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  جامعة مستغامن مدير -صديقي أحممد حممد صاحل الدين. د.أ  : الرئيس الشرفي للمجلة
  ةـال عدالـالعج. د  :مدير ورئيس تحرير المجلة

  بوشرفاليل ـجي. د  :مستشار قانونيو مساعد  مدير
  فاطمة الزهراء زرواط. د  :التحريرأعضاء هيئة 

  حممد بلبيـة. أ  
  اسمـأحممد بلق. أ  
  عبد اهللا بوقصة. أ  
  حممد عبد الرزاق بوطغان. أ  
  احلبيب سعيد قوار. أ  

   األمني العام للكلية -عباسة أمحدالسيد   :المكلف باللوجستيك
  أغواليش حممدالسيد   :خلية اإلعالم واالتصال

  السيد بالل دقيوس  
  أمساء دريسي. أ  :اإلعالم اآللي خلية

  دريسي سامية. أ  
 :لجنة القراءة

 )جامعة اجلزائر(مسيكة بعداش . د.أ
  )جامعة معسكر(عبد القادر عدالة . د
  احلاج بن زيدان. د

 
  مصر) جامعة مصر(خالد عبد الوهاب البنداري . د
  )جامعة مستغامن(حممد حممود ولد حممد عيسى . د
  )جامعة مستغامن(حممد رمضاين . د

 :اللجنة العلمية  

  عميد الكلية -) جامعة مستغامن(عبد القادر براينيس . د
 رئيس جامعة سانغور أليكسوندري -ألبار لورد . د.أ
  اجلزائر) جامعة مستغامن(عبد القادر بابا . د.أ
 اجلزائر) جامعة تلمسان(مصطفى بلمقدم . د.أ
 اجلزائر) جامعة تلمسان( حممد بن بوزيان. د.أ
  عميد كلية -)ج تلمسان(عبد السالم بندي عبداهللا  .د.أ
 اجلزائر) جامعة تلمسان(عبد الرزاق بن حبيب . د.أ
 فرنسا) جامعة ليل(جفالط عبد القادر . د.أ
 اجلزائر) جامعة دايل ابراهيم(سعدية قصاب . د.أ
  اجلزائر) جامعة وهران(عبد العزيز سامل . د.أ
  مصر) جامعة مصر(عاطف جابر طه عبد الرحيم . د.أ
  اجلزائر) جامعة مستغامن(رشيد يوسفي . د.أ
  اجلزائر) جامعة وهران(بلقاسم زايري . د.أ

  
 اجلزائر) جامعة وهران( دليلة زناكي. د.أ
 اجلزائر) جامعة مستغامن(بشري بكار . د
  اجلزائر) جامعة وهران(معمر بلخري . د
 اجلزائر) العليا للتجارة املدرسة(كمال بوصايف . د
 اجلزائر) جامعة مستغامن(نور الدين شريف الطويل . د
  اجلزائر) جامعة مستغامن(بلقاسم دواح . د
 اجلزائر) جامعة مستغامن(حممد العيد . د
 اجلزائر) جامعة وهران(بوحفص حاكمي . د
  تونس) جامعة املنستري(حممد التليلي حامدي . د
  اليمن) معة حضرموتجا(عبداهللا محود سراج . د
يد سعيدي . د   فرنسا) جامعة قرنوبل(عبد ا
  اجلزائر) جامعة دايل ابراهيم(مليكة صديقي . د
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  ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل
  متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  دولية  مجلة  علمية  

 مستغانمجامعة    - التجارية وعلوم التسيير ،تصدر عن كلية العلوم االقتصادية
  2170- 0982 :الترقيم الدولي

  2011- 4793 :رقم اإليداع القانوني

 
 مقـاييس النشر

 
جامعة عبد  –التجارية وعلوم التسيري  ،عن كلية العلوم االقتصادية " سرتاتيجية والتنميةاال " جملة تصدر

تم بامليدان االقتصادي. مستغامن–احلميد بن باديس  تفتح فضاء جلميع  .يتعلق األمر مبجلة علمية دولية حمكمة 
املواضيع املتعلقة باالقتصاد ومستجداته، ال سيما يف بأحد ها باملسامهة أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارج

  .وى الدويلاجلزائر، يف الدول العربية وعلى املست
لة إىل ختضع البحوث العلمية اليت ترد  ا، وهي كاآليتلا   :شروط نشر يتعني على الباحثني االلتزام 

  كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم اهلاتف أو الفاكس والربيد اإللكرتوين على ورقة مستقلة عن
 البحث؛

  أن ترسل البحوث يف نسخة واحدة مكتوبة بالوارد(Word)  إضافة إىل قرص مضغوط أو عن طريق
 .الربيد اإللكرتوين للمجلة

  تقبل إال البحوث اليت مل يسبق نشرها؛ال 

  أن يشتمل البحث على ملخصني ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدمها باللغة العربية واآلخر
كما يتضمن امللخص اهلدف من البحث والنتائج   ).الفرنسية أو اإلجنليزية(بإحدى اللغتني األجنبيتني 

 املتوصل إليها؛

  صفحة إتباعا للمقاييس التالية 15صفحة وأال يقل عن  30أال يتجاوز البحث: 

بالنسبة للنص  14حجم ) Traditional Arabic(البحث املنجز باللغة العربية حمررا خبط  -
 بالنسبة لألرقام يف العرض؛  12وحجم 

  ؛12حبجم ) T. New Roman(مكتوبا بالوارد وخبط األجنبية للغة البحث املنجز با -

  ؛ 1,0: بني األسطر ؛  1,5: يسار/ ،  ميني1,5:سفلي/ علوي: اهلوامش بالسنتمرت -

 .24:طول/  17:عرض: حجم الورقة -

 جيب احرتام املقاييس األكادميية والشروط الشكلية يف إعداد املقالة، ويراعى يف ذلك خاصة: 
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 حتديد أهداف البحث ومنهجيته؛: البحثمقدمة  -

 كتابة اهلوامش أوتوماتيكيا يف أسفل الصفحة؛ -

 ؛حدةترقيم األشكال واجلداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على  -

إدراج قائمة املراجع يف آخر البحث مرتبة حسب ، مع أن ينتهي البحث خبامتة تتضمن النتائج -
 احلروف األجبدية؛

: مكان النشر(غاير م، عنوان الكتاب خبط )ة(كتابا يدون االسم الكامل للمؤلفإذا كان املرجع   -
 .، الصفحة)الناشر، سنة النشر

  ختضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض التعديالت
 الالزمة؛ 

  ا عن طريق الربيد اإللكرتو نشرت أم  ال تردين الشخصي، و ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحا
 ال؛

 لة؛ لة بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع الباحث يتطلب موافقة كتابية من ا  حتتفظ ا

 لة اليت يتم نشرها املقاالت لة وهي قابلة للتحميل؛ ، يف ا  تعرض على مستوى موقع ا

 ال ميكن نشر مقال ثاين إال مبضي ثالث سنوات بعد نشر األول؛ 

   اال املفاهيم واآلراء املعرب عنها يف املقاالت   .تلزم إال أصحا
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :المراسالت واالشتراك
  جامعة مستغامن –موقع خروبة  –سرتاتيجية والتنمية، كلية العلوم االقتصادية جملة اال

  اجلزائر،  27000من ستغاوالية م
 strg.devp@gmail.com :الربيد اإللكرتوين  /   421140 45 00213   :فاكس

   www.rsd-dz.net   :اإللكتروني موقعال
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ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل  

 2013جويلية   –العدد الخامس  /       متخصصة في الميدان االقتصاديمحكمة  ة دولية  مجلة  علمي

   2170-0982  :الترقيم الدولي

  2011-4793  :رقم اإليداع القانوني

  
  فهـرسال

    صاحب المقال  العنوان
  05  جامعة مستغامن-نائب عميد كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري /  للدكتور بلقاسم دواحكلمة العدد 

التنمية املكانية  باستخدام أسلوب التحليل التصنيفي  دراسة مؤشرات 
 )العنقودي(

  )جامعة سعيدة(يوسف صوار . د
  07  )جامعة معسكر(إدريسي مختار . أ

يف  التحليل القياسي لدالة الطلب على االتصاالت السلكية والالسلكية
  اجلزائر

  )جامعة تلمسان(خواني ليلى . د
  31  )جامعة تلمسان(شعيب بغداد . د.أ

التسويق اإللكرتوين كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات 
  مديرية مستغامن -دراسة حالة شركة إتصاالت اجلزائر، اإلقتصادية اجلزائرية

  )جامعة وهران(بن نامة نورية 
  49  )جامعة وهران(كربالي بغداد  .د

  املصرفية ترأس املال الفكري كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسا
  يف ظل اقتصاد املعرفة

  )جامعة بشار(بـوران سمية . أ
  73  )جامعة تلمسان(شليل عبد اللطيف . د

  94  )جامعة مستغانم(مالحي رقية .  أ  السياحة البيئية على التنمية املستدامة يف اجلزائر آثار
ـــاح حنــــو ـــاس ممارســات إدارة األربـ ـــ ـــاضلة إحصـائية بني منـــاذج قي   115  )جامعة عنابة(فـداوي أمينة . أ  مفـ

  )جامعة الجلفة(أحمد ضيف . د  التفعيل وحتدي املسعى تقومي التارخيي، السياق :االلكرتونية احلكومة
  139  )جامعة الجلفة(بن موسى محمد . أ

  عقوبة –حماولة تقدير التسعرية املثلى لتأمني السيارات بتطبيق منوذج حتفيز 
  164  )جامعة تيارت(بوجنان خالدية . أ  وكالة تيارت -دراسة ميدانية يف الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل

  )أدرارجامعة (بلوافي محمد  .  أ  2011-1992اإلنفاق احلكومي يف السياسة املالية باجلزائر  أداة
  187  )جامعة تيارت(يماني ليلى .  أ

  )جامعة بشار(زيرمي نعيمة . أ  اجلباية احمللية يف اجلزائر بني الواقع والتحديات
  211  )جامعة معسكر(سنوسي بن عومر . أ

السوابق املؤثرة على رضى املستهلك، دراسة إمربيقية ملستهلكي خدمات 
  "جنمة" اهلاتف النقال

  )جامعة تلمسان(سيدي محمد  بن أشنهو.  د
  232  )جامعة مستغانم(قصاص زكية . أ

  253  )مستغانم. ج(ولد محمد عيسى محمد محمود . د  حوكمة الشركات قراءة يف نظام
وجهة نظر - معايري تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل باجلزائر

  -حمور العملية التعليمية
  )جامعة سعيدة(خليفة  يعقوبي. أ

  271  )جامعة تلمسان(بلبية محمد 
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  ستراتيجيـة والتنميـةة االـمجل
  
  
  

  عددة الـكلم
  

هــــي مفتاح تــــواجد  التقليــدي أو مفهومها احلديث الشامل االقتصاديإذا كانت التنمية فــــي مفهومها 
تمعات وتطورها،  نيكل من التسيري والتنمية وجه  اعتباروعليه ميكن   هااألداة األساسية لتحقيق وفإن التسيري ه ا

ما  .لعملة واحدة يتسايران ويرتبطان يف مضمو
إال أن صياغته يف قالبه النظري املفهومي  ،فالتسيري كممارسة مستمرة يرجع تداوله إىل فجر تاريخ اإلنسانية

وباعتباره فنا إلدارة . التاريخ القدميإىل عموما وأدبيات التسيري  االقتصاديةالذي هو عليه اليوم يف األدبيات 
اإلدارة والرقابة بغرض  املنظمات يصبو إىل قيادة النشاط اجلماعي عـــن طريق جمموعة من التقنيات مبا فيها التنظيم،

نظمة امليهدف إىل تنمية  ، فهوواإلدارة وعليه فإن التسيري مبفهوم املاجنمنت هو مرادف للقيادة. حتقيق أهدافها
 :دف إليها جملةكاليت  إلعداد ونشر املعلومات النوعية،  بوضع وتسخري األدوات املناسبة) هيئة ،مؤسسة(
ا ال يتسىن إال ذلكن ه .الطالب واملهين وله األستاذ الباحث،اكمنتج علمي يتصفحه ويتد" والتنمية سرتاتيجيةاال"

  . املسري ات اليت يسطرها رات وحتديد األهداف حسب األولوياالقر  اختاذوفق إسرتاتيجية تضمن 
وثيقا بتطور املؤسسة اليت حتث تأثري التحوالت العميقة واملستمرة يف بنية  ارتباطااملاجنمنت يرتبط   كما أن

يكلها التنظيمي املبسط حيث اجتمعت امللكية والتسيري يف شخص واحد، إىل أن ظهرت  املؤسسة التقليدية 
حتت تسميات خمتلفة   مفهوم املاجنمنت يرتبط مبسؤوليهافأصبح ، املاجنمنتاملؤسسة احلديثة مبفهوم   وتشكلت

  .يسهرون على إعداد وتنسيق الوظائف واملستخدمني لتحقيق األهداف املسطرة ،)مسريين أو إدارة إطارات،(
موعة املسرية هلا  ملسري مبفهوم املاجنمنت مهين تذوب شخصيته يف الفريق أوفا سم أجريا يت باعتبارها

نواة أساسية للمسامهة، كي وحتل حملها جمموعة املسامهني املتكونة عموما  أن صفة املالك ختتف ما دام باحلركية
وعليه يفرتض يف حتديد هوية املصاحل املشرتكة من خالل . وصغار املسامهني إضافة إىل خمتلف املسامهني اآلخرين
  .حتفيزية تصور الرئيس املدير العام واملسامهني بإرساء خمططات

  HENRI FAYOLريخ املاجنمنت، من ايف هذا السياق تركت جمموعة من الباحثني بصمة خاصة يف ت
 FREDERICK ــإضافة إىل الوظائف العمودية األخرى مرورا ب" الوظيفة اإلدارية" ــالذي أدمج ما يسم ب) 1916(

TAYLOR الذي اقرتح مفهوم التنظيم العلمي للعمل.  
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مجنت من انالبشري الذي مت إدخاله من طرف مدرسة العالقات االنسانية موضوع حبث للم وأصبح العامل
 .)Mary Parker Follet )1920 (Elton Mayo )1930 :طرف كل من
أفرز تطور العالقات الدولية والعوملة مفهوم التنمية ابتداء من سنوات التسعينيات مبصطلح جديد هو وقد 

ماج يف دفهذا املورد البشري ملزم باإلن .البيئية وخاصة االنسانية ،االقتصادية :ةها الثالثالتنمية املستدامة يف جوانب
مع تناغم طموحات الفرد مع واجباته البيئية  ،نظام التنمية املذكور، واملتضمن احلفاظ على املوارد الطبيعية

االجتماعية واالقتصادية وإجياد احللول  وبالتايل تقتضي التنمية املستدامة إدماج العوامل البيئية،. واالجتماعية
  .املناسبة هلا

جملة  يفففي هذا الفضاء العلمي املشرتك ما بني املنامجنت والتنمية تندرج هذه الكلمة االفتتاحية 
  . تيجية والتنميةااالسرت 

  دواح بلقاسمالدكتور    
  نائب عميد  مكلف مبا بعد التدرج  والبحث العلمي والعالقات اخلارجية

  كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري                                    
 جامعة مستغامن                                        

  
    



 يوسف صوار. د

 إدريسي مختار. أ
 )العنقودي( التصنيفي  باستخدام أسلوب التحليل دراسة مؤشرات التنمية المكانية
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  )العنقودي( التصنيفي  باستخدام أسلوب التحليل مؤشرات التنمية المكانيةدراسة 
  يوسف صوار. د  

 سعيدة جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،  )أ( حماضر أستاذ 

  إدريسي مختار. أ
  معسكر جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية          

  الملخص

 لتحديد العوامل االقتصادية املوقعية هذاو  البنية االقتصادية للموقع معرفةيتطلب  حتقيق التنمية املكانية إن
التقنيات الكمية الطرق و  يستوجب تطبيقدراسة هذه العوامل ف ،الكفيلة بتحقيق النمو والتنمية االقتصادية املكانية

حتقيق أكرب قدر من و  األمثل تخصيصأجل ال اليت تساهم يف عملية ختطيط استغالل املوارد االقتصادية منو 
   .الفوارق املكانيةو  التقليل من التباين التنمويو  ةاملتوازن بغية حتقيق التنمية املكانية فيما بينهاالتنسيق 

 إبرازقد يساعد يف املكانية  إن تطبيق أسلوب التحليل العنقودي على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية
اليت تساعد األطراف الفاعلة يف ختطيط العمل و  للظواهر االقتصادية التفاعالت مابني املتغريات العديد من

   .بأكرب فاعلية ورشادة اقتصادية توجيه السياسات التنموية املكانيةو  توطني النشاطات االقتصادية ،التنموي
 التحليل العنقودي  ،التباين التنموي ،املكانيةتنمية ال،االقتصاد املكاين :الكلمات المفتاحية

Abstract 
The achèvement of spatial Dévelopement requires knowledge of the spatial 

economic structure and this is to identify economic factors in space to achieve 
growth and economic Dévelopement . the Studies of these factors requires the 
application of méthods and quantitative techniques that contribute to the process 
of planning the exploitation of economic resources for optimal allocation and 
achieve greater coordination among them in order to achieve balanced spatial 
Dévelopement and reduce Dévelopement disparity and spatial inéqualities. 

The application of cluster analysis method on spatial economic and social 
indicators may help to indicate  many interactions between variables of economic 
phenomenon That help actors in the works planning of Dévelopement، the 
allocation of economic activities and directing spatial Dévelopement Policies as 
effectiveness and gouvernance economic . 

 
Key words: Spatial economy, Spatial développement, Clustering analysis.  
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  :مقدمة
يــتحكم يف عمليــات  باعتبــاره كمتغــري النظريــة االقتصــادية البعــد املكــاين يف التحليــل االقتصــادي أمهلــتلقــد 

كـــذا تكـــاليف النقـــل يف حـــني أثبتـــت نظريـــات االقتصـــاد و  املســـافة التـــوطني لألنشـــطة االقتصـــادية مـــن خـــالل عامـــل
  .املكانيةالتنمية االقتصادية و  االقليمي أمهية املكان باعتباره عامال من عوامل النمو

التخفيــف مــن  إىلالــيت تســعى و  ،ينــتج عنــه منطــا معينــا مــن التنميــة املكانيــة ن التفاعــل بــني العوامــل املكانيــةإ
 انطالقا من التـأثري املتبـادل مـابني الفعاليـات االقتصـادية االختالفات اليت تفرضها الطبيعة اجلغرافية للمكانو  الفوارق

هـدف السياســات التنمويــة  والــيت متثــل، األمــاكن االقتصـاديةبــني  مــن التـوازنكــذا خلـق نــوع و  ،شــريةوالب االجتماعيـةو 
  .احمللية

 حــدة التبــاين هــو خاصــة الــدول الناميــةو  بتحقيــق التطــور االقتصــادي ة الــدول الــيت مل حتــضيــغالب مييــز ن مــاإ
 بينمـــا تشـــهد املنـــاطق األخـــرى نـــوع معينـــة حبيـــث ترتكـــز معظـــم النشـــاطات االقتصـــادية يف منـــاطق التفـــاوت املكـــاينو 

الدراسـات و  قلـة البحـوثكـذا و  املعلومـات أسـاليب التخطـيط املكـاين غيـاب غيـاب إىليرجع ذالك و  التنمويالتأخر 
   .األكادميية املتخصصة

 إجيـاد بغيـة املكانية الطرق الكمية يف حتليل املعطيات إحدىاىل تطبيق  دف هذه الدراسة ويف هذا االطار
بالتـايل مـا هـو واقـع التنميـة و  بشـريةو  ماديـة إمكانـاتتـوي عليـه مـن حي تصنيف لعناصر املوقـع املـدروس مـن خـالل مـا

  يف هذا املوقع ؟ هي طبيعة االختالفات املكانية ماو  يف والية سعيدة املكانية
  

  طار النظري للدراسة اإل: أوال 
    :ماهية االقتصاد المكاني .1

اإلســهامات الــيت خصـــت االقتصــاد املكــاين كانــت مبثابـــة نقــاط التحــول يف إعـــادة لقــد ظهــرت العديــد مـــن 
 النظـر يف مفهــوم املكــان يف التحليــل االقتصــادي مــن خــالل اعتبــاره كعامــل يف تفســري تــوطني النشــاطات االقتصــادية

العالقـــات القائمـــة بـــني  يفالتفـــاعالت  إمهـــال مـــع بعـــدما كـــان ينظـــر إىل املكـــان باعتبـــاره يـــتحكم يف تكـــاليف النقـــل
بالعوامـل  فاملكـان مشـكل ومتشـكل 1.أن املكـان لـيس اقتصـاديا حمايـدا "Ponsard "العوامـل املوقعيـة حيـث يشـري 

هــو جمموعــة مــن  أن املكــان" Ph. Aydalot" ويشــري يف النشــاطات االقتصــادية يــؤثر مــن خــالل هيكلــهو  ،البشـرية
  2.املتفاعلةاملعقدة  ماعيةتاالجو  النظم االقتصادية

                                                             
1 Jandir Ferrera De lima Géoéconomie et développement régional publibook, 2012, p 15 
2 Andrée matteaccioli philippe Aydalot pionnier de l’économie térritoriale l’harmattan, 2004 paris 

France, p71 
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كظــاهرة اقتصـادية تتفاعــل فيهـا العوامـل الطبيعيــة والبشـرية حبيــث ال يعتـرب   املكـان مـن الناحيــة االقتصـاديةن إ
ميكـــن إمهـــال اعتبـــارات التكـــاليف واالهتمـــام بـــالربح وحتقيـــق النتـــائج االقتصـــادية مـــن خـــالل العالقـــة مـــا بـــني عوامـــل 

ميكيــة النظــام تــؤثر يف دينا الســبب جلملــة مــن القــرارات الــيتقــد تكــون اإلنتــاج وبالتــايل فالطبيعــة االقتصــادية للموقــع 
  .اإلنتاجي يف موقع معني

تـــأثري املســـافة يف التوزيـــع اجلغـــرايف لألنشـــطة االقتصـــادية مـــن  هـــو الـــنهج الـــذي يـــدرس إن االقتصـــاد املكـــاين
وكــــذا التــــوطني األمثــــل  اتالســــتثمار تفعيــــل اجــــل أيف املكــــان مــــن  يبحــــث يف ختصــــيص املــــوارد 3اجلانــــب الرياضــــي 

  . مبا يتناسب مع البنية املكانية ألنشطة االقتصاديةل
  :عناصر الهيكل المكاني .2

حيتل املكان أمهية كبرية يف البناء االقتصادي احلديث من خالل ما حيتويه من موارد اقتصادية ووفرات  
حبيث أن  أمهية حتليل اهليكل املكاين ويتخصص عنها ومن هذا املنطلق تربزمادية جيعله يتميز عن باقي املواقع 

وهذا يف املرحلة اليت يكون املكان مستعدا  التنمية املكانية حتقق نوعا من االنسيابية يف عملية التطور املكاين
إن اهليكل املكاين  "كالسون"ويشري  4،وبشكل كاف الستيعاب النشاطات اليت حتقق الديناميكية والنمو فيه

 5 :منها ةيأسس رئيسيرتكز على 

 ؛حبيث حتقق أفضل توليفة ما بني األمكنة للنشاطات االقتصادية املسافة    
 ؛عن غريها سهولة الوصول عند ممارسة الفعالية االقتصادية اليت متيز بعض األمكنة   
  دف حتقيق الوفرات االقتصادية من خالل التخصص والرتكز يف أماكن مشرتكة التكتالت املكانية 

  ؛للنشاط االقتصادي
 ؛الذي ينتج عن العالقة الضمنية ما بني جتمع النشاط ومبدأ سهولة الوصول التدرج اهلرمي   
  االستقرار حبيث تتميز بعض األمكنة بالرتكز البشري الذي مييل للتجمع يف مناطق مركزية ألسباب

  6.اقتصادية
  

                                                             
3 Isabelle Géneau de lamarlière jean-françois staszak, Principes de la géographie économique 

collection Grand Amphi géographie, p25 
4 Kuklinski Antonio « régional desegregation of national policies and plans »  

 2008دار الصفاء للنشر الطباعة والتوزيع -املوقع الصناعي وسياسات التنمية املكانية  كامل كاظم بشري الكناين- د: نقال عن
30عمان األردن، ص   

   31ص ،كامل كاظم بشري الكناين، املرجع نفسه. د 5
   5املعهد العايل للتخطيط احلضري واإلقليمي جامعة بغداد، ص–آليات التنمية املكانية  علي كرمي العمار مسامهة نظرية حتليلية يف تفسيري. د 6
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   :ت االقتصادية المكانيةأهم النظريا .3
 Von Thünenنظرية  املكاين لألنشطة االقتصادية إذ تعتربالنظريات اليت تناولت التحليل و  من النماذج

اليت و  كان وأمهيته يف التأثري على استعماالت األراضي الزراعيةخصوصيات امل إبرازكأوىل املسامهات يف )1826(
رغم عدم امكانية  أعطت هذه النظرية تفسريا لتوزيع بعض االنشطة الزراعيةو  االقتصادي تبحث يف تعظيم االجيار

يف  البعد املكاين أخذتومن أهم النماذج اليت  ،هاالناتج من فروض النظرية اليت ال ميكن تطبيقو  تطبيقها واقعيا
حبيث تناول حال توازنيا جزئيا ملشكلة التوطن الصناعي ) alfred weber )1909توطني النشاطات الصناعية 

االت املكانية مع ال املختلفة ويكون التوطني األمثل للمؤسسات الصناعية تأكيد على تباين التكاليف يف ا
أكدت واليت  Isard(1956)اضافات ازارد  A.weberتلت إسهامات  7،املكان املتجانس املعزولة يفو  الوحيدة

من  ية اخلمسينيات ظهرت العديداطبيعة اآلثار املتبادلة بينها ومع بدو  وآلية حركته على أمهية عناصر املكان
  8:حتليل اهليكل املكاين ميكن ادراجها يف اجتاهني النظرية العلمية اليت حاولتاالسهامات 
 وحماولة تكييفها على مناذج التوطني الصناعيلكل ركز على فكرة أقطاب النمو : االجتاه األول 

  ؛استعماالت األرضو 
 ظهور االختالفات املكانية هذا بعدو  يف هذا االجتاه على آليات التنمية املتوازنة مت الرتكيز :االجتاه الثاين 

  . Ph. Aydalotأول من تطرق اىل مفهوم التنمية الغري متوازنة و 
من  العديد من االضافات للنقائص اليت تعرضت هلا النماذج السابقة 1970كما ظهرت بعد سنوات 

مجعت اليت و  krugman venable et fujita (1999) اجلغرايف اجلديد مات جند االقتصاداسهاإل هبني هذ
ا" أقوست لوش"و "ألفرد مارشال"أفكار  أثر : مابني ثالث عناصر يف التحليل املكاين ثر العوامل أو  ،على فرضيا

  :وتصنف هذه النماذج كما يلي 9.املنافسة االحتكارية لألسواقو  اخلارجية على املناطق
 ؛نظريات التوطني املكاين  
 ؛نظريات التنظيم املكاين   
 التنمية املكانية نظريات. 

  
  
  

                                                             
12ص ،األردن-عمان  ،2006 ،دار الصفاء للنشر الطباعة والتوزيع- "حتليل االقتصاد االقليمي واحلضري" ،هوشيار معروف .د   7  
  8 33ص ،مرجع سبق ذكره ،كامل كاظم بشري الكناين 

9 Jandir Ferrera, op.cit, p 38 
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  :سياسات التنمية المكانية .4
بلوغ اهليكل املكاين لالقتصاد يف أي مكان ويف أي زمان مستوى من يعين  مفهوم التنمية املكانية نإ

يف احداث تغيريات سياسات التنمية املكانية  دف هلذا 10عملية النمو االقتصادي  يكون مالئما لتعزيز التطور
تأهيل املواقع االقتصادية يف إطار االستغالل األمثل للموارد االقتصادية مبا  املكاين الذي يكون قادرا علىاهليكل 

دف  عن طريق ختصيص املوارد بأكرب قدر ممكن من التنسيق هذاو  يضمن االستدامة اجياد منوذج  إىل أيضاكما 
  .اةنوعية احليو  حتسني ظروفو  يعمل على تنمية التنافسية املوقعية

 كانت كفيلة بتحقيق التنمية املكانية فمن اسرتاتيجياتلقد انتهجت العديد من دول العامل مناهج تنموية  

 François Perroux أقطاب النمونظرية  إىل Cristaller)1933(التوطني الصناعي يف النموذج األملاين 
وأماكن االبتكار   porter (1985-1990)لعناقيد الصناعية اسياسات و  وكذا التكتالت الصناعية )1955(

Milieux innovateur  الواقع و  كل هذه السياسات حققت الكثري للمجتمعات اليت متت فيها هندستهاو
ا فشلت يف حتقيق النمو والتنمية  التجرييب للعديد من البلدان اليت حاولت تطبيق هذه النماذج على بلدا

فاخلصوصيات املكانية تعترب احملرك األساسي  ية ملفهوم التنميةاالقتصادية كما ساعد يف الفشل النظرة الشمول
  .لعملية التنمية

   :أهمية التخطيط المكاني. 1.4
 عن طريقهذا و  للسياسات القطاعية البعد املكاين التكامل بني أو التنسيقشكلة مب التخطيط املكاينيتعلق 

 ترتيبو التخطيط املكاين هو ترقية  فهدف ،)Cullingworth and Nadin، 2006( قليميةاإل سرتاتيجيةاإل
تحديد أهداف بالتخطيط املكاين  كما يتعلق،  التنافسية والتوفيق بني أهداف السياسة األنشطة بأكثر عقالنية

السياسات القطاعية مثل النقل والزراعة  مابني تنسيقالو  ،قليملتنمية اإلواسرتاتيجيات طويلة أو متوسطة األجل 
 الطرق املستعملة من طرف بأنه )1997(تعرفه اللجنة األوروبية  كما )Konvitz و  2001Koresawa(والبيئة 

  11.عرب املكان على التوزيع املستقبلي للنشاطات االقتصادية القطاعات العمومية للتأثري

                                                             
10 Antoni Kukenski, « regional polices in nigeria ,andia ,barazil » Hangary Meuton Volume, p195  

أسلوب التحليل العاملي واحندار احلرف يف حتديد سلم  غفران حامت علوان اجلبوري استتخدام–د افتخار عبد احلميد النقاش .م.أ: نقال عن
لة العراقية للعلوم االقتصادية  ،        2012-34العددأولويات التنمية املكانية للقطاع الصناعي على مستوى احملافظات العراقية ا

  148-119: ص ص
11 Economic Commission For Europe Geneva Spatial Planning Key Instrument for Development 

and Effective Governance with Special Reference to Countries in Transition UNITED 
NATIONS New York and Geneva, 2008, p1consulter au site:  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf 
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وأداة كأسلوب اليه  وينظر  الطويلو  يف املدى املتوسط وتنموية تنظيميةن التخطيط املكاين يعترب كآلية إ
املستقبلي للموقع  واالستعمال من أجل التخصيص على مجيع األصعدة ويف مجيع املستويات عمل األطر املؤسسية

ويهدف التخطيط  من خالل توفري اخلدمات والبىن التحتية وتوفري الفرص االستثمارية ووضع التوجهات التنموية
  12:إىلاملكاين 
 القدرة  وحتسنيالتنمية االقتصادية االجتماعي و  التوازننوع من  حتقيقخالل  من اإلقليمي التماسك ترقية

 التنافسية 

  ؛يةالريفاملناطق و  املدينة بنيحتسني العالقة و  الوظائف احلضرية واسطةب املدارة التنميةتشجيع 

 ؛واملعارف املعلوماتامكانيات احلصول على تنمية و  تطوير  
  باعتباره عامال املوارد الطبيعية والرتاث الطبيعي ومحاية تعزيزو  ،الكوارث الطبيعية ،األضرار البيئيةاحلد من 

  للتنمية؛

 السالمة مع احلفاظ على تنمية املوارد الطاقوية.  
ان التنظيم املكاين للنشاطات االقتصادية يساهم يف رفع الكفاءة املكانية والتخصص والتقليل من الفوارق 

  .الريفيةو  ة بني املناطق احلضريةاملكانية وخباص
 

  :التحليل العنقودي. 5
يهدف التحليل العنقودي إىل تصنيف عناصر املشاهدات والظواهر املدروسة من اجل معرفة اخلصائص 

البعض وخيتلف التحليل العنقودي عن  املشرتكة بني تلك العناصر واليت ترتجم يف شكل عناقيد ختتلف عن بعضها
  .أمناط التصنيف معروفة مسبقاغريه من طرق التصنيف واليت يكون فيها 

فالعنقود يعترب كمجموعة من املشاهدات اليت تتميز بنفس اخلواص كما ميكن اعتبار العناقيد أيضا  
مما يدل على تشابه يف اخلصائص  Hartigan 1975 كمناطق تركز كثيف لعناصر معينة يف الفضاء املتعدد

  13:التاليةباخلصائص  هذا التجميع ويتميز. هلاته العناصر للظواهر املدروسة املشرتكة
 موعات أو العناقيد، فالبيانات اليت تنتمي إىل نفس العنقود ة التجانس مابني ا متماثلة و  تكون متشا

  ؛بأكرب قدر ممكن

                                                             
12 Economic Commission For, op.cit, p VII. 
13 Frank Hoeppner, Frank Klawonn, Rudolf Kruse, homas Runkler, Fuzzy Cluster, Analysis 

Methods For Classification, Data Analysis And Image Recognition A John Wiley & Sons, LTD 
1999, p8 
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 موعات أو العناقيد، فالبيانات اليت ال غري  تكون تنتمي إىل نفس العنقود عدم التجانس مابني ا
ة   .بأكرب قدر ممكنغري متماثلة و  متشا

  :يلي يوجد العديد من طرف التحليل العنقودي مييز منها ما: طرق التحليل العنقودي. 1.5
  :التحليل العنقودي الهرمي  .1.1.5

املراد جتميع العناصر على أساسها كما و هذه الطريقة ال تتطلب املعرفة املسبقة لعدد من العناقيد املسبقة 
  14:من طرق التصنيف ىل نوعنيإتنقسم هذه الطريقة 

 :طرق التجميع -أ

وعات اجلزئية من العناقيد أو املشاهدات مع بعضها حبيث حنصل على جمموعات مجتميع اها يتم في
عنقود أو جمموعة جزئية وتنتهي عند عنقود واحد يضم  nأكثر مشوال جممعة يف عنقود واحد أي انه ينطلق من 

معة   .مجيع املعطيات ا
   :التقسيمطرق  -ب

موعات اجلزئية واملشاهدات ويتم جتزئة هذا العنقود إىل يها يتم ف البدء بعنقود واحد يضم مجيع ا
  .عنقود يضم مفردة واحدة nجمموعات جزئية حىت مرحلة احلصول على 

اهلدف من جتمع العناصر يف شكل جمموعات جزئية وعناقيد يف كل مرحلة هو حساب التماثل ما بني العناقيد  إن
 :أي املسافة وهناك طرق عديدة منها

موعات اجلزئية: طريقة الربط األحادي - 1-ب  .يف هذه الطريقة تعرف املسافة على أساس اصغر مسافة بني ا
( , ) = ,  

 		 			عنصر	من	 	من		عنصرB	و         ،	بحیث			   ،            :   متثل عناقيد,	
  .قليديةباملسافة اإل  , تعرفكما 

  
   :طريقة الربط التام - 2-ب

موعات اجلزئية 	تعرف املسافة يف طريقة الربط التام على أساس اكرب مسافة بني ا  .و
( , ) = ,  

 		 		من	عنصر		 	 ∶ 	، و  من	أجل      	من		عنصر	

 

                                                             
14 Alvine Rencher. Méthods of multivariate analysis second édition 2002 A John wiley et sons 

INC. Publication, p455 
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   :ريقة الربط المتوسطط - 3-ب
موعات اجلزئية حنسب املسافة يف  هذه الطريقة بني عنقودين باالعتماد على متوسط املسافة بني ا

		 	و A املفردة من العنقود	 حبيث تكون	   15:وتعطى املسافة بالعالقة التالية B املفردة من العنقود 

( , ) = 	 	 ,
		

 

 .صغر مسافةأويتم جتميع العنقودين على أساس 

  
   :طريقة النقطة الوسطى - 4-ب

   Bو A للعناقيد هذه الطريقة باملسافة االقليدية ما بني العوامل تعرف املسافة يف
( , ) = ( , )	 

= 	

	

 

 

= 	

	
 

 :ـــوبعدما يتم جتميع العناقيد تعطى املسافة للعنقود اجلديد ب

=
	 + 	

	 +	  

  16:طريقة الوسيط -5-ب
ال حيتوي على جمموعات جزئية  يف حالة ما إذا مت جتميع عنقودين بطريقة النقطة الوسطى وكان العنقود 

		ب اكثر مقارنة 		تكون بالنسبة ل   واملسافة املركزية Bكرب من أ ميكننا استعمال هذه  وبالتايل 
	 :يف النقطة اليت تعطي املسافة Bو A الطريقة للدمج اخلطي بالنسبة للعنقود = ( + ) 

 .صغر مسافة يتم دجمها يف كل مرحلةأالعناقيد اليت يكون هلا  وبالتايل

  ):La méthode de Ward( طريقة وارد -6-ب

 جمموع مربعات األخطاء بني كل عنقودين جممعني على حجميف التحليل اهلرمي   تعتمد هذه الطريقة
 17 :تعطى بالعالقة التاليةو  يكون اهلدف يف كل خطوة جتميع هو تقليل الزيادة يف جمموع مربعات األخطاءو 

                                                             
15 Alvine Rencher, op.cit, p463. 

.الوسيط املشار اليه ليس الوسيط املعرف يف االحصاء الوصفي  16  
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= ( . − . E			مع( = Em 

  :حيث متثل

. = ( ) .  

)(    يف حني ميثل، متغري Kعنقود من أجل  A وسطميثل مت والذي = 1 … … … . .     
) و = 1 … … . .   .بني النقطة الوسطى يف الدمجوتكون الزيادة متناسبة مع املسافة االقليدية ، (

  
  :هرميالغير التحليل العنقودي  .2.1.5

موعاتهذه الطريقة  ومن  تعريف جتميعها مسبقا يف شكل عناقيد واملتغريات واليت ميكن اجلزئية ختص ا
تعتمد هذه الطريقة يف التصنيف على جتميع العناصر واليت  ")K-means( طريقة املتوسطات" :بني أهم الطرق

يف شكل عناقيد وعدد هذه العناصر ميكن أن يكون حمدد مسبقا أو يعني كجزء ) املشاهدات(للظاهرة املدروسة 
  18:من إجراء التحليل العنقودي وميكن تلخيص خطوات هذه الطريقة يف

  إىل) املشاهدات(جتزئة العناصر K  ؛أساسيعنقود  

 ة حتويل البيانات اخلاصة  ؛باملتغريات إىل قيم معيارية لتجريدها من وحدات القياس الغري متشا

  ا واليت تكون اقرب ملتوسط قيم العنقود مع إعادة حساب متوسط ربط العناصر بالعناقيد األكثر تشا
 ؛قيم العنقود املستقبل للعنصر اجلديد والعنقود الذي فقد العنصر

  ائية إىل غاية احلصول 03إعادة اإلجراء رقم  ؛على تشكيالت 

  حتديد متوسط قيم العناقيد حبيث يتم حساب املسافة بني نقطة التقاء كل زوج من العناصر ومراكز
  ؛ويسمى جدول التشابه النسيب مبصفوفة القرابة ،املتوسطات

 يتم بعد احتساب املسافة توزيع العناصر وفقا للمسافة إىل جمموعات. 

  
  
  

                                                                                                                                                                       
17 Brian S. Everitt  - Sabine Landau  - Morven Leese-Daniel Stahl Cluster Analysis 5th Edition John 

Wiley & Sons, Ltd Publication 2011, p 77 
18 RICHARD A. JOHNSON .DEANW. WICHERN- Applied Multivariate statistical Analysis-

PEASON Prentiee Hall 2007,  p 696. 
 



 يوسف صوار. د

 إدريسي مختار. أ
 )العنقودي( التصنيفي  باستخدام أسلوب التحليل دراسة مؤشرات التنمية المكانية

 

16 
 

  :التحليل العنقوديجراء إمراحل   .3.1.5
  :لتحليل العنقودي يفا تتمثل خطوات

  اختيار مقياس التماثل )proximité Measure (بني كل  فةقياس املساو  ويهدف إىل إجياد التماثل
 19:طي املسافة االقليدية بني عوامل البيانات بالعالقة التاليةزوجني من البيانات وتع

= ( , , , , , , , )															 = ( , , , , , , , ) 

( , ) = ( − )′( − ) 	= − 	 

  
كما ميكن استعمال املسافة اإلحصائية من اجل تصحيح االختالف ما بني التباين والتباين املشرتك ل 

): يف من املتغريات واملتمثلة  , ) = ( − ) ( − )  

 ؛التماثل املسافة تعطى يف مصفوفة مربعة تسمى مبصفوفةميثل التباين املشرتك للمصفوفة هذه   :حيث

  اختيار طرق التجميع للبيانات يف شكل عناقيد وهذا باالعتماد على املسافة احملسوبة بني خمتلف األزواج
ة    ؛من البيانات املتشا

 متثيل كل  ما بني التمثيالت البيانية اهلرمية واليت تصف نتائج التحليل العنقودي حيث يتم املقارنة
  .البيانات يف جمموعات جزئية يف شكل عنقود

   

                                                             
19 ALIVINE.RENCHER , op.cit, p 452. 
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 :الجانب التطبيقي -ثانيا

يف حماولة و  ة املتعلقة باملوقع املدروسيمن املتغريات االقتصادية واالجتماع مت مجع املعطيات املتعلقة بالعديد
ومتثلت  .املأخوذة يف الدراسةى املتغريات عل التحليل العنقوديمت تطبيق أسلوب املطروح  شكالاإلعن  لالجابة

 "التهيئة العمرانيةو  مديرية التخطيط"اليت مت احلصول عليها من عدة مصادر أولية منها باألخص هذه املتغريات 
  : فيما يلي
 عدد السكان  قدرة ختزين املياه  عدد قاعات العالج 

 املساحة  فرد/يوم/ـــنصيب التزويد باملاء ل  فرد 1000ــــمعدل التأطري الطيب ل 

 الكثافة السكانية  املساحة الزراعية االمجالية  النشاطات الصناعية 

 حجم األسر املتوسط   هكتار(املساحة املستعملة(  النشاطات احلرفية 

 معدل العمالة   قنطار(االنتاج الفالحي النبايت(  النشاطات التجارية 

 التشغيل يف الفالحة   رأس(االنتاج الفالحي احليواين(  االسترياد والتصدير نشاطات 

 التشغيل يف البناء   كلم(الطرق الوطنية(  النشاط اخلدمايت 

 التشغيل يف الصناعة   كلم(الطرق الوالئية(  النقل احلضري 

 التشغيل يف التجارة   كلم(الطرق البلدية(  نقل البضائع 

 التشغيل يف الري والغابات   هكتار(املساحة الغابية(  النقل الريفي 

  االدارة واخلدماتالتشغيل يف   سنوات 6معدل التمدرس  فرد/100 ــالكثافة اهلاتفية ل 

 قلنالتشغيل يف ال   سنة 15-6معدل التمدرس   فرد/100الكثافة الربيدية ل 

 معدل البطالة   سنة 19-15معدل التمدرس  عدد املشرتكني يف األنرتنت 

 معدل التغطية االجتماعية  املؤسسات التعليمية عدد  السكنية احلضرية 

 معدل التزويد بالكهرباء  معدل األمية  نسبة الثروة 

 معدل الربط بالغاز  معدل االملام بالدراسة  

 املعدل النبايت   فرد 1000عدد األسرة لكل   
  

  :نتائج التطبيق العملي
   :طريقة التحليل العنقودي الهرمي .1

تفسري النتائج مع التأكد من صالحية مث  ،الغري هرميو  اهلرمي مت تطبيق مراحل أسلوب التحليل العنقودي
 البيانات على نفس التجميع خمتلف إجراءات باستخدام االستقرار يتم تقييم، و استقرار النتائجو  التحليل اهلرمي

موعات اهلرمية تعطي نفس النتائج يف ما إذا كانت واختبار   .سافةامل استخدام أيضاميكن  ، كماا
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  مصفوفة التماثل )1(الجدول رقم 

 المشاهدات

 مربع المسافة االقليدية

 سعيدة
دوي 
 ثابت

عين 
 الحجر

أوالد 
 خالد

موالي 
 العربي

 هونت يوب
سيدي 
 أعمر

سيدي 
 بوبكر

 معمورة حساسنة
سيدي 
 أحمد

عين 
 السخونة

أوالد 
 ابراهيم

 تيرسين
عين 

 السلطان

 سعيدة 
,000 26,43 20,15 19,54 21,28 21,89 26,26 24,14 23,00 25,74 29,32 26,06 24,25 20,66 26,71 25,79 

 دوي ثابت
26,43 ,000 6,496 4,083 5,581 3,973 2,968 3,860 2,813 5,215 4,834 7,686 4,658 4,212 3,192 2,197 

 عين الحجر 
20,15 6,496 ,000 5,025 4,021 4,318 8,950 6,977 4,809 6,427 8,238 6,210 8,611 5,119 6,328 6,569 

 أوالد خالد 
19,54 4,083 5,025 ,000 4,697 2,934 7,116 5,290 3,100 6,348 7,382 7,319 6,285 2,569 4,631 3,156 

 موالي العربي 
21,28 5,581 4,021 4,697 ,000 3,750 4,690 3,965 3,559 6,199 6,836 4,169 4,010 4,200 5,096 3,965 

 يوب 
21,89 3,973 4,318 2,934 3,750 ,000 5,533 4,114 2,969 4,021 5,216 6,183 4,837 1,577 4,556 3,599 

 هونت 
26,26 2,968 8,950 7,116 4,690 5,533 ,000 1,958 2,977 7,411 6,228 8,641 4,992 5,413 5,753 4,443 

 سيدي أعمر 
24,14 3,860 6,977 5,290 3,965 4,114 1,958 ,000 2,092 8,814 6,604 8,155 3,903 4,774 5,849 4,728 

 سيدي بوبكر 
23,00 2,813 4,809 3,100 3,559 2,969 2,977 2,092 ,000 5,720 6,024 6,587 5,042 2,846 4,186 3,096 

 حساسنة 
25,74 5,215 6,427 6,348 6,199 4,021 7,411 8,814 5,720 ,000 5,208 5,538 6,752 5,178 5,546 5,790 

 معمورة 
29,32 4,834 8,238 7,382 6,836 5,216 6,228 6,604 6,024 5,208 ,000 5,502 4,932 7,013 4,388 4,795 

 سيدي أحمد 
26,06 7,686 6,210 7,319 4,169 6,183 8,641 8,155 6,587 5,538 5,502 ,000 6,798 7,074 4,918 6,725 

 عين السخونة 
24,25 4,658 8,611 6,285 4,010 4,837 4,992 3,903 5,042 6,752 4,932 6,798 ,000 6,116 4,875 4,896 

 أوالد ابراهيم 
20,66 4,212 5,119 2,569 4,200 1,577 5,413 4,774 2,846 5,178 7,013 7,074 6,116 ,000 4,145 2,646 

 تيرسين 
26,78 3,192 6,328 4,631 5,096 4,556 5,753 5,849 4,186 5,546 4,388 4,918 4,875 4,145 ,000 2,760 

 عين السلطان 
25,79 2,197 6,569 3,156 3,965 3,599 4,443 4,728 3,096 5,790 4,795 6,725 4,896 2,646 2,760 ,000 

 SPSS21من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات : المصدر

 
لتماثــل للمســافات بــني املشــاهدات نالحــظ أن أصـــغر االــذي ميثــل مصــفوفة و  )1(مــن خــالل اجلــدول رقــم 

 بـني هـاتني البلـديتني تشـابهو  هـذا يـدل علـى وجـود تقـاربو  )1.577(بـراهيم اأوالد و  يـوب كانت بـني بلديـة مسافة
  )29.322( املعمورةو  سعيدة يف حني سجلت أكرب مسافة بني بلدييت
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موعات أظهرت على املسافة املتوسطة بني باالعتمادو    :يلي نتائج التجميع ما ا
 

   جدول التقارب للمجموعات) 2(رقم  الجدول

Etape 
Regroupement de 

classes Coefficients 
Etape d'apparition de la 

classe Etape 
suivante 

Classe 1 Classe 2 Classe 1 Classe 2 

1 6 14 1,577 0 0 5 

2 7 8 1,958 0 0 4 

3 2 16 2,197 0 0 6 

4 7 9 2,534 2 0 9 

5 4 6 2,751 0 1 7 

6 2 15 2,976 3 0 7 

7 2 4 3,889 6 5 10 

8 5 13 4,010 0 0 9 

9 5 7 4,358 8 4 10 

10 2 5 4,594 7 9 13 

11 10 11 5,208 0 0 12 

12 10 12 5,520 11 0 14 

13 2 3 6,111 10 0 14 

14 2 10 6,288 13 12 15 

15 1 2 24,090 0 14 0 

 SPSS21من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات : المصدر

  
موعــات وفقــا للمســافة بينهمــا نالحــظ مــن خــالل هــذا اجلــدول أنــه مت ربــط كــل مــن  منــه متو  ترتيــب ربــط ا

أوالد "ربــط بلديــة  بعــد ذلــك يف اخلطــوة األوىل ليــتم )1.577(هــي أصــغر مســافة و  "أوالد ابــراهيم"و "يــوب"بلــدييت 
موعـة األوىل مبتوســط مسـافة 05 يف اخلطـوة رقــم "خالـد ليـتم االنتقــال يف  "يــوب"و "خالـد والدأ"بــني  )2.751( با

موعــة  "دوي ثابــت"مت ربــط بلديــة  أيــن 07 اخلطــوة املواليــة رقــم  وهــي املســافة بــني )3.889( ســافة تقــدرمبالثانيــة با
موعــــة الثانيــــة مبســــافة تقــــدر  "تريســــني" ويف نفــــس اخلطــــوة الســــابعة مت ربــــط بلديــــة "د خالــــدأوال"و "دوي ثابــــت" با
 "مـوالي العــريب"حيـث مت ربـط  10 اخلطـوة رقـم إىلبعـد ذلـك يـتم االنتقــال  "دوي ثابـت"و "تريسـني"بـني  )2.976(

موعة الثالثة مبتوسط مسافة  حيـث مت  14اخلطـوة  إىلمث االنتقـال  "مـوالي العـريب"و "دوي ثابت"بني  )4.594(با
 "احلساســنة"ـــ ب "ســيدي أمحـد" ويف نفــس اخلطـوة مت ربـط )6.288(مبسـافة  "دوي ثابـت"ــــــ ب "احلساسـنة"ربـط بلديـة 
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ــــ ب "ســـعيدة"مت ربـــط بلديـــة  أيـــن 15اخلطـــوة  إىلد ذلـــك يـــتم االنتقـــال بعـــ )5.520(مبتوســـط مســـافة   "دوي ثابـــت"ـ
  .)24.09(مبتوسط مسافة 

 توزيع المشاهدات في المجموعات  :)3(رقم  جدول

موعة  املشاهدات موعة 4ا موعة  3 ا  2ا

 1 1 1 سعيدة 

 2 2 2 دوي ثابت

 2 2 3 عين الحجر 

 2 2 2 أوالد خالد 

 2 2 2 موالي العربي 

 2 2 2 يوب 

 2 2 2 هونت 

 2 2 2 سيدي أعمر 

 2 2 2 سيدي بوبكر 

 2 3 4 حساسنة 

 2 3 4 معمورة 

 2 3 4 سيدي أحمد 

 2 2 2 عين السخونة 

 2 2 2 أوالد ابراهيم 

 2 2 2 تيرسين 

 2 2 2 عين السلطان 

 SPSS21من إعداد الباحثني باإلعتماد على خمرجات : المصدر

 
 ،"يوب" ،"خالد موالي العريب والدأ" ،"دوي ثابت"نالحظ أن كل من بلدية ) 3(من خالل اجلدول رقم 

تنتمي  "ين السلطان"ع ،"تريسني" ،"أوالد ابراهيم" ،"عني السخونة" ،"سيدي بوبكر" ،"أعمرسيدي " ،"هونت"
موعةإ موعة الثالثة يف  إىلتنتمي  "عني احلجر" ىل جمموعات كما جند أن بلديةإمهما كان التوزيع  الثانية ىل ا ا

موعة الثانية إىلجمموعات يف حني تنتمي أربع ىل إحالة التوزيع   ثالث جمموعات أو إىلالتوزيع  ةيف حال ا
موعة الرابعة يف حالة التوزيع  إىل "سيدي أمحد"، "املعمورة" ،"احلساسنة"كما تنتمي بلدية  ،جمموعتني ىل أربع إا

موعة الثالثة يف حالة التوزيع  إىلجمموعات وتنتمي  موعة الثانية يف حالة التوزيع إثالث جمموعات و  إىلا  إىلىل ا
  .جمموعتني
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  يمثل العناقيد الممكنة :)4(جدول رقم 
 العنقود األول العنقود الثاني العنقود الثالث العنقود الرابع

  حساسنة
  معمورة

 سيدي أمحد

 دوي ثابت عني احلجر
 موالي العريب

 يوب

 هونت

 عني السلطان

 سيدي بوبكر

 عني السخونة

 أوالد ابراهيم

 تريسني
  سيدي أعمر

 سعيدة

 SPSS21على خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثني : المصدر

  
  جموعات الممكنةميمثل ال :)01(الشكل رقم

  
 SPSS21على خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثني : المصدر
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مرتبطــة يف جمموعــة جزئيــة حيــث  "يــوب"و "أوالد ابــراهيم"مــن خــالل هــذا التمثيــل البيــاين نالحــظ أن بلديــة 
موعـــات اجلزئيـــة بعـــد ذ متـــثالن كأقصـــر مســـافة يف  "عـــني الســـلطان"و "دوي ثابـــت"لـــك مت االرتبـــاط بـــني مـــن بـــني ا

 "أوالد خالــد"يضــا بــني أكمــا مت الــدمج " ســيدي أعمــر"و "هونــت"بلديــة  مت الــدمج بــني جمموعــة جزئيــة وبعــد ذلــك
موعـــة اجلزئيـــة   "تريســني"و "عــني الســـلطان" يف حــني مت الـــربط كــذلك بـــني "ســيدي بـــوبكر"و والد أ"كمـــا مت دمــج ا

موعـــة "ســــيدي بــــوبكر"و "خالـــد موعــــة اجلزئيــــةىلإ "مــــوالي العـــريب"كمـــا مت دمــــج   "أوالد ابــــراهيم"و "يــــوب" با   ا
موعــات اجلزئيــة حبســب املســافة الــيت تربطهــا والــيت "أوالد خالــد"و "يــوب" تصــف حجــم  وهكــذا يــتم الــدمج بــني ا

موعات وهو ماالتشابه والتماثل بني ها   :الشكل التايل يوضحه ته ا
  للتمثيل الهرمي الشجري :)02(الشكل رقم

 
 SPSS21على خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثني : المصدر
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  :k-means)  طريقة المتوسطات( هرميالالتحليل العنقودي غير  .2
ة kىل إجتزئة البيانات على يف هذه الطريقة من التحليل  نعتمد بعد و  )عناقيد( جمموعات جزئية متشا

    .ما حتديدها مسبقا أو يتم أخذها من الرسم البياين للعناقيدإيتم و  كز العناقيدا ذلك يتم حساب مر 
  

  يبين توزيع المجموعات والمسافة عن مركز المجموعة :)5(جدول رقم 
 المسافة  المجموعة  البلدية  عدد المشاهدات 

 000, 1 سعيدة 1

 20869,133 2 دوي ثابت 2

 64009,660 2 عني احلجر 3

 47538,950 2 أوالد خالد 4

 59786,003 2 موالي العريب 5

 53014,157 2 يوب 6

 28191,996 2 هونت 7

 60000,197 2 سيدي أعمر 8

 38963,711 2 سيدي بوبكر 9

 63401,622 2 حساسنة 10

 34073,457 4 معمورة 11

 000, 3 سيدي أمحد 12

 34074,611 4 عني السخونة 13

 54129,848 2 أوالد ابراهيم 14

 37436,859 2 تريسني 15

 20871,322 2 عني السلطان 16

 SPSS21على خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثني : المصدر

  
موعة األوىل )5(من خالل اجلدول رقم   يفو  حبيث تتقدم عن مجيع البلديات "سعيدة"بلدية  تضمنت ا

موعة الثانية جند أن بلدية موعة  "عني احلجر" ا يف حني تنفرد ) 64009.66(هلا أكرب مسافة عن مركز هذه ا
موعة الثالثة "سيدي أمحد"بلدية  موعة الرابعةو  يف ا ومتثل مسافة كل من  "عني السخونة"و "املعمورة"بلدية  يف ا

   .متقاربتنيومها ) 34073.457(و )34074.611(البلديتني 
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  يبين توزيع العناقيد) 6(الجدول رقم 
  العنقود الرابع  العنقود الثالث  العنقود الثاني  العنقود األول

 سعيدة
  

، عني السلطان،  تريسني، أوالد ابراهيم
، أوالد خالد، عني احلجر، دوي ثابت

سيدي ، هونت، يوب، موالي العريب
  حساسنة، سيدي بوبكر، أعمر

  سيدي أمحد
  السخونةعني 

  املعمورة

  SPSS21على خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثني : المصدر
 

  مركز المجموعات النهائي) 7(الجدول رقم 

 
Classe 

1 2 3 4 
 7544,50 15352,00 15712,83 138203,00 عدد السكان

 810,45 1257,30 317,62 75,80 المساحة

 12,53 12,21 55,28 1823,26 الكثافة السكانية

 6,30 6,20 5,99 5,70 حجم األسر المتوسط

 43,25 42,30 44,36 47,50 معدل العمالة

 2,00 17,00 7,00 16,00 التشغيل في الفالحة

 8,00 8,00 29,58 2286,00 التشغيل في البناء

 00, 20,00 11,67 59,00 التشغيل في الصناعة

 00, 11,00 4,67 8,00 التشغيل في التجارة

 6,50 19,00 10,33 243,00 التشغيل في الري و الغابات

 565,50 592,00 479,58 4522,00 التشغيل في االدارة و الخدمات

 00, 1,00 83, 16,00 التشغيل في التقل

 5,97 11,15 9,74 20,34 معدل البطالة

 97,00 96,00 97,42 96,00 معدل التغطية االجتماعية

 95,33 92,66 92,57 98,65 معدل التزويد بالكهرباء

 60,17 50,02 57,84 84,25 معدل الربط بالغاز

 10, 21, 36, 30, المعدل النباتي

 1375,00 2850,00 2516,25 48100,00 قدرة تخزين المياه

 190,00 180,00 157,00 200,00 فرد/يوم/نصيب التزويد بالماء ل

 56573,00 115863,00 20273,83 5176,00 المساحة الزراعية االجمالية

 20515,00 42057,00 18474,08 3430,00 )هكتار(المساحة المستعملة 

 12690,00 216512,00 151541,67 22047,00 )قنطار(االنتاج الفالحي النباتي 

 57010,50 144089,00 39724,17 15133,00 )رأس(االنتاج الفالحي الحيواني 

 36,22 33,00 22,71 24,02 )كلم(الطرق الوطنية 24

 14,99 61,23 43,72 00, )كلم(الطرق الوالئية 

 53,20 105,70 37,97 30,90 )كلم(الطرق البلدية 

 11770,00 9635,00 10234,58 411,00 )هكتار(المساحة الغابية 
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 96,83 98,46 97,49 99,68 سنوات 6معدل التمدرس 

 86,05 86,06 86,18 86,91 سنة 15-6معدل التمدرس 

 62,30 62,09 62,25 62,04 سنة 19- 15معدل التمدرس 

 6,50 12,00 14,75 78,00 عددالمؤسسات  التعليمية

 55,90 50,70 58,97 79,30 معدل األمية

 44,05 49,10 40,93 20,60 معدل االلمام بالدراسة

 80,84 39,64 56,35 4,44 فرد 1000عدد األسرة لكل 

 1,00 6,00 3,83 7,00 عدد قاعات العالج

 3,81 1,95 2,77 7,19 فرد 1000معدل التأطير الطبي ل

 15,50 100,00 149,83 1524,00 النشاطات الصناعية

 00, 00, 1,92 46,00 النشاطات الحرفية

 62,00 109,00 196,42 3853,00 النشاطات التجارية

 00, 00, 42, 20,00 نشاطات االستيراد و التصدير

 50,00 98,00 239,58 2837,00 النشاط الخدماتي

 20,00 26,00 28,50 1709,00 النقل الحضري

 12,00 40,00 92,83 1133,00 نقل البضائع

 1,50 7,00 12,25 00, النقل الريفي

 4,20 7,74 6,14 16,19 فرد/100الكثافة الهاتفية ل 

 3772,25 7676,00 7073,33 13820,30 فرد/100الكثافة البريدية ل 

 27,50 61,00 194,17 7099,00 عدد المشتركين  في األنترنت

 1383,50 2519,00 2790,83 24809,00 الحضيرة السكنية

 2084,50 2306,00 2175,58 3692,00 نسبة الثروة

 SPSS21على خمرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثني : المصدر

 
موعة األوىل تتقدم يف العديد الذي ميثل متوسط متغريات و  )7(من خالل اجلدول رقم  الدراسة جند أن ا

موعات ما عدا متغري املساحة من املتغريات  النقل الريفي عدد األسرة ،حجم األسر املتوسط ،مقارنة بباقي ا
الطرق  ،)هكتار(املساحة الغابية  ،سنة 19-15معدل التمدرس  ،معدل االملام بالدراسة ،فرد 1000لكل  الطبية

االنتاج الفالحي  ،)رأس(االنتاج الفالحي احليواين  ،)كلم(لطرق الوطنية ا ،)كلم(الطرق الوالئية  ،)كلم(البلدية 
 ،معدل التغطية االجتماعية ،املعدل النبايت اإلمجاليةاملساحة الزراعية  ،)هكتار(املساحة املستعملة ) قنطار(النبايت 

  .حجم األسر املتوسط  ،الفالحةالتشغيل يف  ،التشغيل يف التجارة
موعة الثانية موعات يف متوسط متغري بينما ا املعدل  ،معدل التغطية االجتماعية تتميز عن بقية ا

موعة الثالثة  النقل الريفي ،النبايت موعات مبتوسط املتغرياتبينما تتميز ا التشغيل يف  ،املساحة عن باقي ا
االنتاج الفالحي النبايت  ،)هكتار(املساحة املستعملة  ،املساحة الزراعية االمجالية ،التشغيل يف التجارة ،الفالحة

 .معدل االملام بالدراسة ،)كلم(الطرق البلدية  ،)كلم(الطرق الوالئية  ،)رأس(االنتاج الفالحي احليواين  ،)قنطار(
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موعة الرابعة فت موعات األخرى مبتوسطات املتغريات حجم األسر املتوسطأما ا الطرق الوطنية  ،تميز عن ا
هو املتغري الذي يتميز بأكرب متوسط من بني و  )هكتار(املساحة الغابية  ،سنة 19-15معدل التمدرس ،)كلم(

موعات    .ا
  ANOVA تحليل التباين) 8(جدول رقم 

 
Classe Erreur F Signification 

Moyenne des carrés ddl 
Moyenne des 

carrés ddl   
 4,813E9 3 90490279,514 12 53,184 ,000 عدد السكان

 002, 9,551 12 43628,893 3 416702,225 المساحة

 000, 602,151 12 1640,390 3 987762,421 الكثافة السكانية

 502, 830, 12 121, 3 100, حجم األسر المتوسط

 369, 1,150 12 4,776 3 5,494 العمالة معدل
 618, 615, 12 122,500 3 75,313 التشغيل في الفالحة
 000, 2987,479 12 534,743 3 1597533,674 التشغيل في البناء

 102, 2,585 12 324,556 3 838,924 التشغيل في الصناعة

 830, 292, 12 108,056 3 31,590 التشغيل في التجارة

 000, 154,819 12 109,431 3 16941,924 التشغيل في الري و الغابات

 000, 40,979 12 123627,618 3 5066176,861 التشغيل في االدارة و الخدمات

 000, 49,759 12 1,472 3 73,257 التشغيل في التقل

 004, 7,458 12 6,325 3 47,173 معدل البطالة

 323, 1,290 12 910, 3 1,174 معدل التغطية االجتماعية

 624, 605, 12 24,044 3 14,555 معدل التزويد بالكهرباء

 272, 1,471 12 166,679 3 245,199 معدل الربط بالغاز
 004, 7,917 12 005, 3 043, المعدل النباتي

 6,539E8 3 1920183,854 12 340,522 ,000 قدرة تخزين المياه
 211, 1,744 12 662,833 3 1155,667 فرد/يوم/نصيب التزويد بالماء ل

 3,512E9 3 2,008E8 12 17,491 ,000 المساحة الزراعية االجمالية

 2,603E8 3 90522348,410 12 2,875 ,080 )هكتار(المساحة المستعملة 

 1,741E10 3 1,358E9 12 12,817 ,000 )قنطار(االنتاج الفالحي النباتي 

 3,759E9 3 7,341E8 12 5,120 ,016 )رأس(االنتاج الفالحي الحيواني 

 629, 597, 12 211,892 3 126,430 )كلم(الطرق الوطنية 24

 121, 2,375 12 481,622 3 1143,837 )كلم(الطرق الوالئية 

 012, 5,672 12 269,302 3 1527,438 )كلم(الطرق البلدية 

 396, 1,077 12 30390039,910 3 32732916,00 )هكتار(المساحة الغابية 
 602, 642, 12 3,333 3 2,140 سنوات 6معدل التمدرس 
 999, 007, 12 27,447 3 192, سنة 15- 6معدل التمدرس 
 568, 703, 12 033, 3 023, سنة 19-15معدل التمدرس 

 000, 36,184 12 37,063 3 1341,083 عددالمؤسسات  التعليمية

 203, 1,787 12 92,962 3 166,106 معدل األمية

 205, 1,775 12 93,424 3 165,789 معدل االلمام بالدراسة

 331, 1,262 12 1095,612 3 1383,078 فرد 1000عدد األسرة لكل 

 025, 4,449 12 2,306 3 10,257 عدد قاعات العالج

 378, 1,124 12 6,046 3 6,795 فرد 1000معدل التأطير الطبي ل
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 000, 31,714 12 19520,681 3 619085,424 النشاطات الصناعية
 000, 108,103 12 5,743 3 620,840 النشاطات الحرفية
 000, 169,617 12 25024,243 3 4244538,840 النشاطات التجارية

 000, 209,940 12 576, 3 121,007 نشاطات االستيراد و التصدير

 000, 45,621 12 47996,910 3 2189656,278 النشاط الخدماتي

 000, 2046,536 12 431,917 3 883932,813 الحضري النقل

 000, 40,743 12 8632,972 3 351732,757 نقل البضائع

 587, 670, 12 156,063 3 104,563 النقل الريفي

 127, 2,322 12 15,418 3 35,795 فرد/100الكثافة الهاتفية ل 

 044, 3,659 12 6162743,557 3 22548050,14 فرد/100الكثافة البريدية ل 

 000, 385,313 12 39067,181 3 15053084,59 عدد المشتركين  في األنترنت
 1,555E8 3 2452703,681 12 63,390 ,000 الحضيرة السكنية

 591, 662, 12 1106724,118 3 733014,111 نسبة الثروة

 SPSS21على مخرجات  باالعتمادمن إعداد الباحثين : المصدر

  
موعات حتليل التباين يتم من خالل جدول ات اليت املتغري  بنيالناتج  اليت تتشكل من التمييزو  حتديد ا

يتميز بأكرب قيمة لفيشر التشغيل يف البناء نالحظ أن  ،لديها معنوية كبرية وبالتايل تكون لفيشر لديها أكرب قيمة
التشغيل  الغاباتو  التشغيل يف الري ،الكثافة السكانية ،حجم األسر ،عدد السكان ،النقل احلضري ،2987,47

 املساحة الزراعية االمجالية ،قدرة ختزين املياه ،ل النبايتاملعد ،معدل البطالة ،قلالتشغيل يف الن ،اخلدماتو  يف االدارة
 ،النشاطات احلرفية ،النشاطات الصناعية ،عدد قاعات العالج ،عدد املؤسسات التعليمية ،)كلم( البلديةالطرق 

الكثافة  ،نقل البضائع ،النقل احلضري النشاط اخلدمايت ،التصديرو  نشاطات االسترياد ،النشاطات التجارية
أما املتغريات اليت ليس هلا  اليت هلا معنوية هذه كل املتغرياتاحلضرية السكنية  ،عدد املشرتكني يف األنرتنت ،الربيدية

  .حبيث حنصل على العناصر املعنوية فقط العنقوديجراء التصنيف إ وإعادة معنوية فيمكن حذفها

  :االستنتاجات
العملية  من خالل النتائج اليت مت التوصل اليها ميكن تقدمي مجلة من االستنتاجات خبصوص النتائج

    :املوقع املدروس )بلديات(مكونات  للتحليل العنقودي يف تصنيف
 ختتلف  "سعيدة"تصنيف البلديات حيث نالحظ أن بلدية  خيص ما يف العنقودي تقارب مابني طرق التحليل

سعيدة يف نفس والية احمللية يف حني تبقى كافة بلديات  فيما خيص مؤشرات التنمية عن باقي البلديات
  ؛التصنيف

  فيما بينها يف كال الطريقتني من التحليل  تقرتنحيث  "املعمورة"و "السخونة"التشابه الكبري مابني بلدية
  ؛العنقودي
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  يساهم و  األكثر استقباال لليد العاملة وهو القطاعأظهرت نتائج التحليل معنوية متغري التشغيل يف قطاع البناء
من خالل الربامج  هذا بفضل توجهات االستثمار يف التجهيزات العموميةو  يف ختفيض معدالت البطالة

 ؛اخلماسية

 ؛"سيدي أمحد"الذي تتميز به بلدية  لفالحيا اإلنتاجأمهية متغري  التحليل العنقودي نتائج أوضحت 

  ؛عناية كبريةو  أمهية أن توىل هلاجيب  بثروة غابية معتربة "املعمورة" بلديةو  "السخونة"تتميز بلدية 

  أن متغري نسبة التشغيل يف قطاع الفالحة غري معنوي بينما جند معنوية ملتغري ما نالحظه من نتائج اجلدول
  .يظهر نوع االنتاج الفالحي على أنه خيص الزراعات املومسيةوهذا  االنتاج الفالحي

  
  :اتمةـــــلخا

 العناصر املوقعية التباينات بني خمتلفو  طبيعة االختالفاتو  حجم التشابه املكانية املتغرياتحتليل يظهر 
 عرب خمتلف املواقع النشاطات االقتصاديةو  توجيه االسثماراتو  يف رسم السياسات التنموية واليت هلا أمهية كبرية

العنقودي أظهرت ن نتائج التحليل إ. التخفيف من حدة التباين التنمويو  بينها جل خلق توازن نسيبأوهذا من 
ا حققت تقدم عن عن غريها م "سعيدة"تتميز بلدية  وجود هذه االختالفات حبيث ن البلديات األخرى وهذا كو

  .االجتماعيةو  االقتصادية التنميةمن خالل خمتلف متغريات  البلديات األخرى
 تزال هناك حتديات كبرية فيما خيص حتقيق التنمية املكانية يف ال هيظهر أن أظهرته نتائج التحليل ن ماإ

   .االجتماعيةو  عنه عدم معنوية بعض املتغريات االقتصادية هذا ما تعربو  والية سعيدة
 من االيت أعطت نوعو  حدى الطرق الكمية يف التحليلإولنا ملوضوع التنمية املكانية وتطبيق امن خالل تنو 

    :التوصياتو  ميكننا تقدمي بعض االقرتاحات لالختالفات يف املوقع املدروس والتصنيف التفسري
التفاعالت املكانية  االهتمام باألساليب الكمية يف حتليل الظواهر االقتصادية املكانية كأساليب ميكنها حتديد -

  ؛بغية حتقيق التنمية
قد تكون  اليتو  ةيقليماإلو  املكانية االقتصادياتاملتخصصة يف  ةيوالتطبيق الدراسات األكادمييةو  تكثيف البحوث -

ا  املوقعية يف معرفة اخلصائص بنوك معلومات تساعدك  تساعد يف هندسة التنمية االقتصادية املكانيةكما أ
  ؛يف املواقع املالئمة النشاطات االستثماريةوهذا بتوجيه 

 عتباره احملرك األساسياب حتقيق التنمية االقتصادية املنشودة جيب أن ينبع من خصوصيات املكان ن هدفإ -
 البلدانيف حتقيقه  واليت فشلت  ،هذا ما أثبتته التجارب التنموية يف العديد من البلدان املتطورةو  للبناء التنموي

    .نظرا الختالف البيئة املكانية ،يف حتقيق التقدم االقتصادي بانتهاجها منها وخاصة النامية األخرى
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وكذا  احليواينو  النبايت لطبيعية يف امليدان الفالحي سواءما تتوفر عليه مدينة سعيدة من االمكانيات واملوارد ا -
  ؛استغالهلا استغالال أمثال  اذا ما مت ميكن أن يكسبها ميزة مكانية تنافسية املوارد املائية

ال و  التعليمية ومؤسسات البحث العلميو  دعم هذه امليزة املكانية على مستوى املعاهد التكوينية - خاصة يف ا
  ؛التخصصي املكاين

 االجتماعيو  الوضع االقتصاديهذا بتحسني و  العمل على تقليل التباين التنموي بني بلديات والية سعيدة -
 ؛الوالية لسكان 

  . يف العمل التنموي قليمة وكل األطراف الفاعلةاإلو  تفعيل دور اجلماعات احمللية -
  

  :ة المصادرــقائم
  :باللغة العربية -أ

دار الصفاء للطباعة والنشـر والتوزيـع  "املوقع الصناعي والسياسات التنمية املكانية" ،كامل كاظم بشري الكناين .1
 .2008، ردنعمان األ

، عمــان األردن التوزيــعو  دار الصــفاء للنشــر الطباعــة- "احلضــريو  حتليــل االقتصــاد االقليمــي" ،معــروفهوشــيار  .2
2008.  

احنــدار و  اسـتخدام أســلوب التحليـل العــاملي"، غفـران حــامت علـوان اجلبــوريد افتخـار عبــد احلميـد النقــاش، .م.أ .3
لـــة ، "املكانيـــة للقطـــاع الصـــناعي علـــى مســـتوى احملافظـــات العراقيـــة يف حتديـــد ســـلم أولويـــات التنميـــة احلـــرف ا

  .2012-34: العدد،  العراقية للعلوم االقتصادية
ملعهـد العـايل للتخطـيط احلضـري ا ،"يف تفسـري آليـات التنميـة املكانيـة حتليليـة نظريـة مسـامهة"، علي كرمي العمـار .4
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  في الجزائر السلكية والالسلكية التحليل القياسي لدالة الطلب على االتصاالت
 خواني ليلى. د                        

  تلمسان امعةـج، )ب(حماضرة  ةأستاذ                         
 lilas_kh101@yahoo.Fr :الربيد االلكرتوين      

           
  شعيب بغداد. د.أ                     

  انـتلمس امعةـج أستاذ تعليم عايل،                   
 b_chaib@netcourrier.com :الربيد االلكرتوين

  
 :صملخ

يتنوع بدءا من خط و  بعد يوم، االالسلكية يتزايد يومو  خدمات االتصاالت السلكيةإن الطلب على 
هاتفي بسيط إىل إقامة شبكة نقل املعلومات، هذا التطور يقودنا إىل إجراء حتليل قياسي لدالة الطلب على 

لناتج الداخلي اخلام او  ،)DEN( االتصاالت يف اجلزائر باستعمال سلسلتني زمنيتني املتمثلتني يف الكثافة اهلاتفية
أساليب معتمدين على  ،2008-1963خالل الفرتة  باستخدام بيانات سنوية ، وذلك)PIBH( لكل ساكن

بعض االختبارات اليت تربز لنا و  كل من منوذج التكامل املشرتك، ومنوذج تصحيح األخطاء، متمثلة يفية قياسي
  .على االتصاالتمدى قوة العالقة املوجودة بني متغريات دالة الطلب 

 الالسلكية، منوذج التكامل املشرتك، ومنوذج تصحيحو  دالة الطلب على االتصاالت السلكية :حفتا مالكلمات 
   .األخطاء

Résumé : 
la demande des services des télécommunications ne cesse de croître jour 

après jour, en passant d’une simple ligne téléphonique à un réseau de transfert de 
données, cette diversification nous mène à analyser la fonction de la demande des 
services des télécommunications en Algérie basé sur les séries chronologiques 
relevées au cours de la période 1963-2008, de la densité téléphonique (DEN) et du 
produit intérieur brut par habitant (PIB/H), utilisant les méthodes économétriques, 
telles que le modèle de cointégration et le modèle de correction d’erreur. 
Mots clés: La fonction de la demande des télécommunications; modèle de 
cointégration ; modèle  de correction d’erreur. 
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  :مقدمة
حتتل يف النظام السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي مكانة مهمة حبيث  ةاالتصاالت السلكية والالسلكي

ا يف الوقت احلايل فهي متثل مدى استعمال األنشطة اإلنسانية يف كل امليادين،  ال ميكن أن نتخلى عن خدما
االت التالية لذا يظهر دورها علىو    :املستوى احمللي يف ا

  يف توظيف هياكل الدولة حبيث تشكل جهاز مساند ال ميكن االستغناء عنها بالنسبة للنشاطات
  ؛السياسية، واإلدارية للبالد

 ذلك إذا و  يف النشاطات االقتصادية حبيث تعترب عامل ديناميكي يعمل على حتسني الفعالية اإلنتاجية
  ؛فعاالاستعملت استعماال 

 ،الثقافية فاالتصاالت بغطائها الواسع واملكثف للرتاب الوطين تعمل على و  يف النشاطات االجتماعية
ذلك باستخدام سياسة التهيئة العمرانية اليت ترتكز على التوازن و  محاية الرتاب الوطين،و  أمن األشخاص،

 ؛اجلهوي

 حىت تتمكن و  الالسلكية يشغل مكانة مهمة،و  أما على املستوى الدويل، فقطاع االتصاالت السلكية
ذات نوعية جيدة لتُمكن البلد و  شبكته من العمل بعالقات دولية البد من أن تكون هذه األخرية فعالة

  .االقتصادية منهاو  ة،يخاصة السياسو  من تطوير عالقاته الدولية،
ثالثون و  مثانيةملدة  خالل دولةمن طرف ال ا، كان حمتكر بالدناقطاع االتصاالت السلكية والالسلكية يف ف

فالتفكري السائد آنذاك أن خدمات  وقد عاىن الكثري يف مواجهة الطلب املتزايد على اخلطوط اهلاتفية،سنة، 
 فرغم املردودية .يكون بعد تشبع احلاجات الضرورية األخرىفاقتناءها االتصاالت كانت تعترب من الكماليات 

الرتبية أو دعم خدمات الربيد، و  كانت توجه إىل قطاعات أخرى مثل قطاع الصحةأمواله   إال أنقطاع املعتربة لل
   .للحكومةآنذاك  هذا حسب االعتقاد السائدو  باعتبارها قطاعات أساسية

حبيث عرفت اجلزائر إصالحات كبرية على الصعيد الوطين، نذكر من بينها  2000سنة لكن األمور تغريت 
دف أساسا إىلو  لسلكيةتطوير قطاع االتصاالت او  حترير   :الالسلكية من خالل سياسة قطاعية 

  ؛عرض متطور للخدمات اهلاتفية، مع حتسني جودة هذه اخلدمات املقدمة -
 ؛الالسلكية إىل املناطق احملرومة كاملناطق الريفية مثالو  العمل على توصيل خدمات االتصاالت السلكية -

التفتح على و  ، متكن القطاع من املنافسةاالتصالو  تطوير شبكة فعالة تعمل بتكنولوجيات اإلعالم -
  .العامل
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الذي حدد القواعد العامة  2000أوت  05يف  03-2000وقد ترمجت هذه األهداف يف إصدار قانون 
  :قد عمل هذا القانون على ما يليو  1الالسلكية،و  االتصاالت السلكيةو  املتعلقة بقطاع الربيد

  ؛حرةو  مستقلة حتديد إطار دستوري لسلطة ضبط -
  ؛االتصاالتو  شروط ضبط النشاطات املتعلقة بالربيد،و  حتديد إطار -
  ؛االتصاالت من قبل املتعاملنيو  خلق شروط التطور منفصلة عن نشاطات الربيد، -
ا يف شروط و  الالسلكية ذات جودةو  تطوير وتقدمي خدمات الربيد واالتصاالت السلكية - ضما

  . وغري متييزية يف بيئة تنافسية مع ضمان املصلحة العامة شفافة،و  موضوعية،
ترقية االستثمارات اخلاصة يف و  افتتاح املنافسة،على  2000أوت  5املؤرخ يف  03-2000رقم  قانونالفقد عمل 

 قصد اللقطاع اخلاص رخص الدولة منحتاخلواص حبيث فتح األبواب أمام املستثمرين كما   ،جمال االتصاالت
التقوية ال    .عرض يف هذا ا

تم بالطلب على خدمات االتصاالت السلكيةف يفسر حباجيات الصناعة الالسلكية الذي و  الدراسة 
  .جمال ثقايف أعلىو  وصول هذه األخرية إىل درجة أرقى،و  يعرب عنه بتطوربالنسبة للعائالت و  املتخصصة،

املتنوع بدءا من خط هاتفي و  ذلك من خالل املواجهة الفعالة للطلب الذي يتزايد يوم بعد يوم ويكون
 الكابل، واأللياف البصرية،و  بسيط إىل إقامة شبكة نقل املعلومات تستحوذ على خمتلف ركائز التحويل،

  .اخل....الساتلو 
دف الالسلكية يف اجلزائر خالل الفرتة و  اختبار سلوك الطلب على االتصاالت السلكية الدراسة إىل و

 يتم ذلكو  منوذج تصحيح األخطاء،و  ،، باستعمال التكامل املشرتك أو املتزامن2008إىل  1963املمتدة من 
لناتج الداخلي اخلام ا، و (DEN) الكثافة اهلاتفيةسلسلة بتفحص السالسل الزمنية املوجودة حبوزتنا واملتمثلة يف 

باألسعار الثابتة، ألن ) PIBH(التعبري عن مستويات السلسلة الزمنية حبيث مت الثابت لكل ساكن بالسعر 
ختفي أثر  أيقد تنطوي على ضرائب غري مباشرة أو إعانات مما جيعلها غري معربة عن قيمة السوق األسعار اجلارية 

  .يةموضوعارتفاع األسعار وجتعل املقارنة غري 
 إىل الدراسة، ملختلف الدراسات القياسية اليت تناولت موضوع التحليلي الوصفي املنهجمت استخدام فقد 

قصد اختبار العالقة بني الكثافة اهلاتفية   6Eviewsالقياسي باستعمال برنامج  االقتصاد منهج استخدام جانب
 .ةالتقارير احلكومي علىباالعتماد  لناتج الداخلي اخلاماو 

   
                                                

  .م2000غشت سنة  6بتاريخ  48اجلريدة الرمسية، العدد  1
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  :الالسلكيةو  السلكيةالقياسية لالتصاالت و  الدراسات النظرية .1

   :الدراسة النظرية لالتصاالت. 1.1

بد أن نعرج الالسلكية، الو  موضوع االتصاالت السلكية قبل التطرق إىل الدراسات القياسية اليت خصت
من أوائل االقتصاديني الذي تطرق إىل العالقة  "روستو"فاملفكر . على التحليل النظري حىت تكون النظرة مكتملة

  2.الالسلكية والتنمية االقتصادية واالجتماعية ألي بلدو  النظرية املوجودة بني االتصاالت السلكية
على تشعب التبادالت وعليه يتزايد حجم املعلومات املتبادلة عن يعمل اإلنتاج الصناعي  يعترب تزايدحبيث 

هذا التطور عند روستو ميكن حصره . اليت تعمل على تبادل املعلومات بني األعوان االقتصاديني، طريق االتصاالت
شهدت انتقادا باعتبار أن الدول ال تستحوذ على نفس املوارد األخرية  يف النظرية الكالسيكية للتنمية، لكن هذه

ككوريا اجلنوبية اليت عرفت  سريع لدول آسياومنه ال نستطيع العمل خبطة عاملية للتنمية، هذا ما يتبني من التطور ال
هذا ، )Zaïre( يرياكز  ات، واحلالة العكسية املتمثلة يف تباطؤ بعض دول إفريقيايمرحلة االنطالق يف بداية الستين

   .ما جيعل تطور املنشات القاعدية لالتصاالت ال يتماشى مع التنمية االقتصادية
إىل جانب هذه النظرية توجد نظرية داخلية للتنمية تركز هي األخرى على فرضية أن اهلياكل القاعدية 

عوامل يف حتليل هذه النظرية منها تقسيم العمل،  عدة وتأخذ 3لالتصاالت تتماشى مع التطور االقتصادي،
للعالقة بني االتصاالت السلكية  والتطور التقين، ورأس املال البشري، فهذا التحليل ميكننا من التفحص اجليد

  . والالسلكية والتطور االقتصادي
  :القياسية لالتصاالتالدراسة . 2.1

هي عالقة الربوفسور التنمية االقتصادية أول الدراسات اليت عملت على قياس العالقة بني الكثافة اهلاتفية و 
"Jipp" يف هذا املقال يقارن مستوى  4،"اهلاتفيةالكثافة و  ثروة األمم"حتت عنوان  1963حبيث نشر مقاله سنة

بني أن البلدان الغنية هلا كثافة هاتفية عالية إذا ما قورنت بالدول ، كما الكثافة اهلاتفية من نصيب الفرد من الدخل
املنحىن يبني لنا تطور شبكة ."Jippمنحىن "الفقرية، وهذه الفكرة وضحها يف شكل منحىن أطلق عليه اسم 

بل خلق  هذه العالقة هدفه مل يكن حمدود يف إجياد، فسقها مع حاجيات البالد ودرجة رفاهيتهتناو  االتصاالت
فقد مشل استعمال هذا القانون سنوات الستينات . وسيلة تعمل على مسامهة االستثمارات يف جمال االتصاالت

                                                
 Rostow, Les étapes de la croissance économique, Edition du seuil, 1960 :لمزيد من املعلومات انظرل 2

3 Audrey Lainé, réseaux de communication et réseaux marchands en Afrique de l’ouest, DEA 
sous la direction de Annie Cheneau-Lloquay, Université de Bordeaux, France, Année 1998-
1999, p 8.  

4 Dominique Desbois, Inforoutes et développement : les enjeux de la mondialisation : 
http://UFR-infop6.jussieu.Fr / Pour plus d’information, voir Jipp.A, Richesse des nations et 
densité téléphonique, journal des télécommunications, juillet 1963, pp199-201. 
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) الواليات املتحدة األمريكيةماعدا كندا و (والعشريتني املواليتني، ويف هذا العهد كانت االتصاالت ملك للدولة 
التفكري السائد آنذاك أن  .االستثمار كانت خارج نطاق الوزارة تتابعة لوزارة الربيد واالتصاالت، وأن قرارا

مع  5.خدمات االتصاالت كانت تعترب من الكماليات فاالقتناء منها يكون بعد تشبع احلاجات الضرورية األخرى
معتربة على العموم فأمواله كانت توجه إىل قطاعات أخرى مثل قطاع كانت مردوديته  العلم أن قطاع االتصاالت 

  6.الرتبية أو دعم خدمات الربيد، باعتبارها قطاعات أساسية وهذا حسب االعتقاد السائد للحكومةو  الصحة
 فيه منوذج استعمل 7 "دور اهلاتف يف التنمية االقتصادية" عنوانه  مقاال "Hardy" نشر املفكركما 

، وهذا االستنتاج خص الوطيناعترب أن التغري يف الكثافة اهلاتفية يؤدي إىل التغري يف الناتج  حبيثلتأخر الزمين ا
دعم نتائجه  1988ويف عام  .مستوى جتهيزات االتصاالت السلكية والالسلكية يف البلدان اليت قام بدراستها

ا االحتاد الدويل لالت هاتفي بالنسبة  يستخلص فيها أن املسامهة احلدية خلط) UIT(صاالت بدراسة كمية اعرتف 
للناتج الوطين تكون كبرية كلما كان البلد فقري، فهذه املسامهة احلدية يف البلدان السائرة حنو النمو تكون حمتملة  

  .كون شبكة اهلاتف تعمل بقوة على خدمة أغلبية املشرتكني احملرتفني
أن احلركة اهلاتفية يف املؤسسات تعترب كاستهالك وسيط  Bower"8" احملرتفني يعتربعلى ذكر املشرتكني 

املخرجات حبيث كل فرع إنتاجي ميكنا و  يقرتح منهجية ختطيط املعامالت التقنية جلدول املدخالتو  ملرحلة اإلنتاج،
وازن بني العرض والطلب يفرتض يف منوذجه أن التو  من حتديد وزن االتصاالت يف االستهالك الوسيط للمؤسسات،

خلدمات االتصاالت يكون موجود، وهذا ما يؤدي إحالل هاته اخلدمات يف خمتلف فروع النشاط، لكن هذه 
 . الفرضية تكون غري حمققة يف البلدان السائرة يف طريق النمو

وهي  ماوالكثافة اهلاتفية القتصاد  الوطينالناتج  للمتغريينملرونة ا تطور معامل مالحظته خصتGille "9" املفكر
   :على النحو التايل

اليت تكون مرونتها كبرية حبيث يكون تطور شبكة االتصاالت و  املرحلة األوىل تتمثل يف مرحلة االنطالق -
  ؛ )املتطور(موجه حنو تلبية حاجيات القطاع احلديث 

خاصة التبادالت و  الزيادة القوية لنمو التجارةتعرب عن و  املرحلة الثانية تعرب عن املرونة يف مرحلة النضج، -
  ؛اخلارجية، ومنه تربز احملاسن الكالسيكية لالتصاالت نذكر منها الطرقات والسكك احلديدية

                                                
5  William Pierce et Nicolas Jequier, les télécommunications au service du développement, UIT/ OCDE, Paris 

1983, p 56. 
6  UIT, Le chaînon manquant, rapport de la commission indépendante pour le développement mondial des 

télécommunications (rapport Maitland), 1984. http : www.itu.int/osg/spu/sfo/missinglink/index.html. 
7  Hardy, the role of telephone in economic development, telecommunication policy,1980, Vol 5, no 4, pp 

278-286. 
8 Bower.L, Demande du marché et besoins en investissements dans le secteur des télécommunications, 

journal des télécoms, Genève vol 393, 1972, p177-181. 
9  Gille, Croissance et télécommunications, Bulletin l’idate, 1984.  
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هلاتف يف هذه املرحلة جتاوز كل وسائل فا ،لسكانل العامة املوجهة نمو شبكةب اهتمتاملرحلة الثالثة  -
  .الغري املادية اصة يف ميدان التبادالتاخلاالتصاالت 

لالتصاالت النقالة على البلدان السائرة يف  ياألثر االقتصاد" بدراسة حول  10وآخرون "Waverman" اهتم
ج "الثاين يعتمد على و  "منوذج دالة اإلنتاج"األول يعتمد على  جني خمتلفني،استعملوا حبيث " طريق النمو

البلدان النامية منها يف  املتنقلة على النمو االقتصادي هو ضعف ما يفأثر االتصاالت وعليه يكون " التنمية الذاتية
  .البلدان املتقدمة

اللجنة خص عدة دراسات منها ف UIT(11( الالسلكيةو  عمل االحتاد العاملي لالتصاالت السلكية أما
إنشاء فوج متخصص يعمل على دراسة العالقة املوجودة بني حبيث مت  CCITT(12(واهلاتف  للتلغرافالدولية 

وقد نشرت هذه الدراسة يف منتصف الستينات جتمع ما بني . االتصاالت السلكية والالسلكية والتنمية االقتصادية
س الدراسة ليف .الكثافة اهلاتفية والناتج الوطين قصد ختطيط شبكات االتصاالت يف البلدان السائرة يف طريق النمو

هدفها اجلواب املباشر على سؤال السببية بني تنمية االتصاالت والتنمية االقتصادية، بل تقدير االرتباط بني هاتني 
  .ختطيط تطور املنشآت القاعدية لالتصاالت للبلدان السائرة يف طريق النمو الظاهرتني قصد

التطور و  نظمة التعاونالتابعة مل PIIC(13(اإلعالم اآليل و  االتصال،و  الوصاية لسياسة اإلعالم، 1994يف 
 كما ،لالتصاالت بيانا حول فوائد املنافسة يف البنية التحتية لتوفري اخلدماتنشرت  L’OCDE( 14( االقتصادي

 وتلبية الطلب غري امللىب ،أن تضطلع به يف تعزيز املنافسة واخلدمة الشاملةميكن  لدور اإلجيايب الذيلشار البيان أ
  15.جلب االستثمارو 

يعمل   يف شبكة االتصاالت واعتربت أن االستثمار، PIICكما أجنزت دراسات قياسية أخرى من طرف 
وجدت و  النمو، حتفيزاجل كمتغري مستقل من  ٌ مشلت دراسة إحدى وعشرين بلد من منظمة التعاون والتنمية، و

 .يادة اإلنتاج الكليز و  عالقة سببية بني االستثمار يف البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية

  :في الجزائر الالسلكيةو  السلكية دالة الطلب على خدمات االتصاالت. 2

                                                
10 Waverman Leonard, Meloria Meschi et Melvyn Fuss, dans « Africa : the impact of mobile 

phones », the Vodafone policy paper series, numéro 2, Mars 2005, p16, 
http://www.Vodafone.com/assets/files/en/ AIMP_17032005.pdf.  

11 Organe technique de l’union international des télécommunications. 
12 Comité consultatif international télégraphique et téléphonique. 
13 PIIC, le comité de la politique de l’information, et de l’informatique des communications. 
14 L’OCDE, organisation de coopération et de développement. 
15 Déclaration de l’OCDE sur les effets bénéfiques de la concurrence dans les télécommunications 

au niveau des infrastructures, SG/NR (94)20, Paris, 31 mars 2004. 
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األساليب اإلحصائية اليت تستخدم يف قياس العالقات االقتصادية ال حيددها األسلوب، مبعىن آخر ال 
فتفرتض النظرية االقتصادية . بل نستعني باملالحظة أو النظرية االقتصادية نعرف أي املتغريات مستقل واآلخر تابع،

األخرى البديلة واملكملة، والدخل، وعدد  أن دالة الطلب على العموم تتحدد بسعر السلعة، وأسعار السلع
السلعة حمل باإلضافة إىل ما سبق ميكن حتديد متغريات تفسريية أخرى تؤثر يف الطلب على  .غريها...و السكان

لكن بالرغم من ذلك فانه ال و  .البحث من خالل املعلومات اخلاصة املتاحة عن هذه السلعة على وجه التحديد
ميكن بوجه عام إدراج مجيع املتغريات التفسريية اليت تؤثر يف الظاهرة حمل البحث يف النموذج الذي يتعني تقدير 

لذلك عادة ما يتم االقتصار فقط على عدد منها و  القياس،معلماته، وذلك لصعوبات كثرية تتمثل يف صعوبات 
 باخلصوصو  لدراسات اليت تعرضنا إليها،هذا راجع لو  أدناهتأخذ الصيغة  عليه الدالةو  .وهي املتغريات األكثر أمهية

 تصاالت السلكية أول من صاغ منوذجا لتقدير دالة الطلب على االربالذي يعت "Jipp" دراسة الربوفيسور
:      الالسلكيةو  PibbbDen à 1  

  :حيث
Den  : ؛التابع املتغريالكثافة اهلاتفية متثل  
Pib  : أهم متغري تفسريي يف دالة الطلب يعتربالدخل. 

