًا لتعيين معاون للتاجر يقوم بتعيينه لمساعدة التاجر وٕاذا رأي قاضي اإل
وقد يري ، ومتابعته في تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة تقويم وضعة المالي واإلداريفي 

القاضي عدم الحاجة إلي تعيين معاون ويتولي التاجر منفردًا تقويم وضعه المالي واإلداري 
 .دون معاون له ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة ب

حاالت إنهاء قاضي  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٨وقد نظمت المادة (
أو اإلخالل بتنفيذ ، أو تعذر تنفيذها، وهي إنتهاء تنفيذالخطة، اإلفالس لخطة إعادة الهيكلة

 .أو بناء علي طلب أي طرف من اطراف الخطه ، الخطة
  على النحو التالى :ث مباحث إلي ثالقسم هذا الفصل نوبناء على ما تقدم 

  .آثار اعتماد خطة إعادة الهيكلةالمبحث األول : 
  .المعاون علي تنفيذ خطة إعادة الهيكلةالمبحث الثانى: 

  .إعادة الهيكلة خطة هاءتإن: لثالمبحث الثا
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  المبحث األول
  اعتماد خطة إعادة الهيكلة آثار

واستيفاء توقيعات اطراف النزاع، انتهاء لجنة إعادة الهيكلة من إعداد الخطة  عقب
وٕاذا رأي قاضي اإلفالس موجبًا لتعيين معاون للتاجر ، ورفعها لقاضي اإلفالس وٕاعتماده لها

وفي جميع األحول نجد أنه يترتب علي ، وقد يري عدم تعيين معاون للتاجر، يقوم بتعيينه
مرار التاجر في إدارة إعتماد خطة إعادة الهيكلة آثار تترتب عليها تتعلق بمدي جواز است

وكذا التصرفات ، أعمالة ،ومدي مسئوليته عن اإللتزامات السابقة أو الالحقة العتماد الخطة
  وفيما يلي نتناول بيان تلك اآلثار كل علي حده :، التي يحظر عليه القيام بها

 ستمرار التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة :ا أوًال :
إعتماد قاضي اإلفالس لخطة إعادة الهيكلة غل يد التاجر عن إدارة ال يترتب علي 

مثلما يحدث عند صدور حكم شهر اإلفالس الذي يؤدي لغل يد المدين عن إدارة ، أموالة
أموالة ويحل أمين التفليسه محله في إجراء التصرفات القانونية لتصفية أمواله وتوزيع أثمانها 

 .)١(علي الدائنين
إلعادة الهيكلة يظل التاجر طوال فترة إعادة الهيكلة قائمًا علي إدارة  ولكن بالنسبة 

فالقصد من إعادة الهيكلة هو خروج ، سواء تم تعيين معاون له أم لم يتم تعيينه، أمواله
التاجر من مرحلة اإلضطراب المالي واإلداري التي يمر بها من خالل إصالح المسار التي 

ومن ثم فإن ، ي تتعافي المنشأة وتستمر في نشاطها وأعمالهارسمتها خطة إعادة الهيكلة حت
التاجر يظل قائم علي إدارة أمواله وفقًا للمسار واإلجراءات التي رسمتها خطة إعادة الهيكلة 

 .بشقيها المالي واإلداري 
بيد أن استمرار التاجر في إدارة أموالة بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة وطوال مدة 

  مقيد بما يلي :يظل تنفيذ الخطة 
البيع ومن ذلك التصرف ب، علي مصالح الدائنينأال يكون التصرف من شأنه التأثير  -١

، وكذا التصرفات بغير عوض الذي ال عالقة له بممارسة اعماله التجارية المعتادة
 .تراض أو اإلقراضقاالكذا و ، األعمال المجانية وغيرهما من التبرع والهبهك

  .خطة إعادة الهيكلةلف لأال يكون التصرف مخا -٢
وقد تضمنت أطر إعادة الهيكلة الوقائية التي تضمنتها توصيات الدول األعضاء التي 

أنه من األفضل أن يحتفظ المدين بالسيطرة  ٢٠١٥نشرت بتقرير المفوضية األوربية عام 
                                                      

  .١٩٠، ص ٢٠١٣محمد فريد العريني: نظام ا{ف-س في القانون المصري ، بدون دار نشر ، سنة .عبد الرافع موسي ، د.دـ ١
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وتكمن هذه التوصية في أن الجهاز اإلداري ، علي انشطة األعمال واإلدارة في المنشأة
 .)١(لحالي للمدين يعرف المنشأة حق المعرفة  ا

إذ جعلت اإلدارة ، من قانون التجارة الفرنسي حكمًا مشابهاً  ٦٢٢وقد تضمنت المادة 
حيث أن المدين هو األكثر المام بحقيقة موقفه ، للمدين عند فتح اجراءات االنقاذ

  .وحجمالتهديدات التي تواجه مشروعه 
و الحقة لتاريخ اعتماد أينشأ من التزامات أو تعاقدات سابقه  مسئولية التاجر عما ًا :ثاني

 خطة إعادة الهيكلة:
من اآلثار التي تترتب علي إعتماد خطة إعادة الهيكلة هو إستمرار مسئولية التاجر 
عن كافة اإللتزامات التي نشأت أو سوف تنشأ عن كافة التعاقدات الني تم ابرامها قبل 

وهذا يعد أمرًا بديهيًا لكونه هو القائم بتلك األعمال دون أن ، إعتماد خطة إعادة الهيكلة
غير أن مسئولية التاجر تظل منعقدة ، يكون هناك أي تدخل إلعادة الهيكلة بتلك اإللتزامات

عن جميع اإللتزامات التي تنشأ عن كافة التعاقدات التي تتم بعد إعتماد الخطة، وهذا األثر 
فيظل التاجر مسئول ، طوال فترة إعادة الهيكلة بإدارة أمواله يتفق مع استمرار قيام التاجر

 .عن جميع التعاقدات سواء نشأت قبل إعتماد الخطة أو بعد إعتماد الخطة
   ٢١٠٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٤غير أن الفقرة األخيرة من المادة (

تعاقدات السابقه أو اإللتزامات أو القد تضمنت شرطًا هامًا إلستمرار مسئولية التاجر عن 
الالحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة وهو أال تخالف هذه االلتزامات والتعاقدات 

السابقة أو فهل يعني ذلك عدم مسئولية التاجر عن االلتزامات والتعاقدات   .)٢(الخطة
  .الالحقة لتاريخ اعتماد الخطة التي تخالف خطة إعادة الهيكلة 

د بعبارة بما اليخالف هذه الخطة تحد من مسئولية التاجر عن وٕاننا نري أن المقصو 
فبالنسبة للتعاقدات السابقة فإنه من المفترض عند دراسة ، أعمالة التي تخالف الخطة

المستندات والبيانات التي يقدمها التاجر رفق طلب إعادة الهيكلة في مرحلة إعداد الخطة 
ة بالمنشأة والوقوف علي حقيقتها ومسئولية يتم فحص كافة اإللتزامات والتعاقدات الخاص

أما بالنسبة للتعاقدات ، التاجر بشأنهاوما يتم إجازته بالخطة منها يكون ملزمًا للتجار
فكيف يتم إخراجه من نطاق مسئولية ، واإللتزامات التي لم تقم لجنة إعداد الخطة بإجازتها

 التاجر ؟
                                                      

1 ـ  http:// ec.europa.eu/economy_finance/publications/eedp/ dp004_en.htm. 

علي أن " يستمر التاجر في إدارة أمواله طوال فترة إعادة الھيكلة ويظل مسئو�ً  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٤تنص المادة (ــ  ٢

 .الخطة "عما ينشأ عنھا من التزامات او تعاقدات سابقه او �حقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الھيكلة بما � يخالف ھذه 
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فإننا نكون أيضًاً◌ ، بعد إعتماد الخطةو بالنسبه للتعاقدات واإللتزامات التي تنشأ 
كانت تلك األعمال أما إذا ، ) سالفة البيان يكون التاجر مسئول عنها٢٤لمفهوم المادة (

إدارة أمواله طوال فترة إعادة وااللتزامات مخالفة للخطة وقام بها التاجر وهو مستمر في 
  ، فكيف نستبعد مسئولية التاجر عن تلك األعمال ؟الهيكلة

ثم فإننا نري أنه نظرًا ألن المشرع لم يغل يد التاجر عن إدارة أمواله طوال فترة  ومن
إال أننا ال يمكن أن نقصر ، ورغم أنه ملتزم بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، إعادة الهيكلة

بموجب نص ، مسئوليته علي التعاقدات واإللتزامات الغير مخالفة لخطة إعادة الهيكلة فقط
ونقصر مسئوليته استنادًا للقواعد العامة ، ٢٠١٨) لسنة ١١لقانون رقم () من ا٢٤المادة (

 .للمسئولية فقط 
  :  علي مصالح الدائنين تؤثر لتاجر بأي من التصرفات التيقيام اعدم جواز ثالثًا : 

قيام التاجر باإلستمرار في إدارة أمواله بنفسه دون  ٢٠١٨) لسنة ١١أجاز القانون (
ضي اإلفالس موجبًا يعين شخص يكون مسئول عن معاونة التاجر علي وٕاذا رأي قا، معاونه

) من القانون قد ٢٥غير أن المادة (، تقويم وضعه المالي واإلداري ومتابعة تنفيذ الخطة
رتبت أثرًا ملزمًا للتاجر وهو حظر القيام بأي عمل أو تصرف يؤثر علي مصالح الدائنين 

  ت علي النحو التالي:ـ، وعدد منها بعض التصرفا)١(بصفة عامة 
 :عماله التجارية المعتادة األالبيع الذي ال عالقة له بممارسة  أعمال )١(

حظر المشرع علي التاجر الذي يلجأ إلي إعادة الهيكلة كوسيلة للخروج من مرحلة 
اإلضطراب المالي واإلداري أن يقوم بالقيام بالتصرف بالبيوع التي العالقة لها بممارسة 

والتأثير ، وذلك لوجود شبهة القيام بأعمال ضارة بمصالح الدائنين، ة المعتادةأعمالة التجاري
إذ أن تلك األعمال تنبأ عن إضرار سواء متعمد أو غير  علي مركزه المالي بهذه التصرفات،

إدارة أموالهطوال فترة فحين سمح المشرع للتاجر باإلستمرار في ، متعمد بمصالح الدائنين
وبما يتيح تحقيق أهدفها ومنها استمرار ، في إطار تنفيذ تلك الخطةوذلك إعادة الهيكلة 

ومن ثم فإن أي عمليات بيع يقوم بها ، المشروع التجاري في ذات النشاط الخاص بالمنشأة
التاجر التتعلق بأعمال التاجر المعتادة فإنها تعد من األعمال التي تؤثر علي مصالح 

 .ها الدائنين وتحظر علي التاجر أن يقوم ب

                                                      

علي أن " � يجوز للتاجر القيام بأي من التصرفات التي تؤثر علي مصالح  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٥تنص المادة (ــ  ١

مال الدائنين بما في ذلك البيع الذي � ع-قة له بممارسة اعماله التجارية المعتادة والتبرع والھبه وا�قتراض أو ا{قراض أو أي من اYع

 .المجانية والكفا�ت وأي رھن أو تأمين أو أي من اYعمال المماثلة بما يخالف خطة إعادة الھيكلة "
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وعلي ذلك يستطيع التاجر القيام بأعمال البيع المعتادة الخاصة بأعماله التجارية، 
  .حتي اليتوقف النشاط التجاري وتفقد الوظائف التي هي أحد أهداف إعادة الهيكلة

 : أو أي من األعمال المجانيةات والهب اتالتبرع )٢(
هي ، ة إعادة الهيكلةمن أهم األعمال التي يحظر علي التاجر القيام بها خالل فتر 

وذلك لكونها أعمال تؤدي ، ومنها التبرعات والهبات وغيرهما، جميع التصرفات بغير عوض
وتؤثر مباشرة علي حقوق الدائنين، ومن ثم فإن ، مباشرة لخفض حقوق الملكية وانتقاصها

 أي خروج ألموال من ذمة الشركة كان من األولي بل واألجدر أن توجه إلي سداد مستحقات
بدًال من سدادها في صورة تبرعات أو هبات أو غيرهما من التصرفات بغير ، الدائنين
ليغلق الباب أمام إجراء أي من األعمال المجانية  وقد أضاف إليها المشرع عبارة أو، عوض

أي تصرف بدون مقابل وهي التصرفات التي تعد تصرفات ضارة ضررًا محضًا، وهي حتمًا 
المركز المالي وحقوق الملكية وتؤدي إلي نقص قدرة المنشأة علي  تصرفات تؤثر سلبًا علي

 .ومن ثم اإلضرار بمصالح الدائنين ، سداد الديون
 : تراض أو اإلقراض قاال )٣(

اإلقتـراض ، من األعمال التـي يحظـر علـي التـاجر القيـام بهـا خـالل فتـرة إعـادة الهيكلـة
ي صـافي حقـوق الملكيـة، وقـد تكـون تلـك ويزيد من تزاحم الدائنين فـ، الذي يزيد دائنية التاجر

، بحقوق الدائنين الحقيقيـين للتـاجروقد تكون قروض غير حقيقية لإلضرار ، القروض حقيقية
  .ويكون القصد منها هو اإلضرار بمصالحهم وحقوقهم المالية التي في ذمة هذا التاجر 

لما يترتب  وذلك، كما يحظر علي الجانب اآلخر قيام التاجر بإقراض أمواله للغير
السيما إذا كانت تلك القروض مشكوك في ، علي هذا التصرف من انتقاص ألموال الشركة

أو مستحقة الوفاء لمدد زمنية طويلة تجاوز المدد التي يجب خاللها سداد ، تحصيلها
 .ومن ثم حظر المشرع علي التاجر القيام بأعمال اإلقراض ، مستحقات الدائنيين

أمين أو أي من األعمال المماثلة بما يخالف خطة إعادة الكفاالت وأي رهن أو ت )٤(
  الهيكلة : 

إن قيام التاجر بإجراء التصرفات التي ترتب حقوق عينيه علي األصول الخاصة 
وكذا بالنسبة للكفاالت والتأمين ، والتي تضمن للدائنين الوفاء بديونهم كالرهن، بتجارته

الملكية التي يستطيع من خاللها حصول  وغيرهم من األعمال التي تؤثر علي صافي حقوق
  .قد حظر المشرع علي التاجر القيام بها خالل فترة إعادة الهيكلة ، الدائنين علي أموالهم
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من الدائنين الموقعين أي حظر رفع دعاوى أو أي إجراءات قضائية بين التاجرو : رابعاً 
 :ها تكون متعلقة بخطة علي ال

ة هو عدم جواز رفع دعاوي بين التاجر وأي من من اآلثار الهامة إلعادة الهيكل
ومن ثم فإن هذا األثر نسبي يقتصر علي ، الدائنين الموقعين علي خطة إعادة الهيكلة

وال يسري في مواجهة الدائنين غير الموقعين علي ، الموقعين علي خطة إعادة الهيكلة فقط
 .خطة إعادة الهيكلة 

ئنين الموقعين علي خطة إعادة الهيكلة أيضًا إذ كما أن نسبية هذا األثر تمتد إلي الدا
أنه يحظر عليهم رفع دعوي علي التاجر مقدم طلب إعادة الهيكلة بالنسبة لكافة التسويات 

أي أنهم يستطيعون إقامة دعاوي ضد ، التي تتضمنها خطة إعادة الهيكلة الموقع عليها منهم
  .)١(يها منهمالتاجر فيما لم تشمله خطة إعادة الهيكلة الموقع عل

وعلي ، وهذا الحظر يقتصر علي ما تتضمنه الخطة من حقوق والتزامات وغيرهم فقط
ذلك يجوز أن يقوم التاجر برفع دعوي أو إتخاذ إجراء قضائي ضد أحد الدائنين الموقعين 
علي الخطة فيما ال يتصل بما تتضمنه الخطه من حقوق والتزامات وغيرهم، كما يجوز 

يرفع دعوي أو يتخذ إجراء قضائي ضد التاجر فيما اليتصل بخطة إعادة  ألحد الدائنين أن
  .الهيكلة

عن لجنة األمم المتحدة للقانون الصادر الدليل األونسيترال التشريعي وقد تضمن 
حكمًا مشابهًا حيث عرف وقف اإلجراءات بأنه تدبير يمنع بدء اإلجراءات  التجاري الدولي

ا من اإلجراءات الفردية المتعلقة بموجودات المدين أو حقوقه القضائية أو اإلدارية أو غيره
 .)٢(أو التزاماته أو يعلق مواصلة تلك اإلجراءات مؤقتًا 

من قانون التجارة الفرنسي علي أن حكم افتتاح اجراءات  ٢١ـ  ٦٢٢قد نصت المادة و 
اء المبالغ االنقاذ يؤدي إلي منع أو وقف الدعاوي التي تباشر ضد المدين والمتعلقة بوف

  .قطع الدعاوي السارية وقت افتتاح اجراءات االنقاذ و ، النقديةة

                                                      

علي أن " � يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الھيكلة رفع دعوي بين التاجر وأي  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٩/١تنص المادة (ــ  ١

 ." …لخطة أو السير فيھا أو رفع الدعاوي الفردية أو اتخاذ ا{جراءات القضائية ، من الدائنين الموقعين، تكون متعلقة بتلك ا

 . ٩انظر ص  .ــ الدليل اYونسيترال التشريعي عن لجنة اYمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ٢

https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/insolven/05-80720_Ebook.pdf 
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 وقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوي والمطالبات والديون الخاصه بأطراف النزاع: خامساً 
  :)١(لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة

للدعاوي يترتب علي إعتماد خطة إعادة الهيكلة أثر واقف يقطع مدد التقادم بالنسبة 
كما يسري هذا األثر الواقف علي ، المتداوله بين التاجر والدائنين الموقعين علي الخطة

 .جميع المطالبات والديون الخاصة بأطراف النزاع الموقعين علي الخطة 
من قاضي اإلفالس خطة إعادة الهيكلة وتنقطع مدة التقادم  بدًء من تاريخ إعتماد 

نتهاء تنفيذها أو تعذر إباإلفالس بإنهاء الخطة سواء ي قاضوحتي تاريخ صدور قرار من 
 .ذلك أو اإلخالل بها ألي سبب بناء علي طلب أي من اطرافها

  
  المبحث الثاني

  علي تنفيذ خطة إعادة الهيكلةالمعاون 
فإن القاضي قد يلجأ إلي تعيين ، بعد إعتماد قاضي اإلفالس لخطة إعادة الهيكلة

ومتابعته في تنفيذ بنود  تقويم وضعة المالي واإلداريتاجر في يقوم بمساعدة ال)٢(معاون 
وقد يري القاضي عدم الحاجة إلي تعيين معاون ، خطة إعادة الهيكلة إذا رأي موجبًا لذلك

ويتولي التاجر منفردًا تقويم وضعه المالي واإلداري ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بدون 
 .معاون له 

وكذا كيفية ، م التي توكل إلي المعاون إذا رأي موجبًا لذلكوقد نظم المشرع المها
  وسوف نبين تلك األحكام علي النحو التالي:، أختياره واستبداله إذا لزم األمر لذلك

 :تعيين المعاون  : أوالً 
إن تعيين معاون لمساعدة التاجر في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة أمرًا جوازيًا وفق ما 

إذا رأي القاضي موجبًا لتعيين معاون لمساعدة التاجر فيقوم بتعيينه ف، يراه قاضي اإلفالس
  بأحد طريقين :ـ

 اختيار المعاون من بين األمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة اإلفالس: )١(

                                                      

علي أن " وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوي والمطالبات والديون الخاصه بھم  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٩تنص المادة (ــ  ١

 .، وذلك كل لحين انتھاء خطة إعادة الھيكلة "

ويم وضعة المالي المعاون بأنه : " الشخص المسئول عن معاونة التاجر علي تق ٢٠١٨لسنة  ١١عرفت المادة ا�ولي من القانون رقم ــ  ٢

 .وا{داري ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الھيلكة ، وفقاً Yحكام ھذا القانون " 
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يلحق  جديد جدول  ٢١٠٨) لسنة ١١من القانون رقم ( )١٣مادة (استحدثت ال
الذي يتم اختيار ، جدول خبراء إدارة اإلفالس ووهبجداول خبراء المحاكم االقتصادية 

  والذي يضم التخصصات التالية :ـ، المعاون من بين األمناء والخبراء
 .من المكاتب والشركات المتخصصه في مجال إعادة الهيكلة وٕادارة األصولخبراء  -١
 .خبراء من وزارات المالية واالستثمار والتجارة والصناعه والقوي العاملة  -٢
 .البنك المركزي المصري ن خبراء م -٣
 .الهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصريةخبراء من  -٤
 .االتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية خبراء من  -٥
 .أمناء التفليسة والخبراء المثمنين  -٦

وذلك بما يفتح الباب لضم ذوي الخبرة  ،ولم يقصر المشرع القيد علي هؤالء المذكورين
فأجاز أن يقيد بجدول خبراء إدارة اإلفالس خبراء آخرين ، في كافة المجاالت التي تستحدث

 .عند االقتضاء  غير المذكورين صراحة بالبنود السابق بيانها وذلك
وقد يكون ، ومن ثم فإن المعاون قد يكون شخصًا طبيعيًا من أحد الجهات المذكورة

المكاتب والشركات المتخصصه في مجال إعادة الهيكلة وٕادارة صًا اعتباريًا من بين شخ
  .أو غيرهم  األصول

 معاون:أطراف النزاع علي اختيار ال اتفاق )٢(
قيام أطراف النزاع باإلتفاق  ٢١٠٨) لسنة ١١من القانون رقم ( )٢١مادة (أجازت ال

ولو كان ، تنفيذ خطة إعادة الهيكلةعلي إختيار المعاون الذي يتولي مساعدة القاضي علي 
، وعلي ذلك فإننا نري أنه )١(المقيدين بجدول خبراء إدارة اإلفالس الخبراء واألمناء من غير

يجوز أيضًا اتفاق أطراف النزاع علي إختيار المعاون من بين الخبراء واألمناء المقيدين 
فاق تعاقدي يلزم األطراف إذ أن األصل هو تأسس إعادة الهيكلة علي إت، بجدول الخبراء

 .الموقعة علي الخطة 
 :ثانيًا : تحديد أتعاب المعاون

إذ أن أطراف النزاع هم من ، أناط المشرع ألطراف النزاع تحديد أتعاب المعاون
سواء كان ذلك بصورة مباشرة كما هو بالنسبة للتاجر ، سيتحملون عبء تلك األتعاب

بصورة غير مباشرة كما هو الحال بالنسبة أو كان تحمل هذا العبء ، صاحب المنشأة
                                                      

علي أن " ويعين قاضي ا{ف-س معاوناً لمساعدة التاجر إذ رأي موجباً لذلك ، من  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢١تنص المادة (ــ  ١

ء إدارة ا{ف-س أو من غيرھم ممن يختارة اYـطراف علي أن يحدد أتعاب المعاون وفقاً لما بين اYمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبرا

 .اتفق عليه اYطراف وفي حالة تعذر ذلك يحدد القاضي تلك اYتعاب "
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  للدائنين ومن ثم فقد منح المشرع أطراف النزاع حرية االتفاق علي أتعاب المعاون،
فإن المشرع أوكل لقاضي ، غير أنه إذا لم يتفق أطراف النزاع علي تحديد قيمة األتعاب

  .اإلفالس تحديد أتعاب المعاون 
إذا موجودات التاجر لسداد قيمة تلك األتعاب  مع مراعاة أنه يجب التحقق من كفاية

ولم تكفي التاجر سداد تكاليف إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون  أنه إذا تعذر علي
  .يجوز لقاضي اإلفالس أن يقضي بحفظ طلب إعادة الهيكلةفإنه لسدادها موجوداته 

 :المعاون مهام تحديد  : ثالثاً 
معاون النص علي قيام ال ٢٠١٨) لسنة ١١ن رقم () من القانو ٢٢تضمنت المادة (

تقويم وضعة وهو مساعدة التاجر في بجميع األعمال التي يقتضيها الغرض من تعيينه 
ومن ثم فإن مهامه غير محددة ، ومتابعته في تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة المالي واإلداري

الذي تم من أجله تعيين  وٕانما تمتد لكل ما من شأنه تحقيق الغرض، علي سبيل الحصر
ام التي يضطلع بها المعاون غير أن المادة سالفة البيان تضمنت بعض المه، المعاون

  :ومنها
 :معاونة التاجر علي تقويم وضعة المالي واإلداري  )١(

وضع خطة إلعادة تنظيم اعمال التاجر أهداف إعادة الهيكلة تتمثل في لما كانت 
فإن أهم مهام ، ة من مرحلة االضطراب المالي واإلداريخروج بما يكفلالمالية واإلدارية 

بما يكفل تحقيق خطة إعادة ، المعاون هي معونة التاجر تقويم وضعه المالي واإلداري
 .الهيكلة ألهدافها المرجوه 

ولما كانت خطة إعادة الهيكلة تشمل برنامج ومقترحات تم وضعها بمعرفة أعضاء 
فإن نجاح الخطة يعتمد ، يينهم من بين خبراء إدارة اإلفالسلجنة إعادة الهيكلة الذين يتم تع
وقد يفتقد التاجر إلي الخبرات الالزمة لتحقيق ذلك األمر ، علي التنفيذ الجيد والصحيح لها

وهنا تكون الحاجة إلي ، الذي أدي إلي إضطراب المنشأة ودفعه إلي طلب إعادة الهيكلة
بنود الخطة بشقيها المالي واإلداري باإلحترافية تعيين المعاون لمساعدة التاجر في تنفيذ 

  .الالزمة إلنجاح خطة إعادة الهيكلة 
 تقديم المشورة والدعم الفني له : )٢(

وذلـك بمــا لديـه مــن ، مـن المهـام الموكلــه إلـي المعــاون هـو تقــديم المشـورة والـدعم الفنــي
ذها بالنسبة لخطة إعـادة يخبرات مالية وٕادارية تمكنة من اإللمام بالجوانب الفنية المطلوب تنف

، إذ أن الخطة بعد إعتمادها تتضمن مقترحات وخطوات يستلزم تنفيـذها تـوافر خبـرات الهيكلة
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قد يفتقد التاجر إلي تلك الخبرات الفنية ومن ثم فإن وجود معاون مـن أهـل ، فنية لدي منفذها
ا يقدمــه مــن الخبــرة يســاعد التــاجر فــي تنفيــذ الخطــة علــي النحــو الصــحيح وذلــك مــن خــالل مــ

 .مشوره ودعم فني للتاجر
 : وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة )٣(

بعد اعتماد قاضي اإلفالس لخطة إعادة الهيكلة فإن وضع تلك الخطة موضع التنفيذ 
ومن ثم فإن من مهام المعاون هو وضع اآللية ، يستلزم أيجاد آليه للتنفيذ تناسب تلك الخطة

والعمل علي متابعة تنفيذ تلك اآللية بالطريقة التي تحقق ، ت الخطةالفاعلة لتنفيذ إجراءا
فالخطة ، نجاح الخطة وتحقيق أهدافها بخروج التاجر من مرحلة اإلضطراب المالي واإلداري

وهنا يكون للمعون الدور ، تتضمن الخطوط الرئيسية دون الخوض في التفاصيل التنفيذية
ة موضع التنفيذ من خالل وضع آليات مفصله الهام في وضع تلك اإلجراءات المطلوب

  .للتنفيذ علي النحو الذي يتسق وأهداف تلك اإلجراءت 
 :مساعدة التاجر في التسوية الودية مع دائنية  )٤(

ضــطراب مــن مرحلــة اإل التــاجر خــروجالشــك أن نجــاح خطــة إعــادة الهيكلــة تكمــن فــي 
رة التـاجر علـي سـداد ديونـه، التـي والمؤشر الحقيقي لذلك يكمن في زيادة قـد، المالي واإلداري

والتي تعيد الثقة في ، تتحقق من خالل عدة آليات منها التسويات الودية التي تتم مع الدائنين
وعلي ذلك يتضح لنا أهمية الدور الذي يقوم به المعاون لمساعدة التـاجر فـي إجـراء ، المنشأة

قيقيـة وعادلـة وال يترتـب عليهـا وذلك بمـا يضـمن تحقيـق تسـويه ح، التسويات الودية مع دائنيه
اإلضــرار بمصــالح مجمــوع الــدائنين أو تحقيــق مصــلحة ألحــد الــدائنين علــي حســاب مجمــوع 

  .أو اإلضرار بمصلحة أحد الدائنين ، الدائنين
تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدي التزام عن إعداد تقرير كل ثالثة أشهر  )٥(

 :التاجر بها 
للوقوف أوًال بأول علي أوجه ، يكلة يكمن في متابعة تنفيذهاأن نجاح خطة إعادة اله

والوصول إلي تنفيذ بنود الخطه علي ، القصور والعوار في التنفيذ للعمل علي سرعة تالفيها
 .الوجه الصحيح الذي يحقق أهدافها 

لذلك نجد أن من مهام المعاون إعداد تقرير كل ثالثة أشهر يتضمن اإلجراءات 
  ، تم إتخاذها بشأن خطة إعادة الهيكلة ومراحل تقدم تلك اإلجراءات التنفيذية التي

وكذا بيان مدي إلتزام التاجر بتنفيذ تلك اإلجراءات للوقوف علي جدية التاجر في تنفيذ 
 .الخطة 
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ويتم عرض هذا التقرير علي قاضي اإلفالس وأطراف النزاع ليتم تقييم نجاح خطة 
إلستمرار في تنفيذ الخطة بما يكفل تحقيق الهدف وتقدير مدي جدوي ا، إعادة الهيكلة

  .النهائي من الخطة بالخروج من اإلضطراب المالي واإلداري وسداد الديون 
فلم يتم الزام التاجر ، وجود نص تشريعي يلزم المعاون بتقديم تقريره ربع السنويورغم 

أهمية هذا التقرير في وذلك رغم ، بتقديم هذا التقرير إذا لم يعين قاضي اإلفالس معاون له
ونحن نري أهمية وجود نص يلزم التاجر بتقديم تقرير كل ، متابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة

 .ثالث أشهر لمتابعة تنفيذ الخطة وذلك إذا لم يعين قاضي اإلفالس معاون له 
  :استبدال المعاون ثالثًا : 

نـــه لإلضـــطالع بمهـــام يقـــوم بتعييو  حينمــا يـــري قاضـــي اإلفـــالس موجبـــًا لتعيــين معـــاون
ـــذ بنـــود خطـــة إعـــادة ومتابعتـــه  تقـــويم وضـــعة المـــالي واإلداريمســـاعدة التـــاجر فـــي  فـــي تنفي

، وذلــــك ســــواء مــــن خــــالل إختيــــاره ألحــــد األمنــــاء أو الخبــــراء المقيــــدين بجــــداول إدارة الهيكلــــة
 .)١(أو من خالل اتفاق أطراف النزاع علي اختيار معاون من غيرهم، اإلفالس

د أن المشرع قد أجاز لقاضي اإلفالس أن يقوم بإستبدال هذا المعاون بآخر إال أننا نج
سواء من تلقاء نفسه من خالل تقييمه آلداء المعاون وما يرفعه من تقارير ربع سنوية بشأن 

أو يقوم قاضي اإلفالس ، تقدم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدي التزام التاجر بها
 .أي من أطراف خطة إعادة الهيكلةطلب  باستبدال المعاون بناء علي

  
   

                                                      

نفسه أو بناء علي أن " يجوز لقاضي ا{ف-س استبدال المعاون بأجر من تلقاء  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٣تنص المادة (ــ  ١

 .علي طلب أي من أطراف خطة إعادة الھيكلة "
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  المبحث الثالث
  إعادة الهيكلة إنتهاء خطة 

أربعة حاالت يتعين معها  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٨نظمت المادة (
وهي إنتهاء تنفيذالخطة، أو تعذر ، علي قاضي اإلفالس القيام بإنهاء خطة إعادة الهيكلة

، )١(أو بناء علي طلب أي طرف من اطراف الخطه، الخطة أو اإلخالل بتنفيذ، تنفيذها
  وبيانها كالتالي : 

 : إنتهاء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة )١(
يتعين علي قاضي اإلفالس أن يأمر بإنهاء خطة إعادة الهيكلة إذا انتهي تنفيذ الخطة 

سداد و ، ستقرار المالي واإلداري للمنشأةالتي تتمثل في تحقيق األ،وذلك بتحقيق أهدافها 
كذا الديون المستحقة علي التاجر وعودة درجة مخاطر الديون إلي مستوياتها الطبيعية،و 

  .ق علي األنشطة المختلفة للمنشأةتوفير السيولة النقدية لإلنفا
غير أنه من المالحظ أن المشرع وضع سقف زمني اليجاوز ثالثة أشهر من تاريخ 

هيكلة بتقديم خطة إعادة الهيكلة يجوز مدها تقديم طلب إعادة الهيكلةيلزم لجنة إعادة ال
في حين أنه اليوجد سقف زمني ملزم قانونًا ، لثالث أشهر أخري بإذن من قاضي اإلفالس

ونحن نري أهمية وجود نص تشريعي يلزم لجنة ، لإلنتهاء من تنفيذ خطة إعادة الهيكلة
اإلفالس الوقوف علي  ليتسني لقاضي، إعادة الهيكلة بتضمين الخطة برنامج زمني للتنفيذ

نجاح تنفيذ الخطة بمقارنة ما تحقق من نتائج مع البرنامج الزمني للتنفيذ حتي تؤتي عملية 
  .إعادة الهيكلة ثمارها دونما أي إهدار للوقت 

 :تعذر تنفيذ خطة إعادة الهيكلة  )٢(
من الحاالت التي تستوجب  علي قاضي اإلفالس أن يأمر بإنهاء خطة إعادة الهيكلة 

ويمكن لقاضي اإلفالس أن يتكشف ذلك من خالل التقارير ربع ، تبين تعذر تنفيذ الخطة إذا
المعاون الذي يقوم بمساعدة التاجر والتي تتضمن اإلجراءات السنوية التي ترفع له من 

التنفيذية التي تم إتخاذها بشأن اإلجراءات التنفيذية لخطة إعادة الهيكلة ومراحل تقدمها 
 .اجر بتنفيذهاومدي إلتزام الت

                                                      

علي أن " ينھي القاضي خطة إعادة الھيكلة بانتھاء تنفيذھا أو تعذر ذلك أو  ٢٠١٨) لسنة ١١) من القانون رقم (٢٨تنص المادة (ــ  ١

 .ا{خ-ل بھا Yي سبب بناء علي طلب أي من اطرافھا "
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ويمكن من خالل المعلومات التي يوفرها تقرير المتابعة أن يتكشف لقاضـي اإلفـالس  
  .)١(م عدم جدوي اإلستمرار في تنفيذهاوأطراف النزاع تعذر تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، ومن ث

كما يمكن لقاضي اإلفالس أن يستقي تلك المعلومات من أطراف النزاع الذين تعرض 
ويمكن أيضًا لكل ذي مصلحة أن يلجأ لقاضي ، ًا تقارير المعاون الربع سنويةعليهم أيض

اإلفالس ليعرض عليه أي طلب يتعلق بخطة إعادة الهيكلةوالتي يمكن أن يكون من بينها 
  .تعذر تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقًا لما يبديه من أسباب 

من تقريره الربع سنوي رأيه وٕاننا نري أهمية وجود آلية تشريعية تلزم المعاون أن يض
ليسترشد قاضي اإلفالس بهذا الرأي ، صراحة عما إذا كان هناك أسباب لتعذر تنفيذ الخطة

 .في إتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 
 :خطة إعادة الهيكلة في تنفيذ اإلخالل  )٣(

يأمر فعليه أن  في تنفيذ خطة إعادة الهيكلةإذا تبين لقاضي اإلفالس وجود إخالل 
وهنا أيضًا يتبين أهمية التقارير التي ترفع للقاضي كل ثالث ، بإنهاء خطة إعادة الهيكلة

اإلجراءات التنفيذية المتضمنه اإلجراءات التنفيذية لخطة إعادة الهيكلة ومراحل تقدمها أشهر 
   .ومدي إلتزام التاجر بتنفيذها

ضمن تقريره الربع سنوي رأيه وٕاننا نري أهمية وجود آلية تشريعية تلزم المعاون أن ي
ليسترشد قاضي اإلفالس بهذا الرأي في ، صراحة عما إذا كان هناك إخالل في تنفيذ الخطة

  .إتخاذ قراره في هذا الشأن في الوقت المناسب 
 : بناء علي طلب أي من اطرافها )٤(

يعتمد قاضي اإلفالس خطة إعادة الهيكلة التي ترفعها اللجنة إليه بناء علي إتفاق 
في حالة عدم إتفاق و ، وتكون تلك الخطة ملزمة لمن قام بالتوقيع عليها، أطراف النزاع عليها

ومن ثم فإنه إذا تم ، أطراف النزاع علي الخطة يأمر قاضي اإلفالس يأمر بحفظ الطلب
فإنه يحق ألطراف النزاع الموقعين علي خطة إعادة الهيكلة ، اعتماد الخطة وتم بدء تنفيذها

  .لقاضي اإلفالس بإنهاء خطة إعادة الهيكلةتقديم طلب 
  ، فالقوة الملزمة لخطة إعادة الهيكلة مستمدة من موافقة أطراف النزاع عليها

ومن ثم فإنه في أي مرحلة من مراحل تنفيذ خطة ، وال يلتزم بتلك الخطة إال من وقع عليها
 .يحق لمن وقع عليها أن يطلب إنهاء تنفيذها ، إعادة الهيكلة

                                                      

علي أن " يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلي قاضي ا{ف-س للنظر في أي طلب  ٢٠١٨) لسنة ١١رقم ( ) من القانون٢٦ــ تنص المادة ( ١

  .يتعلق بخطة إعادة الھيكلة  "
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 مةلخاتا

إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة وفقًا ألحكام القانون رقم استعرضنا فى هذا البحث 
. وأوضحنا من خالل اإلفالسو  بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ٢٠١٨) لسنة ١١(

، آثار تقديمهو ، وبياناته، وشروط تقديم طلب إعادة الهيكلة، ماهية إعادة الهيكلةهذا العرض 
بين أطراف كما تناولنا  األحكام المنظمة لعقد الجلسات التحضيرية للوساطه  .ظه وحاالت حف

ثم أوضحنا ما يتخذ من إجراءات إذا لم ، النزاع وذلك بقصد الوصول إلي تسوية ودية بينهم
وٕاجراءات اعتمادها ، أهدافهاو ، إعداد خطة إعادة الهيكلةوذلك من خالل ، تتم التسوية الودية

 .يان قواعد وٕاجراءات تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وٕانتهائها واختتمنا بب .

وقد اتضح لنا من خالل هذه الدراسة مدي أهمية آلية إعادة الهيكلة المالية واإلدارية 
إذ أصبح إنقاذ المشروعات المتعثرة من اإلفالس من خالل هذه ، بالنسبة للمشروعات المتعثرة

قانون األونسيترال النموذجي وكذا ، ريعات الحديثةاآللية هو االتجاه الغالب في معظم التش
، والدليل العملي الحكام األونسيترال بشأن التعاون في قضايا بشأن اإلعسار عبر الحدود
   .عن لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي يناإلعسار عبر الحدود الصادر 

تحقق التوازن بين و ، سحيث تجنب إعادة الهيكلة المشروعات المتعثرة آثار اإلفال
وحماية  علي استكمال أعمالهاتها استعادة قدر وتعمل علي ، حماية مصالح المدينين والدائنين
ودون أن يغل يد ، من الديون بطريقة منظمةها خفض أعباءو قيمة موجوداتها وحقوق الدائنين 

ولكن  . هلودون أن يتركه المشرع حر التصرف في إدارة أموا، المدين عن إدارة المشروع
، علي مصالح الدائنينمن شأنها التأثير حظر عليه القيام ببعض التصرفات القانونية التي 

تقويم لمساعدة التاجر في معاون كما اجاز تعيين ، خطة إعادة الهيكلةوالتصرفات المخالفة ل
طر وذلك بما يتفق وأ .ومتابعته في تنفيذ بنود خطة إعادة الهيكلة  داريوضعة المالي واإل

إعادة الهيكلة الوقائية التي تضمنتها توصيات الدول األعضاء التي نشرت بتقرير المفوضية 
التي فضلت احتفاظ المدين بالسيطرة علي انشطة األعمال واإلدارة في  ٢٠١٥األوربية عام 

  .المنشأة
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من تطور تشريعي هام بالنسبة  ٢٠١٨) لسنة ١١ورغم أن ما حققه القانون رقم (
القضائية إعادة الهيكلة من خالل ، ــ ألول مرة ــ إعادة هيكلة المشروعات المتعثرة هلتنظيم

لمحكمة المختصة التي تشرف علي كافة مراحل إعادة الكامل لشراف اإلالتي تتم تحت 
 .ومتابعة التنفيذ الهيكلة وأهمها إجازة خطة إعادة الهيكلة 

لة في المجتمع من خالل نشر ثقافة تطور آخر لمفهوم إعادة الهيكإال أننا نأمل حدوث 
دون أي تدخل ترتيبات تعاقدية باإلرادة الحرة لألطراف بهيكلة خارج نطاق المحاكم الإعادة 

 .من القضاء 
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  الدراسة : أهمية
الدراسة فى إبراز دور ثورة المعلومات واالقتصاد المعرفى فى التنمية  تتمحور أهمية

اإلقتصادية المستدامة حيث كثر استخدم لفظ الثورة لكل تغيير أو تعديل ليس فقط فى حياتنا 
ه، فإلى جانب السياسية بل فى كافة مجاالت اهتمامنا حتى كاد اللفظ أن يفقد معناه ومدلول

ماتعلنه الصحف يوميا عن ثورات التكاد تتوقف فى كل بقعة من بقاع العالم اذ بالدعاية 
واالعالن تتحدث عن الثورة عند تسويق اى منتج جديد للتجميل أو للدعاية عن ذوق جديد 
لالزياء وكذلك الحال فى العلوم والصناعة فكل بحث أو اختراع هو ثورة وكل تغيير فى 

  م أو التنظيم هو ثورة . التصمي
ومع ذلك فإننا عندما نتحدث عن ثورة المعلومات انما نقصد شيئا اكثر من كل ذلك 
حيث نشير إلى تغيير وانقطاع كيفى فى التكنولوجيا وفى االفاق المتاحة فإذا كان ظهور 

اع الزراعة قبل حوالى عشرة أالف سنة فى وأدى النيل أو وأدى مابين النهرين ثورة وانقط
كامل بين نمط الحياة السابقة والالحقة، واذا كانت الثورة الصناعية قبل قرنين فى الجزر 
البريطانية ثم فى أوروبا انقطاع اخر غير فى نمط الحياة وأساليب اإلنتاج فإننا يمكن ان 
نكون على قائمة عصر جديد يمثل انقطاعا وتغييرا فى نمط الحياة والتكنولوجيا وهو المترتب 

  ثورة المعلومات واالتصاالت. على
ولم يعد االمر كذلك منذ نهاية الستينات وبوجه خاص مع بداية الثمانينات من القرن 
الماضى، فنحن نعاصر االن تغييرا نوعيا فى الصناعة والتكنولوجيات المستخدمة فلم يعد 

لف، االمر متعلقا بإنتاج أكبر أو اكثر ولكنه اصبح يشير إلى شْى اخرالى امر مخت
فاالستمرار القديم بدأ ينقطع وبدأنا ندخل مرحلة جديدة تماما مما حدا بالبعض إلى اطالق 

  .)١(اسم عصر االنقطاع على هذه الفترة وهى فترة تتميز بغلبة المعلومات واالتصاالت 
هذا ويسود تفاؤل كبير حول إمكانيات تقنيات االتصاالت والمعلومات في تعزيز 

واالجتماعية، وفي عصر المعلومات الجديد أضحى تبادل المعلومات هو التنمية اإلقتصادية 
المتغير الثالث في مثلث المؤشرات المستخدمة في قياس ومراقبة األداء اإلقتصادي 

  والمجتمعي، إلى جانب المتغير اإلقتصادي والمتغير االجتماعي .

                                                      

فالكلمة مكتوبة ومقروءة ومنقولة ھى جوھر المعلومات وتبادل المعلومات بين ا�فراد قديم قدم ا�نسان نفسه ، وقد عرفت  -  ١ 

حل لتطور المعلومات ميزت كل منھما ثورة فى حياة ا�نسان ا�جتماعية وا{قتصادية فمن وضع اللغة إلى المجتمعات ا{نسانية مرا

  اكتشاف الكتابة إلى اختراع المطبعة واخيرآ المواص-ت وا�تصا�ت مرت الحضارة ا{نسانية بمراحل متعددة . للمزيد راجع :

  .١٠ص  ١٩٩٧طبعة  –المصريه العامه للكتاب  الھيئه –على ابواب عصر جديد  –د حازم البب-وى   
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ومن ثم قدرتها  ،وتحدد أضالع هذا المثلث مجتمعة مستوى األداء التنموي لكل دولة
العامة على جذب المستثمرين الخارجيين ومن المتفق عليه أن االستخدام الفعال لألدوات 
الجديدة لتقنية المعلومات واالتصاالت سيكون له تأثير حاسم في كافة جوانب النظم 
االجتماعية والحياتية، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو المدارس أو الحكومات أو أي 

سات اجتماعية أخرى، هذه المؤثرات جميعها أدت إلى بزوغ ما يسمى بـ "مجتمع مؤس
  المعلومات". 

ومع حلول األلفية الثالثة لم يعد هناك شك في أن اإلرهاصات والتوقعات التي كانت 
تشير إلى انتشار االقتصاد المعلوماتي قد أصبحت حقيقة واضحة وأمرًا  واقعًا يعيشه العالم 

ذا الواقع لم يعد يمارسه العالم المتقدم فقط بل امتدت أثاره وفرض وجوده ليمتد اآلن بل أن ه
إلى باقي دول العالم النامية والتي تحاول أن تلحق بالركب وتثبت وجودها على خريطة العالم 

  اإلقتصادية.
إًذا لقـــد تغيـــرت المبـــررات الموضـــوعية التـــي كانـــت وراء االعتنـــاء بقطـــاع المعلومـــات 

يــا الحديثــة مــن مجــرد االتجــاه الــوظيفي العــام إلــى مبــررات اقتصــادية محضــة، ألن والتكنولوج
المعلومــات تحولــت إلــى منتجــات  اقتصــادية علــى غــرار المــواد المعروضــة فــي الســوق التــي 
ـــر فـــي تغييـــر  ـــة بقســـط كبي ـــب. وأســـهمت التحـــوالت التكنولوجي ـــانوني العـــرض والطل تخضـــع لق

إلضفاء الصبغة المادية على قيمتها، إلـى  ت ووظائفها،المواقف الفردية من استخدام المعلوما
ــــــــدأ "االتصــــــــال  ــــــــى مب ــــــــت مــــــــن المجتمــــــــع اإلنســــــــاني مجتمعــــــــًا قائمــــــــًا عل درجــــــــة أنهــــــــا جعل

" المعبر عن وصول اإلنسان إلى ذروة التطور التكنولـوجي فـي Compunicationالحاسوبي"
  ة الحاسوب .  ميدان معالجة وتوزيع المادة الفكرية والمعرفية واإلعالمية بواسط

  هدف الدراسة :
تهدف الدراسة إلى إبراز كيف تحول العالم إلى عصر االقتصاد المعلوماتي     

حيث يعيش العالم اآلن عصر التحول الكبير في عالم االقتصاد والتجارة وبات واضحًا تأثير 
نظريات التقدم التكنولوجي وخاصة في مجال المعلومات حيث تغيرت الكثير من المفاهيم وال

اإلقتصادية وهياكل المؤسسات اإلقتصادية والتي أعادت النظر في  خططها المستقبلية بناًء 
على واقع عصر االقتصاد المعلوماتي. مع تناول دراسة تجارب بعض الدول فى األخذ 
باالقتصاد المعرفى ومدى دوره فى دعم التنمية المستدامة ودراسة مدى االستفادة التى من 

  تعود على مصر من تطبيق االقتصاد المعرفى.الممكن ان 
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  منهج الدراسة :
سنعتمد فى دراستنا حول االقتصاد المعرفى ودوره فى دعم التنمية المستدامة على 
المنهج التحليلى المقارن،وذلك باالطالع على تجارب بعض الدول التى حققت طفرة فى 

ى مصر من عدمه وأيًضا سنعتمد للنظر فى إمكانية تطبيق ذلك ف مجال اقتصاد المعرفة،
على المنهج االستقرائى واإلحصائى،وذلك بالرجوع إلى العديد من المصادر واإلحصاءات 
والتقارير الصادرة عن المؤسسات اإلقتصادية الدولية واإلقليمية وكذلك النظريات اإلقتصادية 

  .  موضوع دراستناوغيرها،من اجل استقراء واقع هذه البيانات واالستعانة بها فى إنجاز 
  خطة الدراسة :

سوف يركز البحث فى إبراز ماهية وأهميةالمعلومات واالقتصاد المعرفى واثره فى تحقيق    
  التنمية اإلقتصادية المستدامة وذلك من خالل ثالث مباحث كالتالى :

  المبحث األول : أهميةعصر المعلومات للتنمية اإلقتصادية .
  قتصاد المعرفي أوالرقمي .تعريف اال المبحث الثانى :

  المبحث الثالث : دوراالقتصاد المعرفي في تحقيق التنمية المستدامة .
  المبحث الرابع : تجارب بعض الدول التى حققت طفرة فى مجال اقتصاد المعرفة .
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  المبحث االول
  أهميةعصر المعلومات للتنمية اإلقتصادية 

من النظام اإلقتصادي الدولى الجديد إلى سنعرض فى هذا المبحث كيف تم التحول 
نظام المعلومات الدولى الجديد وذلك فى مطلب أول ثم نتناول فى المطلب الثانى بيان رأس 
المال المعرفي والميزة التنافسية الجديدة لمنظمات األعمال في ظل االقتصاد المعرفى وذلك 

  على النحو التالى:
  المطلب األول

  تصادي الدولى الجديد إلى نظام المعلومات الدولى الجديد  التحول من النظام اإلق
مما الشك فيه أن فى البدء كانت الكلمة " هكذا علمتنا األديان السماوية عن أهمية 

وقد كانت ( اقرأ باسم ربك ) ... أول ما أنزل على النبى صلى اهللا عليه ، وخطورة الفكرة
  وسلم من كتاب اهللا تعالى .
مقروءة ومنقولة هى جوهر المعلومات وتبادل المعلومات بين االفراد فالكلمة مكتوبة و 

قديم قدم االنسان نفسه، وقد عرفت المجتمعات اإلنسانية مراحل لتطور المعلومات ميزت كل 
منهما ثورة فى حياة االنسان االجتماعية واإلقتصادية فمن وضع اللغة إلى اكتشاف الكتابة 

الحضارة اإلنسانية بمراحل واصالت واالتصاالت مرت إلى اختراع المطبعة واخيرآ الم
  . )١(متعددة

ومن ثم فقد كانت اللغة رغم بدائيتها وفقرها ضرورية لحياة الجماعة فى مرحلة 
الصيد والقنص وكانت الكتابة مصاحبة الستقرار الجماعات مع ظهور الحضارة الزراعية 

م الثورة الصناعية، وها نحن ندخل وبداية العمران، ثم جاءت المطبعة لتفتح الطريق اما
عصر االتصاالت مع الراديو والتليفون والتلفزيون والتطور االلكترونى بصفة عامة لتبدأ 

  حضارة المعلومات ويبدأ الحديث عن ثورة صناعية جديدة أو الموجة الثالثة. 
وفى الوقت الذى يتحدث فيه العالم الصناعى المتقدم عن ثورة المعلومات 

الت ينأدى العالم الثالث بالدعوة إلى نظام اقتصأدى دولى جديد ولم تلبث أن ظهرت واإلتصا
على السطح المطالبة بنظام دولى جديد للمعلومات كشكل أخر لمطالبة العالم الثالث لتعديل 
أوضاعه العالمية ليس فقط على مستوى االقتصاد وتوزيع الموارد والثروات بل أيًضا على 

                                                      

  . ١٠. ص ١٩٩٧-طبعة   –الھيئة المصرية العامة للكتاب مرجع سابق  –على ابواب عصر جديد  –د حازم البب-وى   - ١
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معلومات فهل ثمة عالقة بين هذه األمور وغيرها من التقنيات التى ظهرت مستوى االعالم وال
  حديثا كتقنية النانو تكنولوجى؟

  تقنية النانو تكنولوجى ومدى تأثيرها على االقتصاد الرقمى أوالمعرفي : - ١
لقد لعب الخيال العلمي دورا مهما في تحقيق كثير من االكتشافات واإلنجازات 

ور، فأعمال الخيال العلمي المتمثلة في الرواية والقصة والفيلم العلمية على مر العص
السينمائي أسهمت في إعطاء الفرد فرصة كبيرة للتخيل واالكتشاف واإلبداع واالبتكار، فلو 
نظرنا إلى الحقائق واالكتشافات التكنولوجية التي نتمتع بها اليوم لوجدنا أنها كانت في يوم ما 

  الكتاب والعلماء واألدباء. خياال علميا داعب أذهان 
ففي القرن الماضي تنبأ العلماء وكتاب الخيال العلمي بتصميم أسالك ومعدات 

حيث ، وآالت وتقنيات تقاس أجزاؤها بالميكرون الذي هو أقل بأالف المرات من قطر شعرة
يمكن تصنيع الماليين من هذه اآلالت في الوقت نفسه وبتكلفة متواضعة، وهذا ما ُعرف 

  حقا بالنانو تكنولوجي التقنيات المتناهية في الصغر .ال
وعلم النانو تكنولوجي هو علم حديث يبحث في تصميم أجهزة متناهية في الصغر، 
، فالنانو متر هو واحد على مليار من المتر (وهذه النسبة تقارب مساحة مدينة  جامعية )

ي يبحث في تصميم وٕانتاج أجهزة ألف نانو متر، وعلم النانو تكنولوج ٨٠ويمثل قطر الشعرة 
غاية في الدقة من خالل نماذج صغيرة جدا، ويطلق هذا التعبير على أي تقنية تعمل على 
مستوى المقاسات المتناهية في الصغر، وعلى نحو أكثر تحديًدا تشير كلمة نانو تكنولوجي 

عدة التقنية النانونية في وتتمثل قا، إلى تقنية بناء المادة وتركيبها انطالًقا من الذرة الواحدة
بناء المواد بدقة من لبنات صغيرة لتظهر المادة على مستوى عال جًدا من الجودة والتشغيل، 

حيث ، وٕانتاج مواد نانوية المقياس يتم عن طريقها إعادة هيكلة الذرات والجزئيات داخل المادة
م تتداخل حقول الفيزياء وفي مثل هذا النظا، يكون متوافقا مع قوانين الفيزياء والكيمياء

  .  )١(والكيمياء واألحياء والكهرباء واإللكترونيات والميكانيكا بقوة مع بعضها البعض 
ومن تطبيقات التقنية النانونية القدرة على اكتشاف األورام السرطانية في المراحل 

تفاد منها وتقديم عالجات حديثة ومتطورة لألمراض المستعصية، وأيًضا يس، المبكرة لتكوينها
في رفع كفاءة توليد الطاقة، وتصنيع حاسبات آلية فائقة السرعة، وٕانتاج طائرات خفيفة 

  الوزن، وكل ذلك بتكلفة أقل . 
                                                      

ققتصاد دينا محى الدين محمد،ا�قتصاد القائم على المعرفة وأھميةتنمية الموارد البشرية فى ماليزيا،المجلة العلمية ل- - ١

  .  ٨٨٤ص  ٢٠١١والتجارة،مصر،عدد اكتوبر 
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كل هذه التطبيقات ما هي إال أمثلة تُثبت أن للتقنية النانونية مستقبًال عظيما في 
لحاسوبية والبتروكيماوية جميع المجاالت الطبية والعسكرية والمعلوماتية واإللكترونية وا

  والزراعية والحيوية وغيرها.
وفى المجال اإلقتصادي فإن الدول المتقدمة دخلت في سباق محموم لتسّيد االقتصاد 

عن طريق ضخ أموال طائلة لإلنفاق على برامج البحث والتطوير  ٢١العالمي في القرن الـ 
  في هذا المجال الواعد. 

