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األهداف والنطاق
ــا. إنهــا تنشــر مقــاالت  ــوم والتكنولوجي ــن للعل ــة جامعــة العيــن لألعمــال والقانــون هــي منشــور مرجعــي رســمي فــي جامعــة العي مجل
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للمقــاالت البحثيــة إال أنهــا تقبــل أيضــاً المحــاورات القصيــرة والمراجعــات ومراجعــات الكتــب. إن لجنــة التحكيــم والمحكميــن المختصيــن 
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ــة محكمــة تصــدر بشــكل نصــف  ــة دولي ــة علمي ــن لألعمــال والقانــون هــي مجل ــة جامعــة العي مجل
ســنوي مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي جامعــة العيــن للعلــوم والتكنولوجيــا.
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قواعد النشر

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

أن يتسم البحث بالعمق واألصالة واإلضافة إلى المعرفة.  )2

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

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

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

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

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

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

منطقــي، وتشــمل العناويــن الرئيســة: عنــوان البحــث، الملخــص، الكلمــات المفتاحيــة، المقدمــة، 

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

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

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

بيــن الســطور.

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

تـُـدرج الرســوم البيانيــة واألشــكال التوضيحيــة فــي النــص، وتكــون باللونيــن األبيــض واألســود وترقــم   )10

ترقيمــاً متسلســالً، وتكتــب أســماؤها فــي أســفلها.

.)APA( يجب كتابة المراجع حسب نظام  )11

12( عند قبول البحث للنشر تنقل حقوق ملكية البحث إلى جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا. 

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

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

لغويــاً بمــا يتناســب مــع نمــوذج المجلــة المعتمــد.

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

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

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

عنوان البحث

دراسة تحليليّة ألثر إدارة معرفة العمالء على تحسين أداء المؤسسات االقتصاديّة الجزائرية  ●

أثر توظيف الموارد البشرية للشغف باالختصاص على إبداع وتطور الشركات في   ●
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 

دور قانون المعلومات االئتمانية اإلماراتي في تنظيم االستعالم االئتماني لخدمة   ●
شركات التمويل المصرفي اإلسالمي

 

أخالقيّات استخدام وسائط االتصال الجديدة وتشريعاتها في دولة اإلمارات العربيّة المتّحدة   ●
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دراسة حتليلّية ألثر إدارة معرفة العمالء على حتسني أداء املؤسسات االقتصادّية اجلزائرية

دراسة تحليليّة ألثر إدارة معرفة العمالء على تحسين أداء المؤسسات االقتصاديّة 
الجزائرية

دراسة حالة: )مؤسسة أوريدو لالتصاالت(

*مجيد شعباني )1(، بن خليفة أحمد )2(

)1( جامعة بومرداس، الجزائر 

)2( جامعة الوادي، الجزائر 

mcha2016@gmail.com*

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة معرفة العمالء وأداء الشركة، ومن ثم تبيان أثر تبني فلسفة إدارة معرفة 
العمالء على تحسين أداء الشركة )أوريدو(، وقد أجريت الدراسة باالعتماد على أسلوبين متكاملين؛ األول وثائقي )وصفي(، 
وذلك باالطالع على عدد من األدبيّات لتوضيح الخلفية النظرية إلدارة معرفة العمالء وأداء الشركة. أما األسلوب الثاني فهو 
أسلوب مسحي )تحليلي(؛ عن طريق دراسة استكشافيّة من خالل االستبيان كأداة لجمع البيانات؛ إذ تم قياس معامل الصدق، 
SPSS.( فردا تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة اإلحصائية )فتم التوّصل الى درجة عالية من الثبات لعينة مكونة من )115
V19( وأدوات إحصائية وصفية، فمن بين النتائج المتوصل إليها هو أن الشركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو( تتمتع 
بمستوى متوسط إلدارة معرفة العمالء ومستوى عال لألداء مقارنة بمنافسيها، وهناك أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة 

العمالء على أداء الشركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو(، وهذا حسب األبعاد المعتمدة في نموذج الدراسة.

الكلمات الدالة: إدارة معرفة العمالء؛ أداء الشركات؛ المعرفة عن الزبون؛ المعرفة ألجل الزبون.
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Analytical study of the impact of Customer knowledge 
management on improving the performance of Algerian 

economic institutions 
Case Study: Ooredoo Communications

*Abd Elmadjid Chabani)1(, Bin Khalifa Ahmad)2(

)1,2(University of Boumerdés, Algeria
)3(University of El-oued, Algeria

*mcha2016@gmail.com

Abstract
The study was designed to test the relationship between customer knowledge management and 
company performance, and then to demonstrate the impact of customer knowledge management 
philosophy on improving the performance of the company )Ooredoo(. The study was conducted 
using two complementary methods: the first method was a documentary )descriptive( and the 
performance of the company. The second method was an analytical survey by means of an 
exploratory study through the questionnaire as a data collection tool. The truth coefficient was 
measured as a high degree of stability was achieved for a sample of 115 individuals. The data 
was analyzed using the statistical package )SPSS.V19( and counting tools Vision descriptive.
One of the findings is that the National Telecommunications Company of Algeria )Ooredoo( 
has an average level of customer knowledge management and a high level of performance 
compared to its competitors. There is a statistically significant impact of customer knowledge 
management on the performance of the National Telecommunications Company Algeria 
)Ooredoo(. This is based on the dimensions adopted in the study model.

Keywords: Customer knowledge management; companies’ performance; knowledge of 
customer; Knowledge for the customer.

مقدمة
تعد المعرفة اليوم الركيزة األساسية لألداء المتميز، وأساسا فاعال لعمليات اإلبداع واالبتكار، لهذا تسعى الشركات بصورة 
مستمرة إلى كسب المعرفة المتجددة، والواقع أن هذه المعرفة كلما تنامت وتعمقت تحولت إلى رأسمال زبوني الذي يعد أحد 
مكونات رأس المال الفكري، هذا الرأسمال هو أساس تطوير عالقات طويلة األمد مما تعود بعوائد ال تنقطع للمؤسسة طوال 
دورة حياة الزبون، وجعل الزبون محور عمل المنظمة وشريكها اإلستراتيجي؛ أي  بدأت تدرك أهميته وجعله في أعلى هرم 
المؤسسة، إذ أصبح اكتساب المعرفة عن الزبائن من أهم المزايا التنافسية التي تسعى إليها منظمات اليوم، والتي تسعى من 
معرفة  إدارة  وتعتبر   ، لكسب رضاهم ووالئهم  وتفضيالتهم،  زبائنها، ورغباتهم،  يشبع حاجات  متميز  أداء  لتحقيق  خاللها 
الزبائن عامال محوريا وهاما في تعزيز قدرات المنظمة التنافسية تجاه تحقيق مستويات أداء عالية، ذلك أن امتالك معرفة عن 
الزبائن يعد سالحا فاعال لدى منظمات األعمال لمواجهة تحديات البيئة الخارجية والمنافسين في السوق، والكشف عن الفرص 
السوقية المختلفة سواء في األسواق المحلية أو العالمية، والتعرف بشكل أكبر على حاجات ورغبات الزبائن، وأهم خصائص 
األهداف  أهم  أحد  هو  والئهم  وتعزيز  عليهم  والحفاظ  الزبائن  كسب  إّن  إذ  فيها؛  ويرغبون  الزبائن  يحتاجها  التي  الخدمات 
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دراسة حتليلّية ألثر إدارة معرفة العمالء على حتسني أداء املؤسسات االقتصادّية اجلزائرية

اإلستراتيجية إلدارة التسويق في المنظمة، وقد أدى هذا إلى االهتمام بالزبون وإدارة العالقة معه لكسب والئه، من خالل ما 
سبق يتضح لنا أن للمعرفة دورا كبيرا في بناء وتحقيق األداء المتميـز للمؤسسـات االقتصـادية، فالمقدرة المعرفية تساعد على 

تحقيق األداء األفضل للمؤسسة مقارنة بالمنافسين.

لهذا سعت هذه الدراسة الختبار أثر إدارة معرفة العمالء على أداء شركة أوريدو بشكل محدد،و تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن 
التساؤل الرئيسي التالي: ما هو أثر إدارة معرفة العمالء على أداء الشركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو(؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية إدارة معرفة العمالء لدى الشركة الوطنية التصاالت الجزائر، وأثر ذلك في أدائها 

من خالل تحقيق األهداف التالية:
تحديد مدى إدراك أهمية تواجد إدارة معرفة العميل في الشركة الوطنية التصاالت الجزائر.	 
التعرف على أثر تبني مدخل إدارة معرفة العميل على أداء الشركة الوطنية التصاالت الجزائر.	 
تقديم توصيات تفيد متخذ القرار بالنسبة لدور إدارة معرفة العمالء في الشركة.	 

أهمية الدراسة: 
تحاول  ما  المطروحة خصوصا  والحديثة  الهامة  المواضيع  أحد  والتحليل  بالدارسة  تتناول  كونها  في  الدراسة  أهمية  تكمن 
اختباره، إذ يتوفر إلدارة الشركات بشكل عام وإدارة التسويق بشكل خاص العديد من مصادر المعرفة حول أنواع العمالء في 
السوق، وحاجاتهم، وتفضيالتهم، وهي بذلك تواجه تحديا كبيرا في االستغالل الفعال لهذه المعرفة. فهذه الدراسة تتجسد أهميتها 
في اختبار ومحاولة البرهنة على أن لتوفير الكمية الوافية من المعرفة عن العمالء، وضمان جودتها، واستخدامها في عمليات 

اتخاذ القرار سيمّكن الشركة من تحقيق عوائد مرضية على شكل أرباح أو الحصة السوقية.

فرضيات الدراسة:
تنطلق الدراسة من فرضية صفرية مفادها: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة العمالء على أداء الشركة الوطنية 

التصاالت الجزائر )أوريدو(. تتفرع منها ثالث فرضيات فرعية، هي:
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة بالعميل في تحقيق مستويات أعلى من األداء لدى شركة الوطنية التصاالت 	 

.)α ≥ 0.05( الجزائر عند مستوى داللة
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة للعميل في تحقيق مستويات أعلى من األداء لدى شركة الوطنية التصاالت 	 

.)α ≥ 0.05( الجزائر عند مستوى داللة
ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة من العميل في تحقيق مستويات أعلى من األداء لدى شركة الوطنية التصاالت 	 

.)α ≥ 0.05( الجزائر عند مستوى داللة

نموذج الدراسة:
      

الشكل رقم )01(: نموذج الدراسة

المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على نماذج سابقة1.

المتغيرات التابعةالمتغير المستقل

إدارة معرفة العمالء

المعرفة بالعميل
المعرفة للعميل

المعرفة من العميل

أداء الشركة
مقارنة مع منافسيها

األداء H0.1

H0.1.1
H0.1.2
H0.1.3
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أوال: األدبيات النظرية والتطبيقية

I. األدبيات النظرية:

التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة:

* إدارة معرفة العمالء: عبارة عن أسلوب إستراتيجي تتمكن بواسطته الشركات من عمل إطار فاصل يجنب العمالء استالم 
المنتجات غير المالئمة وبذلك تساهم في تحويلهم إلى شركاء في بناء المعرفة. وتعني إدارة واستغالل معرفة العميل والتي 
تركز على إدارة المعرفة بالعمالء )تصنيف العمالء(، ومن العمالء )الحصول على رغبات وحاجات العمالء(، ولدعم العمالء 

)نشر مميزات ومنافع المنتج( وتشمل كل من:
المعرفة بالعميل: تشير إلى مدى معرفة شركتكم بعمالئها )زبائنها( الحاليين والمستقبليين. سيقاس هذا المفهوم من خالل 	 

اإلجابة على البنود )5-1( في االستبانة.
المعرفة من العميل: تشير إلى المعرفة المستندة إلى العالقة التفاعلية بين الشركة والعميل )التغذية العكسية(. سيقاس هذا 	 

المفهوم من خالل اإلجابة على البنود )10-6( في االستبانة.
المعرفة للعميل: تشير إلى مستوى المعرفة التي تقدمها شركتكم لعمالئها )زبائنها(. سيقاس هذا المفهوم من خالل اإلجابة 	 

على البنود )15-11( في االستبانة.

األفاق  القطاع،  في  الريادة  وهي:  مؤشرات  عشرة  خالل  من  األداء  قياس  يتم  سوف  الدراسة  هذه  في  الشركات:  أداء   *
المستقبلية، التعامل مع المنافسين، النجاح في تسويق الخدمات الجديدة، النمو في األرباح، النمو في المبيعات، امتالك الميزة 
التنافسية مقارنة بالمنافسين، معدل إنتاجية العملية )النشاط(، معدل إنتاجية العامل، الزيادة في الحصة السوقية. سيقاس هذا 

المفهوم من خالل اإلجابة على البنود )25-16( في االستبانة.

اإلطار النظري إلدارة معرفة العمالء وأداء الشركات  .1
إدارة المعرفة من المفاهيم اإلدارية الحديثة، والتي تلقى اهتماما متزايدا من قبل المهتمين بإدارة األعمال؛ إذ تسعى العديد من 
الشركات إلى تحويل أعمالها إلى أعمال ونشاطات قائمة على المعرفة، خاصة إدارة معرفة العميل )CKM( إذ تعد أمرا 
حاسما لتأكيد بقاء الشركة، وإخفاق اإلدارة في تحقيق هذه المعرفة سوف يجعل الشركة خارج نطاق العمل التجاري، وتحتاج 

الشركات اعتبار )CKM( كأولوية استراتيجية وليست جهدا روتينيا)2(.

إدارة معرفة العمالء:  أ - 
مفهوم إدارة معرفة العمالء:  ♦

تعرف إدارة معرفة العميل بأنها :"أسلوب استراتيجي تتمكن بواسطتها الشركات من أن تعمل إطاراً فاصالً لتجنّب عمالءها 
استالم المنتجات غير المالئمة وبذلك تساهم في تحويلهم إلى شركاء في بناء المعرفة، كما أن إدارة معرفة العميل تساهم في 
المتبادل للشركات والعمالء")3(، إنها تقوم على دمج مفاهيم إدارة معرفة العميل وإدارة عالقة العميل لكنها  تحسين النجاح 
تتحرك بصورة قوية لتعظيم أداء القيمة المتبادلة بين العميل والشركة، وبشكل أكثر تحديدا فإن فكرة إدارة معرفة العميل تساهم 
في أدبيات إدارة المعرفة من خالل تزويدنا بوجهة نظر واسعة حول )المعرفة التنظيمية(، بمعنى آخر تضمين العميل كمساهم 
في بناء أنشطة المعرفة. ويعرف الباحثون إدارة معرفة العميل بأنها: "االستعانة بالمعرفة للعمالء )مثل معلومات المنتج(، 
ومن العمالء )مثل أفكارهم حول تحسينات المنتج(، وحول العمالء )مثل متطلباتهم وتوقعاتهم( لكي تحسن قدرة المنظمات 

المتعلقة بالعميل" )4(.  
أنواع إدارة معرفة العمالء: هناك من يعتبر إدارة واستخدام معرفة العميل أحد األصول الهامة لألعمال التجارية، وأن  ♦

هناك نوعين لمعرفة العميل هما )5(:   
المعرفة التي تتعلق بالعميل والتي من المحتمل أن تتضمن المعرفة حول العمالء المحتملين، وتصنيف العمالء، 	 

وكذلك تكوين المعرفة حول كل عميل على حدة.
الخاصة في 	  المثال كفاءة األدوية  المنتج، على سبيل  المتعلقة بمستويات جودة  العمالء  المتاحة من قبل  المعرفة 

معالجة األمراض، ومستوى كفاءة أداء منافذ التوزيع التي يتم فيه تسليم السلع والخدمات.
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دراسة حتليلّية ألثر إدارة معرفة العمالء على حتسني أداء املؤسسات االقتصادّية اجلزائرية

يركز هذا التعريف هنا على نوعين فقط من أنواع معرفة العميل وهي )المعرفة حول العميل( و)المعرفة من العميل( ويهمل 
النوع اآلخر وهو )المعرفة إلى العميل(.

في حين نجد أن المقصود بمعرفة العميل هو التركيز على جانبيين هما)6(:  
معرفة العميل حول القضايا التي تتعلق بالمنتج أو الخدمة التي يهتم بشرائها.  -

يمكن  العمالء حتى  وتفضيالت  بحاجات ورغبات  تتعلق  التي  القضايا  الشركة حول  لدى  تكون  أن  يجب  التي  المعرفة   -
استخدامها لمساعدة العميل في اتخاذ قرار الشراء.

بينما هناك من يميز بين ثالثة أنواع من المعرفة التي لها دور حيوي في التفاعل بين المنظمة وعمالئها )7(:
المعرفة  للعمالء:  تتم من خالل دعم الشركة للعمالء في دورة شرائهم، حيث يتم تدفق المعرفة المستمر من الشركة 	 

لعمالئها، وهذه المعرفة للعمالء تشمل معلومات حول المنتجات واألسواق والمجهزين.
المعرفة من العمالء: يجب أن تدمج من قبل الشركة لتحقيق الفكرة واإلبداع للمنتج والخدمة، باإلضافة للتحسين المستمر 	 

لمنتجاتها وخدماتها. فامتالك معرفة العميل ودخول العمالء في عملية اإلبداع يمكن أن تنجز بطرق مختلفة، فمثال معرفة 
العمالء حول المنتجات، المجهزون واتجاهات السوق )التغذية العكسية( أن تستخدم لتحسين قدرة المنظمة وإبداع المنتجات.

المعرفة حول العمالء: تعد واحدة من أقدم أشكال نشاطات إدارة المعرفة في حقل إدارة عالقة العميل، فالمعرفة حول 	 
العميل تشمل باإلضافة إلى بيانات العميل الرئيسية والصفقات الماضية، حاجات العميل الحالية والمتطلبات والرغبات 

المستقبلية والوضع االجتماعي أو المهني، نشاط الشراء والقدرة المالية .

العميل،  معرفة  إدارة  الستكشاف  المتزايدة  األهمية  وأكدوا  للمعرفة،  كمصدر  العميل  بقيمة  اعترفوا  طويلة  لمدة  فالباحثون 
فاإلدارة الفعالة لمعرفة العميل يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ ميزة الشركة التنافسية من خالل تزويد الشركة بالتصميم المناسب 
بناء والء والتزام  المبكرة والمؤكدة، وكذلك  التنافسية  الجديدة بشكل أفضل، ومن خالل االستخبارات  للمنتجات والخدمات 

أفضل لدى العمالء، وتكوين التعاون المتبادل بين العميل والشركة )8(.  

كما أن زيادة معدل إنتاج عمل المعرفة وإدارة معرفة العميل يؤدي لفهم حاجات العمالء ورغباتهم ويمّكن الشركة من كسب 
الميزة التنافسية في السوق، وأن نتيجة معرفة العميل وإدارة معرفة العميل هي كما يلي)9(: 

أوال: تتحول ميزات المنتج إلى ) منافع يحتاجها العمالء( وتمهد الطريق لفهم رد فعل العميل نحو تلك المنافع.
ثانيا: حاجات العميل المحددة من خالل استالم منافع المنتج المحسوسة ستأخذ كأساس لتشكيل أو تحديد أجزاء السوق.

أهداف إدارة معرفة العمالء: تهدف إدارة معرفة العميل لتحقيق ما يلي )10(:   ♦
الحصول على العمالء األكثر ربحا. 	 
الحفاظ على العمالء الحاليين لمدة أطول. 	 
الحصول على حصة كبرى من العمالء. 	 
زيادة قيمة هامش ربح العميل.      	 
ضمان أن تجربة العميل التجارية سوف تقابل ما توعد به الشركة عمالءها حول الصنف.       	 

            
بينما يميز Gebert بين أربعة أهداف منظورة تحيط بهدف إدارة معرفة العميل وهي كما يلي )11(: 

شفافية المعرفة: تدعم شفافية المعرفة عمليات األعمال من خالل تحديد متطلباتهم المتعلقة بقدرة إدارة معرفة العميل، 	 
فالدرجة العالية من قدرة إدارة معرفة العميل تتطلب درجة عالية من الشفافية.

نشر المعرفة: يدعم نشر المعرفة عمليات األعمال من خالل تحديد درجة نشر معرفة العميل المطلوبة بين كل األفراد 	 
الذين يشاركون في أنشطة العمل. فإدارة النشر تتطلب إدارة شفافية المعرفة.

تطوير المعرفة: يدعم تطوير المعرفة عمليات األعمال من خالل تحديد المتطلبات المتعلقة بتكييف وتوليد المعرفة. وعلى 	 
الرغم من أن المعرفة يمكن أن تكون متولدة بواسطة الفرد المعتمد على محتوياته الخاصة، إال أنه من منظور عمليات 
CRM تطوير معرفة العميل الثمينة تتطلب القدرة على نشر المعرفة بين األفراد. لذلك تطوير إدارة المعرفة يتطلب إدارة 

نشر المعرفة.
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كفاءة المعرفة: تعتمد كفاءة المعرفة على المنفعة الحدية المتناقصة لمعرفة العميل. فالهدف من كفاءة المعرفة هو دعم 	 
عمليات األعمال من خالل اختيار المعرفة الضرورية لعمليات CRM من الكم الكبير من المعرفة الثمينة. فكفاءة المعرفة 
تتطلب قدرة اإلدارة لتطوير المعرفة، ألنها تستوجب مستوى عاليا من إدراك احتياجات العميل الحالية والمستقبلية الالزمة 

لتحسين عمليات إدارة عالقة العميل.

ب -   أداء الشركات
مفهوم أداء المؤسسة ♦

وظروف  مواقف  وتطور  لتغير  نظرا  بالديناميكية  تتميز  محتوياته  أن  كما  ومتطورا،  واسعا  مفهوما  بكونه  األداء  يتصف 
الشركات بسبب تغير ظروف وعوامل بيئتها الخارجية والداخلية على حد سواء؛ ومن جهة أخرى يعد مصطلح األداء من 
المفـاهيم التي حظيت باهتمـام واسـع من قبل المفكـرين و البـاحثين في مجـال إدارة األعمـال، و رغم ذلك يشوب تعريفـه 

االلتباس و الغموض الختـالف اتجـاهـات المفكـرين.
تعريف Drucker.P: عرفه بأنّه " قدرة الشركة على االستمرارية والبقـاء محققـة التوازن بين رضا المساهمين و العّمال" )12(. 	 
تعريف Robbins و Wierseman:  حيث يتفقان مع Drucker.P إذ يعتبران األداء بكونه " قـدرة الشركة على تحقيق 	 

أهـدافها طويلـة األجل" )13(. 
ويستمد من هذا التعريف أنه تـم التركيز على األهـداف طويلـة األمد و التي تتمثّل – باتفـاق معظم البـاحثين- في البقـاء و النمو.

المـادية والبشريـة واستغاللهـا بكفـاءة و فعـالية  للموارد  الشركة  لكيفية استخـدام  انعكـاس  أّن األداء هو:"  وهناك من يرى 
بالصورة التي تجعلها قـادرة على تحقيـق أهـدافهـا" )14(. 

تقييم أداء المؤسسة: ♦
أو 	  التطبيقية  الدراسات  كان ضمن  والمديرين سواء  الباحثين  بين  المشترك  القاسم  المالي  األداء  مؤشرات  استخدام  يعد 

النظرية في عمليات تقييم األداء ضمن الواقع العملي في مختلف الشركات. وهناك من يرى بأن "األداء المالي سيبقى 
يعرض  المطلوب  األساسي  بالمستوى  المالي  لألداء  الشركات  تحقيق  وأن عدم  الشركات،  نجاح  لمدى  المحدد  المقياس 
وجودها واستمرارها للخطر.)15(" ويذهب بعض الكتاب إلى أبعد من ذلك في التأكيد على أهمية األداء المالي، وضمن هذا 
التوجه، يعبر عن تلك األهمية بالقول  :" إن األداء المالي يعد هدف الشركات األساسي وإن األهداف الثانوية للمنظمة يمكن 

تحقيقها ضمنيا من خالل تحقيق األداء المالي. )16(" .
وتعتمد الطريقة التقليدية في قياس األداء المالي على تحليل نشاط المؤسسة باستخدام مجموعة من األساليب تسمح بتحديد   
موقف المؤسسة من ناحية القوة والضعف وذلك باالعتماد على النسب المالية والتحليل العمودي واألفقي لغرض المقارنة.

المالي 	  األداء  يدخل في طياته أسس كل من  )17( المفهوم األوسع واألشمل ألداء األعمال والذي  التنظيمية  الفعالية  تمثل 
والعملياتي، حيث يعتقد بأن األداء ما هو إال دراسة وبحث وقياس الفاعلية إلى قياس الفاعلية التنظيمية من منطلقين داخلي 
وخارجي. فالفعالية التنظيمية ضمن البيئة الداخلية تقيم على أساس درجة تحقيق المنظمة لألهداف المتعلقة بحجم المبيعات، 
الحصة السوقية، واألرباح، أما ضمن البيئة الخارجية، فإن فاعلية المنظمة تقاس على أساس قوتها التنافسية على درجة 
قبول منتجاتها وخدماتها، ودرجة استيعابها للتطور اإلبداعي والتكنولوجي، ومدى تحسسها للتقلبات االقتصادية وقدرته 

على اتخاذ ردود أفعال تجاهها.

في هذه الدراسة سوف يتم قياس األداء من خالل عشرة مؤشرات، وهي: الريادة في القطاع، األفاق المستقبلية،   التعامل 
مع المنافسين، النجاح في تسويق الخدمات الجديدة، النمو  في األرباح، النمو في المبيعات، امتالك الميزة التنافسية مقارنة 

بالمنافسين، معدل إنتاجية العملية )النشاط(، معدل إنتاجية العامل، الزيادة في الحصة السوقية. 

2. الدراسات السابقة:

دراسة بعنوان: إدارة معرفة الزبون وأبعاد الخدمة الصحية )العالقة واألثر( - مستشفى بغداد التعليمي- علي حسون   -1
الطائي، مجلة بغداد، العدد17، )2008(.

يهدف البحث إلى دراسة مشكلة لها بعدان: نظري، وتطبيقي، فالبعد النظري يتمثل في أّن إدارة معرفة الزبون وإدارة خدمة 
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الزبون مصطلحان معاصران، أما البعد التطبيقي فيتمثل في تلمس الباحث قلة االهتمام بهذين المصطلحين على صعيد الواقع 
التطبيقي في المنظمة المبحوثة ) مستشفى(، إذ تم جمع المعلومات باستخدام  االستبانة كأداة  وزعت على عينة مكونة من 55 
فردا، ومقسمة إلى فئتين: األولى مجمـوعة من العاملين ) أطباء، مساعدي أطباء، عاملين( في المستشـفى، أما الفئة الثانية من 
العينـة فهي مجموعة من المرضى أي الزبائن خاصة الذين لديهم مراجعات مستمرة للمستشفى. وتم تحليل اإلجابات من خالل 
مجموعة من األساليب اإلحصائية التي ساعدت في الوصول إلى نتائج البحث. وتوصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات، 
منها وجود فروق معنوية بين إجابات العاملين والمرضى في بعض أبعاد إدارة معرفة الزبون وعدم وجود فروق في البعض 
اآلخر منها. وفي نهاية البحث هناك مجموعة من التوصيات أبرزها حاجة المنظمة المبحوثة إلى وضع سياسات وإجراءات 

واضحة ومحددة لمتابعة حاجات المرضى وتفهم رغباتهم وتلبية متطلباتهم.

2- دراسة بعنوان: إدارة عالقات الزبون وإدارة معرفة الزبون وأثرهما في تحقيق القيمة العالية لألعمال المصرفية- دراسة 
استطالعية آلراء عينة من مدراء المصارف التجارية األهلية- إقليم كردستان بالعراق، برشنك صالح محمد العسكري، 

أطروحة دكتوراه إدارة أعمال، )2010(.
لألعمال  العالية  القيمة  تحقيق  على  وانعكاسها  الزبون  معرفة  وإدارة  الزبون  عالقات  إدارة  بين  العالقة  الدراسة  تناولت 
المصرفية، ولغرض تغطية هذه الظاهرة المدروسة قدم البحث في شكله إطارا نظريا شموليا وفلسفيا يغطي متغيرات الدراسة 
إجماال ضمن توجه تسويقي معاصر يعكس العالقة بين المتغيرين المستقلين إدارة عالقة الزبون وإدارة معرفة الزبون، وكيف 

أن هذه العالقة تؤثر فلسفيا في المتغير المعتمد تحقيق القيمة العالية لألعمال المصرفية.
واختيرت عينة من المصارف األهلية في إقليم كردستان العراق لغرض التعرف على واقع العالقة وبيان كيفية الوصول إلى 
إدارة عالقات الزبون ومعرفة الزبائن وأهمية ذلك في تحقيق القيمة العالية لألعمال المصرفية، وتم تصميم استمارة استبيان 
وزعت على عينة تتكون من  )35( مديراً من المدراء العاملين في)35(مصرفا، وقد تم تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
باستخدام األساليب اإلحصائية المتعددة باعتماد البرمجة اإلحصائية SPSS- 15 (( ، وتوصلت الدراسة إلى أّن أهم قضية 
تتصدى لها إدارة عالقات الزبون وإدارة معرفة الزبون تكمن في تحقيق أهميتها في نتائجها المتمثلة في خلق القيمة العالية، 

وهناك اتفاق على أهمية كلتا اإلدارتين من قبل عينة الدراسة.

دراسة بعنوان: مساهمة المعرفة عن وألجل الزبون في تحسين تسيير عالقات الزبائن- دراسة تقييمية مطبقة على   -3
إطارات مؤسسة صناعة الكوابل )E N.I.CA.B( ببسكرة، إيمان قحموش. وسيلة بن ساهل، مجلة البحوث االقتصادية 

والمالية، العدد الثاني، )2014(. 
جاءت هذه الدراسة إلظهار مدى مساهمة المعرفة الصريحة في تحسين تسيير عالقات الزبائن واختبارها في إطار مؤسسة 
صناعة الكوابل بسكرة، وبناء على أهداف الدراسة فقد تم تحديد عينة الدراسة والتي تتكون من 36 إطارا، تم اختيار االستمارة 
ذات الخيارات المتعددة كأداة لجمع البيانات والتي تستخدم للقضايا التي تتباين فيها اآلراء، توصل البحث من خاللها إلى أن 
المعرفة الصريحة تساهم في تحسين تسيير عالقات الزبائن من حيث األبعاد التالية: المعرفة عن الزبون، المعرفة ألجل الزبون 
الزبائن واإلصغاء لهم، ومتابعة  إدارة شكاوى  الزبائن وتجزئتهم،  التعرف على  الكبير على نشاط  تأثيرها  وذلك من خالل 

معدالت رضا الزبائن واالستجابة لهم.

دراسة بعنوان: أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي، ليث سلمان الربيعي وآخرون،   -4
دراسات: العلوم اإلدارية، المجلد41، العدد2، )2014( .

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدارة معرفة الزبون، تطوير الخدمات الجديدة و األداء التسويقي، وتألف مجتمع 
الدراسة من جميع العاملين في )20 )مصرفا تجاريا عامال في مدينة بغداد. أما عينة الدراسة فقد شملت مديري تطوير الخدمات 
الجديدة، ومديري خدمات الزبائن، ورؤساء األقسام العاملين في سبعة مصارف تجارية موزعة في مدينة بغداد. ولجمع بيانات 
الدراسة تم تطوير استبانة خاصة بناء على الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج 
العراقية،  التجارية  المصارف  في  التسويقي  واألداء  الجديدة  الخدمات  تطوير  و  الزبون  إدارة معرفة  ارتفاع مستوى  منها: 
إضافة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية إلدارة معرفة الزبون في تطوير الخدمات الجديدة واألداء التسويقي، ووجود أثر 
ذي داللة إحصائية لتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي للمصارف، وأكثر من ذلك وجود أثر مشترك إلدارة معرفة 
الزبون وتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي للمصارف بأبعاده الثالثة: الربحية؛ معدل نمو الحصة السوقية واالحتفاظ 

بالزبائن.
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شعباني، أمحد 

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

دراسة بعنوان: أثر إدارة المعرفة على األداء في المؤسسة االقتصادية، محمد زرقون. الحاج عرابة، المجلة الجزائرية   -5
للتنمية االقتصادية، العدد 01، )2014(.

بـإدارة  التعريـف  االقتصادية، من خـالل  المؤسسة  في  األداء  المعرفة على  إدارة  أثر  الكشف عن  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
المعرفة ومنهجيتها، وتقديم اإلطار النظري لألداء في المؤسسة، وإبراز تأثير اإلدارة الفعالة للمعرفة علـى مكونـات األداء 
غيـر الملموس في المؤسسة، والمتمثلة في العاملين والتعلم والرضا الوظيفي، والعمليات الداخلية واإلبداع، بمـا يضـمن تحقيـق 
األداء المتميز في النهاية بالنسبة للمؤسسة. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لمعالجة موضوع البحث ، كما 
خلصـت فـي األخير إلى أهمية إدارة المعرفة في التأثير اإليجابي على كفاءة وفعالية العمليات الداخلية، وفي تحقيق الرضا 

الـوظيفي للعـاملين والرفع من مستوى تعلمهم، من خالل خطوات فعالة إلدارة المعرفة داخل المؤسسة .

تنافسية        ميزة  تحقيق  في  الزبون  مع  العالقة  استراتيجية  باعتماد  التسويقية  المعرفة  إدارة  دور  بعنوان:  دراسة   -6
)مجموعة من البنوك الجزائرية بوالية األغواط(، األمين حلموس، أطروحة دكتوراه، علوم التسيير، بسكرة، )2017(.
هدفت هذه الدراسة  إلى معرفة دور إدارة المعرفة التسويقية باعتماد استراتيجية العالقة مع الزبون لتحقيق ميزة تنافسية مع 
التركيز على إدارة المعرفة التسويقية في جانبها المتعلق بمعرفة الزبون لدى مجموعة من البنوك الجزائرية بوالية األغواط 
والتي بلغ عددها 8 بنوك، تم أخذ عينة بلغت 114 موظفا، أي بنسبة )87%(، و تم اختبار الفرضيات باستخدام مجموعة من 
األدوات اإلحصائية منها برنامج )SPSS.20(، وتوصلت الدراسة إلى العديد  من النتائج أهمها:  يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
إلدارة  المعرفة التسويقية في جانبها المتعلق بمعرفة الزبون وإدارة العالقة مع الزبون مجتمعة في تحقيق ميزة تنافسية لدى 
البنوك الجزائرية بوالية األغواط، كما تبين أنه يوجد اختالف واضح في األهمية بين المتغيرين المستقلين، حيث إن المتغير 
المستقل األول إدارة معرفة الزبون تم إزاحته لعدم معنويته، في حين يكتسي المتغير المستقل الثاني إدارة العالقة مع الزبون 

أهمية بالغة جدا في تحقيق البنوك الجزائرية بوالية األغواط للميزة التنافسية.  

7- The Effect Of Market Knowledge Management Competence On Business Performance: 
Adynamic Capabilities Perspective, Jia-JengHou* and Ying-TsungChien, International 
Journal of Electronic Business Management, Vol. 8, No.2,  )2010(.

ركز البحث على أن معرفة السوق أصبحت األصول الرئيسة للشركات الحديثة والمفتاح للحفاظ على قدرتها التنافسية. ويحاول 
هذا البحث استكشاف أثر كفاءة إدارة المعرفة في السوق على األداء من خالل منظور "القدرات الديناميكية". وقد تم اختيار 
192 شركة تايوان لوضع المسح. وتتلخص النتائج الرئيسية على النحو التالي: هذه النتيجة التجريبية تدعم العالقات بين القدرة 
الديناميكية، وكفاءة إدارة المعرفة في السوق وأداء األعمال التجارية؛ أي نموذج مناسب مقبول، وأن القدرة الديناميكية لها 
تأثير إيجابي على كفاءة إدارة المعرفة في السوق، كما نجد كال من الكفاءة إدارة معرفة السوق والقدرة الديناميكية لها تأثير 
إيجابي على أداء األعمال، هناك تأثير للوساطة من إدارة المعرفة في سوق الكفاءة على العالقة بين القدرة الديناميكية واألداء، 
ويعد هذا البحث قيمة لتقييم القدرات التنظيمية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قيادة المنظمة نحو إدارة المعرفة الناجحة.
وبعد استعراض مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع بحثنا نالحظ أنها تتفق مع دراستنا في  تناولها لموضوعي 
إدارة معرفة العمالء وأداء المؤسسة بشكل عام، إال أن ما يميز هذه الدراسة عن سابقاتها في أنها ربطت بين متغير إدارة معرفة 
العمالء بأبعاده التالية: )المعرفة من العميل، المعرفة بالعميل، المعرفة للعميل(، وبين أداء المؤسسة بأبعاده التالية:) الريادة في 
القطاع، األفاق المستقبلية، التعامل مع المنافسين، النجاح في تسويق الخدمات الجديدة، النمو  في األرباح، النمو في المبيعات، 
امتالك الميزة التنافسية مقارنة بالمنافسين، معدل إنتاجية العملية )النشاط(، معدل إنتاجية العامل، الزيادة في الحصة السوقية(، 

ودراسة العالقة بينهم على أرض الواقع في شركة اتصاالت الجزائر )أوريدو(.

II.  األدبيات التطبيقية: الشركة الوطنية التصاالت الجزائر)أوريدو(

تم تأسيس "الوطنية لالتصاالت" بالكويت سنة 1999 ، وهي الشركة الخاصة األكبر في الكويت برأسمال يقدر بأكثر من 10 
ماليير دوالر، شركة أوريدو هي فرع من فروع الشركة الكويتية "الوطنية لالتصاالت" 

وفي إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة تم في شهر جوان 2001 بيع رخصة إلقامة واستغالل شبكة للهاتف النقال، واستمر 
المتعامل  الجزائر وتسمى كذلك  اتصاالت  ليشمل شركة موبيليس، وهي فرع من مجمع  للمنافسة  السوق  فتح  برنامج  تنفيذ 
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الوطنية  والشركة  الجزائر)جازي(،  أوراسكوم التصاالت  الجزائر، وشركة  في  النقال  للهاتف  متعامل  أول  التاريخي وهي 
التصاالت الجزائر )أوريدو( ، حيث تم بيع رخص تتعلق بشبكات  VSATو شبكة الربط المحلي في  المناطق الريفية. كما 
شمل فتح السوق كذلك الدراسات الدولية في عام 2003 والربط المحلي في  المناطق الحضرية في 2004. و بالتالي أصبحت 
سوق االتصاالت مفتوحة تماما في عام 2005، و ذلك في ظل احترام دقيق لمبدأ الشفافية و قواعد المنافسة. و قد تحصلت 
الوطنية التصاالت الجزائر على رخصة الهاتف النقال في الجزائر في 2 ديسمبر عام  2003   بفضل مناقصة بقيمة 421 
مليون دوالر. و في عام 2004 قامت الوطنية بالطرح التجاري لعالمتها "نجمة وفي 21 نوفمبر 2013 تم تغيير العالمة 
التجارية لـ )أوريدو(. وتغطي أوريدو 91 % من السكان عبر كامل التراب الوطني، كما تحتوي على 345 فضاء خدمات، 

وتشغل 1900 عامل 99 % منهم جزائريون، و40 % من العنصر النسوي، ويقدر متوسط سن العمال بـ 30 سنة.

ال تزال سوق االتصاالت تسجل وتحقق معدالت نمو قوية  وذلك من سنة إلى أخرى، هذا النمو ارتكز أساسا  سواء في قطاعات 
الهاتف أو من حيث عدد الزبائن أو متعاملي الهاتف الثابت والمحمول الذي ارتفع  من 42.76  مليون سنة 2013 إلى 46.39 
مليون مشترك سنة 2014، أي بزيادة قدرة بـ 8%. وقد أسفر نمو قاعدة المشتركين عن نتيجة وصلت إلى معدل اختراق 
117.46% سنة  منها 109.62 % في قطاع الهاتف النقال. وفي المقابل فإن حركة التداول بين مشتركي شبكات الهاتف 
الثابت والنقال لم تسجل تغيرا كبيرا. حيث ارتفعت من 90.601 مليار دقيقة سنة 2013 إلى 91.528 مليار دقيقة سنة 2014، 
أي بزيادة قدرها 0.01% مقارنة  مع  سنة 2013، خالل سنة 2014، عرفت سوق االتصاالت النقالة نموا بنسبة 9.6% إذ 
وصل إلى 39.630 مليون مشترك سنة 2013 وبلغ عدد المشتركين 43.298 مليون مشترك سنة 2014، هذا النمو اقترن 

مع إطالق G3 في ذلك الوقت. 

وفيما يتعلق بمؤشرات األداء التي حققتها الشركة الوطنية التصاالت الجزائر خالل 5 سنوات لهذه الفترة الزمنية )-2010
2014(. فقد ارتفع عدد المشتركين بنسبة 11.25% لسنة 2014 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، أما الحصة السوقية 
فقد احتلت المرتبة الثالثة في سوق الهاتف النقال بالجزائر بنسبة تقدر بـ26.94% أما شركة أوراسكوم التصاالت الجزائر 
فبنسبة 42.99% وشركة اتصاالت الجزائر بنسبة ـ30.08% لسنة 2014 حسب سلطة الضبط للبريد والمواصالت السلكية 

والالسلكية.   

حسب التقرير السنوي لشركة "أوريدو"، فقد سجل الفرع  الجزائري  لمجموعة "أوريدو" أفضل نسبة نمو من بين كل شركات 
مجموعة  Ooredoo، وهذا من خالل النمو اإليجابي ألهم مؤشراته المالية السيما فيما يخص اإليرادات، حيث وصلت هذه 
األخيرة حوالي 23.6 مليار دينار جزائري في الثالثي األول لسنة 2014، مقابل 19.9 مليار دينار جزائري في الثالثي األول 
 96 لتبلغ  بـ68%  نموا  بـ"أوريدو"  الخاصة  الجزائري، وعرفت االستثمارات  %18+بالدينار  نمو  بنسبة  2013، أي  لسنة 
مليون دوالر أمريكي في الثالثي األول لسنة 2014، مقابل 57.1 مليون دوالر أمريكي في الثالثي األول لسنة 2013، فيما 
سجلت األرباح الصافية نموا بـ %15+، حيث ارتفعت من 37 مليون دوالر أمريكي في الثالثي األول سنة 2013، إلى 42.7 

مليون دوالر أمريكي في الثالثي األول لسنة 2014. 

ثانيا: الدراسة الميدانية: 

منهج الدراسة: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة التي تتناول حالة الشركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو(   .I
التي تهدف إلى تقييم فعالية إدارة معرفة العمالء وعالقتها باألداء من وجهة نظر العاملين في هذه الشركة سواء كانوا 

إطارات أو رؤساء أقسام.

مجتمع الدارسة: تّكون مجتمع الدراسة من المديرين ورؤساء األقسام العاملين في الشركة الوطنية لالتصاالت للهاتف  ♦
النقال )أوريدو( والبالغ عددهم 358 إطارا على مستوى التراب الوطني، و176 منهم يعملون بالمديرية العامة بمقرها 

بالجزائر العاصمة. 
عينة الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة تم توزيع 150 استبانة على المديرين ورؤساء األقسام العاملين في المديرية العامة  ♦

لشركة الوطنية لالتصاالت. وتم استعادة )125( استبانة بنسبة استجابة بلغت 83.33%، وتم استبعاد 10 استبانات ليصل 
عدد االستبانات الصالحة للتحليل )115( استبانة تمثل 76.67%من العدد الكلي لالستبيانات الموزعة.
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حدود الدراسة: تقتضي منهجية البحث العلمي - التي تهدف إلى االقتراب من الموضوعية، وتيسير الوصول إلى استنتاجات  ♦
منطقية - ضرورة التحكم في إطار التحليل المتعلق بطبيعة هذه الدراسة النظرية، وذلك بوضع حدود لإلشكالية، مع ضبط 
اإلطار الذي يسمح بالفهم الصحيح للمسار المقترح لتحليلها، ومنهجية اختبار فرضياتها، ولتحقيق ذلك سنحاول إنجاز هذا 

البحث ضمن الحدود واألبعاد التالية:
البعد النظــري: رغم أن القيمة المضافة للبحث تتجلى في جزئه التطبيقي إال أن اإلحاطة بجوانب معرفية ذات الصلة 	 

بحقل إدارة المعرفة في المنظمة ضرورية جدا، حيث كانت الدعامة األساسية لطرح إشكالية البحث وصياغة فرضياته 
والوصول إلى استنتاجات منطقية. 

البعد التطبيقي: يصنف هذا البحث ضمن البحوث التطبيقية التي تهدف إلى دراسة وقائع ميدانية من خالل مسح ميداني 	 
على عينة من مجتمع الدراسة، ومحاولة اإلجابة عن اإلشكالية المقدمة، واختبار الفرضيات من خالل التحليل العلمي، 

وبغية التركيز على جوانب القيمة المضافة المحتملة في البحث.
البعــد المفاهيــمي: بسبب خصوصية الدراسة النظرية التي تتطلب تحديد اإلطار المفاهيمي لإلشكالية، سنتعرض في 	 

البحث الى مجموعة من المفاهيم التي ال يمكن االستغناء عنها؛ كونها تعتبر مفاتيح للفهم، وسنتناول في بحثنا هذا أهم 
المفاهيم، وهي : إدارة معرفة الزبون، إدارة العالقة مع الزبون، المعرفة من الزبون، المعرفة ألجل الزبون، والمعرفة 

عن الزبون ، واألداء المؤسسي.
البعــد الزمــاني: يتوافق سياق التحليل في بحثنا هذا في مجاله الزمني مع تحوالت العولمة المتشابكة والمتسارعة 	 

على  مبني  عالمي  اقتصاد  نحو  بالتحول  تدفع  ومازالت  العشرين  القرن  بداية  برزت  والتي  بينها،  فيما  والمتداخلة 
المعرفة، والذي تتسم بيئته بالتنافسية، و بروز المعلومات والمعرفة كمصادر جديدة لتحقيق ميزة التنافسية.

البعــد المكــاني: تقتضي اإلجابة عن اإلشكالية المقدمة ربط تطبيق إدارة معرفة التسويقية في جانبها المتعلق بمعرفة 	 
الزبون و انعكاساتها اإليجابية على أداء الشركة الوطنية لالتصاالت )أوريدو( في  دولة الجزائر. 

أداة الدراسة: تم االعتماد على االستبيان كأداة رئيسة في جمع البيانات األولية، وتم تطوير هذه االستبانة باالعتماد على  ♦
مجموعة من الدراسات، قد تضمنت االستبانة ثالثة أجزاء كما يلي:

الجزء األول: معلومات العامة والخصائص الديمغرافية من خالل 6 عبارات.
الجزء الثاني: إدارة معرفة العمالء تم قياسها من خالل 15 عبارة.

الجزء الثالث: األداء مقارنة مع المنافسين جر قياسه من 10 فقرات.

تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي المتدرج )Likert scale( وقد تم مراعاة التدرج في مقياس المستخدم كما يلي:
غير مطبق إطالقامطبق نوعا مامحايدمطبق بشكل جيدمطبق بشكل ممتاز

54321
واعتمادا على ما تقدّم فإن األوساط الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها على النحو األتي:
)3.68 - فما فوق= مرتفع(، )2.34 -3.67 = متوسط(، )2.33 - فما دون= منخفض( وفق للمعادلة التالية:

القيمة العليا – القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد المستويات أي:

 وهذه  القيمة تساوي طول الفئة

وبذلك يكون المستوى المتوسط المنخفض من 1+1.33= 2.33 ،ويكون المستوى المتوسط من 2.34+1.33=3.67، ويكون 
المستوى المرتفع من)5-3.68(.