 
    :دالة الطلب تحديد متغيرات.1.2

خالل دراسة لظاهرة معينة أو من خالل مصادر  ميكن أن حندد املتغريات اليت يتضمنها النموذج من
ال و  عديدة، لعل أول هذه املصادر النظرية االقتصادية، وثانيها املعلومات املتاحة من دراسات قياسية سابقة يف ا

مت حتديد متغريات دالة  عليهو  .ثالثها املعلومات املتاحة على الظاهرة بوجه خاصو  الذي يبحث فيه بوجه عام،
 :أهم هذه املتغريات تتمثل يف اآليتو  الطلب من الدراسات السابقة

املتغريات التفسريية و  دالة الطلب على خدمات االتصاالت تتحدد باملتغري التابع، :)Den(الكثافة اهلاتفية  *
فاجلانب األيسر من معادلة . لكن ليست كل املتغريات التفسريية على نفس الدرجة من األمهية املذكورة سابقا،

الكثافة اهلاتفية حبيث متثل هذه األخرية عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف الثابت مضافا  الطلب يتمثل يف متغري
تمع اجلزائري نظرا توغال كبري  هذا األخريقد عرف و .إليهم عدد املشرتين يف شبكة اهلاتف النقال ا يف ا

لإلصالحات اليت شهدها قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، والذي تعتمد تكنولوجيته على االرتدادات 
  :تتمثل يف القانون التايلو  فالكثافة اهلاتفية حتسب لكل مائة أو ألف ساكن. اهلرتيزية

 ]100÷ )كانالعدد اإلمجايل للس/ عدد املشرتكني بالشبكة اهلاتفية [(
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من مصادر رمسية  مت أخذهاو  ،)2008 -1963(البيانات اليت توجد حبوزتنا تتمثل يف السلسلة الزمنية التالية 
كانت و  حبيث التجأنا إىل وزارة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية لتمدنا بإحصائيات ما قبل تغيري النظام

سلطة ضبط االتصاالت الستكمال السلسلة اليت أصبحت  مث، تنحصر يف الكثافة اهلاتفية للهاتف الثابت
 . النقالو  تضم إحصائيات كل من اهلاتف الثابت

تمع، فوجود شرائح  : )PIB(الدخل الداخلي اخلام  * الطلب على اخلط اهلاتفي يكون حسب دخول فئات ا
تمع يؤدي إىل اختالف دخوهلم، ونظرا لوجود أكثر من دخل الذي يتقاضاه كل فرد باختالف  كثرية يف ا

تمع تمع. شرائح ا ، الذي نشمله يف الناتج الكلي اإلمجايلو  فالدخل حيسب على أساس كل دخول فئات ا
الدخل املتاح ميثل الدخل و  عن املقابل املستحق نتيجة ألداء خدمات إنتاجية خالل فرتة زمنية معينة، يعرب

فالفرق بينهما يكمن يف أن الدخل الكلي ال يستبعد .الضرائب املباشرة زائد املدفوعات التحويلية الكلي ناقص
احتوائه على مدفوعات حتويلية   نفاقية، إىل جانب عدمإلالضرائب املباشرة اليت تؤثر سلبيا على املقدرة ا

  . بالتايل يصبح الدخل املتاح أكثر اعتبار من الدخل الكليو  األرباح الرأمسالية،و  كاإلعانات النقدية
قبل اإلجابة على ف خر يطرح نفسه، هل نستخدم الدخل املتاح أو متوسط الدخل؟آكما نواجه سؤاال 

خر من املعادلة فمن الضروري أن نستعمل متوسط الدخل بد من التطرق إىل اجلانب اآلهذا السؤال، ال
لة الزمنية املمثلة للدخل املتاح على عدد السكان حىت يكون التعامل بنفس ذلك بقسمة السلسو  القومي،
فاهلدف من استعمالنا سالسل زمنية من نفس املستوى، هو . نتعرف على املقدرة اإلنفاقية لألسرو  الدرجة،

زمنية التعبري عن مستويات السلسلة الإىل جانب هذا مت  ،عدم التأثري سلبا على املعلمات املقدرة للنموذج
 .جراء التضخم ناألسعار م، ألن األسعار اجلارية ختفي أثر ارتفاع ةباألسعار الثابت

استعملنا سلسلة زمنية ثالثة متثلت يف عدد السكان، فدالة الطلب تعترب هذا املتغري مستقل : عدد السكان *
الناتج الداخلي اخلام على و  اهلاتفية،املتمثلة يف الكثافة و  ولكن ضمنيا، حبيث قسمت السلسلتان اللتان حبوزتنا

فالسكان بصفة عامة عبارة على كل املقيمني على ارض .عدد السكان ليتم عرضها يف شكل متوسطات
  .باعتبارهم ينتمون إىل بلدهم األصلي الوطن باستثناء الالجئني

   :استقرار متغيرات دالة الطلب.2.2
من املعايري و  الدراسات التطبيقية اليت تستخدم بيانات سالسل زمنية تفرتض أن تكون مستقرة أو ساكنة،

استعملنا  قدو  ،الستقرارااختبار و  ،اليت تستخدم يف اختبار سكون السالسل الزمنية، جند دالة االرتباط الذايت
 . احلصول على نتائج دقيقةو  رسم البيانات حىت نتمكن من اقتصاد الوقت،و  إلجياد النتائج، Eviews6 برنامج

  
 



  خواني ليلى. د
 في الجزائر الالسلكيةو  التحليل القياسي لدالة الطلب على االتصاالت السلكية شعيب بغداد. د.أ

 

39 
 

  صفة سكون السالسل الزمنية ):1(الشكل

  
  Eviews6باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الباحثني  :المصدر

  
-1963اجلزائر خالل الفرتة  ناالكثافة اهلاتفية لبلدو ، للناتج الداخلي اخلامالسلسلتني الزمنيتني ) 1( ميثل الشكل

الشكل وجود اجتاه عام حنو الزيادة، ويعكس صفة عدم االستقرار  منويظهر  باستخدام بيانات سنوية، 2008
  .يف البيانات املتوفرة لدينا

  :اختبارات السكون*
 والكثافة الهاتفية ،لسلسلتي الناتج الداخلي الخام لكل ساكن بين قيم البواقي االرتباط الذاتي : )1(الجدول

CORRELOGRAM OF DEN       PIBH   CORRELOGRAM OF   
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سلسلتني يقعان خارج فرتة الثقة املعرب لل )AC( معامالت االرتباط الذايت أن أعاله دوليتبني من اجل
ال جيعل سلسل عليهو  عنهما خبطوط متقطعة عمودية، الناتج الداخلي اخلام تتصفان و  الكثافة اهلاتفية يتهذا ا

دود فرتة الثقة حخارج  اآلخريقع هو  األخريجند هذا  )PAC( مبعاينة معامل االرتباط اجلزئيو  .االستقراريةبعدم 
 .آنفارين و للمتغريين املذك األوىلعند الفجوة 

  
شرتك ملعامالت االرتباط الذايت، املختبار الا هذه اإلحصائية يف إجياد تستعمل :box) -Q(Ljungإحصائية  *

ن كل معامالت االرتباط الذايت مساوية أنرفض فرضية العدم القائلة ب ةدولا Qاحملسوبة تفوق  Qكانت   فإذا
   .تكون السلسلة مستقرةو  قبلنا بفرضية البديل إذاالعكس و  السلسلة غري مستقرة نللصفر، وتكو 

دولة تفوق  ]DEN ل) 55,952(و PIBH ل )242,8([ للمتغرييناحملسوبة  Q-stat إحصائية  )31,41(ا
القبول بالفرضية و  مما يدل على رفض فرضية العدم ،chi deuxمن جدول  0,05درجة ثقة و  20عند درجة حرية 

   قل من درجة الثقة أو  للصفر امساوياالختبار احتمال  إنو  البديلة اليت تنص عن عدم استقرار السلسلة الزمنية،
)05,0000,0 (  أبيض املعامل عبارة عن تشويش أنجيعلنا نرفض فرضية العدم القائلة  هذا ماو.  

  
  :اإلحصائية لدالة الطلبالخصائص  .3

تكون العالقة  إما أنأن استخدام سالسل زمنية غري ساكنة يرتتب عنها احتمالني  نستخلص مما سبق،
ال تكون عالقة ، أو ليست عالقة سببيةو  عالقة ارتباط واقرتان أياملوجودة بني املتغريات عبارة عن عالقة زائفة، 

  . زائفة، ويتحقق ذلك ملا تكون بيانات السلسلة الزمنية ملختلف املتغريات متساوية التكامل
  :المتزامن أو اختبار التكامل المشترك.1.3

 هو البحث عن العالقة احلقيقية بني املتغريات حمل الدراسة التكامل املتزامن أو املشرتكهدف طريقة 
  تنطوي هذه الطريقة على مرحلتني؛و  بالرغم من كون السلسلتني األصليتني غري ساكنتني،

 
  ):السالسل الزمنية الحصول على درجة تكامل(المرحلة األولى -أ

ون دالة الطلب لالتصاالت، ويكون  تكمن يف حتديد درجة تكامل السالسل الزمنية للمتغريات اليت تَُك
من و  .ذلك من خالل استقرار تلك السالسل الزمنية مستعملني اختبارات متكننا من إجياد جذور الوحدة

 .)phillips et Perron( االختبارات املستعملة يف هذا االجتاه جند اختبار
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 )PP(بيرون و  ساختبار فيليب: )2(الجدول

  (DEN)  الكثافة الهاتفية  )PIBH( الناتج الداخلي الخام لكل ساكن  

  1,553151-  حد االجتاه العام والثابت  األصليةالسالسل 
(0,7756)  

2,242119 
(1,00000)  

 2,9330- 53 حد االجتاه العام والثابت  األولىالفروق 
(0,1625)  

-2,637557 
(0,2666)  

  14,24247- حد االجتاه العام والثابت  الفروق الثانية
(0,0000)  

-10,44529 
(0,0000)  

  
  Eviews6برنامج  16باالعتماد على خمرجاتمن إعداد الباحثني  :المصدر

دولة عند مستو  سعند تطبيقنا الختبار فيليب  معنوية ىوبريون تبني أن القيم احملسوبة اكرب من القيم ا
يؤكد أن  فإننا نقبل فرضية العدم حيث تكون السالسل الزمنية حمل الدراسة هلا جذر وحدة، وهذا ما ،5%

عند الفروق األوىل، لذا وجب علينا  املشكل ستكرر نفتكما  السالسل األصلية تواجه مشكلة عدم السكون،
الثانية حبيث أصبحت كل  وحصل ذلك عند الفروق ،إعادة نفس التحليل مرة أخرى حىت نصل إىل سلسلة ساكنة

هذا ما و  مستقرتني،) DEN( سلسلة الكثافة اهلاتفيةو  )PIBH( من سلسلة الناتج الداخلي اخلام لكل ساكن
فان السلسلتان األصليتان تكونان متكاملتان من الرتبة ، بريونو  سالختبار فيليب) 2(يظهر جليا من اجلدول 

  .الثانية

 ):الطلب ةتقدير دال ( المرحلة الثانية-ب

إجراء الفروقات من الدرجة املرحلة األوىل أن السالسل الزمنية حمل الدراسة أصبحت مستقرة عند  بينت
متساوية التكامل، وهذه النتيجة متكننا من املرور إىل املرحلة الثانية أال  بالتايل تكون السالسل اليت حبوزتناو ، الثانية

ميكن التعبري عن هذا السلوك باملعادلة و  السل الزمنية يف املدى الطويل،وهي مرحلة تقدير العالقة بني متغريات الس
  :التالية

DEN = 0.00021593664002*PIBH - 1.6615  
    )0,594812- (                   )5,752090(       t            

429213,02 R        46n  

                                                
  القيمة بني قوسني متثل االحتمال  16
  



  خواني ليلى. د
 في الجزائر الالسلكيةو  التحليل القياسي لدالة الطلب على االتصاالت السلكية شعيب بغداد. د.أ

 

42 
 

هلا  DENو PIBH: املعلمات املقدرة للعالقة التوازنية طويلة األجل بني املتغريينتبني الصيغة النهائية للنموذج أن 
  .معنوية إحصائيا

  "Johansen" اختبار، نبحث عن التكامل املشرتك بني املتغريين باستعمال أعاله من العالقة املقدرةو  
  

 Johansen ــــل اختبار التكامل المشترك): 3(الجدول 

Hypothesized 
no of ce(s) 

Eigenvalue 
Trace 

statistic 

Critical 
value  
0,05 

Prob 
Max-
Eigen 

statistic 

Critical 
value  
0,05 

Prob 

None (r=0) 0.389673 23.26902 15.49471 0.0028 21.72545 14.26460 0.0028 

AT most1 0.034473 1.543568 3.841466 0.2141 1.543568 3.841466 0.2141 

  Eviews6باالعتماد على خمرجات برنامج من إعداد الباحثني  :المصدر
 

تشري إىل رفض فرضية العدم  )3(من اجلدول  )trace(  األثرنتائج اختبار  0r  اليت تنص على
 >)trace)23,26902تظهر النتائج أن القيمة احملسوبة ل عدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك، حبيث 

دولة عند مستوى معنوية  )15,49471( كما أعطى اختبار القيمة الذاتية العظمى نفس النتائج حيث  .%5ا
دولة  )21,72545(القيمة احملسوبة اليت تقدر ب    .%5معنوية عند نفس مستوى  )14,26460(تفوق ا

متجه واحد للتكامل املشرتك الذي يكمن يف وجود عالقة توازنية طويلة  من إجياد "Johansen"ختبار امكننا 
املتغريين ال يبتعدان عن بعضهما يف املدى الطويل حبيث  هذا ما جيعلو  ،DENو PIBHبني املتغريين  األجل

ا  من  DENو PIBHبنيعالقة موحدة بني املتغريات املتمثلة يف التكامل املشرتك  فوجود .يظهران سلوكا متشا
 .خالل عالقة طويلة األجل، تقودنا إىل إجياد منوذج تصحيح األخطاء

  :نموذج تصحيح األخطاء- ج
ذات تكامل و  يستعمل منوذج تصحيح األخطاء ملا تكون السالسل الزمنية بالنسبة للمتغريات غري ساكنة

  .البحث عن العالقة احلقيقية بني املتغرياتو  فهو يعمل على استخالص عالقة موحدة للتكامل املشرتك، مشرتك،
كما يعمل منوذج تصحيح األخطاء على األخذ بعني االعتبار التقلبات اليت حتدث يف املدى القصري، قصد أن 

الثانية و  فهذا النموذج مير مبرحلتني، األوىل التقدير .تصحيح األخطاء يؤول حنو عالقة طويلة األمد يكون ميكانيزم
 . فحص معنوية النموذج

حتصلنا على املعلمات  حيث :)Eviews 6باستعمال برنامج ، تقدير منوذج تصحيح األخطاء( املرحلة األوىل *
 :يف املعادالت التالية ةاملتمثلو  املقدرة لنموذج تصحيح األخطاء

D(DEN) = A(1,1)*(B(1,1)*DEN(-1) + B(1,2)*PIBH(-1) + B(1,3)) + C(1,1)*D(DEN(-1)) + 
                   C(1,2)*D(PIBH(-1)) + C(1,3) 
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D(PIBH) = A(2,1)*(B(1,1)*DEN(-1) + B(1,2)*PIBH(-1) + B(1,3)) + C(2,1)*D(DEN(-1)) +  
                    C(2,2)*D(PIBH(-1)) + C(2,3) 
 
D(DEN) = - 0.1322*( DEN(-1) - 0.0004*PIBH(-1) +12.1487+0.7436*D(DEN(-1) 
                        (-4.97509)               (-5.72534)                            ( 9.40749)                     

       - 0.0003*D(PIBH(-1) + 1.6491 
                        (-4.13147)       (3.44423) 
D(PIBH) = - 76.3691*( DEN(-1) - 0.0004*PIBH(-1) +12.1487 - 259.0664*D(DEN(-1)) 
                    (-1.35825)                   (-5.72534)                (-1.54993)        (2.89227)    
                   + 0.4637*D(PIBH(-1)) +1941.7779 
                            (1.91784) 

  R 2= 0,7659ستودنت، و ع ي إىل توز ري تشني قوسنيم بيالق :حيث

، أن معامالت سرعة التعديل اجلزئي أخذت اإلشارة السالبة املنتظرة يف  السابقتني يتبني لنا من املعادلتني
الثانية اليت ختص الناتج الداخلي اخلام لكل ساكن و  ،)DEN(عادلة األوىل اخلاصة بالكثافة اهلاتفية املكل من 

)PIBH(،  اليت مت دراستهاو  أن التأثريات املوجودة يف املدى القصريو  .هذا ما يؤكد معنوية عالقة املدى الطويلو 
م وعليه العالقة املقدرة تكون حقيقية بالرغ، من خالل معامل سرعة التعديل تعود بنا ثانية إىل توازن املدى الطويل

  .من كون السلسلتني األصليتني غري ساكنتني
  ):فحص معنوية معلمات النموذج( املرحلة الثانية *

 ،حسب اختبار ستودنت معلمات املقدرة من منوذج تصحيح األخطاء معنوية إحصائيالل أنبالرغم من 
 Q(Ljung-Box) يتم ذلك من خالل إحصائيةو  بيض،أ ابد من التأكد أن بواقي النموذج متثل تشويشفال 

 وموجودة يف اجلدولني أدناه؛
  االرتباط الذاتي للبواقي): 4( الجدول

Correlogram of  Resid01                                Correlogram of Resid02                  
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عند  دولةا Q-stat اإلحصائية من صغرأيف كلتا احلالتني  احملسوبة Q-stat إحصائية أن نييتب )4(من اجلدول
  درجة الثقة كرب منأ احتمال االختبار أنو ، فرضية العدمقبول مما يدل على ،  0,05ودرجة ثقة  20درجة حرية 

)05,0382,005,0331,0  et( عبارة عن معامالت النموذج  أنفرضية العدم القائلة  نقبلجيعلنا  وهذا ما
   .أبيض تشويش

يعطي توفيقا جيدا معامل التحديد ، كما نالحظ أن األخطاء معنويتصحيح نستنتج مما سبق أن منوذج 
أي املتغري  ،من التغري الكلي الذي حيدث يف املتغري التابع % 76للبيانات، حيث يفسر املتغري املستقل بنسبة 

  . املفسر يشرح بشكل جيد املتغري التابع
  :اختبار قوة نموذج التكامل المشترك -د

 الذي طلب لالتصاالت يف األمد الطويلاملقدرة لدالة ال تالنموذج من خالل استقرار املعلما قوةاختبار ب
متكامل من الرتبة  PIBH املتغريعالقة االحندار املقدرة ليست زائفة حبيث أن وجدنا فعنها سابقا،التعبري مت 

خر متكامل من الرتبة الثانية هذا ما جيعل السلسلتان متساويتا التكامل، ومن مث هو اآل DEN املتغريو  الثانية،
وعليه نلجأ إىل بعض . من كون السلسلتني األصليتني غري ساكنتني مالعالقة املقدرة بينهما ال تكون زائفة بالرغ

نذكر و  ليت تعمل على سري املعلمات املقدرة لدالة الطلب على االتصاالت يف املدى الطويلاختبارات االستقرار ا
 . Cusum ، واختبارShow ، واختبارARCH واختبار ،White منها اختبار

  :ثبات تباين احلد العشوائي عن مشكلة فاختبار الكش *
تكون العالقة بني و  تباين إىل تغري تباين احلد العشوائي مع تغري قيم املتغري املستقل،الترجع مشكلة عدم 

املتغري املستقل تؤدي إىل و  واالرتباط بني احلد العشوائي. عالقة غري خطيةو  هذين املتغريين على شكل عالقة خطية
ت املقدرة باستخدام طريقة املربعات هذه املشكلة تؤدي إىل عدم كفاءة املعلماو  عدم ثبات تباين احلد العشوائي،

نستخدم كل من  األخريةتوجد عدة اختبارات للكشف عن مشكلة عدم ثبات التباين، من بني هذه و  الصغرى
 يبحثان عن ثبات تباين احلد العشوائي ملعادلة الطلب على االتصاالت اللذان، ARCH و Whiteاختبار 
 العالقة مستقرة أنمنه نستنتج و  ،توجد مشكلة ثبات التباين ال فيشر أنه إحصائيةحبيث يتبني من  األجلطويلة 

درجات حرية يساوي عددها للمعلمات االحندارية مع استبعاد املعلمة و  % 1و %5معنوية معينة  عند مستوى
 .التقاطعية

  :Cusum اختبار *
ساب جمموع ويتم ذلك حب دف األساسي من هذا االختبار هو دراسة تطور خطأ التنبؤ عرب الزمن،اهل

ال احملصور بني املستقيمني األخريةفإذا بقيت هذه ، البواقي املرتاكمة املتتابعة ، %1عند درجات ثقة  داخل ا
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أما إذا كانت معلمات النموذج غري مستقرة فتخرج البواقي تكون معلمات النموذج مستقرة،  ،10%، 5%
  .املستقيمنياملتتابعة عن النفق احملصور بني 

  Cusumاختبار): 2(الشكل

 
  Eviews 6باستخدام برنامج  نيالباحث إعدادمن  :المصدر

  
ال احملصور  "Cusum" اختبار أن أعالهيتبني من الشكل  للعالقة املقدرة للبواقي املتتابعة احملسوبة تقع داخل ا

 . ن معلمات النموذج مستقرة عرب الزمن، وبالتايل فإبني املستقيمني

  :األنظمة لاختبار حتو  *
يستعمل يف حالة التغريات اهليكلية أو األحداث show  أشهر اختبارات حتول األنظمة هو اختبار

جل تفحص استقرار النموذج على مستوى عدة فرتات أو فرتتني أيستعمل من و  17االقتصادية اليت يشهدها البلد،
يقوم هذا  حبيث على العالقة املقدرة،Show اختباراملتمثل يف و  باختبار ثالث لالستقرار قمنا لذا .أو فرتة زمنية

كذلك عن و  تقدير دالة الطلب على كل مدة جزئيةو  االختبار على تقسيم املدة الزمنية الكلية إىل فرتتني جزئيتني،
   .املدة الكلية

الالسلكية و  االتصاالت السلكيـةو  قطاع الربيد عرفحبيث  2000لقد استخدمنا سنة التحول هي سنة 
ال أمام املتعاملني اخلواص للهاتف النقال احتافاملتمثلة يف حترير القطاع و  كبرية على الصعيد الوطين،  إصالحات  ،ا

                                                
17 Johnston .j et Dinardo.j, Méthodes économétriques, Economica 4ed, 1999, pp130, 138. 

  :للمزيد من املعلومات حول هذا االختبار انظر يف الكتاب التايل
Gregory C. Show, Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions, 
Economitrica, 1960, vol 19. 
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وقد عاىن الكثري يف مواجهة الطلب املتزايد على  ملدة قاربت األربعون سنة، من طرف الدولة اكان حمتكر بعد ما  
  .اخلطوط اهلاتفية

  Show اختبار): 5(الجدول
Chow Breakpoint Test: 2000   
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 
Varying regressors: All equation variables  
Equation Sample: 1963 2008  
     
     F-statistic 4.942044  Prob. F(2,42) 0.0118 
Log likelihood ratio 9.721757  Prob. Chi-Square(2) 0.0077 
Wald Statistic  9.884088  Prob. Chi-Square(2) 0.0071 

      

  Eviews 6باستخدام برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
 

املقارنة بني قيمة فيشر بو  متكننا من التحقق من استقرار النموذج قبل وبعد تاريخ سنة التحـول، Showإحصائية 
دولة  احملسوبة 94,431,701,0وا

43,1  calFF هذا ما يفسر و  ،0.01احتمال  عند أن العالقة مستقرة وجدنا
من خالل  .الالسلكية يف اجلزائرو  يؤثر على دالة طلب خدمات االتصاالت السلكية ال 2000لنا أن تاريخ 

   .أن العالقة املقدرة للمدى الطويل تعترب مستقرة جنستنت ثالثالاالختبارات 
  :األخطاءاختبار قوة نموذج تصحيح -هـ

يعطي توفيقا جيدا معامل التحديد ، كما نالحظ أن األخطاء معنويتصحيح نستنتج مما سبق أن منوذج 
من التغري الكلي الذي حيدث يف املتغري التابع أي املتغري  % 76للبيانات، حيث يفسر املتغري املستقل بنسبة 

ال ينطوي على عالقة سببية، نلجأ إىل اختبار  مبا أن معامل التحديدو . املفسر يشرح بشكل جيد املتغري التابع
  .خاص بالسببية لنموذج تصحيح األخطاء، والنتائج تظهر يف اجلدول أدناه

  تبار السببيةاخو  نموذج تصحيح األخطاء): 6(جدولال
 

 
  
  
  
  
  

  Eviews 6باستخدام برنامج  نيمن إعداد الباحث :المصدر
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منوذج تصحيح األخطاء ممثل مبعادلة واحدة حيث يكون املتغري املستقل هو الناتج  أن )6( يتبني من اجلدول
 عن املتغري التابع، الداخلي اخلام لكل ساكن وليس العكس، حبيث جند يف أعلى اجلدول أن الكثافة اهلاتفية تعرب

أما العالقة الثانية اليت تعترب أن الناتج الداخلي اخلام لكل ساكن . 0,05واقل من  0,000أن احتمال الرفض هو و 
هذا ما يؤكد صحة منوذج تصحيح و  0,05اكرب من و  0,1212هو املتغري التابع فنجد أن احتمال الرفض هو 

 .وكذا أسلوب التكامل املشرتك بصفة عامة األخطاء،

 
  :خاتمة

أول من صاغ منوذج لتقدير دالة الطلب على االتصاالت، لكن دراسته اعتمدت   Jippالربوفيسور  يعترب
بني متغريات  يةدون استخدام خمتلف االختبارات للجواب على سؤال السببعلى النماذج الكمية الكالسيكية، 

هذا التقصري دفعنا الستعمال مناذج أكثر حداثة، املتمثلة يف تقنيات جديدة لإلحصاء  .التصاالتدالة الطلب ل
إجياد العالقة احلقيقية بني املتغريين الذي يعمل على دراسة  منوذج التكامل املشرتك أو املتزامن واملتمثلة يفالقياسي 

يكون ميكانيزم تصحيح  أنصري قصد الذي يدرس التقلبات يف املدى الق األخطاءحمل الدراسة، ومنوذج تصحيح 
   .األخطاءاختبار السببية من خالل منوذج تصحيح  إىل، ومنه التطرق األمديؤول حنو عالقة طويلة  األخطاء

ن التحليل القياسي الذي خص ميدان االتصاالت السلكية والالسلكية هو أداة أساسية وبينت الدراسة أ
الرتكيز على نة مستوى الكثافة اهلاتفية من نصيب الفرد من الدخل، وقد مت إلجياد دالة الطلب اليت متكننا من مقار 

هي عالقة  بني متغريات دالة الطلب عالقة املختربةال وعليه .دالة الطلب يف اجلزائرلالدخل كأهم متغري تفسريي 
  .فقطالذي اكتفى بوجود عالقة ارتباط واقرتان  Jippالربوفيسور وهذه النتيجة مل تربز يف دراسة  ،سببية

  :مراجعقائمة ال
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  : ملخص
هائلة، حيث أحدثت هذه الثورة تغيريات جوهرية  تكنولوجية عرف االقتصاد العاملي تطورات هامة وثورة

، حيث أدى استخدامها يف جمال االنرتنت التكنولوجي ظهور شبكة التطور مظاهر األعمال، ومن أهميف عامل 
الرقمي، التجارة اإللكرتونية، التسويق اإللكرتوين  االقتصاد :األعمال إىل بروز مصطلحات ومفاهيم جديدة مثل

  .اخل...
كوسيلة اتصال سريعة وسهلة وأقل تكلفة يف   االنرتنت فالتسويق اإللكرتوين يعتمـد بشكل أساسي على

هذا من خالل التعرف و  ممارسة كافة األنشطة التسويقية، حيث يساهم يف حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للزبائن
م مو  بصورة تفاعلية أكرب على حاجا م والتلبية الفورية لطلبا كما يساهم يف تقليص التكاليف اخلاصة ،  رغبا

حتسني جودة املبيعات بسبب املنافسة بني املؤسسات و  اختصار منافذ التوزيع، الكتالوجات الرتوجييةتوزيع و  بطباعة
 النتشاراألسعار، إتاحة فرص جديدة  اخنفاضمما يؤدي إىل  االنرتنت العارضة على املواقع املخصصة هلا على

 للزبائن تساهم يف كسب رضاهمالوصول إىل األسواق العاملية كل هذا خيلق قيمة مضافة و  اخلدماتو  السلع
 .والءهم مما يؤدي إىل زيادة املبيعات واألرباح وبالتايل كسب ميزة تنافسيةو 

باألخص و  التسويق اإللكرتوين يف املؤسسات اجلزائرية استخداماتومن خالل الدراسة امليدانية وجدنا أن 
مبختلف أنشطتها والرتويج واإلشهار و  بعروضهاو  اجلزائر احنصر يف تعريف املؤسسة بنفسها اتصاالتمؤسسة 
ا مالرد على و  بالزبائنو  االتصال باملوردينو  عرض أسعارهاو  خلدما  .انشغاال

امليزة  -والء الزبون و  رضا - االنرتنت -اإلسرتاتيجيات التسويقية  - التسويق اإللكرتوين: الكلمات المفتاحية
  .التنافسية

Abstract:  
the global economy Knows an important developments and massive 

technological revolution, which brought about this revolution changes and 
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fundamental shifts in the business world, and one of the most important aspects of 
technological development advent of the Internet, where the use in the field of 
business to the emergence of new terms and concepts such as the virtual economy, 
e-commerce, e-marketing, etc.. 

the e-marketing is depends mainly on the Internet as a communication 
quick, easy and less expensive to exercise all marketing activities, contributing to 
improving the level of services provided to customers and this by identifying 
interactive greater needs and desires and satisfaction immediate applications, also 
contributes to the reduce costs of printing and distributing catalogs promotional, 
prefix distribution outlets and raise the quality of sales due to competition among 
institutions crossbar on sites allocated to them on the Internet, leading to a low 
price, providing new opportunities for the spread of goods and services and access 
to global markets all this creates added value for customers contribute to gain 
satisfaction and loyalty, leading to increased sales and profits and thus gain a 
competitive advantage. 

And through field study, we found that uses e-marketing in the Algerian 
institutions and especially Algeria Telecom Corporation was limited to in the 
definition of the institution it self and their offers and various activities promoting 
and advertising their services, prices and contact suppliers and customers and 
respond to their concerns. 
Key words: marketing strategies - internet - e-marketing - customer satisfaction 
and loyalty - competitive advantage. 
 

  :مـقدمــة
 الصناعية األقمار خالل من اللحظي واالتصال التواصل على يقوم الذي اجلديد الواقع ظهور يعترب

 االنرتنت شبكة انتشار أدى التكنولوجي، حيث التطور مظاهر أهم من االنرتنتو  الفضائية والشبكات
، إلكرتونيا للنقل القابلة واخلدمات السلع وتبادل وختزينها املعلومات نقل على العمل إىل الواسع واستخدامها

 املتقدمة، الدول يف خاصة الدولية واحمللية التجارة يف ركيزة أساسية تشكل الدولية املعلومات شبكة وأصبحت
مفهوم  انتشار إىل أدى مما التجاري، والتبادل والتسويق واإلعالن األعمال اتفاقيات يف اجناز اهلامة الوسيلة باعتبارها
وسريعة  صعبة تنافسية ظروفًا األسواق على يفرض الذي العاملي اجلديد االقتصاد ظل ففي، اإللكرتونية التجارة
ا تقف أعماهلا إجناز يف املؤسسات تعتمدها كانت اليت الطرق التقليدية أصبحت التغيري  متابعة بينها وبني عائقً

ا  . والتنافس االستمرار على أعماهلا وقدر
إن هذا التحول الكبري الذي شهده العامل بفضل انتشار التكنولوجيا الرقمية مل يكن مبنأى عن مهنة 
ا وفرص جناحها، فقد حتولت الوظائف  التسويق اليت شهدت هي األخرى تغرياً ملحوظًا يف طبيعتها ومؤهال
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ا مل تستبعد أو تنكر ، ميةأشكاالً أكثر فاعلية مع التكنولوجيا الرق أخذتو  التسويقية إىل مفهوم جديد إال أ
نظريات التسويق التقليدية، إمنا استطاعت االستفادة منها يف تطوير وإجياد حلول ملشاكلها وأخرجت ظاهرة 
جديدة تدعى التسويق اإللكرتوين، وهو املفتاح لتحقيق أهداف املؤسسة ويشمل حتقيق الرغبات واالحتياجات 

فدأبت وعملت املؤسسات على كسب والئه بإنشاء القيمة لديه مبا ، الزبون للسوق املستهدفة واحلصول على رضا
 اجتاهحيث يشكل قوة دافعة يف ، بفعالية وكفاءة أكثر من املنافسني باستمراررغباته املتجددة و  يكفل تلبية حاجاته

وهذا نتيجة اخنفاض  .كسب والئهم و  جذبه إليهاو  بناء صورة جيدة عنهاو  توطيد صلتها بزبائنهاو  متييز املؤسسات
تكلفته وازدياد قدرته على توسيع السوق، حيث مت تأسيس آالف الشركات املتخصصة يف التسويق اإللكرتوين 
وأصبح هناك املاليني من الرسائل اإللكرتونية اليت تتجول يوميًا يف الشبكة تتضمن حتفيزات ونصائح لزبائن 

م من منتجات املؤسسات العاملية إن هذه الطريقة من التسوق أتاحت للز . حمتملني بائن احلصول على احتياجا
ا   .بغض النظر عن موقع املؤسسة إذ أن الشبكة العاملية لإلنرتنت قد أزالت احلدود اجلغرافية وال تعرتف 

    :التاليةصياغة اإلشكالية  تقدم ميكنيف ضوء ما  :البحثإشكالية  -أ
 ؟ التسويق اإللكرتوين كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية إستخدام هل يعترب

  : وتندرج ضمن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية التالية
 ما هي خصائصه ؟ و  ما هو مفهوم التسويق اإللكرتوين -
 التسويق اإللكرتوين؟  استخدامهاما هي الفوائد أو املزايا التنافسية اليت جتنيها املؤسسة جراء  -
 ؟ تعزيز القدرة التنافسيةو  والء الزبونو  ما هو دور التسويق اإللكرتوين يف بناء رضا -
  اجلزائرية ؟  االقتصاديةما هو واقع التسويق اإللكرتوين يف املؤسسات  -

  :البحثفرضيات  -ب
  : نفيها ذلك للتأكد من حتققها أوو  أجل اإلجابة على التساؤالت املطروحة قمنا بإدراج الفرضيات التالية من

كوسيلة اتصال سريعة وسهلة وأقل تكلفة يف   االنرتنت التسـويق االلكـرتوين يعتمـد بشكل أساسي على -
 ؛ممارسة كافة األنشطة التسويقية

 ؛والء الزبون وبالتايل كسب ميزة تنافسية للمؤسسةو  يساهم التسويق اإللكرتوين يف نيل رضا -
  .يف ممارسة أنشطتها التسويقية االنرتنتمعظم املؤسسات اجلزائرية ال تستخدم  -
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 :التسويقو  االنترنت، مفاهيم عامة حول الميزة التنافسية .1
  :ماهية الميزة التنافسية .1.1

هي القدرة أو امليزة التنافسية للمنظمات ، و النسيانلقد أفرزت العوملة ظاهرة جديدة طاملا كانت يف طي 
 إسرتاتيجية يف وقت واحدو  استثمارو  اليت أصبح ينظر إليها كهدفو ، سواء على املستوى الكوين أو احمللي

 لتحقيق بقائها يتطلب رؤية بعيدة املدى تتصف بالشمولو  ،االستمرارو  فوجودها يضمن للمنظمة البقاء
  .احمللية و  كما تعترب آلية من بني عدة آليات فاعلة لغزو األسواق العاملية،  وارد الالزمةحشد املو  الديناميكيةو 

  :مفهوم الميزة التنافسية .1.1.1
ا تنشأ مبجرد توصل املنظمة إىل اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية " بورتر" يعرف امليزة التنافسية على أ

مبعىن أخر مبجرد و  مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانياحيث يكون ، من تلك املستعملة من قبل املنافسني
  1.إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع

ا املهارة أو التقنية أو املورد املتميز الذي يتيح للمنظمة إنتاج قيم منافع للعمالء تزيد عما يقدمه و  كما تعرف بأ
ويؤكد متيزها واختالفها عن هؤالء املنافسني من وجهة نظر العمالء الذين يتقبلون هذا التميز، حيث  هلم املنافسون

  2.القيم اليت تتفوق على ما يقدمه املنافسون اآلخرونو  حيقق هلم املزيد من املنافع
ا ميزة أو عنصر تفوق للمنظمة يتم حتقيقه يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معين   3.للتنافسة وتعرف كذلك بأ

ال وهو أنه هناك من يركز يف تعريفه للميزة التنافسية على جوهرها، أمن خالل التعاريف السابقة نستنتج 
إال انه من املتفق ، على إسرتاتيجية التنافس أو خصائص وجودة املنتوج أو اإلبداع أو على خلق القيمة للعميل

عليه أن امليزة التنافسية متثل نقطة اختالف املنظمة ومتيزها عن املنافسني اآلخرين مما قد يؤهلها إىل حتقيق مزايا 
تنافسية عديدة منها احلصول على األرباح من خالل خفض التكاليف، أو من خالل دميومة عملية البيع للزبائن 

ا كاألمان وال   .سمعة والشفافية وغريهاملواصفات يؤمنون 
  4:التنافسيةهناك نوعني رئيسيني من املزايا  :التنافسيةألنواع الرئيسية للميزة ا. 2.1.1
تصنيع وتسويق منتج بأقل تكلفة باملقارنة مع ، معناها قدرة املنظمة على تصميم: ميزة التكلفة األقل -

 ؛كربأاملنظمات املنافسة، ومبا يؤدي إىل حتقيق عوائد 

                                                             
 34ص  ،2006، جامعة تلمسان–رسالة ماجستري  ،املؤسساتلتنافسية يف حتسني أداء دور امليزة ا ،عبدوس عبد العزيز 1
 104ص  ،2001القاهرة  ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،إدارة املوارد البشرية اإلسرتاتيجية ،علي السلمي 2
 .37ص ، 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب ،امليزة التنافسية يف جمال األعمال  ،نبيل مرسي خليل 3
 . 84ص  نفسه، رجع امل ،خليلنبيل مرسي  4
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 .املستهلكله قيمة مرتفعة من وجهة نظر و  فريدو  معناه قدرة املنظمة على تقدمي منتج متميز :املنتج متييز -
مل تعد امليزة التنافسية و  اليوم،ذات أمهية متزايدة يف عامل  امليزة التنافسيةأصبحت  :التنافسيةأهمية الميزة  .3.1.1

ا و  حاجة مقتصرة على املنظمات فقط بل فاملنظمات  واستدامته،حىت للدول اليت ترغب يف حتسني أداء منظما
   5:علىقادرة  عالية تكوناليت متلك قدرات تنافسية 

 ؛فيهاألن مستوى معيشة أي دولة مرتبط بنجاح املنظمات العاملة  دولتها،رفع مستوى معيشة أفراد  -
االت و  استمرار نشاط املنظماتو  ضمان بقاء -  ؛التنافسحتسني أدائها من خالل استغالل امثل 
 ؛حتقيق التقدمو  جدارةو  اخرتاق األسواق األجنبية بفعالية -
  .باملنافسنيكرب قياسا أو  إمكانية احلصول على حصة سوقية أفضل -

اخلطط و  ولتحقيق قدرة تنافسية عالية البد من تبين اإلسرتاتيجية املناسبة اليت تعتمد على ترمجة اخليارات
بالتايل من شأن املنظمات ، و باالستغالل األمثل للموارد، منتجو  اليت يتم تبنيها من قبل املنظمات إىل عمل فوري

 .اليت تتمتع بكفاءة عالية أن تكون رائدة يف املنافسةو  العاملة يف قطاعات ذات قيمة مضافة عالية
ا اإلسرتاتيجية الو  تم خبلق امليزة التنافسية للمنظمة ضمن إطار تعرف اإلسرتاتيجية التنافسية على أ يت 

 6.فيهوقطاع األعمال الذي تعمل 

فان األداء املؤسسي ميكن أن يتجلى من خالل " بورتر"فحسب  :االستراتيجيات التنافسية العامة. 4.1.1
وكل إسرتاتيجية تتطلب خطوات خمتلفة عن األخرى حبسب اهلدف االسرتاتيجي  تطبيق االسرتاتيجيات التنافسية،

 7:الذي تسعى املؤسسة إىل حتقيقه من خالل هذه االسرتاتيجيات
تستطيع املنظمة أن حتقق ميزة تنافسية إذا استطاعت أن ختفض من  :التكاليفإسرتاتيجية القيادة يف  -

ا عند سعر   ؛الربححتقيق قدر كبري من و  منافسيها قل منأ تكلفتها حبيث ميكنها بيع منتجا
ترتكز هذه اإلسرتاتيجية على سياسة مفادها أن املنظمة تنفرد يف عرض أو تقدمي : إسرتاتيجية التمييز -

  ؛منتوج ما للزبائن ذو خصائص جيدة مقابل سعر زائد
إشباع حاجات خاصة  دف إسرتاتيجية الرتكيز إىل بناء ميزة تنافسية من خالل: إسرتاتيجية الرتكيز -

  .للمنتجموعة معينة من املستهلكني أو لسوق جغرايف حمدود أو الرتكيز على استخدامات معينة 
  

                                                             
لس األعلى للثقافة، حداثة ما بعد االقتصاداقتصاد ما بعد احلداثة و  ،حمسن امحد اخلضريي 5  . 128ص  ،2006، القاهرة، ا

 .70ص  ،2010 ،جامعة تلمسان –رسالة ماجستري  ،املسؤولية االجتماعية ميزة إسرتاتيجية ،مسان كرومية 6
 228ص  ،2007،دار املسرية عمان ،إدارة جديدة يف عامل متغري  –اإلدارة اإلسرتاتيجية  ،حبتور عبد العزيز صاحل بن  7
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  :التسويقو  االنترنت ماهية. 2.1

اليت  التسويق هو تلك العملية اإلجتماعية" 8:يعرف التسويق على النحو التايل :مفاهيم حول التسويق .1.2.1
مو  من خالهلا يستطيع األفراد م من خالل خلقو  اجلماعات احلصول على احتياجا  تبادل املنتجاتو  رغبا

 ".القيمة املقابلة هلا و 
بروفيسور " فيليب كوتلر" لكن من أكثرها مشولية هو تعريف و  لقد مت تعريف التسويق بأكثر من طريقة

ال يكتفي و  يقوم على إشباع احلاجة اجتماعيالنشاط التسويقي هو نشاط بشري " 9:هوو  التسويق املشهور
 اإلستقصاء الدائمو  هو ما جيعله نشاط يقوم على البحثو  يعمل على تلبيتهاو  بل يبحث يف رغبات الفرد، بذلك

  ".لقيمةبالتايل فهو يبحث عن خلق ا، و التطورو  الرغبات تتميز بالتغريو  املستمر طاملا أن هذه احلاجاتو 
  10:هي كالتايلو  هيم أساسية متعددةويبىن هذا التعريف على مفا

إن أساس التسويق يقع يف احلقيقة أن النفس البشرية حتتاج وترغب : الطلباتو  الرغباتو  االحتياجات -
البعض و  الشرابو  ضروري مثل الطعام االحتياجاتباحلصول على خدمات ومنتجات حمددة، وبعض هذه 

م أكثر سهولة ومتعة مثل الكمالياتاألخر يرغبها   ؛هناك فرق بني احلاجة والرغبةو  الناس جلعل حيا
م من خالل احلصول على منتجات: اخلدماتو  املنتجات - م واحتياجا خدمات حمددة، و  يليب الناس رغبا

ا  ففي حني تكون املنتجات مادية ملموسة ميكن للشخص امتالكها وملسها، فان اخلدمات تعرف بأ
 .فاعل غري ملموس بني الناست

وخيتلف تسويق املنتجات عن تسويق  االتصاالتيف املستقبل، مثل  لالستعمالوال ميكن ملسها أو ختزينها 
 .اخلدمات نظرا للخصائص اليت متيز اخلدمة عن املنتج

بني اخلدمات  االختيارعندما تكون هناك منافسة يف السوق، كيف ميكن للزبائن : الرضاو  الكلفةو  القيمة -
م،  والشركات اليت يتم التعامل معها ؟ حيدد الزبائن قيمة لتلك املنتجات أو اخلدمات اليت حتقق احتياجا

  ؛وهناك أيضا عامل جذب للمؤسسات اليت تقدم املنتجات واخلدمات بكلفة مناسبة
شيء له نفس القيمة  يتضمن التبادل احلصول على املنتج أو اخلدمة املرغوبة بعرض: التعاملو  التبادل -

يسجل على أساس ذلك وتتم احملاسبة مقابل و  باملقابل، نظرا ألن التبادل حدث فإنه ينظر إليه كتعامل
 ؛ذلك بالنقود

                                                             
  .11ص ، 2009 ،سوريا –دار رسالن  ،"ملتغريات التكنولوجية املعاصرة التسويق اإللكرتوين يف ظل ا"  ،مصطفى يوسف كايف .أ  8

9 kotler.p et autres, Marketing management, édition publie-union,10ème édition ,paris,1997, p40. 
  .13ص نفسه، رجع امل ،مصطفى يوسف كايف .أ10 
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ميكن تعريف السوق على أنه جمموعة من الزبائن احملتملني الذين يتشاركون يف احتياجات أو : األسواق -
إن حجم السوق املتوقع للخدمة أو ، االحتياجاتلتلبية هذه لديهم الرغبة يف دفع النقود و  رغبات حمددة

املشرتي إلجراء عملية و  و هو ذلك املوقع الذي يلتقي فيه البائع.املنتج حيدد حسب متوسط دخل الزبائن
 ؛التبادل بينهما

املؤسسة التنفيذ ملا تقدمه و  التخطيطو  تعترب إدارة التسويق عملية ديناميكية من التحليل: إدارة التسويق -
على و  يعتمد جناح اإلدارة التسويقية على مصداقية الناس ذوي العالقةو  رغبات الزبائن،و  لتلبية احتياجات

 . خطة العمل اليت مت حتديدها
 :عناصر المزيج التسويقي .2.2.1

املؤسسة السيطرة عليها من جانب و  املتغريات اليت ميكن التحكمو  يقصد باملزيج التسويقي جمموعة العناصر
ا ا اليت تقدمها، و  واليت توظفها لتحقيق أهدافها التسويقية من خالل التأثري اإلجيايب على مستهلكي منتجا خدما

وهي كما " p"ويتكون املزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية تتكون من أربع كلمات التينية تبدأ كلها حبرف
  11:يلي

 ؛"Product" مزيج املنتج  -
 ؛"price" مزيج السعر  -
 ؛" promotion"مزيج الرتويج  -
  ."place" مزيج التوزيع  -

وذلك إلشباع احتياجات  املختلفة،وتعترب هذه العناصر األربعة مفاتيح قرار املسوقني يف أسواقهم 
مدخل املزيج التسويقي يربز أمهية قرارات التسويق يف الواقع و  املنافسني،املستهلك األساسية بدرجة أفضل من 

 .املختلفةالعملي يف املؤسسات 
موعات  :المنتج - يعترب املنتج املستهلكني و يشمل قرار املنتج حتديد السلع واخلدمات اليت جيب أن تعرض 

ا ال توجد حاجة وبد حيث أن املنتجات هي موضوع التبادل التسويقية،العنصر األساسي يف العملية  و
  ؛إطالقا للتبادل

ا املؤسسة أن تعرض  :السعر - يعترب السعر أحد مكونات املزيج التسويقي ألنه يعكس احلدود اليت تقبل 
الذي يعكس أيضا تكلفة املنتج، باإلضافة إىل هامش الربح للمؤسسات اليت تبيع و  السلعة من خالله،

 ؛السلعة

                                                             
  .31- 29ص، ص مرجع سابق ،أمني عبد العزيز حسن. د   11
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يشكل الرتويج العنصر الثالث من عناصر ومكونات املزيج التسويقي ملا له من وظيفة إسرتاتيجية،  :الترويج -
تنطوي على تعريف املستهلك احلايل واملرتقب بنوعية السلع واخلدمات، ومعاونته بصورة صادقة يف اكتشاف 

م : هي و  ناصر هامةيتكون املزيج الرتوجيي من ع، و من مث إشباعهم على النحو املطلوبو  احتياجا
 ؛الدعايةو  العالقات العامة بيعاتترويج امل، البيع الشخصي، اإلعالن

مكونات املزيج و  العنصر الرابع الذي يشكل الرتكيبة أو التوليفة املتكاملة لعناصر تعترب قنوات التوزيع :التوزيع -
بأعلى درجة منتجات املؤسسة منافذ التوزيع القادرة على تعريف  الختيارترتبط سياسة التوزيع و  التسويقي

 .من الكفاءة التوزيعية
  :كوسيلة تسويقية جديدة  االنترنت .3.2.1

ّف :االنترنتتعريف -أ اعلى  االنرتنت تعر شبكة عاملية مكونة من عدد من الشبكات املتصلة مع بعضها " 12:أ
  ".حىت الشبكات اخلاصة و  هذا يتضمن املاليني من شبكات احلكومات واملؤسساتو  البعض،

  13:على المزيج التسويقي االنترنتتأثير -ب
االت التالية االنرتنت حتاول املؤسسات استخدام :المنتج  : يف ا

حيث توجد العديد من ، اخلدمات باستخدام احلاسوب بدال عن أساليب التصميم التقليديةو  تصميم السلع -
ذه و  الربجميات اجلاهزة  ؛املهاماملفصلة للقيام 

 احلصص السوقيةو  يف الوقت احلقيقي عن أوضاع املنتجات والعالمات التجاريةو  احلصول على معلومات فورية -
 ؛املتطورة االتصاالتذلك من خالل شبكات و 

استخدام منوذج االختبار القبلي للمنتج اجلديد، حيث يلجأ إليه املسوقون كأداة للتنبؤ باحلصة السوقية وعمل  -
 ؛اإلقتصادية للمنتجات دراسات اجلدوى

أصبح بإمكان املشرتين القيام مبقارنة السلع واملنتجات املعروضة على اخلط بشكل  االنرتنت بفضل استخدام -
 . مباشر ويف الوقت احلقيقي مما يتيح هلم فرصة البحث عن أفضل العروض

ا يف جمال هيكل األسعار وديناميكيتها وأساليبها وإ يف إحداث ثورة حقيقية االنرتنت أسهمت :التسعير جراءا
 : يتحيث ميكن إجياز ذلك باآل

 ؛تفحصهاو  دراسة إسرتاتيجيات التسعري البديلة -
 ؛عالقتها بالطلب على املنتجو  التوزيعو  دراسة تكاليف التصنيع -

                                                             
  .40، 38ص ،2005، امددار احل ،"التسويق اإللكرتوين "  ،حممد طاهر نصري .د 12
  .22ص ،2010، عمان ،التوزيعدار اليازوري العلمية للنشر و  ،"التسويق اإللكرتوين " ،العالقبشري  13
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  ؛بالتايل حتديد األسعار املناسبةو  تقدير الطلب على املنتجات -
قد أسهمت يف انتقال أو حتول قوة املساومة من املنتجني إىل املشرتين مما  االنرتنت باختصار فان -

  . سيحدث ثورة حقيقية يف جمال التسعري بالذات
ا أسهمت يف تقليص دور االنرتنت من أبرز تأثريات :التوزيع ، أمهيتهمو  أمهية الوسطاء التقليدينيو  على التوزيع أ

بروز القنوات اإللكرتونية كبديل عن القنوات ، و سمى بعصر عدم التوسطأصبح ي االنرتنت لدرجة أن عصر
قناة الوسيط ، قناة التلفزيون للمتسوق املنزيل، قناة الكتالوجات: من أبرزهاو  التقليدية القائمة يف العامل

 .اخل...اإللكرتونية
قد تغري ليصبح التسويق املباشر  امسهلدرجة أن  االنرتنت هو من أكثر عناصر املزيج التسويقي تأثرا بو :الترويج

اليت تقع ضمن التسويق و  من أبرز وسائل الرتويج اجلديدة، و أو التسويق الشخصي أو التسويق عرب قواعد البيانات
اإلعالن حسب ، االنرتنت الرتوجيات اإلعالنية على، إعالن اإلستجابة املباشرة، إعالن الربيد املباشر: املباشر 
التسويقية التفاعلية اليت مكنت املشاركني من إجراء حمادثات بسرعة  االتصاالت، ابل املشاهدةالدفع مق، الطلب

جنيو  فائقة َ   .التفاعل بشكل مباشر مع املرو
يف التسويق على  االنرتنت استخدامجماالت تأثري ميكن ترتيب : على التسويق االنترنت مجاالت تأثير .4.2.1

  14:النحو التايل
أو أي  زبائنإىل ال ؤسسةاملعلومات من امل اآلن لنقل اكتشافها حىتأسرع وسيلة مت  االنرتنتتعترب  :السرعة

هو حتقيق السرعة  االنرتنت وقد اتضح أن أهم اآلثار البارزة من استخدام .العاملمتعاملني معها يف أي مكان يف 
لعاملية اليت رمبا تؤثر على أسعار لألحداث ا ؤسساتسرعة معرفة هذه امل، زبائنيف املراسالت مع املوردين وال
وكذلك السرعة يف معرفة املعلومات عن املنافسني سواء على املستوى احمللي أو ، اخلامات يف البورصات العاملية

 .االنرتنت العاملي من خالل ما ينشر عنهم على شبكة
ا تعد وسيلة ، التسويقيف  االنرتنت ويعد ختفيض التكلفة من أهم اآلثار النامجة عن استخدام :التكلفة حيث أ

فالكتالوج الذي يعرض ، أعمال الورقو  ، فهي ختفض من الوقتجمانية إذا ما قورنت بالوسائل اإلعالنية األخرى
 .توزيعه من املطبوعو  أقل مثنا يف جتديده االنرتنت املنتجات على شبكة

                                                             
 - "األعمال يف التسويق املباشر بني منشآت االنرتنت دور " ،جامعة امللك فيصل ،أستاذ التسويق - عبد القادر حممد عبد القادر مبارك .د 14

2004. http://www.shbab1.com/2minutes.htm - 25/02/2012 :تاريخ اإلطالع.  
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 حيث حتقق، من أهم املنافع احملققة من عامل السهولة هو متابعة األعمال من أي مكان يف العامل :السهولة
 زبائنيستطيع صاحب العمل أو مدير التسويق الرد على الو  ،سهولة الوصول سواء للعمالء أو املوردين االنرتنت

وبالتايل ممارسة مجيع أعماله من أي مكان يف ، االنرتنت بشبكة االتصالو  واملتعاملني مبجرد فتح جهاز الكمبيوتر
  .العامل

يف أقل وقت ممكن أهم املنافع اخلاصة  زبائناملباشر بعدد أكرب من ال االتصاليعترب حتقيق  :المباشر االتصال
وصول املعلومات للزائر كما و  سنة/ يوم  365يوم ملدة / ساعة  24التواجد أمام العمالء و  املباشر االتصالبعامل 
 .ؤسسةتريد امل

باعتبارها ؤسسة هو بناء صورة ذهنية طيبة عن امل االنرتنت من أهم اآلثار املرتتبة على استخدام :الصورة الذهنية
 همحتسني العالقات معو  زبائنإمكانية تقدمي عدد أكرب من اخلدمات اليت ترضي الو  وتكنولوجيا،متقدمة فنيا 
   .زيادة إنتمائهم للمؤسسةو  ومعرفة آرائهم
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  :التسويق اإللكتروني كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية .2
خصوصا  تواصل مبتكرة قد سامهت يف دعم نشاطات األعمالو  اتصالكوسيلة   االنرتنت مما ال شك أن

ا الكبرية خاصة يف جمال التسويق  االنتفاعيف املؤسسات اليت جنحت يف  حيث أصبح  ،اإللكرتوينمن قدرا
 ما يصاحبها من تطورات سريعةو  يف ظل العوملة االقتصاديالتسويق اإللكرتوين هو األداة الفعالة لتحقيق النمو 

  .متالحقةو 
   :ماهية التسويق اإللكتروني .1.2

 التسويق متكن وقد األخرى، املؤسسة وظائف مع باملقارنة ديناميكية األكثر الوظيفة التسويق يعترب
 ما إىل حىت وصل مراحل بعدة مارا املفهوم هذا تطور حيث التكنولوجي التطور ومسايرة التأقلم من الكالسيكي

 التعريف هذا مداخل بتنوع وتنوعت تعددت تعاريفه التسويق اإللكرتوين والذي أو االنرتنت عرب يسمى بالتسويق
لتفعيل إنتاجية  االتصاالتو  مبا يف ذلك تقنيات املعلومات األمثل للتقنيات الرقمية، االستخدامهو " 15:ومنها

التسويق وعملياته املتمثلة يف الوظائف التنظيمية، والعمليات والنشاطات املوجهة لتحديد حاجات األسواق 
  ". ؤسسةذوي املصلحة يف املو  اخلدمات إىل العمالءو  املستهدفة وتقدمي السلع

 نتيجة" 16:بأنه الكالسيكي التسويق وبني بينه مقارنة إجراء خالل من االلكرتوين التسويق تعريفوميكن 
  :بطريقة التسويق الكالسيكي على يؤثر أنه حيث ،"التقليدي التسويق على تكنولوجيا املعلومات تطبيق

 ؛للمستهلك األساسية التسويق وظائف كفاءة من تزيد -
 عالقة وتبين الزبون عليها حيصل اليت املنافع من يزيد مما التقليدي التسويق اسرتاتيجيات من العديد حتويل -

  .معه وطيدة
 اخلدمات عرب شبكةو  لسلعشراء او  عملية بيع:"ميكن تعريف التسويق اإللكرتوين بأنه من خالل التعاريف السابقة

  ."االنرتنت
  : خصائص التسويق اإللكتروني .1.1.2

 إجناح من أجل فهمها من بد ال اخلصائص وهذه ،االنرتنت خبصائص االلكرتوين التسويقتدعيم  ميكن
  17:املميزات هذه بني ومن التسويقية العملية

                                                             
  .17 ص ،مرجع سابق ،"التسويق اإللكرتوين" ،بشري العالق. د 15
 العلوم مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف" التسويقي املزيج خالل من حنو الزبون، التوجه االلكرتوين وتفعيل التسويق"  ،سعادي اخلنساء 16

  .42ص ، 2006 - 2005خدة  بن يوسف بن جامعة ،التسويق فرع التجارية،
  .352ص  ،األردن ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،"أسس التسويق املعاصر "  ،رحبي مصطفى عليان. د 17
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 وذلك بعملية الشراء، القيام قبل حىت زبائنها حتديد من املؤسسات االنرتنت مكنت قد: املوجه اإلرسال قابلية -
 عن ويقدموا معلوماتأنفسهم  حيددوا أن الويب موقع لزائري املمكن من جتعل الرقمية التكنولوجيا ألن

م م حاجا  . الشراء قبل ورغبا
م حاجيتهم عن التعبري على الزبائن قدرة ا ويعين: التفاعلية -  وذلك استجابة للمؤسسة، مباشرة ورغبا

 .املؤسسة ا تقوم اليت التسويقية لالتصاالت
 عن الزبائن املعلومات تتضمن اليت البيانات ومستودعات قواعد إىل الوصول على القدرة وهي: الذاكرة -

م وتاريخ احملددين ّ  املؤسسة كنميّ  مما، م وتفضيال املاضية مشرتيا  تلك استخدام من االنرتنت على قةاملسو
 .التسويقية العروض أجل من الالزم الوقت يف املعلومات

ا، اليت املعلومات ضبط على الزبائن قدرة وهي: الرقابة - إجبارهم  يريدون، دون مبا فقط يصرحون حبيث يقدمو
 .ا التصريح يف يرغبون ال أو بينهم سرية معلومات تقدمي على

 وقيمها مع منتجات املؤسسة عن أكثرو  أوسع معلومات ميتلكون الزبائن جعل إمكانية وهي: الوصول قابلية -
ا  املؤسسة جاهدة تسعى لذلك، املنافسة األخرى واألسعار باملنتجات املقارنة إمكانية إلكساب منتجا

ا، رغبة شراء هلم سبق الذين عمالئها رغبات وفق وتطورات حتسينات  والء إىل الوصول يف منها منتجا
 . هلا عمالئها

 : للتسويق اإللكتروني" ARTHUR" موذج ن .2.1.2
 ّ أربع منوذج يعرب عن دورة التسويق االلكرتوين وتتكون هذه الدورة من  " Arthur D. Little"  ملقد قد

      18:مراحل أساسية هي
دية و  حتديد حاجات ورغبات املستهلك تميف هذه املرحلة ي :مرحلة اإلعداد - حتديد األسواق املستهدفة ا

 سرعة احلصول على البيانات واملعلومات الالزمة عرب هذا األمر يتطلبو  حتديد طبيعة املنافسة تمواجلذابة كما ي
باستخدام منهج حبوث التسويق وعن طريق االستعانة باملراكز املتخصصة يف حبوث التسويق العاملة  االنرتنت

 .كما تلجأ إىل مجع البيانات واملعلومات باستخدام الوسائل واألدوات التقليدية  االنرتنت على
يف  ؤسسةاعد املإن التحديد الدقيق حلاجات ورغبات املستهلك وحجم األسواق اجلذابة وطبيعة املنافسة يس

 . هااليت حتقق أهداف االنرتنتطرح املنتجات املالئمة عرب 
عملية االتصال مع الزبون لتعريفه باملنتجات اجلديدة اليت  ؤسسةيف هذه املرحلة حتقق امل : مرحلة االتصال -

 : هيمراحل فرعية أربع ومرحلة االتصال تتكون من  االنرتنت جيري طرحها إىل السوق االلكرتونية عرب

                                                             
  .136ص ، 2003 ،عمان ،دار وائل للنشر والتوزيع ،"التسويق اإللكرتوين" يوسف أمحد أبو فارة . د 18
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 هم هذه األدوات أجيري استخدام وسائل متعددة جلذب انتباه الزبون و  :مرحلة جذب االنتباه
 ؛والوسائل األشرطة اإلعالنية وسائل الربيد االلكرتوين

 املعلومات اليت حيتاجها الزبونو  يف هذه املرحلة جيري توفري البيانات: مرحلة توفري املعلومات الالزمة 
 ؛توج اجلديدناليت تساعده على بناء رأي خاص حول هذا املو 
 يف هذه املرحلة جيري الرتكيز على إثارة الرغبة يف نفس الزبون، وحىت تنجح : مرحلة إثارة الرغبة

عملية إثارة الرغبة فانه ينبغي أن تكون عملية العرض والتقدمي عملية فاعلة، ويفضل استخدام 
 ؛تكنولوجيا الوسائط املتعددة

 كمحصلة للمراحل السابقة فان الزبون إذا اقتنع باملنتوج املطروح ): الشراء( التصرفو  مرحلة الفعل
 .فانه يتخذ الفعل الشرائي االنرتنت عرب

توفر املنتجات  ؤسسةهذه املرحلة تعرب عن عملية التبادل اليت جتري بني البائع واملشرتي، فامل :مرحلة التبادل -
املطلوبة بالكميات املطلوبة يف الوقت املناسب، واملشرتي يدفع الثمن املطلوب وتتعدد أساليب الدفع، وأهم 

، وهذا يتطلب استخدام املتجر اإللكرتوين االنرتنت هذه األساليب الدفع باستخدام البطاقات االئتمانية عرب
  ؛بادل النقدي وعمليات التبادل غري النقديالتبادل يتضمن عمليات التو  لنظم الدفع اآلمنة

ينبغي أن ال تكتفي املؤسسة بإجراء عملية البيع، بل من الضروري احملافظة على عالقات : مرحلة ما بعد البيع -
فالعملية التسويقية ال تقف عند كسب واستقطاب زبائن جدد، بل ال بد من االحتفاظ ، فاعلة مع املشرتي

أن تستخدم املؤسسة كل الوسائل اإللكرتونية اليت حتافظ على هؤالء الزبائن ومن هذه  ؤالء الزبائن، وينبغي
تمعات االفرتاضية وغرف احملادثة والتواصل عرب الربيد اإللكرتوين وتزويد املشرتي بكل جديد حول : الوسائل ا

  .املتوج
  

  :في خلق المزايا التنافسيةدور التسويق اإللكتروني  .2.2
 ميكن القول أن التسويق اإللكرتوين باستخدام :االنترنت منافع التسويق اإللكتروني باستخدام .1.2.2
الذين  زبائنأو على مستوى ال ؤسسةاإلسهامات سواء على مستوى املو  قد ينطوي على العديد من املنافع االنرتنت

 19:نقاط التاليةالميكن تلخيص هذه املنافع يف و  .االنرتنت يقومون بالفعل بالتسوق اإللكرتوين عرب شبكة
زيادة احلصة السوقية و  يؤدي التسويق اإللكرتوين إىل توسيع األسواق: إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية -

مكما يتيح للزبائن احلصول على ،  العاملي االنتشارللمؤسسات بسبب  اإلختيار من بني منتجات و  احتياجا
                                                             

  .42ص  ،2002عمان  ،الوراق للنشر والتوزيع، "االنرتنت التسويق عرب"بشري العالق . د 19
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احلدود و  حيث التسويق اإللكرتوين ال يعرتف بالفواصل، بغض النظر عن مواقعهم اجلغرافيةاملؤسسات العاملية 
 ؛اجلغرافية

من أكثر وسائل الرتويج  االنرتنت يعترب اإلعالن اإللكرتوين عرب: إستخدام أساليب ترويج تفاعلية مع الزبائن -
ؤسسات تقدم رسائلها الرتوجيية بشكل هو أن املو  جاذبية وقد قدم التسويق اإللكرتوين مفهوم جديد لإلعالن

معتمد إىل بيئات مستهدفة من خالل مواقع إلكرتونية حمددة يتوقعون أن تكون مجاهريهم قادرة على متييزها 
  ؛وإدراكها

 اعتباريستند التسويق اإللكرتوين إىل مفاهيم جديدة وقناعات ترقى إىل : تفعيل إدارة العالقة مع الزبونو  دعم -
ذلك و  دعم عالقات ذات معىن وهدف مع الزبونو  بناء استهدفالزبون شريكا إسرتاتيجيا يف املؤسسة، لذا 

  ؛من خالل تفعيل ديناميكية وإستمرارية إتصال مباشر مع الزبون
بالشكل الذي  االنرتنت ويتم ذلك من خالل األدوات التفاعلية اليت توفرها: زبونحتسني اخلدمات املقدمة لل -

السوق بواسطة اآلليات  واستشعار ورغبات الزبون احتياجاتعلى ن تكوين قواعد للبيانات تنطوي ميكن م
ورغباته مما يؤدي إىل   احتياجاتهللزبون مبا يليب  اخلدمات املقدمةالتفاعلية للتسويق اإللكرتوين وبالتايل حتسني 

  ؛والئهو  كسب رضاه
البيعية والتسويقية، وأيضا تقليل احلاجة  تعالماتلالسوذلك من خالل تقليل احلاجة : تقليل التكاليف -

حيث يتم نشر ما يلزم على موقع الويب بدال من ، التسويقية االتصاالتلطباعة وتوزيع املواد الالزمة إلجراء 
ذه الطباعة  ؛القيام 

سيها تقدمي قدرات جديدة ملنتجات أو أسواق جديدة قبل مناف ؤسسةفإذا استطاعت امل: امليزة التنافسية -
ا وخاصة التسويقية،  االنرتنت باستخداموذلك  ا عندئذ تستطيع حتقيق والتكنولوجيا احلديثة يف نشاطا فإ

 .ميزة تنافسية تستمر إىل أن يستطيع املنافس امتالك نفس القدرة 
 :التسويق اإللكتروني للمؤسسات استخدامالمزايا التنافسية التي يحققها  .2.2.2

هلا مزايا تنافسية متيزها عن اآلخرين ومن أهم هذه  ستخدم التسويق اإللكرتوين تتحققاليت ت ؤسساتن املإ
  20 :يليالتنافسية ما  املزايا

فرصـة التعامــل مـع ســوق مجـاعي ضــخم ميكـن الوصــول إليـه والتســويق  ؤسســةيـوفر التســويق االلكـرتوين للم -
 ؛ميزة تنافسية ؤسسةوهذا يعطي للم وإمكانية التسويق على نطاق عاملي احملليةواخلروج عن حدود ، فيه

                                                             
 ورقة عمل مقدمة إىل ندوة التجارة اإللكرتونية، ،"توظيف التسويق اإللكرتوين كأداة للتميز مبنظمات األعمال" طايل، جمدي حممد حممود،  20

  .11ص  ،السعودية ،لك خالدجامعة امل
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يعطيهـا  ؤسسـةلكـرتوين للمإموقـع تسـويقي  إطـالقمواكبة التطـورات احلديثـة يف جمـال األعمـال مـن خـالل  -
ا تصل إليهم يف كل مكان ووقت وبأدىن تكلفة زبائنميزة تنافسية يف التعامل مع ال  ؛حيث أ

ة يف الوصــول إىل الشـرائح التســويقية املســتهدفة حيقــق هلـا ميــزة تنافسـي علـى نطــاق واسـع ؤسســةالـرتويج للم -
 ؛يف أسرع وقت وبأقل تكلفة

ميـــزة ؤسســـة يف جمـــال املعـــامالت التســـويقية االلكرتونيـــة حيقـــق للم األخالقيـــةااللتـــزام باملصـــداقية والقواعـــد  -
رتوين تنافسية يف عامل التسويق االلكرتوين حيث أن من أهم املعوقات الـيت حتـد مـن انتشـار التسـويق االلكـ

 ؛عدم االلتزام بالقواعد األخالقية يف املعامالت
الصــــفقات يف وقـــت قياســــي مــــن خــــالل عمليــــات التســــويق  وإمتــــام الزبــــائن،االســـتجابة الفوريــــة لطلبــــات  -

ة خاصــة وأن الوقــت أحــد أهــم املــوارد بالنســبة لألشــخاص ؤسســااللكــرتوين حتقــق ميــزة تنافســية هامــة للم
 ؛ؤسساتوامل

 ؛املوردينو  أهم عناصر بيئتها مثل الزبائنو  ويقية بني املؤسسةحتسني العالقات التس -
ميـزة  ؤسسـةيف اجلهود التسويقية واحلوارات من خالل عمليات التسويق االلكرتوين تُعطي امل زبائنال إشراك -

 ؛تنافسية لدى الشرائح السوقية اليت تسعى للتسويق لديها
مقارنــة بالتســويق التقليــدي ممــا يســاعد علــى طــرح املنتجــات  يتميــز التســويق االلكــرتوين باخنفــاض تكاليفــه -

عطي للم زبائنواخلدمات بأسعار مقبولة لدى ال ُ  ؛ميزة تنافسية ؤسسةوهذا ي
مـع  التجاريـة ؤسسـاتعلى نطـاق واسـع خاصـة بـني قطـاع رجـال األعمـال وامل االنرتنت تزايد االهتمام ب -

التصـاالت ومجـع املعلومـات والتسـويق والصـفقات خدمات وفـرص أكـرب وأعظـم يف جمـال ا االنرتنت تقدمي
 . شاملة وواضحة لبيئة األعمال رؤيةالتجارية حيقق هلا ميزة تنافسية حيث أن هذا يوفر هلا 

  .مركزها التنافسيو  جودة منتجات وخدمات املؤسسةو  وهذا ينعكس بشكل مباشر وإجيايب على أداء
  :كسب الميزة التنافسيةو  الزبوندور التسويق اإللكتروني في بناء والء  .3.2.2

لدفع أسعار مرتفعة نسبيا مقابل حصوله على القيمة املرغوبة أو  استعدادالزبون ذو الوالء للمؤسسة على 
متيزها عن املنافسني،  امليزة املكتسبة من مزايا التسويق اإللكرتوين وهذا ما يؤدي إىل كسب املؤسسة مليزة تنافسية

م ال يتطلب جهودا تسويقية كبرية مثل اليت يتطلبها  واالحتفاظقات قوية مع الزبائن إضافة إىل أن إنشاء عال
 . جذب زبائن جدد

كسب والء الزبائن، ومن خالل إسرتاتيجيات التسويق هو  مما سبق ميكن القول أن هدف املؤسسة 
لتسويق اإللكرتوين هنا يظهر يف حتديد تقوم املؤسسة هنا ببناء مزايا تنافسية ودور ا، املزايا اليت حيققهاو  اإللكرتوين
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مصدر هذه املزايا وعليه نستنتج أن التسويق اإللكرتوين يؤدي إىل كسب رضا ووالء الزبون وبالتايل تعزيز القدرة 
  : والشكل املوايل يوضح ذلك21،التنافسية للمؤسسة

  
  دور التسويق اإللكتروني في بناء والء الزبون وكسب الميزة التنافسية :1الشكل 

  
  

  يؤدي إلى                                                                   يحقق                        
      

                        
  من خاللو                                                                  يؤدي إلى                      

  
  

  ات السابقةستنتاجباالعتماد على اال ثينمن إعداد الباح: المصدر 
  
 –الجزائر اتصاالتدراسة حالة مؤسسة (االقتصادية الجزائرية التسويق اإللكتروني في المؤسسات  واقع .3

  ):مديرية مستغانم
تدعيما ملا قدمناه يف اجلانب النظري قمنا بدراسة ميدانية لإلجابة على اإلشكالية املطروحة حول دور 

والء الزبون، و  فوائد تؤدي إىل كسب رضاو  التسويق اإللكرتوين يف حتقيق ميزة تنافسية، وهذا من خالل حتقيقه ملزايا
" إتصاالت اجلزائر" ول يف هذا الفصل التطبيقي تسليط الضوء على تلك املزايا اليت تقدمها مؤسسةسنحا

ا تعترب رائدة يف جمال  .وبالتحديد مديرية مستغامن أما السبب الذي دفعنا إىل اختيار هذه املؤسسة هو أ
  .االتصاالت السلكية والالسلكية يف اجلزائر

: الجزائر نبذة عن مجمع إتصاالت. 1.3  

 مائة مليونـــيقدر ب برأس مال إجتماعي" SPA" ذات أسهم اقتصاديةإتصاالت اجلزائر هي مؤسسة عمومية 
مع إتصاالت اجلزائر يف  االنطالقةوكانت . دينار جزائري حيث أصبحت جمربة على  2003جانفي  01الرمسية 

  .خاصة مع فتح سوق االتصاالت على املنافسة ،إثبات وجودها
  

                                                             
  .160ص  ،مرجع سابق ،صادق زهراء  21

 التسويق اإللكرتوين 
اإلتصال  -السهولة  - تقليل التكلفة - السرعة
 .الصورة الذهنية اجليدة عن املؤسسة -املباشر 

 

 بناء عالقات وثيقة 

 كسب رضا الزبائن
  ووالئهم

احلديث اإلجيايب للزبائن الراضيني ذوي الوالء هلا  -
  .وتكرار عملية الشراء

  .زيادة أرباح املؤسسة واحلصة السوقية هلا -
 

كسب ميزة 
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    :منهجية الدراسة التطبيقية .2.3
 :أداة الدراسةو  المتبعةطريقة ال. 1.2.3

استعمال  متو  ،منهج التحليل اإلحصائي من خالل توزيع االستبيانو  وب دراسة احلالةأسلقمنا بإتباع لقد 
وقد تضمنت  اجلزائر مبستغامن اتصاالتملوظفي  ةاملقدممارات لتحليل نتائج اإلست SPSSالربنامج اإلحصائي 

  :االستمارة معلومات شخصية عن املوظف مث األسئلة املتعلقة مبتغريات البحث وهي يف قسمني
لدى املؤسسة وما هي  االنرتنت يتكون هذا القسم من العبارات اليت تقيس مدى توفر: القسم األول -

حالة نعم هل تفضل املؤسسة  يفو  ما إذا كان لديها موقع إلكرتوين أم ال ؟و  الرئيسية هلا ؟ االستخدامات
ا وعروضها عرب شبكة  ؟االنرتنت التسويق واإلشهار عن خدما

يف  االنرتنت يتكون هذا القسم من العبارات اليت تبني املزايا واملنافع اليت حيققها استخدام: القسم الثاين -
يف البحوث  نرتنتاال استخدام :التايلمقسمة على سبعة حماور وهي على النحو  التسويقية،النشاطات 

يزة املحتقيق  ،الصورة الذهنية ورضا الزبون، االتصال املباشر ،السهولة، تقليل التكلفة، السرعة، التسويقية
 .تنافسيةال

وهو أكثر املقاييس شيوعا حيث يطلب فيه "  LIKERT SCALEمقياس ليكرت " ومت استخدام 
خيارات متدرجة على  5هذا املقياس مكون غالبا من ، و درجة موافقته أو عدم موافقته على خيارات حمددة حتديد

 .موافق متاما  -5   موافق -4   حمايد -3   غري موافق -2   غري موافق إطالقا -1: النحو التايل 
 .تمثل يف مجيع موظفي شركة إتصاالت اجلزائر عرب خمتلف املصاحل واألقسام ي :مجتمع الدراسة  -أ

موظف الذين يزاولون النشاط التسويقي وعلى هذا األساس  30متثلت عينة الدراسة يف  :عينة الدراسة -ب
وزعت اإلستمارات بطريقة عشوائية على املوظفني يف مصلحة التسويق واسرتجعت كلها حيث أصبحت صاحلة 

  .للدراسة والتحليل
  :متغيرات الدراسة -ج

 .يتمثل يف التسويق اإللكرتوين :متغري الدراسة املستقل -
 .يتمثل يف امليزة التنافسية: متغري الدراسة التابع -

 : الفرضية الرئيسية - د
كرتوين التسويق اإلل استخدامعدم وجود عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني  :H0 فرضية العدم -

 .وتعزيز القدرة التنافسية
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التسويق اإللكرتوين وتعزيز  استخدامذات داللة إحصائية بني  توجد عالقة إرتباط: H1 بديلةفرضية الال -
  .القدرة التنافسية

 : الفرضيات الفرعية -هـ
 : الفرضية األولى -

  ؛تعزيز القدرة التنافسيةو  االنرتنت عدم وجود عالقة إرتباط بني القيام ببحوث تسويقية عرب: H0فرضية العدم 
 .تعزيز القدرة التنافسيةو  االنرتنت بني القيام ببحوث تسويقية عرب توجد عالقة إرتباط::H1 بديلةفرضية الال

 : الفرضية الثانية -
  ؛وتعزيز القدرة التنافسية األنشطة التسويقيةعدم وجود عالقة إرتباط بني حتقيق السرعة يف : H0 فرضية العدم

  .وتعزيز القدرة التنافسية التسويقيةاألنشطة توجد عالقة إرتباط بني حتقيق السرعة يف :: H1 بديلةفرضية الال
 : الثالثة الفرضية -

  ؛التنافسية تكلفة التسويق اإللكرتوين وتعزيز القدرة اخنفاضبني  ارتباطعدم وجود عالقة  :H0فرضية العدم 
  .تكلفة التسويق اإللكرتوين وتعزيز القدرة التنافسية اخنفاضبني  ارتباطتوجد عالقة  :H1 بديلةفرضية الال

 : الفرضية الرابعة -
التسويق اإللكرتوين وتعزيز القدرة  استخدامبني السهولة يف  ارتباطعدم وجود عالقة : H0 فرضية العدم

  ؛التنافسية
  .التسويق اإللكرتوين وتعزيز القدرة التنافسية استخدامبني السهولة يف  ارتباطتوجد عالقة :H1 بديلةفرضية الال

 : الفرضية الخامسة -
  ؛تعزيز القدرة التنافسيةو  الزبائنببني حتقيق االتصال املباشر  ارتباطعدم وجود عالقة : H0 فرضية العدم

  .الزبائن وتعزيز القدرة التنافسيةببني حتقيق االتصال املباشر  ارتباطتوجد عالقة :H1 بديلةفرضية الال
 : الفرضية السادسة -

  ؛تعزيز القدرة التنافسيةو  والء الزبائنو  كسب رضابني   ارتباطعدم وجود عالقة : H0 فرضية العدم
 .وتعزيز القدرة التنافسية كسب رضا ووالء الزبائنبني   ارتباطتوجد عالقة :H1 بديلةفرضية الال

 
 وكانت، "ألفا  كرونباخ "اختبار  طريق عن للمقياس الداخلي االتساق من التأكد مت :الدراسة أداة ثبات -و

إذن أداة القياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات بالنسبة ، هي تقرتب من الواحدو  7510,االتساق الداخلي درجة
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تكون النتيجة  ، و لكل أسئلة احملاور، كما ميكن حساب معامل الصدق عن طريق حساب جذر معامل الثبات
  .من الواحد إذن املقياس صادق، وهي قيمة تقرتب B =0.866: كالتايل 

 
    :تحليل نتائج الدراسة. 2.2.3

نتائج االستبيان املتحصل عليها  اجلزائر وبعد االطالع على اتصاالتبعد الدراسة امليدانية اليت أجريناها يف 
                                                  :متكنا من الوصول إىل النتائج التالية  SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي 

   :للموظفينالمعلومات الشخصية  تحليل -أ
، من عينة الدراسة %63.30نسبته  أي ما 19 عددهم بلغ حيث ،اذكور  كانوا العينة أفراد معظم أن تبني

 20حيث بلغ عدد املوظفني الذين يرتاوح عمرهم ما بني ، هذا يدل على أن نسبة الذكور أكرب من نسبة اإلناثو 
  .% 33.30 ونسبتهم ،نيموظف 10 سنة 40إىل  30من و  ،% 36.7بنسبة  موظف 11 سنة 30و

النتائج املتحصل عليها أن معظم أفراد العينة كانوا من احلاملني  أما بالنسبة للمستوى الدراسي فأكدت
أن فئة الشباب يف هذه  نستنتج، %50بنسبة  15لشهادات عليا واملتخرجني من اجلامعة، حيث بلغ عددهم 

تم بفئة الشباب وتقوم بتوظيفهم خاصة الذين هلم شهادات عليا ا   املؤسسة متثل أكرب نسبة وهذا يدل على أ
  .به االهتمامفهم ميثلون رأس مال حقيقي جيب ، كفاءات متميزةو 

  
  "التسويقية البحوث في االنترنت إستخدام: "1 المحورتحليل نتائج أسئلة  -ب

 1الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  

1.33  1  3.30%  
2.33  1  3.30%  
3.33  7  23.30%  
3.67  4  13.30%  
4.00  5  16.70%  
4.33  11  36.70%  
4.67  1  3.3%  
  100%  30  :المجموع

 SPSSنتائج من إعداد الباحثني باالعتماد على  :المصدر
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وهو الذي  11األول، حيث نالحظ أن أكرب التكرارات هو تكرارات اإلجابات املختلفة للمحور  اجلدوليبني 
وهي متثل أكرب نسبة مما يعين أن مؤسسة إتصاالت " متوفر متاما"وهو يقرتب من " متوفر"أي  4.33ميثل اإلجابة 

  :والشكل التايل يوضح ذلك االنرتنت عرب اجلزائر تقوم ببحوث تسويقية
  2الشكل 

 
 SPSSمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج  :المصدر

 مقاييس النزعة المركزية : 
  3.80  املتوسط احلسايب

  4.00  الوسيط
  4.33  املنوال

  0.12  اإلحنراف املعياري
 

أي  4وتتجه إىل  3فهي تفوق  3.80نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب يف كل أسئلة احملور األول تساوي 
ا  اتصاالتأيضا ومنه نلمس أن عمال مؤسسة " متوفر" أي  4أما الوسيط يساوي  "متوفر"  اجلزائر يؤكدون أ

م اليت هي يف تغيري مستمر كما تقوم بتطوير  االنرتنت تقوم ببحوث تسويقية عرب عن حاجات الزبائن ورغبا
ا مواكبة بذلك التطورات التكنولوجية وهي أقل من  0.12 ــهي مساوية لاملعياري ف االحنرافأما قيمة . خدما

  . الواحد وهذا يدل على تركز اإلجابات وعدم تشتتها
ح له لكل سؤال، مث بإتباع نفس الطريقة وذلك من خالل استخراج جدول التكرارات والشكل املوضقمنا و 

  .حماور االستمارةلكل حمور من 
 
 
  

1,33 2,33 3,33 3,67 4,00 4,33 4,67

axe1

0

2

4

6

8

10

12

Fre
que

ncy

axe1



  بن نامة نورية
 كربالي بغداد. د

 الجزائرية االقتصاديةالتسويق اإللكتروني كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات 

 مديرية مستغانم -دراسة حالة شركة إتصاالت الجزائر

 

69 
 

 : بين متغيرات الدراسة االرتباطعالقات  واختبار حليلت - ج

ينطوي هذا املطلب على قياس عالقات اإلرتباط بني متغريات الدراسة التابعة واملستقلة وهذا من خالل 
  : الفرضية الرئيسية التالية إختبار

عدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين وتعزيز القدرة  :H0 فرضية العدم -
  .التنافسية يف املؤسسة

توجد عالقة إرتباط ذات داللة إحصائية بني التسويق اإللكرتوين وتعزيز القدرة التنافسية : H1 بديلةفرضية الال -
  .يف املؤسسة
فإذا كان " بريسون" االرتباطذلك بقياس معامل و  الفرضيات الفرعية اختبارهذه الفرضية جيب  والختبار

  . بني املتغريين ارتباطأكرب من الصفر هذا يعين أن هناك عالقة 
 إختبار الفرضية األولى : 

  .وتعزيز القدرة التنافسية االنرتنت عدم وجود عالقة إرتباط بني القيام ببحوث تسويقية عرب: H0 فرضية العدم -
 .وتعزيز القدرة التنافسية االنرتنت توجد عالقة إرتباط بني القيام ببحوث تسويقية عرب:H1الفرضية البديلة  -

  
وتعزيز القدرة التنافسية يف مؤسسة  االنرتنت بني القيام ببحوث تسويقية عرب ارتباطمن أجل معرفة وجود عالقة 

  :واجلدول التايل يوضح ذلك  احملور السابعو  بريسون بني احملور األول االرتباطإتصاالت اجلزائر قمنا بقياس معامل 
  

  االرتباط: 2جدول 
   axe1 axe7 
axe1 Pearson Correlation 1 ,034 
  N 30 30 
axe7 Pearson Correlation ,034 1 
  N 30 30 

 SPSSمن إعداد الباحثني باالعتماد على نتائج  :المصدر
 

 %99عند جمال ثقة قدره  0.034 ــــبني احملورين موجبة ومساوية ل االرتباطنالحظ أن قيمة معامل 
وتعزيز القدرة  االنرتنت بني القيام ببحوث تسويقية عرب ارتباطي توجد عالقة ، أ H1بالتايل نقبل الفرضية و 

اجلزائر ومنه نستنتج أن القيام ببحوث تسويقية عن حاجات الزبائن احلاليني  اتصاالتالتنافسية يف مؤسسة 
  .والء الزبون وبالتايل كسب ميزة تنافسيةو  واملرتقبني وتطوير خدمات املؤسسة يؤدي إىل كسب رضا
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 واحملور السابع احملاور بقية بني "بريسون" االرتباطمعامل قياس  بإتباع نفس الطريقة وذلك من خاللقمنا و 
  .صحيحة بالنسبة لبقية الفرضيات الفرعيةبديلة فرضية الال ووجدنا أن

  : دوره في تعزيز القدرة التنافسيةو  تقييم التسويق اإللكتروني في المؤسسة -د
اجلزائر سنقوم  اتصاالت مؤسسةيف  دوره يف تعزيز القدرة التنافسيةو  التسويق اإللكرتوين واقعو  ملعرفة حقيقة
  .االستبيانبتحليل نتائج حماور 

 ا تقوم ببحوث تسويقية عرب اتصاالتمؤسسة  تؤكد :في البحوث التسويقية االنترنت استخدام  اجلزائر أ
ا مواكبة بذلك  االنرتنت م اليت هي يف تغيري مستمر كما تقوم بتطوير خدما عن حاجات الزبائن ورغبا

 . التطورات التكنولوجية

 يف حتقيق السرعة يف أنشطتها التسويقية خاصة  االنرتنت اجلزائر من اتصاالتمؤسسة  تستفيد :السرعة
 . االستجابة لطلبات الزبائن وتلبيتها

 اجلزائر تكاليف االتصاالت احمللية والدولية، إضافة إىل توفري تكاليف  اتصاالتمؤسسة  توفر :تقليل التكلفة
 . التسويق واإلشهار عرب املوقع اإللكرتوين طباعة الكتالوجات الرتوجيية من خالل

 إن مدير املؤسسة باستطاعته ممارسة مجيع أعماله والبحث عن املوردين من أي مكان يف العامل : السهولة
 . على الزبائن بكل سهولةوالرد 

 مباشر بالزبائن حيث يوجد تفاعلية بني املؤسسة  اتصالاجلزائر على  اتصاالتمؤسسة : االتصال المباشر
م مباشرة للمؤسسة وذلك نتيجة االتصاالت  والزبون، يعين قدرة الزبائن على التعبري عن حاجيتهم ورغبا

ا   .التسويقية اليت تقوم 

  ا وحترص على  اتصاالت تسعى: ورضا الزبونالصورة الذهنية اجلزائر إىل بناء صورة جيدة عنها وعن خدما
  .الزبائن وتسخر كل جهودها لكسب والئهم من خالل تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة رضا

 عالقات وثيقة مع الزبائن وكسب رضاهم ووالئهم ومن خالل لاجلزائر  اتصاالتبناء : تحقيق ميزة تنافسية
ينجم عنه زيادة يف األرباح وزيادة  ،ث اإلجيايب للزبائن الراضيني ذوي الوالء هلا وتكرار عملية الشراءاحلدي

ا التنافسية استطاعتاحلصة السوقية وبذلك    .أن جتد لنفسها موقعا يف السوق وبالتايل تعزيز قدر
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  : اتمــةــــــخ
دى جناح التسويق مبدى تكيف املؤسسة مع بيئتها مبيعد التسويق مبثابة الرابط بني املؤسسة وبيئتها ويرتبط 

ا مقارنة باملنافسني، وجناح هذا التسويق ال و  مبا يكفل هلا مصاحلها جيعلها حتتل أحسن املراتب يف ظل إمكانيا
 مبزايا تكنولوجيا املعلومات االنتفاعالزبون من جراء  والتواصل والتفاعل مع االتصاليكتمل إال إذا اكتسى طابع 

 ليتولد ما يسمى بالتسويق اإللكرتوين أو التسويق عرب االنرتنت على رأسهاو  ،على وسائلها واالعتماد االتصاالتو 
  :وخلصت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها. االنرتنت

يف  كوسيلة اتصال سريعة وسهلة وأقل تكلفة  االنرتنت التسويق اإللكرتوين يعتمــد بشكل أساسي علىإن  -
وخيتصر الكثري  زيادة حجم الزبائن وعدد الصفقات املربمة،يف يساهم فهو ممارسة كافة األنشطة التسويقية 

وهذا بدوره يزيد من حدة املنافسة  جديدة، األمر الذي يؤدي إىل الوصول إىل أسواق من منافذ التوزيع،
ا أن تؤدي بدورها إىل حتسني جودة املنتج بسبب كثرة الشركات العارضة على وهذه املنافسة من  الدولية شأ

وبالتايل زيادة ، املواقع املخصصة هلا على الشبكة العنكبوتية وختفيض األسعار بسبب ختفيض التكاليف
  ؛، وهذا ما يثبت صحة الفرضية األوىلدعم االقتصاد وزيادة الناتج الوطينو  املبيعات واألرباح

كلما احتفظت و إن التسويق اإللكرتوين حيقق للزبون منافع ومزايا عديدة مما ينشأ لديه حالة الرضا والوالء،   -
ذا الوالء وأقامت عالقة طويلة املدى مع الزبون، حققت  مقارنة مع املؤسسات تنافسية  ايامز املؤسسة 

  ؛املنافسة يف السوق، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية
 االتصاالتت اجلزائر مصممة على احلفاظ على مكانتها الرائدة يف سوق خدمات وشبكات ن إتصاالإ -

تطوير خدمات جديدة للعمالء، حتديث شبكة البنية : السلكية والالسلكية وهذا بإتباع السياسات التالية
منها يف  ستفادةاالو  التحتية، ضمان جودة اخلدمات وحتسني اإلنتاجية، مسايرة التكنولوجيا ومواكبة التطورات

وموقعها اإللكرتوين يف ممارسة أنشطتها التسويقية لكسب  االنرتنت استخدمتإسرتاتيجية التسويق، حيث 
 .أكرب قدر ممكن من الزبائن واحلفاظ عليهم وتعزيز القدرة التنافسية وهذا ما يثبت نفي الفرضية الثالثة

  
  : المراجــــعقائمة 

  :  مؤلفاتال
 .2010، عمان ،التوزيعو  دار اليازوري العلمية للنشر ،"التسويق اإللكرتوين  "، بشري العالق .1
  .2002 ،عمان، التوزيعو  الوراق للنشر، " االنرتنت التسويق عرب" ،بشري العالق .2
  .األردن  ، النشر والتوزيعو  دار صفاء للطباعة ،"أسس التسويق املعاصر "  ،رحبي مصطفى عليان .3
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  : المقاالت 

ورقة عمل مقدمة " توظيف التسويق اإللكرتوين كأداة للتميز مبنظمات األعمال " ، جمدي حممد حممود طايل، .14
 .السعودية –جامعة امللك خالد ، إىل ندوة التجارة اإللكرتونية

يف التسويق  االنرتنت دور " -جامعة امللك فيصل –أستاذ التسويق  -مبارك القادر عبد القادر حممد عبد .15
تاريخ  http://www.shbab1.com/2minutes.htm .2004 -" منشآت األعمالاملباشر بني 

   .25/02/2012: اإلطالع 
 
  : باللغة الفرنسية راجقمال

 kotler. p et autres, Marketing management, édition publie-union, 10ème édition, 
paris,1997. 
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  تلمسان جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،)أ(أستاذ حماضر           
 Chelil .abdellatif@gmail.com :الربيد االلكرتوين          

  :ملخص
تم به العديد من الدوائر االقتصادية، وهو  يعترب موضوع رأس املال الفكري  أحد مواضيع الساعة الذي 
حيث ونظرا  ،يف فرتة التسعينات وبشكل خاص حيث بدأ االهتمام به واحملاسيب اإلداري فكريف ال نسبياً حديث 

األعمال وما أصبحت تشهده من تنافسية شديدة يف الوقت احلايل، فقد  للتزايد املستمر الذي اكتسبته منظمات
حرصت العديد من املنظمات الدولية وكثري من املهتمني بتناول مدخل رأس املال الفكري كآلية تسهم يف تزايد 

وجة تنافسية هذه املنظمات من خالل خلق ميزة تنافسية هلا على غرار تلك املؤسسات املصرفية خاصة يف ظل امل
  . الرقمية واستخدامات اقتصاد املعرفة

يلعبه مدخل رأس املال الفكري يف هذه الورقة البحثية إىل إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي  دفوعليه 
ا ميزة تنافسية يف ظل اقتصاد املعرفة تتوجيه نظم اإلدارة يف املؤسسا  .املصرفية وتفعيلها حنو األداء اجليد وإكسا

رأس املال الفكري، رأس املال البشري، امليزة التنافسية، منظمات األعمال، املصارف، : المفتاحيةالكلمات 
  اقتصاد املعرفة 

Abstract : 
The subject of intellectual capital is one of the topics you are interested in 

by many economic circles, which is relatively new in the thought of the  
administrative and accounting, where he began interest in him and in particular in 
the nineties, where the view of the continuing increase gained by business 
organizations and are seen in the highly competitive at a time current, I made sure 
of many international organizations and many of those interested in eating the 
entrance to the intellectual capital as a mechanism contributing to the increasing 
competitiveness of these organizations by creating a competitive advantage, such 
as those banking institutions especially in light of the wave of digital and uses the 
knowledge economy. 
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There fore, this paper aims to shed light on the role played by the entrance 
to the intellectual capital to guide the management systems of the banking 
institutions and activate some good performance and give them a competitive 
advantage in light of the knowledge economy. 

 
   :مقدمة

االت، وحظي الفكر اإلداري جبزء منها، فغين عن البيان أمهية  لقد حصلت تطورات يف شىت ا
والدور االقتصادي الذي تلعبه يف بناء االقتصاد الوطين ومنوه، حيث يعترب أداؤها من أهم املؤشرات  ،ؤسساتامل

املؤسسات االقتصادية، وتطورها هو دليل عافية االقتصاد وتقدمه، وأن اقتصاد أي بلد يقاس مبؤشر أداء 
بة شريان التمويل االقتصادي لغالبية على غرار تلك املؤسسات املصرفية اليت هي مبثا اليت تساهم فيه االقتصادية

ا التنموية    .نشاطات الدول يف مسارا
ففي ظل اقتصاد املعرفة، وسعي إدارات املؤسسات االقتصادية ومنها املؤسسات املصرفية ملواجهة املنافسة   

مهية كبرية يف اهتمام خمتلف احملتدمة وحتقيق امليزة التنافسية، أصبح للعنصر البشري املتمثل يف  املوارد البشرية حيتل أ
املؤسسات املصرفية من خالل زيادة االستثمار البشري واستخدام رأس املال الفكري  الذي يعد من  بني 

يئة البيئة املناسبة احملفزة على النمو االقتصادي ملواكبة ركب العوملة . األهداف الرئيسة لربامج التكييف اهليكلي و
لبشرية، وإجياد أنظمة حوافز مادية ومعنوية وإدخال وتفعيل نظم املعلومات اإلدارية وهكذا غدت تنمية املوارد ا

أساسيا للدميومة واالستمرارية وحتقيق  إنتاجية عالية يف  يست ضرورة ملحة فحسب، وإمنا شرطاداخل املصارف ل
ملواجهة التطورات  صناعة العمل املصريف من خالل السعي حنو حتسني مستوى اخلدمات واملنتجات املصرفية ،

  .املتسارعة يف هذه الصناعة عاملياً 
 ً من   وإذا كانت التكنولوجيا تستمر يف حتويل أمكنة العمل واألسواق، فقد أصبح رأس املال الفكري واحدا

دف االستمرار بتوفري العمالء  بني أهم املسائل األساسية اّليت جيب على املؤسسات املختلفة التفاعل معها 
املتفوقة وخبدمات واستشارات ذات النوعية اجليدة والقيمة املضافة خاصة يف ظل  املهارات واملستخدمني ذوي

  .اقتصاد املعرفة وتزايد املنافسة ما بني املؤسسات
تأيت هذه الدراسة لغرض اإلشارة إىل مدى ضرورة مدخل رأس املال الفكري كآلية تسهم يف كسب  وعليه

  :التايل اإلجابة على اإلشكال اجلوهري املؤسسات املصرفية ميزة تنافسية وذلك من خالل حماولتها
بشكل يسهم يف  املؤسسات املصرفيةيف حتسني وتفعيل أداء  رأس املال الفكريساهم إىل أي مدى ميكن أن ي

ا ميزة تنافسية أمام   ؟ اقتصاد املعرفةاملنظمات األخرى يف ظل  إكسا
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  : أهمية وأهداف الدراسة
أمهية البحث من أمهية بيان مفهوم رأس املال الفكري باعتباره املورد غري امللموس الذي يساهم يف  تنبع

   .الرفع من قيمة وكفاءة املؤسسات املصرفية وحيقق هلا امليزة التنافسية على خمتلف األصعدة احمللية والعاملية
يف توجيه نظم اإلدارة  رأس املال الفكريلعبه يتسعى هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على ذلك الدور الذي و   

دف إىليف املؤسسات املصرفية وتفعيلها حنو األداء اجليد   :، كما 
 ؛التعرف على مفهوم وأمهية رأس املال الفكري بأنواعه املختلفة  
  ؛ؤسسات املصرفية ومدى ضرورتهيف امل س املال الفكريأر إبراز أمهية 
  املال   املعريف  رأستسليط الضوء على مصادر امليزة التنافسية يف املؤسسات املصرفية بالرتكيز على

 .خاصة يف ظل اقتصاد املعرفة
  :فرضيات الدراسة

س املال الفكري لدى أيستند البحث إىل فرضية أساسية مفادها أن هناك إدراكا واضحا ملفهوم ر 
هذه املؤسسات وقيمتها السوقية مما حيقق هلا ميزة تنافسية  أداءوتصورا جيدا لدوره يف رفع  ،املؤسسات املصرفية

  .  على خمتلف األصعدة احمللية والعاملية يف ظل االقتصاد املعريف
  : منهج الدراسة

التحليلي يف و الوصفي ني من أجل اإلحاطة جبوانب اإلشكال أعاله سنستخدم يف هذه الدراسة املنهج
  .نسعى من خالله إىل اإلجابة على أهم متطلبات اإلشكالية وهذا باالستعانة بتحليالت ورسومات بيانيةقالب 

  : خطة الدراسة
  :سيتم تغطيتها من خالل احملاور التاليةبغية اإلحاطة بأهداف الدراسة واإلجابة على إشكاليتها اجلوهرية 

 ؛التعريف، األمهية واملميزات: س املال الفكريأر : أوال  
 ؛العالقة والتأثري: س املال الفكريأاقتصاد املعرفة ور : ثانيا  
 ؛مصادر امليزة التنافسية يف املؤسسات املصرفية: لثاثا  
 س املال الفكري كمدخل للميزة التنافسية يف املؤسسات املصرفية يف ظل اقتصاد املعرفةأر : رابعا.  