تقنية «سنوات القليلة الماضية المصطلح الجديد وقد برز إلى األضواء خالل ال
الذي ألقى بثقله على العالم، وأصبح محط اهتمام الجميع. فهذه التقنية الواعدة تبشر » النانو

ويرى الباحثون أنها ستلقي بظاللها على كافة ، بقفزة هائلة في جميع فروع العلوم والهندسة
البيئة والطاقة، والتي ستساهم بشكل رئيس في مجاالت الطب الحديث ومعالجة قضايا المياه و 

بناء االقتصاد المعرفي. وكذلك بناء العالقات الدولية وحتى على مستوى الحياة اليومية للفرد 
العادي، فهي وبكل بساطة ستمكن اإلنسان من صنع أي شيء يتخيله من خالل صف 

  جزيئات المادة إلى جانب بعضها البعض وبأقل كلفة ممكنة
الدراسات البحثية الحديثة طفرة نمو كبيرة في مجال تقنية النانو خالل  وتتوقع

السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يبلغ سوق المنتجات التي تعتمد على تقنية النانو اكثر من 
مليار دوالر في عام  ١٤٧والذي يمثل ارتفاًعا من ، م٢٠٢٠تريليون دوالر بحلول عام  ٥

استقصائية صدرت مؤخرا عن شركة لوكس للبحوث االستشارية وفقا لتقرير ودراسة ، م٢٠٠٧
  .  )١(للتقنية في الواليات المتحدة األمريكية وكبار الشركات العاملة في تقنية النانو  

فقد حققت تقنية النانو أكبر نمو في قطاع المواد والصناعات التحويلية خالل عام 
ولى في منتجات الطالء والمواد المركبة حيث تستخدم تقنية النانو في المرتبة األ، م٢٠٠٧

المستخدمة في صناعة السيارات وٕانشاء المباني، حيث بلغت قيمة اإليرادات في هذا المجال 
  مليار دوالر.  ٩٧

مليار دوالر من خالل استخدام تقنية النانو لتطوير  ٣٥يتبع ذلك اإللكترونيات بنحو 
ي في المرتبة الثالثة الصناعات في مجاالت صناعة الشاشات اإللكترونية والبطاريات. ويأت

  مليار دوالر.  ١٥وفي مقدمتها التطبيقات الصيدالنية بقيمة ، الرعاية الصحية

                                                      

بالقوم فريد،إنتاج ومشاركة المعرفة فى المؤسسة،البرھان الجديد {دارة الموارد البشرية،رسلة دكتوراة،كلية  - ١

  . ١٢ص  ٢٠١٣العلوما{قتصادية،الجزائر 
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ومن المتوقع أن يبقى قطاع المواد والصناعات التحويلية يشكل أعلى مجال في 
إلى  في المائة ليصل ٤٥وبمعدل نمو ، تطبيقات تقنية النانو في غضون االعوام القادمة

في المائة  ٥١تريليون دوالر. أما قطاع اإللكترونيات فمن المتوقع أن ينمو بمعدل  ١.٠٨
م . في حين الرعاية الصحية وعلوم الحياة ٢٠١٩مليار دوالر خالل عام  ٢سنويا ليصل إلى 

  مليار دوالر . ٣١في المائة سنوًيا لتصل إلى  ٤٦سوف تنمو بمعدل 
يكية المرتبة األولى على المستوى العالمي من حيث وتحتل الواليات المتحدة األمر 

استخدامات تقنية النانو، فقد بلغ الناتج األمريكي من الصناعات القائمة على تقنية النانو 
مليار  ٦٠مليار دوالر، ثم تليها دول االتحاد األوروبي بقيمة  ٨٠م ٢٠٠١٨خالل عام 

 ١٥.٤دوالر، وتمثل بقية دول العالم مليار  ٥١دوالر، ودول آسيا والمحيط الهادئ بقيمة 
فإن من المتوقع أن تنافس دول أوروبا الواليات المتحدة األمريكية من ، مليار دوالر. ومع ذلك

م، ٢٠٢٠تريليون دوالر بحلول عام  ١.٠٩حيث اإليرادات في مجاالت تقنية النانو لتصل 
ترة نفسها. أما أمم آسيا فسوف تريليون دوالر في الواليات المتحدة خالل الف ١.٠٨مقارنة مع 

  . )١(مليار دوالر ٧١٧مة إيرادات تبلغ تبقى في المركز الثالث وبقي
  أهميةعصر المعلومات للتنمية اإلقتصادية المستدامة : - ٢

الريب أننا نعيش اليوم في عالم رقمي أساسه المعلومات وكيفية الحصول عليها 
لومات جعلتنا نتجه في جميع مجاالت حياتنا وٕاستخدامها وطرق المحافظة عليها. تلك المع

إلى تقوية اتخاذ قراراتنا وفق تلك المعلومات التي نجمعها، نقيمها ونستغلها كي تفيدنا في 
اتخاذ القرارات، ويجب أن نعرف بأن تلك المعلومات إحدى عناصر الهرم المعرفي الذي 

جموعة من الرموز والحروف تتكون قاعدته من البيانات المجردة والتي تكون عبارة عن م
واألرقام الخاصة بكيان معين. إن تلك البيانات لو تمت معالجتها وجعلها مترابطة المعنى 
نكون عندئذ استطعنا الحصول على المعلومات التي غيرت العالم وأصبح يعتمد عليها في 

  تعامالته في جميع مجاالته واكتساب مهاراته.
رفي نالحظ وجود المعرفة التي تكون عبارة عن نماذج ولو ارتفعنا قليًال بالهرم المع

المعلومات المتراكمة إذ إنها تعتمد على المعلومة كمدخل لها. من خالل هذه المعرفة بدأ 
العالم يتغير نحو بناء مجتمعات معرفية تعتمد على اكتساب المعرفة واستغاللها في تنمية 

تتربع على قمة الهرم المعرفي وهي غاية رأس المال الفكري، وتأتي الحكمة بعد المعرفة ل
                                                      

 -رقة مقدمة إلى المؤتمر السنوى للجمعية ا{قتصادية العمانية موجھات التنمية الصناعية فى ا�قتصاد الجديد،و  -محمد عبد العال  - ١

  .١٥ص  ٢٠٠٥اكتوبر، ٣-٢مسقط 
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اإلنسان المنشودة لتروي عطشه المعرفي، إذ تتكون الحكمة من المعرفة الواسعة مضاًفا إليها 
  الخبرة المتراكمة.

هذه هي عناصر الهرم المعرفي والتي استغلها العالم لتصب في بوتقة االتجاه 
تثمار الذكي، ذلك االستثمار القائم الحديث لالقتصاد الذي تبلور عنه ظهور مصطلح االس

على المعلومات وكيفية اكتسابها واستغاللها لتكون مدخًال قوًيا في عملية التنمية اإلقتصادية 
من خالل بناء مهارات تعتمد على المعلومات والمعرفة بحيث يتم التركيز على اإلنتاجية 

  . )١(وليس على الكم 
االستثمار الذكي يرفع من شأن المواطن إن هذا التوجه الجديد الذي يؤكد أن 

العربي، هو توجه قوي لبناء تنمية وطنية فعالة. ومن خالل ذلك نستطيع أن نقول بأنه يمكن 
استغالل أفكار الهرم المعرفي في تدوير عجلة االقتصاد بحيث يمكن اعتبار المعلومات 

تمد على المعلومات، لذلك مدخًال إلى عملية استخراج المعرفة ( إذ إن االستثمار الذكي يع
يمكن اعتباره مدخًال إلى االقتصاد المعرفي المعتمد على المعرفة بدوره ) ويكون حال قويا إذ 

  إن المعلومات الصحيحة والجيدة والقوية تكون ركيزة بناء معرفة أقوى.
دة المهم هنا هو كيفية الوصول إلى المعرفة من خالل االستثمار الذكي وتحويلها إلى ما   

ذات قيمة تنافسية تتنامى وتحقق ليس فقط الربح المنشود وٕانما تؤثر على التنمية 
اإلقتصادية،ولعل من أهم أوجه االستثمار هو االستثمار الذكي في التعليم، الذي يساعدنا في 
بروز المعرفة التي ستقود المجتمع إلى ثروة معرفية تكون ركيزة التنمية اإلقتصادية. وهذا ما 

  لى بناء مجتمعات معرفية تعتمد على المعلومات والمعرفة الكتسابها الخبرة. يقود إ
لكن السؤال الذي يبرز هنا : هل نستطيع التوجه نحو تنمية اقتصادية حكيمة تعتمد 
على إدارة الحكمة في بناء اقتصادها المعرفي المعتمد على االستثمار الذكي، لغرض بناء 

  صناعة برمجيات عربية قوية ؟.

                                                      

شكل ظھور شبكة المعلومات الدولية نقلة نوعية  في تاريخ الحضارة ا{نسانية  ولقد أحدثت ثورة في مفھوم التواصل البشري،  مما  - ١

مكن القول بأنھا أعادت صياغة الع-قة بين ا{نسان وعالمه وبين الفرد ومجتمعه وبين أدى إلى تطور الع-قات بين البشر، إلى درجة إنه ي

ثقافة المجتمع وغيره من الثقافات، ع-وة على ذلك فإن التطورات التقنية التي حصلت في السنوات اYخيرة أدت إلى تطوير أحد أسمى 

  مجا�ت الحياة ا{نسانية .

المملكة  -أبھا -جامعة الملك خالد -اYمن القومي من خ-ل ا�ستخدام اYمثل لتقنية المعلومات  -عزيز للمزيد راجع : د. واجب غريبي ت -

  . wggaribi@kku.edu.saالموقع ا�ليكترونى  -العربية السعودية  
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لإلجابة على هذا السؤال نحتاج أوًال إلى إدارة المعرفة بحيث نستطيع العمل عليها و 
لتكون مدخًال معرفًيا واستغالل مسأهمتها في إرساء دعائم التحول الجديد نحو االقتصاد 

  المعرفي.
المعرفــــة   األولومثلمــــا نعــــرف أن المجتمعــــات تحتــــوي علــــى نــــوعين مــــن المعرفــــة : 

لمجتمـع وهـذه المعرفـة تكـون معرفـة ذات طبيعـة خاصـة بـالمجتمع الـذي المنتجة محليا داخـل ا
هــي المعرفــة المكتســبة مــن الخــارج التــي  والثانيــةأنتجهــا ويطورهــا حســب احتياجاتــه الداخليــة. 

تــدخل فــي المجتمــع عبــر عالقاتــه مــع الخــارج. والمجتمعــات تكــون عمومــا مجتمعــات متفتحــة 
  معرفًيا إلى حد ما.

مهم بعد أن عرفنا بأن المجتمعات هي التي تنتج المعارف التي هنا يأتي السؤال ال
تحتاجها وحسب متطلباتها في الواقع االجتماعي واإلقتصادي فهل يستطيع االقتصاد المعرفي 

  )١(أن يكون المنتج لمعارف جديدة للمجتمع المعرفي؟.
مجتمع وٕاذا كان االقتصاد المعرفي منتج فهو بمرور الوقت سيؤثر على بناء تنمية 

يتصف بأنه حكيم ال يعتمد فقط على المعرفة وٕانما على قمة الهرم المعرفي وهي الحكمة. 
والى أن نصل إلى هذا المستوى من التفاعل المعرفي والبشري نحتاج كمجتمعات عربية إلى 
تطوير الصناعات العربية التي تعتمد على فكرة االقتصاد المعرفي وفي الوقت نفسه نتجه 

لى الحاضنات التكنولوجية لتكون اليد المساعدة لالقتصاد المعرفي بأن تكون بأبصارنا إ
حاضنات لمعارف جديدة وهذا مايقود المجتمع من حالة معرفية إلى حاله معرفية أخرى 

  وبالتالي يكسبه الخبرة الالزمة لتكوين أسس الحكمة.
ثر على المجتمع وهنا تأتي مسئولية االقتصاد المعرفي بأن يكون نظاًما مفتوًحا يؤ 

ويتأثر بعناصره من خالل إنتاج واكتساب المعارف الجديدة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات 
مواجهة تحديات البيئة ) التي تساعد في بناء مؤسسات عربية مؤهلة إلى ICTواالتصاالت (

  )٢(.العالمية 
ي تعزيز هذا ويسود تفاؤل كبير حول إمكانيات تقنيات االتصاالت والمعلومات  ف

التنمية اإلقتصادية واالجتماعية، وفي عصر المعلومات الجديد أضحى تبادل المعلومات هو 
المتغير الثالث في مثلث المؤشرات المستخدمة في قياس ومراقبة األداء اإلقتصادي 

  والمجتمعي، إلى جانب المتغير اإلقتصادي والمتغير االجتماعي.
                                                      

 .        ١١ص مرجع سابق   -ات  )د. واجب غريبي   ( تعزيز اYمن القومي من خ-ل ا�ستخدام اYمثل لتقنية المعلوم - ١

ربيع ا�ول  ٠١م الموافق ٢٠٠٨مارس  ٠٩اYحد  - ٢٠١١العدد  -صحيفة الوسط البحرينية  -ا�ستثمار الذكى  –ھديل العبيدي  - ٢
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ى األداء التنموي لكل دولة، ومن ثم قدرتها وتحدد أضالع هذا المثلث مجتمعة مستو 
العامة على جذب المستثمرين الخارجيين ومن المتفق عليه أن االستخدام الفعال لألدوات 
الجديدة لتقنية المعلومات واالتصاالت اصبح له تأثير حاسم في كافة جوانب النظم 

ارس أو الحكومات أو أي االجتماعية والحياتية، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو المد
مؤسسات اجتماعية أخرى، هذه المؤثرات جميعها أدت إلى بزوغ ما يسمى بـ "مجتمع 

  )١(المعلومات. 
ومع حلول األلفية الثالثة لم يعد هناك شك في أن اإلرهاصات والتوقعـات التـي كانـت 

يعيشـه العــالم  تشـير إلـى انتشــار االقتصـاد المعلومــاتي قـد أصــبحت حقيقـة واضــحة وأمـرًا واقعــاً 
اآلن بل أن هذا الواقع لم يعد يمارسه العالم المتقدم فقط بل امتـدت أثـاره وفـرض وجـوده ليمتـد 
إلى باقي دول العالم النامية والتي تحاول أن تلحق بالركب وتثبت وجودها على خريطة العالم 

  اإلقتصادية.
بقطاع المعلومات إًذا لقد تغيرت المبررات الموضوعية التي كانت وراء االعتناء 

والتكنولوجيا الحديثة من مجرد االتجاه الوظيفي العام إلى مبررات اقتصادية محضة، ألن 
المعلومات تحولت إلى منتجات  اقتصادية على غرار المواد المعروضة في السوق التي 
تخضع لقانوني العرض والطلب. وأسهمت التحوالت التكنولوجية بقسط كبير في تغيير 

لفردية من استخدام المعلومات ووظائفها إلضفاء الصبغة المادية على قيمتها، إلى المواقف ا
درجة أنها جعلت من المجتمع اإلنساني مجتمعًا قائمًا على مبدأ "االتصال الحاسوبي"  " 

Compunication  المعبر عن وصول اإلنسان إلى ذروة التطور التكنولوجي في ميدان "
  .   )٢(رفية واإلعالمية بواسطة الحاسوبرية والمعمعالجة وتوزيع المادة الفك

  العالم وعصر التحول إلى االقتصاد المعلوماتي : - ٣
ونتيجة لما سبق يعيش العالم اآلن عصر التحول الكبير في عالم االقتصاد والتجارة 
وبات واضحًا تأثير التقدم التكنولوجي وخاصة في مجال المعلومات حيث تغير الكثير من 

يم والنظريات اإلقتصادية وهياكل المؤسسات اإلقتصادية والتي أعادت النظر في  المفاه
  خططها المستقبلية بناًء على واقع عصر االقتصاد المعلوماتي.

                                                      

1  - Gharibi W.،"Managing risks in electronic commerce."،Conference of E-Commerce”،February 8-

10،2004،Abha،Saudi Arabia،wggaribi@kku.edu.sa   .  
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ومجتمع االقتصاد المعلوماتي الذي نعيشه اليوم إنما هو نتيجة التحول من مجتمع  
اتيجي إلى مجتمع ذي اقتصاد ذي اقتصاد صناعي يكون رأس المال فيه هو المورد اإلستر 

  معلوماتي تشكل المعلومات فيه المورد األساسي واالستراتيجي . 
حيث يرى بعض المحللين اإلقتصاديين أن الحضارة الحالية تحولت من اقتصاد 

. ١٩٥٦صناعي إلي اقتصاد معلوماتي. وقد بدأ هذا التحول في الواليات المتحدة منذ عام 
ت الموقع األول فيها حيث أن نسبة كبيرة من جهد القوى العاملة إذ احتلت صناعة المعلوما

  . )١(ينفق من أجل إنتاج خدمات وبضائع معلوماتية 
نتيجة ظهور تكوينات جديدة حيث تبلورت  –ومن ثم فقد نشأ المجتمع الشبكى 

نشاطات اقتصادية رئيسية أثرت على ظروف مكانية وزمانية وقد أعتمدت عملية إعادة 
على التطبيق الواسع المدى للتجديد التكنولوجى منذ السبعينيات والذى تمثل فى  التنظيم

الجمع بين الحاسوبية نسبة إلى الحاسوب واالتصاالت والنقطة الهامة فى هذا التحليل أن 
تكنولوجيا المعلومات تطورت بطريقة مغايرة للتطور التكنولوجى السابق مما سمح بتشكيل 

مية وهو نمط يتسم بالمرونة واالنتشار والتكامل بمعنى أنه ليس مجرد النمط المعلوماتى للتن
  .  )٢(إضافة إلى تكنولوجيات سابقة 

ونتيجة لما سبق فقد أدت هذه التطورات فى مدى لم يزد عن عشرين عاما إلى خلق     
د وهذا االقتصا globalالكونى  اقتصاد له طابع جديد هو االقتصاد الرقمى أو المعلوماتى أو

يوصف بأنه معلوماتى الن تنافسية الفاعلين الرئيسيين فيه ونعنى الشركات واالقاليم واالمم 
تعتمد على قدرتها على توليد وادارة المعلومات االلكترونية وهى رأسمالية كونية الن أبرز 
جوانبها من أول التمويل إلى  اإلنتاج منظمة على مستوى العالم من خالل الشركات الدولية 

  نشاط مباشرة أو عن طريق الشبكات بشكل خاص. ال
ففي حين كانت األرض، والعمالة، ورأس المـال هـي العوامـل الثالثـة األساسـية لإلنتـاج        

فـــي االقتصـــاد القـــديم، أصـــبحت األصـــول المهمـــة فـــي االقتصـــاد الجديـــد هـــي المعرفـــة الفنيـــة، 
ي برامج الكمبيوتر والتكنولوجيـا عبـر واإلبداع، والذكاء، والمعلومات. وصار للذكاء المتجسد ف

رأس المـال، أو المـواد، أو العمالـة. وتقـدر األمـم  تفوق أهمية نطاق واسع من المنتجات أهمية

                                                      

، تونس جاسم محمد جرجيس /  قطاع المعلومات في الوطن العربي  : تحديات المستقبل : وقائع الندوة العربية الثانية للمعلومات   - ١

  )٢٨٩ – ٢٨٠. ص. ( ١٩٩١) ، ١تونس :  منشورات ا�تحاد العربي للمكتبات والمعلومات (العدد  –. ١٩٨٩يناير  ٢١-١٨

 

2  - Castells،M.1983 .the City and Grassroots: A Cross-cultural theory of Urban Social Movements. 

BeAeley: University of California press . p 11 
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٪ مـن النـاتج المحلـي االجمـالي العـالمي  ٧المتحدة أن اقتصادات المعرفـه تسـتأثر اآلن بنحـو 
إلنتاجية في االتحاد األوروبي ٪ من نمو ا ٥٠٪ سنويا. وجدير بالذكر ان  ١٠وتنمو بمعدل 

 )١(هو نتيجة مباشرة الستخدام وٕانتاج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 realوما يميزه أيًضا أنه اقتصاد قادر على العمل كوحدة واحدة فى الوقت الواقعى 

time   وعلى مستوى كونى وقد بدأت نواة هذا االقتصاد فى السبعينيات واستكمل دورة نموه
الثمانينيات والمجتمع الشبكى هذا يقوم على اساس اتساع مجال التدفقات الحرة فى مجال فى 

   ). ٢(السلع واالموال والخدمات واالفكار والبشر  
يقول   وقد أدى هذا االتساع إلى خلق ثقافة االفتراضية الحقيقية والتى تتسم كما 

شبكى إذ يقوم على اساس  فيضان كاستلز بالزمن الالزمنى والفضاء الالمكانى والمجتمع ال
من التدفقات المتنوعة وهى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقوة بحيث يقرر كاستلز فى عبارة تبدو 
غريبة إلى حد من أن فكرة التدفقات تسبق تدفق القوة ويقصد بذلك ان مجال التدفقات يعكس 

ة التى لديها قدرة أكبر المنطق االجتماعى المسيطر فى المجتمع الشبكى وبعبارة اخرى الدول
  . ) ٣(على اقرار التدفقات المتنوعة ستصبح اقوى من الدولة التى ليست لديها هذه القوة  

ومعنى ذلك أنه فى ضوء االنتقال الشبكى تغيرت موازين القوة الدولية وذلك فى 
من مجتمع المعلومات العالمى إلى  - ببطء وٕان كان بثبات  -ضوء االنتقال الذى يتم 

تمع المعرفة حيث ستصبح عملية إنتاج المعرفة هى أهم العمليات قاطبة فى المجتمع مج
  ). ٤(الشبكى 

   

                                                      

1  - Peter Druuker،The Age of Discontinuity،Heinemann،London 1975 p.11 

 . ١٣٠،ص ٢٠٠٥ص-ح الدين الكبيسى،إدارة المعرفة،المنظمة العربية ا�دارية للتنمية،القاھرة، وللمزيد راجع :  - 

 . ٢٤ص   ٢٠٠٩ –مكتبة ا�سرة  –ى شبكة الحضارة والمعرفة من المجتمع الواقعى إلى العالم ا{فتراض –السيد ياسين   - ٢

3   - Castells،M.1983 .the City and Grassroots: A Cross-cultural theory of Urban Social Movements. 

BeAeley: University of California press  .  

                         . ٢٥مرجع سابق  ص  –شبكة الحضارة والمعرفة من المجتمع الواقعى إلى العالم ا{فتراضى  –السيد ياسين   -    ٤

 .Herber B. Landau -  وللمزيد-                                                                                                                        

The Challenge of the emerging information-society. ISI Press،1986. P.(75  

ولقد تنوعت المجا�ت التى تستخدم فيھا تطبيقات تكنولوجيا المعلومات لتشغيل قطاعات المال وا�قتصاد والتصنيع والغذاء 

ة والتغذية والطب واYدوية والنقل والمواص-ت والتعدين والثروة المعدنية والقطاعات العسكرية والتعليم والتدريب وا�ع-م وشؤون البيئ

  مما انعكس إيجابيًا كما ونوًعا.   وغيرھا 

  . ٢٠٦ص –مرجع سابق  –مشك-ت الضريبة على دخل التجارة ا{ليكترونية والحلول الممكنة  –ا.د رمضان صديق محمد  -
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  وهناك ثالث خصائص رئيسة أساسية تتحَكم في مجتمع المعلومات:
: استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حيث تعمل المؤسسات والشركات الخاصية األولى    

ع بها في زيادة كفاءتها وهناك اتجاه متزايد نحو شركات على استغالل المعلومات واالنتفا
  المعلومات لتعمل على تحسين االقتصاد الكلي للدولة.

: هي االستخدام المتناهي للمعلومات بين الجمهور العام حيث يستخدم الخاصية الثانية  
ا الناس المعلومات بشكل مكّثف في أنشطتهم كمستهلكين وهم يستخدمون المعلومات أيضً 

كمواطنين لممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم فضًال عن إنشاء نظم المعلومات التي توسع من 
إتاحة التعليم والثقافة ألفراد المجتمع كافة، وبهذا فإن المعلومات عنصر ال غنى عنه في 

  الحياة اليومية ألي فرد.
  .)١(د : هي ظهور قطاع المعلومات كقطاع مهم من قطاعات االقتصاالخاصية الثالثة  

  وٕاذا كان اإلقتصاديون يقسمون النشاط اإلقتصادي تقليدًيا إلى ثالثة قطاعات:
  : الزراعة: وهو ما كان ُيعرف بالمجتمع الزراعي المعتمد على الموارد األولية.األول
: الصناعة: وهو ما كان ُيعرف بالمجتمع الصناعي المعتمد على الطاقة المولدة مثل : الثانى

  : الخدمات.الثالثوالطاقة النووية ثم  الكهرباء،الغاز
فإن علماء االقتصاد والمعلومات ُيضيفون إليها منذ الستينيات من القرن الماضي 

وهو قطاع المعلومات حيث أصبح إنتاج المعلومات وتجهيزها وتوزيعها  رابًعاقطاًعا 
  . )٢((معالجتها) نشاًطا اقتصادًيا رئيسًيا في العديد من الدول 

إًذا تشهد البشرية اليوم اقتصاد جديد اقتصاد معرفي اقتصاد تكنولوجي  الخالصة
اقتصاد خائلي ففي العقد القريب الماضي بدأ االقتصاد االمريكي ينمو بسرعة هائلة ضربت 
كل توقعات الركود والكساد مما دفع الباحثين آلي دراسة السبب وتعرية االقتصاد االمريكي 

محموًال على خلفية التطور التكنولوجي الكبير وأبعد من ذلك بأبعاده جميعا فما لوحظ جاء 
  التطور الكمبيوتري الهائل في أمريكا .

وكأن عصر الكمبيوتر رافقه نمو ثابت كبير مع مالحظة االنخفاض في التضخم 
والبطالة وارتفاع لالجور بشكل فعلي وحتى هذه اللحظة اليمكن ألحد آن يعري دقائق هذا 

  :نطوي عليه فهناك تغيرات واضحة فيأو يعطي تعريًفا يتناسب مع كل ما ي االقتصاد الجديد
  التجارة واالتصاالت والتمويل واإلدارة .· 

                                                      

 . ٤٠) ص ٢٠٠٤( ٢، ع ٩حسانة محيى الدين" اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات " مجلة مكتبة الملك فھد الوطنية ،مج - ١

 .   ١٢١لمرجع السابق ص ا - ٢



 

  

TP�

  وفى اثر التقدم التقني على النمو اإلقتصادي .· 
  وفى مسأهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في النمو .· 
  ومات واالتصاالت.وفى االستثمار المرتفع في تكنولوجيا المعل· 
  وفى انتشار االنترنت والتجارة االلكترونية. · 
  وفى انخفاض التكاليف وتحسين تنظيم المؤسسات.· 

لقد بدأ اقتصاد جديد اقتصاد معرفي يقوم على االبتكار في المعلومات والتكنولوجيا 
القتصاد ويرتكز بصفة أساسية على المعرفة واصبحت المعرفة رأس مال له قيمة كبيرة فى ا

  رأس المال المعرفي؟فما هو إًذا 
سوف نتناول فى المطلب الثانى بيان رأس المال المعرفي والميزة التنافسية 
الجديدة لمنظمات األعمال في ظل االقتصاد المعرفى وكذلك بيان تكنولوجيا المعلومات 

م رأس المال واالتصاالت وأهميتها للمعرفة ثم بيان مفهوم المعرفة وأنواعها وما هو مفهو 
المعرفي ثم بيان رأس المال المعرفي كميزة تنافسية ثم بيان إشكالية تكوين وٕادارة رأس 

    المال المعرفي وما هى مداخل تأصيل إدارة رأس المال المعرفي .
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  المطلب الثانى
  رأس المال المعرفي

  .)١(ة هىمن المعروف أن رأس المال الفكري يتكون من عدد من المكونات غير المادي     
الخبرة. حيث يتكون رأس المال و  اإلبداعو  المهاراتو  األصول البشرية: وهي المعرفة -١

المعرفة باإلضافة إلى الخبرة السابقة أو المكتسبة و  القدراتو  البشري من مزيج من المهارات
 من خالل العمل .

، تاألصـــــول الفكريـــــة : وهـــــي المعلومـــــات والمـــــذكرات المكتوبـــــة واإلرشـــــادات والمنشـــــورا -٢
وتتكــون األصــول الفكريــة بمجــرد انتقــال المعلومــات والمعرفــة واألفكــار والبيانــات مــن األصــول 
البشــرية لتســجل كتابــة وتصــبح محــددة ومعروفــة بوضــوح، وعندئــذ تتعامــل المنظمــة مــع هــذه 
، األصــــول الفكريــــة  بــــدال مــــن التعامــــل مــــع األفــــراد. ومــــن أمثلــــة األصــــول الفكريــــة: الخطــــط

 وبرامج الحاسب اآللي .، يةوالتصميمات الهندس
الملكيــة الفكريــة : وهــي إجمــالي الحقــوق التــي تحمــي اســتخدام األفكــار والمعلومــات التــي  -٣

لها قيمة تجارية. فالملكية الفكرية تعطي لصاحبها حقوق حصرية نتيجـة للمعرفـة والمعلومـات 
لرائـدة فـي مجـال التي خلقها والتي ال يمكن لآلخرين إستعمالها دون إذن.  وتعمل المنظمات ا

الصـناعة علــى امــتالك المزيــد مــن الملكيــة الفكريــة، لتحقيــق ميــزة تنافســية تمكنهــا مــن مواجهــة 
المنافســـة الشـــديدة فـــي األســـواق. وتحـــاول المنظمـــات تنميـــة محفظـــة للملكيـــات الفكريـــة بهـــا، 

 وتسويق هذه الملكيات بناء على التخطيط المسبق لكيفية إدارتها واستغاللها.
الهيكليــــة : وهــــي تشــــمل الثقافــــة والنمــــاذج التنظيميــــة والعمليــــات واإلجــــراءات األصــــول   -٤

 وقنوات التوزيع .
رأس مــــال العالقــــات : وهــــو يعكــــس طبيعــــة العالقــــات التــــي تــــربط المنظمــــة بعمالئهـــــا  -٥

  ومورديها ومنافسيها أو أي طرف آخر يساعد في تطوير وتحويل الفكرة إلى منتج أو خدمة .
كـري إًذا يمكـن أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا إسـتراتيجية النجـاح فـي فإدارة رأس المال الف

المســتقبل، فمــديري األلفيــة الثالثــة مطــالبين بفهــم كــل مــن المكونــات الماديــة الملموســة  وغيــر 
بتنمية ممارسات إدارية تدعم " حصد المعرفـة و ، المادية أو غير الملموسة لرأس المال الفكري

يا كبيـرا لتنميـة السـلوكيات التـي تقـدر قيمـة رأس المـال الفكـري، يقابل هؤالء المديرين تحـدو  " .
  ثم تديره بعد ذلك على أنه أصل.

                                                      

  .٣٧٠-٣٦٧، ص ص٢٠٠٢راوية حسن، مدخل استراتيجي لتخطيط و تنمية الموارد البشرية،ا{سكندرية، الدار الجامعية،  - ١
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ولكي تتم إدارة األصول الفكرية بفعالية من أجل تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة، ال بد 
من إدراك اختالف قيمة هذه األصول. فبعض األصول تحتاج إلى تنميتها واالستثمار فيها 

تاج لوقف االستثمار فيه أما البعض األخر فقد ال يكون ذو قيمة على اإلطالق. وبعضها يح
  ويعني هذا أن إدارة األصول المعرفية أداة قوية لإلدارة.

كذلك فإنه البد من تنمية برامج إدارية تركز على رأس المال الفكري لتجميع 
 مال مثل: القانونية،اإليرادات الناتجة من الوظائف اإلدارية. وهذه المجاالت من األع

وأنظمة المعلومات يجب أن تسعى إلعادة تعريف ذاتها. كمقدمة ، والموارد البشرية، التمويليةو 
يتمثل التحدي هنا، في إيجاد طريقة لتحقيق ميزة تنافسية و  لخدمة تزيد من القيمة المضافة.

  معرفتها األساسية.و  من خالل مقدراتها
  ات األعمال في ظل االقتصاد المعرفى . الميزة التنافسية الجديدة لمنظم -

" المفتاح األساسي لتطور اقتصادات الدول وكذلك Knowledgeأصبحت المعرفة "
للمنظمات سواء كانت ذات إنتاج سلعي أو خدمي. كذلك أصبحت ظاهرة البحث عن 
المتخصصين الماهرين (إداريين وفنيين) سمة من سمات االقتصاد المعرفي. وتشير 

في مختلف دول العالم إلى أن هناك ميل كبير في نمو الوظائف ذات الطابع  اإلحصاءات
المعرفي. وتشكل هذه الوظائف قوة عظيمة للمنظمات وعامل مساعد في بقائها ومنافستها في 
السوق الذي يتسم بحركة تطورية سريعة. والمالحظ أن المنظمات الناجحة في العالم 

تمام كبير بالمعرفة حيث تشكل لها هذه المعرفة الصناعي المتقدم هي منظمات ذات اه
  ميزات تنافسية كبيرة.

إن عملية إدارة المعرفة وبما تتضمنه من تخطيط فى المجاالت المختلفة وما تتطلبه 
من تنظيم ورقابة وتوجيه تعتبر حاسمة في بناء رأس المال المعرفي وتنميته واالستفادة منه 

يتجسد في تقديم منتجات (سلع وخدمات) أو تحسين هذه  مما يتولد عنه من إبداع تكنولوجي
المنتجات أو ابتكار عمليات إنتاجية لم تكن معروفة أو تحسين ما هو موجود من أساليب 

  إنتاجية. 
إن عملية نقل وهضم وٕانتاج المعرفة تشكل دورة جديدة تزامن دورة حياة المنظمة 

عرفة فسوف نحاول من خالل هذا الدراسة التقليدية المعروفة. وبناًء على هذه األهميةللم
التطرق إلى دور رأس المال المعرفي في بناء وتوليد ميزة تنافسية جديدة تضاهي أو تتفوق 
على المزايا التنافسية التقليدية لمنظمات األعمال مثل الجودة والكلفة وسرعة التسليم والمرونة 

  وغيرها على النحو التالى:  
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  ومات واالتصاالت وأهميتها للمعرفة .أوال: تكنولوجيا المعل
إن بداية حديثنا عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دون غيرها من أنواع 
التكنولوجيا األخرى هو بسبب ما أحدثه هذا النمط من تغييرات جوهرية في طبيعة العمل 

ف اإلنساني وكذلك عمل المنظمات على اختالف أنواعها، وتجسيده للمعرفة في الوظائ
المختلفة حيث ينتمي هذا النمط التكنولوجي إلى عائلة تسمى التكنولوجيا ذات الغرض العام 

)General Purpose Technologies حيث يكون الحاسوب هو المحور لهذه (
  التكنولوجيا.

إن قوة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحقيقية تكمن في قدرتها على إحداث 
القتصاد الوطني من خالل قابليتها على تشفير المعرفة وجعلها تغيرات هيكلة عميقة في ا

سهلة االستخدام في جميع القطاعات اإلقتصادية، األمر الذي ينعكس بشكل إنتاجية عالية 
  للفرد والمنظمة والقطاع وكذلك تحسين لجودة المنتجات وخفض الكلفة.

وعلى سبيل المثال دخلت  وبالمقابل فإنها تجعل المهارات التقليدية متقادمة حيث أنها
في جميع نواحي الحياة اليومية للمجتمع فالسيارة وما تحتويه من تجهيزات ذات تكنولوجيا 
اتصاالت وحاسوب وكذلك المصارف وشركات التأمين وغيرها من مرافق الحياة تحتاج إلى 

مثل هذه  استخدام المعرفة والمهارات العالية بشكل متزايد وال تكفي الخبرة التقليدية في
  .)١(الحاالت 

ومن األهميةبمكان اإلشارة إلى ما أحدثته هذه التكنولوجيا من انقالب عميق في 
طرائق وأساليب التعليم حيث االنتقال من مرحلة التلقين إلى مرحلة حل المشاكل ويتطلب هذا 

لمعرفة األمر االستفادة من تكنولوجيا المعلومات للتعامل مع مشاكالت متجددة وحلها وهضم ا
  وتوليد معرفة جديدة ال أن يكون مستهلكًا لمعرفة نظرية فقط.

ومع أن الـبعض يعتقـد أن دور تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت لـيس ايجابًيـا دائمـًا 
ــــة البريــــد  ــــة واالســــتغناء عــــن كثيــــر مــــن العــــاملين مثــــل حال ــــق بطال فــــي االقتصــــاد بســــبب خل

ـــــرة فـــــي شـــــركات ووزارات اإللكترونـــــي  واالتصـــــاالت عبـــــر اإلنترنـــــت التـــــي  أحـــــدثت هـــــزة كبي
االتصــاالت إال أن األمـــر يمكــن النظـــر إليــه مـــن جانــب آخـــر وهــو عـــدد الوظــائف ومجـــاالت 
العمــل المتولــدة مــن جــراء إدخــال هــذه التكنولوجيــا وكمثــال علــى ذلــك الحاســوب فقــد اســتحدثت 

لحاسوب وشبكاتها ماليين الوظائف في العالم التي ترتبط بشراء وبيع وصيانة وتشغيل أجهزة ا
                                                      

1   - Kakabadse،Nada K. et. al،"Reviewing the Knowledge Management Literature: Towards a 

Taxonomy"،Journal of Knowledge Management،Vol.7،No.4،2003p55. 
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وما ترتب على إدخال الحاسوب من افتتاح أقسام وكليات علميـة ومعاهـد تـدريب ومـا تحتاجـه 
  .)١(من مدرسين ومعلمين وأمور أخرى ترتبط بالحاسوب

إن هذا األمر يشير إلى أن الوظائف المستحدثة ال تقل عن تلك التي تم االستغناء       
ديثة وبعبارة أخرى فإن الوظائف المعرفية قد حلت محل عنها نتيجة دخول التكنولوجيا الح

الوظائف التقليدية وهذا بحد ذاته دافع كاٍف لالهتمام بإدارة المعرفة والحرص على تراكم رأس 
  المال المعرفي من خالل روافد تكنولوجيا المعلومات الست.

  الروافد الست لتكنولوجيا المعلومات : -
  روافد ست وهى:يصب فى تكنولوجيا المعلومات 

 . computer hardwareتكنولوجيا عتاد الكمبيوتر . -١
 . automatic controlالتحكم األتوماتى   -٢
 . communicationتكنولوجيا االتصاالت  -٣
 . softwareالبرمجيات  -٤
 .  knowledge engineeringهندسة المعرفة  -٥
  .) ٢( software engineeringهندسة البرمجيات  -٦

د انه كلما اشتدت وطأة تأثير التكنولوجيا فى اقتصادنا ويظهر من هذه الرواف
نجد أن السمة الوحيدة الثابتة فى حياتنا هى التغير،إال ان ندرة ، ومجتمعنا أكثر من ذى قبل

من الناس هى التى تفهم طبيعة ذلك التغير على نحو صحيح ،وحتى هؤالء الذين على صلة 
الحيرة أمام ذلك الشالل الهادر من المنتجات  وثيقه بصناعات الحوسبة واالتصاالت تنتابهم

   ). ٣(التكنولوجية الجديدة 
إن الثــورة فــى مجــال االتصــاالت قــد بــدأت منــذ عــدة عقــود وســوف تســتمر دون توقــف 
،فسوف تدفعها إلـى األمـام دائمـا التطبيقـات الجديـدة أى األدوات الجديـدة،التى سـتلبى حاجـات 

ــــًا،وخالل الســــنوا ــــى غيــــر متنبــــأ بهــــا حالي ت القليلــــة القادمــــة هنــــاك قــــرارات كبــــرى ســــيتعين عل

                                                      

1  - Bueno Campos،Eduardo and Paz Salmador Sanchez،"Knowledge Management in the Emerging 

Strategic Business Process: Information،Complexity،and Imagination"،Journal of Knowledge 

Management،Vol.7،No.2،2003 p 66   .  

 . ٧١ص – ١٨٤العدد  –عالم المعرفة –لعرب وعصر المعلومات ا -د نبيل على  - ٢

 –عالم المعرفة  –ترجمة حسام الدين زكريا  –ثورة ا{نفوميديا ،الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك  –فرانك كليش   -   ٣

 . ٧ص   - ٢٥٣العدد 
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الحكومــات والشــركات واألفــراد اتخاذها،وســيكون لهــذه القــرارات أثرهــا فــى المســار الــذى يســلكه 
  . )١(الطريق السريع للمعلومات وفى مدى الفائدة التى سيجنيها متخذوا تلك القرارات 

مفروضة على عالم يشكل ومن ثم فقد أصبح هناك حاجة إلى مواجهة التحديات ال
فيه اإلبداع واإلبتكار والمخاطرة حاجة عامة إلى المشروعات اإلقتصادية والثقافية،حيث تقود 
المعرفة واألفكار عملية تكوين الثروة والتحديث،وحيث تشكل العولمة والتقنيات الجديدة قوام 

   ). ٢(الحياة والخبرة 
  : Knowledge Conceptثانًيا: مفهوم المعرفة 

ليست المعرفة بالمفهوم الجديد والطارئ في الفكر اإلنساني سواء العربي أو 
اإلسالمي أو الغربي . فقد حظيت باهتمام الفالسفة والمفكرين منذ العهود القديمة. ويشير 
تراث الفلسفة اليونانية القديمة إلى كثير من العلماء والفالسفة الذين اغنوا حقل الفلسفة 

ونفس الشيء يقال عن الفالسفة المسلمين والعرب الذين ، رفة والحكمةبأفكارهم حول المع
  استفادوا ممن سبقهم في األمم األخرى، فضًال عن إضافاتهم المميزة. 

ولكن المعرفة في إطار العلوم اإلدارية واإلقتصادية أصبحت موضوعًا حيويًا في 
دم المساواة مع ) ليضعها على قKMالعصر الحديث، وظهر مصطلح إدارة المعرفة (

األصول المادية الملموسة األخرى، ومن ثم اعتبارها أهم األصول في منظمات األعمال في 
  عالم اليوم لدرجة أنها تمثل الميزة التنافسية الرئيسية في ظل االقتصاد الرقمي.

ويدل مفهوم المعرفة على الفهم والوعي وحسن اإلطالع المتحصل عليه نتيجة 
ن خالل المالحظة والخبرة عبر الزمن، وتمثل تأويًال اشخصًيا قائم على الدراسة والبحث وم

  أساس الخبرة والمهارات والقدرات الذاتية. 
أما بالنسبة لمنظمات األعمال فإن المعرفة تتمثل بما يعرفه أعضاء التنظيم عن 

لبيانات أو الزبائن والمنتجات والعمليات واألخطاء والنجاح. وتتواجد هذه المعرفة في قواعد ا
  من خالل تقاسم الخبرة والممارسات الجيدة أو من خالل موارد أخرى داخلية أو خارجية.

إن تراكم المعرفة المنظمية عبر الزمن  تمكن الشركات من الوصول إلى مستويات 
             .     )٣(عميقة من الفهم واإلدراك الذي يقود إلى الفطنة والذكاء في األعمال 

                                                      

 . ٩ص ٢٣١العدد  –عالم المعرفة  –ترجمة عبد الس-م رضوان  –المعلوماتية بعد ا{نترنت ،طريق المستقبل  –بيل جيتس    -  ١

2 -   John Hartly – Creative Industries – Blacwell Publishing،United Kingdom،2005 p 32   .  

 

3  -  Bollinger،Audrey S. and Robert D. Smith "Managing Organizational Knowledge as a Strategic 

Asset"،Journal of Knowledge Management،Vol.5،No.1،2001 P.9   .  
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ف أعاله هو واحد من وجهات نظر كثيرة ومتباينة حسب تخصصات إن التعري
الباحثين أو المفكرين فالفالسفة كان لهم دور مهم في صياغة مفهوم المعرفة وأبعادها ثم 
علماء الكالم واللغة الذين أضافوا أفكارًا أخرى تفسر المعرفة وتوضح معانيها واستمر تفسير 

قتصاديون وعلماء السلوك التنظيمي والباحثون في المصطلح عبر الزمن إلى أن أدلى اإل
اإلدارة اإلستراتيجية بدلوهم في هذا المجال. ولكن ال بد من التفريق بين مصطلحي المعرفة 

Knowledge  والمعلوماتInformation  .اللذين يستخدمان بشكل متبادل في األدبيات
  ي مغزى محدد .ثم تنظيمها ووضعها في إطار ذ Dataفالمعلومات هي بيانات 

في حين أن المعرفة في إطارها العام تستند إلى تعلم ضمني وصريح وتفكير  
متكامل قائم على أساس المعلومات المستخلصة من بيانات من مصادر متعددة،لذلك يمكن 
النظر للمعرفة كسلسلة متكاملة ومترابطة من المراحل تبدأ بالبيانات ثم المعلومات ثم التحقق 

  والتفكر وصوًال إلى الحكمة التي هي قمة المعرفة.        ثم التأمل 
ونعتقد أن المعرفة تتجسد في كل مرحلة من المراحل ولكن بمستوى نضوج مختلف 
فالبيانات تمثل معرفة بسيطة أو أولية ثم معرفة منظمة تمثلها المعلومات ثم معرفة معمقة 

  رفة المتكاملة متمثلة في الحكمة.يجسدها التحقق والتأمل وأخيرًا نصل إلى مرحلة المع
ومن المفيد هنا استعراض بعض اآلراء في مجال تصنيف المعرفة وأنواعها، فقد 
اجتهد الباحثون في إيجاد مسميات ألنواع المعرفة ومن أسس وقناعات لدى كل منهم قائمة 

اًء على أساس القدرة على تجسيد المفاهيم وبما يتالءم مع خلفية واختصاص كل منهم سو 
  كان فيلسوًفا أو اقتصادًيا وخبراء في مجال األعمال .

  : Knowledge Typesثالثًا :  أنواع المعرفة 
إن تقسيم المعرفة إلى نظرية وتطبيقية عملية موجود منذ نشأة العلوم فالمعرفة 
النظرية قائمة على جمع وتفسير الحقائق بهدف الوصول إلى مبادئ ونظريات علمية يتم 

براهين عقلية وفلسفية أما المعرفة التطبيقية فإنها تطورت بفعل التجارب العلمية إثباتها ب
والحقائق المطلقة والخبرات العملية والممارسة بهدف الوصول إلى حقائق مطلقة ثم إثباتها 

  بشكل دقيق . 
وتجدراإلشارة إلى أن علم اإلدارة توسع كثيًرا عندما اعتمد اإلحصاء كأداة في تحليل 

  من الظواهر التي تجمع عنها بيانات بهدف خدمة منظمات األعمال .كثير 
وبذلك تراكمت لدى هذه المنظمات معرفة تطبيقية من نوع آخر. وهذه المعرفة 
التطبيقية جعلت منظمات األعمال تتبارى في تجسيدها في منتجاتها وخدماتها كإبداعات في 
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هو تصنيف قديم طغى عليه في أدبيات بيئة تنافسية مفتوحة. ولكن هذا التصنيف للمعرفة 
أو صريحة  Tacitإدارة المعرفة اليوم تصنيف آخر يقول بأن المعرفة هي إما ضمنية 

Explicit فالصريحة تمثل معرفة تتسم بالوضوح والتحديد الدقيق ويعبر عنها بسهولة كما .
  . أنها تخلو من الغموض واإلبهام ويمكن تشفيرها وخزنها في قواعد البيانات

في حين أن الضمنية تمثل حالة ذهنية في رأس الفرد صعبة الوصف والنقل وتشتمل 
وحسن التقدير والحكم على األشياء  Know-howعلى الدروس المستقاة ومهارة اإلنجاز 

والحدس وغيرها من الخصائص صعبة النقل إلى اآلخرين بشكلها الكامل أو صعبة التشفير 
  . )١(والتخزين بوسائط أخرى 

  . Intellectual Capitalرابًعا : مفهوم رأس المال المعرفي : 
 Intellectual Capitalلقد شاع استخدام مفهوم رأس المال الفكري (أو المعرفي) 

(IC)   في التسعينات من القرن الماضي وأصبح ينظر إليه باعتباره ممثًال حقيقيًا لقدرة
نت المصادر الطبيعية تمثل الثروة الحقيقية المنظمة على المنافسة وتحقيق النجاح بعد أن كا

  .  )٢(للشركات قبل هذا التاريخ 
ولقد تطور استخدام هذا المفهوم ليمثل القدرة العقلية التي تمتلكها الشركات والتي ال 

أن رأس المال الفكري  Stewartيمكن تقليدها بسهولة من قبل المنظمات المنافسة، ويرى  
خبة متميزة من العاملين على كافة المستويات وهذه النخبة لها القدرة يتمثل بامتالك المنظمة ن

على التعامل المرن في ظل نظام إنتاجي متطور ولها القدرة على إعادة تركيب وتشكيل هذا 
  . )٣(النظام اإلنتاجي بطرق متميزة  

الـذي وضـع  Aprilوٕاضافة إلى ما تقـدم أعـاله فإنـه يمكـن أن نسـتعين بوجهـة نظـر   
فقـــد أشـــار إلـــى أن المـــوارد ، دًا فاصـــلة بـــين المـــوارد الماديـــة والمـــوارد المعرفيـــة (الفكريـــة)حـــدو 

المادية تشمل كل تلك الموارد التي تظهر في ميزانية المنشأة منها على سبيل المثال العقارات 
فــــي حــــين أن المــــوارد المعرفيـــة تمثــــل فــــي ثقافــــة ، والتجهيـــزات والمكــــائن والبرامجيــــات وغيرهـــا

                                                      

١ -  Jang،Seung Kwon et. al،"Knowledge Management and Process Innovation: the Knowledge 

Transformation Path in Samsung SDI"،Journal of Knowledge Management  ،Vol.6،No.5  ،2002 P.481.  
 

 2   - Stewart T. A.،"Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations"  ، Business 

Quarterly،Vol.3،1994،P.5. 

3  - Stewart T. A.،"Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations"،Business 

Quarterly،Vol.3،1994 p 33  

Quinn G. B. et. Al    ، " Managing Professional Intellectual: Management the Most of Best"،Harvard 

Business Review،March-April،1996،P.64. 
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مــة والمعرفــة التكنولوجيــة والعالمــات التجاريــة وبــراءات االختــراع (للعمليــات والتصــاميم) المنظ
 . )١(وكذلك التعليم المتراكم والخبرة ، والمعارف العملية التي يتقاسمها العاملون في المنظمة

وبتأمــل الــرأي الســابق فإننــا نــرى أن تكــوين رأس المــال الفكــري فــي المنظمــة هــو نــاتج 
بعـــة ومعقـــدة تحتـــاج إلـــى اســـتثمارات وفتـــرات زمنيـــة طويلـــة لتكوينهـــا، فـــإذا كانـــت عمليـــات متتا

بعــض المهــارات الفكريــة يمكــن اســتقطابها بشــكل مباشــر مــن ســوق العمــل أو البيئــة الخارجيــة 
فإن المنظمة تحتاج أيًضا أن تجعل من هذه المعارف مدخًالت تجري عليها عمليات التحويل 

ديـة ومنظميـة تسـتند عليهـا المنظمـة فـي خلـق التـراكم المعرفـي المناسبة لكي تصبح معـارف فر 
كقــدرات أساســية ذات أهميــةكبيرة لتكــوين الجانــب المهــم مــن رأس المــال وهــو رأس المــال غيــر 

  الملموس  .
ولكـــون رأس المــــال الفكــــري يمثــــل ميــــزة تنافســــية حرجــــة للمنظمــــات الحديثــــة ودعامــــة 

مــر يتطلــب مــن إدارة المــوارد البشــرية أو مــن لجــان أساســية لبقائهــا وازدهارهــا وتطورهــا فــإن األ
متخصصــــة فــــي هــــذه اإلدارة متابعــــة الكــــوادر المعرفيــــة والنــــادرة لغــــرض جــــذبها واســــتقطابها 

  كمهارات وخبرات متقدمة تستفيد منها المنظمة بشكل كبير. 
كما أن األمر ال يتوقف عند هذا الحد بل علـى إدارة المـوارد البشـرية أن تكـون قـادرة  

لى زيادة رصـيدها المعرفـي مـن خـالل هـذا االسـتقطاب الجديـد وبمـا يسـأهم بتطـوير وٕانعـاش ع
عمليات االبتكـار واإلبـداع باسـتمرار فـي مجـاميع عمـل تتبـع أسـاليب إبداعيـة لعصـف األفكـار 
وتوليدها ونقلهـا متجسـدة بمنتجـات متطـورة تحـاكي رغبـات الزبـائن وحاجـاتهم فـي سـوق شـديدة 

  .  )٢(المنافسة   
كـــذلك فـــإن المحافظـــة علـــى القـــوة المعرفيـــة للمنشـــأة والحـــرص علـــى دمجهـــا بالنســـيج  

الثقــافي للمنظمــة يمثــل قــدرات تنافســية ال يســتهان بهــا فــي الســوق العالميــة ومتطلباتهــا. ومــن 
المعلوم أن هذا ليس بالعمل السهل على إدارة الموارد البشرية في المنظمة وٕان حرصـت عليـه 

دة للمعرفـة ورأس المـال المعرفـي التـي تميـزه عـن غيـره مـن األصـول أو وذلك للخصائص الفريـ
  :  )٣(ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي ، الموارد في المنشأة

                                                      

1  - April،Kurt A.،"Guidelines for Developing a K-strategy"،Journal of Knowledge 

Management،Vol.6،No.5،2002 P.448 

2  - O'Dell C. and Jackson C.،"If Only we Know What We Know: The Transfer of Internal Knowledge 

and Best Practice"     ، Free Press،New York،1998 p 76  

3  -  Wiig K. M. et. al،"Supporting Knowledge Management: A Selection of Methods and 

Techniques"،Expert Systems with Applications،Vol. 13،No.1،1997p 55  .  