- صدق أداة الدراسة  وثباتها:
اعتمدت هذه  الدراسة على مصادر متعددة ) الكتب، الدوريات، األبحاث المنشورة، أطروحات الدكتوراه،...( من أجل إعداد 
االستبانة، ولتطويرها تم إجراء مقابالت شخصية مع ذوي االختصاص في العلوم اإلدارية والتسويق، ومنهجية البحث العلمي 
وتحليل البيانات. تحقق الصدق الظاهري للمقياس باالستعانة بالمحكمين من أعضاء هيئة التدريس، حيث تم إجراء التعديالت 

الالزمة حسب المقترحات المقدمة من قبل المحكمين.
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الجدول رقم)1(: معامل الثبات لالتساق الداخلي لفقرات المتغير المستقل والمتغير التابع
كرونباخ ألفااسم المتغير

   المتغير المستقل
) إدارة معرفة العميل (

0.834المعرفة بالعميل
0.929المعرفة للعميل

0.926المعرفة من العميل
0.897األداءالمتغير التابع

)SPSS.V19( المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

من أجل التأكد من ثبات واتساق أداة الدراسة تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا Cronbach’s Alpha ، وقد بينت نتائج القياس 
ارتفاع معامل ألفا لالستبانة ككل )0.910(، وبالتالي تتمتع أداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال يتيح لها تحقيق أهداف 

الدراسة وإمكانية ثبات النتائج التي تسفر عنها.

أدوات  أساليب  استخدام  فقد جرى  الدراسة وفرضيتها  نموذج  اختبار  لغرض  البيانات  لمعالجة  البيانات:  معالجة وتحليل   -
تم استخدام األدوات واألساليب  SATATISTIC، كما  17SPSS وبرنامج  ببرنامج  إحصائية مختلفة من خالل االستعانة 
الخطي  والتحليل  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  المئوية،  والنسب  التكراري  التوزيع  الوصفية:  اإلحصائية 

المتعدد  واالنحدار المتعدد.
- تحليل خصائص أفراد عينة الدارسة: يتبين من الجدول رقم )2( أدناه أن نسبة الذكور تقدر بحوالي ـ58.26% من مجموع 
العاملين بشركة أوريدو وهي متقاربة لحد ما مع نسبة اإلناث التي تقدر بـ 41.74%، وهذا يدل على أن المرأة الجزائرية 
أصبحت تُعطى لها الفرصة للوصول إلى أعلى المناصب العليا في اإلدارة واتخاذ القرار من خالل إعطاء فرص متساوية لكال 

الجنسين، وهذا راجع لتغير نظرة المجتمع للمرأة العاملة ومعها تغيرت البيئة الثقافية للشركات الجزائرية.

70.44% والتي تندرج في الفئة العمرية من 20 إلى أقل  ويالحظ من الجدول نفسه أن فئة الشباب تمثل أكبر نسبة تقدر بحواليـ 
من 40 سنة، وهذا يعكس استراتيجية الشركة في استقطاب فئة الشباب وتدريبهم واالحتفاظ بهم. في حين لم تتعد الفئة العمرية 

من 40 إلى أكثر من 50 سنة )29.56%(، وبذلك تكون غالبية عينة الدراسة هم من فئة الشباب.

الجدول رقم )2(: توزيع مفردات العينة حسب الخصائص الشخصية والتنظيمية )حجم العينة 115(
النسبيةالعددالفئاتالمتغيرالنسبيةالعددالفئاتالمتغير

الجنس
6758.26ذكر

العمر

20-293227.83
394942.61-4841.7430أنثى

492219.13-10040%115المجموع

القسم بالشركة 
)المستوى 
اإلداري(

التسويق 
1210.43أكثر من 3325.9350والمبيعات

الموارد البشرية 
والعالقات 

العامة
100%115المجموع916.05

128.64المالية

الخبرة
بالسنوات

4135.65أقل من 5
IT 6149.386-106960.00 والهندسة

1553.35-10011%115المجموع

المؤهل العلمي

دبلوم أو ما دون 
000.00أكثر من 76.0915ذلك

100%115المجموع3328.7ليسانس
5648.69مهندس
1513.04ماجستير
43.48دكتوراة
100%115المجموع

)SPSS.V19(المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج



17

شعباني، أمحد 

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

ويبين الجدول رقم)2( أيضا أن حوالي) 93.91%( من أفراد العينة هم من حملة الشهادات الجامعية، وأن غالبيتهم من حاملي 
الجامعية  الشهادات  حملة  استقطاب  على  لالتصاالت  الوطنية  الشركة  تركيز  إلى  يشير  وهذا  الهندسة) %48.69(،  شهادة 
لضمان الحد األدنى من المعرفة الالزمة للقيام بالمهام، وتبلغ نسبة من لديهم خبرة في الشركة وأقل من 10 سنوات حوالي 
)95.65%( وهي تعبر عن رصيد معرفي ومهني للشركة يجب استغالله من خالل التقاسم والتشارك المعرفي بين مختلف 

الطاقات الشابة للشركة والتي تمثل)%70.44(.

النتائج والمناقشة:  .II

أ - نتائج الدراسة
1- وصف متغيرات الدراسة:

أوال: إدارة معرفة العمالء)الزبائن(
بينت نتائج التحليل الموضحة في الجدول رقم)3( بأن األهمية النسبية إلدارة معرفة العمالء في الشركة الوطنية التصاالت 
للمقياس  قيمة  بأعلى  قياسا  انحراف معياري )0.843(  أو  بمتوسط حسابي)3.656(  الدارسة كانت متوسطة  الجزائر محل 
والبالغة )5(، وجاءت الفقرة )3(:'' تستخدم الشركة باستمرار أنظمة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الزبائن '' بالمرتبة 
األولى بمتوسط حسابي)4.323( وانحراف معياري )0.767( وبأهمية نسبية عالية، في حين جاءت الفقرة )10(: '' يمتاز 
موظفو الشركة بالمهارات والخبرات والقدرات على كسب زبائن جدد، وتحرص الشركة على جذب العاملين الموهوبين في 
مجال تقديم خدمات االتصاالت '' بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )3.068( وانحراف معياري)1.044(، وهذا يفسر أن 
المنخفض في  التشتت  الجدول أيضا  الدراسة. ويبين  أفراد عينة  العمالء ذات مستوى متوسط من وجهة نظر  إدارة معرفة 

استجابات أفراد عينة الدراسة، وهذا يعكس مدى التقارب في وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول إدارة معرفة الزبون.

الجدول رقم )3(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية إلدارة معرفة العمالء

إدارة معرفة العمالءرقم العبارة
أهمية المعياريالحسابي

األهميةالفقرة
المعرفة حول العميل ) الزبون(

تملك الشركة قنوات اتصال متنوعة مع ذوي المصالح)جميع الجهات 1
مرتفعة3.7170.4746المستفيدة من االتصاالت(

لدى الشركة البيانات والمعلومات الكافية أو الكاملة نسبيا حول الزبائن 2
متوسطة3.6191.0047الحاليين وتعمل على تحديثها باستمرار

تستخدم الشركة باستمرار أنظمة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لخدمة 3
مرتفعة4.3230.7671الزبائن

متوسطة3.5850.9099تعمل الشركة بدقة في البحث عن حاجات زبائنها  وتتحرى عنها باستمرار4
متوسطة3.3310.85813معظم الزبائن راضون عن الخدمات التي تقدمها الشركة لهم5

المعرفة للعميل )للزبون(
مرتفعة4.3030.6912تحافظ الشركة على سرية المعلومات الشخصية لزبائنها6

تملك الشركة مواقع إلكترونية لعرض المعلومات والخدمات الجديدة والعمل 7
مرتفعة3.8680.4204على تحديثها باستمرار

تهتم  الشركة بمشاركة زبائنها بالمعرفة والمعلومات في مجال االتصاالت 8
مرتفعة3.4581.09111وأخذها بنظر االعتبار في خططها المستقبلية

يمتاز موظفو الشركة بالمهارات والخبرات والقدرات على كسب زبائن جدد 9
متوسطة3.0681.04415وتحرص الشركة على جذب العاملين الموهوبين في مجال تقديم خدمات االتصاالت

المعرفة من العميل )من الزبون(

تسعى الشركة إلى تطوير عالقاتها مع كافة زبائنها وتسعى لمعرفة رغباتهم 10
متوسطة4.0090.9113واحتياجاتهم والعمل على توفيرها

متوسطة3.1781.01014تجتمع الشركة مع الزبائن بشكل مستمر لتحديد رغباتهم واحتياجهم11
متوسطة3.8380.4215توجد عالقة طويلة المدى بين العاملين في الشركة والزبائن12
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تخصص الشركة وقتا كافيا لمعرفة مشاكل الزبائن والعمل على وضع الحلول 13
متوسطة3.3731.00312المناسبة لها

تمتلك الشركة العاملين الذين يتمتعون بمهارات عالية من اللباقة تساعدها على 14
متوسطة3.5930.9988االحتفاظ بالزبائن الحاليين وجذب الزبائن الجدد

يختار الزبائن الخدمات الحديثة والمتطورة للشركة بشكل متزايد مقارنة 15
متوسطة3.5851.04010بزبائن الشركات المنافسة األخرى

متوسطة3.6560.843المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام إلدارة معرفة العمالء
)SPSS.V19(المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

ثانيا: أداء شركة الوطنية لالتصاالت مقارنة بشركات االتصاالت األخرى
الوطنية لالتصاالت محل  األداء في شركة  أهمية  ارتفاع مستوى  أدناه   )4( الجدول رقم  الموضحة في  التحليل  نتائج  بينت 
الدراسة بمتوسط حسابي )4.100( وانحراف معياري)0.589(، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة 
الدراسة عن الفقرات المتعلقة باألداء مقارنة بشركات االتصاالت األخرى بين)3.707-4.484( ويتضح من الجدول أيضا 

التشتت المنخفض في استجابات أفراد عينة الدراسة وهو ما يعكس تقارب في وجهات النظر حول مستوى األداء.

الجدول رقم )4(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية ألداء الشركة الوطنية لالتصاالت 

األداءرقم العبارة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب أهمية 
الفقرة

مستوى 
األهمية

16
تعد الشركة رائدة في مجال االتصاالت مقارنة مع الشركات 

المنافسة األخرى
مرتفعة4.4840.6751

17
سيكون للشركة دور كبير في التطلع للمستقبل مقارنة مع الشركات 

المنافسة األخرى
مرتفعة4.0700.8607

مرتفعة3.8380.4218التعامل مع المنافسين اآلخرين بشكل أخالقي وإيجابي18
مرتفعة3.7670.4479تحقق الشركة نسب نجاح عالية في تسويق الخدمات الجديدة19

20
تحقق الشركة زيادة في األرباح سنويا مقارنة مع الشركات المنافسة 

األخرى
مرتفعة4.1610.7105

21
تحقق الشركة نموا في مبيعاتها بشكل مستمر)زيادة في عدد 

زبائنها(
مرتفعة4.1010.7496

22
تمتلك الشركة ميزة تنافسية تجعلها بشكل عام ناجحة في أعمالها 

مقارنة بشركات االتصاالت األخرى
مرتفعة4.1910.8414

23
معدل إنتاج كل نشاط في الشركة أعلى من معدل أنشطة الشركات 

المنافسة األخرى ) زيادة في اإلنتاجية(
مرتفعة3.7070.50010

24
معدل إنتاج العاملين في الشركة أعلى من معدل إنتاجية العاملين في 

الشركات المنافسة األخرى
مرتفعة4.2120.6743

25
تعمل الشركة على زيادة الحصة السوقية بشكل متواصل مقارنة 

بشركات االتصاالت األخرى
مرتفعة4.4740.6902

مرتفعة4.1000.589المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألداء التسويقي
)SPSS.V19(المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

2- اختبار الفرضيات:
الفرضية الرئيسية H0.1 : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة العمالء على أداء الشركة الوطنية لالتصاالت   -
عند مستوى داللة )α ≥ 0.05 (، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لمعرفة أثر مكونات إدارة معرفة العمالء على األداء، 

كما هو موضح في الجدول رقم)05(. 
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الجدول رقم)5(: نتائج تحليل الخطي المتعدد لمكونات إدارة معرفة العمالء واألداء
*R()R2(FSig(المتغير

0.6860.47133.7860.000إدارة معرفة العمالء
)SPSS.V19(المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  

)α ≥ 0.05(يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

تبين النتائج أن أثر مكونات إدارة معرفة العمالء الثالث مجتمعة قد استطاعت تفسير 74.1% من التغير في األداء، حيث كانت 
قيمة معامل التفسير)0.471(، كما أن قيمة )Sig=0.000( و)F=33.786( ، أي أن 74.1% من التغيرات الحاصلة في أداء 
شركة أوريدو راجعة الى إدارة معرفة الزبون والنسبة المتبقية راجعة الى متغيرات أخرى لم تدخل ضمن نموذج دراستنا، إال 
أن هذه النسبة تعتبر ضئيلة نسبيا، وهذا راجع  إلى أحد مكونات إدارة معرفة العمالء أال وهو المعرفة من العميل بأن عالقته 
ضعيفة ومن ثم تأثيره على األداء  متواضع- وهو ما سنتطرق إليه في الجدول )6(، ويمكن تفسير ذلك بأن: الشركة  ال تمتلك 
الوقت الكافي لمعرفة مشاكل الزبائن ومن ثم العمل على وضع الحلول المناسبة لها، كما أن عالقتها مع العميل ال تتصف 
باإلستراتيجية )شريك إستراتيجي( أي أنه ال توجد عالقة  طويلة المدى بين العاملين في الشركة والزبائن، فهي بحاجة الى 
إدارة عالقات الزبون التي تأتي من خالل توظيف أساليب االتصال والحوار  لتحويل البيانات المتاحة عن الزبون إلى معلومات 
ومن ثم إلى معرفة جاهزة للعمل تكون متوفرة للموظفين من أجل إعداد التقارير عن الزبائن وتشخيص الزبون ذي القيمة 
العالية واالهتمام به، والسعي إلى تجسيد هذه المعرفة في إستراتيجية التسويق، وتقديم المنتوج وفقا الحتياجاته وتفضيالته 
ورغباته، ومن ثم خلق والء أكبر للزبون ورضا، وتوفير مصدر غني من المعرفة، وتحديد الزبائن الذين يحققون قيمة مالية 

ومعرفية للشركة )تحسين أدائها(.

وعليه ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه: ''يوجد أثر إلدارة معرفة العمالء على أداء الشركة 
.'')α ≥ 0.05( الوطنية لالتصاالت عند مستوى داللة

تبين نتائج الجدول رقم)6(: أن المعرفة بالعميل كان لها األثر األكبر بين مكونات إدارة معرفة العمالء الثالثة في األداء حيث 
المعرفة من  )Sig=0.003( و)ß=0.397(، وأخيرا جاءت  للعميل  المعرفة  يليه في األثر   )ß=0.404(و )Sig=0.000(

.)ß=0.210(و )Sig=0.043(  العميل

الجدول رقم)6(: يبين معامالت االنحدار المتعدد ومستوى المعنوي لمكونات إدارة معرفة العمالء

الخطأ ßمكونات إدارة معرفة العمالء
*T-valueSigالمعياري

1.1680.2594.5090.000الحدث الثابت
0.4040.0894.5430.000المعرفة بالعميل )بالزبون(
0.3970.0913.0670.003المعرفة للعميل )للزبون(

0.2100.1022.0470.033المعرفة من العميل ) من الزبون(
)SPSS.V19(المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج  

)α ≥ 0.05( يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى*

بلغت   ß قيمة  أن  واألداء، حيث  بالعميل  المعرفة  بين  معنوية  داللة  ذات  إيجابية  )6( وجود عالقة  الجدول رقم  نتائج  تبين 
)0.404( وبما أن قيمة t المحسوبة تساوي )4.453( عند مستوى داللة )00.00( فهذا يشير إلى وجود أثر مباشر ذي داللة 
إحصائية   للمعرفة بالعميل على األداء، كما بينت النتائج أيضا وجود عالقة ايجابية وذات داللة إحصائية بين المعرفة للعميل 
واألداء، حيث أن قيمة ß بلغت )0.397( وبما أن قيمة t المحسوبة تساوي )3.067( عند مستوى داللة )0.003( فهذا يشير 
إلى وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية  لمعرفة العميل واألداء، في حين تظهر نتائج وجود عالقة ولكنها ضعيفة ذات داللة 
معنوية بين المعرفة من العميل واألداء، حيث أن قيمة ß بلغت )0.210( وبما أن قيمة t المحسوبة تساوي )2.047( عند 
مستوى داللة )0.033(، فهذا يشير إلى وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية  لمعرفة من العميل على األداء، وهذا عكس ما 
تبينه دراسة معرفة الزبون وأبعاد الخدمة الصحية )العالقة واألثر( - مستشفى بغداد التعليمي لـعلي حسون الطائي- بالنسبة 
للبعد األخير أال وهو المعرفة من العميل حيث توصل  في دراسته الى أن المعرفة من الزبون هي أكثر أبعاد إدارة معرفة 
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الزبون ارتباطا وتأثيرا في الخدمة الصحية حيث بلغ معامل االرتباط )73.50 %(  وهو ارتباط قوي ومعنوي مما يعكس 
وجود تأثير قوي لهذه المعرفة في أبعاد خدمة الزبون، وتعد هذه النتائج منطقية نظرا ألن المعرفة من الزبون هي أكثر أنواع 
المعرفة تحققا على صعيد الواقع اليومي في الخدمة الصحية،  أما نموذج دراستنا ككل فالنتائج  تتفق إلى حد بعيد مع جميع 
الدراسات؛ أي وجود أثر ذي داللة إحصائية   إلدارة معرفة العمالء على األداء للشركة الوطنية التصاالت الجزائر من خالل 

المؤشرات العشرة.

الفرضية الفرعية األولى H0.1.1: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة المعرفة بالعميل في تحقيق مستويات أعلى 	 
من األداء لدى شركة الوطنية لالتصاالت عند مستوى داللة )α ≥ 0.05(. وتظهر نتائج الجدول رقم)10( وجود عالقة 
ايجابية ذات داللة معنوية بين المعرفة بالعميل واألداء، حيث أن قيمة ß بلغت )0.404( وبما أن قيمة t المحسوبة تساوي 
)4.453( عند مستوى داللة )00.00(. فهذا يشير إلى وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية  للمعرفة بالعميل على األداء. 
أداء  بالعميل على  أثر إلدارة معرفة  '' يوجد  أنه:  التي تنص على  البديلة  الفرضية  العدم وتقبل  وعليه ترفض فرضية 

'')α ≥ 0.05( الشركة الوطنية التصاالت عند مستوى داللة
الفرضية الفرعية الثانية H0.1.2: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية إلدارة معرفة للعميل في تحقيق مستويات أعلى من 	 

األداء لدى شركة الوطنية لالتصاالت عند مستوى داللة )α ≥ 0.05(. وقد بينت نتائج  الجدول رقم )10( أيضا وجود 
عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية بين المعرفة للعميل واألداء، حيث أن قيمة ß بلغت )0.397( وبما أن قيمة t المحسوبة 
تساوي )3.067( عند مستوى داللة )0.003(. فهذا يشير إلى وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية  لمعرفة العميل واألداء. 
وعليه ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه: '' يوجد أثر إلدارة معرفة العميل على أداء الشركة 

.'')α ≥ 0.05( الوطنية التصاالت عند مستوى داللة
الفرضية الفرعية الثالثة H0.1.3: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية  إلدارة معرفة من العميل في تحقيق مستويات أعلى من 	 

األداء لدى شركة الوطنية االتصاالت عند مستوى داللة )α ≥ 0.05( . في حين تظهر نتائج وجود عالقة ذات داللة معنوية 
بين المعرفة من العميل واألداء لكنها ضعيفة، حيث أن قيمة ß بلغت )0.210( وبما أن قيمة t المحسوبة تساوي )2.047( 
عند مستوى داللة )0.033(. فهذا يشير إلى وجود أثر مباشر ذي داللة إحصائية   لمعرفة من العميل على األداء. وعليه 
ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على أنه: '' يوجد أثر إلدارة معرفة من العميل على أداء الشركة 

.'')α ≥ 0.05( الوطنية التصاالت عند مستوى داللة

من أجل تجديد أي من مكونات إدارة معرفة العمالء الذي له التأثير األكبر في األداء. فقد تم تطبيق االنحدار المتدرج في 
الجدول رقم)7(

الجدول رقم )7(: نتائج تحليل االنحدار المتدرج لمكونات إدارة معرفة العمالء واألداء
النموذج*R()R2(FSig(المتغير

المعرفة بالعميل 
0.5460.42373.360.0001)بالزبون(

المعرفة بالعميل 
0.5810.45548.770.0002والمعرفة للعميل

)SPSS.V19(المصدر: من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج

تشير نتائج الجدول رقم )10(  أن النموذج األول المكون من المعرفة بالعميل )بالزبون( يفسر42.3%  من التغاير في األداء 
حيث Sig=0.000( وF=73.36 و R2=0.423(، بينما يشير النموذج الثاني إلى المعرفة بالعميل والمعرفة للعميل مجتمعين 
يفسران 45.5% من التغير في األداء Sig=0.000( و F=48.77و R2=0.455(،  بناء على ذلك فإن النموذج الثاني يثبت 
أن المعرفة للعميل يزيد فقط بنسبة )0.032%( لتفسير التغير عن النموذج األول الذي يحتوي على معرفة بالعميل فقط، وعليه 

يثبت االنحدار المتدرج أن المعرفة بالعميل لها األثر األكبر في األداء، تليها المعرفة للعميل.



21

شعباني، أمحد 

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

ب - مناقشة نتائج الدراسة 

لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
كانت نسبة متغير الجنس متقاربة، وهذا مؤشر على دخول المرأة إلى سوق العمل في الجزائر بقوة، كما يدل على أن المرأة   .1
الجزائرية أصبحت تُعطى لها الفرصة للوصول إلى أعلى المناصب العليا في اإلدارة واتخاذ القرار من خالل إعطاء فرص 

متساوية لكال الجنسين، وهذا راجع لتغير نظرة المجتمع للمرأة العاملة ومعها تغيرت البيئة الثقافية للشركات الجزائرية.
كانت أكبر نسبة لمتغير العمر هي الفئة العمرية )20-40( وبالتالي تشكل فئة الشباب غالبية اليد العاملة في شركة الوطنية   .2

التصاالت الجزائر، وهذا يعكس استراتيجية الشركة في استقطاب فئة الشباب وتدريبهم واالحتفاظ بهم.
كانت أكبر نسبة لمتغير المؤهل العلمي هي نسبة حملة الشهادات الجامعية، وهذا يشير إلى تركيز الشركة على استقطاب   .3
وتوظيف حملة الشهادات الجامعية لضمان الحد األدنى من المعرفة الالزمة للقيام بالمهام واألنشطة. وتبلغ نسبة من لديهم 
خبرة في الشركة أقل من 10 سنوات حوالي )95.65%( وهي تعبر عن رصيد معرفي ومهني للشركة، يجب استغالله 

من خالل التقاسم والتشارك المعرفي بين مختلف الطاقات الشابة للشركة والتي تمثل )%70.44(.
النتائج أن شركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو( تتمتع بمستوى متوسط إلدارة معرفة العمالء وهي درجة  دلت   .4

مقبولة، إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي إلدارة معرفة العمالء )3.656( وهي قيمة متوسطة ومقبولة.
خلصت الدارسة إلى أن شركة الوطنية التصاالت الجزائر تتمتع بمستوى عال لألداء مقارنة مع منافسيها وهذا بمتوسط   .5

حسابي قدر بـ )4.100(.
الوطنية  للشركة  األداء  على  العمالء  معرفة  إلدارة  إحصائية   داللة  ذي  أثر  وجود  اإلحصائي  التحليل  نتائج  أظهرت   .6
التصاالت الجزائر من خالل المؤشرات العشرة: الريادة في القطاع، األفاق المستقبلية، التعامل مع المنافسين، النجاح في 
تسويق الخدمات الجديدة، النمو  في األرباح، النمو في المبيعات، امتالك الميزة التنافسية مقارنة بالمنافسين، معدل إنتاجية 

العملية )النشاط(، معدل إنتاجية العامل، الزيادة في الحصة السوقية.
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود أثر ذي داللة إحصائية  إلدارة معرفة العمالء بمكونات الثالثة )المعرفة بالعميل، المعرفة   .7
للعميل، المعرفة من العميل( في األداء، حيث كان األثر األكبر ذا داللة معنوية للمعرفة بالعميل، فامتالك شركة البيانات 
والمعلومات الكافية حول الزبائن الحاليين والمستقبلين - وهذا من خالل استخدام أنظمة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة 

لخدمة الزبائن - يسمح لها بتحرير عمالئها من االستالم السلبي للخدمات المقدمة وتعزيزهم كشركاء في المعرفة. 
تفسر نتائج البحث في ظل المحددات التالية: استخدام أداة الدراسة وهي االستبانة على أفراد الدراسة عينة الدراسة في   .8
وقت زمني محدد، مما يعني بأن الدراسة سوف تكون منسوبة إلى تاريخها ووقت إجرائها فقط، كما أن هذه الدراسة جرت 
على شركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو( بدولة الجزائر، مما يعني وجوب الحذر من تعميم النتائج على الشركات 

أخرى أو على الدول األخرى.
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التوصيات المقترحة 
استنادا إلى نتائج ومحددات الدارسة، فقد تم تحديد مجموعة من التوصيات المقترحة، وهي كالتالي:

وجوب اهتمام الشركة الوطنية التصاالت الجزائر )أوريدو( بإدارة المعرفة، وهذا من خالل العمل على جمع وتصنيف   .1
وتنظيم المعرفة وحفظها وتوزيعها إلى مختلف مستويات اإلدارية التخاذ القرارات المختلفة.

التحليلية واألهمية االستراتيجية  البد من إدراك مديري الشركة الوطنية لالتصاالت الجزائر لقوة إدارة معرفة العمالء   .2
لكسب معرفة العميل والتي من شأنها دعم تطوير الخدمات الجديدة مقارنة مع المنافسين، ويتم ذلك من خالل التفاعل مع 
العمالء، والسعي الدائم إلى معرفة رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على إشباعها. وهكذا يعتمد على ما تملكه الشركة من 
موظفين يتمتعون بالمهارات والخبرات والقدرات على كسب عمالء جدد،  والمحافظة على العمالء الحاليين. وهذا يجسد 

من خالل حرص الشركة على استقطاب الموظفين الموهوبين في مجال تقديم خدمات االتصاالت.
بتحديد  تهتم  الزبائن(  العمالء)  قسم إلدارة معرفة  إنشاء  إلى  الجزائر  الوطنية التصاالت  الشركة  الضروري سعي  من   .3
المعرفة التي تحتاجها الشركة عن العمالء ومن العمالء إضافة إلى تحديد فجوة المعرفة حول العمالء )ماذا تعرف الشركة( 
مقابل )ماذا يجب أن تعرف الشركة(. وتحديد فجوة المعرفة لدى العمالء )ماذا يعرف العميل( مقابل )ماذا يجب أن يعرف 
العميل(. إضافة إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين مصادر المعرفة المختلفة في قاعدة معرفة الشركة لسد فجوات المعرفة 

بمكوناتها الثالثة المعرفة بالعميل، المعرفة للعميل، المعرفة من العميل.
وفي مجال البحوث المستقبلية يقترح الباحثان العمل على اختبار أنموذج مقترح إلدارة معرفة العميل مع متغيرات وسطية   .4

أخرى في شركات الهاتف النقال.

خــــاتمــة
تواجه المؤسسات اليوم تحديا كبيرا يتمثل في كيفية الحفاظ على تميزها من خالل أهم مصادر التميز التي تمكنها من تحقيق 
مزايا تنافسية، وهي المعرفة عامة، واكتساب المعرفة عن الزبائن خاصة، والتي تسعى من خاللها لتحقيق معايير جودة عالية 
في خدماتها لتالئم حاجات زبائنها ورغباتهم وتفضيالتهم، لكسب رضاهم ووالئهم، والكشف عن الفرص السوقية المختلفة 
سواء في األسواق المحلية أو العالمية، والتعرف بشكل أكبر على حاجات ورغبات الزبائن، وأهم خصائص الخدمات التي 
يحتاجها الزبائن ويرغبون بها. إذ إن كسب الزبائن والحفاظ عليهم وتعزيز والئهم هو أحد أهم األهداف اإلستراتيجية إلدارة 
التسويق في المنظمة، وقد أدى هذا التغير والتوجهات الحديثة بالتسويق إلى االهتمام بالزبون وإدارة العالقة معه لكسب والئه.
إن جعل معرفة المؤسسة بالزبون تتحسن وتتطور وتستغل في تحسين العالقة معه لتكون من خالل االتصال معه، ولم يعد 
الهدف منه اليوم ينحصر في جمع المعلومات المفقودة لدى المؤسسة عن الزبائن، بل أصبح أداة فعالة لزيادة تقرب المؤسسة 
من الزبون  من خالل قدرته على إدارة شكاويهم وضمان اإلصغاء لهم. فاالستماع للزبائن وإدارة الشكاوى المقدمة من طرفهم 
يمكن المؤسسة من التعرف على متطلباتهم الضمنية والصريحة، ودراستها وأخذها بعين االعتبار في تحسين الخدمة أو المنتج، 

ألن تجاهلها يمثل فقدانا ألحد المصادر الهامة والقيمة للمعلومات عن مستوى السلعة أو الخدمة وفرص تطويرها.
تفعيل  المؤسسة والزبون، خصوصا مع  بين  الدائم  المستمر واالتصال  الحوار  القدرة على  الزبون  العالقة مع  إدارة   تمثل 
أنشطة تسيير عالقات الزبائن، فالزبون هو العائد، وهو الذي يعرف ما يريد، وهو الذي يدفع من أجل ما يريد .وترتبط معرفة 
المؤسسة بالزبون أيضا بقدرتها على متابعة معدالت رضا الزبائن واالستجابة لهم. حيث تهدف متابعة رضا الزبون واستمرار 
االتصال بينه وبين المؤسسة إلى بناء عالقة قوية تفاعلية تضمن للمؤسسة النقل الفعال للمعلومات والمعارف حتى بعد عملية 
الشراء أو تأدية الخدمة، ألن أثر المعلومات التي يحصل عليها الزبون بعد عملية الشراء أكبر من أثر المعلومة قبل الشراء. 
وتحقيق االستجابة للزبائن يعني منحهم قيمة، فكلما ارتفع مستوى استجابة المؤسسة الحتياجات زبائنها ارتفع مستوى وفائهم، 
الذي - وبناء عليه- يمكن للمؤسسة أن تفرض أسعار عالية لمنتجاتها بزيادة جودتها، أو تبيع مزيدا من منتجاتها. هذه االستجابة 

الجيدة من شأنها أن تحقق للمؤسسة مزايا تنافسية.
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الملخص
ــداع  ــي إب ــره ف ــان أث ــة التوظيــف للشــغف باالختصــاص، وبي ــى أهّميّ إّن الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تســليُط الضــوء عل
ــان،  ــة هــي: )لبن ــدول اآلتي ــة الدراســة مــن ال ــّم أخــذ عيّن ــد ت ــا. وق ــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــر الشــركات ف وتطوي

ــس(.  ــر وتون ــر، والجزائ ــر، واألردن، ومص ــت، وقط ــارات، والكوي ــعوديّة، واإلم والس

وعملــت هــذه الدراســة علــى تلخيــص وإظهــار أهّميّــة الشــغف بالعمــل واالختصــاص علــى أداء الموّظفيــن، وكيفيّــة النظــر 
ــداع  ــى أداء وإب ــار عل ــذا المعي ــس ه ــف ينعك ــة، وكي ــات الداخليّ ــحين والترقي ــار المرّش ــد اختي ــة عن ــار بجدّيّ ــذا المعي ــى ه إل
ــي عــن المنّظمــة، إذ كان مــن  ــى التخلّ ــف إل ــع الموّظ ــي تدف ــا حــدّدت الدراســة بعــض األســباب الت وتطــّور الشــركات؟ كم
أهــّم تلــك األســباب البحــث عــن زيــادة فــي الراتــب أو راتــب أفضــل، وذلــك أّن الحافــز األساســّي لهــذه الفئــات هــو الراتــب 
والمــردود المــادّّي فقــط. كمــا قدمــت الدراســة بعــض التوصيــات لتعزيــز التوظيــف فــي المنّظمــات وأهّمهــا: التوظيف للشــغف 

باالختصــاص والعمــل، بــدال مــن التوظيــف لمــن يبحــث عــن أيّــة وظيفــة بــأّي راتــب، ويبحــث عــن مــردود مالــّي فقــط.

الكلمات الدالة: الشغف باالختصاص؛ اإلبداع والتطوير؛ العمل من أجل الراتب.
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Abstract
The objective of this study was to highlight the importance of hiring for passion toward 
specialty and its impact on the creativity and development of companies in the Middle East and 
North Africa )MENA(. The sample was taken from the following countries: Lebanon, Saudi 
Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Jordan, Egypt, Algeria and Tunisia. This study summarized the 
importance of passion in work and its reflection on the performance of employees and how to 
consider this criterion seriously in the selection of candidates and internal promotions and how 
it reflects the improvement of the performance, creativity and development of organizations. 
The study identified some reasons why employees leave organizations and search for another 
opportunity like: increase in salary, better opportunity and etc. In addition, the study stated 
some recommendations to enhance recruiting in the organizations, some of which are: hiring 
for the passion of specialization and eliminating those who are looking for any job with any 
salary and looking for a financial return only.

Keywords: Hiring for passion; organizational creativity and development; working for money.

مقدمة
 Employees( تعانــي العديــد مــن الشــركات فــي العالــم والعالــم العربــّي خصوصــا، بســبب زيــادة نســبة دوران الموّظفيــن
Turnover(، ويعــود ذلــك لعــدّة أســباب قــد تتعلـّـق بالموّظــف بشــكل شــخصّي، أو بالشــركة مــن حيــث بيئــة العمــل والثبــات 
ــا  ــا فيم ــى ذكره ــان عل ــيأتي الباحث ــي س ــباب، الت ــن األس ــا م ــا وغيره ــة فيه ــر والترقي ــب والتطوي ــرص التدري ــّي، وف المال
ــّي:  ــدوران الوظيف ــة الســعوديّة، أن مــن أســباب ال ــال )2010( ، بدراســته التــي أجراهــا فــي المملكــة العربيّ بعــد. يذكــر إقب
أســباب شــخصيّة للموّظــف، ضعــف نظــام تقويــم األداء وعــدم صدقيـّـة النتائــج، ضعــف التقديــر، ضعــف التطويــر الشــخصّي 

للموّظــف وعــدم وجــود قنــوات تواصــل فعّالــة. 

إّن عمليـّـة التوظيــف تــؤدي دورا مهّمــا فــي عمليـّـة الحفــاظ علــى الموّظفيــن، وتجنـّـب نســبة الــدوران العاليــة )ديــري، 2008(. 
ويذكــر ميلــو )2011( ، أن تكلفــة دوران الموّظفيــن تصــل أحيانــا إلــى %250-%150 مــن مجمــوع راتــب الموّظــف بالســنة، 
وذلــك إذا مــا حســبنا تكلفــة التوظيــف مــن جديــد، والتدريــب وخســارة اإلنتــاج الناتــج عــن تــرك العمــل، وغيرهــا مــن العوامــل 
التــي تؤخــذ بعيــن االعتبــار. ويضيــف إقبــال كذلــك، أن كثيــرا مــن الشــركات بقطاعاتهــا وتخّصصاتهــا كافــة، ال تعلــم مــدى 
خطــورة وأثــر دوران الموّظفيــن علــى العمــل، مّمــا يجعلهــم عرضــة ألخطــار علــى المــدى البعيــد. وهــذا الخطــر قــد يصــل 

إلــى مرحلــة خــروج الشــركة مــن ســوق المنافســة، وهنــاك أمثلــة كثيــرة علــى هــذا األمــر مــن شــركات عالميـّـة ومحليـّـة.
ــة التوظيــف؛ إذ لهــا دور كبيــر فــي عــدم  كذلــك يمكــن إضافــة ســيكولوجيّة التفكيــر فــي العالــم العربــّي، كعنصــر فــي عمليّ
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أثر توظيف املوارد البشرية للشغف باالختصاص على إبداع وتطور الشركات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

ــن  ــذ م ــّي باألخ ــر المال ــّص التوفي ــدأ مق ــا يب ــو عندم ــر، ه ــذا األم ــي ه ــا يحــزن ف ــم. وم ــز إمكانيّاته ــي الشــغوفين وتعزي تبنّ
ــاء العامليــن ضعــاف األداء علــى رأس عملهــم فــي المنّظمــة. ونتناســى أّن  الموّظفيــن المتفانيــن وفصلهــم مــن العمــل، وإبق
الموّظــف الضعيــف ســيُصبِح مديــراً ضعيفــاً يســتقطب أشــباهه. مشــكلتنا أنّنــا ال نتنبـّـه إلــى أّن بعــض الموّظفيــن، لديهــم قــدرات 
ــة. فــاإلدارة  ــة. ومــن الظلــم أن نحاســبه أو نتخلّــص منــه بســبب صغائــر األخطــاء الفنّيّ ــة فــذّة أكثــر مــن القــدرات الفنّيّ قياديّ
الحديثــة أصبحــت قائمــة علــى فــرق عمــل، يكمــل كّل عضــو فيهــا قصــور اآلخــر. وهــذه إحــدى أســرار الشــركات الناجحــة 

ــش، 2016(.   )النغيم

إّن هــذه المؤشــرات واالســتنتاجات وكثيــرا مــن الدراســات واألبحــاث، لــم تــأِت علــى ذكــر مؤّشــر مهــّم فــي عمليـّـة رفــع نســبة 
اســتبقاء الموّظفيــن )Employees Turnover(، أال وهــو التوظيــف للشــغف باالختصــاص، بــدل توظيــف المرّشــح الــذي 
يبحــث عــن الراتــب فقــط، فــي حــال حصولــه علــى أيّــة وظيفــة. واكتفــت بعــض المقــاالت الغربيّــة بذكــر مؤّشــر التوظيــف 
للشــغف بــدل الخبــرة، التــي ســيتّم عرضهــا الحقــا فــي اإلطــار النظــرّي، وهــذه المقــاالت ال تعطــي هــذا الموضــوع المهــّم 
حقـّـه، ولذلــك كان هنــاك بعــض الصعوبــات فــي الحصــول علــى دراســات ســابقة تتعلـّـق بهــذا الموضــوع بشــكل مباشــر، ومــن 

الناحيــة التــي قــام الباحثــان بدراســتها.

اإلطار النظري:
الشــغف لغــةً، هــو أقصــى درجــات الحــّب وأقواهــا، فالشــغف هــو الجنــون بالشــيء وحبّــه، "فالشــغوف بالقــراءة" تعنــي أنّــه 
مولــع بهــا، يهواهــا إلــى حــدّ الجنــون. الشــغف هــو أكثــر حــاالت اإلنســان تألّقــاً وتفــّردًا، يوقــد فينــا نــار اإلبــداع، ويحيطنــا 
بالدهشــة وحــّب المغامــرة ويدفعنــا للحماســة، يلهمنــا جنــون الفكــرة، ويمنحنــا بهجــة الحيــاة، ففــي الشــغف حيــاة. الشــغف هــو 
الرغبــة القويـّـة إلحــداث فــارق، وهــو مــا يربــط النــاس بمســتوى عاطفــة معيّنــة. حيــن تكــون شــغوفًا بشــيء، فإنـّـك تبــذل كّل 
مــا بوســعك لتحقيقــه؛ ألنـّـه يُهّمــك. وعلــى النقيــض، حيــن تجــد مــا يلفــت النظــر علــى المســتوى الذهنــّي، تكــون مســتعدًّا لبــذل 
الوقــت والجهــد فيــه، لكــن قــد يصبــح صعبـًـا أن تُبقــي تركيــزك فيــه. صحيــح أنـّـه شــيء مقبــول عقــاًل، لكنـّـه ليــس بالضــرورة 
آخــذٌ بَشــغاف القلــب )األكاديميّــة العربيّــة البريطانيّــة للتعليــم العالــي(. وتذكــر )ليــف، 2018(، أن علــى الموّظــف أن يختــار 
الوظيفــة التــي يحبّهــا، وهــو بذلــك يدفــع عنــه الشــعور بالعمــل مرغمــا، وذلــك ألنـّـه ســيكون مســتمتعا بــكّل لحظــة فــي عملــه، 
ــم كّل مــا هــو جديــد،  ــزا لتعلّ وقلبــه ينبــض بحــّب العمــل. ويضيــف )ويــب، 2015(، أن الشــغف للعمــل يجعلــك دائمــا محفَّ
ويبقيــك فــي ســيكولوجيّة إيجابيّــة عاليــة جــدّا، ويعكــس ذلــك علــى ســلولك بشــكل مباشــر، ويعطيــك فرصــة لزيــادة الســعادة 

والفــرح فــي العمــل.

ــوءة  ــوارد البشــريّة الكف ــف الم ــى ضــرورة توظي ــد عل ــي تؤّك ــراء والدراســات الت ــد مــن الخب ــا هــذا، نســمع العدي ــي يومن ف
وأصحــاب الخبــرات العمليّــة، ولكــن أعتقــد أنــه قــد آن األوان، إلــى عــدم ترويــج هــذه االعتقــادات، والتركيــز علــى توظيــف 
ــال  ــر األعم ــي تطوي ــّم ف ــى أداء دور مه ــادرون عل ــة ق ــي الحقيق ــؤالء ف ــا ينجــزون، وه ــون وم ــا يفعل أصحــاب الشــغف بم
واالرتقــاء بالشــركات. إّن الشــركات التــي تقــوم بالتوظيــف للشــغف، لــن تحصــل علــى موّظفيــن يقومــون بالعمــل فقــط، بــل 
ــز جــدّا )فينيغــن، 2014(.  إّن أّول مــا أنظــر إليــه عنــد مقابلــة مرّشــح  مــن يســتطيعون أن يأخــذوا الشــركة إلــى مــكان مميّ
جديــد للوظيفــة، هــو هــل يبحــث عــن عمــل أم يبحــث عــن هــذا العمــل بالتحديــد، يبحــث عــن فريــق معيّــن، يريــد أن يعمــل 

ــه، 2014(. علــى حــّل مشــاكل محــدّدة )جونســون وأصدقائ

إّن التكلفــة تعــدّ عامــال حيويـّـا عنــد النظــر إلــى آثــار دوران الموّظفيــن، باإلضافــة إلــى ميــزات أخــرى. إّن دوران الموّظفيــن 
ــن  ــك يمك ــدّم، وكذل ــج المق ــة أو المنت ــودة الخدم ــي ج ــالء، وف ــة العم ــي خدم ــى ضــرر ف ــر إل ــكل مباش ــؤدّي بش ــن أن ي يمك
أن تتعــّرض الميــزة التنافســيّة الخاّصــة بالشــركة للخطــر، بمجــّرد ضــرر خدمــة العمــالء والجــودة، وهــذا مــا يــؤدّي إلــى 
ضــرر الشــركة ككّل علــى المــدى البعيــد )كورتيــس & رايــت، 2001(.  والحــظ ماغــاال )2011(، أّن العوامــل التــي يمكــن 
الســيطرة عليهــا، مثــل العقــد قصيــر األجــل، وضعــف ظــروف العمــل، وســوء إجــراءات التوظيــف، واالفتقــار إلــى الحافــز، 
والحوافــز والمكافــآت المعدومــة أو غيــر الكافيــة، هــي األســباب التــي تؤثـّـر علــى دوران العمــل في الشــركات بشــكل رئيســّي. 
ــا بمــا يفعلــه، ســيعمل بطبيعــة الحــال بجــدّ، وسيســعى إلــى التحّســن  إّن الشــغف يعــّزز التقــدّم، إن كان الموّظــف يســتمتع حقّ
مــن دون أن يتــّم توجيهــه إلــى ذلــك. وإن كان ال يعمــل بشــغف وال يرغــب فيمــا يفعلــه، فــإّن الموّظــف لــن ينجــح فــي كثيــر 
مــن األحيــان، وهــذا مــا يــؤدّي إلــى ضعــف العزيمــة والتحفيــز، وبالتالــي يــؤدّي بشــكل مباشــر إلــى الفشــل علــى الصعيــد 
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اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

الشــخصّي وعلــى صعيــد الشــركة ككّل )جونســون وأصدقائــه، 2014(.

ــو مصــدر  ــا المعاصــرة، وه ــي حياتن ــاس ف ــور األس ــره، المح ــه وتطوي ــرّي وتنميت ــل البش ــي العق ــتثمار ف ــح االس ــد أصب لق
االســتثمار القــادم بقــّوة فــي عالــم المعرفــة. وحيــث إّن العلــوم تتضاعــف بشــكل مذهــل، فــإّن علــى اإلنســان كــي ينجــح فــي 
حياتــه، أن يضطلــع بكــّم كبيــر وديناميكــّي مــن المعــارف الغزيــرة والمتجــدّدة، وأن يعــرف كيــف يمتلــك المعلومــة كمخــزون 
ــاً  ــات تفكيــر ومعالجــة، تصبــح عبث ــّم تنســى؛ ألّن المعلومــات مــن دون آليّ معرفــّي، وليــس كمعلومــة تحفــظ بشــكل جامــد ث
وضياعــاً. لذلــك علــى متلقـّـي المعلومــات، أن يعيــد إخراجهــا ويعالجهــا بشــخصيّته بــكّل مصداقيـّـة وجدّيـّـة وتناســق. ومــن ثــّم، 
فــإّن العالقــة بيــن المعلومــة والتفكيــر هــي جوهــر المعرفــة، ومــن ال يســتطيع التفكيــر بآليــات فعّالــة وعلميّــة وســريعة، هــو 
ــال فــي التحريــك والعمــل واإلبــداع، ولــن يســتطيع تقديــر الحالــة بالســرعة المطلوبــة، ولــن يصــل  إنســان بطــيء وغيــر فعّ

إلــى الحلــول المقنعــة والفعّالــة فــي الوقــت المناســب )خليــل، 2006(.

إشكالية الدراسة:
لــم تذكــر األبحــاث بشــكل دقيــق أهّميـّـة التوظيــف للشــغف باالختصــاص، واكتفــت بدراســة تكاليــف التوظيــف الخطــأ وأدوات 
ــاالت  ــض المق ــالل بع ــن خ ــن، م ــاب والباحثي ــض الكتّ ــيطة لبع ــاوالت بس ــاك مح ــا... وكان هن ــة وغيره ــف التقليديّ التوظي
القصيــرة، التــي تطــّرق لهــا الباحثــان فــي المقدّمــة واإلطــار النظــرّي فــي هــذا البحــث. لذلــك كانــت فكــرة الدراســة بعــد ارتفاع 
نســبة دوران الموّظفيــن بشــكل كبيــر فــي الشــركات، وخصوصــا فــي الشــرق األوســط، وأتــت هــذه الدراســة لتوّضــح وتبيـّـن 
وتعــرض أهّميـّـة أثــر التوظيــف للشــغف باالختصــاص، ليكــون هــذا البحــث نُقلــة نوعيـّـة فــي تفكيــر مســؤولي التوظيــف فــي 
المنّظمــات. ومــن هنــا، ســتحاول هــذه الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا أثــر توظيــف المــوارد البشــريّة للشــغف 

باالختصــاص، علــى إبــداع وتطــّور الشــركات؟

لذلك كانت الحقا بعض األسئلة الفرعيّة المنبثقة عن هذا السؤال على النحو اآلتي:
ما أهّميّة توظيف الموارد البشريّة للشغف باالختصاص؟  •

كيف يُسهم توظيف الموارد البشريّة للشغف باالختصاص في إبداع وتطوير الشركات؟  •
كيف يُسهم توظيف الموارد البشريّة للشغف باالختصاص في خفض نسبة الدوران الوظيفّي؟  •

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:

إبراز أثر توظيف الموارد البشريّة للشغف باالختصاص في إبداع وتطوير الشركات.  .1
إبراز أهّميّة معيار الشغف باالختصاص على خفض نسبة دوران الموّظفين.  .2
إبراز أهّميّة التوظيف للشغف باالختصاص على زيادة نسبة بقاء الموّظفين.  .3

إبراز أهّميّة الشغف باالختصاص كعنصر أساس في االختيار عند عمليّة التوظيف.  .4

أهّميّة الدراسة:
تَظهــر أهّميّــة الدراســة، فــي الحلــول التــي ســتقدّمها فــي ســبيل زيــادة نســبة اســتبقاء الموّظفيــن الموهوبيــن والشــغوفين فــي 
ــن  ــن الذي ــبة دوران الموّظفي ــض نس ــك خف ــر الشــركات، وكذل ــداع وتطوي ــى إب ــيؤدي إل ــذي س ــم، ال ــم وأعماله اختصاصاته

يعملــون مــن أجــل الراتــب الشــهرّي فقــط، وال يربطهــم بالشــركة غيــر ذلــك.