 تنميةلتختتم الدراسة بعدد من النتائج يف ضوء ما ورد فيها من معطيات ومجلة من التوصيات لتشجيع 
رأس املال الفكري واالستناد عليه كمورد أساس لتحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات املصرفية على اختالف أهدافها 

  .وأحجامها ومواقعها يف ظل اقتصاد املعرفة
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  :نواعالتعريف، األهمية واأل: رأس المال الفكري .1
  :مفهوم رأس المال الفكري .1.1

على    ة ـاألخرية تغري ملحوظ يف شركات األعمال عكسه تزايد االستثمار يف موارد قائم واتظهر يف السن
املادي  يف رأس املال  ارـة مثل االستثمـمار يف السلع املاديـستثة النسبية لالـه اخنفاض دور األمهيــنتج عن ة،ــاملعرف
وتزايد االستثمار يف العوامل غري امللموسة كاملوارد البشرية والبحث والتطوير،  اخل،... واملواد والطاقة آلالتكا

والتنمية التنظيمية، والربجميات، والتسويق والعالقات، ويربهن هذا التغري على منو متزايد يف ظاهرة يشار إليها بـ 
  ."االقتصاد القائم على املعرفة"

وتدعى املوارد   .بأنه استثمار يف موجودات غري ملموسة ]غري املادية[ار إىل االستثمار يف هذه العواملويش
وتواجه مجيع املنظمات العاملة يف  1(IC)واملوجودات املتولدة عن هذه االستثمارات أحيانًا برأس املال الفكري 

مثل شركات البحث، (القائمة على املعرفة  اقتصاد معني، خاصة منها تلك اّليت تستثمر بكثافة يف املوارد
، استخدام تلك املوارد بصورة  )والشركات املستخدمة للتقنية العاملية، والشركات ذات الكثافة االستثمارية البشرية

، وتدقيق االستثمارات، وإدارة عملية اإلنتاج املعتربة، والتثبت من النتائج واإلفصاح عن احلقائق ألصحاب كفئة
  .على اختالف أنواعهماملصاحل 

 2:يلي أما من حيث مفهومه فتتفق أغلبية املراجع على أن حمتوى مفهوم رأس املال الفكري يتألف مما

  ًها، واالبتكار عمالئل أي قدرات مستخدمي الشركة الالزمة لتوفري حلوالً  :رأس المال البشري: أوال
وهو  .الوقت نفسه هو األصعب على القياسيف والتجديد، وهو ميثل مصدر االبتكار والتحسني، ولكنه 

  .ارف املستخدمني وبزيادة هذه املعارفعينمو باستخدام الشركة مل
 لرأس املال البشري، مبا يف ذلك القدرات التنظيمية ملواجهة  ةاالرتكازيوهو البىن : رأس المال الهيكلي: ثانيا

الشركة، وقواعد  ىإليها، ورؤ  لكانية الوصو وإممتطلبات السوق، كما يتضمن نوعية نظم املعلومات التقنية 
ا الصلبة، وتعتمد قيمته على  املعلومات واملفهوم والتوثيق التنظيمي، وهو ميثل اهليكل التنظيمي للشركة وماد

مدى قدرته على متكني الشركة من تغليف وحتريك استخدام رأس املال البشري، أي معارف الشركة يف خدمة 
  .أهدافها

                                                
1 Brooking, A, 1997-Intellectual Capital  ،  London, International Thomson Business Press,         

pp 6-12 
2 Edvinsson, L, and Malone, M.S.,1997- Intellectual Capital, New York, Harper Business, p 3 
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  ً مثلون بزبائنها توهو العالقة مع الناس الذين تتعامل الشركة معهم والذين ي: مال العمالء رأس: ثالثا
 واألسهل وهو األعلى قيمة بني مكونات رأس املال الفكري ،وقد أمساه البعض برأمسال العالقات .وجمهزيها

  .على القياس من خالل اإليرادات
رأس املال هو اّلذي يساعد على حتديد القيمة احلقيقية لرأس املال لإن التفاعل بني هذه األنواع الثالثة 

  3:يلي مؤسسة، ومن هنا نستطيع إبراز تعاريف هذا املصطلح من خالل مالل كليالفكري ال
  تعريف)Theodore Schultz : ( هو جممل الطاقات البشرية اليت ميكن استخدامها الستغالل

 .جممل املوارد االقتصادية

  تعريف)Leif Edvinsson :( هو املوجودات الفكرية اليت تتجاوز قيمتها قيمة املوجودات
وميثل مصدر : األخرى اليت تظهر يف امليزانية العمومية، وتتكون هذه املوجودات من نوعني، بشري

وميثل اجلزء املساند للبشري كنظم املعلومات وقنوات السوق : االبتكار والتجديد، وهيكلي
 .نوعالقات الزبائ

  تعريف)Awad & Gaziri :( هو جمموعة األفراد الذين يستخدمون عقوهلم أكثر من
م ميتلكون خربات ، قيم، ثقافة، قدرة على االبتكار واإلبداع من أجل  استخدامهم أليديهم، أل

 .إجياد حل متخصص أو خلق قيمة

  4:تعريف التايلومن خالل هذه التعاريف أعاله ميكن إمجال مفهوم رأس املال الفكري يف ال
ميكن ) معرفة، مهارة، خربة، قيم(رأس املال الفكري هو جمموعة من العاملني ميتلكون قدرات عقلية، عناصرها "

ا، بشكل  توظيفها واستثمارها يف زيادة املسامهات الفكرية، لتحسني أداء عمليات املنظمة، وتطوير مساحة إبداعا
قيمتها السوقية عن قيمتها الدفرتية  بني فرق الاملتعاملة معها، وجيعل  حيقق هلا عالقات فاعلة مع مجيع األطراف

   . "كبريا
  :المقارنة بين رأس المال المادي ورأس المال الفكري .2.1

جيب متييزه عن رأس املال املادي وميكننا التفريق بني  ،دد بدقة مفهوم رأس املال الفكريإذا أردنا أن حن
  :االثنني من خالل اجلدول التايل

   

                                                
، 2009، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، إدارة راس المال الفكري في منظمات األعمالسعد على العنزي وأمحد علي صاحل،  3

  .169-167 ص ص
  .171، ص المرجع نفسه، سعد على العنزي وأمحد علي صاحل 4
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 مقارنة بين رأس المال المادي ورأس المال الفكري: 01الجدول رقم 

 البيان رأس املال املادي رأس املال الفكري

 امليزة األساسية مادي ملموس غري ملموس –غري مادي 

 موقع التواجد ضمن البيئة الداخلية للشركة العاملني يف الشركةيف عقول األفراد 

 التمثيل النموذجي اآلالت ، املعدات ، املباين األفراد ذوي املعارف واخلربات

 القيمة متناقصة باالندثار متزايدة باالبتكار

 الثروة منط خلق باالستخدام املادي واخليال الواسع بالرتكيز واالنتباه

 الواقع التشغيلي يتوقف عند حدوث املشاكل حدوث املشاكليتوقد عند 

  ليس له عمر مع تزايد يف القدرات اإلبداعية
 )دورة توليد وتعزيز ذايت(

 الزمن )دورة تقادم(له عمر إنتاجي ، 

اإلداري، معهد اإلدارة العامة عبد الستار حسني يوسف، دراسة حتليلية لرأس املال الفكري وطرق قياسه يف منظمات األعمال، جملة  :المصدر
  .17، ص 2009، 117سلطنة عمان ، العدد 

  : أهمية رأس المال الفكري .3.1
الوقت  كبري يفاملنظمة على اهتمام   يفيعرب عن األصول غري امللموسة  الذي "الفكريرأس املال "يستحوذ 

أن قياس األصول غري : ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها احلاضر من حيث مفهومه، عناصره، وحتديد قيمته،
ا تدعم هدف املنظمة  الفكريرأس املال امللموسة يساعد اإلدارة على أن تركز اهتمامها على تنمية ومحاية  كما أ

ضافة إىل املساعدة على زيادة كفاءة أسواق رأس املال من خالل تزويد املستثمرين اخلاص بزيادة قيمة األسهم، باإل
احلاليني واملرتقبني مبعلومات أفضل، ومن مث ختفيض التقلبات إىل احلد األدىن مما يؤدى إىل ختفيض تكلفة رأس 

   .األجل الطويل يفاملال 
حيث أنه ر،الوقت احلاض يفجناح املنظمات  يف ماها بعناصره املختلفة دورا "الفكريرأس املال "ويلعب 
ا مبعدالت  اليتمييز املنظمات  ا وخدما ميكنها تقدمي منتجات جديدة، وبشكل أفضل مع تقدمي ابتكارات ملنتجا

الواليات املتحدة  يفسريعة، ويؤكد ذلك ما ظهر من نتائج استقصاء رؤساء جمال إدارة املنظمات كبرية احلجم 
 احلاديالقرن  يفيعترب أكثر األصول أمهية، ويعد أساس النجاح  "الفكريرأس املال "كدوا أن األمريكية، حيث أ

 .(Wiig 1997)  والعشرين

تبني أنه توجد درجة كبرية من االتفاق بني  منظمة بريطانية، 95وىف استقصاء آخر أجرى على رؤساء 
م يفالرؤساء من حيث إدراكهم ألمهية املوارد غري امللموسة املختلفة  ويقول أحد الكتاب أن املديرين  جناح منظما

ا التنافسية فيما يتعلق رأس " بـــ أصبحوا يدركون بشكل متزايد أن استمرارية وجناح املنظمات يعتمدان على قدر
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أنشطتها  يفواألصول املستندة إىل املعرفة، وكذلك مدى القدرة على االستفادة من تلك األصول  "الفكري املال
 5.ةالتشغيلي

  :أنواع رأس المال الفكري. 4.1
ختتلف وجهات النظر اإلدارية واحملاسبية من حيث مكونات أو أنواع رأس املال الفكري وهذا عائد إىل 

م العلمية سواء أكانت حماسبية أم إدارية  من الباحثني إىل أنواع خمتلفة من رأس املال  دفقد أشار العديمؤهال
  6:آليتامن خالل استعراضه  )Xera(الفكري لعل أمهها ما استعرضه الباحث 

  
  
  
  
  

 ،األصول احملولة ،العالمات التجارية ،حقوق النشر ،براءة االخرتاع :رأس املال الداخلي يتضمن ما يليفال
العمليات  ،العالقات املالية ،نظام اإلنرتنت، املعلوماتنظم  ،إدارة العمليات ،ثقافة املنظمة ،اإلدارة ،فلسفة

  .التكنولوجية
قنوات  ،أمساء الشركات ،رضاء العميل ،حصة السوق ،التعويضات :رأس املال اخلارجي يتضمنأما 

  .معايري اجلودة ،اتفاقيات االمتياز ،عقود املفضلة ،اتفاقيات الرتاخيص ،التوزيع
التطوير  ،إشراك املوظفني يف جلان اجتماعية ،املؤهالت ،التعليم ،رفةاملع :رأس املال البشريويتضمن 

اإلنصاف يف العرف واخلربة  ،برامج تدريبية ،روح املبادرة واالبتكار والقدرة على مواجهة التغيريات ،الوظيفي
 ،عروض للموظفني ،شكر العاملني ،عدد العاملني ،نشاط الوحدة ،النشاط الثقايف ،قضايا امللكية واإلعانة ،والدين

حصة املوظفني يف اخليارات  ،حصة العاملني ،منفعة العاملني ،خطة استحقاقات العاملني ،خطة تقود العاملني
  .القيمة املضافة لكل عامل ،عنصر القيمة املضافة من كل ،ستوى التعليميامل ،متوسط خربة العاملني ،واخلطط

عرفة من خالل مدخل رأس املال الفكري أصبحت إذن، من خالل ما سبق نستطيع أن نستنتج بأن امل
توافر األفراد الذين لديهم  يفميزة تنافسية هلا متيزها عن غريها من املنظمات، وتتمثل املعرفة  بالنسبة للمنظمة

                                                
لوحظ على املوقع االلكرتوين موسوعة  ،م2010، جامعة بنها ،، حبث مقدم لقسم إدارة أعمالأهمية رأس المال الفكريأمحد السيد كردى،  5

  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67675/posts/189386 :اإلسالم والتنمية
6 Xera, I, A., 2001- A Framework to Audit Intellectual capital, Journal of Knowledge 

Management Practice, August, pp 1-8. 

 إطار رأس املال الفكري

 رأس املال الداخلي رأس املال اخلارجي رأس املال البشري
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من أكثر املوضوعات أمهية وكان وال يزال وسيظل موضوع املوارد البشرية . معلومات، معرفة خمزنة، تقنيات خمتلفة
تمعات وإحلاحا بل . بالنسبة للمخططني اإلسرتاتيجيني واملمارسني اإلداريني على مستوى املنظمات اإلدارية أو ا

بالنسبة للمجتمعات املتقدمة والنامية، سواء  د اليوم من أكثر املوضوعات حتدياميكن القول بأن هذا املوضوع يع
 .ل اقتصاد املعرفةخاصة يف ظ من حيث اإلعداد أو التأهيل أو االستثمار

  
  العالقة والتأثير: اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكري .2

 :اقتصاد المعرفة .1.2
إن منو بيئة املعارف وما حتوزه من هياكل متطورة وقدرات بشرية وبىن حتتية إلنتاج ونشر املعرفة وتوظيفها، 

لتكنولوجي خاصة يف جمال تكنولوجيا أدى إىل ظهور منط اقتصادي متطور قائم على املعرفة واالبتكار والتطور ا
  ".باقتصاد املعرفة " االتصال، هذا النمط اجلديد عرف فيما بعد اإلعالم و 

  :تعريف اقتصاد المعرفة. 1.1.2
فالثروة يف احلقبة الصناعية اليت مت  يف خلق الثروة، فيه نشوء واستثمار املعرفة دورا هو االقتصاد الذي يلعب

والعديد من االقتصاديون يربطون اقتصاد املعرفة، . إنشاؤها باستخدام اآلالت والطاقة اليت استبدلت عمل اإلنسان
  .واخلدمات املالية االتصاالتبالصناعات التكنولوجية، مثل خدمات 

املتضمن للمعرفة الصرحية اليت تشمل على "ويعرف جنم اقتصاد املعرفة يف سياق املفهوم الواسع للمعرفة 
م م وعالقا م و  قواعد البيانات واملعلومات والربجميات وغريها، واملعرفة الضمنية اليت ميثلها األفراد خبربا تفاعال

اإلنشاء، التحسني، التقاسم "عمليات وخدمات املعرفة بأنه االقتصاد الذي ينشئ الثروة من خالل " السياقية
يف القطاعات املختلفة باالعتماد على األصول البشرية " والتعلم، التطبيق واالستخدام للمعرفة بأشكاهلا

  7".والالملموسة ووفق خصائص وقواعد جديدة
 اقتصاد"من بدال " اقتصاد املعلومات"تسمية  ) Smith&Begg( "بيج"و "ثيمس"كل من ويستخدم  

ما يربطان . "املعرفة الرقمي أو اإللكرتوين، حيث يعتربان املعلومات هي منتج  باالقتصاد املعلومات اقتصادكما أ
، لذا حيددان اقتصاد املعلومات باالعتماد على إنتاج املعلومات أو املنتج اإللكرتوين " E-Product " إلكرتوين

ً  الذي  يتميز بالكلفة الثابتة العالية،   8.مع تكلفة حدية منخفضة جدا

                                                
  .25، ص2007، دار السرية للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىلالمنهج واالقتصاد المعرفياهلامشي، فايزة حممد العزاوي، عبد الرمحان  7
  .187-186ص  ، ص2008الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية  ،إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعملياتجنم عبود جنم،  8
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اقتصاد املعرفة هو االقتصاد الذي حتقق فيه املعرفة اجلزء األعظم من القيمة املضافة، وهذا يعين أن املعرفة 
أن النمو يزداد بزيادة هذا املكون و  تشكل مكونا أساسيا يف العملية اإلنتاجية كما يف التسويق االقتصاديف هذا 

 .املعلومات واالتصال وذلك باعتبارها املنصة األساسية اليت ينطلق منهاالقائم على تكنولوجيا 
  :حيمل االقتصاد املعريف السمات التالية :السمات األساسية القتصاد المعرفة. 2.1.2
يتمتع مبرونة فائقة، وقدرة على التطويع وعلى التكيف مع املتغريات واملستجدات، اليت يتسارع معدل  -

   9؛تأثريهايتكاثف حجم و  تغريها،
مل  معرفية وغري معرفية جديدة متاماو  ميلك القدرة على االبتكار، وإجياد وتوليد وتوالد منتجات فكرية -

 اعإجياد غري املسبوق األكثر إشباعا وإقتناتكن تعرفها األسواق من قبل، مث يساعد على خلق و 
  ؛املتعامل معهو  املوزع،و  للمستهلك،

جماالت خلق القيمة املضافة فيه متعددة ومتنوعة، وممتدة، ومتجددة وذوات طبيعية تزامنية متدفقة، وهي  -
ائية وتعطي  ا يف الوقت ذاته ثرية وغنية وتكاد تكون ال وإن كانت تناسبية املضمون واحملتوى، فإ

  ؛تأثريها احلافز على جماالت هذا االقتصاد كافة
القوة فيه ميكن الوصول إليها من خالل وسائل وطرق عديدة، وأن االجتهاد  ميتاز اقتصاد املعرفة بأن -

  10.واملثابرة والبحث والدراسة واستخدام العقول الكبرية هو الوسيلة الوحيدة للوصول إىل قمة القوة 
االستخدام الكثيف للمعرفة العلمية، واملعرفة العملية، وبالذات املتطورة منها عالية املستوى يف عمل  -

   ؛االقتصاد ويف أداء نشاطه ويف توسعه ومنوه
االت املعرفية العلمية سواء املوارد الضخمة واإلمكانات الكبرية اليت يتم استخدامها يف - منها تلك  ا

املتصلة بالبحوث العلمية والتطوير التكنولوجي يف جماالته األساسية، والتطبيقية، والذي تقوم به 
ة احلكومات وبالذات يف الدول املتقدمة، وكذلك املوارد الضخمة املشروعات االقتصادية مبساند

واإلمكانيات الكبرية اليت يتم استخدامها يف االستثمار يف املعرفة واليت من خالهلا تكوين رأس املال 
املعريف، وكذلك يف حتقيق اإلنتاج املعريف، وهذا االستثمار ورأس املال واإلنتاج املعريف غري مادي وغري 

، يتحقق من خالله بروز أنشطة جديدة معرفية، أساسا س، ويرتبط باملعرفة العلمية، واملعرفة العمليةملمو 
ومنتجات معرفية جديدة، وتوليد وسائل وأساليب معرفية جديدة واستخدامها يف عمل االقتصاد، ويف 

ا، ويف منوه وبصورة مستمرة ومتسارعة   11.تطوير نشاطا
                                                

  .5، ص2001، مدينة القاهرة،  جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىلاقتصاد المعرفة حمسن أمحد اخلضري، 9
  .35، صمرجع سابقعبد الرمحان اهلامشي، فايزة حممد العزاوي،  10

  .18-17ص ، ص2007، عامل الكتاب احلديث، جدار للكتاب العاملي، الطبعة األوىل اقتصاد المعرفةفيلح حسن خلف،   11
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  :ة وكيفية االنتقال من االقتصاد الصناعي إلى االقتصاد المعرفيفوائد اقتصاد المعرف. 3.1.2
  :فوائد اقتصاد المعرفة. 1.3.1.2

بذاته، ولكنه اقتصاد منطلق يؤثر يف حميطه، ويفرتض   واقع األمر أصبح اقتصادا قائمااملعرفة يف اقتصادإن 
ملا ميليه عليه ومن مت فإن هذا االقتصاد له أدواته، وله  عبقوة هيمنته على هذا احمليط، وجيعله يستجيب وينصا 

  :الفوائد التاليةفهو حيقق  .عناصره وعوامل إنتاجه وله مؤسساته وقوى الفعل واملفاعلة التوازنية
  ؛يرغم املؤسسات على التجديد واالبتكار -
  ؛يقوم على نشر املعرفة وتوظيفها وإنتاجها -
  ؛حيقق التبادل إلكرتونيا -
  ؛خمرجات ونواتج تعليمية مرغوبة وجوهريةحيقق  -
  ؛يعطي املستهلك ثقة أكرب وخيارات أوسع -
اإلسهام يف حتسني األداء، ورفع اإلنتاجية، وختفيض كلفة اإلنتاج، وحتسني نوعيته، من خالل استخدام  -

فة علمية وعملية املعرفة، وما يتاح يف إطاره من معر  اقتصادالوسائل واألساليب التقنية املتقدمة اليت يتضمنها 
 قتصادية، واإلنتاجية منها خصوصاويساندها قدر واسع من املعلومات، واليت تسهم يف توفريها االتصاالت اال

ية، وبالذات من خالل ما يتاح هلا عن طريق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحبيث أن اتسلعية أو خدم
باستخدام التكنولوجيا املتقدمة يف املعلومات نسبة مهمة وتقارب نصف الزيادة يف اإلنتاجية ترتبط 

  12 ؛واالتصاالت يف االقتصاد األمريكي هو األمر الذي ينطبق على إنتاجية املشروعات والقطاعات بالضرورة
إسهام مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته وتقنياته يف إحداث التجديد والتحديث والتطور للنشاطات  -

عها ومنوها بدرجة كبرية وبشكل متسارع، ومتزايد وهو األمر الذي ينتج االقتصادية، ومبا يسهم يف توس
استمرارية التطور يف النشاطات االقتصادية، وتوسعها ومنوها وبذلك يتم حتقيق االستمرارية يف التطور 

  .االقتصادي ومنوه وبسرعة واضحة
االت اليت ولذلك ونتيجة لكل ما سبق أصبحت مضامني اقتصاد املعرفة ومعطياته، وتقني اته املتقدمة وا

االت القائدة لعملية تطور االقتصاد ومنوه، واملرتبطة بثورة املعرف ة العلمية تولد هذه التقنيات وتستخدمها هي ا
ومبا يتضمن استمراره  لعملية منو االقتصاد، األساس، ويف الدول املتقدمة بالذات احملرك حاليا والعملية خصوصا

وتطوره وتقدمه حاهلا يف ذلك حال الثورة الصناعية اليت كان حمرك النمو األساسي فيها الصناعة وبالذات صناعة 
ا من استخدام التكنولوجيا اليت مثلتها وسائل اإلنتاج وبالذات اآلالت وما رافقها من قوى  ارتبطالنسيج وما 

                                                
  .28، صمرجع سابقاهلامشي، فايزة حممد العزاوي، عبد الرمحان   12
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تطورات ارتبطت بالسكك احلديدية والصناعة املعدنية وامليكانيكية وصناعة النقل حمركة متثلت بالطاقة وماهلا من 
وصناعة املعرفة يف اقتصاد املعرفة واليت تتمثل مبعطيات اقتصاد املعرفة  ت الكهربائية واإللكرتونية الحقاوالصناعا

طرة النمو االقتصادي وحمركة يف ظل ومضامينه وتقنياته املتقدمة وهو األمر الذي جيعل املعرفة العلمية والعملية قا
   13.اقتصاد املعرفة

  :االقتصاد المعرفي إلىكيفية االنتقال من االقتصاد الصناعي . 2.3.1.2
للمعرفة يف اخلصائص املادية وامللموسة لألشياء جتعل من  إن اخلصائص املعنوية األثرية الالملموسة

وهذا ما متر به اقتصاديات الدول املتقدمة اليت تتسم . الضروري التحول من االقتصاد الصناعي إىل اقتصاد املعرفة
االت كثيفة املعرفة سواء كانت صناعية كاإللكرتونيات وا ا تتجه إىل ا ألجهزة بأن النسبة األكرب من استمارا

الدقيقة وصناعة الفضاء أو يف اخلدمات كاالتصاالت عن بعد واإلنرتنت ومناذج األعمال اجلديدة وتكنولوجيا 
  :واجلدول التايل يبني ذلك 14.املعلومات إضافة إىل املصارف والتأمني واجلامعات واملستشفيات والتسلية وغريها

  رفيقتصاد المعالا إلىمن االقتصاد الصناعي ): 02(الجدول
  عصر املعرفة           العصر الصناعي 

  الالملموسات     امللموسات 
  جمموعة األداء املتوازنة     الرتكيز العايل 

  موجهة للعملية     موجهة للحدث
  القيمة     التكلفة 

  الوصول الفوري والدائم     التقرير الدوري 
  التوجه املستقبلي     التوجه حنو املاضي 
  القيمة يف التدفقات     القيمة يف اإلنتاج 

  إحصاءات االبتكار     إحصاءات اإلنتاج 
  معايري من اجل اإلدارة     أجل وضع التقارير  نمعايري م
  زبونية     املواصفات القياسية و  املعا بري

  املعرفة متقامسة     املعرفة منتشرة ومبعثرة 
  دائماً االبتكار     االبتكار عند الضرورة 
  يدار من أجل التنفيذ     يدار من أجل الكفاءة 

  .195، ص2008، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية إدارة املعرفة املفاهيم واالسرتاتيجيات والعملياتجنم عبود جنم،  :المصدر

                                                
  . 29،24،23 ، صمرجع سبق ذكرهفليح حسن خلف،   13
  .195 -194ص ص ،مرجع سبق ذكرهجنم عبود جنم،   14
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االت هي اليت حتقق أكرب نسبة من املسامهة يف الناتج  احمللي اإلمجايل يف الدول وكل هذا بالتأكيد جيعل هذه ا
  .املتقدمة والذي يتم على حساب االقتصاد الصناعي التقليدي

  :عالقة اقتصاد المعرفة برأس المال المعرفي. 2.2
تطوير هي القدرة على االبتكار واإلبداع، أبرزها  )رأس املال املعريف( إن اخلاصية املميزة للذكاء البشري

  . تكنولوجيا املعلومات واالتصال
أثرت على البشرية يف منط  يف إطار اقتصاد املعرفة من هذا يتضح أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال

االتصال بينهم، إن التأثري الكبري الذي أتت به تكنولوجيا املعلومات واالتصال قد أدى إىل بروز مفاهيم جديدة 
معلومات والذي يرتكز على أسس على الساحة السياسية واالقتصادية ومن أبرزها هي قضية بناء جمتمع 

تمعات البشرية من خالل استخدامها لرأس  وخصائص، وهذا يعين أن هذه التكنولوجيا أصبحت عصب حياة ا
  .املال الفكري

هذا وإن اإلنسان كذلك له تأثري خاص على هذه التكنولوجيا وذلك من خالل املسامهات الفكرية يف هذا 
امليدان واالبتكارات املستمرة ألساليب ووسائل االستخدام املتعددة، حيث أن تكنولوجيا املعلومات واالتصال تتأثر  

العادات اليت حتكم و  ر وهذا حسب القواننيكثريا بتصرفات األشخاص حيث أننا جندها تتأثر من جمتمع إىل آخ
تمع،   .كذلك أساليب تفكري وتصرف األشخاص سيؤثرون على حمتواهاو  ذلك ا

 وتكنولوجيا املعلومات واالتصال) رأس المال الفكري(وهكذا تكون العالقة التبادلية بني اإلنسان 
ففي الوقت الذي يقوم اإلنسان بتنمية وتطوير هذه التكنولوجيا من خالل اإلبداعات  )اقتصاد المعرفة(

واالبتكارات واملسامهات الفكرية، فهو يستفيد يف الوقت نفسه من هذه االبتكارات عن طريق تسهيل ورفع كفاءة 
ا تقضي على احلواجز االتصالية  االتصال وتقليل تكلفته، مع تنمية كفاءة ومهارة األفراد العلمية والفكرية، كما أ

ا جتعل من إمكانية احتكار املعلومات من  وجتعل قوة السلطة احلكومية ضعيفة يف السيطرة على املعلومات أي أ
ا ومركزها ضعيفة، حيث جتعل فرصة احلصول على املعلومات متساوية أمام ئأي هي ة أو منظمة مهما كانت قو

  15.األفراد واملنظمات
املعرفة العلمية لألشخاص يف إطار رأس املال الفكري مع ما يوفره اقتصاد املعرفة من  ولعل امتزاج

تكنولوجيا لذلك هلو كفيل حبصول منظمات األعمال واملؤسسات املصرفية على ميزة تنافسية تستطيع من خالهلا 

                                                
امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف  ،تكنولوجيا المعلومات واالتصال واقتصاد المعرفةعبد اهللا قلش،  15

  .15-13 ص ، ص2007ديسمرب   05-04تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف، 
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يزة التنافسية للمؤسسات الصمود أمام املنافسة، وسوف يتم اإلشارة إىل ذلك أدناه بعد استعراض أهم مصادر امل
  .املصرفية يف ظل اقتصاد املعرفة

  
  :مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات المصرفية .3

لقد أصبحت املؤسسات املصرفية تواجه حتديات داخلية وخارجية عديدة نتجت عن التغري املستمر 
االت، فقد أدى بروز ظاهرة العوملة وآثارها املتزايدة على الصعيد  والسريع الذي يشهده العامل يف كافة ا

االقتصادي واالجتماعي والثقايف، واملنافسة الدولية وحترير التجارة وزيادة التطورات املتعلقة باالتصاالت وتكنولوجيا 
شفت األسواق املعلومات واالنرتنت إىل حتويل العامل الواسع إىل قرية صغرية كل جزء منها متصل باآلخر، وانك

م يف اقتناء املنتجات واخلدمات، وهكذا غدت املؤسسات املصرفية تعيش يف بيئة  أمام العمالء وزادت اختيارا
جديدة مليئة بالفرص والتحديات يف الوقت ذاته مما استلزم عليها التفكري يف سبل تساعدها على املنافسة وحتسن 

أهم املداخل اليت متيز منظمة أعمال عن غريها من املنظمات املماثلة من أدائها، وتعترب اجلودة الشاملة واحدة من 
فهي مبثابة أحد احللول املتميزة لتحسني قدرة املؤسسات املصرفية على مواجهة األسواق العاملية واحمللية، والرفع من 

ا ا وخدما ا وعملها، وحتسني جودة منتجا   .مستوى أدائها عرب حتسني أسلوب إدار
  :هوم الميزة التنافسية وشروط فعاليتهامف. 1.3

مل يظهر مفهوم امليزة التنافسية صدفة وإمنا هو نتاج التحول يف مفهوم امليزة النسبية بسبب التحوالت اليت 
كان مفهوم امليزة النسبية حجر الزاوية يف حتديد مسار التجارة   فقد. شهدها العامل وال يزال على مجيع األصعدة

الدولية وجماالت التخصص وتقسيم العمل بالنسبة للمؤسسات والدول على حد السواء، ومنذ كتابات 
"RICARDO " 16.وحىت عهد قريب كان هذا هو املفهوم السائد بني االقتصاديني ورجال األعمال   

مبجرد  "تنشأ لقرن املاضي ظهر مفهوم جديد للميزة التنافسية فأصبحت ويف أواخر السبعينيات من ا
الية من تلك املستعملة من قبل املنافسني ّ حيث يكون ، توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرائق جديدة أكثر فع

 كما أصبحت،   "ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع. مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيا
ا ميزة أو عنصر تفوق للمؤسسة يتم حتقيقه يف حالة إتباعها إلسرتاتيجية معينة للتنافس:" تعرف على   .17"أ

                                                
دون توفر هلا مزايا طبيعية أو قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات وتصديرها يف األسواق العاملية  بالميزة التنافسيةويف هذا اإلطار يقصد 16

ا ال تساعدها على املنافسة يف األسواق العاملية  الميزة النسبيةأما . مناخية ولكن بسبب التفوق التكنولوجي فهي توفر مزايا للدولة إال أ
 ، دار األديب للنشرارة الدوليةاقتصاديات التجزايري بلقاسم،  :للمزيد انظر. بسبب اخنفاض اجلودة وارتفاع التكلفة أو غياب التكنولوجيا

  .وما بعدها 61، ص 2006اجلزائر، -والتوزيع، الطبعة األوىل، وهران
  .37، ص 1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  17
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ّ االستناد إىل الشوحىت تكون امليزة التناف     :روط اآلتيةسية فعالة يتم
  حامسة، أي تعطي األسبقية والتفوق على املنافس؛ -
 االستمرارية، مبعىن ميكن أن تستمر خالل الزمن؛ -

ا أو إلغاءها -   18.إمكانية الدفاع عنها، أي يصعب على املنافس حماكا
  :مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات المصرفية. 2.3

تتعدد مصادر امليزة التنافسية بالنسبة للمؤسسات املصرفية اليت تتنافس فيما بينها على حصة السوق، أو 
جدد، مما يتطلب استغالل فرص جديدة متاحة يف احمليط أكرب، أو جلب عمالء  ةعلى حتقيق رحبية ومر دودي
  .اخلارجي والداخلي للمؤسسة

ا من خالل   ا وخدما ويتطلب حتقيق التمايز يف املؤسسة املصرفية رفع مستوى أدائها وجودة منتجا
  19:الرتكيز على جمموعة من العناصر من أمهها مايلي

  :إدخال التكنولوجيا الحديثة .1.2.3
. من أهم العناصر اليت ميكن إدخاهلا إىل املؤسسة املصرفية لتحقيق اجلودة كميزة تنافسية االتكنولوجيتعترب 

وتساعد . حيث ميكن إحداث التطور عرب تصميم منتجات أو خدمات جديدة وكذلك تكنولوجيا جديدة
  :التكنولوجيا املؤسسة املصرفية على القيام بالعمليات التالية

  ؛صرفية وتقليل األخطاءتسهيل العمليات امل -
تدفق نتائج البحث والتطوير ومساعدة البنك على خلق وإبداع منتجات وخدمات جديدة أو  -

 ؛تطوير املنتجات احلالية

 ؛القيام بدراسة السوق ملعرفة احتياجات ومتطلبات العمالء -

 ؛جتديد العمليات واملهام املختلفة -

 .زيادة حجم العمليات املصرفية وحتسني نوعيتهاتراكم اخلربة يف التكنولوجيا مما يؤدي إىل  -

  :الضغط على التكاليف. 2.2.3
حيث . نه مزج عناصر اإلنتاج بطريقة خمتلفة، وذلك بواسطة اإلبداعأالتطور على  20"شومبتري"حيث يعترب 

  :ميكن حتقيق التمايز عرب التقليل أو الضغط على تكاليف اإلنتاج، وميكن حتقيق ذلك عرب

                                                
نيل شهادة ماجستري يف علوم التسيري، جامعة ضمن متطلبات مقدمة  مذكرة، الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصاديةعمار بوشناف،  18

  .17، ص 2002اجلزائر، 
   .وما بعدها 137، ص 2009النشر جلامعة قاملة، دار ، الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجاريةمحداوي وسيلة،  19

20 Y. Choumpeter : Théorie du développement économique, Edition progrès, Moscou, 1982. 
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حتقيق التوافق بني (دىن كلفة من خالل تنظيم املهام وتوزيعها بطريقة متناسقة ومالئمة اإلنتاج بأ -
  ؛)األشخاص والوظائف

 ؛حتسني نوعية العمليات عرب تبسيطها ونزع التكرار فيها -

 ؛حتقيق أعلى إنتاجية عمل عرب تكوين األشخاص وحتفيزهم -

 .االهتمام باملهام اليت هلا صلة مباشرة بالعمالء -

   :إدخال التقنيات الحديثة في التسويق .3.2.3
إن وظيفة التسويق هي اليت حتدد احتياجات ومتطلبات العمالء عرب القيام بدراسة السوق، واجلودة وهي 

طرف  تسعى لإلجابة على هذه املتطلبات بطريقة مالئمة ملا يتطلبه العميل حىت يتم حتقيق الرضا والوالء مــن
  :يلي ومن أهم األهداف املنتظرة من وظيفة التسويق ما العميل،

  ؛دقة االستجابة لطلبات العميل -
 ؛االستجابة السريعة واملالئمة للعمالء -

 ؛تسعري اخلدمات املتاحة بشكل مالئم -

 ؛إدخال منتجات وخدمات جديدة وخلق الطلب عليها -

 .تسهيل إمكانية اتصال العميل باملؤسسة املصرفية -

  :الموارد البشرية تطوير. 4.2.3
حيث تؤكد الكثري من الدراسات أن خلق املعارف يعترب من أهم العوامل اليت متكن منظمات األعمال من 

يعترب الذكاء االقتصادي كعملية أساسية خللق املعارف عرب تصميم خمتلف النماذج اليت و  .حتقيق امليزة التنافسية
تم بذلك   .ميكن أن 

  :تنظيمية واإلداريةتطوير القدرات ال. 5.2.3
اهلياكل التنظيمية املناسبة واألساليب اإلدارية املالئمة ووضع النظم اليت تنسق املعلومات  إن تطوير

 ة، إىل غري ذلك، ال يكفي إلدخال التغيري اجلذري املناسب فاختيار القيادة اليت هلا القدرات الالزم...واملعارف
ذلك من خالل اختيار الكفاءات اليت هلا املعرفة واخلربة الالزمة والقدرة على  ويتم. إلحداث التغيري أمرا ضروريا

  .التكيف وإدارة التغيري
  :ومن أهم املواصفات اليت جيب أن تتوفر لدى املديرين يف املؤسسات املصرفية يف العصر احلايل

  ؛والتكيف معها القدرة على اخللق واإلبداع والقدرة على التنبؤ بالتغريات يف احمليط اخلارجي -
 ؛القدرة على الوقوف اجتاه املخاطر -

 . القدرة على حتويل األفكار إىل فرص ناجحة -
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ويقتضي خلق امليزة التنافسية أو تطويرها يف املؤسسة املصرفية من خالل مدخل رأس املال الفكري 
سويقية وتطوير القدرات إىل إدخال التكنولوجيا احلديثة والضغط على التكاليف وتطوير العمليات الت ةباإلضاف

التنظيمية واإلدارية، البحث على تقنيات أو أساليب أو ممارسات جديدة يف العمل، والقيام بذلك يتطلب إدخال 
  .تغيري شامل يهدف إىل حتقيق تطور متكامل يف خمتلف جماالت عمل املؤسسات املصرفية

  
  :لمصرفية في ظل اقتصاد المعرفةرأس المال الفكري كمدخل للميزة التنافسية في المؤسسات ا .4

املوارد  تبعا لدخول املصارف ألفية جديدة أصبح لزامًا عليها إجياد تصور جديد ملستوى األداء املطلوب من
وبالتايل البد من تركيز جل اهتمامها على نوعية العاملني لديها ومستوى أداءهم  ،)رأس املال الفكري(البشرية 

م وتعزيز روح املبادرة لديهم م بتنمية قدرا   .وكفاء
 :أهمية رأس المال الفكري النوعي في المؤسسات المصرفية. 1.4

املصرفية، وتنميتها وتطويرها إن للموارد البشرية أمهية استثنائية يف عمل النشاطات االقتصادية للمؤسسات  
  .وبالذات يف ظل اقتصاد املعرفة، ذلك ألن املوارد البشرية هي اليت تؤدي الدور االجيايب الوحيد يف القيام بذلك

وميكن التدليل على دور اإلنسان يف القيام بالنشاطات االقتصادية عموما والنشاطات اإلنتاجية خصوصا، 
املهارات له عن طريق التعليم الذي يسهم يف و  املعارفو  نسان  بتوفري املعلوماتوبالذات عندما تتطور نوعية اإل

  21:يلي ذلك، هذا الدور الذي يتأكد من خالل ما
جتربة الدول املتقدمة يف مسار تطورها التارخيي تثبت أن التطور النوعي ملواردها البشرية، ومن خالل تطورها  -

ا االقتصاديةو  ثقافيا واجتماعيا، كان أساساو  تعليميا   ؛سابقا لتطور نشاطا
إن التطور املستمر واملتسارع يف مضامني التطور ومعطياته يف الدول املتقدمة يستند على التطور يف نوعية  -

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وبالذات من خالل تطور و  املوارد البشرية من خالل تطور التعليم
االت امل ختلفة، واليت يتضمنها اقتصاد املعرفة واالرتباط مع تقنيات املعلومات التقنيات املتقدمة يف ا

  ؛واالتصاالت واحلاسوب واالنرتنيت وغريها
ا االقتصادية واالجتماعية للدمار يف احلرب العاملية الثانية وكذلك رأمساهلا  إن - جتربة الدول اليت تعرضت منشأ

  ؛عمري ما دمرته احلرباملادي، تثبت أمهية مواردها البشرية يف إعادة ت

                                                
، امللتقى الدويل اإلستراتيجية التنموية للكفاءة البشرية في المؤسسات المصرفية في ظل اقتصاد المعرفةبداوي مصطفى وغردي حممد،  21

، 2007ديسمرب   05-04 الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف،
  12ص 
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جتربة الدول املتقدمة اليت استطاعت حتقيق التطور والتقدم فيها دون أن تتوفر لديها القدر الكايف من املوارد  -
 .الطبيعية، تثبت هي األخرى وتؤكد أمهية املوارد البشرية، ودورها احلاسم يف عمل االقتصاد وتطوره 

  :الرأس المال الفكري كميزة تنافسية في المؤسسات المصرفية .2.4
 من حنو متباين على التنافسية وامليزة الفكري الرأمسال بني تربط أن الدراسات من العديد حاولت

 استثمار وأن املؤسسة موارد أهم تعد الفكرية املوارد أن "Stewart"وجد  فقد ،والنتائج املقاييس حيث
ل بشكل وتسيريها تعزيزها على والعمل العقلية املقدرة ق إىل املؤدي األداء الفكري حيقق فعّا ّ  من التنافسي التفو
  .اجلماعية واملعرفة والنظم الزبائن ووالء باملؤسسة العاملني عقول يف املتاحة املهملة القيمة حتويل خالل

ّ  املنافسة شدةّ  وأن ،التغري سريعة اجلديدة التنافسية البيئة أن "Pfeiffer"بني  وقد  الزبائن أذواق وتغري
م وتعدد ا إنتاجيتها وجودة حتسني وبالتايل أدائها حتسني إىل باملؤسسات تدفع مازالت حاجا  عن منتجا
 احملوري دوره على يؤكد ما رأمساهلا الفكري وهذا توظيف خالل من والعمليات الوظائف وتطوير االبتكار طريق

ا املؤسسة أداء تعزيز يف   22.القيمة إلنشاء كمصدر الفكرية املوجودات إىل ينظر إذ ،التنافسية ومميزا
 للمعرفة توظيفها وقدرة الفكري رأمساهلا يف تكمن للمؤسسة احلقيقية القيمة أن "gwan"يرى  كما

ا حتسني وبالتايل العايل األداء حتقق تطبيقات إىل وحتويلها فيه الكامنة  "youndt"أشار  بينما ،التنافسية قدر
 من األمر يتطلب وبالتايل ،ةاملؤسسة املصرفي لنجاح أساسي حمدد الفكري للرأمسال لالفعا التسيري أن إىل

ا االستثمار حتسن أن التنافسي التفوق يف الراغبة املؤسسات  الكفاءات جذب وقدرة ،الفكرية يف موجودا
 العمل من االنتقال العاملني من املطلوب فإن وبالتايل ،املنافسني لدى ما تفوق اليت واملهارات القدرات ذات

م تتوسع حبيث ،املعريف إىل العمل التنفيذ حمددة املسؤوليات ذي التقليدي  من أوسع موعة مسؤوليا
  23.النشاطات

 ومها مصرفية مؤسسة أي لدى األساسية الفكرية املوجودات هم والذكاء املعرفة فإن "Miller"وحسب
 للقدرات مدى استثمارها على يعتمد املؤسسة جناح أن أيضا ويرى ،للمؤسسة الكلي األداء على يؤثران اللذان
 على تتوقف للمؤسسة احلقيقية القيمة أن وبيعه حيث إنتاجه يتم ملا الرئيسية اخلام املادة هو فالذكاء ،العقلية

 وبالتايل الفكري الرأمسال تعزيز إىل يؤدي ما هذا ،قحيز التطبي ووضعها اجلديدة املعرفة ونقل مالتعل قدرة

                                                
مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري يف  ،دور الرأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة ،حممد حباينة 22

  .63، ص 2007-2006 جامعة البليدة  إدارة أعمال،: العلوم االقتصادية، ختصص
، 2001، 28العدد   بغداد والعلوم اإلدارية ،جامعة االقتصادية العلوم جملة ،المؤسسة أداء في الفكري المال رأس أثر ،العنزي سعد 23
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  24.قاملتفو  األداء ضمان
  :أهمية ومتطلبات التسيير االستراتيجي لرأس المال الفكري  في المؤسسات المصرفية. 3.4

 ،املصرفية االقتصادية املؤسسات يف لرأس املال الفكري االسرتاتيجي بالتسيري االهتمام إىل تزداد احلاجة
 حباجة ةفاملؤسسات املصرفي املؤسسة، أصول من أساسي كأصل البشرية املوارد بأمهية الوعي ازدياد أوال بسبب

فر شاملة جودةو  ابتكارات إىل ّ  أمهية من زاد مما البشرية، الكفاءات تصنعهو  متتلكه ما وهو تنافسية، ميزة هلا تو
 حتسن كفاءات إىل احلاجة زيادة بفضل وثانيا التكنولوجية،و  املالية املؤسسة بأصول مقارنة عليها الرتكيز

 صعوبة بل املعلومات، يف فقر من تعاين ال العوملة ظل يف فاملؤسسات املعلومات، تكنولوجيا استخدام
 جيب لذلك "التنافسية البيئة تغري سرعة بسبب منه، السائلةو  الكميات الضخمة توظيفو  وحتليلها، تشغيلها،

ا على البشرية األصول إىل النظر  أساسيا جزءا تكون وأن فائقة بعناية تسيريها جيب أصول إسرتاتيجية أ
 األخرى لألصول تسيريها جانب إىل أهدافها حتقيق املؤسسة يف جناح ويعتمد االسرتاتيجي، للتسيري ومكمال

 .البشرية للموارد تسيريها حسن على
 بسبب ،املصرفية االقتصادية املؤسسات يف رأس املال الفكريل االسرتاتيجي التسيري أمهية وتتجلى

 25:ومنها التنافسي األداء تطوير على املؤثرة السلبية العاملني اجتاهات ومنها الداخلية البيئة حتديات
 الضرورية؛ االحتياجات تلبية على اتهقدر لعدم املمنوحة واملزايا األجور عن األفراد رضا اخنفاض -
 أدائهم؛ وحتسني متهمهارا لتنمية والالزمة العمل بيئة يف هلم املتاحة املعلومات بقلة األفراد شعور -
 تكنولوجيات استخدام نتيجة املهارات نقص بسبب الوظيفي األمان بعدم لألفراد املتزايد الشعور -

 املعلومات؛
 فعال؛و  كامل بشكل متهقدرا وتوظيف استغالل بعدم لألفراد املتزايد االعتقاد -
 باحلوافز املتميز األداء ارتباط وعدم أدائهم، تقييم معايري تطبيق وعدالة وضوح بعدم األفراد شعور -

 املكافئة؛
 بعملهم املرتبطة القرارات واختاذ االقرتاحات، تقدمي يف الفعالة للمشاركة العاملني من املتزايد الطلب -

 وأدائهم؛
 إغراءات وتقدميها ،النشاط دولية املؤسسات قبل من املتخصصة العمالة على الكبري األجنيب الطلب -

م   .اخلارج حنو كبرية الستقطا
                                                

ّ  األداء حول مؤمتر دويل ، االقتصادية للمؤسسة التنافسي األداء وتحسين المعرفة تسيير ، خيضية مساليل 24  واحلكومات للمؤسسات املتميز
  .2ص  ،2005مارس،  09و 08 اجلزائر ، ورقلة جامعة

  )بتصرف. (14-13 ص ، صمرجع سبق ذكرهبداوي مصطفى وغردي حممد،  25
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 على البشرية، مواردها تسيري يف االسرتاتيجي االجتاه تبين على االقتصادية املؤسسات قدرة تتوقف كما
 :يلي ما حتقق داخلية بيئة تطوير إمكانية

 والتشغيلية؛ اإلسرتاتيجية القرارات ضمن أساسيا عنصرا البشرية املوارد تكون أن -
 الفعلي؛ األداء باحتياجات البشرية باملوارد املتعلقة القرارات ارتباط ضرورة -
 والتكنولوجية؛ املالية املوارد وبقية البشرية املوارد بني التكامل -
  .بعضها وتدعيم ) اخل...والتجهيز والتدريب، االستقطاب،( البشرية املوارد سياسات تكامل -
  
  : اتمةـــخ

 حتدث وعندما للتنمية، احملدد اإلسرتاتيجية اإلدارة مفتاح الفرتة احلالية مبثابة فكري يفال املال رأس أصبح
ً  البشر على االهتمام ينصب أن بد فال األموال رؤوس وباقي فكريال رأس املال بني الفجوة ً  إعدادا  وتدريبا

التنموية  القدرة زيادة السهل من يصبح البشري اإلعداد يتكامل وحني اإلدارية، للقدرة ودعماً  وتعميقًا للخربة
 هدفاً  تضع أمامها التنمية جمال يف الناشطة الدولة فإن لذا استخدام، أفضل األموال رؤوس باقي استخدام يف

 ً  .البشري املال رأس كفايات تطوير هو اسرتاتيجيا
 تصور جمتمع ميكن وال العصر متطلبات تفرضها حضارية ضرورة وتنميته فكريال املال رأس تكوين إن

ً  اإلنتاجية إمكاناته يف متقدم  .العكس أو له العائد البشري املال رأس كفاءة يف فقريا
 حتد أمام املصارف إدارة يضع مما دائمة بصورة بالتغريكما أشارت الدراسة  املصريف العمل بيئة متتازو 

 األطر املصارف هذه امتلكت إذا إال يتم ال األمر وهذا البيئة، هذه يف املستجدات مع باجتاه التكيف دائم
وعلى ضوء ما يكسبها ميزة تنافسية أمام املنافسة،  اواالبتكار مم باإلبداع متتاز منظمية ثقافة وتوفري البشرية املؤهلة

 :تقدمي االقرتاحات والتوصيات التاليةسبق ميكن 

ا  املتعلقة والبحوث الدراسات يف والتوسع والفكرية املعرفية املوجودات مبوضوع ضرورة االهتمام -
ً  املوجودات تلك استثمار من ميكن الذي بالشكل  ؛املادية املوجودات تعظيم يف يسهم استثمارا

 قيمتها زيادة يف تسهم هلا كبرية ثروة ميثل ألنه الفكري، املال رأسيف  التفريط على عدم سعيال -
 ؛السوقية

م تنمية على املصارف يف العاملني تشجيعالعمل على  - م قدرا ال  وإفساح الشخصية، ومهارا ا
 ؛واإلبداع لالبتكار أمامهم

 ؛وإدامته يف املؤسسات املصرفية الفكري املال رأس وصناعة استقطاب عملية ضرورة تنشيط -
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ا مع  زيادة الفرص االبتكارية - ا تطوير خدمات مصرفية من خالل تنشيط خربا واإلبداعية اليت من شأ
 ؛اخلربات األكادميية للجامعات

 ؛هدفها تنظيم مدخالت) إدارة املعرفة(تأسيس وحدة تنظيمية يف املؤسسات املصرفية باسم  -
 .وعمليات وخمرجات رأس املال الفكري -

  
  :قائمة المراجع

  :عربيةالمراجع باللغة ال
  :المؤلفات

  . 2009، مديرية النشر جلامعة قاملة، الجودة ميزة تنافسية في البنوك التجاريةمحداوي وسيلة،  .1
اجلزائر، -، دار األديب للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، وهراناقتصاديات التجارة الدوليةزايري بلقاسم،  .2

2006   
، دار اليازوري إدارة راس المال الفكري في منظمات األعمالسعد على العنزي وأمحد علي صاحل،  .3

  2009العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
، دار السرية للنشر والتوزيع المنهج واالقتصاد المعرفيعبد الرمحان اهلامشي، فايزة حممد العزاوي،  .4

  .2007،والطباعة، الطبعة األوىل
احلديث، جدار للكتاب العاملي، الطبعة األوىل ، عامل الكتاب اقتصاد المعرفةفيلح حسن خلف،  .5

2007  
  2001، مدينة القاهرة،  جمموعة النيل العربية، الطبعة األوىلاقتصاد المعرفةحمسن أمحد اخلضري،  .6
، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  .7

1998  
الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة  ،المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ةإدارة المعرفجنم عبود جنم،  .8

 2008الثانية 
  
  

  :مذكرات تخرج ومقاالت
 م2010، جامعة بنها ،حبث مقدم لقسم إدارة أعمال، أهمية رأس المال الفكري ،أمحد السيد كردى .9

 :لوحظ على املوقع االلكرتوين موسوعة اإلسالم والتنمية
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http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/67675/posts/189386  
 ،والعلوم اإلدارية االقتصادية العلوم جملة ،المؤسسة أداء في الفكري المال رأس أثر ،نزيعال دسع .10

   2001 ،28 العدد ، بغداد جامعة
مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف  مذكرة، الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصاديةعمار بوشناف،  .11

  2002علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
مذكرة تدخل ضمن  ، دور الرأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسة ،حممد حباينة .12

- 2006 البليدة جامعة  إدارة أعمال،: متطلبات نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص
2007 

  :مداخالت
اإلستراتيجية التنموية للكفاءة البشرية في المؤسسات المصرفية في وي مصطفى وغردي حممد، بدا .13

، امللتقى الدويل الثاين حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين ظل اقتصاد المعرفة
 .2007ديسمرب   05-04املزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف، 

 حول مؤمتر دويل ، االقتصادية للمؤسسة التنافسي األداء وتحسين المعرفة تسيير ، خيضية مساليل .14
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  السياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر آثار
 رقية مالحي. أ               

  ، التجارية وعلوم التسيريةاالقتصادي العلوم كلية ، )أ( مساعدة ةأستاذ  
 مستغامن جامعة -                          

  
  :ملخص

متطلبات تطبيقها، و  التنمية السياحية املستدامةو  براز معىن ومفهوم السياحة البيئيةدف الدراسة إىل إ
وذلك بغرض الوصول إىل معايري التنمية السياحية املستدامة اليت من خالهلا ميكن تقومي جتارب التنمية السياحية؛ 

   .وصف الوضع الراهن للسياحة البيئية يف اجلزائر
حالة ثابتة من التوازن بني حتقيق الفوائد  ن مفهوم التنمية السياحية ليسأ نا من خالل النتائج إىلوقد توصل

مفهوم أفضل ممارسة بيئية قد خيتلف من منطقة ألخرى من منطلق  أنبني محاية البيئة، حبيث و  االقتصادية
الذي يرتتب عليه اختالف مفهوم التنمية السياحية  مراألظروف التنمية يف كل منطقة، و  اختالف مشكالت

  .املستدامة
  .السياحة البيئية، التنمية السياحية املستدامة، ، البيئةالسياحة :المفتاحيةالكلمات 
    

Abstract: 
The purpose behind this article show the concept of eco-tourism and 

sustainable tourism development and application requirements, in order to reach 
standards of sustainable tourism development by which they can evaluate the 
experiences of tourism development; describe the current status of eco-tourism in 
Algeria. 

And may study found that the concept of tourism development is not a static 
state of equilibrium between economic benefits and environmental protection, so 
that the concept of best environmental practice may vary from one region to 
another in terms of the different problems and development conditions in each 
region, which would result in a difference the concept of sustainable tourism 
development. 
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  :مقدمة
 إبراز وميكن  ،أكرب صناعة يف العامل ستكونلقد أدركت العديد من الدول بأن السياحة يف القرن احلايل 

 متغريات على بعض للسياحة االقتصادية اآلثار دراسة خالل من االقتصادي النشاط حتفيز يف السياحة دور

 سبيل فعلى توزيعه والتضخم؛ وإعادة الوطين الدخل تشكيل، املدفوعات ميزان التشغيل، :منها الوطين االقتصاد

، 1996/ 1991سنيت بني 1.7% مصر يف اإلمجايل احمللي الناتج يف السياحة مسامهة متوسط كان فقد املثال
 ويف، 1975 سنة  7.4% النمسا ويف ،1993سنة    3.8 %املتحدة اململكة النسبة يف هذه بلغت بينما

 متوسط كان حني ؛ يف1976سنة  5.0% كندا ويف،  3.0% سرايسو  ويف،  3.4%اسبانيا ويف، 5.1 %اليابان

 تونس، اجلزائر من كل يف 2001و 1991 سنيت بني احمللي اإلمجايل الناتج يف السياحية اإليرادات مسامهة

  1 .الرتتيب على  5.4%و  0.14%و  7.5% املغربية واململكة
م من حيث  األماكن الطبيعية زيارة وعلى الصعيد البيئي تعترب السياحة عامالً جاذبًا للسياح وإشباع رغبا

ا واحلياة  تمعات احمللية للتعرف على زيارة باإلضافة إىل  ،الفطريةاملختلفة والتعرف على تضاريسها وعلى نباتا ا
  . اوتقاليده اعادا

 تزال صناعة السياحة تواجه الكثري من الصعوبات اليت حالت ويف اجلزائر وباخلصوص يف والية مستغامن ال
حىت اآلن دون وصوهلا إىل املستوى املطلوب الذي يالءم ما متتلكه الوالية من املقومات الكثرية اليت جتعل منها 

ا مل حتتل يف املاضي موقعها املطلوب  دويل، وذلك و  مقصد سياحي حمليو  والية رائدة يف جمال السياحة أل
ذه الصناعة، ممّا انعكس سلبًا  كصناعة ذات أولوية، كما أنه ال توجد إسرتاتيجية واضحة ومتكاملة للنهوض 
على تقدمي منتج سياحي متكامل ومتنوع وغين باألنشطة السياحية املالئمة للمقومات السياحية املوجودة 

  .واليةال  يف
تمع احملليشاكل اليت تواجهها الوالية ومن أبرز امل كذلك عدم دراية و  عدم وجود وعي ثقايف لدى ا

 النمو الصناعي الذي صاحبه التلوث مبختلف انواعهو  القائمني على العمل السياحي بأمهية عوامل اجلذب بالوالية،
او  مساكن و  بني املواقع األثريةالفصل و  صعوبة التميز، خاصة تلوث مياه البحر بسبب القاء خملفات املصانع 

اورة،   2 .يةكذا مشكلة املومساملساحات اخلضراء ال تتناسب مع حجم السكان و قلة و  األهايل ا
يف حتقيق  ما دور السياحة البيئية :وانطالقا من هذا الطرح تربز مشكلة البحث املمكن صياغتها كاآليت

  ؟ التنمية املستدامة باجلزائر

                                                
لة"الدويل السياحي باألداء مقارن وضع يف مصر يف السياحي األداء" عرقي، إبراهيم حممد 1  يناير،  األول، العدد والتجارة، لالقتصاد العلمية ،ا

  .7 ص القاهرة، مشس، عني جامعة ، التجارة كلية ، 1998
  .مديرية السياحة لوالية مستغامن  2
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  :يلي البحث إىل مايهدف  :هدف الدراسة
التنمية السياحية املستدامة ومتطلبات تطبيقها، وذلك بغرض و  مفهوم السياحة البيئيةو  معىن إبراز -

  ن تقومي جتارب التنمية السياحية؛الوصول إىل معايري التنمية السياحية املستدامة اليت من خالهلا ميك
  وصف الوضع الراهن للسياحة البيئية يف اجلزائر؛  -
  .عرض دراسة حالة والية مستغامن -

  
  :التنمية المستدامةو  السياحة .1

هي الوثيقة الصادرة و  " مستقبلنا املشرتك"يعترب أهم املراجع اليت تطرقت اىل مفهوم التنمية املستدامة هو 
يف هذه الوثيقة جند التهميش و  ،1987ولندا عام  "استكهومل"التنمية الذي انعقد يف و  عن املؤمتر العاملي للبيئة

   3.دورها يف حتقيق التنمية املستدامةو  حيث مل يتم التطرق باحلديث عن السياحة، للدور الذي تلعبه السياحة
اخلطوط العريضة لتبين مفهوم االستدامة يف صناعة السياحة من خالل و  ولقد مت تقدمي املبادئ االساسية

ما التبين الفعلي أ، 1995جبزر كنارى باسبانيا عام  Lanzaroteالذي انعقد يف الوثيقة الصادرة عن املؤمتر العاملي 
 1997.4فكان من خالل قمة االرض اليت انعقدت يف نيويورك بالواليات املتحدة االمريكية عام 

  :مفهوم التنمية السياحية المستدامةـ 1ـ1
ا تنمية يبدأو  تعرف التنمية السياحية املستدامة   تنفيذها بعد دراسة علمية كاملة ،و خمطط  املتوازنة بأ

البيئية داخل الوطن ككل أو داخل أي اقليم من و  االجتماعيةو  داخل اطار التخطيط املتكامل للتنمية االقتصادية
   5.حضارية أو أيهماو  الدولة، تتجمع فيه مقومات التنمية السياحية من عناصر جذب طبيعية

ا 1993املنتزهات القومية يف عام و  عرف االحتاد االورويب للبيئةو    : التنمية السياحية املستدامة على ا
 6.بالبيئة املعمارية يرتقيو  حيقق التكامل االقتصادي واالجتماعيو  نشاط حيافظ على البيئة

أن التنمية السياحية املستدامة هي احملور االساسي يف  1993يف عام  Cooper & Archerويذكر  
ا التنمية اليت تقابل اعادة تقومي السياحة تمعات املضيفة احلالية،و  تشجع احتياجات السياحو  املستدامة ،على أ  ا

ا التنمية اليت تدير املوارد بأسلوب حيقق الفوائد االقتصاديةو   ضمان استفادة األجيال املستقبلية؛ كما أ
                                                
3 Wahab S. and Pigram J .J , Tourisme Development and Growt : the challange of  

Sustainability, First edition, Routledge, London, HK, 1992, p33. 
4  Holden A, Environment and Tourisme, First edition, Routledge, London, UK, 2000, p 165 . 

  .82، ص 1991، 1، مطبعة زهران، القاهرة، طلتنمية السياحيةين، اعبد الوهاب صالح الد 5
6 Eman Helmy, Towards Sustainable Planing for Tourism Development : Case Study on 

Egypt, An International Sustainble Development in Emerging Markets : Sustainable 
Development Forum, George Washington University, Alexandaria, Egypt, January 8-9, 1999, 
p58.  
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التنوع البيولوجي، و  استمرارية العمليات األيكولوجيةو  مع االبقاء على الوحدة الثقافية، اجلماليةو  االجتماعيةو 
     7.ومقومات احلياة األساسية

 التنمية السياحية التقليديةو  يوضح المقارنة بين التنمية السياحية المستدامة) 01( الجدول رقم  

دراسة تقوميية لبعض معايري التخطيط بقطاع الغردقةـ سفاجا، مذكرة : عطا اهللا فاروق عبد النيب حسانني، التنمية السياحية املستدامة :المصدر
  .62، ص 2003الفنادق، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، و  ماجستري، كلية السياحة

  
  
  
  

                                                
7 World Tourism Organization, sustainable Tourisme Developement : Guide for Local 

Planners, Madrid, Spain, 1993. 

  التنمية السياحية المستدامة  التنمية السياحية التقليدية
  ةـــــــــاهيم عامــــــمف

  تنمية تتم على مراحل  تنمية سريعة
  طاقة استيعابية معينةو  هلا حدود  ليس هلا حدود
  طويلة األجل  قصرية األجل
  سياحة الكيف  سياحة الكم

  ادارة عمليات التنمية عن طريق السكان احملليني  ادارة عمليات التنمية من اخلارج
  استراتيجيات التنمية

  أوال مث تنمية بعد ذلك ختطيط  تنمية بدون ختطيط
  ختطيط كامل متكامل  ختطيط جزئي لقطاعات منفصلة

  ختطيط األرضو  مراعاة الشروط البيئية يف البناء  الرتكيز على انشاء وحدات لقضاء االجازات
  أمناط معمارية حملية  مباين حضرية تقليدية

  برامج خطط مبنية على مفهوم االستدامة  برامج خطط ملشروعات
  مواصفات السائح

  جمموعات صغريةو  حركة أفراد  أعداد كثيفة من السياحو  جمموعات
  فرتات إقامة طويلة  فرتات اإلقامة قصرية

  هدوء يف األداءو  رزانة  أصوات مزعجةو  ضوضاء
  تكرار الزيارة مرة أخرى للمكان احتمال  يف الغالب زيارة واحدة للمكان

  التعليمو  من الثقافةمستوى عايل   مستويات ثقافية خمتلفة



 السياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر آثار رقيـة مالحي. أ

 

98 
 

 8:تتمثل أمهها يف: المستدامةأهداف التنمية و  مبادئ ـ2ـ1

 املوروثات الثقافية للمجتمع؛و  االهتمام ياملوارد الطبيعيةو  زيادة التقديرو  محاية البيئة -

 االرقاء باملستويات املعيشية؛و  مقابلة االحتياجات األساسية للعنصر البشري -

حلق يف االستفادة من كذلك بني األجيال املختلفة من حيث او  حتقيق العدالة على مستوى اجليل الواحد -
 ؛.......توزيع الدخولو  املوارد البيئية

 تنوع االقتصاد؛و  دخول جديدةو  بالتايل فرص العملو  خلق فرص جديدة لالستثمار -

 زيادة عوائد احلكومة من خالل فرض الضرائب يف خمتلف النشاطات السياحية؛ -

تمعات املضيفة؛و  حتسني النية االساسية -  اخلدمات العامة يف ا

 خلق أسواق جديدة للمنتجات احمللية؛ -

 السكان احملليني على حد سواء؛و  إتاحتها للسياحو  االرقاء مبستوى تسهيالت الرتفيه -

تمعات احمللية؛و  القضايا البيئية لدى السياح العاملنيو  االرقاء بالوعي البيئي -  ا

تمعات احمللية يف اختاذ قرارات التنمية السياحية - خلق تنمية سياحية مبنية على  بالتايلو  مشاركة ا
تمع؛  ا

 املنظومة الثقافية للمقاصد السياحية؛و  التشجيع على االهتمام بتأثريات السياحة على البيئة -

 الرقابة على الثأثريات السلبية للسياحة؛و  اجياد معايري للمحاسبة البيئية -

 .بيئة احمليطةختطيط املساحات االرضية مبا يتناسب مع الو  االستخدام الفعال لألرض -

  :معايير التنمية السياحية المستدامةو  أساليب تطبيق مبادئ .3.1
تشري األدبيات إىل أن النظريات فلسفات السياحة املستدامة تظل على هيئة ملسلمات إذا مل تعطي أو    

 9.توفر مقومات تطبيقها عند تنفيذ خمططات التنمية السياحية

وعلى الرغم من الصعوبات اليت تواجه تطبيق التنمية السياحية املستدامة، إال أنه ال يوجد خالف على   
من و  فاقتصاديات السوق ال حتقق بطبيعتها االستدامة 10.محاية املوارد الطبيعيةو  أمهية تبين مبادئ االستدامة الدارة

 11.األمهية مبكان تبين أدوات لتحقيقها

                                                
8 Eraqi M .I, Eco-TOURISME Resources Management : a case Study of  the Red Sea Coast of 

Egypt, An International Sustainble Development in Emerging Markets : Sustainable 
Development Forum, George Washington University, Alexandaria, Egypt, January 8-9, 2003, 
p173.  

9 Gunn C.A, and Var T, Tourism Planing, Fourth edition, Routledge, New York, USA, 2002, 
p463. 
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سي يف جناح التنمية السياحية يف املستقبل هو قدرة األجهزة واملنظمات القائمة على كما أن العامل األسا
النشاط السياحي يف التكيف مع التغري باعتباره حقيقة حتمية ألي نشاط إنساين باألسلوب الذي حيقق 

 12.االستدامة مبختلف أنواعه

لالستجابة للتغيري وما يتطلبه من إعادة و يعتمد مفهوم أفضل ممارسة إلدارة بيئية مبثابة االسلوب االمثل 
 االرتقاء مبستوى التخطيطو  هيكلة للعمليات املختلفة كما أنه يعترب االطار الشامل الذي  يقدم املعايري البيئية

  13.التنمية يف املناطق السياحيةو 
  :دارة البيئية إىليهدف مفهوم أفضل ممارسة إلو 

 املياه وغريها؛و  الطاقةو  الرتبةو  األرضاالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية مثل  -

 الغازية؛و  السائلةو  العمل على خفض نسب الثلوث بأشكاله املختلفة، الصلبة -

احلفاظ على و  النظام األيكولوجيو  احليواناتو  احلفاظ على التنوع البيولوجي من خالل محاية النباتات -
 املناطق ذات احلساسية العالية؛

غريها مع العمل و  تراث معماريو  تقاليدو  الثقايف بأشكاله املختلفة من عادات احلفاظ على الثرات -
 على تكامل الثقافات احمللية؛

تمع يف عمليات التنمية؛ -  املشاركة احمللية لكافة طوائف ا

 املنتجات احمللية؛و  استخدام العمالة -

 التقليل من املواد الكيماوية امللوثة للرتبة؛ -

 ط البيئية يف كافة مراحل التنمية السياحية؛وضع سياسة تراعي الشرو  -

 .األخذ باالعتبار شكاوي السائحني -

  14:هيو  هناك مراحل عديدة ملفهوم أفضل ممارسة إلدارة البيئةو 
 على املنشآت اليت تلوث البيئة؛ غراماتو  مثل فرض مبالغ نقدية: املدخل االقتصادي  -

                                                                                                                                 
10 Pearson C.S, Economics and the Global Environment, First edition, Cambridge University 

Press, Cambridge, UK, 2000, p 463. 
11 Theobald W.F, Global Tourism, second edition, Butterworth Heinemann, Oxford, HK, 1998, 

p361 . 
12 Wahab S. and Pigram J .J , Tourisme Development and Growt : the challange of  

Sustainability, First edition, Routledge, London, HK, 1992, p27. 
13 Webster K, Environmental Management in the Hospitality Industry, First edition, Cromwell 

Press LTD, London,UK, 2000, p217.  
14 Aronssont L, The Development of Sustainable Tourism, First edition, Bass Press, London, 

UK, 2000, p 174 . 
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املتعلقة باستخدام املوارد السياحية فضال عن توفري التعليمات و  التشريعات: واإلداري املدخل القانوين -
 اهليكل االداري الذي حيقق ذلك؛

 استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة يف ادارة العمليات السياحية؛: مدخل فين -

تمعات املضيفة جتاه السياحة: مدخل ثقايف -  .مثل قياس اجتاهات ا

يئية يعترب الطريقة املثلى لبقاء املناطق السياحية يف املنافسة مما تقدم يتضح أن مفهوم أفضل ممارسة الدارة ب
  . بكفاءة مع احملافظة على املوارد الطبيعية،و اليت تعترب من عوامل اجلذب االساسية يف السياحة

أو الفين ، وميكن القول بأن تبين أي مدخل من مداخل هذا املفهوم ـ االقتصادي أو القانوين أو االداري  
ا املنطقة السياحية يف دورة حياة منطقة  اجلذبأو الثقايف   ـ سوف يتوقف على مدى مالئمته للمرحلة اليت متر 

  .إن كانت الفاعلية تكمن يف تبين أكثر من مدخل واحد يف املنطقة السياحية الواحدةو  أهداف التنمية فيها،و 
املستدامة، يتم فيما يلي عرض مناذج من أفضل ونظرا المهية املمارسات العلمية يف حتقيق التنمية السياحية 

بالتايل للتنمية و  ما متثله من مداخل خمتلفة لالدارة البيئيةو  البيئية يف بعض مناطق العامل، لإلدارةاملمارسات 
  .السياحية املستدامة

  
  : التنمية السياحية المستدامة من واقع التجارب العملية ـ 4ـ 1

  :من املزايا ميكن إمجاهلا فيما يلي لعديدالدراسة احلالة 
  تقدمي أمثلة لقضايا معينة تتم مناقشتها؛ -
ا يف املمارسات العملية؛و  ختترب املبادئ النظرية -   مدى االلتزام 
االسرتاتيجيات املختلفة اليت يتبناها صناع القرار يف عمليات و  األساليبو  تساعد على تقومي األدوات -

  .سواء كانت يف الوقت احلايل أو يف املستقبل التخطيط ووضع سياسات التنمية
  

 15:تجربة غانا.1.4.1

 عدم وجود اسرتاتيجية شاملة للتنمية السياحية يف غانا مناسبة للمجتمع احمللي: المشكلة.  
 الثقايف و  التخطيط  لتنمية سياحية  حتافظ على الثراث البيئي والتارخيي: مفهوم التنمية السياحية المستدامة

 . يف غانا

  

                                                
15 Word Tourism Organization, Guide for Local Authorities on Developing Suctainable 

Tourism : Supplementary Volune on Sub- Saharan Africa, Madrid, Spain, 1999, pp 49- 51. 
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 االجراءات التي تم القيام بهاو  البرامج: 

 اعداد خطة للتنمية السياحية على املستوى القومي؛ -

 خطة للتمويل املايل للتنمية السياحية؛و  اعداد برامج عمل -

 اعداد دراسات اجلدوى املختلفة هلا؛و  حتديد مشروعات التنمية السياحية ذات االولوية يف التنفيذ -

 االحباث  اخلاصة بتدريب العاملني باألجهزة احلكومية العاملة يف القطاع السياحيو  القيام بالدراسات -
 أعماله؛و 

 اليت يرجع تارخيها اىل القرنني اخلامس عشرو  احلصون التارخييةو  صيانة القالعو  تبين برنامج حلماية -
 السادس عشر امليالديني؛و 

ة لالنفاق على برنامج احلماية هلذه فرض رسوم دخول اىل املزارات السياحيو  ختصيص مبالغ نقدية  -
 املناطق؛

 حتويل مراكز بيع العبيد القدمية اىل حمطات ترانزيت توفر فرص عملو ، تنمية طريق العبيد السياحي -
ذه املراكز؛و   دخول للمجتمع احمللي  احمليط 

 التنمية السياحية ملباين القرن التاسع عشر ذات األمهية التارخيية؛و  التخطيط -

حلماية  احلياة الربية عن طرق إنشاء منتزهات قومية بوصفها حمميات طبيعية  مثل منتزه كاكوم برنامج  -
 القومي؛ 

الرحالت للسياحة البيئية يف املناطق ذات و  تنمية السياحة البيئية يف غانا من خالل تصميم ثالثة برامج -
 احلساسية اخلاصة؛

ا بواسطة القرويني؛تنمية  مراكز الصناعات احلرفية احمللية يف القرى  -  يتم ادار

 .سياحة املزارعو  تنمية السياحة الريفية -

 النتائج التي ترتبت على هذه التجربة: 

 األماكن احملميةو  مزيد من الدخول عن طريق فرض رسوم للدخول اىل اآلثارو  خلق فرص للعمالة -
 التذكارات احمللية؛و  كذلك من بيع التحفو 

قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مبنح إعانات مالية بصفة منتظمة للتشجيع على استمرارية هذا  -
 الربنامج؛

قيام السائحني ) سياحة احلنني إىل املاضي(خلق سوق جديد للسياحة يف غانا ممثل يف السياحة العرقية  -
ترحيلهم إىل و  يها بيع أجدادهم الزنوجاألمريكيني من أصل افريقي بزيارة مراكز بيع العبيد اليت مت ف

 .الواليات املتحدة األمريكية



 السياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر آثار رقيـة مالحي. أ

 

102 
 

 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 

التارخيي يف اجلزائر؛ فمثال يكمن و  ميكن االستفادة من هذه التجربة باحلفاظ على الرتاث الطبيعي
خملفات احلرب و  احملافظة على آثارغريها من الدول عن طريق و  أملانياو  استقطاب شرائح سياحية من أسواق فرنسا

مراعاة الشروط البيئية من و  العاملية الثانية يف الصحراء، أيضا إمكانية تنمية السياحة البيئية املبنية على االتزان البيئي
  .خالل رحالت السفاري ملشاهدة احلفريات يف منطقة تلمسان على سبيل املثال

  
  16:بالواليات المتحدة األمريكية تجربة منتجع كانيون رانتش.2.4.1
 جتنب ثلوت و  افتقاد املنتجع لربنامج حيقق الكفاءة  االقتصادية يف االستفادة من املخلفات الصلبة: المشكلة

 .البيئة

 الذي يرتتب عليه التقليل يف مدخالت و  التقليل من املخلفات الصلبة :مفهوم التنمية السياحية المستدامة
 .بالتايل التقليل من فاقد االنتاجو  املنتوجتعظيم جودة و  االنتاج

 البرامج التي تم القيام بهاو  الخطوات : 

ا؛و  تبين برنامج لتدوير العديد من واملنتجات -  يتوىل العاملني باملنتجع القيام 

 إعادة استخدامها مرة أخرى؛و  قيام قسم املشرتيات بتجميع األواين املصنوعة من البالستيك -

 االستفادة منها بعد ذلك؛و  زجاجات مياه الستخدامها طوال فرتة االقامةمت إعطاء النزالء  -

 يف كافرتيا العاملني مت إلقاء احملاضرات عن موضوعات خمتلفة مثل املبادئ األساسية لعملية التدوير -
اىل تزويد النزالء بفناجني شاي معادة  باإلضافةاملنتجات املصنوعة من املواد اليت مت تدويرها، و 

 اليت مت تصنيعها من البالستيك الذي مت تدويره؛و  داماالستخ

 نيوماألملو  مزجها مع بعضها البعض مثل األواين املكونة من الزجاجو  تدير العديد من املنتجات -
والذي يتكون من ورق عادي مضاف ، اليت تسمى باألواين اخلليط، كذلك الورق اخلليطو  البالستيكو 

 .إليه ورق اجلرائد

 1994طن من املواد املعاد تدويرها يف عام  43قام املنتجع بإنتاج  :التي ترتبت على هذه التجربة النتائج. 

 
 
  

                                                
، مذكرة ماجستري، كلية دراسة تقويمية لبعض معايير التخطيط بقطاع الغردقةـ سفاجا: التنمية السياحية المستدامةعطا اهللا فاروق عبد النيب حسانني،  16

   .63، ص 2003السياحة والفنادق، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 
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 الدروس المستفادة من هذه التجربة: 

ذه التجربة يف االدارة البيئية السليمة للكميات املختلفة من خملفات الصلبة الناجتة عن  ميكن االسرتشاد 
االصابة و  خاصة املناطق الساحلية، واليت يؤدي تراكمها إىل انبعاث روائح كريهةو  اجلزائراملنتجعات السياحية  يف 

ا اىل املنظر العام   .باألمراض فضال عن إساء
  

 17:تجربة الحاجز المرجاني العظيم  بأستراليا.3.4.1

 عدم االستغالل األمثل للموارد يف املنطقةو  تداخل النشاطات االقتصادية: المشكلة. 

 التخطيط االسرتاتيجي لتنمية سياحية متكاملة ألعظم حاجز مرجاين : مفهوم التنمية السياحية المستدامة
 .يف العامل

 ما تم اتخاذه من خطوات: 

تسجيلها كثرات عاملي يف عام و  ،1975إعالن املنطقة حممية حبرية طبيعية متعددة االستخدام يف عام  -
 طبقا ملعايري منظمة املالحة العاملية؛ 1990تصنيفها كمنطقة ذات حساسية خاصة يف عام و  ،1981

 هي الكومنولث  األسرتايل؛و  متابعة أكرب سلطة حكوميةو  وضع املنطقة حتت إشراف -

سوف تنتهي عام و  1994سنة بدأت منذ عام  25وضع خطة اسرتاتيجية طويلة األجل للمنطقة ملدة  -
 ؛2019

 دارة املنطقة؛ليون دوالر سنويا إلم 100سنوات بتمويل  5األجل ملدة  وضع خطة قصرية -

ا مما يساعد على  Sub-Systemsتقسيم املنطقة اىل مناطق أصغر بنظام  - لكل منها استخدام خاص 
 .األدلة املناسبةو  عدم تداخل النشاطات مع توفري اخلرائط

 النتائج التي ترتبت على هذه التجربة: 

 العائلي اىل السياحة املعتمدة على تكنولوجيا عاليةو  باملنطقة من املستوى العاديتطورت السياحة  -
 مستوى تسويقي رفيع؛و 

 مليون دوالر من الرياضات البحرية؛ 700حتقيق دخل سنوي يقدر ب  -

 .التقليدي لألمساكو  الرتفيهيو  مليون دوالر سنويا من الصيد التجاري 400حتقيق حوايل  -

  دارة احملميات الطبيعية البحرية على إأمهية اتباع أفضل األساليب يف  :هذه التجربةالدروس المستفادة من
  .السواحل اجلزائرية

                                                
17 Biliana Cicin –Sain and Knech R.W, Integrated Coastal and Ocean Management : Concept 

and practices, First edition, Island Press, Washington, DC, USA, 1998, p 225. 
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ا مجيعا ختاطب التنمية السياحية املستدامة مبداخل خمتلفة، فمنها  من حتليل التجارب العملية يتضح لنا أ
منها و  ما خياطب التخطيط للتنمية السياحية املستدامة باعتبارها سياسة شاملة على نطاق اإلقليم أو الدولة ككل،

من خياطب جزئية معينة من التخطيط حمل االهتمام، فقد تكون املشاركة الشعبية للمجتمع احمللي يف التنمية أو 
 بيئيا أو التخلص من املخلفات الصلبة أو ترشيد استهالك الطاقةاملعاجلة  ملياه الصرف الصحي بالطرق املالئمة 

  .     غريها من القضايا حمل اهتمام التنمية السياحية املستدامةو  ادارة املياه العذبة أو ختطيط املساحات األرضيةو 
  
  :التنمية السياحية المستدامة في الجزائر .2

ا الـمحلية وبالرتاث الثقايف تتمتع اجلزائر عامليا بالـموقع الـجغرايف  االستثنائي، وبالتنوع الكبري يف خصوصيا
والرصيد الطبيعي وبشبكة نقل هي قيد اإلنـجاز وفق الـمقاييس الدولية، تتيح مجيع التـنقالت عرب الطرق السيارة 

عات قليلة، والـموانئ والـمطارات؛ ناهيك عن وسائل اإلعالم واالتصال، بـما يسمح بااللتحاق، يف ظرف سا
بأبعد الوجهات العالـمية، فعمدت الـجزائر إىل وضع خمطط توجيهي للتهيئة السياحية وقد انطلق العمل به 

  .أجل لالنتهاء من تطبيقهآخر ك   2025وحددت سنة 
  

  :2025مخطط األعمال للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  .1.2
اإلطار االسرتاتيجي املرجعي للسياسة السياحية يف ، 2025يشكل املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

  :مبوجبه تقوم الدولة بـو  اجلزائر
، املدى املتوسط 2009على املدى القصري ، اإلعالن عن رؤيتها للتنمية السياحية الوطنية ملختلف اآلفاق

 .حبيث تصبح اجلزائر بلدا متلقي أي مستقبل وذلك يف إطار التنمية املستدامة، 2025واملدى الطويل  2015

يعترب املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية : حتديد أدوات لتنفيذه مع توضيح شروط إمكانية حتقيق ذلك
الذي من خالله تبني الدولة جلميع القطاعات ، 2015أحد مكونات املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية  2025

  .2025قليمي آلفاق واملناطق مشروعها السياحي اإل
أداة ترتجم إرادة الدولة يف تثمني القدرات ، 2025عليه، يصبح املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية و 

الطبيعية، الثقافية والتارخيية للبالد ووضعها يف خدمة السياحة اجلزائرية لرتقيتها إىل صف الوجهات املميزة يف املنطقة 
ذا سيمنح هذا ا ملخطط جممل البالد ولكل جزء من الرتاب الوطين، التوجيهات اإلسرتاتيجية األوروـ متوسطية، 

ويعترب كذلك حصيلة ناضجة ملسار طويل من األحباث، . للتهيئة السياحية يف إطار من التنمية املستدامة
لني التحريات، الدراسات، املشاورات واخلربات، إنه حصيلة لتالحق أفكار واستشارات موسعة دارت مع املتعام

  .الوطنيني واحملليني، العموميني واخلواص طيلة انعقاد اجللسات اجلهوية وعمليات اإلثراء اليت أسفرت عنها
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يف كافة مراحل تطوره من اإلعداد ، 2025يتمثل الرهان يف مالئمة املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 
إطارات فندقية، أصحاب : ني يف السياحة مبختلف الرتبوالتنفيذ واملتابعة مع املتعاملني والفاعلني املركزيني واحمللي

  . مطاعم، القائمني على الرحالت، املرشدين، الفاعلني واجلمعيات
  

  :محاورمن ستة  2025يتكون التقرير العام حول المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية . 2.2
  تشخيص السياحة اجلزائرية؛: التشخيص -
  السياحي ذات األولية؛برامج العمل و  احلركات اخلمس -
  األقطاب السياحية لالمتياز والقرى السياحية لالمتياز ؛ -
  املخطط العمليايت؛ :2025تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  -
  املشاريع السياحية ذات األولوية؛ -
  .2025تلخيص عام للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  -

  . 2009 / 2007وانطالقة  2025حتول اجلزائر إىل بلد سياحي يف آفاق  حول احملاورتتحدث هذه و 
يئة  2025يعتمد تنفيذ املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية  على مقاربة تدمج جممل العوامل املسامهة يف 

ء األمر الذي يستدعي وضع هيئات للقيادة على املستوى الوطين جتمع أهم الفاعلني والشركا. سياحية منسجمة
 2009 / 2007ويقوم االنطالق. العموميني واخلواص ومكاتب التهيئة ذات البعد الدويل بصفتها هيئة للوساطة

على جتسيد األقطاب األوىل والقرى السياحية لالمتياز  2015يف إطار حتول اجلزائر إىل بلد سياحي يف آفاق 
يستدعي باخلصوص تطهري العقار السياحي  املندجمة كمشاريع ذات أولوية وروافع لالنطالق السياحي، هذا ما

على مستوى مناطق التوسع السياحي واألرضيات املندجمة املخصصة للتوسع السياحي، كذلك إلجناز هياكل 
  .الدخول إىل خارج مناطق التوسع السياحي

ي يتم تفعيل األثر السياحي بدفع من املشاريع ذات األولوية احملددة مسبقا من طرف املخطط التوجيه
  : مثل 2025للتهيئة السياحية 

االستثمار السياحي الوطين؛ فنادق الشبكة؛ القرى السياحية لالمتياز األرضيات اجلديدة املندجمة 
  .املخصصة للتوسع السياحي

املبادئ  سيتم وضع تسيري سياحي جديد ملرافقة هذه احلركيات، يهدف إىل تشجيع إقامة تفاعل بناء بني
  :الثالثة املكونة للتنمية السياحية

الدولة تبقى حمرك للتنمية ترمي إىل خلق بيئة سياحية وقانونية مالئمة وبرامج للتنمية، وضع الوجهة  -
 وعالمتها؛



 السياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر آثار رقيـة مالحي. أ

 

106 
 

 الفاعلون االقتصاديون الذين حيملون املشاريع  وخيلقون املوارد وينشئون الوظائف؛ -

تمع املدين الذي يسهل التفاعل  - السياسي واالجتماعي، البحث ومساعدة السكان على املشاركة يف ا
 .األنشطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية

  
  :التنمية السياحية المستدامة في والية مستغانم .3

وفيما يلي سيتم التطرق ، تزخر منطقة مستغامن بالعديد من املقومات اليت متكن من خالهلا جذب السياح
  .آفاق التنمية السياحية  املستدامة يف والية مستغامنو  السياحية للمنطقةإىل املقومات 

  : مقومات السياحية في والية مستغانم .1.3
، 2كم  2269تعترب والية مستغامن مدينة سياحية، تقع يف الشمال الغريب من الوطن؛ تغطي مساحة قدرها 

حيدها مشاال البحر األبيض املتوسط، غربا والييت وهران ومعسكر، شرقا ، 2كم224ذات واجهة حبرية متتد طول 
  .11والية شلف وجنوبا والية غليزان، وجيتازها الطريق الوطين رقم 

املناخ اللطيف واهلادئ؛ صدق املواقع احملمية؛ سهولة الوصول إليها  :متتاز الصورة السياحية للوالية بالعوامل التالية
ا من مطار تنوع الرتاث ؛ طرق وطنية إضافة إىل وجود امليناء التجاري الكبري أربعةوجتتازها  ؛وهران بسبب قر

ا البحرية   .الثقايف ومقوما
ا والية مستغامن نذكر  :من بني املقومات السياحية اليت تزخر 

 يضم املنطقة املغطاة بأمواج البحر يف أعلى مستواها  الشاطئ هو شريط إقليمي للساحل الطبيعي،: الشواطئ
خالل السنة يف الظروف اجلوية العادية وامللحقات املصاحبة هلا واليت تضبط حدودها حبكم موقعها وقابليتها 

 11شاطئا حمميا و 21متلك والية مستغامن  18.السياحية الستقبال بعض اهليئات بغرض استغالهلا السياحي
  19.شاطئا غري حممي

 ا ينابيع املياه املعدنية احلارة اليت تستخدم للعالج من الكثري من : أماكن السياحة العالجية ويقصد 
 :ينابيع معدنية من أمهها"  3"ومتتلك والية مستغامن ثالث. األمراض اليت تصيب اإلنسان

ولكنها ما تزال تعاين من ضعف يف االستثمار أو   الذي يصب على مدار السنة: منبع عين نويصي -
  اجلذب السياحي؛

درجة مؤوية، رغم سهولة الوصول  25يقع ببلدية سريات، حيث تصل درجة حرارة مياهه : منبع مكبرتة -
  يعترب ماؤه جيد لألمراض اجللدية؛و  إليه فهو قليل االستعمال،

                                                
  9، صهـ 1423عام ذو احلجة  18. 11، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةنص قانوين خاص بالسياحة يف   18
   .مديرية السياحة لوالية مستغامن 19
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  . وصول إليه، وهو منبع غري مستغليقع ببلدية سيدي علي، حبيث يصعب ال: منبع سيدي بشاعة -
ضرحيا وزاوية، تستقطب سنويا عددا معتربا  39يف إطار العلوم الدينية تتضمن الوالية : المعالم الدينية -

   .من السياح املهتمني بالثقافة الدينية مثل الزاوية التجانية، البوزيدية والعالوية 
  :سنويا العديد من املهرجانات، من أمهها  تنظم والية مستغامن :المعالم الثقافية -

 املهرجان الوطين ملسرح اهلواة الذي ينظم يف شهر جويلية من كل سنة؛ 

 املهرجان الوطين للمسرح املدرسي الذي ينظم يف نفس الفرتة؛ 

  مهرجان سيدي خلضر بن خلوف الذي ينظم يف دائرة سيدي خلضر يف شهر أوت من كل
 ذات طابع شعيب؛ سنة على شكل حفالت موسيقية

 املهرجان الوطين للرتاث العيساوي الذي ينظم يف كل صائفة؛ 

  مهرجان الشعر واملوسيقى البدوية الذي ينظم يف شهر سبتمرب من كل سنة يف دائرة عني
 تادلس؛

  مهرجانات الوعدات من أبرزها وعدة سيدي بلقاسم، وعدة سيدي بن ذهيبة، وعدة سيدي
 الشارف؛

 تظم جمموعة من النحوت؛ مغارات ماسرة اليت 

  يف عهد االحتالل الفرنسي؛ 1878الذي أنشئ سنة " رأس إيفي"منارة 

 مهرجان املوسيقى األندلسية.  
تشكل الغابات ثروة طبيعية وسياحية لوالية مستغامن، من أمهها غابة بن  :الغابات واألماكن الخالبة -

غابة شواشي سيدي لعريب، غابة ستيديا،  عبد املالك رمضان، غابة سيدي منصور، غابة السوافلية،
باإلضافة إىل أماكن خالبة تدعم السياحة الطبيعية للوالية، منها مغارات عني النويصي،  .جبل الديس

كما تساهم . الكاف لصفر؛ شالالت ومغارات سداوة، حديقة الصور، مستنقع املقطع، سد كراميس
  .البيئية، الصيد واالستجمامجبال الظهرة يف السياحة الطبيعية، العلمية، 

لوالية مستغامن بطابع ) تيجديت، املطمر، التبانة(متتاز املدن القدمية : المعالم األثرية والمتاحف -
   20.معماري يعود إىل القرن السادس عشر والسابع عشر؛ وبأحياء تشبه أحياء القصبة لوالية اجلزائر

                                                
  .مديرية السياحة لوالية مستغامن  20
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ب الذي بين من قبل األتراك، برج احملل الذي بين عام من األماكن األثرية لوالية مستغامن جند صور العر 
امليناء القدمي من عهد  وقصر الباي حممد الكبري، 1340، متحف دار القايد، اجلامع الكبري الذي بين سنة 1082

  21.الرومان املتواجد ببحارة  ببلدية بوغامل
  

  :آفاق التنمية السياحية المستدامة في مستغانم.2.3
والذي  2003فرباير 17املوافق لـ  1423ذي احلجة عام  16املؤرخ يف  01 -03مبوجب املرسوم رقم 

تتخذ اجلزائر إجراءات وأعمال الدعم وتقدم املساعدات ومتنح  18يتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة، وفقا للمادة 
قصد تشجيع  التنمية السريعة واملستدامة للسياحة االمتيازات املالية واجلبائية، النوعية اخلاصة باالستثمار السياحي 

كما تسعى يف هذا اإلطار إىل استحداث أدوات أخرى لدعم   .واستحداث آثار اجيابية على االقتصاد الوطين
   22:دف 19عملية التنمية السياحية، وذلك حسب املادة 

  إعطاء دفع للنمو االقتصادي؛ -
  التطور والتكيف التكنولوجي؛إدراج التنمية السياحية ضمن ديناميكية  -
  تشجيع إحداث مؤسسات جديدة وتوسيع جمال نشاطها؛ -
  ترقية نشر اإلعالم ذو الطابع التجاري االقتصادي واملهين املتعلق بقطاع السياحة؛ -
  تشجيع كل عمل يرمي إىل رفع عدد مواقع هياكل االستقبال املوجهة للسياحة؛ -
  تشجيع القدرة التنافسية داخل القطاع؛ -
  قية حميط مالئم لتحفيز روح املبادرة لتطوير السياحة؛تر  -
  اعتماد سياسة تكوين وتسيري املوارد البشرية بتشجيع االحرتافية وروح اإلبداع واالبتكار؛ -
م؛ -   متكني املستثمرين من االستفادة من األدوات واخلدمات املالية املالئمة مع متطلبا
  ملفات متويل املشاريع السياحة؛حتسني اخلدمات البنكية املتعلقة بدراسة  -
تشجيع بروز حميط اقتصادي وقانوين يوفر الدعم لألنشطة السياحية ويضمن شروط ترقيتها وتثمينها يف  -

 .إطار منسجم

                                                
  دار الثقافة لوالية مستغامن  21
 .7، ص 2003فرباير سنة  19هـ،  1423عام ذو احلجة  18. 11، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةنص قانوين خاص بالسياحة يف   22
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  23:مناطق التوسع السياحي بوالية مستغانم. 1.2.3
 15من خالل التخطيط للقيام بتهيئة وتوسيع  تسعى والية مستغامن بدورها إىل النهوض بقطاع السياحة،

قد خصصت الوالية . 05/11/1988 املؤرخ يف 232-88منطقة سياحية، حددت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
يئة وتنظيف الشواطئ ملوسم االصطياف لسنة    .2478478600يقدر بـ  2011غالفا ماليا خاصا بعملية 

جدول . هكتار مساحة قابلة للبناء 1797,1هكتار، منها  4238,1ق تبلغ املساحة اإلمجالية هلذه املناط
  .املوايل يلخص مناطق التوسع السياحي بوالية مستغامن

  
  مناطق التوسع السياحي بوالية مستغانم: 02جدول رقم 

منطقة التوسع 
منطقة التوسع   البلدية  السياحي

منطقة التوسع   البلدية  السياحي
  البلدية  السياحي

    رأس إيفي  فرناكة  املقطع
بن عبد املالك 

  رمضان

  سيدي خلضر  عني ابراهيم

  زريفة  بن ع م رمضان   ستيديا  ستيديا
  خضرة

  كاف قادوس  حجاج  حجاج   مزغران  أوريعةـ صبالت
  خروبة

  مستغامن
    الكاف األصفر 

  سيدي خلضر
  عشعاشة  سيدي عبد القادر

  اوالد بوغامل  حبارة  امليناء الصغري   شلف شاطئ
  مديرية السياحة لوالية مستغانم: المصدر

هي واقعة بني منطقيت التوسع و  ،16لتصنيفها كمنطقة التوسع السياحي " الصخرة"مت اقرتاح منطقة 
  .هكتار 130شاطئ شلف حبث تبلغ مساحتها و  رأس إيفي: السياحي

يئة أول قطب منوذجي لالستثمار السياحي  بادرت والية مستغامن 1987يف سنة  بالشروع يف دراسة 
هكتار قابلة للبناء، والذي ميثل اآلن القطب  32هكتار، منها  42بالوالية مبنطقة صبالت اليت حتتل مساحة 

 884مشاريع منجزة، واليت توفر طاقة إيواء تقدر بـ  10السياحي الوحيد الذي ترتكز فيه املشاريع السياحية، منها 
  .سرير باإلضافة إىل املشاريع اليت هي يف طور اإلجناز

يئة منطقيت التوسع السياحي       بن عبد املالك "لقد قامت الوكالة الوطنية للتنمية السياحية بدراسة 
يئة املنطقتني" رأس إيفي"و" رمضان   .اللتني انتهتا ومت املصادقة عليهما يف انتظار الشروع يف عملية 

  

                                                
كل منطقة أو امتداد من االقليم بصفات أو خبصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة مؤهلة   :مناطق التوسع السياحي 23

  . إلقامة أو تنمية مؤسسة سياحية ، وميكن إستغالهلا يف تنمية منط أو أكثر من السياحة ذات املردودية
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  : االستثمار السياحي بوالية مستغانم. 2.2.3
بالنسبة لالستثمار السياحي بوالية مستغامن هنالك مشاريع سياحية منجزة واألخرى يف طور اإلجناز،       

  :مشاريع سياحية متوقفة، وطلبات االستثمار السياحي اليت سجلتها مديرية السياحة، مشاريع سياحية مربجمة
  :المشاريع السياحية المنجزة في والية مستغانم -أ

 فندق حضري؛، فندقني مبنطقة صبالت: سرير 198فنادق بسعة  03 -

سرير، مبنطقة صبالت ومنطقة التوسع السياحي بن عبد املالك  700إقامات سياحية بسعة  04 -
 رمضان؛

 ."وريعة"ــــ سرير، ب 28بسعة  )موتيل (نزل طريق 01 -

  :في والية مستغانم 2010المشاريع السياحية في طور االنجاز لسنة -ب
منصب شغل منها  770سرير مقابل خلق حوايل  5347مشروع حبيث تقدر سعة االستقبال بـ  38 -

مركز عطل تابع للحرس  فنادق حضرية ببلدية مستغامن، 03مشروع سياحي بقطب صبالت،  32
البلدي بنب عبد املالك رمضان واآلخر تابع لإلدارة احمللية للوالية بامليناء الصغري، ونزل طريق ببلدية 

  سريات؛
ذه املشاريع تقدر بـ  -   ؛% 50النسبة املتوسطة لتقدم األشغال 
 38إىل  2010مشروع ارتفع سنة  24اليت كان عدد املشاريع فيها يقدر بـ  2005مقارنة بسنة  -

   .مشروع 14مشروع وذلك بزيادة 
وواحد باستـيدية يف طور اإلجناز ، فتـح قريباسرير سي) 50(ء بيت الشباب خبروبة أيضا يتسع لــــ بنا -

  إضافة إىل مركز العطل بستيدية دائما؛
م بسيدي خلضر - األشغال دم فالنسبة املئوية لتق. خميمات صيفية خاصة بأعوان احلماية املدنية وعائال

  ؛℅ 50 هلذه املشاريع تقدر بـــــ
يئة الساحل  منحدر إفريز  - ـذوب إىل غاية صبالت؛) كورنيش ( إعادة    من سـيدي ا
يت دراسته ) 300( إنشاء خميم للشباب بوريعة يتسع لـــ -   .سرير ُأ

مشروعا، مت ) 14(دة مشروعا، ارتفـع بزيا) 24( كان عدد املـشاريع يقدر بــــ  2005 مقارنة بسنة       
   24.بقطب صبالت 2008انطالقها منذ سنة 

  

                                                
  .مديرية التخطيط والتعمري لوالية مستغامن  24



 السياحة البيئية على التنمية المستدامة في الجزائر آثار رقيـة مالحي. أ

 

111 
 

  :مشاريع مرتقبة أخرى لها عالقة بقطاع التنمية السياحية -ج 
تزيد من انتعاش و  غري مباشرة بالسياحة ،تعطي صورة أمجل للمنطقةو  هناك عدة مشاريع هلا عالقة مباشرة

  :بينها ما يليمن  اقتصادها،كما هلا تأثري إجيايب جلذب السياح،
  اقتصاديةمشاريع ذات أغراض:  

الرابط بني بلدية مستـغامن وبلدية كل ) كلم  32(الذي يتـراوح طوله ، )11(حتديث الطريق الوطين رقم  -
  من سيدي خلضر وبن عبد املالك رمضان، ذلك لتجنب حوادث املرور والتخفيف من الزمحة واملخاطر؛

  إنشاء ميناء جوي قيد اإلجناز؛ -
إنشاء حمطة نقل للمسافرين جديدة ببلدية مستغامن، وذلك لتخفيف الضغط على احملطة األوىل وتوفري  -

  الراحة والوقت للسياح ؛
اية سـنة  - منصب شغل  1000، يوفر 2010إنشاء ميناء للصيد بصالمندر جتاري وللسفر، انطالقا من 

  مباشر وغري مباشر؛
حيقق ) كلم53.4(على يرتاوح طوله ) ، ارزيو ووهرانمستغامن(إنشاء مصب مائي يربط بني قنوات  -

  . رغبات وحاجات املستهلكني
 من بني املشاريع الثقافية اليت متت دراستها، واليت هي يف طور اإلجناز ما  :مشاريع ذات أغراض ثقافية

  25:يلي
اء؛ -   إنشاء مسرح جهوي على يف طريق اإل
  إنشاء معهد موسيقي جبوار املسرح اجلهوي؛ -
ُشرع يف التشييد؛ - يت دراسته، وسي   إنشاء املتحف اجلهوي، ُأ
  إنشاء مركز ثقايف جماور املسرح اجلهوي؛ -
  إجناز ملحقة للمكتبة الوطنية تابعة للحامة املتواجدة باجلزائر العاصمة؛ -
  مكتبة جديدة موزعة على خمتلف البلديات يف املنطقة؛  26إنشاء  -
  سرير؛  60 ة خاصة لطلبتها تسع لــــيلة مع إقامإنشاء مدرسة الفنون اجلم -
يئة دار الثقافة -   ودار الراحة للمجاهدين بأوريعة؛، إعادة 
  يئة ضريح سيدي خلضر بن خلوف؛ -
يئة قاعة السينما اإلفريقية -   . إعادة 

                                                
  .مديرية التخطيط التعمري والبناء بوالية مستغامن  25
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 من بني هذه املشاريع نذكر ما يلي:  مشاريع ذات أغراض رياضية:  
، )القطب املمتاز(متفرج  50.000 الذي يتسـع لــــ" صبالت" ي بالقرب منإنشاء املركب األومليب الرياض -

يت  املـحالت التجارية والفنادق، أيوجد به مسبح وقاعات للرياضة واملالحق األرضـية، إضافة إىل
دراسته من طرف مستثمرين كوريني، وقريبا سيبدأ يف اإلجناز، هذا ما سيدعم وينشط السياحة الرياضية 

  باملنطقة؛
بلدية ستيدية وعني تادلس؛ إجناز معهد ، عشعاشة: إنشاء ثالث مسابح شبه أوملبية بالبلديات التالية -

   . الرياضة خبروبة
 توجد عدة مشاريع ذات أغراض دينية منها ما سيتم ذكره:  مشاريع ذات أغراض دينية:  

  منها يف طريق اإلجناز؛ 60مسجدا و 277إنشاء  -
  .مدرسة منها جاهزة، ومنها يف طور اإلجناز 145عددها إجناز عدة مدارس قرآنية يقدر  -
 ال من بينها ما يلي:   مشاريع ذات أغراض إجتماعية   :مت إنشاء العديد من املشاريع يف هذا ا

وذلك لتخفيف الضغط  بوقريات، عشعاشة، ماسرى، عني النويصي: بناء ثالث مستشفيات ببلديات -
  سرير لكل مستشفى؛ 60. على املستشفى املركزي املتواجد ببلدية مستغامن ومستشفى عني تادلس

  . سريرا  240إنشاء املركز االستشفائي اجلامعي ببلدية مستغامن ،الذي تقدرعدد األسرة فيه  -
 ما يليهناك مشاريع ذات أمهية بالغة يف املنطقة منها : مشاريع ذات أغراض علمية:  

سرير  1000 ـمقعد بيداغوجي، ترافقها إقامة خاصة تتسع لـ 4000إنشاء كلية الطب تتسع لــــ  -
غال سرير، لقد بدأ الشروع يف األش 3000ـــ سرير والثانية ل 2000ـ ــتتسع األوىل ل تنيوإقامتني جامعي

  ؛2011سنة 
 .مقعد 1000بناء مكتبة مركزية خبروبة تتسع لـ  -

  
  :اتمةـــخـ

كل هذه املشاريع املنجزة واليت هي يف طور اإلجنـاز سيكـون هلا تأثري على التنمية السياحية املستدامة 
استقطاب و  البيئية وغريها مما سيزيد من قوة اجلذب فيهاو  مبختلف أنواعها منها الثقافية، الرياضية، الدينية والعلمية،

 .شرحية سياحية دولية

مفهوم التنمية السياحية ليس حالة ثابتة من التوازن بني حتقيق الفوائد وقد توصلت الدراسة اىل ان 
ظهرت الدراسة ايضا ان مفهوم أفضل ممارسة بيئية  قد خيتلف من منطقة ألخرى أو  بني محاية البيئة،و  االقتصادية
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تنمية ظروف التنمية يف كل منطقة، االمر الذي يرتتب عليه اختالف مفهوم الو  من منطلق اختالف مشكالت
  .السياحية املستدامة

قد يكون برنامج و  كما ان التخطيط للتنمية السياحية املستدامة قد يكون سياسة عامة لالقليم أو الدولة
قد وضح ذلك من خالل دراسات احلالة املختلفة و  مقتصر على مساحة معينة من العمليات داخل نطاق معني،

ا الدراسة   . اليت استعانت 
  :إىل النتائج التاليةمن خالل الدراسة  ناوصلإضافة لذلك ت

 نقص حجم االستثمارات السياحية سواء الوطنية أو األجنبية؛ -

 عدم استجابة خصخصة املؤسسات السياحية للمعايري السياحية الدولية؛ -

  نقص التكوين السياحي على مجيع املستويات خاصة على مستوى التعليم العايل؛ -

 األمنية واالهتمام بالنهوض بالقطاع السياحي؛السعي إىل حتسني األوضاع  -

  ؛نقص الوعي الثقايف لدى املواطنني -

 ؛السياحة يف والية مستغامن سياحة مومسية وداخلية ال تزال -

 . ضعف يف االستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال السياحي -

  
  :صادرقائمة الم
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 نحـو مفـاضلة إحصـائية بين نمـاذج قيـاس ممارسـات إدارة األربـاح 
 فداوي أمينة. أ               

 عنابة جامعة -دكتوراه يف املالية احملاسبة والتسويق يف املؤسسة  طالبة

 :ملــخص

عندما اكتشفت الشركات بأن القوانني ختربك فقط مبا ال تستطيع فعله وليس ما تستطيع فعله، قررت 
فإن كنت ال تستطيع أن تكسب األرباح فإنك تستطيع ، اختيار ما تستطيع جعله ملعبا هلا لتسجيل األهداف

ا ، على األقل ابتداعها تعد من أحدث ممارسات التالعب احملاسيب الذي ميارس باستغالل املرونة ، و إدارة األرباحإ
تؤثر على جودة املعلومة احملاسبية بتحريفها وتضليل حبيث ، احملاسبية ودون خرق القواعد واملعايري احملاسبية

  . مستخدمي القوائم املالية
مناذج قياسها، كما و  طرقها، واعهاأن، من خالل هذه الدراسة حاولنا أن نتعرف على مفهوم إدارة األرباح

حاولنا إجراء جتربة مفاضلة إحصائية بني تلك النماذج على عينة عشوائية من مخسة شركات مسامهة فرنسية 
هو النموذج األكثر فعالية ، املعدل "Jones  ،1995"لنستخلص يف النهاية أن منوذج، SBF250مسجلة مبؤشر 

  .س ممارسات إدارة األرباحقياو  يف تقدير املستحقات االختيارية
  ، املفاضلة اإلحصائية، مناذج القياساملستحقات االختيارية األرباح،إدارة  :الكلمات الدالة

Abstract:  
 When companies discovered that laws only tell you what it cannot do, and 

not what you can do, it decided to choose what you can make it as a playground to 
score goals, if you cannot earn profits, you can at least create them, it is earnings 
management , it is one of the latest practices of accounting manipulation that 
exploit the flexibility without violating rules and accounting standards, it can also 
affect and distort accounting information quality by misleading financial 
statements users. 