 



 

  

UO�

 رأس مال غير ملموس. .١
 من الصعوبة بمكان قياسه بدقة.  .٢
 سريع الزوال والفقدان.  .٣
 يتزايد باالستعمال.   .٤
 نفس الوقت. يمكن االستفادة منه في مراحل وعمليات مختلفة في  .٥
 يتجسد في أشخاص لديهم االستعداد لحمله.  .٦
  له تأثير كبير على المنظمة. .٧

ومع كـل مـا يواجـه المنظمـة مـن إشـكاالت وصـعوبات جمـة لغـرض تشـكيل رأس مـال 
معرفـــــي تســـــتند عليـــــه قـــــدرتها التنافســـــية فـــــإن المنظمـــــات الرائـــــدة حاولـــــت التغلـــــب علـــــى هـــــذه 

مقــدمتها اعتبــار رأس المــال المعرفــي موضــوعًا  الصــعوبات بطــرق وأســاليب متعــددة يــأتي فــي
وطــورت ، حرجــًا وٕاســتراتيجيًا يســتحوذ علــى اهتمــام خــاص مــن قبــل اإلدارة العليــا فــي المنظمــة

بعـــض المنظمـــات مقـــاييس خاصـــة لقيـــاس كفـــاءة االســـتثمار فـــي رأس المـــال الفكـــري باعتبـــاره 
  استثمار ذو مردود بعيد األمد وذو تأثير شمولي.

  المال المعرفي كميزة تنافسية .خامًسا: رأس 
Intellectual Capital as a Competitive Advantage  

مع التطور الحاصل في بيئة األعمال الدولية فقد أصبحت المنظمـات الحديثـة مراكـز 
بحـوث قائمـة علـى أســاس المعرفـة. ومـن ثــم فـإن المزايـا التنافسـية المعروفــة مثـل كلفـة اإلنتــاج 

اليــة وســرعة التســليم والمرونــة واالســتجابة للتغيــرات والتكيــف معهــا والتــي الواطئــة والجــودة الع
ـــة  ـــام المنظمـــات ببنـــاء مقـــدرات جوهري  Core-Competenceيمكـــن تحقيقهـــا مـــن خـــالل قي

  مستندة إلى قدرة المنظمة في التعليم المشترك ال سيما تنسيق المهارات اإلنتاجية والتنظيمية 
تاج المستخدمة) أضيفت إليها فـي الوقـت الحاضـر وكذلك تحسين وتكامل تقنيات اإلن

  مزايا تنافسية جديدة قائمة على أساس قدرة المنظمة المعرفية.
فاإلبــداع وتقــديم منتجــات تشــكل سلســلة متعاقبــة لتطــور تكنولــوجي متكامــل أصــبحت  

سمة المنظمات المعرفية في الوقت الحاضر. إن االتجاه الحـديث فـي اإلنفـاق واالسـتثمار فـي 
بحـث والتطـوير وتشــكيل رأس مـال معرفـي فــي المنظمـات فإنهــا تهـدف مـن خــالل ذلـك زيــادة ال

قدرتها في خلق إبداع تكنولوجي عام مستند إلـى معرفـة واسـعة وقـادرًا علـى تقـديم دعـم وٕابـداع 
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معرفيـــة لعـــدد كبيـــر مـــن المنتجـــات والخـــدمات التـــي يمكـــن أن تطـــور فـــي ظـــل هـــذه المظلـــة ال
  . )١(العامة

األمر خـروج عـن قواعـد العمـل السـابقة والتـي تتمثـل فـي إنفـاق اسـتثماري  ويمثل هذا 
متقطع لغـرض تحسـين أو تطـوير منتجـات منفـردة أو فـي أحسـن األحـوال بعـض مـن منتجـات 
ـــة فـــي عـــدم  كسلســـلة مترابطـــة. وهكـــذا فإنـــه يبـــدو أن خصـــائص رأس المـــال المعرفـــي والمتمثل

  تجسيد وسرعة الزوال والتزايد باالستعمال. 
ٕاذا كانـــت الميـــزات التنافســـية فـــي اإلطـــار القـــديم يمكـــن أن تستنســـخ وتقلـــد مـــن قبـــل و 

اآلخرين أو أنها تختفي أو تزول سريعًا بحكـم وجـود منافسـين أقويـاء ومتـابعين لعمـل المنظمـة 
فــإن الميــزات التنافســية المســتندة إلــى المعرفــة ورأس المــال المعرفــي يمكــن أن تخــرج مــن إطــار 

م كــون المعرفــة التــي تســتند إليهــا تمثــل خصــائص إســتراتيجية للمنظمــة ال هــذه اإلشــكالية بحكــ
  يمكن تقليدها بسهولة من قبل اآلخرين .

وتشــير أدبيــات اإلدارة اإلســتراتيجية إلــى أن المــورد لكــي يصــبح إســتراتيجًيا يجــب أن 
  : )٢(تتوفر فيه خصائص معينة منها 

 .د ثميًناأن يكون المور  .١
 أن يتسم بالندرة. .٢
 كن تقليده بسهولة.ال يم  .٣
  ال يمكن إحالل بديل محله.  .٤

وعنــد تأمــل هــذه الخصــائص ســيتبادر للــذهن تســاؤل حــول كيفيــة ومــدى انطبــاق هــذه 
  الخصائص على المورد المعرفي أو رأس المال الفكري. 

يمكــن القــول أن قيمــة وثمــن المــورد البشــري يتجلــى فــي أن المعرفــة ســتؤدي إلــى             
ات والمنتجــات وبــذلك تمكــن المنشــأة مــن البقــاء منافســة لآلخــرين وهــذه ميــزة تحسـين فــي العمليــ

تنافســـية ليســـت بالقليلـــة. ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن كـــون المعرفـــة نـــادرة فهـــذا أمـــر مـــرتبط بكونهـــا 
حاصـــل تــــراكم خبــــرات العــــاملين ومعـــرفتهم التطبيقيــــة فإنهــــا ســــتكون نـــادرة ألنهــــا مبنيــــة علــــى 

  .  )٣(لمنظمة وليس لمنظمة أخرى الخبرات الذاتية السابقة لنفس ا
                                                      

1   . Prahalad C. K. and Hamel G.،"Strategy as a Field of Study: Why Search for a New 

Paradigm"،Strategic Management Journal،Vol.15،1994،P.82. 

2  - Bollinger،Audrey S. and Robert D. Smith "Managing Organizational Knowledge as a Strategic 

Asset"،Journal of Knowledge Management،Vol.5،No.1،2001،P.10. 

3  - Prahalad C. K. and Hamel G.،"Strategy as a Field of Study: Why Search for a New 

Paradigm"،Strategic Management Journal،Vol.15،1994 p 105  
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وبالنســبة لخاصــية عــدم التقليــد بســهولة فــإن المعرفــة فــي أي منظمــة هــي خاصــة بهــا 
ولها بصماتها المميزة والتي ال تكتسب إال عبر فترة زمنية ومشـاركة مجـاميع العـاملين وتقاسـم 

ليـة اإلحـالل خبراتهم لذلك فهم مختلفون عن سائر المنظمـات األخـرى. أمـا مـا يخـص عـدم قاب
فهو مرتبط بالقدرة المميزة للمجاميع والتداؤب بين العاملين الذي ال يمكن نسخه وٕاحالله محل 

  المعرفة السابقة.
  سادًسا : إشكالية تكوين وٕادارة رأس المال المعرفي .

مــن خــالل تتبــع وضــع الــدول العربيــة يتضــح لنــا أن تــراكم رأس المــال المعرفــي وخلقــه 
حيــث تشــير اإلحصــاءات والتقــارير إلــى أن هــذه ، ية فــي الــبالد العربيــةيشــكالن معضــلة رئيســ

البالد هي األقل إنتاجا واستفادة من المعرفة. إننا ال نتحدث عن الحالـة العربيـة بشـكل خـاص 
  وٕانما نعتمدها مدخًال الستعراض معوقات ومشاكل إدارة رأس المال المعرفي بشكل عام . 

الية نراها متجسدة في عـدد كبيـر مـن المنظمـات فـي وفي حقيقة األمر فإن هذه اإلشك
دولنا سواًء كانت هـذه المنظمـات فـي القطـاع العـام أو الخـاص. ففـي إطـار تكـوين رأس المـال 
المعرفــي تقــف مجموعــة كبيــرة مــن مشــاكل بعضــها يــرتبط بجوانــب علميــة تكنولوجيــة والــبعض 

  اآلخر يرتبط بأبعاد ثقافية واجتماعية وسياسية.
ركيــز علــى المهــم منهــا دون الــدخول فــي معالجــة تفاصــيل كثيــرة فــإن بنــاء ولغــرض الت

  رأس المال الفكري يتطلب من وجهة نظر الدراسة : 
خلــــق أقطــــاب صــــناعية مــــن خــــالل عمليــــات دمــــج وديــــة فــــي بعــــض منظمــــات األعمــــال   -١

الخاصــة، وبالتــالي يصــبح لهــذه األقطــاب القــدرة الماديــة والبشــرية فــي تكــوين واالســتفادة مــن 
 لمعرفة المتاحة.ا

خلق محيط وٕاطار معرفي من خـالل تهيئـة األرضـية المناسـبة علـى الصـعيد الخـاص فـي   -٢
تكنولوجيا المعلومات وٕاعادة النظر في اإلجراءات والقوانين السائدة لكي تأخذ بنظـر االعتبـار 

 متطلبات تكوين هذه األقطاب المعرفية.
ة بالقطاعــات اإلقتصــادية المحوريــة أن يكــون هنــاك جامعــات ومراكــز بحــوث رائــدة مرتبطــ  -٣

التــي ســبق وأن أشــير إليهــا وأن يكــون هنــاك تعــاون كبيــر بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 
 بشأن خلق وتكوين المعرفة واالستفادة منها.

ضرورة أن تؤمن اإلدارات العليا للمنظمات بأن العصر الحـالي هـو عصـر معرفـي ولـيس   -٤
 تقديم منتجات وتحقيق وأرباح في سوق محلية فقط.بيئة تنافسية قائمة على أساس 
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التركيز على العناصر الجوهرية الممثلة لرأس المال المعرفي للمنظمة فكل منشأة تكون   -٥
لها مكونات معرفية وأصول فكرية تختلف عن المنظمات األخرى وهذا األمر ضروري لكي 

 ال تتشتت الجهود وتتبعثر الموارد.
المورد المعرفي الموجود أصًال قبل تشتيت الجهود في اقتناء  التركيز على حسن إدارة  -٦

أصول معرفية إضافية جديدة قد ال تقوى المنظمة على هضمها واالستفادة منها فالبداية 
 الصحيحة مهمة جدًا في مجال إدارة رأس المال الفكري.

تجسد في تنمية قدرة تشخيص هوية األصول المعرفية الحقيقية، حيث أن هناك إشكالية ت  -٧
اعتبار اإلدارة العليا نفسها أو بعض الحلقات اإلدارية القريبة منها مورًدا معرفًيا وحيًدا في 

 المنظمة األمر الذي يولد اإلحباط عند األصول المعرفية األخرى.
، بذل جهود كبيرة لخلق المعرفة الذاتية، أو تكوين رأس المال المعرفي الخاص بالمنظمة  -٨

بتت أن المعرفة المستوردة من الخارج غالًبا ما تكون استهالكية تزول حيث أن التجارب أث
بسرعة إال ما يتبقى منها متجسًدا في بعض األصول المعرفية ومسأهمًا في بناء رأس المال 

  . )١(المعرفي للمنظمة  
  سابًعا : مداخل تأصيل إدارة رأس المال المعرفي .

ق ومتعدد االتجاهات من قبل إن المعرفة وٕادارتها خضعتا إلى تنظير عمي
المتخصصين في مختلف العلوم وممارسين في مختلف المهن وحسب طبيعة عمل منظمات 
األعمال ما كان منها منتجًا للسلع والخدمات. يرى  أن إدارة المعرفة ما هي إال إستراتيجية 

. ويرى دقيقة للحصول على المعرفة الصحيحة في الوقت الصحيح إلى تحسين إدارة المنظمة
آخرون أنها أي إدارة المعرفة مجموعة من العمليات التي تحكم خلق وهضم واستغالل ونشر 

  . )٢(المعرفة للوصول إلى أهداف المنظمة 
ويــذهب أغلـــب البـــاحثين إلـــى كـــون إدارة المعرفـــة هــي إطـــار يحـــوي فـــي داخلـــه أربعـــة 

والســـــــلوك ، يعناصــــــر هـــــــي عمليـــــــات اإلنتـــــــاج، تكنولوجيـــــــا المعلومـــــــات، المخـــــــزون المعرفـــــــ
  . )٣(الشخصي

                                                      

للجمعية ا{قتصادية العمانية،مسقط  محمد عبد العال،موجھات التنمية الصناعية فى ا�قتصاد الجديد،ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوى - ١

  .١٥ص  -مرجع سابق  -٢٠٠٥اكتوبر، ٣-٢

   http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmوللمزيد: الموقع ا{ليكتروني :            -

  2  - O'Dell C. and Jackson C.،"If Only we Know What We Know: The Transfer of Internal Knowledge 

and Best Practice"،Free Press،New York،1998،P.4-5. 

3  -  Wiig K. M. et. al،"Supporting Knowledge Management: A Selection of Methods and 

Techniques"،Expert Systems with Applications،Vol. 13،No.1،1997,p105. 
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ولغرض التعامل الصحيح من الناحية اإلدارية والممارسة التنظيمية فإننا نرى أن 
عمليات التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة على خلق وهضم واستغالل ونشر المعرفة يجب 
 أن تسود في أي منظمة من المنظمات لكون المعرفة أصبحت رأس مال يتم التعامل معه كما

  هي الحال مع الموارد األخرى .
ولكون المعرفة تركيب معقد وليس مفهوم بسيط فإننا نالحظ اجتهاد العديد من 
الباحثين وطرح آراء وأفكار لدراسته في مداخل متعددة. ورغم تعدد هذه المداخل فإننا نجد 

داخل ال تكامل معرفي وترابط منطقي في طرح الرؤيا حول المعرفية وبالتالي فإنها أي الم
  تتعارض في توضيحها للمعرفة وٕادارتها.

  إن أهم هذه المداخل هي :
المدخل الفلسفي: يؤكد هذا المدخل بكون إدارة المعرفة معنية بالتنظير العلمي للمفهوم  -١

) وتهتم بكيفية جمع المعلومات حول الحقائق Epistemology of Knowledgeالمعرفي (
هداف وأنواع ومصادر المعرفة. كما تركز على العالقة االجتماعية والمنظمية وتركز على أ

 بين المعرفة والمفاهيم األخرى مثل درجة التأكد والسببية وتبرير المعتقد والشك وغيرها. 
المدخل اإلدراكي: يمثل هذا المدخل مسأهمة علماء اإلدارة ونظرية المنظمة والسلوك  -٢

تصادية ويعتبرونها أصل إستراتيجي مهم التنظيمي، وينظرون للمعرفة من زاوية قيمتها اإلق
وشرطًا لبقاء المنظمة منافسة في السوق بكفاءة وفاعلية لذلك ال بد لها من أن تحصل على 
قدر من المعرفة والخبرة بهدف تطبيقها لحل المشاكل اإلدارية والتنظيمية واستثمار الفرص 

 المتاحة.
حيث يفسر إدارة ، نظمات الشبكيةالمدخل الشبكي: يقوم هذا المدخل على نظريات الم  -٣

رأس المال المعرفي من خالل تركيزه على اقتناء وتقاسم ونقل المعرفة من خالل أنماط تبادل 
أفقية وانسياب متداخل للموارد وخطوط اتصال تبادلية ويعتبر أن اقتناء وتقاسم المعرفة بأنها 

) الذي تليه Organizational Learningالحلقة األولى في سلسلة التعلم التنظيمي (
 ممارسات جديدة أخرى ترى المنظمة أنها ضرورية.

مدخل الممارسة الجماعية: يستند هذا المدخل على المنظور االجتماعي والتاريخي  -٤
لدراسة المعرفة، حيث يرى أن المعرفة العلمية (البعض يرى المعرفة بشكل عام) أنها ملك 

على اإلطالق وليس هناك إال االتفاق واإلجماع عام للجمهور أو المجموعة أو أنها ال شئ 
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في تداول المعرفة وأنها نقلت من أجيال إلى أجيال بعملية تقليدية. إن المعرفة في إطار هذا 
 المدخل تمثل التزام وثقة للمجموعة في الرصيد المعرفي المتراكم .

تعامل مع المدخل الكمي: في إطار هذا المدخل تمثل المعرفة نظاًما متكامًال لل  -٥
المشكالت بطرق علمية محددة تعطي نتائج تتصف باألمثلية. إن تكنولوجيا المعلومات 
واالتصال تتغير في إطار هذا المدخل لتأخذ بعدًا عمليًا يتعامل مع مشكالت معقدة وكبيرة 

  . )١( ويعطي أهمية لألفراد من خالل المعرفة التي يزودهم بها
ة حاولنا استعراض المتاح من األدب اإلقتصادي هنا في إطار هذه الدراس الخالصة

حول مفهوم المعرفة ورأس المال المعرفي وٕاظهار أهميةكون رأس المال المعرفي يمثل ميزات 
تنافسية للمنظمات المعاصرة. ويالحظ االنتقال من التركيز على المنظمات كوحدات تنافسية 

ى تحقيق تميز نوعي وٕايداع وابتكار تقدم السلع والخدمات في إطار تنافسي تقليدي قائم عل
مستمر إلى اعتبار هذه المنظمات نظم معرفية تحاول أن تخلق ميزات تنافسية قائمة على 
أسس غير ملموسة وجديدة وهو أمر غير معهود في الفترات السابقة وهكذا يمكن استخالص 

  االستنتاجات التالية :
  ي عالم اليوم.ضرورة فهم وٕادراك أهميةرأس المال المعرفي ف -١
إن رأس المال المعرفي عملية تراكمية ولكنها تتطلب االستمرار وذلك للخصائص التي  -٢

  يتمتع بها هذا النمط من األصول غير الملموسة الفريدة وأهمها خاصية سرعة التالشي.
تدل كثرة البحوث والدراسات ومن قبل باحثين ينتمون إلى اختصاصات متنوعة مثل  -٣

دارة األعمال واالقتصاد ونظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والفيزياء وغيرها الفلسفة وإ 
  على حيوية رأس المال المعرفي وضرورة تنميته واالحتفاظ به كأصل رئيس في المنظمة.

تعطي خصائص رأس المال المعرفي من ندرة وقيمة عالية وعدم قابلية للتقليد إمكانية  -٤
لمنظمة يتطلب من اإلدارة العليا كل تركيز جهود في سبيل اعتباره أصل إستراتيجي ل

  االستفادة منه.
ضرورة أن تدرك إدارة المنظمة أهميةالتشخيص الواعي لما يشكل رأس مال معرفي من  -٥

مواردها البشرية العاملة لغرض العناية بهذه الموارد وتطويرها واالستفادة منها لخلق ميزات 
  تنافسية مستدامة.

                                                      

1  - Wiig K. M. et. al،"Supporting Knowledge Management: A Selection of Methods and 

Techniques"،Expert Systems with Applications،Vol. 13،No.1،1997,p109. 
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ن وجود مداخل متعددة إلدارة وتأطير رأس المال المعرفي فإننا نؤكد على بالرغم م -٦
ضرورة العناية بمدخل الممارسة اإلدارية الواعية والذكية فيما يتعلق بالتخطيط 

  والتنظيم والقيادة والرقابة والتوجيه.
 المبحث الثانى

 ماهية االقتصاد المعرفي أوالرقمي
)Knowledge Economy(  

ذا المبحث بيان ماهية االقتصاد المعرفي أوالرقمي وذلك فى المطلب سنتناول فى ه
االول ثم نتناول سمات وخصائص  وعناصر وفوائد االقتصاد المعرفى فى المطلب الثانى 

  وذلك على النحو التالى :
  المطلب االول 

 ماهية االقتصاد المعرفي أوالرقمي
د الذي يدور حول الحصول على يعرف االقتصاد الرقمى أو المعرفى بأنه االقتصا -١

المعرفة، والمشاركة فيها، واستخدامها، وتوظيفها، وابتكارها، بهدف تحسين نوعية الحياة 
بمجاالتها كافة، من خالل اإلفادة من خدمة معلوماتية ثرية، وتطبيقات تكنولوجية متطورة، 

موعة من واستخدام العقل البشري كرأس للمال، وتوظيف البحث العلمي  إلحداث مج
التغييرات االستراتيجية في طبيعة المحيط اإلقتصادي وتنظيمه ليصبح أكثر استجابة 
وانسجامًا مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعالمية المعرفة، والتنمية 

  . )١(المستدامة بمفهومها الشمولي التكاملي 
 knowledge society andفهوقد استخدم مصطلح اقتصاد المعرفه ومجتمع المعر 

knowledge economy  فـــي الفصـــل الثـــاني عشـــر مـــن كتـــابThe Age of 
Discontinuity  لـــPeter F. Drucker وكثيــرا مــا تســتخدم مصــطلحات متعــددة للتأكيــد .

على جوانب مختلفة القتصاد المعرفة منها مجتمع المعلومات واالقتصـاد، واالقتصـاد الرقمـى، 
  . )٢(جديد أو اقتصاد المعرفه وثورة المعلومات وشبكة االقتصاد ال

  
وبناًء على ما تقدم فان اقتصاد المعرفه في األساس يقصد به أن تكون المعرفة هي 
المحرك الرئيسى للنمو اإلقتصادي. واقتصادات المعرفه تعتمد على توافر تكنولوجيات 

                                                      

   http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmالموقع ا{ليكتروني :                - ١

2  - Peter Druuker،The Age of Discontinuity،Heinemann،London - 1975 -  p.19   .  
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من االقتصاد المبني على وعلى العكس ، المعلومات واالتصال واستخدام االبتكار والرقمنه
، وحيث يكون النمو مدفوعا بعوامل اإلنتاج التقليدية، حيث تلعب المعرفة دوًرا أقل، اإلنتاج

فإن الموارد البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر 
مبني على المعرفة وفي االقتصاد ال، المبني على المعرفة، األصول قيمة في االقتصاد الجديد

ترتفع المسأهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، وتتمثل في الغالب في 
 الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والرفيعة، مثل الخدمات المالية وخدمات األعمال .

سين نوعية وُيعرف إقتصاد المعرفة أيًضا بأنه استخدام التقنية وتوظيفها بهدف تح - ٢      
الحياة بكافة مجاالتها وأنشطتها من خالل اإلفادة من المعلومات واإلنترنت وتطبيقات 
المعلوماتية المختلفة بحيث أصبحت المعرفة محرك اإلنتاج والنمو اإلقتصادي في العالم وقد 
تمت االستفادة من التقنية في إنتاج وتجهيز ومعالجة وتوزيع وتسويق السلع والخدمات 

لها إلى اقتصاد معرفي، إما بتحويل المعلومات إلى سلع وخدمات، أو بتطوير السلع وتحوي
التقليدية عن طريق استخدام التقنية واالستفادة من الوسائل التقنية في تجاوز الحدود 
الجغرافية وعمليات التسويق واإلنتاج للبضائع المختلفة، وتجسيد مفهوم ذهاب السلعة أو 

 .  )١(يس العكس الخدمة إلى العميل ول
إن التحول الكبير من االقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة أحدث ثورة كبيرة في 
هذا المجال، مما انعكس إيجابًا على اإلقتصاديات المحلية والعالمية في معظم دول العالم 
التي استفادت من هذا التطور في زيادة الناتج المحلي لها، وٕايجاد فرص وظيفية جديدة 

واطنيها، وابتكار أساليب عمل إبداعية خالقة في إدارة األعمال والموارد البشرية والمالية لم
 واإلنتاجية.

وهذا التحول الكبير قلب المفاهيم النظرية والعملية في عالم المال واألعمال، بحيث 
أصبح االقتصاد الرقمي والعمل به هو السائد في أعمال القطاع الخاص العالمي ومؤسسات 

عمال وٕادارتها وعالقاتها مع قطاعات األعمال األخرى على المستوى المحلي والعالمي، األ
مما أنعكس إيجابًا على زيادة رؤوس أموالها وتضاعف أرباحها، بفضل استخدام التطبيقات 

 التقنية والمعلوماتية في هذا المجال. 
الدول والمجتمعات ويعد االقتصاد المعرفي توجها عالميًا حديثًا تسعى إلى تحقيقه  

من خالل االستفادة من معطيات العصر والتحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد 

                                                      

1  -   Reich،R.B.: Preparing students for tomorrow’s economic world. In S.B Bacharach. (Ed) Education 

reform: making sense of it all Boston: Allyn & Bacon (1990)p 55   .  
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المعلومات ومن إنتاج البضائع إلى إنتاج المعلومات، وٕايجاد اقتصاد رقمي يكون عموده 
الفقري شبكات االتصاالت والمعلومات، واالعتماد على قوة المعلومات والمعرفة ورأس المال 

 ي أكثر من االعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية. البشر 
وكما ذكر من قبل فقد كانت عوامل اإلنتاج حسب النظريـة الكالسـيكية فـي االقتصـاد 

، العمل أما في النظرية الكالسيكية الجديدة تم إدخال عامـل المعرفـةو  االرضو  هي رأس المال
لبشري هو أفضل انواع االستثمار النها تحقق ففي االقتصاد المعرفي االستثمار في العنصر ا

منفعــــة حديــــة أكبــــر حيــــث ان القيمــــة المضــــافة المحققــــة مــــن االســــتثمار فــــي المعرفــــة كبيــــرة 
النخفــــاص وانعــــدام التكلفــــة الحديــــه للمنــــتج ففــــي االقتصــــاد التقليــــدي الحاضــــر هــــو المســــتقبل 

الحاضــــر هــــو والماضــــي هــــو الحاضــــر وفــــي االقتصــــاد المعرفــــي  المســــتقبل هــــو الحاضــــر و 
فـي االقتصـاد ، يبـاع ماليـين المـراتو  في االقتصاد المعرفي المنـتج ينـتج مـرة واحـدة، الماضي

 التقليدي يجب أن يتم إنتاج المنتج في كل مرة .   
ويعتبر " اقتصاد المعرفة " فرعًا جديدًا من فروع العلوم اإلقتصادية، ظهر في اآلونة 

قًا لدور المعرفة ورأس المال البشري في تطور األخيرة، ويقوم على فهم جديد أكثر عم
 االقتصاد وتقدم المجتمع.

فالمعرفة رافقت اإلنسان منذ أن ، إن مفهوم " المعرفة " ليس باألمر الجديد بالطبع
وارتقت معه من مستوياتها البدائية مرافقة التساع مداركه وتعمقها حتى وصلت ، تفتح وعيه

يد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة اإلقتصادية واالجتماعية إلى ذراها الحالية، إال أن الجد
فقد شهد الربع ، وعلى نمو حياة اإلنسان عمومًا، وذلك بفضل الثورة العلمية التنكولوجية

األخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية، أال وهو التحول الثالث أو الثورة 
وتمّثل بثورة العلوم والتقانة فائقة التطور في ، ثورة الصناعيةبعد الثورة الزراعية وال، الثالثة

 المجاالت اإللكترونية والنووية والفيزيائية والبيولوجية والفضائية .  
وكان لثورة المعلومات واالتصاالت دور الريادة في هذا التحول فهي مكنت اإلنسان 

عرفي أكثر تأثيًرا في الحياة من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح عامل التطور الم
لقد باتت المعلومات مورًدا أساسيا من الموارد ، من بين العوامل األخرى المادية والطبيعية

المكمل ، اإلقتصادية له خصوصيته بل أنها المورد االستراتيجي الجديد في الحياة اإلقتصادية
 للموارد الطبيعة .

المعرفة بالنقود أو اإللكترون ال يمكن  وتجدر اإلشارة إلى أن بعض الباحثين قد شبه
إنها المورد الوحيد الذي ال ينضب بل وعلى ، لصاحبها أن يشعر بقيمتها إال إذا تحركت
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العكس من ذلك كما في خصائص مفهوم المعرفة يزداد حجمه باستمرار فيما لو أخضع 
 . )١( والتحاصص  للتشارك

تصادها إلى وضع استراتيجية تعليمية إن المؤسسات تلجأ حاليًا في سعيها لتنمية اق
ضمن إطار ما يسمى باقتصاد المعرفة لنشر المعرفة داخليًا على كل المستويات اإلفرادية 
والمجموعاتية وعلى مستوى المؤسسة ككل، وذلك بهدف توليد مقدرات على صعيد تحقيق 

 األهداف االستراتيجية للمؤسسة وتحسين أدائها.
تراتيجية تعليمية في المؤسسة سيساعد المديرين في خلق ومن المؤكد إن تطبيق اس

عمليات جماعية وفردية تمكن من رفع مستوى جودة العمل، وبالتالي توليد قيم إضافية لـه 
ونشيرهنا إلى تطور مفهوم االقتصاد الجديد بحيث أصبح ، تزيد من الموارد المالية للمؤسسة

وذلك في خضم الحدث عن تطور ، اديةينظر إليه كأسلوب جديد في المقاربات اإلقتص
االقتصاد كعلم لدرجة أن بعض اإلقتصاديين يعتبر اإلقتصاديات الحديثة منظومة تكيفية 

  .   )٢(ديناميكية، بدًال مما كان ينظر إليها كمنظومات توازن مغلقة ومعقدة ولفترة طويلة 
طاقة وهي إن أهم ما يميز االقتصاد الجديد اعتماده على مصادر أخرى غير ال

مصادر غير حسية كالمعرفة والمعلومات وٕادارة المعرفة، لدرجة أن تلك المصادر غير 
الملموسة غدت مجاًال رحًبا للتنافس العالمي وأصبحت موضوًعا لمهن مستقبلية في إطار 
المنظومة اإلقتصادية العامة فضًال عن كونها مولدًا فعليًا للثروة. ويمكن وصف الوضع 

صاد بأنه يقع في منتصف الطريق بين االقتصاد التقليدي المتوازن المغلق القائم الحالي لالقت
 على الطاقة وبين االقتصاد الجديد القائم على المعرفة.

ولعل البعض ومنهم عالم اإلدارة األميركي " بيتر دروكر " يرى أن العالم صار 
نات موادها األولية والعقل يتعامل فعًال مع صناعات معرفية تكون األفكار منتجاتها والبيا

إلى حد باتت المعرفة المكون الرئيسي للنظام اإلقتصادي واالجتماعي ، البشري أداتها
من هذا المنطلق أصبحت البشرية على عتبة عصر جديد تلعب فيه إجراءات ، المعاصر

المعرفة حقن االختراعات في االقتصاد وتقارب التقانة العالية دورًا مفتاحيًا في تسريع حركة 

                                                      

1    - Pan،Shanl. & Scarbrough،harr (1999): Knowledge Management in practice: An exploratory case 

study. Technology analysis & strategic management،vol. 11،No. 3 pp 359-374   .  

2   - Ulrich،D. (1998): A new mandate for human resources. Harvard business review،Vol. 76،No. 1: ) PP 

124-134   -  
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وضخها من أقنية العولمة الجارية حاليًا. وفي هذا السياق بزغت مفاهيم االقتصاد الرقمي 
  .  )١(والتجارة اإللكترونية التي تشكل المعرفة جوهرها والقوة المحركة الرئيسية فيها 

كما يعرف االقتصاد المعرفي أو الرقمى  بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر   -  ٣
ويعرف أيًضا بأنه يستخدم ، تاج لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرعاإلن

 لتكوين وتبادل المعرفة كنشاط اقتصادي "المعرفة كسلعة".
وقـــد عـــرف برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي االقتصـــاد المعرفـــي بأنـــه نشـــر المعرفــــة 

اإلقتصـــادي، والمجتمــــع ، تمعـــيوٕانتاجهـــا وتوظيفهـــا بكفايـــة فـــي جميــــع مجـــاالت النشـــاط المج
المدني، والسياسة، والحياة الخاصة وصوًال لترقيـة الحالـة اإلنسـانية بـاطراد ؛ أي إقامـة التنميـة 

ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيـع النـاجح للقـدرات البشـرية ، اإلنسانية باطراد
ات االقتصــاد المعرفــي فتتمثــل فــي علــى مختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بمحفــز 

علومـــــات بشـــــكل أســـــرع وٕاتاحتـــــه العولمـــــة وانتشـــــار الشـــــبكات ممـــــا أدى إلـــــى زيـــــادة انتقـــــال الم
  .)٢(للجميع

وهو يعني في جوهره تحول المعلومات آلي أهم سلعة في المجتمع بحيث تم تحويل 
ومات من أهم المعارف العلمية إلي الشكل الرقمي وأصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعل

العناصر األساسية في االقتصاد المعرفي. إًذا "االقتصاد المعرفي" هو مبدئًيا االقتصاد الذي 
، يحقق منفعة من توظيف المعرفة واستغالل معطياتها في تقديم ُمنتجات أو خدمات متميزة

. ومن جديدة أو ُمتجددة، ُيمكن تسويقها وتحقيق األرباح منها وتوليد الثروة من خالل ذلك
هذا الُمنطلق فإن االقتصاد المعرفي يقوم بتحويل المعرفة إلى ثروة. وفي العمل على تحقيق 

فإن االقتصاد المعرفي يوفر وظائف ليس للمؤهلين معرفيًا فقط، بل للمبدعين ، ذلك
والمبتكرين أيًضا وألصحاب المهارات الداعمة ألعمالهم. أي أن اقتصاد المعرفة ال يولد 

 ، بل ُيقدم فرص عمل جديدة أيًضا.  الثروة فقط
وترى الدراسة ان االقتصاد الرقمى أو المعرفي هو نمط جديد يختلف في كثير من 
سماته عن االقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية وهو يعني في جوهره تحول 

شكل الرقمي المعلومات إلي أهم سلعة في المجتمع بحيث يتم تحويل المعارف العلمية آلي ال
واصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العناصر األساسية في االقتصاد 
المعرفي، ومن ثم يمكن تعريف االقتصاد الرقمي على انه ممارسة األنشطة اإلقتصادية في 

                                                      

1  - Peter Druuker،The Age of Discontinuity،Heinemann،London – 1975  p. 44   .  

  www.un.orgعلى الموقع الرسمي لºمم المتحدة :  -عن ا�قتصاد المعرفى  ٢٠١٠راجع تقرير ا�مم المتحدة الصادر فى عام  - ٢
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المجال اإللكتروني باستخدام وسائط اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، من خالل ايجاد 
ما بين اطراف النشاط اإلقتصادي ؛ بما يعني ان االقتصاد الرقمي هو البديل  روابط فعالة

  الطبيعي عن االقتصاد التقليدي .
ويمكن ان نستخلص أيًضا من التعريفات السابقة ان االقتصاد المعرفي أو الرقمى  

  يتميز بمالمح وسمات معينة نذكر منها :
  امل أساسي في تقييم الشركة المالي.لم تعد الموجودات الفيزيائية للشركة تشكل ع - 
  .التكاليف وبالتالي يحدد األرباح لم يعد كبر حجم الشركة يتطلب زيادة في - 
  لم يعد هناك مواقع مالية أو تقنية تمنع النفاذ للمعلومات. - 
  لم يعد تأسيس شركات عالمية يتطلب استثمارات مالية ضخمة. - 
  بها. تحول المعلومة إلي سلعة يمكن االتجار - 
  أصبح للمعلومة قيمة تبادلية وقيمة استعمالية. - 

وبذلك فإن االقتصاد الرقمي يتكون من مكونين أساسيين األول األعمال اإللكترونية 
 ومنهما يتفرع المكونات الفرعية لإلقتصاد الرقمي :، والثاني التجارة اإللكترونية

 أوًال : األعمال اإللكترونية :
ونية على انها التحول في اإلداء من التقليدي إلى اإللكتروني، ويندرج وتعرف األعمال اإللكتر 

 تحت األعمال اإللكترونية كل من :
اإلدارة اإللكترونية: وهي تنفيذ وظائف اإلدارة وممارسة النشاطات اإلدارية باستخدام  -١

وسائل تكنولوجيا المعلومات واستخدام المعدات اإللكترونية وعلى رأسها الحاسوب، 
قسم اإلدارة اإللكترونية إلى قسمين، األول اإلدارة الداخلية والتي تتعلق بتنفيذ األعمال وتن

اإلدارية واالنشطة اإلدارية داخل المنشأة، والقسم الثاني يتعلق بتنفيذ وٕادارة الخدمات 
 الخارجية للمنشأة.

ألعمال والوثائق األرشفة اإللكترونية: وهي استخدام انظمة األرشفة اإللكترونية ألرشفة ا -٢
 وحفظها على اجهزة الحاسوب.

الخدمات اإللكترونية: وهي تقديم الخدمات وتنفيذها إلكترونيًا وعلى مدار الساعة، ومنها  -٣
 الخدمة الحكومية اإللكترونية .
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ــــــي مجــــــال تكنولوجيــــــا المعلومــــــات الخالصــــــة  إذا هــــــى  تميــــــز عصــــــرنا بتطــــــورات مذهلــــــة ف
ـــز بتعـــاظ ـــةالمعلومات والمعرفـــة فـــي االقتصـــاد والمجتمـــع، ممـــا واالتصـــاالت، كمـــا يتمي م أهمي

ـــدة مثـــل االقتصـــاد اإللكترونـــي واقتصـــاد المعرفـــة والتجـــارة  اســـتدعى إطـــالق مصـــطلحات جدي
  . )١(إلخ  …اإللكترونية واألعمال اإللكترونية والمصارف اإللكترونية والنقد اإللكتروني 

  المطلب الثانى
  تصاد المعرفىسمات وخصائص وعناصر وفوائد االق

  فوائد االقتصاد المعرفي : -  
  يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع . -١
  يصل إلى كل محل تجاري ومكتب وٕادارة ومدرسة . -٢
  يحقق التبادل إلكترونًيا . -٣
  ويستحدث وظائف جديدة.، يغير الوظائف القديمة -٤
  ت جميعها.يقوم على نشر المعرفة وتوظيفها وٕانتاجها في المجاال -٥
يرغم المؤسسات كافة على التجديد واإلبداع واالستجابة الحتياجات المستهلك أو  -٦

  المستفيد من الخدمة.
  . )٢(له أثر في تحديد: النمو، واإلنتاج، والتوظيف، والمهارات المطلوبة   -٧
  عناصر االقتصاد المعرفي : -

رفي يعتمد على عدة ومن التعريفات السابقة يمكن ان نتبين ان االقتصاد المع
  عناصروهى :

  بنية تحتية مجتمعية داعمة. -أ 
  الربط الواسع ذو الحزمة العريضة بين كافة المجاالت. -ب 
  سهولة الوصول إلى اإلنترنت. –ج 
توفير المجتمع المتعلم الذى يعتمد بشكل اساسى على استخدام تكنولوجيا المعلومات  –د 

  واالتصاالت ..

                                                      

  -  ١٩٠باب مصر العدد العدد جريدة ش-ا�قتصاد الشبكي ومستقبل التدفقات العربية البينية  -لمزيد من التفصيل أ.د سعيد عبد الخالق  - ١

 . ١ھـ   السنة الرابعة ص ١٤٣١محرم٢٦ -م   ٢٠١٠يناير١٢الث-ثاء 

2 -  Corridor. A paper submitted to Special Libraries Association– Arabian Gulf Chapter Annual 

Conference،Dubai،1997 p 121. 
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البشرية من عمال وصناع لديهم معرفة وقدرة على التساؤل، والربط بين توفير الموارد  –و 
  المعلومات وتحليلها .

  توفير منظومة بحث وتطوير فاعلة وهو ما يتطلبت زيادة االعمادات للبحث العلمى . - ز
إًذا تتمثل عناصر االقتصاد المعرفى أو الرقمى في  ستة مسائل مهمه تتحدد فى 

  :  الشرح والتفصيل التالى
  : ضرورة توافر البنية التحتية المجتمعية الداعمة : أوًال 

تعــّد البنيــة التحتيــة لتقانــة المعلومــات واالتصــاالت لبـــلد مــا العامــل األهــم فــي تحديـــد 
قدرتــــه علـــى االنتقــــال إلـــى االقتصـــاد العـــالمي المبنـــي علـــى المعرفـــة وتشـــكل كثافـــة الخطـــوط 

حواســـــيب الشخصـــــية ومـــــدى اســـــتخدام اإلنترنـــــت مـــــن الثابتـــــة والنقالـــــة وانتشـــــار ال –الهاتفيـــــة 
المؤشـرات األساسـية لهـذه البنيـة التحتيـة،إن تقنيـات المعلومـات واالتصـال ال تعمـل منفـردة بـل 

  تعمل مًعا،لذلك فنموها يؤدي إلى نمو في القطاعات األخرى من االقتصاد.
صناعة ونتيجة لتقارب العديد من هذه الصناعات: علوم الحاسوب، االتصاالت و 

صناعة السمعي / البصري،النشر وتسجيل الصوت والوسائط  كان لهذه الثورة  –المحتوى 
  المتنوعة عدد من التبعات (السياسية واإلقتصادية).

أيًضا يجب عدم تجزئة صناعة الوسائط المتعددة عن صناعة االتصاالت وتقارب    
سة للوسائط المتعددة التي تتحكم الشبكات وعولمة الصناعات الثقافية وٕانتاج المكونات الرئي
  بالمحتوى (المضمون) وأدوات النقل لتقديم ذلك المضمون.

وتمثـــل الوســائط المتعـــددة مرحلـــة مــن المراحــل فــي تطــور الوســائل (الطــرق التقليديــة) 
إلنتــاج ومعالجــة وٕارســال ونشــر البيانــات وأحــد المميــزات الرئيســة للوســائط المتعــددة هــو القيمــة 

يب والصـــــــفقات التجاريـــــــة التـــــــدر  –ا يتعلـــــــق باأللعـــــــاب واألعمـــــــال المرجعيـــــــة المضـــــــافة فيمـــــــ
  .)١(واالتصاالت

إذا تشكل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت البنية التحتية القتصاد المعرفة وللتجارة 
اإللكترونية، وبديهي أنها تشكل البنية التحتية العصرية المالئمة للتعاون اإلقتصادي العربي،  

  ا يلي أهم التوجهات المقترحة في هذا المجال: ونوجز فيم
إذ أن وجود بنية تحتية قوية وتدعيم  Infra-Structureتشييد وتطوير البنى التحتية  -١

ويدعم التعاون اإلقتصادي ، نظم االتصاالت، سيسمح بنشر استخدام التجارة اإللكترونية
  العربي. 

                                                      

 . ٤٢ع المعلومات " مرجع سابق ص حسانة محيى الدين" اقتصاد المعرفة في مجتم - ١
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ولوجيا المعلومات من خالل تخفيض الرسوم محاولة توسيع القاعدة الشعبية المهتمة بتكن -٢
على التجهيزات الحاسوبية أو تقديم تسهيالت تشجيعية لألفراد والنوادي والجمعيات التي 

  ترغب باقتناء تجهيزات حاسوبية لخدمة أغراض التدريب أو البحث أو التطوير. 
استراتيجيات وضع سياسة عربية لتكنولوجيا المعلومات تستند إلى السياسات، وتبني  -٣

لتحقيقها، وآليات تنفيذ تطال مركبات منظومة العلم والتكنولوجيا لصناعة البرمجيات. مع 
إنشاء صناديق وطنية وصندوق عربي مشترك لدعم المخاطرة في مشاريع شركات البرمجيات 

  العربية. 
نين تنمية السوق العربية وزيادة الطلب الحكومي على النظم البرمجية مع تطبيق قوا -٤

  حماية الملكية الفكرية. 
  تعديل وتحديث التشريعات لتشجيع االستثمار والتصدير في صناعة البرمجيات   -٥

  مع إصدار قوانين تنظيم تداول المعلومات وتنظيم أمن المعلومات والشبكات. 
إصدار قوانين لدعم الجودة واالعتماد وتحديد المعايير والمواصفات في مجال الصناعة  -٦

  مجية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. البر 
السعي إلى إيجاد حاضنات إلطالق مبادرات استثمارية جديدة ناجحة في مجال  -٧

  البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
العمل على تأسيس مؤسسات داعمة لالستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات  -٨

عد أبحاثًا تتضمن التنبؤ واالستطالع والتوعية والتقييم واالتصاالت، وخاصة المراكز التي ت
  والمتابعة وٕادارة الصناعة. 

  . )١(تطبيق مقاييس الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -٩
  الربط الواسع ذو الحزمة العريضة :  - ثانيًا 

الل إنشاء من خ  SMEيستلرم األمر دعم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   -١  
بوابة إلكترونية مخصصة لألعمال اإللكترونية، حيث يمكن لهذه البوابة أن تتضمن عدة 
فعاليات مثل ( السوق اإللكترونية والصيرفة اإللكترونية واالستشارات مع إمكانية االشتراك 
في العروض والطلبات أو المفاوضات حولها وكذلك المزادات اإللكترونية وخدمات الشحن 

  الخ).… ت المعلومات وخدما

                                                      

محمد عبد العال،موجھات التنمية الصناعية فى ا�قتصاد الجديد،ورقة مقدمة إلى المؤتمر السنوى للجمعية ا{قتصادية العمانية،مسقط  - ١

  .٣٣ص  -مرجع سابق  -٢٠٠٥اكتوبر، ٣-٢
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على أن تكون االستفادة من هذه البوابة واالستفادة من تطبيقات التبادل بين    
المؤسسات تقدمها الحكومة دعمًا مجانيًا بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة لنجاح وازدهار 

  أعمالها. 
حول  اإلفادة من بوابات إلكترونية عربية إلعالم المؤسسات الصغيرة بالزمن الحقيقي -٢

  بعض فرص األعمال التي تقع ضمن مجال اهتمامها. 
 –الفرنسية  –إضافة إمكانية البحث والترجمة بلغات أوروبية أساسية ( اإلنكليزية  -٣

األسبانية ) إلى جانب اللغة العربية لتحقيق فرصة دخول المؤسسات العربية  –األلمانية 
العالمي، كما يعطي المؤسسات الصغيرة في سالسل تزويد وٕانتاج وخدمات على المستوى 

  العربية الصغيرة إمكانية النفاذ إلى األسواق العالمية دون كلفة كبيرة. 
عربية وتسمح أيًضا بالنفاذ إلى  B2Bإنشاء بوابات إلكترونية تتضمن تطبيقات  -٤

  المؤسسات األوروبية من خالل إمكانية البحث والترجمة باللغات األوروبية األساسية. 
راتيجية اتصاالت عربية توفر رؤية صحيحة لظاهرة نمو مواقع اإلنترنت اعتماد است -٥

العربية، وٕاعطاء األولوية للنوع ال للكم والحرص على تشجيع المواقع الديناميكية القوية ذات 
االهتمام بتزويد هذه المواقع بإمكانات التدريب المباشر عبر الشبكة، و  القدرة التنافسية العالية،

  ).. الخ.FAQوبة المتكررة (األسئلة المطل
تشجيع المؤسسات الصغيرة العربية إلقامة عالقات تعاون على المستوى العربي  -٦

وعالقات تعاون أيًضا مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة األوروبية، وتقديم استشارات مفيدة 
ناء حلول لها حول التجارة اإللكترونية والتعاقد من الباطن والتعاقد الجزئي وذلك من خالل ب

  متخصصة. 
تعاني المؤسسات الصغيرة من مشكالت عديدة أهمها عدم قدرتها على الحصول على  -٧

المعلومات المحدثة حول فرص العمل، وال بد من دعم هذه المؤسسات بمثل هذه الخدمات 
لكي ال يضيع مدير المؤسسة الصغيرة ساعات من العمل من أجل الحصول على هذه 

  المعلومات. 
لومات هامة للمؤسسات الصغيرة مثل نقاط االتصال والمواقع والبوابات التي تقديم مع -٨

تتضمن توفير اتصال المؤسسة مع زبائن معتمدين ومزودين وذلك بهدف تسهيل المشاركة 
  والتشبيك. 

تخصيص برامج كبيرة لدعم وتمويل مشروعات هامة يمكن إنجازها بفضل تعاون سلسلة  -٩
  . من المؤسسات الصغيرة العربية
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إيجاد آليات دائمة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق عربي،  -١٠
وفقًا لشروط محددة، كأن توضع أولويات للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة عالية، أو 

  المشروعات التي تساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا.
  : سهولة الوصول إلى اإلنترنت .ثالثاً 

تقنية مستخدمة في اقتصاد المعرفة، كما تتميز شبكة اإلنترنت بأنها اإلنترنت أهم       
  األوسع نموًا واألسرع تطورًا واألكثر شعبية بين التقنيات المعاصرة.
  ومن ثم يجب تسهيل الوصول إلى شبكة اإلنترنت عن طريق :  

معها تحديد خطة استيراتيجية في طريقة التعامل مع اإلنترنت واستخدامها والتفاعل  -١
وخاصة في مجال تبادل المعلومات والنشر اإللكتروني واألعمال اإللكترونية والتعاون 

  الصناعي  والتجارة اإللكترونية.
التركيز على تطوير مواقع الشركات  على اإلنترنت، وجعلها أكثر ديناميكية وأكثر قدرة  -٢

  ل فعال. على جذب المستفيدين، وتحقيق إنجاز عمليات تجارية وتسويقية بشك
التوثيقي والمعلوماتي، و  تشجيع النشر على اإلنترنت واالهتمام بنشر الوعي المعرفي -٣

  واالهتمام بصورة خاصة بنشر الوعي العلمي التكنولوجي. 
اإلفادة من تبادل المعلومات بين البلدان العربية عبر اإلنترنت مما يتطلب وجود هيئة  -٤

  لدول العربية التي ترغب بالعمل من خاللها. مركزية عربية تشكل بالتوافق بين ا
  اإلفادة من اإلنترنت في المجاالت التالية :  -٥
  دعم التجارة اإللكترونية.  - 
  دعم التعاون اإلقتصادي العربي.  - 
  دعم تعليم وتدريب القوة البشرية العلمية.  - 
  دعم نشاطات مؤسسات عربية استشارية للهندسة والتخطيط.  - 
  مات المعلومات. تطوير خد - 
  تعزيز خدمات المقاييس والقواعد القانونية واالختبارات.  - 
  تعزيز التعاون بين الباحثين العرب.  - 
ربط أي تطور باستخدام اإلنترنت وخدمات المعلومات بصورة عامة مع تطورات مماثلة  - 

رة ضمن إطار نهضة تنموية شاملة واالهتمام بصورة خاصة باقتصاد المعرفة والتجا
  اإللكترونية والتعاون اإلقتصادي العربي. 
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  : توافر المجتمع المتعلم:رابًعا 
يشكل التعليم األساس الديناميكي إلنجاز التوجهات السابقة، فهو المفصل األساسي 
في بناء مجتمع المستقبل، وبقدر ما يستطيع المجتمع العربي تطوير مؤسساته التعليمية وبناء 

  سليمة، بقدر ما يصبح الطريق سهًال أمام أي توجه نحو التطوير.  استراتيجيات تعليمية
  ويمكن إيجاز أهم توجهات التعليم فيما يلي : 

التنسيق بين البرامج التعليمية الوطنية والعربية لتحقيق االنسجام التام بين مرحلة التعليم  -١
التي يشهدها التعليم في األساسي ومرحلة التعليم العالي بما يتناسب مع التغيرات البنيوية 

العالم، وبما يخدم متطلبات التحول إلى االقتصاد الرقمي، وبما يدعم التعاون اإلقتصادي 
  العربي. 

تحديث عمليات التعليم واإلعالم والتوجيه التربوي ونقلها من إطاراتها التقليدية الراهنة،  -٢
  يير الفكري واالجتماعي. إلى حيث تصبح هذه العملية في الموقع األول في مشروع التغ

التركيز على تهيئة الطلبة للتعامل مع النظم الحديثة وخاصة في مجال التجارة  -٣
اإللكترونية واقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وفي مجال خدمات 

  المعلومات، واالهتمام بتزويد الطلبة بالقدرة على المحاكمة.
د المتوسطة والجامعات، بما يناسب تزويد سوق العمل السعي إلى تطوير المعاه -٤

بالخريجين الذين يتقنون المهن المناسبة والمطلوبة في سوق العمل، بل ويجب أن تكون 
المؤسسة التعليمية هي السباقة في توقع التوسع أو التوجه نحو مهن جديدة، واستباق سوق 

  العمل بتهيئة الكادر المناسب لهذه المهن،.
فيد في هذا التوجه مشاركة القطاع الخاص بالمسأهمة في توظيف استثمارات جديدة ومن الم 

في مجال إنشاء المعاهد المتوسطة والجامعات شرط وجود رقابة حكومية مناسبة على النظم 
  ). ١التعليمية والتجهيزات المناسبة (

الوطن العربي االهتمام بإيجاد نظم مرنة للمؤسسات العلمية البحثية في جميع أنحاء  -٥
  تسمح بانتقال الباحثين من موقع إلى آخر وفقًا لضرورات البحث العلمي. 

  إنشاء صندوق عربي مشترك يعمل على دعم البحث العلمي وتشجيع اإلبداع.  -٦
السعي إلى تأسيس نظم عالقات علمية وطنية في البلدان العربية ودعم التعاون والتبادل  -٧

  بين هذه النظم. 

                                                      

 . ٤٨سابق ص حسانة محيى الدين" اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات " مرجع   - ١
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على زيادة االرتباط بين المؤسسات البحثية وربط المؤسسات البحثية بالجامعات  العمل -٨
وكليات الهندسة مما سيوفر طاقة أكبر للتصدي لمهام البحث العلمي ونقل وتوطين 

  التكنولوجيا، ويتطلب ذلك إنشاء شبكة عربية للتعليم العالي والبحث العلمي. 
ت ومراكز البحث العلمي العربية وخاصة في العمل على زيادة التعاون بين الجامعا -٩

مجال إنشاء حاضنات تكنولوجية تهيئ الظروف المناسبة النطالق مبادرات اقتصادية 
  تكنولوجية صغيرة ومتوسطة، مما سيسأهم في دعم نقل وتوطين التكنولوجيا.