إّن لهــذه الدراســة أهّميّــة خاّصــة جــدّا، لكونهــا تُســهم بشــكل علمــّي ومنهجــّي فــي التركيــز علــى حقيقــة الــدور الــذي يؤديــه 
ــى مفهــوم التوظيــف لمعيــار الشــغف باالختصــاص، ودوره فــي تطويــر وإبــداع  قســم التوظيــف فــي الشــركات، حينمــا يتبنّ
الشــركات، وذلــك مــن خــالل توضيــح وإبــراز مــدى إســهام الموهوبيــن والشــغوفين فــي اختصاصاتهــم وأعمالهــم، فــي زيــادة 

اإلنتاجيّــة واألفــكار الجديــدة وعمليّــة االبتــكار. 

منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
فــي ضــوء طبيعــة الدراســة واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، تــّم اســتخدام المنهــج الوصفــّي التحليلــّي، الــذي يعتمــد علــى 
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دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا هــي فــي الواقــع، ويهتــّم بوصفهــا وصفــاً دقيقـًـا، ويعبـّـر عنهــا تعبيــراً كيفيـّـاً بوصفهــا وتوضيــح 
ــّم  ــك ت ــا بمــا يوّضــح حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر األخــرى. وبذل ــاً بوصفهــا رقميّ ــرا كّميّ خصائصهــا، وتعبي

اســتخدام المنهــج الوصفــّي التحليلــّي لهــذه الدراســة، الــذي رّكــز علــى وصــف وتحليــل البيانــات المعروضــة.

إجراءات الدراسة:

مجتمع الدراسة
تــّم تطبيــق الدراســة خــالل العــام 2017 وامتــدّت للعــام 2018 علــى مــدار ســتة أشــهر، وتكــّون مجتمــع الدراســة األصلــّي 
ــة اآلتيــة: مئــة مديــر توظيــف،  مــن ثالثمئــة وخمســين مشــاركا، تــّم اختيارهــم بطريقــة عشــوائيّة ضمــن المســّميات الوظيفيّ
ثالثــة عشــر مديــر تدريــب، تســعة وتســعون مديــر مــوارد بشــريّة، عشــرة  مديــري تطويــر مؤّسســّي، تســعة وأربعــون مديــَر 
بحــث وتطويــر، خمســون مديــرا عاّمــا، عشــرون مديــر مبيعــات وتســعة مديريــن ماليّيــن ينتمــون إلــى شــركات فــي الشــرق 

األوســط وشــمال إفريقيــا )لبنــان، والســعودية، واإلمــارات، والكويــت، وقطــر، واألردن، ومصــر، والجزائــر، وتونــس(.

عينة الدراسة
قــام الباحثــان باســتخدام طريقــة العيّنــة العشــوائيّة، وتــّم توزيــع عيّنــة اســتطالعيّة حجمهــا خمســة وثالثــون اســتبانة الختبــار 
االتّســاق الداخلــّي وثبــات االســتبانة. وبعــد التأّكــد مــن صــدق وســالمة االســتبانة لالختبــار، تــّم توزيــع خمســمئة اســتبانة علــى 
ــة المــوّزع  ــّي عــدد العيّن ــة وخمســين اســتبانة فقــط بنســبة اســترداد )70 %( مــن إجمال ــع ثالثمئ ــّم تجمي ــة الدراســة، وت عيّن

عليهــا االســتمارة.

جدول رقم1: تصنيف عينة الدراسة
النسب المئوية %عدد أفراد العينةفئات العينة وفقا لكل تصنيفالتصنيف

البلد

3911.1لبنان
4111.7السعودية
4011.4اإلمارات
4011.4الكويت
4011.4قطر

4011.4األردن
4011.4مصر

3710.6الجزائر
339.4تونس

المسمى الوظيفي

10028.6مدير توظيف
133.7مدير تدريب

9928.3مدير الموارد البشرية
102.9مدير التطوير المؤسسي
4914.0مدير البحث والتطوير

5014.3مدير عام
205.7مدير مبيعات
92.6مدير مالي

التحصيل العلمي

246.9ثانوي
23266.3بكالوريوس
7922.6ماجستير
154.3دكتوراه

سنوات الخبرة

0-3123.4
3-5174.9
5-107722.0

1024469.7 وما فوق
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اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

النوع
30085.7ذكر
5014.3أنثى

عدد الموظفين في 
المنظمة

50-25015042.9
250-50013338.0

5006719.1 وما فوق

نوع المنظمة
23567.1محلية

8323.7متعددة الجنسيات
329.1عالمية

ــا  ــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقي ــى بل ــة وبشــكل بســيط عل يوّضــح جــدول )1( أّن المشــاركين توّزعــوا بنســب متفّرق
ــريّة،  ــوارد بش ــر م ــب، )28.3%( مدي ــر تدري ــف، )3.7%( مدي ــر توظي ــاء )28.6%( مدي ــة فج ــة مختلف ــّميات وظيفي بمس
ــات  ــر مبيع ــر عــام، )5.7%( مدي ــر، )14.3%( مدي ــر البحــث والتطوي ــر المؤّسســي، )14%( مدي ــر التطوي )2.9%( مدي
و)2.6%( مديــر مالــّي. وكذلــك بلغــت نســبة الحاصليــن علــى بكالوريــوس )66.3%(، بينمــا بلغــت نســبة الحاصليــن علــى 
ماجســتير )22.6%(، )6.9%( ثانــوّي، و15مشــاركا فقــط لديهــم درجــة دكتــوراه فــي اختصاصاتهــم. كذلــك يوّضــح الجــدول 
أن المشــاركين فــي الدراســة متفاوتــون فــي الخبــرات، حيــث جــاءت النســبة األعلــى لمــن لديهــم 10 ســنوات ومــا فــوق بنســبة 
)69.7%(،  5 إلــى10 ســنوات خبــرة بنســبة )22%(، )4.9%( لمــن لديهــم بيــن 3 و 5 ســنوات و )3.4%( لمــن لديهــم 0 
إلــى 3 ســنوات خبــرة. وهــذا يعنــي أّن أغلبيـّـة العيّنــة لديهــم ســنوات خبــرة جيـّـدة فــي مجــال أعمالهــم، وتحصيــل علمــّي مميـّـز، 
وهــم فــي مناصــب حّساســة، ويمكــن اعتبارهــا ضمــن اإلدارة المتوّســطة، وهــذا يؤّهلهــم علــى أن يكــون لديهــم القــدرة علــى 
اإلدالء بآرائهــم، واإلجابــة علــى االســتبيان حــول نظــام وعمليّــة التوظيــف المتّبــع فــي شــركاتهم. كذلــك يبــرز الجــدول رقــم 
)1( حجــم منّظمــات المشــاركين بعــدد الموّظفيــن، فجــاءت نســبة )42.9%( لمنّظمــات صغيــرة الحجــم مــن 50 إلــى 250 
موّظفــا، ونســبة )38%( لمنّظمــات متوّســطة الحجــم بيــن 500-250 موّظــف. فيمــا كانــت المشــاركة مــن منّظمــات كبيــرة 
ــة، )23.7%( شــركات متعــدّدة  الحجــم بنســبة )19.1%(. كذلــك كان نســبة )67.1%( مــن المشــاركين مــن شــركات محلّيّ
الجنســيّات، وكانــت نســبة )9.1%( مشــاركين مــن شــركات عالميــة. وهــذه النتائــج تــدّل علــى أّن المشــاركين يعملــون فــي 
شــركات لديهــا عــدد كبيــر مــن الموّظفيــن، وهنــاك عمليّــات توظيــف بشــكل كبيــر، ويمكنهــم اإلدالء بآرائهــم حــول الدراســة 
بشــكل يعطــي قيمــة مضافــة لهــذه الدراســة، ويمكــن العمــل علــى اختبارهــا أكثــر وبشــكل أوســع  فــي محاولــة لتكــون نموذجــا 

أو متقــرَح عمــل يعمــل بــه فــي عمليّــة التوظيــف.

أداة البحث ) أداة جمع البيانات(
بنــاء علــى المعلومــات التــي تــّم الحصــول عليهــا مــن الدراســات الســابقة، وبعــض القــراءات وخبــرة الباحثيــن، وبنــاًء علــى 
ــة  ــات المادّيّ ــه، واإلمكان ــت المســموح ل ــي البحــث، والوق ــى المنهــج المســتخدم ف ــا، وعل ــراد جمعه ــي ي ــات الت ــة البيان طبيع
المتاحــة، وجــد الباحثــان أّن األداة األكثــر مالءمــة لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة هــي )االســتبانة(، وقــام الباحثــان بتصميــم 
واحــدة بحثيّــة منهــا، بنظــام األســئلة المغلقــة Likert Scale،  حيــث تضّمنــت ثالثــة وثالثيــن ســؤاال، وقــد تــّم تحديــد عــدد 
مــن األســئلة بعنايــة تاّمــة، للوصــول إلــى الهــدف المرجــّو مــن هــذه الدراســة، والهادفــة إلــى إبــراز أثــر توظيــف المــوارد 
البشــريّة للشــغف باالختصــاص، علــى تطويــر وإبــداع الشــركات فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. تــّم إرســال االســتبانة 
ــات.  ــة جمــع البيان ــع التواصــل االجتماعــّي واعتمــاد نمــوذج غوغــل لالســتبانات فــي عمليّ ــّي ومواق ــد اإللكترون ــر البري عب
حصــل الباحثــان علــى البيانــات األّوليـّـة واألساســيّة بعــد اســتالم االســتبانات، حيــث تــّم اســتهداف خمســمئة مشــارك مــن عــدد 
مــن الشــركات، وتــّم الحصــول علــى ثالثمئــة وخمســين اســتبانة كاملــة، وتــّم تحليلهــا فيمــا بعــد. تــم إرســال االســتمارة إلــى 
ســبعة مــن األســاتذة الجامعيّيــن والخبــراء فــي المجــال إلبــداء الــرأي، وتــّم بعدهــا تعديــل بعــض األســئلة حســب  التوصيــات 

واآلراء التــي أتــت مــن هــؤالء الخبــراء.

معامل الثبات والصدقية 
تــّم حســاب معامــل كرونبــاخ ألفــا، لضمــان ثبــات مجــال االســتبانة. وكانــت النتائــج حســب  الجــدول رقــم )2(، وهــي تعتبــر 
مقبولــة ألغــراض الدراســة. فقــد أشــار العديــد مــن الباحثيــن ومنهــم  Ray )2016(  و  Andrew et al )2011( بأنـّـه فــي 
حــال كانــت النتيجــة أكبــر مــن 0,6  أو 0,7 فهــذا يعنــي أّن االســتبانة جديــرة بالثقــة بشــكل كبيــر وثابتــة داخليّــا. تــّم إجــراء 

العمليّــات اإلحصائيّــة كافــة، وتحليــل بياناتهــا باســتخدام حزمــة )SPSS( النســخة رقــم 24. 
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جدول رقم 2: تحليل ثبات وصدقية االستبانة
كرونباخ ألفاالعناصراألقسام
330.861الكل

يتّضــح مــن النتائــج الموّضحــة فــي جــدول )2(، أّن قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة )0.861(، وهــذا يعنــي أّن 
معامــل الثبــات مرتفــع، وبذلــك يكــون الباحثــان قــد تأّكــدا مــن صــدق وثبــات اســتبانة الدراســة، مّمــا يجعلهمــا علــى ثقــة تاّمــة 

بصّحــة االســتبانة وصالحيّتهــا لتحليــل النتائــج واإلجابــة علــى أســئلة الدراســة.

تحليل البيانات ) المعالجة اإلحصائيّة للبيانات(:

األساليب اإلحصائيّة المستخدمة في البحث:
 	SPSS V24 قام الباحثان بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائّي
ــك 	  ــرة مــن فقــرات االســتبانة، وذل ــة عــن كل فق ــراد اإلجاب ــب مــن األف ــة الدراســة، ُطل ــى عيّن ــع االســتبانة عل بعــد توزي

ــاس ليكــرت. ــك حســب درجــات مقي ــّم تحديدهــا مســبقا، وذل ــارات ت ــار عــدّة خي باختي
تــّم ترميــز اســتجابات أفــراد العيّنــة، وذلــك بإعطــاء اإلجابــات الــواردة فــي التــدّرج أمــام كّل عبــارة )5-4-3-2-1( علــى 	 

التوالي.

الوصف اإلحصائّي لعيّنة الدراسة:
فيما يلي عرض لعيّنة الدراسة:

Normality Dis tribution اختبار التوزيع الطبيعّي

ــع  ــات تتّب ــت البيان ــا إذا كان ــار م ــمرنوف Kolmogorove-Smirnov الختب ــار كولموجوروف-س ــان اختب ــتخدم الباحث اس
ــة فــي جــدول)3(. ــج كمــا هــي مبيّن ــع الطبيعــّي مــن عدمــه، والنتائ التوزي

جدول رقم 3: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
القيمة االحتمالية )Sig.(المحورم
*0.000الجميع1

.α =0. 05 البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة * 

يتّضح من النتائج الموّضحة في جدول رقم )3( أّن القيمة االحتماليّة ).Sig( لجميع محاور الدراسة، كانت أقّل من مستوى 
الداللة α= 0.05؛ وبذلك فإّن توزيع البيانات لهذه المحاور يتّبع التوزيع الطبيعّي.

تحليل البيانات وتفسير نتائج الدراسة:
الغايــة مــن هــذه الدراســة، هــي اإلجابــة عــن األســئلة التــي تــّم عرضهــا آنفــا. وفــي هــذا القســم، ســيتّم عــرض النتائــج التــي 
ــر االســتبانات التــي أجريــت مــع المشــاركين، وســيتّم تحليلهــا بشــكل واضــح  ــى هــذه األســئلة عب ــة عل أســهمت فــي اإلجاب

ودقيــق. 

جدول رقم 4: هل لديكم قسم توظيف مستقل في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

68.0
100.0

68.0
32.0
100.0

68.0
32.0
100.0

238
112
350

نعم
كال

Total

Valid
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جدول رقم 5: هل لديكم نظام رواتب ودرجات وظيفية يتم االعتماد عليه في التوظيف؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

71.4
100.0

71.4
28.6
100.0

71.4
28.6
100.0

250
100
350

نعم
كال

Total

Valid

جدول رقم 6: هل هناك معايير واضحة للتوظيف في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

61.4
100.0

61.4
38.6
100.0

61.4
38.6
100.0

215
135
350

نعم
كال

Total

Valid

جدول رقم 7: ما هو أهم مصدر للتوظيف في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

8.9
18.3
94.6
100.0

8.9
9.4
76.3
5.4

100.0

8.9
9.4
76.3
5.4

100.0

31
33
267
19
350

موقع الشركة الرسمي
مواقع التوظيف المهنية

العالقات
شركات توظيف خارجية

Total

تشــير النتائــج فــي الجــداول رقــم 4، 5 و6، أّن %68 مــن المشــاركين لديهــم قســم توظيــف مســتقّل فــي المنّظمــة، و71.4% 
لديهــم نظــام رواتــب ودرجــات وظيفيـّـة، إذ يتــّم االعتمــاد عليــه فــي التوظيــف، وكذلــك تشــير النتائــج أن%61.4 لديهــم معاييــر 
ــة،  واضحــة للتوظيــف فــي المنّظمــة. هــذه النتائــج تــدّل علــى أّن النســبة األكبــر مــن المشــاركين لديهــم بيئــة عمــل احترافيّ
ــة التوظيــف، وال شــّك أّن هــذه المعاييــر الموجــودة، تُســهم فــي رغبــة العديــد مــن  مــن حيــث إدارة المــوارد البشــريّة وعمليّ
ــة  ــي المنّظم ــف ف ــّم مصــادر التوظي ــم7، أنأه ــي الجــدول رق ــج ف ــذه الشــركات. وتشــير النتائ ــى ه ــام إل األشــخاص االنضم

بالنســبة للمشــاركين فــي االســتبيان علــى النحــو اآلتــي:

أّوال: العالقات بنسبة %76.3، 
ثانيا: مواقع التوظيف المهنيّة بنسبة %9.4، 

ثالثا: موقع الشركة الرسمّي بنسبة %8.9 
ورابعا: شركات التوظيف الخارجيّة بنسبة %5.4. 

إّن هذه النتائج تدّل على أّن العالقات المهنيّة والشخصيّة، تكتسح عمليّة التوظيف بشكل كبير! وهذا يعود إلى طبيعة العمل في بالد الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، وبطبيعة الثقافة في البلدان العربيّة التي تعطي العالقات والتزكيات والتوصيات والشفاعة دورا كبيرا في عمليّة التوظيف. 
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أثر توظيف املوارد البشرية للشغف باالختصاص على إبداع وتطور الشركات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

كذلــك مــن النتائــج المهّمــة التــي حصلــت عليهــا الدراســة كمــا تظهــر فــي الشــكل أعــاله، أن حوالــي 215 مــن المشــاركين 
يعتقــدون أن هنــاك احتماليـّـة عاليــة أو مقبولــة، فــي تقديــم عــرض عمــل للمرّشــح بأقــّل راتــب وبــدالت مّمــا تســتحق الوظيفــة 
بالفعــل. وهــذه النتائــج تــدّل علــى أّن المرّشــحين يتعّرضــون لضغــوط قــد تكــون غيــر احترافيـّـة، ويقبلــون بهــا، وفــي الوقــت 

نفســه تنظــر إليهــا الشــركة علــى أنّهــا فرصــة لتوفيــر المصاريــف والتكلفــة.

جدول رقم 8: ما أكثر المهارات أو الصفات التي تبحث عنها المنظمة في المرشح للوظيفة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validالتخصص8.38.38.329

الخبرة53.144.944.9157

الشغف للعمل84.631.431.4110

المهارات المهنية )لغات، برامج، 88.94.34.315
كتابة التقارير وغيرها(

المهارات الشخصية )التواصل، الثقة 100.011.111.139
بالنفس، العرض واإللقاء وغيرها(

100.0100.0350Total

جدول رقم 9: من خالل تجاربك السابقة ما أهم المميزات التي يبحث عنها المرشح للوظيفة ؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validالراتب64.964.964.9227

البدالت المالية )سكن، نقل، انتداب، تعليم(67.72.92.910

التدريب والتطوير71.13.43.412

المسار الوظيفي الواضح وفرص الترقي92.321.121.174

بيئة العمل المميزة100.07.77.727

100.0100.0350Total

جدول رقم 10: من خالل تجربتك ما أهم ما يسأل عنه الموظف بعد سنة من تعيينه؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validزيادة الراتب45.745.745.7160

المكافآت السنوية59.714.014.049

المرونة في ساعات العمل64.64.94.917

 التدريب والتطوير79.414.914.952

بيئة العمل المميزة83.74.34.315

العدل والمساواة مع زمالئه100.016.316.357

100.0100.0350Total
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جدول رقم 11: من خالل تجربتك ما أكثر سبب يجعل الموظف يترك عمله وينتقل لمنظمة أخرى؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validزيادة في الراتب والبدالت63.163.163.1221

بيئة عمل أفضل74.611.411.440

الشعور بعدم اإلبداع والتطور وإعطاء 80.35.75.720
قيمة مضافة

المنصب الوظيفي86.66.36.322

نوع المنظمة وكبر حجمها100.013.413.447

تشــير النتائــج فــي الجــداول رقــم 8، أّن 44.9% مــن المشــاركين يــرون أن الخبــرة هــي أّول مــا تبحــث عنــه منّظمتُهــم فــي 
المرّشــح للوظيفــة، وجــاء الشــغف للعمــل فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 31.4%، فيمــا احتلّــت المهــارات الشــخصيّة المركــز 
الثالــث بنســبة 11.1%، والتخّصــص رابعــا بنســبة 8.3%، وجــاءت المهــارات المهنيـّـة فــي المرتبــة األخيــرة بنســبة %4.3. 
ــب  ــى تدري ــاج إل ــال تحت ــل، ف ــبقة بالعم ــة المس ــان المعرف ــرة، لضم ــى الخب ــد عل ــركة تعتم ــى أّن الش ــير إل ــج تش ــذه النتائ ه
الموّظــف، وتعتمــد الشــغف للعمــل وذلــك لضمــان الحافــز الدائــم لــدى الموّظــف، وهــو الرغبــة الداخليـّـة التــي تجعلــه محفـّـزا 
ــة واإلطــار النظــرّي.  ــي المقدّم ــا أشــرنا ف ــد مــن الممارســين للمــوارد البشــريّة، كم ــه العدي ــادى ب ــا ن ــم. وهــذا م بشــكل دائ
واحتلــت المهــارات الشــخصيّة المركــز الثالــث، وذلــك بســبب أهّميّتهــا للمنّظمــة بشــكل كبيــر، فالمهــارات الشــخصيّة كالثقــة 
ــن  ــى الموّظفي ــتثمرين أو حتّ ــالء أو المس ــام العم ــده أم ــا عن ــل م ــدّم أفض ــف يق ــل الموّظ ــاء، تجع ــرض واإللق ــس والع بالنف
اآلخريــن. وال ّشــك أّن المهــارات الفنيّــة مهّمــة، ولكــن يمكــن اكتســابها الحقــا. وأتــت المفاجــأة، فــي أّن التخّصــص لــم يكــن 
لــه اهتمــام كبيــر كذلــك! وذلــك بســبب وجــود الخبــرة العمليـّـة، فنــرى مــن هــو متخّصــص فــي الماليــة ويعمــل فــي التســويق، 
ــة، فيشــّكالن  فمــا عــادت الشــهادة التخّصصيــة معيــارا مــع مــرور الزمــن، إال إذا مــا توافــق التخّصــص مــع الخبــرة العمليّ

معياريــن مهّميــن. 

كذلــك تشــير النتائــج فــي الجــدول رقــم )9(، أن الراتــب أكثــر المميـّـزات التــي يبحــث عنهــا المرّشــح للوظيفــة، وذلــك بنســبة 
وصلــت إلــى 64.9%، ويليــه المســار الوظيفــّي الواضــح، ثــم فــرص الترقّــي بنســبة وصلــت إلــى 21.1%، ثــم بيئــة العمــل 

بنســبة وصلــت إلــى 7.7%، ثــم التدريــب والتطويــر بنســبة 3.4%، ثــم البــدالت الماليّــة بنســبة %2.9. 

هــذه النتائــج تشــّكل الداللــة األولــى علــى زيــادة نســب الــدوران الوظيفــّي، وذلــك بســبب اختــالف الرغبــات والتوّجهــات بيــن 
الشــركة والموّظــف. فالشــركة تبحــث عّمــن لديــه خبــرة وشــغف بالعمــل الــذي يقــوم بــه، فيمــا يبحــث الموّظــف عــن الراتــب 
بالدرجــة األولــى، فيصبــح هــذا الهــدف أمامــه، لتبــدأ رحلــة البحــث عــن الراتــب األفضــل بشــكل دائــم، وبالتالــي زيــادة نســبة 
ــب  ــى الروات ــادات عل ــال تســتطيع أن تعطــي زي ــف، ف ــا ســلّم وظائ ــي فيه ــي الشــركات الت ــّي، خصوصــا ف ــدوران الوظيف ال

عشــوائيّة، أو الشــركات التــي ال يوجــد فيهــا ســلّم رواتــب، فتكــون الزيــادات بنــاًء علــى المزاجيّــة والعالقــات الداخليّــة. 

يعــرض الجــدول رقــم )10(، نتائــج لســؤال مهــّم جــدّا تــّم طرحــه علــى المشــاركين، وهــو كذلــك مؤّشــر علــى نســبة الــدوران 
الوظيفــّي العاليــة فــي الشــركات، فيــرى 45.7% مــن المشــاركين أن زيــادة الراتــب أّول مــا يســأل الموّظــف عنــه بعــد ســنة 
علــى تعيينــه فــي المنّظمــة، فيمــا يــرى المشــاركون بنســبة 16.3% أن الســؤال عــن العــدل والمســاواة يأتــي ثانيــا بعــد ســنة 
مــن تعيينــه، و14.9% للتدريــب والتطويــر و14% للمكافــآت الســنويّة، فيمــا كانــت النســب الضئيلــة لبيئــة عمــل مميظــة أو 
مرونــة فــي ســاعات العمــل. إّن هــذه النتائــج تعــرض لنــا أّن العنصــر المالــّي هــو المحــّرك الرئيــس للموّظــف فــي الشــركة، 
ــا، أو بالبحــث عــن بديــل آخــر فــي فــرص أكبــر. وذلــك يــدّل  ــة زيــادة هــذا العنصــر، إّمــا داخليّ ودائمــا مــا يبحــث عــن كيفيّ
علــى نســبة الــدوران الوظيفــّي العاليــة! وال شــّك أّن العنصــر الثانــي حســب  المشــاركين، مهــّم جــدّا، فبعــد ســنة علــى تعييــن 
الموّظــف، يبــدأ بالشــعور بعــدم العــدل والمســاواة، وخصوصــا عنــد مقارنــة نفســه بزمالئــه، وأحيانــا بمــن يفوقونــه خبــرة أو 

العكــس، فيبــدأ بالمطالبــة بتحقيــق العــدل والمســاواة بيــن الجميــع.



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون36

أثر توظيف املوارد البشرية للشغف باالختصاص على إبداع وتطور الشركات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

فيمــا تُظهــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )11(، أن أكثــر األســباب التــي تجعــل الموّظــف يتــرك عملــه وينتقــل إلــى آخــر، حســب 
عينــة الدراســة، هــو زيــادة الراتــب والبــدالت بنســبة 63.1%، ونــوع المنّظمــة وكبــر حجمهــا بنســبة 13.4%،  وبيئــة عمــل 
أفضــل بنســبة 11.4%، والمنصــب الوظيفــّي بنســبة 6.3% ، وجــاء الشــعور بعــدم اإلبــداع والتطــّور وإعطــاء قيمــة مضافــة 

بآخــر الالئحــة بنســبة %5.7. 

إّن هــذه النتائــج جــاءت لتؤّكــد أّن الموّظــف يعمــل مــن أجــل الراتــب فقــط، وقلـّـة قليلــة فقــط تعمــل مــن أجــل الشــغف وإعطــاء 
ــكلٌّ  ــن الشــركة والموّظــف، ف ــح بي ــة للعمــل أو المجتمــع أو نفســها؛ وهــذا مــا يمكــن تفســيره بتضــارب المصال قيمــة مضاف

منهمــا يعمــل باتجــاه مخالــف، وهــذا مــا يجعــل االســتمرار مســتحيال فــي بعــض المراحــل. 

جدول رقم 12: كم نسبة دوران الموظفين )ترك العمل( في منظمتك؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

6.06.06.0210-5%Valid

27.721.721.7765%-10%

53.425.725.79010-15%

81.728.328.39915-20%

%20 وما فوق100.018.318.364

100.0100.0350Total

جدول رقم 13: كم هي نسبة تاركي العمل الذين أمضوا أقل من سنة في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

24.924.924.9870-20%Valid

70.645.745.716020%-50%

84.614.014.04950%-75%

95.410.910.93875%-90%

%90 وما فوق100.04.64.616

100.0100.0350Total

جدول رقم 14: ما هو أهم سبب لترك الموظف خالل السنة األولى من العمل؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validزيادة في الراتب والبدالت60.960.960.9213

بيئة عمل أفضل71.710.910.938

الشعور بعدم اإلبداع والتطور وإعطاء 77.45.75.720
قيمة مضافة

المنصب الوظيفي86.99.49.433

نوع المنظمة وكبر حجمها100.013.113.146

100.0100.0350Total
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جدول رقم 15: كم هي نسبة تاركي العمل الذين أمضوا بين 3 - 5 سنوات في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

30.630.630.61070-5%Valid

87.456.956.91995%-10%

90.93.43.41210-15%

97.46.66.62315-20%

%20 وما فوق100.02.62.69

100.0100.0350Total

 
جدول رقم 16: ما هو أهم سبب لترك الموظف بعد أن أمضى بين 3 - 5 في العمل؟

 Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency

Validزيادة في الراتب والبدالت29.129.129.1102

بيئة عمل أفضل42.313.113.146

الشعور بعدم اإلبداع والتطور وإعطاء 57.415.115.153
قيمة مضافة

المنصب الوظيفي80.022.622.679

نوع المنظمة وكبر حجمها100.020.020.070

100.0100.0350Total

جدول رقم: 17 ما هي األسباب التي يعرضها الموظف على المنظمة لزيادة الراتب؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validغالء المعيشة45.445.445.4159

الزواج67.422.022.077

شراء منزل86.619.119.167

شراء احتياجات كمالية )جوال، سفر، 93.77.17.125
ترفيه وغيره(

حضور دورات تطويرية في التخصص100.06.36.322

100.0100.0350Total

تشــير النتائــج فــي الجــدول رقــم 12، أن نســبة دوران الموّظفيــن بالنســبة للمشــاركين مــن 5% إلــى 20% بنســبة 75%، فيمــا 
كانــت نســبة دوران الموّظفيــن للذيــن أمضــوا أقــل مــن ســنة فــي المنظمــة حســب المشــاركين مــا يظهــره الجــدول رقــم 13 

وهــي 45.7% بيــن 20%-50% و 24.9% بيــن %20-0. 

ويعــرض الجــدول رقــم )14( أســباب تــرك الموّظــف للعمــل خــالل الســنة األولــى، فكانــت نســبة 60.9% مــن هــؤالء تتمثــل 
فــي: البحــث عــن فــرص لزيــادة الراتــب والبــدالت. 

وكان هنــاك دراســة عميقــة بشــكل أكبــر حــول نســبة دوران الموّظفيــن وأســباب تــرك العمــل، فيُظهــر الجــدول رقــم )15(، أن 
5%-10% نســبة تاركــي العمــل الذيــن أمضــوا بيــن 3-5 ســنوات فــي المنّظمــة، حســب عينــة الدراســة الذيــن شــّكلوا نســبة 
56.9%، و30.6% يــرون أن نســبة تاركــي العمــل الذيــن أمضــوا بيــن 3-5 ســنوات فــي المنّظمــة هــي بيــن 0-5%، وهــذه 
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النســب مــن الطبيعــّي أن تنخفــض، فبقــاء الموّظــف أكثــر مــن ثــالث ســنوات فــي المنّظمــة، يجعــل فرصــة انتقالــه أقــّل، بســبب 
تأقلمــه مــع المــكان وطبيعــة العمــل. ويُظهــر الجــدول رقــم )16(، أن أهــّم ســبب لتــرك الموّظــف بعــد أن أمضــى 3-5 ســنوات 
ــراوح  ــر 42.6% أن األســباب تت ــا عبّ ــن المشــاركين. فيم ــدالت، حســب  29.1% م ــب والب ــادة الرات ــة، هــو زي ــي المنّظم ف
بيــن المنصــب الوظيفــّي ونــوع المنّظمــة وكبــر حجمهــا بشــكل متســاٍو. كذلــك، يظهــر الجــدول رقــم )17(، أن غــالء المعيشــة 
هــي الســبب األّول الــذي يعرضــه الموّظــف علــى المنّظمــة لزيــادة الراتــب حســب 45.4% مــن المشــاركين، وتأتــي الرغبــة 
بالــزواج فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 22%، وشــراء المنــزل بنســبة 19.1%، فيمــا كان الســبب لحضــور دورات تطويريـّـة فــي 
التخّصــص، فــي المرتبــة األخيــرة مــن األســباب بنســبة 6.3%. ال شــّك أن هــذه النتائــج دائمــا تؤّكــد أن ســبب تــرك الموّظــف 
للعمــل، وســبب البحــث عــن فــرص أفضــل، هــي للبحــث عــن راتــب وبــدالت أفضــل، ألّن هــذا المعيــار يشــّكل الحافــز الرئيــس 
للموّظــف للعمــل والحصــول علــى وظيفــة كمــا أشــرنا ســابقا. وهــذا مــا أّكــده )بروكــس، 2016( ، عندمــا أشــار إلــى دراســة 

قــد أجراهــا، بــأّن 70 % مــن الموّظفيــن يتركــون عملهــم، ويبحثــون عــن آخــر بســبب البحــث عــن راتــب أفضــل.  

جدول رقم 18: من خالل تجربتك ما هي أهم صفة في الموظف المرشح للترقي؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validالشغف للعمل41.441.441.4145

اإلبداع واألفكار الخالقة69.428.028.098

المهارات الشخصية والمهنية83.714.314.350

الملتزم بقوانين وسياسة المنظمة90.66.96.924

الرغبة في التعلم والطور100.09.49.433

100.0100.0350Total

جدول رقم 19: من خالل تجربتك ما هي الصفة التي تحول دون الحصول على فرص للترقي والبحث عن مرشح للعمل 
من خارج المنظمة؟

 Cumulative
PercentValid PercentPercentFrequency

Validعدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب16.316.316.357

عدم وجود المهارات الشخصية والمهنية33.116.916.959

كثير الشكوى والتذمر )الوضع الوظيفي، 67.434.334.3120
الوضع المالي، الملل(

عدم االلتزام بالقوانين والسياسات75.78.38.329

مزاجية المدراء أو أصحاب العمل100.024.324.385

100.0100.0350Total

تظهــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )18(، أن أهــّم صفــة فــي المرّشــح للترقّــي فــي الوظيفــة حســب تجربــة المشــاركين، هــي 
ــبة  ــة بنس ــارات الشــخصيّة والمهنيّ ــم المه ــبة 28%، ث ــة بنس ــكار الخاّلق ــداع واألف ــم اإلب ــبة 41.4%، ث ــل بنس الشــغف للعم
ــزام بالقوانيــن وسياســات المنّظمــة فــي  ــة االلت ــم والتطــّور بنســبة 9.4%، فيمــا جــاءت صف ــة فــي التعلّ ــم الرغب 14.3%، ث

ــرة بنســبة %6.9.  ــة األخي المرتب
وكذلــك يظهــر الجــدول رقــم )19(، أن كثــرة الشــكوى والتذّمــر )الوضــع الوظيفــّي، الوضــع المالــّي، الملــل( هــي أهــّم صفــة 
ــي، والبحــث عــن مرشــح للعمــل مــن خــارج المنّظمــة بنســبة 34.3%. وجــاءت  تحــول دون الحصــول علــى فــرص للترقّ
ــة المديريــن أو أصحــاب العمــل فــي المرتبــة الثانيــة بواقــع 24.3%، حســب  رأي المشــاركين فــي االســتبيان. هــذه  مزاجيّ
ــي، هــي بالدرجــة األولــى لمــن يحــّب عملــه ويكــون شــغوفا بمــا يفعــل، وال ينظــر إلــى  النتائــج تــدّل علــى أّن فــرص الترقّ
ــة، وأّن  ــة وخاّلق ــكار إبداعيّ ــة الشــخص وإعطــاء أف ــادة قيم ــل هــي فرصــة لزي ــط، ب ــا مصــدر دخــل فق ــى أنّه ــة عل الوظيف
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الشــركات تبحــث عــن هــذه الشــخصيّات بشــكل كبيــر، ويكــون لهــا الفــرص األكبــر داخليّــا وخارجيّــا، وأّن أصحــاب التذّمــر 
والشــكوى مــن أوضاعهــم، هــم أقــّل المرّشــحين حّظــا بالحصــول علــى الفــرص الداخليّــة والخارجيّــة كذلــك، مــع التنويــه أّن 
الترقـّـي يجــب أن يكــون الوســيلة لإلنجــاز الوظيفــّي، وليــس الهــدف األســاس، وهــذه مــن إحــدى المفاهيــم اإلداريـّـة التــي يجــب 

أن يتــّم النظــر إليهــا بجدّيّــة ومهنيّــة عاليــة.

جدول رقم 20: كيف تقيم أداء الموظف الذي تم تعينه ويعمل من أجل طموحه وأهدافه وشغفه في العمل؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validيحتاج إلى تحسين4.04.04.014

محايد7.13.13.111

ضمن التوقعات48.341.141.1144

يفوق التوقعات100.051.751.7181

100.0100.0350Total

جدول رقم 21: كيف تقيم أداء الموظف الذي تم تعينه ويعمل من أجل الراتب وغير راضي عن عمله في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validغير مرضي22.022.022.077

يحتاج إلى تحسين66.644.644.6156

محايد77.711.111.139

ضمن التوقعات94.016.316.357

يفوق التوقعات100.06.06.021

100.0100.0350Total

جدول رقم 22: كيف تقيم مستوى األفكار اإلبداعية التي طرحها موظفون يعملون بشغف في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validغير مرضي1.71.71.76

يحتاج إلى تحسين5.74.04.014

محايد10.64.94.917

ضمن التوقعات36.926.326.392

يفوق التوقعات100.063.163.1221

100.0100.0350Total
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جدول رقم 23: كيف تقيم مستوى األفكار اإلبداعية التي طرحها موظفون يعملون من أجل الراتب في المنظمة؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validغير مرضي38.038.038.0133

يحتاج إلى تحسين74.636.636.6128

محايد84.610.010.035

ضمن التوقعات100.015.415.454

100.0100.0350Total

جدول رقم 24: ما مدى تمسك المنظمة بالموظف الذي يعمل بشغف ويعطي أفكار إبداعية تساهم في تطورها؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validضعيف2.02.02.07

محايد6.04.04.014

بنسبة مقبولة26.020.020.070

بنسبة عالية100.074.074.0259

100.0100.0350Total

جدول رقم 25: ما مدى تمسك المنظمة بالموظف الذي يعمل من أجل الراتب ودائما متذمر وكثير الشكوى؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validضعيف جدا51.751.751.7181

ضعيف85.433.733.7118

بنسبة مقبولة94.69.19.132

بنسبة عالية100.05.45.419

100.0100.0350Total

تُظهر النتائج في الجدول رقم )20( وجدول رقم )21(، أن المشاركين يرون أن أداء الموّظف الذي تّم تعيينه، ويعمل من أجل 
طموحه وأهدافه وشغفه في العمل، يفوق أو ضمن التوقّعات بنسبة 92.8%، بينما أداء الموّظف الذي تّم تعيينه ويعمل من أجل 
الراتب وهو غير راض عن عمله في المنّظمة، هو غير ُمرٍض أو يحتاج إلى تحسين بنسبة 66.6%. فمثل هذه النتائج تؤّكد 
أهّميّة التوظيف من أجل الشغف والطموح وحّب العمل، والبحث عن هذه الموارد بَدََل توظيف من يبحث عن العمل فقط من 
أجل الراتب وتأمين موارد ماليّة لاللتزامات الحياتيّة فقط. ويجب التنويه إلى أّن هذا الصنف من الناس يربط جميع ما يحصل 
معه بالقدريّة المطلقة، ويعتقد أن القدر وضعه في هذه الحالة، والقدر وحده سيغيّر هذه الحالة من دون أن يأخذ بأسباب الحصول 

على الفرص األفضل.

كذلك تُظهر الجداول رقم )22( و )23(، أن مستوى األفكار اإلبداعيّة التي يطرحها موّظفون يعملون بشغف في المنّظمة، هي 
ضمن أو تفوق التوقّعات بنسبة 89.4%، فيما مستوى األفكار التي يطرحها موّظفون يعملون من أجل الراتب فقط بالمنّظمة، هي 
غير مرضية أو بحاجة إلى تحسين بنسبة 74.6% وهذه النسبة من األشخاص تعتمد في كثير من األحيان على االتكاليّة وعدم 
المبادرة، وتريد الحصول على كّل الفرص الممكنة من دون تقديم أيّة مبادرة. وهذه النتائج تؤّكد أن التوظيف للشغف باالختصاص، 
وحّب العمل كمعيار أولّي، يساعد الشركة في اإلبداع والتطور لما يقدّمه هؤالء من أفكار إبداعيّة ومساهمات في عمليّة االبتكار.
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ــكارا  ــدّم أف ــذي يعمــل بشــغف، ويق ــك بالموّظــف ال ــم )24( و)25(، أن المنّظمــة تتمّس ــي الجــداول رق ــج ف كمــا تُظهــر النتائ
إبداعيـّـة تُســهم فــي تطّورهــا بنســبة عاليــة أو مقبولــة بنســبة 94% حســب المشــاركين. فيمــا نســبة تمّســك المنّظمــة بالموّظــف 
ــم التذّمــر وكثيــر الشــكوى، هــي ضعيفــة الــى ضعيفــة جــدّا بنســبة 85.4%. هــذه  الــذي يعمــل مــن أجــل الراتــب وهــو دائ
ــوارد  ــا وإدارة الم ــركة واإلدارة العلي ــار الش ــّط أنظ ــو مح ــغف، ه ــل الش ــن أج ــل م ــذي يعم ــف ال ــد أن الموّظ ــج تؤّك النتائ
ــذي يعمــل مــن أجــل الراتــب ومــن أجــل المــورد  ــى فــي األزمــات، فيمــا ال ــه بســهولة، حتّ ــي عن البشــريّة، ويصعــب التخلّ
المالــّي فقــط، وهــو كثيــر الشــكوى والتذّمــر، فهــو مّمــن تتخلـّـى عنهــم المنّظمــة بســرعة كبيــرة عنــد أّول فرصــة أو أّول أزمــة 

تعصــف باالقتصــاد بشــكل عــاّم أو بالمنّظمــة بشــكل خــاّص. 

هــذه النتائــج تدعمهــا عــدّة دراســات ومقــاالت علميـّـة وعمليـّـة مــن باحثيــن ومتخّصصيــن فــي المــوارد البشــريّة والتوظيــف، 
ــة، هــي  حيــث يقــول )ليبــر، 2009( ، أن مــن أهــّم الخطــوات التــي علــى المنّظمــات أخذهــا فــي ظــّل األزمــات االقتصاديّ
الحفــاظ علــى أفضــل الموّظفيــن وأكفئهــم أداء، وفــي حــال تخلّــي المنّظمــة عــن هــذه الفئــة، فســيكون هنــاك مشــكالت كبيــرة 
فــي المســتقبل عنــد تحّســن االقتصــاد، وعلــى تشــجيع هــذه الفئــة الموهوبــة بدفــع زيــادات علــى الراتــب وتحفيزهــم بشــكل دائم، 
ــزة، يجــب  الترقيــات وغيرهــا.  الحفــاظ علــى الموّظفيــن الموهوبيــن وأصحــاب الجهــد الواضــح فــي العمــل والنتائــج المميّ
الحفــاظ عليهــم فــي ظــّل األزمــات، وعــدم إدراجهــم ضمــن خّطــة التخلـّـي عــن بعــض المــوارد البشــريّة. وفــي ظــّل األزمــات، 
علــى الشــركات تعييــن أصحــاب الخبــرات الدقيقــة وأصحــاب الشــغف فــي العمــل واالختصــاص لضمــان االســتمرار )مايــر، 
2014(. كذلــك يضيــف غولدســميث )2010(، أن المــوارد البشــريّة الموهوبــة والكفــوءة والشــغوفة فــي العمــل، تُعتبــر جائــزة 
ماليــة لعــدد مــن الشــركات فــي األزمــات االقتصاديـّـة ويجــب الحفــاظ عليهــا، وزيــادة االســتثمار فيهــا، وتدريبهــا والعمــل علــى 

اســتراتيجيّات الدمــج والتحفيــز بشــكل كبيــر. 

إّن المــوارد البشــريّة التــي تعمــل بشــغف وحــّب للعمــل الــذي تقــوم بــه، هــي بالتأكيــد أهــّم عناصــر اإلبــداع وتطّور الشــركات، 
ــرّي  ــوة العمــل التجــارّي أو الخي ــى صف ــهم فــي ارتقائهــا إل ــة وتنافســيّة للمنّظمــات، تُس ــا ســتكون قيمــة مضاف وال شــّك بأنّه
أو غيــر ذلــك، وهــذا اإلبــداع هــو مــن يُبقــي الشــركات مســتمّرة ومســتدامة، ومــا إن تتوقّــف المــوارد البشــريّة عــن اإلبــداع 
واالبتــكار، كمــا رأينــا مــع شــركة الهواتــف نوكيــا، فســتكون نتيجــة هــذه الشــركة إلــى التدهــور وإلــى االنحــدار بشــكل قــوّي 
جــدّا، وســتحتاج إلــى وقــت للملمــة جراحهــا واالنتقــال إلــى القّمــة مــن جديــد. وهــذا مــا تــّم ذكــره مــن قبــل جانســن وأصدقائــه 
ــم  ــون له ــن يك ــم والذي ــن الشــغوفين بعمله ــن الموّظفي ــي م ــل، يأت ــة العم ــي بيئ ــر ف ــكار والتطوي ــداع واالبت )2004(، أن اإلب
إضافــات وإســهامات واضحــة علــى نتائــج المنّظمــة، وهــذه اإلبداعــات تســهم بشــكل كبيــر فــي زيــادة إنتاجيـّـة وأداء المنّظمــة 
ــة لهــا دور كبيــر فــي تطويــر وإبــداع الشــركات، ألّن ذلــك ينعكــس علــى األداء بشــكل  بشــكل واضــح. إّن الشــخصيّة القياديّ
ــا، ولديهــا حــّب وشــغف بمــا تفعــل، )غوبتــا، 2010(.  واضــح، والشــخصيّة القياديّــة ال يمكــن لهــا إاّل أن تكــون محفَّــزة ذاتيّ
ــب  ــذه المواه ــب له ــّو المناس ــة الج ــّم تهيئ ــب أن تت ــة، يج ــى المنّظم ــس عل ــذي يعك ــردّي ال ــداع الف ــذا اإلب ــز ه ــن لتعزي ولك

ــاب، 2015(.  )كوت

جدول رقم 26: كيف تقيم رغبة الموظف الذي يعمل بشغف لتعلم ما هو جديد واكتساب مهارات جديدة تساعده في عمله؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validمقبولة51.751.751.7181

عالية85.433.733.7118

94.69.19.132Total
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جدول رقم 27: كيف تقيم مستوى التفكير اإليجابي ومهارات التواصل عند الموظف الذي يعمل بشغف ؟
 Cumulative

PercentValid PercentPercentFrequency

Validيحتاج إلى تحسين51.72.02.07

محايد85.44.34.315

ضمن التوقعات94.639.439.4138

يفوق التوقعات54.354.3190

100.0100.0350Total

ــم مــا هــو جديــد،  تُظهــر النتائــج فــي الجــدول رقــم )26( وجــدول رقــم )27(، أن رغبــة الموّظــف الــذي يعمــل بشــغف لتعلّ
واكتســاب مهــارات جديــدة تســاعده فــي عملــه، هــي عاليــة بنســبة 86.9% حســب عينــة الدراســة ومســتوى التفكيــر اإليجابّي، 
ومهــارات التواصــل عنــد الموّظــف الــذي يعمــل بشــغف، حســب عينــة الدراســة هــي 93.7% ضمــن أو تفــوق التوقّعــات. 
وهــذه النتائــج تــدّل علــى أهّميّــة ســيكولوجيّة التفكيــر اإليجابــّي لــدى الموّظــف المحتــرف، الــذي سيســاعده هــذا النــوع مــن 
التفكيــر فــي عمليـّـة اإلبــداع واالبتــكار وإعطــاء أفــكار تطويريـّـة، تُســهم فــي العمــل بشــكل أســاس، وذلــك ألنـّـه مــدّرب علــى 
اســتخدام ســيكولوجيّة العقــل لديــه، وطاقتهــا اإليجابيـّـة والتركيــز علــى الفــرص فقــط، بعكــس الموّظــف غيــر المحتــرف الــذي 
يســعى للحصــول علــى الراتــب، والعمــل مــن أجــل المــال فقــط ال غيــر، وهــذا مــا أّكــده كليــر )2017(، فــي أن ســيكولوجيّة 
التفكيــر اإليجابــّي عنــد الموّظفيــن، تســاعد بشــكل كبيــر فــي تطويــر المهــارات، وهــذه المهــارات وخصوصــا اإلبداعيـّـة منهــا، 
تبقــى لفتــرة طويلــة فــي ذهــن اإلنســان، ولذلــك يجــب دائمــا تحويــل ســيكولوجيّة التفكيــر لمــا هــو إيجابــّي، ليعكــس ذلــك علــى 

أداء العمــل، وبالتالــي ينعكــس علــى النتيجــة العاّمــة إن كان علــى الصعيــد الشــخصّي أو علــى صعيــد الشــركات. 
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التوصيات: 
بنــاء علــى مــا تقــدّم مــن نتائــج ودراســات ســابقة وخبــرة للباحثيــن فــي هــذا الموضــوع الدقيــق، نجــد أّن توظيــف المــوارد 
ــداع  ــار أســاس لضمــان أداء عــاٍل مــن الموّظفيــن، وكذلــك الســتمرار إب البشــريّة للشــغف باالختصــاص والعمــل، هــو معي

ــات الخاّصــة فــي هــذا الموضــوع: ــك نســتعرض بعــض التوصي وتطــّور الشــركات، كمــا أظهــرت النتائــج ســابقا، ولذل
علــى الشــركات تبنـّـي مفهــوم التوظيــف للشــغف، ووضعــه ضمــن القيــم الداخليـّـة للشــركة واإلعــالن عنــه مــع كّل حملــة   .1

توظيــف. 
علــى الشــركات إبــراز أهّميـّـة التوظيــف للشــغف، عبــر تبنـّـي حمــالت توعويـّـة مــن خــالل نشــاطات الخدمــة المجتمعيـّـة   .2
التــي تتبنّاهــا الشــركات، وتكــون هــذه الحمــالت عبــر زيــارة الجامعــات وأماكــن العمــل ومعــارض التوظيــف وغيرهــا.
ــة والتواصــل  علــى مســؤولي التوظيــف، العمــل علــى نشــر مفهــوم التوظيــف للشــغف، مــن خــالل المقابــالت الوظيفيّ  .3

ــف. ــحين للوظائ ــع المرّش ــّي م ــّي والخارج الداخل
ــة وظيفــة  علــى المنّظمــات اعتمــاد التوظيــف للشــغف، معيــارا أساســا، وعــدم توظيــف مــن يســعى للحصــول علــى أيّ  .4
ألجــل مــردود مــادّّي فقــط، وهــذا األمــر ســيضمن خفــض نســبة دوران الموّظفيــن، وكذلــك ســيضمن اســتبقاء أفضــل 

ــي المنّظمــة. المواهــب وأفضــل المــوارد البشــريّة ف
ــة  ــّل األزمــات االقتصاديّــة والماليّ ــي ظ ــريّة، ف ــوارد البش ــل الم ــى أفض ــاظ عل ــز للحف ــتراتيجيّات التحفي اعتمــاد اس  .5
للمنّظمــات، والتخلّــي فقــط عــن المــوارد البشــريّة التــي ال تســهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر وإبــداع الشــركات واســتمرارها.

