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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

تطوير
االندماج املعا�صرة يف
تطبيقات
ا�صتخدا ُم
ِ
ِ
ِ
ال�صناع ِة املال ّي ِة االإ�صالم ّي ِة
َّ
اال�صطناعي امل�صاعدة
اأنظمة الذكاء
ّ
يف عمليات اإدارة املعرفة
دور ال�صكوك االإ�صالمية يف تنمية ودعم
قطاع الوقف االإ�صالمي

L Le rôle des institutions
internationales dans la
mondialisation:
le cas de l’Algérie
Pouvons-nous parler de
strategie et de performance
?dans les pme algeriennes

تط ّو ُر مقايي�س الت�شنيف و�شموليتها
د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

حب التم ُّيزَ ،فرتاه يح ِر�س ً
ال�س ّف
دائما على اأن ي�س ِبق اأقرا َنه ،فمنذ ِّ
يغلب على الإن�سان ُّ
ال�سغر تراه يف ّ
ّ
ّ
ال�سف الأوّل ،وعند اإعالن
ال�سالة جتدُه يح ِر�س على ّ
أمامي ،ويف ّ
يُ�سا ِبق غ َريه للجل��س يف ّ
ال�سف ال ّ
ُ
ّ
النتائج تتطاول ا ُ
أعناق املجتهدينَ
يا�س ّيني يف ِ�سباقا ِتهم
ِ
لالطمئنان على أانهم من الأوائل .وكذا حال ال ِّر ِ
وكذلك الدّول ت�سعى َ
لتك�ن من الأوائل.
َ
ُ
ُ
تت�سابق فيما بينها لك�سب ِميز ٍة تناف�س ّي ٍة جتعل منها
اجلامعات ف�سار لها ت�سنيفاتٌ عامل ّي ٌة،
الت�سنيف
طال
ِ
حمط اأنظا ِر ّ
َّ
ف�سرعان ما ت�ستهدف املُم َيزينَ منهم تارك ًة الأق َّل مت ُّيز ًا ِلغريها .وتطال
الطلبة ،فا ّإن فع َلتَ ،
تلك الت�سنيفاتُ
العاملي ،فالأوّل
اجلامعات احلك�مية ممّا ق ّلل من اأهمية العتماد
ِ
احلك�مي مقابل الرتتيب ّ
ّ
ً
ً
َ
ُ
ّ
َ
ُعتب ال�ستهداف العامل ُّي اأكرث ِربحا وا�ستقرارا من املحل ّي؛ لذلك تهت ُّم اجلامعاتُ
حم ّل ٌي والثاين عامل ّي .وي َ
مرم�ق لها بني الت�سنيفات .ويالالأ�سف مل تدخل قائم َة اأف�سل  4000جامعة
مكان ٍ
واملعاه ُد ال ِعلمي ُة لك�سب ٍ
التناف�سي للدول العربية
عاملية حتى الآن اإ ّل جامعتان عربيتان (�سع�ديتان) وهذا يع ِك�س تده�ر ال��سع
ّ
ً
وبخا�سة التعليم اجلامعي والذي ه� عن�س ٌر من عنا�سر تقرير التناف�سية العاملية.
عم�ما ّ
َ
ُ
ؤ�س�سات املالي َة ومنها امل�سا ِر ُف؛ ف�سار لها هُ �ية ائتمانية ُت ّبني ق ّ� َتها املالي َة بني اأقرانها،
وطال
الت�سنيف امل� ِ
فالتعام ُل العامل ُّي اأر�سى اأعرا َفه على تقدير الأكرث ا�ستقرار ًا على املدى الط�يل والأف�سل ً
ترتيبا ف َمن ك�سب
رتبة  AAAلي�س ك َمن كان ترتيبُه  B-مثال ،فك ّلما انخف�س الرتتيبُ ق ّلت ال ُف َر ُ�س التناف�سية لهذه امل�ؤ�س�سة
عات مالي ٍة لتبقى يف
ُجبها ذلك على ت�سكيل جت ّم ٍ
املالية؛ بل قد حتتاج اإىل م�ساند ٍة تع ّز ُز اأدا َء اأعمالها ،بل ي ِ
ال�س�ق ،ولع ّل ذلك ب�ابة اندماجها وان�سهارها لت�سيع هُ �يتها ويتغري ك ُّل �سيءٍ.
م�ستقل
ا ّإن حي�ي َة الت�سنيف جتعل الأم� َر ت�س ُري نح� الأف�سل؛ ل ّأن
طرف ٍ
عمليات الت�سنيف تتمّ من ِقبل ٍ
ِ
ثالث ٍ
وحمايد ً
َ
القائم�ن على الت�سنيفات باأن�اعها على و�سع معاي َري مت ِّثل �سابًط يح ِّقق
(ن�عا ما) ،وقد اجتهد
ٍ
ُ
ِّ
مقام.
الفر َز
َ
ال�سحيح بني امل�سنفني وبا ٍ
أ�س�س را�سخ ٍة دون الهتمام بجن�سي ٍة اأو ٍ
ٌ
ت�سنيف ي ُِّبني الفا�س َد منها وغ َري الفا�سد،
ثم �سار للدول ت�سني ُفها املا ّيل اأ�س� ًة بامل�ؤ�س�سات املالية ،و�سار لها
اخلطر ،واملنا ِف َ�س وغري املنا ِف�س ،وهكذا.
واخلطر وغري ِ
ِ
ً
ً
ت�جهاتٌ و�سيا�ساتٌ ا�سرتاتيجي ٌة ل ميكن
لقد �سا َر م�ع ُد اإ�سدار تقارير الت�سنيف م�عدا هامّا يُبنى عليه ّ
اإغفا ُلها.
العاملي تقرير ًا هام ًّا يحكم على اأداء الدول والتجمعات الدولية فرتاه ي�س ِّنف َ
دول
ويُع َتب تقري ُر التناف�سية ّ
ً
َّ
َ
ِّ
التجمعات املتحا ِلفة اأي�سا .ولعل اأف�سل مزايا هذا التقرير
العامل ال  ،148وي�س ِّنف قارا ِتها ،وي�سنف
ِ
الدوري ه� تركيزه على ق�ة البيانات امل�ؤ�س�سية ،فتقرير  2014-2013ك�سف عن ت�سدر دول بعينها للرتتيب
العاملي لمتالكها م�ؤ�س�سات ق�ية مما جعلها تتميز بك�نها دول ذات ابتكارات مادية ،لذلك ل عجب اأن
حتافظ تلك الدول بكل قدراتها على م�سالح �سركاتها وم�ؤ�س�ساتها لأن امل�سالح متبادلة بينهم والعالق ُة
عالق ُة وج� ٍد.
وخدمات متم ّيز ٍة وفريد ٍة قد جعل دُو َلها ذاتَ �سيطر ٍة على الأ�س�اق
ملنتجات
ال�سركات الرائدة
وي َُعب تقد ُمي
ٍ
ٍ
ِ
ً
ً
ً
َ
آليات الت�سنيف اأمرا م�ساعدا على
العامل ّية؛ بل جعلها تت�س َّد ُر قائمة التناف�س ّية العامل ّية اأي�سا .وممّا يجعل ا ِ