العربية السعي إلى تكليف المكاتب االستشارية والمراكز البحثية الوطنية في البلدان   - ١٠
بإنجاز الدراسات التي تتوالها حاليًا المراكز األجنبية، فال يمكن للمراكز الوطنية أن تنمو 
وتطور خبراتها إال مع ازدياد الطلب على الخدمات التي تقدمها، لذلك ال بد من العمل على 

  زيادة الطلب الحكومي الموجه إلى هذه المراكز. 
ة هي عنصر أساسي في التوجه نحو التعاون اإلقتصادي إن الثقافة العربية المشترك       

العربي، وٕان تعزيز السمات المشتركة للثقافة العربية باإلفادة من التقنيات العصرية في مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وأنظمة الوسائط المتعددة ( المالتي ميديا ) يشكل أحد 

فة العربية ودعم التعاون اإلقتصادي العربي. التوجهات األساسية نحو بناء اقتصاد المعر 
  ونوجز فيما يلي التوجهات المقترحة: 

تشجيع خلق قنوات اتصال بين الفعاليات الثقافية في البلدان العربي المختلفة، مما  - ١١
  يشكل الشرط األساسي لتعزيز السمات المشتركة للثقافة العربية. 

عالمية في مجال التوعية العلمية والتقنية حث وسائل اإلعالم على إطالق حمالت إ - ١٢
وخدمات المعلومات والتركيز على المفاهيم الجديدة مثل اقتصاد المعرفة والتجارة اإللكترونية 
ومجتمع المعلومات، وذلك في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على البنى اإلقتصادية 

  واالجتماعية.
وتشجيع هذا التوجه من خالل  Info – Structureالعمل على تطوير بنى المعلومات  - ١٣

إنشاء صندوق خاص يسأهم فيه القطاعان الحكومي والخاص وتسهيل التبادل وانتقال وتوزيع 
المواد الثقافية المطبوعة والرقمية من كتب ودوريات في جميع أنحاء الوطن العربي مما 

  ا. يسهل توسيع الطلب على هذه المواد، وزيادة النسخ المطبوعة منه
تطوير المؤسسات الثقافية واإلعالمية الموجودة وذلك بهدف العمل على إعادة الثقة  - ١٤

في استمرارية االنتماء العربي وشحذ األجيال المعاصرة الستكشاف ما يملكه العرب وما قد 
  يملكونه مستقبًال. 
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  التساؤل والربط.القدرة على و  العمال والصناع الذين  لديهم المعرفةو  توافر الفنيين خامًسا:
  ).   ١: توافرمنظومة البحث والتطوير الفاعلة (سادًسا

  الخالصة :
ترى الدراسة ان االقتصاد القائم على المعرفة يتميز بعدد من الخصائص نبينها على النحو   

  التالي :
االبتكار الذى يتطلب ضرورة توفير نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات  -١

ه وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفه المتناميه واستيعابها االكاديمي
  وتكييفها مع االحتياجات المحلية .

اإلهتمام بالتعليم يعد امر أساسي وضرورى لإلنتاجيه والتنافسيه اإلقتصادية. مما يتعين  -٢
ل البشري القادر على على الحكومات ان توفر اليد العاملة الماهره واإلبداعية أو رأس الما

  ادماج التكنولوجيات الحديثة في العمل.
تنامى الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فضال عن المهارات االبداعيه  -٣

  في المناهج التعليميه وبرامج التعلم مدى الحياة. 
تسهل نشر  أن توفير البنية التحتية المبنيه على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٤

  وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفها مع االحتياجات المحلية. 
ايجاد حوافز تقوم على اسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل االطر القانونية  -٥

والسياسية التي تهدف إلى زيادة اإلنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى 
ت أكثر اتاحة ويسر، وتخفيض التعريفات الجمركيه جعل تكنولوجيا المعلومات واالتصاال

  على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسيه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . 
  

   

                                                      

1  - Corridor. A paper submitted to Special Libraries Association– Arabian Gulf Chapter Annual 

Conference،Dubai،1997 p 147 
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  المبحث الثالث
  التنمية المستدامة دوراالقتصاد المعرفى فى تحقيق

ها وأهدافها فى هذا المبحث سنتنناول بيان ماهية التنمية المستدامة ثم بيان خصائص      
فى المطلب االول ثم ما هو دوراالقتصاد المعرفى فى تحقيقها  فى المطلب الثانى وذلك على 

  النحو التالى:
  المطلب األول

  مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها وأهدافها
  مفهوم التنمية المستدامة : - أوًال 

ن فى جل شغلت قضية التنمية المتواصلة بيئيا إهتمام الكثير من المفكري
التخصصات العلمية، بسبب األثار السلبية الناتجة عن التنمية المنتهجة خاصة فى المجال 
الصناعى، والتى أثرت بشكل كبير على صحة اإلنسان وحياته، وحياة الكائنات الحية 

  األخرى، نتيجة للتلوث الهائل الحادث فى التربة والهواء والماء. 
من ذى قبل أن المشكالت البيئية واإلجتماعية، تولدت كنتيجة وتيقن العالم اليوم أكثر       

حتمية للطريقة التى انتهجت لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، فى إطار المناهج التنموية 
المتبعة، مما تطلب التفكير فى نوع جديد من التنمية يراعى شروط المحافظة على البيئة 

  طار متوازن، وهو ما تسمى بالتنمية المستدامة.واالستقرار اإلقتصادي واالجتماعى فى إ
وقد ظهر مفهوم ومصطلح التنمية المستدامة كرد طبيعي على التخوف الناجم عن     

تدهور البيئة الناتج عن األسلوب التقليدي للتنمية الذي يقوم على التنامي السريع لإلنتاج 
اإلنسان وعلى الموارد الطبيعية  دون اعتبار لآلثار السلبية التي يخلفها هذا التنامي على

  . )١(وعلى االقتصاد 
تلك التنمية ) التنمية المستدامة على أنها (Websterكما عرف قاموس ويبستر (

التى تستخدم الموارد الطبيعية، دون أن تسمح بإستترافها أو تدميرها جزئًيا أو كليا، أى 

                                                      

يتكون مفھوم التنمية المستدامة من لفظتين، ھما: التنمية، والمستدامة. والتنمية في اللغة مصدر من الفعل (نّمى) يقال: أنميت الشيء  - ١

أما كلمة المستدامة فمأخوذة من ونميته: جعلته ناميًا. والتنمية لغة من النماء: وھي الزيادة والكثرة، والتنمية ھي العمل على إحداث النماء. 

، ٢١٣م، ص ص٢٠٠٦استدامة الشيء، أي: طلب دوامة. أنظر: ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، الجزء الخامس عشر، 

٣٤١.  

 ويعود أول ربط للمصطلحين السابقين (التنمية وا{ستدامة)، وإستخدام عبارة التنمية المستدامة، فى تقرير ا{تحاد الدولى

) تحت عنوان " ا{ستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة"، ومنذ الظھور الرسمى للتنمية المستدامة، ١٩٨٠للمحافظة على البيئة سنه (

  تعددت التعريفات لھذا المفھوم.
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ق إلى أنها "عملية تغيير بواسطة ضرورة ترشيد إستخدامها"، كما يشير البعض فى هذا النطا
استغالل الموارد وتوجيه االستثمارات، والتغيرات والتطورات التقنية والمؤسساتية بتناسق، 

  .)١(وتكامل لتعزيز وتدعيم، اإلمكانيات الحالية، والمستقبلية، بهدف تلبية الحاجات البشرية  
تحليل وتقسم هذه العبارة  حاول بعض الباحثين، وللولوج فى مفهوم التنمية المستدامة

إلى كلميتن، فتمثلت األولى فى مصطلح التنمية التى سال فيها الحبر الكثير، وعرفت بصورة 
، شاملة على أنها " إحداث تغيرات فى جميع مجاالت الحياة اإلقتصادية، واإلجتماعية

مة الثانية فكانت أما الكل، والسياسية.... لتكون فى مستوى رفاه وتطلعات الشعوب "، والثقافية
ويعود أصل مصطلح ، المستدامة التى تعنى اإلستمرارية والتواصل دائما حاضًرا ومستقبًال 

) حيث استخدمت اإلستدامة Ecology) إلى العلم اإليكولوجى (Sustainableاإلستدامة (
ها للتعبير عن تشكيل وتطور النتظم الديناميكية التى تكون عرضة نتيجة ديناميكيتها (تفاعل

مع بعضها البعض) إلى تغيرات هيكلية تؤدى إلى حدوث تغير فى خصائصها وعناصرها 
  . )٢(وعالقات هذه العناصر ببعضها البعض 

وفى المفهوم التنموى استخدم مصطلح اإلستدامة للتعبير عن طبيعة العالقة بين علم 
التنموى من منظوى اإلقتصاد والعلم اإليكولوجى، فكان مفهوم اإلستدامة فى مغزاه البيئى 

إقتصأدى، هو " ضمان أال يقل اإلستهالك مع مرور الزمن بمعنى أن قدرة بلد ما على 
  .لتغير فى رصيد الموارد أو الثروةاإلستدامة، هى أن تدفق اإلستهالك والمنفعة يتوقف على ا

وأن إرتفاع الرفاهية بين األجيال يأتى مع إزدياد الثروة مع مرور الوقت، وفى ظل 
  .)٣(ود بدائل وٕاحالل محتمل بين الموارد على مرور الزمن"وج

                                                      

لدار الجامعة ، ا{سكندرية، مشار اليه فى مرجع : خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيئة والتنمية المستدامة فى ظل العولمة المعاصرة، ا  - ١

 . ١٩، ص٢٠٠٦

دراسة تحليلية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،  -د. إس-م محمد محمد شاھين: التنمية المستدامة ومؤشراتھا في مصر - ٢

  .٣٣، ص٢٠١٣كلية التجارة، جامعة حلوان، القاھرة، 

ائع ا{قتصادية " العولمة ا{قتصادية والتنمية المستدامة، مؤسسة شباب الجامعة، وللمزيد راجع عبدهللا خبابة ،رابح بوقرة، الوق - 

 .٣٣٢،ص٢٠٠٩ا{سكندرية،

) حقل معرفى جديد ظھر فى أوائل القرن العشرين ليعنى بدراسة الع-قة التفاعلية بين الكائن الحى Ecologyالعلم ا{يكولوجى ( - ٣

جيا فروع متخصصة عديدة أفرزتھا تطورات المعرفة ا{نسانية فى سياق التشعب المتواصل والوسط البيئى الذى يعيش فيه، ول-يكولو

للتخصصات العلمية، إ� انھا جميعھا تلقى فى محور مشترك يعنى بدراسة أنماط الع-قات التفاعلية المتبادلة بين الكائنات الحية وبين 

  اYوساط البيئية التى تعيش فيھا.

محمد غنيم، ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمية المستدامة فلسفتھا واساليب تخطيطيھا وادوات قياسھا، دار الصفاء  للمزيد راجع : عثمان -

 . ٢٣،  ص٢٠٠٧نشر والتوزيع، عمان،لل



 

  

MMQ�

ومما الشك فيه ان التنمية المستدامة ال تمثل ظاهرة اهتمام جديدة، حيث سعى إليها 
الناس في الحضارات القديمة وكانت بارزة أيًضا في كتابات الفالسفة اإلغريق من أمثال 

ذ اطًرا منهجية إال في النصف الثاني من أرسطو وأفالطون غير أن هذا االهتمام لم يكن يأخ
في أعقاب مؤتمر  ١٩٧٤القرن الماضي،حيث ُطرح مصطلح التنمية المستدامة عام 

ستوكهولم، الذي أعقبته قمة ريو للمرة األولى حول البيئة والتنمية المستدامة، ثم جاء في 
 World Commission on Environmentتقرير اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية 

and Development   بعنوان "مستقبلنا المشترك" تحديًدا لوجود مشكلة تكمن  ١٩٨٧عام
في إمكانية وجود تعارض بين البيئة والتنمية، حيث تم تعريف مصطلح التنمية المستدامة 
بأنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية 

  احتياجاتها".
  : ومنذ هذا التاريخ بدأت مناقشة ذلك المفهوم من خالل ثالثة محاور

: والذي يتركز في ضرورة وجود نظام اقتصادي مستدام قادر على المحور اإلقتصادي لهاأو 
  إنتاج المزيد من السلع والخدمات بشكل مستمر ومتوازن ومتنوع المصادر. 

زم الدول بالحفاظ على حق األجيال القادمة من ميراث : والذي ُيلالمحور البيئي وثانيهما
الموارد الطبيعية، وهو ما يضع قيًدا على المحور اإلقتصادي متمثًال في عدم اإلفراط في 

  طريقة استخدامه لميراث األجيال القادمة من الموارد الطبيعية خاصة القابلة للنضوب. 
ر على المحور اإلقتصادي وهو ضرورة : والذي يضع قيًدا آخ المحور االجتماعي وثالثها

تحقيق عدالة في توزيع الدخل والثروة، وبصفة خاصة توفير الخدمات االجتماعية مثل 
  .)١(الصحة والتعليم والمشاركة السياسية

وقد ظهرت عدة تعريفات اخرى واستخدامات عديدة للتنمية المستدامة، فالبعض 
وأولويات النظام العالمى الجديد، والبعض يرى  يتعامل معها كرؤية أخالقية تناسب اهتمامات

أو ربما أسلوبا ، أن التنمية المستدامة نموذج تنموى بديل عن النموذج الصناعى الرأسمالى
وهناك من يتعامل مع التنمية ، إلصالح أخطاء وتعثرات هذا النوذج فى عالقته بالبيئة

                                                      

تجارة، د. إس-م محمد البنا: التنمية المستدامة والبيئة المؤسسية في مصر، العدد الرابع، المجلة العلمية للبحوث التجارية، كلية ال - ١

  .  ١٠، ص ٢٠١٤جامعة المنوفية، القاھرة، 

  .    ٢ص -٢٠١٧الجزائر،  -رماح  –بشرية مركز البحث وتطوير الموارد ال -التنمية المستدامة مقاربة مفاھيمية  -وللمزيد : سمية رمدوم  -

التقدم الذي أحرزته مصر نحو  -اشوروللوقوف على موقف مصر من اYھداف ا{نمائية لºلفية، راجع:  د/ ھدى النمر، د/ أحمد ع -

 - برنامج اYمم المتحدة ا{نمائي -دراسة مرجعية انتجت في إطار ا{عداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية -تحقيق اYھداف ا{نمائية لºلفية

 .٢٠١٥ -القاھرة -وزارة التخطيط والمتابعة وا{ص-ح ا{داري
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المجتمعات أو البلدان المتقدمة  المستدامة كقضية إدارية وتقنية بحتة للتدليل على حاجة
  .   )١(والنامية إلى إدارة بيئة واعية، وتخطيط فعال الستغالل الموارد 

كما عرفت التنمية المستدامة ألول مرة فى تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية عام 
لتى تلبى )، المعنون بمستقبلنا المشترك (تقرير برونتالند) على أنها " تلك التنمية ا١٩٨٧(

  إحتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرة األجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتهم " .
حيث ركزت فصول هذا التقرير على التنمية المستدامة ودور المجتمع الدولى فى 

  .)٢(تحقيقها من جانبين، أولهما حماية البيئة، وثانيهما الحفاظ على مستقبل األجيال القادمة 
يمثل محاولة للربط بين البيئة والتنمية اإلقتصادية، نجد أن التنمية  وفى تعريف أخر

المستدامة تم تعريفها على أنها " الحد من التعارض الذى يؤدى إلى تدهور البيئة، عن طريق 
  .)٣(إيجاد وسيلة إلحداث تكامل ما بين البيئة واإلقتصاد"

فى تعريفها للتنمية ومن ثم فقد ركزت بعض التعريفات على الصبغة اإلقتصادية 
المستدامة، وكان أساسها الحصول على الحد األقصى من منافع التنمية اإلقتصادية، بشرط 
المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها. كما إنصبت تعريفات إقتصادية أخرى 

                                                      

للمواصفات العالمية (ا{يزو) فى المؤسسة ا{قتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، راشى طارق ، ا{ستخدام المتكامل  - ١

 . ١١،  ص ٢٠١٠/٢٠١١، -سطيف–كلية العلوم ا{قتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عبا 

ھذا التقرير دمج ا�حتياجات ا{قتصادية  جاء ھذا المفھوم الجديد للتنمية ليحدث انق-با فى المفاھيم التقلدية، بحيث تم بموجب - ٢

  وا�جتماعية والبيئية فى تعريف واحد، با{ضافة إلى ان التقرير يحمل فى طياته ما يلى:

  مفھوم "الحاجة" وخاصة ا�حتياجات اYساسية للفقراء، الذين ينبغى أن تعطى لھم اYولولية العليا. -

تياجات الحالية والمستقبلية، ھل أن مخزون رأس المال الطبيعى يكن أن يبقى سليما لºجيال فكرة "القيود" قدرة البيئة على تلبية افح -

  ؟ ام يجب التفكير فى رأس المال الذى يحل محل رأس المال الطبيعى ويلبى ا�حتياجات المستقبلية. القادمة

) التنمية المستدامة، بأنھا ١٩٩٢إنعقد فى ريو دي جانيرو ( وقد عرف المبدأ الثالث المقرر فى مؤتمر اYمم المتحدة للبيئة والتنمية الذى -

، حيث تتحقق بشكل متساو الحاجات التنتموية، والبيئية Yجيال الحاضر، والمستقبل، وأشار المؤتمر فى  " ضرورة إنجاز الحق فى التنمية

  البيئة بل تمثل جزءا � يتجزأ من عملية التنمية" . المبدأ الرابع إلى أن تحقيق التنمية المستدامة ينبغى أن � يكون بمعزل عن حماية

 . ٢٩،  ص٢٠٠٧عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمية المستدامة فلسفتھا واساليب تخطيطيھا وادوات قياسھا،مرجع سابق ، -

"، أكثر Sustainable developmentية "تجدر ا{شارة إلى أن مصطلح "التنمية المستدامة" المترجم للعربية أصله باللغة ا{نجليز - ٣

دقة من مصطلح "التنمية المستدامة" فاYخير يعكس فقط مبدأ إستمرارية عملية التنمية، بينما يشمل اYول على مبدأ ا�ستمرارية ويشير 

المشاركة الشعبية من جھة  إلى قوى الدفع الذاتى لھذه التنمية والتى تضمن استمراريتھا، ونعنى بذلك الجھود ا{نسانية المتمثلة فى

وا�عتماد على الذات فى كل جانب من جوانب عملية التنمية من جھة اخرى، لكن تم إختيار مصطلح التنمية المستدامة Yنه اYكثر 

           بق، إستعما�. عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمية المستدامة فلسفتھا واساليب تخطيطيھا وادوات قياسھا ، مرجع  سا

 .٢٥- ٢٤ص
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لحقيق فى على الفكرة العريضة القائلة "بأن إستخدام الموارد اليوم ينبغى أال يقلل من الدخل ا
 . )١(المستقبل"

وتقف وراء هذا المفهوم الفكرة التى توضح بأن القرارات الحالية، ينبغى أال تضر 
  بإمكانيات المحافظة على مستويات المعيشة فى المستقبل.

فالتنمية المستدامة " هى تلك التنمية التى تتحقق نتيجة تفاعل مجموعة فى أعمال 
تمع من أجل تلبية الحاجات األساسية، والصحية السلطات العمومية والخاصة بالمج

واإلنسانية، وتنظم تنمية اقتصادية لفائدته، والسعى إلى تحقيق انسجام اجتماعى فى 
المجتمع، بغض النظر عن االختالفات الثقافية، اللغوية، والدينية لألشخاص، ودون رهن 

  . )٢(مستقبل األجيال القادمة على تلبية حاجاتهم" 
لسياق عرف البنك الدولى التنمية المستدامة بأنها، تلك "العملية التى تهتم وفى هذا ا

بتحقيق التكافؤ المتصل، الذى يضمن إتاحه نفس الفرص التنموية الحالية لألجيال القادمة، 
وذلك بضمان ثبات رأس المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن". حيث إن رأس المال 

ل صناعى (معدات وطرق....إلخ"، وبشرى (معرفة ومهارات)، الشامل يتضمن : رأس ما
  .)٣(اجتماعى (عالقات ومؤسسات) وبيئى (غابات ومرجانيات) 

ومن حيث االهتمام الدولي، فقد تم عقد عدت مؤتمرات أهمها قمة األرض التي 
، التي أنشأت الجمعية العامة للتنمية المستدامة، ووضع ١٩٩٢ُعقدت في البرازيل سنة 

ل أعمال القرن الـواحد والعشرين، وعقد المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة المعني بالدول جدو 
، باإلضافة إلى إجراء تقييم يساعد على اتباع نهج ١٩٩٤الجزرية الصغيرة النامية سنة 

سنة  -جنوب افريقيا - محدد الرؤية من أجل تحقيق األهداف من خالل مؤتمر جوهانسبورغ 
  .)٤(بدورات زمنية لرسم السياسات كل سنتان ، والقيام ٢٠٠٢

                                                      

1  - L. Moutamalle،L’intégration du développement durable au management quotidien d’une 

entreprise،L’Harmattan,Paris،2004، PP: 91-92 

  . ١٣، ص ٢٠٠٠ة، ، الدار الدولية ل-ستشارات الثقافي١دوج-س موسشيت ، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بھاء شاھين، ط  - ٢

كما عرفھا البعض : بأنھا " عملية يتم من خ-لھا صياغة السياسات ا{قتصادية، الضريبية، التجارية، الطاقوية، الزراعية، والصناعيه  -

  كلھا، بقصد إقامة تنمية تكون إقتصادية، اجتماعية، وايكولوجيا مستدامة"  .

- Beat Burgenmeier،Economie de développement durable،2ème éd،Bruxelles،2005،P: 38 

  ٢٩٥، ص ٢٠٠٠محمد عبدالكريم ، محمد عزت محمد إبراھيم، إقتصاديات الموارد والبيئة، دار المعرفة الجامعية،  -

سھا ، مرجع مشار اليه فى مرجع : عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبوزنط ، التنمية المستدامة فلسفتھا واساليب تخطيطيھا وادوات قيا - ٣

 . ٢٥سابق، ص

  www.un.orgللمزيد حول التنمية المستدامة في اYمم المتحدة، راجع:  الموقع الرسمي لºمم المتحدة:   - ٤
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وفي سبيل تعزيز التنمية المستدامة صدر إعالن األمم المتحدة لأللفية في سبتمبر 
، من خالل ٢٠١٥، والذي يهدف إلى تحقيق الحد األدنى من التنمية بحلول عام ٢٠٠٠عام 

قيق حياة أفضل العامل المشترك بينها أنها تؤدي إلى تح، تبني ثمانية أهداف رئيسة
للشعوب، وتمثلت هذه األهداف في: القضاء على حدة الفقر والجوع، وضمان تعميم التعليم 
األساسي الشامل عالمًيا، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيات األطفال، 
وتحسين الصحة اإلنجابية، ومكافحة فيروس نقص المناعة "اإليدز" وغيره من األمراض 

 .)١(ة، وضمان االستدامة البيئية، وٕاقامة شراكة عالمية من أجل التنمية المزمن
عالوًة على ما سبق وبعد تحقيق تقدم صوب إنجاز األهداف اإلنمائية لأللفية، 

، والتي تهدف من خاللها إلى ٢٠١٥وضعت األمم المتحدة خطة للتنمية المستدامة في عام 
تحول بحياة اإلنسان، وحددت سبعة عشر  وٕاحداث ٢٠٣٠القضاء على الفقر بحلول عام 

هدًفا تبغي تحقيقهم من وراء هذه الخطة، منها: القضاء على الفقر والجوع، وتمتع الجميع 
بالتعليم والصحة الجيدة، وضمان توافر المياه، وتحقيق المساواه بين الجنسين، والنمو 

، والحد من أوجه عدم اإلقتصادي، وتوفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتنمية الصناعة
المساواة، والحد من التباين بين البلدان فيما بينها، وٕاقامة مدن ومجتمعات محلية مستدامة، 
وترشيد االستهالك وتعزيز اإلنتاج ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز النمو اإلقتصادي المطرد 

  .)٢(والشامل للجميع والمستدام،.....
ة المستدامة هى تعبير عن التنمية التى تتصف ومن هذه المفاهيم نالحظ أن التنمي

باالستقرار، وتمتلك عوامل االستمرار والتواصل، وهى ليست واحدة من تلك األنماط التنموية 
كالتنمية اإلقتصادية، أو التنمية اإلجتماعية، أو الثقافية، بل هى أشمل من هذه األنواع فهى 

لموارد البشرية من جهة أخرى، فهى تأخذ تنمية تهتم باألرض ومواردها من جهة، وتهتم با
  بعين االعتبار البعد الزمنى وحق األجيال القادمة فى التمتع بالموارد األرضية .

وترى الدراسة أن التنمية المستدامة هى تلك العملية التى تقر بضرورة تحقيق نمو 
والمحافظة على اقتصأدى يتالءم مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية اإلقتصادية 

ومن ثم يمكن القول بأن التنمية المستدامة ، البيئة هما عمليتان متكاملتان وليستا متناقضتين

                                                      

  على الموقع ا{ليكتروني : ٢٠١٥راجع في ذلك: اYمم المتحدة: أھداف التنمية المستدامة،  - ١

Available online at: http://www. un. org/sustainabledevelopment/ar 

2  - David Griggs: “Sustainable development goals for people and planet”،Macmillan 

Publishers،London,2013،p. 306. 
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تستدعى التحقيق األنى للمتطلبات البيئية واإلقتصادية كما أنها تنمية تعمل على تلبية 
اجات احتياجات الحاضر، دون ان تؤدى إلى تدمير قدرة األجيال المقبلة على تلبية إحتي

الخاصه، بما يعنى ان هناك حاجة إلى طريق جديد للتنمية، طريق يستديم التقدم البشرى ال 
فى مجرد أماكن قليلة أو فى بضع سنوات قليلة، بل للكرة األرضية بأسرها وصوال إلى 

  المستقبل البعيد.
ولذلك يمكن مما سبق التوصل إلى سبعة مفاهيم أساسية تتكون التنمية 

  :   )١(ها وهى كاآلتى  المستدامة من
المفهوم األول: االعتماد المتبادل وهذا يعنى أنه ينبغي فهم كيفية وجود عالقات مترابطة بين 

  البيئة واإلقتصاد على جميع المستويات من المستوى المحلى إلى المستوى العالمى .
تحملها داخل  المفهوم الثانى: المواطنة واإلشراف وهى المسئوليات التى يتعين على كل فرد

  المجتمع لضمان أن يصبح العالم مكانًا أفضل لتلبية إحتياجات األجيال القادمة .
المفهوم الثالث: مراعاة إحتياجات وحقوق األجيال القادمة وفهم اإلحتياجات األساسية 

  للمجتمع واآلثار المترتبة على اإلجراءات المتخذة اليوم لتلبية إحتياجات األجيال القادمة .
لمفهوم الرابع: نشر ثقافة التنوع  ويعني إحترام وتقدير اإلختالفات الثقافية واإلجتماعية ا 

  واإلقتصادية .
المفهوم الخامس : جودة الحياة  وهى اإلعتراف بأن تحقيق المساواة والعدالة على مستوى  

ع أنحاء العالم عناصر أساسية لإلستدامة، وهي أيًضا إحتياجات أساسية يجب تلبيتها فى جمي
  العالم.

المفهوم السادس: عدم اليقين واإلحتياطات حيث يجب اإلعتراف بالمناهج المختلفة لتحقيق 
  اإلستدامة والتغير المستمر لألوضاع واإلعتراف بأساليب التعلم المستدامة والمرنة .

ى المفهوم السابع : التغيير المستدام ويعنى فهم أن الموارد محدودة وهو ما قد يؤدى إل 
  التأثير السلبى على أساليب حياة البشر .

   

                                                      

  ١٤، ص  ٢٠١٦،  ١٣د / فاطمة مبارك ، التنمية المستدامة ، أصلھا ونشأتھا ، مجلة بيئة المدن ا{لكترونية ، العدد   - ١
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  : خصائص التنمية المستدامة - ثانًيا 
  : )١(تتمحور خصائص التنمية المستدامة فيما يلى 

يعتبر البعد الزمنى هو األساس فى التنمية  فهى تنمية طويلة المدى بالضرورة تعتمد  -١
ترة زمنية مستقبلية من خالل على تقدير إمكانيات الحاضر، ويتم التخطيط لها ألطول ف

  التنبؤ بالمتغيرات.
تعمل على تلبية اإلحتياجات القادمة، وأيًضا إحتياجات األجيال القادمة  من الموارد  -٢

  الطبيعية  أى عدم إستنزاف قاعدة الموارد الطبيعية.
هى تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بين سلبيات إستخدام الموارد وٕاتجاهات  -٣

مارات واإلختيار التكنولوجى بحيث تعمل كلها بإنسجام داخل المنظومة البيئية بما اإلستث
  يحافظ عليها ويحقق التنمية المتواصلة المنشودة .

  يعد الجانب البشري فيها وتنميته من أول أهدافها وخاصة اإلهتمام بالفقراء . -٤
  ينيأ وحضاريًا .تراعي المحافظة على تنوع المجتمعات وخصوصياتها ثقافيًا ود -٥

ويرى رأى آخر أن هناك مجموعة اخرى من الخصائص التى تميز التنمية المستدامة  ولعل 
  : )٢(أهمها ما يلى 

  اإلنسان هو وسيلة تحقيق التنمية المستدامة وهدفها. -١
  أن التنمية المستدامة تختلف عن التنمية بشكل عام كونها أشد تداخال وتعقيًدا؛ -٢
ستدامة تقوم على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح فقًرا، وتسعى إلى الحد التنمية الم -٣

  من تفاقم الفقر فى العالم .
  تحرص على تطوير الجوانب الثقافية واإلبقاء على الخصوصية الحضارية للمجتمعات . -٤
عناصر التنمية المستدامة ال يمكن فصلها عن بعض، وذلك لشدة ارتباطها ببعض وعدم  -٥
صارها على فئة مجتمعية معينة بل للبشرية جمعاء وعلى إمتداد المستقبل البعيد. وأن اقت

                                                      

على  ٢٠١٧فبراير  ٥مصطفى عطية جمعه ، خصائص التنمية المستدامة وإستراتيجياتھا ، بحث منشور على ا�نترنت بتاريخ  د /  - ١

       http://www.alukah.net/culture   :الموقع ا{لكترونى           

مستدامة مع تركيز خاص على ا{دارة البيئية، أوراق عمل المؤتمر العربى الخامس لÃدارة البيئية، سحر قدورى الرفاعى ، التنمية ال - ٢

. الطاھر خامرة ، المسؤولية البيئة وا{جتماعية مدخل لمسأھمة المؤسسة ا{قتصادية فى تحقيق التنمية  ٢٥، ص٢٠٠٦تونس،

، عبدهللا الحرتسى حميد، السياسة البيئية ودورھا فى تحقيق التنمية  ٣٠، ص٢٠٠٧المستدامة،رساله ماجستير، جامعة ورقلة، الجزائر،

  . ٢٣، ص ٢٠٠٥المستدامة، رساله ماجستير، جامعة الشلف، الجزائر، 
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اإلحتياجات كما يتصورها الناس تتحدد إجتماعًيا وثقافًيا، ومن ثم فإن التنمية المستدامة 
  .)١(تتطلب إنتشار القيم التى تشجع مستويات اإلستهالك التى ال تتخطى حدود الممكن بيئًيا 

تجاوز الفرق بين الشمال والجنوب، وتبحث فى كيفية خلق التوازن بين النمو تهتم ب -٦
الديموغرافى العالمى والتنمية اإلقتصادية عن طريق إحداث التغير الهيكلى لإلنتاج 

  .)٢(واالستهالك، وفق منظور اقتصادي 
إمكانيات كما تتميز بالبعد الزمنى، فهى تنمية طويلة المدى بالضرورة تعتمد على تقدير  -٧

  .)٣(الحاضر، والتخطيط لها لفترة زمنية مستقبلية يمكن خاللها التوقع بالمتغيرات 
  أبعاد التنمية المستدامة: -ثالثا
تتضمن التنمية المستدامة العديد من الجوانب اإلقتصادية، واإلجتماعية، والثقافية،    

ه األبعاد من شأنه أن يحرز تقدم فالتركيز على معالجة هذ، والتكنولوجية، والسياسية، والبيئية
ملموس فى تحقيقها، فهى عبارة عن منظومة كلية مترابطة ومكتاملة ومتداخلة فى إطار 

  يمثل كل نظام فرعي فيها بعًدا ومرتكًزا أساسًيا لتجسيدها. ، تفاعلى
  البعد اإلقتصادي للتنمية المستدامة: -١

بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد يستند هذا المبدأ أساًسا إلى المبدأ الذى يقضى 
ممكن تزامنا مع إدارة إستغالل الموارد الطبيعية بطريقة عقالنية ورشيدة تحافظ على توازن 

  : )٤(ويندرج تحت هذا البعد ، البيئة وٕاستمراريتها
حصة اإلستهالك الفردي من الموارد الطبعية : ذلك أن سكان البلدان الصناعية، يستغلون  - 

لى مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية فى العالم، أضعاف ما يستخدمه سكان قياًسا ع
  البلدان النامية.   

ومن األمثلة الداله على ذلك نجد أن استهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم هو  
  مرة. ٣٣فى الواليات المتحدة أعلى منه فى الهند ب

                                                      

نوزاد عبدالرحمان الھيبتى، التنمية المستدامة فى المنطقة العربية:الحالة الراھنة والتحديات المستقبلية، مجلة شؤون عربية، العدد  -   ١

 . ١٠٣، ص٢٠٠٦، اYمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاھرة، ١٢٥

بوحرود فتيحة، بن سديدة عمر، التنمية البشرية المستدامة كالية لتفعيل الكفاءة ا{ستخدامية للموارد المتاحة، ملتقى دولى حول    - ٢

 . ٢٠٠٨افريل  ٨- ٧معة سطيف ، أيام التنمية التنتمية المستدامة والكفاءة ا{ستخدامية للموارد المتاحة، جا

ريمة خلوطة ، سلمى قطاف، مسأھمة التنمية المستدامة البشرية فى تحقيق التنمية المستدامة، ملتقى دولى حول التنتمية المستدامة  - ٣

  . ٢٠٠٨افريل  ٨- ٧ة سطيف ، ايام والكفاءة ا{ستخدامية للموارد المتاحة، جامع

، ص  ٢٠٠٠مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بھائ شاھين، الدار الدولية لÃستثمارات الثقافية، القاھرة ، ف . دوج-س موشيست ،  - ٤

٣٢- ٢٥ .  
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   Corridor. A paper submitted to Special Libraries Association– 
Arabian Gulf Chapter Annual Conference،Dubai،1997 p 129.  

إيقاف تبديد الموارد الطبيعية: التنمية المستدامة فى البلدان الغنية، تتلخص فى إجراء  - 
تخفيضات متواصلة من مستويات اإلستهالك المبددة للطاقة والموارد الطبعية، وذلك عبر 

  ين كفاءة إستخدام الطاقة.تحس
مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث والمعاجلة: تقع على البلدان الصناعية الكبرى بشكل  - 

مباشر مشكالت التلوث العالمى، ويأتى ذلك نتيجة لإلستهالك المتراكم من الموارد الطبيعية 
لة بحلها وذلك عن مثل المحروقات، كما أن هذه الدول ضالعة فى أساس المشكلة، فهى كفي

طريق استخدام تكنولوجيا أنظف، واستخدام الموارد بكثافة أقل وحماية النظم الطبيعية، توفير 
  الموارد التقنية والمالية لتعزيز تنمية مستدامة فى البلدان األخرى.

ى تقليص تبعية البلدان النامية : تستغل الدول الغنية قدراتها اإلقتصادية الفائقة، والتحكم ف - 
مما يؤدى إلى خفض صادرات ، لتقوم بخفض إستهالك الموارد الطبيعية، األسواق العالمية

هذه المنتجات فى البلدان النامية، األمر الذى يحرمها من إيرادات تحتاج إليها، لكن إذا 
حدث إكتفاء ذاتى لهذه الدول النامية من شأنه أن يوسع فى التعاون اإلقليمى والتجارة 

بين البلدان، وبالتالى تحقيق إستثمارات ضخمة فى رأس المال البشرى والتوسع النشطة فيما 
  .)١(فى أحد التكنولوجيا المحسنة 

التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيره: فى البلدان الفقيرة يجب تكريس الموارد الطبيعية  - 
ن الفقر وتدهور ألغراض التحسين المستمر فى مستويات المعيشة، ألن هناك روابط وثيقه بي

  البيئة والنمو السريع للسكان.
الحد من التفاوت فى المداخيل: التنمية المستدامة تعنى الحد من التفاوت المتنامى فى  - 

الدخل، وفى فرص الحصول على الرعاية الصحية فى البلدان الصناعة، وٕاتاحة حيازات 
ضا، وكذا تقديم القروض إلى األراضى الواسعة وغير المنتجة للفقراء الذين ال يملكون أر 

القطاعات اإلقتصادية غير الرسمية وٕاكسابها الشرعية، وتحسين فرص التعليم والرعاية 
  الصحية بالنسبة للمرأة فى كل مكان.

المساواة فى توزيع الموارد: هناك عدة أمور هامة تشكل حاجزا كبيرا أمام التنمية، منها  - 
التعليم، والخدمات اإلجتماعية، والموارد الطبيعية، الفرص غير المتساوية فى الحصول على 

                                                      

 . ٢٩، ص ٢٠٠٦خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة فى ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية، ا{سكندرية،  -   ١
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وحرية اإلختيار. لذا يجب على البلدان الغنية والفقيرة أن تعمال معا للتخفيف من عبء 
  الفقر، وتحسين مستويات المعيشة، مما يؤدى إلى تنشيط التنمية والنمو اإلقتصادي.

عنى فى جميع البلدان، تحويل تقليص اإلنفاق العسكرى: التنمية المستدامة يجب أن ت - 
األموال من اإلنفاق على األغراض العسكرية، وأمن الدولة إلى اإلنفاق على احتياجات 
التنمية. ومن شأن إعادة تخصيص ولو جزء من الموارد المكرسة األن لألغراض العسكرية 

نموية اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ، وخلق موارد مالية متجددة إلستمرار البرامج الت
  وٕاستدامتها.

  البعد اإلجتماعى والثقافى للتنمية المستدامة : -٢  
ألن عملية التغير التنموية المستدامة وسيلتها األساسية وهدفها المحورى هو إستمرارية الحياة 
اإلنسانية بمكوناتها االجتماعية والثقافية. فإنه ال ريب فى أن اإلهتمام بالبعد اإلجتماعى 

ية المستدامة؛ أصبح من المواضيع التى تحتل الصداره فى السياسات التنموية والثقافى للتنم
  .)١(فى الدول المتقدمة والنامية على السواء 

هو محور التنمية ، البعد اإلجتماعي للتنمية المستدامة : ويركز هذا البعد على أن اإلنسان - 
. وعليه يهتم هذا البعد المستدامة األساسى وجوهرها، باعتباره وسيلة وهدف فى أن واحد

وتقديم وتحسين ، بالعدالة اإلجتماعية، وتحقيق المساواة، ومكافحة الفقر، وتوزيع الموارد
مستوى الخدمات االجتماعية الرئيسية إلى كل المحتاجين لها، والسعى المتواصل فى تحقيق 

ومن ضمن ، إستقرار النمو الديمغرافى حتى ال تكون هناك ضغوط على الموارد الطبيعية
  المقومات اإلجتماعية :

تنظيم النمو الديمغرافي : وذلك من خالل العمل على تحقيق خطوات ايجابية نحو تنظيم  - 
ألن النمو السريع للسكان يحدث ضغوطا كبيره على الموارد الطبيعية، وعلى ، النمو السكانى

  قدرة الدول فى توفير الخدمات اإلجتماعية لسكانها.
لنهائى للسكان: ذلك أن ضغط عامل حجم السكان، عامل متنامى من مكانة الحجم ا - 

عوامل تدمير المساحات الخضراء، وتدهور التربة، واإلفراط فى استغالل الحياة البرية، 
  .)٢(والموارد الطبيعية، ألن نمو السكان يؤدى إلى اإلفراط فى استخدام الموارد الطبيعية 

مية المستدامة، تقوم على النهوض بالتنمية الريفية، أهمية توزيع السكان : ذلك أن التن - 
والتثبيت السكانى فى المناطق الجبلية، وٕامدادهم بالمشاريع التنموية التى تناسب وطبيعة 

                                                      

طاع السياحى فى تحقيق التنمية المستدامة، رساله ماجستير، كلية الحقوق والعلوم ا{قتصادية، جامعه بھاز جي-لى، مسأھمة الق -   ١

 . ٧٠قاصدى مرباح، ورقله، ص 

 . ٤، ص ١٩٩٧جميل طاھر، النفط والتنمية المستدامة فى اYقطار العربية، مجلة جسر التنمية، المعھد العربى للتخطيط، الكويت،  - ٢
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المناطق الريفية، كتربية الحيوانات، وزراعة األشجار، لتصبح الهجرة عكسية تساعد على 
  التوزيع السكان السليم بيئًيا.

كامل للموارد البشرية: تنطوى عملية التنمية المستدامة على إعادة توجيه اإلستخدام ال - 
الموارد، أو إعادة تخصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية مثل التعليم، 

  .)١(وتوفير الرعاية الصحية األولية، والمياة النظيفة 
المياه الصالحة للشرب، والغذاء  الصحة والتعليم: إن التنمية المستدامة تتطلب توفير - 

الصحى، والرعاية الصحية الالزمة، كما أن التعليم يعتبر من المتطلبات الرئيسية لتحقيق 
تقدم ملموس فى مستوى التنمية المستدامة، لذا يجب توفير كل االمكانيات الالزمة لتحقيق 

  التعليم المستدام، من الناحية الكمية والنوعية.
للتنمية المستدامة: إن اإلستدامة الثقافية تتحقق من خالل المحافظة،  البعد الثقافى - 

والحماية الدائمة، والمستمرة، للخصوصيات الثقافية للحضارات والشعوب وتطويرها. فالتنمية 
الثقافية المستدامة هى عملية تغيير جوهرية فى الحياة الثقافية، تؤدى إلى تحديث تأصيلى 

ية الثقافية ويضمن تواصل مكوناتها، وتطويرها، واستيعابها لمتطلبات لثقافة األمة، يجسد الهو 
العصر، واحتوائها لمستجدات المجتمع، والتفاعل معها فى حركة دائمة، تؤكد التقدم 

  المضطرد للخصوصية الثقافية الحضارية.
كمــــا يمثـــــل البعـــــد الثقــــافى للتنميـــــة المســـــتدامة، الجهـــــد التنمــــوى الـــــذى يتصـــــل برســـــم 

جيات، وتحديــد السياســات المتصــلة بتحســين، أو تحويــل الوســط الثقــافى الــذى يتحــرك اإلسـتراتي
فــى داخلــه الفــاعلون األفــراد والجماعــات، جنبــا إلــى جنــب مــع رفــع مســتوى معيشــتهم، وقــدرتهم 
علـــى المشـــاركة. ويقصـــد بالوســـط الثقـــافى هنـــا مجموعـــة األفكـــار، والمعتقـــدات، والتصـــورات، 

كم فــى ســلوك الفاعــل االجتمــاعى، والتــى تــؤثر تــاثيرا كبيــرا علــى والعــادات، والرمــوز التــى تــتح
  تحديد مستوى وعيه االجتماعى والثقافى.

  البعد البيئى والتكنولوجى للتنمية المستدامة : -٣
يسعى النظام المستدام بيئيا للحفاظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، من أجل 

للموارد المتجددة، وغير المتجددة، كما يتداخل  تجنب االستتراف واإلستخدام الالعقالنى
ويتكامل البعد البيئى مع األبعاد األخرى للتنمية المستدامة، وعلى رأسها البعد التكنولوجى 

  الذى يعتبر وسيلة أساسية لحماية البيئة، وصيانتها والتقليل من تلوثها.

                                                      

التنمية البشرية والتنمية المستدامة، الملتقى الوطنى حول: اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعى بالمدية، ھلى حمدوش،  - ١

 .  ٩، ص ٢٠٠٦الجزائر، 
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اظ على الموارد الطبيعية، البعد البيئى للتنمية المستدامة: يتمثل هذا البعد فى الحف - 
واالستخدام األمثل لها على أساس مستدام، وتوقع ما قد يحدث للنظم اإليكولوجية من جراء 

  : )١(التنمية لالحتياط والوقاية ويتضمن هذا البعد 
وفقدان إنتاجيتها؛ كل هذه ، الحفاظ على األراضى: إن التصحر، واإلنجراف، وتعرية التربة - 

التقليص من إنتاجها، وٕاخراج مساحات كبيرة من األراضى الزراعية سنويا  العوامل تؤدى إلى
إضافة إلى أن الضغوط البشرية، والحيوانية التى تضر بالغطاء النباتى ، من دائرة اإلنتاج

والغابات أو تدمرها وتقليص مساحاتها، وعليه فإن طرق ووسائل إستخدام األراضى؛ هى 
  ام الدول بالتنمية المستدامة.التى تحدد بشكل رئيسى مدى إلتز 

صيانة المياه: فى ظل التزايد السكانى الرهيب، وتكاثر متطلبات التنمية على المياه، يجب  - 
صيانة هذه األخيرة بوضع حد لإلستخدامات المبددة، وتحسين كفاءة شبكاتها، وكبح اإلفراط 

السحطحية والمياه  فى استخدام األسمدة ومبيدات الحشرات التى تؤدى إلى تلوث المياه
  الجوفية.

حماية البحار والمحيطات والمناطق الساحلية وما تحتويه من ثروة نباتية وحيوانية: ذلك   - 
أن البيئة البحرية هى أنظمة حساسة تتطلب إدارة بيئية متكاملة، تعنى بحماية هذا النظام 

نى والمستدام للثروة البيئى البحرى من كل أشكال التلوث، باإلضافة إلى اإلستغالل العقال
  الحيوانية البحرية.

حماية المناخ من اإلحتباس الحرارى: فالتنمية المستدامة هى الحيلولة دون زعزعة استقرار  - 
المناخ، والنظم الجغرافية الفيزيائية، والبيولوجية أو تدمير طبقة األوزون الحامية لألرض، من 

  رص المتاحة لألجيال القادمة.اجل حماية األجيال الحالية، والحفاظ على الف
الحفاظ على التنوع البيولوجى: التمية المستدامة فى هذا المجال؛ تعنى أن يتم صيانة ثراء  - 

األراضى فى التنوع البيولوجى لألجيال المقبلة، وذلك بإعطاء عملية اإلنقراض وتدمير النظم 
  اإليكولوجية اهتمام بدرجة كبيرة وٕاالسعى إلى وقفها.

غالل الرشيد للموارد الطاقوية والمعدنية: بالعمل من أجل اإلستخدام العقالنى، اإلست - 
والرشيد للموارد الطاقوية، والمعدنية بما يحفظها ويحميها من اإلستتراف والهدر، والتوجه نحو 
إيجاد بدائل لهذه الموارد، وتسريع عملية إستغالل الطاقات البدلية، الصديقة للبيئة مثل 

  سية. الطاقة الشم
                                                      

   ١٤، ص ١٩٩٣، ديسمبر ٤كولون ريز، المنھج ا{يكولوجى للتنمية المستدامة، مجلة التمويل والتنمية، العدد  - ١

  . ٣٢ى: خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة فى ظل العولمة المعاصرة، المرجع السابق، ص وفى نفس المعن -   
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البعد التكنولوجى للتنمية المستدامة: يهتهم البعد التكنولوجى للتنمية المستدامة، بالتحول  - 
، إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ، تنقل المجتمع إلى مرحلة التوفير فى استخدام الموارد والطاقة

عادة بهدف إنتاج حد أدنى من الملوثات والغازات، وتبنى معايير تحد من تدفق النفايات بإ
مما يساعد على اتزان النظم البيئية، ، تدويرها، والتخلص من األخرى بطرائق سليمة بيئًيا

  : )١(ويمكن تحقيق االستدمة التكنولوجية من خالل عدة إعتبارات 
األخذ بالتكنولوجيا المحسنة والتشريعات الزاجرة: تعنى التنمية المستدامة هنا توفير الدعم  - 

إلى تكنولوجيات حديثة أكفأ تكون معممة فى كل الدول، تعمل على  الالزم من أجل التحول
ترشيد استهالك الطاقة، وغيرها من الموارد الطبيعية إلى أدنى حد ممكن، وتساهم فى التقليل 

  من التلوث.
الحد من إنبعاث الغازات المسببة لإلحتباس الحرارى: ترمى التنمية المستدامة إلى الحد من  - 

النبعاث الغازات الحرارية، بالتقليل من استخدام المحروقات وٕايجاد مصادر  المعدل العالمى
بديلة للطاقة نظيفة بيئيا، إذ يتعين على الدول الصناعية اتخاذ المبادرة للحد من إنبعاثات 

  اكسيد الكربون، والكبريت، والنتروجين، واستحداث تكنولوجيات الطاقات البديلة.
األوزون: التنميــة المســتدامة تعنــى الحيلولــة دون تــدهور طبقــة الحيلولــة دون تــدهور طبقــة  -

اتخـــــذت لمعالجـــــة هـــــذه المشـــــكلة األوزون الحاميـــــة لـــــألرض، حيـــــث تمثـــــل اإلجـــــراءات التـــــى 
  .  )٢(مشجعة

  البعد السياسى للتنمية المستدامة: -٤  
يعتبر البعد السياسى هو الموجه والركيزة األساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من 
خالل تجسيد مبادء الحكم الراشد وٕادارة الحياة السياسية بشكل يراعى ويضمن مرتكزات 
الديمقراطية والشفافية فى إتخاذ القرارات، وتنامى الثقة المصدقية، وتوالى السيادة واالستقالل 
للمجتمع بأجياله المتالحقة، فهذا البعد يعبر عنه بالحكم الراشد الذى يسأهم بفعالية فى 

  معايير اإلستدامة على مستوى كل األبعاد األخرى للتنمية المستدامة . تجسيد
ويعرف البنك الدولى الحكم الراشد بأنه " أسلوب ممارسة السلطة فى إدارة الموارد 
اإلقتصادية واإلجتماعية للبالد من أجل تحقيق التنمية المنشودة" كما يعرفه صندوق النقد 

                                                      

 . ١٨٩، ص٢٠٠٥مريم أحمد مصطفى واحمد حفظى، قضايا التنمية فى الدول النامية، دار المعرفة الجامعية، ا{سكندرية،   - ١

بأن التعاون الدولى لمعاجة مخاطر البيئة العالمية ھو أمر مستطاع، من خ-ل أنھا خير مثال على ذلك أتفاقية كيوتو التى توضح  - ٢

جاءت مطالبة بالتخلص تدريجيا من المواد الكيميائية وتخفيض نسبة الغازات الدفيئة المفرزة فى الجو، والتى تعمل على توسيع طبقة 

ة اYمريكية جعلھا ترفض التوقيع على ھذه ا{تفاقية مادام أن أحد � اYوزون، وبالتالى تھديد كوكب اYرض، لكن تعنت الو�يات المتحد

  يستطيع إجبارھا على ذلك. 
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ى أنه " تحديد شفافية حسابات الحكومة، وفعالية إدارة الدولى من الناحية اإلقتصادية عل
الموارد العامة، وٕاستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع الخاص". أما منظمة األمن 
والتعاون األوربية فتعرفه من الناحية اإلجتماعية على أنه " وجود دائم للمؤسسات الديمقراطية 

التسامح فى المجتمع ككل". أما من الناحية  وتشجيعها، إضافة إلى السعى وراء تحقيق
السياسية عرفته منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية بأنه " يتمثل فى شرعية الحكومة 

  ومحاسبة العناصر السياسية فيها واحترام حقوق اإلنسان وحكم القانون".
ويعرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائى الحكم الراشد بأنه " ممارسة السلطة 
اإلقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل األليات 
والعمليات والمؤسسات التى يقوم من خاللها المواطنون والجماعات بالتعبير عن مصالحهم 

  وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسوية خالفاتهم".
معاييره بتباين الجهات والمصالح، فالبنك الدولى يركز  وتتباين أليات الحكم الراشد أو

على ما يحفز النمو واالنفتاح اإلقتصادي، فى حين أن برنامج األمم المتحدة اإلنمائى يركز 
  على االنفتاح السياسى، ونبرز أليات الحكم الراشد فى عدة عناصر:

ون متاحة لكافة المؤسسات : وتعنى إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، وأن تكالشفافية -
ولجميع األطراف المعنية، كذلك يجب توفر المعلومات الكافية والشاملة عن عمل 

  المؤسسات، وادائها لكى تسهل رقابتها ومتابعتها.
: وهى تضمن لجميع أفراد المجتمع المشاركة الفعالة فى إتخاذ القرارات، سواء  المشاركة -

ؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم، وذلك فى غطاء بصورة مباشرة أو باإلعتماد على م
من حرية الرأى والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات واألحزاب واالنتخاب ...إلخ. والهدف من 
كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم واهتماماتهم لترسيخ الشرعية والحفاظ على 

  المعايير األساسية لحقوق اإلنسان.
: بما يعنى أن الجميع حكاما ومسؤولين يخضعون للقانون وال شئ يسمو نونسيادة القا -

فوق القانون، ويجب أن تطبق األحكام والنصوص القانونية بصورة عادلة ودون تمييز بين 
أفراد المجتمع، وأن توافق هذه القوانين معايير حقوق اإلنسان وتكون ضمانة لها ولحريات 

  اإلنسان الطبيعية.
هى ان يكون جميع المسؤولين والحكام ومتخذى القرار فى الدولة أو القطاع  :المساءلة -

الخاص أو مؤسسات امجتمع المدنى خاضعين لمبدأ المحاسبة والمسائلة امام الرأى العام 
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ومؤسساته دون إستثناء، خاصة عن تلك القرارات المتخذة والتى أدت إلى نتائج سلبية فى 
  ميادين معينة.