ــج  ــى نتائ ــوّي ومــادّّي عل ــى يكــون لهــا مــردود معن ــك حتّ ــن، وذل ــة المطروحــة مــن الموّظفي ــكار اإلبداعيّ ــق األف تطبي  .6
ــي  ــّر ف ــكار الس ــذه األف ــون ه ــد تك ــة، فق ــة واالبتكاريّ ــكار اإلبداعيّ ــتخفاف باألف ــدم االس ــر، وع ــكل مباش ــركة بش الش

ــرة.  ــوقيّة الكبي ــة الس ــى الحّص ــول عل الحص
اعتمــاد ســلّم رواتــب واضــح، يضمــن حصــول الموّظــف علــى مــا يســتحّق فــي المنّظمــة، وبذلــك تضمــن المنّظمــة عــدم   .7
التخلّــي عنهــا مــن المــوارد البشــريّة المميــزة بشــكل ســريع، خصوصــا فــي األزمــات أو عنــد الحصــول علــى فــرص 

أفضــل.
اعتمــاد الترقيــات الداخليـّـة، وعــدم اللجــوء الــى التوظيــف الخارجــّي بشــكل ســريع، فالمــوارد البشــريّة المميـّـزة، تســتحّق   .8

الترقّــي والحصــول علــى الفرصــة إلبــراز المواهــب والمهــارات التــي لديهــا.
عــدم اللجــوء إلــى المزاجيّــة فــي التعامــل مــع زيــادة الرواتــب والترقيــات مــن قبــل المديريــن وأصحــاب العمــل، فهــذه   .9
ــم. ــة عمــل أفضــل بشــكل دائ ــة بحــث عــن بيئ ــي حال ــة نفســيّة ســيّئة، وف ــي حال الممارســات تجعــل المــوارد البشــريّة ف

ــة زرع وتعزيــز الشــغف للعمــل واالختصــاص فــي  10. علــى الباحثيــن والممارســين، العمــل علــى أبحــاث دقيقــة فــي كيفيّ
نفــوس الموّظفيــن، والعمــل علــى تنميتــه بإعطــاء دراســات تجــارب للمنّظمــات.
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الملخص
ــم مــدى جــدارة عميلــه االئتمانيــة، أي يقيــم مــدى كــون العميــل طالــب التمويــل أهــالً ألن      يتعيــن علــى المصــرف أن يُقّيّ
يُمنــح تمويــالً مــن المصــرف مــن عدمــه، وتقييــم تلــك الجــدارة يتعيــن أن يكــون بنــاًء علــى أســباب ووقائــع حقيقيــة حتــى إذا 
مــا أثيــرت مســؤوليته أمكــن للمصــرف دفــع مســؤوليته اســتناداً إلــى أن قــراره بالموافقــة علــى منــح التمويــل أو رفضــه للمنــح 

لــه مــا يبــرره مــن أســباب ووقائــع.

إذاً فاالســتعالم االئتمانــي؛ هــو األســاس الــذي ينطلــق منــه متخــذ القــرار االئتمانــي لتكويــن رأيــه عــن أهليــة طالــب التمويــل 
االئتمانيــة، والمشــرع اإلماراتــي بإصــداره قانــون المعلومــات االئتمانيــة يكــون قــد أضــاف إضافــة كبيــرة آلليــات االســتعالم 

االئتمانــي، وذلــك مــن خــالل إنشــاء شــركة متخصصــة تحتكــر عمليــات االســتعالم االئتمانــي.

ــدد  ــا، كنتيجــة لتع ــي يحتويه ــات الت ــرة المعلوم ــدة، نتيجــة لوف ــد عدي ــة للمصــارف فوائ ــات االئتماني ــر المعلوم ــق تقري ويحق
ــم  ــن تقيي ــي م ــرار االئتمان ــن متخــذ الق ــي تمك ــر، والت ــة للتقري ــرة المعلوماتي ــق الوف ــا يحق ــات بم ــزودي الشــركة بالمعلوم م

ــا. ــات بصحته ــزود الشــركة بالمعلوم ــزم م ــث يلت ــة، حي ــل االئتماني جــدارة العمي

الكلمــات الدالــة: االئتمــان المصرفــي؛ االســتعالم االئتمانــي؛ شــركات االســتعالم؛ شــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة؛ 
شــركات التمويــل.
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Abstract
The bank shall assess its client’s creditworthiness; assess the extent to which the client requesting 
the financing is eligible to be granted the bank’s financing or not. Assessing such eligibility shall be 
based on real reasons and facts so the bank could defend such responsibility in case of prosecution, 
based on its decision to approve or reject funding and its justified reasons and facts.
On the other hand, the credit decision maker should be familiar with the previous transaction 
financing, because such information contributes to the formation of an opinion of the decision 
maker that in turn determines the offer of the fund or not.
So, the credit information is the base for the decision maker upon which the idea about the 
customer’s eligibility who demands credit funding is formed.
The Emirati legislative significantly contribute to the literature of credit information, through 
establishing a specialized company which monopoly credit information operation. Such credit 
information report offers the banks several benefits due to the abundance of information 
contained obtained from the companies several information suppliers. Such matter leads to 
information abundance needed by the report, enabling the credit decision-maker to assess the 
client’s eligibility, where the company’s provider abides by providing true information.

Keywords: Bank credit; credit inquiry; inquiry companies; al Etihad credit bureau; finance 
companies.

مقدمة
تقــوم المصــارف بوظيفتيــن رئيســيتين همــا قبــول الودائــع المختلفــة مــن المودعيــن )أشــخاص طبيعييــن أو اعتبارييــن( وتقديــم 
القــروض المختلفــة للمقترضيــن، فالمصــارف تقــوم باســتثمار أموالهــا المتاحــة بإقــراض العمــالء إلنشــاء مشــروعات جديــدة أو 
ــي كل هــذه األحــوال تعــد  ــدة، فالمصــارف ف ــر مشــروعات قائمــة فعــالً والمشــاركة فــي رؤوس أمــوال مشــروعات جدي تطوي
ــن  ــا وم ــن جديته ــق م ــك للتحق ــراض وذل ــرار باإلق ــل اتخــاذ الق ــة للمشــروعات قب ــن دراســات الجــدوى االقتصادي مجموعــة م
إمكانيــة تحقيــق أهدافهــا ومــن قــدرة هــذه المشــروعات علــى تســديد مــا يســتحق عليهــا مــن أمــوال لخدمــة أي مــن صــور التمويــل.

وإذا كان ذلــك الوضــع يصــدق فــي حالــة المصــارف فيمــا يتعلــق بقبولهــا للودائــع مــن المودعيــن، إال أن األمــر يختلــف تمامــاً 
فــي حالــة شــركات التمويــل اإلســالمية، حيــث حظــر قــرار مجلــس إدارة المصــرف المركــزي رقــم 165/4/2004 بموجــب 
ــول  ــادئ الشــريعة اإلســالمية قب ــاً لمب ــا وفق ــي تباشــر أعماله ــل الت ــى شــركات التموي ــادة الرابعــة عل ــة مــن الم ــرة الثاني الفق
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الودائــع أو القــروض مــن األفــراد وكذلــك فتــح حســابات مــن أي نــوع وبــأي شــكل لألفــراد، قاصــراً بالتالــي قبــول الودائــع 
لشــركات التمويــل علــى األشــخاص االعتبارييــن وذلــك ســنداً للبنــد الرابــع مــن الفقــرة األولــى مــن المــادة الثالثــة مــن القــرار.

ولمــا كان االئتمــان هــو جوهــر النشــاط االقتصــادي، فــإن رشــادة القــرارات المتعلقــة بــه هــي فــي ذاتهــا أكبــر وســيلة لحمايــة 
االقتصــاد القومــي والقطــاع المالــي والمصرفــي وكذلــك اســتقراره، والخطــوة األولــى لمواجهــة مخاطــر المســتقبل تتمثــل فــي 
توفيــر المعلومــات االئتمانيــة وضمــان ســالمتها وحســن اســتخدامها، ولمــا كان هنــاك فاصــل زمنــي بيــن تاريــخ منــح االئتمــان 
وتاريــخ الوفــاء بــه مــن جانــب المقتــرض فــإن ذلــك يعنــي فــي ذاتــه وجــود مخاطــر، فالمخاطــرة تنجــم عــن احتماليــة تغيــر 

الوضــع المالــي للمقتــرض والــذي قــد يعجــزه عــن الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه المقــرض.

بالتالــي فــإن إلمــام المقــرض بكافــة المعلومــات عــن المقتــرض يمكنــه بــال أدنــى شــك مــن اتخــاذ قــراره بالمنــح مــن عدمــه، 
ويتحقــق ذلــك مــن خــالل االســتعالم االئتمانــي فهــو أحــد أهــم الدعائــم التــي يقــوم عليهــا التمويــل الجيــد، وال شــك أن خطــوة 
المشــرع اإلماراتــي بســنه القانــون االتحــادي رقــم 16 لســنة 2010 بشــأن المعلومــات االئتمانيــة ومــا تالهــا مــن صــدور قــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2011 باعتمــاد النظــام األساســي لشــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة، وصــدور الالئحــة 
التنفيذيــة للقانــون المشــار إليــه بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2014 وتعديلهــا الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
29 لســنة 2016، ســيكون لتلــك الخطــوة أثــر كبيــر فــي تغييــر آليــات االســتعالم االئتمانــي، وذلــك مــن خــالل إنشــاء شــركة 

متخصصــة تحتكــر عمليــات االســتعالم االئتمانــي.

ال ريــب فــي أن تقريــر المعلومــات االئتمانيــة يحقــق فوائــد جليلــة للمقرضيــن خصوصــاً شــركات التمويــل وذلــك لقلــة مــا 
لديهــا مــن أمــوال تقدمهــا كائتمــان مقارنــة بالمصــارف، وذلــك نتيجــة للحظــر المقــام عليهــا بقبولهــا للودائــع مــن األفــراد أو 

فتــح حســابات لهــم، ممــا يعنــي أن حاجــة شــركات التمويــل لتقييــم جــدارة العميــل االئتمانيــة أكثــر مــن المصــارف.
ويحقــق تقريــر المعلومــات االئتمانيــة للمســتعلم فوائــد عديــدة نتيجــة لوفــرة المعلومــات التــي يحتويهــا، وذلــك نتيجــة لتعــدد 
مــزودي شــركة المعلومــات االئتمانيــة بمــا يحقــق الوفــرة المعلوماتيــة للتقريــر والتــي تمكــن متخــذ القــرار االئتمانــي مــن تقييــم 

جــدارة العميــل االئتمانيــة.

مشكلة البحث:-
تتمثــل مشــكلة البحــث فــي أن أحــد وظائــف المصــارف وشــركات التمويــل المصرفــي اإلســالمي تتمثــل فــي منــح االئتمــان 
للعمــالء، ومانــح االئتمــان ســواء أكان مصرفــاً أم شــركة تمويــل إســالمي قــد تثــار مســؤوليتهم بصــدد ذلــك االئتمــان ســواء 
اتخــذ قــراراً بمنــح االئتمــان أو اتخــذ قــراره بعــدم منــح االئتمــان ففــي كال الحالتيــن قــد تثــور المســؤولية، فتثــور مســؤولية 
الجهــة المانحــة للتمويــل فــي حالــة قبــول طلــب التمويــل إن كان القــرار لــم يرتكــز علــى أســباب ووقائــع دعتــه التخــاذ القــرار 
بالموافقــة علــى منــح االئتمــان ممــا أدى لزيــادة تعثــر العميــل واتســاع دائــرة مديونيتــه ممــا حــدا بدائنــي العميــل لمقاضــاة مانــح 

االئتمــان عــن خطئــه فــي اتخــاذ قــرار بالموافقــة علــى منــح التمويــل.

كمــا قــد تثــور مســؤولية الجهــة المانحــة للتمويــل فــي حــال اتخاذهــا قــراراً بالرفــض إذا كان قــرار الرفــض ال يســتند إلــى 
أســباب ووقائــع تدعــو إلــى الرفــض، ممــا يعنــي أن المصــرف متعســف فــي رفضــه منــح االئتمــان لطالبــه.

ويتعيــن علــى المصــرف أو شــركات التمويــل المصرفــي اإلســالمي والحــال كذلــك أن يقيــم مــدى جــدارة العميــل االئتمانيــة 
فــي منحــه االئتمــان مــن عدمــه، ولــن يتأتــى ذلــك  إال مــن خــالل االســتعالم عــن طالــب االئتمــان، وتأتــي شــركات االســتعالم 
ــم مــدى  ــة بمــا يمكنهــم مــن تقيي ــراً عــن معامــالت العميــل االئتماني ــدم للمصــارف وشــركات التمويــل تقري المتخصصــة لتق

الجــدارة االئتمانيــة لطالــب االئتمــان.

وبالتالــي تتمثــل المشــكلة التــي يتناولهــا البحــث تحديــداً فــي مــدى مســاهمة تقريــر المعلومــات االئتمانية فــي صناعــة القرارات 
االئتمانيــة أو باألحــرى مــدى قــدرة تقريــر المعلومــات االئتمانيــة فــي تحديــد مــدى جــدارة العميــل االئتمانيــة.
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عوض

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

أدبيات الدراسة:-
د. عاشــور عبــد الجــواد عبــد الحميــد، دور البنــك فــي خدمــة تقديــم المعلومــات دراســة مقارنــة فــي القانونيــن المصــري   .1
والفرنســي، اســتهدفت الدراســة التعــرض ألحــد خدمــات المصــارف أال وهــي خدمــة تقديــم المعلومــات وتعــرض المؤلــف 

لشــركات االســتعالم المتخصصــة كأحــد مصــادر حصــول البنــك علــى المعلومــات لتقديمهــا إلــى طالــب تلــك الخدمــة.
ــرار  ــة للمســؤولية عــن الق ــة والفني ــب القانوني ــي حســنين، الجوان ــد عل ــل و حســن محم ــي الطوي ــم عل دراســة عبدالحكي  .2
االئتمانــي فــي البنــوك، وتعرضــت الدراســة لحــدود ونطــاق المســؤولية عــن القــرار االئتمانــي ســواء فــي مرحلــة صنــع 
القــرار االئتمانــي أو مرحلــة متابعتــه بعــد اتخــاذ قــرار منــح التمويــل، كذلــك المســؤولية المدنيــة والجنائيــة واإلداريــة عــن 
القــرار االئتمانــي، كمــا تعرضــت الدراســة ألركان مســؤولية البنــك عــن االئتمــان الممنــوح ســواء مســؤولية البنــك بصفتــه 
مســؤوال عــن أعمــال تابعيــه أو مســؤولية متخــذ قــرار المنــح شــخصياً، كذلــك تعرضــت الدراســة لضوابــط وشــروط نفــي 
المســؤولية عــن كال مرحلتــي االئتمــان ســواء مرحلــة صنــع القــرار االئتمانــي أو مرحلــة متابعــة االئتمــان بعــد صــدور 

قــرار المنــح.
والتــي   )Daisy P.K, A Study on Credit Information Bureau )INDIA( Limited )CIBIL دراســة  .3
تعــرض فيهــا الباحــث بالدراســة والتحليــل للمعلومــات المتولــده مــن تقريــر المعلومــات االئتمانيــة الصــادر عــن شــركة 
المعلومــات االئتمانيــة الهنديــة وأهميتهــا االقتصاديــة وكذلــك مدلولهــا وتأثيرهــا االقتصــادي. ورغــم أن الدراســة المشــار 
إليهــا تعرضــت لتقريــر المعلومــات االئتمانيــة الصــادر عــن شــركة المعلومــات االئتمانيــة الهنديــة إال أن أهميتــه تنبــع مــن 

كــون األســاس الــذي تنبنــي عليــه تقاريــر المعلومــات االئتمانيــة يــكاد يكــون ثابتــا.

أسئلة الدراسة:-
تستهدف الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:-

ماهي شركة المعلومات االئتمانية وما هي وظائفها.  -
ما هو الشكل القانوني لشركة المعلومات االئتمانية.  -

ــا  ــي ال يحتويه ــات الت ــي البيان ــا ه ــر وم ــا التقري ــي يحتويه ــات الت ــي البيان ــا ه ــة، وم ــات االئتماني ــر المعلوم ــو تقري ماه  -
التقريــر.

كيف يساعد تقرير المعلومات االئتمانية متخذ القرار االئتماني في اتخاذ القرار االئتماني.  -
ما هي حاجة المصارف عموماً وشركات التمويل المصرفي اإلسالمية خصوصاً لتقرير المعلومات االئتمانية.  -

مــا هــو دور تقريــر المعلومــات االئتمانيــة فــي مســؤولية المصــارف وشــركات التمويــل المصرفــي اإلســالمية عــن منــح   -
االئتمــان.

منهجية الدراسة:-
ســيتبع الباحــث كمنهــج للدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن؛ حيــث يعتمــد المنهــج الوصفــي علــى تفســير الوضــع 
القائــم وهــو كمنهــج يتعــدى مجــرد جمــع بيانــات وصفيــة حــول مشــكلة مــا إلــى التحليــل والربــط والتفســير لهــذه البيانــات 
واســتخالص النتائــج منهــا، وبالتالــي فــإن المنهــج الوصفــي فــي الدراســة ســوف يكــون لــه أهميــة بالغــة حيــث إن المشــكلة 
ــة شــركات  ــي لخدم ــة االســتعالم االئتمان ــم خدم ــي تنظي ــة ف ــات االئتماني ــر المعلوم ــي دور تقري ــل ف ــية للبحــث تتمث األساس
التمويــل المصرفــي اإلســالمي والتــي تحتــاج لتقييــم الجــدارة االئتمانيــة لعمالئهــا أكثــر مــن البنــوك نظــراً لكــون أصولهــا أقــل 
مــن نظيراتهــا مــن المصــارف وســوف يســتعين الباحــث لغايــة تحقيــق المنهــج التحليلــي بالمقارنــة بيــن القانــون اإلماراتــي 

وبعــض القوانيــن العربيــة الســيما القانــون المصــري.

وسوف يتبع الباحث التقسيم الثنائي بحيث نقسم الدراسة إلى مبحثين:-
المبحث األول: االستعالم االئتماني وقيمته القانونية للتمويل المصرفي التقليدي واإلسالمي.

المبحث الثاني: أثر خدمات شركة المعلومات االئتمانية على صناعة االئتمان المصرفي.
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

المبحث األول:
االستعالم االئتماني وقيمته القانونية للتمويل المصرفي التقليدي واإلسالمي

تمهيد وتقسيم:-
االئتمــان والمخاطــر وجهــان لعملــة واحــدة، فــال يوجــد ائتمــان بغيــر مخاطــر، ســواء أكان التمويــل إســالمياً أم ربويــاً فكالهمــا 
ال ينفــك عــن المخاطــر حيــث ال ائتمــان بــال مخاطــر )المطلــب األول(، وتتجلــى وظيفــة الباحــث االئتمانــي فــي تحجيــم تلــك 
المخاطــر أو بتعبيــر آخــر الحــد منهــا، ولــن يتمكــن الباحــث االئتمانــي مــن ذلــك إال مــن خــالل دراســة حالــة العميــل والتــي 
مــن خاللهــا يُقّيــم الباحــث االئتمانــي حجــم المخاطــر المتولــدة عــن ذلــك التمويــل وبالتالــي وعلــى هــدي مــا تســفر عنــه تلــك 
الدراســة؛ يتخــد قــراره بمنــح التمويــل مــن عدمــه، وتلــك الدراســة ال تتحقــق إال باالســتعالم عــن العميــل، لذلــك ســوف يتعيــن 
التعــرض للتعريــف باالســتعالم االئتمانــي )المطلــب الثانــي(، ثــم ألهميتــه القانونيــة والتــي تتوافــر أيــاً كان نــوع التمويــل أي 
ســواء كان إســالمياً أم غيــر ذلــك )المطلــب الثالــث(، وأخيــراً مكانــة االســتعالم االئتمانــي كضابــط تمويلــي إســالمي وتقليــدي 

ســواء فــي القانــون اإلماراتــي أو القانــون المقــارن )المطلــب الرابــع(.

المطلب األول:-
مخاطر التمويل المصرفي التقليدي واإلسالمي

أســتناداً للفقــرة األولــى مــن المــادة الثالثــة مــن القانــون االتحــادي رقم 6 لســنة 1985 في شــأن المصــارف والمؤسســات المالية 
والشــركات االســتثمارية اإلســالمية، فــإن للمصــارف اإلســالمية الحــق فــي مباشــرة جميــع أو بعــض الخدمــات والعمليــات 
المصرفيــة والتجاريــة والماليــة واالســتثمارية، كمــا يكــون لهــا الحــق فــي مباشــرة جميــع أنــواع الخدمــات والعمليــات التــي 
تباشــرها المصــارف المنصــوص عليهــا فــي القانــون االتحــادي رقــم 10 لســنة 1980م)1(، وللمؤسســات الماليــة والشــركات 
ــات التســليف  ــام بعملي ــي القي ــة مــن المــادة المشــار إليهــا ف ــرة الثاني االســتثمارية اإلســالمية الحــق أيضــاً ســنداً ألحــكام الفق

واإلقــراض وغيرهــا مــن العمليــات الماليــة وأيضــاً تلقــي الودائــع النقديــة الســتثمارها طبقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية.
واستناداً ألحكام الفقرة األولى من المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 165/6/2004م بشأن نظام شركات 
بما  التمويل  أعمال  كافة  المصرفي ممارسة  التمويل  لشركات  فإن  الشريعة اإلسالمية  لمبادئ  وفقاً  نشاطها  تمارس  التي  التمويل 
يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومن ذلك تقديم التمويل الالزم ألغراض شخصية أو استهالكية وتمويل التجارة واألعمال وفتح 

االعتمادات المستندية وإصدار الكفاالت وخطابات الضمان وغيرها من صور التمويل.

ــات  ــى وجــه ســواء يقومــان بعملي ــل المصرفــي اإلســالمية عل ــإن المصــارف ومؤسســات التموي ــى مــا ســبق؛ ف واســتناداً إل
اإلقــراض)2(، واالختالفــات بينهمــا متعــددة خصوصــاً فــي صيــغ التمويــل كنتيجــة طبيعيــة لالختــالف بيــن التمويــل الربــوي 
واإلســالمي، ففــي المصــارف ومؤسســات التمويــل غيــر اإلســالمية يلجــأ العميــل إلــى طلــب التمويــل والــذي يتقاضــى عنــه 
المصــرف أو مؤسســة التمويــل فوائــد فضــالً عــن العمــوالت والمصروفــات وذلــك بغــض النظــر عــن نتيجــة النشــاط الــذي 
ــي  ــاء ف ــن العلم ــا المحــرم شــرعاً )3(، وال خــالف بي ــد الرب ــد تع ــك الفوائ ــه؛ أي ســواء كســب التاجــر أم خســر وتل ــم تمويل ت
ــا  ــن رب ــا عي ــى أنه ــرض ال خــالف عل ــي الق ــادة المشــروطة ف ــاً شــرعاً فالزي ــاً محرم ــا رب ــة كونه ــد المصرفي مســألة الفوائ
الجاهليــة المجمــع علــى تحريمــه وهــو مــا نــزل القــرآن الكريــم بمنعــه فــي آيــات الربــا)4(، لذلــك فــإن هــذا األســلوب ال تمارســه 
المصــارف وشــركات التمويــل المصرفــي اإلســالمية كونهــا ملتزمــه بأحــكام الشــرع الحنيــف فــال تتعامــل بالربــا ال أخــذاً وال 

.)5(ً عطــاًء وتلجــأ إلــى عقــود شــرعية تحقــق بهــا غايتهــا دون الوقــوع فــي المحظــور شــرعا

قانون المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.  -1

د. جاسم بن سالم الشامي، ضوابط المصارف اإلسالمية والمعامالت فيها وفقاً للقانون االتحادي رقم )6( لسنة 1985م في شأن المصارف والمؤسسات   -2
المالية والشركات االستثمارية اإلسالمية، بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ص ـ6

.http://www.saaid.net/book/open.php?book=1813&cat=96  

د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، البديل اإلسالمي للفوائد المصرفية الربوية، دار الصحابة للتراث بطنطا، الطبعة األولى، 1992م، ص42  -3

د. محمد علي القري، اإلبداعات في عمليات وصيغ التمويل اإلسالمي وانعكاسات ذلك على صورة مخاطرها، بحث مقدم إلى الملتقى السابع   -4
إدارة المخاطر في المصارف اإلسالمية األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان- األردن، 9/2004-27-25م، ص 4.

د. عاشور عبدالجواد عبدالحميد، مرجع سابق، ص 42.  -5
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عوض

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

وتتعــد صــور التمويــل المصرفــي إلــى المضاربــة والمرابحــة والمشــاركة واإلجــارة والســلم واالســتصناع وغيرها)6(مســتهدفة 
فــي جميعهــا العمــل بمقتضــى أحــكام الشــريعة اإلســالمية.

ونخلــص ممــا تقــدم أنــه ال خــالف علــى امتهــان المصــارف وشــركات التمويــل المتخصصــة ســواء أكانــت تعمــل بمقتضــى 
ــدف  ــالف اله ــة الخت ــة طبيعي ــة كنتيج ــغ التمويلي ــالف الصي ــع اخت ــان م ــاط االئتم ــالمية)7( أم ال، لنش ــريعة اإلس ــكام الش أح
المبتغــى مــن التمويــل ففــي األولــى تمويــالً بفائــدة أجمــع الفقهــاء علــى تحريمهــا شــرعاً والثانيــة تنــأى عــن دائــرة الفائــدة 

ــغ تتفــق مــع تعليمــات الشــريعة اإلســالمية. المحرمــة شــرعاً بصي

وليــس هنــاك شــك، فــي أن المصــارف ومؤسســات التمويــل ســواء أتعمــل بمقتضــى أحــكام الشــريعة اإلســالمية أم ال تتعــرض 
للمخاطــر)8( التــي تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن العمليــة االئتمانيــة)9( فمــن األســس المنهجيــة التــي يقــوم عليهــا العمــل المصرفــي 
اإلســالمي القواعــد الفقهيــة، ومنهــا "الغنــم بالغــرم" و "الخــراج بالضمــان" حيــث تؤكــد تلــك القواعــد علــى أهــم ســمة مــن 
ســمات رأس المــال فــي اإلســالم أال وهــي االســتعداد لتحمــل المخاطــر)10(، وال ســبيل لمجابهــة تلــك المخاطــر إال بتقييدهــا 

وتحديدهــا بحيــث تكــون فــي حدودهــا اآلمنــه.

وبالتالــي؛ فــإن الضوابــط الواجــب مراعاتهــا حــال منــح التمويــل -ســواء أكان التمويــل متوافقــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
ــي  ــط هــو وضــع المخاطــر ف ــة الضواب ــل)11(، ألن غاي ــن مــن صــور التموي ــي كال الصورتي مــن عدمــه- يجــب مراعاتهــا ف

حدودهــا اآلمنــه والتــي تحقــق مصلحــة الممــول.

وبالتالــي؛ وحيــث توصلنــا أن المصــارف ومؤسســات التمويــل ســواًء أكانــت تباشــر نشــاطها فــي إطــار إســالمي أم ال فيتعيــن 
التزامهــا بضوابــط منــح االئتمــان المصرفــي والتــي يتمثــل عمادهــا األساســي فــي االســتعالم االئتمانــي.

المطلب الثاني:-
التعريف باالستعالم االئتماني

يعــرف االســتعالم بأنــه "الجهــد المنظــم المتواصــل وفــق ضوابــط مســتقرة ومفاهيــم محــددة وأســاليب متنوعــة بهــدف إمــداد 
صانــع القــرار االئتمانــي بكــم متدفــق مــن البيانــات والمعلومــات بالحجــم والشــكل والتكلفــة المناســبة")12( ، وعرفــه جانــب آخــر 

مــن الفقــه بأنــه "هــو طلــب المعلومــات عــن شــخص معيــن مــن مصــادر مختلفــة أهمهــا الجهــات التــي يتعامــل معهــا")13(.

ويعد االلتزام باالستعالم عمل إيجابي يتمثل في جمع المعلومات من مصادرها المختلفة بهدف تكوين صورة واضحة وكاملة 

د. محمد علي القري، مرجع سابق، ص9.  -6

د. جاسم بن سالم الشامي، مرجع سابق، ص 22-21 و ص 25-26.  -7

د. محمد علي القري، مرجع سابق، ص 7-8.  -8

حول المخاطر التي يتعرض لها المصارف غير اإلسالمية والمصارف اإلسالمية انظر، د. محمد محمود مكاوي، البنوك اإلسالمية ومأزق   -9
بازل من منظور المتطلبات واالستيفاء ، دار الفكر والقانون، المنصورة، ط. 2013، ص 13-30

حيث تتمثل المخاطر التي تتعرض لها المصارف غير اإلسالمية إلى )المخاطر االئتمانية-مخاطر السيولة-المخاطر التشغيلية- مخاطر السوق-   
مخاطر سعر الفائدة- مخاطر الصرف- المخاطر التجارية- خطر المالءة المالية- الخطر التجاري-المخاطر الدولية والمخاطر السياسية( أما 

المخاطر التي تتعرض لها المصارف اإلسالمية فهي )مخاطر مصادر األموال- مخاطر صيغ التمويل- مخاطر العمالء- مخاطر السوق- 
المخاطرالتشغيلية(.

د. محمد محمود مكاوي، مرجع سابق، ص 23.  -10

د. محمد محمود مكاوي، مرجع سابق، ص 199-200.  -11

د. عبدالحميد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، إدارة المخاطر االئتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية،)اإلسكندرية: منشأة   -12
المعارف، ط. 2002(، ط.1، ص 230.

ومشار إليه أيضاً لدى أحمد غنيم، التسهيالت والقروض المصرفية، )بورسعيد: غير معلوم دار النشر، ط. 2011(، ط1، ص 131.

د. محيي الدين إسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك،)القاهرة، دار النسر الذهبي للطباعة، ب ت(،ط 3، ج 1 ص 281.  -13
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

عن العميل طالب التمويل والعملية موضوع التمويل)14(، ويسند إلى إدارة االستعالم بالبنوك وشركات التمويل مهمه االستعالم 
عن العمالء حيث تسند إليها عملية تحديد، وتجميع، وفرز، وتصنيف، وتشغيل، وتحليل كافة البيانات التي تكون اإلدارة بشكل 
عام أو إدارة االئتمان بشكل خاص في حاجة إليها، واستخالص المعلومات الفعالة منها، وإرسال المعلومات إلى متخذ القرار 

بالشكل الذي يتفق مع احتياجاته بالشمول والنوعية المطلوبة والتوقيت المناسب)15(.

ــة  ــوق المصرفي ــق بالس ــذي لح ــي ال ــي والفن ــدم العلم ــور والتق ــع التط ــف م ــتعالم وتتكات ــاط إدارة االس ــاالت نش ــوع مج تتن
ــاالت هــي)16(:- ــك المج ــم تل ــاط االقتصــادي، وأه وبالنش

جمع البيانات عن العمالء طالبي االقتراض، والمتمتعين بالتسهيالت االئتمانية فعالً.  -1
جمع البيانات عن األنشطة االقتصادية التي يرغب البنك أو مؤسسة التمويل في تمويلها والتي يمولها فعالً.  -2

جمــع البيانــات عــن البنــك والمؤسســات الماليــة المنافســة فــي مجــال سياســات االئتمــان وكذلــك المزيــج الخدمــي االئتمانــي   -3
الــذي تقدمــه لعمالئهــا وأي تطــورات تطــرأ علــى هــذا المزيــج.

ــاً بمــا يخــدم  ــة بغــرض تجميعهــا وتحديثهــا دوري ــات والمعلومــات االئتماني ــى البيان ــوع مصــادر الحصــول عل وتتعــدد وتتن
ــة)17(. ــى أكمــل صــورة ممكن ــي عل ــرار االئتمان ــة الق صناعــة وصياغــة ومتابعــة ورقاب

فاالستعالم االئتماني والحال كذلك؛ يهدف إلى تقييم مدى جدارة العميل أو بمفهوم آخر اإلجابة على التساؤل التالي هل العميل 
أهالً ألن يحصل على تقة البنك أو مؤسسة التمويل من عدمه؟ ولإلجابة على ذلك التساؤل فإن إدارة االستعالم بالبنوك وشركات 
 5C's التمويل تسعى لالستعالم عن عمالئها من عدة جهات كي تكون عن العميل معلومات تخص خمسة مجاالت وتعرف بال
وهي اختصار لـ شخصية العميل، كفائته، مالئته المالية، الضمانات المقدمة من جانبه، والظروف المحيطة بنشاط المقترض)18(.

وبالتالــي يتحقــق لمتخــذ القــرار االئتمانــي مــن خــالل االســتعالم، المعلومــات التــي تمكنــه مــن اتخــاذ قــراره بمــا إذا كان العميل 
أهــالً ألن يمنــح التمويــل مــن عدمــه، فــإدارة االســتعالم إذاً بالنســبة لرجــل االئتمــان بمثابــة وحــدة االســتطالع الخارجيــة ، 
وتقريــر االســتعالم االئتمانــي يشــكل أحــد المداخــل الرئيســية لصناعــة قــرارات االئتمــان وبدونــه ال يمكــن إصــدار القــرار 

.)19(ً وإذا صــدر بدونــه يكــون القــرار معيبــا

محسن أحمد الخضيري، االئتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث االئتماني، )القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، ط. 1987م(، ص   -14
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اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

المطلب الثالث:-
األهمية القانونية لالستعالم االئتماني

ال شك أن لعنصر الزمن أهمية بالغة في االئتمان، فاالئتمان كما عرفه البعض "هو الثقة التي يوليها البنك لعميله في إتاحه مبلغ 
معين من المال الستخدامه في غرض محدد خالل فترة محددة ويتم سداده بشروط محددة مقابل عائد مادي متفق عليه")20(، 
وبالتالي فإن هناك فارق زمني بين التاريخ الذي يمنح فيه البنك عميله مبلغ التمويل، والتاريخ الذي يؤدي العميل فيه ماعليه 
من دين ترصد بذمته للبنك، فاحتمالية تذبذب الوضع المالي للعميل بما يجعله غير قادر على الوفاء بما تعهد به لصالح البنك 
يشكل المعنى الحقيقي للمخاطرة، حيث إن البنك قد يفقد ليس فقط ما طمح فيه من عائد من عميله نتيجة لمنحه التمويل، بل إن 

البنك قد ال يتمكن من استرجاع رأس ماله الذي منحه للعميل.

والمخاطرة جزء أصيل في القرار االئتماني، وذهب البعض إلى أنه)21( من الناحية العملية يصعب إلى درجة اإلستحاله أن نجد 
قراراً ائتمانياً خالياً من المخاطر، فالقرار االئتماني في جوهره هو محاوله للسيطرة على على هذه المخاطر والنزول بها إلى 

أدنى مستوى ممكن أو تحجيمها أو إبطال مفعولها نهائياً في الحاالت التي يكون فيها ذلك ممكناً.

وإذا كان البنــك – ســواء كان إســالمياً أم تقليديــاً- يلجــاً لالســتعالم تأمينــاً لمصالحــه مــن خــالل التيقــن مــن مــدى أهليــة العميــل 
لمنحــه االئتمــان؛ إذ إن جمــع المعلومــات يمكنــه مــن دراســة مخاطــر العمليــة المصرفيــة والعمــل علــى الحــد منهــا، ورغــم 
ذلــك اتضــح أن نتائــج المعلومــات التــي يســتجمعها البنــك قــد تتجــاوز حــدود المصلحــة الخاصــة للبنــك ممــا أدى إلــى تحويــل 
االســتعالم إلــى التــزام مهنــي يتعيــن علــى البنــك القيــام بــه)22(، فالمعلومــات التــي يمكــن للبنــك أن يحصــل عليهــا ال تهــدف 
فقــط إلــى حمايــة المصالــح الخاصــة بالبنــك أو شــركة التمويــل بــل تتعداهــا إلــى حمايــة أمــوال المودعيــن أصحــاب الودائــع 

التــي يســتخدمها البنــك أو شــركة التمويــل فــي تمويــل عملياتهــا.

ــه،  ــه ب ــذا األســاس ثقت ــى ه ــي عل ــل ملحــة، إذ يبن ــى االســتعالم عــن العمي ــل إل ــك ومؤسســات التموي ــإن حاجــة البن ــك ف لذل
ويصبــح فــي وضــع يمكنــه مــن تقييــم المخاطــر الناشــئة عــن التعامــل معــه بصــورة أكثــر دقــة)23(، فــإذا كان تقديــر مــالءة 
العميــل أمــراً يســيراً فــي عالقــة فوريــة تبــدأ وتنتهــي فــي فتــرة وجيــزة فإنــه أمــر يتســم بالصعوبــة ويحتــاج إلــى خبــرة وحنكــة 
لتقديــر األمــور فــي حالــة منــح االئتمــان، ألن التقديــر ينصــب علــى عناصــر قائمــة فــي الحاضــر والمخاطــر التــي يتوخــى 

المصــرف تفاديهــا هــي مخاطــر مســتقبلية)24(.

كمــا أن األهميــة القانونيــة لالســتعالم تتجلــى أيضــاً –وإضافــة إلــى تمكيــن صانــع القــرار االئتمانــي مــن بنــاء القــرار االئتمانــي 
علــى أســس واقعيــة- فــي حالــة تضــرر أحــد األشــخاص مــن منــح ائتمــان لعميــل، ففــي حــال منــح البنــك أو شــركة تمويــل 
ائتمــان لتاجــر فــإن ذلــك مــن شــأنه دعــم التاجــر فــي الظهــور بمظهــر الرخــاء واليســر المالــي رغــم أن ذلــك المظهــر غيــر 
مطابــق للحقيقــة فتعامــل معــه عمــالؤه منخدعيــن بهــذا المظهــر الكاذب)25(علــى أســاس ظهــور التاجــر بمظهــر المتيســر ماليــاً 

محسن أحمد الخضيري، مرجع سابق، ص 38  -20

أحمد غنيم، مرجع سابق، ص 89.  -21
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

نتيجــة مــا منحــه البنــك أيــاه مــن ائتمــان، ووقــت أن يفلــس يبــادر دائنــو العميــل بمقاضــاة الممــول علــى ســند مــن أنــه مكــن 
مدينهــم مــن خداعهــم، وتســبب فــي ضيــاع حقوقهــم مــن خــالل تمكيــن مدينهــم مــن مواصلــة العمــل التجــاري نتيجــة تمويــل 
البنــك لــه ومــا ترتــب عليــه مــن ضيــاع أصــول مدينهــم وزيــادة مديونيتــه، والمعتــاد أن يدفــع البنــك عــن نفســه مســؤولية منــح 
ائتمــان خطــأً بأنــه لــم يكــن يعلــم المركــز الحقيقــي للعميــل أو ألن العميــل نفســه قــد خدعــه فأخفــاه عنــه، وللحكــم علــى ســالمة 
هــذا الدفــع مــن عدمــه ينظــر القضــاء فــي كل حالــة علــى حــدة لمعرفــة مــدى التــزام البنــك باالســتعالم وبالتالــي معرفــة مــا إذا 

كان البنــك قــد أدي مــا عليــه فــي خصوصــه مــن عدمــه)26(.

ــك  ــى البن ــم عل ــي القضــاء للحك ــة ويكف ــى الكاف ــة عل ــرض الحــرص والعناي ــام يف ــدأ ع ــاً لمب ــد واجــب االســتعالم تطبيق ويع
بالمســؤولية)27(عن منــح ائتمــان خطــأً أن البنــك أو مؤسســة التمويــل كان يعلــم أو كان باســتطاعته أن يعلــم مركــز العميــل)28(، 
ويتوقــف القــول علــى الخطــأ مــن عدمــه فــي ذلــك الشــأن علــى قــدر الجهــد الــذي يطلــب منــه بذلــه للوصــول إلــى المعلومــة 

الالزمــة فــي كل حالــة وعلــى الوســائل المتاحــة لــه وعلــى ظــروف كل حالــة علــى حــدة.

وتجدر اإلشارة إلى أن القطاع المصرفي يحظى بمركز مهني متميز فهو محط ثقة المودعين حيث يلجأون إليه إليداع أموالهم 
في أيدي أمينه، وهو مصدر التمويل األساسي للمستثمرين، كما أنه يمتلك الوسائل واإلمكانات التقنية والفنية والمهنية التي 
البنك  قدرة  فإن  وبالتالي  الحصول عليها،  المعلومات ووسائل  يمتلك مصادر  أنه  البنك  في  ويفترض  عالياً  تمنحة تخصصاً 
في الحصول على المعلومات يمنحه مجاالً واسعاً من التقدير وتخوله اتخاذ القرار الذي تعتبر المخاطر جزءاً ال يتجزاً منه، 
فالمساهمة المتميزة للقطاع المصرفي في االقتصاد واإليجابيات التي يجنيها البنك نتيجة لممارسة نشاطة والوسائل الهامة التي 

يمتلكها؛ هي التي تبرر وجود وضرورة االلتزام بقواعد الحيطة والحذر من طرف البنك وشركات التمويل)29(.

المطلب الرابع:-
مكانة االستعالم كضابط تمويلي إسالمي وتقليدي في القانون اإلماراتي والقانون المقارن

علــى الرغــم مــن خلــو قانــون المصــرف المركــزي والنظــام النقــدي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة)30( مــن نــص صريــح يلــزم 
البنــوك وشــركات التمويــل العاملــة فــي دولــة اإلمــارات باالســتعالم، إال أن التــزام المصــارف وشــركات التمويــل يستشــف 
مــن خــالل نــص المــادة 105 مــن القانــون المذكــور حيــث تلتــزم المصــارف التجاريــة بتزويــد المصــرف المركــزي بالبيانــات 
ــل منظومــة  ــي تفعي ــي تدعــم المصــرف المركــزي ف ــك مــن المســتندات الت ــر ذل ــة وغي والكشــوفات والمعلومــات اإلحصائي
تجميــع إحصائيــات االئتمــان المصرفــي، حيــث إن آليــة العمــل المتبعــة فــي مراكــز تجميــع إحصائيــات االئتمــان المصرفــي 
فــي البنــوك المركزيــة تتيــح بالطبــع للبنــوك العاملــة فــي الدولــة وشــركات التمويــل االطــالع علــى التقريــر المجمــع الخــاص 

بعمالئهــا الصــادر عــن إدارة تجميــع مخاطــر االئتمــان بالمصــارف المركزيــة )مركــز المخاطــر(.

وتلتــزم كذلــك المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات االســتثمارية اإلســالمية بــذات االلتــزام المنصــوص عليــه بموجــب 
المــادة 105 مــن قانــون المصــرف االتحــادي وذلــك إســتناداً إلــى نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن قانــون المصارف 
والمؤسســات الماليــة والشــركات االســتثمارية اإلســالمية)31( والتــي ألزمــت المصــارف والمؤسســات والشــركات اإلســالمية 

أ.د. علي جمال الدين، مرجع سابق ص 764.  -26

لمزيد من المعلومات عن المسئولية عن القرار االئتماني انظر، حسن محمد علي حسنين و عبد الحكيم على الطويل، الجوانب القانونية والفنية   -27
للمسئولية عن القرار االئتماني في البنوك، مطابع الوالء الحديثة ط. القاهرة 2001م، ص 31 وما بعدها.

أ.د. علي جمال الدين، مرجع سابق ص764.  -28

آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص241-242.  -29

القانون االتحادي رقم 10 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم الثاني والثمانين بتاريخ 11 أغسطس 1980م.  -30

القانون االتحادي رقم 6 لسنة 1985م.  -31
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بالخضــوع لاللتزامــات المنصــوص عليهــا فــي قانــون المصــرف المركــزي وقواعــد العــرف الســائدة)32( )33(.

إضافــة إلــى مــا ســبق؛ تلــزم قــرارات وتعاميــم المصــرف المركــزي اإلماراتــي المصــارف وشــركات التمويــل باالســتعالم 
عــن العمــالء والدخــول إلــى نظــام االئتمــان التجــاري -وهــو أحــد أنظمــة مركــز المخاطــر بالمصــرف المركــزي- لالســتعالم 

عــن أي عميــل مقتــرض والحصــول علــى تقريــر مجمــع عنــه)34(.

ويشــكل الواقــع العملــي الــذي يحكــم النشــاط المصرفــي األســاس األقــوى لاللتــزام باالســتعالم فأهميــة المصالــح والمخاطــر 
اللصيقــة بعمليــات التمويــل؛ توجــب االحتيــاط لهــا بخطــوات مدروســه ترتكــز فــي المقــام األول علــى المعلومــات التــي يتــم 

جمعهــا، كمــا أن البنــك وهــو فــي دور متميــز مهنيــاً واقتصاديــاً يتــاح لــه الحصــول علــى معلومــات قــد ال تتــاح لغيــره)35(.