ً
َ
تقي�س ا�ستقرا َر القت�ساد
اجلزئي بل ه� ي�سمل
�سالحا عدم اكتفائه مبا �سبق بيا ُنه على امل�ست�ى
متييز الأكرث
�س�ابط ُ
ّ
ُ
ُ�ساعد يف تقاطع املعل�مات لتمييز اأيّة خماط َر حتيق بالبلد م��س� ِع القيا�س؛ فال�ليات امل ّتحدة الأمريكية
ال ُّك ّل ّي ممّا ي ِ
حت ّتل املرتب َة اخلام�س َة يف ريادة الأ�س�اق بينما اقت�سادُها ال ُّك ّل ّي ياأتي باملرتبة  117من اأ�سل  148اقت�ساد ًا وهذا لي�س
بالأم ِر املحم�د!! .ويبني التقري ُر ا ّأن ترتيبَ دول اأوربا اجلن�ب ّية كاإ�سبانيا واإيطاليا والبتغال والي�نان م ٍّ
ُتدن ممّا يدل على
ال�س�قية.
َ�سعف كفاء ِتها ُّ
ويُ�س َتن َتجُ من نتائج التقرير �سرور ُة اإ�سراك الدول النا�سئة لقطاع الأعمال وللحك�مة وللمجتمع املد ّين يف اقت�سا ِدها
إ�سالحات ط�يل ِة املدى اإن رغبت يف �سع� ِد ُ�س ّل ِم التناف�س ّية َ
العامل ّي.
كا
ٍ
ُ�ساعد يف ا ُ
َ
العاملي ومت�ّجا ِته املت� ّقع حدو ُثها،
ا ّإن
الت�سنيف ه� اأدا ٌة حي� ّي ٌة وا�سرتاتيجية؛ أا ّنه ي ِ
حلكم على حركة القت�ساد ّ
ت�سحيحي بل وابتكاريٍّ لتفادي اأيّ مفاجا ٍآت قد حتدُث يف الفرتات التالية.
ُبكر لتخاذ قرار
ٍّ
ومن َثمّ يك�ن مبثاب ِة اإنذا ٍر م ٍ
للت�جه
أحد اأن ير َكن اإىل نتيج ِته حيث ا ّأن التقارير الت�سنيفي َة حتفز الأق َّل ُن ّ� ًا ّ
واملُفي ُد يف الت�سنيف اأ ّنه دوريٌّ فال ميكن ل ٍ
ِّ
فيعب عن حقيق ِة اأم ِره.
غري
مكان اأق ّل ِّ
نح� حت�س ِني مكان ِتها ،وجتعل َ
امل�ستحق يف ٍ
فالت�سنيف با ّأن َ
ُ
ُ
الدول متقدِّم ٌة ونامي ٌة �سار من املا�سي لأ ّنه تعب ٌري و�سف ٌّي
و�سفي؛
ويُعت ُب
قيا�س ك ّم ٍّي ل ٍّ
الت�سنيف اأدا َة ٍ
ً
َ
�س�ابطه متاح ٌة ب�سفاف ّي ٍة
خا�سة وا ّأن
دقيق ،اأمّا تقاري ُر
الت�سنيف الدوري ِة فهي تعب ٌري ك ّم ٌّي اأق ُّل خطاأ واأق ُّل حمابا ًة ّ
ِ
غ ُري ٍ
للجميع.
العاملي الذي حدّده منتدى القت�ساد
العاملي ي�ست ِند اإىل م� ّؤ�سر التناف�سيِّة ّ
ا ّإن ترتيبَ تناف�سي ِة الدول يف تقرير التناف�س ّية ّ
ٌ
درجات م� ّؤ�سره يف اإطار تعريف التناف�سية ب أا ّنها :جمم�عة من امل� ّؤ�س�سات
العاملي للم ّرة الأوىل عام 2004م .ويت ُّم احت�سابُ
ِ
ّ
واخلا�سة املتع ّلقة بنح�  12فئ ٍة
وال�سيا�سات والع�امل التي حتدِّد م�ست�ى انتاج ّية الدولة؛ وذلك بجمع البيانات العامّة