ا من خالل هذه المبادئ أن الحكم الراشد مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتنمية وقد تأكد لن   
وبالتالى فهو ، المستدامة ويشترك معها فى مبادئها وخاصة فما يتعلق بعنصر المشاركة

ضرورى إلتمام عملية التنمية المستدامة، ذلك أن مراعاة وتجسيد تلك المبادئ على ارض 
ة إلنطالق وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة والحفاظ على الواقع يعتبر ركيزة وقاعدة أساسي

ديموميتها. وعليه فالحكم الراشد هو ذلك اإلطار السياسى الذى يتصف بالشفافية والرشادة 
والمشاركة فى صنع القرار والمساءلة عن النتائج المحققة، والذى يوجه ويدير عملية التنمية 

  المستدامة ويسأهم فى تحقيقها .
  مستويات التنمية المستدامة : -اثالثً 

  :   )١(تنقسم مستويات التنمية المستدامة إلى مستوين رئيسين هما 
اإلستدامة القوية : تكون إستدامة التنمية قوية عندما يقع مجال النشاطات اإلقتصادية  -١

ئة)، ضمن مجال النشاطات اإلنسانية، والتى بدورها تمتد لتقع فى الدائرة اإليكولوجية (البي
وبالتالى فإن تلك النشاطات اإلقتصادية ستنمو بشكل متضائل، ولن يستمر نموها على 

  المدى البعيد إذا ما تم اإلضرار بشكل كبير بالطبيعة التى تمدها بالموارد المادية والطاقوية.
فاإلستدامة القوية تتمثل فى الحفاظ على المكونات المختلفة لرأس المال فى مستواه األصلى 

على حد، فهى تفرض فكرة اإلحالل بين مختلف أشكال رأس المال ( بشرى، طبيعى،  كل
مالى، تكنولوجى..). ووفقا لهذا اإلفتراض فإن مكونات رأس المال المختلفة تعد مكملة 
لبعضها البعض وليست بدائل، فعلى سبيل المثال فإن حصيلة بيع البترول البد وأن تستثمر 

  وتطويرها للحصول على إنتاج مستديم من الطاقة.فى مجاالت الطاقة األخرى 
اإلستدامة الضعيفة : على عكس سابقتها تكون اإلستدامة ضعيفة عندما يقع التوسع  -٢

على حساب الموارد البيئية، أى وقوع الحقل اإليكولوجى، ومجال النشاطات اإلنسانية ضمن 
نمو بشكل متسارع على المدى دائرة النشاطات اإلقتصادية، وبالتالى فإن هذه األخيرة ست

                                                      

1  -  Madadi Abdelkader,Abdallah el Hirtsi Hamid،Les nouveaux fondements philosophiques et 

idéologiques du discours sur le développement et la durabilité،3ème Colloque internationale sur : la 

protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les : 

-pays en voie de développement ،Institut des sciences économiques et des sciences de gestion،centre 

universitaire de khmis-miliana Algérie،le 03 et 04 mai 2010،P: 3 

، 
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البعيد. باإلضافة إلى ذلك، تفترض اإلستدامة الضعيفة للتنمية درجة من اإلحالل بين 
مختلف عناصر رأس المال، فهى مبنية على فكرة بسيطة، تقوم على أن رأس المال الطبيعى 

ن أنماط يمكن إستبداله مع مرور الزمن برأس المال التكنولوجى أو المالى، على إعتبار أ
رأس المال (الطبيعى، اإلجتماعى، البشرى، المالى، التكنولوجى) تعد بدائل لبعضها البعض 

  .)١(على األقل بالنسبة لمستويات األنشطة اإلقتصادية الحالية والموارد المتاحة 
  أهداف التنمية المستدامة : -ثالثًا 

  تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق االتى :
لناس بالمشكالت البيئية القائمة، وتنمية إحساسهم بالمسؤولية تجاهها، تعزيز وعى ا -١

  وحثهم على المشاركة فى إيجاد الحلول المناسبة لها.
  تحقيق االستغالل واالستخدام العقالنى للموارد ومنع استترافها. -٢
المجال ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع، وذلك بتوعية الناس أهميةالتقنيات فى  -٣

التنموى، وكيفية استخدامها فى تحسين نوعية حياة البشر، وتحقيق أهدافهم دون أن يكون 
  ذلك على حساب البيئة.

إحداث تغيرات مستمرة، ومناسبة فى حاجات، وأولوية المجتمع بطريقة تالءم  -٤
  . )٢(اإلمكانيات، وتسمح بتحقيق التوازن 

فى القضايا الهامة المرتبطة أساًسا بردم الهوة  والبحث، إبراز أهمية الموارد البشرية -٥
  التكنولوجية بين الدول المتقدمة والمتخلفة، وتعزيز دور المرأة فى مختلف القطاعات.

  وهذا من خالل تلبية إحتياجات أكثر الطبقات فقًرا.، السعى للحد من الفقر العالمي -٦
اساتها على الدول، مع تبادل البحث فى مستجدات البيئة، والنظر بشكل خاص فى انعك -٧

األراء فى شأن االستفادة من التجارب الناجحة فى مجال حماية البيئة، والبحث فى آفاق 
  جديدة للتعاون.

النظر فى المستجدات اإلقتصادية، بالتركيز على تأثيرات العولمة، وطرق اإلستفادة من  -٨
قدراته التنافسية، وتحقيق إيجابياتها، وخاصة فى تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة 

  االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية.

                                                      

راشى طارق، ا{ستخدام المتكامل للمواصفات العالمية (اYيزو) فى المؤسسة ا{قتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، المرجع السابق  - - ١

 ١٦، ص

سكندرية، محمد صالح الشيخ ، اYثار ا{قتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منھا، مكتبة ومطبعة اYشعاع الفنية، ا{ - - ٢

  . ٩٤، ص٢٠٠٢
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ـــــدور الحكـــــم الراشـــــد ( -٩  La bonneعـــــرض اإلتجاهـــــات، والقضـــــايا المتعلقـــــة ب
gouvernance فـــى تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة، وأثـــره علـــى تطـــوير أليـــات الحكـــم وطـــرق (

  تطبيقها فى الدول النامية.
امة إلى القضاء على الفقر، وتحقيق نوعية حياة أفضل للسكان تهدف التنمية المستد - ١٠

اقتصاديا، واجتماعيا، وذلك من خالل التشجيع على إتباع أنماط إنتاج واستهالك متوازنة، 
  دون اإلفراط فى االعتماد على الموارد الطبيعية.

تهدف االستدامة اإلقتصادية إلى ضمان إمداد كاف من المياه، وحماية كافة  - ١١
المسطحات المائية، كما تهدف لتوفير الغذاء وضمان االستخدام المستدام والحفاظ على 

  األراضى، والغابات، والمياه، والحياة البرية، واألسماك، وموارد المياه.
كما تستهدف التنمية المستدامة للحفاظ على الصحة ورعايتها، وذلك من خالل توفير  - ١٢

اهر التلوث، وتحقيق شروط الحياة الصحية للمواطنين، الرعاية الصحية، والقضاء على مظ
كما تهدف لرفع الكفاءه اإلنتاجية، وتوفير مناصب الشغل، وزيادة النمو اإلقتصادي فى 

  .)١(القطاعين الخاص والعام 
قراًرا   ٢٠١٥سبتمبر  ٢٥كما إعتمدت قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة فى 

من زعماء  ١٩٠وقد تم تمرير هذا القرار بواسطة ، ستدامةهدف للتنمية الم ١٧يشتمل على 
تحويلية لعالم أفضل تمثلت األهداف و  وقادة العالم فى نيويورك بإعتباره رؤية عالمية وشاملة

  : )٢(السبعة عشر للتنمية المستدامة فيما يلى 
  القضاء على الفقر. -١
  القضاء التام على الجوع.  - ٢
  الرفاهية.تحسين الصحة الجيدة و  - ٣
  التعليم الجيد. - ٤
  المساواة بين الجنسين.   - ٥
  المياه النظيفة والنظافة الصحية. - ٦
  طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. - ٧
  العمل الالئق ونمو اإلقتصاد.  - ٨
  الصناعة واإلبتكار والهياكل األساسية.  - ٩

                                                      

سايح بوزيد، دور الحكم الرشيد فى تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية حالة الجزائر، رساله دكتوراه، كلية العلوم ا{قتصادية  - - ١

 . ٩١،   ص ٢٠١٢/٢٠١٣تلمسان، –وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة ابى بكر بلقايد 

 ٤، ص  ٢٠١٦،  ١٣أھداف التنمية المستدامة ، تحويل عالمنا با{بتكار ، مجلة بيئة المدن ا{لكترونية ، العدد  د / ماريتزا فرقاز ، - ٢
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  الحد من أوجه عدم المساواة.  -  ١٠
  مستدامة.مدن ومجتمعات محلية  -  ١١
  اإلستهالك واإلنتاج المسئولين.  -  ١٢
  العمل المناخى. -  ١٣
  الحياة تحت الماء. -  ١٤
  الحياة فى البر.   -  ١٥
  السالم والعدل والمؤسسات القوية. -  ١٦
  عقد الشراكات لتحقيق األهداف. -  ١٧

ائية وتأتي األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة إستكماال إلنجازات األهداف اإلنم
لأللفية، وتسعى إلستكمال األعمال غير المنجزة بعد، بل وأكثر من ذلك لمعالجة األسباب 
الجذرية للفقر، وٕاستهداف التطلعات العالمية نحو السالم والعدل والرفاهية والرخاء للحفاظ 
على كوكب االرض،كما أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مبنى على تحقيق ركائزها وهى 

ويشكل االقتصاد المعرفي الذى يعتمد ة البيئية  والتقدم اإلجتماعى والنمو اإلقتصادي، الحماي
على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شرًطا أساسًيا لمكافحة تحديات الفقر والبطالة لما 
سوف يحققه انجازات تساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة وهذا ما سنتناوله فى 

  المطلب الثانى .
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  المطلب الثانى
    عالقة االقتصاد المعرفي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة

على الرغم من أن األهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة لم تتضمن تصريًحا حول 
إال أن االقتصاد المعرفى يمثل المكون الرئيسى لتحقيق معظم ، عالقتها باالقتصاد المعرفى

  :  )١(النحو التالى وذلك على ، هذه األهداف
مليون شخص   ٧٠٠أن هناك أكثر من ، القضاء على الفقر : تشير بيانات البنك الدولى -١

بإنعدام وجود فرص لحصولهم على الخدمات المالية و ، دوالر يومياً  ١,٩٠يعيشون بأقل من 
 األساسية، مما يجعل من الصعب على هؤالء األشخاص إدارة حياتهم اإلقتصادية. ووفقاً 

% من البالغين األثرياء فى  ٦٧) فإن من بين   Findex 2015لقاعدة البيانات العالمية  ( 
%  ٥٤% منهم يملكون حسابات مصرفية رسمية، فى حين من بين  ٦٠، جميع أنحاء العالم

% منهم ليس لهم حسابات مصرفية. هذه الفجوات تعكس جيدًا عدم  ٤٠من البالغين الفقراء 
  الية التى من شأنها أن تخلق ما يسمى بـدوامة الفقر .وصول الخدمات الم

وقد أجمعت هذه الدراسات  على أن توفير خدمة اإلدخار لألسر تساعد على زيادة قدرتهم  
واإلستثمار في ، وحيازة األصول اإلنتاجية، وتنظيم اإلستهالك، من مواجهة الصدمات المالية

من الفقر. وحسب ما توصلت إليه الدراسات مما يساعد األسر للخروج ، رأس المال البشري
تضمن خدمة الدفع اإللكترونى وصول األموال لذوى الدخل المنخفض والمحول من طرف 

  . )٢(األصدقاء وأفراد العائلة لتمكنهم من مواجهة الضغوطات اإلقتصادية 
م المتحدة الحد من الجوع وتعزيز األمن الغذائى : وفقًا  لمنظمة األغذية والزراعة لألم -  ٢
)FAO 2015   مليون شخص يعانون من نقص الغذاء على الصعيد  ٧٩٥) هناك حوالي

مما يحد من ، العالمى أغلبهم يعيشون فى المناطق الريفية الخارجة عن التغطية المصرفية
إمكانية حصولهم على اإلئتمان والتأمين على المحاصيل وزيادة اإلستثمارات الزراعية . وقد 

                                                      

د / وفاء حمدوش ، مسأھمة الشمول المالى فى تحقيق أھداف التنمية المستدامة ، المؤتمر العلمى الدولى الثانى ، مركز البحث   - - ١

 ١١٩، ص  ٢٠١٧،وتطوير الموارد البشرية ، عمان 

2  -  Dupas،P. and J. Robinson. 2013a. “Savings Constraints and Microenterprise  

Development: Evidence from a Field Experiment in Kenya.” American Economic  

Cambridge،Mass.: National Bureau of Economic Research. 

Brune،L.،X. Gine،J. Goldberg،and D. Yang. 2015. “Facilitating Savings for Agriculture:  

Field Experimental Evidence from Malawi.” NBER Working Paper 20946.  

Journal: Applied Economics 2013،Vol. 5،No.1,p 163–192. 
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سات أن البنوك االليكترونية  التى تعتمد على االقتصاد المعرفى قد سأهمت فى اثبتت الدرا
زيادة اإلستثمار فى القطاع الزراعى من خالل توفير خدمة التأمين ضد الفيضانات والجفاف 

تمكنهم من إدخار أرباحهم، مما يساعدهم على اإلنفاق على المعدات الزراعية. و  للمزارعين
مالية الرقمية من تسهيل عملية توزيع األجور والتحويالت االجتماعية كما سأهمت الخدمات ال

واإلعانات على العمال المزارعين ودعمت خدمات اإلرشاد الفالحى، وهو ما يدل على التقدم 
  . )١(نحو تحقيق الهدف الثانى للتنمية المستدامة 

لمعرفى يسأهم فى تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية : تشير الدراسات أن االقتصاد ا  -  ٣
تحسين مستوى الصحة من خالل خدمة اإلدخار التى تساعد األشخاص على إدارة  نفقاتهم 
الطبية سواء المخطط لها وغير المخطط لها، حيث أثبتت الدراسات أن السبب الرئيسى وراء 

ة بقاء األشخاص فى دوامة الفقر بالدول النامية هي المدفوعات النقدية المنفقة على الرعاي
  .)٢(الصحية التى قد تؤدي إلى فقدان كامل الدخل 

ظهور العديد من و  ومع التطور الهائل فى التكنولوجيا وتسارع نقل المعلومات،
الخدمات المبتكرة التى سأهمت فى تنظيم وٕادارة عمليات القطاعات المالية، وتسهيل الوصول 

لول التكنولوجيا الرقمية ستلعب ومن المؤكد أن إنتشار ح، إلى الخدمات المالية وٕاستخدامها
  دورًا متزايدًا فى تسريع عجلة التنمية المستدامة.

ولكن تلك التطورات التكنولوجية طرحت فى السوق الكثير من المنتجات المالية 
المبتكرة والمتقدمة، والتى تتطلب معرفة وثقافة مالية أعلى من ذى قبل، بما فى ذلك إكتساب 

ى إستخدام الكمبيوتر وأجهزة الصراف اآللى والتليفونات والكمبيوترات الخبرة والثقة بالنفس ف
اللوحية الذكية وزادت بفعل ذلك الحاجة إلى التثقيف المالى لكسر الحاجز المعرفى  لتحقيق 
االستفادة من االقتصاد المعرفى، وبخاصة زيادة ثقافة ووعى المستهلكين من فئات الدخل 

وتعريفهم بالمخاطر والمكاسب المرتبطة بإستخدام المنتجات المستثمرين الصغار، و  الدنيا
                                                      

1  - Gilissen،S.،E. Sommeling،B. Penza-Chona،L. Kirui،E. Pehu،P. Poutianen،and M. Vyzaki. 2015. 

“Supporting Women’s 

Agro-Enterprises in Africa with ICT: A Feasibility Study in Zambia and Kenya.” Washington،D.C.: 

World Bank. 

Fink،G.،B. Kelsey Jack،and F. Masiye. 2014. “Seasonal Credit Constraints and Agricultural Labor 

Supply: Evidence 

from Zamia.” NBER Working Paper 20218. Cambridge،Mass.: National Bureau of Economic Research 

د / محمد يسرى ، توسيع فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية فى الدول العربية  ودور المصارف المركزية ، ورقة قدمت فى  - ٢

    ٢٠١٢افظى المصارف المركزية ومؤسسة النقد العربية ، صندوق النقد العربى ، إجتماع الدوره السادسة والث-ثين لمجلس مح
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المالية المختلفة، وكيفية إستخدام وٕادارة التمويل الذى تحتاجه المؤسسات الصغيرة للنمو 
والتوسع، وهذا قد يساعد فى تنشيط اإلفتقار، ودفع ديناميكية األسواق، وتسريع التغيير 

  ن البطالة والفقر . والتنمية اإلقتصادية، والعمل على الحد م
ولذا من المهم أن يبدأ التثقيف المالى فى المراحل األولى من التعليم كى يرسخ 
المفاهيم المالية لدى األفراد، ويحفز اإلبتكار. فالتثقيف المالى بحسب منظمة التعاون والتنمية 

ا تحسين إدراك اإلقتصادية والشبكة الدولية للتثقيف المالى هو " العملية التى يتم من خالله
المستهلكين والمستثمرين بطبيعة الخدمات والمنتجات المالية المتاحة والمخاطر المصاحبة 
إلستخداماتها وذلك عن طريق تقديم المعلومات واإلرشاد أو النصيحة الموضوعية المتعلقة 

ر بها، وتطوير مهاراتهم وثقتهم بالخدمات المالية من خالل زيادة وعيهم بالفرص والمخاط
المالية، وليصبحوا قادرين على إتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة، وتعريفهم 
بالجهات التى يمكن التوجه لها فى حال احتياجهم للمساعدة، وٕاتخاذ خطوات فعالة أخرى من 

  شأنها تحسين الرفاه المالى الخاص بهم " .
خطوة أساسية بهذا أصبح من المعترف بها عالميًا أن التثقيف المالى يشكل 

كما أصبحت الثقافة المالية فى العالم إجراء ، ومحورية لتحقيق ونشر االقتصاد المعرفي
ومن ثم ، إحترازى ومكمل رئيسى لسلوكيات القطاع المالى لضمان تحقيق الشمول المالى

  .)١(تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
هامة المرتبطة أساًسا بردم الهوة والبحث فى القضايا ال، إبراز أهمية الموارد البشرية -٤

  التكنولوجية بين الدول المتقدمة والمتخلفة، وتعزيز دور المرأة فى مختلف القطاعات.
البعد التكنولوجى للتنمية المستدامة : يسعى النظام المستدام بيئًيا للحفاظ على قاعدة  -٤ 

الالعقالنى للموارد  من أجل تجنب االستتراف واإلستخدام، ثابتة من الموارد الطبيعية
وغير المتجددة، كما يتداخل ويتكامل البعد البيئى مع األبعاد األخرى للتنمية ، المتجددة

وصيانتها ، المستدامة، وعلى رأسها البعد التكنولوجى الذى يعتبر وسيلة أساسية لحماية البيئة
  والتقليل من تلوثها.

مستدامة لم تتضمن تصريحا وعلى الرغم من أن األهداف السبعة عشر للتنمية ال
حول عالقتها باالقتصاد المعرفى  إال انه يمثل المكون الرئيسى لتحقيق معظم هذه األهداف، 

  ):٢( التالىوذلك على النحو 
                                                      

 . ٢٠١٨،  ٥٩١د / احمد عاطف عبد الرحمن ، الشمول المالى والتقدم ا{قتصادي ، مجلة المال والتجارة ، العدد  - - ١

2 -   Leora Klapper،Mayada El Zoghbi،and Jake Hess ,Achieving the sustainable  

development goals the role of financial inclusion،CGAP،April 2016,P2-9  
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تحقيق الصحة والرفاهية : تشير الدراسات إلى أن الشمول المالى يسأهم فى تحسين  - 
األشخاص على إدارة نفقاتهم الطبية مستوى الصحة، من خالل خدمة اإلدخار التى تساعد 

سواء المخطط لها وغير المخطط لها، حيث أثببت الدراسة أن السبب الرئيسى وراء بقاء 
األشخاص فى دوامة الفقر بالدول النامية، هى المدفوعات النقدية المنفقة على الرعاية 

  .)١(الصحية، التى قد تؤدى إلى فقدان كامل الدخل 
أجريت فى "كينيا" أن توفير الحسابات اإلدخارية لألشخاص، قد  وتؤكد الدراسة التى

%)، مع وجود إهتمام بالغ لألفراد على ٦٦مكنهم من تغطية نفقاتهم الطبية بنسبة (
تخصيص جزء من أموالهم للحاالت العالجية الطارئة، ودور خدمة التأمين الطبى فى 

 .  )٢(التخفيف من مخاطر هذه الحاالت 
) مليون طفل فى سن ٥٧التعليم: أثبتت اإلحصائيات أن هناك حوالى (تعزيز جودة  - 

التعليم اإلبتدائى غير ملتحقين بعد بالمدارس. والمعروف أن تعزيز جودة التعليم يرتبط بقدرة 
وبما أن النمو اإلقتصادي مرتبط بشكل وثيق برأس ، األسرة على اإلستثمار فى فرص التعليم

فى األداء التربوى من شأنه أن يحد من التنمة. وهنا تساعد  المال البشرى، فإن وجود ضعف
خدمات اإلدخار األسر على إدارة نفقات التعليم، حيث أكدت الدراسة على أن هناك زيادة 

%) فى اإلنفاق على التعليم لألسر التى تمكنت من فتح حسابات مصرفية مجانية ٢٠بنسبه (
  . )٣(فى نيبال 

قروض الصغيرة ذات األجال القصير، قد ساعدت كما بينت دراسة أن خدمة ال
  . )٤(األسر على دفع نفقات التعليم كالرسوم المدرسية  

كما أثبتت دراسة والتى شملت عينة من مهاجرى السلفادور للواليات المتحدة 
األمريكية، أن هؤالء المهاجرين تمكنوا من تحويل مبالغ نقدية، موجهة لتغطية نفقات التعليم 

                                                      

1  -  Priyanka،S.،K. Xu،and D. B. Evans. 2011. “Impact of Out-of-Pocket Payments for Treatment of 

Non-Communicable Diseases in Developing Countries: A Review of Literature.” World Health 

Organizaton Discussion Paper 2. Geneva: World Health Organization p 33  . 

2  - Dupas،P. and J. Robinson. 2013a. “Savings Constraints and Microenterprise Development: Evidence 

from a Field Experiment in Kenya.” American Economic p 11 

 

3  - Prina،S،“Banking the Poor via Savings Accounts: Evidence from a Field Experiment.” Journal of 

Development Economics،Vol. 115:,2015,p. 16-31  . 

4  - Morduch،J.. “The Unbanked: Evidence from Indonesia.” The Financial Access Initiative،NYU 

Wagner Graduate School. New York: New York University.2007 p 87. 
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فى السلفادور، بفضل خدمة التحويل الرقمى، مما قلل من نسب التسرب المدرسة،  ألبنائهم
  . )١(وخفض معدل عمل األطفال 

يوجد أكثر من ، )٢٠١٥تعزيز المساواة بين الجنسين: حسب تقرير البنك الدولى لسنه ( - 
نصف النساء فى جميع أنحاء العالم عاطالت عن العمل، ويبحثن عن فرصه للشغل. 

لدراسات تتسبب الفجوة بين الجنسين فى وقوع خسائر فى الدخل تقدر نسبتها ب وحسب ا
%) تقريبا فى منطقة الشرق األوسط ٣٨%) فى دول منطقة التعاون والتنمية، وب (١٧(

%) من النساء فى ٤٢وشمال إفريقيا، كم تؤكد قاعدة البيانات العالمية أن هناك مايقارب (
ظام المالى الرسمي، ومنه يمكن لالقتصاد المعرفى أن يخلق جميع أنحاء العالم هن خارج الن

نوع من المساواة بين الجنسين، من خالل تمكين النساء من اإلدخار وحصول على القروض 
  .)٢(لتمويل مشاريعهن 

كما يساعد االقتصاد المعرفى النساء اللواتى يملكن شركات من تخفيض مخاطر 
لألسواق والمعلومات، من خالل إستخدام القنوات  السرقة والتكاليف اإلدارية، والوصول

الرقمية كالهواتف المحمولة. ولقد توصلت الدراسات أيًضا إلى أن الشمول المالى للمرأة يدعم 
عملية التنمية، من خالل تحكم المرأة فى مواردها المالية، التى تستطيع من خاللها تلبية 

من رعاية أطفالها ودفع رسومهم الدراسة، فضال  مستلزمات الحياة، كالغذاء، والماء، وتمكينها
  .  )٣(عن الرعاية الطبية 

وقد أظهرت دراسة أن النساء هن أكثر استعداد للتضحية ببعض من دخل األسرة، 
  . )٤(مقابل حصولهن على تحويالت نقدية فى المستقبل. كما بينت دراسة 
وتحسين مستوى األمن أن خدمة التأمين قد ساعدت المزارعات من زيادة اإلنتاج 

الغذائى . وتشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة، أن النساء لهن القدرة على زيادة اإلنتاج 

                                                      

1  - Ambler،K.،D. Aycinena،and D. Yang،“Chanelling Remittances to Education: A Field Experiment 

among Migrants from El Salvador.” American Economic Journal: Applied Economics Vol. 7،No. 

2،2015,p.32 

2  - Duflo،E,“Women Empowerment and Economic Development.” Journal of Economic Literature Vol. 

50،No. 4,2011,p.79. 

3  - Cuberes،D.،and M. Teignier. 2015. “Aggregate Effects of Gender Gaps in the Labor Market: A 

Quantitative Estimate.” Journal of Human Capital 

4  -  Almas،I.،A. Armand،O. Attansio،and P. Carneiro. 2015. “Measuring and Changing Control: 

Women’s Empowerment and Targeted Transfers.” NBER Working Paper 21717. Cambridge،Mass.: 

National Bureau of Economic Research - p 56  
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%) إذا كانت لديهن نفس فرص الحصول على الموارد ٣٠%) إلى (٢٠الفالحى من نسبة (
  . )١(المالية واإلنتاجية التى يتحصل عليها الرجال

ادي: تنعكس عملية إستبعاد الفقراء من النظام المالى الرسمى، العمل الالئق والنمو اإلقتص - 
إنعكاسا سلبيا على مشاركتهم فى النمو اإلقتصادي. فرغم إرتفاع المداخيل بشكل كبير 
بالنسبة لغالبية سكان العالم خالل العقدين الماضيين، فإن عدم المساواة فى الدخل بين 

ة، التزال فى أعلى المستويات منذ عقود، كما التزال األغنياء والفقراء فى اإلقتصادات المتقدم
هناك فجوات كبيرة فى الحصول على التعليم، والرعاية الصحية فى اإلقتصاديات النامية، 
مما يؤكد الحاجة إلى النمو على نطاق واسع، تتيح عملية وصول الخدمات والمنتجات 

ل المشاريع اإلقتصادية المنتجة. المالية لألفراد من تعبئة المدخرات، وتوجيهها نحو تموي
وتحسين اإلبتكارات الناجحة،   وقد أظهرت أحدث دراسة أن االقتصاد المعرفى قد ساعد 
على زيادة نمو اإلقتصاد، حيث ساعد إستخدام الهاتف المحمول وأدوات تكنولوجيا اإلتصال 

)TIcمات المصرفية ) من تحسين وصول الخدمات المالية للمناطق التى ال توفر فيها الخد
  . )٢(التقليدية، مما مكن األفراد من تمويل أعمالهم وٕادخار أرباحهم وتغطية نفقاتهم 

الصــناعة واإلبتكــار : تتطلــب عمليــة تشــجيع اإلبتكــار الحصــول علــى اإلئتمــان وغيــره مــن  -
الخـــدمات الماليـــة التـــى مـــن شـــأنها أن تســـهل عمليـــة اإلســـتثمار. فحســـب إحصـــائيات مؤسســـة 

دوليــة، يتــراوح عــدد المؤسســات الصــغيرة، والمتوســطة الرســمية وغيــر الرســمية، فــى التمويــل ال
) مليـون. ووفقـا لدراسـة المشـاريع للبنـك ٤٠) مليـون إلـى (٣٦جميع أنحاء العالم إلـى مـا بـين (

الدولى، فإن اغلبية هذه المؤسسات تعتبر أن محدوديـة حصـولها علـى الخـدمات الماليـة تمثـل 
النمو. وبالتالى فإن توفير اإلئتمان من شأنه أن يساعد علـى زيـادة عـدد عائقا أساسيا لتحقيق 

المؤسســات الصــغيرة، والمتوســطة، ممــا يتــيح فــرص العمــل وزيــادة اإلســتثمار. وكمــا أظهــرت 
دراســة والتــى أجريــت فــى الهنــد. أن زيــادة فــرص الحصــول علــى اإلئتمــان ســأهم فــى الحــد مــن 

                                                      

1  -  Manfre،C.،and C. Nordehn. 2013. “Exploring the Promise of Infomation and Communication 

Technologies for Women Farmers in Kenya.” US Agency for International Development MEAS Case 

Study No. 4. Washington،D.C.: US Agency for International Development p 43 

2  - Andrianaivo،M.،and K. Kpodar. 2011. “ICT،Financial Inclusion،and Growth: Evidence from African 

Countries.” IMF Working Paper،WP/11/73. Washington،D.C.: International Monetary Fund p 23 
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وأثبتت دراسة عشوائية فى منغوليـا أن تـوافر اإلئتمـان زيادة أرباح رجال األعمال بشكل كبير. 
  .  )١(سمح للنساء بتوسيع أعمالهن واإلستثمار فى المشاريع القويمة 

  الحد من أوجه عدم المساواة والسالم والعدل والمؤسسات القوية  -
%) مــن ١٠تشــير اإلحصــائيات أن نصــف أفقــر ســكان العــالم يحصــلون علــى أقــل ن (      

عامــة، وأن عــدم اإلســتقرار الــذى يميــز الـدول الناميــة وتفشــى ظــاهرة عــدم المســاواة فــى الثـروة ال
الـــدول المتقدمـــة والـــدول الناميـــة علـــى حـــد الســـواء، ووجـــود عـــدم اإلســـتقرار السياســـة، وحـــدوث 
ـــى النمـــو اإلقتصـــادي، وبالتـــالى يمكـــن لالقتصـــاد  ـــة، ســـتؤثر المحـــال عل إضـــطرابات إجتماعي

مــــن خــــالل مســــاعدة الفقـــراء فــــى الحصــــول علــــى ، الضـــطراباتالمعرفـــى أن يقلــــل مــــن هــــذه ا
المساعت المالية من طرف أصدقائهم وافراد عائلتهم عن طريق التحويل النقـدى عبـر الهـاتف 

  وذلك لمواجهة الصدمات اإلقتصادية.، المحمول
) أن وكــــاالت ٢٠١٥حيــــث أكــــدت دراســــة _معهــــد التنميــــة مــــاوراء البحــــار فــــى ســــنه 

خدام الخــدمات الماليــة الرقيمــة بــدال مــن النقــود لتــوفير المــال لضـــحايا اإلغاثــة بــدأت فــى إســت
الكوارث الطبيعية، ففى لبنان، أكثر مـن مليـون الجـئ يسـتخدمون البطاقـات المصـرفية لجميـع 

  المساعدات، وشراء السلع، وسحب األموال من أجهزة الصراف اآللي . 
ن الفيضــانات فــى بــنغالديش وقــد أظهــرت الدراســة التجريبيــة األخيــرة علــى اإلغاثــة مــ

مزايا النقد المحمول فى تقديم المسـاعدات، وقـد وجـد البـاحثون أن متلقـى المسـاعدات ينظـرون 
للمال المحمول عل أنـه اكثـر مالئمـة وأمانـا مـن النقـد. ومـن الواضـح أن األفـراد الـذين يمكـنهم 

حيــاة كريمــة، ممــا  الحصــول علــى الخــدمات الماليــة لهــم األفضــلية فــى النجــاح إقتصــاديا وبنــاء
  يسمح فى النهاية بتحقيق المساواة وتعزيز السالم.

هنــــا أن التحــــوالت الســــريعة والعميقــــة التــــي يشــــهدها قطــــاع تكنولوجيــــات  والخالصــــة
ـــــادين  ـــــدة خاصـــــة فـــــى ( المي ـــــة جدي ـــــروز أنشـــــطة رقمي ـــــى ب المعلومـــــات واالتصـــــال ســـــاعد عل

) مما حتم ضرورة وضع سياسات وبرامج اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية، اإلدارّية ... إلخ 
تــتالءم وخصــائص االقتصــاد المعرفــى واالعتمــاد علــى التكنولوجيــات الحديثــة لخدمــة التنميــة، 

  الرفع من حصة االبتكار واإلبداع لتعزيز النمو ودعم اإلنتاجية والتشغيل.
  

                                                      

1  - Attanasio،O.،Augsburg،R. De Haas،E. Fitzsimons،and H. Harmgart. 2011. “Group Lending or 

Individual Lending? Evidence from a Randomised Field Experiment in Mongolia.” MPRA Paper No. 

35439. London: European Bank for Reconstruction and Development- p 55 
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  المبحث الرابع
  تجارب بعض الدول التى حققت طفرة فى مجال اقتصاد المعرفة 

ما يبدو بوضوح تجاه هذا التحول المفترض نحو اقتصاد المعرفة وتنمية مجتمع  إن
المعرفة هو تلك التحديات التي تواجه دوًال كثيرة، والعربية أهمها في عملية بنائها لمجتمعاتها 
المعرفية، منها التعليم ونشر المعرفة ألن الوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب 

لتعليم في مختلف مراحلها، بدءًا من الطفولة المبكرة وانتهاًء بالتعليم ما بعد تطوير منظومة ا
الجامعي، الذي بدوره يتطلب توسعًا واهتمامًا أكبر، من خالل تنفيذ برامج وطنية تهتم بإعداد 
المعلمين، وتوفير المعامل والمختبرات الالزمة لتكوين المهارات العلمية والعملية، إضافة إلى 

  نية تحتية للمعلومات واالتصاالت في مجال التعليم.وجود ب
كما أن مفهوم اقتصاد المعرفة دخل اآلن صميم السياسات اإلقتصادية في كثير من 
البلدان النامية والمتقدمة. ووفقا لمنهجية البنك الدولي لتقييم المعارف، فإن ازدهار اقتصاد 

م اقتصادي ومؤسسي قوي، ونظام المعرفة في أي بلد يحتاج إلى أربع ركائز وهي: نظا
  تعليمي سليم، وبنية تحتية معلوماتية، ونظام لالبتكار.

ومع صعود الثورة التكنولوجية وتطور العلوم وانتشارها وما حققته هذه الطفرة في 
مجال االبتكارات، استطاعت دول عديدة التغلب على ندرة الموارد الطبيعية وعوامل اإلنتاج 

خلق ثروة بشرية قادرة على سد هذه الفجوة والتغلب على هذا المشكل، التقليدية عن طريق 
وتمتاز هذه الثروة البشرية بالقدرة على اإلنتاج واالبداع ضمن مجال اقتصادي جديد عرف 

  ب " اقتصاد المعرفة " . 
ولبيان تجارب بعض الدول التى حققت طفرة فى مجال اقتصاد المعرفة سوف نتناول 

ين نتناول فى المطلب االول تجارب بعض الدول المتقدمة وفى المطلب ذلك من خالل مطلب
  الثانى نتناول تجارب بعض الدول النامية.
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  المطلب األول
  تجارب بعض الدول المتقدمة

  الدول األوربية : -   
أشارت اإلحصاءات التي أطلقها مؤتمر روما إلى أن الدول اإلسكندينافية تقف في 

مجال االقتصاد المعرفي، حيث تحتل أيسلندا المركز األول في قائمة أكثر طليعة الدول في 
% من عدد سكانها، وتأتي النرويج في المركز ٦٠دول العالم استخدامًا لإلنترنت بنحو 

%. كما أن الدول الصناعية ٤٦%، وتليها السويد في المركز الثالث بنسبة ٤٩الثاني بنسبة 
% من إجمالي ٧٥دة األمريكية وكندا، تستحوذ على نسبة الكبرى، خصوصًا الواليات المتح

% في منطقة الشرق األوسط ١مستخدمي اإلنترنت في العالم، بينما ال تتجاوز هذه النسبة 
  . )١(وٕافريقيا 

  تجربة المملكة المتحدة  : -
إن أمًمـا كثيـرة قـد أدركـت مسـئوليتها تجــاه التحـديات التـي يفرضـها مجتمـع المعلومــات 

اء علـــى الصـــعيد الرســـمي أو التجـــاري . فقـــد اســـتحدثت المملكـــة المتحـــدة منـــذ عـــام عليهـــا ســـو 
وزارة دولـــــة لشـــــئون الصـــــناعة وتكنولوجيـــــا المعلومــــــات مهمتهـــــا جمـــــع جوانـــــب ثــــــورة  ١٩٨١

  المعلومات كافة . 
ـــى صـــناعة  ـــوزارة عـــدة مســـئوليات مترابطـــة فـــي مقـــدمتها اإلشـــراف عل ـــولى هـــذه ال وتت

بوتـــــات واإلليكترونيـــــات الدقيقـــــة والهندســـــة الميكانيكيـــــة والبحـــــث الحاســـــبات اإللكترونيـــــة والرو 
والتطــــوير وسياســــة االتصــــاالت الســــلكية والالســــلكية ودائــــرة البريــــد  وصــــناعة الــــورق والمــــواد 

  الكيماوية والنشر وصناعة األفالم وصناعة الفضاء.
ة وقد أشار وزير الدولة البريطاني لشئون الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بضرور 

األخذ بأخر التطورات في ميدان الحاسبات مؤكًدا أن الصناعي الذي ال يوظف تقنيات 
الحاسب اإللكتروني الدقيقة سوف ال يجد له مكانًا في ميدان الصناعة خالل األعوام الخمسة 

  القادمة وبالحرف الواحد ذكر عبارة (استخدم األتمتة وٕاال تنتهي).   
 ١٩٨٢ى واقع فعلي أعلنت الحكومة البريطانية عام وفي إطار ترجمة هذه األفكار إل

كعام لصناعة المعلومات وأسست برنامجًا شامًال أطلقت عليه برنامج تكنولوجيا المعلومات 
) مليون جنيه إسترليني في مجال البحث والتطوير ٣٥٠المتقدمة حيث وظف هذا البرنامج (

اء في الوزارة المذكورة لتقديم للجيل الخامس من الحاسب اآللي . وتم تشكيل لجنة خبر 

                                                      

 http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmالموقع ا{ليكتروني :                - - ١
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المشورة إلى رئاسة مجلس الوزراء حول أفضل السبل التي تمكن المملكة المتحدة من أن تتبوأ 
  . )١(الموقع القيادي في مجال صناعة المعلومات 

  تجربة فنلندا :
تمثل التجربة الفنلندية في التسعينيات أحد األمثلة الموثقة التي توضح لنا كيف يكون 

تعليم والمعرفة القوى دافعة للنمو اإلقتصادي،فالتجربة الفنلندية توفر دروسا عديدة حيث ال
ُتظهر تجربة فنلندا أن بلدًا صغيرًا يتمتع باقتصاد يعتمد على الموارد الطبيعية قادر على أن 

  يصبح رائدًا في مجال االبتكار واالقتصاد المعرفي في وقت قصير.
ثاني على التوالي قائمة الدول األسعد في العالم في تقرير فقد تصدرت فنلندا للعام ال

السعادة العالمي الذي تصدره شبكة األمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة بالشراكة مع 
دولة من حيث مدى سعادة مواطنيها بأنفسهم، وال  ١٥٦مؤسسة إرنستو إيلي، ويصنف 

ما نجدها أيًضا في رأس القوائم  يقتصر تصدر فنلندا في سعادة شعبها فحسب، بل عادة
  العالمية في التعليم والتنافسية اإلقتصادية والشفافية والتقدم التكنولوجي واالبتكار. 

وقد كان اقتصاد فنلندا يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الموارد الطبيعية والتقنيات المسـتوردة 
ـــات  فـــي الســـتينيات، وكـــان حـــوالي ثلثـــي عائـــدات التصـــدير الفنلنديـــة مـــن أهـــم مواردهـــا: الغاب

واجهت فنلندا أشد أزمة اقتصـادية منـذ الثالثينيـات، حيـث بلغـت  ١٩٩٣واألخشاب، وفي عام 
%، وانهــار القطــاع ١٣٪، وانخفــض حجــم النــاتج المحلــي اإلجمــالي بنســبة ٢٠نســبة البطالــة 

 ١٩٩٠% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ١٠المصرفي، وارتفعت مستويات الديون من 
  .١٩٩٤% في عام ٥٨إلى 

استجابت فنلندا لهذه األزمة الوطنية بطريقة غير متوقعة حيث كانت االستثمارات موجهة 
بشكل كبير نحو االبتكار بدًال من الترويج لألنشطة التقليدية. كما ركزت فنلندا على التنويع 

ت في تركيز اإلنتاج نحو التكنولوجيا المتقدمة بعيدًا عن األخشاب والصناعات التقليدية، فبدأ
كما سارعت في ، والتصدير والبحث والتطوير على السلع والخدمات ذات الكثافة المعرفية

خصخصة الشركات الحكومية والوكاالت العامة، وقامت بتحرير األسواق المالية والملكية 
  األجنبية.

وكــــان الهــــدف الرئيســــي لجميــــع هــــذه السياســــات هــــو تشــــجيع االبتكــــار فــــي القطــــاع 
اص، حيـــث أدركـــت فنلنـــدا أن االبتكـــار مـــن قبـــل القطـــاع الخـــاص والتعـــاون المتبـــادل بـــين الخـــ

                                                      

1  - Kakabadse،Nada K. et. al،"Reviewing the Knowledge Management Literature: Towards a 

Taxonomy"،Journal of Knowledge Management،Vol.7،No.4،2003. 
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الجهــات العامــة والخاصــة فــي البحــث والتطــوير أفضــل مــن االســتثمار الحكــومي المباشــر فــي 
  هذه المجاالت.

وبذلك أصبح بناء المعرفة وتطويرها المحرك الرئيسي لخروج فنلندا من األزمة 
% من ٤نفاق اإلجمالي على البحث والتطوير حتى وصل إلى نحو اإلقتصادية، فزاد اإل

الناتج المحلي في نفس الوقت الذي كان فيه متوسط منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية 
%. كما زاد عدد العاملين في مجال المعرفة في القوى العاملة ٢.٤و %٢.٠تتقلب بين 

املة في مجال البحث والتطوير في عام الفنلندية بشكل كبير، حيث كان إجمالي القوى الع
بالضبط يساوي المتوسط في منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وبحلول عام  ١٩٩١
، ارتفع هذا العدد إلى ما يقارب ضعفي متوسط منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية، ٢٠١٤

  باحث لكل مليون نسمة. ٧٠٠٠حيث وصل العدد إلى أكثر من 
ستثمارات في االبتكار إلى سياسات تعليمية في التسعينيات ركزت وقد أدت زيادة اال

على تحسين المعرفة والمهارات، إلى جانب اإلبداع وحل المشكالت، فسأهم التركيز القوي 
على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا بشكل ملحوظ في نمو نوكيا كرائد عالمي في مجال 

في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  االتصاالت المحمولة وشركات عديدة مثلها
  وترتبط العديد من الجامعات الفنلندية ارتباًطا وثيًقا بالبحث والتطوير في هذه الشركات.

كما تزامن نمو القطاع التعليمي الفنلندي مع تحول اقتصادي مثير لإلعجاب من 
المعرفة، فقد حولت فنلندا االقتصاد الزراعي القائم على اإلنتاج إلى االقتصاد القائم على 

  .  )١(نفسها إلى دولة رفاهية حديثة تتمتع باقتصاد معرفة ديناميكي في وقت قصير نسبًيا 
   

                                                      

1  - Kakabadse،Nada K. et. al،"Reviewing the Knowledge Management Literature: Towards a 

Taxonomy"،Journal of Knowledge Management،Vol.7،No.4،2003. 
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  تجربة فرنسا 
الذي ألقاه  ٢٥/٨/١٩٩٧نشير في هذا المجال إلى خطاب رئيس الوزراء الفرنسي في        

على الصورة التي نقرر نحـن في جامعة االتصاالت، حيث قال: " مجتمع المعلومات سيكون 
أن نصــنعها، وأن مــا نحتاجــه هــو أن نعــرض علــى الشــعب الفرنســي هــدفًا ورؤيــة سياســية فــي 

  .  )١(هذا المجال، وهذه الرؤية هي مجتمع المعلومات التعاوني " 
  الدول اآلسيوية :

  تجربة اليابان : -  
بحلول عام بوضع خطة لتصور المجتمع الياباني  ١٩٧١بدأت اليابان في عام 

، قام بها معهد تطوير استخدامات الحاسبات في اليابان، وذلك بتكليف من وزارة ٢٠٠٠
هدف وطني لعام  –خطة لمجتمع معلوماتي ”الصناعة والتجارة الدولية، جاءت بعنوان 

يجب أن يعتمد االقتصاد الياباني  ٢٠٠٠وقد حددت هذه الخطة أنه بحلول عام “ ٢٠٠٠
  ماتية وليس على الصناعات التقليدية. على المنتجات المعلو 

إًذا اليابان قد استجابت منذ آمد بعيد لتحدي مجتمع المعلومات عن طريق التخطيط 
السليم والتحليل المتأني حيث قامت بتشكيل عدة مجالس ولجان برعاية مؤسسات وهيئات 

يد واالتصاالت حكومية في عدة وزارات منها وزارة التجارة والصناعة الدولية ووزارة البر 
  والمركز الياباني للتطوير العملياتي.

وأصدرت هذه المجالس مجموعة (أوراق عمل) تناولت موضوعات عديدة منها 
سياسة الحكومة في مجال المعلومات وتطبيقاتها الصناعية في مجتمع المعلومات، 

لمكتبات واستخدامات الحاسب اإللكتروني والبحث اآللي وشبكات المعلومات واالتصال وا
وخدمات المعلومات.  ولم تقتصر حدود أوراق العمل هذه على تشخيص الواقع المعلوماتي 

  في اليابان وٕانما شملت كذلك سبل تطويره ووسائل مواجهة المستقبل.           

                                                      

) فإن ا�قتصاد المعرفي يرتكز على مجموعة من القطاعات الھامة OECDوحسب تقرير لـ منظمة التعاون ا{قتصادي والتنمية ( - ١

التي تشكل الحجز اYساس لھذا ا�قتصاد ھذه القطاعات ھي: الصناعة التكنولوجية وتشمل (تقنيات الكمبيوتر، الصناعات ا{لكترونية ، 

ة الطائرات) ، قطاع الخدمات  ويشمل (التعليم، الرعاية الصحية ، برامج التصميم ) ، قطاع اYعمال ويشمل (شركات ھندسة صناع

التأمين ، ھندسة المعلومات، ھندسة ا�تصال)، تطوير ھذه القطاعات ھي الخطوة اYولى نحو ا�ندماج في ا�قتصاد المعرفي الذي يوفر 

  زيد من التنمية ا{قتصادية .خيارات جديدة للدول لتحقيق الم

  www.un.orgعلى الموقع الرسمي لºمم المتحدة :  -عن ا�قتصاد المعرفى  ٢٠١٠راجع تقرير ا�مم المتحدة الصادر فى عام  -
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أكد  ١٩٨٤وأثناء زيارة رئيس وزراء اليابان السابق ناكا سوني للواليات المتحدة عام 
المتقدمة تكنولوجيًا كاليابان أن تنظر إلى مجتمع المعلومات كسبيل أنه يجب على الدول 

  يضمن مواصلة نموها وتطورها اإلقتصادي .  
وتنبأ ناكاسوني بأنه خالل العشرين أو الثالثين سنة القادمة ستكون الصناعات 
الرئيسية في اليابان تلك التي تتعامل مع المعلومات وقد حدث هذا بالفعل. وأكد أن أثر 

على المجتمع الياباني سوف  - أي المبني على صناعة المعلومات  - االقتصاد المعلوماتي 
  . )١(يكون مشابهًا الستخدام الكهرباء أو السيارة ألول مرة  

  تجربة سنغافورة : -
حيث كانت سنغافورة  ١٩٦٠كانت سنغافورة إحدى المستعمرات البريطانية حتى عام 

الهند الشرقية التابعة لإلمبراطورية البريطانية في في عام  من الموانئ التي أقامتها شركة
في نطاق التوسع األوروبي في آسيا من أجل األسواق والموارد الطبيعية، وفى عام  ١٨١٩
انفصلت عن ماليزيا حيث كان اقتصادها في األساس بمثابة محطة تجارية إقليمية.  ١٩٦٥

خمس الناتج المحلي اإلجمالي االسمي وكان  وكانت القواعد العسكرية البريطانية تمثل نحو
  ٪ من السكان بدون تعليم أساسي.٧٥ما ال يقل عن 

بدأ لى كوان يو قائد التغيير الحديث لسنغافورة والذى استفاد من تجربة الدراسة في 
المملكة المتحدة في إيجاد رؤية تنموية إنسانية اقتصادية تدفع ببلده المتخلف والمتأخر 

ع اآلخرين إلى طريق التنمية المستدامة، مما نقل سنغافورة من دولة مغمورة من والمتناحر م
دول العالم الثالث إلى دولة حديثة من دول الصف األول وتطور االقتصاد بسرعة ملحوظة 

خمس  ٢٠١٣و ١٩٦٦حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ما بين 
  ن نظيره في الواليات المتحدة األمريكيةعشرة مرة، أي بمعدل أسرع ثالث مرات م

حدث هذا ألن التعليم كان المفتاح الحقيقي لالنتقال للعالم األول والمنافسة 
اإلقتصادية العالمية من خالل االستثمار الحقيقي في الموارد البشرية مما مكن سنغافورة من 

يب وانضباط المواطن استقطاب كبرى الشركات العالمية للعمل فيها نظرا لحسن تعليم وتدر 
السنغافورى،ويؤكد لي كوان يو فى كتابه من العالم الثالث إلى األول: قصة سنغافورة 

أهميةالكفاءات الوطنية في بناء الدولة بالقول بعد عدة سنوات في الحكومة،  ٢٠٠٠ -١٩٦٥
ت أدركت أنني كلما اخترت اصحاب المواهب والكفاءة كوزراء وٕاداريين ومهنيين، كلما كان

  سياساتنا أكثر فعالية وأكثر نجاح.

                                                      

      .arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmhttp://wwwالموقع ا{ليكتروني :                - ١
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تجنًبا للكوارث التي ، كما حرصت سنغافورة على إدارة نظامها المالي بشفافية وكفاءة
حصلت في األسواق األخرى فقد رفضت الدولة هناك طلب العديد من المؤسسات الدولية 

والعمل داخل سنغافورة العالمية المشهورة بالفساد مثل بنك االعتماد والتجارة في فتح فروع لها 
عن  ١٩٩١نظرًا للشبهات التي كانت تحيط به والتى ثبت صحتها، حيث انهار وأغلق عام 

مليار دوالر خسائر للمودعين، كما امتدت الشفافية التي انتهجتها سنغافورة إلى  ١١حوالي 
اإلعالم  اإلعالم، حيث كانت الحرية لإلعالم المحلي أكثر منها لإلعالم األجنبي نظرا لقرب

المحلي من األحداث وحتى لو تعلقت األخبار برئيس الوزراء الذي أدرك أن مناقشة القضايا 
أمام اإلعالم الحر صمام أمان للوطن وأن إسكات اإلعالم واستبداله بإعالم دعائي هو 
سرطان ينهش في جسد الوطن في زمن أصبح فيه الحصول على المعلومة أكثر سهولة 

  نترنت وتطور االتصاالت.خاصة بعد ثورة اإل
وقــد اشــتملت المرحلــة األولــى مــن التنميــة فــي ســنغافورة علــى تعبئــة كبيــرة للمــدخًالت 
لتحويــل االقتصــاد إلــى قاعــدة للصــناعات التحويليــة الموجهــة نحــو التصــدير وكانــت المــدخرات 

ى الوطنيــة هــي الممــول األول لهــذه المرحلــة ثــم جــاء دور االســتثمار األجنبــى ممــا ســاعد علــ
% ٤٠إلــى  ١٩٦٠% عــام ١٠تـراكم رأس المــال ورفــع حصـة االســتثمار فــي النــاتج العـام مــن 

في الثمانينيات طبقًا لتقارير البنك الدولى، كما عززت سنغافورة من القيمة المضافة لمنتجاتها 
مــن الصــناعات الخفيفــة مثــل النســيج، والمالبــس، والمــواد البالســتيكية إلــى صــناعات متطــورة 

يـــات، والمـــواد الكيميائيـــة، والهندســـة الدقيقـــة، وعلـــوم الطـــب الحيـــوي. باإلضـــافة إلـــى كاإللكترون
ذلــك، مضــى هــذا التطــور جنبــا إلــى جنــب مــع زيــادة كبيــرة فــي الخــدمات، وخاصــة الخــدمات 

  المصرفية.
كما وضعت سنغافورة استراتيجيتين، تعتمد األولى على استيراد أحدث التطورات 

ة إنتاجية رأس المال والعمالة وذلك من خالل تشجيع االستثمارات التكنولوجية العالمية لزياد
األجنبية المباشرة وتوظيف المواهب األجنبية كوسيلة لنقل المعرفة. بينما ترتكز االستراتيجية 
الثانية على توفير البيئة القانونية، والفكرية، والحوكمة الرشيدة للنمو ورعاية المواهب 

  ت لالبتكار والتقدم التكنولوجي. المكتسبة من أجل خلق مجاال
وفي هذا الصدد، تحتل سنغافورة المرتبة األولى في نظام الحوافز اإلقتصادية 
القتصاد قائم على المعرفة، والرابعة في العالم من حيث االبتكار في مؤشر اقتصاد المعرفة 
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عالم في تقريرها للبنك الدولي. كما يصنف البنك الدولي سنغافورة في المرتبة األولى في ال
  .)١(عن جودة مزاولة أنشطة األعمال 

وهناك العديد من أوجه التشابه بين نموذج سنغافورة والنموذج المصرى من حيث 
البدايات والظروف والصعوبات، وعلى الرغم من أن مصر لم تركب بعد قطار التنمية إال أن 

لبشرية واألرض يمكنها متى توفر دولة غنية بفرص تنموية نموذجية ولديها وفرة في الموارد ا
لها اإلرادة أن تستغرق نصف زمن الرحلة التي استغرقتها سنغافورة للتحول من العالم الثالث 

  إلى العالم األول.
كما تبنت سنغافورة استراتيجية تطويرية نحو اقتصاد المعرفة بدأتها بعد األزمة          

لهذا االقتصاد الجديد هو كونها دولة صغيرة  ، وسبب تبني الحكومة١٩٩٦المالية اآلسيوية 
تعاني من نقص في الموارد الطبيعية لذلك وجدت في اقتصاد المعرفة ضالتها واستطاعت 
عبر سنوات من تطبيق سياسات اقتصاد المعرفة من تصدر اقتصادات الدول اآلسيوية وذلك 

قطاع التصنيع  من خالل تكوين رأس مال بشري متخصص استطاع تقديم اختراعات طورت
  وزادت من قوته اإلنتاجية والتنافسية.