واألمر على ذات المنوال فيما يتعلق بالقانون الفرنسي؛ حيث يخلوا القانون الفرنسي من نص صريح يلزم البنك باالستعالم قبل 
الدخول في عالقة تمويلية مع عميله أو في حال تجديد التمويل له، إال أن العرف المصرفي المكرس بالتعليمات اإلدارية الصادرة 

عن البنك المركزي قد رسخ هذا االلتزام نهائياً على عاتق البنك)36(، وهو بالتالي يعد واجباً مهنياً تفرضه طبيعة المهنة)37(.

إال أن الوضــع فــي مصــر ليــس علــى عكــس ماهــو فــي دولــة اإلمــارات وفرنســا، فاالســتعالم ليــس واجبــاً مهنيــاً فقــط بــل هــو 
واجــب قانونــي وذلــك ســنداً لنــص المــادة 63 مــن قانــون البنــك المركــزي المصــري)38(، فعلــى هــدي نــص المــادة المذكــورة 
فــال يمكــن للبنــك التأكــد مــن الجــدارة االئتمانيــة وصحــة المعلومــات المقدمــة مــن العميــل إال مــن خــالل االســتعالم، وأيضــاً 
وباإلضافــة إلــى نــص المــادة 63 فــإن فقــرة )جـــ( مــن المــادة 19 مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون البنــك المركــزي)39( جــاءت 
قاطعــة فــي داللتهــا علــى وجــوب االســتعالم عــن العميــل حيــث جــاء نصهــا علــى أنــه "يتعيــن علــى البنــك عنــد تقديــم التمويــل 
أو التســهيل االئتمانــي للعميــل مراعــاة الضوابــط اآلتيــة:- جـــ: اســتيفاء االســتعالم عــن العميــل مــن مصــادر موثــوق فيهــا وفقاً 

للنمــاذج التــي يعتمدهــا مجلــس إدارة البنــك، مــع مراعــاة تجديــد االســتعالم مــرة علــى األقــل كل ســتة أشــهر".

فالفقــرة )جـــ( مــن المــادة 19 مــن الالئحــة التنفيذيــة أسســت عــدة ضوابــط كــي يحقــق االســتعالم الهــدف المرجــو منــه وتتمثــل 
تلــك الضوابــط فيمــا يلــي:-

استيفاء االستعالم عن العميل من مصادر موثوق فيها.  -1
أن يتم االستعالم عن العميل وفقاً للنماذج التي يعتمدها مجلس إدارة البنك)40(.  -2

يجب أن يتم تجديد االستعالم عن العميل مرة على األقل كل ستة أشهر.  -3
وإيمانــاً مــن المشــرع المصــري بأهميــة االســتعالم المصرفــي؛ فقــد أنشــأ بموجــب المــادة 66 مــن قانــون البنــك المركــزي 

"وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون االتحادي رقم )10( لسنة 1980 م، وللقانون االتحادي رقم  )8( لسنة 1984 م، المشار   -32
إليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون".

نحو خضوع المصارف اإلسالمية لقانون المصرف المركزي والنظام المركزي وتنظيم المهنة المصرفية انظر: د. جاسم بن سالم الشامسي،   -33
مرجع سابق، ص 17-18.

http://www.centralbank.ae/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=109  -34

آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص246.  -35

Le Tournea PH, De L'allegement de lobligation de renseignement au de conseil, dalloz,1987, p61  -36
نقال عن آيت وازو زينة، مرجع سابق، ص 246.  

د. صالح إبراهيم شحاته، ضوابط االئتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، )القاهرة: دار النهضة العربية، ط. 2008(،ط.1، ص   -37
.225

حيث تنص المادة 63 على أنه "يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم االئتمان للعمالء التي تتبع للتأكد من الجدارة االئتمانية وصحة   -38
المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا االئتمان ونظام الرقابة على أستخدامه".

الصادرة بقرار رئيس الجههورية رقم 101 لسنة 2004.  -39

ويشير البعض إلى أن "واضع القانون فطن لهذا األسلوب خشية إغفال بيانات جوهرية أو أساسية يتطلبها القرار االئتماني"  -40
انظر د. صالح إبراهيم شحاته، مرجع سابق، ص 225.  
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

نظامــاً مركزيــاً لتســجيل أرصــدة التمويــل والتســهيالت االئتمانيــة المقدمــة لعمــالء البنــوك العاملــة فــي مصــر، وكذلــك أنشــأ 
نظامــاً لتســجيل أرصــدة التمويــل المقدمــة مــن شــركات التأجيــر التمويلــي، وشــركات التمويــل العقــاري لعمالئهــا، ونــص 
بموجــب المــادة 67 علــى أن "يعــد البنــك المركــزي فــور اســتقباله المعلومــات عــن أرصــدة التمويــل والتســهيالت االئتمانيــة 
المقدمــة مــن البنــوك بيانــاً مجمعــاً عمــا تــم تقديمــه لــكل عميــل وكذلــك أطرافــه المرتبطــة"، وألــزم المشــرع بموجــب الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 67 كل بنــك بوجــوب االطــالع علــى البيــان المجمــع الخــاص بــأي عميــل وأطرافــه المرتبطــة قبــل منحــه 

تمويــالً أو تجديــد ذلــك التمويــل، وللبنــك أن يطلــب مســتخرجاً مــن ذلــك البيــان.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الوضــع المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 67 مــن حيــث الــزام البنــوك باالطــالع علــى 
البيــان المجمــع الخــاص بالعميــل لــم يكــن معهــوداً فــي ظــل قانــون البنــوك واالئتمــان)41(، حيــث أنــه وســنداً للفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة 55 فــإن إطــالع البنــك علــى البيــان المجمــع الخــاص بالعميــل أمــراً جوازيــاً للبنــك فلــه أن يطلــع ولــه أال يطلــع)42(، 
وبمقارنــة نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 67 ونــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 55 يتضــح أن المشــرع المصــري ألــزم جميــع 
البنــوك باالطــالع علــى البيــان المجمــع الــذي يصــدر عــن إدارة تجميــع مخاطــر االئتمــان بالبنــك المركــزي وليــس ذلــك إال 
دليــال علــى أهميــة البيــان المجمــع كأحــد أوجــه االســتعالم عــن العميــل مــن خــالل مــا يوفــره مــن معلومــات هائلــة عــن العميــل 

تخــص معامالتــه الســابقة لــدى الجهــات الخاضعــة إلشــراف البنــك المركــزي.
 

المبحث الثاني:
أثر خدمات شركة المعلومات االئتمانية على صناعة االئتمان المصرفي

تمهيد وتقسيم:-
خطى المشرع اإلماراتي خطوة جادة نحو جودة صناعة االئتمان وذلك بسنه القانون االتحادي رقم 16 لسنة 2010 بشأن 
المعلومات االئتمانية وما تالها من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2011 باعتماد النظام األساسي لشركة االتحاد 
للمعلومات االئتمانية، وصدور الالئحة التنفيذية للقانون المشار إليه بقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 وتعديلها الصادر 
بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 وذلك بإنشاء شركة تختص بعمليات االستعالم االئتماني، والتي سيكون لها بالغ 
األثر على تكوين رأي متخذ القرار االئتماني من خالل معلومات يضمن القانون دقتها وصحتها فيما يخص معامالت المستعلم 
عنه االئتمانية السابقة بخمس سنوات على تاريخ تقديم طلب االستعالم وإصدار تقرير المعلومات االئتمانية عن المستعلم عنه، 
لذلك سوف نتعرض في ذلك المبحث من الدراسة للتعريف بشركة المعلومات االئتمانية ونظامها القانوني )المطلب األول(، 
ماهية خدمات شركة المعلومات االئتمانية )المطلب الثاني(، ما يحويه وماال يحويه تقرير المعلومات االئتمانية من معلومات 

)المطلب الثالث(، وأخيراً أثر خدمات الشركة على المصارف وشركات التمويل اإلسالمي )المطلب الرابع(.

المطلب األول:-
التعريف بشركة المعلومات االئتمانية ونظامها القانوني

نتعــرض فــي ذلــك المطلــب مــن الدراســة لماهيــة شــركة المعلومــات االئتمانيــة )الفــرع األول(، ثــم نتعــرض لنظــام شــركة 
المعلومــات االئتمانيــة القانونــي )المبحــث الثانــي(.

الفرع األول:
التعريف بشركة المعلومات االئتمانية

ســنداً لنــص المــادة األولــى مــن القانــون االتحــادي رقــم 6 لســنة 2010 بشــأن المعلومــات االئتمانيــة)43(، فإن شــركة المعلومات 

الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975.  -41

تنص الفقرة التانية من المادة 55 على أن "تعد اإلدارة المركزية لتجميع إحصائيات االئتمان المصرفي بياناً مجمعاً عن التسهيالت االئتمانية التي   -42
تمنحها البنوك والمنشآت لكل عميل دون ذكر اسم البنك ويجوز ألي بنك أو منشأة أن تطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيالً 

ائتمانياً أو أن يطلب مستخرجاً من هذا البيان وذلك طبقاً لألوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من مجاس إدارة البنك المركزي".

المنشور في الجريدة الرسمية العدد خمسمائة وثالثة عشر- السنة األربعون 5 ذو الحجة 1431هـ 13- أكتوبر 2010.  -43
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االئتمانيــة هــي "الشــركة التــي تنشــأ لممارســة أعمــال طلــب وجمــع وحفــظ وتحليــل وتبويــب واســتخدام وتــداول المعلومــات 
ــر  ــر أدوات ومعايي ــداد وتطوي ــة، وإع ــات االئتماني ــر المعلوم ــدار تقري ــي وإص ــجل االئتمان ــداد الس ــاً إع ــة، وأيض االئتماني

المخاطــر ومــا يتعلــق بهــا وفقــاً ألحــكام هــذا القانــون".

بالتالــي؛ فــإن شــركة المعلومــات االئتمانيــة هــي الشــركة التــي يكــون غرضهــا ممارســة األعمــال التــي تمكنهــا مــن إصــدار 
تقريــر المعلومــات االئتمانيــة، وهــو حســب المــادة األولــى مــن قانــون المعلومــات االئتمانيــة " تقريــر إلكترونــي أو ورقــي 
تصــدره الشــركة بنــاء علــى طلــب مســتلم تقريــر المعلومــات االئتمانيــة يتضمــن معلومــات صحيحــة وواقعيــة ومحدثــة يبيــن 

فيــه وصــف ووضــع األهليــة والقــدرة االئتمانيــة للشــخص المســتعلم عنــه".

ــل،  ــظ، وتحلي ــع، وحف ــب، وجم ــة طل ــم عملي ــإن تنظي ــة؛ ف ــات االئتماني ــون المعلوم ــن قان ــة م ــادة الرابع ــص الم ــتناداً لن واس
ــى  ــاء عل ــة بن ــم تنظيم ــة، يت ــجالت االئتماني ــداد الس ــة، وإع ــات االئتماني ــة المعلوم ــداول، وحماي ــتخدام، وت ــب، واس وتبوي
الضوابــط التــي يضعهــا المصــرف المركــزي وذلــك علــى هــدي مــا ورد النــص عليــه بموجــب قانــون المعلومــات االئتمانيــة 

ــة. ــه التنفيذي والئحت

ــة التــي تمكــن  ــات العمومي ــة فــي المــواد مــن الخامســة وحتــى الخامســة عشــرة اآللي ــد حــدد قانــون المعلومــات االئتماني وق
الشــركة مــن تحقيــق غرضهــا المشــار إليــه فــي المــادة الثالثــة مــن القانــون.

ــد  ــرين القواع ــة والعش ــى الثاني ــة وحت ــن الرابع ــواد م ــي الم ــة)44( ف ــات االئتماني ــون المعلوم ــة لقان ــة التنفيذي ــددت الالئح وح
التفصيليــة التــي تمكــن الشــركة مــن تحقيــق أغراضهــا، وذلــك مــن خــالل تحديــد وســائل تزويــد الشــركة بالمعلومــات التــي من 
خاللهــا ســيتم تكويــن وإنشــاء قاعــدة بيانــات الشــركة والتــي مــن خاللهــا ســتتمكن الشــركة مــن إصــدار التقاريــر االئتمانيــة.
ــركة  ــل ش ــط عم ــأن ضواب ــم 67/5/2015 بش ــزي رق ــرف المرك ــس إدارة المص ــرار مجل ــدر ق ــخ 8/7/2015 ص وبتاري
ــظ،  ــع، وحف ــب، وجم ــة نشــاط طل ــا بمزاول ــدة المصــرح له ــة الوحي ــة وهــي الشــركة االتحادي ــات االئتماني ــاد للمعلوم االتح
ــي  ــة، والت ــر االئتماني ــة، وإصــدار التقاري ــة، وإعــداد الســجالت االئتماني ــداول المعلومــات االئتماني ــل، واســتخدام، وت وتحلي

ــا األساســي)45(. ــاد نظامه ــنة 2011 باعتم ــم 18 لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل صــدر ق

ــه  ــذي انتهجت ــى ذات النســق ال ــه وعل ــذي نشــأت ألجل ــق الشــركة للغــرض ال ــا يخــص تحقي ــا وفيم ــط المشــار إليه والضواب
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المعلومــات االئتمانيــة، فقســمت الضوابــط فــي ذلــك الشــأن إلــى تحديــد التزامــات أطــراف عالقــات 

المعلومــات االئتمانيــة لغايــة خــروج تقريــر المعلومــات االئتمانيــة إلــى حيــز الوجــود.

فحــدد القانــون والالئحــة والضوابــط، التزامــات الجهــات المــزودة لشــركة المعلومــات االئتمانيــة بالمعلومــات، والتــي تمثــل 
حجــر األســاس لتكويــن قاعــدة معلوماتهــا والتــي مــن خاللهــا ســيتم إعــداد وإصــدار تقريــر المعلومــات االئتمانيــة، وأيضــاً 

التزامــات مســتلم التقريــر االئتمانــي وكذلــك االلتزامــات الخاصــة بشــركة المعلومــات االئتمانيــة.

الفرع الثاني:-
النظام القانوني لشركة المعلومات االئتمانية:-

اســتناداً لنــص المــادة التاســعة مــن قانــون المعلومــات االئتمانيــة ونفــاذاً ألحكامــه؛ فــإن شــركة المعلومــات االئتمانيــة تنشــأ 
لتنظيــم طلــب، وجمــع، وحفــظ، وتحليــل، وتبويــب، واســتخدام، وتــداول المعلومــات االئتمانيــة، وتتمتــع الشــركة بالشــخصية 

االعتباريــة واألهليــة القانونيــة الالزمــة لمباشــرة نشــاطها.

الجدير باإلشارة أن قانون المعلومات االئتمانية والئحته التنفيذية خليا تماماً من تحديد الشكل القانوني الذي يتعين على شركة 
المعلومات االئتمانية أن تتخذه شكالً لها، كما خال القانون المذكور والئحته التنفيذية من تحديد مقدار رأس المال الذي يجب أال 

المنشور في الجريدة الرسمية العدد خمسمائة وثالثة وستون- السنة الرابعة واألربعون- 1 رجب 1435هـ- 30 أبريل 2014م.  -44

الصادر بتاريخ 4 شعبان 1432هـ الموافق 5 يوليو 2011م.  -45
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

يقل عنه رأس مال شركة المعلومات االئتمانية، وذلك عكس ما عليه الحال في مصر حيث أنه واستناداً لنص المادة 67 مكرر 
من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقدي)46( فإن الشكل القانوني لشركة االستعالم والتصنيف االئتماني يجب أن 

يكون في شكل شركة مساهمة وأال يقل رأس مال الشركة المدفوع عن خمسة ماليين جنيه.

ويــرى الباحــث أن الســبب فــي ذلــك يتمثــل فــي غايــة المشــرع اإلماراتــي فــي الترخيــص لشــركة معلومــات ائتمانيــة واحــدة 
فقــط ويســتدل علــى ذلــك مــن خــالل ثالثــة أمــور:-

أوالً:- تعريــف المشــرع للشــركة فــي المــادة األولــى بنصــه علــى أنهــا "الشــركة التــي تنشــأ تنفيــذاً ألحــكام هــذا القانــون..." 
وحيــث خلــت نصــوص القانــون المذكــور والئحتــه التنفيذيــة ممــا يفــي جــواز تأســيس شــركات متعــددة لذلــك الغــرض، إضافــة 
إلــى أن تعريــف المشــرع لشــركة المعلومــات االئتمانيــة بأنهــا "الشــركة" وليســت مثــالً "هــي شــركة تنشــأ تنفيــذاً ألحــكام هــذا 

القانــون..." يــدل علــى أن الشــركة ســوف تكــون واحــدة فقــط.

ثانياً:- أوضح المشرع في المادة الرابعة من القانون أن عملية الشركة التي تنشأ لممارسة أعمال طلب، وجمع، وحفظ، وتحليل، وتبويب، 
واستخدام، وحماية المعلومات االئتمانية، وإعداد السجالت االئتمانية، وتقارير المعلومات االئتمانية وتنظيمها يخضع للضوابط التي 
يضعها المصرف المركزي، وصدر قرار مجلس إدارة المصرف المركزي بإصدار تلك الضوابط بمسمى "ضوابط عمل شركة االتحاد 
للمعلومات االئتمانية"، وبالتالي فإن الضوابط خاصة بشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية فقط ، فلو أن هناك نية لوجود شركات متعددة 

تعمل في مجال المعلومات االئتمانية لكانت القواعد والضوابط قد صدرت بدون اإلشارة إلى اسم شركة االتحاد.

جديــر باإلشــارة أن ذلــك الوضــع فــي دولــة اإلمــارات مغايــر لمــا هــو عليــه الوضــع فــي مصــر – وهــي أول دولــة عربيــة 
ــد  ــل وقواع ــة بنظــام العم ــد المتعلق ــث صــدرت القواع ــي)47(- حي ــتعالم االئتمان ــال االس ــي مج أنشــأت شــركة متخصصــة ف
تبــادل المعلومــات والرقابــة علــى تلــك الشــركات)48( تحــت مســمى "القواعــد المنظمــة لعمــل شــركات االســتعالم والتصنيــف 
ــة البنــك المركــزي علــي هــذه الشــركات وقواعــد وإجــراءات  ــادل المعلومــات والبيانــات ونظــام رقاب االئتمانــي وقواعــد تب
ــد  ــي والنق ــاز المصرف ــزي والجه ــك المرك ــون البن ــن قان ــرر م ــادة 67 مك ــى أن الم ــة إل ــا"، إضاف ــص له ــروط الترخي وش
والــذي جــاء نصــه علــى أن "لمجلــس إدارة البنــك المركــزي أن يرخــص للشــركات بتقديــم خدمــات االســتعالم والتصنيــف 
االئتمانــي...." ممــا يســتدل عليــه مــن خــالل الصياغــة إجــازة المشــرع المصــري للترخيــص ألي عــدد مــن الشــركات بالعمــل 

بمجــال المعلومــات االئتمانيــة وهــو مــا ال يســتوعبه النــص فــي قانــون المعلومــات االئتمانيــة.

ثالثــاً:- رأس مــال شــركة االتحــاد حكومــي 100% )49( وهــو مــا يعــزز مــن الشــك نحــو تأســيس شــركات معلومــات ائتمانيــة 
للعمــل بجانــب شــركة االتحــاد فــي الســوق اإلماراتــي علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة الصرفــة خصوصــاً مــع الصياغــة 

التشــريعية لقانــون المعلومــات االئتمانيــة والتــي تبعــث علــى االعتقــاد بذلــك.

والجديــر باإلشــارة فــي ذلــك الصــدد أن الشــركة المصريــة لالســتعالم االئتمانــي)I-Score )50 يســاهم فــي رأســمالها خمســة 
وعشــرون بنــكاً باإلضافــة إلــى الصنــدوق المصــري االجتماعــي للتنميــة)51( بمبلــغ وقــدرة 30 مليــون جنيــة مصــري موزعــا 

القانون رقم 88 لسنة 2003 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر بتاريخ 15/6/2003 المعدل بالقانون 93 لسة 2005.  -46

حيث صدر القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل القانون رقم 88 لسنة 2003.  -47

الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري المنعقد بتاريخ 17 يناير 2006م.  -48

حيث عرفت المادة األولى من النظام األساسي لشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية المساهم بأنه "الحكومة االتحادية للدولة، المالك الوحيد   -49
لكافة األسهم في رأس مال الشركة وفقاً ألحكام هذا النظام".
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علــى ســبعة مالييــن جنيــه وخمســمائه ألــف ســهم قيمــة كل ســهم أربعــة جنيهــات جميعهــا أســهم نقديــة)52(.

وعــودة إلــى النظــام القانونــي لشــركة المعلومــات االئتمانيــة؛ فقــد حــددت المــادة األولــى مــن النظــام األساســي لشــركة االتحــاد 
ــام  ــدد النظ ــي ، وح ــو ظب ــة أب ــا مدين ــة)54( مقره ــاهمة عام ــون شــركة مس ــأن تك ــكل الشــركة ب ــة)53(  ش ــات االئتماني للمعلوم
األساســي مــدة الشــركة بـــ 100 عــام تبــدأ مــن تاريــخ تســجيل الشــركة فــي الســجل التجــاري وتجــدد تلقائيــاً لمــدد متعاقبــة 
مالــم يتــم حلهــا ألي ســبب مــن األســباب الــواردة فــي نظــام تأســيس الشــركة)55(، والجديــر بالذكــر أن الشــركة مســتثناة مــن 
أحــكام حــل الشــركات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة 8 لســنة 1984 والمعــدل بالقانــون االتحــادي رقــم 

2 لســنة 2015)56(.

ويبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه 100 مليــون درهــم، مــوزع علــى 2 مليــون ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا 100 درهــم 
للســهم الواحــد ويبلــغ رأس المــال المدفــوع 120 مليــون درهــم وجميــع أســهم الشــركة نقديــة مدفوعــة بالكامــل)57(، وجميــع 
األســهم اســمية مملوكــة بالكامــل للحكومــة االتحاديــة للدولــة)58(، واســتثنى النظــام األساســي للشــركة فــي حــال رغبتهــا زيــادة 
ــركات  ــون الش ــن قان ــواد 202، 203، 204 ،205 ،206 م ــوع للم ــدة الخص ــهم جدي ــدار أس ــق إص ــن طري ــال ع رأس الم

ــة)59()60(. التجاري

وأجــاز النظــام األساســي للشــركة)61( بيــع المســاهم لألســهم أو التنــازل عنهــا أو تحويلهــا بمجــرد صــدور الرخصــة التجاريــة 
للشــركة واســتثناء مــن حكــم المــادة 173 مــن قانــون الشــركات التجاريــة)62(.

ــي المــواد 158، 159،  ــا ف ــا ال تخضــع للقواعــد المنصــوص عليه ــا مملوكــة لمســاهم واحــد؛ فإنه ــا أن الشــركة ولكونه كم
160، 161 مــن قانــون الشــركات)63( بخصــوص إصــدار شــهادات األســهم للمســاهمين، ولــذات الســبب فــإن الشــركة مســتثناة 
مــن الخضــوع لحكــم المــادة 162 مــن قانــون الشــركات)64(، واســتثناء مــن نــص المــادة 200 مــن قانــون الشــركات)65( فإنــه 

وذلك حسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة المصرية لالستعالم االئتماني وللمزيد انظر:  -52
 http://www.i-score.com.eg/Arabic/Arabic-About-Us/Arabic-History
الجدير باإلشارة أن النظام األساسي للشركة المصرية لالستعالم االئتماني غير منشور بأي وسيلة من وسائل النشر بعكس حال شركة االتحاد   

للمعلومات االئتمانية وذلك من وجهة نظر الباحث يتعارض مع قواعد اإلفصاح والشفافية وممارساتها الجيدة.
حول اإلفصاح والشفافية انظر د. أحمد خضر، حوكمة الشركات في القانون المصري اإلفصاح والشفافية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة   

عين شمس، 2011، ص 279-297.

الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2011م الصادر بتاريخ 4 شعبان 1432هـ 5 يوليو 2011م.  -53
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المادة 4 من النظام األساسي للشركة.  -56
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م8 فقرة 1 من النظام األساسي للشركة.  -58

م8 فقرة 2 من النظام األساسي للشركة.  -59

المواد 202 ،203 ،204 ،205، 206 من قانون الشركات التجارية 8 لسنة 1984 مستبدلة بالمواد 196، 197، 198، 199 من قانون   -60
الشركات التجارية الجديد رقم 2 لسنة 2015م.

م12 من النظام األساسي للشركة.  -61

والخاصة بحظر تداول األسهم النقدية التي يكتتب فيها المؤسسون أو األسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين   -62
ماليتين على األقل من تاريخ إعالن تأسيس الشركة، المادة 173 من قانون الشركات مستبدلة بالفقرة األولى من المادة 215 من قانون 

الشركات التجارية الجديد 2 لسنة 2015.

فقرة 1 من المادة 13 من النظام األساسي للشركة.  -63

المستبدلة بالفقرة 1 من المادة 212 من قانون الشركات الجديد.  -64

المستبدلة بالمادة 194 من قانون الشركات الجديد.  -65
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

يجــوز للشــركة زيــادة رأســمالها حتــى وإن لــم يتــم ســداد رأس مالهــا المصــرح بــه كامــالً)66(، وتكــون الزيــادة فــي رأس مــال 
الشــركة بموجــب قــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة بصفتــه ممثــالً عــن الجمعيــة العموميــة للشــركة، وكذلــك تخفيــض رأس 
المــال وذلــك بعــد ســماع تقريــر مدقــق الحســابات، وفــي حالــة الزيــادة يحــدد مقدارهــا وســعر إصــدار األســهم ويبيــن فــي 

حالــة التخفيــض مقــداره وكيفيــة تنفيــذه)67(.

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء)68(، ولما كانت الشركة مملوكة لمساهم لذلك فإن 
النظام األساسي للشركة استثناها من الخضوع للمادة 95 من قانون الشركات)69( والخاصة بتعيين المجلس عن طريق االنتخاب، 
العمومية  الجمعية  من  المجلس  بانتخاب  والخاصة  الشركات)70(  قانون  من   96 للمادة  الخضوع  من  مستثناة  الشركة  أن  كما 
للشركة، واستثنى القرار أعضاء مجلس اإلدارة من القيد المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون الشركات)71( بخصوص عدم 
جواز إشتراك عضو مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة، وال أن يكون رئيساً ألكثر من شركتين، واستثنى مجلس 
اإلدارة أيضاً من القيد المنصوص عليه بالمادة 99 من القانون)72( والخاص بانتخاب مجلس اإلدارة رئيس المجلس حيث يتم 

تعيين الرئيس ونائبه بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتشكيل المجلس)73(.

كمــا ال يشــترط تمتــع أعضــاء المجلــس بجنســية دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة)74(، والمجلــس كذلــك مســتثنى مــن تقديــم 
قائمــة مفصلــة ومعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة موضــح بهــا أســماء رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وصفاتهــم وجنســهم والتــي 
يجــب إخطــار وزارة التجــارة بهــا فــي أول ينايــر مــن كل عــام)75(، كمــا أن الشــركة مســتثناة مــن الخصــوع لنــص المــادة 102 
ــع عــدد  ــس اإلدارة أو إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة رب ــو مركــز أحــد أعضــاء مجل ــون الشــركات)76( والخاصــة بخل مــن قان
األعضــاء حيــث نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 17 مــن النظــام األساســي علــى أن وزيــر الماليــة يجــب فــي حالــة خلــو 

شــغور مقاعــد ربــع األعضــاء الرفــع فــوراً بذلــك لمجلــس الــوزراء إلصــدار قــرار بتعييــن أعضــاء جــدد.

كما أن الشركة مستثناة بموجب نظامها من نص المادة 104 من قانون الشركات)77( والخاصة بتمثيل الشركة وتوقيع رئيس 
المجلس على معامالت المجلس وتقيده بقرارات المجلس وتفويض غيره من أعضاء المجلس في بعض صالحياته حيث حددت 

المادة الثامنه وما بعدها من النظام األساسي للشركة األمور الخاصة بالتمثيل والتوقيع والتفويض.

كذلــك تــم اســتثناء الشــركة مــن الخضــوع لنــص المــادة 105 مــن قانــون الشــركات)78( فيمــا يخــص األغلبيــة الواجــب توافرهــا 
إلصــدار القــرارات حيــث يجــب أن تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة ثلثــي أصــوات األعضــاء الحاضريــن وليــس األغلبيــة 

البســيطة ألصــوات األعضــاء الحضــور وذلــك ســنداً للفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن النظــام األساســي للشــركة.
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عوض

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

كمــا أن الشــركة مســتثناة مــن الخضــوع للمــادة 106 مــن قانــون الشــركات)79( والخاصــة بتغيــب عضــو مجلــس اإلدارة عــن 
حضــور اجتماعــات المجلــس رغــم أن ذات الحظــر المنصــوص عليــه فــي المــادة المذكــورة منصــوص عليــه فــي البنــد أ مــن 

الفقــرة 1 مــن المــادة 24 مــن النظــام األساســي.

ــه  ــت في ــون الشــركات )80(والخــاص بإعــداد ســجل يثب ــس مســتثنى مــن الخضــوع لنــص المــادة 107 مــن قان كمــا أن المجل
محاضــر إجتماعــات المجلــس والقــرارات المتخــذة والتحفظــات واآلراء المخالفــة علــى الرغــم مــن أن الفقــرة 3 مــن المــادة 

23 مــن النظــام األساســي نصــت علــى ذات االلتــزام المشــار إليــه.

ــاً  ــة قانون ــات المخول ــة الســلطات والصالحي ــس اإلدارة كاف ــادة 29 مــن النظــام األساســي للشــركة يباشــر مجل واســتناداً للم
ــس اإلدارة  ــن مجل ــون الشــركات، يعي ــة، واســتثناء مــن حكــم المــادة 144 مــن قان ــر العادي ــة وغي ــة العادي ــة العمومي للجمعي
ــر  ــم إعــادة تعييــن مدقــق حســابات واحــد ألكث ــة للشــركة مراقــب حســابات أو أكثــر وال يت ــة العمومي ــه ممثــالً للجمعي بصفت
ــي  ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــة الصالحي ــابات كاف ــب الحس ــركة مراق ــي للش ــام األساس ــح النظ ــنوات)81(، ومن ــس س ــن خم م
قانــون الشــركات فلــه بصفــة خاصــة الحــق فــي االطــالع علــى دفاتــر وســجالت ومســتندات الشــركة والتزاماتهــا، وإن لــم 
يتمكــن مراقــب الحســابات مــن اســتعمال تلــك الصالحيــات أثبــت ذلــك كتابــة فــي تقريــر يقــدم إلــى رئيــس مجلــس اإلدارة 
فــإن لــم يمكنــه رئيــس المجلــس مــن أداء مهمتــه؛ وجــب علــى مدقــق الحســابات أن يرســل صــورة مــن التقريــر إلــى مجلــس 

ــوزراء)82(. ال

المطلب الثاني:-
ماهية خدمات شركة المعلومات االئتمانية

ــخص  ــا كان الش ــات، ولم ــل بااللتزام ــوق والتحم ــاب الحق ــه اكتس ــة تخول ــا أهلي ــا كان أم اعتباري ــخص طبيعي ــا كان للش لم
الطبيعــي تتحــدد أهليتــه بنــاء علــى عنصــر الســن ومــدى إصابتــه بعــارض أو مانــع مــن موانــع األهليــة)83(، إال أن الشــخص 
االعتبــاري ال تتحــدد أهليتــه بنــاء علــى ذات المعاييــر الخاصــة بالشــخص الطبيعــي، وبالتالــي فــإن الثابــت أن أهليــة الشــخص 
االعتبــاري تتحــدد بمــا رخــص لــه بمزاولتــه، بمعنــي أن الشــخص االعتبــاري ليــس متاحــاً لــه مزاولــة مــا شــاء مــن أعمــال 
ــي الشــركة  ــذي تبتغ ــي حــدود الغــرض األساســي ال ــاري ف ــات الشــخص االعتب ــدور تصرف ــل يتوجــب أن ت ــات، ب وتصرف

تحقيقــه وهــو مــا يعــرف "بمبــدأ تخصيــص الشــخص االعتبــاري")84(.

وعلــى ذلــك؛ فــإن خدمــات الشــخص االعتبــاري يجــب أن تســتقيم مــع أغراضــه الــذي تأســس ألجلهــا، وفيمــا يتعلــق بشــركة 
ــل  ــظ وتحلي ــب وجمــع وحف ــي "ممارســة أعمــال طل ــل ف ــي تتمث ــة منهــا والت ــد حــدد المشــرع الغاي ــة فق المعلومــات االئتماني
ــداول المعلومــات االئتمانيــة وإعــداد الســجل االئتمانــي وإصــدار تقريــر المعلومــات االئتمانيــة")85(. وتبويــب واســتخدام وت

المستبدلة بالمادة 158 من قانون الشركات الجديد.  -79

المستبدلة بالمادة 159 من قانون الشركات الجديد.  -80

وتجدر اإلشارة إلى أن نص المادة 144 من قانون الشركات القديم لم يضع حداً أقصى لتعيين وتجديد تعيين مرقب الحسابات، بينما جاء نص   -81
المادة 243 من قانون الشركات الجديد ليضع حداً أقصى لمدة تعيين مراقب الحسابات أو تجديد تعيينه بحد أقصى ثالث سنوات، بينما نص النظام 

األساسي للشركة محدداً تلك المدة بحد أقصى خمس سنوات ميالدية وذلك سنداً لنص المادة 33 من النظام األساسي للشركة.

م34 من النظام األساسي للشركة.  -82

أ.د. أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي، )األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع ط.2012م(، ط. 6،   -83
ص 35-41.

أ.د. علي سيد قاسم، قانون األعمال الجزء الثاني التنظيم القانوني للمشروع التجاري الجماعي الشركات التجارية، )القاهرة: دار النهضة   -84
العربية، ط.2001م(، ص130-132.
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

كمــا حــدد النظــام األساســي لشــركة االتحــاد للمعلومــات االئتمانيــة أغــراض الشــركة)86( والتــي يمكــن تقســيمها إلــى غــرض 
رئيســي وأغــراض مســاندة.

فمــن بيــن أغــراض الشــركة إصــدار تقاريــر المعلومــات االئتمانيــة)87(، وهــو الغــرض الرئيســي للشــركة ويســتدل علــى ذلــك 
ــة للشــركة، جميعهــا  ــد مــن المهــام الموكل مــن خــالل المــادة األولــى مــن قانــون المعلومــات االئتمانيــة والتــي عــددت العدي

تخــدم غايــة واحــدة وتنتهــي إلــى نتيجــة واحــدة أال وهــي إصــدار تقريــر المعلومــات االئتمانيــة.

والواقــع أن ذلــك التحليــل يأتــي متســقاً أيضــاً مــع الغايــة التــي مــن أجلهــا نشــأت شــركة المعلومــات االئتمانيــة، فالهــدف مــن 
إنشــاء تلــك الشــركات إطــالع المتعامليــن مــع الشــركة )المرخــص لهــم باســتالم التقاريــر( علــى مــدى أهليــة المســتعلم عنــه 
مــن خــالل مجموعــة مــن البيانــات مجمعــة مــن عــدة مصــادر يتــم تحليلهــا وإصدارهــا بشــكل نهائــي فــي شــكل تقريــر يحقــق 

للمســتعلم العلــم بمــدى أهليــة المســتعلم عنــه مــن عدمــه.

ومــن بيــن أغــراض الشــركة أيضــاً ؛ مــا يســاند الشــركة فــي تحقيــق هدفهــا الرئيســي المشــار إليــه، حيــث إن للشــركة طلــب، 
وجمــع، وحفــظ، وتحليل،واســتخدام، وتــداول المعلومــات االئتمانيــة ، وذلــك ألجــل إعــداد ســجل للمعلومــات االئتمانيــة لــكل 

شــخص .

وبالتالــي؛ يتمثــل هــدف وغــرض الشــركة فــي إصــدار تقاريــر المعلومــات االئتمانيــة وذلــك من خالل إعــداد ســجل للمعلومات 
االئتمانيــة لــكل شــخص يحــوي ذلــك الســجل جميــع المعلومــات التــي تحصلــت عليهــا الشــركة مــن مزوديهــا بالمعلومــات مــن 
خــالل طلــب الشــركة منهــم إمدادهــا بالمعلومــات الخاصــة بعمالئهــم، ومــن خــالل تجميــع، وحفــظ، وتحليــل، وتبويــب، تلــك 

المعلومــات تتمكــن الشــركة مــن إعــداد الســجل االئتمانــي ومــن ثــم إصــدار تقريــر بالمعلومــات االئتمانيــة.

المطلب الثالث:-
ما يحويه وماال يحويه تقرير المعلومات االئتمانية من معلومات:-

قــرر قانــون المعلومــات االئتمانيــة والئحتــه التنفيذيــة والضوابــط الصــادرة عــن المصــرف المركــزي اإلماراتــي؛ وجــوب 
إشــتمال تقريــر المعلومــات االئتمانيــة علــى معلومــات محــددة )الفــرع األول( والتــي تحقــق الغــرض مــن التقريــر، كمــا يتعيــن 
ــر المعلومــات  ــة تقري ــق بموضــوع وغاي ــا ال تتعل ــدر أنه ــي قُ ــات الت ــة بعــض البيان ــر المعلومــات االئتماني أال يتضمــن تقري

االئتمانيــة )الفــرع الثانــي( وذلــك علــى التفصيــل التالــي:

الفرع األول: محتويات تقرير المعلومات االئتمانية:-
ــك  ــة، وذل ــول إعــداد ســجل بالمعلومــات االئتماني ــن عليهــا وكمــا ســبق الق ــر؛ يتعي كــي تتمكــن الشــركة مــن إصــدار التقري
الســجل لــن يتكــون إال مــن خــالل طلبــات الشــركة للمزوديــن لهــا بالمعلومــات لتزويدهــا بمــا لديهــم مــن معلومــات، وبالتالــي 
ــم إعــداد الســجل  ــك المعلومــات)88( ومــن ث ــات لتل ــوم بإعــداد قاعــدة بيان ــب المعلومــات مــن مزوديهــا وتق ــإن الشــركة تطل ف

وأخيــراً إعــداد وإصــدار التقاريــر)89(.

المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2011 الصادر باعتماد النظام األساسي لشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.  -86

الفقرة جـ من المادة السادسة من النظام األساسي لشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.  -87

قاعدة البيانات هي "قاعدة البيانات المنشأه لدى الشركة والتي يدون فيها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقرير المعلومات وكل   -88
ما يتعلق بالمعلومات االئتمانية والسجل االئتماني وتقارير المعلومات االئتمانية وترتبط الكترونياً بالمصرف المركزي". المادة األولى من 

ضوابط عمل شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية.
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وحددت الالئحة التنفيذية المعلومات التي يجب أن يتضمنها التقرير)90( والتي تتمثل في:-
أوالً:- البيانات المالية للشخص بما في ذلك االلتزامات المالية واألصول المثقلة بأي نوع من أنواع الرهن أو الضمانات.

ثانيــاً:- أيــة معلومــات عــن عجــز الشــخص أو امتناعــه عــن ســداد المبالــغ المســتحقة عليــه لــدى مــزود المعلومــات والقرارات 
الصــادرة فــي هذا الشــأن.

ثالثاً:- األحكام والقرارات القضائية الصادرة بحق الشخص في القضايا المالية إن وجدت في السجل االئتماني)91(.

وحــددت ضوابــط عمــل الشــركة)92(، محتويــات تقريــر المعلومــات االئتمانيــة والتــي تشــمل حســب الملحــق المرفــق بالضوابــط 
ــات التالية:- البيان

أ - البيانات الشخصية األساسية:- 
فبالنســبة للشــخص الطبيعــي فــإن البيانــات الشــخصية األساســية تتمثــل فــي)93(:- اســم الشــخص باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة، 
وجنســه، وتاريــخ الميــالد، والجنســية، والرقــم الخــاص بمــزود المعلومــات للشــركة حيــث تمنــح الشــركة لكل مــزود معلومات 
رقمــا، رقــم جــواز الســفر وتاريــخ انتهائــه، العنــوان الحالــي، العناويــن الســابقة، اســم جهــة العمــل، نــوع العمــل )دوام كامــل- 
جزئــي(، إجمالــي الدخــل الســنوي، تاريــخ االلتحــاق بالعمــل، تاريــخ االســتقالة أو انتهــاء الرابطــة العقديــة، مــا إذا كان هنــاك 

مصــادر دخــل أخــرى مقدارهــا ومصدرهــا، أرقــام هاتــف العميــل، رقــم )كــود( العميــل لــدى الشــركة.

وفيمــا يخــص الشــخص االعتبــاري فــإن البيانــات تتمثــل فيمــا يلــي:- اســم الشــركة باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة، رقــم )كــود( 
الشــركة لــدى شــركة االتحــاد، الشــكل القانونــي للشــركة، رقــم رخصــة الشــركة، جهــة إصــدار الرخصــة، تاريــخ التأســيس، 

عناويــن الشــركة، أرقــام التواصــل مــع الشــركة.

ب - ســجالت االســتعالم التــي تمــت بخصــوص العميــل بمــا فــي ذلــك حــدود التســهيالت االئتمانيــة الممنوحــة والقائمــة للعميــل 
خــالل فتــرة خمــس ســنوات ســابقة علــى تاريــخ إصــدار التقريــر، وفــي ذلــك الشــأن فالمالحــظ أن التقاريــر تحــوي علــى قائمــة 
بالطلبــات المقدمــة مــن العميــل للحصــول علــى أي نــوع مــن أنــواع التســهيالت االئتمانيــة لــدى مــزود االئتمــان)94(، إضافــة 

وذلك بموجب المادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لقانون المعلومات االئتمانية.  -90
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وفيمــا يخــص األحــكام والقــرارات القضائيــة الصــادرة بحــق المســتعلم عنــه فيمــا يتعلــق بالتزاماتــه الماليــة، فالجديــر بالذكــر أن مــواد الالئحــة   -91
التنفيذيــة لقانــون المعلومــات االئتمانيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )16( لســنة 2014 خلــت تمامــاً مــن نــص يلــزم المحاكــم بتزويــد 
الشــركة باألحــكام القضائيــة، حيــث لــم تتضمــن المــادة الخامســة مــن الالئحــة إلــزام المحاكــم االتحاديــة، والمحليــة بتزويــد الشــركة باألحــكام 
الصــادرة عــن المســتعلم عنهــم، ويبــدو أن الشــركة واجهــت نتيجــة لذلــك األمــر صعوبــة فــي تزويدهــا بتلــك األحــكام والقــرارات القضائيــة علــى 
ســن مــن الفقــرة )1( و )5( مــن المــادة الخامســة مــن الالئحــة التنفيذيــة وهــي معلومــات بــال شــك تعــد مــن أهــم محتويــات التقاريــر االئتمانيــة.

ممــا حــدى بالمشــرع إلــى تعديــل الالئحــة التنفيذيــة لقانــون المعلومــات االئتمانيــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 29 لســنة 2016 بتعديــل بعــض   
أحــكام قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 16 لســنة 2014 واســتحداث مــواد جديــدة، ومــن بيــن المــواد المســتحدثة، المــادة 15 مكــرر والتــي جــاء 
ــة. ــة والمحلي ــة أ- المحاكــم االتحادي ــة مــن الجهــات اآلتي ــه يجــوز للشــركة طلــب تزويدهــا بالمعلومــات االئتماني ــى أن ــة عل النــص فــي فقرتهــا الثاني
ــة للمــادة  ــرة الثاني ــم يضــف الفق ــة مــن المــادة 15 مكــرر ول ــرة الثاني ــة الفق ــى إضاف ــاً بالنــص عل ــي أحســن صنع ــرى أن المشــرع اإلمارات ون  
الخامســة مــن الالئحــة التنفيذيــة حيــث إن المــادة الخامســة تخــص طلــب المعلومــات والتــي أوجــب المشــرع لطلــب المعلومــات وإصــدار تقريــر 
المعلومــات االئتمانيــة أن يتــم تزويــد الشــركة بالبيانــات التــي يحوزهــا طالــب االســتعالم، وبالتالــي فــإن طالــب االســتعالم وســنداً للمــادة الخامســة 
مــن الالئحــة مــزود للمعلومــات، أمــا الجهــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 15 مكــرر فهــي ليســت طالبــة للتقاريــر خاصــة 
المحاكــم، وحتــى وإن أرتــأت تلــك أنهــا بحاجــة إلــى تلــك المعلومــات لكونهــا يرتبــط بهــا تغييــر وجــه الفصــل فــي دعــوى مــا، فلهــا أن تطلــب 

مباشــرة مــن أي جهــة تحــوز تلــك المعلومــات حتــى وإن كانــت الشــركة دونمــا اعتبــار المحاكــم مــزودة للشــركة بالمعلومــات.

الصــادرة بقــرار مجلــس إدارة المصــرف المركــزي اإلماراتــي رقــم 37/5/2015 الصــادرة باجتمــاع المصــرف المركــزي المنعقــد بتاريــخ   -92
8/7/2015م.

أرسل الباحث بريداً إلكترونياً لشركة االتحاد للمعلومات االئتمانية لتزويده بنموذج للتقرير االئتماني لألفراد كونه غير منشور على الموقع   -93
الخاص بالشركة وتم تزويد الباحث بالتقرير بتاريخ 10/11/2016م.

البيان رقم 10 في التقرير انظر ص 4 من نموذج التقرير.  -94
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

إلــى عــدد االســتعالمات التــي تمــت خــالل آخــر 90 يــوم ســابقة علــى تاريــخ إصــدار التقريــر عــن العميــل)95(.

القروض:- حددت الضوابط المعلومات التي تخص ذلك البند باآلتي:- جـ- 
حدود التسهيالت االئتمانية الممنوحة والقائمة للعميل )96(.  -1

مبالغ القروض الممنوحة.  -2
مبالغ الدفعات المستحقة عن كل شهر.  -3

المبالغ المتبقية من القروض الممنوحة والقائمة.  -4
مبالغ األقساط غير المسددة.  -5

إتجاهــات الســداد مــن جانــب العميــل خــالل األربــع والعشــرين شــهراً الســابقة علــى تاريــخ االســتعالم )تاريــخ إصــدار   -6
ــر( إن وجــدت )97(. التقري

مدى سداد المستعلم عنه لألقساط في مواعيدها المحددة.  -7

د- سجالت التعثر)في حالة اإلبالغ عنها بشكل منفصل للشركة( خالل السنوات الخمس السابقة.

هـ- الشيكات المرتجعة خالل السنوات الخمس السابقة.

الفرع الثاني:- ما ال يحويه تقرير المعلومات االئتمانية
ــق  ــات تتعل ــات أو بيان ــداول معلوم ــة أن تجمــع أو تت ــى شــركة المعلومــات االئتماني ــة عل ــون المعلومــات االئتماني حظــر قان
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالحيــاة الشــخصية للشــخص الطبيعــي أو آرائــه أو معتقداتــه أو حالتــه الصحيــة)98(، والســبب 
فــي ذلــك الحظــر واضــح؛ حيــث يهــدف تقريــر المعلومــات االئتمانيــة إلــى تقييــم الجــدارة االئتمانيــة للمســتعلم عنــه وليســت 
لتلــك البيانــات ســواء المتعلقــة بالحيــاة الشــخصية أو أرائــه أو معتقداتــه أو حالتــه الصحيــة دخــل فــي تقييــم الجــدارة االئتمانيــة 
الخاصــة بالعميــل، فمــن خــالل معلومــات تاريخيــة عــن تصرفــات العميــل الماليــة؛ تتــم تقييــم جــدارة العميــل وليــس لتلــك 
ــي  ــل دور ف ــة العمي ــة بصح ــات المتعلق ــت البيان ــه، وإن كان ــن عدم ــل م ــدارة العمي ــى ج ــر عل ــورة تأثي ــات المحظ المعلوم
اتخــاذ القــرار االئتمانــي لــه إال أن ذلــك ليــس محلــه تقريــر المعلومــات االئتمانيــة، فيمكــن للباحــث االئتمانــي التوصــل لتلــك 

المعلومــات مــن خــالل الوســائل األخــرى لالســتعالم.