Through this study, we tried to identify the concept of earnings 
management, its types, methods and its measuring models, as we tried to make the 
experience a trade-off differences between these models on a random sample of 
five French joint-stock companies registered in SBF250 index, to conclude in the 
end that the "Jones, 1995" model, is the most effective model to estimate 
discretionary accruals and measure earnings management practices. 
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   :مقدمـة
ا بغرض زيادة  أو، لتخفيض أرباحها بغرض التهرب الضرييب إماقد يؤدي السلوك االنتهازي لإلدارة  زياد

يطلق على بعض اإلجراءات و ، "أو املكاسب األرباحإدارة "ـ ب، وهذا السلوك يعرف اإلدارةجملس  أعضاءمكافآت 
احملاسبية اليت تلجأ إليها إدارات الشركات يف بعض األحيان سعيا وراء إحداث حتسني صوري إما يف رحبيتها أو يف 

الطرق املتوفرة يف و  مركزها املايل عن طريق استغالل الثغرات املتواجدة يف احملاسبة أو باالستفادة من تعدد البدائل
مما يؤثر سلبا ، اإلفصاحو  سبية الدولية للمنشاة إتباعها يف جماالت القياسالسياسات احملاسبية اليت تتيح املعايري احملا

مصداقية و  بالتايل انعدام الشفافيةو  من مث على مصداقية النسب املاليةو  على نوعية األرقام اليت تظهرها تلك القوائم
ضرورة توحيد تطبيقها و  احملاسبية الدولية حامسا السيما بتبين املعايري أثرا األرباح إدارةذا كانت ، و املعلومة احملاسبية

  .عامليا 
  :الدراسة إشكالية  -أ 

  : التايلالرئيسي  لاؤ الس نطرحمن خالل ما سبق ذكره 
  ؟ هو النموذج األكثر فعالية يف قياس ممارسات إدارة األرباح ما

  :ةل األسئلة الفرعية التالياالسؤ ويتفرع عن هذا 
 ؟ أنواعهاما هي و  األرباحماذا نقصد بإدارة  -
 ؟  األرباح إدارة طرقهي  ما -
 ؟  األرباح إدارةقياس ممارسات  هي مناذج ما -
 ؟ هو النموذج األكثر فعالية يف قياس ممارسات إدارة األرباح ما -

 :أهداف الدراسةو  أهمية  -ب 
تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية التوافق احملاسيب الدويل بتبين املعايري احملاسبية الدولية واليت تشتمل على 
املرونة احملاسبية وتعدد الطرق والبدائل احملاسبية وتعميم تطبيقها دوليا دون األخذ بعني االعتبار الثغرات املوجودة 

ال للتالعب احمل   .  األرباحاسيب بطريق إدارة ا واليت ميكن أن تفتح ا
 :و تسعى هذه الدراسة إىل إلقاء الضوء على النقاط اآلتية

 ؛أنواعهاو  األرباحإدارة التعرف على مفهوم  -
  ؛األرباح إدارة التعرف على طرق -
  ؛األرباح إدارةقياس ممارسات  التعرف على مناذج -
 .إحصائية بني مناذج قياس ممارسات إدارة األرباح إجراء مفاضلة -
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 : الدراسة فرضيات  - ج 
  :ميكن طرح فرضية الدراسة كما يلي

 ؛ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مناذج قياس ممارسات إدارة األرباح: (H0) يةفرضية العدمال -
  .ممارسات إدارة األرباحتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني مناذج قياس  :(H1)الفرضية البديلة  -

 :الدراسة منهج  -د 
النموذج األكثر فعالية يف  حتقيقًا ألهداف الدراسة السابقة ووصوالً ألفضل األساليب والطرق للتعرف على

ذلك بإجراء جتربة املفاضلة ، و التحليليالوصفي و  نيفإننا سوف نعتمد على املنهج، قياس ممارسات إدارة األرباح
 مخساإلحصائية بني مناذج تقدير املستحقات االختيارية لقياس ممارسات إدارة األرباح على عينة عشوائية من 

  .SBF250شركات مسامهة فرنسية مسجلة مبؤشر 
  :الدراسات السابقة  -ه 

 بالدراسة عدة جوانب من األرباح إدارة موضوع احملاسيب الفكر يف السابقة الدراسات من العديد تناولت
 النحو الدراسة على مبوضوع اهلامة املتعلقة الدراسات من العشرات وجود إىل هنا ان الباحث ويشري، والتحليل

  :التايل
  
  دراسة)Dechow et al.   ، 1995 (  

 إدارة عن االختيارية للكشف االستحقاقات قياس يف املستخدمة النماذج تقومي إىل الدراسة هذه هدفت
 التقومي مشل قدرة، وقد األكثر النموذج األرباح وحتديد إدارة كشف يف النماذج هذه قدرة مدى األرباح، وملعرفة

 :التالية النماذج
  ؛"Healy ، 1985" منوذج   -
 ؛"De Angelo ، 1986" منوذج  -
  ؛"Jones ،1991" منوذج  -
 ؛"Industry Model  ، 1991" القطاعي  النموذج -
  ؛"Modified Jones Model ،1995"  منوذج  -



 نحـو مفـاضلة إحصـائية بين نمـاذج قيـاس ممارسـات إدارة األربـاح اوي أمينةفد. أ

 

118 
 

اليت  النماذج أن مجيع ايل الدراسة وتوصلت، شركة 3032 من مكونة عينة على الدراسة إجراء مت وقد
، Modified Jones"منوذج ويعترب، بنسب  خمتلفة األرباح إدارة عن الكشف على القدرة لديها للتقومي خضعت

  .إدارة األرباح ممارساتكشف  على النماذج بني تلك من قدرة األكثر "1995
  دراسة )Kim et al. ، 2003 (:   

 من الفرتة يف أجريت الدراسة وقد ، األرباح إدارة على الشركة حجم تأثري اختبار إىل الدراسة هذه هدفت
 عن التقرير جتنب بغرض األرباح إدارة احلجم متارس صغرية الشركات أن إىل وتوصلت م، 2000 إىل م 1983
 إدارة متارس والكبرية املتوسطة الشركات فإن أخرى ناحية ومن ، املتوسطة والكبرية الشركات من أكثر اخلسائر

  .األرباح اخنفاض عن التقرير لتجنب أكثر أرباح تعسفية
  دراسة) Spyros  ، 2004(    

 ملاذا؟ عن الدراسة اإلجابة هذه حاولت وحماسبني مراجعني من املمارسني على وزع استبيان خالل من
 من املتكررة املمارسة إىل النتائج وأشارت يف اليونان، األرباح إدارة متارس اجتاه؟ أي ويف مدى؟ أي واىل وكيف؟

 التمويل على احلصول بدافع األرباح تضخم الكبرية الشركات أن األرباح حيث إلدارة اليونانية الشركات قبل
  .تفرض على الدخل اليت الضرائب من التقليل أجل من وذلك األرباح فتخفض الصغرية اخلارجي، أما الشركات

 2006 ، السهلي ( دراسة(  
 لدى الدوافع بعض التعرف على مع السعودية املسامهة الشركات يف الربح إدارة ظاهرة الدراسة هذه تناولت

 :التالية الفرضيات مت صياغة الدراسة أهداف ولتحقيق .األرباح إدارة ملمارسة الشركات
 ؛السنوية املالية التقارير يف االختياري االستحقاق السعودية الشركات متارس 
 خسائر حتقيق أو عند األرباح اخنفاض عند املوجب االختياري االستحقاق السعودية الشركات متارس 

 ؛نسبيا منخفضة
 ؛املال رأس زيادة يتم فيها اليت السنوات يف املوجب االختياري االستحقاق السعودية الشركات متارس 
 نسبة املديونية ارتفاع عند املوجب االختياري االستحقاق السعودية الشركات متارس. 

 االمسنت وقطاع وقطاع الزراعة الصناعة قطاع متثل شركة 40من  مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد
 2001 من الفرتة خالل لألسهم املالية السوق املقيدة يف الشركات عدد من % 53 بنسبة وذلك اخلدمات وقطاع

الصناعة  األرباح منوذج إدارة عن للكشف االختياري االستحقاق استخدام يف تقدير مت وقد، م 2004 إىل م
Industry Model التالية النتائج إىل الدراسة توصلت وقد: 
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 5,3  النسبة حيث بلغت وسالبة موجبة بطريقة االختياري االستحقاق متارس السعودية الشركات أن % 
 ؛م2004لعام  % 2,3و م 2003 لعام % 7,4و  م2002 لعام

 املمارسة نسبة بلغت حيث االختياري لالستحقاق ممارسة القطاعات اكرب الزراعي القطاع شركات تعد 
 ؛ 33%

 الربح يكون عندما املوجب االستحقاق السعودية الشركات متارس  ً  خسائر وعند حتقيق منخفضا
 ؛نسبيا منخفضة

 السابقة الفرتة ملحوظ عن بشكل األرباح ترتفع عندما السالب االستحقاق السعودية الشركات متارس. 
 املال رأس زيادة يف اإلدارة رغبة تعد  ً  االختياري ملمارسة االستحقاق السعودية الشركات لدى دافعا

 ؛الزيادة فيها تتم اليت السنوات يف إجيايب بشكل
 املديونية نسبة تعد ال  ً  اخنفاض عند االختياري سواء االستحقاق ملمارسة السعودية الشركات لدى دافعا

 االقرتاض إىل السعودية الشركات بعدم جلوء النتيجة هذه الباحث ويفسر، نسبة املديونية ارتفاع أو
 .املال رأس زيادة طريق عن هذه االحتياجات متول حيث مشاريعها لتمويل

  
  : ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

من قبل، إال أن ما مييزها عن الدراسات السابقة اليت  أجريتشبيهة بدراسات  الدراسة احلالية اعتباره ميكن
  :إجراء جتربة مفاضلة إحصائية بني مناذج قياس إدارة األرباح التاليةهو  األرباحتناولت قياس إدارة 

 ؛" Modified Jones   ،1995 " منوذج -

 ؛" Ress , Gill & Gore   ،1996"  منوذج -
 ؛"  Kothari, Leone & Wasley   ،2005 " منوذج -

 ." Raman &  Shahrur  ، 2008 " منوذج -
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  :الجزء النظري: أوال
   :أنواعهاو  إدارة األرباح، مفهومها -1

ا بغرض زيادة  قد يؤدي السلوك االنتهازي لإلدارة إما لتخفيض أرباحها بغرض التهرب الضرييب، أو زياد
مكافآت أعضاء جملس اإلدارة، ومع ذلك فهناك تباين يف الدوافع اليت حترك اإلدارة لتبين مثل هذا السلوك والذي 

   .يعرف بإدارة األرباح أو املكاسب
 :مفهوم إدارة األرباح - 1-1

باعتبارها  تدخل ذلك و  إدارة األرباح ميكن أن حتمل معىن إدارة اإلفصاح"أن " Shipper ،1989" يرى
 & Healy"وحسب 1."متعمد يف عملية إعداد البيانات املالية اخلارجية بغية حتقيق بعض املكاسب اخلاصة

Wahlen ،1999 "إدارة األرباح تتحقق عندما يقوم املديرون باستخدام احلكم الشخصي يف إعداد :" فإن
دف تعديل البيانات املالية إما بتضليل  املسامهني بشان األداء  البيانات املالية، وإعادة هيكلة العمليات 

 Watts & Zimmerman" ويرى كال من ".االقتصادي للشركة، أو إلبرام تعاقدات باستخدام األرقام احملاسبية

رقام املالية بدون قيود، بعض متارس اإلدارة االختيار عند إعدادها لألإدارة األرباح تظهر عندما : "أن" 1999، 
 2."هذا االختيار ميكن أن يكون لتعظيم قيمة الشركة  أو لتحقيق أغراضها االنتهازية 

أي سلوك تقوم به اإلدارة ويؤثر على الدخل الذي تظهره القوائم ": "  Rosenfield ،2000 "ويراها 
 ". وقد يؤدي يف الواقع إىل أضرار على املدى الطويل املالية وال حيقق مزايا اقتصادية حقيقية،

جلوء اإلدارة إلدارة الربح يكون استنادا للمربرات :"أن" Scott & Ritman ،2005" كما يرى كال من
ا ال ختالف القواعد القانونية سواء كانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري،: التالية ا ال ختالف املبادئ  أ أ

ا  ا ال تتجاوز نطاق سلطا   3."احملاسبية املتعارف عليها، وأ
ا" 2009الداعور وعابد، "ويعرفها   االقتصادية اختيار للسياسات احملاسبية من جانب الوحدة:"على أ

لالختيار بني الطرق والسياسات  لتحقيق أهداف معينة لإلدارة، وحتدث عندما يستخدم املديرون املرونة املتاحة هلم
 الظاهرة يف التقارير املالية هليكلة الصفقات، احملاسبية، وكذلك حاالت التقدير واحلكم الشخصي لبعض البنود

                                                             
1 Joshua Ronen & Varda Yaari : Earning management, emerging insights in theory, practice 

& research, Springer edition, New York, USA, 2008, p 26. 
، 2:جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، العدد أثر جودة المراجعة على عملية إدارة األرباح مع دراسة تطبيقية، : مسري كامل حممد عيسى  2

لد   .13:، ص2008، اإلسكندرية، مصر، جويلية، 45:ا
  .نفسهما والصفحة املرجع ، مسري كامل حممد عيسى 3
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أصحاب املصلحة حول األداء االقتصادي للوحدة االقتصادية،  سواء أكانت لتضليل بعض، لتعديل التقارير املالية
  4."تعتمد على األرقام احملاسبية الواردة بالتقارير للتأثري على النتائج التعاقدية اليت أو

تتبعها اإلدارة عند  واستنادا للتعريفات السابقة ميكننا االستنتاج بان إدارة األرباح هي ممارسات متعمدة
التقديرية املمنوحة هلا لتقدير بعض عناصر السلطة و  عرض التقارير املالية للشركة مستغلة املرونة احملاسبيةو  إعداد

  .التقارير املالية بقصد التأثري على أرباح الشركة إما بالزيادة أو بالنقصان
 :أنواع إدارة األرباح - 1-2

ومن حيث مدى تأثريها على التدفقات ، اجتاهها، و تصنف إدارة األرباح إىل عدة أنواع تبعًا لشرعيتها
  5:يلي ذلك كما، و ممارستهاونية اإلدارة من وراء ، النقدية

 :من حيث شرعيتها   - أ
وهي اليت تكون وفق ما تسمح به املبادئ احملاسبية املقبولة عمومًا من حيث  :إدارة األرباح الشرعية -

 .االختيار بني البدائل والتقديرات احملاسبية وأيضًا تكون موافقة لألنظمة والقوانني
اليت ختالف وتنتهك املبادئ احملاسبية املقبولة عمومًا أو القوانني  وهي :إدارة األرباح الغير الشرعية -

ً . للوصول إىل أهداف اإلدارة  .وهذا النوع من إدارة األرباح ميكن اعتباره غشا
 :من حيث اتجاهها  - ب

دف إىل ختفيض الدخل :إدارة األرباح الهابطة -  .وهي اليت 
دف إىل زيادة الدخل :إدارة األرباح الصاعدة -   .وهي اليت 

 :من حيث مدى تأثيرها على التدفق النقدي -ج
، وهي اليت تنتج عن القيام باألنشطة احلقيقية للشركة للتأثري على الدخل: إدارة األرباح االقتصادية -

 .وهذا النوع يؤثر على التدفق النقدي
وهي اليت تستفيد من املرونة يف التقديرات احملاسبية والبدائل : إدارة األرباح من خالل إدارة االستحقاق -

 .ولكن يقتصر تأثريها على الدخل دون التدفقات النقدية، للتأثري على الدخل
                                                             

السياسات المحاسبية إلدارة المكاسب على أسعار أسهم الوحدات االقتصادية المتداولة  أثر:  جرب إبراهيم الداعور، حممد نواف عابد 4
لد رقم دراسة تطبيقية، : في سوق فلسطين لألوراق المالية ، العدد األول، 17:جملة اجلامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات اإلنسانية، ا

  .823: ، ص01 2009غزة، فلسطني، 
جملة كلية التجارة إدارة األرباح في الشركات المساهمة السعودية، دراسة تطبيقية،  ،فواز سفري القثامي، توفيق بن عبد احملسن اخليال 5

لد رقم 01:للبحوث العلمية الصادرة عن جامعة اإلسكندرية،  العدد    .249:، ص07 2010، اإلسكندرية، مصر، 47: ،  ا
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 :من حيث نية اإلدارة -د
ويهدف مثل هذا النوع إىل توفري معلومات ملستخدمي التقارير املالية من : إدارة األرباح المعلوماتية -

ا املستقبلية  .مستثمرين وغريهم حول مستقبل التدفق النقدي للشركة، وتوقعا
ويهدف هذا النوع إىل التأثري على النتائج املالية من أجل تدعيم حصول : إدارة األرباح االنتهازية -

  .اصة على حساب مصاحل األطراف األخرى مما ميثل سلوكًا انتهازياً اإلدارة على بعض املنافع اخل
 :طرق إدارة األرباح -2

  :هناك ثالث طرق إلدارة األرباح وهي
 :إدارة االستحقاقات  - 2-1

أن نظام احملاسبة على أساس االستحقاق يتطلب وفقًا ملعايري احملاسبة " 2008، كامل حممد عيسى"يرى 
، املتعارف عليها من املديرين القيام بوضع العديد من التقديرات احملاسبية اليت هلا تأثري جوهرى على األرباح املعلنة

  6:يما يلومن بني أحكام التقديرات احملاسبية اليت ميكن أن تؤثر على األرباح يف اجتاه أو آخر 
 تتطلب عقود اإلنشاءات طويلة األجل تقديرات تتعلق بالتقدم يف اجناز األعمال وتكلفة هذا االجناز ،

وبالتايل ميكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للتقدم يف اجناز األعمال وذلك بغرض تضخيم 
 ؛األرباح

  وبالتايل ميكن ، وقيمة اخلردة لألصول القابلة لإلهتالك اإلنتاجييتطلب احتساب اإلهتالك تقدير العمر
اإلهتالك  فو ر وذلك لتدنية مص، للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للعمر اإلنتاجى وقيمة اخلردة

 ؛بنية تضخيم األرباح
  ا أن يستخدمو  ميكن للمديرينوبالتايل  للتحقق،جيب أن يظهر حساب العمالء بالقيمة الصافية القابلة

ومن مث تضخيم  فيها،تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض ختفيض خمصص الديون املشكوك 
 ؛األرباح

 وميكن للمديرين أثناء فرتات منو املخزون ، جيب تصنيف التكاليف إىل تكاليف إنتاج وتكاليف فرتية
، فير ايؤدى إىل تدنية املص مما، تصنيف بعض التكاليف اهلامشية كتكاليف إنتاج بدال من تكاليف فرتية

 ؛ومن مث تضخيم األرباح
  فرتة البيع، وميكن للمديرين التالعب بتوقيت بيع األصول  يفجيب االعرتاف بأرباح بيع األصول بالكامل

 ؛تدعيم األرباح إىلمما يؤدى ، كاألوراق املالية واألصول الثابتة
                                                             

  .16:مرجع سابق، ص ،مسري كامل حممد عيسي  6
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 إهالك التكاليف املدفوعة مقدمًا مقابل ضمان األصول على فرتة االستفادة من هذا الضمان،  جيب
دف تضخيم  وميكن للمديرين من خالل التقديرات املتفائلة لتكاليف الضمان ختفيض املصروفات احلالية 

 ؛األرباح
 ريف الصيانة غري العادية جيب اعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية حتمل على الفرتة أما مصا

وميكن للمديرين تدعيم األرباح احلالية من  الصيانة،فتعترب مصروف رأمسايل حتمل على األصل موضوع 
 ؛خالل معاجلة مصاريف الصيانة العادية كمصاريف غري عادية

 وذلك بغرض زيادة ، ميكن للمديرين حتفيز العمالء على التعجيل بالشراء عن طريق ختفيض السعر
 ؛ومن مث تدعيم األرباح، بيعاتامل
  جيب أن يظهر املخزون بالدفاتر على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل، وميكن للمديرين من خالل

  .استخدام قيم سوقية متفائلة ختفيض قيمة املخزون، ومن مث ممارسة إدارة األرباح
وحني يصبح سلوك إدارة ، إىل أنه يف العديد من احلاالت )SEC(وتشري وثائق جلنة سوق األوراق املالية 

يستنفد املديرون يف املراكز العليا جزءاً كبرياً من الوقت إلجياد الطرق اليت تؤدى إىل ، األرباح شائعًا داخل الشركة
، لمديرينوحيث أن األطراف اخلارجيني غري قادرين على مالحظة األنشطة اليومية ل. استمرار املمارسات املخالفة 

واملستثمرين البحث بعناية عن أي إشارات حتذيرية تشري إىل وجود إدارة ، احملللني املاليني، لذا ينبغي على املراجعني
  . األرباح

  7:ومن أهم هذه اإلشارات التحذيرية
 ؛تدفقات نقدية ال ترتبط باألرباح -
 ؛حسابات عمالء ال ترتبط باإليرادات -
 ؛تبط حبسابات العمالءخمصصات ديون مشكوك فيها ال تر  -
 ؛احتياطيات ال ترتبط ببنود امليزانية العمومية -
 ؛احتياطيات التملك املشكوك فيها -
 .األرباح الىت تتفق بدقة وبصفة دائمة مع توقعات احملللني املاليني -

  
  
 

                                                             
  .18: ص، مرجع سابق، مسري كامل حممد عيسي  7
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 :اختيار توقيت مالئم لتطبيق سياسة محاسبية إلزامية - 2-2
مع ذلك فانه ، و عندما يصدر معيار حماسيب جديد فانه يتم حتديد ميعاد الحق لصدوره كبداية للتطبيق

يتاح للشركات الفرصة أن تقوم ، و عادة ما تسمح املعايري احملاسبية بالتطبيق املبكر ألي معيار عن امليعاد احملدد
  .بالتطبيق املبكر او االنتظار حىت امليعاد احملدد للتطبيق

 :غييرات المحاسبية االختياريةالت - 2-3

الوارد أخريا صادر "وتتضمن التحول من طريقة حماسبية إىل طريقة حماسبية أخرى مثل التحول من طريقة 
  8."الوارد أوال صادر أوال"إىل  "أوال

 
 :قياس ممارسات إدارة األرباح -3

اجتهت ، األرباحالتالعب بالبيانات املالية عن طريق إدارة و  بعد اكتشاف العالقة بني إدارة االستحقاق
اعتمدت يف ، و أنظار الباحثني حنو قائمة التدفقات النقدية علهم جيدون فيها ما يقودهم لكشف تلك املمارسات

املصاريف املسجلة يف و  تعرب املستحقات عن جمموع اإليراداتو ".  Accruals"ذلك على مفهوم املستحقات ،
 9.اليت مل تنتج عنها تدفقات نقدية خالل فرتة النشاطو  دخلقائمة ال

املستحقات تنشأ عندما يكون هناك تباين بني  أنإىل "  Ronen & Yaari  ،2008"ويشري كال من 
ا املنشاة خالل فرتة و  توقيت االعرتاف احملاسيب بالعملياتو  توقيت حدوث التدفقات النقدية األحداث اليت تقوم 

، املستحقات االختيارية: "من نوعني من املستحقات Total Accrualsتتكون املستحقات الكلية، و ،معينة
Discretionary accruals "، ختياريةاالاملستحقات غري "و ،Non- Discretionary Accruals" ،

      10:حبيث أن
  ختياريةاالالمستحقات غير + المستحقات االختيارية = المستحقات الكلية 

  :يلي التعبري عن هذه املعادلة كماوميكن 
TA i, t=NDA i ,t+DAC i, t  

  

                                                             
  .17:ص، مرجع سابق، مسري كامل حممد عيسي 8

9 Ines Fakhfakh  Ben Amar : Free cash flow, gestion des résultats et gouvernement des 
entreprises, étude comparative des entreprises françaises et américaines, p 66. 

10 Ronen & Yaari, Op cit, p 371. 
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 :حبيث
TAC i, t : املستحقات الكلية للشركة)i ( يف السنة)t.(  
NDA i, t:  املستحقات الغري اختيارية للشركة)i ( يف السنة)t(.  
DAC i, t :  املستحقات االختيارية للشركة)i ( يف السنة)t(. 

  :ويتم حتديد املستحقات الكلية بطريقتني
 منهج قائمة التدفقات النقدية: الطريقة األولى  

صايف التدفقات النقدية من و  ومتثل املستحقات الكلية  وفقا هلذا املنهج الفرق بني الدخل الصايف
  :وفق املعادلة التاليةذلك و  األنشطة  التشغيلية للشركة

TA i, t=NI i, t - CFO i, t  
 :حبيث

TA i, t  :املستحقات الكلية للشركة )i ( يف السنة)t.(  
NI i, t  : النتيجة الصافية للشركة )i( يف السنة)t(.  

CFO i, t :للشركة  التدفقات النقدية التشغيلية)i(  يف السنة)t(. 
 منهج الميزانية العامة   :الطريقة الثانية  

  :ويتم حساب املستحقات الكلية حسب هذا املنهج وفق املعادلة التالية
TA i, t= ∆CA i, t - ∆Cash i, t - ∆CL i, t +∆DCL i, t - DEP i, t  

 11:حبيث
TA i, t : للشركة املستحقات الكلية )i(  يف السنة)t(.  
CA i, t∆:  للشركة التغري يف األصول املتداولة )i(  يف السنة)t(. 

Cash i, t∆ : للشركة التغري يف القيم اجلاهزة )i(  يف السنة)t(. 
CL i, t∆:  للشركة التغري يف االلتزامات املتداولة )i(  يف السنة)t(.  

                                                             
11 Syed Zulfiqar Ali Shah, Safdar Ali Butt & Arshad Hasan: Corporate Governance and 

Earnings Management an Empirical Evidence Form Pakistani Listed Companies, European 
Journal of Scientific Research, Vol : 26, N°:4, Republic of Seychelles , 2009, p: 633. 
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DCL i ,t∆ : للشركة التغري يف الديون طويلة األجل املدرجة ضمن االلتزامات املتداولة )i(  يف السنة)t( ،
أخرى الديون طويلة األجل اليت تصبح واجبة االستحقاق يف األجل القصري  أو بعبارة

  ).السلفات املصرفية(
DEP i, t:  للشركة إمجايل خمصصات االهتالكات واملؤونات )i(  يف السنة)t(.    

  
ا املستحقات اليت تنشأ من  "Ronen & Yaari ،2008"عرف ي املستحقات االختيارية على أ

 بني املعاجلات اإلدارةنتيجة اختيار و  ،األرباح إدارةاملعاجلات احملاسبية اليت يتم اختيارها لغرض  أواملعامالت 
 أومثل زيادة  ،على غري حقيقتها األرباح ختفيض أودف تضخيم  أمامهااملتاحة و  البديلة اخليارات احملاسبيةو 

  الديون املشكوك يف ،حساب العمالءك  ،لـاسبية املتعلقة حبسابات حتت التحصيـختفيض املستحقات احمل
االلتزامات ، املؤجلة اإليراداتحساب الذمم الدائنة، ، مؤونة اخنفاض املخزون، حتصيلها،حسابات املخزون

من  املستحقات اليت تنشأاملستحقات الغري اختيارية فهي أما . اخل.... مستحقة الدفع، املصاريف املدفوعة مسبقا
ا حبيث تعكس مستوى أداء ، اليت تعترب طبيعية بالنسبة للشركة، و الشركة يف الفرتة احلالية املعامالت اليت تقوم 

يعد و  .العوامل االقتصادية األخرى، و األحداث على املستوى الكلي، اتفاقيات العمل، إسرتاتيجيتها، الشركة
ميكن أن حتصل على عدة فمن خالهلا ، التالعب من خالل املستحقات وسيلة مثرية لالهتمام بالنسبة لإلدارة

إضافة إىل أن تأثري ، املعاجلات احملاسبيةو  كما يعد من السهل التالعب يف املستحقات بدال من تغيري الطرق،  مزايا
الن التغيري يف املستحقات ال ميكن كشفه بسهولة من ، قرارات اإلدارة من خالل املستحقات يعترب أقل وضوحا

إذن  12،راجعي احلسابات مقارنة بتغيري األساليب احملاسبية اليت ميكن اكتشافهامو  طرف مستخدمي البيانات املالية
نظرا الن إدارة االستحقاق ، و فاملستحقات متثل مزايا دمج كل اآلثار املرتتبة عن التغيريات احملاسبية يف طريقة واحدة

لذلك فقد اكتشف ، و ميكن أن متارس باستمرار فبإمكان اإلدارة أن حتصل على املستوى املطلوب كل سنة
حيث أن ، الباحثون أن املستحقات االختيارية هي الوسيلة اليت من خالهلا ميكن كشف ممارسات إدارة األرباح

وذلك وفق املعادلة ، املستحقات الغري اختياريةو  املستحقات االختيارية تساوي الفرق بني املستحقات الكلية
  :التالية

DAC i, t= TA i ,t - NDA i ,t  
مبا انه من الصعب التفرقة و ، يعتمد قياس ممارسات إدارة األرباح على قياس املستحقات االختيارية للشركةو 

فقد قدمت عرب فرتات طويلة من الزمن عدة مناذج مالية حلساب ، غري االختياريةو  بني املستحقات االختيارية

                                                             
12 Syed Zulfiqar Ali Shah, Safdar Ali Butt & Arshad Hasan, Op cit, p633. 
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واختلفت هذه ، يارية أي تقديرات الشركةقياس املستحقات االختو  املستحقات الغري االختيارية من اجل حتديد
أما أعقدها فهو الذي ، النماذج فكان ابسطها يقدر املستحقات الغري االختيارية من خالل املستحقات الكلية

  :يلي ميكن استعراض ابرز هذه النماذج كما، و يفصل بينهما
  :"Healy ،1985"نموذج  - 3-1

، غري اختياريةو  على تقسيم املستحقات الكلية إىل مستحقات اختيارية "Healy"يقوم منوذج 
ومن خالل هذا النموذج ، أن  قيمة املستحقات االختيارية هي اليت حتدد درجة ممارسة إدارة األرباحو 

متثل فرتة ، و يتم استخدام معدل املستحقات الكلية لفرتة التقدير لقياس املستحقـات الغري االختيارية
اليت ال و  للفرتة املدروسة، فمحددات هذا النموذج مقدرة باستخدام معطيات فرتة التقدير ر الفرتة السـابقةالتقدي

  13:يظهر هذا النموذج من خالل املعادلة التاليةو  توجد فيها ممارسات إدارة أرباح متوقعة،

t  
NDA t+1=1/n  ∑ TA i/A i-1    

i=t-1 

  :حبيث
NDA t+1 : املستحقات الغري اختيارية للفرتة املدروسة.  

t+1 : الفرتة املدروسة.  
t    : فرتة التقدير سنوات.  
n   :جمموع سنوات فرتة التقدير.   

TA i:  املستحقات الكلية للسنة) i( .
 

  

A i-1:  جمموع األصول لبداية الفرتة)i-1(.  
ومن أبرزها أنه يعترب أن املستحقات الغري اختيارية ثابتة عرب ، إال أن هذا النموذج قد وجهت له عدة انتقادات

يف حني أن املستحقات الغري اختيارية تتغري بتغري الظروف ، ومساوية ملعدل املستحقات الكلية لفرتة التقدير، الزمن
  .االقتصادية للشركة

  
  
  

                                                             
13 Ronen & Yaari, Op cit, p: 371. 
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   " DeAngelo، 1986" نموذج  - 3-2
من خالله طورت طريقة أخرى حلساب و ، "Healy"منوذجا آخر كتعديل لنموذج " DeAngelo"طور 

من خالهلا استخدم جمموع املستحقات الكلية للفرتة السابقة للفرتة املدروسة لقياس ، املستحقات الغري اختيارية
 :يظهر هذا النموذج من خالل املعادلة التالية، و املستحقات الغري اختيارية

NDA t+1= TA t-1/A t-1     
 :حبيث

NDA t+1 :  املستحقات الغري اختيارية إىل إمجايل األصول للسنة)t+1.(  
TA t-1 :   املستحقات الكلية للسنة)t-1(. 

A i-1:  للسنة جمموع األصول)t-1(.
   

فمن خالله فرتة التقدير أين ال يتوقع ، "Healy ،1985 "ويعد هذا النموذج حالة خاصة لنموذج 
 إال أن هذا النموذج بدوره تعرض لنفس، هي السنة السابقة لسنة االختبار، فيها وجود مستحقات اختيارية

على تغري املستحقات  االقتصاديةنه ينفي أثر التغريات أ، حبيث "Healy ،1985 "االنتقاد الذي وجه لنموذج 
لتقدير، أي كما أن مستوى املستحقات االختيارية قد افرتض مبعدل يساوي الصفر يف فرتة ا 14،الغري اختيارية

بتقدير قد امجع الباحثون على أن هذا النموذج ال يسمح بأي طريقة ، و كشف إدارة األرباح السنة اليت تسبق سنة
من جهة أخرى فإذا كانت املستحقات الغري ، و كشف ممارسات إدارة االستحقاقاملستحقات االختيارية، و 
، Healy "فكال من منوذجي ، املستحقات الكلية مبعدل الصفر إىل فرتة التقدير، و اختيارية ثابتة عرب الزمن

وقد أثبتت عدة ، يقدران دون خطأ قياس املستحقات الغري اختيارية"  DeAngelo ،1986"و "1985
 أن املستحقات الغري اختيارية تتغري حسب الظروف، " Kaplan  ،1985" دراسات أمهها دراسة كابالن

، بذلك ظهرت مناذج أخرى للتقدير كان غرضها حتسني النموذجني السابقني، و التغريات االقتصادية للشركةو 
  .إلغاء فرضية ثبات املستحقات الغري اختياريةو 

  
   :"Dechow & Sloan ،1991 "نموذج -3-3

ويفرتض هذا النموذج أن التغري يف املستحقات الغري اختيارية مشرتك ، ويسمى أيضا بنموذج قطاع النشاط
 :يلي يقدر هذا النموذج املستحقات الغري اختيارية كما، و بالنسبة لكل الشركات اليت تنتمي لنفس قطاع النشاط

NDA t+1=y1+y2 Median I (TA t+1/A t-1 )  
                                                             
14 Ronen & Yaari, Op cit, p: 371. 
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 :حبيث
 NDA t+1 : املستحقات الغري اختيارية للسنة)t+1(؛   

(TA t+1/A t-1 ) Median   : القيمة الوسيطة للمستحقات الكلية مقسومة على إمجايل أصول بداية
 ؛Iالفرتة لكل الشركات التابعة لنفس قطاع النشاط 

y1 ،y2 : متثل معامل خاصة يتم تقديرها من خالل طريقة املربعات الصغرى العادية خالل فرتة التقدير 
  15:انطالقا من املعادلة اآلتيةو 

TA t / A t-1 =y1+y2 Median I (TA t/ A t-1) + εt  
 :حبيث       

TA t :  املستحقات الكلية للسنة )t(؛  
At-1:  للسنة  جمموع األصول)t-1(؛ 

εt : باقي االحندار املرتبط باملستحقات االختيارية.   
إال أن هذا النموذج أيضا يعاب عليه بأنه يلغي التغري يف املستحقات الغري اختيارية املشرتكة بني الشركات اليت 

فإذا كان هناك تغريات على مستوى نسبة املستحقات االختيارية نتيجة لتغريات ، تنتمي لنفس قطاع النشاط
ففرضيته ال ، ج نسبة املستحقات الغري اختياريةهذا النموذج سيكون غري قادر على استخرا ، خاصة بظروف الشركة

إضافة إىل ، تطبق إال يف حال ما إذا كان األصل االقتصادي للشركات املوجودة يف نفس قطاع النشاط متجانس
 هذا يعد خطرا قد يؤدي الحنراف النتائج، و أن هذا النموذج حيذف االرتباط بني املستحقات بني الشركات

او    .التالعب من خالل إدارة االستحقاق يف حني تواجدها يف احلقيقةتأكيد غياب و  تذبذ
 
  :"Jones  ،1991"نموذج  -3-4

اليت تفرض أن التغريات االقتصادية ال تؤثر على و  من أجل تدارك النقص املالحظ يف النماذج السابقة
، منوذجا يسمح باستقرار هذه الفرضية الغري مقبولةم  1991عام ، "  Jones"نسبة املستحقات الكلية اقرتح 

 األصول الصافية ليأخذ بعني االعتبار التغري يف املستحقات الغري اختياريةو  حبيث قدم التغري يف رقم األعمال
فإن املستحقات الغري اختيارية "   Jones"حسب ، و الناجتة عن التطور الطبيعي للظروف االقتصادية للشركةو 

                                                             
15 Ines Fakhfakh  Ben Amar, Op cit, p :70 . 
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القيمة الصافية و ،)t-1(السنة و )t(تعترب معادلة تأخذ بعني االعتبار التغري يف رقم األعمال بني السنة )t(للفرتة 
  . )واآلالت واملمتلكات العقارات(للتجهيزات املادية 

يف النموذج يسمح باألخذ يف  "التجهيزات املادية الصافية "و "التغري يف رقم األعمال"إن إدخال متغريي 
فرقم األعمال يستخدم للرقابة ، احلسبان التغريات يف املستحقات الكلية اليت ترتبط بالتطور االقتصادي للشركة

والتجهيزات املادية الصافية تدخل يف ، على احمليط االقتصادي للشركة قبل وجود أي حتريف من طرف مسرييها
قد أدرجت ، و حقات الكلية اليت تعتمد على مصاريف االهتالك الغري اختياريةالنموذج للرقابة على نسبة املست

الذي يدخل يف قياس  16االهتالك ن مصروفبقيمتها دون قيمة التغري فيها أل التجهيزات املادية الصافية
منوذجه لقياس املستحقات الغري "  Jones"ويقدم ، ليس بالتغري فيهاو  املستحقات الكلية يكون بقيمته الكلية

 :اختيارية كمايلي
NDA i, t / A i, t-1 = α1 (1/ A i, t-1) + α2 (∆REV i, t/ A i, t-1)  

+ α3 (PPE i, t/ A i, t-1) + ε i, t  
 :حبيث

NDA i,t:  املستحقات الغري اختيارية للشركة)i(  يف السنة)t.(  
A i,t-1:  للشركة جمموع األصول )i(  يف السنة)t-1(. 

∆REV i,t  : للشركة التغري يف رقم األعمال)i(   بني السنة)t(  والسنة)t-1(.   
PPE i,t :(للشركة) واآلالت واملمتلكات العقارات(القيمة الصافية للتجهيزات املاديةi(  يف السنة)t(. 

1 ،2،3:ا باستخدام طريقة املربعات الصغرى انطالقا من النموذج اآليت    :معامل خاصة بالنموذج يتم حسا
TAC i, t / A i, t-1 = α1 (1/ A i,t-1) + α2 (∆REV i, t/ A i,t-1)  

+ α3 (PPE i, t/ A i, t-1) + ε i, t  
  .)t(متثل املستحقات الكلية للسنة :  i ,t TAC   :حبيث

فأهم انتقاد وجه إليه كان وقوفه عند فرضية أن رقم األعمال ، هذا النموذج مل خيلو بدوره من االنتقادات
تأجيل و  يف حني انه بإمكان املسري تأخري استالم املشرتيات يف سنة االختبار لتخفيض رقم األعمال، غري اختياري

ففي حال تالعب املسري برقم األعمال فإن تقدير ممارسات إدارة األرباح وفق هذا ، املقبلةهذه املبيعات للسنة 
  .نفسه" Jones"هذا االنتقاد اكتشفه ، و النموذج سينحرف

  
  

                                                             
16 Ines Fakhfakh  Ben Amar, Op cit, p :70 . 
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  " Modified Jones  ،1995"نموذج -3-5
 & Dechow ,Sloan" قام كال من  "Jones  ،1991"ملواجهة االنتقاد السابق لنموذج 

Sweeney  " م بتعديل منوذج  1995عام"Jones  "هذه ، مع األخذ بعني االعتبار التغري يف حساب الزبائن
، طرف املسري التسوية تفرتض ضمنيا أن التغري يف املبيعات على احلساب ميكن أن يتأثر بالتحريف املمارس من

باملبيعات املسددة  مقارنةيفسر هذا بأنه من السهل إدارة الربح بتحريف االعرتاف باملبيعات على احلساب و 
هذا التعديل ميكن أن يرتجم على مستوى حساب املستحقات الغري اختيارية من خالل األخذ بعني  17،نقدا

التغري يف رقم األعمال على و  الفرق بني التغري يف رقم األعمال الكلي( االعتبار التغري يف رقم األعمال النقدي 
  :يلي املعدل كما " Jones"هكذا يقدم منوذج ، و )احلساب

NDA i, t / A i, t-1  = α1 (1/ A i, t-1) + α2 (∆REV i, t - ∆AR i, t/ A i, t-1)  
+ α3 (PPE i, t/ A i, t-1)+ ε i, t  

  .)t(يف السنة  )i( للشركةميثل التغري يف حساب الزبائن  :∆AR i,t :حبيث
ا باستخدام طريقة  1،2،3معامل النموذج وعليه فإن  املربعات الصغرى انطالقا من النموذج يتم حسا

  :اآليت
TAC i, t / A i , t-1 = α1 (1/ A i,t-1) + α2 (∆REV i, t - ∆AR i, t / A i,t-1) 

+ α3 (PPE i, t/ A i, t-1)+ ε i, t  
 أهم انتقاد وجهه هلذا النموذج هو اعتباره أن كل تغري يف رقم األعمال على احلساب هو نتيجة للتحريفو 

،  Jones"ن نفس اإلشكال املطروح يف منوذج إف، يف حال ظهور حتريفات على مستوى املبيعات املدفوعة نقداو 

ذلك بسبب عدم األخذ بعني االعتبار اجلزء االختياري يف منوذج تقدير املستحقات ، و سيطرح هنا أيضا "1991
، النموذج ال يوافق الواقع يف القياس دائما كما الحظ العديد من الباحثني أن التعديل يف هذا،  الغري االختيارية

الفرتات أين توجد فيها إدارة أرباح فعالة بشرط أن يكون التغري يف حساب الزبائن و  فهذا  التعديل ال يتكيف إال
بعد هذه االنتقادات قامت العديد من الدراسات بتقييم جودة النماذج السابقة العرض أمهها و  18.نفس السياق يف

 اعتمدت على مقاربة جمموعات مرتبةحبيث ، "   Dechow , Sloan & Sweeny ،1995" دراسة 
فكانت كل االختبارات ذات قوة ضعيفة من اجل حتريف أرباح معقول اقتصاديا ، اختبارات إحصائية معمقةو 

 19،قويةفقد كانت نتيجة االختبار  "Modified Jones  ،1995"بالنسبة لكل النماذج املالية باستثناء منوذج 

                                                             
17 Ines Fakhfakh  Ben Amar, Op cit, p71. 
18 Ines Fakhfakh  Ben Amar, ibid, p 73. 
19 Ronen & Yaari, Op cit, p: 434. 
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مها النموذجان ، املعدل" Jones"و " Jones"خلصت نتائج اغلب الدراسات إىل أن كال من منوذجي و 
 ،"Healy" أما منوذجي، و املوثوق للمستحقات الغري اختياريةو  الوحيدان اللذان هلما القدرة على التقدير الفعال

"DeAngelo" منوذج قطاع النشاط لـ و"Dechow & Sloan "، فهي مناذج غري قادرة على التقدير الفعال 
 Modified"ولذلك فمنذ تلك الفرتة حظي منوذج ، فصل املستحقات االختيارية عن املستحقات الغري اختياريةو 

Jones  ،1995"  دف إىل قياس مدى القبول العام والزال إىل غاية اآلن منوذجا معتمدا يف كافة الدراسات اليت 
ظهر العديد من الباحثني ممن  م 1995املعدل عام " Jones"منذ ظهور منوذج  و  .إلدارة األرباحممارسة الشركات 

حداثة يف قياس املستحقات االختيارية لكن كل هذه النماذج  و  حاولوا اقرتاح مناذج جديدة لتكون أكثر فعالية
جديدا  ليضيفه إىل نفس حبيث اقرتح كل منوذج متغريا ، نفسه املعدل" Jones"كانت مقتبسة  من منوذج  

  .النموذج السابق
   

  " Ress , Gill & Gore ،1996 "نموذج  -3-6
يف حبثه حبيث أكد بأنه من الضروري أن تتضمن الدراسات "   Dechow"بعد منوذج جونز املعدل تقدم 

املتأتية من األنشطة م، عنصر التغري يف التدفقات النقدية  1995باإلضافة لعناصر منوذج جونز املعدل و  املستقبلية
ا متثل حمددا هاما للمستحقات،التشغيلية  وذج ـانطالقا من منو بأخذ هذا العنصر بعني االعتبار،و  على اعتبار أ

، باقرتاح منوذج جديد لتقديـر املستحقـات االختياريـة م1996سنة " Ress , Gill & Gore"  جونز املعدل قام
إضافة لبــقية العناصر املكونة لنموذج جونز  CFOن األنشطة التشغيـليـة ويعتمد على دمج التدفقات النقدية م

   20:يلي لقياس املستحقات االختيارية كما" Ress , Gill & Gore "ميكن توضيح منوذج و  املعدل،
NDA i,t/ A i,t-1  = α1 (1/ A i,t-1) + α2 (∆REV i, t - ∆AR i, t / A i,t-1)  

+ α3 (PPE i,t/ A i,t-1)+ α CFO i,t / A i,t-1) +ε i,t  

  .)t(يف السنة  )i(للشركةمتثل قيمة التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية  CFO i,t :حبيث
  

  ": Kothari , Leone & Wasley  ،2005"نموذج  -3-7
 م2005سنة " Kothari , Leone & Wasley" جاء به ، هو منوذج لتقدير املستحقات االختيارية

 Performance –adjusted discretionary " املستحقات االختيارية املعدلة باألداءمسي بنموذج و

                                                             
20 Ronen & Yaari, Op cit, p: 434. 
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accruals  "حبيث يأخذ بعني االعتبار العالقة بني ، احلايلو  أداء الشركة السابقو  ذلك ألنه يربط بني املستحقات
النموذج إىل انه ميكن ويشري هذا كوسيلة لقياس أداء الشركة،  ROAعنصر العائد على األصول و  املستحقات

 حتسني فعالية النماذج السابقة املستخدمة لقياس املستحقات االختيارية من خالل التحكم يف العائد على األصول
لقياس " Kothari , Leone & Wasley"ميكن توضيح منوذج  و  الذي ميكن ان يكون له تأثري على قياسهاو 

  :يلي كمااملستحقات االختيارية  
NDA i,t/ A i,t-1  = α1 (1/ A i,t-1) + α2 (∆REV i, t - ∆AR i, t / A i,t-1)  

+ α3 (PPE i,t/ A i,t-1)+ α ROA i,t +ε i,t  

  .)t(يف السنة  )i(لشركة ميثل معدل العائد على أصول ا:  ROA i,t حبيث
  

  ": Raman &  Shahrur ،2008" نموذج-3-8
، أكدت أن م2002سنة  McNicholsكثريا من الدراسات واألحباث ومن بينها دراسة 

الشركات اليت هلا فرص منو قوية تكون لديها نسبة مرتفعة من املستحقات، وعلى أساس هذه الفرضية قام كال من 
"Raman &  Shahrur  " بتقدمي منوذج مطور لنموذج م 2008سنة" Kothari , Leone & Wasley "

 والذي " Book to market " جديد لقياس املستحقات االختيارية مسي بـ يأخذ بعني االعتبار إدخال متغري
يقاس هذا املتغري كنسبة بني إمجايل أصول الشـركة وإمجايل و  21،نه مقياس لفرص النمـو لدى الشركةأيفرتض 

 & Raman"ميكن التعبري عن منوذج و  األصول ناقص القيمة الدفرتية لألموال اخلاصة زائد القيمة السوقية للشركة

 Shahrur  "22:يلي كما
  

NDA i,t/ A i,t-1  = α1 (1/ A i,t-1) + α2 (∆REV i, t - ∆AR i, t / A i,t-1)  
+ α3 (PPE i,t/ A i,t-1)+ α BM i,t +ε i,t  

  
متثل نسبة إمجايل أصول الشركة إىل إمجايل األصول ناقص القيمة الدفرتية لألموال اخلاصة زائد  :BM i,t حبيث

  .)t(يف السنة  )i(القيمة السوقية للشركة 

                                                             
21 Ines Fakhfakh  Ben Amar, Op cit, p76 . 
22 Ines Fakhfakh  Ben Amar, ibid, p76 . 
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  المفاضلة اإلحصائية بين نماذج قياس ممارسات إدارة األرباحتجربة : الجزء التطبيقي
  :اإلجراءاتو  الطريقة -1

املعدل " Jones"منوذج  أن ، "   Dechow , Sloan & Sweeny ،1995"بعد أن أكدت دراسة 
، هو النموذج األكثر فعالية يف تقدير قيمة املستحقات االختيارية لكشف ممارسات إدارة األرباح، م 1995سنة 

 Dechow  "النموذج القطاعي، "Healy  ، 1985"،  "DeAngelo  ،  1986": مقارنة بالنماذج التقليدية

& Sloan  ،  1991"منوذج ، و" Jones  ،  1991".  بعد أن ظهر العديد من الباحثني ممن حاولوا اقرتاح و
،   Ress , Gill & Gore"  :حداثة يف قياس املستحقات االختياريةو  مناذج جديدة لتكون أكثر فعالية

1996"  ،" Kothari , Leone & Wasley ،2005 " منوذجو  " Raman &  Shahrur  ،2008 ".  

يف هذه املرحلة من البحث سنقوم بإجراء جتربة لتقومي جودة النماذج احلديثة املقرتحة لتقدير قيمة املستحقات 
 :ستشمل عملية التقومي النماذج التاليةو ، م 1995املعدل سنة   " Jones" مقارنة بنموذج، االختيارية
 منوذج " Modified Jones   ،1995 "؛ 
 منوذج  "Ress , Gill & Gore   ،1996 "؛ 
 منوذج " Kothari, Leone & Wasley   ،2005  "؛ 

 منوذج " Raman &  Shahrur  ، 2008 ". 

حبيث اعتمد ، م 2002  سنة  Jeanjean "ومن أجل تقومي جودة النماذج، اخرتنا أن الطريقة اليت تناوهلا 
، 0.05 وفق كل منوذج عند مستوى املعنويةملتوسط املستحقات االختيارية املقدر  " Student " فيها على اختبار

  :يلي الثقة يف عملية التقومي كماجمال و  ذلك باألخذ بعني االعتبار مستوى املعنويةو
  ؛كلما دل على صالحية النموذج لعملية التقدير، 0.05كلما كان مستوى املعنوية أقل من  -
  23.قيمة املستحقات االختيارية أدق كلما كانت عملية تقدير،  كلما كان جمال الثقة أكرب -

شركة  60من عينة الدراسة املتمثلة يف لتطبيق هذه التجربة قمنا باختيار مخسة شركات اختيارا عشوائيا و 
ا مل متارس إدارة األرباح خالل الفرتة املدروسة على ، SBF250 مسامهة فرنسية مسجلة مبؤشر افرتاض أ

  .ربعة لتقدير املستحقات االختياريةالنماذج األمث طبقنا عليها  ، م2009- م2007
  

                                                             
23 Thomas Jeanjean : Gestion du résultat et gouvernement d’entreprise : Etude des 

déterminants et formulation d’un modèle de mesure, thèse présentée en vue de l’obtention du 
grade de docteur en sciences de gestion, université paris dauphine, France, 2002, p177. 
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 شركات عينة الدراسة : )1(الجدول 
 قطاع النشاط النشاط االقتصادي شركات عينة الدراسة

1 Accor خدمات الفنادق 

2 Air france خدمات اخلطوط اجلوية الفرنسية 

3 Akka technologies صناعي االبتكار التكنولوجيو  اهلندسة 

4 Alcatel صناعي اجهزة االتصال 

5 Ales groupe صناعي مستحضرات التجميلو  مواد 
  .من إعداد الباحثة: المصدر

 
  :اختبار فرضية الدراسةو  تحليل النتائج -2

  :لنتائج اليت توصلنا إليهالمتثل اجلداول اآلتية ملخص 
 التقويمعملية تقدير المستحقات االختيارية وفق النماذج قيد : )2( الجدول

  الشركات قيد التجربة
  مقدرة وفق النماذج  2009-2007متوسط المستحقات االختيارية خالل الفترة 

Modified 
Jones 

Ress , Gill 
& Gore 

Kothari , 
Leone & 
Wasley 

Raman &  
Shahrur 

ACCOR -0.02960 -0.00014 -0.00020 0.00043 

AIR FRANCE - KLM -0.02936 -0.00012 -0.00020 0.00047 
AKKA 

TECHNOLOGIES 
-0.04151 -0.00010 -0.00002 0.00030 

ALCATEL  -0.05807 -0.00013 -0.00004 0.00022 
ALES GROUPE  -0.01800 -0.00012 -0.00013 0.00040 

لمستحقات متوسط ا
 االختيارية

-0.03531 -0.00012 -0.00012 0.00036 

  . Excelخمرجات برنامج  : المصدر
 :النماذجمن خالل اجلدول السابق عرضه نالحظ أن متوسط املستحقات االختيارية وفق كال من 

"Modified Jones ،1995" ، "Ress, Gill & Gore ،1996"،  " Kothari , Leone & 

Wasley   ،2005  " ،على التوايل، ونفسر ، 0.00012-، 0.00012-، 0.03531- :بقيمة ، ظهر سالبا
عن ، مارسة إدارة األرباح هبوطاملستخدام الشركات قيد التجربة للمستحقات االختيارية بشكل سالب، الذلك 

،  Raman &  Shahrur " رباح، بينما ظهر متوسط املستحقات االختيارية موجبا وفق منوذج طريق ختفيض األ
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الختيارية بشكل موجب، ، ويفسر ذلك باستخدام املستحقات اخبالف نتيجة النماذج السابقة، " 2008 
  .عن طريق تضخيم األرباح، ملمارسة إدارة األرباح صعودا

 Ress , Gill & Gore ،1996"،  " Kothari , Leone & Wasley" إن تشابه نتيجيت منوذجي 

 Modified Jones ،1995  "،" Raman &  Shahrur " واختالف نتيجة كال من منوذجي، "  2005، 

عرفة حجم اخلطأ مل، " Student Test"يقتضي منا اجراء اختبار متوسط املستحقات االختيارية  ،" 2008 ، 
يف عملية  " Confidence Interval " ، وكذا حجم جمال الثقة)مستوى املعنوية(قيمتها املرتكب يف تقدير 

ملتوسط املستحقات موثوقية ميكن أن يعطينا القيمة األدق واألكثر األربعة لتحديد أي من النماذج ، التقدير
  :ملتوسط املستحقات االختيارية " Student Test" يظهر اجلدول اآليت نتيجة اختبارو  .االختيارية
 النماذج قيد عملية التقويموفق لمتوسط المستحقات االختيارية " Student Test"اختبار المتوسط : )3( الجدول

   .0.1عند مستوى معنوية            
  .SPSSمخرجات البرنامج االحصائي  :المصدر

  
 & Ress , Gill" حجم جماالت الثقة يف كل من النماذج من خالل اجلدول أعاله ميكن القول بأن 

Gore   ،1996 " ، "Kothari , Leone & Wasley  ،2005  "، " Raman &  Shahrur  ، 2008 

ا جماالت ثقة صغريةعلى التوايل، مما يدل على ، 0.00075، 0.00035، 0.00036: ــــقدر بـ "   .أ

حجم مجال 
  الثقة

مجال الثقة عند مستوى 
95% 

متوسط 
المستحقات 

  االختيارية

مستوى 
المعنوية 

Sig  

  
  tقيمة 

نماذج تقدير 
 الحد األدنى الحد األعلى المستحقات االختيارية

0.06342 -0.00359 -0.06701 -0.03531 0.032 -2.388 
"Modified Jones, 

1995  "  

0.00036 0.00006 -0.00030 -0.00012 0.172 -1.439 
" Ress , Gill & 
Gore , 1996 " 

0.00035 0.00006 -0.00029 -0.00012 0.182 -1.404 
"Kothari , Leone 
& Wasley , 2005 

" 

0.00075 0.00074 -0.00001 0.00036 0.057 2.073 
"Raman &  

Shahrur , 2008" 
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حبجم أكرب  0.06342بقيمة ، " Modified Jones ،1995 " بينما يظهر جمال الثقة بالنسبة لنموذج
 Modified " االختيارية  وفق منوذجتقدير قيمة املستحقات أن مما يدل على ، من حجم جماالت الثقة السابقة

Jones ،1995 " أكثر موثوقية من التقدير وفق بقية النماذج .  
 Modified " كال من منوذجي يف  Sigاملعنويةمستوى ، يالحظ أن وبالنظر إىل مستويات املعنوية

Jones ،1995 " ،و" Raman &  Shahrur  ، 2008 " ،وهي ، التوايلعلى ، 0.057، 0.032 :ــــقدر بـ
     .نيالداللة اإلحصائية للنموذج تعكسحبيث   0,1أقل منقيم 

 & Ress , Gill & Gore  ،1996 " ،" Kothari , Leone" منوذجي يف كال من بينما 

Wasley ،2005  " 0,1أكرب من  على التوايل، وهي، 1820.، 1720.:بقيميت  قد ظهر مستوى املعنوية  

  . للنموذجني الداللة اإلحصائية تعكسال حبيث 
فمن خالل النتائج  مالئمة،و الذي يعكس النموذج األكثر ه  0.032ومبا أن مستوى معنوية األقل

هو النموذج األكثر صالحية لتقدير "  Modified Jones ،1995 "املتوصل إليها ميكن االستنتاج أن منوذج 
  .األرباح كشف ممارسات إدارةو  قيمة املستحقات االختيارية

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  :قبول الفرضية البديلة أي أنهو  وبالتايل ميكن رفض فرضية العدم
  .تتضح تلك الفروق من التباين الظاهر يف مستويات املعنوية لكل منوذجو  ،مناذج قياس ممارسات إدارة األرباح

  
  :خاتمـــة

 .املعايري احملاسبيةو  دون خرق القوانني ميارس احملاسيب الذيشكال من أشكال التالعب  األرباح إدارةتعترب 
املعايري احملاسبية ملعاجلة و  املبادئ والقوانني،باستخدام معرفته بالقواعد من خالل إدارة األرباح يقوم فاحملاسب 

ا لتقدمي انطباع مظلل عن عائد الشركةو  الشركات األرقام املسجلة يف حسابات   .خماطرهاو  التالعب 
 :العملية هلذه الدراسة، ميكن اخلروج بالنتائج التاليةو  يف ضوء التحليالت النظريةو 

  ؛التقليص املتعمد لألرباحو  التضخيم :أبرزها ختتلف باختالف دوافعها، ومنو  تتعدد طرق إدارة األرباح -
 Modified "أظهرت نتيجة املفاضلة اإلحصائية بني مناذج قياس ممارسات إدارة األرباح أن منوذج  -

Jones ،1995  "كشف ممارسات و  هو النموذج األكثر صالحية لتقدير قيمة املستحقات االختيارية
 ؛إدارة األرباح

قبول و  يةفرضية العدمالميكن رفض خلصت املفاضلة اإلحصائية بني مناذج قياس إدارة األرباح إىل أنه  -
 .مناذج قياس ممارسات إدارة األرباحتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الفرضية البديلة أي أنه



 نحـو مفـاضلة إحصـائية بين نمـاذج قيـاس ممارسـات إدارة األربـاح اوي أمينةفد. أ
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  التفعيل يوتحد المسعى تقويم التاريخي، اقالسي: االلكترونية الحكومة
 ضيف أحمد. د        

 اجللفة جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،  )ب( حماضر  أستاذ                                                

  موسى محمد بن. أ       
  اجللفة جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية ،مساعد أستاذ  

  ملخص
 مهما، رافدا جيعلها مما ،)حكومة أعمال، إدارة،( االلكرتونية الثالثية ضمن االلكرتونية احلكومة تتموقع

 واملعرفة، التقنية على أساسا املبين واملعريف، الرقمي االقتصاد حنو التحول إىل الرامي التوجه ضمن أساسية ودعامة
 االلكرتونية، احلكومة ملسعى شامل تقومي بعملية القيام حماولة إىل الدراسة هذه خالل من دف جعلنا الذي األمر
ا مزاياها على التعرف خالل من   .وجتسيده تطبيقها ومتطلبات وعيو

 يف جذريا يف تغيريا يعترب االلكرتونية احلكومة مشروع أن مفادها رئيسة نتيجة إىل الدراسة هذه توصلت
 من هامة جلموعه التصدي مهمة أمام  الدولة يف القرار صناع جيعل الذي األمر ،التقليدية احلكومة صورة

 احلكومة مسعى تفعيل لغرض األقصى، واالهتمام العناية وايالئها ا، االضطالع جيب واليت التحديات
ً : االلكرتونية   .وأداءا تطبيقا
 . االلكرتونية احلكومة تفعيل حتدي االلكرتونية، احلكومة مسعى تقومي االلكرتونية، احلكومة: المفتاحية الكلمات

Abstract 
Positioning of E-government within the tripartite electronic (Business , 

Management, Government), makes it an important tributary and a  mainstay 
within the orientation towards the digital economy building mainly on knowledge 
and technology, which makes important and necessary to do a calendar effort 
electronic government by recognizing the advantages and disadvantages and the 
requirements for its application. 

Findings of this study to essential result that the e-government project is a 
the fundamental change in the government's traditional image, which will make 
the decision-makers in the country face serious challenges that must be 
undertaken, and given the maximum care and attention for the purpose of 
activating the E-government effort and in terms of application and performance. 
Key words: E-government, E-government effort calendar, the challenge of 
activating E-government 

   



  ضيف أحمد. د
 التفعيل يوتحد المسعى تقويم التاريخي، اقالسي: االلكترونية الحكومة بن موسى محمد. أ

 

140 
 

 :مقدمة
 جمملها يف أدت لإلنسان، احلياتية األصعدة جل على آثارها انعكست نتائج، عدة املعلومات ثورة أفرزت

لمس ما وهذا اإلنسانية، للمعرفة رهيب وتراكم تضاعف إىل ُ  التكنولوجية، املعرفة مستوى على واضحة بصفة ي
ار ّ  التواصل شبكة خالل من وذلك واملكانية، الزمنية احلواجز كل إسقاط حنو التوجه طياته يف ساق العوملة فتي

 التفاعل ضبط يف األكرب والرهان األقوى احللقة التكنولوجي التقدم فأصبح والالسلكية، السلكية والتحتية، الفوقية
االت، شىت يف التقدم وتفعيل حتقيق مسعى ضمن البشر، بني واإليقاع  املؤثرات هذه لكل حمصلة، أو وكنتيجة ا

 عليه اُصطلح ما خالل من العلمية، املعرفة طرف من أساسا موجهة العاملي االقتصاد ةدف أصبحت والتحوالت
  .املعرفة وتطبيق استحواذ على رئيسة بصفة املؤسَّس املعريف االقتصاد

 كانت فيه، العاملني عدد من احلد حنو والسعي احلكومي اجلهاز تضخم عن املتداولة األحاديث ماتمقد
 منطق واستفحال البريوقراطية، تفشي احلكومية املصاحل توسع سبب حيث املنصرم، القرن منتصف منذ بوادرها
 إال ورائها من طائل ال إجراءات بعدة وتكبيله املواطن إرهاق أدى إىل الذين األمر العقيمني، والنمطية الروتني
ا: هو واحد سبب   .للوائح احلريف التطبيق ملبدأ ترسيخا لتتبع، وجدت أ

 االلكرتونية، احلكومة أمام الطريق والتكنولوجي التقين للتطور املذهلة السرعة مهدت آخر، جانب من
ً  فأصبح  اآليل احلاسب طريق عن املعامالت من الكثري واجناز الطلبات بعض تقدمي املواطنني مجوع أمام متاحا
 املوقع من احلكومية باملعامالت اخلاصة النماذج شىت إىل الوصول إمكانية كذلك ،العنكبوتية الشبكة بفضل

  . احلكومية للمصلحة االلكرتوين
  :آلتيةا ةالثالث األسئلة عن اإلجابةه الدراسة هذ خالل من سنحاول سبق، ما ضوء على

 ؟ االلكرتونية احلكومة لظهور التارخيي املسار ضمن عليها الوقوف ميكن اليت املعامل أبرز أهم هي ما 
 ؟ االلكرتونية احلكومة تطبيق مسعى تقومي ميكن كيف 
 ؟ االلكرتونية احلكومة وأداء تطبيق لتفعيل استشرافها ميكن اليت التحديات أهم هي ما  
  :اآلتية اخلطة وفق املقال، هذا هيكل تنظيم نقرتح أعاله، الواردة ةالثالث األسئلة عن اإلجابة لغرض

  االلكرتونية؛ احلكومة وتطور لظهور التارخيي السياق: أوالً 
  ؛)والعيوب املزايا املتطلبات، يف قراءة( االلكرتونية احلكومة مسعى تقومي: ثانيا
  .االلكرتونية احلكومة تفعيل يحتد: ثالثا
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  :االلكترونية الحكومة وتطور لظهور التاريخي السياق: أوال

  :االلكترونية الحكومة فكرة ظهور وأسباب بوادر  .1

 القرى ربط يف ومتثلت االسكندينافية الدول يف الثمانينات أواسط يف االلكرتونية احلكومة جتربة بدأت
 هذه رائد الدمنرك يف "أودونيس" جامعة من "الرس" ويعد االلكرتونية، القرى اسم عليها وأطلق باملركز، البعيدة
 هلا اليت "دل" شركة صاحب "دل مايكل" املشروع رواد ومن بعد، عن اخلدمة مراكز ومساها 1989 عام التجربة
 1995 عام األمريكية املتحدة الواليات يف أخرى حماوالت ظهرت وقد. االلكرتونية احللول ميدان يف الريادي الدور

 يف جدا بشكل االلكرتونية احلكومة مشاريع بدأ وقد. العامل دول خمتلف يف حماوالت ذلك تبع مث فلوريدا والية يف
 مثل العربية الدول بعض إليها بادرت كذلك األوروبية، الدول وبعض األمريكية املتحدة الواليات يف ،1999 عام

  2000.1 عام ديب حكومة مشروع يف متمثلة املتحدة العربية اإلمارات
 بتكليف الندوة أوصت والتنمية، الدميقراطية رعاية عن دولية ندوة يف املؤمترين رغبات نتيجة ،2001 عام

 وتداعيات مستقبل مدارك تعميق يف املستقبلية براجمها خالل من باإلسهام االقتصادية والتنمية التعاون منظمة
 بقرار 2001 جوان يف السنوي اجتماعهم يف املنظمة يف األعضاء الدول وزراء رحب حيث االلكرتونية، احلكومة

 ،2001 نوفمرب ويف االلكرتونية، احلكومة تواجه اليت والفرص التحديات عن التقصِّي املنظمة من وطلبوا الندوة
 مبشروع القيام على سابقا" بوما" العامة اإلدارة بلجنة املعروفة لكاتاملمت وتنمية العامة احلاكمية إدارة صادقت
 االلكرتونية احلكومة خبصوص عمل جمموعة وهي "بوما" من توجيهات املشروع تلقى حيث االلكرتونية، احلكومة
 ايطاليا، أملانيا، فرنسا، الدمنرك، كندا، اسرتاليا،( األعضاء الدول يف االلكرتونية احلكومة عن مسؤولني من املكونة
 أفضل عن بالبحث يقوم االلكرتونية احلكومة فمشروع). األمريكية املتحدة والواليات هولندا املكسيك، كوريا،

 أسس إدخال لغرض واالتصاالت املعلومات تقنيات من احلكومات تستفيد أن طريقها عن ميكن اليت الوسائل
  2.تنفيذها يف حوالنجا  العامة السياسات وحتقيق الرشيدة القيادة

  3:عدة مراحل على مر اإللكرتونية للحكومة  احلايل املفهوم إىل الوصول إن إىل هنا نشري

                                         
مذكرة  ،)دراسة حالة قطاع غزة(مدى تقبل المواطنين للحصول على الخدمات من خالل الحكومة االلكترونية إياد خالد عدوان،  1

 .26، ص2007قسم إدارة االعتمال، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،  ماجستري غري منشورة،
، 2006ث واالستشارات، اإلصدار التاسع، جامعة امللك عبد العزيز، ، معهد البحو "حنو جمتمع املعرفة"، سلسلة الحكومة االلكترونية 2

 .11ص
الحكومة االلكترونية األبعاد النظرية وآليات التطبيق، دراسة حول استخدام الحكومة االلكترونية في معمل سعد عباس محزة اخلفاجي،  3

 .10، ص 2010ون، جامعة بغداد، العراق، ، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد الثالث والعشر اسمنت كركوك
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 املنظمات كانت املرحلة هذه وأثناء  1996  عام اية حىت االنرتنيت ظهور مع بدأت: األولى المرحلة 
 خالل من) EDI( اللكرتوين للتبادل وسيطا االنرتنيت استخدام بدا إذ بينها فيما التبادل بيانات تستخدم
 يف الشعب عامة من فرد كل إىل لتصل املنظمة داخل من الشبكة امتدت حيث ،االلكرتوين الربيد استخدام

   املتقدمة؛ الدول
 ا ويقصد ،1998-1997 عامي بني كانت اليت "االنرتانيت" شبكة نشؤ مرحلة هي :الثانية المرحلة 

 الواحدة، املنظمة داخل بعضها مع املرتبطة احلواسيب أجهزة جمموعة من املتكونة اخلاصة املنظمة شبكة
 على وتقتصر إليها الدخول  للجميع ليتاح وبالنتيجة فيها الداخلية والعمليات األنشطة لتنفيذ واملستخدمة

   فقط، املنظمة يف العاملني
 حاجات لتلبية الكرتونية شبكات ظهرت حيث 1999 عام بداية مع املرحلة هذه بدأت :الثالثة المرحلة 

هزين(املنظمة من املستفيدين  وهي "االكسرتانيت "شبكة وتدعى )وغريهم املؤثرين وجمموعات والزبائن كا
م لتلبية املشرتكة املصاحل لذوي الفرص تتيح خارجية شبكة    املعلومات؛ من احتياجا

 ذلك تطبيق وحيتاج االلكرتونية احلكومة عليه أطلق جديد مفهوم ظهر 2000 عام بداية يف :الرابعة المرحلة 
 احلكومة وبدأت املفهوم هذا توسع وقد التقنيات وأحدث معلومات وأنظمة اتصاالت تكنولوجيات إىل

ا وبني بينها فيما واالتصال التعامل لتسهيل اخلدمات تقدمي يف االلكرتونية  القطاع وكذلك ودوائرها، مؤسسا
 خالل من مقبولة وبتكاليف بسهولة وتقدميها واملعامالت اخلدمات إجياد يف رغبة وذلك واملواطنني اخلاص

  .االلكرتونية والشبكات االنرتنيت استخدامات
 على اإللكرتونية احلكومة تأثري ببحث OCED يف االلكرتونية احلكومة عمل فريق قام 2002 عام يف
  :متشعبة مواضيع عدة عن حماضرات ثالث قدم حيث الوطنية، اإلدارات

 ؛)2002 مارس( واالستجابة واملضمون الرؤية  
 ؛)2002 جوان( اإللكرتونية احلكومة تنفيذ إسرتاتيجية  
 4).2002 سبتمرب( العامة اإلدارات إصالح  

 
 احلكومة يف وخرباء االلكرتونية احلكومة مبادرات يف ضليعني احلكومات من مسؤولني احملاضرات مجعت

تمع ومنظمات حكومية وكاالت ممثلي وكذلك اخلاص، القطاع من االلكرتونية  ومراكز واجلامعات املدين ا

                                         
 : ، نقالً عن13، مرجع سابق، ص الحكومة اإللكترونية 4

OCED, E-government project innovation and integrity division, Directotate for public and 
territorial devlopment ; organisation for economic cooperation and development, 7 July 2005. 
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 تنفيذ يف احلكومات تواجه اليت القضايا عرض تقرير ضمن 2002 عام احملاضرات نتائج عرضت وقد الفكر،
 احلكومة عن كبار مسؤولون حضره ،2003 جوان يف مؤمتر عقد التقرير ذلك أساس وعلى االلكرتونية، احلكومة

 بني التعاون سبل وحتسني اإللكرتونية، احلكومة ملبادرات املركزي التنسيق يف القيادة أمهية لنقاش االلكرتونية
 بتعريف املشاركون قام كما التغيري، تعيق اليت احلواجز لتخطي اإللكرتونية احلكومة واستخدام احلكومة، وكاالت
 امللحة القضايا من كقضية واملواطنني العمال خلدمة احلكومة خدمات يف التواصل طريقة استخدام إىل احلاجة

 حلول تقدمي على اإللكرتونية احلكومة مشروع ركز ذلك على وبناء 5،اإللكرتونية احلكومة من القصوى لالستفادة
  :املسؤولني لكبار مؤمترات ثالثة خالل للحكومة

  ؛)2003مارس لشبونة،( التكامل أجل من التنظيم مؤمتر -
  ؛)2004 مارس كنكون،( العامة األعمال مؤمتر  -
 ).2004 جويلية سيول،( التغيري إحداث مؤمتر -

 
  6".أفضل حكومة أجل من اإللكرتونية احلكومة" وثيقة يف املؤمترات تلك فعاليات مجع مت وقد

 ميادين جل على األخرية العقود يف السيما واالتصاالت، املعلومات لتكنولوجيا اهلائلة التقنيات تأثري إن
 النمط إىل حنو لتحول ا على محلتها التقليدية احلكومة مستوى على ومؤثرة هائلة تغريات إحداث إىل دفعت احلياة

  :يلي ما خالل من األحداث تلك مسببات إجياز ميكننا حيث 7اإللكرتوين،
 املتزايدة الطلبات تلبية أجل من عام بشكل واملستفيدين املواطنني من مستمرة لضغوط احلكومات تعرض 

 حتسني يف والرغبة املعيشة، مستوى وارتفاع السكان، عدد تزايد بسبب وذلك احلكومية، اخلدمات على
  والبريوقراطية؛ الروتني من والتخلص املعامالت، إجناز يف واإلسراع اخلدمة، نوعية

 االت خمتلف يف والتكامل والرتابط االنفتاح حنو) العوملة يف ممثلة( العاملية التوجهات سامهت  واألبعاد ا
 حيث ومنائه، وتطوره التوجه هلذا األساسية الوسيلة وكانت واإلدارية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية

تمعات لربط الالزمة األدوات وفرت  اخلصوص وجه وعلى املختلفة، االتصاالت شبكات عرب اإلنسانية ا

                                         
  : عن نقال 24ص ، مرجع سابق،اإللكترونية الحكومة 5

OCED, From theory to practice : prioritising E-government action, Washington, USA, 9 June 2003. 
 .OCED, E-government for better government; 2005  :عن نقال 24ص  ،نفسهرجع امل، اإللكترونية الحكومة 6
 .25، ص 2004، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، الحكومة االلكترونية من اإلستراتيجية إلى التطبيقعباس بدران،  7
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 رفاهة أجل من األساليب خمتلف تطوير إىل أدى مما ،)العنكبوتية الشبكة( العاملية االنرتنت شبكة
  8.اإلنسان

 يف منه واالستفادة التقدم ذلك مواكبة يستلزم مما به، املرتبطة املعرفية والثورة التكنولوجي التقدم تسارع 
  العلمية؛ التطبيقات من كبري لعدد مزايا من حيققه ملا احلياة جماالت خمتلف

 يف اإلنسان حقوق واحرتام واالنفتاح واملشاركة احلرية من مبزيد تطالب واليت العاملية التحرر حركات سامهت 
تمعي، البناء يف جذرية تغيريات إحداث  االجتماعية، والتوقعات الوعي، مستوى يف ارتفاع ذلك ورافق ا
 9.العامة خدماته تقدمي يف أدائه مستوى بتحسني يتعلق فيما العام للقطاع جديدة رؤى وظهور

 
  :االلكترونية الحكومة فكرة تطور  .2

 احلكومة، يف اإلصالح وعمليات العامة اإلدارة بتطور الدراية يلزم االلكرتونية احلكومة مدلول إدراك إن
 جاء كذلك وتطويرها، اإلدارة إصالح يف الشاملة اجلودة إدارة استخدام شهد املاضي القرن من الثامن فالعقد
 على قائمة االلكرتونية احلكومة فكرة أن جند كذلك. احلكومة اخرتاع وإعادة اهلندسة إعادة بفكرة التاسع العقد
 الكرتونية فالتجارة الكرتونية، بالتجارة يعرف ما يف الكرتونيا أعماله إدارة يف اخلاص القطاع ممارسات تبين أساس
 التجارة وأهداف حتقيقها، على املساعد العامل هي وكانت االلكرتونية للحكومة أوجه عدة من الطريق مهدت

 وفعالية كفاءة أكثر بصورة واملؤسسات، واملؤسسات والعمالء، املؤسسات بني املعامالت إمتام هي االلكرتونية
 والعالقات واملؤسسات، واحلكومة واملواطنني، احلكومة بني التعامل جعل هي االلكرتونية احلكومة غايات بينما

  10.املعاملة يف وأحسن شفافية وأكثر تكلفة أقل احلكومة لوكاالت الداخلية
 مفهوم من جانب بلورة يف سامهت واليت العامل يف االلكرتونية احلكومة مبادرات خمتلف نلخص أن ميكن

  :العامل يف اإللكرتونية للحكومة
 
 
 

                                         
ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، العراق،  ة، مذكر الحكومة االلكترونية في األردن، إمكانية التطبيقأمحد حسني حممد العزام،  8

 .10، ص 2001
جملة دراسات،  دراسة استطالعية للقطاع العام في دولة قطر،: الحكومة االلكترونية ومستقبل اإلدارة العامةنائل عبد احلافظ العواملة،  9

لد الت  .151سع والعشرون، العدد األول، ص اا
 .15ابق، ص ، مرجع سالحكومة االلكترونية 10
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  االلكترونية الحكومة مبادرات بعض: )1( رقم الجدول
  

 مبادرة الحكومة االلكترونية الدولة

 استراليا

  
  :هناك التزامات حمددة مبا يلي

 تقدمي كل خدمات الكومنولث املناسبة الكرتونيا على االنرتنت؛ 
 مركز استعالمات حكومي من خالل املكتب اخلاص باحلكومة املباشرة كنقطة  إنشاء

 رئيسة للدخول على املعلومات عن خدمات احلكومة؛ 
  إنشاء إمكانية الدفع االلكرتوين كالوسيلة املعتادة ملدفوعات احلكومة؛ 
 تزويد احلكومة  بانرتنت لغرض االتصاالت املباشرة واآلمنة. 

 النمسا

ا شريك يف الصناعة اخلاصة وخباصة يف فرتة االنتقال من جمتمع  احلكومة تعمل وتدرك أ
  : خدمات ما بعد الصناعة إىل جمتمع املعرفة

  نظم اسرتداد املعلومات؛ 
  تبادل البيانات الكرتونيا؛ 
 نظم تفاعل مباشرة. 

 كندا

  
  : احلكومة االلكرتونية تأثرت باألسس التالية

  االستجابة ملطالبات الناس حبكومة أفضل وأكثر تواصال معهم؛ 
  توضيح األدوار واملسؤوليات. 

 الصين

  
 : مشروع احلكومة املباشرة يغطي مخس نواحي

 أي النشر على االنرتنت للمهام والواجبات  اإلخطار باملهام احلكومية املباشرة،: األول
 والبنية التنظيمية والطرق اإلدارية والقواعد والتنظيمات حلكومات وخمتلف أقسامها؛ 

 النشر املباشر لوثائق احلكومة واألرشيف وقواعد املعلومات؛ : الثاين 
 تاح التصريح باألنشطة اليومية ألقسام احلكومة، وهذا مبثابة وسيلة لالنف: الثالث

 بالنسبة للشؤون اإلدارية؛ 
 إدارة املعامالت عن طريق مركز الكرتوين للملفات والوثائق لتحسني كفاءة : الرابع

 اإلدارة؛ 
 النشر على االنرتنت ملختلف التعامالت التجارية: اخلامس. 



  ضيف أحمد. د
 التفعيل يوتحد المسعى تقويم التاريخي، اقالسي: االلكترونية الحكومة بن موسى محمد. أ

 

146 
 

 الدنمارك

  :احلكومة االلكرتونية قائمة على األسس اآلتية
  جمتمع معلومايت منفتح على اجلميع؛ 
  حتقيق قرية البحوث العاملية؛ 
  تنفيذ انرتنت ذات تدفق عايل ملختلف املؤسسات؛ 
  ؛ )على االنرتنت(استخدام املطبوعات املباشرة 
  استخدام تقنية املعلومات يف البلديات؛ 
  استخدام تقنية املعلومات يف الشركات الدمنركية؛ 
 ت الكرتونيا؛ حفظ امللفات والسجال 
  استخدام تقنية املعلومات يف التعليم؛ 
 الدارة والقواعد القانونية املدعومة الكرتونيا. 

 فنلندا

  : احلكومة االلكرتونية تنطوي على ما يلي
  الشراكة يف البيانات بني خمتلف قواعد السجالت الوطنية؛ 
  استخدام الربيد االلكرتوين للرسائل؛ 
  تبادل البيانات الكرتونيا؛ 
  استخدام التجارة الكرتونية؛ 
 استخدام البطاقة الذكية واستخدام االنرتنت؛ : العمل عن بعد 
 زيادة نسبة االتصاالت االلكرتونية. 

 اليابان

  : يتضمن مشروع األلفية اخلاص باحلكومة االلكرتونية
  طرق إدارة املشاريع؛ 
  االلكرتوين من اهلوية؛ نظم الكرتونية مثل التحقق 
  قاعدة الشبكة؛ 
  قاعدة التقنية؛ 
  احليازة العامة الكرتونيا؛ 
 احتياطات أمنية. 

المملكة 
 المتحدة

هناك أربعة مبادئ إرشادية تتضمنها إسرتاتيجية احلكومة لغرض جتسيد احلكومة االلكرتونية،  
  :2000 كإطار اسرتاتيجي للخدمات العامة يف عصر املعلومات يف افريل

  تقدمي خدمات تستجيب الختيارات املواطنني؛ 
  ا؛  تسهيل التواصل مع احلكومة واالستفادة من خدما
  التأكد من أن التقنية اجلديدة ال توجد حاجزا رقميا بني اولئك الذين يدخلون

ا  .باستخدام الوسائط االلكرتونية وغريهم ممن ال يستعملو
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الواليات 
المتحدة 
 االمريكية

  : احلكومة االلكرتونية مؤسسة على سبعة مبادئ تتمثل يف ما يلي
 سهولة الدخول؛ 
  نظم أعيدت هندستها؛ 
  نظم تلقائية؛ 
  خدمات تقدم على خطوة واحدة؛ 
  اخلدمة وفق الزبون وليس وفق املؤدي للخدمة؛ 
  محاية اخلصوصية واحلفاظ عليها؛ 
 توفري إمكانية الدخول للمعاقني جسديا . 

، معهد البحوث واالستشارات، اإلصدار التاسع، جامعة امللك عبد "حنو جمتمع املعرفة"، سلسلة احلكومة االلكرتونية :المصدر
  .17-16، ص ص 2006العزيز، 

  :كما ميكن أن نقسم مراحل ظهور احلكومة االلكرتونية وفق ثالث مراحل هي
  مراحل ظهور الحكومة االلكترونية: )1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 الـوزارات فـي العليـا اإلدارة نظـر وجهـة مـن االلكترونيـة الحكومـة مشـروع نجـاح متطلبات الغوطي، اللطيف عد إبراهيم: المصدر
  .21ص ،2006 فلسطني، غزة، اإلسالمية، اجلامعة األعمال، إدارة قسم منشورة، غري ماجستري مذكرة ،الفلسطينية

 
 اآليل احلاسب دخول

 اإلداري العمل جمال يف

 على يعمل املوظف
 ثابت مكتب

 مع يتعامل املواطن
 ثابت موظف

 الميالد مرحلة

 
 املعلومات أنظمة دخول

 اإلداري العمل جمال يف
 بعد عن يتعامل املواطن

 مكتب على املوظف
 التصعيد مرحلة ثابت

 

 يف االنرتنت دخول
 اإلداري العمل جمال

 بعد عن يعمل املوظف

 الذروة مرحلة
 بعد عن يتعامل املواطن
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 أدخلت حينما العشرين، القرن من الثاين النصف بداية إىل تعود ):الميالد مرحلة( األولى المرحلة 
 داخل العمل أنظمة تطوير مت املرحلة هذه ويف املختلفة، اإلدارية التطبيقات جمال يف االلكرتونية احلاسبات
   أعماله؛ اجناز سرعة يف وساعدته العادي املوظف عمل كثريا سهلت اليت الربامج خالل من املختلفة اإلدارات

 السبعينات حقبة إىل املرحلة هذه وتعود املعلومات أنظمة عصر هي ):التصعيد مرحلة( الثانية المرحلة 
 األجهزة على املعلومات أنظمة خالل من اخلدمات بعض وضع فيها مت اليت املرحلة وهي والثمانينات،

 خالل من اخلدمة على املواطن حيصل املرحلة هذه ويف اخلدمات، بعض أمتتة باسم عرفت ما وهي املختلفة،
   خاصة؛ ماكينات طريق عن الفواتري خمتلف تسديد مثل املعلومات، أنظمة

 أداء تفعيل مت وفيها التسعينات منتصف يف بدأت االنرتنت، عصر متثل ):الذروة مرحلة( الثالثة المرحلة 
 األقسام داخل ألعماهلم املوظفني ألداء بالنسبة سواء االلكرتوين، الفضاء خالل من باالتصال احلكومة
  .االنرتنت شبكة خالل من ذلك يتم حيث اإلدارات ذه املواطن التصال بالنسبة أو املختلفة، اإلدارية

 
 :)حكومة أعمال، إدارة،( االلكترونية الثالثية  .3

 األعمال مستوى على العمليات كل تشمل وأنشطة وظائف منظومة هي االلكرتونية اإلدارة إن
 من وأوسع مشلأ تكوين هي االلكرتونية فاإلدارة أخرى، جهة من احلكومية واألعمال جهة، من االلكرتونية

 فاإلدارة االلكرتونية، التجارة من مشلأو  عمأ مفهوم هي االلكرتونية األعمال وكذلك االلكرتونية األعمال
 تنظيم، ختطيط، من اإلدارة وظائف اجناز يف االنرتنت استخدام على تقوم اليت األحدث املدرسة هي االلكرتونية

 اإلدارة تتكون. اخل... بشرية، موارد مالية، تسويق، إنتاج، من املؤسسة وظائف اجناز وكذلك ورقابة قيادة
 يوضح ،)االلكرتونية احلكومة( احلكومية العامة واإلدارة االلكرتونية األعمال: مها رئيسني بعدين من االلكرتونية

  ."االلكرتونية احلكومة"و" االلكرتونية األعمال"و" االلكرتونية اإلدارة" بني الوثيقة العالقة املوايل الشكل
ومن األمهية  االنرتنت،: إن القاسم املشرتك الذي جيمع هذه املنظومات الثالث مع بعضها البعض هو

مبكان اإلشارة هنا إىل أن اإلدارة االلكرتونية ال ميكن اعتبارها قد ولدت مع ظهور االنرتنت ألن مفهوم أمتتة 
اخل، ولكن مع ظهور ...املكاتب قد ظهر منذ مدة طويلة قبل االنرتنت وذلك باستخدام الفاكس واهلاتف

  .وماتية وليس إدارة مادية للتجهيزاتاالنرتنت أصبحت اإلدارة االلكرتونية هي إدارة للمعل
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  االلكترونية اإلدارة هيكل): 2( رقم شكل

  
  .18، ص 2004، الطبعة األوىل، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، التجارة االلكترونيةسعد غالب ياسني، بشري عباس العالق، : المصدر

ربطنا اإلدارة االلكرتونية باملدارس اإلدارية املختلفة سنجد أن اإلدارة االلكرتونية هي امتداد هلا،  وإذا
فاملختصون يف اإلدارة قد حددوا مسارا تارخييا متصاعد لتطور الفكر اإلداري واملدارس اإلدارية على مدى أكثر 

  :من قرن من الزمن كما يالحظ من اجلدول التايل
  تطور المدارس اإلدارية: )2(الجدول رقم 

 المدرسة اإلدارية سنة البداية

 التقليدية املدرسة 1890

 املدرسة السلوكية 1924

 املدخل الكمي 1940

 مدرسة النظم 1951

 املدرسة الوقفية 1960

 منظمات التعلم نهاية الثمانينات

 اإلدارة اإللكرتونية 1995

  .18، ص 2004، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، التجارة االلكترونيةالعالق، سعد غالب ياسني، بشري عباس : المصدر

 

  االلكترونية اإلدارة
E-management 

  االلكترونية األعمال
E-business 

  االلكترونية الحكومة
E-government 

  تجارية غير أعمال
 

  االلكترونية التجارة
E-commerce 
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  )قراءة في المتطلبات، المزايا والعيوب(تقويم مسعى الحكومة االلكترونية : ثانيا
 :تطبيقها ومجاالت أهدافها االلكترونية، الحكومة مفهوم .1

 بني العالقة تعريف وإعادة احلكومية التعامالت من جديدا منوذجا يشمل اإللكرتونية احلكومة مفهوم إن
ا وتوصيل عملها طريقة تغيري يف احلكومة ومساعدة واملواطنني، احلكومة  أن وميكن للمواطنني، احليوية خدما

 :تايلالك االلكرتونية للحكومة أعطيت اليت فيالتعار  بعض نذكر
 األوىل أن فارق مع التقليدية أي احلقيقية احلكومة عن االفرتاضية النسخة هي اإللكرتونية احلكومة إن"

 يف مادي بشكل تتواجد اليت الثانية وظائف حتاكي حني يف املعلوماتية، وأنظمة اإللكرتونية الشبكات يف تعيش
ا بتقدمي تقوم اإللكرتونية احلكومة أن نقول أن ميكننا التعريف هذا خالل منو  ،"الدولة أجهزة  تفعل كما خدما

 اإلدارية، والتعقيدات األوراق بدل إلكرتوين كيان خالل من يتم هذا كل أن الفارق لكن التقليدية احلكومة
  11.الرقمي النسق ضمن هلا اآلخر الوجه لكنها الثانية عن بديال ليست األوىل أن للقول يدفعنا والذي

ا عرفها من وهناك  اإلنرتنت تقنية باستخدام للحكومة واخلارجية الداخلية العمليات أمتتة" :بأ
  12."املفتوحة

ا يرى من وهناك  من األعمال قطاعات أو للمواطن املقدمة احلكومية واخلدمات املعامالت كافة: "بأ
 يدعم مبا واهلواتف كاإلنرتنت، احلديثة االتصال وسائل باستخدام البيانات وقواعد املعلومات شبكات خالل
 واألمن السرية، ضمان مع ومقدمها اخلدمة، طالب بني التفاعل من إطار يف احلكومي األداء وفعالية كفاية

  13."املعلومايت
ا االلكرتونية احلكومة تعرف كذلك  من واملواطنني املؤسسات من العالقات وحتويل تغيري عملية" :بأ

 يوفر مما للمعلومات الوصول من ومتكينهم للمواطنني خدمات أفضل تقدمي دف املعلومات؛ تكنولوجيا خالل
 ً   14."النفقات وختفيض العائد وتعظيم الفساد وحتجيم الشفافية من مزيدا

                                         
، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد أثر تطبيق الحكومة االلكترونية  على مؤسسات األعمالامحد بن عيشاوي،  11

 .288السابع، ص 
مقدمة ضمن املؤمتر السادس حول البيئة املعلوماتية  يةث، ورقة حباإلستراتيجية اآلمنة للحكومة االلكترونيةمنال صبحي حممد احلناوي،  12

 .4، ص 2010أفريل  7- 6املفاهيم والتشريعات والتطبيقات، مجعية املكتبات واملعلومات السعودية الرياض، اململكة السعودية، : اآلمنة
مع دراسة تطبيقية على وكالة : المملكة  في العامة الخدمات تقديم في ودورها اإللكترونية الحكومةعبد العزيز بن عبد اهللا الرقايب،  13

 .19ص ،2002مذكرة ماجستري غري منشورة، قسم اإلدارة العامة، جامعة القاهرة، مصر، الموزارة لشؤون العمل، 
 .27، ص2006الواقع واآلفاق، الطبعة األوىل، جمموعة النيل العربية للنشر، القاهرة، مصر،  الحكومة االلكترونية،أبو بكر حممود اهلوش،  14
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 حتسني يف التكنولوجية الثورة نتائج استخدام إىل اإللكرتونية احلكومة مصطلح يشري العموم وعلى
ا، ورفع احلكومية، األجهزة يف األداء مستويات  ويشمل منها، املرجوة األهداف حتقيق يف فعاليتها وتعزيز كفاء

 من العامة، اخلدمات من املستفيدين قاعدة توسيع يف هلا املرافق التقين والتقدم املعرفة تراكم من االستفادة ذلك
 على اإلطالع من متكن) إلكرتونية( تقليدية غري بوسائل تقدميها أساليب وحتسني اخلدمات هذه وفرة حيث

ا من املستفيدين ومجهور احلكومية األجهزة بني التبادل وإكمال حكومية، معلومات  ومكان، زمان أي يف خدما
  15.العامة باخلدمات كافة املعنيني بني والعدالة املساواة أساس على

  : أنه السابقة فيالتعار  من نستنتج
 ا إال احلكومية باألجهزة االلكرتونية احلكومة ترتبط   األخرى؛ القطاعات مل ال أ
 آثاره؛ أو نتائجه طريق عن إال ملسه ميكن ال افرتاضي معلومايت نظام على تعتمد  
 االلكرتونية اإلدارة عمليات يف املتدخلني خمتلف بني التبادل بتفعيل تسمح.  