ّ
أ�سا�س،
اأ�سا�س ّية ،متثل دعائم التناف�سية ،وت�سم :امل�ؤ�س�سات ،والبتكار ،وبيئ َة القت�ساد ال ُك ّلي ،وال�سح َة والتعليمَ ال َ
ال�سل ِع ،وكفاء َة �س�ق العمل ،وتط�ي َر �س�ق املال ،واجلاهزي َة التكن�ل�جي َة،
والتعليم
أ�س�اق ِّ
اجلامعي والتدريبَ  ،وكفاء َة ا ِ
ّ
وحجمَ ال�س�ق ،ومدى تقدُّم الأعمال والبتكار.
العاملي فه� ّ
لتعزيز ال�اقع َ
تفاعل قطاعات الأعمال،
العامل ّي عَ َب متك ِني ِ
اأمّا مُنتدى القت�ساد ّ
منظم ٌة دولي ٌة م�ستق َّل ٌة ت�سعى ِ
ِّ
أحداث عامل ّي ٍة واقليم ّي ٍة واأحداث مُه ّمة للقطاعات
وال�سيا�سة ،والقطاع
اجلامعي ،واملفكرين ُ
و�س ّناع القرار لت�سكيل ا ٍ
ّ
ال�سناعية .وتاأ�س�س املنتدى َّ
كمنظمة غ ِري ِربحية يف عام  1971م يف مدينة جينيف ال�س�ي�سرية ،وه� ل يرتبط باأيّ
حزب اأو ق�مي ٍة حمدَّدة .www.weforum.org
َ
م�سالح �سيا�سية ول يُ�ايل اأيَّ ٍ
ومثال ذلك اإ�سدا ُر دُبي خلطتها لعام 2021م ه� تعب ٌري عن م�سري ِتها التنم�ية ِ�سمن خمتلف املجالت احلي�يّة لتحقيق
جديد) اأو على الأق ّل (املحافظة على مكان ِتها التي ح ّققتها) ،فالإماراتُ العربي ُة ح ّققت املرك َز  19فحجزت
(تط� ٍر ٍ
ً
َ
ً
َ
َ
َ
َ
مكانا لها ِ�سمن اأف�سل  20اقت�سا ٍد تاركة اململكة العربية ال�سع�دية خل َفها باملرتبة ال  20و�سبق َتهما قط ُر بتحقيقها
املركز .13
ُبي ا ً
ومتطلبات النا�س ،ومبا يح ِّقق لها البقا َء يف املراتب املتقدِّمة عا َمل ًيا ،فكانت
تن�سجم
ِ
أهدافا ِ
وعليه فقد و�سعت د ّ
اأهدا ُفها:
ُ  t
حتقيق �سعاد ِة النا�س وراح ِتهم.
و�سمن القطاعات كا ّفة.
دروب التنمية ِ
 tت�ف ُري املق� ِ
ِّمات التي تكفل للمجتمع مزيد ًا من التقدِّم ب�س ّتى ِ
َ
ُ  t
م�ست�يات اأرقى من التم ُّيز واجل�دة.
حتقيق
ٍ
ُ  t
طم�حات اأفراده يف حيا ٍة
احلك�مي وحت�س ُني ُخمرجا ِتها مبا يخدم املجتم َع ويح ِّقق
النه��س مبنظ�مة العمل
ِ
ّ
العاملي.
كرمي ٍة ي�اكب اجلمي ُع من خاللها رَكبَ التط�ّر ّ
ّ
َ
لنف�سها م� ِق ًعا تناف�س ّي ًا فقد تناغمَ هد ُفها ال�سرتاتيج ُّي مع تقرير التناف�س ّية العامل ّية فركزت هدفها
ُبي ِ
وحتى تك�سبَ د ّ
املبد ِع ِني.
منا�سب ٍة لالأفراد ِ
على �سرور ِة اإيجا ِد بيئ ٍة ِ
ُ
حماة (حماها اهلل) 2015-01-12م
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