ــر  ــوي التقري ــة أن يح ــات االئتماني ــركة المعلوم ــى ش ــة عل ــات االئتماني ــون المعلوم ــة لقان ــة التنفيذي ــرت الالئح ــك حظ كذل
ــي:- ــات )99(وه ــض المعلوم ــى بع ــا عل ــادر منه الص

قيمة األصول المرهونة.  -1
استثمارات الشخص لدى مزود المعلومات.  -2

المبالغ المودعة لدى مزود المعلومات.  -3
تقديــم االستشــارات أو اآلراء بشــأن أي مــن البيانــات الــواردة فــي تقريــر المعلومــات االئتمانيــة أو تقديــم رأي الشــركة   -4

ــة. ــه تســهيالت ائتماني ــح الشــخص المســتعلم عن ــح أو عــدم من بخصــوص من
أي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات.  -5

البيان رقم 7 في التقرير انظر ص 2 من نموذج التقرير.  -95

جدير باإلشارة أن التقرير يوضح نوع التسهيل االئتماني )قرض- بطاقة ائتمان- اعتماد...إلخ( وما إذا كان نوع التسهيل نشط أم غير نشط.  -96

جدير باإلشارة أن التقرير يتضمن ولكل معاملة أو تسهيل ائتماني بيانا بالمعلومات التاريخية عن حالة سداد العميل مقسمة على 24 شهرا فإذا   -97
كان التسهيل االئتماني ممنوحا من مدة أقل من ال ـ24 شهرا يوضع في الشهور غير الممنوح فيها التسهيل عبارة )غير مطبق( أما الشهور 

التي سرى خاللها التسهيل فيوضع عليها عبارة مقبول.
انظر ملخص التقرير االئتماني الصادر عن شركة اإلمارات للمعلومات االئتمانية، ص 2-3.  

المادة الخامسة من قانون المعلومات االئتمانية.  -98

المادة التاسعة من الالئحة التنفيذية لقانون المعلومات االئتمانية.  -99
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عوض

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

وللباحــث وجهــة نظــر فيمــا تضمنتــه الفقــرة الرابعــة مــن المــادة التاســعة، وبدايــة فــإن تعديــل المــادة بأكملهــا عمــا كانــت عليــه 
فــي ظــل الالئحــة قبــل التعديــل، تــم ألجــل تلــك الفقــرة حيــث تــم حذفــت عبــارة "تقييــم القــدرة االئتمانيــة لألشــخاص" مــن 
بدايــة الفقــرة لتصبــح الفقــرة بوضعهــا الحالــي فــي نــص المــادة التاســعة مــن الالئحــة، ويــرى الباحــث أنــه وعلــى الرغــم مــن 
حــذف عبــارة "تقييــم القــدرة االئتمانيــة لألشــخاص" إال أن الفقــرة برمتهــا تتعــارض مــع تقييــم القــدرة االئتمانيــة لألشــخاص؛ 
ــإن التقريــر  ــة، ف ــر المعلومــات االئتماني ــواردة فــي تقري ــات ال ــم آراء بشــأن أي مــن البيان ــإذا كانــت الالئحــة حظــرت تقدي ف
يقــدم رأيــاً ليــس فقــط بأحــد البيانــات الــواردة فــي التقريــر بــل يتضمــن رأيــاً فــي التقريــر بأكملــه)100( مــن خــالل تقييــم القــدرة 

االئتمانيــة لألفــراد.

ــدرة  ــم الق ــر تقيي ــإن مؤش ــه ف ــن عدم ــة م ــهيالت االئتماني ــح التس ــا بمن ــدم رأي ــأال تق ــة ب ــركة ملزم ــت الش ــه وإن كان ــا أن كم
االئتمانيــة لألشــخاص فــي ذاتــه يتضمــن رأيــاً بالمنــح مــن عدمــه مــن خــالل درجــة التقييــم التــي يمنحهــا للمســتعلم عنــه ممــا 
قــد يثيــر مســؤولية الشــركة فــي حالــة تأســيس طلــب الجهــة طالبــة التقريــر منــح التمويــل أو عــدم المنــح باالســتناد إلــى درجــة 

تقييــم القــدرة االئتمانيــة الــذي قيمــت بــه الشــركة المســتعلم عنــه.

المطلب الرابع:-
أثر خدمات الشركة على المصارف وشركات التمويل اإلسالمي

اتضــح لنــا مــن خــالل مــا ســبق)101(؛ أن غــرض شــركة المعلومــات االئتمانيــة يتمثــل فــي إصــدار تقاريــر معلومــات ائتمانيــة 
ــة، وإعــداد  ــات االئتماني ــداول المعلوم ــب، واســتخدام، وت ــل، وتبوي ــط، وتحلي ــع، وحف ــب وجم عــن العمــالء مــن خــالل طل
الســجالت االئتمانيــة)102(، وبالتالــي فــإن التقاريــر الصــادرة عــن شــركة المعلومــات االئتمانيــة تحظــى بأهميــة بالغــة نتيجــة 
توفيرهــا جانبــا كبيــرا مــن المعلومــات عــن الشــخص الصــادر عنــه التقريــر يفيــد بــال أدنــى شــك صانــع القــرار االئتمانــي فــي 

تكويــن رأيــه ســواء بمنــح التمويــل مــن عدمــه علــى أســس ومرتكــزات لهــا أهميتهــا.

ويقتــرب التقريــر الصــادر مــن شــركة المعلومــات االئتمانيــة مــع البيــان المجمــع الــذي يصــدر مــن مركــز المخاطــر)103( أو 
إدارة تجميــع مخاطــر االئتمــان )104(، ممــا قــد يدعــو للتســاؤل حــول الفــارق بيــن التقريــر الــذي يصــدر مــن شــركة المعلومــات 

االئتمانيــة والبيــان المجمــع الــذي يصــدر مــن مركــز المخاطــر أو إدارة تجميــع مخاطــر االئتمــان؟.

واإلجابــة تكمــن فــي نطــاق التقريــر ونطــاق البيــان المجمــع، فبينمــا نظــام تجميــع إحصائيــات االئتمــان المصرفــي )مركــز 
ــوف  ــات والكش ــده بالبيان ــط بتزوي ــة فق ــارف التجاري ــزم إال المص ــع- ال يل ــان المجم ــه البي ــدر عن ــذي يص ــر( –وال المخاط

ــون المصــرف المركــزي. ــادة 105 مــن قان ــك لصراحــة نــص الم ــان وذل ــة عــن االئتم ــات اإلحصائي والمعلوم

والجدير باإلشارة أن التقرير المرسل للباحث من شركة االتحاد يتضمن مؤشراً لتقييم الجدراة االئتمانية إال أنه منوه بالتقرير أن ذلك التقرير   -100
غير مفعل، وجدير باإلشارة أيضاً أن التقرير المرسل للباحث من جانب الشركة صادر عام 2013م وحيث إن تعديل الالئحة التنفيذية تم 

في 2016م فبالتالي فإن المؤشر سوف يكون أحد بيانات التقرير، وسوف يهتدي الباحث بالتقرير الصادر عن الشركة المصرية لالستعالم 
االئتماني لتضمنه ذات المؤشر لتقييم الجدارة االئتمانية للمستعلم عنه.

حيث يتم تقييم العميل برقم يشير إلى مدى جدارته وهذا الرقم بين -350 800 وهو مقسم إلى خمسة أقسام – وهي ذات األقسام الخمسة التي   
يتضمنها التقرير الصادر عن شركة االتحاد- وهي كالتالي:-

      Defaulting متعثر    
High Risk ذو مخاطر عالية    

Good حسن- معتدل    
Very Good ممتاز    

Outstanding متفوق- رائع- متميز   

انظر ما سبق ص 12.  -101

المادة 4 من قانون المعلومات االئتمانية.  -102

بالمصرف المركزي اإلماراتي.  -103

بالبنك المركزي المصري.  -104
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

وعلــى الجانــب اآلخــر وفيمــا يخــص تقريــر المعلومــات االئتمانيــة؛ فــإن أهــم مــا يميــز ذلــك التقريــر؛ غــزارة المعلومــات 
التــي تحتويهــا وذلــك نتيجــه لتعــدد مــزودي شــركة المعلومــات االئتمانيــة بالمعلومــات حيــث نجــد أن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون 

المعلومــات االئتمانيــة وســعت مــن دائــرة مزوديهــا بالمعلومــات بمــا يحقــق الوفــرة المعلوماتيــة للتقريــر.

فتنص المادة الخامسة من الالئحة على ما يلي:-
ــات اســتالم  ــن الشــركة لغاي ــدة م ــة المع ــى المنصــة اإللكتروني ــد الدخــول إل ــذا البن ــي ه ــددة ف ــات المح يجــوز للجه  )1(

المعلومــات االئتمانيــة:- المعلومــات االئتمانيــة وإصــدار تقاريــر 
الجهات الحكومية االتحادية والمحلية. أ - 

ب -  البنوك التجارية والمتخصصة وشركات االستثمار وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل. 
الشركات والمؤسسات الفردية والتجارية والمهنية والجمعيات التعاونية المؤسسة في الدولة. جـ- 

فروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب األجنبية المؤسسة في الدولة. د- 
أي جهة أخرى يرى مجلس اإلدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات االئتمانية. ه- 

أي شخص يرغب في الحصول على تقرير المعلومات االئتمانية عن نفسه. و- 

ويشترط لدخول الجهات المحددة في البند )1( من هذه المادة إلى المنطقة اإللكترونية االلتزام بما يلي:-  )2(
إبرام اتفاقية مع الشركة لتزويدها بالمعلومات االئتمانية. أ- 

تقديم طلب الحصول على تقرير المعلومات االئتمانية واستعماله لألغراض المحددة في الطلب. ب- 

وتنص المادة 15 مكرر من الالئحة التنفيذية لقانون المعلومات االئتمانية على ما يلي:-

ــاء علــى طلبهــا بالمعلومــات االئتمانيــة إلعــداد وتطويــر قاعــدة البيانــات  ــد الشــركة بن ــة بتزوي تلتــزم الجهــات التالي  )1(
ــركة:- ــدى الش ــة ل االئتماني

شركات التمويل. أ- 
شركات التأمين وإعادة التأمين. ب- 

يجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات االئتمانية من الجهات اآلتية:-  )2(
المحاكم االتحادية والمحلية. أ- 

خدمات اإلتصاالت. ب- 
الهيئة االتحادية للكهرباء والماء وشركات توزيع الماء والكهرباء. جـ- 

ومن خالل النصوص سالفة الذكر؛ يتبين أن المشرع اإلماراتي لم يسمح لمن أراد أن يستفيد من خدمات الشركة -من خالل 
الحصول على تقرير المعلومات االئتمانية- أن يستفيد دون أن يفيد الشركة، وليس المقصود هنا اإلفادة المالية العائدة على 
الشركة جراء مزاولتها لنشاطها)105( فتلك بالطبع متحققه، إال أن المشرع ألزم كل من يريد االستفادة من خدمات الشركة من 

خالل طلب الحصول على تقرير المعلومات االئتمانية أن يرتبط مع الشركة باتفاقية تزويد معلومات.

ــل  ــك التحلي ــة وذل ــة بالضــرورة مــزودا للشــركة بالمعلومــات االئتماني ــر المعلومــات االئتماني ــي أضحــى مســتلم تقري وبالتال
مــردة إلــى عــدة جوانــب وهــي:-

أوالً:- اشــترط المشــرع بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الخامســة مــن الالئحــة التنفيذيــة لكــي تتمكــن الجهــات المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن ذات المــادة مــن الدخــول للمنصــة اإللكترونيــة المعــدة مــن الشــركة لغايــات اســتالم التقريــر 

فخدمات الشركة بمقابل بطبيعة الحال وذلك سنداً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة والتي جاء نصها "تستوفي الشركة نظير خدمات المعلومات   -105
االئتمانية التي تقدمها المقابل المادي المبين في الجدول المرفق لهذا القرار على أن تحدد آلية التحصيل بالتنسيق مع وزارة المالية".
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وطباعتــه؛ أن تبــرم "اتفاقيــة مــع الشــركة لتزويدهــا بالمعلومــات االئتمانيــة" ومــزودو المعلومــات االئتمانيــة هــم "الجهــات 
التــي تقتضــي طبيعــة أعمالهــا منــح االئتمــان أو تقديــم المعلومــات االئتمانيــة التــي تحصــل عليهــا مــن خــالل أعمالهــا المعتــادة 
د بالمعلومــات مــن خــالل مزوديهــا بالمعلومــات، كمــا أن  مــع أي شــخص" )106(، فالشــركة ال تــزّود بالمعلومــات وإنمــا تــزوَّ

وظيفــة الشــركة والتــي تهــم المتعامليــن معهــا هــي تزويدهــم بالتقاريــر وليــس بالمعلومــات.

ثانيــاً:- جــاء ضمــن الجهــات المســموح لهــا بالدخــول للمنصــة اإللكترونيــة المعــدة مــن الشــركة لغايــات اســتالم وإصــدار 
التقاريــر؛ "شــركات التأجيــر التمويلــي"، وتلــك الشــركات تعــد بــال شــك مــن الجهــات المانحــة لالئتمــان، وال يتصــور أال 
تســتفيد شــركة المعلومــات االئتمانيــة بقواعــد معلومــات مديونيــة عمــالء شــركات التأجيــر التمويلــي لمــا لهــا مــن أهميــه كبيــرة 

فــي اســتجالء جــدراة العميــل االئتمانيــة.

ثالثــاً:- كمــا أن النــص فــي البنــد )أ( مــن الفقــرة )2( مــن المــادة الخامســة، جــاء بعبــارة "إبــرام اتفاقيــة مــع الشــركة لتزويدهــا 
بالمعلومــات االئتمانيــة" وكلمــة تزويدهــا جــاءت مفــردة وبالتالــي فإنهــا بالضــرورة عائــدة علــى مفــرد أال وهــي الشــركة، 
وجــاء فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الخامســة "يشــترط لدخــول الجهــات المحــددة فــي الفقــرة )أ(...." وبالتالــي لــو أن قصــد 

المشــرع أن التزويــد عائــد علــى تلــك الجهــات لــكان اســتبدل كلمــة تزويدهــا بكلمــة تزويدهــم فهــم جمــع.

ــر  ــه تقري ــا يحتوي ــز المخاطــر يشــمل جــزءاً مم ــذي يصــدر عــن مرك ــع ال ــان المجم ــن؛ أن البي ــدم يتبي ــا تق ــن خــالل م وم
المعلومــات االئتمانيــة، ويتبيــن أيضــاً مــدى اتســاع دائــرة المعلومــات التــي يحتويهــا تقريــر المعلومــات االئتمانيــة الصــادر 
عــن شــركة المعلومــات االئتمانيــة عــن البيــان المجمــع الــذي يصــدر عــن مركــز المخاطــر بالمصــرف المركــزي، وذلــك بــال 
أدنــى شــك يعــود بالفوائــد الكبيــرة فــي تكويــن رأي متخــذ القــرار االئتمانــي ســواء بالمنــح مــن عدمــه، ممــا ســيكون لــه أبلــغ 

األثــر فــي صناعــة ائتمــان جيــد.

المادة األولى من الالئحة التنفيذية لقانون المعلومات االئتمانية  -106
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دور قانون املعلومات االئتمانية اإلماراتي يف تنظيم االستعالم االئتماني خلدمة شركات التمويل املصريف اإلسالمي

الخاتمة
ــد،   ــان الجي ــا االئتم ــز عليه ــي يرتك ــبل الت ــد الس ــي كأح ــتعالم االئتمان ــة لالس ــة المطلق ــد األهمي ــى تأكي ــة إل ــت الدراس خلص
فالوفــرة المعلوماتيــة التــي تجنــى مــن االســتعالم عــن العميــل طالــب االئتمــان تحقــق ضمانتيــن أساســيتين أحداهمــا تتمثــل 
فــي تمكــن متخــذ القــرار االئتمانــي مــن اتخــاذ قــراره ســواء بالمنــح مــن عدمــه مســتنداً فــي ذلــك لحجــج وأســس ودعائــم لــن 
تتوفــر لديــه إال باالســتعالم، وتتمثــل الضمانــة األخــرى فــي توفيــر حصــن أمــان ضــد مســؤولية الجهــة المانحــة لالئتمــان 
ســواء اتخــذت قــراراً بالمنــح مــن عدمــه مســتنداً علــى أســس ودعائــم تولــدت نتيجــة لمــا أســفر عنــه االســتعالم مــن نتائــج.
وأكــدت الدراســة إلــى أنــه وإن كان المشــرع اإلماراتــي لــم ينــص صراحــة علــى التــزام الجهــة الممولــة باالســتعالم أســوة 
بمــا هــو عليــه الوضــع فــي القانــون الفرنســي، إال أن االســتعالم يعــد واجبــاً مهنيــاً تلتــزم بــه جميــع الجهــات المرخــص لهــا 

منــح تمويــل.

أشــارت الدراســة إلــى األهميــة التــي يحققهــا تقريــر المعلومــات االئتمانيــة مــن خــالل الوفــرة المعلوماتيــة التــي يقدمهــا وذلــك 
نتيجــة لتعــدد مــزودي شــركة المعلومــات االئتمانيــة بالمعلومــات التــي بحوزتهــا، حيــث إن التقريــر بــال شــك يســهم بفاعليــة 
ــى معلومــات  ــط إل ــح مــن عدمــه، حيــث أوجــب القانــون والالئحــة والضواب ــي بالمن فــي تكويــن رأي متخــد القــرار االئتمان

يجــب أن يحويهــا تقريــر المعلومــات االئتمانيــة وأخــرى ال يجــب أن يحويهــا تقريــر المعلومــات االئتمانيــة.

ــن ســبل  ــا م ــوق غيره ــي تف ــرار االئتمان ــدة لمتخــذ الق ــق فائ ــة يحق ــات االئتماني ــر المعلوم ــى أن تقري وخلصــت الدراســة إل
االســتعالم األخــرى خصوصــاً البيــان المجمــع الــذي يصــدر عــن مركــز المخاطــر بالمصــرف المركــزي اإلماراتــي كونــه 

ــان المجمــع. ــا البي يحــوي معلومــات ال يتضمنه

وتــزداد أهميــة تقريــر المعلومــات االئتمانيــة لشــركات التمويــل اإلســالمي نتيجــة لمحدودية مواردهــا نتيجة للحظــر المفروض 
عليهــا بقبــول ودائــع أو فتــح حســابات لألشــخاص الطبيعييــن واقتصــار ذلــك علــى األشــخاص االعتبارييــن ممــا يجعــل شــركة 
التمويــل اإلســالمية فــي مخاطــرة أكبــر مــن المصــارف تســتدعي تقييــم الجــدارة االئتمانيــة للعميــل والتوقــي للمخاطــر الناجمــة 
عــن تمويلــه وذلــك لمحدوديــة المبالــغ المقدمــه كائتمــان مــن جانــب الشــركة إضافــة إلــى المخاطــر االعتياديــة التــي تحيــط 

باالئتمــان عمومــاً.

التوصيات
ــي ســواء  ــان المصرف ــح االئتم ــط من ــى ضواب ــص عل ــك بالن ــي وذل ــزي اإلمارات ــون المصــرف المرك ــل قان يجــب تعدي  -1
أكانــت تلــك الضوابــط مــا يتعلــق منهــا باالســتعالم عــن العميــل أم غيــره مــن الضوابــط، فحتــى نظــام مراقبــة القــروض 
ــع  ــن جمي ــم يتضم ــي ل ــزي اإلمارات ــرف المرك ــن المص ــادر ع ــراد الص ــة لألف ــرى المقدم ــات األخ ــة والخدم المصرفي

ــان. ــح االئتم ــا لمن ــط الواجــب إعماله الضواب

فــي ضــوء الرغبــة التشــريعية إلقصــاء الشــركة عــن أيــة مســؤولية عــن التقريــر يتعيــن عــدم تضميــن تقريــر المعلومــات   -2
االئتمانيــة مؤشــر تقييــم القــدرة االئتمانيــة ألن مــن شــأن ذلــك إثــارة مســؤولية الشــركة عــن ذلــك التقييــم ألنــه صنيعتهــا.

ضــرورة الســماح بتعــدد الشــركات االتحاديــة العاملــة فــي مجــال المعلومــات االئتمانيــة، وذلــك كــون التعدديــة فــي الســوق   -3
تصــب أوالً وأخيــراً لصالــح المســتفيدين مــن خدمــات شــركات المعلومــات االئتمانيــة وهــو مــا يلقــي بظاللــه علــى نمــو 

االقتصــاد القومــي بــال شــك.
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الملخص
تناولــت الدّراســة قــراءة تحليليــة مــن منظــور إعالمــي واتصالــي لقانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" لدولــة اإلمــارات 
ــدة الّرســمية، العــدد )540(،  ــذي نشــر بالجري ــم )5( لســنة 2012، وال ــون رق ــذي صــدر بمرســوم قان ــة المتحــدة، ال العربي
ــم )2(  ــد تضمــن تعديــالت لمــا ورد فــي القانــون االتحــادي رق ــة واألربعيــن، بتاريــخ 26/8/2012، وق ــنة الثّاني ملحــق الّس

لســنة 2006، المنشــئ لقانــون "مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات".

واعتمدت الدراسة منهج تحليل المحتوى للمواد الّتي اشتمل عليها القانون، من خالل فئتي تحليل، هما: 
ــم أدوات ووســائط االتصــال  ــة النّاظمــة الســتخدام تقنيــة المعلومــات، ومــن ث فئــة الّشــكل: للكشــف عــن المــواد القانونيّ  •

ــون. ــا القان ــي يفرضه ــات الت ــوع العقوب ــا، ن ــواد ومحتوياته ــدد الم ــة: ع ــل التّالي ــدات التّحلي ــت وح ــد ضّم ــة، وق الحديث
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــدة ف ــائط االتصــال الجدي ــتخدام أدوات ووس ــات اس ــى أخالقي ــه عل ــوى: وداللت ــة المحت •  فئ

ــدة.   المتح

وتوصلت الدّراسة إلى  مجموعة من النّتائج، أهمها:
ــَل  كثيــرا فــي  اشــتمل التّشــريع اإلماراتــي بشــأن "مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" علــى )51( مــادة  قانونيــة، وقــد فصَّ  .1

الجرائــم اإللكترونيــة وعقوباتهــا.
جــاءت معظــم صياغــات المــواد القانونيــة فــي نظام"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" بأســاليب تدفــع المســتخدم إلــى   .2
التــزام المســؤولية األخالقيــة واالجتماعيــة أثنــاء التّعامــل مــع  أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة أو أي تقنيــة مــن تقنيــات 

المعلومــات األخــرى.
توصلــت القــراءة التّحليليّــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى   .3
ــدم  ــي: ع ــي، وه ــي واالتصال ــور اإلعالم ــن المنظ ــات م ــذه التّقني ــتخدام ه ــية الس ــات أساس ــة أخالقي ــى ثالث ــل عل التّدلي
االعتــداء علــى البيانــات والمعلومــات واحتــرام حقــوق الملكيــة الفكريــة، واحتــرام خصوصيــات األشــخاص وكرامتهــم، 

ــة. ــم المجتمعي ــرام القي واحت

الكلمــات الدالــة: أخالقيــات اإلعــالم؛ أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة؛ تشــريعات اإلعــالم؛ جرائــم اإلنترنــت )الجرائــم 
اإللكترونيــة(؛ قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات اإلماراتــي.
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Abstract
The study deals with an analytical reading )from an information and  communication perspective( 
of the Law "Combating Information Technology Crimes" in the UAE. The law was passed in 
2012 by Decree Law No: 5/2012, which was published in the Official Gazette No: 540, attached 
to the 42nd year, on 26/8/2012, and included amendments to the provisions of the law Federal 
No: )2( for the year 2006 establishing the Law "Combating Information Technology Crimes".
The study adopts the method of content analysis of the materials covered by the law, based on 
two categories of analysis:
	 Form Category: for the detection of the legal materials governing the use of information 

technology, which included the following units of analysis: the number of articles and their 
contents, and the type of penalties imposed by law.

	 Content Category: and its evidence of the ethics of new media and communication in the UAE.
The study reached the following results:
1. The UAE legislation on "Combating Information Technology Crimes" included 51 articles 

of law, and was widely separated in cybercrime and its penalties.
2. Most of the legal formulations in the "Combating Information Technology Crimes" system 

come in ways that push the user to commit to ethical and social responsibility while dealing 
with new media, and communication tools, or other information technology.

3. The Analytical reading of the articles of the "Combating Information Technology Crimes" 
Law in the United Arab Emirates has revealed three basic ethics for the use of these techniques 
from the media perspective: respect the intellectual property, respect the privacy and dignity 
of people, and respect the community values.

Keywords: Media ethics; new media; media legislation; cybercrime; the UAE Law "Combating 
Information Technology Crimes”.

مقدمة
إّن مــا بــات يُصطلــح علــى تســميته منــذ فتــرة باإلعــالم الجديــد، ووســائط التّواصــل الجديــدة لــم يُســهم فقــط فــي بــروز فــرع 
ــل  ــى نطــاق واســع- ب ــة، وتقاســم المعلومــة عل ــة، واآلني فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال - إحــدى خواصــه الكبــرى التّفاعلي
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أســهم أيًضــا فــي ظهــور أشــكال جديــدة فــي التّنظيــم، لــم تعــد ترتكــز علــى مفهــوم البنيــة؛ باعتبارهــا مســتوى تأطيريًّــا ثابتـًـا، 
ــالت  ــات والتّمثُّ ــاط العالق ــه كل أنم ــل بداخل ــا تعتم ــة؛ باعتبارهــا فضــاء افتراضيًّ ــوم البيئ ــى مفه ــت ترتكــز عل ــا بات ــدر م بق
والّســلوكات والتّفاعــالت والتّعبيــرات، دونمــا قــدرة كبيــرة مــن لــدن الّســلطات العموميّــة علــى كبحهــا أو إعاقتهــا، فمــا بالــك 
بإعمــال القوانيــن واللّوائــح والتّشــريعات للحــدّ مــن مداهــا، أو تحجيــم التّجــاوزات التــي قــد تبــدو لهــا كذلــك مــن منظورهــا.

ــت  ــد قدَّم ــددة، وق ــات متع ــة وبمواصف ــر متنوع ــوغ جماهي ــر لبل ــي التّعبي ــدة ف ــكااًل جدي ــرزت أش ــد أف ــة ق ــورة الّرقمي إّن الثّ
إمكانــات غيــر معتــادة فــي تفاعــل المتلقــي مــع المضاميــن المعلوماتيــة، ال بــل إّن المتلقــي قــد بــات فــي ظلهــا يقــوم بــأدوار 
ــا علــى نطــاق يتجــاوز بكثيــر مــا  ــا وتوزيعً ــا وصياغــةً وتخزينً جعلتــه فــي قلــب منظومــة إنتــاج المعلومــة والقيمــة، تجميعً
ــى التّحتيــة  ــر فقــط عــن طفــرة حقيقيــة طالــت البُنَ عهدنــاه مــن ذي قبــل، ولذلــك فــإن ماحملتــه التّكنولوجيــات الّرقميــة اليُعبِّ
جة مــن خاللهــا، بــل يُعبِّــر أيًضــا عــن قطيعــة إبســتمولوجية فــي المجــال اإلعالمــي واالتصالــي، ابتــدأت  والمضاميــن الـــُمروَّ
ــب  ــبكات الوي ــي، وش ــع التّواصــل االجتماع ــول مواق ــور ح ــرى تتمح ــا الكب ــزال إرهاصاته ــة وال ت ــب المتقدم ــال الوي بأجي

ــا. ــب 2.0(، وشــبكات التّواصــل االجتماعــي، وغيره الثّاني)الوي

ــاج  ــات إنت ــراد إمكاني ــاح لألف ــات، وأت ــى المعلوم ــول إل ــة الوص ــهَّل عملي ــد س ــبكات ق ــذه الّش ــن ه ــل األول م وإذا كان الجي
المضاميــن وبأشــكال تعبيريــة مختلفة)منتديــات حــوار، صفحــات خاصــة، غــرف دردشــة، مدونــات وغيرهــا(، فــإن الجيــل 
الثانــي مــن هــذه الّشــبكات)جيل الفيســبوك، وتويتــر، واليوتيــوب تحديــدًا( قــد أتــاح منابــر واســعة للنّقــاش والحــوار وتبــادل 
اآلراء واألفــكار، وحشــد الجماهيــر لمناصــرة القضايــا االجتماعيــة والثّقافيــة والّسياســية وحتــى األمنيــة والعســكرية القديمــة 
منهــا والمســتجدة، أو لتكويــن رأي عــام حولهــا، أوإثــارة إشــكاالت مجتمعيــة لــم تكــن وســائل اإلعــالم واالتصــال التّقليديــة 

تعيرهــا االهتمــام الكافــي، أو تمــارس الّرقابــة علــى مــن يثيرهــا ويطرحهــا للعلــن.

وتفــرض التّحديــات الجديــدة الموازنــة بيــن الحــق فــي االســتخدام والحيلولــة دون أن يمثــل تهديــدًا ألمــن المجتمــع، وهــو مــا 
يدفــع إلــى أهميــة وجــود ضوابــط تحكــم عمليــة االســتخدام وترشــده، وأن يتــم التّعامــل مــع تلــك األخطــار وفــق خصائصهــا 
المتميــزة، وهــو مــا يحتــاج الســتراتيجية شــاملة ال تركــز فقــط علــى الحــل األمنــي بــل تأخــذ فــي اعتبارهــا األبعــاد األخــرى 
كلها)االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والثّقافيــة(، وقــد حاولــت الدّراســات األكاديميــة تقديــم حلــول لذلــك، وطــرح مفهــوم أخالقيات 
ــر  ــون آخــرون تطوي ــل طــرح باحث ــي المقاب ــا ف ــة، بينم ــات المعرف ــة كســياق مناســب لوضــع إطارألخالقي ــة العالمي المعرف

وتجديــد وتطويــر المداخــل األخالقيــة الحاليــة مثــل البراجماتيــة، أخالقيــات الفضيلــة، الّرعايــة واالهتمــام األخالقــي. 
واتجهــت كل وثائــق مؤتمــرات القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات فــي جنيــف عــام 2003، ثــم تونــس عــام 2005 إلــى تأكيــد 
أهميــة تطويــر مجتمــع المعلومــات فــي مختلــف الــدول، وأشــارت هــذه الوثائــق - التــي تتضمــن إعــالن مبــادئ وخطــة عمــل 
جنيــف والتــزام تونــس، وأجنــدة تونــس )وثائــق القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات2003 – 2005(- إلــى ضــرورة بنــاء 

الثّقــة واألمــن فــي مجتمــع المعلومــات. 

وفــي نطــاق العمــل األممــي أصــدرت األمــم المتحــدة عــدة قــرارات بخصــوص جرائــم المعلوماتيــة؛ أهمهــا القرار رقــم55/63 
بتاريــخ 4 كانــون األول)ديســمبر( ســنة 2000، والقــرار رقــم 56/121 بتاريــخ 19كانــون األول ســنة 2001 بشــأن محاربــة 
ــا المعلومــات، وأوصــى القــرار 55/63 بــأن تضمــن الــدّول فــي قوانينهــا وممارســاتها إلغــاء أيــة  ســوء اســتخدام تكنولوجي
مــالذات آمنــة لــكل مــن يســيء اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات، وأّكــد علــى وجــوب التــزام  جميــع األنظمــة القانونيــة بــأن 
تحمــي ســرية المعلومــات وأنظمــة الحاســوب وســالمتها، وكذلــك حمايتهــا مــن االعتــداء غيــر المشــروع، وأن تضمــن معاقبــة 
التّصــرف الجرمــي. كمــا أصــدرت الهيئــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 2005 القــرار رقــم177/60 الــذي يشــّجع التّعــاون 
لمكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة، وتقديــم المســاعدة للــدّول األعضــاء فــي هــذا المجــال، وأصــدرت األمــم المتحــدة عــام 2010 
القــرار رقــم 2011/64 الــذي يدعــو الــدّول إلــى تحديــث قوانينهــا فــي مجــال الجرائــم المعلوماتيــة والخصوصيــة والبيانــات 
الّشــخصية والتّجــارة والتّواقيــع اإللكترونيــة، وإلــى اعتمــاد االتفاقيــات والتّجــارب اإلقليميــة فــي هــذه المراجعــة )اإلســكوا، 

2015، ص9(. 

ــن  ــي إلصــدار قواني ــم العرب ــم والعال ــي العال ــدّول ف ــر مــن حكومــات ال ــد نشــطت كثي ــي فق ــاق اإلقليمــي العرب ــي النّط أمــا ف
وتشــريعات تنّظــم عمليــة اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال والتّواصــل الجديــد، وتقنيــات المعلومــات فــي محاولــة متقدمــة 
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للحــدّ مــن اآلثــار الّســلبية النّاجمــة عــن إنعــدام التّشــريعات التــي تنظــم وتتحكــم فــي هــذا الفضــاء المفتــوح.
ــة  ــوق الملكي ــن حق ــق قواني ــك عــن طري ــات، وذل ــة المعلوم ــي حماي ــم ف ــب دول العال ــلك أغل ــة مس ــدّول الخليجي ــلكت ال وس
الفكريــة، بحيــث تمتــد حمايــة هــذه القوانيــن لتشــمل برامــج الحاســب اآللــي وتطبيقاتــه، قبــل أن يتوجــه بعضهــا إلــى إصــدار 

ــة. ــم المعلوماتي نظــم وقوانيــن خاصــة بالجرائ

أّوال: اإلجراءات المنهجيّة للّدراسة

)أ ( إشكاليّة الّدراسة:

تُعــدُّ دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أول دولــة عربيــة تصــدر قانونــاً مختصــاً فــي مكافحــة جرائــم المعلومــات؛ حيــث صــدر 
القانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2006، ثــم قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" عــام 2012، بمرســوم قانــون رقــم 
)5( لســنة 2012، والــذي نُشــر بالجريــدة الّرســمية، العــدد )540(، ملحــق الّســنة الثّانيــة واألربعيــن، بتاريــخ 26/8/2012، 
تضمــن تعديــالت لمــا ورد فــي القانــون االتحــادي رقــم) 2( لســنة  2006 المنشــئ لقانــون "مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات"، 
ــة. وقــد تضمــن القانــون فــي مــواده المختلفــة  ــم المعلوماتي ــة التــي تطرقــت إلــى أغلــب الجرائ وهــو مــن القوانيــن النّموذجي
تحديــدا لألفعــال التــي تشــكل خطــرا وضــررا للنّظــم التّقنيــة المســتحدثة وأدواتهــا المختلفــة، وكذلــك تحديــدا واضحــا للعقوبــات 

المتعلقــة بارتــكاب أيـّـة مــن تلــك األفعــال.

ــميًا  ــد أدرجــت رس ــا؛ فق ــر عليه ــا يُنش ــات وم ــة المعلوم ــه وأدوات تقني ــت وتطبيقات ــع اإلنترن ــارات بمواق ــة اإلم ــم دول وتهت
بعــض مواقــع التّواصــل االجتماعــي ضمــن األدوات الّرقابيــة، واعتبــرت المشــاركات الــواردة فيهــا بالغــات تتطلــب التّحقيــق 
ــادة التّفاعــل مــع مــا تطرحــه الّصحــف  للوصــول إلــى المخالفيــن لقواعــد النّزاهــة، كمــا ألزمــت المؤسســات الحكوميــة بزي

والبرامــج التّلفزيونيــة مــن موضوعــات يمكــن أن تكــون دليــال علــى وقــوع انتهــاكات.

وتأسيســا علــى ماســبق ســتناقش هــذه الّدراســة مــن خــالل قــراءة تحليليــة لقانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة المــواد القانوينــة الــواردة فــي هــذه التّشــريعات، ومؤشــراتها علــى أخالقيــات اســتخدام 

أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة، وتطــرح تســاؤلين رئيســين، همــا:
ما المحتوى القانوني في تشريع"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي؟  .1

ومــا أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة حســب منطــوق ومفهــوم المــواد القانونيــة فــي تشــريع"مكافحة   .2
جرائــم تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي ؟

وتهدف الّدراسة إلى تحقيق اآلتي:
التّعريف بمجمل القوانين والتّشريعات اإلعالمية في مجال اإلنترنت وتطبيقاتها في دولة اإلمارات.   .1

دراسة وتحليل هذه القوانين والتّشريعات، ودالالتها على األخالقيات والمبادئ والقيم المجتمعية.  .2
ومــن ثــم بنــاء تصــور حــول قوانيــن وأخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة   .3

المتحدة.

)ب ( نوع الّدراسة ومنهجها وعيّنتها: 

تنتمــي دراســتنا هــذه إلــى البحــوث الوصفيــة التّفســيرية"Descriptive and Explanatory Research"، لذلــك ســنعتمد 
ــريعات النّاظمــة الســتخدام أدوات ووســائط االتصــال  ــي التّش ــواد األساســية ف ــي( للم ــل المحتوى)الكمــي والكيف منهــج تحلي
الجديــدة، فــي إطــار قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وألجــل أن نتعــرف إلــى 

أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة، اعتمدنــا فئتــي تحليــل، همــا: 
فئــة الّشــكل: للكشــف عــن المــواد القانوينــة النّاظمــة الســتخدام تقنيــة المعلومــات، وضمــت وحــدات التّحليــل التّاليــة: عــدد   .1

المــواد ومحتوياتهــا، ونــوع العقوبــات التــي يفرضهــا القانــون.
فئة المحتوى: وداللته على أخالقيات استخدام أدوات ووسائط االتصال الجديدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  .2
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

)ت ( تحديد المفاهيم:

1. أخالقيّات اإلعالم: 
يعــّرف أندرســون أخالقيــات اإلعــالم واالتصــال بشــكل عــام بأنهــا :"المعاييــر التــي توجــه المشــاركين فــي النّشــاط االتصالي، 

أو التــي يمكــن أن يســتخدمها الناقــد فــي الحكــم علــى النوعيــة األخالقيــة لالتصال")صالــح، 2002، ص58(.

ــزام اإلعالمــي بمســتوى أخالقــي عــاٍل  ــون فــي األولى"الت ــة؛ فيدخل ــة والقانوني ــن االلتزامــات األخالقي ــون بي ويفــرق الباحث
بحيــث يتمتــع بالنزاهــة ويمتنــع عــن كل مــا يُســيء لمهنته)الكتابــة الشــخصية علــى حســاب الصالــح العــام مثــال(،.... واحتــرام 
كرامــة البشــر وســمعتهم، وعــدم التّعــرض للحيــاة الخاصــة لألفــراد"، أمــا االلتزامــات القانونيــة فهــي :" مــا يفرضــه القانــون 

علــى اإلعالمييــن، ويعاقبهــم جنائيــا فــي حالــة مخالفتــه" )عبــد المجيــد، 2002، ص29(. 

2. وسيلة تقنية المعلومات: 
عّرفهــا المشــّرع اإلماراتــي فــي المــادة األولــى من المرســوم بأنهــا :"أيــة أداة إلكترونيــة مغناطيســية، بصريــة، كهروكيميائية، 
ــة،  ــف التّخزيني ــة والحســابية، أو الوظائ ــات المنطقي ــة وأداء العملي ــات اإللكتروني ــة أداة أخــرى تســتخدم لمعالجــة البيان أو أي
ــا  ــة أو إيصاله ــات اإللكتروني ــن المعلوم ــذه الوســيلة تخزي ــح له ــة أومرتبطــة بشــكل مباشــر، تتي ــة وســيلة موصل ويشــمل أي

لآلخريــن".
  .)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws(

واألصــل أن تســتخدم الّشــبكات المعلوماتيــة ووســائل تقنيــة المعلومــات فــي أنشــطة ومجــاالت متعــددة تتفــق والقانــون واآلداب 
ــه وفــي وقــت  ــى اإلنســان فــي مكان ــل المــواد المرســلة واســتقبالها بحيــث تصــل إل ــك اســتخدامها فــي نق ــال ذل العامــة، ومث

ــد اللطيــف، 2014، ج1، ص202(. قصير)عب

3. أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة: 
 ،)New Media(ــزي ــل اإلنجلي ــة للمقاب ــة كترجم ــة العربي ــات التّنظيري ــي األدبيّ ــد" ف ــالم الجدي ــح "اإلع ــتخدم مصطل يُس
 )Media( ــة ــي فأصــل كلم ــب المســمى األجنب ــي تعري ــه حــدث خطــأ ف والفرنســي )Nouveaux medias(، وواضــح أن
هــو )Medium( التــي تعنــي )الوســيط أوالناقــل(، ولذلــك ُعّربــت كلمــة))Multimedia ســابقا إلــى )الوســائط المتعــددة( 
ــح  ــو األص ــدة" ه ــا الجدي ــة "الميدي ــتخدام كلم ــن أّن اس ــض الباحثي ــرى بع ــك ي ــدد(، ولذل ــالم المتع ــى )اإلع ــّرب إل ــم تُع ول
)الحمامــي، 2012، ص13( ، وهــو- فــي رأيــي- توّجــه ال يحــل اإلشــكال فــي اســتعمال المصطلحــات المتولــدة فــي بيئــات 
أخــرى أنتجتهــا، ســواء أكانــت فــي مجــال اإلعــالم واالتصــال أم أي علــم آخــر، ويُفتــرض فــي هــذا الحــال أن نحتكــم إلــى 
التّرجمــة الّصحيحــة للكلمــات، والمعنــى المقصــود مــن اســتخدام المصطلــح عنــد مــن اســتعمله أول مــرة أو أطلقــه؛ تســمية 

ــا.  ــا أو اصطالح أو توصيف

واســتنادا إلــى هــذه القاعــدة فــي التّرجمــة، يصبــح التّعريــب الّصحيــح لـــ )New Media( هــو )الوســائط الجديــدة(؛ 
New Me- ــا الصطــالح  ــة وتعريب ــح ترجم ــي األص ــواء، وه ــد س ــى ح ــال عل ــالم واالتص ــال اإلع ــي مج ــتخدمة ف )المس
ــاج ونشــر واســتهالك  ــن إنت ــت م ــي مّكن ــدة الت ــة الجدي ــن األســاليب واألنشــطة الّرقمي ــى مجموعــة م dia(، وهــي تشــير إل
المحتــوى اإلعالمــي بمختلــف أشــكاله مــن خــالل األجهــزة اإللكترونيــة )الوســائط( المتصلــة أو غيــر المتصلــة باإلنترنــت. 
وأتاحــت إمكانيــات هائلــة للتّواصــل واالتصــال االجتماعــي مــن خــالل خدمــات الهاتــف المحمــول، والّشــبكات االجتماعيــة 
ــال الوحيــد علــى وســائط اإلعــالم واالتصــال الجديــدة إال أنــه  ــى اإلنترنــت. وعلــى الّرغــم مــن أّن اإلنترنــت ليــس المث عل
ــة                                                 ــا الّرفيع ــوس التّكنولوجي ــرف قام ــك يع ــد. لذل ــذا النّمــط مــن اإلعــالم بالجدي ــف ه كان ومــازال الّســبب الرئيــس لوص
High- Tech Dictionary  أدوات ووســائط اإلعــالم واالتصــال الجديــدة بأنّهــا عبــارة عــن :"اندمــاج الكمبيوتــر وشــبكات 

.)http://www.computeruser.com/dictionary("المتعــددة والوســائط  الكمبيوتــر 

على ذلك  يمكن تقسيم أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة إلى األقسام األربعة اآلتية )صادق، 2008، ص5(:
أدوات ووســائط قائمــة علــى شــبكة اإلنترنــت )Online(وتطبيقاتهــا، وهــي جديــدة كليــا بصفــات وميــزات غيــر مســبوقة،   أ. 
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تنمــو بســرعة ، وتتوالــد عنهــا مجموعــة مــن تطبيقــات الحصــر لهــا. 
ــب والّصحــف. وهــي أيضــا تنمــو  ــراءة الكت ــك أجهــزة ق ــي ذل ــا ف ــة، بم ــى األجهــزة المحمول أدوات ووســائط قائمــة عل  ب. 
بســرعة، وتنشــأ منهــا أنــوع جديــدة مــن التّطبيقــات علــى األدوات المحمولــة المختلفــة ومنهــا أجهــزة الهاتــف والمســاعدات 

الّرقميــة الّشــخصية وغيرهــا .
أدوات ووســائط قائمــة علــى منصــة الوســائل اإلعالميــة التّقليديــة مثــل الّراديــو والتّلفزيــون التــي أضيفــت إليهــا ميــزات   ج. 

جديــدة مثــل التفاعليــة والّرقميــة واالســتجابة للطلــب .
أدوات ووســائط قائمــة علــى منصــة الكومبيوتــر، ويتــم تــداول هــذا النّــوع، إمــا شــبكيا أو بوســائل الحفــظ المختلفــة مثــل   د. 

ــة وغيرهــا".  ــو والكتــب اإللكتروني ــة وألعــاب الفيدي ــة، ويشــمل العــروض البصري االســطوانات الضوئي
وبذلك فوسائل تقنية المعلومات كلها هي أدوات ووسائط اإلعالم واالتصال الجديدة حسب هذا التّصنيف.

4. جرائم اإلنترنت )الجرائم اإللكترونية، جرائم المعلوماتية(:
الجرائم التي ترتكتب من خالل التّقنيات الّرقمية إلخافة وإخضاع اآلخرين. 

)ث ( الّدراسات الّسابقة:

تناولــت دراســة "سياســة المشــروع اإلماراتــي لمواجهــة الجرائــم اإللكترونيــة" شــرحا مفصــال لسياســة المشــروع اإلماراتــي 
تجــاه خطــر الجرائــم اإللكترونيــة، وَســعَت إلــى التّعــّرف علــى واقــع الجرائــم اإللكترونيــة فــي اإلمــارات، والوقــوف علــى 
ــرات  ــي ظــل المتغي ــي ف ــدى المشــّرع اإلمارات ــة ل ــات الفكري ــى التّوّجه ــرف عل ــك التّع ــادرة بشــأنها، وكذل ــريعات الّص التّش

المتســارعة لثــورة التقنيــة، وانتهــت إلــى مجموعــة نتائــج أبرزها)حســن، 2015، ص21(: 
أّن الُمشــّرع اإلماراتــي كان مواكبــا للتّغيـّـرات التّكنولوجيــة والمعلوماتيــة واالقتصادية واالجتماعيــة التي أدت إلى ظهور   أ. 
الجرائــم اإللكترونيــة على المســتوى العالمــي وشــيوعها فــي العديــد مــن دول العالــم، والتّنبــؤ بأضرارهــا ومخاطرهــا، 
أّن اهتمام المشّرع اإلماراتــي باتبــاع سياســة تشــريعية جنائيــة هدفــت إلــى بيــان كافــة األفعال والّســلوكيات التــي تعــد مــن   ب. 

قبيــل الجرائــم اإللكترونيــة مــع وضــع العقوبــات الاّلزمــة حيالهــا. 