  :اآليت يف بعضها حصر ميكن تطبيقها من واملتوخاة االلكرتونية احلكومة ألهداف بالنسبة
 يف تتمثل للمتعاملني، الظاهرة غري الداخلية احلكومية املؤسسات أعمال على االلكرتونية احلكومة انعكاس 

 اإلدارة أنشطة أداء وإجراءات عمليات وفعالية والكفاءة احملاسبة، وإمكانية والشفافية، السرعة، حتقيق
 فعالة؛ بطريقة اخلدمات وتقدمي األعمال تكلفة توفري يف التوجه هذا ويساهم  احلكومية،

 تمع يف الرقمية الفجوة سد  اخلدمات لتوصيل املتقدمة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا باستثمار ا
 التقدمي أوقات أو تواجدهم أماكن عن النظر بغض إليها احملتاجة األعمال ومؤسسات للمواطنني احلكومية

 16؛له
 للحكومة حتتية بنية وتأسيس واالتصاالت املعلومات تقنيات استخدام على تساعد أفضل عمل بيئة خلق 

  سهولة؛ أكثر عمل بيئة خلق على تعمل االلكرتونية
 اخلط على الزبائن )On line (الصف يف وليس )In line(، عرب الزبائن مع التفاعل إىل يشري وهذا  

 للمواطنني، احلكومة قبل من السريعة االستجابة يتطلب الذي األمر الصفوف، يف وقوفهم من بدال االنرتنت
  املوظفني؛ تدخل من احلد مع بفاعلية هلم اخلدمات وتقدمي

                                         
لحكومة االلكترونية في المملكة العربية السعودية، دراسة تطبيقية على األجهزة الحكومية طالل بن عبد اهللا بن حسني الشريف، ا 15

 .43، ص 2002، مذكرة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم اإلدارية، الرياض، المركزية في مدينة الرياض
ي، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، مدخل استراتيج: لكترونية وسبل تطبيقهاالحكومة االسحر قدوري الرفاعي،  16

 .311الشلف، اجلزائر، العدد السابع، ص 
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 العمل يف واملصداقية الشفافية حتقيق يتم إذ العامة، املشاركة قاعدة وتوسيع احلكومة يف االجيابية اجلوانب دعم 
ال يفسح الذي األمر املعلومات تقنيات نشر خالل من احلكومي،  السياسة يف للمشاركة للمواطنني ا
  وسهولة؛ بسرعة عليها احلصول ميكنهم اليت املعلومات خالل من القرار صنع وعملية احلكومية

 من املصاريف، حجم من التقليل وكذلك املوظفني إنتاجية وزيادة احلكومية الدوائر وكفاءة إنتاجية حتسني 
ً  الورقية، واألعمال املكاتب عدد تقليص خالل  والبعيد املتوسط: املديني على التكاليف ختفيض عن فضال
 املعامالت حفظ وخزانات املواطنني الستقبال احلكومية األبنية من كثري عن التخلي باإلمكان أنه اعتبار على

  اليومية؛
 تمعات يف املعيشة مستويات حتسني  السلع وتقدمي السياسية العملية يف مشاركتها خالل من النامية ا

م مع املنسجمة واخلدمات م احتياجا  17.وتطلعا
  
ا االلكرتونية، احلكومية اخلدمات االت بالنسبة أما   : أمهها نذكر جماالت عدة تتوزع فإ
 احلكومية اإلدارية واملعامالت للمعلومات بعد عن اآلمن التبادل عن وتعرب: الحكومة إلى الحكومة من 

 املوارد ختطيط وتوحيد مشرتكة، بشبكة البعض بعضها مع الدولة دوائر كافة ربط يتطلب وهذا املختلفة،
 ؛)G2G( اختصارا إليها ويرمز اإلنتاجية وزيادة اإلجراءات وتطوير حتسني بغية وذلك احلكومية،

 األعمال ورجال االقتصادية للمؤسسات اخلدمات بتقدمي وخيتص: األعمال قطاع إلى الحكومة من 
 ؛)G2B( اختصارا إليها ويرمز أرباحهم زيادة يف وتساهم التكاليف عليهم توفر اليت بالوسيلة واملستثمرين،

 ا كما االلكرتونية، التعامالت من القصوى لالستفادة النضج مرحلة ومتثل :المواطن إلى الحكومة من  أ
ا الوطين، املستوى على الكبرية املكاسب خالهلا من تتحقق اليت املرحلة ا خالل من اخلدمة تتيح أل  ذها

 واخلدمات املعامالت إمتام على واملقيمني املواطنني قدرة وتعين إليها، بنفسه هو يذهب أن من بدال للمستفيد
 18؛)G2C( اختصارا هلا ويرمز بعد، عن احلكومية املرافق هلم تقدمها اليت

                                         
إمكانية تطبيق الحكومة االلكترونية في محافظة البصرة، دراسة استطالعية ألراء عينة من المديرين شذى أمحد، عبد الرمحان عبد اهللا،  17

لد السابع، العدد السادس والعشرون، جامعة البصرة، العراق،  إلدارات العامة،في ا ، 96-95، ص ص 2010جملة العلوم االقتصادية، ا
  : نقالً عن

Pascual patricia, E-Government, the electronic journal on information system in developing 
countries,Vol.19,no 1. 2003. pp 10-12. 

، مذكرة ماجستري غري دور تنمية الموارد البشرية في تفعيل الحكومة االلكترونية في أمانة منطقة الرياضتركي بن فهد بن طالب،  18
- 36، ص  ص 2010منشورة، كلية دراسات العليا، ختصص العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة السعودية، 

37  
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 الكرتونية بطريقة واملوظفني احلكومة بني العالقة على النموذج هذا يشتمل: الموظفين إلى الحكومة من 
 فبموجب النموذج، هلذا مشهورا تطبيقا الذاتية اخلدمة مبدأ وفق يعمل الذي البشرية املوارد إدارة نظام ويعترب

 رصيدهم على ويطلعوا السنوية اإلجازة على احلصول بطلب يتقدموا أن من املوظفون يتمكن النموذج هذا
ا اليت املعلومات إىل الوصول كذلك رواتبهم، بنود ويستعرضوا اإلجازات من  سياسات خبصوص حيتاجو

 G2E(.19( اختصارا هلا ويرمز احلكومية، والتشريعات االلكرتونيني والتعلم التدريب وفرص احلكومة
 

 :االلكترونية الحكومة قيام وركائز متطلبات  .2

 املوظف من بدال االنرتنيت مع يتعامل أن اخلدمة لطالب يتيح الذي االلكرتونية احلكومة نظام تطبيق إن
 وطرق املستخدمة واألجهزة العاملني نوعية تشمل وواسعة كثرية تعديالت إجراء يستلزم التقليدي احلكومي
 يقوم مث االنرتنيت غري واملسؤولني اخلدمة طالب بني االتصال يتم أن مثال املعقول من فليس ، واألداء التعامل
 إعادة يتم وأن متجانسا، واألداء متكامال التغيري يكون أن فينبغي .التقليدي، باألسلوب يدويا املعلومات مبراجعة
 هلا االنرتنيت عرب االلكرتونية احلكومة تقدمها اليت اخلدمات ألن وذلك واألدوات للخدمات شاملة تنظيم

ا خصوصيتها   .اخلدمات هذه ملثل التقليدية اإلدارة عن ختتلف اليت ومقوما
  : ركائز أربعة على تقوم االلكرتونية احلكومة فكرة أن جند أخرى، جهة من

 احلكومة موقع هو واحد موضع يف والتبادلية والتفاعلية املعلوماتية واخلدمات األنشطة كافة جتميع 
 احلكومية؛ الدوائر جممعات بفكرة يكون ما أشبه نشاط يف االنرتنت، شبكة على الرمسي

 مع ،)السنة يف يوم 365 األسبوع يف أيام 7 اليوم يف ساعة 24( باجلمهور دائم اتصال حالة حتقيق 
 للمواطن؛ واخلدمية االستعالمية االحتياجات كافة تامني على القدرة

 ا احلكومة دوائر بني واالجناز واألداء والتنسيق الربط وفعالية سرعة حتقيق   حده؛ على منها ولكل ذا
 ذات احلكومية األنشطة من أفضل عوائد حتقيق فيها مبا العناصر كافة يف اإلنفاق يف وفرة حتقيق 

  . التجاري احملتوى
  :يلي ما يف االلكرتونية احلكومة متطلبات أهم تلخيص ميكن املنطلق هذا من

  توفري االلكرتونية احلكومة لتطبيق واحلكومية اإلدارية لألجهزة بالنسبة الضروري من :التحتية البنية 
 بني التفاعل زيادة اجل من املعلومات توفري على القدرة ذات املعلومات وتكنولوجيا االلكرتونية الشبكات

                                         
 .97أمحد، عبد الرمحان عبد اهللا، مرجع سابق، ص شذى  19



  ضيف أحمد. د
 التفعيل يوتحد المسعى تقويم التاريخي، اقالسي: االلكترونية الحكومة بن موسى محمد. أ

 

154 
 

 املادية املكونات من جمموعة يف تتمثل واليت التحتية بالبنية عنها يعرب الشبكة هذه واملستفيدين، احلكومة
 20.احلكومية لألجهزة اإللكرتونية التطبيقات تنفيذ خالهلا من ميكن اليت والبشرية

  واملدربة املؤهلة البشرية الكوادر إعداد إىل االلكرتونية احلكومة نظام تطبيق حيتاج :المؤهل البشري العنصر 
ال هذه يف العمل على  والتطوير التغيري إدخال املختلفة احلكومية والدوائر املؤسسات من يقتضي وهذا .ا
 نظام أن ويالحظ ، فعال بشكل املشروع إدارة مع التعامل من يتمكن حىت ا العامل البشري العنصر على

 معه يتعاملون الذين أولئك يرهب ما كثريا اجلديدة املعلومات تقنية من عليه ينطوي وما اإللكرتونية احلكومة
 والتجاوب تعلمه حماولة من بدال جيهلون ما مقاومة )التقليديون املوظفون( هؤالء حياول ما وغالبا مرة، ألول
 يف عقبة يقفون الذين أولئك واستبعاد منهم إقناعه ميكن من إلقناع توعية حبمالت القيام ينبغي لذلك معه،
 القيادة دور يربز وهنا بذلك، القيام يستطيع من حملهم وإحالل نفسه، فرض الذي التطور حتقيق سبيل

 منط تغيري من تتمكن الكرتونية حكومة إىل التقليدية احلكومة لتحويل املبادرة تعزيز يف أساسي كعنصر
 بدور املضطلعة الرمسية القيادة هي القيادة هذه تكون أن الالزم من وليس املواطنني، إىل اخلدمات تقدمي

 إقناع على واملعرفة القدرة لديها القيادة هذه تكون أن املهم وإمنا الدولة، يف اإلدارية أو السياسية الرئاسة
م على وقادرة اآلخرين  احلكومة تكتفي ال وقد النظام، هذا حتقيق إىل السعي يف املشاركة إىل جذ

 تكون وإمنا مواقعها، يف البحث إمكانية إتاحة أو االنرتنت على موقعها عرب املعلومات بتقدمي االلكرتونية
 املوقع يسمح وقد واملستقبل، املرسل بدور فتقوم املعلومات، معهم وتتبادل املواطنني مع تفاعال أكثر

ا باستيفاء املواطن ليقوم عليها، للحصول اإلدارة إىل الذهاب من بدال النماذج طبع بإمكانية ا بيانا  وإعاد
 احلكومة مراحل من تقدما أكثر مرحلة يف املعلومات، شبكة عرب إرساهلا أو باليد، أو بالربيد لإلدارة

 االلكرتونية؛
  شبكة عرب اخلدمات وتقدمي االلكرتونية احلكومة تطبيق أن الشك :الكترونية الحكومة تشريعات 

 حتقيقا يكفل الذي املناسب القانوين التنظيم هلا تقدم خاصة تشريعات إىل حتتاج واملعلومات االتصاالت
  21.ممكن وجه أفضل على ألهدافها

  تلعب وهى واالقتصادية، واالجتماعية، السياسية، األنظمة وتشمل: المجتمع أنظمة  ً ً  دورا  يف أساسيا
ا؛ وحجمها، عملها، وكيفية اإللكرتونية، احلكومة وطبيعة منط، حتديد  ومتطلبا

                                         
20 Ndou, Valentina, E-Government for developing countries:Opportunities and Challenges, 

the electronic journal on information system in developing countries,Vol.18,no1. 2004. pp 12-13 
  13-12ع سابق، ص ص سعد عباس محزة اخلفاجي، مرج 21
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  كل يف التعامل أساس الدين ميثل حيث والثقافة،والتقاليد، والقانون، الدين، وتشمل :المجتمع ثوابت 
 حيوي بدور الثقافة وتقوم االجتماعي، الضبط وسائل أقوى من القانون ويعد احلياة، منظومات من منظومة

تمع نظم حتديد يف  22.بنائه وصياغة ا
 

 :وعيوبها االلكترونية الحكومة تطبيق مزايا .3
  العمل كفاءة لقياس كمعايري تصلح عديدة مزايا االلكرتونية للحكومة :االلكترونية الحكومة تطبيق مزايا 

 23:منها نذكر و وجودته العام اإلداري
 العامة اخلدمات مستهلكي على االلكرتونية احلكومة أدوات توفره الذي الوقت إن :االنجاز تسريع -

 صفوف ال اخلدمة على للحصول اخلط؛ على الدخول منظومة على تعتمد إذ جدواها، على دليل خري
  االنتظار؛

 املباشرة الرقابة عمليات سهولة نتيجة واإلتقان؛ بالدقة الكرتونيا املقدمة اخلدمات متتاز :اإلتقان زيادة -
  عليها؛

 اليت البغيضة  البريوقراطية من الشايف الدواء هي االلكرتونية احلكومة تعترب حيث :اإلجراءات تبسيط -
  اإلدارية؛ أجهزتنا يف املستفحل القاتل الروتني و منها نعاين

 عدد تقليل إىل يؤدي التكنولوجية األساليب استخدام :األداء في الكفاءة وتحقيق التكاليف خفض -
 واملوارد اجلهد يقلل مما بالتعامالت؛ اخلاصة الورقية األعمال وتوزيع ونقل ونسخ حفظ على القائمني

 األسلوب إىل الورقي األسلوب من والتحول احلكومي األداء يف الكفاءة تتحقق وبذلك املخصصة؛
 واالجتماعية السياسية األهداف حتقيق خالل من الفاعلية حيقق مما أعماله؛ أداء يف االلكرتوين

 املواطنني؛ رضا يتحقق وبذلك للحكومة؛ احملددة واالقتصادية
 وإتاحة احلكومية األنشطة كافة عن املعلومات إتاحة خالل من وذلك :الحكومية الشفافية تحقيق -

 املعاملة وسوء التالعب و الرشوة يبعد الذي األمر االنرتنت، شبكة على احلكومية واللوائح القوانني
 .الدولة سلطة لصاحل املكاتب سلطة ويبطل

                                         
 .10-9، ص ص 2003.مسقط: الواقع والتحديات، عمان: ندوة احلكومة االلكرتونية. منظومة الحكومة اإللكترونيةحسن الغزيل حممد،  22
معة ، جملة اجلاالحكومة االلكترونية ومعوقات تطبيقها دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية في قطاع غزةدياال مجيل حممد الرزي،  23

لد العشرين، العدد األول، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني،   .198-197، ص ص 2012اإلسالمية للدراسات االقتصادية واإلدارة، ا
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 سرد ميكن االلكرتونية احلكومة تطبيق عن تنجر عديدة سلبيات هناك: االلكترونية الحكومة تطبيق عيوب 
 24:اآليت يف منها البعض
 يف اإلنسان من بدال املختلفة باألنشطة للقيام االلكرتونية األجهزة على االعتماد يؤثر :البطالة مشكلة -

 إال للعمل، جديدة فرص من املعلوماتية الثروة توفره أن ميكن مما بالرغم عليها، والطلب العمالة سوق
ا  على املتزايد االعتماد مع ستتعاظم مشكلة مثة فأن بالتايل و عالية، تقنية طبيعة ذات ستكون أ

 العمل طاقة من فقط %20 بـ لالحتفاظ بالفعل ختطط شركات فهناك وفعال البطالة، وهي املعلوماتية
  لديها؛ املتاحة

 والعبث، لالخرتاق عرضة جيعلها مما :االلكترونية الحكومة لتطبيقات األمنية النواحي ضعف -
 بطاقة طريق عن أمواله على االستيالء إمكانية مثل اخلدمة، بطالب اخلاصة املعلومات على كالسطو
  ا؛ اخلاصة االئتمان

 األفراد خصوصية على تقضي االلكرتونية احلكومة منط داخل املعلومات ثورة إن :الخصوصية فقدان -
 واليت البعض ببعضها املرتبطة املعلومات فقواعد اخلاصة، وأسرارهم خصوصياته على احلفاظ يف وحقهم
 يهدد االجتماعية، وحالتهم ووظائفهم وعناوينهم األفراد كأمساء هلم التعريفية البيانات على حتتوي

م، يف تكن مل ملشاكل يعرضهم وقد مستقبلهم  رصد على اآلخرين قدرة تزداد أن ميكن كما حسبا
 الناس؛ حركة ومتابعة

توقع: االجتماعي النسيج تفكك مشكلة - ُ  االعتماد حالة يف والعشرين الواحد القرن إنسان يواجه أن ي
 ألن التفكك، من مزيدا االلكرتونية احلكومة ومنها احلياتية باألنشطة القيام يف املعلوماتية على الكامل

 األفراد؛ بني اجلماهريي التواصل فرص من سيقلل افرتاضيا أو الكرتونيا األنشطة أداء
 نسبة عنه ينجر مما :الناس من محددة فئة على االلكترونية الحكومة عمل اقتصار من التخوف -

 أفراد بني الكايف املعلومايت املستوى وجود لعدم نظرا االلكرتونية احلكومة أنشطة يف املتدنية املشاركة
تمع  .ا

ا أال السلبيات وجود من الرغم على - ا اإللكرتونية احلكومة تطبيقات على تؤثر ال أ ً  املاسة للحاجة نظر
 ميكن فمثال إجيابيات، إىل السلبيات هذه حتويل إمكان أو التطبيقات هذه حنو كافة العامل دول واجتاه

 على تعود فائدة هلا لقطاعات تتجه أخرى جهود إىل العمل عن العاطلني األشخاص وتوجيه استثمار

                                         
 ،)ردناأل -دراسة حالة ديوان الخدمة المدنية(أثر تكنولوجيا المعلومات في زيادة فاعلية الحكومة االلكترونية جنالء يوسف شحادة،  24

 32- 31، ص ص 2012مذكرة ماجستري غري منشورة،كلية األعمال، قسم األعمال االلكرتونية،  جامعة الشرق األوسط، األردن، 
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تمع، الفرد  تقليص يف تسهم أن ميكن اليت احللول بعض إجياد فيمكن اخلصوصية فقدان عن أما وا
 استخدام منها واستقرارها، املعلومات حركة على تؤثر تعد مل درجة إىل والتعدي االخرتاق حاالت

 اخلاصة البيانات حفظ مع آمن بشكل التعامل فقط للمستخدم تتيح خاصة شفرات أو خاصة برامج
  25.املعلومات محاية نظم جمال يف تطويرها مت أخرى ووسائل السرية، واألرقام الرقمي التوقيع وكذلك به،

 
   االلكترونية الحكومة تفعيل يتحد: ثالثا

ا بل فقط، وتطبيقها نقلها ميكن مستوردة خربة أو جاهزة وصفة ليست اإللكرتونية احلكومة إن  عملية إ
 واإلجراءات واألساليب والنظريات املفاهيم يف شامال حتوال متثل فهي املختلفة، املكونات من متكامل ونظام معقدة

 يف يتمثل كبريا حتديا احلكومات تواجه املنطلق هذا من. التقليدية احلكومة عليها تقوم اليت والتشريعات واهلياكل
 متطلبات وتفعيل تعزيز يف التحدي هذا جوانب أهم نلخص أن وميكننا االلكرتونية، احلكومة تطبيق تفعيل

  :اآليت النحو على االلكرتونية احلكومة ومستلزمات
 التحتية البنية كانت كلما: االلكترونية الحكومة لتطبيق المواتية التحية البنية وتطوير صيانة يتحد .1

 ألداء املعلومات تقنية تستخدم اليت العمالقة باملتطلبات الوفاء على قدرة لديها كانت كلما قوية لالتصاالت
 األعظم املسؤولية تقع وهنا املستقبليني، والتوسع الزيادة باستيعاب يسمح ومبا االلكرتونية احلكومة أعمال

 بيئة وجلعل االتصال عملية لتسهيل واسعة حزم توفر اتصاالت بنية إلجياد االتصال خدمة مزودي على
 تكون أن على باالنرتنت، اخلدمة مزودي من به بأس ال عدد توافر يتطلب وهذا لألعمال، مثالية االنرتنت
ال فتح أجل من اإلمكان قدر معقولة األسعار  احلكومة مع للتفاعل املواطنني من ممكن عدد ألكرب ا

 الركائز إحدى االنرتنت استخدام انتشار يعد حيث ممكنة، كلفة وأقل وقت وأقصر جهد بأقل االلكرتونية
 مستخدمي بني اتصال لتأسيس فاعال نطاقا يولد الذي األمر االلكرتونية، احلكومة تطبيق لتفعيل األساسية
 فكلما باالنرتنت مرتبطة فاملسألة السواء، على اخلاصة أو احلكومية القطاعات بني ذلك كان سواء االنرتنت

تمع يف االنرتنت استخدام توسع   26.متكامل كمشروع االلكرتونية احلكومة مهمة سهل كلما ا
 احلكومة إىل التحول إن :تدريجي تحول وفق الحكومية والمعامالت اإلداري التنظيم تطوير يتحد .2

 وغريها االتصاالت وشبكات االنرتنت وشبكة اآللية احلاسبات أساسها وحسب تقنية قضية ليس اإللكرتونية

                                         
مذكرة ماجستري غري   تطبيقات الحكومة االلكترونية دراسة ميدانية على إدارة الجنسية واإلقامة بدبي،علي حممد عبد العزيز بن درويش،  25

 .23، ص 2005العليا، ختصص العلوم اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، اململكة السعودية، منشورة، كلية دراسات 
 .63ابراهيم عد اللطيف الغوطي، مرجع سابق، ص  26
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 يوم بني يتم ال التحول هذا وإن إدارية، قضية األوىل الدرجة يف ولكنها أمهيتها، على الفنية اجلوانب من
ا، يتم ولكنه بذلك قرار اختاذ مبجرد أو وليلة، ً ا يستغرق إعداد وبعد مراحل وعلى تدرجيي ا وقتً  وحتتاج وجهدً

 احلكومية لتطبيقات للتحول اجلذرية التحوالت صفة تأخذ متعددة، خطوات إىل احلكومية األجهزة
 : اإللكرتونية

 التنظيمات يف جذرية تغيريات إحداث ذلك ويتطلب :أفضل الكترونية حكومة اجل من أداري نظيمت -
 اإللكرتونية؛ احلكومة ظروف مع للتوافق احلالية اإلدارية

 هندسة إعادة إن :االلكترونية الحكومة تطبيقات مع لتتناسب الحكومية اإلجراءات هندسة إعادة  -
ا التكلفة، واخنفاض اإلجناز، وسرعة اإلدارة جودة على للحصول احلكومية اإلجراءات  لرضا وحتقيقً

ا يعد العمالء ً ا، أمر ً  وتبسيط تطوير على يقتصر ال احلكومية اإلجراءات هندسة إعادة أن إال ملح
 أجهزة داخل العالقات تلك أمناط تطوير إىل كذلك ميتد بل اجلمهور، مع التعامل وأمناط اإلجراءات

ا، املنظمة  حيث .البعض بعضها اإللكرتونية العامة املنظمات بني العالقات تلك تطوير إىل إضافة ذا
 أو ترميم، جمرد من أكرب اإللكرتونية العامة للمنظمات اجلديد النظام إىل باملنظمة التحول مسألة إن

ا وشاملة كاملة حلول تتضمن جذرية إصالح عملية تقتضي بل ترقيع؛  العمل آلليات وتأطري ألجهز
 .الرمسي

 اجلوهرية األسس من القانونية التشريعات أطر اكتمال يعد: والتشريعية القانونية األطر تهيئة يتحد .3
 ألن متكامل، تشريعي استعداد إىل اإللكرتونية احلكومة حتتاج ولذلك اإللكرتونية، احلكومة وتعميم الكتمال
ا  معها للتعامل النافذة التشريعات وضعت اليت احلكومة اإلجراءات من املستقر من الكثري ستنسف إجراءا
 يف تتمثل اليت القانونية، الشرعية مظلة حتت كانت مهما األعمال كافة تدرج حبيث ا، االلتزام وضمان

 يتوجب لذلك قانوين أساس على إداري إجراء أي ينبين أن بد وال والالئحية، والقانونية الدستورية النصوص
 مدى ملعرفة والتعليمات، واللوائح واألنظمة للقوانني ومتواصل شامل تشريعي مبسح تقوم أن احلكومات على

  27.معها تناقضها أو اإللكرتونية احلكومة إجراءات مواكبتها
  اإلجراءات من جمموعة انه على هنا األمن يعرف :المعلومات وموثوقية وخصوصية أمن تحقيق يتحد .4

 الدخول من الشبكة إىل بالدخول  هلم املسموح غري األفراد ملنع تستخدم اليت الفنية واملقاييس والسياسات
ا، والعبث إليها  املواطن ثقة إن 28.نظامها على املوجودة املعلومات تدمري أو سرقة أو تغيري أو مبحتويا

                                         
 55-45ص ص علي حممد عبد العزيز بن درويش، مرجع سابق،  27

28 Laudon and Laudon, Management Information System: Managing the Digital Firm, Pearson 
Prentice Hall, USA. 2004, p 454. 
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ا تعترب االلكرتونية باحلكومة ً ا رئيساً  عنصر ً  يفكر لن الثقة وبدون. اإللكرتونية احلكومة عناصر من وجوهري
 عليها احلصول يتطلب اليت اخلدمات حالة يف وخاصة اإللكرتونية، احلكومة مواقع على الرتدد يف املواطنون

 القيام احلكومة وباستطاعة .خاصة صفة ذات شخصية مبعلومات اإللكرتونية احلكومة بتزويد املواطنني قيام
ا إعالمهم أو ا املواطنني وتعريف سياستها عن الكشف يف مهم بدور ا مبخططا  واألهداف ومشروعا
 املعلومات أمن عن حمددة سياسة وضع جيب لذلك عنهم، البيانات وختزين مجع عملية من حتقيقها املزمع

 لنظم واملتواصل املستمر والتقييم الشأن، هذا يف الدولية للمعايري وفقا السياسة هذه لتنفيذ مسؤول وتعيني
 عن اإلفصاح وعدم سليم، بشكل األمنية الوقائية باإلجراءات يتعلق ما لكل تنفيذها من للتأكد األمن

 بأمن املتصلة القضايا على العاملني وتدريب وتوعية مسبق، إذن على احلصول دون الشخصية املعلومات
 29.املعلومات

ْن والتأهيل التنمية يتحد .5  احلكومات حتول تنامي مع): البشري المال رأس( البشرية للموارد المستمري
ا تقدمي حنو  مما املعلومات، تكنولوجيا جانب يف املتخصصة البشرية املوارد إىل احلاجة منت الكرتونيا، خدما

 البشرية فاملوارد 30املوارد، هذه على احلصول يف اخلاص القطاع مع تنافسية حتديات أمام العام القطاع وضع
ً  مدخال متثل  إلنشاء الفردية املهارات إىل حباجة تكون اليت االلكرتونية احلكومة يف عنه غىن ال إنتاجيا

 إلجناز الالزمة املهارات توافر ضرورة عن فضال واملعلومات لالتصاالت التحتية البىن وصيانة وتصميم
 العادي فالفرد وباملقابل ،)On line( اخلط على الزبائن وخدمة العمليات وإدارة االلكرتونية الوظائف

 يف التقنية الكفاءة مبميزات يتميز أن جيب االلكرتونية احلكومة مشروع مع يتعامل أو يستفيد أن يتوقع الذي
ال، هذا يف دخوله نتيجة فوائد من له توفره مبا واإلملام احلديثة التكنولوجيا مع التعامل  متتعهم يتطلب مما ا
 31.االلكرتونية احلكومة طريق عن اليومية مهامهم ألداء عالية ومهارات خبربات

 املواطنني خدمة على األساس يف تقوم االلكرتونية احلكومة إن: المشاركة مبدأ وترسيخ تبني يتحد .6
تمع مؤسسات من وغريها األعمال ومؤسسات  يف املشاركة إىل ودفعها معها التعاون ينبغي لذلك املدين، ا

تمع على بالنفع تعود وحتالفات متبادلة عالقات وإرساء بناء  مع العالقات على التعاون يقتصر وال ككل، ا
تمع ومؤسسات األعمال ومؤسسات املواطنني  احلكومية املصلحة عالقة يشمل وإمنا فحسب، املدين ا
ا ا بإدار ا ووحدا  املركزية املستويات كافة على احلكومية األجهزة مبصاحل ذلك كل وعالقة املتعددة وتنظيما
 تضع اليت الشفافية من قدر يوفر كونه االلكرتونية باحلكومة املواطنني ثقة لتعزيز ضروري فالتعاون. واحمللية

                                         
 .327سحر قدوري الرفاعي، مرجع سابق، ص  29

30 GAO.. Electronic Government, United States General Accounting Office, 2000, p 18. 
 .98شذى أمحد، عبد الرمحان عبد اهللا، مرجع سابق، ص  31
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 املعامالت كافة جعل يتطلب اإللكرتونية احلكومة تطبيق ألن اجلميع متناول يف املعلومات من واسعة سلسلة
 ميكنها اخلاص القطاع يف املعلومات فتقنية املشروع، هذا يف اجلهود كافة ومشاركة الشبكة، على مباشرة تتم
 التعلم برامج وتقدمي الفنية املهارات وتقدمي التحتية البىن يف واملتمثلة اخلدمات من جمموعة للحكومة تقدم أن

 لتشمل متتد بل فحسب، االلكرتونية التعامالت على املشاركة تقتصر ال كذلك احلكومية، للكوادر والتدريب
 32.والتصورات واألفكار الرؤى
  

   :اتمةـــــخ
ا يف أساسا يتمثل اإللكرتونية احلكومة عن الدراج املفهوم إن  اآليل، احلاسب نظم من متطورة شبكة كو

 إال. أخرى إلكرتونية وسائل عرب أو اإلنرتنت عرب احلكومية واملعامالت اخلدمات اجلمهور يصل طريقها عن واليت
ً  يغفل املفهوم هذا أن  االستخدام على تنطوي األخرية فهذه االلكرتونية، احلكومة مفهوم حمتوى من كبريا شقا

 للقطاعات اليومية اإلدارية العمليات تسهيل دف واالتصاالت املعلومات تقنيات جلميع الفعال التكاملي
 مواطن-حكومة: باملواطنني تربطها اليت وتلك )G2G( حكومة-حكومة: بينها فيما تتم اليت وتلك احلكومية،

)G2C (أعمال-حكومة: األعمال بقطاعات أو )G2B (باملوظفني أو )G2E.(  
 ومتطلبات مسعاها، تقييم على واعتمادا اإللكرتونية، احلكومة جوانب ملختلف السابق، العرض خالل من

 احلكومة مسعى تفعيل أجل من القرار لصناع هاما سندا تعترب واليت اهلامة، النتائج بعض نذكر أن ميكن قيامها،
ْ  على االلكرتونية   :واألداء) التجسيد( التطبيق صعيدي

 وترتيبها احلكومية املعلومات توحيد على سيساعد الدولة مؤسسات داخل اإللكرتونية احلكومة تطبيق -
 الدولة داخل املتوفرة املوارد واستغالل احلكومية واألجهزة املؤسسات أداء حتسني يف سيساهم مما وتنظيمها
 تقدمي يةاستمرار  لضمان ومتابعة تدقيق إىل سيحتاج التطبيق هذا أن إغفال ميكن ال أنه إال األفضل، بالشكل
   ؛املالئم بالشكل اخلدمات

 ما يف خصوصا التقليدية، احلكومة صورة يف تغيريا الواقع أرض على اإللكرتونية احلكومة وجتسيد تطبيق يعترب -
ة مواجهة عليها حيتم مما شعارها، والتميز اجلودة سيجعل حيث عملها، بأسلوب يتعلق  من الكثري وجما

 اإلداري التنظيم تطوير االلكرتونية، احلكومة لتطبيق املواتية التحية البنية وتطوير صيانة: غرار على التحديات

                                         
  :، نقالً عن99، ص نفسهرجع املعبد الرمحان عبد اهللا،  شذى أمحد، 32

Ndou, Valentina, E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges, 
the electronic journal on information system in developing countries,Vol.18, no 1. 2004. p 15. 
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 املعلومات، وموثوقية وخصوصية أمن حتقيق القانونية، األطر  يئة تدرجيي، حتول وفق احلكومية واملعامالت
ْن والتأهيل التنمية  ؛املشاركة مبدأ وترسيخ تبين و) البشري املال رأس( البشرية للموارد املستمري

 حيقق الذي األمر التكنولوجيا، ومواكبة التطور باجتاه  العام للقطاع حافزا يعترب اإللكرتونية احلكومة تبين إن -
تمعات لرغبات اشباعا  .اإللكرتونية التجارة خالل من تتعامل  اليت والشركات االلكرتونية، ا

  
  :باللغة العربيةقائمة المراجع 
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  عقوبة –محاولة تقدير التسعيرة المثلى لتأمين السيارات بتطبيق نموذج تحفيز 
  وكالة تيارت  -دراسة ميدانية في الشركة الجزائرية للتأمين الشامل

  
 بوجنان خالدية. أ          

 تيارت جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،  )أ( مساعدة ةأستاذ  

  
  :ملخص

دف من خالل هذا املقال حناول كشف الغطاء على احدى طرق تقدير تسعرية التأمني على السيارات 
هذا لغرض و  ،)وكالة تيارت -رية للتأمني الشاملالشركة اجلزائ(اجلزائرية  من خالل تطبيقها يف أحد شركات التأمني

ذلك لتحديد قسط التأمني على السيارات الذي يدفعه املؤمن هلم، ليتم التوصل يف األخري و  بناء التوليفة املناسبة
 تسعرية كما أن هلم، للمؤمن الفردية اخلصائص اختالف نتيجة آلخر فرد من ختتلف املقدرة التأمني تسعرية أن

 قسط يدفع له سوف مؤمن كل فإن وبالتايل هلم، املؤمن طرف من املرتكبة احلوادث قيمتها بزيادة ترتفع التأمني

  .خلطر احلوادث تعرضه احتمالو  درجة مع يتناسب
  .عقوبة، القسط التجاري، تأمني السيارات -تسعرية التأمني، منوذج حتفيز :يةالكلمات المفتاح

Résumé : 
Le système bonus-malus classique est une méthode de tarification a 

posteriori, utilisée par  les actuaires afin de mieux quantifier le niveau de  risque  
de  chaque  assuré  en  fonction  de  son  expérience sinistre. L’estimation des 
primes relatives à l’aide de la méthode classique passe par deux  étapes distinctes: 
l’estimation des paramètres d’une distribution de l’hétérogénéité lors de la  
tarification a priori, et ensuite l’approximation de l’hétérogénéité par un système 
bonus-malus. 

Dans ce présent travail, nous développons une nouvelle méthode 
d’estimation d’un système bonus-malus dans la compagnie algérienne des 
assurances – agence de Tiaret- en une seule étape, en utilisant des outils 
statistiques. Cette approche statistique permet d’estimer les  relativités bonus-
malus directement à l’aide des modèles de régression. Des critères statistiques  
classiques permettent ainsi de sélectionner le meilleur système bonus-malus alors 
que des métriques  moins précises devraient être utilisées lors d’une calibration 
classique. 
Mots clés: prix d’assurance, modèle bonus- malus, prime d’assurance, assurance 
automobile. 
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  :مقدمة
 دراسة أمهها من املعطيات من الكثري يف النظر إعادة القرن يشهده الذي التكنولوجي التقدم فرض لقد

 أو املخاطر هذه ملواجهة جديدة بطرق اإلستعانةو  اللجوء من بد ال كان وباملقابل  للخطر، املختلفة األنواع
 األساليب كأحد وأنواعه أشكاله كافة يف التأمني وتطور ظهور إىل دفع ما وهو املستطاع، بقدر منها التقليل
  .املختلفة األخطار بوقوع يتعرض هلا قد اليت املادية اخلسائر من ممتلكاتهو  الفرد حلماية املتطورة

 دخول بعد ذلكو  هذا ومناي إىل ستقاللاإل بعد وخاصة دايمتزا تطورا اجلزائر يف نيالتأم قطاع عرف ولقد
 نيالتأم شركات ا اهتمت اليت الفروع أهم ومن ،نيالتأم بنشاط املتعلقة القوانني يريتغ  السوق اقتصاد إىل اجلزائر

 لكون هذا املرور، حبوادث املتعلقة ة األخطاريلتغط املخول ديالوح الفرع باعتباره اراتيالس ناتيتأم فرع اجلزائر يف
 أن ةياملعن اجلهات طرف من املقدمة اتياإلحصائ نيتب إذ املرور حلوادث عرضة األكثر الدول نيب من اجلزائر

 السبب هلذا الضخمة، ةياملاد اخلسائر عن فضال ايسنو  نيواملعاق واجلرحى القتلى من اآلالف ختلف املرور حوادث
  .نيالتأم يف املختصة الشركات لدى ومكانة اهتمام اراتيالس ناتيتأم لفرع كان

 املعاجلةيستمد هذا البحث أمهيته من املسامهات العلمية اليت يقدمها ألنه يتناول قضية أساسية وهي 
من  دفعها الواجب نيالتأم أقساط ديحتد يف االعتبار نيبع ألخذها املرور حوادث أسباب أهم ديلتحد ةيالعلم

املرور وذلك من خالل حساب االحتماالت  حوادث خطر على تؤثر اليت اتري للمتغ ةيالعلم قةيالطر  ديحتد خالل
 تسعري املنتجات التأمينية وحسابخالهلا من  حبيث تتمكن شركات التأمني من ،ضوء اإلحصاءات املتوفرة يف

ا يف األقساط التأمينية اليت يلزم املؤمنني هلم بدفعها هذا من جهة، ومن جهة أخرى اآلجال  اإللتزام بتسديد التزاما
أو أقل  يكون  أكرب خاصة وأن دينار اليوم ميكن أنيسريا  امر أعل إمكانية التحكم يف هذه األخرية احملددة، مما جي
 .من دينار الغد
من خالل طرح السؤال  اإلشكالية على اإلجابة سنحاول املقالة هذه من املتوخى اهلدف بلوغ وبغية

  :التايل اجلوهري
 "يجب أن يدفعها كل مؤمن له لشركات التأمين ؟ ما هي التسعيرة المثلى لتأمين السيارات التي " 

  :يف املتمثلة  التالية احملاور إىل التطرق خالل من
  أنواعها؛و  مفهوم تسعرية تأمني السيارات .1
  ؛العوامل املؤثرة يف تسعرية التأمني على السيارات .2
  .اجلزائرية للتأمنيعقوبة يف حتديد التسعرية املثلى لتأمني السيارات بالشركة  –يزفتطبيق منوذج حت .3

  .والتوصيات النتائج أهم تتضمن خبامتةالدراسة  اختتمنا أننا كما
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  :أنواعهاو  مفهوم تسعيرة تأمين السيارات  -1
، إن حتديد تكلفة اخلدمة التأمينية يعد من أهم وأعقد القرارات اليت يتم اختاذها من قبل شركات التأمني

 ألخري ترجع إىل أن استمرار شركاتاملتغريات املؤثرة يف القرار، فأمهية هذا اتعارض و  تداخلو  راجع إىل تعدد وذلك
  .التحديد الدقيق ألسعار اخلدمات التأمينية املقدمة تأمني يف بيئة األعمال يتوقف علىال
 :مفهوم تسعيرة تأمين السيارات -1-1

 واحدة لوحدة األخرية تغطية نظري التأمني شركة إىل له املؤمن يدفعها اليت التكلفة" : هو التأمني يف السعر
 (1)".آخر إىل تأمني من خيتلفو  التأمني مبلغ من مئوية نسبة وميثل اخلطر، من

ا تأمني السيارات على تسعرية تعريف كنمي وكما  نظري له املؤمن من استيفاءه الواجب القسط معرفة": أ
 التأمينات أنواع من نوع لكل معني سعر تضع التسعري عملية فإن ضده، وبالتايل التأمني ينوي معني خطر

 الظروف مع ويتناسب كما التأمني، مبلغ مع كما ويتناسب اخلطر، حتقق واحتمال درجة مع يتناسب املختلفة
  (2)".الفين الفائدة معدل عكسية مع وبصورة يتناسب أنه كما ضده، املؤمن اخلطر أو بالشيء احمليطة

 تتكفل العقد، إمضاء عند معروفة قيمته تكون قسط مقابل ففي معكوسة إنتاج حبلقة التأمني نشاط يتميز
 .وقيمته حتققه تاريخ جتهل خطر بتغطية التأمني شركة

ا، وكذا جمموع لتغطية التأمني لشركة الضروري القسط تقييم يف يتمثل التأمني تسعري عام، وبشكل  التزاما
  .لتسيريها املصاريف خمتلف

 أكرب وهو للمؤمن بدفعه له املؤمن يقوم الذي القسط وهو؛ التجاري بالقسط يعرف ما هو التأمني وسعر
  (3): التالية الطريقة وفق القسط التجاري حيسبو  .الصايف القسط من

   :أن حيث
  
  

 احتساب وعند حدوثها حال يف الفعلية اخلسائر لتغطية يكفي الذي القسط ذلك هو: الصافي القسط -أ
 .املؤمن التزامات مع هلم املؤمن التزامات تعادل مبدأ نفرتض الصايف القسط

 }له املؤمن التزامات  =املؤمن التزامات أن { } املدفوعة التعويضات  =احملصلة الصافية األقساط{: أي أن

                                                        
  .208، شقريي نوري موسى،إدارة اخلطر والتأمني ، دار احلامد للتوزيع والنشر، األردن، ص )2007(أسامة عزمي سالم،  – (1)
  .209املرجع نفسه، ص  – (2)
 .املرجع والصفحة نفسهما – (3)

 اهلامش+التأمني إعادة رصيد+املالية املنتجات -التسيري مصاريف+الصايف القسط=التجاري القسط
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 التعويض بدفع التأمني شركة التزامات أن حني يف السنة بداية يف تؤخذ احملصلة األقساط أن مالحظة مع
 وعليه عائد، بذلك حمققة باستثمارها تقوم نقدية مبالغ التأمني شركة لدى يتجمع فإنه بالتايلو  السنة، اية تكون

 للمبالغ ستثماراإل على العائد( الفين الفائدة معدل االعتباربعني  تأخذ أن جيب الصايف القسط فعند حتديد
  :الصايف القسط ا حيسب اليت العالقة أما ،)النقدية
  
 

ا، ومصاريف العقود على احلصول مصاريف إىل تتوزع: التسيير مصاريف -ب  مصاريف إىل باإلضافة إدار
 .تسيري اخلسائر

ا فيتطلب: المالية المنتجات - ج  الفائدة ومعدالت التوظيف مدة توظيفه، مت الذي املبلغ معرفة حسا
 .املستقبلية

 بالنظر حتدده للربح مؤشرا املؤسسة تستعمل ما عادةو  الشركة، طرف من احملقق الربح ميثلو: الربح هامش -د
 .حتقيقها تريد اليت املردودية ألهداف

 عنها املتنازل اخلسائر قيمةو  )العموالت من صافية(األقساط  بني الفرق أنه على يعرف: التأمين إعادة رصيد -ه
 .التأمني إعادة لشركات

 بتطبيق الضريبة احتساب بعد السعر على احلصول ويتم الضريبة، خارج النظري السعر ميثل: التجاري القسط -و
 .الضمانات باختالف ختتلف اليتو  معدالت الضريبة

 بتحديدها التأمني شركات تقوم التارخيية، ولكن التكلفة وال والطلب العرض حيددها ال التأمني أسعار إن
 يف احلال هو كما التأمني شركات على بفرضه احلكومية اهليئات تقوم وأحيانا، هيئة احتادات يف جمتمعة أو منفردة

 .السيارات على الغري ضد التأمني مثل قانون مفروضة مبوجب تكون اليتو  اإلجبارية التأمينات
 الرياضيات يف وعلم دراية له شخص هوو  كتواريباإل  يدعى التأمني أسعار حيدد الذي والشخص

 على وبناء واحلوادث األمراض، الوفيات، بالوالدات اخلاصة اإلحصاءات بدراسة كتوارياإل  يقوم حيث واإلحصاء،
 والبيانات األرقامو  األحباث هذه مبثل تم وخاصة رمسية ومؤسسات دوائر من بتجميعها يقوم اليت املعلومات هذه

 من منافسا التأمني سعر يكون أن كتوارياإل  ويراعي املختلفة، التأمينات أسعار واحتساب حتديد يف عليها يعتمدو 
  .الربح بعض ويدر ضده املؤمن اخلطر لتغطية وكافيا جهة

  
  
  

 اخلطر حدوث معدل = الصايف القسط × التأمني مبلغ × معني فائدة سعر واحد لدينار احلالية القيمة
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  :السيارات تأمين تسعيرة أنواع -1-2
 تكسب حبتة رياضية أساليب باستعمال وذلك األخري هذا درجة قياس من بد ال اخلطر تسعرية لتحديد

 زادت اخلطر درجة زادت كلما أي طرديا ارتباطا اخلطر بدرجة التسعرية وترتبط والعمومية اإللزام صفة التسعرية
  .صحيح العكسو  التسعرية معها
 : السيارات تأمني يف املطبقة التسعريات من نوعني هناك

 :القبلية التسعيرة -1-2-1
 تصنيف أجل من معينة خصائص بداللة العقد اكتتاب عند السعر تثبيت على القبلية التسعرية تنشأ

 (4) :يف اخلصائص هذه تتمثلو  مركبته،و  )السائق( له املؤمن
 السيارة، استعمال نوع للسيارة، الصافية القيمة ،)األحصنة عدد(السيارة  قوة: باملركبة خاصة خصائص -

 ؛السيارة ونوعية السيارة عمر
 السائق  إقامة ومكان )السياقة رخصة عمر(السائق  خربة السن، اجلنس،: بالسائق خاصة خصائص -

 ).مدينة ريف،(
 اخلطر تقدير أجل من) السائقو  باملركبة اخلاصة اخلصائص(املالحظة  املتغريات استعمال أن التجربة أثبتت ولقد

 املقدرة التسعرية قيمة تكون بالتايلو  األخطار، لفئاتو  املدروس للمجتمع وحمدد جيد تقسيم يعطي ال منه املؤمن
 .متجانسة غري
 :البعدية التسعيرة -1-2-2

 باستعمال التقدير تنقيةو  القبلية التسعرية نقائص تتمة هدفهاو  البعدية التسعرية هو الثاين التعريفي الوعاء
له  املؤمن هلا تعرض اليت السابقة األخطار على تقديرها يف يرتكز حيث املاضية، احلوادث يف تظهر اليت املعلومة

 ومن رأمساهلا محاية أجل من الشركة تستعملها للوقاية كمقياس وظهرت ،)له املؤمن ارتكبها اليت احلوادث عدد(
 تعرف البعدية التسعرية أصبحت احلايل الوقت يف أن حيث هلم، املؤمن ا يتسبب اليت احلوادث من التقليل أجل
 قسط مبلغ تكييف على النظام هذا يقومحيث  عالوة -ختفيض بند أيضا ويسمى  (5).عقوبة  -حتفيز بنظام

 فيها يتسبب اليت احلوادث عدد حسب منخفضة أو مرتفعة تكون إذن فاألقساط السائق  سلوك مع التأمني

                                                        
(4) -Christian Patra,( 2005), Jean Luc,Assurance Non Vie, Edition Economica, Paris, p: 734. 
(5) -Dominique Heniet, Jcon Charl, ( 1991), Micro Economie de l’Assurance, Edition Economica, 

Paris, p: 172. 
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 العكس،و يدفعه الذي القسط ارتفع كلما أكثر حوادث )قالسائ( له املؤمن ارتكب كلما أنه أي السائق،
   (6): هو حادث أي ارتكاب لعدم احلذر توخي على )السائقني( هلم املؤمن حيفز نظام فهو وبالتايل

 .حادث ألي ارتكابه عدم عند املؤمن لصاحل يقدم ختفيض عن عبارة: حتفيز ظامن -
 .حادث ألي ارتكابه عند له املؤمن يدفعها عالوة عن عبارة هوو : عقوبة نظام -

 املعنيني غريو  هلم املؤمن من موعة يشملو  1988جانفي منذ التنفيذ حيز حتفيز اجلزائر نظام دخل ولقد
   .التأمني قسط ختفيض من فيستفيدون العقد مدة خالل حبادث

  :خطوات تقديرهاو  العوامل المؤثرة في تسعيرة التأمين على السيارات  -2
 ألن ذلكو  خمتلفة طبائع من كثرية عوامل تتداخل السيارات على) التأمني قسط(التأمني  تسعرية تقدير يف

 .العوامل هذه إحدى يف خلل نتيجة يتحقق قد عليه املؤمن اخلطر
 :التأمين تسعيرة تقدير في األساسية العوامل -2-1

 (7): التالية العوامل السيارات على التأمني أقساط تقدير يف عتباراإل بعني يؤخذ أن يتوجب
 :الفنية العوامل -2-1-1

 : السيارة(باملركبة  تتعلق اليت العوامل يف وتتمثل
 ؛حدث إن احلادث ضخامة يف تزيد وهذه أكرب سرعة حتقيق إمكانية تعطي: السيارة قوة -
 ؛للركاب بالنسبة وخاصة احلادث هول من التخفيف يف تساعد: للصدمات السيارة هيكل مقاومة -
 ذات خاصة نقالبلإل قابلية أقل هو ما ومنها التوازن فقدانو  نقالباإل سريع هو ما منها: السيارة منوذج -

 ؛الواسع التوازين السطح
 األخص وعلى حوادثها ولكن قدمت كلما أقل قيمة ذات تكون السيارة أن الواضح من: السيارة عمر -

 ؛تكرارا أكثر تكون املادية
 على السيطرة فقدان عن النامجة احلوادث من اإلقالل يف تساعد السيارة ميكانيك صالحية: ميكانيكيتها -

  .الدواليب انقالب أو املقود أو الفرامل
 :البشرية العوامل -2-1-2

 (8)):له املؤمن(بالسائق  تتعلق اليت العوامل يف وتتمثل

                                                        
(6) -R. Kass M.J.Goovaerts, ( 2002),  Modern Actuarial Risk Theory ,Kluwer Academic Puplichers, 

New York , p: 128. 
  .261 - 260: ، جمموعة الرياضيات اإلكتوارية، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ص، ص)بدون سنة نشر( صباح الدين بقجة، -  (7)

(8) -Rachid Bouksani ,( 2006 ), Le Marché de l’assurance en Economie Algerienne, Revue des 
Reformes Economiques & Integration en Economie,Alger, N°01, p: 32. 
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 لكنو  النساء تسببه مما أكثر حبوادث يتسببون الرجال أن يظهر حيث أنثى، أو ذكر: السائق جنس -
 ؛األضرار يف جسامة أكثر تكون حدوثها يف تتسبب النساء اليت احلوادث

 ؛حذرا أكثر يصبح بطبعه اإلنسان ألن املرتكبة احلوادث من تقفل العمر زيادة أن يالحظ: السائق عمر -
 ؛سريع فعل رد ذيو  األعصاب هادئ يكون أن جيب : السائق نفسية -
 ؛القيادة أثناءو  قبل الكحولية املشروبات جتنب يتوجب: قالسائ عادات -
 ؛جيد ومسعه سليمة عيونه تكون أن قلبية ألزمة معرض غري يكون أن جيب: السائق صحة -
 .عتباراإل بعني السيارات قيادة يف تارخيه أخذ جيب: القيادة يف تارخيه -

  :أخرى عوامل -2-1-3
 :وتتمثل فيما يلي

 باملناطق مقارنة الوعرةو  اجلبلية الطرق يف احلوادث تكثر حيث: اجلغرافية الناحية من السيارة جتوال مناطق -
 ؛السهلة

 ؛الضيقة بالطرق مقارنة بكثري احلوادث فيها تقل الواسعةو  اجليدة الطرق: الطرق حالة -
 عرض يف الصغار األطفال تواجدو  املواقف قربو  الطريق عرض يف املشاة تزايد وخاصة: السكان كثافة -

 ؛الشارع
 أن لوحظ حيث...العمومي لنقل لألعمال، لسياحة، لزراعة، لتجارة، لنزهة،: السيارة استخدام أنواع -

 يقل املأجور السائق أو الشاحنة فسائق السيارة، استخدام بنوعية ترتبط السري بقوانني السائق اهتمام درجة
 ؛السيارة مبصري اهتمامه

 تكثر الثلوجو  الصقيع أوقاتو  الشتاء ففي احلوادث تكرار على بعيد حد إىل تؤثر: السائد الطقس حالة -
 ؛التدهورو  نزالقاإل حوادث

 تنفيذ يف الصرامةو  املواقفو  للمشاة املمراتو  الضوئية اإلشارات توزيعو  تطبيقه حسن إن: املرور نظام -
 .احلوادث كثرة من إىل اإلقالل تؤدي التعليمات

 املقصود( املادية احلوافز: وهو  منه االستفادة التأمني لشركات ميكن آخر عامل هناك العوامل هذه إىل باإلضافة
  .) عقوبة -حتفيز نظام
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  :السيارات على ) التأمين قسط ( التأمين تسعيرة تقدير -2-2
 اخلطر لتغطية بدفعه له املؤمن يلتزم الذي التأمني قسط حلساب أساسيتني خطوتني التأمني شركات تتبع

  (9) :يلي فيما اخلطوتني هذه تتمثل اجلزائري املشرع عليه صادق ما حسبو  التأمني، موضوع
  :األولى الخطوة -2-2-1

 املؤمن يتعرض أن دون اخلطر حتقق عن الناجتة األضرار لتغطية يكفي الذي املبلغ هو الصايف القسط
 وحسب جسامته مدىو  وقوعه احتمال حيث من اخلطر لقيمة معادال يكون حبيث ربح، حتقيق ودون خلسارة
 من عليها املتحصل اإلحصائيات خالل من هذاو  التعريفة أساس عفى حتديده يتم الذيو  اخلطر، تفاقم درجات
 .املعاينة عملية

  :التالية الرياضية بالعالقة الصايف لقسطا حساب وميكن
  :أن حيث

  
 

 .الصايف القسط: 
 .املؤمن ا يتكفل اليت األخطار عدد: 
 .معني حادث أضرار عدد: 
 .للضرر املتوسطة التكلفة: 
 .: حيث للضرر اإلمجالية التكلفة: 
 .: حيث للضرر النسيب التكرار: 

  :الثانية الخطوة -2-2-2
 الوكالة تتحملها اليت العامة األعباءو  املصاريف إليه مضافا الصايف القسط وهو اإلمجايل أو التجاري القسط

  .قسط كل من حتصيلها يتم اليتو  الشركة أو
  :يف تتمثل املباشرة غريو  املباشرة املصاريف أن حيث
  
  

                                                        
(9)-Salmane Nadia ,(2011), La Tarification à Postériori en Assurance Automobile :Poisson-

Gamma , Memoire de Magister, Institut National de Planification & de Statistique , Alger, p 58. 

  

 مباشرة مباشرة وغري مصاريف + الصايف القسط = اإلمجايل القسط
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 االجتماعي الصندوق يف هل املؤمن اشرتاك يف تتمثلو  ،)ت .خ .ص(  بالتعويض خاصة أموال: 
 ).املدنية املسؤولية قسط من معينة بنسبة و حتدد(للتعويضات 

 .الطوابع حقوق: 
  .حقاتستامل: 
 .الدمغة ضريبة: 
 .فقط *بالسيارات متعلقة هيو  العقد حسب متغرية طوابع: 

 .الرسوم: 
  :بالعالقة يكتب اإلمجايل القسط فإن وعليه

  
  

  
 عقوبة في تحديد التسعيرة المثلى لتأمين السيارات بالشركة الجزائرية للتأمين –تطبيق نموذج تحقيز  -3

  : –وكالة تيارت  –الشامل
جلزائرية التسعرية املثلى لتأمني السيارات بالشركة اعقوبة يف حتديد  –يزفتطبيق منوذج حت هذا حبثنا يف قمنا

  خطر حوادث السيارات،لغرض بناء منوذج كمي يعطي سعرا عادال لتأمني –وكالة تيارت  –الشامل  للتأمني
 .يضمن التوازن املايل لشركة التأمني بالتايلو 
 :التطبيقية الدراسة -3-1

 :التالية اخلطوات باتباع قمنا املبتغاة للنتائج التوصلو  الدراسة إلجراء
 :المعطيات جمع -3-1-1

 اإلطالع خالل من مجعها مث له مؤمن  1400بـ متعلقة خمتلفة بيانات على الدراسة حمل العينة تشمل
 مع -وكالة تيارت - للتأمني اجلزائرية الشركة طرف من املربمة **السيارات علىالتأمني  بعقود املتعلقة الوثائق على

 طرف من التالية البيانات مجع مت حيث ، 2013 أكتوبر 31 غاية إىل 2013 ماي 01 الفرتة خالل زبائنها
  : له مؤمن لكل  - وكالة تيارت -للتأمني اجلزائرية الشركة

                                                        
ا 1995جانفي  25من القانون املدين اجلزائري الصادر يف  07-95يقصد بالسيارة وفقا  للمادة األوىل من األمر  - * تلك املركبة الربية :" بأ

  ".لنقل األشخاص أو لنقل البضائعكذلك محولتها سواءا كانت املركبة مستعملة و  ما يتبعها من مقطوراتو  ذات حمرك،
  .التأمني على السيارة هو ضمان ملالك السيارة أو من تقع حتت حراسته من رجوع الغري عليه بالتعويض -**

 

 



  عقوبة –التسعيرة المثلى لتأمين السيارات بتطبيق نموذج تحفيز  محاولة تقدير بوجنان خالدية. أ
 وكالة تيارت -رية للتأمين الشاملدراسة ميدانية في الشركة الجزائ

 

173 
 

 ؛ له مؤمن كل طرف من املرتكبة احلوادث عدد -
 ؛ له املؤمن جنس -
 ؛ له املؤمن عمر -
 . السيارة استعمالالغرض من  -
 ؛ السيارة عمر -
  ؛ السيارة قوة -
  .)السائق خربة(له  املؤمن حبوزة اليت السياقة رخصة عمر -

   :المتغيراتطبيعة  دراسة  -3-1-2
املرور  حوادث لحةصم مستوى على ا قمنا اليت امليدانية الدراسة خالل من املتغريات مجع عملية متت

 يتم اليت البسيطة العشوائية العينة طريقة على الدراسة حمل العينة اختيار يف اعتمدنا لقد الدراسة حمل بشركة التأمني
ا سحب  تالبحث للدخول يف مفردا جمتمع مفردات جلميع لإلختيار الفرص تكافئ أو تساوي أساس على مفردا
تمع على حساب املفردات األخرى مفردات يتم التحيز ألي مفردة من فيها الو  العينة  املتغريات هذه نفت و .ا

  .كمية متغرياتو  نوعية متغريات إىل طبيعتها حسب
 التابع( المفسر المتغير(: 

  : أن حيث الدراسة فرتة خالل  الفرد ارتكبها اليت احلوادث عدد عن يعرب الذي الكيفي املتغري نعرف
 .حادث إىل املؤمن يتعرض مل إذا 
 .حادث إىل املؤمن تعرض إذا 
 .حادثثني إىل املؤمن تعرض إذا 
  .أكثر أو حوادث ثالث إىل املؤمن تعرض إذا 

 المفسرة المتغيرات:  
  : كمية أخرىو  كيفية متغريات من تتكون املفسرة املتغريات

 :هيو  كمية متغريات أربعة توجد :الكمية المتغيرات -أ
 السائق عمر .  
 السائق خربة أو السياقة رخصة عمر . 
 السيارة عمر . 
 السيارة قوة . 

 :ومها كيفيني متغريين يوجد :الكيفية المتغيرات - ب
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 املؤمن جنس . 
 السيارة استعمال . 

  
 :العينة متغيرات تقسيم -3-1-2

 حساب يف اعتمدناو  فئات إىل )وعمر السيارة السياقة رخصة عمر السائق، عمر(  متغرية كل قسمنا فقد
 طريقة  منهاو  الفئة طول لتحديد طرق عدة هناك الفئات، عدد على العام املدى بقسمة فئة كل طول

Sturges.  
  

  
:حيث

 .الفئة طول أو دىامل:  
 .العام املدى: 
 . الفئات عدد: 

 ).العينة مشاهدات(البيانات  يف قيمة أكرب: 
 ).العينة  مشاهدات(البيانات  يف قيمة أصغر: 

 ).العينة مشاهدات عدد(للبيانات  اإلمجايل العدد: 
 . اللوغاريتم العشري: 

 ،)05( جند أن طول الفئة يساوي مخسة على متغري عمر السائق) 01(عند تطبيق العالقة 
  : هيو  متغريات ديكوتوتوميك) 08(إىل مثانية  عليه نقسم متغريو 

 
 

 
 

ئة يساوي أربعة جند أن طول الف على متغري عمر رخصة السياقة ) 01(عند تطبيق العالقة 
  : هيو  متغريات ديكوتوتوميك) 08(إىل مثانية  متغري عليه نقسمو  ،)04(
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، )04(جند أن طول الفئة يساوي أربعة  على متغري عمر السيارة ) 01(عند تطبيق العالقة 

  :هيو  متغريات ديكوتوتوميك) 04(أربعة  إىل نقسم متغري وعليه

 
 

 
 

على مت تقسيم متغرية و  متغريات ديكوتوميك،) 05(حتتوي على مخسة  متغري قوة السيارة 
  : تقسيم الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل إىل أساس

 
 

 
 

 : حيتوي على متغري ديكوتوميك متغري 

 
على (us)متغريات ديكوتوميك، ومت تقسيم متغرية ) 04(حتتوي على أربعة  استعمال السيارةمتغري 

  : أساس تقسيم الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل إىل
  . :سيارة أعمال، حيث أن:
  . :سيارة موظف، حيث أن:
  . :سيارة جتارية، حيث أن:
  . :حيث أن تعليم السياقة أو سيارة أجرة،:
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  :ثنائي الحدين السالبو  تقدير نموذج بواسون -3-1-3
لذي يؤدي إىل وجود ارتبط قوي لتفادي مشكل التعدد اخلطي او  من أجل التأكد من صالحية النموذج

 منوذجو  دير لكل من منوذج بواسوناملستقلة، مما يؤثر سلبا على نتائج عملية التقدير، فإننا سنقوم بتقاملتغريات  بني
 لفرضيةكما سنختار أحد النماذج حسب ا ،Eviewsباالعتماد على الربنامج اإلحصائي  ثنائي احلدين السالب

  :التالية

 
  

  :بالتايل جندو  ،املعقوليةعلى مبدأ اختبار نسبة سنعتمد يف اختبار الفرضية التالية 

 
  

 عند متسوى املعنويةو  ، تتبع توزيع كي دو  فإن احصائية  عند فرضية العدم 
      :ألن فإننا نرفض الفرضية  

  .خنتار منوذج ثنائي احلدين السالببالتايل و 
  
  :دراسة صالحية النموذج -3-1-4

  : ذلك بعد القيام باإلختبارات التاليةو  وذجمسنقوم بالتحقق من صالحية الن
  :"wald" اختبار -أ

  :بعد اختيار منوذج ثنائي احلدين السالب سنقوم من خالل هذه املرحلة من التقدير باختبار الفرضية

 
  . كمية،سنستخدم احصائيةدف اجلمع بني الفئات املتماثلة لكل متغرية  

   "كاي تربيع"تتبع توزيع  waldحصائية إفإن  ،H0 عند فرضية العدم

 
  

  :، فإننا املستوى املعنوية  وعند
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 بالتايلو  أن الفئتني متماثلتني و هذا يعين:إذا كان نقبل الفرضية 
  .نقوم جبمع الفئتني

 و هذا يعين أن الفئتني ممختلفتني:إذا كان نرفض الفرضية. 
  :يصبح مقسم إىل  متغير عمر السائق  -

  .سنة 35و 20يشمل املؤمن عليهم الذين أعمارهم ترتاوح ما بني : 
  .سنة 40و 35يشمل املؤمن عليهم الذين أعمارهم ترتاوح ما بني : 

  .سنة45يشمل املؤمن عليهم الذين أعمارهم تتجاوز : 
 :يصبح مقسم إىل متغير رخصة السياقة  -

 05و 01تشمل جمموع رخصة السياقة اليت ترتاوح أقدميتها منذ تاريخ صدورها ما بني : 
  .سنوات

 09منذ تاريخ صدورها ما بني تشمل جمموع رخصة السياقة اليت ترتاوح أقدميتها : 
  .سنوات 29و

  .سنة 29تشمل جمموع رخصة السياقة اليت تتجاوز أقدميتها : 
  :يصبح  متغير عمر السيارة  -

  .سنوات 05يشمل مجيع السيارات اليت تتجاوز أعمارها : 
  :يقسم إىل مايلي متغير قوة السيارة  -

 .02و 01يشمل السيارات ذات القوة : 
 .06و 05يشمل السيارات ذات القوة : 

 .أكثرو  07يشمل السيارات ذات القوة : 
  :اختبار ستودنت -ب

ر املعلمات اجلديدة لنموذج ، نقوم بتقدي wald من خالل النتائج املتحصل عليها بعد اجراء اختبار
إذا   ملعرفة  %05عند مستوى املعنوية  ،كما سنقوم مبقارنتها 01رقم  احلدين السالب املوضحة يف اجلدول ثنائي
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ا  1.96إحصائية ستودنت أكرب من  كانت إذا كانت إحصائية ستودنت أقل من ، أما نرفض الفرضية و
  .الفرضية نقبل  1.96

ل على حدى، حيث سنخترب مدى هذه املرحلة من التقدير تشتمل على اختبار معنوية املعلمات املقدرة ك
 باستعمال اختبار ستودنت، أي مبعىن خنترب خمتلف املعلمات على الظاهرة املدروسة  كل متغرية  تأثري

  : حتت الفرضية التالية 

  
هلا داللة (ات املعنوية نالحظ أن املتغريات ذ 01رقم  اجلدول املتائج املتحصل عليها من ومن خالل

  )سنوات اخلربة(املتغرية عمر رخصة السياقة   اجلنس: هي %05 عند مستوى املعنوية )إحصائية
 متغرية استعمالو  ، ، ، متغرية استعمال السيارة ، املتغرية قوة السيارةو

  . السيارة 
  :اختبار نسبة المعقولية - ج

املعنوية ( استعمال اختبار نسبة املعقولية العظمى يسمح بدراسة مدلولية جمموعة املتغريات املفسرةن إ
  : مع : هنا فإن احصائية نسبة املعقولية تتبع توزيع كي دوو  ،)للنموذج الكلية
  : لوغاريتم املعقولية حتت الفرضية.  
  : لوغاريتم املعقولية حتت الفرضية.  

ا مع القيمة احلرجة من جدولاملتحصل عليها ن فإن قيمة  وعند مستوى املعنوية   قار
  :حيث "كاي تربيع"

 إذا كان نقبل الفرضية :.  

 إذا كان نرفض الفرضية :.  
 ن مجيعأنالحظ  02 اجلدول رقماملوضحة بو  احملصل عليها نتائج اختبار نسبة املعقولية العظمى من خالل

  .املتغريات هلا معنوية إحصائية عند مستوى املعنوية
منوذج  ، نقوم بتقدير اختبارو  Waldمن خالل النتائج املتحصل عليها بعد اجراء اختبار 

  :هيو  متغريات ديكوتوميك) 07( ةنالحظ أنه يوجد سبع، ف)03انظر اجلدول رقم . (احلدين السالب ثنائي
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هلا داللة معنوية عند مستوى   
وع حوادث املرور بناءا على ميكن من خالهلا بناء النموذج الذي ميكننا من تقدير احتمال وق %5 معنوية

  :أن النموذج من الشكل املؤمن له، حيث  خصائص
  
  

 . وبالتايل سنعتمد على هذه النتائج يف تقدير تسعرية التأمني
  
 :الدراسة محل العينة على األمثل عقوبة -تحفيز نموذج تطبيق -3-1-5

 بداللة الفردية التأمني تسعنرية ضبط أجل  من منوذج بناء عقوبة هو – دف من تطبيق منوذج حتفيزاهل
 سنقوم حبساب التسعرية فإننا بالتايلو  ،)هلم املؤمن( األفراد وخصائص املاضية عدد احلوادث إىل استنادا الزمن

  :بالعالقة يعطى والذي السالب احلدين ثنائي من خالل منوذج) له املؤمن( فرد كل يدفعها أن جيب اليت البعدية
 

   
  

  :حبيث 
       ،      ،  

  
  :يتم تقديرها كما يلي أما املعلمة 

  
  
  
  

   ) التقدير بواقي(تقدير  خطأ ميثل  حبيث
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 % 90 هو هلم املؤمن األفراد طرف من املرتكبة احلوادث عدد متوسط نإمن خالل امللفات املتواجدة ف
 اجلديد الزبون سيدفعها اليت التسعرية أو القسط فإن دينارا، 40000 هو الواحد احلادث تكلفة متوسط كان إذاو 

 .األوىل الفرتة خالل املدفوع القسط ويساوي دينارا 4000 يساوي لشركة
 :بالعالقة تعطى فإن وبالتايل

 
 . متثل العدد اإلمجايل لألفراد املؤمن هلم حبيث 
  

  : العالقة جنديف  بتعويض قيمة 
  
  
  

  
 : حتسب بالعالقة   وبالتايل فإن تسعرية التأمني خالل الفرتة األوىل 

  
  
  
  

ٌ  تسعرية أما   : حتسب بالعالقة   الثانية ةالفرت  خالل التأمن
  
  
  

ن أ العلم مع التأمني لتسعرية املقدرة القيم على حتصلنا) 02( رقم العالقة وبتطبيق
  :كان كاآليت  املتحصل عليه منه النموذجو  ،
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 : النموذج معالم ريوتفس ليتحل -3-1-6
  :املدروسة الظاهرة تشرح كيكوتوميد اتري متغ )07(سبعة  وجود إىل خلصنا النموذج معلمات ريتقد بعد

  
  
  
  

  :حتصلنا على النتائج التالية
 مرور حادث وقوع الحتمال تعرضا األكثر اإلناث أن أي )- 0.2797024( سالب معامل ذو: الجنس ،

 ؛...)الصعبة املواقف يف االنفعال -التسرع -اخلوف( اإلناث ا زياليت تتم عةيبالطب فسري وهذا
 وجود عيني مما، )0.3646832(موجب  معامل ذاتــل بالنسبةف التوايل على جاءت: اقةيالس رخصة عمر 

، أما ريكب سنوات 5 من أقل اخلربة ذوي تعرض احتمال أنو  املفسر ريواملتغ رياملتغ هذا نيب ةيطرد عالقة
 سنة 29 من أكثر اخلربة ذوي تعرض احتمال أن عيني مما، )- 0.7239334(سالب  معامل ذاتــل بالنسبة

 ؛ )0.5( من أقل املعامل أن مبا جدا ليضئ
) ثاحلواد عدد(املفسر رياملتغو  اقةيالس رخصة عمر ريمتغ نيب ةيعكس عالقة توجد أنه نقول أن كننامي إذا

 .مرور حلادث تعرضه احتمال قل خربة السائق زادت فكلما
 05 ةياملعنو  مستوى عند املدروسة الظاهرة فسري ارةيالس عمر فئات بكلأمل  الذيو  :ارةيالس عمر ريمتغ% 

 أن أي املفسر رياملتغو  رياملتغ هذا نيب ةيعكس عالقة وجود عيني مما، )- 0.2923862(ب سال مبعامل
 احتماال األكثر هي دةياجلد اراتيالس أن آخر مبعىن ارة،يالس عمر ادةيبز  قلي مرور حلادث التعرض احتمال
 ؛الذكر السالفة اراتيالس ا تتمتع اليت السرعة زةيمب هري تفس عينستط الذيو  مرور حلادث للتعرض

 ةياملعنو  مستوى عند للظاهرة ومفسرة دةيومتزا موجبة ارةيالس قوة ريمتغ معامالت جاءت: ارةيالس قوة 
ا كما 05% ، ـــــل بالنسبة  0.5977004(0.5 فاقت ثيح املفسر رياملتغ على ريكب ريتأث ذات أ

 التعرض واحتمال ارةيالس قوة نيب قةيوث ةيطرد عالقة بوجود نبئي مما، )بالنسبة لـــــ 0.9684515و
 لسرعات وصوهلا ةيإمكان زادت ارةيالس قوة زادت كلما أنه إذ ارة،يالس بسرعة عالقة له الذيو  مرور حلادث

 ؛اراتيالس حوادث يف األول املتسبب هي السرعة أن ؤكدي ما وهذا أكرب
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 مبعامل ةياملعنو  مستوى عند الظاهرة تفسر نياملوظف طرف من املستعملة اراتيالس فئة: ارةيالس استعمال 
 طرف من املستعملة ارةيالس لتعرض ليالضئ االستعمال عن عربي مما، )-0.8841941(ــ ب مقدر سالب

  .ارةيللس ليالضئ ستعماللإل رجعي هذاو  مرور حلادث وظفامل
  

 :الخاتمة
اخلاصة و  حد النماذج األكثر استعماال يف منذجة ومعاجلة املعطيات الكيفيةأإىل  تعرضنا يف هذا املقال

عقوبة، إذ اتضح لنا أن شركات التأمني ملزمة باحلفاظ على سالمة  –خبطر حوادث املرور واملتمثل يف منوذج حتفيز 
مالئتها املالية وذلك من خالل انتقاء النظريات والنماذج املالية والرياضية لبناء التوليفة املناسبة لتحديد األقساط 

ا، وتبني لنا أن فرع قطاع التأمني على السيارات يف  حيتل  الشاملأمني زائرية للتالشركة اجلالتأمينية اخلاصة مبنتجا
  . املرتبة األوىل مقارنة بفروع التأمني األخرى

أهم بينا و كما عرجنا من خالل احملور الثاين على العوامل املؤثرة على تسعرية التأمني على السيارات، 
 عقوبة على عينة من –أما يف احملور الثالث فقد قمنا بتطبيق منوذج حتفيز اخلطوات املتبعة لتقدير هذه األخرية، 

، وتبني لنا أن تقدير  - وكالة تيارت –التأمني على السيارات لدى الشركة اجلزائرية للتأمني الشامل وثائق عقود 
  .عدد احلوادث املرتكبةو  التأمني على السيارات ترتكز على خصائص املؤمن هلمتسعرية 

  : و على ضوء هذا العرض مت التوصل إىل النتائج التالية
 نيالتأم ريةتسع قيمة ارتفاع بسبب وذلك اجلزائري نيالتأم سوق يف رةالصدا حيتل السيارات نيتأم اعقط -

ا إال السيارات، على  بتعويض للتكفل احلقيقية التكاليف يعكس الذي التوازين السعر من بعيدة تبقى أ
 ؛السيارات حوادث

 تقدير عملية يف) مهل ؤمنامل( األفراد وخصائص اضيةامل احلوادث عدد على عقوبة -حتفيز يستند منوذج -
 ؛ الفردية نيالتأم ريةتسع

 مؤمن لكل يضمن كماني،  التأم لشركة بالنسبة ايلامل التوازن حيقق ألنه عقوبة األمثل -حتفيز منوذج يعترب -
 ؛احلوادث خلطر تعرضه احتمال أو درجة مع يتناسب قسط يدفع أن له

 نيالتأم شركات اهتمام عكسي ما أخرى إىل سنة من مستمر ديتزا يف باجلزائر املرور حوادث لةيحص -
ا ةري تسع وضع يف نيالتأم لشركات املمنوحة ةياحلر  ةيحمدود رغم األخطار، من النوع هذا ةيبتغط  خلدما
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 لألسرة ةيالشرائ القدرة قلة بسبب القطاع هذا تخذهي الذي االجتماعي للطابع أساسا رجعي والذي
 ؛ةياجلزائر 

 كنمي واليت املرور حوادث وقوع احتمال يف صلة ذات تكون له املؤمن ا زيتمي خصائص عدة توجد -
 ةيعلم قةي بطر نيالتأم ةري تسع وضع يف هايعل عتمدي أن كنمي كما،  ةيفيالك النماذج باستعمال اسهايق

 .السابقة اخلربات أساس على ةيمبن
 حادث وقوع احتمال يف املؤثرة اخلصائص ومعرفة نةيللع ةيالوصف الدراسة من هايعل احملصل النتائج خالل من

 :ليي ما نقرتح الطرق عرب واألمن السالمة ريلتوف الالزمة ريالتداب اختاذ أجل ومن مرور
 :للسائق بالنسبة -أ

 ؛املدارس من انطالقا الشباب أوساط يف سيالتحسو  ةيالتوع -
 ؛اقةيالس ميتعل مدارس أصحاب ورسكلة نيلتكو  خاصة مدارس إنشاء -
 اقةيالس خالل هايالقي قد مواقف لعدة املتعلم ضيلتعر  باحملاكاة اقةيالس ميتعل ايتكنولوج استعمال -

 ؛ةيالفعل
 ؛ ميالتعل بيأسال ريوتطو  اقةيالس ميتعل يف الساعي الكم ادةيز  -
 احلصول اختبارات ضمن وادراجها اقة،يالس ميتعل برنامج يف بسرعة اراتيالس ادةيلق حصص إدخال -

 على والقضاء بسرعة اقةيللس املصاحبة املناورات تعلم من اجلدد نيالسائق نيلتمك اقةيالس رخصة على
 ؛اإلناث لدى خصوصا اخلوف هاجس

 هذه على للحصول نيللمرشح النفساين الفحص فةإضاو  اقةيالس رخص على احلصول شروط ديتشد -
 .الرخصة

 واليت سنة 50 تجاوزوني نيالذ نيالسائق على سنوات مخس كل اقةيالس رخصة ديجتد ةيإجبار  ميتعم -
 .نياحملرتف نيالسائق على مطبقة هي

 حوادث خبطورة سواقها ةيتوع ضرورة على نيواملسافر  للبضائع العمومي بالنقل املكلفة املؤسسات حث -
 .قيالطر  استعمال عند واحلذراملرور  بقانون لتزامواإل الطرقات

  :ارةيللس بالنسبة -ب
 ؛للمركبات التقين الفحص يف الصرامة ضرورة -
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 ؛ للخواص التابعة تلك خاصة ، التقين الفحص وكاالت على فهايتكثو  الرقابة ديتشد -
 ؛ التقين الفحص جمال يف ا املعمول لإلجراءات املخالفة الوكاالت على العقوبة ديتشد -
 اراتيالس ألنواع ةيالتقن ةياجلمرك املراقبة ليتفعو  ارهايغ وقطع اراتيالس ادري الست شروط دفرت وضع -

 ؛  ةيالتقن السالمة مواصفات حترتم ال اراتيس دخول لتجنب املستوردة
 .ةيالتقن املراقبة قةيوث ةيصالح مدة ديحتد يف عمرها جانب إىل استعماهلاو  ارةيالس قوة على اإلعتماد -

  :ملحق الجداول
 .Waldنتائج تقدير معلمات نموذج ثنائي الحدين السالب بعد إجراء اختبار : 01الجدول رقم 

  .Coefficient Std.Error  t.statistic  Prob  المتغيرات

  -0.3005748  0.1212583  -2.48  0.013 

  0.134393  0.1544556  0.87  0.038 

  -0.3512252  0.1845878  -1.90  0.057 

  0.075511  0.1436245 0.53  0.599 

  0.2953925  0.1401062 2.11  0.035 

 -0.050129  0.1181249 -0.42  0.671 

  -0.8370397  0.3335103 -2.51  0.012 

  -0.3061686  0.1121938 -2.73  0.006 

 -0.2768144  0.1835204 -1.51  0.131 

 0.5107136  0.1304933 3.91  0.000 

 0.9042899  0.1480617 6.11  0.000 

 -0.9204566  0. 3209107 -2.87  0.004 

 -0.0497547  0.1645191 -0.30  0.762 

 0.1332641  0.2671738 0.50  0.618 

 -0.984344 0.1760974 -5.59  0.000 
 Eviewsحصائي خمرجات الربنامج اإل: المصدر
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  LRTنتائج اختبار : 02الجدول رقم 
  النتيجة          المتغير

  

-1162.1787  

-1165.1957  6.034    
نرفض 
  

  
-1166.6692 8.981    

نرفض 
 

  
-1169.0625 13.7676    

نرفض 
 

  -1165.9435 7.5296    
نرفض 
 

  
-1188.5581 52.7588    

نرفض 
 

us  -1167.329 10.3006    
نرفض 
 

  Eviewsخمرجات الربنامج اإلحصائي : المصدر
  .المعلمات ةيمعنو  اختبارات إجراء بعد السالب نيالحد ثنائي نموذج معلمات ريتقد نتائج: 03الجدول رقم 

  .coefficient Std.Error  t.Statistic  Prob  المتغيرات

  -0.279702  0.1201261  -2.33  0.020 

  0.3646832  0.1215819  3.00  0.003 

  -0.7239334  0.3205554  -2.26  0.024 

  -0.2923862  0.1115305  -2.62  0.009 

  0.5977004  0.1221198  4.89  0.000 

 0.9684515  0.1321083  7.33  0.000 

 -0.8841941  0.3195967  -2.77  0.006 

 -1.101791  0.1223968  -9.00  0.000 

  Eviewsخمرجات الربنامج اإلحصائي : المصدر
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  2011-1992اإلنفاق الحكومي في السياسة المالية بالجزائر  أداة
 في محمدابلو . أ        

 أدرار جامعة – ةاالقتصادي العلوم كليةمساعد،    أستاذ  
  يماني ليلى. أ         

  تيارات جامعة – ةاالقتصادي العلوم كليةمساعدة،   ةأستاذ  

  
  :ملخص

الركائز األساسية اليت تقوم عليها السياسة االقتصادية ويتم استخدامها لتحقيق  إحدى تعترب السياسة املالية
فبواسطة السياسة املالية تستطيع احلكومة التصرف مبواردها الضريبية وتنفذ خططها ، أهداف هذه األخرية

  .م والوضع االقتصادي العامءومشاريعها عن طريق اعتماد النفقات الالزمة لذلك مبا يتال
االضوء على  تسليطسيتم من خالل هذه الدراسة  مث نتطرق إىل  .ماهية السياسة املالية وأهدافها وأدوا

   .النفقات اجلارية واالستثمارية هبشقي 2011-1992يف اجلزائر خالل الفرتة  العامتطور اإلنفاق 
  .النفقات العامة –امليزانية العامة اإليرادات العامة  –السياسة املالية  :الكلمات المفتاحية 

Résume : 
 La politique financière  est considérée comme l'un des piliers sur lequel 

repose la politique économique. Elle est  utilisée pour atteindre les objectifs de 
cette dernière. Au moyen de la politique budgétaire, le gouvernement est en 
mesure de gérer ses ressources fiscales et mettre en œuvre ses plans de 
développement et ses projets en adoptant les dépenses nécessaires qui 
correspondent à la situation économique générale. 