  ومن الخطط التى تبنتها الحكومة السنغافورية في هذا المجال ما عرف   
 "The Global School House  وهي خطة لتطوير الجامعات والمؤسسات التعليمة "

عائدات  وجعلها قادرة على استقطاب آالف الطالب حول العالم، وقد حققت هذه السياسة
ضخمة لميزانية الدولة حيث وصل عدد الطالب األجانب في الجامعات الخاصة والحكومية 

  طالب يدرسون مختلف التخصصات .  ١٥٠,٠٠٠
هذه السياسة قامت على تحديث وتطوير في المناهج التعليمية وخطط البحث العلمي 

بـة فـي فـتح فـروع لهـا فــي كمـا فتحـت الدولـة المجـال للجامعـات األجنبيـة ومراكــز البحـوث الراغ
الدولـــة ونجحـــت الحكومـــة مـــن خـــالل هـــذه السياســـة التـــي هـــي جـــزء مـــن اســـتراتيجية اقتصـــاد 
المعرفة في خلق منظومة تعليمية قوية سأهمت في تطـوير قطـاع االبتكـارات وتكـوين القـدرات 
البشــــرية القــــادرة علــــى خلــــق قيمــــة مضــــافة اقتصــــادية بــــدون االعتمــــاد علــــى عوامــــل اإلنتــــاج 

  قليدية. الت
ومن خالل استراتيجية اقتصاد المعرفة صنعت سنغافورة لنفسها مكانا متقدما في الدول    

وصلت قيمة صادرات  ٢٠١٨أغسطس  –فخالل الفترة من يناير ، المصدرة في آسيا والعالم
                                                      

١ - Leora Klapper and Jake Hess ,Achieving the sustainable development goals the role of financial 

inclusion April 2016,P2-9،CGAP،  
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مليار دوالر وتشمل أغلب هذه الصادرات المواد التى تعتمد في صناعتها  ٢٧٣.٣سنغافورة 
البشري المدرب وعلى المعرفة التراكمية أو ما يعرف في اقتصاد المعرفة بـــــ    على العقل

"Knowledge Intensive   ")١( .  
  :  تجربة الصين

عاشت الصين تجربة خالقة على صعيد التنمية البشرية واإلقتصادية وبناء مجتمع      
عي الذي سبق له أن انهار المعرفة، فهي دولة تعتمد فى نظامها السياسى على النظام الشيو 

في دولة عظمى هي االتحاد السوفييتي. باإلضافة إلى ذلك عاشت الصين سابقًا في ظل 
نظام اقتصادي وثقافي وتربوي متخلف أعاق عمليات النمو فيها، مما دفع أكثر من مليار 
ة ونصف مليار من السكان من العيش في ظل فقر مدقع. من هنا فإن التجربة الصينية جدير 
  باالهتمام والدراسة واستخالص العبر منها لصياغة سياسات تنموية عربية شاملة وُمستدامة.

أما واقع التجربة الصينية في بناء مجتمع المعرفة فيمكن إيجازه من خالل الرؤية      
، وذلك »بإنعاش الصين من خالل العلوم والتكنولوجيا والتعليم«الوطنية اإلستراتيجية القائلة: 

  النحو اآلتي: على
االهتمام بالبحث العلمي ونشر اإلستراتيجيات العامة للعلوم والتطوير، وتحديد الخطوط  -١

العريضة للسياسات واآلليات واألهداف التكنولوجية لتنشيط االقتصاد والتطوير االجتماعي، 
طني للعلوم، باإلضافة إلى تحديد األولويات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا، وبناء النظام الو 

  وتشجيع االختراعات الوطنية وتوسيع مجاالت تطبيقها .
إجراء البحوث ونشر االستراتيجيات والسياسات وأدوات قياس نظام العلوم والتكنولوجيا  -٢

في مجاالت العلوم والتكنولوجيا بما » لالبتكار واالختراع « الوطني، وتأسيس وتشجيع نظام 
  » .شتراكي اال« يتالءم مع اقتصاد السوق 

تعزيز العمل على تصنيع نواتج تطوير العلوم التطبيقية، وٕادارة العمل في مشاريع رئيسة  -٣
وتطوير المدن الصناعية وتشجيع الصادرات ، إلنتاج السلع وأدوات ذات تكنولوجيات عالية

  الصناعية، وٕاقامة مدن صناعية وتكنولوجيا عالية جديدة.
تطوير اإلقتصادي والتكنولوجي وٕانشاء المختبرات العلمية المشاركة في خطط البناء وال -٤

  الوطنية، وبناء اقتصاد معرفي في مجتمع معرفي .

                                                      

   http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmالموقع ا{ليكتروني             :   - ١
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البحث وتشكيل الخطوط العريضة لسياسات التعاون وتبادل الخبرات في العلوم  -٥
ومراكز البحوث الخارجية في الدول ، والتكنولوجيا مع المؤسسات اإلنتاجية في الداخل

  واألميركية، خصوصًا مع دول الجوار كتايوان وهونغ كونغ . األوربية
البحث في وضع خطوط واقتراحات لمشاريع بحثية جديدة تسهم في تطوير االبتكار  -٦

  التكنولوجي وتوسيع القدرات الصناعية للمؤسسات اإلنتاجية.
ء إحصائيات المسأهمة في تمويل وٕادارة العلوم والتكنولوجيا وبناء قواعد بيانات وٕاجرا -٧

  صناعية وبشرية واقتصادية تخدم عملية التنمية العلمية والتكنولوجية.
ولكي تنفذ الصين رؤيتها االستراتيجية القائلة: " بإنعاش الصين من خالل العلوم 
والتكنولوجيا والتعليم" وضعت وزارة العلوم تحت إشراف الحكومة ومجلس الدولة ثالثة برامج 

هي: ( البرنامج الوطني للبحوث األساسية في الصين، والبرنامج وطنية إلنتاج المعرفة 
الوطني للبحث والتطوير في التكنولوجيا العالية، وبرنامج البحوث والتطوير التكنولوجي 

  والصناعي).
أما بالنسبة للبرنامج الوطني للبحوث األساسية في الصين فهو يمثل القوة الدافعة 

ارد البشرية، والعصب الرئيس لتطوير العلوم والتكنولوجيا بما لالرتقاء والتقدم على صعيد المو 
وزيادة االختراعات وابتكار التقنيات الجديدة واكتشاف المواهب ، يخدم التنمية اإلقتصادية

فالنمو اإلقتصادي واالجتماعي للصين ُيحتّم زيادة في نسبة البحوث األساسية ، الخالقة
ل علمية عن طريق البحوث في العلوم األساسية، العالية التي يفرضها الوصول إلى حلو 

برنامًجا رئيسًيا، والمباشرة في تنفيذ مشاريع رائدة تغطي  ٩٧٣ولهذا فقد جرى تحديد وتنظيم 
حيث تمثل الهدف اإلستراتيجي لهذه المشاريع في ، الحاجات اإلستراتيجية للتطوير واإلنماء

الموارد البيئية ، المعلومات، راعة، الطاقةتنشيط األدمغة العلمية لالبتكار في مجاالت الز 
والصحة، وفي علوم المواد وفي المجاالت المرتبطة بها، بما يتالءم مع أوضاع االقتصاد 

  والمجتمع الصيني، وبما يخدم تطوير العلوم والتكنولوجيا.
أما البرنامج الوطني للبحث والتطوير في التكنولوجيا العالية، فيهدف إلى تعزيز 

وٕانتاج سلع وأجهزة ، معدالت االبتكار واالختراع في قطاعات التكنولوجيا العالية وزيادة
منافسة للسلع واألجهزة الموجودة في األسواق العالية، ولتحقيق ذلك جرى التركيز على 

  أهمها:، مجموعة من العوامل
االختراع تطوير تقنيات رئيسة لبناء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للصين وتشجيع  -١

  واالبتكار.
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  إنتاج أدوات ومواد، وٕانشاء صناعات متطورة قادرة على المنافسة. -٢
تطوير تقنيات إلدارة الموارد البيئية، وتطوير وسائل إنتاج طاقة جديدة تخدم عملية  -٣

  التنمية المستدامة للجميع.
ولوية في التنفيذ، تحديد أولويات البحث، وآليات التنسيق، والمشاريع الرئيسة، وذات األ -٤

  ووضع نظام إلدارة وتنظيم عمليات البحث والتطوير.
وضع نظام إلدارة المشاريع البحثية، يشتمل على كيفية وضع المشروع قيد التنفيذ وتأمين  -٥

  التمويل الالزم وعملية التصنيع والتسويق.
  نفيذ.إجراء القياسات والتجارب واالختبارات المطلوبة لوضع مشروع قيد الت -٦
  تشجيع التعاون الدولي في مجال االبتكار واالختراع. -٧

أما بالنسبة للبرنامج الثالث الخاص بالبحوث والتطوير التكنولوجي والصناعي 
فيهدف إلى تطوير التكنولوجيات الصناعية وأدوات اإلنتاج والتصنيع بما يخدم تعزيز بناء 

  :الغاية يقوم البرنامج بعمل اآلتييق هذه االقتصاد وتطوير الصناعة واإلنتاج، ومن أجل تحق
تصنيف المشاريع البحثية إلى : مشاريع رئيسة ومشاريع ذات أولوية قصوى ومشاريع  -١

  إرشادية توجيهية.
تشجيع العالقة بين الصناعة وقطاع اإلنتاج من جهة، وبين الجامعات ومراكز البحوث  -٢

وتشجيعها على ممارسة دورها كامًال في من جهة أخرى، وتحديد دور المؤسسات اإلنتاجية 
  عمليات البحث والتمويل والتصنيع والتسويق.

تشجيع االستثمارات الخارجية للمشاركة في عمليات التصنيع واإلنتاج وتوسيع القدرات  -٣
  اإلنتاجية للمجتمع.

بناء مشاغل صناعية كنقطة عبور نحو تطوير تكنولوجيات صناعية أساسية ووسائل  -٤
ت اإلنتاج، وتشجيع تطبيق التكنولوجيا العالية في الصناعة، واالستفادة من تكنولوجيا وأدوا

  المعلومات لمكننة هذه الصناعات وبالتالي تحسين قدراتها التنافسية .
مكننة القطاع الصناعي الحالي عن طريق االستخدام الواسع للصناعات األوتوماتيكية  -٥

  واآللية .
  والتنظيم عن طريق االستخدام الواسع لتقنيات المعلوماتية. تحسين وسائل اإلدارة -٦

وأخيرًا فقد كان من نتائج تطبيق البرامج الثالثة في المجاالت المختلفة ارتفاع مؤشرات األداء 
  والنشاط البحثي .
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الخطة العشرية ”وفي تايوان وكما فعلت الصين وضعت خطة وطنية للمعلوماتية بعنوان     
، ركزت على دور الدولة في التخطيط ١٩٨٠، وذلك في عام “ات في تايوانلصناعة المعلوم

  . )١(لمستقبل المعلوماتية في المجتمع  
  تجربة ماليزيا : - ٣ 

وٕاذا ما انتقلنا إلى دول العالم األخرى والتي تتطلع إلى القيام بدور في عالمنا 
قعات المستقبلية فنجد أن ماليزيا المعاصر نجد أن كثيرًا منها لم تكن بعيدة تمامًا عن هذه التو 

تعد صاحبة التجربة األولى في هذا المجال بالنسبة للدول النامية على مستوى العالم حيث 
  شرعت في اإلعداد لما يطلق عليه :  

)Super Corridor Multimedia   ( 
وهي لم تقتصر على خلق بنية تحتية للمعلومات وٕانما تعدتها لتشريع قوانين وعمل 

سات وممارسات مما يمكنها من استثمار واستكشاف المجاالت الخاصة بعصر سيا
  . )٢(المعلومات 

  تجربة الهند : -  ٤
استطاعت الهند ـ على الرغم من تحدياتها اإلقتصادية المتمثلة بشح الموارد وحاالت 

يق الفقر المدقعة التي تراود مواطنيها منذ عقود ـ في غضون األعوام القليلة الماضية تحق
ونجحت في إيجاد العديد من فرص العمل ، نتائج مميزة في مجال االقتصاد المعرفي

لمواطنيها، وكسب المزيد من تدفق رؤوس األموال األجنبية، وأضحت االتصاالت وتقنية 
المعلومات مكونًا رئيسًا في هيكل صادراتها، ومن المتوقع أن تستمر الهند في هذا المجال 

  .  )٣(لعالم في االقتصاد المعرفي في المستقبل المنظور لتغدو إحدى أهم دول ا
  تجربة كوريا الجنوبية : - ٥

م زيادة قدرتها اإلقتصادية بشكل كبير بعد ٢٠٠٠فكوريا الجنوبية استطاعت منذ عام 
إذ احتلت المركز الخامس عالميا في مجال ، أن أنفقت بسخاء على األبحاث العلمية والتقنية

نتجاتها التكنولوجية أسواق العالم، وهذا عائد إلى أن مجمل ما كانت االختراعات، وغزت م
% من الناتج القومي، ليصبح ٠,٢م بلغ ٢٠٠٠تنفقه على البحث العلمي والتطوير قبل عام 

                                                      

1  - Wiig K. M. et. al،"Supporting Knowledge Management: A Selection of Methods and 

Techniques"،Expert Systems with Applications،Vol. 13،No.1،1997,p132   .  

المجلة العلمية ل-ققتصاد دينا محى الدين محمد،ا�قتصاد القائم على المعرفة وأھميةتنمية الموارد البشرية فى ماليزيا، - ٢

  . ٨٨٧ص  ٢٠١١والتجارة،مصر،عدد اكتوبر 

 

   http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmالموقع ا{ليكتروني            :     - ٣
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% من إجمالي الناتج ٢,٦%، وليستقر حاليا عند نحو ٥هذا اإلنفاق في مطلع هذا القرن 
  . )١(المحلي للبالد 

  المطلب الثانى
  جارب بعض الدول الناميةت

  تجربة تونس : -
فيفري  ١٩والمؤرخ في  ٢٠٠٧لسنة  ١٣أصدرت تونس القانون التوجيهي فى العدد 

منه الصادر فى دولة  ٥و ٤والمتعّلق بإرساء االقتصاد الرقمي وقد نص فى الفصلين  ٢٠٠٧
  تونس على :

باعتبار مساهمته  الفصل األول ـ يتنزل االقتصاد الرقمي ضمن األولويات الوطنية
في دفع القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني وانعكاساته اإليجابية على مختلف األنشطة ويقصد 
باالقتصاد الرقمي على معنى هذا القانون االقتصاد الذي يتكون من األنشطة ذات القيمة 

  المضافة العالية التي تعتمد تكنولوجيات المعلومات واالتصال .
  لقانون التوجيهي إلرساء االقتصاد الرقمي : وكان من أهداف ا

مزيد التشجيع على إنتاج المضامين والخدمات الالمادية وتصديرها وترويجها ونشر الثقافة  - 
  الرقمية وتطوير مقومات اإلدارة االتصالية وتعميم  الخدمات عن  بعد.

التنموية للبالد خالل  التأكيد على المكانة المميزة لالقتصاد الرقمي ضمن أولويات السياسة - 
  . ٢٠١٦-٢٠٠٧العشرية 

كذلك تطوير األنشطة المرتبطة باالقتصاد الرقمي ومضاعفة الحوافز والتشجيعات لدفع  - 
  نسق االستثمار والتصدير وبعث المشاريع ودعم التشغيل وتوسيع آفاقه .

كقطب إقليمي  التأسيس القتصاد متين األركان يوفر آفاًقا رحبة للجميع ويؤكد موقع تونس - 
  . )٢(في األنشطة الواعدة  

وتتصدر تونس الطريق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث أنها تعتمد 
كل ما يساعد على تنمية اقتصاد المعرفة الذي سيساعد البالد على تحسين استخدام رأسمالها 

  البشري بغرض تعزيز اإلنتاجية والنمو .

                                                      

    http://www.arabcin.net/arabiaall/studies/dawr.htmالموقع ا{ليكتروني            :     -   ١

-١٨حمد جرجيس /  قطاع المعلومات في الوطن العربي  : تحديات المستقبل : وقائع الندوة العربية الثانية للمعلومات ، تونس جاسم م - ٢

  .١٧٧  –. ص.  ١٩٩١) ، ١تونس :  منشورات ا�تحاد العربي للمكتبات والمعلومات (العدد  –. ١٩٨٩يناير  ٢١
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، اآلن هو تسريع وتيرة التحول الهيكلي القتصادها إن التحدي الماثل أمام تونس
وتهيئة أعداد كافية من فرص ، وزيادة اإلنتاجية، وتكثيف عملية تحديث خطوط اإلنتاج

  تشغيل العمالة الماهرة .
كما أن تونس تسعى التحول من نموذج النمو المدفوع بعوامل التنافسية والقائم على 

اهرة إلى نموذج النمو المدفوع باعتبارات االبتكار والعمالة االستخدام الكثيف للعمالة غير الم
  المؤهلة.

وبالنسبة لدول شمال افريقيا فإنه يجب على المنطقة، كي تستغل فرص النمو، أن 
  تتقدم نحو أنشطة عالية القيمة في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات."

جل وأنه من الضروري كما أن تعزيز اقتصاد المعرفة مهمة معقدة وطويلة األ 
مواصلة التركيز على تحسين البيئة للعمل الحر واالبتكار . وفي حالة تونس، سيتطلب هذا 
تعزيز القدرة التنافسية في األسواق وتطبيق إصالحات تنظيمية ستساعد على اجتذاب 

  .)١(مستويات عالية من االستثمارات الخاصة والسماح للقطاع الخاص باالزدهار 
  التعاون الخليجي العربية :دول مجلس 

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، فإنه على الرغم من اإلنجازات 
التي تحققت في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات إضافة إلى التعليم والتدريب على 
 التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات المجتمع، والعمل الدؤوب لترسيخ مفهوم التعامالت
الحكومية اإللكترونية، فإن هذه الدول ما زالت في المراحل المبكرة لالنتقال إلى االقتصاد 

  الرقمي . 
  تجربة السعودية :

تشهد السعودية حراًكا مجتمعًيا واسًعا، في وقت تمضي فيه بخطى واثقة نحو بناء  
 ، وارد الطبيعيةوأقل اعتماًدا على الم، اقتصاد أكثر تنوًعا ينطوي على محتوى معرفي أعلى

ورؤيتها » ٢٠٢٥استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة     « وتعتمد السعودية على 
ومجتمع ، اقتصاد متنوع، مزدهر، يقوده القطاع الخاص« المستقبلية الرامية إلى التحول إلى 

  .)٢(» قائم على المعرفة 

                                                      

 .  ٤٤. ص   ١٩٩٩  -تونس  -مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات  -لمعلوماتية ذكاء ا{ع-م في عصر ا -اYخضر إيدروج  - - ١

، الذي نظمته وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة ا�قتصاد »ا�قتصاد المعرفي ودوره في التنمية الوطنية«راجع : مؤتمر  - ٢

  اض.والتخطيط، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق ا{نتركونتننتال بالري
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لديموغرافية والتعليمية ا« كما تشهد السعودية تحوالت كبيرة على عدد من األصعدة 
، وتتفاعل في ذلك مع التحوالت الدولية بخطى تبني واقعا متطورا »واإلقتصادية واالجتماعية 

وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى «ومستقبال واعدا،  ينتج عن هذا المجتمع المعرفة 
  ».  المعيشة ونوعية الحياة لمواطنيه بشكل مستدام 

إلى مجتمع المعرفة دون التحول إلى االقتصاد القائم على كما أنه ال يمكن التحول 
المعرفة، وقد صاحب هذا التحول في كثير من الدول تغييٌر في بعض السياسات 

انعكس في توجيه اهتمام أكبر لكل من االبتكار واستثماره في جميع القطاعات، ، اإلقتصادية
وٕارساء ، ة األعمال، وتطوير التعليموتعظيم دور التقنية ومناحي توظيفها، وتنمية نشاط رياد

قواعد التعلم مدى الحياة، وبناء مهارات القوى العاملة على أسس حديثة ومتقدمة، إضافة إلى 
انتقال اإلدارة من الهياكل الهرمية إلى الشبكات األفقية سريعة التفاعل مصحوبة بإصالحات 

  هيكلية جذرية .
يها الظروف والتطورات الدولية، التي وهذا التحول أصبح ضرورة، وليس ترفا، تمل

َتغير فيها مفهوم المنافسة العالمية، لتصبح المعرفة أساس المزايا التنافسية بين الدول، مع 
تناقص أهميةالمزايا النسبية أو التفاضلية األخرى مثل توفر األرض ورأس المال والموارد 

  الطبيعية.
لرؤيتها المستقبلية «  ٢٠٢٥ة المدى واعتمدت السعودية استراتيجية التنمية بعيد

يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على ، مزدهر، الرامية إلى التحول إلى اقتصاد متنوع
  ». المعرفة 

كما أن الخطة التنموية الثامنة والتاسعة ركزت على أعمال تنموية شكلت القاعدة 
تنفيذ الخطة الخمسية األولى األساسية لالنطالق نحو االقتصاد القائم على المعرفة، وجرى 

الموسعة للعلوم والتقنية واالبتكار ويجري اآلن إعداد الخطة الخمسية الثانية، إضافة إلى تنفيذ 
، الخطة الوطنية لتقنية المعلومات واالتصاالت بمرحلتها الخمسية األولى ثم البدء بالثانية

عم الموهبة واإلبداع واالبتكار، وكذلك االستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية وخطة د
وٕانشاء مدينة الملك عبد اهللا اإلقتصادية، ، وٕانشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية

  إضافة إلى إعداد استراتيجية جديدة للتعليم العالي (آفاق)، واستراتيجية للثقافة العلمية .
ى االقتصاد القائم إًذا فإن التحول إلى مجتمع المعرفة، لن يحدث دون التحول إل

الذى يتميز باعتماد النمو فيه على عامل المعرفة أكثر من أي وقت مضى ، على المعرفة
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في تاريخ البشرية، كما أن استثمار المعرفة في جميع قطاعات االقتصاد ُيعد مفتاحا للتنمية 
  وتوليد فرص العمل والتنويع اإلقتصادي.

أحد أهم نتاجات االقتصاد المعرفي، حيث وتطبيًقا لذلك تعد شركة سيسكو العالمية 
تعد من أنجح الشركات التي أنشئت في وادي السيلكون، في أثناء طفرة شركات تقنية 
المعلومات واالتصاالت في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، هذه الشركة أخذت على 

ات الشركة هي التزامها عاتقها نقل تجربتها الناجحة في الدول التي تعمل فيها، فأهم التزام
باإلسهام في بناء االقتصاد المعرفي في السعودية، وذلك من خالل برنامج استثماري قيمته 

وهذا البرنامج يتناول أبرز معوقات االنتقال إلى االقتصاد المعرفي، ، بنحو مليار  سعودي
والحاجة إلى ، نيةوهذه المعوقات الثالثة هي نقص الكوادر المؤهلة، الحاجة إلى نقل التق

  تحفيز واحتضان االبتكار. 
وقد ركز برنامج تأهيل الكوادر في السعودية على تأهيل الكوادر في عدة مستويات 

م ببرنامج أكاديميات شبكات "سيسكو" الذي يهدف إلى ٢٠٠٠فبدأ منذ عام ، من الجنسين
ب وطالبة إلى اآلن تأهيل خريجي الدبلوم والثانويات وتم تدريب ما يقارب عشرة آالف طال

في السعودية، التي تعد من أكثر دول العالم نموا في عدد الطالب، وفي أكثر نسبة من 
  الطالبات على مستوى العالم. 

وهناك برنامج آخر أطلق العام الماضي وهو برنامج جامعة سيسكو الشبكية، 
وٕانتاج أعمال  ويهدف إلى تخريج القادة، قادة األعمال في السعودية، ويسهم في ابتكار

جديدة، وهذه المعاهد والمبادرات التعليمية أيًضا تطبق في المدن اإلقتصادية الكبرى التي 
أطلقتها الهيئة العامة لالستثمار ومنها مدينة المعرفة اإلقتصادية قي المدينة المنورة، وهناك 

  ). ١مدينة (اتفاق مع هذه المدينة إلنشاء أكاديمية لشركة سيسكو لتسهم في بناء هذه ال
  تجربة البحرين :

إن الظروف اإلقتصادية فى البحرين حتمت عليها التحول إلى اقتصاد قائم على 
المعرفة، فالموارد النفطية أصبحت بالجهد كافية لتمويل النشاط الحكومي، والدين العام في 

ومة % من الناتج المحلي. كما أن نموذج االعتماد على الحك٨٥البحرين وصل إلى حوالي 
في خلق فرص العمل غير مستدام في ظل التغيرات الديموغرافية والنمو السكاني. ومن ثم 

                                                      

 -أبھا -جامعة الملك خالد -اYمن القومي من خ-ل ا�ستخدام اYمثل لتقنية المعلومات  -للمزيد راجع : د. واجب غريبي تعزيز  - ١

  . wggaribi@kku.edu.saالموقع ا�ليكترونى   –المملكة العربية السعودية 
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ادركت البحرين ان التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة سيؤدي إلى زيادة النمو في الناتج 
  المحلي واستقطاب رؤوس األموال وتوفير فرص عمل جديدة.

انتظـار أزمـة اقتصـادية لتقـوم بـالتغيير كمـا وأدركت البحرين أيًضا أنه ال يجـب عليهـا 
التــي تهــدف إلــى التحــول إلــى اقتصــاد  ٢٠٣٠فعلــت فنلنــدا. بــل قامــت البحــرين بــإطالق رؤيــة 

عندما كان اقتصـاد البحـرين فـي قمـة ازدهـاره. ومـن ثـم فقـد  ٢٠٠٨قائم على المعرفة في عام 
ألساسية التي يرتكز عليها النمو ادركت البحرين أن االبتكار والتطور التكنولوجي هو الركيزة ا

  اإلقتصادي المستدام .
وللوصـــــول إلـــــى االقتصـــــاد المعرفـــــي ركـــــزت البحـــــرين علـــــى إنتـــــاج وتطـــــوير الســـــلع  

والخـدمات ذات الكثافـة المعرفيــة، وهـذا الهــدف امكـن الوصـول إليــه عـن طريــق تطـوير التعلــيم 
ـــادة عـــدد الكـــوادر التـــي ـــى البحـــث والتطـــوير وزي نعمـــل فـــي مجـــال البحـــث  وزيـــادة اإلنفـــاق عل

والتطـوير. واصــبح الــدور الرئيسـي للحكومــة يتركــز فـي تطــوير التعلــيم، فأحـد أهــم العوامــل فــي 
تطور فنلندا هو نظامها التعليمي المميز والفريد من نوعه. فجميع الطالب في فنلندا يلتحقـون 

  مدارس خاصة. بالمدارس الحكومية المجانية ذات الجودة العالية، حيث ال توجد في فنلندا
فلم تقم به حكومة البحرين بمفردها ، أما في مجال تطوير البحث العلمي واالبتكار

بل اصبح  هناك تعاون بين القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الحكومية،واصبح  دور 
بينما يقوم القطاع الخاص باالستثمار في القطاعات ، الحكومة فيه فقط اإلشراف واإلرشاد

كما ، وزيادة اإلنتاج من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، ى المعرفةالقائمة عل
  اصبح هناك شراكات بحثية بين الجامعات والقطاع الخاص .

ما تتطلبه البحرين للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو التركيز على بناء 
  .  )١(القدرات والمهارات واالبتكارات كما فعلت فنلندا  

  جربة مصر :ت
بالنظر إلى مرحلة التنمية التي تمر بها مصر، نجد أنها تقع ضمن مجموعة الدول 
متوسطة التنافس، حيث تصنف ضمن اقتصاديات التحول التي تمر بمرحلة انتقالية من 
مرحلة (االعتماد على عناصر اإلنتاج) التي تعكس الحد األدنى من التطور إلى مرحلة 

تعكس الحد االوسط للتطور، وبالتالي فإن انتقال مصر إلى مصاف  (محفزات الكفاءة) التي
الدول المتقدمة واألكثر تنافس بين الدول ال يمكن أن يتم دون التحول إلى االعتماد على 

                                                      

ربيع ا�ول  ٠١م الموافق ٢٠٠٨مارس  ٩ -اYحد  - ٢٠١١العدد  -صحيفة الوسط البحرينية  -ا�ستثمار الذكى  –ھديل العبيدي  - ١
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دعائم االبتكار والتطوير. وهو األمر الذي يبين مدى أهميةعنصر االبتكار واالقتصاد كسبيل 
ول حقيقي في المسار التنموي المستقبلي لالقتصاد أمثل لتحقيق نهضة مصر وإلحداث تح

  المصري، بما ينعكس على رفع مؤشر التنافسية المصري .
أيًضا نؤكد أن هذا ال يمكن أن يتم بمعزل عن التعامل مع اقتصاديات المعرفة؛. 
وُيَالحظ تدني مرتبة مصر في مؤشر اقتصاد المعرفة مقارنة بالدول المتقدمة أو حتى 

رنة باإلقتصاديات الصاعدة رغم جهود النمو والتنمية في مصر خالل السنوات األخيرة، بالمقا
درجات، كما تأتي في مركز  ٤.٠٨دولة بقيمة  ١٤٦بين  ٩٠حيث جاءت مصر في المرتبة 

 ٥.٤٧متأخر إذا ما قورنت بإقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ فيه المؤشر 
  درجات .

التحول من ، ن اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة في مصرويتطلب التحول م
، التوجهات التقليدية في االقتصاد إلى توجهات حديثة ومبتكرة ثبت نجاحها في مختلف الدول

وهناك أمثلة لقوى اقتصادية آسيوية صاعدة عديدة نجحت في تحويل اقتصادياتها إلى 
  ة كما سبق ان ذكرنا .اقتصاديات معرفة مثل؛ كوريا الجنوبية وسنغافور 

ويرتبط بناء اقتصاد المعرفة بإيجاد مجتمع المعرفة الذي نعرفه بأنه "المجتمع الذي 
يحسن استعمال المعرفة في تسيير أموره وفي اتخاذ القرارات السليمة والرشيدة، والذي ينتج 

على المعلومة لمعرفة خلفيات وأبعاد األمور بمختلف أنواعها، والذي يعتمد باألساس 
المعارف كثروة أساسية؛ أي على خبرة الموارد البشرية ومعارفها ومهاراتها كأساس للتنمية 

  الشاملة".
ويمكن طرح إستراتيجية يمكن االنطالق منها لتفعيل اقتصاد المعرفة والمجتمع 
المعرفي، وتتمثل أهم نقاط هذه اإلستراتيجية في ؛ زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي على البحث 

، وكذلك رفع كفاءة ٢٠٣٠% من الناتج المحلي اإلجمالي عام ٣طوير لتصل إلى والت
  االستثمار لتحقيق أفضل عائد ممكن من خالل تحديد األولويات التي ينبغي التركيز عليها.

حيث يصعب ، وللعبرة هذا ما تركز عليه كل من اليابان والواليات المتحدة األميركية
ي تطوير جميع المجاالت، وأيًضا تنويع مصادر تمويل البحث مع محدودية الموارد البدء ف

% ٦٣ففي اليابان يمول القطاع الخاص ، والتطوير لتشمل القطاع الخاص بجانب الحكومة
  % من هذه األنشطة.٥٥من أنشطة البحث والتطوير، وفي أوروبا يمول القطاع الخاص 

لبحث العلمى واالبتكار على وفى مصر ُيعد التقدم العلمى والتكنولوچى بوجه عام، وا
وجه الخصوص، من أهم العوامل المؤثرة ليس فقط فى اإلسراع بوتيرة التنمية ومستوى الرفاه 
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االجتماعى للمواطن، بل أيًضا فى ضمان استدامة التنمية اإلقتصادية واالجتماعية، فى ظل 
  المناخ المعرفى وعصر الثورة الصناعية الرابعة باأللفية الثالثة. 

تضمنت وثيقة مصر ، وتوافًقا مع هذه الرؤية االستراتيجية، أكيًدا لهذا المفهوموت
للتنمية المستدامة محوًرا منفرًدا عن رؤية مصر للمعرفة واالبتكار والبحث العلمى، إذ أفادت 

تتبلور «، بـأنه ٢٠١٥التى أطلقتها الحكومة المصرية فى عام  ، وثيقة التنمية المستدامة
 ٢٠٣٠اتيجية للمعرفة والبحث العلمى واالبتكار فى أن تكون مصر بحلول عام الرؤية االستر 

مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميز بوجود نظام متكامل 
يضمن القيمة التنموية لالبتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات االبتكار 

  ».نمويةباألهداف والتحديات الت
قد أكدت مواكبة » ٢٠٣٠«ومما يفيد فيما سبق أن وثيقة مصر للتنمية المستدامة 

منظومة البحث والتطوير واالبتكار والتنمية المعرفية لألبعاد اإلقتصادية واالجتماعية 
مجتمعًا واقتصاًدا » ٢٠٣٠«الستراتيجية التنمية طويلة األجل، بحيث تمثل مصر بحلول عام 

  م مع معطيات األلفية الثالثة.معرفيًا يتواء
إلى أن يكون االقتصاد  - بعد التنمية اإلقتصادية باستراتيچية التنمية -إذ يسعى

ويتميز باستقرار ، قادًرا على تحقيق نمو احتوائى مستدام» ٢٠٣٠«المصرى بحلول عام 
ن يكون العًبا متغيراته الكلية وقدرته التنافسية وتنوع أنشطته اإلنتاجية والخدمية، فضًال عن أ

وموفًرا لفرص عمل مالئمة لمواطنيه، ومحقًقا مستويات دخل ، فاعًال فى االقتصاد العالمى
  قومى مرتفع.

 - »٢٠٣٠«بحلول عام  -كما تهدف هذه االستراتيجية إلى أن يصبح قطاع الطاقة 
ة والمتجددة. أما قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية وتعظيم االستفادة من مصادرها التقليدي

الُبعد االجتماعى التنموى فيسعى لبناء مجتمع عادل متكاتف يحفز فرص الحراك االجتماعى 
المبنى على القدرات، ويسمح بتمتع كافة المصريين بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من 

  خالل تطبيق نظام صحى يتميز باإلتاحة مع الجودة.   
القدرات والمهارات تمثل عنصًرا فاعًال فى منظومة  وحيث إن التعليم والتدريب وبناء

إتاحة التعليم » ٢٠٣٠«االقتصاد المعرفى، فإن وثيقة التنمية المستدامة تستهدف بحلول عام 
والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفى إطار نظام مؤسسى كفء وعادل ومرن 

  يسمح ببناء شخصية مصرية معتزة بذاتها.
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 - طار، تتبلور الرؤية االستراتيجية للمعرفة واالبتكار والبحث العلمى وفى هذا اإل
 ٢٠٣٠فى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية حتى نهاية عام  - وفق استراتيجية التنمية المستدامة 

  القادم، وهى :
تعظيم اإلنتاج المعرفى من خالل تهيئة البنية التشريعية واالستثمارية والتمويلية  -١

  واألساسية.
رفع كفاءة إنتاج االبتكار من خالل تشجيع اإلنتاج اإلبداعى وزيادة الروابط بين االبتكار  -٢

  واالحتياجات التنموية وتطوير التعليم األساسى والعالى والبحث والتطوير.
  العمل على زيادة المنتج المعرفى للقطاعات ذات األولوية. -٣

اعتماد مجلس الوزراء » ٢٠٣٠«هذا، وقد واكب إصدار وثيقة التنمية المستدامة 
الُمَعدة من ِقَبل وزارة الدولة » ٢٠٣٠«االستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

  للبحث العلمى .
وباكتمال هذه الوثائق واعتمادها من مجلس الوزراء ومجلس النواب، وٕاطالقها على 

ومواكبتها عصر الثورة العلمية  -المستوى المجتمعى، أضحت استراتيجية التنمية المستدامة
تمثل تمهيدًا للتحول المعرفى لالقتصاد والمجتمع المصرى  - والتكنولوجية باأللفية الثالثة

  .)١(وتوجهًا حاكمًا ورؤية مكتملة يتعين اتخاذ السياسات المالئمة بشأنها  
راتها ورغــم أن اســتراتيچية التنميــة المســتدامة قــد قــدرت مســتوى الطمــوح المتوقــع لمؤشــ

اإلقتصادية واالجتماعية، فإنها لم تحدد حزمة السياسات والتوجهات المطلوبة للتحول الهيكلى 
نحــو اقتصــاد المعرفــة وتبنــى خصائصــه المغــايرة، مثــل دعــم الصــناعات ذات القيمــة المضــافة 
 المرتفعة، والتوسع فى الخـدمات كثيفـة المعرفـة، وتعظـيم دور العمالـة المعرفيـة فـى رأس المـال
البشــــرى، واالرتكــــاز علــــى رأس المــــال االجتمــــاعى كأحــــد عناصــــر اإلنتــــاج، وزيــــادة معــــدالت 
اإلنفـــاق علـــى البحـــث العلمـــى، وبنـــاء منظومـــة االبتكـــار الوطنيـــة، واالرتقـــاء بكفـــاءة عناصـــر 

وهى توجهات اسـتراتيجية يتعـين أن تهـتم بهـا وزارة التخطـيط واإلصـالح اإلدارى عنـد ، اإلنتاج
  للتنمية اإلقتصادية واالجتماعية . صياغتها خطط مصر

   

                                                      

مقالة منشورة  على الموقع  –مكانة مصر والصناعات ا{بداعية والثقافية  -معتز خورشيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى اYسبق - ١

  .٢٠١٩- ٠٨-٢٢بتاريخ الخميس  –ا�لكترونيى لجريدة المصرى اليوم 
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  الخالصة :
توقعات مستقبلية يتوقع لها أن تحدث خالل األربعين سنة القادمة من شأنها أن 
تحدث تغيرات جذرية ونقلة نوعية في حياة األفراد، وذلك اعتماًدا على تقرير "استشراف 

المنتدى اإلقتصادي  المستقبل العالمي" الصادر من قبل أكاديمية دبي للمستقبل خالل
) تنبؤا مستقبلًيا في سبعة ١١٢العالمي في دافوس، حيث استعرض هذا التقرير ما يقارب (

وقطاع ، قطاعات استراتيجية وهي قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المياه، وقطاع التكنولوجيا
  وقطاع الفضاء.، وقطاع النقل، وقطاع التعليم، الصحة

ستصـبح  ٢٠٣٥كـان مـن أهـم التنبـؤات فيـه أنـه فـي عـام ففي قطاع الطاقـة المتجـددة 
%) مــن المركبــات كهربائيــة وذاتيــة القيــادة، وفــي قطــاع الميــاه يتوقــع أن ينتهــي الصــراع ٩٠(

، وأمـــا بالنســـبة لقطـــاع التكنولوجيـــا فيتوقـــع أنـــه فـــي عـــام ٢٠٥٠العـــالمي علـــى المـــاء فـــي عـــام 
  سيمتلك كل شخص روبوتا خاصا به.  ٢٠٣٦

ســــتعمل الحكومــــات علــــى تــــوفير  ٢٠٤٨ة فيتوقــــع أنــــه فــــي عــــام وفــــي قطــــاع الصــــح
ـــيم (أهـــم القطاعـــات  ـــى شـــكل لقاحـــات بالمجـــان، وبالنســـبة لقطـــاع التعل ـــة عل العالجـــات الجيني

إيجــاد عقــاقير تعطــي قـــدرة  ٢٠٣٠المتعلقــة باالقتصــاد المعرفــي) فيتوقــع لــه أن يــتم فــي عــام 
وفــي قطــاع النقــل يتوقــع أنــه خـــالل  دماغيــة قويــة تعمــل علــى تســهيل تعلــم األشـــياء المعقــدة،

) وللمـــرة Hyperloop) ســـيتم تجربـــة القطـــار فـــائق الســـرعة (٢٠٢٠الـــثالث ســـنوات القادمـــة (
) ســيتم إطــالق أقــوى ٢٠١٨األولــى، وأخيــرا قطــاع الفضــاء فقــد توقــع لــه أنــه فــي العــام القــادم (

  .  )١(ضعف التليسكوب الحالي   ١٠٠تليسكوب في العالم بقوة تصل لـ 
د تم إعداد هذا التقرير من قبل خبراء من وكالة ناسا ومركز النجون الطبي التابع ولق

وشركة كونسين سيس لإلنتاج، ومؤسسة ، لجامعة نيويورك، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
  سنس العالمية لألبحاث وشركة تويوتا العالمية. 

ناعية الرابعة وفي آخر هذا المحور يجب ان نتطرق إلى الحديث عن الثورة الص
والتي ظهرت مع ظهور تقنيات الذكاء االصطناعي  ٢٠١١وهي المرحلة المبتدئة منذ عام 

والتي تم من خاللها تحقيق معدالت عالية من التنمية اإلقتصادية واالجتماعية ، والروبوتات
ى ولكن بالمقابل أدت هذه الثورة الصناعية إل، كما تم تخفيض تكاليف اإلنتاج، واإلنسانية

  زيادة نسبة الباحثين عن عمل كما أدت إلى تغير القيم الثقافية واالجتماعية .
                                                      

1  -  Leora Klapper،Mayada El Zoghbi،and Jake Hess ,Achieving the sustainable development goals the 

role of financial inclusion   ، CGAP،April 2016,P 9-10 
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والدول المتقدمة حرصت منذ مطلع القرن الماضي على أن تكون لها سياسة وطنية 
للنهوض بالعلم والتقنية ودعم طاقاتها العلمية الوطنية وتعبئتها لتحقيق خطط التنمية 

) في الواليات المتحدة MITمعهد ماساتشوستس للتقنية ( اإلستراتيجية،فعلى سبيل المثال،
األمريكية، معهد رائد في تشجع الباحثين على العمل بروح الفريق في جميع المجاالت مع 

  تخطي الحدود المؤسسية وحدود التخصصات والكليات. 
وقد أدى ذلك إلى إنشاء عالقات التعاون المشترك بين المعهد والشركات الصناعة 

ارية،ما أثمر عن تأسيس اآلالف من الشراكات والمؤسسات البحثية الرائدة، وقد سأهم والتج
في بناء االقتصاد المعرفي والتنمية المستدامة للواليات المتحدة األمريكية. بل حل المشكالت 

شركة تعمل مع أعضاء  ٨٠٠التقنية الحقيقية على المستوى العالمي، فهنالك حالًيا أكثر من 
ومن بين هذه الشركات ، ريس والطالب على المشاريع ذات االهتمام المشتركهيئة التد

وبي بي، ودو بونت، وايليكتريكت دو فرانس وشركة ، العالمية الرائدة ؛ شركة بي أيه أي
، وشركة كوانتا كومبيوتر، وشركة نوفارتيس، ونوكيا، ايني، وفورد موتورز، وشركة ميرك

  غيرها كثير .و ، وشركة شل وتوتال، وروبرت بوش
) في تسجيل براءات االختراع وترخيص التقنيات ونقلها إلى MITوقد نشط معهد (

براءة اختراع، ومنح ما يزيد  ١٣١م عمل المعهد على تسجيل ٢٠٠٩الصناعة، ففي عام 
  رخصة.  ٦٧على 

ألف  ٢٥ما يزيد على ، م٢٠٠٩ووفًقا لدراسة أجرتها مؤسسة ريادة كوفمان في عام 
مليون وظيفة وتريليوني دوالر في  ٣,٣سيسها من قبل المعهد ما سأهم في خلق شركة تم تأ

  المبيعات السنوية العالمية. 
كما تصدر المعهد المرتبة األولى في تمويل الصناعة من نفقات البحث والتطوير 
بين جميع الجامعات والمؤسسات العلمية وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة العلوم الوطنية، حيث 

م، ٢٠٠٩مليون دوالر في عام  ١١٦البحوث الصناعية المعرفية التي يرعاها المعهد بلغت 
  في المائة من مجموع تمويل البحوث في المعهد.  ١٦أو ما يعادل 

) دورا رئيسا في MITكما لعب خريجو وطالب وأعضاء هيئة التدريس في معهد (
جميع أنحاء العالم، بدءا من إطالق اآلالف من الشركات الناتجة عن المخرجات البحثية في 

الشركات الصغيرة، المتخصصة في التقنية الفائقة إلى الشركات العمالقة مثل شركة اكاماي 
  وجنينتيك وجيليت وهيوليت باكارد ورايثيون وشركة تيرادن. 
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حيث شكل عديد من هذه الشركات حجر الزاوية في االستثمارات المعرفية الحديثة 
والتقنيات الرقمية، والشبكات الحاسوبية ، بما في ذلك التقنية الحيوية ،على المستوى العالمي

ورأس المال ، وشبه الموصالت والحواسيب الصغيرة، والحواسيب المتطورة، والدفاع، المحلية
  االستثماري. 

) مركز ديشباند لالبتكارات التقنية في كلية الهندسة في عام MITكما أنشأ معهد (
ولدعم مجموعة واسعة من التقنيات ، ر المعهد في األسواق العالميةم بهدف زيادة أث٢٠٠٢

الناشئة بما في ذلك التقنية الحيوية، واألجهزة الطبية الحيوية وتقنية المعلومات والمواد 
مول ، م٢٠٠٢وابتكارات الطاقة. ومنذ عام ، الجديدة والتقنية المتناهية الصغر (النانو)

  . ماليين دوالر أمريكي على شكل منحوما يزيد على تسعة  مشروًعا ٨٠المركز ما يزيد على 
مشروعا استثماريًا في مجال المعرفة وبرأس مال  ١٨كما انبثق عن المركز 

مليون دوالر أمريكي، حيث استثمر في هذه المشاريع ما يزيد على  ١٤٠استثماري يزيد على 
  شركة كبرى.  ١٣

هــو المحــرك الــرئيس للنمــو اإلقتصــادي. فــإن االســتثمار المعرفــي ، بنــاء علــى مــا تقــدم
كمــا ان اقتصــاديات المعرفــة تعتمــد علــى تــوافر تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال واســتخدام 
االبتكار وتقنيات متناهية الصـغر. كمـا أن المـوارد البشـرية المؤهلـة ذات المهـارات العاليـة، أو 

  . )١(يد المبني على المعرفة رأس المال البشري، هي أكثر األصول قيمة في االقتصاد الجد
وفـــــي العـــــالم العربـــــي بـــــدأت بعـــــض المحـــــاوالت لـــــدعم محدوديـــــة ميزانيـــــة الجامعـــــات 
المخصصـــة للبحـــث العلمـــي، ومنهـــا مبـــادرة المملكـــة المغربيـــة مـــؤخًرا للبحـــث العلمـــي ومبـــادرة 

دة، المملكة العربية السعودية واالمارات لدعم مباشر إلجراء دراسات وأبحـاث فـي ميـادين متعـد
كمــا فرضــت دولــة الكويــت نســبة معينــة مــن أربــاح شــركاتها لــدعم مؤسســة الكويــت لألبحــاث 

  العلمية .
وقد أسفر هذا الدعم المباشر عن تسجيل عشرات براءات االختراعات في المملكة 

التي تحققت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ حصل ، العربية السعودية
جائزة عالمية في معرض جنيف الدولي للمخترعين السابع  ١٣ن على المخترعون السعوديو 

  والثالثين . 
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هذا باالضافة إلى ضرورة الحد من هجرة األدمغة العربية التي عانت ومازالت تعاني 
من قلة أو انعدام التطور الصناعي والتكنولوجي واإلقتصادي، مما افقد مجتمعاتنا القدرة على 

وتكنولوجي قادر على بناء اقتصاد وطني مصدر وليس مستورد بناء جهاز علمي وصناعي 
  للتكنولوجيا.

فالوطن العربي يتكّبد خسائر فادحة من جّراء تسّرب الكفاءات العلمية وهجرتها إلى 
ألفا من خريجي الجامعات العربية بالهجرة سنويا إلى الدول  ٧٠حينما ينتقل ، الدول الغربية

ل يمكن أن نستثمر فعًال في اقتصاد معرفي وطني يبرع في الغربية بحثا عن فرصة عمل، فه
% من ٧٥االختراعات وينافس بها في الربح سوق التكنولوجيا العالمية ونحن نهجر أكثر من 

كفاءات علمية أنفقت عليها دولنا منذ التعليم االبتدائي لتقطف ثمارها المتميزة وتستغل 
  وكندا وبريطانيا .مهارات إبداعها واختراعات براعاتها أمريكا 

ثم تعيد تصديرها لنا بأسماء عربية لكن بعقود أجنبية تفرض علينا ميزانيات تعود  
  بربحها على الدول المحتضنة ألبنائنا!!

إن قضية االستثمار في مقاوالت األفكار، من القضايا المصيرية التي ال بد من 
السياسية لمجتمعاتنا، فال يمكن االستنفار للنهوض بها ،ألنها ترتبط بشكل جوهري بالرؤية 

أن نحقق تنمية اقتصادية حقيقية، من دون تحديد العالقة المباشرة بين أهداف التخطيط 
لإلستثمار في اقتصاد المعرفة وعالقته باألمن القومي وبنك المعلومات، وقوة الدولة 

  اإلقتصادية واالستراتيجية وقدراتها التنافسية العالمية .
ضم كفاءات متميزة إن حسن توظيفها فال بد أن تنجز كثيًرا في إن مجتمعاتنا ت

المجاالت كافة تحت مظلة التعاون بين دول العالم االسالمي المشترك، وبالتواصل مع مراكز 
وهذا سيؤدي إلى ، األبحاث والدراسات العالمية لتبادل الخبرات والكفاءات والمعلومات

ئجه اإليجابية على القطاعات كافة في دول الذي ستنعكس نتا، النهوض بالبحث العلمي
  جنوب جنوب .

إن الدول التى تبنت استراتيجية اقتصاد المعرفة قامت بخطط مدروسة لتطوير 
قطاعات التكنولوجيا والتعليم ودعم برامج التدريب والتكوين لتخلق بذلك قيمة إضافية في 

على خلق ابتكارات وتطوير  اقتصادها هذه القيمة المضافة تتمثل في رأس مال بشري قادر
  صناعات تساهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة . 
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  النتائج التى توصلنا اليها من البحث
، أن اقتصاد المعرفة هو مجال اقتصادي ال يقل شأنا وال أهميةعن االقتصاد التقليدي -١  

ندرة الموارد بل يعتبر اقتصاد المعرفة أكثر قدرة على التغلب على المشاكل التي تسببها 
وأكثر فاعلية وتماشيا مع الواقع العالمي الجديد، فالمعرفة ثروة دائمة تتطور بتطور العقل 

  البشري، ثروة ال تنضب ما دام العقل البشري قادًرا على التطوير واالبتكار واإلكتشاف .
 كما أن االقتصاد المعرفي هو اقتصاد يعتمد بشكل كبيرعلى األنشطة العلمية المكثفة
لخلق إنتاج معرفي يحقق فوائد اقتصادية ويعتمد هذا االقتصاد على االبتكار، التعليم 
والتدريب. مما يجعل اقتصاد المعرفة وما يتميز به من خصائص بديال عن االقتصاد 

  التقليدي . 
، وأيًضا يتميز اقتصاد المعرفة بمميزات تختلف في مجلمها عن االقتصاد التقليدي 

تبرها خبراء االقتصاد ذات أهمية كبيرة استطاع من خاللها هذا االقتصاد أن هذه المميزات يع
يوفر حلوال لمجموعة من المشاكل التى تعاني منها اقتصادات معظم الدول اليوم وفي 

  طليعتها مشكل  الندرة .
أما بالنسبة للدول العربية فتعد مصر والسعودية من أوائل الدول العربية التي حاولت  -٢

طط وطنية متكاملة تهدف إلى امتالك العلم والمعرفة، فبدأت الدول العربية بإعداد وضع خ
الخطط الجدية للتوجه نحو اقتصاد المعرفة منذ سنوات مع انتشار استخدام المنتجات 
المعرفية فيها انتشاًرا واسعًا بلغت نسبة الباحثين العاملين في مجال البحث والتطوير لكل 

لدول العربية مستوى أعلى من نسبة العاملين في بعض الدول مليون نسمة في بعض ا
النامية الصاعدة مع أن بعض الدول العربية قد حققت مستويات تنمية بشرية أعلى من 
بعض الدول النامية الصاعدة إال أنه ال يمكن عد النشاط اإلقتصادي فيها يعتمد على 

  المعرفة.
الد العربية نحو اقتصاد المعرفة، حجم ومن أهم المؤشرات التي تدل على توجه الب

اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الذي يمثل مجموع النفقات 
الجارية والرأسمالية (في القطاعين العام والخاص على األعمال اإلبداعية التي تجري بطريقة 

نسانية والثقافية والمجتمعية، منهجية بغرض االرتقاء بالمعارف، بما في ذلك المعارف اإل
  واستخدام المعرفة في تطبيقات جديدة

  - وقد بينت الدراسة أهم  الركائز القتصاد المعرفة والتى تتلخص فيما مايلي :
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ضرورة التحول الجوهري في أولويات االستثمار نحو التركيز على العلوم والمعارف  -   
  لكمبيوتر، وبرامج التصميم .والبحث والتطوير لخلق منتجات جديدة كبرامج ا

ضرورة اعتبار رأس المال البشري أحد أهم مميزات اقتصاد المعرفة في مواجهة استخدام  -  
  التقنيات التكنلوجية العالية في قطاع الصناعات وقطاع الخدمات العامة والخاصة.

  ضرورة دعم البرامج التعليمية وبرامج التدريب المكثف. - 
ق على ميزانيات البحث والتطوير ونشر الحضانات التكنولوجية وأودية ضرورة زيادة االنفا - 

  السيلكون واالهتمام بالمعاهد العلمية التكنولوجية .  
هذه الركائز جعلت من اقتصاد المعرفة أحد الخيارات البديلة عن االقتصاد التقليدي 

وم، فالكثير من وهذا الخيار فرض نفسه في ظل التطور التكنولوجي والعلمي في عالم الي
الدول استطاعت من خالل تطبيق سياسات واستراتيجيات اقتصاد المعرفة من خلق حلول 
مبتكرة سأهمت في ازدهار هذه الدول وزادت من قوتها التنافسية على المستوى اإلقليمي 
والدولي، ليس هذا فحسب بل شكل الخيار الجديد حال لمشكلة ندرة الموارد الطبيعة، فبعض 

التى حققت نجاحات كبيرة في تبني اقتصاد المعرفة استطاعت أن تتغلب على مشكل الدول 
  ندرة الموارد الطبيعة.