وتنــاول كتــاب "شــرح قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة" مــواد القانــون االتحــادي 
ــن  ــي جزئي ــة ف ــر قانوني ــة نظ ــن وجه ــه م ــب نصوص ــب ترتي ــوم بحس ــا المرس ــص عليه ــي ن ــنة 2012، الت ــم )5( لس رق
ــرت  ــرحت وفّس ــف، 2014،ج1، ص11( ، ش ــد اللطي ــر فصال)عب ــد عش ــى أح ــزء األول عل ــتمل الج ــث اش ــيين؛ حي أساس
الجرائــم المتعلقــة باالعتــداء علــى البيانــات اإللكترونية)الدّخــول غيــر المشــروع، التّزويــر، االحتيــال(، وكــذا جرائــم التهديــد 

ــة والقمــار والمــواد العامــة.  ــة بالمــواد اإلباحي ــة المتعلق ــم اإللكتروني ــة المعلومــات، والجرائ ــزاز باســتخدام تقني واالبت

وتنــاول الكتــاب الثّانــي الجوانــب اإلجرائيــة ومجموعــة أخــرى مــن الجرائــم اإللكترونيــة، وهــي: الّســب والقــذف واالعتــداء 
علــى خصوصيــة األشــخاص، وكشــف معلومــات ســرية، واإلتجــار بالبشــر واألعضــاء البشــرية، والتّرويج لبرامج من شــأنها 
إثــارة الفتنــة أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الّســلم االجتماعــي، واإلتجــار فــي األســلحة النّاريــة أوالذخائــر أوالمتفجــرات 
دون ترخيــص، وجرائــم الجماعــات اإلرهابيــة والمنظمــات غيــر المشــروعة، وجمــع التّبرعــات دون ترخيــص، وتعريــض 
أمــن الدّولــة ومصالحهــا للخطــر، واإلشــاعات بقصــد اإلضــرار بمكانــة الدولــة ومؤسســاتها، وقلــب نظــام الحكــم فــي الدّولــة 
أو االســتيالء عليــه، وتعطيــل أحــكام الدّســتور أو القوانيــن الّســارية فــي البــالد أو المناهضــة للمبــادئ األساســية التــي يقــوم 
ــص،  ــة، والمضاهــرات دون ترخي ــي الدّول ــا ف ــول به ــن المعم ــى القواني ــاد إل ــة، وعــدم االنقي ــي الدّول ــم ف ــا نظــام الحك عليه
ــات  ــى المقدس ــاءة إل ــق، واإلس ــث دون ح ــوات الب ــاالت وقن ــات االتص ــاع بخدم ــص، واالنتف ــار دون ترخي ــار باآلث واالتج
واألديــان والّرســل وتحســين المعاصــي، واالتجــار فــي المخــدرات، وجرائــم األمــوال غيــر المشــروعة، وتقديــم معلومــات 
غيــر صحيحــة لإلضــرار بمصالــح الدّولــة، أو اإلســاءة إلــى ســمعتها أو هيبتهــا أو مكانتهــا، وتخزيــن أو إتاحــة محتــوى غيــر 

ــد اللّطيــف، 2014، ج2، ص1(. قانوني)عب

وتناولــت دراســة "الّضوابــط المهنيــة واألخالقيــة والقانونيــة لإلعــالم الجديــد" الّضوابــط األخالقيــة والقانونية لإلعــالم الجديد، 
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

ســواء فــي مــا يتعلــق باإلطــار األخالقــي العــام المتمثــل فــي مواثيــق الّشــرف األخالقيــة Code of Ethics  أوالتّشــريعات 
القانونيــة التــي تحــاول أن تضــع اإلطــار القانونــي والتّشــريعي الحاكــم لهــذا النـّـوع المســتحدث مــن اإلعــالم، وهدفــت إلــى:

 أ.  التّعــرف علــى الّضوابــط المهنيــة الحاكمــة آلليــات الممارســة لإلعــالم الجديــد، ســواء فــي مــا يتعلــق بالمعاييــر التّقنيــة 
ــة لإلعــالم  ــن اإلعــالم المخالف ــوع م ــذا النّ ــي ه ــة ف ــي الممارســة المهني ــدّان طرف ــن تُع ــة، اللّتي ــر األخالقي أو المعايي

ــدي . التّقلي
التّعرف على الّضوابط األخالقية لإلعالم الجديد، والمتمثلة في مواثيق الّشرف اإلعالمية.  ب. 

التّعرف على البيئة القانونية والتّشريعية لإلعالم الجديد.   ج. 

وقد خلصت الّدراسة إلى عدة نتائج أهمها )اللّبان،2014، ص96(:
ــي تحكــم طبيعــة  ــة الت ــم المهني ــي والقي ــة والعمــل الّصحف ــات الممارســة اإلعالمي ــى أخالقي ــد إل ــد اإلعــالم الجدي يفتق  أ. 
العمــل، وخاصــة المصداقيــة والموضوعيــة للموضوعــات التــي يتناولهــا، وأّن حريــة الدّخــول والخــروج مــن دون 
ــة  ــة خبيث ــح تجاري ــى شــبكة اإلنترنــت ســاعد فــي ظهــور مصال ــن الموجوديــن عل ــى المواطني ــة عل ــات ومراقب تحدي

ــة. ــات إجرامي وعملي
لذلــك أصبــح مــن الّضــرورى إيجــاد تنظيــم قانونــي شــامل لجميــع الجوانــب المتعلقــة بالوســائل الحديثــة فــي اإلعــالم،   ب. 
ــة  ــك المتعلق ــيما تل ــا، الس ــراد تنظيمه ــب الم ــة للجوان ــة الخاص ــي الّطبيع ــألة ه ــذه المس ــا ه ــي تثيره ــة الت فالّصعوب
ــى ســبيل  ــات الّشــخصية عل ــك الحقــوق، كالحري ــراد وعــدم المســاس ببعــض تل ــات األساســية لألف بالحقــوق والحري
المثــال، ولــذا فــإن التّنظيــم المطلــوب قانونـًـا يتســم بالّشــمولية مــن جانــب والعالميــة مــن جانــب آخــر، فــال يتــم تنظيمــه 
ــا كمــا تنظــم الوســائل التّقليديــة لإلعــالم التــي يمكــن الســيطرة عليهــا وأحــكام الرقابــة عليهــا مــن جهــة، ومــن  قانونً
جهــة أخــرى إمكانيــة مالحقــة كل مــن يكــون فاعــالً فــي المســاس بالحقــوق والحريــات الفرديــة، ومــن ثــم فــإن مســألة 
بــث المعلومــات واآلراء واســتقبالها مــن خــالل هــذه الّشــبكة تــؤدي دوًرا بــارًزا فــي تحديــد المالمــح األساســية للتّنظيــم 

القانونــي.

ثانيا: تشريعات استخدام تقنية المعلومات في دولة اإلمارات العربية المتحدة

)أ ( عدد المواد القانونية في تشريع"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي ومحتوياتها:

مخطط بياني رقم )1(: يوضح عدد المواد القانونية في نظام "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي ومحتوياتها
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ــتمل  ــد اش ــات"، ق ــة المعلوم ــم تقني ــأن"مكافحة جرائ ــي بش ــريع اإلمارات ــم )1( أّن التّش ــي رق ــط البيان ــن المخط ــح م يتض
ــم نشــره  ــا يت ــة م ــة لخصوصي ــة القانوني ــر الحماي ــأنها توفي ــن ش ــي م ــواد الت ــن الم ــد م ــة وأورد العدي ــادة قانوين ــى51 م عل

ــي ــل األت ــاول بالتفصي ــد تن ــام، فق ــات وأرق ــات وبيان ــن معلوم ــة م ــبكة المعلوماتي ــى الّش ــه عل وتداول
: )/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws(

ــردة، أو  ــه المج ــي صورت ــات ف ــة المعلوم ــائل تقني ــبكات ووس ــة والّش ــع واألنظم ــول المواق ــة بدخ ــم المتعلق الجرائ  .1
باعتــداء. المصوبــة 

جرائم تزوير المستندات اإللكترونية.  .2
الجرائم المتعلقة بإعاقة الوصول إلى األنظمة والّشبكات ووسائل تقنية المعلومات.  .3

جرائم اإلعتداء على البيانات والمعلومات الّطبية والتّشخيصية اإللكترونية.  .4
ــة، أو إحــدى وســائل  ــة اإللكتروني ــة المعلوماتي ــة أو األنظم ــبكة المعلوماتي ــة بالبرامــج الضــارة بالّش ــم المتعلق الجرائ  .5

تقنيــة المعلومــات.
جرائم االحتيال اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية.  .6

الجرائم المتعلقة بالبطاقات اإللكترونية، ووسائل الدّفع اإللكتروني، مثل:.  .7
التّوصــل بغيــر حــق إلــى أرقــام أو بيانــات وســائل الدّفــع اإللكترونــي بقصــد الحصــول علــى أمــوال الغيــر أو   •

ــات. ــن خدم ــه م ــا تتيح ــتفادة مم االس
نشر أو إعادة نشر أرقام أو بيانات وسيلة دفع إلكتروني تخص الغير.  •

الجرائم المتعلقة باألرقام الّسرية والّشيفرات الخاصة والعامة والبرامج المصممة الرتكاب الجرائم اإللكترونية.  .8
جرائم التّهديد واالبتزاز لألشخاص والممتلكات باستخدام تقنية المعلومات.  .9

ــا  ــا، أو بث ــاء لمواقعه ــة؛ إنش ــى اآلداب العام ــدي عل ــار والتّع ــة والقم ــواد اإلباحي ــة بالم ــة المتعلق ــم اإللكتروني الجرائ  .10
ــة. ــدادا وتهيئ ــا وإع ــع، إو إنتاج ــر مواق ــا عب ــرا له ــاال ونش وإرس

الجرائــم المتعلقــة بالتّعــدي علــى الخصوصيــات بالّســب والّشــتم والقــذف عبــر تقنيــة المعلومــات وكل وســائط التّواصل   .11
الجديــدة، أو التّهديــد واالبتــزاز، أو التّعــدي علــى الممتلــكات الخاصــة مــن أمــوال وأرقام ســرية، واتصاالت شــخصية، 

وفحــوص وتشــخيصات طبيــة.
الجرائــم المتعلقــة بالتّعــدي علــى القيــم والمبــادئ المجتمعيــة، والّســلم واألمــن المجتمعييــن، كجرائــم االتجــار بالبشــر   .12
والمخــدرات، والتّرويــج لألســلحة والذّخائــر والمتفجــرات، وإثــارة الفتــن والكراهية والعنصريــة والطائفيــة، والتّرويج 
للمنظمــات والجماعــات اإلرهابيــة والدعــوة ألفكارهــا، وتعريــض أمــن الدّولــة وقوانينهــا ومصالحهــا للخطــر 

ــام العــام. والمســاس بالنّظ

ــرض  ــارات لغ ــة اإلم ــي دول ــم)2( لســنة 2006( ف ــون رق ــّدل للقان ــم)5( لســنة 2012 )المع ــون االتحــادي رق ــاء القان وج
مواكبــة المتغيــرات والمســتجدات المحليــة، اإلقليميــة والّدوليــة، لذلــك تضمــن القانــون الجديــد إظافــات مهمــة جدا)حســن، 

ــي:  ــت ف 2015، ص44( ، تمثل
مــا يتعلــق باألفعــال الخاصــة بالجرائــم اإلرهابيــة والمعامــالت والتّجــارة اإللكترونيــة وجرائــم اإلتجــار بالبشــر، وتلــك   .1
ــم  ــم يت ــي، وهــي أمــور ل ــر والمتفجــرات واألمــن اإللكترون ــة والذخائ ــار واألســلحة النّاري ــة بالســيّاحة، واآلث المتعلق

ــي عــام 2006. ــم الّصــادر ف ــون القدي ــا بالقان تضمينه
إضافــة بعــض التّعريفــات الجديــدة التــي لــم يتضمنهــا القانــون القديــم، حيــث شــملت التّعريفــات مصطلحــات:   .2
"المنشــآت الماليــة أو التّجاريــة أو االقتصاديــة، إلكترونــي، العنــوان البروتوكولــي للشــبّكة المعلوماتيــة، مــواد إباحيــة 
األحــداث، ســري، اإللتقــاط، اإلســاءة(، وكان الهــدف مــن ذلــك شــمول القانــون لألنشــطة واألفعــال اإللكترونيــة غيــر 

ــة. ــم التّقني ــة باســتخدام النّظ ــات تجاري ــم مــن عملي ــا يت ــك لم المشــروعة، وكذل
ــص  ــك النّ ــة وكذل ــادة قيمــة الغرامــات المالي ــة، وزي ــالبة للحري ــات الّس ــى تغليــظ العقوب ــي إل اتجــاه المشــرع اإلمارات  .3
علــى بعــض العقوبــات التّبعيــة والتّكميليــة والتّدابيــر بالقانــون الجديــد خالفــا لمــا كان عليــه الوضــع بقانــون 2006، 
حيــث أقــّر عقوبــة الّســجن المؤبــد للجرائــم الّســالبة للحريــة فــي القانــون الجديــد، وكذلــك قيامــه بالنـّـص علــى العقــاب 
علــى الّشــروع بنصــف عقوبــة الجريمــة التّامــة فــي الجنــح بالمــادة )40(. أّمــا بالنســبة لعقوبــة الغرامــة فقــد كانــت ال 

تزيــد عــن 200 ألــف درهــم بالقانــون القديــم، أمــا الجديــد فقــد وصلــت إلــى مبلــغ 3 مليــون درهــم.
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

"لذلك جاء المشروع اإلماراتي مواكبا فعال للتّغيرات التّكنولوجية والمعلوماتية واالقتصادية واالجتماعية التّي أدت إلى ظهور الجرائم 
اإللكترونية على المستوى العالمي وشيوعها في العديد من دول العالم، والتّنبؤ بأضرارها ومخاطرها، وقد اهتم المشّرع اإلماراتي 
باتباع سياسة تشريعية جنائية هدفت إلى بيان كافة األفعال والّسلوكيات التّي تعّد من قبيل الجرائم اإللكترونية مع وضع العقوبات 

الاّلزمة حيالها"، مثلما انتهت إليه دراسة "سياسة المشروع اإلماراتي لمواجهة الجرائم اإللكترونية")حسن، 2015، ص 45( .

وقد تبين من دراستنا التّحليلية لمحتوى مواد التّشريع التّفصيل المتميز في الجرائم اإللكترونية وعقوباتها: 
فقد صاغ المشّرع الجرائم والعقوبات المتعلقة بالدّخول إلى أنظمة تقنية المعلومات مثال في 13 مادة.   أ. 

وصاغ الجرائم والعقوبات المتعلقة بالتّعدي على خصوصيات األشخاص في 8 مواد.   ب. 
وصاغ الجرائم العقوبات المتعلقة بالتّعدي على قيم المجتمع ومكتسباته في 19 مادة.  ج. 

وأشــار المشــّرع اإلماراتــي فــي كثيــر مــن مــواده إلــى مقصــده من"المحتــوى غيــر القانونــي" والذي تعتبــره كذلــك األخالقيات 
المهنيــة فــي مجــال االتصــال والتّواصل)بــأي وســيلة كان(، ومواثيــق الّشــرف اإلعالميــة بأنــه محتــوى غيــر أخالقــي وغيــر 

مهنــي؛ ومــن أمثلــة ذلــك:
المحتوى المتضمن معلومات أو بيانات كاذبة.  أ. 

المحتوى المتضمن كلمات أو عبارات الّسب والّشتم والتّشهير باآلخرين.   ب. 
المحتــوى الــذي يحــرض علــى األفعــال غيــر األخالقيــة؛ كالمحتويــات الجنســية واإلباحيــة، والمحتويــات العنصريــة   ج. 

ــخاص. ــن األش ــف بي ــن والعن ــة والفت ــاول زرع الكراهي ــي تح الت
المحتوى المسيء لألديان والّرسل والّشرائع والقوانين واألعراف االجتماعية.   د. 

)ب ( نوع العقوبات التي يفرضها قانون"مكافحة تقنية المعلومات" اإلماراتي: 

 

مخطط بياني رقم )2(: يوضح نوع العقوبات المسلطة على مخالفي قانون"مكافحة جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي

تؤشــر أرقــام وبيانــات المخطــط أعــاله أن العقوبــات التـّـي فرضهــا المشــّرع اإلماراتــي علــى مرتكبــي الجرائــم اإللكترونيــة 
الموضحــة فــي مــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" قــد تراوحــت أكثرهــا بيــن نوعيــن، منهــا: 

الّسجن مع الغرامة )في35 عقوبة(.  أ. 
ــك إغــالق المحــل أو  ــا، وكذل ــة منه ــوال المتحصل ــج أو الوســائل المســتخدمة أو األم ــزة أو البّرام المصــادرة لألجه  ب. 
الموقــع الــذي يرتكــب فيــه أي مــن هــذه الجرائــم، وذلــك إمــا إغالقــاً كليــاً أو للمــدة التــي تقدرهــا المحكمة)فــي عشــر 

ــات(. عقوب
وترواحت عقوبة الّسجن في القانون اإلماراتي بين سنة إلى المؤبد.  •

وترواحت عقوبة الغرامة بين 100 ألف درهم، و3 مليون درهم في القانون اإلماراتي.  •
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عيساني

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

وقــد نــص القانــون االتحــادي رقــم )5( عــام 2012 لمكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة علــى العديــد مــن االنتهــاكات التــي   .1
يعاقــب عليهــا بالّســجن أو الغرامــة أو التّرحيــل منهــا

:)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws(  
ــجن  ــا: الّس ــن، وعقوبته ــل اآلخري ــن قب ــالزدراء م ــا يعّرضــه ل ــام شــخص آخــر بم ــة أو اته ــب أو اإلهان الّس  أ. 
وغرامــة ال تقــل عــن 250 ألــف درهــم والتتجــاوز 500 ألــف درهــم، أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.

انتهــاك خصوصيــة أي شــخص عــن طريــق التّنصــت أو التّســجيل أو نقــل أو الكشــف عــن المحادثــات   ب. 
بالّصــوت والّصــورة، وعقوبتهــا: الّســجن لمــدة ال تقــل عــن 6 أشــهر، وغرامــة ماليــة ال تقــل عــن 150 ألــف 

ــن. ــن العقوبتي ــدى هاتي ــم، أو إح ــف دره ــاوز 500 أل ــم وال تتج دره
تصويــر شــخص أو التقــاط أو نقــل أو حفــظ الصــور علــى األجهــزة اإللكترونيــة دون إذن صاحبهــا، وعقوبتها:   ج. 
ــف  ــد عــن 500 أل ــف درهــم وال تزي ــل عــن 150 أل ــة ال تق ــل عــن ســتة أشــهر، وغرام ــدة ال تق ــجن لم الّس

ــن. ــن العقوبتي درهــم، أو إحــدى هاتي
نشــر األخبــار والّصــور اإللكترونيــة والمشــاهد والتّعليقــات بصــورة غيــر مشــروعة حتــى لــو كانــت حقيقيــة   د. 
وصحيحــة، وعقوبتهــا: الّســجن لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وغرامــة التقــل عــن 150 ألــف درهــم وال تزيــد 

عــن 500 ألــف درهــم، أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
الحصــول علــى البيانــات التــي تتعلــق بالفحــوص الّطبيــة والتّشــخيص والعــالج والّرعايــة والّســجالت الطبيــة   ه. 

أو حيازتهــا أو التّعديــل عليهــا أو تدميرهــا دون إذن، وعقوبتهــا: الّســجن المؤقــت.
ابتــزاز أو تهديــد شــخص إلجبــاره علــى ارتــكاب جنايــة أو التـّـورط فــي المســائل المخلــة بالّشــرف أو اآلداب   و. 

ــنوات. ــى 10 س ــل إل ــدة تص ــجن لم ــا: الّس ــة، وعقوبته العام
ــاطات  ــة أوالنّش ــل أو إعــادة نشــر المــواد اإلباحي ــت أو نق ــى شــبكة اإلنترن ــع عل إنشــاء وإدارة وتشــغيل مواق  ز. 
المتعلقــة بالقمــار، وعقوبتهــا: الّســجن وغرامــة ال تقــل عــن 250 ألــف درهــم وال تتعــدى 500 ألــف درهــم، 

ــن. ــن العقوبتي ــدى هاتي أو إح
ــجن  ــا: الّس ــور، وعقوبته ــاء أو الفج ــة البغ ــى ممارس ــر عل ــخص آخ ــض ش ــاعدة أو تحري ــراء أو المس اإلغ  ح. 

وغرامــة ال تقــل عــن 250 ألــف درهــم وال تتعــدى مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
اإلفصــاح دون إذن عــن معلومــات ســرية تــم الحصــول عليهــا أثنــاء العمــل أو بســببه، وعقوبتهــا: الّســجن لمــدة   ط. 
ال تقــل عــن 6 أشــهر، وغرامــة ماليــة ال تقــل عــن 500 ألــف درهــم وال تزيــد عــن مليــون درهــم، أو بإحــدى 

هاتيــن العقوبتيــن.
إنشــاء وإدارة أو تشــغيل موقــع علــى شــبكة اإلنترنــت أو نشــر معلومــات لصالــح جماعــة إرهابيــة أو مجموعــة   ي. 
ــا وأفرادهــا أو جــذب  ــا بقصــد تســهيل التّواصــل مــع قادته ــر مصــرح به ــة غي ــة أو منظمــة أو هيئ أو جمعي
أعضــاء جــدد أو تعزيــز وامتــداح أفكارهــا وتمويــل أنشــطتها أو توفيــر المســاعدة الفعليــة لتصنيــع األجهــزة 
الحارقــة أو المتفجــرات أو أي مــواد وأجهــزة أخــرى تســتخدم فــي األعمــال اإلرهابيــة، وعقوبتهــا: الّســجن 

لمــدة التقــل عــن 5 ســنوات، وغرامــة ماليــة التقــل عــن مليــون درهــم والتزيــد عــن 2 مليــون درهــم.
وتنــص المــادة 42 مــن القانــون أيضــاً علــى أنــه يجــوز للمحكمــة أن تقــرر ترحيــل الوافديــن بموجــب األحــكام   ك. 

ــة إذا اقتضــى األمــر. المختلف

حــدد المشــّرع اإلماراتــي األفعال التي يعــد ارتكابهــا جريمــة مــن جرائــم المعلومــات، كمــا حــدد العقوبــات المالئمــة   .2
ــة ــم المعلوماتي ــب الجرائ ــون أغل ــمل القان ــد ش ــع، وق ــا المتوق ــا وضرره ــا لخطورته ــا تبع له

)http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws/(؛   
وهي: 

التّوّصــل بغيــر وجــه حــق إلــى موقــع أو نظــام معلوماتــي بدخــول الموقــع أو النّظــام، أو بتجــاوز مدخــل غيــر   أ. 
ــه. مصــرح ب

إلغاء بيانات أو معلومات أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتالفها أو تغييرها أو إعادة نشرها.  ب. 
التّعدي على البيانات الّشخصية.  ج. 

تزويــر مســتند مــن مســتندات الحكومــة االتحاديــة أو المحليــة، أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة االتحاديــة   د. 
ــي. ــام معلومات ــي نظ ــا ف ــا قانون ــرف به ــة، معت والمحلي
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

إعــادة الوصــول إلــى الخدمــة أو مصــادر البيانــات أو المعلومــات بأيــة وســيلة كانــت، أو الدخــول إلــى األجهزة   ه. 
ــة المعلومــات. ــة، أو إحــدى وســائل تقني ــق الشــبكة المعلوماتي أو البرامــج أو تعطيلهــا، ســواء عــن طري

ــا عــن  ــا مــن شــأنه وقفه ــات م ــة المعلوم ــة، أو إحــدى وســائل تقني ــق الشــبكة المعلوماتي اإلدخــال عــن طري  و. 
العمــل، أو تعطيلهــا، أو التتدميــر أو المســح أو الحــذف أو اإلتــالف أو التعديــل للبرامــج أو البيانــات أو 

المعلومــات فيهــا.
ــة،  ــة الّطبي ــي، أو الّرعاي ــالج الّطب ــي، أو الع ــخيص الطب ــة، أو التش ــات الّطبي ــالف للفحوص ــل أو اإلت التّعدي  ز. 
أو التّســهيل لـ"الغيــر" فعــل ذلــك، أو تمكينــه منــه، باســتعمال الّشــبكة المعلوماتيــة، أو إحــدى وســائل تقنيــة 

المعلومــات.
ــبكة  ــق الّش ــن طري ــل ع ــو مرس ــا ه ــق- لم ــه ح ــن دون وج ــدا- م ــراض عم ــاط أو اإلعت ــت أو اإللتق التّنص  ح. 

المعلومــات. تقنيــة  وســائل  إحــدى  أو  المعلوماتيــة، 
استيالء الّشخص لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا الّسند.  ط. 

الوصول من دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات لبطاقة إئتمانية أو غيرها من البطاقات اإللكترونية.  ي. 
ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما.  ك. 

غسيل األموال.  ل. 
اإلساءة إلى أحد المقدسات أو إحدى الشعائر اإلسالمية، أو سب أحد األديان الّسماوية.  م. 

ــاة  ــار أو صــور تتصــل بحرمــة الحي ــة، أو نشــر أخب ــم المجتمعي ــادئ والقي ــدأ مــن المب ــى أي مب ــداء عل االعت  ن. 
الخاصــة أو العائليــة لألفــراد ولــو كانــت صحيحــة.

التّسهيل والتّرويج لألفكار الهدامة التي من شأنها أن تخل بالنظام العام واآلداب العامة.  س. 
ــة  ــات لجماع ــة المعلوم ــائل تقني ــدى وس ــة، أو إح ــبكة المعلوماتي ــى الش ــات عل ــر معلوم ــع أو نش ــاء موق إنش  ع. 

إرهابيــة، أو ترويــج أفكارهــا، أونشــر المعلومــات عــن كيفيــة صنــع األســلحة والمتفجــرات.

وجــاءت معظــم صياغــات المــواد القانونيــة فــي نظام"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي بأســاليب تدفــع   .3
المســتخدم إلــى التــزام المســؤولية األخالقيــة واالجتماعيــة أثنــاء التّعامــل مــع  شــبكات التّواصــل اإلجتماعــي، أو 

أيــة تقنيــة مــن تقنيــات المعلومــات األخــرى.
فاســتخدمت فــي أكثــر موادهــا أســلوب التّهديــد، بعبــارة تكــررت فــي كل المــواد تقريبــا أال وهــي: "يعاقــب   أ. 

بالّســجن.....والغرامة"
واســتخدمت أســلوب التّعميــم فــي بعــض موادهــا مــن مثل:"مــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولية الجزائية الّشــخصية   ب. 

ــاري.........". لمرتكــب الجريمــة يعاقــب الّشــخص االعتب

ثالثا: أخالقيات استخدام أدوات ووسائط االتصال الجديدة في دولة اإلمارات

ظهــر مفهــوم "األخالقيــات" ألول مــرة عــام 1889 فــي مقــال بعنــوان أخالقيــات الّصحافــة، إال أّن أول ميثــاق أخالقــي كان 
ذلــك الــذي أصدرتــه رابطــة المحرريــن فــي واليــة كانســاس عــام 1910. وهــذا ال يعنــي أّن الّصحفييــن قبــل ذلــك التّاريــخ 
لــم تكــن لهــم قيــم وأخالقيــات مهنيــة. وقــد شــهد النّصــف األول مــن القــرن الماضــي، ظهــور العديــد مــن المواثيــق األخالقيــة 
منهــا علــى ســبيل المثـــال: المواثيـــق التــي ظهــرت فــي الّســويد عــام 1916، وفرنســا عــام 1918، وميثــاق رؤســـاء تحريــر 
الصـــحف األمريكيــة عــام 1923، وميثــاق الّصحفييــن األمريكييــن المحترفيــن عــام 1926...، وهــي مواثيــق قدمــت حلــوالً 

للمشــكالت التــي ظهــرت فــي تلــك الفترة)الموســى، 2005، ص7(. 

ومــا إن حــل النّصــف الثّانــي مــن القــرن العشــرين، حتــى ظهــرت العديــد مــن المشــكالت التــي نجمــت عــن االحتــكار، ممــا 
أدى إلــى ظهــور جيــل ثــان مــن المواثيــق األخـــالقية، وذلــك فــي ســبعينيات القــرن الماضــي عنـــدما قامــت معظــم الـــدّول 
والتنظيمــات المهنيـــة والمؤسســات الّصحفيــة بتحديــث مواثيقهــا األخالقيـــة، فــي محـــاولة لمواجهــة الكثيــر مــن المشــكالت 
األخالقيــة التــي ظهــرت نتيجــة المنافســـة الحــادة فــي مجــاالت الّصحافــة واإلعــالم، ومــع ذلــك لــم يتــم التّوصــل إلــى إجمــاع 

ــات اإلعالم)الموســى، 2005، ص8(. ــي حــول موضــوع أخالقي حقيق
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وفــي العــام 1948 أصــدرت هيئــة األمــم المتحــدة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان )اعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
217 ألفــا )د3-(، المــؤرخ فــي 10 كانــون األول/ديســمبر 1948(، ونــص فــي مادتــه التّاســعة عشــرة علــى: حــق كل فــرد فــي 
التّعبيــر عــن آرائــه دون تدخــل، كمــا نــص علــى حــق الفــرد فــي اســتقاء المعلومــات أو األفــكار، ونقلهــا دون قيــود )وثيقــة(. 
ووسَّــعَْت األمــم المتحــدة فــي ديســمبر 1966 مــن إطــار حريــة التّعبيــر، وذلــك فــي العهــد الّدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ــف)د21-(  ــدة 2200 أل ــم المتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــام بموجــب ق ــق واالنضم ــد وعــرض للتّصدي والّسياســية )اعتم
المــؤرخ فــي 16 كانــون األول/ديســمبر 1966، وبــدأ  تنفيــذه بتاريــخ 23 آذار/ مــارس 1976، وفقــا ألحــكام المــادة 49(، 
فــي المادتيــن 18، 19 منــه، لتشــمل: حريــة العقيــدة، وحريــة اعتنــاق اآلراء، وحريــة اســتقاء المعلومــات واألفــكار مــن كل 

نــوع ونقلها)وثيقــة(.

ونصت المادة 17 من العهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنية والّسياسية على)وثيقة(:
ال يجــوز تعريــض أي شــخص، علــى نحــو تعّســفي أوغيــر قانونــي، لتدّخــل فــي خصوصياتــه أو شــؤون أســرته أو   .1

ــمعته. ــرفه أوس ــس ش ــة تم ــر قانوني ــالت غي ــة حم ــالته، وال ألي ــه أو مراس بيت
من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التّدخل أو المساس.  .2

وشــهد مطلــع الّســبعينات وعلــى امتــداد العقديــن بعــده مــن القــرن الماضــي اإلنطالقــة الحقيقيّــة لموجــة تشــريعات 
ي لحمايــة برامــج الكمبيوتــر ضمــن نظــام  الخصوصيـّـة، وانطالقــة الموجــة الثانيــة لقوانيــن جرائــم الكمبيوتــر، والبحــث الجــدِّ
الملكيـّـة الفكريـّـة، وتحديــدًا حــق المؤلــف، ثــم انطــالق التّدابيــر التّشــريعيّة األولــى فــي هــذا الحقــل؛ وكــذا الموجــة الثّالثــة مــن 
ــا  ــف األهــم مــن بيــن عناصــر تكنولوجي ــل المصنّ ــات التــي تمثّ ــة البرمجي ــر الخاصــة بحماي ــة بالكمبيوت التّشــريعات المتصل

ــة فــي نطاقهــا.  ــة القانونيّ ــرة الحماي ــاع دائ ــة، واتّس ــاب أمــام مفهــوم المصنَّفــات الّرقميّ المعلومــات، والتــي فتحــت الب

وقد أفرزت الموجات التّشريعية هذه ثالثة أنواع من القوانين )مؤتمر، 2012، ص19(: 
تشريعات الخصوصية)حماية الحق في البيانات الّشخصية من مخاطر التكنولوجيا(.   .1

قوانين جرائم الكمبيوتر)االعتداء على نُُظم المعلومات والمعلومات ببُعدها االقتصادي(.  .2
تشريعات حماية برامج الكمبيوتر)الملكية الفكرية(.   .3

هذه الحقول الثاّلثة نشأ كل منها مستقال عن اآلخر، وفي إطار فرع قانوني مغاير لآلخر: 
حقوق اإلنسان )بالنّسبة للخصوصية(.   .1

القانون الجزائي )بالنّسبة لجرائم الكمبيوتر(.   .2
الملكية الفكرية :حق المؤلف، وبراءات االختراع )بالنّسبة لحماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات(.   .3

أمــا عربيــا فقــد أقــرت الــدّول األعضــاء فــي اجتمــاع مجلــس التّعــاون الخليجــي المنعقــد بابوظبــي شــهر نوفمبــر 1986 فــي 
دورتــه الّســابعة ميثــاق الّشــرف اإلعالمــي الــذي ينظــم العالقــة بيــن وســائل اإلعــالم فــي دول المجلــس واإلعــالم الخارجــي، 
ــد أكــد  ــك شــهر ديســمبر 1998، وق ــدّورة التاســعة عشــرة للمجلــس بأبوظبــي، كذل ــه فــي ال ــر وتحديــث مضامين ــم تطوي وت
علــى وســائل إعــالم دول المجلــس تحــري الموضوعيــة فــي مــا يــذاع وينشــر، ورفــض أســاليب اإلثــارة والتّجريــح الّشــخصي 

ودعــم قضايــا التنميــة فــي الــدّول األعضاء)ميثــاق الّشــرف اإلعالمــي، 1998(. 

وقــد اجتهــد المختصــون فــي مجــال اإلعــالم وتقنيــة المعلومــات لوضــع أطــر وضوابــط أخالقيــة تحكــم التّعامل مــع المعلومات 
وكيفيــة اســتخدامها، وقــد شــملت هــذه األطر اآلتــي )الهــوش، 2005، ص194(:

توخي األمانة العلمية والدّقة في النّقل والنّشر واإلحالة.  .1
احترام الملكية الفكرية.  .2
احترام الخصوصيات.  .3

إتاحة الوصول إلى المعلومات.  .4
اختيار مصادر المعلومات.  .5

وحدد"ميثــاق شــرف الّصحفــي اإللكترونــي" الّصــادر عــن االتحــاد العربــي للّصحافــة اإللكترونيــة مبــادئ وأخالقيــات النّشــر 
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

:)/http://arabuem.com( اإللكترونــي فــي اآلتــي
ــداء  ــد، وإب ــّرد والنّق ــي ال ــان الحــق ف ــات ونشــرها، وضم ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــة ف ــادئ الحري ــاع عــن مب الدّف  •

الــرأي والتعليــق عليــه.
اتباع وسائل نزيهة في الحصول على المعلومات والّصور والوثائق.  •

اعتماد المصادر معروفة الهوية، والحفاظ عليها وضمان سريتها.  •
عدم االنخراط في حمالت التّشهير، واالفتراء وتشويه الّسمعة.  •

االمتناع عن قبول الّرشاوى والهبات أو تقديم خدمات صحفية مقابل منافع مالية خاصة.  •
إتاحة حق الّرد للمتضررين.  •

واســتناد إلــى الوثائــق الّســابقة ســنحدد إجرائيــا "أخالقيــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة" فــي ثــالث مجموعات 
رئيسة: 

عدم االعتداء على البيانات، واحترام حقوق الملكية الفكرية.  .1
احترام خصوصيات األشخاص وكرامتهم، وتضم خاصة:   .2

االمتناع عن الّسب والقذف والتّشهير.  •
االمتناع عن التّهديد واالبتزاز.  •

االمتناع عن االحتيال لالستيالء على ممتلكات الغير.  •

احترام القّيم المجتمعية.  .3
ــواد  ــف م ــد قمــت بتصني ــارات فق ــة اإلم ــي دول ــدة ف ــات اســتخدام أدوات ووســائط االتصــال الجدي وألجــل اســتجالء أخالقي
قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة اعتمــادا علــى هــذا التّحديــد، وقــد أفصحــت 
القــراءة التّحليليــة لمجمــوع المواد)فــي كل مجموعــة مــن المجموعــات ســابقة الذّكــر( تركيزهــا علــى توجيه مســتخدمي أدوات 
ووســائط االتصــال الجديــدة إلــى االلتــزام بمجموعــة مــن األخالقيــات، والتـّـي يمكــن تضمينهــا فــي ثــالث مجموعــات رئيســة:

)أ (  عدم االعتداء على البيانات واحترام حقوق الملكية الفكرية:

مخطط بياني رقم )3(: يوضح أساسيات احترام الملكية الفكرية وكل البيانات والمعلومات المملوكة للغير على شبكة اإلنترنت

باالمتناع عن ارتكاب الاّلأخالقيّات التّالية: 
االمتناع عن الدّخول بطرق غير مشروعة إلى أي جهاز حاسب آلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة إلكترونية للبيانات   .1

أو إلى نظام إلكتروني مؤتمن أو إلى شبكة معلوماتية، أو إلى موقع أو أي نظام معلوماتي مباشرة.
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ودلّلت على هذه األخالقيات المواد 2، 3، 4، 5، 34، 46.
:)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws(

فقد نّصت المادة 2 مثال على ما يأتي:
1 - يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تزيــد علــى ثالثمائــة ألــف درهــم أو بإحــدى   o
هاتيــن العقوبتيــن كل مــن دخــل موقــع إلكترونــي أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو شــبكة معلومــات، أو وســيلة تقنيــة 

ــر مشــروعة.  ــه بصــورة غي ــاء في ــح، أو بالبق ــح أو بتجــاوز حــدود التصري ــدون تصري ــات، ب معلوم
2 - تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم وال   o
ــى أي واحــد فعــل مــن األفعــال  ــن إذا ترتــب عل ــن العقوبتي تتجــاوز ســبعمائة وخمســين ألــف درهــم أو بإحــدى هاتي
المنصــوص عليهــا بالفقــرة 1 مــن هــذه المــادة إلغــاء أو حــذف أو تدميــر أو إفشــاء أو إتــالف أو تغييــر أو نســخ أو نشــر 

ــات أو معلومــات.  أو إعــادة نشــر أي بيان
3 - تكــون العقوبــة الحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم   o
وال تتجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا كانــت البيانــات أو المعلومــات محــل األفعــال الــواردة فــي 

الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة شــخصية.
ــف درهــم وال  ــن وخمســين أل ــل عــن مائتي ــي ال تق ــة الت ــت والغرام ــب بالســجن المؤق ــادة 4 على:"يعاق ونّصــت الم  
ــات  ــي، أو نظــام معلوم ــع إلكترون ــى موق ــح إل ــدون تصري ــف درهــم كل مــن دخــل ب ــون وخمســمائة أل تتجــاوز ملي
ــات  ــى بيان ــول بقصــد الحصــول عل ــواء كان الدخ ــات، س ــة معلوم ــيلة تقني ــة، أو وس ــبكة معلوماتي ــي، أو ش إلكترون

حكوميــة، أو معلومــات ســرية خاصــة بمنشــأة ماليــة، أو تجاريــة، أو إقتصاديــة. 
وتكــون العقوبــة الســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس 5 ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال   o
ــر أو  ــات أو المعلومــات لإللغــاء أو الحــذف أو اإلتــالف أو التدمي ــون درهــم، إذا تعرضــت هــذه البيان تجــاوز 2 ملي

ــر. ــادة النش ــر أو إع ــخ أو النش ــر أو النس ــاء أو التغيي اإلفش
ونّصــت المــادة 5 على:"يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة ألــف درهــم وال تتجــاوز ثالثمائــة ألــف   
ــر تصاميمــه أو  ــاً بقصــد تغيي ــاً إلكتروني ــح - موقع ــر تصري ــن كل مــن دخــل - بغي ــن العقوبتي درهــم أو بإحــدى هاتي

ــه". ــغل عنوان ــه أو ش ــه أو تعديل ــه أو إتالف إلغائ

وتعتبــر الجريمــة الــواردة فــي المــادة الثّانيــة مــن المرســوم بالقانــون رقــم 5 لســنة 2012 :)الدّخــول بطــرق غيــر مشــروعة 
إلــى أي نظــام معلوماتــي( الخطــوة األولــى مــن خطــوات التّعامــل مــع المواقــع اإللكترونيــة أو أنظمــة المعلومــات اإللكترونية، 
ــدة" دون  ــة المعلومــات، "ووســائل وأدوات االتصــال الجدي ــة وســيلة أخــرى مــن وســائل تقني أو شــبكات المعلومــات، أو أي

تصريــح ودون وجــه حــق؛ حيــث يبــدأ الجانــي بالدّخــول إليها)عبــد اللّطيــف، 2014، ج1، ص16(. 

االمتناع عن تزوير، إتالف، تغيير، االستيالء، االحتيال، اإلعاقة، التّعّطل، التّنصت، االلتقاط، االعتراض عمدا، النّشر،   .2
اإلرسال، التّخزين لمستندات أو سجالت أو توقيعات إلكترونية أو نظام معالجة إلكترونية للبيانات أو نظام إلكتروني مؤتمن 

أو موقع أو نظام حاسب آلي أو نظام إلكتروني.
ودلّلت على هذه األخالقيات: المواد 6، 8، 9، 10، 14، 15، 39.  

 :)/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws(  

فقــد نّصــت المــادة 6 مثــال على:"يعاقــب بالّســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم 
ــة أو  ــاً مــن مســتندات الحكومــة االتحادي ــف درهــم كل مــن زور مســتنداً إلكتروني وال تجــاوز ســبعمائة وخمســين أل
المحليــة أو الهيئــات أو المؤسســات العامــة االتحاديــة أو المحليــة، وتكــون العقوبــة الحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن 
مائــة ألــف درهــم وال تجــاوز ثالثمائــة ألــف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا وقــع التزويــر فــي مســتندات جهــة 
غيــر تلــك المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة، ويعاقــب بــذات العقوبــة المقــررة لجريمــة التزويــر، 

بحســب األحــوال، مــن اســتعمل المســتند اإللكترونــي المــزور مــع علمــه بتزويــره."

ونصــت المــادة 10 على:"يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة 
ــح  ــدون تصري ــداً وب ــن أدخــل عم ــن كل م ــن العقوبتي ــم أو بإحــدى هاتي ــن دره ــة ماليي ــم وال تجــاوز ثالث ــف دره أل
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

برنامــج معلوماتــي إلــى الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، وأدى 
ــر البرنامــج أو النظــام أو  ــر أو مســح أو حــذف أو إتــالف أو تغيي ــى إيقافهــا عــن العمــل أو تعطيلهــا أو تدمي ــك إل ذل
الموقــع اإللكترونــي أو البيانــات أو المعلومــات، وتكــون العقوبــة الســجن والغرامــة التــي ال تجــاوز خمســمائة ألــف 

درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن إذا لــم تتحقــق النتيجــة. 
ــد  ــراق البري ــه إغ ــد ب ــدي يقص ــل عم ــن أي فع ــن ع ــن العقوبتي ــدى هاتي ــة أو إح ــس والغرام ــة الحب ــون العقوب وتك

اإللكترونــي بالرســائل وإيقافــه عــن العمــل أو تعطيلــه أو إتــالف محتوياتــه."

ونّصــت المــادة 14 على:"يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســمائة 
ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن حصــل، بــدون تصريــح، علــى رقــم ســري أو شــيفرة أو كلمــة مــرور 
أو أيــة وســيلة أخــرى للدخــول إلــى وســيلة تقنيــة معلومــات، أو موقــع إلكترونــي، أو نظــام معلومــات إلكترونــي، أو 
شــبكة معلوماتيــة، أو معلومــات إلكترونيــة، ويعاقــب بــذات العقوبــة كل مــن أعــد أو صمــم أو أنتــج أو بــاع أو اشــترى 
ــاح أي برنامــج معلوماتــي أو أيــة وســيلة تقنيــة معلومــات، أو رّوج بــأي طريقــة  أو اســتورد أو عــرض للبيــع أو أت
ــكاب أو  ــة ألغــراض ارت ــات مصمم ــة معلوم ــة وســيلة تقني ــي، أو أي ــة أو برنامــج معلومات ــع إلكتروني ــط لمواق رواب

تســهيل أو التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون."

وتعــد حمايــة الحقــوق الفكريــة فــي عصــر المعلومــات أمــراً مهمــاً، ألن عمليــة النّســخ أصبحــت ســهلة، وقــد أظهــر اســتخدام 
األنترنــت مشــكالت قانونيــة متعــددة مــن بينهــا مــا يتعلــق بكيفيــة حمايــة المصنفــات األدبيــة والفنيــة المتاحــة عبــر الشــبكة، 
ومــن أهــم اإلشــكاليات التــي تواجــه حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي اإلعــالم الجديــد: نســخ البرامــج، انتحــال النّصــوص والصــور 

والصوتيــات والفيديوهــات. 

ــي  ــج النشــر اإللكترون ــم تعال ــا ل ــث إنه ــك المشــكالت حي ــول لتل ــم حل ــي تقدي ــل 1971( ف ــة برن)تعدي ونظــراً لقصــور اتفاقي
للمصنفــات الفنيــة واألدبيــة، فقــد دعــت الحاجــة إلــى البحــث عــن حلــول لمواجهــة مــا أفــرزه هــذا التطــور مــن مشــكالت، 
واتجهــت الجهــود الدّوليــة التــي بذلــت تحــت مظلــة الويبــو فــي أول األمــر إلــى العمــل علــى إدخــال تعديــالت علــى اتفاقيــة 
بــرن لعــالج مــا أظهــره النّشــر اإللكترونــي للمصنفــات عبــر شــبكة اإلنترنــت مــن مشــكالت، ثــم ظهــر فــي مرحلــة متقدمــة 
ــة الويبــو أن مــن األفضــل إصــدار اتفاقيــة جديــدة إلتاحــة قــدر أكبــر  مــن المفاوضــات التــي جــرت بيــن الــدول تحــت مظل
مــن المرونــة فــي تلبيــة رغبــات الــدول األعضــاء فــي الويبــو، وهــو مــا تســمح بــه المــادة 20 مــن اتفاقيــة بــرن التــي تجيــز 
للــدّول األعضــاء فــي اتحــاد بــرن أن تبــرم فيمــا بينهــا اتفاقيــات خاصــة طالمــا أّن تلــك االتفاقيــات تمنــح للمؤلفيــن حقوقــاً تفــوق 

الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة برن)عواشــرية، 2013، ص104(. 

وهكــذا جــاءت اتفاقيــة الويبــو لحمايــة حقــوق التّأليــف كاتفــاق خــاص وفقــا للمعنــى الــوارد فــي  المــادة )20( مــن اتفاقيــة بــرن 
لإلعــالء مــن نطــاق حــدود الحمايــة المقــررة لحــق المؤلــف علــى المصنفــات األدبيــة والفنيــة، وعــززت مــن مكانتهــا عندمــا 
نصــت فــي مادتهــا األولــى ضــرورة التــزام الــدّول الموقعــة عليهــا بالمــواد األساســية فــي اتفاقيــة بــرن ومنهــا المــواد مــن 

)1-21( وملحــق اتفاقيــة بــرن.

وقــد أصــدرت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي شــأن المصنفــات الفكريــة وحقــوق المؤلــف القانــون االتحــادي رقــم )40( 
لســنة 1992، وقــد شــمل هــذا القانــون برامــج الحاســب اآللــي مــن خــالل مــا ورد فــي البــاب األول مــن المــادة الثّانيــة الفقــرة 
2/ز، التــي نصــت علــى أّن الحمايــة تشــمل المصنفــات اآلتيــة :"المصنفــات الّســينمائية والتّلفزيونيــة واإلذاعيــة، واألعمــال 

االبتكاريــة الســمعية والبصريــة وبرامــج الحاســوب.

وعــدّل القانــون بالقانــون االتحــادي رقــم)7( لســنة 2002 فــي شــأن حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة، ونــص فــي الفقــرة 
ــن  ــا م ــات، ومايمثله ــد البيان ــا، وقواع ــب وتطبيقاته ــج الحاس ــى أّن "برام ــه عل ــل األول من ــي الفص ــة ف ــادة الثالث ــن الم 2 م

ــة. مصنفــات"، تتمتــع بالحمايــة المقــررة فــي هــذا القانــون، إذا وقــع االعتــداء عليهــا  داخــل الدّول

وعــدّ المشــرع اإلمارتــي- فــي هــذا القانــون- مخالفــة نصــوص الحمايــة الفكريــة لبرامــج الحاســب اآللــي جرائــم يعاقــب عليهــا 
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القانــون بعقوبــة جنائيــة، فقــد نصــت المــادة)37( فــي الفصــل الّســابع )اإلجــراءات التّحفظيــة والعقوبــات( علــى :"مــع عــدم 
اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد واردة فــي أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن شــهرين وبالغرامـــة التــي ال تقــل عــن 
عشــرة آالف درهــم وال تزيــد علــى خمســين ألــف درهــم، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن قــام بغيــر إذن كتابــي مــن 

المؤلــف أو صاحــب الحــق المجــاور أو خلفهمــا بــأي مــن األفعــال اآلتيــة :"
االعتداء على حـق مـن الحقوق األدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا القانون بما   -1
في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون في متناول 
الجمهور سواًء عبر أجهزة الحاسب أو شبكات اإلنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات االتصاالت أو غيرها من الطرق 

أو الوسائل األخرى.