Grâce à cette étude, il sera mis en évidence la nature de la politique 
budgétaire, ses objectifs et ses outils. Ensuite, nous allons nous intéresser à 
l'évolution des dépenses publiques en Algérie au cours de la période 1992 – 2011, 
en ce qui concerne les dépenses en cours et les dépenses relatives aux 
investissements  
Mots clés : La politique financière, la politique budgétaire, les dépenses publiques 
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  :مقدمة
ســـطة السياســـة املاليـــة تســـتطيع فبوااالقتصـــادية الـــيت متتلكهـــا احلكومـــة،  األدواتتعتـــرب السياســـة املاليـــة مـــن 

لتحقيــق و  ومشــاريعها عــن طريــق اعتمــاد النفقــات الالزمــة لــذلكاحلكومــة التصــرف مبواردهــا الضــريبية وتنفــذ خططهــا 
اسـتقرار و  مرحلـة العمالـة الكاملـة، إىلاالقتصادية واالجتماعية العامة من خالل حماولة الوصـول و  السياسية األهداف
 إىلت التنميــة االقتصــادية، ومــن اجــل ذلــك تلجــأ احلكومــاو  الرعايــة االجتماعيــةو  وحتقيــق العدالــة األجــورو  األســعار

ا و  الضرائب مبا يتالءمو  ختفيض النفقات أوزيادة  الوضع االقتصـادي العـام، كمـا تسـتطيع احلكومـات تغطيـة نشـاطا
  .عجز يف موازنتها العامة إحداثاملختلفة عن طريق 

ـــدف و  ختفـــيض الضـــرائبو  وتركـــز السياســـة املاليـــة اليـــوم علـــى زيـــادة النفقـــات العامـــة عجـــز املوازنـــة، وذلـــك 
تمعو  طلب العام على السلعتنشيط ال   .اخلدمات اليت حيتاجها ا

التقليديـة للسياسـة املاليـة العامـة احملافظـة علـى موازنـة عامـة متوازنـة، وكانـت احلكومـات دائمـا  األهدافومن 
احلكـومي جيـب أن  اإلنفـاقيف حـاالت اسـتثنائية طارئـة كـاحلرب، فالزيـادة يف  إالـذا املبـدأ  اإلخـاللعـدم  إىلتتجه 

االقتصـــادية للدولـــة احلديثـــة و  نـــه بتطـــور املفـــاهيم املاليـــةأ إاليقابلـــه ارتفـــاع يف جبايـــة الضـــرائب يناســـب هـــذه الزيـــادة، 
، مبعىن أن احلكومة ميكن أن تتجاوز مبدأ توازن املوازنـة العامـة أكثرالسياسة املالية من منطلق اجيايب  إىلينظر  أصبح

  .ما تطلبت ذلك الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية السائدة إذا
قـل مـن قدرتـه اإلنتاجيـة الكاملـة مـن أا يعمل االقتصاد القومي بطاقـة مففي حاالت الركود االقتصادي وعند

نـة عجـز يف املواز  إحـداثو  املمكن أن تلجأ احلكومـات إىل تنشـيط االقتصـاد القـومي مـن خـالل زيـادة اإلنفـاق العـام
جتنبـا ملخـاطر التضـخم ميكـن للحكومــة أن و  عنـدما يقـرتب االقتصـاد مـن مرحلـة التشــغيل الكامـل للمصـادرو  العامـة،

ــا إىلومــة تلجــأ كأن احل أيتعتمــد سياســة ماليــة خمتلفــة تــالءم مثــل هــذا الوضــع،  زيــادة الضــرائب يف و  ختفــيض نفقا
  .هذه احلالة

   :ماهية السياسة المالية -1
ـا يف مسـرية حيـاة الشـعوب حـىت و  حتديد مفهوم للسياسة املاليةلكي نتمكن من  تعقب املراحل اليت مرت 

بالتـأثري الكبـري  أمهيتـهالعامـة كعلـم قـائم بذاتـه، تكمـن  للماليـةما هي عليه اآلن البد من مالمسـة سـريعة  إىلوصلت 
  .باجتاه املستقبلو  ضرعلى اقتصاديات الدول ال سيما أن هذا العلم أخذ دوره يتعاظم ضمن ظروف احلا

عليهـا أن تقـوم مبهمـات  أصـبحا معنـدو  بـاو أور لقد كان لنشوء الدولة القوية املوحدة يف  :تعريف المالية العامة 1-1
كافية ملواجهة النفقات اليت ترتبـت   راداتيإووظائف مل يسبق هلا أن تصدت هلا من قبل، مما توجب عليها أن تؤمن 

تمعاتو  عليها بسبب تقدميها خلدمات معينة للمجتمع   .قيامها بوظائف متنوعة اقتضاها التطور التارخيي هلذه ا
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ــا، وكــذلك دراســة النفقــات الــيت و  ســبل حتصــيلهاو  اإليــراداتالدراســات حــول و  تركـزت معظــم البحــوث زياد
ا املايل، لكن اتساع نطاق ايف سبيل حتقيق تو  إنفاقهايتعني  تـدخل الدولـة بشـكل مباشـر يف احليـاة و  العـام اإلنفـاقز

ــااالقتصــادية حــتم عليهــا البحــث يف طــرق جديــدة لزيــادة  ــا املتعــددة، إرادا بــذاك ختطــت و  العامــة يف مقابــل التزاما
لــك عامــل مهــم يف تبلــور املاليــة املقتصــر علــى حتقيــق التــوازن املــايل ليكــون ذو  الــدور التقليــدي الــذي قامــت بــه ســابقا

ــا،و  أصــولالدولــة ضــمن  إيــراداتو  العامــة كعلــم يبحــث يف نفقــات تعرضــت ماليــة الدولــة  إالو  ضــوابط ينبغــي مراعا
يار   . التدهورو  لال

اوبذلك فقد عرفت املالية العامة على   النفقات أوجه تنظم يتال األصولو  العلم الذي يبحث يف القواعد أ
 يف احلصول على املوارد الالزمة  -حملية أممركزية كانت  –املالية  اإلدارةاليت تتبعها  األساليبو  إنفاقهاطرق و 

  1.إلشباع حاجات اجلماعة
علـى و  يتضح من هذا التعريف مدى ارتباطها علم املالية العامة بـالتطور الـذي طـرأ علـى الفكـر االقتصـادي،

 األمــنعلـى  اإلنفــاقالـيت حتولــت مبفاهيمهـا مـن مســؤولية الدولـة ضــمن حـدود و  النظريـات الـيت تناولــت هـذا املوضــوع
ـاالت كافـة فأصـبحت معنيـة باألوجـه االقتصـادية كافـة إىلو  الـدفاعو  اخلارجي  أن تبنـت الدولـة الـدور التـدخلي يف ا

الـيت مشلـت و  عاتقهـايعترب هذا التطور نوعيا يف طبيعـة املسـؤوليات الـيت تقـع علـى و  على معظم الفعاليات، اإلشرافو 
ــــا إىلو  التعلـــيمو  قطــــاع اخلـــدمات كالصـــحةو  متويـــل الـــربامج االجتماعيـــة أيضـــا  مـــا هنالــــك مـــن جمـــاالت اختصـــت 

ا املتزايدة باستمرارو  توفري املوارد إىلحباجة  أصبحتو    .زيادة املنابع اليت توفر من خالهلا هذه املوارد لتغطي نفقا
النفقات و  مرافقا لتطور املالية العامةو  ما زال تطور السياسة املالية مرادفاو  ظل :مفهوم السياسة المالية 1-2

ا امللقاة على عاتقها اإلنفاق إىلحتتاج معظم البلدان  إذاإليرادات العامة، و  العامة  لتتمكن من القيام بواجبا
العامة اليت جيب على  تسيري املصاحل العامة، وخالل املدد السابقة حصلت تطورات كبرية يف مفهوم املصاحلو 

 إقامةاخلارجي و و  الداخلي األمنالبلدان تأمني تسيريها، ففي الوقت الذي كانت مهام الدولة تقتصر على توطيد 
مفهوم (االجتماعية والثقافية و  ، أصبحت اليوم تشمل كل النواحي االقتصادية)مفهوم تقليدي( األفرادالعدالة بني 

ا أي) حديث للمالية العامة املعيشية  األوضاعمتارس وظائف عدة منها القيام باملشاريع العمرانية  وحتسني  أ
معاجلة و  الشربو  ومحاية االقتصاد الوطين وزيادة الثروة الوطنية ونشر العلم وحفظ الصحة  العامة وتأمني مياه الري

  2.املال مع ازدياد تلك الوظائف إىلاالقتصادية، وهكذا فإن الدولة حتتاج  األزمات

                                                             
 .16، ص 2006سوريا، –حممد احلالق، السياسة املالية ، منشورات جامعة  دمشق، دمشق . يوسف شباط، د.د - 1
لطبعة االوىل، دار اخللود للطباعة والنشر دراسة مقارنة، ا) املوازنة، الضرائب، الرسوم(عبد الرؤوف قطيش، املالية العامة .حسن عواضة، ود. د - 2

 .09ص. 1995والتوزيع، بريوت 
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بالتايل السياسة املالية مل تأخذ الشكل احلايل إال يف الثلث األول من القرن التاسع و  أن علم املالية إال
، مث ظهرت 1756عام ) BODIN(أول من حبث األصول املالية حبثا عميقا كان العامل الفرنسي بودان و  عشر،

) روح القوانني(حتت عنوان و  أوروباالضرييب يف النظام و  مؤلفات حتتوي على قواعد واضحة ألوضاع السياسة املالية
فيه القواعد و  )ثروة األمم(نشر االقتصادي االجنليزي ادم مسيث يف كتابه املعروف  1776يف عام و  ملونتسيكو،

مث بعد ذلك جاءت الثورة الفرنسية الكربى اليت قلبت القضايا املالية  الصرحية ملختلف أنواع الضرائب،و  الواضحة
 أصبحيف مطلع القرن العشرين و  التشريع املايل،و  كانت فاحتة عهد جديد يف تاريخ املالية العامةو  رأسا على عقب

  3.تقاليدهو  قواعده الصرحيةو  علم املالية علما مستقال له مؤلفاته
أن احلكم على و  لنظرية التقليدية مببدأ احلياد املايل يف ظل الدولة احلارسةففي الوقت الذي آمنت فيه ا

ذه الفكرة بعد و  سالمة املالية العامة يكون يف ضوء مبدأ توازن املوازنة ليس مبدأ التوازن االقتصادي، أعيد النظر 
عن  انخيتلف ينجديد نية مفهومللدولة وللسياسة املالي أصبح، و )الكساد العظيم أزمة(األزمة االقتصادية الكربى 

اءفائض يف املوازنة العامة، وبالتايل  أواملفهوم التقليدي حبيث يسمح بوجود عجز  حالة احلياد املايل الذي  إ
 إمناو  قامت عليه النظرية التقليدية، وهكذا فإن احلكم على سالمة السياسة املالية مل يقتصر على مبدأ توازن املوازنة

الدور الذي ميكن أن تلعبه  أمهية أظهرتالتأثري يف وضع التوازن االقتصادي العام، مث كانت احلرب العاملية الثانية و 
االسياسة املالية يف احلد من ظاهرة التضخم والركود باستخدام  يف و  املالية ملعاجلة تلك املشكالت االقتصادية، أدوا

انواع  أقوىرجال السياسة أن السياسة املالية هي و  معظم االقتصادينيمن املعرتف به لدى  أصبحالوقت احلاضر 
ا كان البد معه انتقال هدف السياسة املالية و  السياسات االقتصادية   :4حتقيق ما يلي إىلانتقال اهتماما

ـا و  البلـدان مـن اسـتخدام السياسـة املاليـة إليهاحملافظة على مستوى التشغيل الكامل الذي وصلت  - مكونا
 .االجتماعيو  يف حتقيق االستقرار االقتصادي

ملكافحــــة ) السياســــة املاليــــة(الضــــرورية  اإلجــــراءات إتبــــاعمــــن و  مكافحــــة التضــــخم علــــى املســــتوى الكلــــي -
الطلـب اإلمجـاليني، كـذلك االهتمـام و  التضخم يف قطاعات معينة طبقا لنوعيته إلعادة التوازن بني العرض

 .مبشكالت التطور االقتصادي
، وخاصــة بعــد تطــور دور الدولــة يف احليــاة )إعــادة توزيــع الــدخل(مبشــكالت التطــور االجتمــاعي  االهتمــام -

بـــــارزا يف حتقيـــــق التنميـــــة و  االقتصـــــادية إذ بـــــدأت تلعـــــب السياســـــة املاليـــــة فيهـــــا دورا مهمـــــاو  االجتماعيـــــة
 .خصوصا البلدان الناميةو  االجتماعية يف معظم البلدانو  االقتصادية

                                                             
 .69-66 ص ، ص2002جورج كالرك وآخرون، موجز االقتصاد االمريكي، مكتب االعالم اخلارجي، وزارة اخلارجية االمريكية   - 3
   ،1999الرأمسايل، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، االسكندرية نظرية مالية الدولة والسياسة للنظام  –جمدي حممود شهاب، االقتصاد املايل  - 4
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االجتماعية اليت تعتنقها الدولة، و  الفلسفة االقتصاديةو  تعريف السياسة املالية تعريفا يتالءما تقدم ميكن ممو 
ا جمموعة و  ففي ظل النظرية التقليدية فإن السياسة املالية ميكن تعريفها تبعا لغاستون غريه من الكالسيك بأ

تأمني املوارد الالزمة لسد و  لنفقات العامةاهليآت العامة أن تطبقها يف حتديد او  القواعد اليت جيب على احلكومات
هذه النفقات من خالل توزيع أعباءها بني األفراد، يف حني أن التعريف احلديث للسياسة املالية يركز بصورة 

ا جمموعة من السياسات احلكومية اليت تستخدم  إذأساسية على الوسائل املستخدمة،  تعرف السياسة املالية بأ
اخل لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية ...من نفقات عامة وضرائب وقروض ووسائل نقدية وموازنةالوسائل املالية 

   5.واالجتماعية والسياسية والثقافية والصحية
  :أهداف السياسة المالية -2

تعد السياسة املالية احد أهم أدوات السياسة االقتصادية اليت ميكـن مـن خالهلـا التـأثري علـى حركـة املتغـريات 
تطبـــق علـــى  اإلجـــراءاتاالقتصـــادية والتأــــثري علـــى الطبقـــات والشـــرائح االجتماعيـــة علـــى اعتبـــار أن هـــذه األدوات و 

تمـع االقتصـادي إطـارتتشـابك يف و  السياسـة املاليـة أهـدافواجلماعات البشرية، لذلك تتعدد  األفراد بنـاءاً علـى و  ا
اذلك نالحظ    :تسعى لتحقيق األهداف التالية أ

والنظريات االجتماعية منذ فجر التاريخ على العدالة  األفكاركزت ر :يق العدالة االجتماعيةتحق-2-1
اليت حتقق مصاحل جمموعة صغرية  األحكاماالجتماعية، لكن املمارسات العملية واحلكام كانوا يصدرون القوانني و 

تمعات، فالعدالة أكثربذلك كانت العدالة  شبه غائبة يف و  ،األفرادمن  يف املفهوم السياسي واالقتصادي  ا
 والفقراء األغنياءاالستفادة من اخلريات العامة وحتقيق التكافل بني و  القانون أمامواالجتماعي تعين مساواة الناس 

  .اجلنس أو األصل أوبغض النظر عن اللون  األفرادمظاهر التمييز كلها بني  إزالةو 
احلريـــات دون و  كمــا يعــدها الـــبعض إمنــا تعــين أن يتمتــع اجلميــع بــاحلقوق  املســاواة أوإن العدالــة االجتماعيــة 

  6.متييز
ن سلطة ألارتبط بالدميقراطية و  املساواة قد تطور أو باإلنصافأن مفهوم العدالة االجتماعية الذي يرتبط 

ومات ختاف احلك أصبحتولذلك  بصناديق االقرتاع، أيمرهونة بالفاعلني االجتماعيني  أصبحتاحلاكم املنتخب 
  .أخرىحتقيق مصاحل طبقة على حساب طبقة و  الظلمو  من االستبداد

الــتالحم االجتمــاعي واالنتمــاء للدولــة او و  املفكــر الفرنســي أن املواطنــة) آالن تــورين(يــرى  اإلطــارويف هــذا 
القوميــة  واالرتبــاط بثقافــة معينــة وتــاريخ مشــرتك قــد يســتثمرها احلــاكم لتحقيــق مصــاحل الــبعض علــى حســاب الــبعض 

                                                             
 .13-9عبد الرؤوف قطيش، املالية العامة، مصدر سابق، ص . حسن عوضه، ود.د - 5
 .198-197 ص ، ص2004تامر حممد اخلزرجي، النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة، دار جمدالين للنشر، عمان  - 6
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مــن تركيــزه علــى العدالــة االجتماعيــة الــيت قــد خيتفــي  أكثــراآلخــر، وبــذلك تــزول العدالــة وهــو يركــز علــى الدميقراطيــة 
  7.قيق بعض املصاحل اخلاصةوراءها احلاكم لتح

اهلامـة لتحقيـق العدالـة االجتماعيــة، والسـؤال املطـروح حاليــا  األداة أصــبحتفالدميقراطيـة واالنتخابـات احلـرة 
ال املايل والضرييبكيف تستطيع الدميقراطية حتقيق العدالة االجتم: هو   ؟ اعية يف ا

الدولـة جمموعـة مـن  أعطـت عدالـة اجتماعيـة، فـإذا على مجيـع الرعايـا يعـين اإلجباريإن تطبيق مبدأ التجنيد 
ــايعــين  اإلعفــاءصــفة  األفــراد ــال املــايل فــإن فــرض الضــرائب علــى مجيـــع و  غــري دميقراطيــة أ ال حتقـــق العدالــة، ويف ا

هــل تفــرض الضــرائب مبعــدالت متســاوية علــى مجيــع : املــواطنني يعــين حتقيــق العدالــة الضــريبية لكــن الســؤال املطــروح
  ؟ لتحقيق العدالة األفراد

 إطـــارالثـــروة، وهنـــا تـــدخل يف و  بـــالطبع جيـــب علـــى الدولـــة فـــرض الضـــرائب اســـتنادا للـــدخل ووضـــع املكلـــف
اجيابياتــه، و  لكــل نــوع مــن هــذه الضــرائب ســلبياتهو  ضــرائب غــري مباشــرة،و  التنظــيم الفــين للضــرائب، ضــرائب مباشــرة

ــافالضـرائب غــري املباشـرة غــري عادلـة  دينـار علــى  10وضــع املكلـف بعــني االعتبـار، فمــثال فـرض ضــريبة  تأخـذال  أل
الضــرائب املباشـرة فهـي ضـرائب عادلــة  أمـافقـري؟  أوعلبـة سـجائر ال يراعـي وضـع هــذا املسـتهلك املـايل هـل هــو غـين 

ا كـن أن التصـدير، ال ميو  جتارة االستريادو  متجراو  وضع املكلف بعني االعتبار، فاملالك الذي ميلك مصنعا تأخذ أل
ايـة الشـهر، فالضـريبة املباشـرة علـى هـذا املكلـف الغـين  أويدفع ضريبة مثل العامـل  املوظـف الـذي يتقاضـى راتبـا يف 

  .جيب أن تكون مرتفعة يف حني جيب أن تكون ضريبة اآلخر متدنية
ـاالتـاجر تكـون عادلـة و  علـى املوظـف % 15كذلك مثة من يسأل هل فـرض ضـريبة مبعـدل   متسـاوية يف أل

على املوظف هو اكـرب بكثـري مـن عبئهـا علـى دخـل  %15املعدل؟، بالطبع ال تكون هذه الضريبة عادلة الن عبء 
هو يف حالة عجـز و  األساسيةحاجاته  إشباعفيما مل يستطيع املوظف  األساسيةالتاجر، الن التاجر اشبع احلاجات 

  .مايل مستمر نظراً الرتفاع األسعار مقابل ثبات األجور
ـــادا لـــذلك نعـــرف العدالـــة الضـــريبية واســتنا معـــدالت ضـــريبية متســـاوية علـــى مجيـــع  أوهـــي فـــرض ضـــرائب  أ

القطاعـات االقتصـادية دون مـربرات  أوالشـرائح  أو األفـرادال جيوز إعفـاء بعـض و  اخلاضعة للضريبة األموالاملكلفني و 
  :العدالة الضريبية فيما يليتتمثل خصائص و  حالة االقتصاد الوطين، أوموضوعية تستند لسياسة الدولة 

معـــدل و  الضـــرائب املفروضـــة فـــال جيــوز فـــرض معـــدل مرتفـــع لصـــناعة الغـــزل أوتســاوي املعـــدالت الضـــريبية  -
 ؛منخفض لصناعة النسيج مثال
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مجيــــع العــــاملني مــــثال يف صــــناعة  إخضــــاع أيمعاملــــة العــــاملني يف قطــــاع معــــني نفــــس املعاملــــة الضــــريبية،  -
 الضــريبيةيبية كمــا جيــب أن خيضــع العــاملون يف التجــارة لــنفس املعــدالت املنظفــات لــنفس املعــدالت الضــر 

 ؛دون متييز
وذوي ) العــــاطلني عــــن العمـــــل(غــــري العـــــاملني و  العمــــالو  خاصـــــة املــــوظفنيو  إعفــــاء ذوي الــــدخل احملــــدود -

 ؛الدخول دون حد الكفاف
يف قطـاع  اإلنتـاجل حتفيـز املعدالت الضريبية جيب أن يستند ملربرات اقتصادية مثو  أن التمايز يف الضرائب -

فـرض ضـرائب مرتفعـة علـى الصـناعات املضـرة بالصـحة  أحيانا أوالتصدير  أوتشجيع االستثمار  آومعني 
 .غريهاو  التبغو  العامة مثل الكحول
ـاالسياسـة املاليــة  أدوات أهــمحـد أتعـد العدالـة الضــريبية   األعبــاءحتفـزهم علــى املسـامهة يف و  األفــرادتـدفع  أل

وهنــا جيــب الرتكيــز علــى مكافحــة التهــرب الضــرييب، الن التهــرب يســاعد الــبعض علــى حتقيــق ثــروات خاصــة  العامــة،
خـداع للـتخلص مـن و  وسـائل غـش إجيـادو  عـدم االهتمـام بالشـؤون العامـة إىل األكثريـةيـدفع و  على حساب اآلخـرين

  .الضرائب
الضــريبة كمــا هــو معــروف وســيلة  اســتخدام الضــرائب كوســيلة للتــدخل وهــو جــوهر السياســة املاليــة فــإن أمــا

للنظريـــة الكينزيـــة، ومـــن هنـــا تعتـــرب  التـــدخل اســـتنادا أدوات أهـــممـــن  أصـــبحتالعـــام، لكنهـــا  اإلنفـــاقماليـــة لتمويـــل 
والتصــدير وختفــيض االســترياد  اإلنتــاجالسياســة املاليــة الن مــن خالهلــا ميكــن تشــجيع  أدوات أهــم إحــدىالضــرائب 

  .ختفيضها أووزيادة الدخول 
ا النسبية يؤدي لتحقيق العدالـة االجتماعيـة، ألإ السياسـية  األنظمـة أكثـرن ن حتقيق العدالة الضريبية بصور

 أوزيـــادة (تضـــع يف براجمهـــا االنتخابيـــة  األحـــزابتضـــع يف صـــلب براجمهـــا العدالـــة الضـــريبية بشـــكل دقيـــق، كمـــا أن 
 األجـورختفـيض ضـرائب و  املـال رأسالدميقراطية تسعى لزيـادة الضـرائب علـى و  العمالية فاألحزاب) ختفيض الضرائب

دعـــم أصـــحاب االســـتثمارات  إىلاليمينيــة و  وذلــك لتحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة، يف حــني تســـعى األحـــزاب احملافظـــة
ـــدف تشـــجيع االســـتثمار تزيــد الضـــرائب علـــى االســـتهالك واألجـــور و  والرســاميل فـــتخفض الضـــرائب علـــى األربــاح 

   8.اعتقاداً منها أن املستثمر أو املنظم هو احملرك األساسي يف النظام الرأمسايل
مفهــوم سياســي اقتصــادي و  إن اخــتالف األنظمــة السياســية ال يقلــل مــن أمهيــة العدالــة الضــريبية كمصــطلح

  .الجتماعيةاو  الضرائب اليت حتقق سياساته االقتصاديةو  يسعى كل نظام الستخدام املعدالت الضريبيةو  اجتماعي،
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 :تحقيق التوازن االقتصادي -2-2
 اإلنفــاقالطلـب الكليـني، فمـن خـالل و  أن تـؤثر علـى العـرض أدواتتسـتطيع السياسـة املاليـة مبـا متتلكـه مـن 

  :من خالل الضرائب تؤثر على الطلب وذلك كما يليو  العام تؤثر على العرض،
االسـتثماري، فكلمـا زاد اإلنفـاق بشـكل عـام يـزداد اإلنفـاق اإلنفـاق و  يتألف من اإلنفاق اجلاريو  :اإلنفاق العام-أ

يف حـــال زيـــادة اإلنفـــاق اجلـــاري هـــذا يعـــين زيـــادة الـــدخول، فـــإذا كـــان و  يـــزداد الطلـــب الكلـــي يف االقتصـــاد،و  الكلـــي
العرض منخفضا سوف حيصل التضخم، وإذا كان العـرض اكـرب مـن الطلـب سـوف يـؤدي اإلنفـاق اجلـاري لتحريـك 

 .صل على التوازنالطلب ولذلك حن
 اإلنفــــاقاملصــــانع، وعلـــى الدولــــة زيــــادة  وإقامــــةاملـــواد و  االســــتثماري ســــوف يتضـــمن شــــراء الســــلع اإلنفـــاقو 

ــدف تشــجيع القطـاع اخلــاص علــى زيــادة اإلنتــاج ممــا يــؤدي حلــدوث   إذااالسـتثماري  كــان العــرض منخفضــا وذلــك 
اختيار احلل األفضل، إنفاق حكومي جاري ام إنفـاق حكـومي و  التوازن، اذ جيب على الدولة دراسة حالة االقتصاد

  .استثماري
 املالية اهلامة إلعادة توزيع الدخل، فكلمـا ازداد حجـم الضـرائب تـزداد العدالـة الضـريبية األداةهي و  :الضرائب -ب
 املباشـرة فـإن اعتمـدت الدولـة علـى الضـرائب غـري إذاخاصة يف حاالت الضرائب املباشرة، أمـا و  العدالة االجتماعيةو 

ذلك يعين إعادة توزيع الـدخل لصـاحل األغنيـاء لـذلك علـى الدولـة اسـتخدام الضـريبة لتحقيـق اإلنصـاف االجتمـاعي 
 لزيـادة اإلنتـاج إىلالرتكيز علـى الضـرائب املباشـرة يف إعـادة توزيـع الـدخل وبالتـايل فهـي تشـجع الطلـب ممـا يـؤدي  أي

  .حصول الرواج االقتصاديو 
كـرب أالدولة من حالة االقتصاد الوطين، هل هناك توازن بني العرض والطلب؟ هـل العـرض  وجيب أن تنطلق

  ؟ الضرائبو  كيف ميكن حتقيق التوازن من خالل اإلنفاق العامو  ؟ من الطلب
حتفيــز و  حالـة ركــود، وهنــا ينبغـي علــى الدولـة تشــجيع أمــامكـان العــرض اكـرب مــن الطلـب فــإن االقتصــاد يكـون   إذا-أ

  :عرب الطلب وذلك
 ؛األجورالعام اجلاري الذي يتضمن زيادة  اإلنفاقزيادة حجم  -
ا تؤثر على الدخول فتزداد الدخول مبقدار هذا االخنفاض فيزداد الطلب الكلي -  .ختفيض الضرائب أل

  .ختفيض الضرائب سوف حيفز الطلب الكليو  العام اإلنفاقإن زيادة  
  :هذه احلالة على الدولة أن أمامو  يكون يف حالة تضخم كان الطلب اكرب من العرض فان االقتصاد  إذا -ب

 تراجـع طلـب احلكومـة علـى السـلع إىلالعام وخاصة اجلاري حبيـث يـؤدي ذلـك  اإلنفاقحجم من فض خت -
 .الصيانة أعمالو  اخلدماتو 

 .املداخيل فيؤدي ذلك لتخفيض الطالب الكليو  األرباحزيادة الضرائب لتخفيض حجم  -
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العـام سـيؤثران علــى الـدخل فيـنخفض مقابـل العـرض فيحصـل التــوازن  اإلنفـاقإن زيـادة الضـرائب وختفـيض 
  .االقتصادي الكلي

 :تخفيض عجز الموازنة-ج
وهـو كـذلك  9،العامـة اإليراداتعجز املوازنة هو التباين الشديد احلاصل بني منو النفقات العامة للدولة ومنو 

العامـة عـن مواجهـة النفقــات العامـة، والسـؤال املطـروح كيـف ســتمول الدولـة هـذا العجـز املـايل، هــل  اإليـراداتعجـز 
  اخلارجي؟ اإلقراض أمالنقدي ام من خالل االقرتاض من اجلمهور  اإلصدارمن خالل 

الــــذي يعـــرف بأنــــه سياســــة ماليــــة و  مــــا يســــمى بالتمويـــل بــــالعجز، أووبـــذلك تنتقــــل لسياســــة عجـــز املوازنــــة 
مــن و  النقــدي ممــا يــؤدي حلــدوث التضــخم، اإلصــدارها الــدول الناميــة حيــث متــول عجــز املوازنــة عــن طريــق تســتخدم
  :حدوث العجز املايل ما يلي أسباب
ـدف حتســني  أوتطـور حجـم اخلـدمات االجتماعيـة الـيت تقــدمها الـدول و  زيـادة - ينبغـي تقـدميها للمـواطنني 

 .ظروف املعيشة
 ســكك احلديــدو  مرافـق عامــةو  جســورو  مـن طرقــات األساســيةعلـى مشــاريع القاعــدة  اإلنفــاقزيـادة حجــم  -

 .غريهاو  االتصاالتو  املطاراتو 
دف ختفيض حجم البطالة -  .زيادة حجم التوظيف احلكومي 
 .زيادة حجم التهرب الضرييب إىلتدين مستوى اخلربات الضريبية مما يؤدي  -
تتطــور مبعــدالت اكــرب و  اخلــدمات تنمــوو  فروعــه، فالتجــارةو  اخللــل اهليكلــي بــني قطاعــات االقتصــاد الــوطين -

 .اإلنتاجيةبكثري من القطاعات 
 إن هــذه األســباب توضــح لنــا أن النفقــات تتزايــد واإليــرادات ترتاجــع األمــر الــذي يــؤدي لزيــادة عجــز املوازنــة

  ؟ السؤال املطروح ما هو احلجم األمثل لعجز املوازنةو 
للعجــز، لكــن اخلــربات األوروبيــة حــددت  األمثــلاحلجــم  أويــد العجــز بــالطبع ال توجــد وصــفة جــاهزة لتحد

الـدول الناميـة  أخـذنا إذاو  ،األورويبللدول اليت ستنضـم لالحتـاد  %03مبقدار  اإلمجايلالناتج احمللي  إىلنسبة العجز 
  . % 10 إىل 08لنسبة العجز يقدر بـ  األمثلمقابل هذه الدول ميكن القول أن احلجم 

سـندات  إصـدارمـن خـالل  أياملتقدمـة متـول العجـز املـايل مـن خـالل االقـرتاض مـن السـوق النقديـة  فالـدول
  .الفوائد املرتتبة عليهاو  املالية اليت تكلف الدولة نفقات تسويقها األسواقالدين العام اليت تطرح للتداول يف 
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بنـك املركـزي ممـا يـؤدي حلـدوث االقـرتاض مـن خـالل ال أيالنقدي  لإلصدارويف الدول النامية فكانت تلجأ 
املاليـة تسـوق سـندات الـدين العـام  األسـواق أحـدثتيف الظـروف الراهنـة فأصـبحت بعـض الـدول الـيت  أماالتضخم، 

ـدف ختفـيض حجـم الضـغوط التضـخمية الـيت  أييف البورصة  اجتهـت الـدول الناميـة لالقـرتاض مـن اجلمهـور وذلـك 
  ).التمويل بالعجز(النقدي  اإلصدارحيدثها 

 اإليـراداخنفـض و  العـام اإلنفـاقالعـام، فـإذا ازداد حجـم  اإليـرادو  العـام اإلنفاقمن  تتألففالسياسة احلكومية 
العام حيصل الفائض، لذلك فـإن دور السياسـة املاليـة ال  اإلنفاقاخنفض و  العام اإليرادازداد  إذاو  العام حيصل عجز،

  .الكالسيك يف السابق، بل حسب حالة االقتصاد الوطينينصب على حتقيق التوازن كما كان ينادي به 
ختفـــيض و  العـــام اإلنفـــاقففـــي حـــاالت الركـــود ينبغـــي علـــى الدولـــة مـــن خـــالل السياســـة املاليـــة زيـــادة حجـــم 

الــرواج  إىلدفـع االقتصــاد مـن الركــود  اإلجــراءاتالضـرائب وبالتــايل يـزداد العجــز، لكـن الــدول حتقـق مــن خــالل هـذه 
  .حجم العجزو  األموالة بغض النظر عن تكلف

العام وتزيد الضرائب لكي ختفـف مـن حجـم الضـغوط  اإلنفاقختفض الدولة ) التضخم(ويف حاالت الرواج 
التضـــخمية وقـــد تشـــكل الدولـــة فائضـــا تســـتخدمه يف حـــاالت الركـــود اســـتناداً ملبـــدأ امليزانيـــة الدوريـــة الـــيت ظهـــرت يف 

هـذه الفكـرة للمرونـة يف حتديــد  أدت، وقــد 1929لـذي حصـل علـم بعـد الكســاد الكبـري ا أوروبـاو  الواليـات املتحـدة
ال يوجــد مــا يســمى الــدعوة لتخفــيض عجــز املوازنــة بــل يــرتبط  أيمتويــل العجــز الــذي حيصــل، و  تنفيــذهاو  املوازنــات

 ليسـت مهمـة السياسـةو  اخللل يف االقتصاد الوطين، إلصالحالعجز حبالة االقتصاد، فبالسياسة املالية تتدخل الدولة 
  .10اإليراداتاملالية ختفيض النفقات لكي تتعادل مع 

ميزانيـات دول العـامل تعـاين مـن العجـز، ولـو كـان العجـز عيبـًا اقتصـاديا ملـا  أكثـرن فالعجز ليس عبئًا ماليا أل
 ليست املشكلة يف العجز، بـل يف مصـادر متويلـه أيظهر يف الدول املتقدمة اليت قطعت شوطًا يف النمو االقتصادي 

  .احلاالت اليت ينبغي التدخل فيها لكي يتم تطوير االقتصاد الوطينو 
 :تحفيز النمو االقتصادي -2-3

ـدف زيـادة و  يعرف النمو االقتصادي بأنه زيادة يف كمية عناصر اإلنتـاج املسـتخدمة ـا اإلنتاجيـة  رفـع كفاء
ويعرف كذلك بأنه الزيادة املضطردة يف إمكانيات االقتصاد على إنتاج السلع واخلدمات اليت يرغبهـا  الناتج القومي،

تمـع، فـالنمو االقتصــادي يتضـمن األدوات هـم عناصــر اإلنتـاج والنـواتج وهــم السـلع واخلـدمات الــيت ينتجهـا هــذا و  ا
  .االقتصاد
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ـذا النمــو املؤشـرات علـى النمـو االقتصـادي، فـ أهـميعـد الـدخل القـومي  إذا حصـل النمـو ومل يشـعر املـواطن 
ظهـر التحسـن يف الـدخول تكـون نتـائج  إذاو  عن طريق زيادة دخله فيكون النمو قد ذهب باجتاهات غري صـحيحة،

توزيع الدخول لتحقيـق العدالـة االجتماعيـة،  إعادةو  النمو واضحة، وهنا تتدخل السياسة املالية اليت تساهم يف توزيع
ـا لزيـادة : روح هـووالسـؤال املطـ  اإلنتــاجمــا دور السياسـة املاليـة يف حتفيـز النمــو االقتصـادي؟، ومـا اآلليـة الــيت تعمـل 

  اخلدمات؟و  من السلع
ثابتة جلميع االقتصاديات، وختتلف هذه املعايري يف الدول النامية عـن املعـايري و  بالطبع ال توجد معايري حمددة

  .املستخدمة يف الدول املتقدمة
ال ميكـن  إذمل تستكمل مسرية تطورها االقتصادي بعد فإن السياسة املاليـة ضـرورية،  الدول النامية اليتففي 

  :اإلنتاج دون تدخل املالية احلكومية ويكون ذلك عن طريقو  تطوير األدوات اإلنتاجية
اليف لكـــي يكـــون عـــامال مســـاعداً علـــى ختفـــيض تكـــ األساســـيةالعـــام علـــى مشـــاريع القاعـــدة  اإلنفـــاقزيــادة  -

 ؛اإلنتاج
املصــانع العامـــة لتشـــجيع  إقامـــةو  بعـــض املصـــانع اهلامــة الـــيت ال يقـــدم عليهــا القطـــاع اخلـــاص مــن جهـــة إقامــة -

 ؛القطاع اخلاص من جهة ثانية
ــدف حتفيـــز االســتثمار - ــدف دعـــم و  املســـتثمرينو  تقــدمي اإلعانــات اإلنتاجيـــة  ذلــك خـــالل فــرتة التأســـيس 

 ؛اإلنتاج الوطين
 .اإلعفاء خالل فرتة تأسيس املنشآت الصناعية وذلك لزيادة حجم الرتاكم الرأمسايل أوختفيض الضرائب  -

ــذه  إذا بالتــايل ســوف و  املنشـآت، إقامــةفـإن املســتثمرين سـيقدمون علــى  اإلجــراءاتقامـت السياســة املاليـة 
تشـغيل و  األوليـةهي تصنيع املـواد و  األهداف املنشودة إىلتصل الدولة و  يزداد معدل النمو االقتصاديو  اإلنتاجيزداد 

  .العمالة الوطنية وزيادة الدخل الوطين
لكـل  ألنـها يبلغ االقتصاد الوطين مراحل متقدمة فإن السياسة املالية سوف تنتقـل لصـيغة جديـدة، مأما عند

ا   .مرحلة من مراحل النمو سياسة مالية خاصة 
علـــى احلكومـــات أن تبحـــث يف و  ،مراحـــل متقدمـــةاالقتصـــادي قـــد بلـــغ  النمـــو الـــدول املتقدمـــة فـــإنيف  أمـــا

  11:يكون ذلك عن طريقو  لتحفيز النمو أخرىجماالت 
ـــدف حتفيـــز جانـــب الطلـــب فيشـــجع العـــرض علـــى  اإلعانـــاتتقـــدمي  - االجتماعيـــة للعـــاطلني عـــن العمـــل 

 ؛الزيادة
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 التســليةو  الرفاهيــةو  علــى خــدمات الرفاهيــة ممــا يشــجع االســتثمار يف قطــاع الســياحة اإلنفــاقزيــادة حجــم  -
 .غريهاو 
الشـكل، كمـا خيتلـف و  يف الدول النامية من حيث اجلوهر اإلنفاقيف الدول املتقدمة خيتلف عن  اإلنفاقإن 

اخلـدمات والتصـنيع، و  مـن السـلع اإلنتـاجيف النتائج، ألن حتفيز النمو االقتصادي يف الدول النامية يتجه باجتاه زيادة 
  .ة الرفاهيةبينما يتجه يف الدول املتقدمة لزياد

  :السياسة المالية أدوات -3
السياســة املاليــة يف الوســائل الــيت تســتخدمها الدولــة للتــأثري علــى حركــة املتغــريات االقتصــادية  أدواتتتمثــل 
االتفـاق  أدواتمـن و  اجلبايـة أدواتهي جمموعـة الوسـائل املاليـة مـن  أدقبتعبري و  املنشودة، األهداففتؤدي لتحقيق 

  .العامة األهدافتؤدي لتحقيق و  اليت ميكن أن تؤثر على حالة النشاط االقتصاديغريها و  العام
متنوعــة، وختتلــف مــن بلــد آلخــر، كمــا ال ميكــن و  املاليــة كثــرية األدواتمــن خــالل هــذا التعريــف يتضــح أن 

ذلـك فـإن  إىل إضـافةالتقدم التكنولوجي، و  نفسها يف اقتصاديات متباينة يف درجة النمو االقتصادي األدواتتطبيق 
تمعـات أهمعلم االقتصاد هو احد   أكثـرماليـة  بـأداةقبوهلـا  أواعرتاضـها و  العلوم لذلك البد من وجود فوارق بـني ا

السياســـة املاليـــة ملعاجلـــة ظـــاهرة حمـــددة بـــل دائمـــا  أدواتوصـــفة جـــاهزة مـــن  أومـــن غريهـــا، فـــال يوجـــد معيـــار حمـــدد 
  :السياسة املالية تتمثل يف أدواتمعا، واستنادا لذلك فإن  أدواتتستخدم عدة 

 :الرسومو  الضرائب -3-1
ااملالية نظراً  األدوات أهمتعد الضريبة من  هـي و  من االيرادات العامـة، %90توفر للخزينة العامة حوايل  أل

ا، لــذلك مسيــت  ال يســتطيع االعــرتاض و  "إيــرادات ســيادية"ــــ بوسـيلة ســيادية تعــرب عــن دور الدولــة ووجودهــا وســلطا
يـدفعها املكلــف اسـتنادا للنصــوص القانونيــة  أيالرســوم،  أوعــدم دفعهـا كمــا هـو احلــال يف القــروض العامـة  أوعليهـا 
ذلـــــك فـــــإن اســـــتخدام الضـــــرائب يعـــــد عـــــامال هامـــــًا  للتـــــأثري علـــــى احليـــــاة االقتصـــــادية، فبعـــــد أن كـــــان  إىل إضـــــافة

هامـــة  أداةشـــباع احلاجـــة املاليـــة  للدولـــة، اعتـــرب الكينزيـــون الضـــريبة يعتـــربون الضـــرائب وســـيلة ماليـــة إل يونالكالســـيك
ـا ختفـض الضـرائب عليـهو  للتدخل  توجيه النشاط االقتصادي، فإذا أرادت الدولة تشجيع اإلنتـاج يف قطـاع معـني فإ

اإلنصـــاف ترفعهـــا علـــى قطـــاع آخـــر، وباملقابـــل فـــإن الضـــريبة أداة هامـــة للتـــأثري علـــى إعـــادة توزيـــع الـــدخل وحتقيـــق و 
  .االجتماعي

إن مركب الضرائب بني مباشرة وغري مباشرة خيتلـف مـن جمتمـع ألخـر ومـن حالـة اقتصـادية ألخـرى وحسـب 
يف اجلزائـر نظـرا  أملانيـاتوجهات الدولة وسياستها العامة، وبالتايل ال ميكـن اسـتخدام الضـريبة نفسـها الـيت تسـتخدمها 

  .الختالف مستوى التقدم
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 :القروض العامة 3-2
ا اضــــطرت مجيــــع الــــدول م، عنــــداألوىلتعتـــرب القــــروض العامــــة ظــــاهرة حديثـــة العهــــد ترجــــع للحــــرب العامليـــة 

ـــا احلربيــة وجتهيــز اجليـــوش و  مــا دمرتـــه  إلصــالحالقــروض بعـــد تلــك احلــرب ضـــرورية  أصــبحتاملتحاربــة لتمويــل نفقا
قاعــدة ماليــة عاديــة  أصــبحتلــذلك  مــا دمرتــه احلــرب، إعمــارالرســوم ال تســتطيع حملــدوديتها و  احلــرب، الن الضــرائب

  .بعد أن كانت ظاهرة استثنائية تستخدمها الدول يف الظروف االستثنائية
حيتـاج  اإلمرباطـور أوما قبل، فعندما كـان امللـك  أوالقرون الوسطى  إىللكن هذه الظاهرة ترجع يف جذورها 

ضـــون مـــن كبـــار التجـــار والنـــبالء لســـد الرســـوم، ولكـــن بعـــض امللـــوك كـــانوا يقرت و  فـــرض الضـــرائب إىليلجـــأ  لألمـــوال
  .12االحتياجات العامة مث تسدد هذه القروض من حصيلة الضرائب

الدولـة ال  إيـراداتالعباسـية فقـد اسـتخدمت القـروض العامـة عـدة مـرات عنـدما كانـت  اإلسـالميةالدولـة  أما
معينــا ضــمانا لســداد هــذه  إيــرادالتجهيــز احلمــالت العســكرية، وكــان اخلليفــة يضــع  أوتكفــي لســد النفقــات العامــة، 

بسـبب  اإليـرادات، وكانت القروض العامة ظاهرة مألوفـة يف العصـر العباسـي نظـراً لرتاجـع حجـم اخلراجالقروض مثل 
  .غريهاو  حاالت االضطرابات السياسية أو األمراضاجلفاف و 

عشــر عنـــد انتشـــار  إال أن ظــاهرة القـــروض العامــة انتشـــرت بشــكل واضـــح يف القــرنني الثـــامن عشــر والتاســـع
يف حـــاالت  إالعتمــاد عليهــا أفكــار املدرســة الكالســيكية، واعتربهـــا الكالســيك آنــذاك ظــاهرة اســـتثنائية ال جيــوز اإل

احلكـــومي ســـوف ينـــافس القطـــاع اخلـــاص يف احلصـــول علـــى املـــدخرات وبالتـــايل يـــنخفض  االقـــرتاضاســـتثنائية، الن 
  .ينخفض حجم التشغيل وحيصل الركودو  االستثمار
إلقامــة مشــاريع  أوإعمــار مــا دمرتــه احلــرب، و  لتمويــل األعمــال احلربيــة إمــاجــأ الدولــة يف الظــروف الراهنــة تل

إما لسد عجز املوازنة الـذي أصـبح ظـاهرة دائمـة بعـد أن كـان و  التحتية اليت تعجز اإليرادات العادية عن متويلها البىن
  .ظاهرة استثنائية

  :تعريف القروض العامة  -3-2-1
اعرفت القروض العامة على  احلكومـات لتمويـل عجـز املوازنـة، ويرتتـب علـى  إليهـاظاهرة اسـتثنائية تلجـأ  أ

ائيـة أوقاتوردها يف  األموالاحلكومة دفع الفوائد عن هذه  لـيس هلـا فوائـد، و  اسـتحقاقها يف حـني تكـون الضـرائب 
  :سيادي، وللقروض العامة عدة تعريفات منهاو  دائم إيرادفهي 

اخلـاص للدولـة مبوجـب عقـد يسـتند  أوالقانون العـام  أشخاصحد أالقرض العام هو مبلغ من املال يدفعه  -
 ؛نص تشريعي، يتضمن مقابل الوفاء إىل
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القرض العام هو مبلغ من املال يقدمه املقرض من اجل احلصول علـى فائـدة معينـة ويتحـدد يف عقـده فـرتة  -
 ؛الوفاء وطريقة التسديد

اعتباري شخصـا آخـر  أوالعامة هي العالقة االقتصادية اليت تتولد عندما مينح شخص ما طبيعي  القروض -
يقــــدم القــــرض عــــادة مقابــــل بــــدل معــــني هــــو فائــــدة و  قيمــــة ماليــــة الســــتخدامها مؤقتــــا مــــع االلتــــزام بردهــــا

 13؛القرض
او األجنبيـة يتضـمن  املؤسسـات الوطنيـة أوالقرض العام هو مبلغ من املال حتصل عليه الدولـة مـن األفـراد  -

مقابـــل الوفـــاء ويـــؤدي إلشـــباع احلاجـــات املاليـــة املتزايـــدة للدولـــة وحيقـــق أهـــدافها االقتصـــادية واالجتماعيـــة 
 . والسياسية

ا القرض فهو يشملو  والتعريف األخري يتضمن كافة السمات   :اخلصائص اليت يتمتع 
 ؛احد اجلهات العامة احلكومية أومبالغ تقرتضها الدولة  -
 ؛األفراد أو األجنبية أوقرتاض من املؤسسات الوطنية اال -
والفوائد اليت يرتتب عليها  األقساطخيتلف القرض عن الضريبة يف أن القرض يتضمن مقابل الوفاء من  -

ائية وبدون مقابل  إذا) الفائدة+ القرض ( أو  ؛كان يسدد دفعة واحدة، بينما الضريبة تسدد بصفة 
 أواحلاجات املالية للدولة، وقد يكون السبب هو سد عجز املوازنة  إلشباعحتصل الدولة على القروض  -

 ؛القيام مبشاريع اقتصادية كبرية
قد تكون  أثارابالتايل حيدث و  السياسيةو  االجتماعيةو  االقتصادية األهدافحيقق القرض جمموعة من  -

 .سلبية على املتغريات االقتصادية الكلية يف االقتصاد الوطين أواجيابية 
الدراســات االقتصــادية علــى أن اعتمــاد الدولــة علــى القــروض العامــة جيــب أن يكــون ضــمن خطــة و  أكــدت األحبــاث

تمـع لكـن  إنفـاقاجيابيـة الن  أثاراحمددة، حيث يعطي  القـرض علـى احلاجـات االسـتهالكية سـوف يـؤدي لرفاهيـة ا
بالتايل ما أحدثـه مـن آثـار اجيابيـة يف الوقـت و  يرتتب على الدولة التزامات مالية ينبغي تسديدها الحقا من الضرائب

احلاضــر ســوف يــنعكس ســلبا يف املســتقبل، أي ســوف حتــدث أثــار انكماشــية عنــد ســدادها، الن ســدادها ســيكون 
  .الضرائب غري املباشرةو  من خالل الضرائب

  :لجوء الدولة للقروض العامة أسباب 3-2-2
ـــاتعـــد ظـــاهرة القـــروض العامـــة ظـــاهرة حديثـــة العهـــد  مســـتمرة دون توقـــف، ففـــي حـــني كانـــت  أصـــبحت أل

 أصــبحتيف احلــاالت االســتثنائية، فقــد  إالالدولــة يف القــرنني الثــامن عشــر والتاســع عشــر ال تلجــأ للقــروض العامــة 
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املاليــة املتزايــدة  األعبــاءدول العــامل نظــراً الن االقتطاعــات الضــريبية غــري قــادرة علــى مواجهــة  أكثــرظــاهرة ســنوية ويف 
مــن جهــة ) األســعاراالرتفــاع املســتمر يف (التطــور احلاصــل يف احلاجــات العامــة مــن جهــة وبســبب التضــخم  بســبب
  14:تلجأ الدولة للقروض العامة لألسباب التاليةو  ،أخرى

  : مالية أسباب -أ
 العـامفـوائض القطـاع و  الرسـومو  تلجأ الدولة للقروض العامة  عندما ال تكفي املوارد املالية العادية كالضـرائب

  :غريها، ويرجع ذلك للحاالت التاليةو 
 ؛سوء تقدير املطارح الضريبية أوعند اخنفاض احلصيلة الضريبية نتيجة التهرب الضرييب  -
 ؛رسوم جديدة أوخالل العام املايل، وال تستطع الدولة فرض ضرائب  األسعارعندما ترتفع  -
الصــــناعني حــــني حــــدوث  أوللفالحــــني  إعانــــاتيف حــــاالت املواســــم الرديئــــة قــــد تضــــطر الدولــــة  لتقــــدمي  -

 ؛الكوارث الطبيعية
ارتفـاع  أوالغـاز و  يف حاالت ارتفاع املستوردات بشكل مفاجئ خالل السنة املالية مثل ارتفاع سعر الـنفط -

 .غريها من السلع اليت تؤثر على ميزانية الدولةو  احلديد أسعار
لتغطيــة االحتياجــات اجلديــدة األمــر الـــذي  أن هــذه احلــاالت تفــرض علــى املاليــة العامــة البحــث عــن مــوارد

  .اخلارجية أويدفعها للقروض العامة الداخلية 
  :اقتصادية أسباب -ب

ــدف تنشـــيط وتشــجيع  التــوازن االقتصـــادي، فـــإذا  إحـــداثالــوطين و  اإلنتـــاجتلجــأ الدولـــة للقــروض العامـــة 
الــدول الناميــة، وعــادة مــا تســـعى تــوازن االقتصــاد يف ظــل عــرض غــري مــرن وطلــب حمــدد فـــان هــذه احلالــة تكــون يف 

النمــو  باجتـاهاالقتصـاد مــن حالـة السـكون  إخـراجالدولـة لكسـر احللقـة املفرغـة للفقــر وعـن طريـق الدفعـة القويــة ميكـن 
  :االقتصادي، وتتحدد احلاالت اليت تلجأ فيها الدولة للقروض العامة كما يلي

ولـذلك يـزداد الـدخل ويـنخفض حجـم  اإلنتـاجلزيادة الطلب الكلي حبيث يؤدي ذلك لتشـجيع االسـتثمار و  -
 ؛حتسنا ملموسا أحدثتالبطالة يف االقتصاد الوطين، فتكون القروض العامة قد 

، ...)طرقات، جسور، سكك حديدية، شبكات املاء، الكهربـاء واالتصـاالت(التحتية  البينإلقامة مشاريع  -
 ؛الن هذه املشاريع تكون ضرورية لتنشيط االستثمار

 ؛اخلدمات اليت ال يقدم عليها القطاع اخلاص مثل مشاريع النقل وغريها أوانع القطاع العام إلقامة مص -
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ـدف ختفــيض حجــم السـيولة يف االقتصــاد،  - الــذي  األمــرحملاربـة التضــخم، قــد تلجـأ الدولــة للقــروض العامــة 
 .خيفض حجم الطلب مما يؤدي لتخفيض معدالت التضخم

يف االقتصـــاد  أفضـــل أخـــرىحالـــة  إىلاض فيـــؤدي ذلـــك لالنتقـــال مـــن حالـــة تـــدفع الدولـــة لالقـــرت  األســـبابأن هـــذه 
  .الوطين

  :سياسية أسباب -ج
ذه السياسةو  اهليآت العامة أو األفرادن قبول إ  اخلاصة الوطنية يف االشرتاك بالقروض العامة يعين القبول 

  :القروض العامة عن تعربو  السياسية،و  االجتماعيةو  تأييد اخلطة العامة ومشاريعها االقتصاديةو 
يعترب القرض العام معاضدة من املواطن املكتتب بالقرض لنظام احلكم القائم وتأييداً له يف كل توجهاته،  -

 جملس الشعب للحصول على االكتتاب العام، أوالن االكتتاب بالقروض العامة البد وان مير على الربملان 
 ؛هي استفتاء على سياسة احلكومة االقتصادية إمنابالتايل فإن موافقة الربملان و 

يف حال عدم و  يعد القرض العام مبثابة املوافقة على سياسة الدولة االقتصادية وعلى مشاريعها العامة، -
موافقة الربملانات على القروض العامة يعين سقوط احلكومة ومشاريعها الن العديد من احلكومات مل 

 ؛وبذلك تعرض الدول هلزات سياسية تستطيع احلصول على هذه املوافقة
يعــد القــرض العــام اخلــارجي مبثابــة موافقــة سياســية للدولــة علــى سياســتها االقتصــادية واالجتماعيــة، الن أي  -

 .هيأة دولية ال توافق على منح القروض إال إذا كانت تعتقد جبدوى مشاريعها وجناح سياستها
 :اإلعانات 3-3

ــاالسياســة املاليــة نظــراً  أدوات أهــم إحــدى اإلعانــاتتعــد  تــدعم جانــب العــرض يف حــال كانــت الدولــة  أل
االســترياد، وتــدعم جانـب الطلــب يف حــال رغبـت الدولــة بــإخراج االقتصـاد مــن حالــة  إيقـافو  اإلنتــاجحباجـة لزيــادة 

  ).للطلب إعانات(الركود 
شـجع املنـتج الـذي حصـل واإلعانات مبفهومها التقليدي تشجع مـن حصـل علـى املبـالغ ليزيـد اسـتهالكه، وت

، أخـرى إىلتدخل هامـة تسـتطيع الدولـة مـن خالهلـا نقـل االقتصـاد مـن حالـة  أداةهي  أي، اإلنتاجعلى املبالغ ليزيد 
للوصـول حلالـة العـرض  أدىالـذي  األمـروتنوعه،  اإلنتاجلتدعيم زيادة  اإلعاناتفالدول املتقدمة استخدمت سياسة 

 زيــــادة الطلــــب ليســــتهلك الســــلع أيعلــــى الطلــــب،  للتــــأثريللمســــتهلكني  إعانــــاتباملقابــــل قامــــت بتقــــدمي و  املــــرن،
  .اخلدمات الوطنية، فأدى ذلك خللق حالة رواج داخلية دون االعتماد على العامل اخلارجي يف تطوير االقتصادو 

ســـوى سياســـة تشـــجيع الطلـــب عـــن طريـــق مـــا تقدمـــه مـــن  اآلنالـــدول الناميـــة فهـــي مل تســـتخدم حـــىت  أمـــا
دول النمـــور  أمـــاســـعرية وخاصـــة للمـــواد الغذائيـــة، لـــذلك بقـــي لـــديها العـــرض غـــري مـــرن وحصـــل التضـــخم،  إعانـــات
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لدعم العرض والطلب فقد حققت نتائج اجيابية استطاعت من خالهلا االنتقـال  اإلعاناتاآلسيوية اليت استخدمت 
  .دول متوسطة النمو إىلمن دول نامية 
السياســـية الــيت تــؤدي بـــدورها و  االجتماعيــةو  االقتصــادية هـــدافاألحتقيـــق العديــد مــن  إىل اإلعانــاتــدف 

النظــــام االقتصــــادي القــــائم، واهــــم هــــذه  إطــــارلتحســــني ظــــروف احليــــاة للمــــواطنني، وحتقيــــق اللحمــــة السياســــية يف 
  15:األهداف

السـكر، اخلبـز، ( األساسـيةبالنسـبة للسـلع  لألسـعارحتقيق االسـتقرار يف املسـتوى العـام  إىل اإلعاناتدف  -
املخفضـة،  باألسـعاروذلـك ليـتمكن املسـتهلك مـن احلصـول عليهـا ) ، الدقيق، الزيت، احلليب واللحوماألرز
منخفضـة مثـل  األسـعارللمنـتج لتبقـى هـذه  اإلعانـاتمتدنيـة، وقـد متـنح  األجـوربقـاء  إىلالذي يؤدي  األمر

 ؛متدنية بأسعاربيعه ملواطنني و  شراء القمح بسعر مرتفع
دول العـــامل تــــدعم الزراعــــة  أكثريــــةاالقتصــــادية أن  األحبـــاثالدراســــات و  أكــــدتالزراعـــي،  تــــاجاإلنتشـــجيع  -

 ؛الغذائي الوطين األمن إطارالزراعي وذلك لتأمني املواد الغذائية للسكان بأسعار متدنية يف  اإلنتاجو 
شــبه جمانيــة  أوبصــفة جمانيــة  ةاالســتثماريالصــناعي وتشــجيع االســتثمار، فتقــدمي اخلــدمات  اإلنتــاجتشــجيع  -

مقبولــة يف  بأســعاريسـاهم يف زيــادة االســتثمارات الصـناعية ويــؤدي ذلــك لزيـادة حجــم املنتجــات الصـناعية و 
 ؛االقتصاد الوطين

 األوليـــةبـــاملواد  أوباخلـــدمات  أو بـــاألموالســـلع التصـــدير ، فـــدعم قطـــاع الصـــناعات التصـــديرية  إنتـــاجزيـــادة  -
هـي تسـاهم و  العمالـة الوطنيـةو  الوطنيـة، األوليـةالن صـناعات التصـدير تسـتخدم املـواد  ،اإلنتاجيؤدي لزيادة 

الـــذي يــؤدي بـــدوره لزيــادة معـــدالت النمــو يف االقتصــاد الـــوطين، فقــد قامـــت تركيــا خـــالل  اإلنتــاجيف زيــادة 
 16؛يةاألجنبمن قيمة الصادرات لدعم قطاع التصدير من املنافسة  %14التصدير مبقدار  إعاناتتطوير 

اخللـل اهليكلـي يف االقتصـاد، فـإذا كانـت بعـض القطاعـات تعـاين مـن العجـز فـإن  إلصـالح اإلعاناتدف  -
بالتــايل ميكـن أن تتطــور مجيــع القطاعــات مــع و  التحســن أو، اإلنتــاجذلـك سيســاعد هــذا القطــاع علـى زيــادة 

النمـو  و  اإلنتـاجاملتدنيـة يسـاعدها علـى زيـادة  اإلنتاجيةللقطاعات ذات  اإلعاناتتقدمي  أيبعضها البعض، 
 .كباقي القطاعات

، وباملقابــل اإلنتــاجبقطاعاتــه كافــة ممــا يــؤدي لزيــادة  اإلنتــاجتســاعد علــى حتســني ظــروف  األهــدافن هــذه إ
  .الذي حيقق التوازن يف االقتصاد الوطين األمرالسعرية يف زيادة الطلب  اإلعاناتتساهم 

  
                                                             

 .279سابق، ص  رجععلي كنعان، م. د - 15
 .226، ص 2000حممود عبد الفضيل، العرب والتجربة االسيوية الدروس املستفادة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت  - 16
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 :العام اإلنفاق 3-4
 اإلنفــاقالعــام كمتغــري اقتصــادي تتطلــب قبــل كــل شــيء حتديــد ماهيــة النفقــة، وجمــاالت  اإلنفــاقن دراســة إ

الــيت تســعى الدولــة الوصـــول  األهـــدافالعــام، وشــكل الدولــة والنظــام السياســـي واالقتصــادي واالجتمــاعي القــائم، و 
، ففـي حـني تعـد املدرسـة أخـرى إىلة العـام مـن دولـ اإلنفـاقذلـك خيتلـف حجـم  إىل إضـافة، اإلنفـاقجراء هذا  إليها

ينـافس القطـاع اخلـاص، فـان املدرسـة الكينزيـة  ألنـهاحلدود  أضيقينبغي حصره يف و  العام عقيما اإلنفاقالكالسيكية 
الدولـة  أهـدافعلى منو الناتج الوطين وتوزيعه، لتحقيـق  للتأثرياملالية اليت تستخدمها الدولة  األدوات أهمتعده احد 
  .واالجتماعية والسياسيةاالقتصادية 
العــام يف االقتصــاد الــوطين يلعــب دورا مهمــا يف حتفيــز  اإلنفــاقالدراســات املاليــة احلديثــة أن حجــم  أثبتــت  

احلاجـــات االجتماعيـــة ســـوف حيقـــق  إشـــباعن االجتماعيـــة، نظـــرا أل األهـــدافيف صـــنع الـــرواج، ويف حتقيـــق و  النمـــو،
  .التأييد اجلماهريي للنظام السياسي القائم

ا   ألنـهالعـام،  إنفاقهـاحباجـة ماسـة اليـوم لزيـادة حجـم  أصـبحتفالدول النامية اليت تسعى لتطـوير اقتصـاديا
الضـريبية  اإلعفـاءاتعلى هيكل االقتصاد الوطين، فقـد اسـتخدمت  التأثريالوسيلة الوحيدة اليت تستطيع من خالهلا 

،و بقــي أيضــاسياســة احلصــر  ومل تــنجح و  واســتخدمت املزايــا والســوق واملســتهلكني ومل تــنجح يف جــذب االســتثمار،
علــى اخلــدمات العامــة لتهيئــة منــاخ االســتثمار،  اإلنفــاقالعــام الوســيلة الوحيــدة للجــذب االســتثماري، مثــل  اإلنفــاق

 اإلنفـاقل مـن خـالل توزيـع الـدخ إعـادةو  كيف تستطيع الدولة التأثري علـى النمـو االقتصـادي: والسؤال املطروح هو
  العام ليؤثر على حمددات النمو؟ اإلنفاقسلبيا يف توجيه  أمهل يلعب الفكر االقتصادي دوراً اجيابيا و  العام؟،

  : مفهوم النفقة العامة  3-4-1
اختلـــف التعـــاريف حـــول حتديـــد جـــوهر النفقـــة العامـــة وطبيعتهـــا، لكـــن مجيعهـــا يركـــز علـــى خصـــائص النفقـــة 

هـم هـذه التعـاريف اختصـارا هـي مبلـغ نقـدي يقـوم بإنفاقـه شـخص عـام بقصـد حتقيـق منفعـة أو  ،األساسـيةوعناصرها 
  17.عامة

  :هي أساسيةيركز هذا التعريف على ثالث عناصر 
 ؛مبلغ من املال -
 ؛)شخص عام( باإلنفاقتقوم الدولة  -
 .حتقق النفقة العامة مصلحة عامة -

                                                             
 .27، ص 2006سوزي ناشد عديل، املالية العامة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت  - 17
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ـابالتـايل يعـرف النفقـة العامـة و  األفكـاربعـض هـذا التعريـف  إىلفإنـه يضـيف  "عصـام بشـور"الـدكتور  أما  بأ
 حلاجــة عامــة، إشــباعاامتيازاتــه و  القــانون العــام عنــدما يســتعمل ســلطاته أشــخاصمبلــغ نقــدي يصــرف مــن قبــل احــد 

ال االجتماعيو     18.االقتصاديو  حتقيقا لتدخل الدولة يف ا
ــا الشــخص العــام،  أضــافويكــون الــدكتور بشــور قــد   وأضــافملفهــوم النفقــة العامــة الســلطات الــيت يتمتــع 

بالتـايل و  العـام اإلنفـاق ثـارآالتعاريف ال تركز علـى  أكثرالعام، لكن  اإلنفاقاليت ميكن حتقيقها من خالل  األهداف
ــاالعــام فيكــون تعريــف النفقــة العامــة علــى  اإلنفــاقالنــاجم عــن  األثــر أخــذنا إذا احــد  بإنفاقــهمبلــغ مــن املــال يقــوم  أ

زيـادة معـدالت النمـو و  الكلـي اإلنفـاقيؤدي لزيادة حجـم و  احلاجات العامة، إلشباعالقانون العام يهدف  أشخاص
  .االقتصادي

  : العام اإلنفاقتطور  3-4-2
فكلمـــا  للمـــواطنني، بتأمينهـــايـــدل حجـــم النفقـــات العامـــة علـــى مقـــدار احلاجـــات العامـــة الـــيت تقـــوم الدولـــة 

دل ذلـك علـى توسـع دور و  رغبات املـواطنني الضـرورية مث الكماليـة، إلشباعذلك  أدىازدادت النفقات العامة كلما 
  .االجتماعيةو  تدخلها يف احلياة االقتصاديةو  الدولة

 األمــنالتاســع عشــر باخلــدمات العامــة، بــل كانــت تــوفر خــدمات و  مل تعــن الدولــة احلارثــة يف القــرنني الثــامن
ــا العامــة اقــل مــن الــدول التدخليــة الــيت ظهــرت يف القــرن العشــرين، و  التعلــيمو  الرتبيــةو  اعالــدفو  القضــاء وكانــت نفقا

االجتماعيـة لكـي حتقـق التـوازن، فهـي مـن خـالل و  ووضح كينز يف نظريتـه ضـرورة تـدخل الـدول يف احليـاة االقتصـادية
ادة حجـــم النـــاتج، وذلـــك للتطـــور احلاصـــل يف الكلـــي الـــذي يـــؤدي بـــدوره لزيـــ اإلنفـــاقالتـــدخل تقـــوم بزيـــادة حجـــم 

  :ةالتالي لألسبابذلك و  اخلدمات العامة، ووسائل الرفاهية لزيادة حجم النفقات العامة
 ؛التعليمو  تطور حجم اخلدمات العامة يف جماالت الصحة -
 ؛احلمايةو  األمنو  تطور حجم نفقات الدفاع -
دف  - املصانع العامة يف االقتصـاديات و  األساسيةمشاريع القاعدة  إقامةزيادة حجم النفقات االقتصادية 

 .الناشئة
 :الموازنة  عجز -3-5

العامـــة عـــن متويـــل النفقـــات العامـــة املخططـــة يف املوازنـــة العامـــة للدولـــة، ممـــا  اإليـــراداتوهـــو اخنفـــاض حجـــم 
  :عادة ما يكون االقرتاض من املصادر التالية يستدعي االقرتاض لتسيري املصاحل العامة للدولة،

                                                             
 .32، ص 1982عصام بشور، املالية العامة والتشريع املايل، جامعة دمشق  - 18
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ضــــغوط  إلحــــداثوهــــو دون تكلفــــة لكنــــه يــــؤدي ) نقــــد جديـــد إصــــدار أي(االقـــرتاض مــــن البنــــك املركــــزي  -
 ؛املالية عن هذه الطريقة األنظمة أقلعتتضخمية يف االقتصاد الوطين، وقد 

هلا فرتة زمنيـة حمـددة للسـداد، و  عاليةالسوق النقدية، وتتضمن هذه القروض فوائد  أواالقرتاض من اجلمهور  -
مشــاريع و  اإلنتاجيــةالدولــة اســتخدامها يف متويــل القطاعــات  أحســنتمــا  إذااالقتصــادية اجيابيــة  أثارهــالكــن 

 ؛البنية التحتية
القــروض  أثــارعــادة مــا تكــون و  لتمويــل عجــز املوازنــة أخــرىتقــرتض الدولــة مــن دول  أي: القــروض اخلارجيــة -

 .اخلارجية سلبية على االقتصاد الوطين عندما متول القطاعات اخلدمية
   

   : 2011-1992تطور اإلنفاق الحكومي في الجزائر خالل الفترة  -4
النفقــات العامـة إحــدى أدوات السياسـة املاليــة الــيت تقـوم الســلطات املاليـة بتنفيــذها مـن خــالل املوازنــة  تعتـرب

تمع إىل حتقيقها خالل فرتة زمنية معينة   . العامة للدولة لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت يرمي ا
 اســـــتثماريةونفقـــــات ) تســـــيريية(ت جاريـــــة نفقـــــا: وتقســـــم النفقـــــات العامـــــة يف ميزانيـــــة اجلزائـــــر إىل قســـــمني

  ). جتهيزية(
ـــة-أ هـــي تلـــك النفقـــات الـــيت ختصـــص للنشـــاط العـــادي والطبيعـــي للدولـــة، والـــيت تســـمح بتســـيري  :النفقـــات الجاري

نشــاطات الدولــة والتطبيــق الالئــق للمهمــات اجلاريــة، وبصــفة عامــة هــي تلــك النفقــات الــيت تــدفع مــن أجــل املصــاحل 
، أي أن مهمتهــا تضــمن اســتمرارية ســري مصــاحل الدولــة مــن الناحيــة اإلداريــة، حيــث أن النفقــات العموميــة واإلداريــة

  . اجلارية تشتمل على نفقات املستخدمني ونفقات املعدات
هـــي تلـــك النفقـــات الـــيت هلـــا طـــابع االســـتثمار الـــذي يتولـــد عنـــه ازديـــاد النـــاتج احمللـــي  :االســـتثماريةالنفقـــات -ب 

اإلمجــــايل وبالتــــايل ازديــــاد ثــــروة الــــبالد، وتكــــون هــــذه النفقــــات مــــن االســــتثمارات اهليكليــــة االقتصــــادية االجتماعيــــة 
تجهيـــز املقدمــــة لــــبعض واإلداريـــة، والــــيت تعتـــرب مباشــــرة باســــتثمارات منتجـــة ويضــــيف هلـــذه االســــتثمارات إعانــــات ال

  . املؤسسات العمومية
ـــة ختصــــــــص النفقــــــــات اإلســــــــتثمارية للقطاعــــــــات االقتصــــــــادية للدولــــــــة القطــــــــاع الصــــــــناعي، ( وبصــــــــفة عامـــــ

  . من أجل جتهيزها بوسائل للوصول إىل حتقيق تنمية شاملة يف الوطن) اخل....الفالحي
ائيـة كمـا قـد يـتم متويلهـا كما أن متويل النفقات اإلسـتثمارية يـتم مـن قبـل اخلزينـة العموميـ ة للدولـة بنفقـات 

  . بنفقات مؤقتة يف شكل قروض وتسبيقات اخلزينة أو من البنك أي من خالل رخص التمويل
ولقــد متيــزت السياســة اإلنفاقيـــة يف اجلزائــر خــالل الفـــرتة حمــل الدراســة بنمــو اإلنفـــاق العــام وارتفــاع معدالتـــه 

  .اإلستثماري، وهو ما ميكن أن نطلق عليها بالسياسة اإلنفاقية التوسعيةسواء اإلنفاق اجلاري منه أو اإلنفاق 
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  ):01(الجدول رقم 
  2011-1992في الجزائر خالل الفترة ) اإلستثماريو  الجاري( تطور اإلنفاق الحكومي 

  

  ةالسن

اإلنفاق 
الحكومي 

مليار ( الكلي
  )دج

معدل نمو 
 اإلنفاق

الحكومي 
(%)  

  الجاري اإلنفاق
  )دجمليار (

معدل نمو 
اإلنفاق 
 الجاري
(%)  

 اإلنفاقنسبة 
الجاري إلى 

اإلنفاق 
الحكومي 

(%)  

اإلنفاق 
  اإلستثماري

  )مليار دج(

معدل نمو 
اإلنفاق 

اإلستثماري 
(%)  

نسبة اإلنفاق 
اإلستثماري 
إلى اإلنفاق 
الحكومي 

(%)  
1992 420,131   276,131  65,72 144  34,28 
1993 476,627 13,4 291,417 5,54 61,14 185,21 28,62 38,86 
1994 566,329 18,8 330,403 13,4 58,34 235,926 27,38 41,66 
1995 759,6 34,1 473,6 43,3 62,35 286 21,22 37,65 
1996 724,609 -4,61 550,596 16,3 75,99 174,013 -39,2 24,01 
1997 845,196 16,6 643,555 16,9 76,14 201,641 15,88 23,86 
1998 875,739 3,61 663,855 3,15 75,81 211,884 5,08 24,19 
1999 961,682 9,81 774,695 16,7 80,56 186,987 -11,8 19,44 
2000 1178,122 22,5 856,193 10,5 72,67 321,929 72,17 27,33 
2001 1321,028 12,1 963,633 12,5 72,95 357,395 11,02 27,05 
2002 1550,646 17,4 1097,716 13,9 70,79 452,93 26,73 29,21 
2003 1690,2 9 1122,8 2,29 66,43 567,4 25,27 33,57 
2004 1891,8 11,9 1251,1 11,4 66,13 640,7 12,92 33,87 
2005 2052 8,47 1245,1 -0,5 60,68 806,9 25,94 39,32 
2006 2453 19,5 1437,9 15,5 58,62 1015,1 25,8 41,38 
2007 3108,5 26,72 1673,9 16,4 53,85 1434,6 41,33 46,15 
2008 4191,0 34,82 2217,7 32,5 52,92 1973,3 37,55 47,08 
2009 4246,3 1,319 2300,0 3,71 54,16 1946,3 -1,37 45,84 
2010 4466,9 5,195 2659,0 15,6 59,53 1807,9 -7,11 40,47 
2011 5731,4 28,31 3797,2 42,8 66,25 1934,2 6,986 33,75 
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  من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول السابق :المصدر

  
  :من خالل اجلدول والشكل السابقني ميكن التوصل إىل عدد من املالحظات

 1992مليــار دينــار عــام  420,131 أن حجــم النفقــات العامــة يف تزايــد مــن ســنة إىل أخــرى حيــث زادت مــن -
 %. 636، ونالحظ أن نسبة الزيادة يف هذه الفرتة قد بلغت 2011مليار دينار عام  5731,4إىل حوايل 

مليـــار  724.609حيـــث ســجلت  1996الوحيـــد الــذي عرفتـــه النفقــات العامــة كـــان عــام  االخنفــاضكمــا أن  -
مـع  باالتفـاق، وهذا راجع إىل اإلصالحات اهليكليـة الـيت انتهجتهـا اجلزائـر )% 4.61-(يمنو سنو دينار مبعدل 

العــام، وميكـن تقســيم التحليــل إىل ثالثــة  اإلنفــاقصـندوق النقــد الــدويل والبنـك العــاملي، الــيت اســتهدفت ترشـيد 
 :مراحل أساسية

حيــــث أن تزايــــد اإلنفـــــاق  االئتمـــــاين االســــتعدادوهـــــي مرحلــــة اتفاقــــات  :)1995-1992( المرحلــــة األولــــى
ه الفـــرتة، وبلـــغ أقصـــى حـــد لـــه ســـنة احلكـــومي مل يكـــن بشـــكل كبـــري حيـــث تضـــاعف ثـــالث مـــرات خـــالل هـــذ

مليـار دينـار، ويرجـع هـذا يف األسـاس إىل تزايـد نسـب اإلنفـاق علـى  759,6، حيث سجل مـا يسـاوي 1995
  .الرواتب واألجور وإىل تسديد املديونية العمومية

 وهي مرحلة اإلصالحات اهليكلية املدعومـة مـن قبـل صـندوق النقـد الـدويل ):1998-1996(المرحلة الثانية 
الراميـــة إىل تقلـــيص اإلنفـــاق احلكـــومي ورفـــع أشـــكال الـــدعم املقدمـــة مـــن طـــرف الدولـــة، وهـــذا يفســـر املنحـــىن 
املــنخفض لتزايــد اإلنفــاق احلكــومي يف الشــكل الســابق، حيــث بلــغ معــدل منــو اإلنفــاق احلكــومي خــالل هــذه 

  .فقط وهي نسبة منخفضة إذا ما قارناها بالفرتة السابقة % 25الفرتة 
حيـث نالحـظ زيـادة  االقتصـادينيوهي مرحلة بـرامج اإلنعـاش ودعـم النمـو  ):2011-1999(الثالثة المرحلة 

، 2011مليـار سـنة  5731,4 إىل 1999مليـار عـام  961,682 متسـارعة لإلنفـاق احلكـومي الـذي انتقـل مـن
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السنوات

تطورات معدل اإلنفاق الحكومي الكلي ونسب اإلنفاق الجاري واإلستثماري   إلى ) 02(الشكل 
)2011-1992(اإلنفاق الحكومي في الجزائر خالل الفترة

نسبة االنفاق الجاري إلى 
(%)اإلنفاق الحكومي 

نسبة اإلنفاق اإلستثماري إلى 
(%)اإلنفاق الحكومي 

معدل نمو االنفاق الحكومي 
(%)

ش ودعــم النمــو الــنفط وقيــام الســلطات اجلزائريــة بتســطري بــرامج اإلنعــا أســعارومــا يفســر هــذا التزايــد هــو حتســن 
 . االقتصاداليت تقوم على أساس ضخ موارد مالية ضخمة يف  االقتصادي

 :تحليل تطورات اإلنفاق الجاري واإلنفاق اإلستثماري -1
يف اإلنفـاق احلكـومي الكلـي  واالسـتثماريتطورات مسامهة كل مـن اإلنفـاق اجلـاري ) 02(ميثل الشكل رقم 

  .2011-1992خالل الفرتة 

  01من إعداد الباحثني اعتمادا على معطيات اجلدول  :المصدر
  

مـــن خـــالل حتليـــل الشـــكل الســـابق نالحـــظ أنـــه خـــالل فـــرتة اإلصـــالحات اهليكليـــة زادت مســـامهة اإلنفـــاق 
، ويف املقابـل فقـد 1999سنة % 80 إىل 1994سنة  %58اجلاري يف اإلنفاق احلكومي الكلي، حيث انتقلت من 

، وهــذا راجــع 1999ســنة  %19إىل  1994سـنة  %41اإلسـتثماري حيــث انتقلــت مــن اخنفضـت مســامهة اإلنفــاق 
تقلـــيص دور الدولـــة  اشـــرتطأساســـا إىل برنـــامج اإلصـــالح اهليكلـــي املـــدعوم مـــن قبـــل صـــندوق النقـــد الـــدويل الـــذي 

ال أمام القطاع اخلاص، األمر الذي أثر على هيكـل اإلنفـاق احلكـومي يف اجلزائـر، وإ االقتصادي بتـداءا مـن وفتح ا
عـرف هيكـل اإلنفـاق احلكـومي تغـريا ملحوظـا لصـاحل اإلنفـاق اإلسـتثماري، حيـث ارتفعـت حصـته مــن  2000سـنة 
 %80، ويف املقابل اخنفاض مسامهة اإلنفـاق اجلـاري حيـث انتقلـت مـن 2008سنة  47,08إىل 1999سنة  19%

وكل هذا يرجع باألساس إىل مشاريع املنشآت القاعدية واملشاريع األخـرى  2008سنة  % 52,92 إىل 1999سنة 
ا يف إطـار برنـامج دعـم اإلنعــاش االقتصـادي الـذي تبنتـه احلكومـة خـالل الفــرتة ،  2004-2001: الـيت متـت مباشـر

  .2009-2005: باإلضافة إىل برنامج دعم النمو خالل الفرتة
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إلنفــاق احلكــومي تغــريا لصــاحل اإلنفــاق اجلــاري ابتــدءا مــن لكــن هــذا الوضــع مل يســتمر حيــث شــهد هيكــل ا
يف اإلنفـاق احلكـومي % 66,25 هذه السنة اليت عرفـت مسـامهة اإلنفـاق اجلـاري بنسـبة 2011إىل سنة  2009عام 

  . ويعود هذا التغري إىل الزيادات والتعويضات اليت عرفتها رواتب وأجور املوظفني يف اجلزائر
على الرغم من التذبذبات اليت عرفتها حصة اإلنفاق اجلـاري يف اإلنفـاق احلكـومي  وبصفة عامة ميكن القول

  .2011إىل غاية  1992الكلي إال أن هذه احلصة فاقت النصف خالل طول الفرتة املمتدة من 
  

  :الخاتمة
املتغريات حد أهم أدوات السياسة االقتصادية اليت ميكن من خالهلا التأثري على حركة أتعد السياسة املالية 

اإلجراءات تطبق على و  الشرائح االجتماعية على اعتبار أن هذه األدواتو  التأـثري على الطبقاتو  االقتصادية
تمع االقتصاديو  اجلماعات البشرية، لذلك تتعدد أهداف السياسة املاليةو  األفراد على  بناءاو  تتشابك يف إطار ا

ا تسعى لتحقيق األهداف التالية  - حتقيق التوازن االقتصادي  -حتقيق العدالة االجتماعية : ذلك نالحظ أ
  .حتفيز النمو االقتصادي -ختفيض عجز املوازنة 

تتمثل أدوات السياسة املالية يف الوسائل اليت تستخدمها الدولة للتأثري على حركة املتغريات االقتصادية 
من أدوات االتفاق و  الوسائل املالية من أدوات اجلبايةبتعبري أدق هي جمموعة و  فتؤدي لتحقيق األهداف املنشودة،

  .تؤدي لتحقيق األهداف العامةو  غريها اليت ميكن أن تؤثر على حالة النشاط االقتصاديو  العام
لقد متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة حمل الدراسة بنمو اإلنفاق العام وارتفاع معدالته و 

 .منه أو اإلنفاق اإلستثماري، وهو ما ميكن أن نطلق عليها بالسياسة اإلنفاقية التوسعيةسواء اإلنفاق اجلاري 
وبصفة عامة ميكن القول على الرغم من التذبذبات اليت عرفتها حصة اإلنفاق اجلاري يف اإلنفاق احلكومي الكلي 

 .2011إىل غاية  1992إال أن هذه احلصة فاقت النصف خالل طول الفرتة املمتدة من 
 

  :الهوامش والمراجع
 1973محد مراد، النظام املايل يف البلدان االشرتاكية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق أ .1
 2000لدميقراطية ؟، ترمجة عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ا آالن تورين، ما .2
 2004للنشر، عمان تامر حممد اخلزرجي، النظم السياسية احلديثة والسياسات العامة، دار جمدالين  .3
 2002مريكية  عالم اخلارجي، وزارة اخلارجية األجورج كالرك وآخرون، موجز االقتصاد االمريكي، مكتب اال .4
دراسة مقارنة، الطبعة ) الرسوماملوازنة، الضرائب، (عبد الرؤوف قطيش، املالية العامة .حسن عواضة، ود .5

 1995ت وىل، دار اخللود للطباعة والنشر والتوزيع، بريو األ
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  1992رمزي زكي، عجز املوازنة العامة، دار ابن سينا للنشر، القاهرة  .6
 2006سوزي ناشد عديل، املالية العامة، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت  .7
 1982عصام بشور، املالية العامة والتشريع املايل، جامعة دمشق  .8
 2009علي كنعان، االقتصاد املايل، منشورات جامعة دمشق، دمشق  .9

نظرية مالية الدولة والسياسة للنظام الرأمسايل، دار اجلامعة اجلديدة  –جمدي حممود شهاب، االقتصاد املايل  .10
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  الجباية المحلية في الجزائر بين الواقع والتحديات
  زيرمي نعيمة. أ        

 كلية العلوم االقتصادية والتسيري جامعة بشار                  
 n.zirmi2012@yahoo.fr: الربيد اإللكرتوين 

 
 سنوسي بن عومر. أ      

 معسكر جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،  )أ(مساعد قسم  أستاذ            
  senou_ben@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين                    

  :ملخص
تمعات احلديثة وعنصرا أساسيا للحكم على مسار  تعد املالية احمللية مؤشرا للتطورات اليت تعرفها ا
إصالح نظام الالمركزية احمللية، وقد ظلت اجلباية احمللية اليت طاملا اعتربت بدورها عنصرا هاما يف هذه املالية 

لى الرغم من متتعها مبجموعة من الرسوم اجلماعات احمللية وع موضوع عدة إصالحات يف اجلزائر، حيث أن
ا، حىت وأن كانت ذات ضعيفة املردودية حمدودية وعائها الضرييب أو قلة املكلفني  وهذا راجع إما بسبب -لفائد

فإن الدولة وحدها متلك السلطة يف تأسيس الضرائب وحتديد القاعدة اخلاضعة للضريبة احمللية ومنه ال يبقى - ا
  .لالمركزية اجلبائيةهناك أي معىن ا

 .الضرائب الرسوم احمللية، الالمركزية اجلبائية، االيرادات اجلبائية احمللية، اجلماعات احمللية :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Le financement des collectivités locales est considéré  comme un  élément 
essentiel  du processus de la réforme de la décentralisation des ces collectivités, la 
fiscalité locale a pris une grande importance quant a elle  dans plusieurs réformes 
financières en Algérie. Il faut rappeler que même si le budget des collectivités 
locales comprend plusieurs  taxes, même de  faible rendement, l’état avait 
toujours le pouvoir d'établir les taxes et déterminer la base imposable, chose qui 
élimine  la décentralisation fiscale. 
Mots clé : taxes locales, la décentralisation fiscale, les recettes fiscales locales, les 
collectivités locale 
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 :     مقدمة
عاشت اجلزائر أوضاعا اقتصادية اقتضت الرشادة على كل املستويات مبا فيها اجلماعات احمللية، إذ 

حيث تسعى  أصبحت أمام مسؤولية هذه اجلماعات التعجيل بعملية التنمية االقتصادية والتوجه حنو االستثمارات،
اية املطاف إىل تنمية شاملة، عن طريق األموال احمللية لتنشيط العجلة االقتصادية،  لتحقيق تنمية حملية لتصل يف 

ا جتاه هذه األقاليمحيث تبقى اجلباية احمللية أهم   سوفمن أجل ذلك . وسيلة تستعملها الدولة يف الوفاء بالتزاما
  .ه الدراسةاجلزائر من خالل هذ يف اإليرادات هلذه اجلماعات وأنواع لية،احمل اجلباية وخصائص مفهوم نتناول

  :مفهوم الجباية المحلية، وخصائصها -1
  :مفهوم الجباية المحلية 1-1

ذه اجلباية أن تكون  عن ومنفصل خمصص جباية نظام) والبلديات الواليات( احمللية للجماعات املقصود 
  .ما بينها معينة وتوزع حبصص إيراداته ختصص للدولة، اجلبائي النظام

  : خصائص الضريبة المحلية الفعالة 1-2
قبل التطرق إىل اجلباية احمللية يف اجلزائر، سوف نتطرق إىل الشروط اليت يتعني أن تتواجد يف الضريبة احمللية 

ا    :كالتايل لتتصف بالفعالية وتؤدي الدور املنوط 
 الضريبة احمللية الفعالة مع مرور الزمن كي يواكب النمو الطبيعي للتكاليف ويليب  ينبغي أن يرتفع دخل

 ؛احلاجة املتزايدة للخدمات العامة احمللية
 ؛أن ال تكون كثرية التأثر بالتقلبات الدورية 
 ؛أن تتوزع على حنو متساوي نسبيا بني السلطات احمللية  
 ؛الذين يدفعون الضريبة وأولئك املستفيدين منها أن متثل متثيال حقيقيا العالقة بني املواطنني 
 أن تكون تكاليف إدارة الضريبة احمللية زهيدة، أي أن ريعها يفوق تكاليفها اإلدارية. 

 
  : يأسس االقتطاع الجبائي المحل 1-3

االقتصاد يف  ي لنفس شروط وقواعد املردودية، اليقني، املالئمة والعدالة،خيضع االقتطاع اجلبائي احملل 
والفعالية اليت ختضع هلا الضرائب الوطنية، إال أنه جيب األخذ بعني االعتبار تفادي التعارض أو التناقض  النفقة،

ية  ي وسلطة العناصر اجلبائية احملّل ما فيما يتعلق خبصائص العبء اجلبائي احملّل ّ مع االقتطاع اجلبائي الوطين، ال سي
بالنسبة للعدالة فعلى كل مواطين كل دولة أن يسامهوا يف نفقات احلكومة قدر ما  .على االقتطاع اجلبائي احملّلي
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م التكليفية مبعىن تناسبا مع الدخل الذين يتمتعون به حتت محاية الدولة   1.ميكن مع قدرا
وحجم الدفع كل هذا جيب  أما اليقني فيجب أن تكون الضريبة يقينية وليست عشوائية فالفرتة ، والنمط،

  2.أن يكون واضحا ودقيقا سواءا للمكلف بالضريبة أو بالنسبة لكل دفع آخر
وفيما يتعلق باملالئمة جيب أن حتصل كل ضريبة يف الفرتة وحسب النمط الذي ميكن أن نراه األكثر 

ة من الضريبة اكرب من تلك اضافة اىل ذلك جيب أن تكون املوارد اليت جتنيها الدول 3،مالئمة للمكلف بالضريبة
وهو ما  4،اليت استعملت يف حتصيلها من جهة وجتنب اخراج نقود أكثر من الالزم من جيوب املكلفني بالضريبة

ا  يعرف باالقتصاد يف النفقة، كما جيب أن تراعي مصلحة الدولة مبا توفره من أموال تساهم يف تغطية نفقا
   5.قيق سياستها االقتصادية واالجتماعيةاملختلفة ،وبالقدر الذي يساعد على حت

يف أنه  يسمح باحلصول على إيرادات مقابل اخلدمات العمومية  وتتجلى أمهية االقتطاع اجلبائي احملّلي
ية، بذلك فهو ميول حاجات االستهالك اجلماعية اليت يطلبها السكان احملليون،  املمنوحة من طرف اجلماعات احملّل

وعليه فإن اإلدارات اّلالمركزية حتتوي على جمموعة معتربة من اإليرادات ،وعلى هذا األساس فإن أمهية اجلباية تتزايد 
  .يوما عن يوم

 :نظام الجباية المحلية في الجزائر -2
  :مقومات الجباية المحلية في الجزائر 2-1

 متثل اجلباية احمللية احملرك القاعدي للتنمية االقتصادية على املستوى احمللي، كما
تعىن باهليئة الالمركزية يف الدولة اجلزائرية أال وهي اجلماعات احمللية بشقيها البلدية والوالية، اللتان تعتربان كخلية 

ا من املواطن، فاجلباية احمللية ال تع تمع القرتا ترب نظام قائم حبد ذاته وإمنا هي مجلة من األحكام أساسية يف ا
وقد   .وأصناف من الضرائب ختتلف باختالف اجلهة املستفيدة ، واملمولة باإلضافة إىل اختالف الوعاء الضرييب

، حيث مت تعويض 1991أدخلت اجلزائر تعديالت على نظامها اجلبائي،  وفق سلسلة اإلصالحات ابتداءا من 
غاء البعض اآلخر، مع تغيري املعدالت الضريبية ،إضافة إىل توسيع الوعاء الضرييب، والشكل بعض الضرائب وإل

التايل يبني أهم الضرائب اليت أسفر عنها هذا اإلصالح الضرييب بعد أن فصل بني الضرائب العائدة للدولة والعائدة 

                                                             
  .20، اجلزائر، ص  ITCIS   ،2010حممد عباس حمرزي، املدخل اىل اجلباية والضرائب، دار النشر  1
  .املرجع والصفحة نفسهماحممد عباس حمرزي،   2
  .156ص  2010حممد عباس اقتصاديات املالية العامة الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  حمرزي  3
  .157ص  ، املرجع نفسه،حمرزي حممد عباس  4
  .17، ص 2010، اجلزائر  pages bleuesبوعون حيياوي نصرية، الضرائب الوطنية والدولية،  5
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ة لعادية، يف إطار السعي إىل إحالل اجلبايللجماعات احمللية، اضافة اىل الفصل بني اجلباية البرتولية واجلباية ا
  .البرتولية حمل اجلباية العادية
 1991البنية الجديدة للنظام الجبائي الجزائري بعد اإلصالحات لسنة  6 :1الشكل 

  

 
 

 .2012طبعة  انطالقا من قوانني جبائية، املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، اجلزائر، نيمن إعداد الباحث: المصدر
   

                                                             
  . 31/12/1990الصادرة بتاريخ  57الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم  31/12/1990الصادر يف  36- 90القانون  6
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  :بالنسبة ألهم ضرائب املعينة للجماعات احمللية  يف بينها فهي تقسم حسب اجلدول التايل
  

 ومات الجباية المحلية في الجزائرأهم مق: 01الجدول رقم
  

  
الضرائب المحصلة جزئيا لفائدة 

  الجماعات المحلية

الضرائب المحصلة لفائدة الواليات 
والبلديات الصندوق المشترك 

  للجماعات المحلية

الضرائب المحصلة لفائدة 
  البلديات

أنواع 
  الضرائب

 الرسم على القيمة املضافة.  
 الضريبة على األمالك  
 قسيمة السيارات  

  الرسم على النشاط املهين -
  

 الرسم العقاري 
 رسم التطهري 
 الرسم على الذبح  

  .2012املديرية العامة للضرائب، وزارة املالية، اجلزائر، طبعة  قوانني جبائية،انطالقا من  نيالباحثمن إعداد :  المصدر
     

مثل الرسم  من خالل اجلدول السابق نالحظ أن اجلباية احمللية موزعة بضرائب خمصصة كليا للبلديات
الصندوق املشرتك ، وضرائب تشرك فيها هذه البلديات مع الواليات و العقاري، رسم التطهري، الرسم على الذبح

للجماعات احمللية، وأخرى خمصصة جزئيا لكل من البلدية والوالية، أي تشرتك معها الدولة يف هذه الضرائب مثل 
  7.الرسم على القيمة املضافة

  
  :أهم الرسوم الجبائية المحلية حسب القانون الجزائري 2-2
 :الرسم العقاري  - أ

وهو ضريبة سنوية على امللكيات العقارية املبنية وغري املبنية على أساس القيمة االجيارية اجلبائية السنوية  
  %. 03ــــحسب نوعية املناطق املوجودة فيها ، يقدر معدل هذا الرسم ب

ائي اجلزائري من القانون اجلب 256، و 255، 254أما بالنسبة ألساس فرض هذه الضريبة  فقد بينته كل من املادة 
 :كالتايل
 املساحة يف املبنية، للملكية مرت مربع لكل اجلبائية اإلجيارية القيمة ناتج من الضريبة فرض أساس ينتج 

 ؛ للضريبة اخلاضعة

                                                             
  .عليها اجلماعات احمللية الحقا تعليها الدولة وتلك اليت حتصل تسيتم توضيح النسب اليت حتصل  7
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 امللكية  مراعاة لقدم سنويا، مع  2 %يساوي ختفيض معدل تطبيق بعد الضريبة فرض أساس حيدد
 ؛املبنية

 4 %؛قدره  أقصى ا حد التخفيض هذا يتجاوز أن ميكن ال 
 ؛واحد منط على وهذا ، 50 %بـ التخفيض معدل للمصانع بالنسبة حيدد   
 ؛الضريبة وعاء يف املربع املرت أجزاء االعتبار بعني تؤخذ ال 
 املربع، املرت حسب اجلبائية احملددة اإلجيارية للقيمة تبعا املبنية األمالك على العقاري الرسم يؤسس 

 الفرعية واملناطق املنطقة وحسب
 . 

 :الرسم على النشاط المهني  - ب
، حيث عوض كل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على  1996أنشا هذا الرسم سنة 

ويفرض على رقم األعمال الذي حيققه األشخاص املمارسون لنشاط صناعي، جتاري أو  8،النشاط غري التجاري
  : موزعة كالتايل % 02وحيدد معدل الرسم على النشاط املهين بنسبة  ،)مهين(غري جتاري 

  توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني:  02 الجدول رقم
الرسم على النشاط 

  الحصة العائدة للوالية  المهني
  الحصة العائدة

  للبلدية
الصندوق المشترك للجماعات 

  المجموع  المحلية

  % 02   %0.11  %1.30  %0.59  المعدل العام
  .86-85قوانني جبائية، مصدر سبق ذكره ص من   222املادة :  المصدر

  
فيما خيص رقم األعمال الناتج عن نشاط نقل % 3غري أن معدل الرسم على النشاط املهين يرفع إىل 

  :يصبح توزيع ناتج الرسم على النشاط املهين كما يأيت حيثاحملروقات عرب األنابيب، 
  

  بنقل المحروقات عبر األنابيب الخاصتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني :  03الجدول رقم
الرسم على النشاط 

  المهني
  الحصة العائدة

  للوالية
الصندوق المشترك   الحصة العائدة للبلدية

  للجماعات المحلية
  المجموع

  % 3  % 0,16  % 1,96  % 0,88  المعدل العام
  .86-85مصدر سبق ذكره ص  قوانني جبائية،من   222املادة :  المصدر

                                                             
  103، ص   2011بوعون حيياوي نصرية، جباية املؤسسة، مطبعة متيجة، اجلزائر   8
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 :ررسم التطهي  - ت
وهو رسم سنوي لصاحل البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف املياه غري الصاحلة        

البلديات  لفائدة  يؤسس "من القانون اجلبائي اجلزائري، حيث ينص على أن  263للشرب، وذلك حسب املادة 
امللكيات  كل  على  وذلك  املنزلية  القمامات  لرفع  سنوي  رسم  املنزلية،  القمامات  رفع  مصلحة  فيها  تشتغل  اليت  
لس  رئيس  من  بقرار  بلدية  كل  يف  املطبقة  الرسوم  حيث حتدد  9،"املبنية  لس  مداولة  على  بناء  البلدي،  الشعيب  ا ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .الوصية السلطة  رأي  استطالع  وبعد  البلدي  الشعيب  

    : 10يلي كما من القانون اجلبائي اجلزائري  263الرسم حسب املادة  مبلغ هذا حيدد
 سكين؛ استعمال ذي حمل كل على ، دج1000 و دج 500 بنيما  - 3
ما  أو حريف أو جتاري أو مهين استعمال ذي حمل كل على ، دج 10.000 و دج  1000 ما بني  - 4

ه؛  شا
 واملقطورات؛ للتخييم مهيأة أرض كل على دج،20.000 و دج  5000 بني ما  - 5
أو  حريف أو أو جتاري صناعي، استعمال ذي حمل كل على ، دج100.000و دج  10.000 ما بني  - 6

ه،  .املذكورة أعاله األصناف تفوق النفايات من كمية ينتج ما شا
لس رئيس من بقرار بلدية كل يف املطبقة الرسوم حتدد لس مداولة على  بناء البلدي، الشعيب ا  البلدي الشعيب ا
   .الوصية السلطة رأي استطالع وبعد

  
 :الرسم على القيمة المضافة  - ث

يعرف الرسم على القيمة املضافة على أنه الثروة اإلضافية املنشأة يف املؤسسة باستعمال خدمات وموارد 
  .11الغري ودلك باإلضافة إىل وسائلها اخلاصة

يعترب من أهم الرسوم غري  ،1992دخل هذا الرسم حيز التطبيق يف اجلزائر مبوجب قانون املالية لسنة 
ك النهائي، وخيص العمليات اليت تكتسي طابعا صناعيا أو جتاري أو حرفيا، مباشرة، حيث تفرض على االستهال

. ويقع على عاتق  املستهلك النهائي ال على املؤسسة فهي تلعب دور الوسيط يف تسديد الرسم إىل إدارة الضرائب

                                                             
  98قوانني جبائية، مصدر سبق ذكره ص ،   263املادة   9

  .املرجع والصفحة نفسهماقوانني جبائية،  10
  .22،  ص  2010/2011رحال نصر ، عوادي مصطفى ، جباية املؤسسة بني النظرية والتطبيق مطبعة صخري، الوادي، الطبعة  11
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ائية لفائدة يوزع  .12املؤسسة حيسب هذا الرسم على رقم االعمال الصايف املسجل يف الفاتورة والذي يبقى بصفة 
  :يلي ناتج الرسم على القيمة املضافة كما

  توزيع ناتج الرسم على القيمة المضافة:  04 الجدول رقم

  الحصة العائدة  الرسم على القيمة المضافة
  للدولة

  الحصة العائدة
  للبلدية

الحصة الصندوق المشترك 
  للجماعات المحلية

  المجموع

  100  10  10  80  لعمليات احملققة يف الداخلا
  100  15  0  85  للعمليات احملققة عند االسترياد
للعمليات املنجزة من قبل 

املؤسسات التابعة الختصاص 
  مديرية املؤسسات الكربى

0 0  100  100  

  .98سبق ذكره ص رجع قوانني جبائية، م،   263 املادة :المصدر
   

، لفائدة ميزانية الدولة؛ %80  جند أن  من خالل اجلدول السابق بالنسبة للعمليات احملققة يف الداخل،
  . لفائدة الصندوق املشرتك للجماعات احمللية %10 لفائدة البلديات مباشرة؛ و %10 و

لفائدة الصندوق املشرتك  %  15لفائدة ميزانية الدولة، و %85بالنسبة للعمليات احملققة عند االسترياد جند 
ن قبل املؤسسات التابعة الختصاص مديرية املؤسسات الكربى تدفع للجماعات احمللية، أما العمليات املنجزة م

  . احلصة الفائدة  إىل البلديات إىل الصندوق املشرتك للجماعات احمللية
  :لضريبة على األمالكا    -  ج

ميتلكها  اليت  للضريبة  اخلاضعة  والقيم  واحلقوق  األمالك  األمالك جمموع  على  الضريبة  وعاء  تشكل 
                                                                                                                                                                                                :14يلي كما  األمالك  على  الضريبة  توزيع  حتدد حصيلة  13،األشخاص 

  60% الدولة؛ ميزانية  ، إىل                                                 
  20% البلديات؛ ميزانية  ، إىل                             
   20%  ، للسكن الوطين  الصندوق  " بعنوان اخلاص  التخصيص  حساب  إىل."                                                                                           

                                                             
  133اجلزائر،  بدون سنة نشر ، ص أبو منصف ، مدخل للتنظيم االداري واملالية العامة، دار احملمدية  العامة ،  12
الذين  الطبيعيون  اجلزائر،واألشخاص  أو خارج  باجلزائر  املوجودة  ألمالكهم  بالنسبة  باجلزائر،  اجلبائي  مقرهم  يوجد  الذين  الطبيعيون  األشخاص  13
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .سنة كل  من  يناير  أول  يف  للضريبة  اخلضوع  شروط  تقدر . باجلزائر املوجودة  ألمالكهم  بالنسبة  باجلزائر،  جبائي  مقر  هلم  ليس  
                    .101ص  ،سبق ذكره رجع، قوانني جبائية، م 282املادة  14
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إن ذبح احليوانات، خيضع لرسم لفائدة البلديات ضمن األشكال وتبعا للكيفيات : الرسم على الذبح  -  ح
احملددة ، حيث يفرض الرسم على وزن اللحم الصايف للحيوانات املذبوحة، كما أن حتصيل الرسم إلزامي 

 :ليه كما يوحتدد تعريفت. 15بالنسبة لكل البلديات
 تعريفة الرسم على الذبح: 05رقم  الجدول

 كغ/تعريفة الرسم تعيين المنتجات

  اللحوم الطازجة أو املربدة أو املطبوخة أو اململحة أو املصنعة اليت مصدرها احليوانات اآلتية -
 .دج 10  البقر اإلبل، املاعز، األغنام، ، اخليول

  .315مصدر سبق ذكره ص  ، قوانني جبائية، 452املادة : المصدر
  
  :قسيمة السيارات  -  خ

تؤسس قسيمة على السيارات املرقمة يف اجلزائر، يقع عبئها على كل شخص طبيعي أو معنوي صاحب 
السيارة اخلاضعة للقسيمة، حتدد تعريفة القسيمة ابتداء من سنة وضع السيارة للسري، ويوزع حاصل تعريفة القسيمة  

  16:كاآليت
 80   :%املشرتك للجماعات احمللية للصندوق .  
  20   :%مليزانية الدولة . 

من القانون اجلبائي  303منه من كل سنة حسب املادة   31تسدد تعريفة القسيمة من أول يناير إىل 
  . وميكن متديد مدة التحصيل العادي للقسيمة بقرار من الوزير املكلف باملالية اجلزائري ، 

  17:الوحيدة الجزافية الضريبة  - د
 النظام حمل حتل وحيدة جزافية ضريبة حيث تؤسس، 2009بدأ سريان مفعوهلا ابتداءا من أول يناير 

 علىالرسم  وكذا املضافة القيمة على والرسم اإلمجايل،  الدخل على الضريبة وتعوض على الدخل،  للضريبة اجلزايف
  18.املهين النشاط
 19:يلي كما اجلزافية الوحيدة الضريبة ناتج ويوزع

                                                             
  .315-314ص  ،سبق ذكره مرجعقوانني جبائية،  453-448-446املواد   15
  .492ص  مرجع نفسه،قوانني جبائية،  ،  309املادة  16 
من قانون املالية  12و 2009من قانون املالية لسنة  19و  2008من قانون املالية لسنة  11معدلة مبوجب املواد  5مكرر  282املادة   17

  .2009التكميلي لسنة 
  .105ص  مرجع نفسه،قوانني جبائية،  ،  02مكرر  282املادة   18
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 48.50 % الدولة ميزانية. 
 01 % الصناعة و التجارة غرف. 
 0.02 % واحلرف التقليدية للصناعة الوطنية الغرفة. 
 0.48 % واملهن التقليدية الصناعة غرف. 
 % 40 البلديات.  
 05  %الوالية. 
  % 5احمللية للجماعات املشرتك الصندوق. 

، كل 2012 باجلزائر إىل غاية والدولةلفائدة اجلماعات احمللية  يلخص اجلدول التايل توزيع أهم الرسوم احملصلة
  :حسب النسب العائدة له كالتايل

  
  بالنسب المئوية 2012بالجزائر إلى غاية   والدولةلفائدة الجماعات المحلية  توزيع الرسوم المحصلة:  06رقم الجدول 

 الحصص
 الرسوم

حصة 
 الدولة

حصة 
 البلدية

حصة 
 الوالية

 المشترك الصندوق
 للجماعات المحلية

 هيئات أخرى
 المجموع مستفيدة

الرسم على النشاط 
 المهني

0 30 59 11 - 100 

 100 - - - 100 - الرسم العقاري
 100 - -  100 - رسم التطهير

 100 20 - - 20 60 الضريبة على األمالك
الرسم على القيمة 

 المضافة
80 10 - 10 - 100 

الجزافية  الضريبة
 الوحيدة

48,5 40 5 5 1,5 100 

 100 - 80 - - 20 قسيمة على السيارات
 100 - - - 100 - الرسم على الذبح

  2012انطالقا من القوانني اجلبائية لسنة  نيالباحثمن إعداد : المصدر 

                                                                                                                                                                       
  .107ص  ،سبق ذكره رجعقوانني جبائية، م ،05مكرر  282املادة  19
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باجلزائر، جند أن  والدولةلفائدة اجلماعات احمللية اخلاص بتوزيع املوارد اجلبائية  06من خالل اجلدول رقم 
وتأخذ  ،% 80الدولة تستأثر لنفسها الضرائب اليت تتميز مبرودية مرتفعة، مثل الرسم على القيمة املضافة مبقدار 

، ومشاركتها الصندوق املشرتك للجماعات احمللية % 60احلصة األكرب بالنسبة يف الضريبة على األمالك بـنسبة 
الغني كل من الوالية والبلدية من هذه  ،% 80، مقابل حصته املمثلة يف % 20لضريبة قسيمة السيارات بـ 

  .الضريبة
، اليت تعترب ضعيفة احلصيلة، وتتمثل هذه الرسوم يف كل %100وتنفرد البلدية مبجموعة من الرسوم بنسبة 

والوالية والصندوق، الرسم  الرسم على الذبح، بينما تتقاسم كل من البلدية،، من الرسم العقاري، رسم التطهري
 .% 11،% 59 ،% 30: على النشاط املهين، بالنسب التالية على الرتتيب

احمللية، فإن القدرة على  على اعتبار أن الضرائب احمللية هي النسبة األساسية واألهم يف موازنات اإلدارات
ا هامًا ملدى استالتحك ً عدُّ شرطًا أساسيًا ومؤشِّر ُ لكن احلقيقة يتعذر إجياد ،  20قاللية اإلدارة احملليةم يف هذه النسبة ي

معيار موضوعي يعتمد يف حتديد نصيب البلديات من اإليرادات اجلبائية، خاصة وأن البلديات ختتلف يف الكثري 
ا أو طابعها التجاري أو الصناعي أو الفالحي   21.من خصائصها املتعلقة بعدد سكا

  :جباية الرسوم والضرائب المحلية في الجزائر 2-3
 :الهيئات المحصلة للجباية المحلية في الجزائر 2-3-1
  :الوالية -أ

ا  ف الوالية حسبتعر  إقليمية تتمتَّع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل  مجاعة"القانون اجلزائري بأ
وهي مجاعٌة المركزية حائزٌة على السلطات املتفرِّقة للدولة، تقوم بدورها على الوجه  وحتدَث مبوجب قانون،

  22."خاصة، أي جملـس شعيب وهيئة تنفيذيـة فعالة عن انشغاالت ساكنيها، هلا هيئات ألكمل، وتعربا
املصاحل، احلاجات و  بني وصل اجلزائري، ومهزة اإلداري النظام يف مركزية ال كوحدة إدارية الوالية تعد
 القانوين، ونظامها اإلداري جبهازها كما تعترب الوالية الدولة، يف العامة املصلحة واحتياجات واملقتضيات،
  .الدولة يف العامة الوظائف بني والتكامل والتعاون التنسيق حتقيق يف ناجعة ووسيلة فعاال عامال واختصاصها

                                                             
، 2004منظمة الزراعة واألغذية لألمم املتحدة، الالمركزية والضرائب على امللكية الريفية، منظمة الزراعة واألغذية لألمم املتحدة، روما  20

  .16ص
، 2007جامعة حممد خيضر، بسكرة،  العدد الثاين ديسمرب  عبد القادر موفق ، االستقاللية املالية للبلدية يف اجلزائر ، أحباث اقتصادية، 21

  .104ص
 بالبلدية، واملتعلق 1990 أفريل 7 يف املؤرَّخ 90/08 رقم قانون، 11/04/1990الصادرة بتاريخ  15اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  22

  .488ص
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  23:خالل ما سبق نستنج أن الوالية تتمتع مبجموعة من اخلصائص من بينها من
 ؛للوالية شخصية معنوية  
 ؛تتمتع باالستقاللية املالية مبعىن أن هلا ذمة مالية تتحمل املسؤوليات االلتزامات وتكتسب احلقوق  
 ؛مقاطعة المركزية وحتت اشراف السلطة املركزية  
  العلياوصل بني اجلماهري والسلطة مهزة.  