يشق اقتصاد المعرفة طريقًا جديدة في التاريخ اإلنساني، ويجعل المعلومات وتكنولوجيا  -٣
 –عية المعلومات والمعرفة العلمية التكنولوجية جزءًا ال يتجزأ من معظم الفعاليات االجتما

السياسية، ويحقق بالتالي تغيرات بنيوية عميقة في جميع مناحي الحياة، مما  –اإلقتصادية 
حقق قفزة هائلة حولت المعرفة بحد ذاتها إلى مورد أساسي من الموارد اإلقتصادية وٕالى قوة 
حقيقية في اإلدارة،كما أن قطاع المعلومات هو األساس في أية محاولة جادة لنقل وتوطين 

تكنولوجيا، وسيستطيع العرب عبر تعاون علمي اقتصادي جاد أن ينجحوا في تحقيق نقل ال
  وتوطين التكنولوجيا الحديثة في البلدان العربية .   

إن هذه الدراسة بمثابة دعوة لكافة المهتمين والباحثين للتعمق في البحث والدراسة  -٤
يكون هناك جهود مشتركة الضافتها على امل ان ، لتفاصيل مكونات وفروع االقتصاد الرقمي

إلى هذه الدراسة للخروج بدراسة متكاملة تساهم في وضع اسس ومبادئ لإلقتصاد الرقمي 
  يدعم نمو وتطوير االقتصاد العربي .

أن التحول من االقتصاد القائم على رأس المال إلى اقتصاد المعرفة يتم من خالل تفاعل  -٥
  ثالث قوى هي: 

  وجي ويشمل تكنولوجيا المعلومات والموارد والتكنولوجيا البيولوجية. التغير التكنول - 
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  تحرير التجارة وتدويل أنظمة اإلنتاج . - 
تحرير حركة رأس المال في النظام اإلقتصادي العالمي وهذا يتطلب إعادة أو هيكلة  - 

  االقتصاد واإلنتاج والطاقة والمواصالت وبقية األنشطة لضمان االستمرارية.
أن آثار التحول لالقتصاد المعرفى أصبحت جلية للعيان على مستوى الدول   -٦    

والشركات واألفراد والمجتمعات. فعلى مستوى األفراد وهم نواة المجتمعات التي تشكل الدول، 
عليهم أن يعملوا باستمرار على تحسين مستوى مهاراتهم لمواكبة التطورات والتحوالت 

  ز عملهم وفي المجتمع الذي يعيشون فيه. المستمرة والسريعة في مراك
أن التوجه نحو المعرفة يتجسد فيما يسمى بالمحتوى المعرفي، وهو الذي يمثل أحد  -٧   

األصول غير المادية في االقتصاد، وبهذا الصدد تبرز بعض التحديات، منها ما يتعلق 
دات، وفي الشكل بالمحتوى المعرفي في كل من المنتجات والخدمات، والصادرات والوار 

الرقمي على اإلنترنت؛ كما يرتبط نقل المحتوى المعرفي وأهميةحضوره بقضيتي توفير 
الكوادر واالستفادة من التعاون الدولي. ويتّم إنتاج المعرفة من خالل ثالثة أنشطة هي البحث 
العلمي، التطوير التقني، واالبتكار؛ وهي أنشطة يتوجب مضاعفتها في جميع القطاعات، 
على أن تتوافق مخرجاتها مع متطلبات االقتصاد الوطني، ويتطلب ذلك مواجهة العديد من 
التحديات، أبرزها تكثيف الجهود الخاصة ببناء القدرات الضرورية الستيعاب المعرفة والعمل 
على حضورها، وزيادة حجم موارد البحث والتطوير واالبتكارات المادية والبشرية، والتوسع في 

  لتطبيقية، وفي االبتكار واالهتمام بالمعارف.البحوث ا
وهنا يبرز التحدي ، ُيعد التعليم والتدريب والبحث والتطوير تحويًال للثروة إلى معرفة -٨

لتحقيق ذلك متمثًال في دعم االستثمار وزيادته لألنشطة المعرفية لدى القطاعين العام 
  والخاص، وتنمية الموهبة واإلبداع وزيادة برامجها.

هناك إدارة المعرفة المتضمنة مجموعة من التحديات التي ينبغي التصدي لها، و 
ومنها رسم خارطة طريق بالتنسيق بين الجهات ذات العالقة، وتبني نظم إدارة المعرفة، 

وتطبيق ، وتوفير ِحزم متنوعة من الحوافز لالستثمار في األنشطة ذات الصلة بالمعرفة
جودة العمل، واعتماد مؤشرات رقمية لقياس التقدم المنجز. معايير الجودة بغرض االرتقاء ب

ويتطلب التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة أيًضا تعزيز اهتمام المواطن بالمعرفة 
ومصادرها، فضًال عن زيادة الوعي بأهميةالعمل الجماعي وسيادة روح الفريق، إذ من دون 

  ة.ذلك سيكون من الصعب إنتاج المعرفـة الحديث
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وهناك دول عديدة حققت االزدهار والنماء من خالل تبنيها لالقتصاد المعرفي 
،واستطاعت هذه الدول من خالل دعم قطاع التعليم والبحث العلمي من تحقيق طفرة 
اقتصادية مدعومة بابتكارات متطورة شملت مختلف ميادين التكنولوجيا، الطفرة الجديدة 

دية تعتمد على وسائل اإلنتاج البدائية إلى اقتصادات حولت هذه الدول من اقتصادات تقلي
  تعتمد على المعرفة واالبتكار في عملية اإلنتاج.

أن أهم ما يجب التحضر له واستيعابه هو أن التطور التكنولوجي يأتي متالزمًا مع  -٩
 التوجه نحو االقتصاد القائم على المعرفة، وهنا ال بد أن نشير إلى أن ما يمكن أن توفره
التكنولوجيا من تطبيقات ذكاء اصطناعي وٕامكانيات تكنولوجية، ووظائف غير اعتيادية، 
والتي يظهر وجهها اإليجابي في كونها توفر مناخًا مناسبًا، وتهيئ الجو لإلبداع البشري، 

 - مثالً  - فالمؤسسات التي تستغني عن وظائف البشر بتطبيقات وأجهزة ذكاء اصطناعي 
لك ما تحتاجه المؤسسة بالفعل من دراسات وابتكارات إبداعية ترتقي يكون في حساباتها بذ

بالعمل المؤسسي، وهي مهمة يقوم بها كل موظف ضمن فريق ينتمي إليه، بمعنى أن الوعي 
ال بد أن يكون حاضرًا لدى المؤسسات بأن الوظائف غير االعتيادية لتطبيقات الذكاء 

يس سوى منحة تفرغ للموظفين في تلك االصطناعي التي تستخدمها هذه المؤسسات، ل
المؤسسات للتقدم بأدائها إلى األفضل، من خالل ما يتم إنجازه من دراسات وتنشيطه من 

  برامج تنجزها إدارات المؤسسات.
  التوصيات

إن الولوج إلى اقتصاد المعرفة يتطلب من الدول التخلص من جميع القيود غير  -١    
فالدول ، والعادات والتقاليد والثقافات المقيدة للتطورات الضرورية والقوانين التقليدية

والمجتمعات التي تتمتع بمستويات ثقافية عالية، وتمتلك القوانين المرنة هي األكثر قدرة على 
التأثير والتأثر في اقتصاد المعرفة، وحتى تتمكن الدول من التحول من اقتصاد رأس المال 

ذا يتطلب منها أن تولي النظام التعليمي العناية الكافية فإن ه، والعمل إلى اقتصاد المعرفة
  وذلك من خالل ما يلي : 

يجب أن يكون النظام التعليمي مرنًا حتى تتمكن الدولة من تطبيق إستراتيجية التحول إلى  -أ
  اقتصاد المعرفة. 

عامل مع أن يتم تطوير سياسات التعليم للتأكد من أن جميع الطلبة لديهم القدرة على الت - ب 
تكنولوجيا المعرفة واالتصاالت وهم صغار السن وأن تكون أدبيات المعلومات والمعرفة 

  ومهارات الحاسوب جزءًا من اهتمام الدولة. 
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وأن ، أن يتم تأهيل المعلمين دون استثناء بصورة إجبارية على مهارات الحاسوب - ج 
هم في مجال تكنولوجيا المعرفة تزودهم بجميع التجهيزات الالزمة لتطوير قدراتهم ومهارات

  واالتصاالت. 
توفير فرص االستثمار في مجال التدريب في حقل المعرفة وتكنولوجيا االتصاالت،  - د 

  لزيادة عدد العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة. 
عامة والخاصة على توفير فرص التدريب للعاملين القدامى في جميع القطاعات ال - ه 

  مهارات الحاسوب واإلنترنت، بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة.
هناك عدد من العوامل األساسية الواجب توفرها لضمان نجاح اإلقتصاد الرقمى  - ٢     

  أوالمعرفى :
ومن  االهتمام بالتعليم: إن التعليم ضرورة أساسية من ضرورات نجاح اقتصاد المعرفة، -أ

األمثلة الحية على ذلك تايوان وهونغ كونغ وغيرها من الدول التي كانت في فترة من الزمن 
من الدول ذات الدخل المنخفض وتمكنت هذه الدول خالل العقدين الماضيين من أن تتجاوز 
ذلك بكثير . حيث أصبحت من الدول ذات الدخل العالي، وذلك يعود إلى االستثمارات 

  عليم والتدريب المهني، مما شجع أبناءها على اإللتحاق بالتعليم العالي والتقني . الكبيرة في الت
تسهيل الهجرة الشرعية : إن الهجرة تفسح المجال للدول الستقطاب ذوي الكفاءات  - ب 

العالية والمدربة وذات الخبرة الطويلة، مما يجعلها تساهم بكفاءة واقتدار في تطوير اقتصاد 
ب أن تكون سياسات الهجرة خالية من القيود السياسية القانونية والمادية المعرفة، لذا يج

  لتسهيل عملية اجتذاب المهارات المطلوبة. 
االهتمام بالبحث والتطوير : إن من المحددات الهامة في اقتصاد المعرفة سرعة  -ج 

بناًء على قدرتها اإلبداع العلمي والتكنولوجي، هذا وتأخذ الدول مراكزها التنافسية في العالم 
حيث تنتشر أخبار األبحاث واإلبداع في جميع أنحاء العالم في ، في سرعة الخلق واإلبداع

  أجزاء من الثانية. 
فالدول والمجتمعات التي تتمتع بمستويات ، تشجيع اإلبداع مما يتطلب البيئة المالئمة -د 

  بداع والتقدم.  علمية عالية وعادات وتقاليد منفتحة تكون هي األقدر على اإل
تغير هيكل الصادرات : لقد كانت الصادرات لدول العالم المتقدم والنامية واألقل نمًوا  - ه

أما اليوم فأصبحت الدول المتقدمة تعتمد في صادراتها على إنتاج ، تتكون من السلع المادية
ت المعرفة ال زال -وخاصة العربية منها  -أما الدول النامية ، وتوزيع واستعمال المعرفة

  مما يجعلها تقف أمام تحديات اقتصادية كبيرة .، تشكل جزًءا ال يذكر من صادراتها
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على جميع الدول النامية  أن تعمل على تبني خطط قصيرة ومتوسطة المدى للتحول  -و
إلى اقتصاد المعرفة، وأن تعمل على إعادة صياغة القوانين واألنظمة المعمول بها بما يتالءم 

وأن تزيد حجم االنفاق واالستثمار في قطاعات ، عصر ومع مفهوم اقتصاد المعرفةمع روح ال
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والمهني والتدريب البشري، لتتمكن من 
، مواكبة التغيرات السريعة في كافة مناحي الحياة من أجل الولوج إلى عالم اقتصاد المعرفة

  في عالم اتخذ من المعرفة والتكولوجيا الخاصة بها هوية له. واالمتزاج اإليجابي
أنه ومنذ حقبة الثمانينيات من القرن الماضي والعالم المتقدم بدأ يشهد تحوالت جذرية في  -٣

التعامل مع معطيات ومفهوم االقتصاد، وبالذات فيما يتعلق بإدارة الموارد ورأس المال سواء 
دي، حيث بدأ العالم المتقدم اليوم يتوجه وبقوة نحو تطبيق ما كان رأس المال البشري أم الما

، الذي يعتمد إلى حد Knowledge Based Economyيعرف بمفهوم االقتصاد المعرفي  
كبير في إدارة الموارد اإلقتصادية وتشغيلها على المعرفة الفنية واإلبداع والذكاء والمعلوماتية 

.  
ى استخدام تطبيقات االقتصاد المعرفي المختلفة في إن تحول العالم المتقدم إل -٤    

قلل إلى حد كبير من الحاجة إلى االعتماد ، اإلنتاج وفي أسلوب إدارة الموارد اإلقتصادية
على االقتصاد التقليدي في إدارة شؤون االقتصاد، الذي كان يعتمد في السابق بشكل كبير 

آلن التوجه وبقوة نحو استخدام العقل على توافر األرض والعمالة ورأس المال حيث بدأ ا
والفكر والذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر المختلفة والتكنولوجيا والثورة المعلوماتية في 
سبيل االرتقاء بالعملية اإلنتاجية وفي إدارة الموارد اإلقتصادية، إذ تشير المعلومات إلى أن 

في المائة من الناتج المحلي  ٥٠اقتصادات المعرفة في الوقت الحاضر تستأثر بنحو 
وأنه على سبيل ، في المائة سنوياً  ١٠وتنمو بوتيرة مرتفعة تقدر بنحو ، اإلجمالي العالمي

في المائة من نمو اإلنتاجية في االتحاد األوروبي هو نتاج وحاصل استخدام  ٥٠المثال نحو 
  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

جدًا قياسًا بعمر الزمن، بدأت تشهد حراكًا اقتصاديًا  والشك أن مصر ومنذ وقت قريب -٥
ملحوظًا للتحول إلى االقتصاد المعرفي، لكونه يعد اليوم االقتصاد األفضل على مستوى 
العالم، وبالذات في تحقيقه لقيمة مضافة فعلية لالقتصاد العالمي، وال سيما في ظل العولمة 

بعضها بعضا، كما أن عضوية مصر في أكثر  وانفتاح األسواق واالقتصادات العالمية على
وغيرها، سيفرض  WTOمن منظمة اقتصادية وتجارية عالمية مثل منظمة التجارة العالمية 

عليها آجًال أم عاجًال التحول بالكامل إلى االقتصاد المعرفي، وبالذات في ظل ثورة 
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ن ذلك على مستوى المعلومات العالمية، التي أصبحت تلعب دورًا مهما وأساسيا سواء كا
حياتنا اليومية أم على مستوى االقتصاد وٕادارة الموارد، إذ تشير اإلحصائيات إلى أن أكثر 

أصبحت عمالة أو عمال ، في المائة من العمالة اليوم في االقتصادات المتقدمة ٧٠من 
، ومن هذا المنطلق وكما أسلفت كان Knowledge Based Workersمعلومات ومعرفة 

  لى مصر أن تتواكب مع هذا التطور والفكر اإلقتصادي الجديد .الزًما ع
ومن ثم فإن الجهود الرامية إلى االرتقاء بأداء االقتصاد الوطني والتنمية المستدامة  -٦ 

بمفهومها الواسع والشامل، بما في ذلك تحويل االقتصاد الوطني  من اقتصاد تقليدي إلى 
إدارة الموارد اإلقتصادية على استخدام تطبيقات اقتصاد معرفي، يعتمد إلى حد كبير في 

االقتصاد المعرفي المتعددة وال سيما أن المستقبل القريب يرنو إلى تحديد متطلبات وحوافز 
بناء االقتصاد المعرفي، بما في ذلك تحديد اآلليات التي من الممكن تنفيذها في مصر 

  لتحقيق ذلك التحول المنشود.
مصر تبذل جهودا كبيرة ملموسة وملحوظة في االتجاه الصحيح  ودون أدني شك أن  -٧   

لتحويل المجتمع المصرى واالقتصاد الوطني إلى مجتمع واقتصاد معرفة، ولكن سيظل نجاح 
هذه الجهود وذلك التحول أمرًا مرهوًنا بقدرة مصر، على تهيئة البيئة والمناخ المعرفي 

وراء ذلك التحول، وال سيما أن عملية التحول المناسب لبلوغ وتحقيق األهداف المنشودة من 
، تتطلب وفًقا لرأي المختصين والخبراء في مجال االقتصاد المعرفي، إلى االقتصاد المعرفي

ضرورة اإللمام الكامل والتام بتطبيقات التكنولوجيا الجديدة  ووضع التشريعات واألنظمة 
ة التجارية واالستثمارية واإلقتصادية إضافة إلى ضرورة تحرير السياسات واألنظم، والقوانين

وتالشي الحدود بين البلدان حيث يسمح ذلك بإفساح المجال أمام جميع أنواع االستثمار 
األجنبي المباشر، ومن بين متطلبات التحول أيًضا أهمية تكييف ثورة المعرفة مع 

في وٕاعداد الكوادر وتوفير الوظائف المرتبطة بتطبيقات االقتصاد المعر ، االحتياجات المحلية
الوطنية الالزمة لقيادة هذا التحول في المستقبل عالوة على ضرورة زيادة القدرة التنافسية 

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونها العبا رئيسا ومهما في عملية التحول.
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 - ٢٠١١العدد  -نية صحيفة الوسط البحري -االستثمار الذكى  –هديل العبيدي  - ٢٥
  هـ.١٤٢٩ربيع االول  ٠١م الموافق ٢٠٠٨مارس  ٠٩األحد 
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 –ثورة اإلنفوميديا ،الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتك  –فرانك كليش  - ٢٩
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ترجمة عبد السالم رضوان  –المعلوماتية بعد اإلنترنت ،طريق المستقبل  –بيل جيتس  - ٣١
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  مقدمة
الدليل أمام القضـاء بـالطرق التـي حـددها القـانون علـى وجـود واقعـة  اإلثبات هو إقامة

؛ وتحتل قواعد اإلثبات أهمية خاصة؛ إذ  )١(قانونية، نظرا لما يترتب عليها من آثار قانونية  
الحـق يتجــرد مــن كــل قيمـة إذا لــم يقــم الــدليل علـى الحــادث الــذي يســتند إليـه؛ فالــدليل هــو قــوام 

دق القــول بــأن الحــق مجــردا مــن دليلــه يصــبح عنــد المنازعــة فيــه حياتــه ومعقــد النفــع حتــى صــ
؛ لذلك يعتبـر اإلثبـات األداه الضـرورية التـي يعـول عليهـا القاضـي فـي التحقـق  )٢(والعدم سواء

مـن الوقـائع القانونيــة، والوسـيلة العمليــة التـي يعتمــد عليهـا األفــراد فـي صــيانة حقـوقهم المترتبــة 
ت الكتابـة علـى مسـتند ورقـي متربعـة علـى عـرش أدلـة اإلثبـات، ؛وقـد ظلـ )٣(على تلك الوقـائع 

زمنـــا طـــويال خاصـــة بعـــد ظهـــور الطباعـــة، إلـــى أن بـــرز اســـتخدام )٤(بإعتبارهـــا الـــدليل األقـــوى 
الحاسب اآللي بين األفراد والمؤسسـات والشـركات  والبنـوك  األمـر الـذي احـدث ثـورة فـي نظـم 

  المعلومات. 
ني مـن القـرن العشـرين ثـورة فـي تقنيـة المعلومـات بعـد فقد شهد العالم في النصـف الثـا

ــــى معالجــــة البيانــــات  ــــي الــــذي أصــــبح لديــــه القــــدرة الفائقــــة عل تطــــوير اســــتخدام الحاســــب اآلل
والمعلومــات وتخزينهــا واســترجاعها بســرعة هائلــة وفــي وقــت يســير، وذلــك وفقــا لبــرامج معينــة، 

وهــو مـــا ، قــوم بمعالجتهـــا إلكترونيــاحيــث تقــوم بـــإجراء التحلــيالت اإلحصــائية وترجتمهـــا، ثــم ت
أي المعالجـــة التقنيـــة للبيانـــات مـــع جـــع ، L'informatiqueيطلـــق عليـــه فـــي اللغـــة الفرنســـية 

) ؛وزاد مـــن نجـــاح ثـــورة المعلوماتيـــة ٥وتخـــزين وتصـــنيف ســـواء علـــى شـــرائط أو اســـطوانات (
ذي أثمـــر مولـــودا التـــزاوج الـــذي تـــم بـــين المعلوماتيـــة وأدوات اإلتصـــال الســـلكية والالســـلكية والـــ

عمالقا يسـمى "اإلنترنـت"؛ هـذا التـزاوج أحـدث قفـزة نوعيـة مهمـة جعلـت الكـرة األرضـية تتحـول 

                                                      

مد السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية ا�لتزام بوجه عام، ا{ثبات وآثار ا�لتزام، الجزء الثاني، تنقيح عبد الرازق أح) ١(

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون  -١٠، فقرة ١٠، ص ٢٠٠٤المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف باYسكندرية، 

، ١، ص ١٩٩١المواد المجنية، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، الطبعة الخامسة،  المدني، أصول ا�ثبات وإجراءاته في

  ١١، فقؤة٢٩أحمد نشات رسالة ا�ثبات ، الجزء اYول، بدون تاريخ نشر، ص  – ١فقرة 

  .٣٤٩مجموعة اYعمال التحضيرية للقانون المدني، الجزء الثالث، ص ) ٢(

  .٣أصول ا�ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة ،  المرجع السابق ، ص سليمان مرقص، الوافي، ) ٣(

طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبطة ا{نترنت، دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية وا�تفاقيات الدولية، الطبعة الولى، ) ٤(

  .٣٣٠، ص٢٠٠١المنشورات الحقوقية، صادر لبنان، 

إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية، المعالجة ا¿لية للبيانات بواسطة الحاسب ا¿لي، الطبعة اYولى،  ) أحمد محمود سعد، نحو٥(

  .٨، ص١٩٩٥دار النھضة العربية، 
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بحيـث يسـتطيع االنسـان أن يرصـد مـا يجـري علـى ، )١(إلى قرية صغيرة، فتالشـت المسـافات  
الطـــرف اآلخـــر مـــن الكـــرة األرضـــية  مـــن أحـــداث هامـــة، بـــل يمكنـــه أن يتجـــول عبـــر شـــبكات 

  في المحال التجارية لشراء السلع والخدمات وهو جالس في منزله.  اإلنترنت
ــــع  ــــدي والتوقي ــــع التقلي ــــة مفهــــوم التوقي ــــي البداي ــــي ف ــــع االلكترون ــــر موضــــوع التوقي ويثي
اإللكترونــي فــي اإلثبــات، إذ يشــمل التوقيــع التقليــدي عنصــرين همــا: عنصــر مــادي يتمثــل فــي 

مر الذي يعني حضور الموقع فعال للمجلـس الـذي التوقيع ذاته باعتباره عمال ماديا ظاهرا، األ
يتم فيه التوقيع، وعنصر معنوي يفيد رضاء الموقع على محتويات المحرر، وقد حـدد المشـرع 

  المصري أشكال التوقيع التقليدي في اإلمضاء او لختم او بصمة األصبع. 
قليـدي، فمـا ويتخذ التوقيع اإللكتروني عدة صور مختلفـة تمامـا عـن أشـكال التوقيـع الت

هي صور التوقيع اإللكتروني؟ وما مدى قيام التوقيـع اإللكترونـي، أيـا كانـت صـورته، بتحقيـق 
وظائف التوقيع التقليدي، وبصفة خاصـة تحديـد هويـة شـخص الموقـع، والتعبيـر عـن ورضـائه 
بمضــــمون مــــا تــــم التوقيــــع عليــــه؛وٕاذا كــــان نجــــاح الثــــورة المعلوماتيــــة والــــزواج الــــذي تــــم بــــين 

ماتية واإلتصاالت لعب دورا هاما في تغيير محـل التجـارة اإللكترونيـة ووسـائل تحقيقهـا، المعلو 
حيــث حــل التوقيــع اإللكترونــي والوثــائق اإللكترونيــة محــل التوقيــع التقليــدي والوثــائق المكتوبــة 
باليـد، وتضـائل دور النقـود الورقيـة والـدفع التقليـدي أمـا ازدهـار النقـود والـدفع اإللكترونـي، فــإن 
ـــل فـــي بطاقـــات اإلئتمـــان  هـــذا النجـــاح قـــد أدى إلـــى وجـــود تطبيقـــات للتوقيـــع اإللكترونـــي تتمث

 وأنظمة الدفع اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت. 
فبينما كانت هذه التصرفات تنشأ بواسـطة الكتابـة التقليديـة (الخطيـة)، وتوقـع بواسـطة 

الن تنشـأ بواسـطة تقنيـات أحد أشكال التوقيع التقليدي على وسيط مادي محسوس، أصـبحت ا
حديثـــة تتـــألف مـــن كتابـــة إلكترونيـــة، وتوقـــع بشـــكل إلكترونـــي علـــى وســـيط غيـــر مـــادي وغيـــر 
ــــذي حصــــل بــــين الثــــالوث: الحاســــب اإللكترونــــي، مجــــال  محســــوس، وقــــد أســــهم االنــــدماج ال

والــــــذي أفــــــرز شــــــبكة اإلتصــــــاالت الحديثــــــة  –تكنولوجيــــــا المعلومــــــات، وقطــــــاع اإلتصــــــاالت 
ي زيادة استخدام التقنيات الحديثة فـي إبـرام التصـرفات القانونيـة، فقـد أصـبحت ف –(اإلنترنت) 

معظـــم نشـــاطاته  -وعـــن بعـــد -هـــذه الشـــبكة نافـــذة اإلنســـان علـــى عالمـــه يمـــارس مـــن خاللهـــا
وتصرفاته دون ترحال إذ بواسطتها كسر حواجز المكان والزمان، في اتصال أطراف المعمورة 

ن الثانيــة فـي بعــض األحيـان، وهــذا مــا يعـرف بالتجــارة فــي فـي ثــوان معـدودة، بــل فــي أجـزاء مــ
                                                      

رامي محمد علوان، التعبير عن ا{رادة عن طريق  – ١٠) طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة ا�نترنت، المرحع السابقص١(

وما  ٢٢٩، ص٢٠٠٢نترنت وإثبات التعاقد ا{لكتروني، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، السنة السادسة والعشرون، العدد الرابع، ا�

  بعدھا. 
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فـالتوقيع عـو ، المجال اإللكتروني؛وال تعد الكتابة دليال كامال فـي اإلثبـات إال إذا كانـت موقعـة
لـــدى  –العنصـــر الثـــاني مـــن عناصـــر الـــدليل الكتـــابي المعـــد أصـــال لإلثبـــات، بـــل إن التوقيـــع 

الكتابي علـى فـرض أن السـند تضـمن كتابـة تثبـت  هو الشرط الوحيد في الدليل –) ١(البعض  
 ما تم االتفاق عليه. 

أن يصـدر مـن موظـف ، أما بالنسبة للسند الرسمي فأنه يشترط باإلضافة إلى ما تقـدم
عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة وفــي حــدود اختصاصــاته وســلطاته. وطالمــا أن التوقيــع 

إن غيـاب هـذا العنصـر يفقـد الـدليل الكتـابي يمثل العنصر الثاني في الدليل الكتـابي الكامـل، فـ
حجيتــه فــي اإلثبــات، بــل ويفقــده طبيعتــه كــدليل كتــابي، إذ ان التوقيــع هــو الــذي ينســب الكتابــة 
إلى من وقعها، حتى ولو كانت الكتابة بخط غيره. فإذا لم يكن السند موقعا، فاقتصـرت قيمتـه 

  بخط يد المدين.  في اإلثبات على مبدأ الثبوت بالكتابة متى كان مكتوبا
ولقـــد صـــاحب التقـــدم التكنولـــوجي والتقنـــي ظهـــور وســـائط حديثـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــي   

تدوين البيانات ولكن بشكل إلكتروني سميت ( الدعامـة اإللكترونيـة)، ونظـرا لعـدم مالئمـة 
التوقيــع التقليــدي مــع الدعامــة اإللكترونيــة ابتكــر مــؤخرا التوقيــع الــذي ال يمكــن القــول بانــه 

ديل للتوقيع التقليدي وٕانما توقيع بشكل آخر يتالءم مع طبيعـة الدعامـة اإللكترونيـة، وقـد ب
 سمى هذا الشكل الجديد (التوقيع بالشكل اإللكتروني). 

وللتوقيــع بالشــكل اإللكترونــي أشــكال مختلفــة تنبــع مــن اخــتالف الوســيلة التــي يــتم مــن 
ي آليـات متعـددة يمكـن مـن خاللهـا تطبيـق خاللها تشغيل منظومته، فقد أفرز التقـدم التكنولـوج

ـــع بـــالرقم الســـري المقـــرون بالبطاقـــة  ـــع بالشـــكل اإللكترونـــي، ومـــن هـــذه األشـــكال؛ التوقي التوقي
اإللكترونية، التوقيع البيومتري ( وهو الذي يعتمد بيانـات إنشـائه علـى إحـدى خـواص اإلنسـان 

ـــع الرقمـــ ـــالقلم اإللكترونـــي، والتوقي ـــع ب ـــة)؛ التوقي ـــاحين العـــام الفيزيائي ـــى مفت ـــذي يعتمـــد عل ي( ال
والخــاص)، ويشــترط إلعتبــار هــذه األشــكال للتوقيــع بالشــكل اإللكترونــي مــن  التوقيعــات التــي 
تســـتخدم فــــي توثيـــق التصــــرفات، أن تحقـــق الوظــــائف التـــي يحققهــــا التوقيـــع التقليــــدي؛كما أن 

ل ال ماديــة الوجــود، مرئيــة الشــك -علــى عكــس الكتابــة التقليديــة –الكتابــة بالشــكل اإللكترونــي 
الصــورة  -علــى شاشــة الجهــاز -توصــف بأنهــا رقميــة حتــى وٕان كانــت تأخــذ فــي نهايــة األمــر

                                                      

، ا{ثبات ، تنقيح المستشار  ١) انظر: د. عبد الرازق السنھوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية ا�لتزام، مج ١(

؛ كذلك د.أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات، دار الفكر الجامعي ، ٢٣٢م، ص ٢٠١٠ت المراغي، منشأة المعارف، ا{سكندرية، أحمد مدح

، كذلك د. توفيق حسن فرج : قواعد ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار الثقافة الجامعية، ٢٦١م، ص١٩٧٢ا{سكندرية ، 

، كذلك ٥٣٢، ص ٧م، مجموعة احكام النقض، السنة ٣/٥/١٩٥٦نقض مدني مصري جلسة  ؛ أيضا راجع:٦٧م ، ١٩٨١ا{سكندرية، 

  .١٧م، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٥/١٠/١٩٦٦نقض مدني مصري جلسة 



 

  

MTN�

ومن ثم يثور التساؤل حول مدى اإلعتداد بهذا النوع من الكتابة، ومـدى ، )١(التقليدية للكتابة  
والمســتند  قوتهــا فــي اإلثبــات؛ كــذلك عــدم وجــود ارتبــاط مــادي بــين التوقيــع بالشــكل اإللكترونــي

اإللكتروني، وانفصال هذا التوقيع عن صاحبه، وٕامكان تكرار استخدامه بدون علمه، سيجعلنا 
بصدد توقيع بال سند أو سند بال توقيع أو يمكن اسـتخدامه مـرات عديـدة بـدون علـم او رضـاء 

  صاحبه. 
يضــاف إلــى مــا تقــدم تســاؤل حــول إجــراءات التمســك بالــدليل فــي المجــال اإللكترونــي 

م القضــاء، وكيفيــة حســم المنازعــات التــي تثــور حــول صــحته، وعلــى الــرغم مــن ذلــك وفــي أمــا
قبـــل اإلعتـــراف التشـــريعي  -مواجهـــة واقـــع المعـــامالت فـــي المجـــال اإللكترونـــي، اجتهـــد الفقـــه

في تطويع قواعد اإلثبات إلسباغ الحجيـة القانونيـة علـى المسـتند  -بحجية المستند اإللكتروني
نظر عما في هذه اإلجتهادات من استحسان، وما وجـه إليهـا مـن نقـد، فـإن ال  )٢(اإللكتروني  

جل ما تصبو إليه هو اعتراف المشرع بحجية المستند في المجـال اإللكترونـي ومنحـه قـوة فـي 
اإلثبات تعادل قوة األدلة الكتابية طالما توافرت تقنيات متطورة تضمن وجـود مسـتند إلكترونـي 

 . بات التصرف القانوني الذي يتضمنهتجعل صالحا كدليل معد إلثمؤمن من الناحية الفنية، و 
لإلجابة على هذه التساؤالت، وغيرهـا مـن التسـاؤالت األخـرى التـي تطـرح نفسـها أثنـاء 

  عرض أجزاء البحث، نتناول هذا الموضوع في فصلين على الوجه اآلتي: 
  ثبات. الفصل األول: مفهوم التوقيع التقليدي واإللكتروني في مجال اإل

الفصل الثاني: الضوابط التقنية للتوقيع اإللكتروني وحجيته في اإلثبات فـي نطـاق المعـامالت 
  المدنية. 

   

                                                      

  .٦٩) أنظر: د. صابر عبد العزيز س-مه: العقد ا{لكتروني ، المرجع السابق، ص١(

وما بعدھا؛ كذلك د. حسن عبد  ٣٧وني للمعام-ت ا{لكتروني، مرجع سابق، ص ) راجع: د. محمد حسام محمود لطفي: ا{طار القان٢(

وما  ٤٩من ص ٢٠٠٠الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، دار النھضة العربية، القاھرة ، 

كيفية مواجھته ومدى حجيتھا في الغثبات ، مكتبة الج-ء بدھا؛ كذلك د. ثروت عبد الحميد : التوقيع ا{لكتروني ماھيته ومخاطره و

  وما بعدھا.  ٩١م، ص٢٠٠٤الجديدة، القاھرة، 
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 الفصل األول
  مفهوم التوقيع التقليدي واإللكتروني في مجال اإلثبات

ــًا للمفهــوم التقليــدي،  تحتــل الكتابــة المرتبــة األولــي بــين أدلــة اإلثبــات، إذ اقترنــت، وفق
الـــورقي، ســـواء كـــان هـــذا المحـــرر مـــدونًا بخـــط اليـــد أم مطبوعـــا علـــى اآللـــة الكاتبـــة، بـــالمحرر 

بإعتباره يشكل ضمانه حقيقة للمتعاقدين عند إبرام التصرف القانوني، باإلضافة إلـى دوام هـذا 
المحــرر ووضـــوحه وٕامكانيــة حفظـــه، وصــعوبة تغييـــر محتــواه دون أن يتـــرك هــذا التغييـــر أثـــرًا 

أو الســند  Ecrit acte–علــى الكتابــة المســتخدمة فــي اإلثبــات المحــرر . ويطلــق )١(ماديــًا 
Titre فهنــاك فــارق بــين )٢(، إذ قــد تكــون الكتابــة رســمية، وقــد تأخــذ الكتــابى الشــكل العرفــي .

  التصرف القانوني ووسيلة إثباته.
والتصـــرف جـــوهره اإلرادة، ســـواء كانـــت إرادة واحـــدة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الوصـــية، أم 

تطابقتان كما هو الشأن فـي العقـود، هـذه اإلرادة كامنـة فـي الـنفس فهـي أمـر معنـوي، إرادتان م
أمـــا المحـــرر كوســـيلة إثبـــات فهـــو أمـــر مـــادي. باإلضـــافة إلـــى أنـــه يمكـــن أن يكـــون التصـــرف 
القــانوني بــاطال رغــم اســتيفاء المحــرر كافــة الشــروط التــي يتطلبهــا المشــرع، كمــا يجــوز إثبــات 

قرار واليمين، إذا التوقيع يعد الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية صحة التصرف القانوني باإل
، فـــإذا لـــم يكـــن المحـــرر موقعـــًا، اقتصـــرت حجيتـــه فـــي اإلثبـــات علـــى مبـــدأ )٣(المعـــدة لإلثبـــات 

  .)٤(الثبوت بالكتبة إذ كان مكتوبًا بخط المدين 
                                                      

وما  ٨٩، ص٢٠٠٠) نبيل إبراھيم سعد، الÃثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف باYسكندرية، ١(

عباس العبودي، التعاقد عن طريق – ١٩، ص٢٠٠٢وني، مكتبة صادر ناشرون بلبنان، وسيم شفيق الحجار، ا{ثبات ا{لكتر –بعدھا 

 . ٢٠٤، ص١٩٩٧وسائل ا{تصال الفوري وحجيتھا في ا{ثبات المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، 

القانون العربية، فأطلق عليھما لفظ واحد وھو لفظ ) يقوم لبس في لغة القانون، في فرنسا، من شأنه أن يخلط ما بين التصرف وأداة ٢(

Acte وقد تسرب ھذا اللبس إلى لغة القانون العربية، فأطلق لفظ "العقد" على التصرف، ثم استعمل اللفظ عينه في أداة إثباته فقيل "عقد ،

ر عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسيط رسمي" ، و"عقد عرفي" وقصد بذلك الورقة الرسمية أو العرفية التى تعد {ثبات التصرف. أنظ

  .٦٦، فقرة ٩٣، ص٢٠٠٤في شرح تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف باYسكندرية، 

من القانون المدني الفرنسي، لصحة الورقة العرفية با{ضافة إلى التوقيع، أن تحرر العقود الملزمة للجانبين  ١٣٢٥) اشترطت المادة ٣(

 Conventions synallagmatique ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autantدر تعدد أطرافھامن نسخ بق

d'originaux qu'il ya de parties ayant un intérêt distinct  أما العقود الملزمة لجانب واحد، التي تتضمن ا�لتزام بدفع مبلغ ،

 la mention écrite de laمن ذات القانون كتابة المبلغ أو الكمية بالحروف وباYرقام  ١٣٢٦ادة نقدي أو تسليم شيء مثلي، فتطلبت الم

somme ou de la quantité lettres et en chiffres  

 – ٢١٧وما بعدھا، فقرة  ٣٩٢) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسيط، ا{ثبات وأثار ا�لتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص٤(

ليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول ا{ثبات وإجراءاته في المواد المدنية، اYدلة المقيدة، الجزء الخامس، المجلد س

عاطف عبد الحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء  – ٤٠٤وما بعدھا ، فقرة  ٥٣٤، ص١٩٩١الثاني، الطبعة الرابعة، القاھرة، 

  وما بعدھا. ٥٣، ص٢٠٠٢لحديث، دار النھضة العربية، التطور التكنولوجي ا

    = وأنظر في الفقه الفرنسي :
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 فقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض علـــى هـــذا المعنـــي، فقضـــت بـــأن "الورقـــة العرفيـــة تســـتمد
حجيتهـا فـي اإلثبـات مـن التوقيـع وحـده، فـإن خلـت مـن توقيـع أحـد العاقـدين فـال تكـون لهـا أيـة 

  )١(حجية قبله بل أنها ال تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إال إذا كانت مكتوبة بخطه"
ولهذا فإن التوقيع على المحرر يفيد قراءته وٕاقرار مضمونه، األمر الـذي يشـكل قرينـة 

ائر شـروطه، ولكنهـا قرينـة بسـيطة يجـوز إثبـات عكسـها، فـي حالـة عـدم وضـوح على العلم بسـ
  .)٢(البنود يحتاج إلى تفسير لغموضه بعض الشروط التي يتضمنها المحرر أو وجود بند من 

وأزاد مــن نجــاح ثــورة المعلوماتيــة الــزواج الــذي تــم بــين المعلوماتيــة واإلتصــاالت عــن 
 . Télématique)٣(ق عليه المعلوماتية من بعد بعد، والذي أثمر مولودًا جديدًا يطل

جديـدة يكتـب عليهـا  Supportوقد ترتـب علـى انتشـار الحاسـب اآللـي ظهـور دعامـة 
التصــرف القــانوني تختلــف عــن المحــرر الــورقي التقليــدي الــذي بــدأ مــن الناحيــة العلميــة، فــي 

لمتزايد للحاسب خاصة التراجع لتحل محله هذه الدعامة الجديدة للمعلومات بسبب اإلستخدام ا
، حيـــث )٤(فـــي البنـــوك وشـــركات التـــأمين والشـــركات الكبـــرى واإلدارات والمؤسســـات الحكوميـــة 

أصبح التوقيع التقليدي غيـر مالئـم مـع هـذه الدعامـة الجديـدة، وتحقـق ذات خصـائص التوقيـع 

                                                                                                                                                 

Ghestin (J.), Goubeaux (G.) et fabre – Magnan: Traité de droit civil, introduction générale, 4 éme éd., 

L.G.D.J., 1994, P. 649 no668 – Chartier (Y.): Jur. Clas. Ci., art. 1341 ầ 1348, fasc. 5, no 85 .  

وفي نفس ھذا المعني، نقض مدني  – ١٩، رقم ١١١ق، ص٢٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٦/١/١٩٦٩) نقض مدني ١(

، مصطفي مجدي ھرجه، قانون ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية ٤١لسنة ١٢٧، طعن رقم ٧/١/١٩٨١

  . ٢، رقم ٢٣٤، ص١٩٩٤باYسكندرية، 

   .Cass. Civ., 11 avril 1995, J.C.P. 1995, IV, 1473 –D. 1995< inf.rap. P. 130وأنظر في القضاء الفرنسي:

وقد جاء في ھذا الحكم أنه " لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة، يجب أن تصدر الكتابة من الشخص الذي يحتج بھا عليه وليس من الذي يتمسك 

  بھا" .

Pour voloir commencement de prevue, l'écrit doit émaner de la personne ầ laquelle il est opposé ét non 

celle qui s'en prévaut  

 ٢٠٠٤لسنة  ١٥) خالد مصطفي فھمي، النظام القانوني للتوقيع ا{لكتروني، في ضوء ا�تفاقات الدولية والتشريعات العربية والقانون ٢(

 . ٦، صY٢٠٠٧سكندرية، دار الجامعة الجديدة با

عاطف  – ٣، ص١٩٩٣) محمد حسام محمود لطفي، استخدام وسائل ا�تصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامھا، القاھرة، ٣(

فاروث على  –وما بعدھا  ٧٠عبد الحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث، المرجع السابق، ص

موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات، قانون البرمجيات، دراسة معمقة في اYحكام القانونية لبرمجيات الكمبيوتر، الكتاب الحفناوي، 

  .٢٤، ص٢٠٠١اYول، دار الكتاب الحديث، 

المسائل المدنية  ) محمد المرسي زھرة، الحاسب ا{لكتروني والقانون، دراسة حول حجية مخرجات الحاسب ا{لكتروني في ا{ثبات في٤(

ولنفس المؤلف، مدي حجية التوقيع ا{لكتروني في  – ١٩،فقرة  ٢٨، ص١٩٩٢والتجارية، دراسة مقارنة، مكتبة سعد عبدهللا وھبه، 

ا{ثبات في المسائل المدينة والتجارية، أبحاث مؤتمر الكويت اYول للقانون والحاسب ا¿لي، جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم 

 .٤٣٢، ص ١٩٩٤مي، الطبعة اYولي، العل
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في أجهزة التقليدي، فظهر التوقيع اإللكتروني الذي يتم عن طريق إدخال أرقام أو شفرة معينة 
  الحاسب اآللي.

ونتنـــاول فــــي هـــذا الفصــــل، التوقيــــع فـــي شــــكله التقليــــدي ( مبحـــث أول ) ثــــم التوقيــــع 
  ( مبحث ثان ). اإللكتروني

  المبحث األول
  التوقيع في شكله التقليدي

يلجــأ المتعاقــدان إلــى كتابــة التصــرف القــانوني لتحديــد ومعرفــة حقــوق والتزامــات كــل 
 prevueر الكتابـــة دلـــيًال لإلثبـــات يمكـــن إعـــداده مقـــدمًا طـــرف تجـــاه اآلخـــر، بحيـــث تعتبـــ

préconstituée   منذ حدوث التصـرف وقبـل وقـوع أيـة نـزاع بشـأنه؛ وتـتم الكتابـة فـي صـورة
محررات، قد تكون رسمية " وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامـة 

ألوضـاع القانونيـة وفـي حـدود سـلطته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقًا ل
وقــد تكــون محــررات عرفيــة وهــي التــي فقــدت الصــفة الرســمية وكانــت موقعــة  )١(واختصاصــه "

مــن ذوي الشــأن؛وبالتالي فــإن الشــرط الجــوهري الوحيــد فــي المحــرر العرفــي، حتــي يكــون دلــيال 
ســـوبًا إلـــى كتابيـــًا، هـــو التوقيـــع مـــن الشـــخص الـــذي صـــدر منـــه، إذ التوقيـــع يجعـــل المحـــرر من

  موقعه، ولو لم يكن مكتوبًا بخطه، ويدل على االلتزام بمضمونه، ويمنحه حجية في اإلثبات. 
وقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض علـــى هـــذا المعنـــي، فقضـــت بـــأن " التوقيـــع باإلمضـــاء أو 
ببصمة الختم أو ببصمة األصبع هو المصدر القـانوني الوحيـد إلضـفاء الحجيـة علـى األوراق 

ويكتسب المحرر العرفي حجية كاملة في اإلثبـات إذا كـان يحمـل توقيـع الطـرف  .) ٢(العرفية "
مــن قــانون  ١٤بحيــث يأخــذ التوقيــع عــدة أشــكال، نصــت عليهــا المــادة ، الــذي يحــتج بــه عليــه

وهي التوقيع باإلمضاء أو الختم أو ببصمة األصبع، فإذا خلي المحرر من التوقيـع، ، اإلثبات
  فال يتمتع بالحجية.

في هذا المبحث، المقصود بالتوقيع التقليدي وأشـكاله( مطلـب أول ) ثـم نبـين  ونتناول
  وظائف التوقيع التقليدي ( مطلب ثان ). 

                                                      

من القانون المدني الفرنسي التي  ١٣١٧) الفقرة اYولي من المادة العاشرة من قانون لÃثبات المصري . وأنظر الفقرة اYولي من المادة ١(

  تنص على ما يلي :

" L'acte authentique est celqui a été reςu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le leu o 

l'acte aù été rédigé, et avec les solennités requises " .   

ية وأنظر محمد حسام محمود لطفي، النظر – ٨٧، رقم ٥٧٢ق، ص ٧، مجموعة أحكام النقض، السنى ٣/٥/١٩٥٦) نقض مدني ٢(

، الكتاب الثالث، ٢٠٠٧ا{ثبات دراسة تفصيلية في ضوء آراء النقض وأحكام القضاء، القاھرة،  –اYحاكم  –العامة ل-لتزام، المصادر 

  وما بعدھا. ٧٣ص
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  المطلب األول
  المقصود بالتوقيع التقليدي وأشكاله

التوقيــع فــي اللغــة مــا يعلقــه الــرئيس علــى كتــاب أو طلــب برأيــه فيــه، وتوقيــع العقــد أو 
اســمه فــي ذيلــه إمضــاء لــه أو إقــرارًا بــه وجمعــه تواقيــع وهــو  الصــك ونحــوه أن يكتــب الكاتــب

  .)١(مشتق من الفعل الثالثة وقع 
وقـد عرفـت محكمــة الـنقض الفرنســية التوقيـع بأنـه كــل عالمـة خطيــة مميـزة وشخصــية 
تســمح بتفريــد صــاحبها بــدون أي شــك ممكــن وتكشــف عــن إرادة هــذا األخيــرة الواضــحة بقبــول 

ـــن)٢(التصـــرف  ـــه " . أمـــا محكمـــة ال قض المصـــرية فقـــد عرفـــت اإلمضـــاء الخطـــي، فقضـــت بأن
  .)٣(الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه " 

يتضح من كل هذه التعريفات أن التوقيع يشمل عنصـرين : عنصـر مـادي يتمثـل فـي 
التوقيع ذاته بإعتباره عمال ماديا ظاهرًا، األمر الذي يعني حضور الموقع فعًال للمجلـس الـذي 

  .)٤(ع، وعنصر معنوي يفيد رضاء الموقع على محتويات المحرر تم فيه التوقي
مـن قـانون اإلثبـات صـور التوقيـع  ٤٥، والمـادة ١٤وقد بينت الفقرة األولي من المادة 

التقليــدي، فنصــت األولــي علــى أنــه " يعتبــر المحــرر العرفــي صــادرًا ممــن وقعــه مــا لــم ينكــر 
أو بصــمة". ونصــت المــادة الثانيــة  صــراحة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء أو خــتم

على ألنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم مـن يشـهد عليـه ذلـك المحـرر ليقـر 
بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان االلتزام الـوارد بـه غيـر مسـتحق 

  األداء ويكون ذلك بدعوي أصلية باإلجراءات المعتادة ".
ـــع التقليـــدي، إذ قـــد يكـــون ويتضـــح مـــن هـــذين  النصـــين أن المشـــرع حـــدد شـــكل التوقي

باإلمضاء أو بالختم أو ببصمة األصبع، وقد أكدت محكمة النقض على هذا المعني، فقضت 
بأن أشكال التوقيع تتساوي في حجية الورقة العرفية، فإن أي منها يعتبر حجة على ما ينسب 

                                                      

في  La signature. ويقصد بالتوقيع ٧٦٤، ص ١٩٩٣) المعجم الوجيز، المبسط، دار الكتاب الحديث بالكويت، الطبعة اYولي، ١(

بأنه "ع-مة يضعھا مسئولية باسمه وبشكل خاص لتأكد صحة وس-مة المحرر ويتحمل مسئولية ھذا   Petit Robertاموس الفرنسي الق

 Inscription qu'une personnes fait de son nom ( sous une forme particuliére et constant ) pour اYخير " .

affirmer l'éxactitude, la sincérite d'un écrit ou n assumer la responsabilité. 

)٢ " (toute marque distincte et personnelle manuscrite permettant d'individualiser son doute possible et 

traduisant la volonté non equivoque de celui-ci de consenter ầ l'acte" 

  Paris,22 mai 1975, D. somm. P. 8.  

 .٧١، رقم ٣٥٧ق، ص٢٩، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣١/٣/١٩٧٨نقض مدني ) ٣(

عيسي غسان عبدهللا الريضي، القواھد الخاصة بالتوقيع – ١٣٦) وسيم شفيق الحجار، ا{ثبات ا{لكتروني، المرجع السابق، ص ٤(

 وما بعدھا ٢٣ا{لكتروني، المرجع السابق، ص 
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ال يستطيع صاحب التوقيع أن يتحلـل مـن نسـبة . و )١(إليه إذا ثبت صحته، وصار دليًال ضده 
 )٢(الورقة العرفية إليه إال عن طريق االدعاء بتزويرها 

، )٣(أم بالختم على اسم الموقع ولقبه ويشترط أن يشتمل التوقيع، سواء كان باإلمضاء
 ويكفي االسم واللقب الذي اشتهر بهما أو الذي اعتـاد التوقيـع بهمـا، فـال يشـترط االسـم واللقـب

، إذ ال يلـزم أن )٤(المثبتين في شهادة الميالد، وذلـك للتأكـد مـن أن التوقيـع صـادر مـن منشـئة 
  يكون التوقيع مقروءًا وكاشفًا عن اسم صاحبه، مادام لم ينكر نسبته إليه . 

ويثور التساؤل حول التوقيع باإلمضاء بالقلم الرصاص، ومدي حجية هذا التوقيع في 
  مواجهة من نسب إليه ؟

يـر التوقيـع بـالقلم الرصــاص مخـاوف متعلقـة بمحـو وتعــديل البيانـات المسـطرة بــالقلم يث
الرصاص، باإلضافة إلى أنه يجب أن يتم التوقيع باإلمضاء بوسيلة تترك أثـرًا مميـزًا يبقـي وال 

توقيـــــع لســـــهولة التالعـــــب بـــــه يــــزول، بحيـــــث أن اســـــتخدام القلـــــم الرصـــــاص يســـــمح بتزويـــــر ال
  .)٥(وتغييره

ــالقلم الرصــاص فــي ، ن هــذه المخــاوفوبــالرغم مــ  فقــد أجــاز الفقــه الفرنســي التوقيــع ب
الوصية، خوفا من المساس بحـق الشـخص فـي التصـرف فـي أموالـه وتحديـد مصـيرها فـي كـل 

كمـا أن الوصــية تصـرف بــإرادة الموصـي المنفـردة، بحيــث يجـوز لــه أن يرجـع فيهــا ، )٦(لحظـة 
  في أي وقت.

ا شخصــيا، بحيــث يجــب أن يكــون بخــط مــن ينســب ويعتبــر التوقيــع باإلمضــاء توقيعــ 
، )٧(إليه المحرر، فال قيمة للورقة العرفية إذا وقع عليها شخص آخر غير من يحتج بهـا عليـه

                                                      

، مجموعة أحكام ٢٤/١١/١٩٩٣نقض مدني  – ١٣١، ةقم ٦٨٥ق، ص٤٥م النقض، السنة ، مجموعة أحكا١٣/٤/١٩٩٤) نقض مدني ١(

 .٣٣٧، رقم ٢٦٦ق، الجزء الثالث، ص٤٤النقض، السنة 

، مجموعة أحكام ١٤/١/١٩٦٥نقض مدني  – ٢٨، رقم ١٥٨ق، ص ٣٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢/١/١٩٨٦) نقض مدني ٢(

 . ١٠، رقم ٥٧ق، ص١٦النقض، النسة 

 .١٧٥، فقرة ٢٦٢سليمان مرقس، الوافي، أصول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، المجلد الثاني، اYول، بدون تاريخ نشر، ص ) ٣(

نبيل إبراھيم  – ١٠٣، ص٢٠٠٣) توفيق حسن فرج، قواعد ا{ثبات في المواد المدنية التجارية، منشورات الحلبي والحقوقية ببيروت، ٤(

 .١٢٥اد المدنية والتجارية، المرجع السابق، صسعد، ا{ثبات في المو

محمد المرسي زھرة، الحاسب ا{لكتروني  – ١٠٢) توفيق حسن فرج قواعد ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص٥(

في المسائل المدنية والتجارية،  ولنفس المؤلف، مدي حجية التوقيع ا{لكتروني في ا{ثبات –وما بعدھا  ٨٢والقانون، المرجع السابق، ص 

  . ٩، فقرة ٤٣٨المرجع السابق، ص

)٦ (Mestre(J.): obs. Sous com., 8 oct. 1996, Rev. Trim. Dr. civ. 1997, P. 138. 

أنظر . و ٢٣٤) سليمان مرقس، الوافي، أصول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع السابق، ص٧(

وما بعدھا،  ٣٠عكس ذلك، حسن عبدالباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، المرجع السابق، ص
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حتي وأن كان وكيال عن صاحب الشأن، إذ في هذه الحالة يـتم التوقيـع باسـم الوكيـل باعتبـاره 
  نائبًا عن صاحب الشأن. 