وتتعــدد العقوبــة المنصــوص عليهــا فـــي هــذه المــادة بتعــدد المصنفــات أو األداءات أو البرامــج أو التســجيالت محــل الجريمــة. 
ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر وبغرامــة ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم فــي حالــة ارتــكاب الجريمــة مــرة 

أخرى.

ونصــت المــادة )38( منــه علــى :"مــع عـــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد واردة فــي أي قانــون آخــر، يعاقــب بالحـــبس لمــدة ال 
تقــل عــن ثالثــة أشــهر وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســين ألــف درهــم وال تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم مــن ارتكــب 

أي مــن األفعــال اآلتيــة:
التّصنيـع أو االستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول ألي مصنف أو نسخ مقلدة أو أليـة أجهزة أو   .1
الحق  أو صاحب  المؤلف  التي يستخدمها  التقنية  أو  الحماية  للتحايل على  ُمعدة خصيصاً  أو  أدوات مصممـة  أو  وسائل 

المجاور لبث أو طرح للتداول أو لتنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظـة على جودة نقاء معينة للنسخ.
التّعطيل أو التّعييب دون وجه حق ألي حماية تقنية أومعلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا   .2

القانون.
أو  المؤلف  البيانات دون ترخيص من  قواعد  أو  تطبيقاته  أو  الحاسب  برامج  بأية نسخة من  الحاسب  أو تخزين  تحميل   .3

صاحب الحق أو خلفهما .
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن تسعة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف درهم في حالة ارتكاب الجريمة مرةً أخرى.

احترام خصوصيات األشخاص وكرامتهم: )ب ( 
 

مخطط بياني رقم )4(: يوضح أساسيات احترام خصوصيات األشخاص وكرامتهم حسب منطوق ومفهوم المواد القانونية  في نظام "مكافحة 
جرائم تقنية المعلومات" اإلماراتي 
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

تعــّرف الخصوصيــة بـــأنها حــق األفــراد فــي عدم اإلفشــاء أو نشــر معلومــات عنهم، ومــن أهم األمــور المتعلقــة بالخصوصية: 
المعامــالت الماليــة، الّســجالت اإلجراميــة، الجوانــب الّصحيــة، االتصــاالت الّشــخصية، المعلومــات العامــة. وقــد نــص قانــون 

الخصوصيــة لعــام 1974 رقــم 93/59 علــى ما يلي)مــروة، 2016، ص210(:

ــة أن تكشــف عــن أي ســجل وارد فــي نظــام الســجالت بــأي وســيلة اتصــال إلــى أي شــخص أو إلــى  " ال يجــوز ألي وكال
وكالــة أخــرى، إال بنــاء علــى طلــب كتابــي مقــدم مــن الشــخص المعنــي، أو بموافقــة خطيــة مســبقة منــه".

ويشــير اإلفصــاح فــي هــذا الّســياق إلــى أيــة وســيلة لالتصــال، ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفوية أو إلكترونيــة أو ميكانيكيــة. 
وينــص هــذا علــى أنــه يحظــر علــى الــوكاالت أن تعطــي معلومــات الشــخص أو تكشــف عنهــا دون الحصــول علــى موافقــة 
الفــرد علــى اإلفــراج عــن تلــك المعلومــات. ومــع ذلــك، فإنــه يقــع علــى الفــرد إلثبــات أن الكشــف غيــر المشــروع، أو الكشــف 
بشــكل عــام، قــد حــدث بســبب مواقــع الشــبكات االجتماعيــة مثــل فيســبوك طلــب اإلذن عندمــا يطلــب تطبيــق جهــة خارجيــة 

معلومــات المســتخدم.

 Computers, Freedom & Privacy )March 26-28, 1991 in وبعــد مــرور أكثــر مــن عقديــن علــى المؤتمــر األول
ــة، وعلمــاء الكومبيوتــر بوضــع وثيقــة  ــاع عــن الخصوصي ــة الدّف ــام مجموعــة مــن المعنييــن بقضي Burlingame, CA( ، ق
ــتخدمين            ــوق المس ــت حق ــم Bill of rights. لّخص ــت باس ــي، ُعرف ــل االجتماع ــبكات التّواص ــتخدمي ش ــوق مس ــن حق تتضم
  :)https://bill-of-rights.ello.co( :فــي مجموعــة مــن النّقــاط هــي ، A Social Network Users Bill )of Rights(

األمانة: احترام سياسة الخصوصية وشروط الخدمة.   .1
الوضوح: ضمان سهولة فهم سياسات وشروط الخدمة.   .2

حرية التّعبير: عدم فرض أي رقابة دون مبرر أو سياسة واضحة.   .3
التّمكين: دعم التقنيات التي تعزز الخصوصية.   .4

األمــن: أن تعامــل البيانــات الخاصــة بالمســتخدمين بشــكل ســري وآمــن، وأن يتــم إخطــار المســتخدم إذا تــم المســاس   .5
ــراق.  ــت لالخت ــات أو تعرض ــذه البيان به

تقليل البيانات: تقليل والحد من حجم المعلومات المطلوبة، والتي يتم مشاركتها مع اآلخرين.   .6
التّحكــم: الّســماح للمســتخدمين بالتحكــم فــي البيانــات الخاصــة بهــم، وعــدم مشــاركة هــذه البيانــات مــع اآلخريــن، مــا   .7

ــى مشــاركتها.  ــق المســتخدم عل ــم يواف ل
أال يتم تغيير الّسياسات الخاصة بمن يمكنه اإلطالع على بيانات المستخدم دون موافقته أوالً.   .8

الحــق فــي اســتخدام أكثــر مــن هويــة: أن يســمح للمســتخدم اســتخدام أكثــر مــن هويــة، فضــالً عــن اســتخدام األســماء   .9
ــتخدم.  ــة دون إذن المس ــابات المختلف ــن الحس ــط بي ــدم الرب ــع ع ــتعارة، م المس

الحــق فــي المعرفــة: اطــالع المســتخدم علــى كيفيــة اســتخدام الموقــع للبيانــات الخاصــة بــه، والســماح لــه بمعرفــة مــن   .10
لديهــم حــق الوصــول إلــى هــذه المعلومــات. 

الحق في المغادرة: أن يسمح الموقع للمستخدم بحذف حسابه، والبيانات الخاصة به وعدم حفظها بالموقع.  .11

ولــم يعــّرف المشــّرع اإلماراتــي المقصــود بخصوصيــة األشــخاص، إال أنــه حــّدد محــل حمايــة الخصوصيــة مــن الّســلوك 
اإلجرامــي عبــر أيــة وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات فــي عــدد مــن األمور)عبــد اللّطيــف، 2014، ج1، ص23(:

المحادثات: ويقصد بها األحاديث أو الحوارات.  .1
االتصــاالت: ويقصــد بهــا معلومــات بيــن طرفيــن أو أكثــر عبــر قنــوات االتصــال أو الوســائل التــي يتــم بهــا االتصــال   .2

ــة المعلومــات. ــا وســائل تقني ــراد ومنه ــن األف بي
المواد الّصوتية: ويقصد بها المحتوى المسموع والمنطوق.  .3

المواد المرئية: ويقصد بها المحتوى المرئي بصريا.  .4
وقد عدّ المشرع اإلماراتي اإلعتداء على الخصوصية المنصوص عليها في المواد : 7، 11، 12، 13، 16، 20، 21، 22 من 
المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة عمدية، يأخذ الّركن المعنوي فيها صورة القصد 
الجنائي العام، الذي يقوم على عنصري العلم واإلرادة، وبذلك يجّرم االعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خالل أية وسيلة أو 
 )/http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws(  .وسيط معلوماتي
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عيساني

اإلصدار األول، السنة الثانية، 2018

ــدأ  ــات  أساســية تحــت مب ــالث أخالقي ــى ث ــل عل ــى التّدلي ــي هــذا اإلطــار إل ــون ف ــواد القان ــة لم ــراءة التّحليلي ــت الق وتوصل
ــي:  ــم، وه ــخاص وكرامته ــات األش ــرام خصوصي احت

االمتنــاع عــن الّســب والقــذف والتّشــهير: فهــي تلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة بالتّحلــي   .1
التّاليــة: باألخالقيــات 

االمتناع عن سب الغير أو إسناد الوقائع التي تجعلهم محال للعقاب أو االزدراء من قبل اآلخرين .  .1
ــواد  ــاالت أو م ــات أو اتص ــاء محادث ــث، إفش ــل، ب ــجيل، نق ــراض، تس ــمع، اعت ــتراق الّس ــن اس ــاع ع االمتن  .2

أو مرئيــة.  صوتيــة 
وكذلــك االمتنــاع عــن التقــاط صــور الغيــر، إعــداد صــور إلكترونيــة، نقلهــا، كشــفها، نســخها، نشــر أخبــار   .3
ــة باألشــخاص  ــات أومعلومــات متعلق ــات أوبيان ــة أومشــاهد أوتعليق ــة أوصــور فوتوغرافي أوصــور إلكتروني

ــة.  ــة وحقيقي ــت صحيح ــو كان ــك ول ــم بذل ــح له ــم أو التّصري دون إذنه
وقد دلّلت على هذه األخالقيات: المواد 20، 21.  .4

فقــد نصــت المــادة 20 على:"مــع عــدم اإلخــالل بأحــكام جريمــة القــذف المقــررة فــي الّشــريعة اإلســالمية،   
يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال تتجــاوز خمســمائة ألــف درهــم 
أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ســب الغيــر أو أســند إليــه واقعــة مــن شــأنها أن تجعلــه محــال للعقــاب أو 

ــة معلومــات.  ــة، أو وســيلة تقني ــك باســتخدام شــبكة معلوماتي ــن، وذل ــل اآلخري االزدراء مــن قب
فــإذا وقــع الســب أو القــذف فــي حــق موظــف عــام أو مكلــف بخدمــة عامــة بمناســبة أو بســبب تأديــة عملــه ُعــد   

ــة." ــددا للجريم ــا مش ــك ظرف ذل
ونصــت المــادة 21 علــى :"يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة   .5
وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتخدم شــبكة 
معلوماتيــة، أونظــام معلومــات إلكترونــي، أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، فــي االعتــداء علــى خصوصية 

شــخص فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــا بإحــدى الطــرق التاليــة: 
ــواد  ــاالت أوم ــات أواتص ــاء محادث ــث أوإفش ــل أو ب ــجيل أونق ــراض، أوتس ــمع، أواعت ــتراق الس اس  أ. 

أومرئيــة.  صوتيــة 
التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أوكشفها أو نسخها أواالحتفاظ بها.   ب. 

نشــر أخبــار أو صــور إلكترونيــة أو صــور فوتوغرافيــة أو مشــاهد أو تعليقــات أو بيانــات أو معلومــات   ج. 
ولــو كانــت صحيحــة وحقيقيــة. 

كمــا يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم   .6
وال تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن اســتخدم نظــام معلومــات إلكترونــي، 
أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، إلجــراء أي تعديــل أو معالجــة علــى تســجيل أو صــورة أو مشــهد، بقصــد 

التشــهير أو اإلســاءة إلــى شــخص آخــر، أو االعتــداء علــى خصوصيتــه أو انتهاكهــا.
ويعــد الّســب والقــذف والتّشــهير أفعــاال ال أخالقيــة مــن منظــور أخالقيــات اإلعــالم واالتصــال، ومواثيــق الّشــرف اإلعالميــة 
والمهنيــة "، وهــي جرائــم عمديــة يتخــذ الّركــن المعنــوي فيهــا صــورة القصــد الجنائي")عبــد اللّطيــف، 2014، ج2، ص16( 
، حســب المشــّرع اإلماراتــي، وتتضمــن كل مــا يعــد خدشــا لشــرف وكرامــة الغيــر، وقــد يكــون ذلــك بإســناد عيــب معيــن أو 

نقيصــة مــن النّقائــص.

االمتنــاع عــن التّهديــد واالبتــزاز: وهــي تلــزم كذلــك مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة باالمتنــاع عــن   .2
اســتخدم أيــة وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات فــي تهديــد أو ابتــزاز شــخص طبيعــي أو اعتبــاري لحملــه علــى 
ــى  ــد عل ــدة ال تزي ــس م ــب بالحب ــادة 16 :"يعاق ــات: الم ــذه األخالقي ــى ه ــت عل ــه، ودلّل ــاع عن ــل أو االمتن ــام بفع القي
ســنتين والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن 
ــك باســتخدام شــبكة  ــه وذل ــاع عن ــل أواالمتن ــام بفع ــى القي ــه عل ــدد شــخصا آخــر لحمل ــز أو ه ــن ابت ــن كل م العقوبتي
ــد  ــى عشــر ســنوات إذا كان التهدي ــد عل ــة الســجن مــدة ال تزي ــة معلومــات، وتكــون العقوب ــة أو وســيلة تقني معلوماتي

ــار." ــة أو بإســناد أمــور خادشــة للشــرف أو االعتب ــكاب جناي بارت
فقــد نــّص المشــرع علــى تجريــم التّهديــد أو االبتــزاز الــذي يحــدث باســتخدام شــبكات المعلومــات ووســائل تقنيــة المعلومــات؛ 
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

حيــث يســتغل بعــض األشــخاص قدرتهــم علــى اســتخدام هــذه الوســائط واألدوات فــي ارتــكاب أعمــال غيــر مشــروعة 
كتهديــد وابتــزاز األشــخاص)عبد اللّطيــف، 2014، ج1، ص179(.

ــات  ــات البطاق ــام أو بيان ــندات، أرق ــع، س ــوال، مناف ــر: أم ــكات الغي ــى ممتل ــتيالء عل ــال لالس ــن االحتي ــاع ع االمتن  .3
الطبيــة. والتّشــخيصات  الفحوصــات  معلومــات  المصرفيــة،  الحســابات  بيانــات  اإلئتمانيــة، 

وقد دلّلت على هذه األخالقيات: المواد 7، 11، 12، 13، 22.
ــر  ــف أو أفشــى بغي ــت كل مــن حصــل أو اســتحوذ أو عــدل أو أتل ــب بالســجن المؤق ــال على:"يعاق ــد نّصــت المــادة 7 مث فق
تصريــح بيانــات أي مســتند إلكترونــي أو معلومــات إلكترونيــة عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو موقــع إلكترونــي أو نظــام 
المعلومــات اإللكترونــي أو وســيلة تقنيــة معلومــات وكانــت هــذه البيانــات أو المعلومــات تتعلــق بفحوصــات طبيــة أو تشــخيص 

طبــي، أو عــالج أو رعايــة طبيــة أو ســجالت طبيــة.

ــات  ــجيل البيان ــي تس ــات ف ــة المعلوم ــائل تقني ــبكات ووس ــتعين بش ــت تس ــات أضح ــراد والمؤسس ــن األف ــرا م ــك أّن كثي ذل
ــائط  ــذه الوس ــى ه ــا عل ــم خدماته ــي تقدي ــرا ف ــد كثي ــي تعتم ــفيات الت ــم، كالمستش ــم وزبائنه ــة بمراجعيه ــات المتعلق والمعلوم
والتقنيــات؛ ســواء تعلقــت هــذه البيانــات والمعلومــات بتشــخيص األمــراض، أو عالجهــا، أو بالرعايــة الطبيــة بصفــة عامــة. 
فقــد أتاحــت هــذه الوســائط واألدوات إمكانيــات واســعة ومتعــددة لتســجيل وأرشــفة كــم كبيــر مــن المعلومــات، ويســرت عمليــة 
ترتيبهــا وتنظيمهــا وإرســالها واســترجاعها، "حيــث يكــون مــن الســهل علــى األطبــاء ومســاعديهم فــي المؤسســات الطبيــة 
الرجــوع إلــى المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالحــاالت المرضيــة لألفــراد المراجعيــن ومتابعــة الحــاالت الخاصــة بهــم أوال 
بــأول، وأمــام هــذه الفوائــد الكبيــرة لوســائل تقنيــة المعلومــات بالنســبة لألطبــاء والمؤسســات الطبيــة اهتــم المشــّرع اإلماراتــي 
بحمايــة البيانــات والمعلومــات الطبيــة المتعلقــة بالمريــض مــن االعتــداء عليها")عبــد اللّطيــف، 2014، ج1، ص92( . وحقــق 
ــاظ  ــة والحف ــرام الخصوصي ــدة، أال وهــو احت ــات المهمــة فــي اســتخدام وســائط وأدوات االتصــال الجدي ــك أحــد األخالقي بذل

عليهــا.

ونصــت االمــادة 12 على:"يعاقــب بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن توصــل بغيــر حــق، عــن طريــق 
اســتخدم الشــبكة المعلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات  إلــى أرقــام أو بيانــات بطاقــة 

ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو أرقــام أو بيانــات حســابات مصرفيــة، أو أيــة وســيلة مــن وســائل الدفــع اإللكترونــي.

ــف درهــم وال تجــاوز  ــة أل ــل عــن مائ ــي ال تق ــة الت ــل عــن ســتة أشــهر والغرام ــدة ال تق ــس م ــة الحب وتكــون العقوب
ثالثمائــة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، إذا قصــد مــن ذلــك اســتخدام البيانــات واألرقــام فــي الحصــول علــى 

أمــوال الغيــر، أو االســتفادة ممــا تتيحــه مــن خدمــات. 

فــإذا توصــل مــن ذلــك إلــى االســتيالء لنفســه أو لغيــره علــى مــال مملــوك للغيــر فيعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن 
ســنة والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن. 

ويعاقــب بــذات العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة كل مــن نشــر أو أعــاد نشــر أرقــام أو بيانــات بطاقــة 
ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو أرقــام أو بيانــات حســابات مصرفيــة تعــود للغيــر أو أيــة وســيلة أخــرى مــن وســائل الدفــع 

اإللكترونــي.

ونصــت المــادة 13 على:"يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال تتجــاوز مليونــي 
ــة وســيلة  ــة، أو أي ــة مدنب ــة أو بطاق ــة ائتماني ــد أو نســخ بطاق ــن زّور أو قل ــن كل م ــن العقوبتي ــم أو بإحــدى هاتي دره
ــة المعلومــات ، أو برنامــج معلوماتــي.  ــك باســتخدام إحــدى وســائل تقني ــع اإللكترونــي، وذل أخــرى مــن وســائل الدف

ويعاقب بذات العقوبة كل من: 
صنــع أو صمــم أيــة وســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات ، أو برنامجــا معلوماتيــا، بقصــد تســهيل أي مــن   -1
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ــادة .  ــذه الم ــن ه ــى م ــرة األول ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــال المنص األفع
اســتخدم بــدون تصريــح بطاقــة ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو بطاقــة مدنيــة أو أيــة وســائل أخرى للدفــع اإللكتروني،   -2
بقصــد الحصــول لنفســه أو لغيــره علــى أمــوال أو أمــالك الغيــر أو االســتفادة ممــا تتيحــه مــن خدمــات يقدمهــا 

الغيــر. 
قَبِــل التعامــل بهــذه البطاقــات المــزورة أو المقلــدة أو المنســوخة أو غيرهــا مــن وســائل الدفــع اإللكترونــي مــع   -3

ــدم مشــروعيتها." ــه بع علم
ونصــت المــادة 22 على:"يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف   
درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن اســتخدم- بــدون تصريــح- أيــة شــبكة معلوماتيــة، 
ــه أو بســببه". ــة معلومــات لكشــف معلومــات ســرية حصــل عليهــا بمناســبة عمل ــا، أو وســيلة تقني أو موقعــا إلكتروني

ــات األشــخاص  ــرام خصوصي ــى أخالقيات"احت ــة عل ــة المدلّل ــوى المــواد القانوني ــن عــدد ومحت ــة بي ــج المقارن ــن نتائ وتبي
وكرامتهــم" وغيرهــا مــن المــواد في"قانــون مكافحــة تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي أنــه وإن كانــت عــدد المــواد أقــل مــن 
غيرهــا)8 مــواد قانوينــة مــن أصــل 51 مــادة، أي بنســبة %16 تقريبــا(، إال أنّهــا تناولت كل مــا يمكن أن يمــس بالخصوصيات 
الّشــخصية أو يــؤدي إلــى التّعــدي علــى الكرامــة اإلنســانية، وقــد فرضــت علــى مرتكبــي الجرائــم اإللكترونيــة التــي تمــس 

بأمــن وخصوصيــات األشــخاص عقوبــات قاســية.

احترام القّيم المجتمعية: )ت ( 

 

مخطط بياني رقم)5(: يوضح أساسيات احترام القيم المجتمعية حسب منطوق ومفهوم المواد القانونية  في نظام "مكافحة جرائم تقنية 
المعلومات" اإلماراتي

وقــد توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى 
التّدليــل علــى خمســة أخالقيــات أساســية تنضــوي تحــت مبــدأ احتــرام القيــم المجتمعيــة، حيــث جــّرم المشــرع اإلماراتــي عــدة 
صــور مــن الّســلوكيات واألفعــال التــي يرتكبهــا الجنــاة باســتخدام وســائل ووســائط تقنيــات االتصــال والمعلومــات، والتــي قــد 
تمــس بقيــم وأمــن المجتمــع واســتقراره. وتبيــن أرقــام المخطــط البيانــي أعــاله أّن التّشــريع يلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط 

االتصــال الجديــدة باحتــرام هــذه القيــم بالتّحلــي باألخالقيــات التّاليــة: 
:)http://uaecyber.com/about/government-initiatives/uae-federal-cyber-crime-laws/(

التّرويج  أو  الدّعارة والفجور أو مساعدته على ذلك،  االمتناع  عن تحريض أو إغواء أي شخص الرتكاب أعمال   .1
لإلتجار بالبشر، أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو تسهيل ذلك في غير األحوال المصرح 
بها قانوناً ، أو الترويج للمنظمات اإلرهابية أوأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع األجهزة الحارقة، أوالمتفجرة، 
أو أية أدوات تستخدم في األعمال اإلرهابية، وكذا االمتناع عن الحيازة عمدا على مواد إباحية باستخدام نظام معلومات 

إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أوإحدى وسائل تقنية المعلومات. 
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

ودلّلت على هذه األخالقيات: المواد 17، 18، 19.
فقــد نصــت المــادة 17 على:"يعاقــب بالحبــس والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال   o
تتجــاوز خمســمائة ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكترونيــا أو أشــرف 
عليــه أو بــث أو أرســل أو نشــر أو أعــاد نشــر عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة مــواد إباحيــة أو أنشــطة للقمــار، 

وكل مــا مــن شــأنه المســاس بــاآلداب العامــة. 
ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا، كل مــن أنتــج أو أعــد أو هيــأ أو أرســل أو خــزن بقصــد االســتغالل أو التوزيــع أو   o
ــا مــن شــأنه  ــار، وكل م ــة أو أنشــطة للقم ــواد إباحي ــة م ــق شــبكة معلوماتي ــر، عــن طري ــى الغي العــرض عل

ــة .  ــاآلداب العام ــاس ب المس
إذا كان موضــوع المحتــوى اإلباحــي حدثــا لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة مــن عمــره، أو كان مثــل هــذا المحتــوى   o
مصممــا إلغــراء األحــداث فيعاقــب الجانــي بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنة واحــدة والغرامــة التــي ال تقــل عــن 

خمســين ألــف درهــم وال تجــاوز مائــة وخمســين ألــف درهــم.
ونّصــت المــادة 18 على:"يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائــة   o
وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن حــاز عمــدا مــواد إباحيــة باســتخدام نظــام معلومــات 

ــات." ــة المعلوم ــائل تقني ــدى وس ــي، أو إح ــع إلكترون ــة، أو موق ــبكة معلوماتي ــي، أو ش إلكترون
كمــا نّصــت المــادة 19 على:"يعاقــب بالســجن والغرامــة التــي ال تقــل عــن مائتيــن وخمســين ألــف درهــم وال   o
تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن حــرض أو أغــوى آخــر علــى ارتــكاب الدعــارة أو 
الفجــور أو ســاعد علــى ذلــك باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات. وتكــون العقوبــة 
الســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تجــاوز مليــون درهــم إذا كان المجنــي عليــه حدثــاً 

لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره."

االمتنــاع عــن الّشــائعات أو نشــر أو بــث معلومــات أو أخبــار أو رســوم كرتونيــة أو أيــة صــور أخــرى مــن شــأنها   .2
تعريــض أمــن الدّولــة ومصالحهــا العليــا للخطــر أو المســاس بالنّظــام العــام، ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات: المــواد 

.44 ،38 ،36 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25
ــن  ــل ع ــي ال تق ــة الت ــدة والغرام ــنة واح ــن س ــل ع ــدة ال تق ــس م ــب بالحب ــى :"يعاق ــادة 25 عل ــت الم ونص  o
خمســمائة ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم ، أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا 
إلكترونيــا أوأشــرف عليــه أونشــر معلومــات علــى شــبكة معلوماتيــة أوإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد 
ــا". ــا قانون ــوال المصــرح به ــر األح ــي غي ــر أو المتفجــرات ف ــة أو الذخائ ــلحة الناري ــج لألس ــار أو التروي االتج
ونّصــت المــادة 26 مثــال على:"يعاقــب بالســجن مــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات والغرامــة التــي ال تقــل عــن   o
ــه أو نشــر  ــا أو أشــرف علي مليــون درهــم وال تتجــاوز مليونــي درهــم كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــا إلكتروني
معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات، وذلــك لجماعــة إرهابيــة أو أيــة مجموعــة أو 
ــة غيــر مشــروعة بقصــد تســهيل االتصــال بقياداتهــا أو أعضائهــا، أو الســتقطاب  ــة أو منظمــة أو هيئ جمعي
ــا، أو  ــة له ــاعدة الفعلي ــر المس ــطتها، أو توفي ــل أنش ــا، أو تموي ــذ أفكاره ــج  أو تحبي ــا، أو تروي ــة له عضوي
بقصــد نشــر أســاليب تصنيــع األجهــزة الحارقــة أو المتفجــرات ، أو أيــة أدوات أخــرى تســتخدم فــي األعمــال 

ــة". اإلرهابي
ونّصــت المــادة 28 على:"يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن أنشــأ   o
ــة  ــة أو وســيلة تقني ــه أو اســتخدم معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتي ــا أو أشــرف علي أو أدار موقعــا إلكتروني
ــة  ــة أو أي ــار أو رســوم كرتوني ــى أفعــال، أو نشــر أو بــث معلومــات أو أخب معلومــات بقصــد التحريــض عل
ــام." ــام الع ــاس بالنظ ــا للخطــر أو المس ــا العلي ــة ومصالحه ــن الدول ــض أم ــأنها تعري ــن ش صــور أخــرى، م
ونّصــت المــادة 29 على:"يعاقــب بالســجن المؤقــت والغرامــة التــي ال تجــاوز مليــون درهــم كل مــن نشــر   o
معلومــات أو أخبــار أو بيانــات أو إشــاعات علــى موقــع إلكترونــي أو أيــة شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة 
معلومــات بقصــد الســخرية أو اإلضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها 
أو نائبــه أو حــّكام اإلمــارات أو أوليــاء عهدهــم أو نــواب حــكام اإلمــارات أو علــم الدولــة أو الســالم الوطنــي 

ــا". ــي أو رموزه أو شــعارها أو نشــيدها الوطن
ونّصــت المــادة 39 على:"يعاقــب بالحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن أي مالــك أو مشــغل لموقــع   o
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ــم  ــك، أو ل ــه بذل ــي، مــع علم ــر قانون ــوى غي ــداً أي محت ــاح متعم ــة خــزن أو أت ــي أو شــبكة معلوماتي إلكترون
يبــادر بإزالــة أو منــع الدخــول إلــى هــذا المحتــوى غيــر القانونــي خــالل المهلــة المحــددة فــي اإلشــعار الخطــي 
الموجــه لــه مــن الجهــات المختصــة والــذي يفيــد بعــدم قانونيــة المحتــوى وأنــه متــاح علــى الموقــع اإللكترونــي 

أو شــبكة المعلوماتيــة".
ونّصــت المــادة المــادة 44 على:"تعتبــر الجرائــم الــواردة فــي المــواد )4 ، 24 ، 26 ، 28 ، 29 ، 30 ، 38(   o
مــن هــذا المرســوم بقانــون مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، كمــا تعتبــر مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة، 
أي جريمــة منصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم بقانــون إذا ارتكبــت لحســاب أو لمصلحــة دولــة أجنبيــة أوأي 

جماعــة إرهابيــة أومجموعــة أوجمعيــة أومنظمــة أوهيئــة غيــر مشــروعة.

ــة أو  ــبكة المعلوماتي ــى الّش ــه أو نشــر معلومــات عل ــع إلكترونــي أو األشــرف علي ــاع عــن إنشــاء أو إدارة موق االمتن  .3
ــاته: ــع ومؤسس ــم المجتم ــن وقي ــس بأم ــي تم ــة الت ــال التالي ــن األفع ــكاب أّي م ــهيل ارت ــات لتس ــة معلوم ــيلة تقني وس

اإلتجار في البشر أو األعضاء البشرية.  •
تحويل األموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.   •

االســتخدام العمــد لشــبكة معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي، أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، أي   •
ــابق.  ــل الّس ــى الفع ــة إل ــة، إضاف ــال اآلتي ــن األفع م

ــا أو  ــة به ــوق المتعلق ــا أو الحق ــا أو حركته ــروعة أو مصدره ــر المش ــوال غي ــة األم ــه حقيق ــاء أو تموي إخف  •
مصدرهــا.  مشــروعية  بعــدم  العلــم  مــع  المشــروعة  غيــر  األمــوال  اســتخدام  أو  حيــازة  أو  واكتســاب  ملكيتهــا، 

وقد دلّلت على هذه األخالقيات المواد:23، 37، فقد نّصت المادة 37 على:
ــبع  ــى س ــد عل ــدة ال تزي ــس م ــب بالحب ــوال، يعاق ــون غســل األم ــي قان ــا ف ــاة األحــكام المنصــوص عليه ــع مراع "م  
ســنوات وبالغرامــة التــي ال تقــل عــن خمســمائة ألــف درهــم وال تجــاوز مليونــي درهــم كل مــن أتــى عمــداً، باســتخدام 
ــة:  ــال اآلتي ــن األفع ــا م ــات، أي ــة المعلوم ــائل تقني ــدى وس ــي، أوإح ــات إلكترون ــام معلوم ــة، أونظ ــبكة معلوماتي ش

تحويل األموال غير المشروعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.   -
إخفاء أو تمويه حقيقة األموال غير المشروعة أومصدرها أوحركتها أوالحقوق المتعلقة بها أوملكيتها.   -

اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.   -
ــى الشــبكة  ــات عل ــه أو نشــر معلوم ــا أو أشــرف علي ــا إلكتروني ــن أنشــأ أو أدار موقع ــة كل م ــذات العقوب ــب ب ويعاق  o
المعلوماتيــة أو وســيلة تقنيــة معلومــات لتســهيل ارتــكاب أي مــن األفعــال المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة األولــى مــن 

ــا." ــض عليه ــادة أو للتحري ــذه الم ه

ــة أو  ــارة الفتن ــأنها إث ــن ش ــكار م ــج أو أف ــج ألي برام ــة أو التّروي ــة والعنصري ــكار الكراهي ــر أف ــن نش ــاع ع االمتن  .4
الكراهيــة أو العنصريــة أو الطائفيــة، أو اإلضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الّســلم االجتماعــي، أو اإلخــالل بالنظــام العــام 

أو اآلداب العامــة.
ومــن أمثلــة اســتخدام وســائل تقنيــة المعلومــات فــي ذلــك عــرض إعالنــات بوســيلة مــن وســائل تقنيــة المعلومــات، أو   
صــور تكــون مخلــة بــاآلداب العامــة أو مخالفــة للنّظــام العــام، أو نشــر معلومــات تــروج لإلجهــاض، أو إقامــة عالقــات 

ــد اللّطيــف، 2014، ج2، ص50(.  ــى الفجــور والدّعــارة مثال)عب ــاء والتّحريــض عل جنســية مــع النّس
ودلّلت على هذه األخالقيات: المادة 24 فقط.

ــون درهــم كل مــن  ــف درهــم وال تجــاوز ملي ــل عــن خمســمائة أل ــي ال تق ــة الت ــت والغرام ــب بالســجن المؤق " يعاق  
ــا أو أشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى شــبكة معلوماتيــة أو إحــدى وســائل تقنيــة  أنشــأ أو أدار موقعــا إلكتروني
المعلومــات للترويــج أو التحبيــذ ألي برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة أو الكراهيــة أو العنصريــة أو الطائفيــة 

ــة. ــام أو اآلداب العام ــام الع ــالل بالنظ ــي أو اإلخ ــلم االجتماع ــة أو الس ــدة الوطني ــرار بالوح أو اإلض

االمتنــاع عــن اإلســاءة للــذّات اإللهيــة أولــذات الّرســل واألنبيــاء، وإلــى أحــد المقدّســات أوالّشــعائر اإلســالمية، أو أحــد   .5
المقدســات أو الّشــعائر المقــررة فــي األديــان األخــرى متــى كانــت هــذه المقدســات والّشــعائر مصونــة وفقــاً ألحــكام 
الّشــريعة اإلســالمية، واالمتنــاع عــن تحســين المعاصــي، ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات: المــادة 35 ، وجــاء نّصهــا 
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أخالقّيات استخدام وسائط االتصال اجلديدة وتشريعاتها يف دولة اإلمارات العربّية املّتحدة 

كالتّالــي:
ــن  ــن مائتي ــل ع ــي ال تق ــة الت ــس والغرام ــب بالحب ــالمية، يعاق ــريعة اإلس ــي الش ــررة ف ــكام المق ــالل باألح ــدم اإلخ ــع ع "م
وخمســين ألــف درهــم وال تجــاوز مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ارتكــب عــن طريــق الشــبكة 

ــة:  ــم التالي ــدى الجرائ ــي، إح ــع إلكترون ــى موق ــات أو عل ــة معلوم ــيلة تقني ــة أو وس المعلوماتي
اإلساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر اإلسالمية.   )1

ــعائر  ــات والّش ــذه المقدس ــت ه ــى كان ــرى مت ــان األخ ــي األدي ــررة ف ــعائر المق ــات أو الش ــد المقدس ــى أح ــاءة إل اإلس  )2
مصونــة وفقــاً ألحــكام الشــريعة اإلســالمية. 

سب أحد األديان السماوية المعترف بها.   )3
تحسين المعاصي أو الحث عليها أو الترويج لها.   )4

وإذا تضمنــت الجريمــة إســاءة للــذات اإللهيــة أو لــذات الرســل واألنبيــاء أو كانــت مناهضــة للديــن اإلســالمي أو جرحــاً   o
لألســس والمبــادئ التــي يقــوم عليهــا، أوناهــض أوجــرح مــا علــم مــن شــعائر وأحــكام الديــن اإلســالمي بالضــرورة، 
أو نــال مــن الديــن اإلســالمي، أو بّشــر بغيــره أو دعــا إلــى مذهــب أو فكــرة تنطــوي علــى شــيء ممــا تقــدم أو حبــذ 

لذلــك أو روج لــه، فيعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد علــى ســبع ســنوات.

نتائج الّدراسة:

توصلت الدّراسة إلى النّتائج التّالية:

ــَل فــي كثيــر  اشــتمل التّشــريع اإلماراتــي بشــأن"مكافحة جرائــم تقنيــة المعلومــات"، علــى 51 مــادة قانونيــة، وقــد فصَّ  .1
مــن الجرائــم اإللكترونيــة وعقوباتهــا؛ فصــاغ المشــّرع اإلماراتــي الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالدّخــول إلــى أنظمــة 
تقنيــة المعلومــات مثــال فــي 13 مــادة. وصــاغ الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالتّعــدي علــى خصوصيــات األشــخاص 
وممتلكاتهــم فــي 8 مــواد. وصــاغ الجرائــم والعقوبــات المتعلقــة بالتّعــدي علــى قيــم المجتمــع ومكتســباته فــي 19 مــادة.
جــاءت معظــم صياغــات المــواد القانونيــة فــي نظام"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" بأســاليب تدفــع المســتخدم إلــى   .2
التــزام المســؤولية األخالقيــة واالجتماعيــة أثنــاء التّعامــل مــع  أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة، أو أيــة تقنيــة مــن 

تقنيــات المعلومــات األخــرى.
توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة   .3
ــة  ــرام الملكي ــات واحت ــى البيان ــداء عل ــدم اإلعت ــدأ ع ــت مب ــوي تح ــات تنض ــن األخالقي ــن م ــى اثني ــل عل ــى التّدلي إل

ــي: ــة، وه الفكري
ــى نظــام  ــه أو إل ــى نظام ــي أو إل ــاز حاســب آل ــى أي جه ــر مشــروعة إل ــول بطــرق غي ــاع عــن الدّخ االمتن  أ. 
معالجــة إلكترونيــة للبيانــات أو إلــى نظــام إلكترونــي مؤتمــن أو إلــى شــبكة معلوماتيــة، أو إلــى موقــع أو أي 

نظــام معلوماتــي مباشــرة، وقــد دلّلــت علــى هــذه األخالقيــات المــواد التّاليــة: 2، 3، 4، 5، 34، 46.
االمتنــاع عــن تزويــر، إتــالف، تغييــر، اإلســتيالء، االحتيــال، اإلعاقــة، التّعّطــل، التّنصــت، االلتقــاط،   ب. 
ــام  ــة أو نظ ــات إلكتروني ــجالت أو توقيع ــتندات أو س ــن لمس ــال، التّخزي ــر، اإلرس ــدا، النّش ــراض عم االعت
معالجــة إلكترونيــة للبيانــات أو نظــام إلكترونــي مؤتمــن أو موقــع أو نظــام حاســب آلــي أو نظــام إلكترونــي، 

وقــد دلّلــت علــى هــذه األخالقيــات: المــواد: 6، 8، 9، 10، 14، 15، 39.
توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلى   .4

ــات األشــخاص وكرامتهــم، هــي: ــرام خصوصي ــدأ احت ــات أساســية تنضــوي تحــت مب ــة أخالقي ــى ثالث ــل عل التّدلي
االمتنــاع عــن الّســب والقــذف والتّشــهير: فهــي تلــزم مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة بالتّحلــي   ♦

باألخالقيــات التّاليــة:
االمتنــاع عــن ســب الغيــر أو إســناد الوقائــع التــي تجعلهــم محــال للعقــاب أو االزدراء مــن قبــل اآلخرين   •

 .
االمتنــاع عــن اســترق الّســمع، اعتــراض، تســجيل، نقــل، بــث، إفشــاء محادثــات أو اتصــاالت أو مــواد   •

ــة.  ــة أو مرئي صوتي
ــة، نقلهــا، كشــفها، نســخها، نشــر  ــر، إعــداد صــور إلكتروني ــاط صــور الغي ــاع عــن إلتق وكــذا االمتن  •
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أخبــار أوصــور إلكترونيــة أوصــور فوتوغرافيــة أومشــاهد أوتعليقــات أوبيانــات أومعلومــات متعلقــة 
ــة.  ــة وحقيقي ــت صحيح ــو كان ــك ول ــم بذل ــح له ــم أو التّصري ــخاص دون إذنه باألش

وقد دلّلت على هذه األخالقيات: المواد 20، 21.  •
االمتنــاع عــن التّهديــد واالبتــزاز: وهــي تلــزم كذلــك مســتخدمي أدوات ووســائط االتصــال الجديــدة باالمتنــاع   ♦
ــاري  ــزاز شــخص طبيعــي أو اعتب ــد أو ابت ــة المعلومــات فــي تهدي عــن اســتخدم أي وســيلة مــن وســائل تقني

ــادة 16.  ــات: الم ــذه األخالقي ــى ه ــت عل ــه، ودلّل ــاع عن ــل أو االمتن ــام بفع ــى القي ــه عل لحمل
االمتنــاع عــن االحتيــال لالســتيالء علــى ممتلــكات الغيــر: أمــوال، منافــع، ســندات، أرقــام أو بيانــات البطاقــات   ♦
ــت علــى  االئتمانيــة، بيانــات الحســابات المصرفيــة، معلومــات الفحوصــات والتّشــخيصات الطبيــة، وقــد دلّل

ــواد 7، 11، 12، 13، 22. ــات: الم ــذه األخالقي ه
كمــا توصلــت القــراءة التّحليليــة لمــواد قانون"مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات" اإلماراتــي إلــى التّدليــل علــى خمســة   .5
أخالقيــات أساســية تنضــوي تحــت مبــدأ احتــرام القيــم المجتمعيــة، وتبيــن أن التّشــريع يلزم مســتخدمي أدوات ووســائط 

االتصــال الجديــدة باحتــرام هــذه القيــم بالتّحلــي باألخالقيــات التّاليــة:
االمتنــاع  عــن تحريــض أو إغــواء أي شــخص الرتــكاب أعمــال الدّعــارة والفجــور أو مســاعدته علــى ذلــك،   ♦
أو التّرويــج لإلتجــار بالبشــر، أو ترويــج المخــدرات أو المؤثــرات العقليــة ومــا فــي حكمهــا، أو تســهيل ذلــك 
فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــاً ، أو الترويــج للمنظمــات اإلرهابيــة أوأفكارهــا، أو تمويلهــا، أو نشــر 
كيفيــة تصنيــع األجهــزة الحارقــة، أوالمتفجــرة، أو أيــة أدوات تســتخدم فــي األعمــال اإلرهابيــة، وكــذا االمتنــاع 
عــن الحيــازة عمــدا علــى مــواد إباحيــة باســتخدام نظــام معلومــات إلكترونــي، أو شــبكة معلوماتيــة، أو موقــع 

إلكترونــي، أوإحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات، ودلّلــت علــى هــذه األخالقيــات: المــواد 17، 18، 19.
ــرى،  ــور أخ ــة أو أي ص ــوم كرتوني ــار أو رس ــات أو أخب ــث معلوم ــر أو ب ــائعات أو نش ــن الّش ــاع ع االمتن  ♦
ــت علــى هــذه  ــا للخطــر أو المســاس بالنّظــام العــام، ودلّل مــن شــأنها تعريــض أمــن الدّولــة ومصالحهــا العلي

.44  ،38  ،36  ،33  ،32  ،31  ،30  ،29  ،28  ،27  ،26  ،25 المــواد  األخالقيــات: 
االمتنــاع عــن إنشــاء أو إدارة موقــع إلكترونــي أو األشــرف عليــه أو نشــر معلومــات علــى الّشــبكة المعلوماتيــة   ♦
ــم المجتمــع ومؤسســاته كـــ: ــكاب أي مــن األفعــال التــي تمــس بأمــن وقي ــة معلومــات لتســهيل ارت أو وســيلة تقني

اإلتجار في البشر أو األعضاء البشرية.  •
تحويــل األمــوال غيــر المشــروعة أو نقلهــا أو إيداعهــا بقصــد إخفــاء أو تمويــه المصــدر غير المشــروع   •

لهــا. 
أتــى عمــداً- باســتخدام شــبكة معلوماتيــة أو نظــام معلومــات إلكترونــي أو إحــدى وســائل تقنيــة   •

الّســابق.  الفعــل  إلــى  إضافــة  اآلتيــة،  األفعــال  مــن  أيــا  المعلومــات- 
إخفــاء أو تمويــه حقيقــة األمــوال غيــر المشــروعة أو مصدرهــا أو حركتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا   •
أو ملكيتهــا، أو اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام األمــوال غيــر المشــروعة مــع العلــم بعــدم مشــروعية 

ــا.  مصدره
وقد دلّلت على هذه األخالقيات المواد:23، 37، فقد نّصت المادة 37 على:

االمتنــاع عــن نشــر أفــكار الكراهيــة والعنصريــة أو التّرويــج ألي برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة   ♦
ــلم االجتماعــي، أو اإلخــالل  ــة أو الّس ــة، أو اإلضــرار بالوحــدة الوطني ــة أو الطائفي ــة أو العنصري أو الكراهي

ــط. ــادة 24 فق ــات: الم ــذه األخالقي ــى ه ــت عل ــة. ودلّل ــام أو اآلداب العام ــام الع بالنظ
االمتناع عن اإلساءة للذّات اإللهية أو لذات الّرسل واألنبياء، وإلى أحد المقدّسات أوالّشعائر اإلسالمية، أو أحد   ♦
المقدسات والّشعائر مصونة وفقاً ألحكام  المقررة في األديان األخرى متى كانت هذه  الّشعائر  المقدسات أو 

الّشريعة اإلسالمية، واالمتناع عن تحسين المعاصي، ودلّلت على هذه األخالقيات: المادة 35.

توصيات الّدراسة: 
ــة  ــرات معرفي ــن دالالت ومؤش ــات" ع ــة المعلوم ــم تقني ــة جرائ ــون مكافح ــات "قان ــواد ومحتوي ــل م ــج تحلي ــت نتائ أفصح
رصينــة )مــن وجهــة نظــري كباحــث(، يمكــن البنــاء عليهــا فــي دراســات الحقــة لقوانيــن اإلعــالم الجديــد وتشــريعاته،  لذلــك 

توصــي الدّراســة باآلتــي:
اعتمــاد منهــج تحليــل المحتــوى فــي دراســة الموضــوع مــن المنظــور القانونــي، وال يُكتفــى فقــط بالدّراســة التّقليديــة   .1
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ــاول  ــق تن ــي تعمي ــرا ف ــهم كثي ــذا سيس ــود، فه ــواد والبن ــير للم ــرح والتّفس ــى الّش ــدة عل ــل والمعتم ــي الحق ــة ف المتبع
ــة.  ــة والقانوني ــاده المعرفي ــي أبع ــوع ف الموض

تعضيــد الدّراســة بدراســات أخــرى تتنــاول موضــوع أخالقيــات اســتخدام اإلعــالم الجديــد وتطبيقاتــه مــن وجهــة نظــر   .2
المســتخدمين، ومــدى فهمهــم والتزامهــم بتوجيهــات مضاميــن المــواد والمحتويــات فــي القوانيــن والتّشــريعات الناظمــة 

لهــا. 

مقترحات الّدراسة:

تقترح الدّراسة:
ــن  ــام بدراســة القواني ــى االهتم ــا إل ــا المســتخدمة فيهم ــي مجــال اإلعــالم واالتصــال والتكنولوجي ــن ف ــه الباحثي توجي  .1
والتّشــريعات الناظمــة الســتخدامها القُْطريــة منهــا والمقارنــة، للمســاهمة فــي رفــد الدّراســات المتخصصــة فــي حقــل 

ــة.  ــة ومحكم ــة متخصص ــع علمي ــادر ومراج ــة بمص ــدان العربي ــريعاته بالبل ــالم وتش ــات اإلع أخالقي
توجيــه الباحثيــن فــي مجــاالت اإلعــالم واالتصــال والقانــون لدراســة قوانيــن اإلعــالم الجديــدة والتّقليديــة وتشــريعاتهما   .2

ــة للموضــوع.  ــة، تغطــي كل األبعــاد المعرفي فــي شــكل دراســات بيني
اعتمــاد هــذه الدّراســات والبحــوث كمقــررات إضافيــة للكتــب المنهجيــة فــي مســاق أخالقيــات اإلعــالم وتشــريعاته   .3

ــة. ــات العربي ــال بالجامع ــالم واالتص ــات اإلع ــام وكلي ــب أقس ــي أغل ــاري ف ــب إجب ــدّرس كمتطل ــذي ي ال
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