  : البلدية -ب
ا اخللية الرتاب من جزء اجلغرايف املعىن يف البلدية إن للشعب، وقد عرف املشرع  األساسية الوطين، كما أ

ا مجاعة إقليمية أساسية، تتمتَّع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وحتدَث مبوجب : "اجلزائري البلدية على أ
ٌ  قانـون، وهلا ٌ  إقليـم  مداولة وجهاز منتخب، جملس املختلفة البلدية شؤون إدارة على كما يشرف  24."ومركز واسم

لس الشعيب هو لس هذا يعترب كما القرارات، اختاذ يف ومشاركته اجلمهور إرادة عن يعرب أنه البلدي، ذلك ا  ا
  .وجهازها األساسي البلدية يف هيئة أعلى

 مث ، 1967سنة هلا قانون أول اعتماد منذ وذلك التنمية جماالت يف الصالحيات من جبملة البلدية خصت
 السوق اقتصاد حنو التوجه على نص والذي ، 1989لسنة الدستوري التعديل إثر على اجلديد البلدي القانون جاء

 باب ضمن أدرجت احملددة الصالحيات من مجلة املرفق هلذا املذكور القانون وخصص احلزبية، التعددية واعتماد
 والتجهيز، األساسية واهلياكل احمللية، التعمري والتنمية التهيئة يف واملتمثلة "البلدية صالحيات": عنوان حتت مستقل
 واحمليط والنظافة الصحة حفظ السكن، االجتماعية واجلماعية؛ األجهزة املدرسي، قبل وما األساسي التعليم

  25.االقتصادية واالستثمارات
املوجودة  إىل تلك البلديات من هام وعدد الواليات من مجلة بإضافة 1984 لسنة اإلداري التقسيم جاء
 837 بإضافة أي 1541 إىل 704 من البلديات وعدد والية، 48 إىل 31 من الواليات عدد فارتفع يف اجلزائر،

  27.حتديد إقليم الدولةوقد ساهم التقسيم اإلداري يف تقليص اجلباية احمللية نظرا النعدام معايري  26،جديدة بلدية
                                                             

  42ص  ،مدخل للتنظيم االداري واملالية العامة، مرجع سابقبو منصف أ 23
بالوالية،  واملتعلق 1990 أفريل 7 يف املؤرَّخ 90/09 رقم قانون 11/04/1990الصادرة بتاريخ  15اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  24

  .504ص
 -مصطفى، اجلماعات احمللية ومفارقات التنمية احمللية يف اجلزائر ، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة  بن شعيب نصر الدين، شريف 25

  . 162،  ص 2012 10اجلزائر العدد 
  .163ص مرجع نفسه، مصطفى،   بن شعيب نصر الدين، شريف 26
جامعة حسيبة بن بوعلي   04بسمة عوملي، تشخيص نظام اإلدارة احمللية و املالية احمللية يف اجلزائر، جملة اقتصاديات مشال إفريقيا، العدد  27

  .275الشلف، ص 
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  :الصندوق المشترك للجماعات المحلية - ج
نشئت خلدمة ة املعنوية واالستقالل املايل، أع بالشخصيية عمومية ذات طابٍع إداري تتمتمال هو مؤسسة

 4املؤرَّخ يف  86/266اجلماعات احمللية، وهي حتت وصاية وزارة الداخلية واجلماعات احمللية، مبوجب املرسوم رقم 
مهامه  1988يناير  20الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ  1، وقد جعلت التعليمة اإلطار رقم 1986نوفمرب 

دير الصندوق  ُ المركزية يف جمال التجهيز واالستثمار، مبنح ختصيصات إمجالية للوالة الذين يقومون بتوزيعها، ي
ٌ للتوجيه، يرأسه وزير ال عيَّنون %50منتخبون، و %50: عضوا 14ضم داخلية واجلماعات احمللية، ويجملس ُ   .م

وهلذا الغرض كلف    تتمثل املهمة الرئيسية اليت أسندت للصندوق يف تكريس التضامن املايل بني اجلماعات احمللية،
مبنح املساعدات للجماعات احمللية وختصيص املعادالت والقروض االستثنائية لفرع التسيري وقروض التجهيز لفرع 

 28:التجهيز للميزانيات احمللية، حيث يقوم بـ
 ؛تسيري صندوق التضامن اخلاص باجلماعات احمللية  
 ؛وإجناز كل الدراسات والتحقيقات واألحباث املتعلقة برتقية التجهيزات واالستثمارات احمللية إعداد  
  القيام بكل نشاطات التكوين والتأهيل لفائدة موظفي اإلدارة احمللية واملؤسسات واملصاحل العمومية

  ؛احمللية
  احملليةتشجيع أنشطة اإلعالم وتبادل اخلربات واللقاءات لغرض ترقية اجلماعات.  

 :كما أقر املرسوم الذي خيضع له سري الصندوق املشرتك للجماعات احمللية مساعدتني استثنائيتني رئيسيتني ومها
  القروض االستثنائية للتوازن، وختص اجلماعات احمللية اليت تعاين أوضاعا مالية عسرية وضمان

  ؛للسنة) ..األجور والنفقات امللحقة(التغطية اآللية للنفقات اإللزامية 
  القروض االستثنائية املمنوحة للجماعات احمللية برسم الكوارث أو الطوارئ،  لغرض مساعدة

اجلماعات احمللية على مواجهة التزامات اإلسعافات األولية عند حدوث الكارثة أو طارئ 
             .آخر

اعات احمللية من أجل القيام إضافة إىل هذا مينح الصندوق املشرتك للجماعات احمللية قروض التجهيز للجم
بالعمليات املوجهة لتحسني اإلطار املعيشي للمواطنني، وهي من املهام التقليدية للجماعات احمللية، حيث متنح 
األولوية للجماعات احمللية املعوزة يف االستفادة من هذه القروض، إضافة إىل هذا يضمن الصندوق املشرتك 

التكوين واإلعالم والدراسات لفائدة األعوان واملنتخبني احملليني كما أنه يضمن للجماعات احمللية متويل عمليات 
  .تعويض القيمة الناقصة اجلبائية برسم صندوق ضمان اجلماعات احمللية

                                                             
28 http://www.interieur.gov.dz . 13/03/2013اطلع عليه يوم      
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  :واقع الجباية المحلية في الجزائر   2-3-2
  :كالتايل  2012-2009يوضح كل من الشكل املوايل واجلدول اإليرادات اجلبائية للجماعات احمللية للفرتة 

  2012-2009الجباية المحلية للجماعات المحلية للفترة :  07الجدول رقم 
  ).مليار دينار جزائري: الوحدة(

 
     2 009      2 010       2 011       2 012    

    172          166         154         134        البلدية

    123          102         130         116        المحليةالصندوق المشترك للجماعات 
    73            69           65          58          الوالية

    368          337         349         308        مجموع االيرادات للجماعات المحلية
  :انطالق من نيعداد الباحثإمن : المصدر

w http www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/332767.html  

  22/04/2013يوم 
  

  2012- 2009: الجباية المحلية للجماعات المحلية للفترة :01الشكل رقم 
  

  
  

  انطالقا من معطيات اجلدول السابق نيعداد الباحثإمن  :المصدر
  

 368من خالل اجلدول والشكل السابقني نالحظ أن اإليرادات اجلبائية املوجهة للجماعات احمللية بلغت 
مليار  337حيث بلغت هذه اإليرادات   2011أي تسجيل ارتفاع طفيف مقارنة بسنة  2012يف سنة  مليار دج

-
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ا يف ، أي ما يالحظ 2009مليار دج سنة  308و 2010مليار دج يف سنة  349دج مقابل  عليها عموما أ
  .تطور ملحوظ خالل هذه الفرتة

كما يظهر  اجلدول السابق كما الشكل  توزيع هذه اإليرادات على اهليئات اليت متثل اجلماعات احمللية 
وهي البلديات والواليات والصندوق املشرتك للجماعات احمللية احتكارا للبلديات خالل هذه الفرتة،  حيث بلغت 

مليار دج  154و 2011مليار دج سنة  166مقابل  2012مليار دج سنة  172اجلبائية املمنوحة هلاالتخصيصات 
 .حسب األرقام اليت يوضحها اجلدول 2009مليار دج سنة  134و 2010سنة 

، أما  يف 2012مليار دج سنة  123وبلغت من جهتها اإليرادات املمنوحة للصندوق املشرتك للجماعات احمللية 
ويف سنة ) مليار دج 130( 2010مليار دج أي تسجيل اخنفاض مقارنة بسنة  102فقد بلغت  2011سنة  
  .مليار دج 116اخنفضت اىل  2009

مقابل   2012مليار دج سنة  73وباملقابل سجلت الواليات أضعف حصة من التخصيصات قدرت بـ
  . 2009مليار دج سنة  58و 2010مليار دج سنة  65و 2011دج سنة  69
  :النتائج التالية بالنسبة ملكونات اجلباية احمللية كالتايل 2011أعطت سنة  كما

  
  2011مكونات الجباية المحلية لسنة : 08الجدول رقم 

 
الرسم على النشاط 

 المهني
الرسم على القيمة 

 قسيمة السيارات المضافة
الضريبة 
 الجزافية

ضريبة على العقار 
 وازالة النفايات

 1,64 57,4 6,8 89,25 147,85 ديناراملبالغ باملليار 

 0,65 1,86 2,86 35,13 58,2 النسب املئوية

  :انطالقا من ثنيعداد الباحإمن  :المصدر
w http www.elkhabar.com/ar/autres/dernieres_nouvelles/332767.html  

  22/04/2013يوم 
  

دج  من اجلباية احمللية مصدرها الضريبة على النشاط مليار  147.85من خالل اجلدول السابق نالحظ أن     
%   35.13وتلت الضريبة على النشاط املهين الضريبة على القيمة املضافة بنسبة  .% 58.2املهين أي  بنسبة 

مليار دينار، يف حني بقي منتوج الضريبة  6.8مببلغ %   2.86، مث قسيمة السيارات مليار دج  89.25مببلغ 
  %. 1.86ماليري دج أي بنسبة  5وحدة ضئيال جدا بأقل من اجلزافية امل
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مليار دج أي مبسامهة  1.64ومن جهة ثانية بلغت مداخيل الضريبة على العقار وضريبة إزالة النفايات املنزلية  
  . % 1بأقل من 

  :خصائص الجباية المحلية الجزائرية 2-4
  :يف اجلزائر عن طريق ما يلي تتحدد أهم خصائص اجلباية احمللية

لقد محَّل املشرِّع اجلزائري البلديات مسؤولية أو صالحية تعبئة املوارد املالية اخلاصة،  :تحديد وعاء الضريبة -أ
حيث تعترب مسؤولة عن تعبئة  حصيلة  29من قانون البلدية، 146أمهها الضرائب والرسوم احمللية، من خالل املادة 

ا، واإلعاناتاملوارد اجلبائية و   . الرسوم، ومداخيل ممتلكا
من قانون البلدية بأنه ال جيوز ألي أحد  165نص املشرِّع اجلزائري  يف نص املادة  :تحديد معدل الضريبة  -ب

  .إال بعد املوافقة التداولية املسبقة للمجلس الشعيب البلدي 30حتصيل ضريبة أو رسم يف تراب البلدية،
ً تلك اليت  لكن ما حيدث هو أن تقوم الدولة مبوجب القوانني بتحديد كل أنواع الضرائب وأوعيتها، سواء
تعود حصيلتها كليًا أو جزئيًا إىل اجلماعات احمللية؛ حيث إن هذه األخرية ال تتمتَّع بأية حريةٍ من ناحية حتديد 

لشعبية البلدية سلطة فرض رسوم مبوجب مداوالت الوعاء الضرييب أو فرض ضرائب معينة، بينما متنح للمجالس ا
  .تتم املصادقة عليها من طرف السلطة الوصية

ومبا أن احلكومات املركزية تضع األنظمة وتستحوذ على الضرائب ذات العائد األكرب الستخدامها اخلاص 
د اليت قد حتررها فعال من قيود ،فإن احلكومات احمللية ال ميكنها الوصول إىل الدخل املتأيت عن الضرائب وإىل املوار 

   31.االعتماد على التحويالت
ـويلها إىل خمتلف توزيعها وحت باية كل الضرائب من جهة، ومن مثتقـوم الدولة جب :تحصيل الضرائب المحلية - ج

وليس من صالحـيات البلديات متابعة التحصـيل أو متابعة  ثانية، ملـعنية من جهةدة والبلديات ااهليئات احملد
ه الرسوم مباشرة؛ لكون هذ ت بسلطة حتصيل بعض الرسوم بطريقةاملتخلِّفني عن الدفع، يف حني تتمتَّع البلديا

 ههذ طريق عن يتم البلديات خمتلف على اجلبائية املوارد توزيع عملية أن كما ا ملكلفيها،تُدفع مقابل خدمات أد
  .الرفض أو للطعن سلطة أية للبلديات ، وليس)املالية وزارة( للدولة مباشر املصاحل التابعة

د الدولة نسب توزيع حصيلة الضرائب بينها وبني اجلماعات احمل :تقسيم الضرائب -د لية، كما حتدد املعايري حتدِّ
لس التوجيهي  بعة يف توزيع موارد الصندوق املشرتك للجماعة احمللية،املت وتشرف على إدارة الصندوق من خالل ا

  . لهاخلية واجلماعات احمللية أو ممثالذي يرأسه وزير الد
                                                             

  .500، ص 11/04/1990الصادرة بتاريخ  15اجلريدة الرمسية اجلزائرية رقم  29
  .502، صاملرجع نفسه 30
  .235ص  2009الطبعة األوىل،  حممد محو ، منور أو سرير ، جباية املؤسسة، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر ،  31
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ما تكون مرفقة بتعليماتٍ وشروط  مها الصـندوق أو الدولة، غالباكما جتدر اإلشارة إىل أن اإلعانات اليت يقدِّ     
  .البلدية خاضعٌة ملصادقة مصاحل الوصاية عن كيفية استعمال هذه االعتمادات، كما أن موازنة 

متميز بتعدد الضرائب املوجهة للجماعات اإلقليمية، ،رمسا وضريبة  23فالنظام اجلبائي احمللي املتكون من 
وتضاعف نصوص القوانني ،خاصة تبعية اجلماعات احمللية يف جمال إعادة توزيع املنتوج اجلبائي احمللي جتاه اإلدارة 

 32.املركزية
  :التحديات التي تواجه الجباية المحلية  في الجزائر-3

  :تتمثل أهم التحديات اليت تواجه اجلباية احمللية يف اجلزائر 
  ضعف املوارد اجلبائية احمللية اليت تشكل نسبة كبرية من جمموع العوائد احمللية نتيجة الغش والتهرب

 ؛كثرة اإلعفاءات، ضعف التحصيل اجلبائي اجلبائي، 
 ؛انعدام التكافؤ بني اإلجراءات اجلبائية والنفقات 
  ال االقتصادي   ؛خصوصية األقاليم يف اجلزائر مما يستدعي تدخل الدولة مركزيا خصوصا يف ا
  نقص التأطري والكوادر اإلدارية،  وسوء توزيع إطارات الدولة من أجل تسيري اجلباية احمللية، مما جعل جل

لتايل تتطلب التدخل من طرف الدولة فتعود إىل املركزية، حيث أثبتت جتارب البلديات تعاين العجز، وبا
ا على توفري موارد  العديد من الدول أنه كلما كانت درجة استقاللية اإلدارة احمللية أكرب،  ازدادت قدر

  33؛مالية ذاتية، ويعين هذا تعزيز مبدأ الالمركزية، أي استقاللية مالية اإلدارة احمللية
 االقتصاد اجلزائري القائم على الريع البرتويل، الذي ال بد أن خيضع للتسيري املركزي، أدى إىل  خصوصية

إمهال اجلباية العادية بصفة عامة، واجلباية احمللية بصفة خاصة، واللجوء دوما إىل اإلعانات اليت تقدمها 
 ؛الدولة نتيجة عجز اجلماعات احمللية

  إن أغلبية الضرائب والرسوم اليت جتب لفائدة اجلماعات احمللية، هي عبارة عن ضرائب ورسوم ذات
ا، يف الوقت نفسه  مردود ضعيف، وهذا راجع إما بسبب حمدودية وعائها الضرييب، أو قلة املكلفني 

  ؛الضرائب والرسوم اليت جتب لفائدة الدولة ذات مردود مرتفع

                                                             
32 www.vitaminedz.com/Article/Articles_18300_1131282_0_1.html  le 20/12/2013 
  

  .24، ص 2001اجلامعية، اإلسكندرية، عبد املطلب عبد احلميد، التمويل احمللي والتنمية احمللية، الدار   33
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  ا، فإن الدولة متلك السلطة يف إن اجلماعات احمللية وعلى الرغم من متتعها مبجموعة من الرسوم لفائد
تأسيس الضرائب وحتديد القاعدة اخلاضعة للضريبة احمللية، ومنه ال يبقى هناك أي معىن  للمركزية 

 .اجلبائية
 فهي اجلبائية، املعلومات بتوفر أوال تبدأ اجلبائية نظومةامل فعال، فمردودية جبائي معلومات نظام غياب 

 عن صحيحة بيانات قاعدة يف غياب أنه ذلك والتحصيل، الوعاء ملصلحيت الفقري العمود مبثابة تعد
 ؛عالية جبائية إيرادات حتقيق ميكن ال االقتصادي، النشاط

 احلكومات أعني عن بعيدة االقتصادية األنشطة من الكثري توجد حبيث املوازي، االقتصاد توسع 
ا الرقابية، الشريفة، فتضعف اجلباية احمللية خاصة  غري املنافسة حتدث الظروف هذه ظل ويف وأجهز

  ؛الرسم على النشاط املهين والرسم على القيمة املضافة
 حمل  الوالية، خارج من معلومات بطلب األمر تعلق إذا خاصة بينها، فيما اجلبائية املصاحل تعامل قلة

للمكلف، مما يشجع ظاهريت التهرب والغش الضريبيني ويؤثر على التحصيل اجلبائي  الرئيسي السكن
 .احمللي

  :رؤية لتحسين الجباية المحلية في الجزائر -4
ا يف متويل اجلماعات احللية، وإحداث  من أجل النهوض باجلباية احمللية اجلزائرية ، لتؤدي الدور املنوط 

  : ما يليالتنمية يتعني االلتفات إىل
  ،تدعيم صالحيات الوايل كممثل للدولة وكذا تدعيم مهام رئيس الدائرة ال سيما فيما يتعلق بالتنسيق

لس الشعيب الوالئي، إىل جانب إشراك  إضافة إىل تقليص عدد الدوائر، ودعم صالحيات أعضاء ا
  ؛فعلي للجماعات احمللية يف التسيري اجلبائي

  ا خلصوصية كل منطقة على حدىمراعاة نوعية الضرائب  صحراوية، نائية، سياحية، بلدية(ومعدال
  ؛.).حضرية

  موعة من البلديات املتجاورة بإجناز ضرورة تفعيل مشروع التسيري التضامين للبلديات الذي يسمح 
طات مشاريع تعود عليها بالفائدة املشرتكة، مثل اجناز مرافق عمومية كمحطات لتخزين وتوزيع املياه وحم

. لردم النفايات، مما خيفف العبء على ميزانية البلديات وتؤدي اجلباية احمللية دورها يف كل االستثمارات
فيمكن للمجالس الشعبية البلدية لبلديتني أو أكثر، أن تقرر االشرتاك يف مؤسسة عمومية مشرتكة بني 
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ينها، سعيا من وراء تطوير نظام البلديات لتقدمي اخلدمات أو التجهيزات أو مصاحل ذات نفع مشرتك ب
الس احمللية ألجل تنفيذ وإدارة مشاريع اخلدمات املشرتكة   34؛اإلدارة احمللية وخلق التعاون بني ا

  تكريس العقلنة يف تسيري النفقات احمللية وممارسة املراقبة املستمرة على التحصيل اجلبائي للجماعات
الس الشعبية البلدية واألمناء العامني للبلدياتاحمللية،  من خالل التكوين املستمر لرؤسا   ؛ء ا

 بكون الضريبة اليت يؤديها هي  إنّ جناح اجلباية احمللية رهني مبدى اخنراط املكلف بالضريبة ووعيه واقتناعه
إىل تضافر جهود ثنائية   العام، والوصول إىل هذا املستوى حيتاج وخدمة الصاحل جتسيد لقيم املواطنة،

 ؛تلعب فيه اإلدارة دورا حموريا يف إطار العالقة مع هذا املكلف، ومع النسق الضرييب ككل
  ا يف توزيع املوارد اجلبائية حتسني مردودية املوارد اجلبائية من خالل إعادة النظر يف الطرق املعمول 

ق أوعية جبائية مبا يتناسب مع كل منطقة، ومن مث احمللية، كإعطاء املنتخبني احملليني دورا يف تأسيس وخل
   ؛زيادة املردود املايل للضرائب احمللية حىت ال تنفرد السلطة املركزية بتحصيل وتوزيع املوارد اجلبائية

  
  :اتمةــــالخ

تعد اجلباية احمللية أحد العوامل الواجب ترقيتها من أجل تزويد اجلماعات احمللية بالوسائل املالية اليت تسمح        
هلا بتحقيق أهدافها وتؤدي يف تكاملهما إىل حتقيق تنميةٍ حملية متوازنة ومتكاملة ومستمرة، فهي تدعِّم فرص 

تمع من تسيري شؤونه، وتسمح بالتقدي ر احلقيقي الحتياجاته املتعدِّدة والواجب تلبيتها، من خالل مشاركة ا
  .حتميل اجلماعة احمللية املسؤولية، يف تعبئة املوارد املالية اجلبائية احمللية

والصندوق  والوالية املركزية فيه مع احلكومة تتشارك ما منها والرسوم الضرائب من جمموعة من البلدية تستفيد
 خمصص هو ما كذلك ومنها  املشرتك فقط والصندوق مع الوالية تقتسمه ما ومنها لية،للجماعات احمل ك املشرت

ا حرية تتعلق بأية تتمتع ال فالبلدياتهلا كلي، لكن رغم ذلك   أو أنواعها حيث حتديد من سواء اجلبائية بإيرادا
ا تقدير  تشكل اليت اهلامشية الرسوم اللهم بعض فيها إطالقا، تتحكم ال فهي كيفية حتصيله،  وبذلك أو معدال
لس البلدي، ملداوالت خيضع حتديدها واليت اإليرادات إمجايل من ضعيفة نسبة فبالتايل من أجل حتسني املردود  ا

 املايل للجباية احمللية، وجب إعطاء حرية أوسع للجماعات احمللية يف حتديد وحتصيل ومتابعة الضرائب التابعة هلا،
من خالل تكريس مبدأ الالمركزية اجلبائية اليت تسمح هلذه اجلماعات بتسيري أمواهلا، ابتداء من التقدير احمللي 
للضرائب، ووضع أسس فرض الضريبة، مث تنفيذ اإلجراءات الالزمة لذلك، وحتمل مسؤولية التحصيل احمللي ووضع 

ا داخل إق   . ليمهاأنظمة الرقابة احمللية، إىل غاية تغطية نفقا

                                                             
  .63ص   ،فريدة مزياين، دور اجلماعات احمللية يف جمال االستثمار، جملة االجتهاد القضائي، جامعة بسكرة،  العدد السادس  34
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  :ملخص

 على رضى ريثأتتساهم بشكل أو بآخر يف الاليت  العواملأهم  مسح أديب تناول هذا املقال يتضمن
 .اجلودة املدركة، السعر املدرك، القيمة املدركة، املوقف: ويتعلق األمر بـاملستهلك، 

وذلك للتحقق ، Nedjmaشبكة اهلاتف النقال يتعاملون مع زبون  100 أختريمربيقية اإلدراسة بال للقيام
 هلذه األخرية يكل التوفيقياهلمت التأكد من  بعد الدراسة. تلك العواملسالمل القياس املستعملة لقياس  من

أكدت نتائج هذا . "Statistica"اإلستعانة بالربنامج اإلحصائي من خالل باستعمال طريقة املعادالت املهيكلة 
يتأثر رضى الزبائن إجيابيًا  .البحث بأن كل واحدة من تلك املكونات هلا تأثري إجيايب أو سليب على رضى الزبائن

 . وأن هذه األخرية تتأثر سلبيًا بالسعر املدرك وإجيابيًا باجلودة املدركة مبوقفهم وبقيمتهم املدركة،

  .الرضى؛ اجلودة املدركة؛ القيمة املدركة؛ السعر املدرك، املوقف، وطريقة املعادالت املهيكلة :الكلمات الدالة
Résumé :  

Cet article vise à fournir une revue de littérature est de revisiter les 
principales composantes qui contribuent à la satisfaction du consommateur, telles 
que la qualité perçue, le prix perçu, la valeur perçue, et l’attitude du 
consommateur, 

Cet article est fondé sur une étude empirique auprès d’environ 100 clients 
abonnés avec Nedjma, Les échelles de mesures issues de ces composantes sont 
empiriquement évaluées et comparées sur la base de leur fiabilité, et structure 
factorielle en utilisant la méthode des équations structurelles, à l’aide d’un logiciel 
statistique qui s’appelle Statistica, version 8.0. Les résultats de cette recherche 
suggèrent que chacune de ces composantes influence positivement ou 
négativement sur la satisfaction des clients. La satisfaction est positivement 
influencée par l’attitude, et la valeur perçue, et que cette dernière est négativement 
influencée par le prix (sacrifice) perçu, et positivement influencée par la qualité 
perçue. 
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  :مقدمة
 Sasserو Drew )1990( ،Fornell ،Reichheldو Bolton: هم التالية أمسائنيإن الكتاب والباحث

)1992( ،Rust ،Zahorik وKeiningham )1994(،  من تكلفة  ضفارتفاع حالة الرضى لدى الزبون خت بأن ارأو
أيضا إىل جلب أرباح طائلة و  من احلصص السوقية، وتؤدي إىل الرفع ،تقلل من مرونة  السعرو  ،املبادالت املستقبلية

توصلت إىل أن هناك عالقة و  الوفاء،و  فهناك بعض الدراسات اليت أخذت بعني االعتبار العالقة بني الرضى. للمؤسسة
 طردية بني هذين املتغريين، يف حني توصلت دراسات أخرى إىل نتائج فحواها أن هناك عالقة إجيابية بني حالة عدم الرضى

  .االحتجاج لدى الزبونو 
، فكلما  "الرضى"و "اإلشهار الشفوي" تواجد عالقة بني ظاهرة   على بية أخرىيدراسات جتر زيادة على ذلك أثبتت 

لذلك فإن التبعات اإلجيابية للرضى تعترب كوسيلة تسويقية  1،"إشهار شفوي إجيايب" كان الزبون راضي كلما كان هناك 
نقل التلرضى، مث اهو التعرف على مفهوم إن اهلدف من إلقاء الضوء على هذه النقطة، و  .افظ عليه املؤسسةأن حت جيب

  .وجهات نظر خمتلفةللتعرف على أهم مفاهيم الرضى من 
  

  :المكونات المؤثرة فيهو  رضى المستهلك بالعالمة .1
 :رضى المستهلك 1.1

العلى إمجاع  ال يوجد هناك أي تعريف للرضى أثر احلقيقةيف  مع مرور السنوات و  ، لذلكالباحثني يف هذا ا
، satis   )assez: ن أصل كلمة رضى، هو التيينإ .هذا املفهوم نفسه غريبًا بني جمموعة من املفاهيم املختلفةوجد 
بنفس . أنه جيب توفري ما هو مرغوب فيه إىل حد الكفاية معىن ذلك، )فعل، مبعىن faire(  facereو ،)الكفايةمبعىن 

اليت تنتج  النفسية احلالة" عندما قال عنه بأنهالرضى  )Le petit Larousse)1991  الفرنسيالقاموس  الكيفية يعرف
فقط و  إذا أو اخلدمة/لذلك ميكننا القول أن املستهلك راضي باملنتوج 2."من خالل تلبية الشيء الذي نطلبه أو نرغب فيه

فعل أكثر مما ينتظره "بعني االعتبار فكرة  ذلكال يأخذ حبيث فيه، بالضبط ما يرغب  مستهلكلل هذا األخريإذا وفر 
ً  حمددةتوفري رغبة  مبعىن يقتصر على، "فعل أقل مما ينتظره"أو" املستهلك   .مسبقا

حالة نفسية جمملة، ناجتة عن االنفعاالت اليت تدور حول " يعرب عن املستهلك أن رضى )Oliver )1981رأى 
 Lehmannو Anderson ،Fornellأما  ".املتعلقة بتجارب اإلستهالكو  اآلمال املرتبطة باملشاعر السابقة للمستهلك

 استهالك السلعو  مجيع جتارب الشراء علىالتقييم الشامل، املرتكز  هنأ " على الرضى املرتاكم،عرفوا من جهتهما  )1994(
املعرب و احلكم أ ،شباع اإلرضى يعرب عن ال" عندما قال أن  )1997(سنة  Oliverعاد  ".وقت حمدد خاللاخلدمات و 

ويف  ".إىل حد البهجة هذا األخري إذا وصل مستوى سرور ماو  )إن قدمت(اخلدمات و  عن السلع عنه من طرف املستهلك
                                                

1 - Chumpitaz R, et Swaen V, (2002), « La qualité comme déterminant de la satisfaction des clients 
en business-to-business : une application dans le domaine des téléphones », Actes de Congrès de 
l’association Française de Marketing, Lille, pp.17-42. 

2 - Le petit larousse, (1991), Librairie Larousse, p.874.    . 
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حالة ذاتية، صادرة عن " بأنه البعد املعريف عندما قال عنه الرضى عندما أضاف إىل تعريف هذا Plichon عزز )1998(سنة 
  3."الذي حيدث خالل مبادالت خاصة املعريفو  عملية التقييم الشعوري

من مجلة هذه التعاريف نستنتج أنه يكون هناك رضى املستهلك عندما يتحقق هلذا األخري على األقل ما كان 
  .ينتظره من املنتوج أو اخلدمة املقدمة

  

  :الجودة المدركة للعالمة التجارية 2.1
ليس من السهل تعريفها . األكثر مالئمة للغرضو  العديد من الناس تعين هلم كلمة اجلودة األحسن، األفضل،

هذا و  توقعات الفرد،و  ذلك راجع إىل تأثري خصائص اخلدمة لكن بصفة عامة، ترتبط اخلدمة بقوة حاجاتو  بطريقة دقيقة،
   4.هي جودة اخلدمة املدركةو  ما يقودنا إىل فكرة مهمة يف تقييم اجلودة من منظور تسويق اخلدمات

تطابق اخلدمة الفعلية مع "التعاريف للجودة منها مثال أن زبون يرى جودة اخلدمة تتمثل يف وقد مت وضع بعض 
ا"اخلدمة املتوقعة  ةعالمبراعة منتوج أو خدمة لو  تفوق، عنكم املستهلك التقديرات الذهنية حل" ، كما ميكن تعريفها على أ

ا كل منتوج املواصفاتمعينة من خالل  عالمةاملستهلك يقيم جودة لذلك  5."معينة جتارية  .أو اخلدمة النوعية اليت يتميز 
هذا ما يقودنا إىل فكرة مهمة يف تقييم اجلودة من و  توقعات الفرد،و  بصفة عامة ترتبط جودة اخلدمة بقوة احلاجات

. جلودة اخلدمة يف هذا السياق مت وضع بعض التعاريف 6.هي جودة اخلدمة املدركةو  منظور تسويق اخلدمات
ا تعريفها ب مت، كما "تطابق اخلدمة الفعلية مع اخلدمة املتوقعة"جودة اخلدمة تتمثل يف  كتلك اليت رأت أن نوعية "أ

او  املدركة،و  اخلدمات املقدمة، املتوقعة،   ."احملدد الرئيسي لرضى املستهلك أو عدمه على أ
الثالثة اليت تتمثل  اأبعاده ركزا علىمعينة  خلدمةاجلودة املدركة  موضوع تناوالعندما  Rustو Diver نكما أ

ا نقل اجلودة (، اجلودة الوظيفية )اجلوانب التقنية املستخدمة يف إنتاج اخلدمة(يف اجلودة الفنية  الكيفية اليت يتم 
ما (يتم فيه إنتاج اخلدمة  احمليط الذيو  ،)الزبونو  تشري أيضًا إىل العالقات التفاعلية بني مقدم اخلدمةو  الفنية،

معينة من خالل  خدمةاملستهلك يقيم جودة  مما سبق نستنتج أن. )يتوفر عليه املكان من إمكانيات مادية

                                                
3 - Vanhamme J. (2004). « L’influence de la surprise sur la satisfaction des consommateurs : 

une expérimentation pilote», Aspirante du fonds National de la recherche scientifique, 
Laboratoire d’analyse du comportement du consommateur, Dans  la revue de l’Association 
Française de Marketing., pp.18-41. 

، مذكرة ماجستري متت مناقشتها بكلية »أمهية املزيج التسويقي يف ترقية اخلدمات السياحية «، 2009/2010حاج عبد القادر فؤاد،  - 4
 .59.ص. حتت إشراف الربوفيسور بن حبيب عبد الرزاق العلوم االقتصادية جبامعة أيب بكر بلقايد تلمسان،

5 - Perrouty J. P., et D’hauteville F., Lockshin L. (2004). « Impact des interactions entre 
marques et régions d’origine sur la valeur perçue d’un vin : proposition de prise en compte  
de l’expertise perçue du consommateur », Actes de Congrès de l’Association Française de 
Marketing, 6 ; 7 mai, St Malo. voir : www.AFM.fr. 

 .436.ص. الطبعة الثالثة. دار وائل للنشر والتوزيع. »تسويق اخلدمات«). 2005. (هاين حامد الضمور - 6
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ا املواصفات بني و  يتم تقديرها كنتيجة للمقارنة بني املنافع املستمدة من جودة العالمة إذن. النوعية اليت يتميز 
  ..).املالية، النفسية، اجلهد املبذول( التكاليف اليت حتملها املستهلك 

  

  :السعر المدرك  3.1
تقدير " :نهأقيمة شيء ما، أما السعر املدرك فيعرف على  اليت تعينو  كلمة التينيةهي   Prixكلمة السعر 

نه يعرب عن أأو  7"موضوعيةو  ذاتيةيف نفس الوقت هي يتم من خالهلا التحصل على جمموع املعامل، اليت  ذهين،
بني السعر املرجعي و  )السعر الذي يباع به املنتوج( التقدير الذهين عن الفرق املوجود بني السعر املرجعي اخلارجي "

  )".املوجود يف ذهن املستهلك( الداخلي 
رض مبعيار عندما يأخذ املستهلك حكم على منتوج بأنه غال أو رخيس ؛ هذا يعين بأنه يقيم هذا الع

هذا األخري على أنه  Monroéعرف . مرجعي يعتمد عليه يف تقييم السعر، هذا املعيار نسميه بالسعر املرجعي
 Hamelinحسب  8".أو اخلدمة املعروضة/السعر الذي يستعمله املشرتي كعنصر مقارنة، لتقييم سعر املنتوج و"

 .السعر املرجعي اخلارجيو  خليالسعر املرجعي الدا: أن السعر املرجعي ينقسم إىل قسمان

 هو السعر املنتظر من طرف املستهلك، يتشكل من املعتقداته الذهنية،  :السعر المرجعي الداخلي
 9؛يف غالب األحيان يضعه املستهل متعمدا، كهدف يريد إجياده يف السوقو  من جتاربه السابقة،

 هو السعر الذي يتحصل عليه من املعلومات املوجودة يف البيئة :السعر المرجعي الخارجي.  
املقارنة بني هذين السعرين هي اليت حتدد السعر املدرك الذي يعترب من طرف املستهلك على أنه التضحية  إن 

على أيضا ال تقتصر هذه التضحية فقط على املال بل هناك  جيب اإلشارة إىل أنه .املادية الضرورية للقيام باملبادلة
هودات البدنية والنفسية، كل هذا يشكل ما نسميه بالتضحية املدركة من طرف املستهلك واملعرب عنها بسعر  ا

  .البيع
  

  :القيمة المدركة للعالمة تجارية 4.1
ا تعرف القيمة على يف احلالة العامة  يف هذه  ،"التكاليف املدركةو  بني املنافع املدركة،) أو الزيادة(الفرق "أ

  10.حترك سلوك الشراء لدى الفردو  احلالة تفسر القيمة يف اإلطار التباديل، ملبادلة حمتملة بني طرفني،

                                                
7 - Chirouz Y, (1995), « Le marketing stratégique », édition élipse, p .57. 
8 - Hamelin J. (2002). « La confiance des consommateurs en leurs attentes de prix : une application 

au changement de prix », Colloque International sur les prix. Lille voir : www.AFM.fr. 
9 - Vernette E (2003), « l’essentiel du marketing », 2ème édition d’organisation, p.264. 
10- Mencarlli R., (2008), « Interactions lieu-objet comme conceptualisation de l’expérience vécue : 

test d’un modèle intégrateur », Recherche et Application en Marketing, vol.23, n° 3, pp.51-69.  
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 Beker ىير توحي النظرية اإلقتصادية احلديثة إىل أن قيمة الشيء مشتقة من منفعته، فسلوك الزبون حسب ما 
من جهته ) 1971(  Lancaster. الزمنيةو  وارد املاليةتوظيف املو  ختصيصمن خالل يعد كعملية إنتاج املنفعة  )1976(
ا األشياءت القيمة املدركة ه بأنآر  جمال بكيفية مماثلة مت تعريف القيمة يف و  .نتج من خالل إدراك الفوارق اليت تتميز 

ا التجارية تاملبادال أو اخلدمة املرتكزة على إدراك املنفعة املتحصل عليها، والتضحيات  التقييم الشامل ملنافع منتوج"، بأ
تعترب كقاعدة للعديد من مناذج اإلختيار اليت " منفعة –القيمة "أن النظرة هذه لـ )McFadden  )1986حسب  ."املنفقة

  11.ترتكز على مبدأ تعظيم املنفعة
ا املنتوجات أو اخلدمات،ذال السعرو  الشيء يكون على حسب املواصفات قيمة احلكم على إن على و  ي تتميز 

ا على إرضاء   .الفرد، ذلك ألن اإلستهالك أو احليازة لدى الزبون، تعترب كوسيلة لبلوغ بعض احلاجات رغبةحسب قدرا
جندها و  قيمة األشياء، فالقيم تصف الشخصو  كما أوضحنا يف السابق، ال جيب علينا أن ننسى بأن منيز بني قيم األفرادف

ا متعلقة و  القيم الثقافية، القيم الشخصية،: يف مستويات خمتلفة على غرار قيم اإلستهالك، أما القيمة فهي ذاتية أل
ً  يعترب هذا املنظورو  ،الشيءو  تنتج من خالل التفاعل بني الشخصو  لذلك تصف اإلستهالك 12،بالشخص نفسه أن  أيضا

  .كتم قبل عملية اإلستهالتعملية تقييم الزبون 
 زاويةتناول العديد من الباحثني موضوع القيمة املدركة من به هذه املقاربة،  تإلمتام النقص الذي تتميز    

أو حيازة املنتوج أو /أن احلكم على القيمة ينتج من عملية اإلستهالك وحسب هذه املقاربة . الشعورية املقاربة
يعرب عن جتربة املستهلك خالل تفاعله مع  )وضعيو  مقارن، شخصي،(تفضيل نسيب " يعرب عن و  اخلدمة،
كون أنه يأخذ   املقاربة ذا طابع فلسفي ههذ أسسبأن ميكن اعتبار  .أي أن التقييم يأيت بعد االستعمال 13"الشيء

  .الذي ميكن أن يكون موضوع للحكم على القيمةو  14،كل ما هو أهل للتقدير  بعني االعتبار
  :موقف المستهلك 5.1

، ذلك التعريف الذي رأى املوقف اليت اهتمت مبوضوع موقف املستهلك شيوعاً األكثر  التعاريفمن بني 
ا الشخص الذي يكون له إحساس اجتاه "بأنه  قوة موجبة أو سلبية، مقبولة أو غري مقبولة، مع أو ضد ، يتسم 

                                                
11 -Shugan (1980), Zeithaml (1988), cité par  Parissier C. (2002). « Les effets des coûts monétaires 

et non monétaires sur la perception de la valeur par le consommateur », Actes de congrès 
International de l’association Française de Marketing, Lille. pp.535-554. 

12 - Korge and all, (1990) cité par, George L., et Eggert A., (2002), "Élaboration et test d'un 
modèle explicatif de l'impact du manager de comptes clés sur la création de la valeur perçue par 
les clients clés", Dans l’Acte du congre de l’association Française du Marketing, Lille. voir : 
www.AFM.fr. 

13 - Holbrook, and Horfman; (1985) dans Aurier P., Evrard Y., et N’goala G. (2004), 
« Comprendre et mesurer la valeur du point de vue du consommateur », Recherche et 
Application en Marketing. Voir : www.AFM.fr.  

14 - Encylopedia universalis, (2004). 
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م اعتربوا املوقف كونه اإلحساس أو ردت الفعل  )2002(رفقاءه و  Petigrewنالحظ من تعريف  15."الشيء بأ
نزعة نفسية يتم التعبري عنه عن طريق تقييم شيء "من جهتهم رأوه بأنه  )Chaiken )1993و Eaglyاجتاه شيء، أما 

على و  قال يف هذا السياق بأن الكالسيك) 2005( رفقاءهو  Lambinأما ". معني مع بعض من التفضيل أو عدمه
املعلومات و  حالة ذهنية للفرد، تشكلت من خالل اخلربة"ذا املفهوم على أنه عرفوا ه )Allport )1935 رأسهم

يعترب املوقف يف علم  16."توجهه حنو الكيفية اليت حيبهاو  مفضالتهو  املكتسبة اليت متكنه من هيكلة إدراكاته للبيئة
ردة، لذلك ال ميكننا احلكم عليه إال  النفس اإلجتماعي بأنه صياغة افرتاضية يستحال مالحظتها مباشرة بالعني ا

ليست يف  أو )إجيابية أي(يف صاحل العالمة  من خالل االستجابات املتحصل عليها من طرف الزبون سواء كانت
  .)سلبية أي(صاحلها 

  
  :رضى المستهلك المتغيرات المؤثرة فيالعالقة بين  .2

دراسة األسباب اليت تقود سلوك رضى املستهلكني، حتتم علينا أن نقوم بدراسة العالقات السببية  إن
 .كيفية تأثريها على رضى املستهلكو  قيمتها املدركة،و  املوجودة بني اجلودة املدركة للعالمة التجارية،

ا  Chumpitazو Day ،Hunt برز مفهوم الرضى مع  أواسط التسعينيات خاصة مع األعمال اليت قام 

ما بعد  تلعبارات املستعملة يف دراسة سلوكيا، فعلى مدى عشرين سنة أصبح هذا املفهوم أحد أهم ا)1990(
دف من وراء هذا البند . ال من الناحية املقاوالتيةو  هذا ال من الناحية األكادمييةو  املستهلك استخدام/الشراء

دركة، تأكيد املقيمة الدركة، املودة اجل: من جهة إىل عرض خالصة ألهم السوابق املتعلقة مبفهوم الرضى على غرار
من جهة أخرى سنقوم بعرض أهم النماذج املشكلة لرضى و  املوقف،و  أو إبطال التطلعات، األداء، اإلنصاف،/و

  .املستهلك
  

  :القيمة المدركة في تشكيلمدركة الجودة المساهمة  1.2
 Hoffman ،Zeithaml ،Icobcciو Holbrook أعمال نذكرالقيمة عاجلت موضوع اليت  األحباث أبرزمن 

ا ُأجربت بأن تضيف إىل مناذجها، مجلة  Ostrowو نشأت نتيجةً النتقاد القدرة التفسريية للجودة املدركة، حبيث أ
ا هودات، حبث عن  )أي يأخذها بعري االعتبار( املستهلك من املوارد اليت يلتزم  على غرار السعر، الوقت، ا

  .اخل..املعلومات،

                                                
15 - Pettigrew D., Zouiten S., Menville W. (2002)., Le consommateur un acteur clé, Les édition 

SMG.p.152. 
16 - Lambin J-J., Chumpitaz C., et Moerloose C. (2005)., Le Marketing Stratégique et 

Opérationnel, 6ème édition, Dunod. p.136. 
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حكم يديل به املستهلك معرباً من خالله "أنه بمفهوم اجلودة   )1994( Aakerو )Zeithaml )1988  عرف
بأن املستهلك يقوم يف ه قال من جهت Olshavskyالكاتب ". عن امتياز أو التفوق الشامل للمنتوج أو اخلدمة

ا اخلاصة  ا(الغالب مبقارنة جودة املنتوج أو اخلدمة من خالل مالحظة مواصفا ، يف هذا اإلطار تعترب )املتميزة 
ا Zeithaml تتميز هذه األخرية حسب ما يرى . اجلودة حسب الكاتب من سوابق القيمة خباصية نسبية كون أ

أيضًا إىل التكاليف املدركة اليت يتحملها املستهلك خالل خطوات الشراء، و  االستهالكختضع للمنافع املدركة من 
ا تلعب يف الكثري من األحيان حسب  رفقائه دور املتغري الوسيطي بني اجلودة املدركة من الشيء و  Fornellحبيث أ

 )Give( مجلة املنافع إذا أغلب الباحثني رددوا عبارة املقارنة بني 17.رضى املستهلكو  )منتوج أو خدمة(
هذا كل ). إجيابية أو سلبية(أن نتيجة هذه املقارنة هي اليت حتدد أمهية قيمة العالمة املدركة و  )Get(التضحيات و 

  .املستهلك رضىالعوامل املؤثرة يف  أبرز جعلها من
  :من طرف الزبون القيمة المدركة شرط تكوينالسعر المدرك  2.2

هذه األخرية Get. 18و Giveأنه خالل عملية إدراك القيمة، حياول املستهلك التوفيق بني  Zeithamlأكد 
الراحة، : عناصر أخرى مثلو  اخلارجية للمنتوج املتعلقة باجلودة،و  تشمل املواصفات الداخليةو  تعرب عن مجلة الفوائد

تشمل األسعار  Giveأما مكونات التضحية ..،)كتقدير الفرد من طرف اآلخرين(الفوائد النفسية  ربح الوقت،
هود، ( النقدية والغري نقدية  . دد أمهية القيمة املدركةحت يتال يفنتيجة املقارنة بني هاذين املعيارين ه..). الوقت، ا

لقيمة، ل هإدراك يف املستهلك شرات تساعدحسب الكاتب أن املواصفات اخلارجية للمنتوج هي عبارة عن مؤ 
والفوائد ) القيمة املدركة التبادلية(من املقارنة بني التضحيات املبذولة يف سبيل التحصل على املنتوج  هومتكن

  ).القيمة املدركة االستعمالية(املكتسبة 
لى أحباث ذلك باعتماده عو  أدخل خاصية إزدواجية السعر Monroéإن تعريف السعر الذي أتى به 

Thaler )1983-1990(،  معني؛ أول شيء يقوم به هو  ضهذا الباحث يقول بأن املستهلك عندما يكون أمام عر
احلكم على قيمة هذا العرض لكي يقوم بعد ذلك بعملية الشراء، من خالل هذه العملية يتم التعبري عن القيمة يف 

  .املدركة التبادلية القيمةو  القيمة املدركة االستعمالية: شكل مكونتني مها
ا  تعرف: القيمة المدركة التبادلية*   إدراك االشباع البسيكولوجي، أو الرغبة يف القيام بصفقة راحبة من "على أ

، عندما يكون هناك تبادل بني بني البائع واملستهلك، يف هذه احلالة يقوم هذا "الناحية املالية خالل عملية املبادلة

                                                
17 - Aurier P., Evrard Y., et N’goala G. (2004), « Comprendre et mesurer la valeur du point de vue 

du consommateur », Recherche et Application en Marketing. Voir : www.AFM.fr. 
18- Zeithaml dans Urbain.C. (2002). « De l’équité à la perception et l’acceptation du prix par le 

consommateur : la notion de juste prix », Actes de Congrès International de l’Association 
Française de Marketing Lille, Vol 20, pp.27-46.  
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الذي يباع به (والسعر املرجعي اخلارجي ) املوجود يف ذهن املستهلك( السعر املرجعي الداخلي األخري باملقارنة بني 
إن تفاعل هاذين السعرين هو الذي حيدد إمكانية استعمال هذا املنتوج أو عدمه بعد أن يتم مقارنته مع ). املنتوج

على القيمة االستعمالية، أما إذا كانت سلبية إذا كانت نتيجة هذه املقارنة موجبة تؤثر إجيابيا  19املنافع املكتسبة،
  .تؤثر سلبا عليها

ا  :القيمة المدركة االستعمالية*   جمموع املنافع املدركة اليت يتحصل عليها املستهلك من جراء "تعرف بأ
    20."استعماله للمنتوج

كانت هذه القيمة إجيابية   إذاما التوفيق بني الفوئد املدركة من املنافع والتضحية املدركة هو الذي حيدد إن 
أنه عندما تكون القيمة االستعمالية موجبة تؤثر إجيابيا أيضا على رغبة الشراء، أما رأت ب "Parissier". أو سلبية

ا تؤثر سلبا على رغبة الشراء وذلك هو السبب الذي يدفع  إىل البحث عن  باملستهلكإذا كان العكس فإ
املستهلك إىل هذه األخرية يكون نتيجة حالة عدم التأكد اليت هي يف خاطره  .…إن جلوء. املعلومات املكملة

  .هلامقنعة كلما زاد ذلك من احتمال شراءه و  اجتاه الشيء املدرك، فكلما كانت املعلومات إجيابية
  

  :بالعالمة التجارية على رضى الزبون المدركة ةجودالتأثير  3.2
رضى و  اإلرباك يف أدبيات التسويق حول العالقة بني جودة اخلدمة اخلدمة املدركةو  يوجد نوع من الغموض

الزبون، فعلى الرغم من وجود عالقة اكيدة بينهما، إال أن الباحثني مازالوا غري متفقني على ارضية مشرتكة 
  .ةاجلودة املدركة من املنتوج أو اخلدمو  الروابط السببية املوجودة بني رضى املستهلكخبصوص 

اجلودة : " اتفقوا على العالقة السببية التالية )Berry )1988و ،Parasuraman ،Zeithaml فنجد مثالً بأن
أكدوا على عالقة سببية  )Bitner )1991أو  Drewو Bolton بينما جند بأن باحثني آخرين أمثال" املدركة ـ الرضى 
  21."جودة مدركة   -الرضى : " هي كاآليتو  معاكسة لألوىل

جودة ":  أننا ميكننا مالحظة بأنه ضمن منظور املبادلة التجارية اخلالصة بأن )Vanhamme)2002 حسب 
الرضى أوسع  فنجد بأن صياغة. هي عالقة جدُ معمقة بسبب وضعية النظرية األساسية للمتغريين "رضى – مدركة

ا ترتجم احلالة النفسية للزبون بالنظر إىل خرباته مع املنتوج و . أو اخلدمة/من تلك املتعلقة باجلودة املدركة كون أ
اليت تعترب بدورها و  اجلودة املدركة حسب الكاتبة ال تتعلق إال بإدراك بعض العناصر املرتبطة باملنتوج أو اخلدمة،

                                                
19 - Hamelin J, (2002), op cit. voir : www.AFM.fr. 
20 - Parissier C, (2002), « Les effets, des coûts monétaires et non monétaires sur la perception de la 

valeur par le consommateur », in actes du congrès de l’association Française du marketing, Lille. 
Voir : www.AFM.fr. 

21 - Vanhamme J., (2004), op cit. 
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باإلضافة إىل ذلك ميكن أن يكون حكم اجلودة سابق للوجود . د عليها تقييم الرضىطرف معين باخلربة اليت يعتم
شراء املنتوج أو اخلدمة، بينما تواجد اخلربة /عند مقارنته مع الرضى كونه ال يأخذ بعني االعتبار خربة االستهالك

ة من اخلدمة او املنتوج تؤثر على هذا االساس فإن اجلودة املدرك .عنه خالل تقييم الرضى االستغناءشرط ال ميكن 
  .على رضى املستهلك

  :قيمته المدركة لهاو  المستهلك بالعالمة التجارية العالقة بين رضى 4.2
أن اجلودة املدركة تتأثر إجيابيًا كون  ،املوجهة لرضى املستهلك ، دورFornellحسب  القيمة املدركة تلعب

ا املنتوج أو اخلدمة او  باملواصفات اليت يتمتع  حبيث أنه   .تؤثر بدورها على القيمة املدركةو  ،22بالسعر املتعلق 
كلما كانت اجلودة املدركة قوية كلما كانت القيمة املدركة هي األخرى قوية، لكن بشرط أن تكون التضحية 

على رضى  )القيمة املدركةو  اجلودة(يؤكد الكتاب يف هذا السياق على تأثري هاذين املتغريين  23.ةاملدركة منخفض
  .املستهلك حبيث تكون نتيجة التأثري على حسب طبيعتها اإلجيابية أو السلبية

ا من العوامل املسامهة يف التأثري على اإلحساس بالرضى، من جهة ميكنه أن  تعد القيمة بالنسبة للبعض بأ
من ( ومن جهة أخرى، القيمة املدركة ) نتظرة امل( القيمة املتوقعة و  ينتج مباشرة من خالل املقارنة بني القيمة املدركة

بوجوب تواجد تأثريها  Swanو Oliverبصفتها مكونة أساسية حلكم اإلنصاف، يرى الكاتب ) املنافع /التكاليف
  .املباشر على مستوى رضى الفرد

ذلك من خالل و  تقييم نتائج جتربة االستهالك أو االستعمال" يعرب عن  Oliver حسب الرضىيعرف 
  ".األهداف، مما يؤدي إىل ترمجتها إىل سيء، إجناز رائع،  أو فائق الروعةو  املعايريجمموعة من 

القيمة املدركة تعد خالل جتربة االستهالك من أهم العوامل املوجهة و  أن اجلودة زمالؤهو  Fornell يعترب 
ا العالمة جتارية، فحسب الكاتب أن اجلودة املدركة للخدمة تتأثر إجيابيًا باملواصفات اليت24لرضى الزبون   يتمتع 

ا،و  تؤثر بدورها على القيمة املدركة حبيث أنه كلما كانت اجلودة املدركة قوية كلما كانت القيمة و  السعر املتعلق 
يف هذا السياق يؤكد الكتاب على  25.ةاملدركة هي األخرى قوية، لكن بشرط أن تكون التضحية املدركة منخفض

على رضى الزبون حيث تكون نتيجة التأثري على حسب إجيابيتها أو ) القيمة املدركةو  ودةاجل(تأثري هاذين املتغريين 
  .سلبيتها

                                                
22 - Aurier P., Benavent C., et N’goala G. (2005), « Validité discriminante et prédictive des 

composantes de la relation à la marque », Actes de congrès International de L’Association 
Française de Marketing, Voir : www.AFM.fr. 

23 - Marion G., et autres. (1998)., Marketing et mode d’emploi, édition d’Organisation. p.297. 
24 - Aurier P. Benavent C; et N’goala. G, (2005), op cit, Voir : www.AFM.fr. 
25 - Marion G., et autres. (1998).op cit, p .297. 
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مع ) تضحية مدركة/ منافع مدركة (يفرتض الرضى بأنه خالل عملية املبادلة التجارية تتوافق القيمة املدركة 
على حسب ) من خالل منافع اجلودة(ه التوقعات االبتدائية للزبون، فبطبيعة احلال الزبون الذي مل يتم مكافئت

ذا العالمة ) نقدية أو غري نقدية(تضحية اليت حتملها ال خالل املبادلة التجارية، ال يكون راضي على اإلطالق 
  .األداء الفعلي للخدمةو  هذا ما يؤكد النظرية اليت تلح على التوافق ما بني تطلعات املستهلكو  ،جتارية

  
  :بالعالمة التجارية رضاهو  موقف المستهلك 5.2

عملية أنه يتفاعل من خالل و  آخر شعوري،و  معريفيف نفس الوقت على جانب  املستهلك رضىحيتوي 
ا الزبون على العالمة التجارية التقييم إىل  Dayو Evrard، السبب الذي قاد بعض الباحثني أمثال اليت يقوم 

 ،)شامل(بأنه معمم و  عرب الزمن) خامد(غري ساكن و  أكثر استدامة ما مييز هذا املتغري هو أنهو  .تشبيهه باملوقف
فعلى سبيل املثال ميكن أن يأخذ  26.اجتاهه ال حيتاج خربة خاصة أو معينة لكي يأخذ موقف معنيالزبون أن و 

كونه مرتبط (متفرج لألفالم موقفه اجتاه فيلم معني قبل أن يراه، على عكس الرضى الذي يتميز بأنه انتقائي 
، لذلك جيب يف هذه احلالة أن يقوم الزبون بإطاللة على الفيلم لكي يستطيع احلكم عن رضاه أو )خبربات معينة

  .عدم رضاه
أن هناك أيضًا عالقة تربط بني هاتني العبارتني، كون أن املواقف سامهت يف تعريف  Oliverحسب 

هتها على الرضى بالنظر إىل خربات الزبون الذي أثرت من جو  "ستخدام اال أو/والشراء " التطلعات السابقة خلربة 
تزامنا (الرضى  ينطفئأنه مع مرور الوقت إىل  Oliverيف هذا السياق أشار . يتشكل على حسب الرضى احملسوس

هلذا السبب يعترب قياس  املوقف العام اجتاه الشراء، ىحبيث يبق) ضمينمع انطفاء التنشيط الذي يعترب بالنسبة إليه 
احلل الوحيد الذي ميكن من  Drewو Boltonأو االستخدام حسب ما يرى /الرضى يف حني إمتام عملية الشراء و

إعطاء أحسن تصديق لصياغة الرضى، ألن املوقف اإلجيايب اجتاه عالمة جتارية ليس من الضروري أن يكون مرتبط 
  .شراءهايكون لنا أي نية لبدون أن  فاخرةجتاه سيارة موقف إجيايب اكأن يكون لدينا . 27بالشراء

  
  
  

                                                
26 - Vanhamme J. (2002). « La satisfaction des consommateurs spécifique a une transaction : 

définition, antécédents, mesures, et modes », Aspirante du fonds National de la recherche 
scientifique, Laboratoire d’analyse du comportement du consommateur, Dans  la revue de 
l’Association Française de Marketing. Vol 17, n 02, pp. 55-85. 

27 - Lewi G. (2005)., Branding Management : La marque, de l’idée à l’action, édition Pearson 
Education. p.213. 



  بن أشنهو سيدي محمد. د
 قصاص زكية. أ

 السوابق المؤثرة على رضى المستهلك  
 "نجمة"دراسة إمبريقية لمستهلكي خدمات الهاتف النقال 

 

242 
 

  :فرضيات البحثو  النموذج النظري .3
الباحثني من  العديد من اجلهود املبذولة يف جمال دراسة سلوك املستهلك متكنو  بعد الدراسات املعمقة

م  .القيمة املدركة هي اجلودة املدركة،و  الزبون، رضىتؤثر على  انعناصر رئيسي عنصرانإبراز  خالل دراسا
 اجلودة املدركة: التجريبية هلذه املكونات تأكد الباحثني من تواجد عالقات خطية إجيابية بني املتغريات التالية

  .الرضىو  املدركة اجلودةكة، ر القيمة املدو  القيمة املدركة الرضىو  املدركة السعر القيمة املدركة،و 
  النموذج النظري للبحث ):01(شكل 

  
  
  
  
  
 

  من إعداد الباحثني: المصدر
  القيمة المدركة و  الجودة المدركة العالقة بين 1.3

 Corfman )1985( ،Zeithamlو Holbrookمن أوىل األحباث اليت تأكدت من هذه العالقة هي أحباث 

، حسبها أن املستهلك خالل إدراكه للقيمة يتأثر باجلودة املدركة، كون أنه )1993( Ostromو Iacobucciو ،)1988(
أن نتيجة املقارنة هي اليت و  ...)السعر، جمهودات، البحث عن املعلومات، (بني التضحيات املدركة و  يقارن بينها

أن هلذه األخرية خاصية نسبية  و  دركة من سوابق القيمة،يف هذا اإلطار تعترب اجلودة امل. حتدد أمهية القيمة املدركة
ا تابعة للمنافع املدركة من طرف املستهلك وأيضًا للتكاليف املنفقة ا  28.كون أ إن القيمة هي أيضًا معرفة على أ

  .وأن كالمها يؤثر على الوفاء بالعالمة التجارية متغري وسيطي بني اجلودة املدركة للعالمة التجارية ورضى الزبائن،
   .هلا تؤثر إجيابيًا على القيمة املدركة للعالمة التجارية من طرف املستهلك اجلودة املدركة :1.ف

 

   :القيمة المدركةو  السعرالعالقة بين  2.3
ا،و  خالل إدراكه لقيمة العالمة يقارن املستهلك بني سعرها فكلما كان السعر مرتفعًا كلما أدرك  جود

  .املستهلك أن تضحيته كبرية، مما سيؤثر ذلك سلبيًا على قيمته املدركة

                                                
28- Zeithaml (1988), dans Bolton et Drew (1991), dans Aurier P., Benavent C., et N’goala G. 

(1998), « La valeur du produit aux yeux du consommateur », Actes des journées nationales des 
IAE., Vol.12, Nantes. voir : www.AFM.fr.  

 جودة مدركة قيمة مدركة

 رضى

 سعر مدرك موقف
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  .قيمته املدركةعلى  سلبياً ؤثر من العالمة التجارية ي املدرك السعر :2ف 
 

  الرضىو  القيمة المدركة العالقة بين 3.3
يعترب الرضى يف املنظور التباديل من نواتج القيمة املدركة خاصة عندما  )1996(آخرين و  Fornellحسب 

لذلك يظهر . يتعلق األمر باختيار أو استهالك منتوج أو خدمة عالمة جتارية معينة، حبيث يكون ذلك بعد الشراء
قارنة بني األداء تأيت كنتيجة خلربة استهالك وتشرتط أن يكون هناك م) انفعالية(الرضى على أنه استجابة شعورية 

التضحيات املدركة، ويكون ذلك من خالل استعمال جمموعة من املعايري و  املدرك من املنتوج أو اخلدمة املقدمة
، على أن يتم حتديد أمهية ...توقعات، رغبات، اإلنصاف، وعود، جتارب سابقة مع نفس الصنف، : على غرار

يتأثر هذا األخري مثله مثل القيمة املدركة باجلودة املدركة من . نالقيمة املدركة اليت بدورها تؤثر على رضى الزبو 
  .ليس قبلهاو  املنتوج أو اخلدمة، إال أنه خيتلف عنها كونه يأيت بعد خربة االستهالك

  .بالعالمة القيمة املدركة تؤثر إجيابية على رضى املستهلك :3ف 
  

  الرضى و  العالقة بين الموقف 4.3
عندما يكون للمستهلك موقف إجيايب اجتاه عالمة جتارية معينة فإن ذلك حملال كما أسلفنا الذكر أنه 

ذه األخرية   .سيؤثر إجيابيَا على رضاه 
  .ا هذا األخري على رضى ؤثر طردياي العالمة التجاريةاجتاه  املستهلكموقف  :4ف 

  

  منهجية البحث للتأكيد اإلمبريقي .4
 منوذج القياس،(يف هذا البند بعرض مجلة من املقاييس للمتغريات املتعلقة بنموذج البحث  سنقوم

قمنا بتحليل هذا النموذج من خالل . Statisticaباستعمال  ]AFC[من خالل القيام بتحليل تأكيدي ) اهليكليو 
  .Nedjmaدراسة حالة مستهلكي خدمات اهلاتف النقال 

  العينةخصائص و  جمع البيانات 1.4
يف اختيار طريقة املعاينة غري االحتمالية احلصصية، لذلك فإن ) السبب(إن التوجه النظري لبحثنا هو أصل 

يبني مت على حسب معاينة حصصية  يتكون الفضاء ). حسب نسب كل واحد يف جمتمع البحث(اختيار ا
يبني بأماكن تواجدهم، ، مت اإلتصال Nedjmaالعملي لبحثنا من مستهلكي خدمات اهلاتف النقال  ؤالء ا

  .حيث أننا طلبنا منهم أن جييبوا على االستمارة
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علوم التسيري، حيث دامت الدراسة اإلمربيقية  الرابعةطلبة السنة و  بعث اإلستمارة مت مبساعدة األصدقاء
يبني مت. 2011ثالث أشهر من سنة  تقريبافيها  ً  اختيار ا حسب قائمة الزبائن املنخرطني مع شبكة  على تقريبا

Nedjma01أنظر اجلدول رقم . (يف جمتمع البحث التقريبية هم، حيث أننا قمنا باختيارهم على حسب نسب(  
  

  توزيع المستجوبين على حسب فئات أعمارهم): 01(جدول 
               

  
  

 من إعداد الباحثني :المصدر

، وقع اختيارنا على هذه العالمة نظراً إىل العدد الكبري من  Nedjma العالمة التجارية املختارة كانت
من جهة أخرى أن كل متغري و  الزبائن املشرتكني معها، الشيء الذي يسهل لنا مهمة الوصول إليهم هذا من جهة،

يساهم يف الربط بني العالمة ) املوقفو  السعرجودة مدركة، قيمة مدركة، رضى، (من املتغريات املكونة لنموذجنا 
Nedjma  الزبائن املشرتكني يف شبكتهاو.  

  التحليل التأكيدي :تقييم نموذج القياس 2.4 
  )AFC(تقييم عبارات نموذج القياس باستعمال  2.2.4

النموذج اهليكلي مع املعلومات املتعلقة بالدراسة، نستعني و  منوذج القياس) توافق(ملعرفة جودة تناسق 
، اليت متكننا من تقييم احلد الذي يعطي من خالله النموذج النظري )les indices d’ajustements(بدالئل التسوية 

موعة   .هذه الدالئل يستعرض لنا أهم) 02(اجلدول . املقرتح نفس املعطيات ا
ما df (81(أن درجة احلرية و  372.65) chi²(نالحظ أن الكي تربيع  ، يتميزان هذان املقياسان بأ

 ً فإن ) 4.6( 5و 2هي حمصورة بني  df /chi²مبا أن و  دقةً عند مقارنتهما بالدالئل األخرى،و  األكثر إنتشارا
 ،GFI[غرار نالحظ أيضًا من خالل اجلدول بأن قيم الدالئل األخرى على . تؤكد سالمة القياسو  قيمتهما جيدة

AGFI،Gamma Index ،NFI ،CFI[  ا  ،RMSEA[أيضًا و  0.9تقرتب من و  0.5أكرب من  كانت جيدة كو
     . 0.08و 0.04كانت هي األخرى جيدة كون أن نتيجتها جيب أن تكون حمصورة بني ] RMRو

تؤكد لنا إمكانية القيام بتحليل منوذج املعادالت و  املتحصل عليها من دالئل التسوية هي جيدة النتائج
   .الختبار الفرضيات استخدامهامبعىن إمكانية  صالحيات املعطياتو  املهيكلة،
   

أعمار 
  المستجوبين

  مجموع  فما فوق  27  26 - 24  23 - 21  21أقل من 

 100  21  36  57  12  عدد المستجوبين
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  .سوية لنموذج العامالتدالئل ): 02(جدول 
  نموذج القياس  دالئل التسوية
  chi² 372.65كي تربيع 

  Degrees of freedom 81درجة احلرية 
P- Level 0.00  

  4.6  درجة احلرية \كي تربيع 
Steiger and Lind RMSEA Index 0.08  

Joreskög and Sorböm  GFI  0.72  
Joreskög and Sorböm  AGFI  0.583  
Joreskög and Sorböm RMR  0.044  
Population Gamma Index  0.718  

Adjustment Population Gamma Index  0.579  
Bentler and Bonett Normed Fit Index (NFI) 0.771  

Bentler Comparative Fit Index (CFI) 0.700  
   

 
  اختبار النموذج الهيكلي باستعمال المعادالت المهيكلة .5

  :تقييم الهيكل التوفيقي للمتغيرات الكامنة 1.5
ذا االختبار حتصلنا Studentلـ  tختبار االذي ميكننا من القيام باختبار املعنوية هو  املعيار ، فبعد القيام 

لـ  tلكي يكون للبيانات مدلول جيد جيب أن يكون االختبار . )اجلدول( امللحق يف على البيانات املوجودة
Student  بالنسبة لكل مسامهة توفيقية للمتغريات الكامنة، ليتم  % 5مستوى معنوية  عند )1.96(فيها أكرب من

نالحظ من خالل النتائج أن كل ). كتابة املعادالت(فيما بعد التأكد من عالقة اإلحندار املوجودة بينهما 
مستوى  عنداملسامهات التوفيقية سواءاً تعلق األمر باملؤشرات أو الروابط املتعلقة باملتغريات الكامنة كانت جيدة 

على ضوء ما رأيناه ميكننا .0.05تقدير مستوى االحتمال أقل من و  ،)1.96(أكرب من  Studentلـ  t ، % 5معنوية 
 ).01(بالنتائج املبينة يف اجلدول  االستعانةيكون ذلك من خالل و  اإلنتقال إىل مرحلة كتابة املعادالت املهيكلة

  :معادالت النموذج الهيكلي للبحث 2.5
يف هذا البند بكتابة املعادالت املهيكلة للعالقات السببية املوجودة بني املتغريات املؤثرة على الوفاء  سنقوم

  .Nedjmaبالعالمة التجارية 
سب بكيفية حيحيث أنه  )Sepath )Statisticaهو مقدرة من طرف الربنامج  βفيما خيص املعامل 

. ما عدى ذلك تكون نتيجتها غري جيدة ] 1و 0[ حمصورة بني  λيف احلالة العادية تكون قيمته مثل  أوتوماتيكية،
، تعرب هذه )راملفس(تغري الكامن املستقل فقط بالنموذج اهليكلي حيث أننا جندها أيضًا مضروبة يف امل βتتعلق 
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ا املعامل اآلخر مستقل، أمو  القيمة عن قوة العالقة اخلطية السببية املوجودة بني متغريين كامنني، أحدمها يكون تابع
 .بينهما فيما يقيس مقدار خطأ قياس متغريين يكونان يف عالقة )Psi(بسي 

  معادالت النموذج الهيكلي): 03(جدول 
  Nedjmaالمعادالت المشكلة للنموذج الهيكلي المتعلق بالوفاء بالعالمة 

  Nedjmaالقيمة املدركة للعالمة 
  عالقتها مع اجلودة املدركة: المعادلة األولى
  عالقتها مع السعر املدرك: المعادلة الثانية

β1. qual + ξ1. val  = *  
0.611. qual + 0.028. * 

val  = 
val  = β2. prix + ξ2. *  
-0.566. prix + 0.019. * 

val  = 

 Nedjmaالرضى بالعالمة 
  عالقته مع القيمة املدركة: المعادلة األولى
  عالقته مع املوقف: المعادلة الثانية

* satis = β3. val + ξ3.  
* satis = 0.807. val + 
0.187. 
* satis = β4. attit + ξ4.  
* satis = 0.249. attit 
+0.059. 

 

  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر
 ةاألوىل بالعالقة ، تتعلق املعادلنيالنموذج اهليكلي بروز معادلت دول الذي يستعرضاجل نالحظ من خالل

 )اجلودة املدركة، والسعر املدرك(ني مستقل ينوآخر  )القيمة املدركة( أحدمها تابع ثالث متغرياتبني  املوجودة اخلطية
األخرية  أما بالنسبة للمعادلة ξومقدار خطأ القياس بـ  βحبيث يتم قياس قوة العالقة املوجودة بينهما باملعامل 

القيمة املدركة، (ني مستقل ينوآخر  )الرضى( أحدمها تابع ثالث متغرياتبني  يةخط ةعالق فنفس الشيء، هنالك
  )واملوقف

  :اختبار الفرضياتو  تحليل النتائج 3.5
  :الجودة المدركةو  العالقة بين القيمة المدركة 1.3.5

ا مسحت لنا بقياس متغري اجلودة املدركة خلدمة العالمة  مبا أن مجلة هذه النتائج كانت مرضية كون أ
Nedjma  القيمة املدركة هلا، ميكننا اآلن التأكد من أمهية العالقة املوجودة بينهما من خالل حتليل منوذج و

    .val = 0.611. qual + 0.028            :بعد التحليل حتصلنا على املعادلة التايل. املعادالت املهيكلة

نالحظ بأن النتيجة أكرب . Valعلى املتغري التابع  qualتعرب عن درجة تأثري املتغري املستقل  β1إن القيمة 
أن هذه النتيجة جاءت بعد النتائج و  هذا يدل على أن العالقة الطردية بني املتغريين خاصةو  ،)0(من الصفر 

تشري إىل  مجلة هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية األوىل اليت .] β1 = 0.611 ،P < 0.05 ،t =12.71[املشجعة التالية 
 .أن اجلودة املدركة خلدمة العالمة تؤثر إجيابيًا على القيمة املدركة هلا
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  :السعر المدركو  العالقة بين القيمة المدركة 2.3.5
معادالت مهيكلة من خالل الربنامج  إىل   prixو valعندما قمنا بنمذجة العالقة املوجودة بني املتغريين 

بوضوح أن قيمة  يتجلى .]β2 =-0.566. ،P < 0.05 ،t =14.64: [حتصلنا على القيم التالية Sepathاإلحصائي 
 ،)1.96(أكرب من  studentلـ  tو )0.05(خالل مستوى معنوية أقل من ) 1(أقرب بكثري من الواحد  β2املعامل 

 القيمة املدركةالذي يلعب دور املتغري املستقل على ) prix( السعرتدل هذه القيم على شدة التأثري الذي يسببه 
)val ( العكسيةاليت تلعب دور املتغري التابع، حيث أن هذا يؤكد طبيعة العالقة .  

لذلك تكتب العالقة الرياضية بينهما على   هذين املتغريين هي خطية وعكسيةإن نوع العالقة املوجودة بني
  val = - 0.566. prix + 0.019       :النحو اآليت

  
  :رضى الزبونو  العالقة بين القيمة المدركة 3.3.5

يف الربنامج اإلحصائي حتصلنا على القيم  satisو valمن خالل منذجة املعادالت املهيكلة للمتغريين  
) val(على شدة التأثري الذي متارسه القيمة املدركة  β3يدل املعامل  ]. β2 =0.807 ،P < 0.05، t =8,687[: التالية

، هذا يؤكد طبيعة العالقة الواحد الصحيح قريبة منو  ، نالحظ بأن إشارة النتيجة هي موجبة)satis(على الرضى 
  . ضىالقوية يف نفس الوقت، اليت متارسها متغري القيمة املدركة للعالمة على الر و  الطردية

 Nedjmaعلى ضوء النتائج السابقة حتققنا من صحة الفرضية الثانية اليت تنص بأن القيمة املدركة للعالمة 
ا تؤثر إجابيا   satis = 0.807. val + 0.187             ..              على الرضى 

  
  :رضى الزبونو  موقفال 4.3.5

معادالت مهيكلة حتصلنا على إلى  satisو attitالعالقة املوجودة بني املتغريين  عندما قمنا بنمذجة
ا تشري ) 1(أقرب جداً من  β4قيمة املعامل  ]. β4 = 0.249 ،P < 0.05،t =4.193[   :الدالالت التالية حبيث أ

الذي يلعب دور ) eng(اإللتزام الذي يلعب دور املتغري املستقل على ) conf(إىل شدة التأثري الذي يسببه الثقة 
ا تؤكد على طبيعة العالقة الطردية   satis = 0.249. attit + 0.059 .      املتغري التابع، حبيث أ

 Nedjmaطردية، على هذا األساس يؤثر رضى املستهلك بالعالمة و  العالقة املوجودة بني املتغريين خطية 
ا، إجيابيا   .إذا ميكننا القول بأننا حتققنا من صحة الفرضية الثالثة على ثقته 
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  خاتمة
املستقبلية  تيعترب الرضى عند الكثري من الباحثني، بأنه من أهم املتغريات الوسيطية املؤثرة يف السلوكيا

  . للزبائن، لذلك كان من املهم البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل نشوء هذا املتغري
 دمةاخلب رضى الزبونمن هذا البحث هو إبراز أهم العوامل أو املكونات اليت تؤثر يف كان اهلدف األول 

اهلدف الثاين كان القيام بتوضيح العالقات املوجودة بني . Nedjmaاملقدمة من طرف شبكة اهلاتف النقال 
أما  .موقف الزبونو  ،كةعلى غرار اجلودة املدركة، السعر املدرك، القيمة املدر  املتغريات املكونة لرضى املستهلك

  .اهلدف الثالث اهتم بالقيام بدراسة إمربيقية تأكدنا خالهلا من الفرضيات املوضوعة يف البحث
، Nedjma، إستنتجنا بأن اجلودة املدركة خلدمة العالمة البحثعلى ضوء النتائج املتحصل عليها يف هذا 

موقف و  أن القيمة املدركةو  بالسعر املدرك، تأثرت عكسيا أن هذه األخريةو  على القيمة املدركة هلا، أثرت طرديا
  . على رضى الزبائن إجيابيا الزبون أثروا بدورهم
ات كل واحدة منها على نظر اإلدارية، أعطى لنا هذا البحث التوضيحات املتعلقة بكل املتغري المن وجهة 

  حدى، 
  بالنسبة للجودة املدركة خلدمة العالمةNedjma  ا بتغطية جيدة، أي تتفادى جيب أن تتميز خدما

ق اليت يتجول جيب عليها أن تتواجد يف أغلب املناط أيضا. مرة اليت ميكن أن حتصل هلااإلنقطاعات املست
مه أو تفرحه عن طريق  فيها الزبون، وخاصة جيب عليها أن تقوم بإبالغ زبائنها بكافة املعلومات اليت 

  ؛أو حىت اإلتصال به مباشرة )sms(الرسائل القصرية 
  جيب أن حتافظ العالمةNedjma بني سعر  ن توفقعلى مسعتها وقيمتها يف السوق، للقيام بذلك عليها أ

او  وحدة التكلم عليها أن تقوم بالتصنيف احملكم لزبائنها  ، أيضا)سعر/أي أحسن عالقة جودة( بني جود
من خالل توفري اجلودة املناسبة بالسعر املناسب للزبون املناسب كون أن هذا األخري هو جد حساس عندما 

  ؛يتعلق األمر بالسعر
  إدخال الفرحة والسرور يف نفوسهم، ويتحقق ذلك عندما توفر و  بشىت الوسائل إلرضاء زبائنهاالقيام عليها

م، كأن تقوم باإلكثار من هدايا التعبئة، تلبية كل الوعود املقدمة هلم خ دمات تفوق أو تتوافق مع توقعا
إذا توفرت تلك . للزبون، حتقيق اإلبتهاج لديهم وبالتايل جيب أن يكون موقفهم إجيايب إجتاه العالمة

 أقصى مدة ممكنة، مما يزيد الشروط سيحاول املستهلك يف هذه احلالة اإلستمرار يف عالقته مع العالمة إىل
ا   .ال يفكر أبداً يف تغيريها بعالمة أخرىو  بقائه ويف هلاو  من تعلقه 
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مثلها مثل أي حبث إمربيقي، ال ميكن تفسري نتائج هذه الدراسة من دون أن نأخذ بعني االعتبار نقائص 
ن جييب عنها يف األحباث من جهة أخرى يثري هذا البحث تساؤالت جديدة تنتظر م. اليت يتميز به عملنا

  .املستقبلية
 فرد ال ميكنها بأي حال من ) 100(طبيعة عينتنا ميكن القول أنه حمدود، لذلك عينة متكونة من و  إن حجم

تمع اليت أقيمت عليه الدراسة، فالدراسات  األحوال أن نعمم النتائج اليت حتصلنا عليها، على كل أفراد ا
  ؛النتائج تشكل أولوية جيب إتباعهااليت نستطيع من خالهلا تعميم 

  بالنسبة لتحليل منذجة املعادالت املهيكلة للنموذج العملي إستعملنا الربنامج اإلحصائيstatistica   كانت
ذه الطريقة حسب  .MLطريقة التقدير املستخدمة هي  حيمل ) 2002(آخرين و  Rousselإن التحليل 

، لذلك أنصح الباحثني الذين يقومون )400(خاصة إذا جتاوزت  نوعًا ما حساسية اجتاه حجم العينة،
بدراسات مماثلة أن يستعملوا الربامج اإلحصائية اليت حتتوي على طريقة تقدير مالئمة للعينات ذات احلجم 

  ؛wlsو ADF: الكبري على غرار
 من تكييف  مكنتنا لغويارنسية إىل العربية، الفو  على الرغم من أنه بعض املقاييس املرتمجة من اإلجنليزية

  ؛أدوات قياس السالمل إال أنه كان من املستحسن تكييفها ثقافيًا لكي نتمكن من إحكام قياسها
  ا املستجوبون وليس مت التحصل على اإلجابات املوجودة يف اإلستمارة من خالل التصرحيات اليت أدىل 

  .نا عليها كانت على حسب تلك التصرحياتاملالحظة من طرفنا، على هذا األساس فإن النتائج اليت حتصل
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  ):01(الملحق رقم 
  إستمارة األسئلة): 01(جدول 

1  2  3  4  5  
  بتأكيد غير موافق  غير موافق  محايد  غير موافق  بتأكيد غير موافق

  
    
Qual1  تتمتعNedjma بتغطية جيدة.  
Qual2 تتميز تغطية Nedjma  ا متوفرة   .يف أهم املناطقبأ
Qual3 اخلدمات املقدمة من طرف Nedjma تتمتع جبودة عالية.  
Prix1  يتمتع سعر وحدة التكلمNedjma بأنه مناسب.  
Prix2 يتناسب سعر وحدة التكلم مع ما أستطيع دفعه.  
Val1 قمت بصفقة راحبة عندما قررت بأن أتعامل مع Nedjma .  
Val2 مراكز اخلدمة التابعة لـ Nedjma مهيأة بشكل جيد.  
Val3 تتمتع Nedjma بسمعة جيدة يف السوق.  
Attit1 طرف استفاديت من هدايا التعبئة املقدمة من Nedjma جتعلين أحس إحساس جيد.  
Attit2 اإلشرتاك مع Nedjma جيعلين أحس إحساس جيد.  
Satis1 عادة بنوعية اخلدمات املقدمة من طرف أنا راضي Nedjma.  
Satis2 أنا مسرور نظرًا الشرتاكي مع شبكة Nedjma .  
Satis3 جتربيت جيدة مع Nedjma يف العموم.  

  )02(ملحق رقم 
 بين المتغيرات االرتباطاتتحليل ): 02(جدول 

 مستوى االحتمال
p  

 الخطأ النوعي
Ξi  

T معامل اإلنحدار  اإلحصائي  
βi  

  العالقة السببية

0.000 0.028 12.91 0.611 (qual)-1->(val)  

0.000 0.019 14.64 0.566 - (prix)-1->( val) 
0.000 0.187 8.687 0.807 (val)-2->(satis)  
0.000 0.059 4.193 0.249 (attit)-2->( satis) 
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 )الجليةو  العالقات بين المتغيرات الكامنة(تقدير نموذج الهيكلي  ):03(جدول 

مستوى 
 االحتمال
<0.05 

T 

 Studentلـ 

1.96 <  

الخطأ 
  النمطي

المساهمة 
 التوفيقية
λ  

 
  الجليةو  المتغيرات الخفية

0.001 3.216 0.08 0.355 (qual)-1->[qual 2]  

0.000 4.882 0.121 0.590 )qual)-2->[qual 3[  

 0.001 2.492 0.072 0.630 (qual)-1->[qual 2]  

0.000 17.971 0.030 0.540 (val)-4->[val 2]  

0.003 1.966 0.075 0.335 (val)-5->[val 3] 

0.002 2.719 0.071 0.421 (val)-6->[val 5]  

0.003 1.964 0.322 0.503 (prix)-7->[prix 1] 

0.001 1.96 0.285 0.438 (prix)-7->[prix 2]  

0.000 7.726 0.062 0.482 (satis)-8->[satis 1]  

0.000 5.381 0.068 0.365 (satis)-9->[satis 2]  

0.000 8.375 0.095 0.792 (satis)-10->[satis 3]  

0.000 5.567 0.094 0.524 (attit)-14->[ attit 1]  

0.000 4.621 0.058 0.268 (attit)-14->[ attit 2]  

  
  :قائمة المراجع

  :قائمة المراجع باللغة العربية
 .الطبعة الثالثة. دار وائل للنشر والتوزيع. »تسويق اخلدمات«). 2005. (هاين حامد الضمور .1
، مذكرة »أمهية املزيج التسويقي يف ترقية اخلدمات السياحية «، )2009/2010(حاج عبد القادر فؤاد،  .2
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  حوكمة الشركات قراءة في نظام
 ولد محمد عيسى محمد محمود. د    

 مستغامن جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،  ) ب( حماضر أستاذ     

  
  :ملخص

يف التعامل مع خمتلف األطراف  ، وذلكوليةؤ أسلوب النزاهة والشفافية واملسعلى حوكمة الشركات  تستند
ا مثل  اجليدة احلوكمة آليات أنكما ،  ، العاملني وأصحاب األسهمنيولؤ اإلدارة، املسأعضاء جملس : املرتبطة 

 النمو وحتفيز املستثمرين، ثقة وتعزيز القرارات، اختاذ يف الشفافية وتكريس املال، رأس تكلفة ختفيض على تعمل
إضافة إىل العمل على جذب أصحاب  ،واإلداري املايل الفساد مكافحة يف اهام ادور  تلعب كما االقتصادي،
  .الكفاءات 

دف إىل إلقاء الضوء على    .حوكمة الشركاتنظام ويف هذا اإلطار جاءت هذه الدراسة اليت 
  . املزايا ،أصحاب األسهمحوكمة، النزاهة، الشفافية،  :الكلمات المفتاح

Résumé: 
La gouvernance d’entreprise met l’accent sur l’intégrité, la transparence et 

la responsabilité de la direction d’une entreprise envers différents acteurs situés à 
des échelons variés au sein d’une entreprise : membres du conseil 
d’administration, responsables, employés et actionnaires.   

Les bons mécanismes de gouvernance d’entreprise, réduisent le coût du 
capital, assurent une plus grande transparence décisionnelle, renforcent la 
confiance des investisseurs, stimulent la croissance économique, jouent un rôle 
important dans la lutte contre la corruption financière et administrative, et attirent 
des ressources humaines efficientes. 

A cet effet, la présente étude fait la lumière sur le système de la 
gouvernance d'entreprise.  
Mots clés: gouvernance, intégrité, transparence, croissance économique, 
corruption. 
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  :ةــمقدم
والتحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت اجتاحت العامل يف عقد التسعينيات من لقد وضعت األحداث 

، إضافة إىل أزمة الثقة مفهوم احلوكمة على قمة اهتمام جمتمع األعمال واملؤسسات املالية الدولية ،القرن العشرين
ارات واألزمات اليت عرفتها كربيات الشركات يف الواليات يإلاليت عصفت باحملاسبة يف السنوات األخرية نتيجة ا

األحداث أمهية احلوكمة كمنهاج  حيث أبرزت هذه worldcom ،1و enronاملتحدة األمريكية مثل شركة 
  .أمثل للمعاجلة والوقاية من األزمات

يارات واألزمات إىل ضعف هياكل احلوكمة أو عدم  ممارستها يف وعزت العديد من الدراسات تلك اال
ذا املفهوم، فقد حرص عدد من املؤسسات الدولية على تناوله  تلك الشركات، ونظرا للتزايد املستمر يف االهتمام 

بالدراسة والتحليل وتقدمي عدد من اخلطوط اإلرشادية لتدعيم إدارة الشركات من جوانبها املتعددة، والذي سيكون 
يزيد تطبيق حيث ، وأسواق املال املدرجة فيها وعلى االقتصاد بشكل عامله آثاره اإلجيابية يف املؤسسات نفسها 

ا على تعبئة  احلوكمة ثقة مجيع األطراف املعنية باالقتصاد، كما يؤدي إىل تعميق دور أسواق املال ورفع قدر
  2.املدخرات ورفع معدالت االستثمار

ا يؤثر يف جناح أعمال األسواق الناشئة، ويف الوقت الذي خيلق  وأصبحت حوكمة الشركات عامالً رئيسي
ا متزايدة ً ا من و  فيه االقتصاد العاملي فرص ا مهم ً أجواء تنافسية، يعد تأسيس ممارسات رشيدة حلوكمة الشركات جزء

ا دف للنجاح، وبالنسبة للشركات يعمل تطوير احلوكمة  رفع درجة تنافسيتها من خالل لى ع أية إسرتاتيجية 
تعزيز الشفافية، وحتسني اإلدارة وتطويرها، وضمان اختاذ قرارات إسرتاتيجية سليمة، والتعامل بطريقة عادلة مع 
املسامهني والعاملني والدائنني واألطراف األخرى ذات املصاحل، مما ينعكس على خفض كلفة رأس املال وحتسني 

  .األداء املايل للشركات
ا ك ا، كما أ ما تركز احلوكمة على وضع اآلليات الالزمة لوضع السياسات ومتابعة تنفيذها ومعرفة تأثريا

ا مبا خيدم مصاحل املسامهني والشركاء يف تلك املؤسسات   3.تشرف على الرقابة الداخلية ألنظمة املؤسسة وإدار

                                                             
، االقتصاد واإلدارة: جملة جامعة امللك عبد العزيز، )حالة السعودية(جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات، الرحيلي، عوض بن سالمة -1

لد   180، العدد األول، ص 22ا
جملة حبوث ، )دراسة حالة بورصة قطر(االستثمار يف أسواق املال اخلليجية ودورها يف جذب االستثمارات األجنبية أبوعمشة، حممد كمال، -2

  99، ص2013ربيع  -شتاء ،62-61، مركز دراسات الوحدة العربية،العددان اقتصادية عربية
 .36ص ، )2003القاهرة،  لتنمية اإلدارية،املنظمة العربية ل( قضايا وتطبيقات، : زهري عبد الكرمي، احلكمانية الكايد، - 3
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الشركات اليت يستثمرون أمواهلم فيها أمر الجدال فيه، طاملا أن تلك  إن اهتمام املستثمرين حبوكمة
ا تعمل ضمن أطر شفافة تؤدي إىل محاية حقوق  ا من ناحية األداء املؤسسي، لكو الشركات تتفوق على نظريا

  .شركائها، فتتوافر لديها عناصر جاذبة لالستثمار
  :ليإشكالية املوضوع كما ي صياغةوعلى ضوء ماسبق ميكن 

  حوكمة الشركات؟ تطبيق نظام هي فوائد ومزايا ما
  :سيتم تناول املوضوع من خالل احملاور التالية يةاإلشكال ههذملعاجلة 

 ؛مفهوم حوكمة الشركات: أوال  
 ؛الشركاتمبادئ حوكمة : نياً ثا   
 ؛قواعد حوكمة الشركات: لثاً ثا  
 ؛حوكمة الشركات حمددات: رابعا  
 حوكمة الشركاتتطبيق نظام  فوائد ومزايا: خامسا.  