لصـدد بأنــه " يشــترط أن يوقـع النائــب أو الوكيــل وقـد قضــت محكمــة الـنقض فــي هــذا ا
بإمضائه هو بصفته نائبًا أو وكـيًال عـن األصـيل، فـال يجـوز للنائـب أو الوكيـل أن يوقـع علـى 

  .  )١(الورقة بإمضاء األصيل ألن التوقيع عمل شخصي ال يجوز التوكيل فيه " 
كل واحــد، وقــد قصــر المشــرع الفرنســي، علــى خــالف نظيــره المصــري، التوقيــع فــي شــ

وهو التوقيع باإلمضاء، فال يجوز أن يأتي التوقيع في صورة أخري غيـر اإلمضـاء الشخصـي 
بحيـث ال يغنـي اسـتخدام الخــتم أو بصـمة األصـبع عـن هــذا اإلمضـاء بـالرغم مـن أن هــذا ، )٢(

 ١٦الصـلدر فـي  ٣٨٠االستخدام يؤدي إلى تمييز الشخص وتحديد هويتـه ولكـن القـانون رقـم 
مـــن قـــانون التجـــارة الفرنســـي، أجـــاز علـــى ســـبيل  ١١٠/٨، المعـــدل للمـــادة ١٩٦٦يونيـــه عـــام 

 cette  )٣(التوقيــــع باليــــد أو بأيــــة وســــيلة أخــــرى غيــــر موقعــــة باليــــد االســــتثناء أن يكــــون
signature est apposée, soit ầ la main, soit par tout proceed non 

manuscript. 
ع باإلمضــاء شــكلين آخــرين همــا التوقيــع أمــا المشــرع المصــري فقــد أضــاف إلــى التوقيــ

ـــالختم أو ببصـــمة األصـــبع  ـــة فـــي المجتمـــع المصـــري، )٤(ب ـــك بســـبب ارتفـــاع نســـبة األمي ، وذل
وحرصــًا مــن المشــرع علــى تمكــين غيــر القــادرين علــى الكتابــة مــن اســتخدام األشــكال األخــري 

  للتوقيع في حالة قيامهم بإبرام تصرفات قانونية. 
علـــى هـــذا المعنـــي، فقضـــت بـــأن " التوقيـــع باإلمضـــاء أو  وقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض

ببصمة الختم أو بصـمة األصـبع هـو المصـدر القـانوني الوحيـد إلضـفاء الحجيـة علـى األوراق 
  . )٥(العرفية" 

                                                                                                                                                 

حيث ذھب إلى أنه ليس بالضرورة أن يصدر التوقيع بخط من يصدره، إذ المشرع لم يفرض التوقيع بخط اليد بنص صريح، وكذلك أن 

 قيع � يتعلق با�تصال المادي بينه وبين صاحبه وإنما يتعلق بقدرته على تحديد ھوية الشخص وتمييزه عن غيره.الشرط الجوھري للتو

  .٩٢، رقم ٥٧٥ق، ص٢٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٦/٣/١٩٧٤) نقض مدني ١(

 -٥١، فقرة ٥٦، ص٢٠٠٤ادي القضاة، وأنظر أحمد شرف الدين، أصول ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة اYولي، طبعة ن

 .١٣٣وسيم شفيق الحجار، ا{ثبات ا{لكتروني، المرجع السابق، ص 

)٢ (Cass. Civ., 15 juill. 1957, D. 1957, somm., P. 143. 

)٣ (Gavalda (Ch.) : La signature par friffe. A propos de l'arrêt de la cour d'appel de paris du 19 décembre 

1958, J.C.P . 1960, I, 1579. 

  من قانون ا{ثبات المصري. ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٠، ٢٩) أنظر المواد ٤(

وأيضا منشور في عز الدين الدناصوري وحامد  -٧٨، رقم ٥٧٢ق، ص٧،مجموعة أحكام النقض، السنة  ٣/٥/١٩٥٦) نقض مدني ٥(

 .٥، رقم ٦١، ص١٩٩١عكاز، التعليق على قانون ا{ثبات، الطبعة الخامسة، 
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ويوضـع التوقيـع عـادة فـي أخــر المحـرر ليكـون دلـيًال علــى نسـبته إلـي الشـخص الــذي 
ئه بمضــمونه، بحيــث أن التوقيــع فــي موضــع وقــع، وعلمــه بجميــع البيانــات الــواردة فيــه، ورضــا

آخـــر مـــن الورقـــة العرفيـــة ال يكفـــي لنســـبة الورقـــة إلـــى موقعهـــا مـــا لـــم يقتـــرن بمـــا يؤكـــد قصـــده 
ـــى )١(اإلرتبـــاط بهـــا  ـــع أن يوضـــع التوقيـــع فـــي مطلـــع الورقـــة أو عل ؛ولكـــن لـــيس هنـــاك مـــا يمن

يع على كل ورقة دون ) . وفي حالة تعدد صفحات المحرر الكتابي، فإنه يلزم التوق٢هامشها(
  . )٣(اإلكتفاء بالتوقيع على الورقة األخيرة 

فــال يلــزم أن يكــون تــوقيعهم جميعــًا فــي وقــت ، وٕاذا تعــدد األطــراف فــي الورقــة الواحــدة 
ومكان واحد، إذ يجوز أن يوقع كل طرف في زمان ومكـان مختلفـين عـن زمـان ومكـان توقيـع 

ن وقعهـا، وال تكــون دلـيًال علـى مـن لـم يوقــع الطـرف اآلخـر، بحيـث تعتبـر الورقــة حجـة علـة مـ
  المحرر حتي ولو ذكر فيه اسمه.

  المطلب الثاني
  وظيفة التوقيع التقليدي

يعتبــر التوقيــع عنصــرًا جوهريــًا وضــروريًا لحجيــة الــدليل الكتــابي المعــد لإلثبــات ســواء 
وينــه فــي الســند، كــان محــررًا رســميًا أم عرفيــًا، ألنــه يتضــمن إقــرارًا مــن جانــب الموقــع لمــا تــم تد

ودلــــــيًال ماديــــــًا علــــــى حصــــــول الرضــــــا فــــــي إنشــــــائه، فــــــالتوقيع يكشــــــف عــــــن هويــــــة صــــــاحبه 
Identification   وعلى انصـراف إرادتـه إلـى االلتـزام بمضـمون المحـررAuthentification 

؛وبالتـالي )٤(ويحقق الثقة واألمان بسالمة المحرر، ويمنح هـذا األخيـر صـفة النسـخة األصـلية 
ـــابي بالحجيـــة فـــي فـــإن فقـــد ا ـــدليل الكت ـــع ال لتوقيـــع ألحـــد هـــذه العناصـــر، يـــؤدي إلـــى عـــدم تمت

                                                      

، فقرة ٢٣٣) سليمان مرقس، الوافي، أصول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع السابق، ص١(

 . ٥٧عاطف عبدالحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث، المرجع السابق، ص – ٦٥

  .٦٢، ص١٩٨١لثبوت بالكتابة في القانونين المصري والفرنسي، ) سھير منتصر، مبدأ ا٢(

  وأنظر أيضاً:

Cass.civ., 25 fév. 1969, J.C.P. 1969, II, 15904  

  .٢٣٥، رقم ١٣٧١ق، ص٢٤، مجموعة أحكام النقض، السمة ٢٧/١٢/١٩٧٣) نقض مدني ٣(

مية الحديثة ومدي حجيتھا في ا{ثبات، مؤتمر معالجة وأنظر عكس ذلك، أسامة أحمد شوقي المليجي، قيمة مستخرجات التقنيات العل

، حيث ذھب ٣١، ص٢٠٠١المعلومات القانونية في القرن الواحد والعشرين وتحدياتھا، تقنيات ا�تصال الحديث إلى المعلومة، بيروت، 

  إلى ا�كتفاء بتوقيع واحد على الصفحة اYخيرة من المحرر الكتابي.

يم القانوني لشبكة ا�نترنت، دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية وا�تفاقيات الدولية، الطبعة ) طوني ميشال عيسى، التنظ٤(

 وما بعدھا. ٣٠٩، ص٢٠٠١اYولي، المنشورات الحقوقية صادر بلبنان، 
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اإلثبات، وقد أكدت محكمة النقض على هذا المعني، فقضـت بأنـه " ال قيمـة للمحـرر إذا وقـع 
  .)١(عليه شخص بإسم غير اسمه أو بختم غيره" 

    و التالي:ونتناول دور التوقيع وكل وظيفة من وظائفه بشيء من التفصيل على النح
أن أهم دور يلعبه التوقيع يتمثل في تحديد هوية الموقـع، إذ التوقيـع أوًال: تحديد هوية الموقع :

مـن  ١٤/١عالمة شخصية يمكن مـن خاللهـا تمييـز شخصـية هـذا األخيـر، وقـد أكـدت المـادة 
قــانون اإلثبــات المصــري علــى هــذا الــدور، فنصــت علــى أنــه " يعتبــر المحــرر العرفــي صــادرًا 

ن وقعــه مــا لــم ينكــر صــراحة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء أو خــتم أو بصــمة ممــ
ومفاد ذلـك أن الطعـن بإنكـار التوقيـع علـى الورقـة العرفيـة يجـب أن يبـدي فـي صـيغة صـريحة 

  )٢(جازمة تدل علي إصرار المنكر على إنكاره" 
، ويـتم ذلـك وبالتالي يجب أن يكون التوقيع كاشفا عن شخصية صاحبه ومحددًا لذاته

مــن خــالل أن التوقيــع باإلســم الحقيقــي أو باســم الشــهرة أو بعالمــة رمزيــة أو بــاألحرف األولــي 
  .)٣(من اسم الموقع، طالما أنه قد اعتاد على استخدام هذه الطريقة في التوقيع ولم ينكرها 

ولكن ذهب رأي في الفقه إلى أنه ال يكفي أن يتخذ الموقع عالمـة مألوفـة ومميـزة لـه، 
حتـي يكـون التوقيـع قانونيـًا، بـل يجـب أن يشـتمل التوقيـع علـى اسـم الموقـع ولقبـه كـاملين، فــال 

  .)٤(ة من األحرف األولي لالسم واللقبيكفي التوقيع بعالمة رمزية أو بإمضاء مختصر مكون
ونــري مــع جانــب آخــري مــن الفقــه أنــه لــيس هنــاك حاجــة إلــى كتابــة اســم الموقــع عنــد 

فــي وضــع شــكل مميــز يســمح بتحديــد شخصــيته، إذ عــادة مــا يحتــوي )، بحيــث يك٥التوقيــع (
المحرر المراد التوقيع عليـه أسـماء أطرافـه، فـال داعـي إلعـادة ذكـر االسـم عنـد إجـراء التوقيـع، 

 فيعتبر التوقيع صحيحًا إذا تم باألحرف األولي من اسم الموقع كما هو الحال عند الغرب.
ة التوقيـع سـواء تـم باإلمضـاء أو بـالختم وقد ساوى المشـرع المصـري فـي الحكـم بصـح

أو ببصـــمة األصـــبع، بحيـــث أن التوقيــــع بـــالختم أو ببصـــمة األصـــبع لــــه نفـــس قيمـــة التوقيــــع 

                                                      

 . ١٩، رقم ١١١ق، ص٢٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٦/١/١٩٦٩) نقض مدني ١(

 .٩٤، رقم ٦٢٢، ص١٩ٌأحكام النقض، السنة ، مجموعة ٢٨/٣/١٩٦٨) نقض مدني ٢(

ثروت عبد الحميد، التوقيع ا{لكتروني، المرجع السابق،  – ١٧٥، فقرة ٢٦٢) أحمد نشأت، رسالة ا{ثبات، المرجع السابق، ص٣(

 وما بعدھا. ٥١، ص٢٠٠٤سعيد السيد قنديل، دار الجامعة الجديدة للنشر باYسكندرية، – ٣٥ص

وما  ٢٣٣في، أصول ا{ثبات وإجراءاته اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع السابق، ص) سليمان مرقس، الوا٤(

 ١، ھامش١٠٦، فقرة ١٥٨عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسيط، نظرية ا�لتزام، ا{ثبات وأثار ا�لتزام، المرجع السابق، ص –بعجھا 

عيسى غسان  – ٢٩انونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، المرجع السابق/ ص) حسن عبدالباسط جميعي، إثبات التصرفات الق٥(

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون  – ٣٦عبدهللا الربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني، المرجع السابق، ص

  .٥٦، ص١٩٩١ا{ثبات، الطبعة الخامسة، 
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باإلمضــاء، بـــالرغم مــن تعـــرض هــذان الشـــكالن مـــن التوقيــع لكثيـــر مــن االنتقـــادات، إذ الخـــتم 
شـك فـي تحديـد هويـة يمكن تقليده وتزويره باإلضافة إلى سهولة سرقته، ممـا يـؤدي إلـى وجـود 

وشخصــية الموقــع بــالختم؛ أمــا التوقيــع ببصــمة األصــبع فإنــه يحقــق دور التوقيــع فــي التعــرف 
على شخصية الموقع، إال أن الوظيفة الثانيـة مـن وظـائف التوقيـع المتمثلـة فـي انصـراف إرادة 

ذلـك فـإن  الموقع إلى االلتزام بمضمون المحرر قد ال تكون متوافرة في هذه الحالة، بالرغم من
التوقيــع ببصــمة األصــبع يكــون أكثــر ضــمانًا مــن التوقيــع بــالختم، ألن العلــم أثبــت أن بصــمة 

  .)١(األصبع ال تتشابه، األمر الذي يؤدي إلى الوقوف على تحديد شخصية الموقع بالبصمة 
  ثانيًا: انصراف إرادة الموقع إلى االلتزام بمضمون المحرر.

ام بمضـــمون المحـــرر وٕاقـــراره لـــه، عنـــدما يضـــع يعبـــر الشـــخص عـــن إرادتـــه فـــي االلتـــز 
توقيعه على الورقة المثبتة لبيانات التصرف، ويمكن استخالص النية في التوقيع من استخدما 

). وٕاقـرار الموقـع بمضـمون المحـرر يـؤدي إلـى التحقيـق مـن الحضـور ٢الموقع اسـم مسـتعار (
في حالة عدم حضوره؛وبالتالي  الشخصي له أثناء التوقيع، بحيث يستحيل التوقيع على الورقة

فإن التوقيع يحقق، من ناحية، الحضور الشخصي للموقـع للمكـان الـذي تـم فيـه التوقيـع، ومـن 
ناحيــة ثانيــة، يــؤدي التوقيــع إلــى إطــالع الموقــع علــى المحــرر وعلمــه بمضــمونه، ومــن ناحيــة 

  . )٣(يع عليه ثالثة، اتجاه إرادة الموقع لاللتزام بمضمون المحرر ورضائه بما تم التوق

                                                      

لتوقيع با{مضاء علي المحرر ممن صد ر منه  � ينفي توقيعه عليه ببصمة اYصبع أيضاً إذ قد يكون ) قضت محكمة النقض أن "ا١(

ق، ١٤التوقيع بالبصمة با{ضافة إلى ا{مضاء تلبية لطلب الطرف ا¿خر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه في النقض، السنة 

صول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع . وأنظر سليمان مرقس، الوافي، أ١٤٣، رقم ١٠٠٦ص

 .٦٦وما بعدھا، فقرة  ٢٣٧السابق، ص

  ) وجاء في ھذا الحكم ما يلي:٢(

" Un acte notarié (notamment un contrat de marriage) est valuable bien que l'une des parties ne l'ait pas 

signé de son nom veritable, si le nom qu'elle y a appose est celui qu'elle avait toujours porté jusqu'alors 

et qu'elle n'a cessé de porter depuis, sous lequel elle a revétu une indvidualité proper et une personnalité 

civique et civile jamais contestée, et don’t l'apposition a constitué la marque distinctive et personnelle 

exigée pour attester sa volonté et donner ầ l'acte sa force légale ". 

وما  ٤٢، ص٢٠٠٤) خالد فيصل أحمد الھندي، مفھوم التوقيع ا{لكتروني وحمايته، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الكويت، ٣(

  بعدھا . وأنظر :

Cass. Civ., 23 fév. 1983, J.C.P. 1983, IV, P. 149. 

  وجاء في ھذا الحكم مايلي:

" La photocopie d'un acte d'échange de parcelles sous seing privé, simplement revêtue du cachet de 

l'étude du notaire et non signee par les intéressés, ne peut constituer un acte un translatif de propriété ou 

créatif de servitude". 
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وقــد قضــت محكمــة الــنقض فــي هــذا الصــدد بأنــه "لمــا كــان قــانون اإلثبــات يــنص فــي 
منه على أنه (يعتبر المحرر صادرًا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسـوب  ١٤المادة 

إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصـمة) بمـا مـؤاده أن ثبـوت صـحة التوقيـع يكفـي إلعطـاء 
  . )١(ه " الورقة والتزم ب

وتنتفــي العالقــة بــين المحــرر، بمــا ورد فــين مــن التزامــات وحقــوق، والتوقيــع إذا أنكــر 
مـن قـانون اإلثبـات، بحيـث  ١٤/١الموقع صراحة مـا نسـب إليـه مـن توقيـع، وفقـًا لحكـم المـادة 

يفقد المحرر، مؤقتا، حجيته في اإلثبات إلى أن يحكم بمـدي صـحة اإلنكـار. وقضـت محكمـة 
ا الصدد بـأن " للرسـائل الموقـع عليهـا قيمـة المحـرر العرفـي مـن حيـث اإلثبـات، النقض في هذ

فــإذا أنكــر مــن نســب إليــه هــذا التوقيــع توقيعــه، زالــت عنهــا مؤقتــًا حجيتهــا فــي اإلثبــات إلــى أن 
  .)٢(يثبت المتمسك بها صحة هذا التوقيع" 

بيانات التصـرف علـى ورقـة  ثالثًا: يحقق التوقيع الثقة واألمان بسالمة المحرر:  قد يتم تدوين
واحدى، فإن التوقيع في نهايتهـا يكفـي لتحقيـق سـالمة المحـرر وتماسـكه، وذلـك لنسـبة التوقيـع 
إلــى صــاحبه ودليــل علــى إرادتــه االلتــزام بمضــمونه، بــالرغم مــن أن هــذا التوقيــع ال يمنــع مــن 

افات قطعــًا حــدوث أي تزويــر بــالتغيير أو التحشــير، لــذا يكــون مــن األفضــل توقيــع هــذه اإلضــ
؛ أما إذا تعددت صفحات المحـرر، أو تـم تـدوين بياناتـه علـى وجهـي الورقـة العرفيـة، )٣(للشك 

فــإن تحقـــق ســـالمة المحــرر والتماســـك بـــين بنــوده وٕاطـــالع الموقـــع عليــه ورضـــائه بـــه يقتضـــي 
بحيــث إذا تــم ، )٤(التوقيــع علــى كــل ورقــة دون االكتفــاء بــالتوقيع علــى الورقــة األخيــرة وحــدها 

توقيــع علــى الورقــة األخيــرة فقــط أو علــى أحــد وجهــي الورقــة فــإن القاضــي الموضــوع يتــولي ال
تحديــد مــا إذا كانــت صــفحات المحــرر أو وجهــي الورقــة تشــكل وحــدة متكاملــة للتصــرف، فــال 
يشترط توقيع كل صفحة على حده، بـل يجـوز توقيعـه مـرة واحـدة فـي أسـفل الصـفحة األخيـرة؛ 

                                                      

قضائية، منشور في عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون  ٤٧، لسنة ٦٦٤، الطعن رقم ٢٨/١/١٩٨٢) نقض مدني ١(

  .٣٨، رقم٦٦، ص١٩٩١ا{ثبات، الطبعة الخامسة، 

ت طريقاً معيناً يتعين علي منكر التوقيع على المحرر العرفي اتباعه إذ يكفي إبدلء ) قضت محكمة النقض بأنه " لميشترط قانون ا{ثبا٢(

من قانون ا{ثبات". نقض مدني  ١٤/١الدفع با{نكار صراحة حتي تسقط عن المحرر العرفي حجيته في ا{ثبات إعما�ً لنص المادة 

قانون ا{ثبات في المواد المدنية التجارية، دار  ق، منشور في مصطفي كجدي ھرجه،٤٩، لسنة ١٣١٤، الطعن رقم ١٩/٥/١٩٨٠

 .٢١، رقم ٢٤٠، ص١٩٩٤المطبوعات الجامعية باYسكندرية، 

 – ١٠٦، فقرة ١٥٨) عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسيط، نظرية ا�لتزام، ا{ثبات أثار ا�لتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص٣(

 .٤٤ع ا{لكتروني وحمايته، المرجع السابق، صخالد فيصل أحمد الھندي، مفھوم التوقي

 .٤، ھامش ٣١. وأنظر أيضاً ما سبق ص٢٣٥، رقم ١٣٧١ق، ص٢٤، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٧/١٢/١٩٧٣) نقض مدني ٤(
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وع إلى عدم وجود رابطة بين صفحات المحرر، فإن الورقة غير أما إذا انتهت محكمة الموض
  .)١(الموقعة ال تتمتع بحجية في اإلثبات 

  رابعًا: يمنح التوقيع للمحرر صفة النسخة األصلية.
بمجرد قيام الموقع بالتوقيع على المحرر، فإن هذا األخير يتمتع بالحجية في اإلثبات 

مــن قــانون اإلثبــات حجيــة صــور  ١٤نــاول المــادة ويكتســب صــفة النســخة األصــلية، إذ لــم تت
مـن ذات القــانون المتعلقــة  ١٢،١٣النسـخة األصــلية مـن الورقــة العرفيـة، كمــا نظمتـه المادتــان 

  بالمحررات الرسمية.
، )٢(ها في االصل أية قيمة في اإلثبـاتوقد استقر الفقه علي ان صورة الورقة ليست ل

وال قيمــة لصـورة الورقــة العرفيــة إالبمقــدار مــا ، ورقــةإذ أنهـا ال تحمــل توقيــع مــن صـدرت منــه ال
أمـا ، وتكـون الحجيـة لألصـل ولـيس للصـورة، فيرجـع إليـه، تهدي إلـي األصـل إذا كـان موجـوداً 

  فالسبيل لإلحتجاج بالصورة .، إذا كان األصل غير موجود
هرهـــا وبالتـــالي فـــإن عنـــد اإلنكـــار تنعـــدم أي قيمـــة لصـــورة الورقـــة العربيـــة حتـــي لـــو كـــان مظ  

؛ وقــد أكــدت محمــة   )٣(مــادام األصــل غيــر موجــود ، الخــارجي يــدل علــي مطابقتهــا لألصــل
 –خلطيـــة أو فوتوغرافيـــة  –فقضـــت بـــأن "صـــور األوراق العرفيـــة ، الـــنقض علـــي هـــذا المعنـــي

ليست لها  حجية والقيمـة فـي اإلثبـات إال بمقـدار مـا تهـدي إلـي األصـل الموقـع عليـه إذا كـان 
أمــا إذا كــان األصــل غيــر موجــود فــال ســبيل لإلحتجــاج ، ة كــدليل لإلثبــاتموجــودًا فيرجــع إليــ

والتوقيــع باإلمضــاء أو ، بالصــورة إذا أنكرهــا الخصــم إذهــي ال تحمــل توقيــع مــن صــدرت منــه

                                                      

أن توقيع ذوي فيما أشار إليه من  ١٩٤٧لسنة  ٦٨من ال-ئحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  ٢٤) قضت محكمة النقض بأن " نص المادة ١(

� شأن له بطريق ا{ثبات في المواد المدنية التى حددھا القانون، ولم يقصد به سوى  –الشأن على العقد العرفي يكون في ذيل المحرر 

وبما  –تنظيم إجراءات التصديق على ا{مضاءات أمام الموثق وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلث في حدود سلطته الموضوعية 

بتلك –انتفاء الدليل على اتصال الورقة اYولي من ورقتي العقد والتي تتضمن بيان العين المبيعة والثمن وما دفع منه  –لحمل قضائه يكفي 

الموقعة من المطعون عليھم وكان ما قرره من أن الورقة اYولي من العقد والخالية من التوقيع � يحتج بھا على المطعون عليھم للتدليل 

بيع العقار الموضح بھا ودفع مبلغ ....من ثمنه استناداً إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتھا في ا{ثبات من التوقيع على حصول 

، رقم ١٣٧١ق، ص ٢٤، مجموعة أحكام النقض، السنة١٧/١٢/١٩٧٣والقصور في التسبيب يكون على غير أساس ". نقض مدني 

 .٢٤٦، رقم ١٢٩١ق، ص٢٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٨/٦/١٩٧٦وفي نفس المعني، نقض مدني  -٢٣٥

، فقرة  ٢٢٣) عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسط ، نظرية ا�لتزام ، ا{ثيات أثار ا�لتزام ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص٢(

١٢٧ – Yدلة المطلقة الجزء الخامس ، المجلد اY٨٩، فقرة  ٣٣٣ول ، المرجع السابق ، صسليمان مرقس ، أصول ا{ثبات وإجراء اته ،ا 

. 

، مجموعة احكام  ٢٦/٦/١٩٧٣نقض مدني  – ٣١، رقم  ١٩٥ق ، ص١٩، مجموعة احكام النقض ، السنة  ١/٢/١٩٦٨) نقض مدني ٣(

 . ١٦٨، رقم  ٩٦٧ق ، ص  ٢٤النقض ، السنة 
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ببصمة الختم أو ببصمة األصبع هي المصدر القانوني الوحيد إلضـفاء الحجيـة علـي األوراق 
     . )١(العرفية 

كمــا فــي حالــة وجــود عــدد مــن النســخ للعقــد التــي ، ثــر مــن بســخة أصــليةوقــد يكــون للمحــرر أك
حيــث يقــوم األطــراف بــالتوقيع علــي جميــع النســخ إذ تعتبــر كــل ، تكــون متطابقــة بقــدر أطرافــه

  .واحدة منها نسخة أصلية من المحرر العرفي 
 المبحث الثاني 

 التوقيع اإللكتروني
La signature  

 
ليــدي الوســيلة الوحيــدة قانونــًا لتصــديق وٕاقــرار المعلومــات إذا كـان التوقيــع بمفهومــه التق

سواء كان هذا المحرر مدونًا بخط إليـد أم مطبوعـًا علـي اآللـة ، التي يتضمنها المحرر الورقي
فــإن الواقــع العملــي شــهد حــاالت يعتــد فيهــا بــالمحرر دون أن يكــون موقعــًا عليــة مــن ، الكاتبــة
مثــــل الطـــائرة والمتــــرو ، ي وســــائل المواصـــالتكمـــا هــــو الحـــال فــــي تـــذاكر النقــــل فـــ، مصـــدره
 إذ جري العمل علي اإلكتفـاء بشـكل التـذكرة، غيرهاو  المسارحو  وتذاكر دخول السينما، والقطار

في اإلثبـات  وتمتعها بالحجية الكاملة، مظهرها الخارجي لإلقرار وصحة البيانات الواردة فيهاو 
  دون أن تكون موقعة .

أنهـــا تـــدخل تحــــت ، مـــن ناحيــــة، )٢(إلـــي هــــذه الحـــاالت  وقـــد أســـتند الفقـــه فــــي تبريـــره
مــــن قـــــانون  ٦٠نتها المـــــادة التـــــي تضــــم، اإلســــتثناءات الــــواردة علـــــي مبــــدأ اإلثبـــــات بالكتابــــة

أو أنها تعتبـر ، بحيث أن هذه الحاالت ال تزيد قيمة التصرف فيها عن حد معين،  )٣(اإلثبات
                                                      

، مجموعة  ٢٨/٣/١٩٧٧نقض مدني  – ٦٢، رقم  ٢٨٣ق ، ص٣٧، مجموعة احكام النقض ن السنة  ٢٥/٢/١٩٨٦) نقض مدني ١(

، رقم  ١٠٨٨ق ، ص١٩، مجموعة أحكام النقض السنة  ٤/٦/١٩٦٨نقض مدني  – ١٤٢ن رقم  ٨٠١ق ، ص٢٨أحكام النقض ، السنة 

١٦٢ . 

يع ولنفس المؤلف ، مدي حجية التوق – ٦١، فقرة  ٨٦)محمد المرسي زھرة ، الحاسب ا{لكتروني و القانون ، المرجع السابق ، ص٢(

ثروت عبد الحميد ، التوقيع ا{لكتروني ،  – ١٢، فقرة  ٤٤١ا{لكتروني في ا{ثبات في المسائل المدنية و التجارية ،  المرجع السابق ص

 . ٣٢، فقرة  ٤٤المرجع السابق ، ص

جنيه أو كان غير محدد القيمة  )تنص ھذه المادة علي أنه "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتة علي خمسمائة٣(

 ٢٣، ف- تجوز شھادة الشھود في إثبات وجوده أو انقضاله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " . و قد سبق تعديل ھذه الماد بالقانون رقم 

الجريدة  – ١٩٩٩لسنة  ١٨. ثم عدلت بالقانون رقم  ١/٩/١٩٩٢(مكرر ) ، الصادر في  ٢٢الجريدة الرسمية ، العدد  – ١٩٩٢لسنة 

عن طريق استبدال عبارة " خمسمائة جنية " بعبارة " مائة جنية " . وانظر حكم المادة  ١٧/٥/١٩٩٩مكرر (أ) في  ١٩الرسمية ، العدد 

 من القانون المدني الفرنسي التي تقرر أنه يجب إعداد ورقة ، سواء كانت رسمية أم عرفية ، �ثبات كل ا�شياء التي تزيد قيمتھا ١٣٤١

عن خمسة ا�ف فرنك ، ولو كانت وادئي اختيارية ، و� يجوز ا�ثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل علية مضمون ھذه 

  التصرفات ، ولو مانت بقبمة أقل . و ھذا كاة دون إخ-ل بالºحكام المتعلقة بقوانين التجارة .
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أن التمســك بــالمحرر العرفــي مــذيًال ، نيــةعمــًال تجاريــًا بالنســبة لمــن يصــدرها . ومــن ناحيــة ثا
خاصـة مـع تكـرار ، قـد تعجـز عـن القيـام بـه، بالتوقيع يلقي علي الجهة الماتزمـة بـه عبئـًا ثقـيالً 

األمــر الــذي يــؤدي إلــي تعطيــل ســير المرفــق الــذي تشــرف عليــه، ، هــذه الحــاالت بكثــره يوميــاً 
فـي شـكل ومظهـر ، النقـل مـثالً  تـذكرة، بحيث جري العمل فعًال علي اإلكتفاء بإصدار المحـرر

معــــين دون اشــــتراط التوقيــــع عليــــه ؛  ولكــــن أدي ظهــــور الحاســــب األلــــي وانتشــــاره فــــي كافــــة 
التي تقوم علي  LINFORMATIQUE  تقريبًا إلي إحداث ثورة المعلوماتية ، مجاالت الحياة

اإلتصاالت و  اتيةوزاد من نجاح ثورة المعلوماتية الزواج التي تم المعلوم، تكنولوجيا المعلومات
وقد ،  teiematique )١(الذي أثمر مولودًا جديدًا يطلق علية المعلوماتية عن بعد و ، عن بعد

جديــدة يكتــب عليهــا التصــرف   supportترتــب علــي انتشــار الحاســب االلــي ظهــور دعامــة 
حـل فـي التراجـي لت، القانوني تختلف عـن المحـرر الـورقي التقليـد الـذي بـدأ مـن الناحيـة العمليـة

 محلـه هـذه الدعامـة الجديـدة للمعلومـات بسـبب اإلسـتخدام المتزايـد للحاسـب خاصـة فـي البنــوك
  .  )٢(المؤسسات الحكومية و  اإلداراتو  شركات التأمينو  الشركات الكبريو 

ويوجــــد للتوقيــــع اإللكترونــــي أشــــكال وصــــور متعــــددة ليجــــاري األنــــواع المختلفــــة مــــن 
فقــد يكــون التوقيــع ، أم اإلداريــة أم غيرهــا مــن التعــامالتالتعــامالت ســواء المدنيــة أم التجاريــة 

د يكـون عـن طريـق التوقيـع قـو ، قـد يكـون بواسـطة الخـواص الذاتيـة (البيـومتري )و ، اإللكترونـي
  الرقمي .

ونتنــاول فــي هــذا المبحــث تعريــف التوقيــع اإللكترونــي (مطلــب أول ) وأشــكال وصــور 
  بيقات التوقيع اإللكتروني (مطلب ثالث ).اخيرًا تطو  التوقيع اإللكتروني ( مطلب ثان )

   

                                                                                                                                                 

.Art . 1341 (L. no 80-525 du 12 juill . 1980 ) " Il doit etre passé acte devant novant notaires ou sous 

signatures privees de toutes choses une somme ou une vaieur fixee par decret , meme pour depots 

voiontaires , et il n`est recu aucune prruve par temoins contre et outré le contenu aux actes , ni sur ce qui 

serait allegue avoir etre dit avant , lors ou depuis les actes , encore `u`il s`agisse d`une somme ou valeur 

moindre . Le tout sans prrjudice de ce qui est prescript dans les lois relatives au commerce " . 

فاروق  – ٣الحديثة في التففاوض علي العقود و إبرامھا ، المرجع السابق ، ص  )محمد حسام محمود لطفي ، استخدام وسائل ا�تصال١(

 . ٢٤علي الحفناوي ، موسوعة قانون الكمبيوتر و نظم المعلومات ، المرجع السابق ، ص 

 . ٧١)عاطف عبد الحميد حسن ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكولوجي الحديث ، المرجع السابق ، ص ٢(
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  المطلب األول 
  تعريف التوقيع اإللكتروني

 
يعتبـــر التوقيـــع اإللكترونـــي مصـــطلحًا حـــديثًا بـــدأت الدراســـات القانونيـــة تتناولـــة مـــع   

إذ نظـــرًا لتطــــور تكنولوجيــــا ، التغييـــرات التــــي طـــرأت مــــوخرًا علـــي طريقــــة التعبيـــر عــــن اإلرادة
أصـبح مـن ، تقنيات حديثة يمكـن اسـتخدامها فـي إبـرام التصـرفات القانونيـةالمعلومات وظهور 

لصعوبة إيـراد توقيـع تقليـدي علـي و ، الممكن استخدام دعامة إلكترونية لكتابة المحررات عليها
ظهــر بــديل إلكترونــي يتماشــي مـــن طبيعــة هــذه الركيــزة الجديــدة أطلــق عليـــة " ، هــذه الدعامــة

تعددت تعريفات التوقيع اإللكترونـي بـالنظر إلـي الوسـائل التـي يـتم قد و  التوقيع اإللكتروني " .
  الوظائف التي يحققها . .و  أو األدوار، بها

  في التشريعات الوطنية واألجنبية تعريف التوقيع اإللكتروني 
 نتناول تعريف التوقيع اإللكتروني في القانون المصري والقانون الفرنسي علي النحو التالي :

  روني في القانون المصري لتوقيع اإللكتتعريف ا – ١
،بتنظــــيم   ٢٠٠٤لســــنة  ١٥عرفــــت الفقــــرة (ج) مــــن المــــادة األولــــي مــــن القــــانون رقــــم 
التوقيع اإللكتوني بأنه ، )١(التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعومات

أو إشـارات أو غيرهـا  " ما يوضع علي محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز
ويكـون لــه طــابع متفــرد يسـمح بتحديــد شــخص الموقــع ويميــزه عـن غيــره ". أمــا الفقــرة (ب) مــن 
ــــات تتضــــمن  ــــة " رســــالة بيان ــــانون عرفــــت المحــــرر اإللكترونــــي بأن ذات المــــادة مــــن نفــــس الق

أو  ،أو ترســل او تسـتقبل كليـًا أو جزئيـًا بوسـيلة إلكترونيــة، أو تخـزن، معلومـات تنشـأ أو تـدمج
أو بأنــة وســيلة أخــري مشـــابها التوقيــع اإللكترونــي ســواء كانــت حروفـــًا أم ، أو ضــوئية، رقميــة

، بحيـــث ال تعتبـــر هـــذه األشـــكال علـــي ســـبيل الحصـــر، أرقامــًا  أم رمـــوزًا أو إشـــارات أو غيرهـــا
إذ يمكـــن أن يســـتوعب هـــذا التعريـــف أشـــكاًال أخـــري ســـوف ، وٕانمـــا جـــاءت علـــي ســـبيل المثـــال

بل . كمــا ان المشــرع تطلــب فــي مكونــات التوقيــع اإللكترونــي أن تكــون ذات تظهــر فــي المســتق
، لضمان السرية التامة فال يـتم االعتـداء علـي التوقيـع مـن قبـل الغيـر، من ناحية، طابع متفرد

 .ظائف التوقيعو  هي إحديو ، تمييزه عن غيرةو  لتحديد هوية شخص المؤقع، من ناحية ثانيةو 
المتمثلة في التعبير عـن إرادة الموقـع و  الثانية للتوقيع اإللكتروني لكن أغفل التعريف الوظيفةو 

 بالموافقة علي مضمون المحرر .

                                                      

 .  ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٢تابع (د) ، في  ١٧الجريدة الرسمية ، العدد )١(
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  اإللكتروني في القانون الفرنسي تعريف التوقيع – ٢
الحظ المشرع الفرنسي أن النصوص القانونية التقليدية المتعلقة باإلثبات ال تتفـق مـع    

ن ناحيـة قبـول المحـررات اإللكترونيـة كوسـيلة إثبـات أم صـواء مـ، التطـور التكنولـوجي الحـديث
ــــة حجيــــة هــــذه المحــــررات ــــدخل المشــــرع و  مــــن ناحي ــــي اإلثبات؛ولهــــذا ت ــــع اإللكترونــــي ف التوقي

، )١( ٢٠٠٠مـــارس عـــام  ١٣الصـــادر فـــي  ٣٠٠٠ – ٢٣٠بمقتضـــي القـــانون رقـــم ، الفرنســـي
مـــــع تكنولوجيـــــة  بتعـــــديل بعـــــض نصـــــوص التقنـــــين المـــــدني المتعلقـــــة باإلثبـــــات حتـــــي تـــــتالءم

فــاعترف المشــرع للمحــررات اإللكترونيــة ، أيضــًا التوقيــع اإللكترونــيو ، االتصــاالتو  المعلومــات
مــــن التقنــــين المــــدني  ١ – ١٣١٦إذ نصــــت المــــادة ، بحجيــــة مســــاوية لحجيــــة الورقــــة العربيــــة

 علـــي أنـــه "تقبــل الكتابـــة اإللكترونيـــة فــي اإلثبـــات بـــنفس قـــدر، المعدلــة بالقـــانون ســـالف الــذكر
بشرط أن تتوافر في المحرر قد كتب وحفظ وفقًا لشروط من شانها ، الكتابة علي دعامة ورقية

من ذات التقنين علي انه  ٢ – ١٣١٦. ونصت المادة ) ٢(أن تضمن صحة وسالمة محتواه "
؛  وبالتــالي فــإن  )٣(" يكــون للمحــرر اإللكترونــي نفــس حجيــة المحــرر العرفــي فــي اإلثبــات " 

، فيشـــمل التعريـــف التوقيـــع اإللكترونـــي، تنـــاول تعريـــف التوقيـــع بصـــفة عامـــة المشـــرع الفرنســـي
إذ تطلـــب أن يـــتم ، حيـــث لـــم يحـــدد المشـــرع الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا إنشـــاء التوقيـــع اإللكترونـــي

وارتبــاط وارتبــاط التوقيــع بــالمحرر الــذي ، بطريقــة أمنــة وموثــوق بهــا لتحديــد شخصــية الموقــع
  يحتج به علي الموقع .

  الثاني المطلب 
 ظائف التوقيعو  مدي قيامها بتحقيقو  صور التوقيع اإللكتروني

فنصـــت ، مـــن قـــانون اإلثبــات أشـــكال التوقيــع التقليـــدي ٤٥، ١٤، ١٠/٢بينــت المـــواد الــثالث 
قيمــة  فــال يكــون لهــا إال، األولــي علــي أنــه " فــإذا لــم تكســب هــذه المحــررات صــفة الرســمية

د وقعوهــــا بإمظــــائهم أو بأختــــامهم أو ببصــــمات المحــــررات العرفيــــة متــــي كــــان ذوو الشــــأن قــــ
أصــابعهم ". ونصــت الثانيــة علــي أنــه " يعتبــر المحــرر العرفــي صــادرًا ممــن وقعــه مــا لــم ينكــر 
صراحة ما هو منسوب إليـة مـن خـط أو إمضـاء أو خـتم أو ببصـمة أصـبعه ولـو كـان االلتـزام 

  المعتـــــادة ". ذلـــــك بـــــدعوي أصـــــية بـــــاإلجراءات الـــــوارد بـــــه غيـــــر مســـــتحق األداء ويكـــــون

                                                      

)١(J.o., 14 mars 2000 , p . 3968 – D. 2000 Leg ., p . 187 – v . aussi , internet, site, www.justice.gouv.fr. 

)٢(Art . 1316 – 1 (l.no 2000 – 230 du 13 mars 2000 ) "L`ecrit sous forme eletronique est admis en prevue 

que puisse etre durment indentifiee la personne de nature a en garantir l`integrite ". 

)٣ (Art . 1316 – 3(L.NO 2000 – 230 du 13 mars 2000 ) " L`ecrit sur support electronique a la meme 

foree probante que l`ecrit sur support papier ". 



 

  

MUT�

يتضح من هـذه المـواد أن التوقيـع التقليـدي يكـون عـادة باالمضـاء ويجـوز أن يكـون بـالختم أو 
  .)١(ببصمة األصبع 

حيــث ، أمـا التوقيــع اإللكترونــي فيتخــذ صـورًا أخــري مختلفــة تمامــًا عـن أشــكال التوقيــع التقليــدي
ــــي مجــــال اإلثبــــات عــــن  ــــع أســــفر اســــتخدام وســــائل التكنولوجيــــا الحديثــــة ف عــــدة صــــور للتوقي

مدي الضمانات التي توفرها كـل و ، تختلف باختالف الطريقة التي يتم بها التوقيع، اإللكتروني
  . )٢(صورة لصاحب التوقيع 

هنـاك مـا يـرتكن علـي و ، إذ يوجد توقيع يعتمد علي منظومة األرقـام أو الحـروف أو اإلشـارات 
التوقيعات اإللكترونية بين عدم ترتيب أي  لذا تتفاوتو  الطبيعة لإلنسان ؛و  الخواص الفيزيائية
  بــــــين حجيــــــة مســــــاوية للتوقيــــــع التقيــــــدي أو تفــــــوق علــــــي هــــــذا األخيــــــر .و  أثــــــر قــــــانوني لهــــــا

تتمثـل فـي إضـفاء الحجيـة ، أيـًا كانـت صـوره، وٕاذ كان الغاية األساسية من التوقيع اإللكترونـي
وانصـراف ، الموقـععلي المحرر الذي يتضمن التصـرف القـانوني عـن طريـق تحديـد شخصـية 

فهل يحقق التوقيع اإللكتروني وظائف ، إرادته إلي قبول االلتزامات الواردة في المحرر الكتابي
التوقيع بصفة عامة ؟  ولهذا نتناول فـي هـذا المطلـب صـور التوقيـع اإللكترونـي ( فـرع أول ) 

 ن ) .ثم مدي قيام التوقيع اإللكتروني بتحقيق وظائف التوقيع التقليدي ( فرع ثا
  الفرع األول 

  صور التوقيع اإللكتروني 
ولعــــل مــــن أهــــم الصــــور ، تتعــــدد صــــور التوقيــــع اإللكترونــــي وتتخــــذ أشــــكاًال مختلفــــة        
التوقيـع بواسـطة و ، التوقيع بالقلم اإللكترونـيو ، انتشارًا التوقيع الرقميو  األكثر شيوعاً و  المعروفه

الطبيعيــــة لإلنســــان و  اســــطة الخــــواص الفيزيائيــــةوالتوقيــــع بو ، البطاقــــة الممغنطــــة والــــرقم اآللــــي
نتنــاول كــل صــورة م هــذه ، وتحويــل التوقيــع اليــدوي إلــي توقيــع إلكترونــي، التوقيــع البيــومتري)(

  الصور علي النحو التالي :

                                                      

أما في  ١٠٦، فقرة  ١٥٦)عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسيط ، ا{ثبات و اثار ا�لتزام ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ١(

مواد التجارية ، اما في ال La signature doit etre manuscript القانون الفرنسي ، فالتوقيع في المواد المدنية يكون بخط اليد فقط 

   . انظر : La signature par griffe est admise en matiere commercialفيجوز التوقيع بالختم 

Ghesin (j) goubeaux ( g ) et fabre – magnan (m ) introduction generale , op . cit ., No 688 , p .667 . 

طوني ميشال عيسي ، التنظيم القانوني لشكة  –و ما بعدھا  ١٤١لسابق ، ص )وسيم شفيق الحجار ، ا{ثبات ا{لكتروني ، المرجع ا٢(

 –حسام الدين عبد الغني الصغير ، دروس في الجوائب القانونية المتعلقة وما بعدھا  –وما بعدھا  ٣٠٢ا{نترنت ، المرجع السابق ، ص 

ل الكويتية حول الجوانب التنظيمية و القانونية ل-تصال ا{لكتروني أحمد عبد الرحمن الملحم ، و سائل الدفع ا{لكترونية ، ندوة وزارة العد

 وما بعدھا . ٤، ص  ٢٠٠١، الكويت 
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    Signature numerique )١(أوًال : التوقيع الرقمي 
، م عبـــر الوســـائط اإللكترونيـــةيســـتخدم التوقيـــع الرقمـــي فـــي إبـــرام التصـــرفات القانونيـــة التـــي تـــت

إذ يعتمــد هــذا التوقيــع علــي نظــام التشــفير ، خاصــة المعــامالت التــي تــتم عــن طريــق اإلنترنــت
Ceyptographie  ، ٢(ولذا أطلق عليه التوقيع الرقمي القائم علي التشفير(  

توقيع ويتم التوقيع الرقمي من خالل معامالت رياضية بإستخدام اللوغاريتمات يتحول بها ال   
بحيــث ال يســتطيع أي شــخص أن ، أو المحــرر المكتــوب مــن نمــط الكتابــة العاديــة إلــي معادلــة

التـي تقـوم و ، يعيد المحـرر الموقـع لصـياغته المرئيـة إالمـن كانـت لديـه المعادلـة الخاصـة بـذلك
الخدمات علي موقع من مواقع و  بدور المفتاح ؛ فمثًال عندما يقوم التاجر بعرض بعض السلع

فإنــه يســمح لمســتخدم اإلنترنــت أن يقــرأ رســالة البيانــات علــي شاشــة الحاســب ، إلنترنــتشــبكة ا
؛ )٣(ية إدخال ثمة تعديالت علي بنودهـااآللي عن طريق مفتاح عام يتيح له القراءة دون إمكان

فإنه يضع توقيعـه علـي هـذه الرسـالة ، فإذا أراد مستخدم اإلنترنت أن يشتري السلعة أو الخدمة

                                                      

. أنظر ، عايض راشد عايض المري مدي حجية الوسائل ا{لكترونية الحديثة في  Digital signature)ويطلق علية باللغة ا{نجليزية ١(

حسام الدين عبد الغني الصغير ، دروس في الجونب القانونية المتعلقة  – ٥٥، فقرة  ٩٣ص إثبات العقود التجارية ، المرجع السابق ، 

اياد عبد الرزاق سعد هللا ، التجارة ا{لكترونية بين القانون النموذجي لºونسترال و  – ٢٨باستخدام الحاسبات اYلية ، المرجع السابق ص 

 وما بعدھا . ٣،  ٢٠٠١الجوانب التنظيمية و القانونية ل-تصال ا{لكتروني ، الكويت التشريع الكويتي ندوة وزارة العدل الكويتية حول 

دم )عرفت الفقرة التاسعة من المالدة اYولي من ال-نحة التنفيذية لقانون التوقيع ا{لكتروني التشفير بأنه " منظومة تقنية حسابية تستخ٢(

ت المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخ-ص ھذه البيانات و المعلومات إ� عن طريق مفاتيح خاصة لمعالجة و تحويل البيانات و المعلوما

ديسمبر عام  ٢٩الصادر في  ١١٧٠ – ٩٠من القانون الفرنسي ، رقم  ٢٨/١استخدام مفتاح أو مفاتيح لفك الشفرة ". كما عرفت المادة 

الخاص بتنظيم ا�تصا�ت عن بعد ، التشفير  ١٩٩٠دف إلي تحويل الخاص بتنظيم ا�تصا�ت عن بعد ، التشفير بأنه كل أعمال تھ ١٩٩٠

بأنه كل أعمال تھدف إلي تحويل معلومات أو إشارات واضحة عبر اتفاقيات سرية إلي معلومات أو إشارات غامضة للغير ، أو إلي القيام 

  بالعملية العكسية باستخدام وسائل مادية أو معلوماتية مخصصة لھذا الغرض . أنظر : 

L`article 28 de loi No 90 – 1170 du 29 decembre 1990 sur la reglementions des telecommunications, " 

on entend par prestations de cryptographie toutes prestations visant a transformer a l`aide de conventions 

secretes des informations ou signaux clairs en information inverse grace a des moyens materiels ou 

logiciels concus a cat effet ".  

ويقوم التشفير علي توافر عنصرين : العنصر اYول ، وجود بيانات يراد تشفيرھا ، وتختلف ھذه البيانات في شكلھا فقد تكون ملفات 

اني ، ألية تشفير معينة لتطبيقھا علي البيانات المراد نقلھا ، وھي برنامج كمبيوتر ، وقد تكون إشارات أو حرف أو أرقام . العنصر الث

حسابات إلكترونبة مھمتة تحويل البيانات من ھينة واضحة مقروءة إلي ھيئة رموز أو إشارات غير مقروء وبالعكس . أنظر : عيسي 

وسيم شفيق الحجار ، ا{ثبات  –وما بعدھا  ٧٦ابق ، ص غسان عبد هللا الربضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني ، المرجع الس

  و ما بعدھا . ١٩٨ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص 

عاطف عبد الحميد حسن ، مباً  – ١٧٤وما بعدھا ، فقرة  ١٨٤)محمد محمد أبو زيد ، تحديث قانون ا{ثبات ، المرجع السابق ،ص ٣(

خالد ممدوح إبراھيم ، إبرام العقد  –وما بعدھا  ١٨٩لحديث ، المرجع السابق ، ص الثبوت بالكتابة في صوء التطور التكنولوجي ا

 وما بعدھا  . ١٩٨،ص  ٢٠٠٦ا{لكتروني ، دراسة مقانة دار الفكر الجامعي باYسكندرية ، 
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بحيث ال يمكن للتـاجر إجـراء أي تعـديل فـي هـذا العقـد الموقـع ألنـه ، ح خاص بهبواسطة مفتا
  ال يملك المفتاح الخاص بهذا التوقيع .

  ثانيًا : التوقيع بالقلم اإللكتروني 
يعــرف ، يــتم التوقيــع فــي هــذه الصــورة مــن صــور التوقيــع اإللكترونــي بإســتخدام قلــم خــاص   

قلــم إلكترونــي حســابي يمكــن عــن طريقــه الكتابــة علــي باســم القلــم اإللكترونــي وهــو عبــارة عــن 
األولي التقاط ، بإستعمال برنامج معين يقوم بوظيفتين، شاشة الحاسب اآللي الخاصة بالموقع

فيقـــوم ، ؛ أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالوظيفـــة األولـــي )١(الثانيـــة التحقـــق مـــن صـــحة التوقيـــع و ، التوقيـــع
فتظهــر علــي شاشــة ، التــي يــتم وضــعهاالشــخص بإدخــال بياناتــه عــن طريــق بطاقتــه الخاصــة 

ـــب ، الحاســـب اآللـــي مجموعـــة مـــن التعليمـــات يتبعهـــا الشـــخص ـــم تظهـــر رســـالة أخـــري تطال ث
ـــع داخـــل الشاشـــة ـــي مرب ـــم اإللكترونـــي عل ـــذ الموقـــع هـــذه و ، بتوقيعـــه بإســـتخدام القل بمجـــرد تنفي
بقيــاس  عندئــد يقــوم البرنــامج، التعليمــات يــري توقيعــه علــي الشاشــة بــذات الشــكل الــذي كتبــه

ودرجــة الضــغط علــي و  الخطــوطو  النقــاطو  الشــكلو  خصــائص معينــة للتوقيــع مــن حيــث الحجــم
يقـوم الموقـع بالضـغط علــي مفـاتيح معينـة تظهـر لـه علــي الشاشـة بأنـة موافـق أو غيــر و ، القلـم

يتـــولي البرنـــامج جمـــع البيانـــات ، فـــإذا تمـــت الموافقـــة علـــي التوقيـــع، موافـــق علـــي هـــذا التوقيـــع
االحتفـاظ بهـا لحـين و  يقوم بتشـفيرهاو  يدمجها مع شكل التوقيع الموافق عليهو  عالخاصة بالموق

ـــة الثانيـــة )٢(الحاجـــة إليهـــا مـــرة أخـــري  ـــة فـــي التحقـــق مـــن صـــحة و ، ؛ وبالنســـبة للوظيف المتمثل
فيكتـب توقيـع علـي الشاشـة داخـل ، فإنه يرجع إلي البرنامج الذي تم حفظ التوقيـع فيـه، التوقيع
بـين و  لبرنامج بإجراء مقارنة بين خصائص التوقيع المكتوب علـي الشاشـةحيث يقوم ا، المربع
المتمثلة فيما إذا كان التوقيع و ، يصدر الحاسب االلي تقريرًا بالنتيجة التي توصل إلها، التوقيع

مطابقـــًا للتوقيـــع المحفـــوظ مـــن عدمـــه ؛ويعـــاب علـــي صـــورة و  المكتـــوب علـــي الشاشـــة صـــحيحاً 
إنها تحتاج إلي جهاز حاسب آلـي ذي مواصـفات خاصـة تمكنـة مـن التوقيع بالقلم اإللكتروني 

التحقق من و ، بعد كتابته بالقلم اإللكتروني، أداء مهمته في التقاط التوقيع من من علي شاشته

                                                      

عايض  –وما بعد  ١٩٨بق ، )عبد الفاتح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة ا{لكترونية ، الكتاب اYول ، المرجع السا١(

وما بعدھا ، فقرة  ١١٢راشد عايض المري ، مدي حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية ، المرجع السابق ، ص 

 . ٢٠٠خالد ممدوح إبراھيم ، إبرام العقد ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص  – ٦٤

خالد فيصل أحمد  –وما بعدھا  ٦٧عد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص )عيسي غسان عبد هللا الريضي ، القوا٢(

ع-ء محمد عيد نصيرات ، حجية التوقيع ا{لكتروني  في  – ٣٣الھندي ، مفھوم التوقيع ا{لكتروني و حماتيه ، المرجع السابق ، ص 

 وما بعدھا . ٣٤ا{ثبات ، المرجع السابق ، 
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