 
  مفهوم حوكمة الشركات: أوال

 ألعمال كنتيجة  4،ترجع بوادر االهتمامات مبفهوم حوكمة الشركات إىل الثالثينات من القرن املنصرم
الرتمجة العربية لألصل االجنليزي إىل  التعبري حوكمة الشركات ويشري .إدارة األعمالجمال  يف االقتصاديني
اإلدارة الرشيدة، : مثل مصطلحات عدة حيث مت سابقا إطالق، العربيةوالذي توصل إليه جممع اللغة : للمصطلح

  .الضبط املؤسسي، التحكم املؤسسي، احلاكمية املؤسسية، ومصطلحات أخرى، اإلدارة اجليدة
وما رافقها من  1997وخاصة مع انفجار األزمة اآلسيوية عام  باهتمام بالغ وكمةاحل حظي مفهوموقد 

بشكل و  تزايد تداولهلي، و فضائح مالية أدت إىل إفالس العديد من الشركات واملصارف الكربى على مستوى العامل
يارات كثريوتعرض ال القرن احلايلمع مطلع  واسع  التالعباتنتيجة  ،خانقةأزمات مالية و  من الشركات العاملية ال

  .ذه الشركاتهل واحملاسبية اليت أطالت القوائم املاليةاإلخفاقات والفضائح املالية و 
كل هذه األحداث جعلت مفهوم احلوكمة على رأس اهتمامات منظمات األعمال واملنظمات الدولية 

لتفادي األزمات  والشركات آلية عملية لتطبيق هذا املفهوم يف املصارفمن اجل وضع  واجلهات الرمسية
خاصة املسامهني  مستخدمي املعلومات املالية ممثلني يف كافة األطراف أصحاب املصاحل،والستعادة ثقة املالية

يف مدى دقة وسالمة املعلومات املفصح عنها من جانب إدارة الوحدة  املالية األوراقواملتعاملني يف سوق 

                                                             
4 -Thierry WIEDEMANN-GOIRAN et autres, développement durable et gouvernement 

d’entreprise :un dialogue prometteur, édition d’organisation, 2003, p102. 
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ملعتمدة من مراقيب احلسابات االقتصادية من خالل القوائم والتقارير املالية املنشورة،وبالتايل جودة تلك التقارير ا
  5.املعينني من قبل اجلمعية العامة للشركة

تناولتها، حيث عرفتها منظمة  وتعددت التعريفات املقدمة ملصطلح احلوكمة، بتعدد وجهات النظر اليت
ا OCDE ةاالقتصاديوالتنمية التعاون   ذلك النظام الذي يتم من خالله توجيه وإدارة شركات األعمال،:" بأ

احلقوق واملسؤوليات بني خمتلف األطراف ذات الصلة بنشاط الشركة مثل جملس اإلدارة  وحيدد هيكل احلوكمة
واملسامهني وأصحاب املصاحل، كما حيدد قواعد وإجراءات اختاذ القرارات املتعلقة بشؤون الشركة،كذلك حيدد 

  6 ".ئل الرقابة على األداءاهليكل الذي يتم من خالله وضع أهداف الشركة ووسائل حتقيقها ووسا
حوكمة الشركات هي نظام : "حوكمة الشركات كما يلي 1992الصادر سنة  Cadburyر جلنة كما عرف تقري  

 ".مبقتضاه تدار الشركات وتراقب
جمموعة اهلياكل والعمليات الالزمة لتوجيه وضبط " 7:اأبوتعرف مؤسسة التمويل الدولية احلوكمة 

 اإلدارةجملس  وأعضاءاملؤسسات وحتديد توزيع احلقوق والواجبات بني املشاركني الرئيسيني يف املؤسسة كاملسامهني 
  ."اخلاصة باختاذ القرارات بشأن أمور الشركة واإلجراءاتواملدراء،وكذلك حتديد القواعد 

ا وعرف معهد املدققني الداخليني احلوكمة تلك العمليات اليت تتم من خالل اإلجراءات " :على أ
املستخدمة من ممثلي أصحاب املصاحل من أجل توفري اإلشراف على إدارة املخاطر ومراقبتها والتأكيد على كفاءة 

  8."ؤسسيةالضوابط الجناز األهداف واحملافظة على قيم الشركة من خالل احلوكمة امل
اوهناك من يعرف احلوكمة   جمموعة قواعد تستخدم إلدارة الشركة من الداخل،ولقيام جملس اإلدارة :"9بأ

  . " باإلشراف عليها حلماية املصاحل واحلقوق املالية للمسامهني

                                                             
.15، ص )2007الدار اجلامعية، اإلسكندرية، (الشركات، عبد الوهاب نصر وشحاته، السيد شحاته، مرجعة احلسابات وحوكمة  علي، -5  
 :بريش، عبد القادر، قواعد تطبيق مبادئ احلوكمة يف املنظومة املصرفية مع إشارة إىل حالة اجلزائر، مقال منشور باللغة العربية يف جملة -6

Revue des reformes économiques et intégration en économie mondiale, école supérieure de 
commerce - Alger, No : 01- 2006, p03  

  ،عمان دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،( حاكم حمسن وراضي، محد عبد احلسني، حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطر، الربيعي، -7
   .25ص ،)2013

 دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،(املؤسسية واألداء املايل االسرتاتيجي للمصارف،  طالب، عالء فرحان واملشهداين، إميان شيحان، احلوكمة -8
   2ص ،)2011 عمان،

أمهية تطبيق معايري احلوكمة الرشيدة وقواعدها يف املؤسسات والبنوك املالية بدول جملس التعاون وأثره : اهلزاع، وليد بن نعمة، حوكمة الشركات -9
 15:، ص2009تصاد اخلليجي، جملس التعاون اخلليجي، إدارة البحوث والدراسات، االجيايب على تنامي االق
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ا تشري بشكل عام  على تعريف حمدد وجامعتعريفات احلوكمة وعدم اتفاقها  نوعورغم ت  القواعد جمموعة إىلإال أ
صاحل مجيع األطراف م مبا خيدم داخل املؤسسةسالمة ونزاهة كافة التصرفات والسلوكيات  تضمن اليت إلجراءاتوا

   .ااملرتبطة 
من  املعنية واملرتبطة بنظام حوكمة الشركات، وذلك األطرافالتعاريف ميكن استنتاج  على هذه وبناء

 :خالل الشكل التايل
الشركات حوكمة بنظام المعنية األطراف ):1( رقم الشكل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحث بعد االطالع على مصادر عدة
  
  

الشركات حوكمة بنظام المعنية األطراف  

اإلدارة مجلس نو المساهم  المصالح أصحاب اإلدارة   

واملسامهون هم مالك 
الشركة الذين يقومون 

بانتخاب واختيار 
وهؤالء ، جملس اإلدارة

رأس  ناملسامهون يقدمو 
للشركة، وذلك املال 

دف تعظيم الربح 
م من  وتعظيم ثرو

خالل ما سيحصلون 
عليه من أرباح عند 

 .توزيعها

لس يتم  وهذا ا
 قبلانتخابه من 

املسامهني، ويسهر على 
محاية حقوقهم واحملافظة 

كما يرسم . عليها
السياسات العامة اليت 
ستسري عليها اإلدارة 

التنفيذية للشركة وتطبيق 
حوكمة الشركات د قواع

 بشكل صحيح وسليم

ولة يف ؤ وهي اجلهة املس
الشركة عن تقدمي 

التقارير اخلاصة باألداء 
الفعال إىل جملس 

كما أن اإلدارة ،  اإلدارة
تكون مسئولة عن 

تعظيم أرباح الشركة 
وزيادة قيمتها باإلضافة 

إىل مسئوليتها يف 
اإلفصاح والشفافية يف 
املعلومات اليت تنشرها 

 .سامهنيللم

وهم األطراف 
ذات العالقة 

باملؤسسة، سواء  
أطراف  كانت

داخلية أم 
 خارجية،

كالدائنني 
والبنوك واملوردين 
   والعمال
 واإلدارة
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  مبادئ حوكمة الشركات : ثانيا
لقد أدى االهتمام املتزايد مبفهوم احلوكمة، إىل حرص العديد من املؤسسات على غرار منظمة التعاون 

ممثال يف جلنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك  BISوالتنمية االقتصادية، وبنك التسويات الدولية 
  . يقهالدويل، على دراسة هذا املفهوم وحتليله ووضع معايري حمددة لتطب

ويف الواقع، جند أنه كما اختلفت التعريفات املعطاة ملفهوم احلوكمة، فقد اختلفت كذلك املعايري اليت حتكم 
عملية احلوكمة، وذلك من منظور وجهة النظر اليت حكمت كل جهة تضع مفهوما هلذه املعايري، ونورد فيما يلي 

  :أهم هذه املبادئ وفقا جلهة إقرارها
  :الشركات وفقا لمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية مبادئ حوكمة -1

يارات املالية اليت اجتاحت بعض دول العامل وكذلك تعرض العديد من الشركات واملؤسسات  أدت اال
اجتاه اغلب بلدان العامل حنو اعتماد اقتصاد السوق، إىل حبث البنك الدويل وصندوق النقد و  املالية إىل اإلفالس

األعمال واملستثمرين واالحتادات املهنية وغريها من اإلطراف املعنية مع منظمة التعاون االقتصادي  الدويل، وقطاع
وقد جتسدت نتائج ذلك خالل اجتماع جملس ، حول حوكمة الشركات اإلرشاداتو  والتنمية جمموعة من املعايري

مبادئ مخس حيث مت اعتماد وإقرار  1999،10على املستوى الوزاري يف سنة  ةاالقتصاديوالتنمية منظمة التعاون 
  .متت مراجعتها وإضافة مبدأ سادس إليها 2004 يف عام انه إال ،أساسية للحوكمة

لزِمة وإمنا تقدم خطوط تشكل و  ُ هذه املبادئ مرجعية يف حوكمة الشركات على املستوى الدويل، وهي غري م
تساعد بقية بلدان العامل يف و  11،لتنمية االقتصاديةللدول األعضاء يف منظمة التعاون وا إرشادية يف جمال احلوكمة

  .والتنظيمية ملوضوع حوكمة الشركاتإطار جهودها لتقييم وحتسني األطر القانونية واملؤسسية 
اوتتضمن     12:يلي ما 2004 عام منظمة التعاون والتنمية االقتصادية املعايري واملبادئ اجلديدة اليت أقر

جيب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزيز : ضمان وجود أساس إلطار فعال حلوكمة الشركات -
ا يتوافق مع أحكام القانون،وان حيدد بوضوح تقسيم املسؤوليات فيما  كما جيب أن،  شفافية األسواق وكفاء

  ؛بني السلطات اإلشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة

                                                             
 القاهرة،  الدار اجلامعية،(تطبيقات احلوكمة يف املصارف، ): التجارب –املبادئ  - املفاهيم(محاد، طارق عبد العال، حوكمة الشركات  -10

  . 39ص ، )2005
11- olivier MEIER,Guillaume SCHIER , entreprises multinationales : stratégie, restructuration, 

gouvernances, Dunod, Paris, p 272 
        ،)2010 اإلسكندرية، الدار اجلامعية،(  أمحد، إبراهيم سيد، حوكمة الشركات ومسؤولية الشركات عرب الوطنية، وغسيل األموال، -12

  165 - 164:ص ص
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واليت تشمل نقل ملكية األسهم، واختيار جملس اإلدارة، واحلصول على عائد  :املسامهنيحفظ حقوق مجيع  -
  ؛يف األرباح، ومراجعة القوائم املالية، وحق املسامهني يف املشاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية العامة

يف الدفاع عن حقوقهم وتعين املساواة بني محلة مجيع األسهم، وحقهم  :املساواة يف معاملة مجيع املسامهني -
وكذلك محايتهم من أي عمليات استحواذ  األساسية، على القرارات والتصويت يف اجلمعية العامةالقانونية، 

  ؛الطالع على كافة املعامالت مع أعضاء جملس اإلدارةإضافة اىل حقهم يف ا، أو دمج مشكوك فيها
  ؛البنوك والعاملني ومحلة السندات :محاية حقوق أصحاب املصاحل الذين هلم عالقة بالشركة مثل -
وكذلك  ،واملوردين والعمالء، واليت تشمل احرتام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك احلقوق -

  ؛آليات مشاركتهم الفعالة يف الرقابة على الشركة وحصوهلم على املعلومات املطلوبة
واليت تتناول اإلفصاح بطريقة عادلة بني مجيع املسامهني وأصحاب املصاحل عن املعلومات  :اإلفصاح والشفافية -

اهلامة اليت يؤدي حذفها أو عدم التصريح عنها إىل التأثري يف القرارات املتخذة من قبل مستخدمي هذه 
  ؛املعلومات

، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه واليت تشمل هيكل جملس اإلدارة وواجباته القانونية:مسئوليات جملس اإلدارة -
 .األساسية، ودوره يف اإلشراف على اإلدارة التنفيذية

  
  الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوكمةمبادئ ال): 2( رقم الشكل

  
  
  
  
  
  
  
  

  85ص مرجع سبق ذكره، ،شحاتهو  عبد الوهاب نصر ،علي :لمصدرا
  
  

الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حوكمةمبادئ ال   

ضرورة وجود 
إطار فعال 

  الشركات حلوكمة

ضمان 
محاية 
حقوق 
 املسامهني

ضمان نفس 
 املعاملة العادلة
بني كافة 
 املسامهني

 اإلفصاح
 والشفافية

محاية حقوق 
أصحاب 
 املصاحل

على  التأكيد
مسؤولية 

اإلدارةجملس   
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  :صرفية الفعالةبازل للرقابة الممبادئ لجنة  -2

األساسية للرقابة املصرفية الفعالة الصادرة لمبادئ لعدلة ومنقحة نسخة م 2006جلنة بازل يف عام  نشرت
املبادئ جيب أن يتناسب مع هيكل البنك وحجمه ووزنه  وأقرت اللجنة أن تفعيل هذه، 1997يف سنة 

  13.االقتصادي وهيكل املخاطر به
وضعتها  اجلهاز املصريف، وذلك من خالل املعايري اليت تؤدي املمارسة السليمة للحوكمة إىل دعم وسالمةو 

 :ذه اللجنةهمبادئ وفقا لتقرير  واليت يبلغ عددها مثانية، لجنةهذه ال
 تكون التأكد من كفاءة أعضاء جملس اإلدارة وإدراكهم الكامل ملفهوم احلوكمة ودورهم يف هذا اإلطار، وأن -

  ؛لديهم القدرة على إصدار القرارات واألحكام املناسبة إلدارة شئون البنك وأعماله اليومية
  ؛وضع األهداف اإلسرتاتيجية للبنك من قبل جملس اإلدارة ومتابعتها -
 ووضع قواعد وحدود واضحة هلا، واملساءلة، التوزيع السليم للمسئوليات من قبل أعضاء جملس اإلدارة -

  ؛خل البنك سواء ألنفسهم أو جلميع العاملني على حد سواءواحملاسبة دا
  ؛وجود نظام فعال للرقابة الداخلية يف البنك، وإدراك املراقبني ألمهية دورهم -
مراقبة خاصة ملراكز املخاطر يف املواقع اليت يتصاعد فيها تضارب املصاحل، مبا يف ذلك عالقات العمل مع  -

  ؛املسامهني واإلدارة العليا املقرتضني املرتبطني باملصرف وكبار
ا مع الثقافة العامة للبنك ومع اإلسرتاتيجية واألهداف  - أن تتوافق سياسات املكافآت املالية واحلوافز وتطبيقا

  ؛طويلة األجل
  ؛توافر الشفافية واإلفصاح يف كافة أعمال وأنشطة البنك واإلدارة، ويف التقارير الصادرة عنها -
لس  - اهليكل  واإلدارة التنفيذية العليا للبيئة التشريعية اليت حتكم العمل يف البنك وكذلكتفهم أعضاء ا

 .التشغيلي فيه، وااللتزام الكامل بالقوانني والتعليمات السارية
  

  :معايير مؤسسة التمويل الدولية  -3
دف من ورائها  قواعد ومعايري بوضع 2003يف عام  مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدويل قامت

  14:وذلك على النحو التايل، على اختالف أشكاهلا املؤسساتيف دعم احلوكمة إىل 
  ؛أن تكون املمارسات جيدة ومقبولة -
  ؛تضمن احلكم اجليد اجلديد إضافيةخطوات  -

                                                             
   3-2:، العدد الثالث، ص ص2010نشرة توعوية، الكويت، أكتوبر، ، إضاءات معهد الدراسات املصرفية، -13
  .167، مرجع سبق ذكره، ص إبراهيم سيدأمحد،  -14
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  ؛حسني احلكم اجليد حمليالتإسهامات أساسية  -
  .القيادة    -

  
  .قواعد حوكمة الشركات: لثاثا

  15:نذكر منها حلوكمة الشركات، مهمة تشكل الدعائم األساسيةهناك قواعد 
 اليت تضمن الثقة والنزاهة واملوضوعية يف إجراءات إدارة الشركة واإلفصاح السليم ويف الوقت : الشفافية

وتؤمن هذه . املايل، واألداء، وحقوق امللكية املناسب، عن املوضوعات املهمة كلها املتعلقة يف الشركة كاملركز
وأن تكون املعلومات صحيحة وواضحة وكاملة . ا وغري مايلمالي اة توصيل معلومات حماسبية وإفصاحالدعام

ال هلا إلعداد حتليل مفيد حول عمليات الشركات أو املؤسسة، ، إىل كل األطراف ذات املصلحة مبا يتيح ا
 ؛واألساسيات االقتصادية فيها

 ن يتخذون القرارات يف الشركة أو املؤسسة، أو الذين ينفذون وهي قاعدة تقضي مبحاسبة الذي: المساءلة
م وأعماهلم جتاه الشركة واملسامهني وإجياد آلية لتحقيقها   ؛األعمال، عن نتائج قرارا

 ا توفري هيكل تنظيمي واضح حيدد نقاط السلطة واملسؤولية،: المسؤولية وحماسبة جملس اإلدارة  ويقصد 
. فضالَ عن وجود نظام فعال للرقابة الداخلية. ومتخذي القرارات عن مسؤوليتهم جتاه الشركة واملسامهني

وتعمل الشركة يف إطار أنظمة وقوانني ولوائح تنظيمية تتم مراجعتها بشكل دوري، كما جيب أن يتوفر نظام 
 ؛سلوك أخالقي ومهين فعال

 املالية من مسؤولية إدارة الشركة  التقارير إعداد ألن اونظر ، املايل واإلبالغ املالية القوائم وضوح وتعين: الوضوح
شفافية وعدالة هذه القوائم و  فعليه جيب على جملس إدارة الشركة اختاذ اخلطوات اليت تضمن وضوح

ا يق أن تتحرى الفهم ولغرض حتقيق هذا اهلدف على اإلدارة وعن طريق جلنة التدق، واإليضاحات املتعلقة 
 ؛العام للقوائم املالية

 مثل اهليمنة من رئيس قوي للشركة أو مساهم  ، وهي اآللية اليت تقلل أو تلغي تضارب املصاحل: االستقاللية
الس، وتعيني اللجان، إىل تعيني مدقق  كبري على جملس اإلدارة، وهذه اآللية تبدأ من كيفية تشكيل ا

                                                             
 جملة، )حالة دراسية للشركات املسامهة العامة العمانية(والقوانني والتعليمات  رحياوي، مها حممود رمزي، الشركات املسامهة ما بني احلوكمة -15

لد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة  .98- 97: ، ص ص2008 األول ، العدد24 ا
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 يقوم مبمارسة عمله مبا تقتضيه العناية واألصول املهنية يف عملية املراجعة، خارجي مستقل كفء مؤهل،
 ؛يقدم تأكيدات خارجية بأن القوائم املالية متثل بصدق املركز املايل وأداء الشركةو 
 ا ما تكون من األعضاء املستقلني يف جملس اإلدارة ومتارس دورها الرقايب بالعمل على تعزيز غالب:لجنة التدقيق

، وتعمل على ضمان استقالليتهم عن اإلدارة. الية وكفاءة املدققني الداخليني ومدققي احلسابات اخلارجينيفع
وتقدمي التقارير اخلاصة بذلك، ومتابعة تنفيذ هذه التقارير للتأكد من قيام إدارة الشركة بتنفيذ التوصيات 

ذه التقارير  ؛الواردة 
 ني كافة مبن فيهم مسامهو األقلية واملسامهون األجانب وإدراج ضمان معاملة متساوية للمسامه: العدالة

واالعرتاف حبقوق كل األطراف ذات . نصوص خاصة حبماية مسامهي األقلية يف النظام األساسي للشركة 
 . املصاحل اليت ينشئها القانون واإلفصاح عنها

  
  لحوكمة الشركات األساسية الدعائم): 3( رقم الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .الباحث إعدادمن  :المصدر
  

   

حوكمة الشركاتل األساسية الدعائم  

  العدالة

  المساءلة

 الشفافية

 الوضوح

 المسؤولية

 االستقاللية

التدقيق لجنة  
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  محددات حوكمة الشركات: رابعا
احلوكمة جيب أن تتوافر جمموعة من احملددات تطبيق  لكي تتمكن الشركات من االستفادة من مزايا

والضوابط اليت تضمن التطبيق السليم ملبادئ احلوكمة وتشتمل هذه احملددات علىى جمموعتني خارجية وداخلية 
  :ومها

 16:المحددات الداخلية -1
وتشري إىل القواعد واألسس اليت حتدد كيفية اختاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة بني اجلمعية  

العامة وجملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني، واليت يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إىل تقليل 
  .التعارض بني مصاحل هذه األطراف الثالثة

 : المحددات الخارجية  -2
 العائد بني التعارض وتقليل الشركة، إدارة حسن يضمن وترجع أمهية احملددات اخلارجية إىل أن وجودها

  .اخلاص والعائد االجتماعي
  17:ما يلي إىلاحملددات اخلارجية ري وتش

قوانني : االقتصادي مثلوالذي يشتمل على القوانني املنظمة للنشاط  يف الدولة، املناخ العام لالستثمار -
     ؛املنافسة، ومنع املمارسات االحتكارية واإلفالس م، وتنظيوالشركات املال سوق

 ؛كفاءة القطاع املايل يف توفري التمويل الالزم للمشروعات -
 ؛درجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج -
وبعض املؤسسات ذاتية التنظيم اليت تضمن عمل األسواق بكفاءة ، كفاءة األجهزة واهليئات الرقابية -

 األوراقإضافة اىل الشركات العاملة يف سوق  اجلمعيات املهنية كاملدققني واحملاسبني واحملامني،: ومنها
  .املالية

  

  

  

 
                                                             

   .163أمحد، إبراهيم سيد، مرجع سبق ذكره، ص -16
  .46مرجع سبق ذكره، ص  طالب، عالء فرحان واملشهداين، إميان شيحان، -17
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  الشركات حوكمة محددات): 4( رقم الشكل    
  المحددات الداخلية                                             المحددات الخارجية                                

  ةــــخاص                              يةـــتنظيم                       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  47ص، مرجع سبق ذكره، إميان شيحان، املشهداينو  عالء فرحان، طالب :المصدر
  

   حوكمة الشركات نظامتطبيق  فوائد ومزايا: خامسا
، يضمن التطبيق اجليد للحوكمة حتقيق العديد من املنافع واملزايا، كتعزيز العدالة والشفافية واملعاملة النزيهة

 مشاكل يف االنزالق جتنبو ، اإلداريو  احلد من مظاهر الفساد املايلو ، حلصول على رأس املال وجذب املستثمرينوا
يارات حدوث ودرء ومالية حماسبية وإدارة ، إضافة إىل استقطاب املواهب وأصحاب الكفاءات، املصرفية اال

والقضاء على مفهوم تعارض  ،ومعاجلة تعاقب األجيال يف الشركات العائلية، املخاطر، وإدارة منو وتوسع الشركة
  :وهذا ما سنتعرض إليه فيما يلي، املصاحل

يعمل نظام حوكمة الشركات على ضمان العدالة والشفافية  :تعزيز العدالة والشفافية والمعاملة النزيهة -1
املسامهني واملستثمرين وغريهم من أصحاب املصلحة املشرتكة، حيث أن  واملعاملة النزيهة جلميع األطراف من

اإلجراءات اليت تتبناها إىل العمل على ضمان سري عمل هذه الشركات وفق و  احلوكمة تسعى من خالل القوانني
  18.املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية للشركة والصادرة من اجلهات التشريعية اإلجراءات

                                                             
  .52ص، )2011 الكويت، مكتبة آفاق،( احتاد الشركات االستثمارية، حوكمة الشركات،  -18

 املسامهون
 أصحاب املصاحل

 جملس اإلدارة

التنفيذية اإلدارة  

.القوانني املنظمة*   

.كفاءة القطاع املايل*   

تنافسية األسواق * 
.وعناصر اإلنتاج  

.كفاءة األجهزة الرقابية*   

 

لالستثمار املناخ العام  

.مؤسسات خاصة*   

.مدققون*   

.حماسبون*   

.مهنيون*   

.مستشارون*   



 حوكمة الشركات قراءة في نظام ولد محمد عيسى محمد محمود. د

 

265 
 

هي ازدياد إتاحة  إن من أهم الفوائد اليت تنشأ من حوكمة الشركات،: رأس المال وجذب المستثمرين تدفق -2
حيث ستزيد من ثقة املستثمرين واملسامهني يف أداء املؤسسات،  تمويل احمللية أو الدولية للشركات،مصادر ال

الشراكات األجنبية يف االقتصاد والشركات، ذلك أن أي مستثمر أجنيب يبحث عن وخاصة ثقة املستثمر األجنيب و 
مواله سوف ويؤدي تطبيق نظام احلوكمة إىل اقتناعه بأن استثماراته وأ. بيئة استثمارية قوية حتمي استثماراته وتنميها

  19.تدار بالطريقة اليت يضمن من خالهلا تنمية أرباحه
مما ينعكس اجيابا على القيمة السوقية لألسهم، وتنافسية املؤسسات يف أسواق املال، وخاصة يف ظل 

 على زيادة كفاءة استخدام املوارد وتعظيم قيمة الشركة، مما جيعلهاو  20،استحداث أدوات وآليات مالية جديدة
  .قادرة على خلق فرص عمل جديدة، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق الكفاءة والتنمية االقتصادية املطلوبة

توصلت العديد من الدراسات إىل أن إتباع املبادئ السليمة  :اإلداريو  الحد من مظاهر الفساد المالي -3
ويساهم يف تشجيع وترسيخ الشفافية  للحوكمة يؤدي إىل توفري االحتياطات الالزمة ضد الفساد املايل واإلداري،

، حيث يساعد املدققون اخلارجيون الشركات على حتقيق املساءلة والنزاهة وحتسني عمليات يف احلياة االقتصادية
  21.املؤسسة، وبالتايل التقليل من خماطر الفساد املايل واإلداري

الشركات على التحكم يف أداء الشركة من خالل املسامهة يف منع أو احلد من ارتكاب  وتعمل حوكمة
املخالفات والتصرفات الغري قانونية عن طريق التزامها بالقوانني واللوائح املنظمة ألعمال الشركة والتزامها باملسؤولية 

ية مبا يؤثر على سلوك قرارات االستثمار وبالتايل األخالقية والبيئية، األمر الذي يزيد من درجة الثقة يف قوائمها املال
  . تداول أسهمها يف األسواق املالية

تساعد احلوكمة يف : المصرفية االنهيارات حدوث ودرء ومالية محاسبية مشاكل في االنزالق تجنب -4
وكذلك جتنب حدوث  جتنب املشاكل احملاسبية واملالية، وتعزيز ودعم استقرار أنشطة الشركات العاملة باالقتصاد،

يارات األجهزة املصرفية أو أسواق املال احمللية والعاملية واملساعدة يف حتقيق التنمية واالستقرار االقتصادي  22.ا
 إن تأسيس إطار قوي حلوكمة الشركات، يساعد على تقييم املخاطر بصورة أكثر فاعلية،: إدارة المخاطر -5

 .واالستجابة السريعة للتغريات يف بيئة األعمال
                                                             

   .51، صسابقمرجع  ،احتاد الشركات االستثمارية -19
   30/04/2013: تاريخ املطالعة ، www.hawkama.net: أمهية حوكمة الشركات، من على املوقع -20
: تاريخ املطالعة آليات احلوكمة ودورها يف احلد من الفساد املايل واإلداري يف الشركات اململوكة للدولة، التميمي، عباس محيد، -21

   www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/2.doc :على املوقع 16/05/2013
 جملةوتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الشركات املسامهة العامة األردنية،  حممود، قواعد احلوكمة الشواورة، فيصل -22

لد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة  .128، ص2009، الثاين ، العدد 25ا
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يساعد إطار حوكمة الشركات القائم على أسس صحيحة، الشركات على : وتوسع الشركة إدارة نمو -6
مواجهة متطلبات وحتديات توسعها ومنوها، ومن العناصر األساسية حلوكمة الشركات السليمة هو وجود جملس 

ا يف توجيه إسرتاتيجية الشركة للنمو وضمان أال يؤثر النمو إدارة قوي، يعمل كما ينبغي، األ مر الذي يعد أساسي
لس أن حيدد رؤية واضحة ملستقبل الشركة وأن يصنع قرارات للتقدم على هذا  على جناح الشركة، وجيب على ا

  .الطريق بأسلوب مقصود وواضح واسرتاتيجي
احلوكمة حتفز الشركات على سلوك النهج القومي والسليم يف إن : القضاء على مفهوم تعارض المصالح -7

. تعاملها مع األطراف ذات العالقة،و بني مجيع الفئات املختلفة يف الشركات سواء من داخلها أو من خارجها
  .حيث أن التعامل مع األطراف ذات العالقة إذا ما أسيء استغالله قد يؤدي إىل تعرض الشركات لبعض املآزق

إىل الشركات العائلية ن تصل نسبة يف بعض البلدا: جة تعاقب األجيال في إدارة الشركات العائليةمعال -8
إال أن هذه الشركات  ،23ومن مث تساهم بنسبة كبرية يف النمو االقتصادي ،إمجايل الشركات من %90 حوايل

ا وما قد ينجر عنه من أزمات، وينشأ هذا املشكل عادة عندما يقرتب  عرضة ملشكل تعاقب األجيال يف إدار
مؤسس الشركة أو كبري العائلة من التقاعد، أو يصبح لسبب آخر غري قادر على االستمرار يف وظائف اإلدارة، 
وإذامل تكن مسألة تعاقب األجيال قد متت مناقشتها أو تسويتها، ميكن أن يتسبب االنتقال يف أزمة شديدة 

وهنا تساعد حوكمة الشركات يف معاجلة هذا  على السلطة بني أفراد العائلة،للشركة، حينما يشتد التنافس 
ا يف تلك العملية، مما يعمل  ً ا للغاية ونافع ا مهم ً اإلشكال، حيث يلعب جملس إدارة قوي داخل الشركة العائلية دور

   24.وح والشفافيةعلى إجياد بيئة إجيابية داخل الشركة وبني أفراد العائلة، وذلك بتشجيع التواصل املفت
متثل القوى العاملة جمموعة أساسية من جمموعات أصحاب : استقطاب المواهب وأصحاب الكفاءات -9

ا، باعتبارها من أمثن  ا استقطاب املواهب واالحتفاظ  املصاحل يف كل مؤسسة، وميكن للشركة من خالل شهر
انت مكان عمل مفضل أم ويؤثر صيت ومسعة الشركة يف حتديد ما إذا ك وأكرب األصول قيمة يف الوقت احلاضر،

الشركة اليت تعترب مكان عمل مفضل ستجذب قوى عاملة متتاز مبهارات أفضل وإنتاجية أعلى،إال  ال، حيث أن
 25.أن حتقيق تلك السمعة تتطلب مراقبة متواصلة لسياسات الشركة وللبيئة التنافسية

                                                             
 سطسغأواشنطن، الشركات يف األسواق الناشئة،  حوكمة: مركز املشروعات الدولية اخلاصة، نصائح إرشادية لتحقيق اإلصالح االقتصادي -23

  11ص ، 2008
جتارب : مركز املشروعات الدولية اخلاصة واملنتدى العاملي حلوكمة الشركات، تشجيع حوكمة الشركات يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا -24

  .6ص، 2011فرباير واشنطن، وحلول، 
  .1، صاملرجع نفسه -25



 حوكمة الشركات قراءة في نظام ولد محمد عيسى محمد محمود. د

 

267 
 

الشركات على القيام بدور اجتماعي أكثر فاعلية،  تشجع احلوكمة،: للشركات دعم الدور االجتماعي-10
تمع ليس فقط مستهلك،  تمع، وان ا ا ليست مبعزل عن ا حيث أصبحت بعض الشركات واملؤسسات تدرك أ

مثل تنفيذ الدراسات والبحوث اليت  فاجتهت إىل توسيع أنشطتها لتشمل ما هو أكثر من النشاطات اإلنتاجية،
تمع والبيئة واالقتصاد، آخذتًا بعني االعتبار األركان الثالثة للتنمية املستدامة النمو : تعود بالنفع للشركة وا

  26.االقتصادي والتقدم االجتماعي ومحاية البيئة
 حقيق التنمية االقتصاديةتكآلية لحوكمة الشركات   ):5( رقم الشكل

 
  
 
 
 
 
 
  

  إعداد الباحث من :المصدر

  
  :خاتمـــة

يارات االقتصادية واألزمات املالية اليت  لقد تعاظم االهتمام مبفهوم حوكمة الشركات يف أعقاب اال
يار جدار برلني وحتول العديد  انفجرت يف دول شرق آسيا وأمريكا الالتينية وروسيا، وتفكك االحتاد السوفييت وا

يارات املالية  من دول العامل خالل العقد األخري من القرن العشرين إىل النظم االقتصادية الرأمسالية، ناهيك عن اال
قد األول من اليت اجتاحت االقتصاد األمريكي خالل الع -نتيجة تالعب الشركات يف قوائمها املالية -واحملاسبية

  .واليت أدت إىل إفالس العديد من الشركات واملؤسسات العاملية الكربى القرن احلادي والعشرين
فكان  أثارت مسألة جودة املعلومات احملاسبية املنشورة يف التقارير املالية، كل هذه األحداث والتغريات

البد من البحث عن وسيلة لتغيري هذه الصورة واستعادة ثقة املستثمرين من خالل تطبيق حوكمة الشركات، واليت 
ا احملاسبية وتوفري الشفافية يف التقارير املالية الصادرة عنها، مما  ستمكن من حتسني أداء الشركات وممارسا
                                                             

 .52االستثمارية، مرجع سبق ذكره، ص احتاد الشركات  -26
 

حوكمة الشركاتنظام    

حتقيق 
 الفعالية

والتنمية 
 االقتصادية
 املطلوبة

 

زيادة ثقة املسامهني 
.واملستثمرين  

 

رفع أسهم 
الشركات 
العاملة يف 
االقتصاد 
ودعم 
مركزها 
 التنافسي

 

 

جذب 
مصادر 

متويل حملية 
وعاملية 
للتوسع 
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خلق 
فرص 
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دي، حيث ستؤدي هذه العوامل إىل تنمية االستثمار احمللي سينعكس إجيابا على مناخ االستثمار والنمو االقتصا
وتشجيع تدفقه، وتنمية املدخرات، وتعظيم الرحبية، وإتاحة فرص عمل جديدة، وهذا بدوره سينعكس يف  واألجنيب

  .حتقيق معدالت منو اقتصادية مرتفعة
  :التالية وقد مكنت هذه الدراسة من التوصل إىل النتائج

 ؛املالية واالقتصادية حلوكمة الشركات يساعد على منع وقوع األزماتإن قيام نظام قوي  -
 احلوكمة متثل إسرتاتيجية الزدهار املؤسسات من خالل أثرها البارز يف حتسني األداء املايل، ودورها يف -

 ؛احلد من مظاهر وأشكال الفساد املايل واإلداري
ل إرساء قواعد تؤدي إىل زيادة ثقة تعمل حوكمة الشركات على تدعيم وتشجيع االستثمار من خال -

 ؛املسامهني واملستثمرين
  .وتسهيل تدفقها جذب االستثماراتعلى حتقيق التنمية االقتصادية من خالل تعمل حوكمة الشركات  -
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  :عــــة المراجــقائم
 :المراجع باللغة العربية

  :مؤلفاتال -أ
 الدار اجلامعية،(طنية، وغسيل األموال،ات عرب الو الشركات ومسؤولية الشرك حوكمة، إبراهيم سيد، أمحد .1

  .)2010 ،اإلسكندرية

تطبيقات احلوكمة يف ) : التجارب –املبادئ  -املفاهيم(حوكمة الشركات ، طارق عبد العال ،محاد .2
 .)2005 ،القاهرة الدار اجلامعية،(  ،املصارف

دار اليازوري (حوكمة البنوك وأثرها يف األداء واملخاطر،، احلسنيمحد عبد ، راضيو  حاكم حمسن،الربيعي .3
  .)2013 ،انمع ،العلمية للنشر والتوزيع

احلوكمة املؤسسية واألداء املايل االسرتاتيجي ، املشهداين، إميان شيحانو  عالء فرحان، طالب .4
 .)2011 ،عمان دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،(، للمصارف

 ،الدار اجلامعية(، مرجعة احلسابات وحوكمة الشركات، شحاته، السيد شحاتهو  نصرعبد الوهاب ، على .5
 .)2007 ،إلسكندريةا

 ،القاهرة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،( قضايا وتطبيقات، : احلكمانية، زهري عبد الكرمي ،الكايد .6
2003(.  

احلوكمة الرشيدة وقواعدها يف املؤسسات أمهية تطبيق معايري : حوكمة الشركات، وليد بن نعمة، اهلزاع .7
االقتصاد اخلليجي، جملس التعاون اخلليجي،  وأثره االجيايب على تنامي والبنوك املالية بدول جملس التعاون

 .2009إدارة البحوث والدراسات، 
  :مقاالتال -ب   

االستثمار يف أسواق املال اخلليجية ودورها يف جذب االستثمارات  أبوعمشة، حممد كمال، .1
، مركز دراسات الوحدة العربية،العددان جملة حبوث اقتصادية عربية، )دراسة حالة بورصة قطر(األجنبية

 . 2013ربيع  –شتاء  ،61-62
 .2011 ،لكويتا مكتبة آفاق، احتاد الشركات االستثمارية، حوكمة الشركات، .2
، مقال عبد القادر، قواعد تطبيق مبادئ احلوكمة يف املنظومة املصرفية مع إشارة إىل حالة اجلزائر ،بريش .3

 :منشور باللغة العربية يف جملة

Revue des reformes économiques et intégration en économie mondiale. Ecole 
supérieure de commerce - Alger , No : 01- 2006. 
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جملة جامعة ، )حالة السعودية(جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات، عوض بن سالمة ،الرحيلي .4
لد االقتصاد واإلدارة: امللك عبد العزيز  .، العدد األول22، ا

حالة دراسية (والقوانني والتعليمات  الشركات املسامهة ما بني احلوكمة، مها حممود رمزي رحياوي، رحياوي .5
لد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، )للشركات املسامهة العامة العمانية  العدد ، 24ا

 .2008، األول

يف  قواعد احلوكمة وتقييم دورها يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه، حممود فيصل، الشواورة  .6
لد والقانونية، االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جملة، الشركات املسامهة العامة األردنية  العدد ، 25ا
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  معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائر
  -وجهة نظر محور العملية التعليمية-

 يعقوبي خليفة. أ           
 سعيدة جامعة - ةاالقتصادي العلوم كلية،   )أ(مساعد قسم  أستاذ  

  بلبية محمد                                                    
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة تلمسان   طالب دكتوراه،  

  
 :ملخص

ارة الكلية ومدى ددف الورقة البحثية اىل استطالع آراء الطالب يف اجلامعة اجلزائرية ازاء جودة ا
 مطابقتها ملعايري إدارة اجلودة الشاملة، وذلك من خالل دراسة ميدانية جبامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة؛

ية االقتصادالعلوم بتوزيع مائة استمارة بصفة عشوائية على طلبة كلية  االستقصاءحيث مت اللجوء اىل أسلوب 
يف ضوء أهداف الدراسة وفروضها، مت  .%75استمارة قابلة للتحليل أي بنسبة  75، مت اسرتجاع منها والتجارية

دف اختبار الف معامل ألفا كرومباخ، مقياس ( رضيات من بينها اإلعتماد على جمموعة من األساليب اإلحصائية 
، وقد متت معاجلة البيانات )Pearsonمعامل اإلرتباط و  ،Fisherاختبار ، Studentليكارت اخلماسي، اختبار 

كما اضفت الدراسة اىل تقدمي بعض التوصيات لتجسيد تطبيق معايري . SPSS بإستخدام الربنامج التطبيقي 
  .ادارة اجلودة الشاملة
 .العايل، الطالب اجلامعي، اإلدارة التعليمية التعليم، إدارة اجلودة الشاملة :الكلمات المفتاحية

Abstract: 
This paper is designed to look for the students’ views in Algerian 

universities regarding the quality of the administrative management, and its 
conformity to the standards of Total Quality Management (TQM), through a field 
study at the University Dr. Moulay Taher, Saida, Algeria in a form of a survey. A 
hundred questionnaires were given randomly to students from the Faculty of 
Economics; however, only 75% of questionnaires are used in the analysis. In light 
of the objectives of this study and its assumptions, we relied on a set of statistical 
methods in order to test hypotheses, including Coefficient Cronbach's Alpha, 
Likert Scale, Student Test, Fisher Test and Pearson's Correlation Coefficient, and 
the data were treated using the software application SPSS 19 th version.  

This study make some recommendations for the application of TQM 
Standards. 
Key words: Total Quality Management, Higher Education, Student, Educational 
Management. 
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  :مقدمة
االعتماد األكادميي إىل جمموعة من تشري اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي ضمن ضمان اجلودة وبرامج 

دف املعايري واملؤشرات اليت تندرج يف  مما  ،جودة املنتج التعليمي والتحسني املستمر لهحتقيق  إىلاإلجراءات اليت 
قضية تطوير التعليم اجلامعي ومستواه ليست قضية كم بقدر ما هي قضية مضمون التعليم  أنيستدعي القول 

تمع العصري اإلسهامطرائقه وكفايتها يف خلق القوى البشرية القادرة على و  وحمتواه مالمح العوملة  ، الذييف بناء ا
على التعليم العايل  أثارهاو ستخدامها استخدام التكنولوجيا ومتطلبات ا تأثري إىلونشري يف هذا الصدد  ،الشاملة

   .اكفاء  ازيادة جودو  دور املسؤولية واحملاسبية يف تطوير برامج التعليم العايل إىل باإلضافة
لتحقيق اجلودة الشاملة للتعليم اجلامعي هي فهم حماور العلمية  األساسيةاخلطوات  أوىلوعليه فان 

طرق التعليمية و  الربامج ،الطالب جودة ،التدريسهو جودة عضو عينة  أبرزها أن إالالتعليمية واليت رغم تعددها 
  .....واللوائحالتشريعات و التعليمية  اإلدارة جودة ،املناهج جودة ،التدريس

  
   :الجودة الشاملة في التعليم الجامعي إدارةتطبيق : األولالمحور 

 : األهميةو  المفهوم: الجودة الشاملة إدارة -1
وله مفاهيم  احديث امصطلح" TQM"  ـــــالذي يرمز له اختصارا بو  اجلودة الشاملة إدارة مصطلحيعد 

   1.إليهكل يعرب عن وجهة نظر حمددة بسبب حداثة املوضوع وتعدد املداخل من قبل خمتلف الباحثني،  عديدة 
تركز على التحسني املستمر يف خمتلف  إداريةأدوات اجلودة الشاملة هي فلسفة و  إدارة أنويتفق مجيع الباحثني على 

دف حتقيق رضا الزبونالعالقات داخل املنظمة النشاطات و  أوجه  أمامضمان استمرار املنظمة و  وخارجها 
   .األعمالمنافسيها يف بيئة 

اتعرف اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي  ال الرتبوي  بأ لرفع مجلة اجلهود املبذولة من قبل العاملني يف ا
تمع، )الطالب( مستوى املنتج الرتبوي هذه اجلهود من تطبيق جمموعة  تستلزمهومبا  ،مبا يتناسب مع متطلبات ا

جهود كل العاملني  تضافرخالل  من املواصفات التعليمية والرتبوية الالزمة لرفع مستوى املنتج الرتبويو  من املعايري
   .يف جمال التعليم

  
  
  

                                                             
  185ص  2009األردن ، الوراق وآخرون، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي،يوسف حجيم الطائي  1
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  :تطورهاو  مفهوم وظائف الجامعة -2
 النظم السياسية واالجتماعية  ختتلف باختالف العصور وتتغري بتغري متطلبات أهدافهاوظائف اجلامعة و  إن

تمع ومشكالته قتصادية، االو  الثقافية ، األكادمييلنشاط دورها على ا ومقصورفبعدما كانت منعزلة عن ا
  2.األخريتسعى خللق شراكة بينها وبني هذا  أصبحت

اوظائف اجلامعة منذ  أوىل أشكالهو  أنواعهتعترب وظيفة التدريس بكافة  بتعقد ولكن ، يومنا هذا إىل نشأ
دف إىل إعداد إطارات قيادية يف خمتلف التخصصات وخدمة البيئة عاحلياة اتس ت مسؤوليتها وأصبحت 

تمع تمع وظيفة  خدمةوبالتايل فان وظيفة ، وا لتدريس اا ومهمستحدثة بعد الوظيفتني التقليديتني للجامعة ا
تمع  كليةمنها الواليات املتحدة األمريكية ما يعرف ببعض الدول و  أنشأتوألمهية ذلك فقد  ،والبحث العلمي ا

  .وأولتها اهتماما كبريا
  

  :مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي -3
 3،اخلاصةو يشري العدد من الكتاب يف جمال  اإلدارة اجلامعية إىل أن املنافسة بني اجلامعات احلكومية 

ون أيضا أن من أهم التحديات وير األجنبية مستمرة وسوف تزداد خالل السنوات القادمة و  واجلامعات الوطنية
 :يلي املعاصرة أمام اجلامعات ما

 ة خلرجيي اجلامعات الوطنيةغياب التنافسية يف األسواق العاملي، 
 االت العديدة خلرجيي اجلامعات الوطنية  ، تدهور اإلنتاجية يف ا
  نقص نصيب الشركات الوطنية من السوق العاملي بسبب املوارد البشرية الناجتة عن أمناط التعليم اجلامعي

 ،احلايل
 تزايد البطالة بني اخلرجيني من اجلامعات الوطنية.  

كرب مربر لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة هو إثبات جناحها يف العديد من الدول املتقدمة كأمريكا واليابان وبعض أإن 
ا، ومنها مؤسسات التعليم العايل اليت تزايد عدد استعماهلا هلذا األسلوب يف  الدول النامية يف خمتلف مؤسسا

  .1991م مؤسسة عا 2196إىل  1980مؤسسة عام  78أمريكا مثالً من 
  4:كما ميكن إمجال أهم الفوائد، غري تلك املتعلقة بعناصر العملية التعليمية، يف النقاط التالية

                                                             
   5مصر، ص  ، االزاريطة، دار اجلامعة اجلديدة ، التطور واملستقبل، التعليم اجلامعي اخلاص، حسن حممد حسن وآخرون 2
  73ص  ،مصر، القاهرة، ايرتاك، إدارة اجلامعات باجلودة الشاملة،فريد النجار 3
، دار املسرية، "إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتبات ومراكز املعلومات" أغادير عرفات جوحيان .حممد عوض الرتتوري ود 4

   2006األردن 
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 ؛أداة تسويقية متنح مؤسسات التعليم العايل القدرة التنافسية 
 تمع واحتياجات أفراده والوفاء بتلك االحتياجات  ؛دراسة متطلبات ا
 تمع احمللي ولالستفادة  حتقيق مكاسب مادية وخربات نوعية للعاملني يف املؤسسات التعليمية وألفراد ا

تمعية الشاملة  .من هذه املكاسب واخلربات وتوظيفها يف الطريق الصحيح لتحقيق التنمية ا
 

  : مؤشرات الجودة في التعليم الجامعي -4
  5:ض املؤشرات اليت من خالهلا يتم حتسني العملية التعليمية، وهي كما يليبعميكن حتديد 

 دافعية  الطالب واستعدادهم  ،ةذساتألا إىلنسبة عدد الطالب ء، من حيث االنتقا :معايري مرتبطة بالطالب
  ؛للتعليم

 م املهنية :ةذساتاألمعايري مرتبطة ب يف خدمة  األساتذةمدى مسامهة  ،من حيث حجم اهليئة التدريسية وكفاء
تمع م األساتذةواحرتام ، ا   ؛لطال

 ؛ومدى ارتباطها بالواقع وجودة مستواها وحمتواها، املناهج أصالةمن حيث : معايري مرتبطة باملناهج الدراسية  
 اإلدارينيواختيار  اجليدة، اإلنسانيةوالعالقات  من حيث التزام القيادات باجلودة،:باألداءمرتبطة  معايري 

  ؛ريبهموتد
  ؛واألدوات واألجهزةمدى استفادة الطالب من الكتب  :ديةاامل باإلمكاناتمعايري مرتبطة  
 تمعمعايري مرتبطة بالعالقة ب تمع واملشاركة يف حل  :ني اجلامعة وا مدى استجابة اجلامعة الحتياجات ا

 .مشكالته
  :محاور إدارة الجودة الشاملة من خالل المنظور الجامعي -5

مبادئ اجلودة الشاملة، وأهم هذه احملاور اليت تعد ركائز تكريس  إلرساءفهم حماور اجلودة الشاملة اللبنة األوىل  ميثل
  :جودة التعليم هي

 :عضو هيئة التدريسجودة  5-1
فمهما بلغت الربامج  6حيتل عضو هيئة التدريس املركز األول من حيث األمهية يف جناح العملية التعليمية،

ا ال حتقق الفائدة املرجوة منها إذا مل ينفذها أساتذة أكفاء، مدربون ومؤهلون، ولتحقيق ذلك جيب  ا فإ يف جود

                                                             
  .175، ص 2003أمحد ابراهيم امحد، اجلزدة الشاملة يف االدارة التعليمية ةاملدرسية، دار الوغاء، االسكندرية،  5
  .524، األردن، ص 2009هاشم فوزي دباس العبادي وآخرون، ادارة التعليم اجلامعي، مفهوم حديث يف الفكر االداري املعاصر، الوراق،  6
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اخلربات  - الكفاءات املهنية - السمات الشخصية :توفر عدد من السمات لدى عضو هيئة التدريس منها
  .الرغبة يف التعليم - الكفاءة االتصالية - رتبويةالكفاءة ال - الكفاءات العلمية  - املوقفية

  : وميكن توضيح دور عضو هيئة التدريس ومهامه من خالل الشكل التايل
  دور عضو هيئة التدريس: 01الشكل 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  270، ص2010الدكتورة رافد عمر احلريري، القيادة وإدارة اجلودة يف التعليم العايل، دار الثقافة عمان، األردن،  :المصدر
  

أدواره اجتاه الكلية اليت  - أدواره اجتاه طالبه :يتضح من الشكل التايل أن أدوار عضو هيئة التدريس تتحدد يف
تمع احمليط به - ايعمل     .أدواره اجتاه نفسه - أدواره اجتاه ا

  
  :جودة الطالب 5-2

تتوفر لديه االستجابة وااللتزام بالنظام  أنولتحقيق جودته البد يعترب الطالب حمور العملية التعليمية 
إىل وجوب مشولية التقييم  باإلضافةاجلامعي املعمول به، كما عليه أن خيضع نفسه لعملية التقييم والتقومي الذايت، 

ن ال يقتصر على اجلانب أوالتقومي الذي خيضع له الطالب من قبل عضو هيئة التدريس أو اإلدارة لكافة اجلوانب و 
   .املعريف فقط

تواجه املؤسسات اجلامعية عموما واجلامعات العربية خاصة حتديات خالل القرن الواحد والعشرين منها 
من خالل استخدام سلسلة من معايري القبول وليس االقتصار  7قضية تكافؤ الفرص التعليمية جلميع الطالب،

  .وجعله ميسورا للجميع متويل التعليم العايلقضية  بة من كبار السن،ل، الطمقننة درجات اختبار على

                                                             
  .23، ص 2005مهين غنامي، اجتاهات وقضايا التعليم العايل للقرن الواحد والعشرين، الدار العاملية، املنصورة   7

 يميالتق

 اإلرشاد والتوجيه

  التطوير التأليف والرتمجة
 املهين 

 العمل اإلداري

تمع  خدمة ا

 التدريس البحث العلمي
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 :جودة المناهج 5-3
  :يتم تطوير املنهاج من خالل جمموعة من اخلطوات، منها

 ينبغي مراعاة خاصيتني: حتديد إسرتاتيجية التعليم: 
 ؛وجوب الرتكيز على العالقات بني األشياء -
 .وجوب الرتكيز على التجديد -

 لتقومي، إعداد تتضمن طرق التدريس ووسائله، أساليب ا :دراسة الواقع احلايل يف ضوء اإلسرتاتيجية املرسومة
 ..األستاذ وتدريبه

 اختاذ جمموعة من القرارات للوصول اىل أهداف حمددة وعلى مراحل معينة، وخالل فرتة زمنية : التخطيط
 . معينة

 :جودة اإلدارة التعليمية 5-3
ة للمؤسسة التعليمية تتوقف إىل حد كبري إن قيادة إدارة اجلودة الشاملة تعترب أمرا حتميا، وجودة اإلدار 

ثقافة إدارة اجلودة خلق  إىل، وذلك من خالل تبين التخطيط االسرتاتيجي ومتابعة األنشطة اليت تقود على القائد
  .الشاملة

وعليه فان مدى فاعلية دوره  8يعد القسم العلمي الوحدة األكادميية القاعدية يف اهلرم اجلامعي األكادميي،
  .وقدرته على ممارسة مهامه العلمية مؤشر على فاعلية الكلية واجلامعة بالضرورة

ا  اإلداريةتتسم القيادات  ا وأقسامها ومراكزها البحثية ووحدا واألكادميية يف املؤسسة اجلامعية ممثلة بكليا
الذي  األمرأو خدمية،  إنتاجيةالقيادات ملؤسسات  كليا عنالسائدة خبصائص ومسات جتعلها ختتلف   اإلدارية

إن القائد عموما هو الذي ميلك القدرة على التأثري  .يظهر تأثريه على معايري واليات تعيني واختيار تلك القيادات
موعة املهارات الفنية يف سلوك األفراد، ولذلك فان عميد الكلية هو قائد إداري أكادميي ، ما يتطلب امتالكه 

  . واإلنسانية واإلدراكية
أن العاملني  9،"العاملني إشراك"مبدئها الثالث يف   ISO 9001-2000ويف األخري، نؤكد أن مواصفات 

م ومواهبهم املنظمة، ومشارك" جوهر" على كل املستويات هم وقود تهم الفعالة متكنهم من إظهار قدرا
  .واستخدامها لصاحل املنظمة

  .جناح أي مسار جودة هو مبثابة مشروع الذي جيب أن يبىن باحرتام خطوات وأشكال قيادة أي مشروع إن
                                                             

  15، ص 2003ع للتنمية االدارية، القاهرة، مصر .ادارة اجلامعات العربية يف ضوء املواصفات العاملية، م بسمان فيصل حمجوب، 8
9 Yakoubi khelifa, l’implication du personnel dans la certification ISO et démarche qualité, 

Magister، Faculté des sciences économiques, Université de Tlemcen, 2008, p 62. 
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 :الـدراسة الميـدانية: نيالمحور الثا
  :الهدف من الدراسة الميدانية

التعرف على مدى التزام اإلدارة يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم دف الدراسة امليدانية إىل 
  .سعيدة، بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة من منظور حمور الطالب -الطاهر موالي /التسيري جبامعة د
  :منهجية الدراسة

م االقتصادية والتجارية استخدم املنهج الوصفي يف البحث امليداين،حيث أخذنا عينة من طلبة كلية العلو 
وعلوم التسيري، ومت استطالع أرائهم من خالل استبيان، وهو األداة الوحيدة املستخدمة يف هذه الدراسة وذلك 

 100دف احلصول على البيانات الالزمة من خالل اإلجابة على أسئلته، قدر عدد االستبيانات املوزعة بـ
 .19النسخة  SPSSجلة هذا  االستبيان قمنا باستخدام برنامج استبيان، وملعا 75استبيان، اسرتجع منها 

 :ولقد قسمنا االستبيان إىل قسمني
 ؛متعلق ببيانات أولية خاصة بالطالب ومتكون من أربعة فقرات: اجلزء األول  
 يبني مدى التزام اإلدارة بتطبيق معايري اجلودة الشاملة:  اجلزء الثاين.    

  :فرضيات البحث
    :تنقسم إىل  فرضيتني ثحي: األولىالفرضية 
H0 :؛اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة  
H1: اإلدارة تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة.  

  : الفرضية الثانية
H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنس  
H1 : فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنسيوجد.  

  : الفرضية الثالثة
H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص.  

  : الفرضية الرابعة
H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظام  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظام.   
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  :المعالجة اإلحصائية
للتحقق من صدق االستمارة مبحاورها الرئيسية وضمن مالءمتها هلدف الدراسة يتم  :قياس ثبات وصدق األداة

  "ألفا كرونباخ"حساب معامل 
  جدول يبين صدق األداة: 01الجدول 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

,859 10 

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

 . وهذا يؤكد صالحية االستبيان للتوزيع على كامل العينة 0,859يساوي  "ألفا كرونباخ"من اجلدول يتضح أن 
 :الدراسة الوصفية للمتغيرات المتعلقة بالبيانات األولية

 جدول يوضح بيانات الجنس: 02الجدول 
 Effectifs Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 
homme 17 22,7 22,7 22,7 
femme 58 77,3 77,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

 %  22,7بينما نسبة الطلبة ذكور هي % 77,3 يوضح اجلدول أن نسبة الطالبات املستلمات لألستبيان متثل 

  .الطالبات املرتفعة يف اجلامعات اجلزائرية، بل حىت تفوقهن يف املسار الدراسي وهذا أمر طبيعي يربره نسبة
  

جدول يوضح بيانات التخصص: 03الجدول   
 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 
Pourcentage 

cumulé 

Valide 
économie 54 72,0 72,0 72,0 
commerce 21 28,0 28,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

بينما متثل هذه النسبة  % 72,0يوضح اجلدول أن نسبة الطالب املستجوبون يف ختصص العلوم االقتصادية ميثل 
مفتوحة باسم العلوم  د.م.ل ، وما يربر ذلك هو ختصصات ال% 28,0بالنسبة لتخصص العلوم التجارية 

  .د.م.لاالقتصادية، وكليتنا تشرف على السنة اخلامسة من االنطالق يف نطام 
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 جدول يوضح بيانات النظام: 04الجدول 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 
classique 29 38,7 38,7 38,7 

LMD 46 61,3 61,3 100,0 
Total 75 100,0 100,0  

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

بينما متثل هذه النسبة بالنسبة للنظام  % 61,3د ميثل .م.ام لظنيوضح اجلدول أن نسبة الطالب املستجوبون يف 
اجلامعي يف اجلزائر يف أغلب ختصصاته حنو تطبيق هذا  ، وما يربر ذلك هو توجه التعليم% 38,7الكالسيكي 

  .   النظام
جدول يوضح بيانات المستوى: 05الجدول    

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Valide 

deuxième 
année 

29 38,7 38,7 38,7 

troisième 
année 13 17,3 17,3 56,0 

quatrième 
année 17 22,7 22,7 78,7 

Master 10 13,3 13,3 92,0 
Magister 6 8,0 8,0 100,0 

Total 75 100,0 100,0  
 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

  .ان نسب السنوات املتفاوتة تتناسب مع عدد الطلبة يف كل سنة
   :اختبار الفرضيات 

  : الفرضية األولى
   H0: ؛اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة  
  H1: اإلدارة تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة.  
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تقوم الفرضية الرئيسية على مقارنة الوسط احلسايب للمحور ملعرفة مدى التزام اإلدارة بتطبيق معايري اجلودة الشاملة 
  :يتداللة املقياس كاآل اسي حبيث تكونعلى أساس سلم ليكارت اخلم

1.79إىل  1من  المتوسط الحسابي 2.59إىل  1.8من   3.39إىل  2.6من   4.19إىل  3.4من   5إىل  4.2من    

 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف المستوى

 
لتزم بتطبيق معايري إدارة تمن جدول متوسطات احملور أعاله يتضح لنا أن اإلدارة  ،رجدول يبني متوسطات احملو 

  .اجلودة الشاملة بصفة متوسطة
جدول يبين متوسط المحور: 06الجدول   

 N Minimum Maximum Moyenne 
Ecart 
type 

axefac 75 1,00 4,00 2,0867 ,70889 
N valide 
(listwise) 

75     

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

 :Studentاختبار 
 Studentاختبار نتائج جدول يبين : 07الجدول 

 Valeur du test = 0 

t ddl 
Sig. 

(bilatérale) 
Différence 
moyenne 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 
axefac 25,492 74 ,000 2,08667 1,9236 2,2498 

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

يل نقبل وبالتا 0.05كان أقل من   Sig= 0من جدول اختبار ستونت فإن مستوى الداللة احملسوب الذي 
  . ، وبالتايل فان اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملةالفرضية الصفرية

  : الفرضية الثانية 
H0 :فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنس ال يوجد  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري اجلنس   
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  ومتغير الجنس جدول يبين الفروق بين المحور: 08الجدول 
  

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

F Sig. 
Intervalle de confiance 95% 

de la différence 
Inférieure Supérieure 

axefac 

Hypothèse de 
variances égales 

,000 ,990 -,23650 ,54482 

Hypothèse de 
variances inégales 

  -,24767 ,55598 

 من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر

تمعني من  sigمستوى الداللة احملسوب غري متجانسني حيث أن ) الرجال والنساء( اجلدول التايل يتضح لنا أن ا
يوجد فروق ، وبالتايل نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة  واليت تنص على أنه 0.05هو أكرب من 

  .اجلنس إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري
: الفرضية الثالثة  

H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص  
H1 :يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصص.   

 
التخصصجدول يبين الفروق بين المحور ومتغير : 09الجدول   

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

F Sig. 

Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieur
e 

Supérieure 

axefac 

Hypothèse de 
variances égales 

,159 ,691 -,66814 ,04910 

Hypothèse de 
variances inégales 

  -,67364 ,05459 

  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر
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تمعني مستوى غري متجانسني حيث أن ) العلوم التجاريةو  العلوم االقتصادية( من اجلدول التايل يتضح لنا أن ا
عليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص  ، وبناء0.05هو أكرب من  sigالداللة احملسوب 

  .يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري التخصصعلى أنه 
  : الفرضية الرابعة

H0 :؛ال يوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظام  
H1 : فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري النظاميوجد.  

 
النظامجدول يبين الفروق بين المحور ومتغير : 10الجدول   

 

Test de Levene sur 
l'égalité des variances 

F Sig. 
Intervalle de confiance 
95% de la différence 

Inférieure Supérieure 

axefac 

Hypothèse de 
variances égales 

,179 ,673 -,13814 ,53019 

Hypothèse de 
variances inégales 

  -,12863 ,52069 

  من إعداد الباحثني بناء على خمرجات الربنامج اإلحصائي :المصدر
  

تمعني مستوى غري متجانسني حيث أن  )د مل نظام و  النظام الكالسيكي( من اجلدول التايل يتضح لنا أن ا
، وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة واليت تنص على 0.05هو أكرب من  sigالداللة احملسوب 

  .النظاميوجد فروق إحصائية اللتزام اإلدارة مبعايري اجلودة الشاملة تعود ملتغري أنه 
  

 :الخــاتمة
إن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يتطلب ضمان تكوين ذو جودة يستجيب لتطلعات الطالب، وعلى 
اجلامعة العربية بصفة عامة واجلامعة اجلزائرية بصفة خاصة أن تتأقلم مع التغريات البيئية حيث عليها أن متتلك نظم 

مناهجها الدراسية من خالل تنفيذ براجمها  مرونة يف إعادة تصميمو  تعليمية سريعة االنسجام للتطورات التكنولوجيا
يف الوقت احملدد، باالعتماد على نظام  من حيث املعرفة واملهارةالتعليمية وفق املواصفات املطلوبة ملستوى اإلعداد 

أو إسرتاتيجية اليقظة، بدون إمهال دورها التقليدي يف تعزيز مهمتها الثقافية من خالل ترقية القيم العاملية مثل 
  .تسامح، الرتبية، السلم والتفتح على الغري، مع النضال من أجل تعاون دويل متوازنال



 يعقوبي خليفة. أ
 بلبية محمد

  معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائر
 - وجهة نظر محور العملية التعليمية-

 

283 
 

أن اإلدارة ال تلتزم بتطبيق معايري إدارة اجلودة الشاملة من منظور هي إن النتيجة املستخلصة من دراستنا 
  .علنا نقدم بعض التوصيات اليت نراها ضروريةوهو ما جي الطالب اجلامعي، 

 موعة اجلامعية...) إدارة، أساتذة، طلبة(ط مجيع عناصر العملية التعليمية إشراك واخنرا  ؛يف ا
 ؛تعزيز املبدأ الدميقراطي من خالل نظام االقرتاحات وإشراك الطلبة يف أخذ القرارات 
 ؛توفري مجيع املستلزمات اليت تساعد الطالب على التحصيل العلمي وبنسبة كافية 
 ؛الدوليةو  جودة العرض التعليمي حسب املقاييس الوطنية حتديد مؤشرات للكفاءة لضمان 
 ؛تفتح اجلامعة على حميطها مبختلف مؤسساته واجتاهاته 
  داخل كل كلية، وأن يعهد إىل أساتذة هلم دراية مبفاهيم " مسئول إدارة واعتماد اجلودة"خلق منصب

كما جيب أن يكون مستقال يف قراراته ويتبع مباشرة من الناحية السلطوية إىل مدير   إدارة اجلودة،
 ؛اجلامعة

  وإعطاء التكوين البيداغوجي أمهيته يف دراسات املاجستري أو ، واإلدارينيتفعيل عملية التدريب لألساتذة
 ؛عند توظيف األساتذة

 امعة عموما والكليات خاصةتبين أسلوب املسابقة لاللتحاق باملناصب اإلدارية يف اجل.  
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REVUE STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT 
 

 

PREFACE 

Le management et le développement sont deux concepts indissociables du 
devenir et de l’existence même du monde. De ce fait, il est intéressant d’aborder 
cette relation dans un esprit analytique.   

Même si la pratique «managériale» remonte à l’aube de la genèse de la 
société, la formalisation du « management » est relativement récente. 

Le management  comme art de gérer une organisation est le pilotage de son 
action collective. Il comprend l'ensemble des techniques (notamment de 
planification, d’organisation, de direction et de contrôle) mises en œuvre dans une 
organisation pour atteindre ses objectifs. 

Il est synonyme de conduite, de direction et même de gestion. Cette dernière 
consiste à développer une organisation (entreprise, institution, structure)  et mettre 
en place les outils qui organisent, élaborent et diffusent les informations 
spécifiques  comme celles diffusées et incarnées par la revue « Stratégie et 
Développement », selon une  stratégie qui conduit à la prise de décisions, et 
permettre  de tracer les objectifs en fonction des priorités fixées  par le 
gestionnaire. 

  
Le management est étroitement lié à l’histoire et l’évolution  de l’entreprise. 

Cette évolution a marqué la transformation de sa structure de l’entreprise 
traditionnelle organisée hiérarchiquement selon un organigramme simple  , où la 
propriété et la gestion sont confondues en un même personnage (le patron, 
souvent fondateur, identifié à son entreprise), à l’entreprise managériale, car le 
management englobe  l'ensemble du personnel responsable d'une entreprise ou 
d'une organisation, nommés cadres ou dirigeants qui sont appelés à mettre en 
place  et coordonner  des fonctions et des personnes qui remplissent ces fonctions 
de façon à atteindre les objectifs fixés.  

Le manager est un professionnel, mais il est moins identifiable à l’entreprise 
qu’il dirige. C’est un salarié ; il est mobile. La figure du propriétaire s’efface et 
fait place à une multitude d’actionnaires, l’actionnariat ayant de surcroît une 
composition souvent très hétérogène (noyau dur, petits porteurs, fonds de 
placement collectifs,…). Recréer une identité d’intérêt et de vision entre le PDG 
et les actionnaires suppose d’instaurer des schémas incitatifs à l’adhésion.  
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D’imminents penseurs ont marqué de leur empreinte, l’histoire du 
management. D’Henri Fayol (1916) qu’il a conclut que le management est porté 
par une fonction transversale qu'il nomme « Fonction administrative » et qui a 
pour objectif de veiller aux cinq grandes fonctions spécifiques en plus des autres 
fonctions verticales. En passant par Frederick Taylor qui proposait le concept 
d'organisation scientifique du travail tendant vers une one best way. Celui-ci 
repose sur la décomposition du travail en gestes élémentaires chronométrés et 
organisés rationnellement pour former une chaîne de production. 

Le facteur humain introduit par L'école des relations humaines devient 
progressivement un thème de recherche pour le management. Evoqué tout d’abord 
par Mary Parker Follet en 1920, il fut relié en 1930 par Elton Mayo qui a abordé 
le management sous un angle psychologique (l’effet howthorme). 
D’autres éléments ayant trait au management contemporain font leur apparition, 
en particulier la motivation, l’adhésion et l’intégration des individus.  

Le développement est un concept à plusieurs dimensions. Il  a désigné 
pendant des décennies entières l’aspect économique ou purement matériel, un 
développement qui concerne les évolutions positives dans les changements 
structurels d'une zone géographique ou d'une population: démographiques, 
techniques, industriels, sanitaires, culturels et sociaux. De tels changements 
engendrent l'enrichissement de la population et l'amélioration des conditions de 
vie. C'est la raison pour laquelle le développement économique est associé au 
progrès, avec  la croissance économique comme composante fondamentale du 
développement.  

L’évolution des relations internationales  et la mondialisation a donné 
naissance  à partir des années 1990 au nouveau concept de développement,  à 
savoir le développement durable dans ses trois volets économique, écologique et 
surtout humain. Cet individu doit inventer un nouveau système de développement 
– intégrant la préservation forte des ressources naturelles. Sans compter 
l’affirmation et le respect de valeurs humaines permettant une vie plus 
harmonieuse de l’Homme sur la planète.  

La gestion du développement durable exige des techniques d’analyse et des 
pratiques de gestion qui permettent de comparer et d’intégrer les objectifs 
environnementaux, sociaux et économiques et d’aborder les problèmes qui 
perdurent.

                                                                                                                                       
Dr. DOUAH Belkacem 

Vice doyen chargé de la Post graduation, de la Recherche scientifique 
et des Relations extérieures 
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Résumé :  

Les banques Algériennes se trouvent devant une obligation de performance 
et de résultat. A cet effet, elles doivent se doter des meilleurs outils de gestion et 
de management, pour piloter l’activité et mesurer la performance de leurs réseaux 
d’agences (vu que l’agence constitue l’unité de base d’exploitation bancaire). 

Il est important d’évaluer individuellement l’activité de chaque agence afin 
de mieux apprécier le niveau d’atteinte des objectifs de performance par chacune 
d’elles. 

Partant de cette nécessité d’information, nous avons jugé utile de mettre en 
place une méthodologie objective de classification des agences bancaires.  
Notre étude de cas par le troisième et dernier chapitre, à travers lequel nous 
tenterons de mettre en place une méthodologie objective de classification des 
agences de la banque.  

Les agences du CPA sont classifiées selon leur localisation géographique,  
ce qui est loin d’apporter les renseignements nécessaires aux analyses et études 
qui pourraient être menées sur le réseau d’agences.  

Pour cela, nous allons tenter de proposer une méthode alternative à celle 
existante. Il s’agit d’une méthode objective qui s’appuie sur des outils 
mathématiques, à savoir les outils d’analyse des données (ACP et CAH). 

 
Mots clés: Classification, Performance, analyse de données, ACP, CAH. 
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 :ملخص
وتوفري أدوات تسيري  هلذا الغرض، جيب وضع إدارة أفضل،. باألداء والنتيجةا تواجه املصارف اجلزائرية التزام

  .تشكل القاعدة لوحدة العمليات املصرفية، لكون هذه األخرية فعالة لدفع النشاط وقياس أداء الوكاالت
من املهم أن نقوم بتقييم فردي لنشاط كل وكالة بغية حتسني تقييم مستوى إجناز أهداف األداء لكل و 

  .واحدة منها
تعتمد الدراسة . الت البنكاإعداد منهجية موضوعية لتصنيف وكنه من املفيد أمن هذا املنطلق، وجدنا 

للتصنيف عكس تلك املستعملة يف البنوك واليت تعتمد على تصنيف ) مناذج حتليل املعطيات(دوات رياضية أعلى 
   .التاالوكهذه  أداءجغرايف فقط ال ميكننا من قياس 

Introduction : 
Le monde bancaire et financier connait depuis quelques années une véritable 

révolution, sans répit: déréglementation, décloisonnement des activités, 
désintermédiation et récemment la crise financière internationale. Cette vague de 
changements s’est accompagnée d’une intensification de la compétition entre 
différents acteurs de la branche financière notamment l’activité bancaire. 

Ainsi, le secteur des activités bancaires, qui est instable et confronté à une 
concurrence constamment renouvelée, est appelé au perfectionnement des outils 
de gestion et de management, essentiellement axés sur une exigence de 
croissance, de rentabilité et de performance. 

Etant dans l’obligation de s’adapter à toutes ses mutations économiques, 
l’Algérie est amenée à revoir et à s’interroger sur la performance de son système 
bancaire et financier. En effet, l’existence d’un système bancaire et financier 
performant, sain, solide et dynamique constitue un facteur fondamental à la 
réussite de toute politique de progrès et de prospérité d’une nation. 

Les banques algériennes se trouvent, donc, devant une obligation de 
performance et de résultat. A cet effet, elles doivent se doter des meilleures outils 
pour piloter l’activité et mesurer la performance de leurs réseaux d’agences vue 
que l’agence constitue l’unité de base d’exploitation bancaire. 

Il est important de juger individuellement l’activité de chaque agence, afin de 
mieux apprécier le niveau d’atteinte des objectifs de performance par chacune 
d’elle. 

Partant de ces informations, nous avons jugé nécessaire de mettre en place une 
méthodologie objective de classification des agences, capable de nous renseigner 
sur le niveau de rentabilité de chaque groupe d’agences, sur les objectifs de 
performances atteints par chacun de ces derniers et enfin de connaitre leurs 
contributions dans la performance globale de la banque. 

Dans ce sens, nous allons œuvrer pour répondre à la problématique suivante : 
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"Comment peut-on classifier les agences du réseau d’exploitation du 
Crédit Populaire D’Algérie suivant le niveau de leurs performances par 
l’application des méthodes de l’analyse des donnée (ADD) ?" 

A cet effet, nous nous appuierons sur les outils de l’Analyse des Données, à 
savoir, l’Analyse en Composante Principale (ACP) et la Classification Ascendante 
Hiérarchique (CAH). L’analyse a été réalisé à l’aide du logiciel XLSTAT Pro 
2010. 

 
1. Présentation du Réseau d’agences bancaires du « CPA » : 

 Notre étude portera sur la classification du réseau d’agences du Crédit 
Populaire d’Algérie. Il s’agit d’un réseau implanté sur la totalité du territoire 
national et qui, au 31/12/2009, était constitué de 140 agences bancaires dont 7 
sont des agences nouvellement ouvertes. 

 
1.1 Relations hiérarchiques : 

 L’agence est dirigée par un Directeur nommé par le Président Directeur 
Général sur proposition du Directeur du Groupe d’Exploitation(D.G.E) et après 
avis du Directeur du Réseau d’Exploitation(D.R.E), de la Direction des 
Ressources Humaines(D.R.H) et de la Direction de l’Inspection Générale(D.I.G). 

 Chaque agence du réseau est rattachée hiérarchiquement au Groupe 
d’Exploitation(G.E) de sa circonscription géographique à laquelle elle doit rendre 
compte. 

Le CPA dispose d’un nombre de quinze(15) Groupes d’Exploitation. Par 
conséquent, chaque agence commerciale entretient des relations fonctionnelles 
avec les agences de son Groupe d’Exploitation et avec l’ensemble des structures 
de la banque mais elle entretient également des relations externes avec 
l’environnement, notamment : les confrères, les autorités locales, l’administration 
locale et autres. 

 
1.2. Les Missions d’une agence CPA : 

   « L’agence est la structure de base de la banque et constitue son premier 
centre de production. Les missions fondamentales, qui lui sont dévolues en 
conformité avec les règlements régissant l’activité bancaire, visent : 
 
 Le développement de son fonds de commerce par l’amélioration de la part 

de marché de la Banque dans la région et le lieu d’implantation de 
l’agence ; 
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 La contribution à l’amélioration des performances économiques de la 
Banque en termes de résultat et de qualité de gestion »1. 

 
En se référant à la définition donnée ci-dessus ainsi qu’au contenu de la lettre 

commune N°03-2000, chaque responsable d’agence est principalement chargé soit 
directement, soit par l’intermédiaire de ses différents services de : 

 L’exécution des opérations ordonnées par sa clientèle en respectant les 
procédures comptables en vigueur ; 

 L’animation, la coordination, le suivi et le contrôle de l’activité ; 
 La connaissance de son environnement économique de proximité et de 

veiller à la croissance de sa part de marché ; 
 L’élaboration et la négociation de sa gestion du budget une fois notifié ; 
 L’utilisation rationnelle des moyens humains, matériels et financiers mis à 

la disposition de l’agence. 
 

1.3. Les fonctions d’une agence CPA: 
Les agences du réseau CPA sont organisées en six(06) principales fonctions 

suivant leur ordre de classement comme suit : 
 La caisse ; 
 Le crédit ; 
 Le commerce extérieur; 
 L’administratif ; 
 Le contrôle ; 
 L’animation commerciale. 

 
1.4. Classification des agences du CPA2 : 

En fonction de leur localisation géographique, les agences du CPA, font l’objet 
d’une classification en trois(03) catégories : 
 Les agences de catégorie « A » ou première catégorie sont les agences 

sises au chef lieu de Wilaya ; 
 Les agences de catégorie « B » ou deuxième catégorie sont les agences 

sises au chef lieu de Daïra; 
 Les agences de catégorie « C » ou troisième catégorie sont les agences 

sises au chef lieu de commune ; 
 

                                                             
1 Lettre commune N° 03-2003 du 30/07/2003, fixant les missions, fonctions et organisation des 

agences, p.3. 
2 Organigrammes des différentes catégories d’agences (ils ne sont pas présentés dans cet article). 
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2.  Intérêt de la classification des agences et Critique de la méthode de 
classification utilisée   
Le but de la classification des agences est de pouvoir former des groupes 

homogènes en matière d’atteinte des objectifs de performance, et aussi pouvoir les 
départager selon leur niveau de rentabilité afin de faciliter toutes les analyses 
concernant ces centres de profit. 

 En effet, une fois une classification objective en main, le contrôleur de gestion 
pourrait établir des projections fondées sur les activités des agences d’exploitation 
sur les années à venir. Ainsi, on pourrait : 

 Maintenir les agences les plus performantes à leurs niveaux et les pousser 
à concurrencer les pratiques des meilleures agences des banques 
(publiques ou privées) qui constituent l’environnement bancaire algérien 
(benchmarking externe). 

 Encourager les agences équilibrées afin qu’elles puissent atteindre des 
niveaux de rentabilité plus importants et, de ce fait, améliorer leurs 
performances. 

 Enfin, la classification permet de détecter les agences déficitaires, 
analyser les causes de ces déficits afin d’y remédier. Le contrôleur de 
gestion propose alors des solutions qu’il juge utiles et adéquates pour 
chaque agence, telles que : la délocalisation de l’agence, le renforcement 
en moyens humains et matériels, révision du système de délégation des 
pouvoirs ou, dans les cas extrêmes, proposer la fermeture de l’agence. 
 

 Par conséquent, la méthode de classification adoptée au CPA qui se base sur 
des données purement géographiques est loin d’apporter les renseignements 
nécessaires à leur analyse. En effet, les groupes constitués sont hétérogènes et, de 
ce fait, certaines agences sont lésées tandis que d’autres sont au contraire 
surclassées. 

 Nous pouvons dire, donc, que cette classification est arbitraire et dépassée et 
c’est dans ce sens que nous avons décidé d’axer notre travail afin d’apporter une 
méthode alternative à celle en place 
 

3. Présentation des méthodes de l’analyse de données 

Après avoir souligné les limites de la méthode par laquelle les agences du CPA 
sont classifiées, nous proposons certains outils de l’Analyse des Données, qui 
nous permettront d’obtenir une autre approche de  classification. 

 
Il s’agit de regrouper les agences d’exploitations du CPA en groupes 

homogènes selon des critères financiers et non financiers. 



Analyse de la de performance des agences 
bancaires algériennes à travers une analyse de données 

Dr. Khadidja SADI 
Dr. Hanya KHERCHI 

 

12 

 

 
Pour ce faire, nous déroulerons une Analyse en Composante Principale (ACP) 

pour visualiser la dispersion des agences, et nous construirons une hiérarchie sur 
les agences par l’algorithme de Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). 
La coupure adéquate de cette hiérarchie nous fournira des classes d’agences à 
comportements homogènes selon les critères choisis. 

 
Ces techniques nous permettront de former des catégories d’agences et 

d’analyser chaque groupe par son environnement en nous basant sur certains 
critères qualitatifs pour affiner l’étude. 

 
1.1. L’Analyse en Composante Principale (ACP) : 

L’ACP a pour objet de résumer de grands ensembles de données quantitatives. 
Ces données sont rangées dans un tableau comportant un grand nombre 
d’individus et/ ou un grand nombre de variables et la simple lecture de ce tableau 
ne permet pas de saisir l’ensemble des informations qu’il contient. Cette méthode 
permet de : 

 Visualiser et analyser rapidement les corrélations entre les p variables ; 
 Visualiser et analyser les n observations par les p variables sur un 

graphique à deux ou trois dimensions ; 
 Construire un ensemble de k facteurs non corrélés (k<=p) qui peuvent 

être réalisés par d’autres méthodes (dans notre cas, les résultats de l’ACP 
seront utilisés par la CAH). 
 

Les critères qui permettent d’obtenir les composantes principales sont : le 
tableau des données,  le point moyen ou centre de gravité, l’espace des individus,  
l’inertie, l’espace des variables, la matrice de variance-covariance, les 
composantes principales et les valeurs propres. 
 
3.2. La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) : 

La Classification Ascendante Hiérarchique est une méthode qui consiste à 
« fournir un ensemble de partitions de E en classes de moins en moins fines 
obtenues par regroupement successifs de parties. Un classification hiérarchique 
se représente par un dendrogramme ou arbre de classification »3. 

La classification est hiérarchique car les classes sont emboitées ; chaque classe 
nouvelle est obtenue en regroupant deux classes de l’étape précédente. 

                                                             
3 SAPORTA Gilbert, « PROBABILITES, ANALYSES DES DONNEES ET STATISTIQUE », 

Editions TECHNIP, Paris, 1990, p.251. 
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Ainsi, les méthodes de partitionnement se proposent de déterminer la meilleure 
partition possible des individus en un ensemble fixé de classes, tout en respectant 
un principe fondamental à toute classification, à savoir : 

 Maximiser la variance interclasse ; 
 Minimiser la variance intra-classe. 

Afin d’appliquer ces méthodes théoriques à notre problème, on a utilisé un 
logiciel statistique nommé « XL STAT Pro 2010», qui va nous permettre 
d’interpréter les fonctionnalités de ces méthodes en un langage informatique. 
 
4. Application de l’Analyse des Données (ADD) : 

  Présentation de la base de données : 
Notre base de données est constituée de 129 agences suivies durant trois 

exercices 2009, 2010 et 2011. L’analyse est faite en fonction de 11 variables 
choisies ci-dessous. La matrice de données est donc sous forme de n lignes et 
colonnes (129*11). 

  Les variables choisies (tableau 1): 
    L’étape du choix des variables est l’étape la plus importante de notre travail sur 
la classification des agences. En effet, les variables doivent répondre à la 
préoccupation suivante : « Quels sont les critères pertinents de regroupements des 
agences selon leurs performances ? ». 

Tableau 1 : liste des variables retenues 
Famille de 
variables 

Nom variable Rôle variable 

Les 
variables de 
productivité 

 

- Ress 
- Empl 
- Nbre doss 
- Cpte 
- Ops 
- Effc. 
 

-  le volume des ressources 
-  le volume des emplois ; 
-  le nombre de dossiers crédits reçus 
-  le nombre de comptes ouverts de chaque agence 
-  le nombre d’opérations effectuées  
-  l’effectif de chaque agence 
 

 
Les 

variables de 
rentabilité 

 

 - IMP 
- CA 
- PNB  
- FG 
- R N 

-  les impayés  
-  le Chiffre d’Affaire  
-  le Produit Net Bancaire, 
-  les Frais Généraux 
-  le Résultat Net 

Source : élaboré par les chercheurs 
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    A cet effet, nous avons retenu deux familles de variables qui définissent les 
performances atteintes, à savoir : les variables de productivité et les variables de 
rentabilité. 

Notre étude sera affinée par une appréciation des résultats obtenus selon des 
critères qualitatifs. Nous avons retenu : 

- La superficie de l’agence, 
- Son agencement, 
- Ses caractéristiques régionales (nord, sud ou hauts plateaux) 
- Ses caractéristiques socio-économiques (zone commerciale ou résidente), 
- Ses caractéristiques sociogéographiques. 

 
4 .1.  Application de l’Analyse en Composante Principale (ACP) 4.: 

Après avoir déterminé les 129 agences, nous allons procéder à une 
représentation des agences par l’Analyse en Composante Principale selon les 
variables précédemment choisies pour parvenir, par la suite, grâce à une 
Classification Ascendante Hiérarchique, à des groupes homogènes susceptibles 
d’une interprétation et une analyse exhaustive de la performance. 

 
4.1.1. Etude de la matrice des corrélations : 

Le tableau 2 ci-après représente la matrice de corrélation entre les variables qui 
est un résultat très intéressant à étudier vu qu’il nous permet d’avoir une vision 
plus complète des données et des interrelations entre les variables. 

 
Tableau 2 : Matrice des corrélations entre les variables. 

Variables RESS EMPL EFFC OPS CPTE Nbr doss CA PNB FG RN IMP 

RESS 1 0,67 0 ,61 0,54 0,48 -0,09 0,79 0,73 0,73 0,76 0,55 
EMPL 0,67 1 0,61 0,51 0,41 -0,004 0,76 0,73 0,72 0,63 0,68 
EFFC 0.61 0,61 1 0,85 0,73 0,23 0,58 0,53 0,86 0,44 0,55 
OPS 0.54 0,51 0,85 1 0,77 0,30 0,51 0,46 0,73 0,73 0,45 
CPTE 0.48 0,41 0,73 0,77 1 0,19 0,41 0,36 0,56 0,25 0,49 
Nbr doss -0,09 -0,04 0,23 0,30 0,19 1 -0,06 -0,05 0,10 -0,13 0,001 
CA 0,79 0,76 0,58 0,51 0,41 -0,06 1 0,98 0,84 0,83 0,59 
PNB 0.73 0,73 0,53 0,46 0,36 -0,05 0,98 1 0,80 0,82 0,53 
FG 0,73 0,72 0,86 0,73 0,56 0,10 0,84 0,80 1 0,65 0,64 
RN 0,76 0,63 0,44 0,37 0,25 -0,13 0,83 0,82 0,56 1 0,57 
IMP 0,55 0,68 0,55 0,45 0,49 0,001 0,59 0,53 0,64 0,57 1 

Source : résultat de l’analyse  avec XL STAT 

                                                             
4  L’analyse est réalisée à l’aide du logiciel statistique XL STAT Pro 2010. 
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Les résultats de la matrice de corrélation ci-dessus, nous font ressortir les 
remarques suivantes: 

 La plupart des variables sont corrélées positivement entres elles. Donc, la 
première composante principale définit un « facteur taille ». Autrement dit, 
les variables étudiées varient dans le même sens au sein des agences. 
Et vu l’existence du « facteur taille », les agences peuvent être ordonnées 
des plus petites aux plus grandes dans la première analyse ; 

 Nous remarquons également une faible corrélation négative entre la variable    
« nombre de dossiers crédit reçus » et la variable emploi, ce qui signifie 
qu’elles ne varient pas dans le même sens. Cela peut être du à 5 : 

  Une lenteur dans le traitement des dossiers de crédit ; 
  Des décaissements tardifs des crédits accordés ; 
  Ou bien, des autorisations sans mobilisation de fonds de la part du 

client. 
 

 Le  Nombre de dossiers crédits est également faiblement corrélé 
négativement avec la variable effectif. Cela est peut être dû à un manque 
d’effectifs qui pourrait donc être corrigé par un renforcement des effectifs 
des agences concernées. 

 Le Résultat Net (RN) est fortement corrélé positivement avec le PNB, le 
CA, les ressources et les emplois. nous pouvons dire que le R N est meilleur 
si le coefficient de corrélation du CA, du PNB, des ressources et des 
emplois est élevé (fort). 

 
4.1.2. Valeurs propres de la matrice de corrélation : 

D’après le tableau ci-dessous, nous remarquons que la 1ère valeur propre ; 
λ=6,69 représente 60,84% de l’inertie totale. Cela signifie que le 1er axe factoriel 
F1, à lui seul, nous renseigne sur 60,84% de l’information. 
 

Tableau 3 : Valeurs propres de la matrice de corrélation 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 

Valeur propre 6,69 1,70 0,77 0,58 0,35 0,29 0,25 0,19 0,13 0,05 0,01 

Variabilité(%) 60,84 15,44 7,02 5,24 3,21 2,59 2,26 1,73 1,13 0,43 0,09 

Cumulé % 60,84 76,29 83,31 88,55 91,76 94,36 96,63 98,35 99,48 99,91 100 

                            . Source : résultat de l’analyse  avec XL STAT 
 

                                                             
5 SAPORTA GILBERT, « PROBABILITE, ANALYSE DES DONNEES ET STATISTIQUES », 

Edition TECHNIP, Paris, 1990, p.175. 
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4.1.3. Interprétation du plan de projection : 
Le pourcentage (%) de variabilité (inertie) cumulé représenté sur les deux 

premiers axes (figure 1) est particulièrement élevé puisqu’il représente 76,29% de 
la variabilité totale, ce qui nous donne une bonne qualité de représentation sur le 
premier plan factoriel (axe F1 et F2). Par conséquent, l’introduction du troisième 
axe factoriel n’est pas nécessaire. 

En effet, pour avoir une meilleure interprétation des graphiques, on choisit le 
plan factoriel dont le pourcentage de variabilité représenté sur ce plan, qui est le 
plus élevé et le plus significatif possible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : résultats de l’analyse  avec XL STAT 

 Interprétation des axes factoriels : 
La signification des axes retenus est donnée par le cercle de corrélation (figure 

1). Le 1er axe explique 60,84% de l’information totale. Toutes les variables se 
trouvent du côté droit de l’axe F1. En effet, le 1er axe factoriel est lié 
positivement à toutes les variables, donc les agences seront rangées sur l’axe F1 
des plus petites aux plus grandes. On l’interprétera alors comme un « facteur 
taille ». 

Il s’agira donc, au deuxième axe, de différencier les agences de « taille » 
semblable. 

Le 2ème axe factoriel F2 est essentiellement lié positivement au nombre de 
dossiers crédit et il est également positivement lié avec  les FG, l’effectif, les 
opérations et enfin les comptes (elles se situent en haut) mais négativement lié 
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avec le reste des variables à savoir : les ressources, les emplois, le CA, le PNB, les 
impayés et finalement le R Net (elles se situent en bas). 

Cet axe oppose, donc, la distribution de crédit, les ressources, le CA, le PNB et 
le RN aux autres variables. 

Plus l’agence se projette du coté droit du plan, plus elle est performante. Donc, 
on peut interpréter l’axe F2 comme un axe de « Performance ». 

 
4.1.4. Nuage de points associé aux agences : 

Dans un espace de concurrence interne bancaire; chaque agence considérée 
comme un point dans cet espace, a des caractéristiques concernant les variables de 
performance. A ce titre, on associe à toutes les agences le nuage de point ci-dessus 
(figure 2).  

Après interprétation du premier plan factoriel, on a conclu que le premier axe 
F1 représente un facteur taille ; par conséquent, les agences sont organisées le 
long de cet axe des plus petites aux plus grandes. 

Pour le deuxième axe F2, il classe les agences selon leurs performances 
atteintes. Donc, les agences s’organisent le long de cet axe des plus performantes 
aux moins performantes. 

Nous avons déroulé une Analyse en composante Principale au tableau de 
données dont nous disposons, mais les résultats, aux quels nous avons abouti ne 
nous permettent pas de détecter les agences les plus performantes, des moins 
performantes. Pour cela, une analyse supplémentaire doit être effectuée. Pour 
notre cas, nous effectuerons une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH). 

En effet, l’Analyse en Composante Principale est souvent utilisée avant une 
Classification Ascendante Hiérarchique car elle permet d’identifier la structure de 
la population et de décrire les proximités entre les individus, alors que la CAH se 
propose de déterminer la meilleure partition possible des individus en un nombre 
fixe de groupes (classes) homogènes. 
 
4.2. Application de la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) 6 : 

Les résultats de la CAH font apparaitre trois (03) groupes distincts sur notre 
nuage de points. Elle nous fait ressortir un groupe de huit (08) agences très 
performantes, ce qui représente 6% du réseau du CPA. (Le groupe d’agences le 
plus performant du réseau CPA). 

Ces agences jouissent d’un environnement extérieur très favorable à l’atteinte 
de tels résultats, car elles disposent d’une grande superficie, d’un agencement 
approprié, elles se situent toutes au nord du pays dans des zones urbaines et 
commerciales ( tableau 4 ci dessous). 

                                                             
6  L’analyse est réalisée à l’aide du logiciel statistique XL STAT Pro 2010. 
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Ces agences sont caractérisées par une grande taille, une rentabilité très 
importante et une forte performance. 
 L’agence A29 a un niveau d’activité important et dégage un CA, un PNB et 

un Résultat Net très élevés tout en maitrisant le niveau  des frais généraux. 
 L’agence A1 est l’agence barycentre de ce groupe. Elle présente un bon 

niveau d’activité (ressources et emplois). En effet, le niveau des emplois est 
conséquent  sans avoir un nombre important de dossiers, ce qui nous 
renseigne sur la bonne qualité de son portefeuille. En même temps, cette 
agence réalise de bons résultats avec un effectif restreint et des frais 
généraux modérés. 
 

C’est ce groupe qui est responsable de la concentration des autres agences 
autour du centre de gravité. Donc, il serait injuste de les comparer avec les 
agences qui ne présenteraient pas les mêmes caractéristiques qualitatives. 

Par conséquent, nous allons procéder à une étude qui va porter sur les 121 
agences restantes afin de déterminer une répartition qui nous renseignerait avec 
exactitude sur la situation réelle de celles-ci. 

 
Tableau 4 : Caractéristiques qualitatives des agences 1ères catégorie. 

Agences Superficie Agencement 
Caract 
Région 

Caract socio 
econ 

Caract 
socio géog 

A29 2 1 1 1 1 
A44 1 1 1 2 1 
A6 1 1 1 1 1 
A47 1 1 1 1 1 
A1 1 1 1 1 1 
A13 1 1 1 1 1 
A102 1 1 1 1 1 
A115 1 1 1 1 1 

                 Source : établi par les chercheurs 
 

4.3. Etude complémentaire : 
 Application de l’ACP sur le groupe des 121 agences : 
L’ACP sera effectué sur cent vingt et une (121) agences en fonction de 11 
variables (Emplois, Ressources, PNB, CA, …..). Ainsi, la matrice des données 
se présente de la manière suivante : 121 lignes*11 colonnes. 

 
 Application de la CAH sur le groupe des 121 agences : 
La CAH fait apparaitre trois (03) groupes d’agences distincts, tels que 
représentés sur la figure suivante : 
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                                  Figure 3: performance des agences du CPA 

 
Source : résultats de l’analyse  avec XL STAT 

 
4.3.1.  Analyse des groupes d’agence : 
a) Les agences de 1ère catégorie  ( cercle rouge) : 

Ce groupe comprend les 22 agences que la CAH a réunies dans la 1ère classe, 
en plus des 8 agences citées plus haut. 
La 1ère classe représente 23% de l’ensemble des agences du réseau d’exploitation 
du CPA. On trouve dans cette catégorie des agences de toutes les régions ; la 
plupart se situent au nord, mais il ya également des agences des hauts plateaux 
(A69, A72) et une agence du sud, la A71. 

Ces agences se distinguent par leur rentabilité importante et leur performance 
considérable. 

 L’agence A2 a un bon niveau d’activité, un CA, un PNB et Résultat Net 
importants. C’est la plus performante du groupe des 22 agences . C’est 
une agence d’une superficie moyenne et un agencement acceptable, qui 
réalise une rentabilité conséquente avec un effectif restreint et des frais 
modérés. 
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 L’agence A97 est également une agence performante. Celle-ci se situe 
dans la région des hauts-plateaux. 
 

Nous pouvons dire que ces agences constituent des agences benchmark7 
interne des agences bancaires du réseau d’exploitation du CPA, car elles 
représentent les meilleures pratiques internes du réseau. 
 
b)  Les agences de 2ème catégorie ( cercle vert) : 

L’ensemble des agences de 2ème catégorie regroupe les agences équilibrées en 
matière de performance. Il représente 27% des agences du réseau d’exploitation 
du CPA. 
Ce sont des agences qui se trouvent pratiquement toutes du coté positif de l’axe 
F1. On peut dire que ce sont des agences de taille moyenne. Quant à leur 
dispersion par rapport au 2ème axe factoriel F2, on peut dire que leur niveau de 
rentabilité et de performance est moyen (équilibré). 
 
c) Les agences de 3ème catégorie  (cercle violet) : 

Ce groupe d’agences représente la  moitié des agences du CPA (50%). Cette 
catégorie est caractérisée par son homogénéité c’est-à-dire que la dispersion des 
agences est proche, puisqu’elles ont des comportements similaires des variables. 
Elles se situent au centre du nuage. 

Les agences de cette catégorie se caractérisent par une rentabilité et une 
performance moins importante par rapport aux agences des autres catégories. 
Certaines agences arrivent à générer un résultat tandis que d’autres peinent à 
suivre la cadence des autres agences. 
 
4.3.2.  Les caractéristiques de chaque catégorie : 

Nous constatons que 17 agences sont restées dans la 1ère catégorie pour les trois 
années. De même qu’il ya eu celles qui ont évolué, passant : 
 De la 2ème à la 1ère catégorie (A4, A72, A101,…) ; 
 De la 3ème à la 2ème catégorie (A82, A100,…) ; 
 Et même, de la 3ème (en 2008,2009) à la 1ère catégorie(en 2010) à l’image 

de A17. 
 

Mais en parallèle, nous remarquons qu’il ya des agences qui régressent à 
travers les années, passant : 

                                                             
7 Voir Définition dans ROUACH. M & NAULLEAU G, « Le Contrôle de Gestion Bancaire et 

direction financière », 5ème  édition, Revue banque édition, Paris, 2009, p.344. 
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 De la 2ème à la 3ème catégorie (A10, A43,…) ; 
 De la 1ère à la 2ème catégorie (A27, A39,…). 

Les agences du CPA doivent donc faire l’objet d’une attention particulière 
afin d’éviter de telles régressions. 

Nous allons à présent analyser les caractéristiques de chaque variable au sein 
de chaque catégorie. (Voir tableau ci-après). 

 
Tableau 5 : récapitulatif des caractéristiques de chaque catégorie. 

 
Ress Empl Effc Ops Cpte 

Nbre 
doss CA PNB FG RN Imp 

1ére 
catégorie 

60,62% 76,52% 35,73% 38,96% 35,75% 22,63% 81,54% 91,27% 40,41% 101,17% 73,77% 

2éme 

catégorie 23,23% 14,07% 31,60% 31,81% 31,21% 44,46% 11,96% 5,84% 27,54% 2,57% 17,77% 

3éme 

catégorie 16,14% 9,40% 32,68% 29,22% 33,03% 32,90% 6,94% 2,88% 32,03% -3,57% 8,46% 

Totaux 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : élaboré par les chercheurs 
 

Nous remarquons d’après le tableau que 60.62% du volume des ressources et 
76.52% du volume des emplois sont détenus par seulement 23% des agences 
d’exploitation du CPA. 

C’est dire le poids et l’importance des 30 agences de première catégorie. Toute 
la rentabilité de la banque a été réalisée par les agences de première catégorie. En 
effet, le PNB de ce groupe représente 91.27% du PNB de la banque. Quant à son 
Résultat, il est de 101.17%. Celui des agences de troisième catégorie est de (-
3.75%), nous constatons, donc, que le déficit en matière de résultat des agences de 
troisième catégorie est compensée par le premier groupe et ce malgré que c’est le 
groupe le plus minime en nombre d’agences. 
 
5 Etude comparative entre la classification initiale des agences (avant étude) 

et la classification après application de l’ACP et de la CAH : 
Du tableau, ci-dessous, nous remarquons qu’avant l’application de notre 

méthode de classification, le nombre d’agences de première et de deuxième 
catégorie est beaucoup plus important par rapport à celui des agences de troisième 
catégorie. Ceci témoigne du fait que le CPA, localise ses agences au chef lieu de 
wilaya et de daïra plutôt que dans les communes. 
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Tableau 6 : Tableau comparatif de la classification des agences 

 
Classification 

initiale 
Classification après 

l’étude 

Agences de 1ère catégorie 56 30 
Agences de 2ème catégorie 51 36 
Agences de 3ème catégorie 22 63 

Total: 129 129 
. Source : élaboré par les chercheurs 

 
Nous constatons un écart très important entre la classification initiale et celle 

après application des méthodes de l’analyse des données. 30 agences se 
positionnent en première catégorie contre 56 initialement. En effet, 26 agences de 
1ère catégorie se sont déclassées : 

 22 agences sont passées en 2ème catégorie : A8, A16, A19,… 
 10 sont passées en 3ème catégorie : A10, A22, A60,… 

En même temps, nous trouvons cinq agences de deuxième catégorie qui ont gagné 
la 1ère à savoir : A17, A24, A29, A97 et la A117. 

En effet, beaucoup d’agences de 2ème catégorie se sont déclassées et sont 
tombées en 3ème catégorie, à l’image de A9, A28,… A l’inverse les agences 
comme la A18, A100, A122,… sont passées de la 3ème à la 2ème catégorie. 

 
Nous pouvons dire d’après tous ces mouvements de classes, que la 

classification traditionnelle a montré ses limites et doit être remplacée par une 
classification plus objective, qui renseigne sur la réalité des performances des 
agences bancaires. 

 
Conclusion : 

La classification des agences bancaires n’a jamais suscité d’intérêt au niveau 
des banques publiques. En effet, elles appliquent une méthode de classification 
basée sur la localisation géographique des agences. 
Nous rappelons donc la nécessité pour la banque de disposer de systèmes de 
mesure des performances de ses agences ; ces systèmes présentent un aspect 
primordial lui permettant de s’auto-évaluer en vue d’améliorer ses performances. 
 

Enfin, nous pouvons suggérer d’appliquer les méthodes de l’Analyse des 
Données, en l’occurrence l’ACP et la CAH pour la classification des agences du 
réseau d’exploitation du CPA et pas seulement. En effet, ces méthodes peuvent 
être appliquées par toutes les banques algériennes, car c’est des méthodes simples, 
nécessitant, certes une certaine maitrise de leur utilisateur. Mais leur application 
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ne formule aucune exigence en matière de données, ni aucune hypothèse qui ne 
puisse être réalisée. 

Au terme de ce chapitre, la performance de chaque agence est mise en exergue. 
Une fois que nous avons lié les comportements des agences sur différentes 
variables grâce à l’ACP et la CAH, nous sommes parvenus à faire des 
regroupements des agences aux comportements similaires permettant d’apprécier 
le niveau de performance dans chaque groupe. 

Grâce à l’étude des agences du réseau du CPA, nous avons constitué trois 
catégories d’agences : 
 Les agences de 1ère catégorie (agences performantes) qu’il faudrait 

maintenir et encourager ; 
 Les agences de 2ème catégorie (agences équilibrées) qu’il faudrait 

maintenir et encourager d’avantage ; 
 Et enfin, les agences de 3ème catégorie (agences moins performantes, 

déficitaires) qui enregistrent des faiblesses auxquelles il faudrait remédier 
rapidement. 

Cette étude nous a permis d’établir le benchmarking et les meilleures pratiques 
en matière de rentabilité et de performance. Cependant, afin d’optimiser le réseau 
bancaire, il est indispensable de mener cette analyse de performance compte tenu 
des objectifs stratégiques d’exploitation de la banque, et un référentiel de 
concurrence externe permettant de faire un meilleur benchmarking. 
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Résumé : 

Les entreprises prennent le virage RSE et du DD. Cette nouvelle trajectoire 
les amène à réviser en partie les pratiques de gestion des ressources humaines 
(GRH) afin de les aligner sur les principes de RSE/DD. 

 L’objectif de notre recherche permet de déterminer dans quelle mesure la 
démarche de RSE/DD pourrait contribuer au renouvellement de la GRH.  

En conclusion, l’intégration entre la GRH et la RSE/DD dans l’entreprise 
repose sur un ensemble cohérent de pratiques qui respectent les droits 
fondamentaux de l’être; encouragent le développement des compétences et 
l’adaptation aux changements; encouragent l’accomplissement des employés et 
suscitent leur engagement et; favorisent une relation d’emploi durable afin 
d’assurer la performance globale du groupe à long terme. 
Mots clés : développement durable, responsabilité sociale des entreprises, gestion 
des ressources humaines, performance globale. 

 
 :ملخص

     .التنمية املستدامةو أصبحت املؤسسات يف اآلونة األخرية تنحدر وفق مسار سياسة املسؤولية االجتماعية 
ليات وممارسات تسيري املواد البشرية وفق املبادئ واملعايري آيؤدي هدا املسار اجلديد إىل إعادة مراجعة وهيكلة 

  .الدولية للمسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة
ا املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة  يهدف البحث إىل معرفة خمتلف املعايري واألساليب اليت جاءت 

  .ليت متس باخلصوص آليات وممارسات تسيري املواد البشريةوا
توصلنا إىل أن االندماج بني تسيري املواد البشرية وسياسة املسؤولية االجتماعية أو  ،من خالل النتائج

حترتم  يعتمد على جمموعة من املمارسات املتناسقة واملنسجمة واليت بدورها ،املؤسسة التنمية املستدامة داخل
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وكذالك تشجيع العالقات  ،وتشجع تطور الكفاءات وتأقلمها حسب التغريات املختلفة ،احلقوق األساسية الذات
  .املستدامة يف العمل بني األفراد من أجل تأمني أداء كلي للمنشأة على املدى الطويل

     .األداء الكلي ،رد البشريةتسيري املوا ،املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،التنمية املستدامة :الكلمات المفتاحية
 

Introduction : 
Le développement durable (DD) est l’une des réponses aux incohérences 

d’un monde devenu chaotique. Ceci  n’est pas une nouvelle théorie et encore 
moins un nouveau courant de pensée. En fait, ce concept reformule  toute une 
série de modalités de fonctionnement  des  organisations pour énoncer des 
principes qui doivent garantir un meilleur équilibre général. En effet les 
entreprises en premier lieu disposent de leviers considérables dans la déclinaison 
opérationnelle du DD à l’échelle de leurs marchés et de leurs métiers.  

Dans ce contexte,  la responsabilité sociale des entreprises (RSE) stipule 
que l’entreprise est responsable vis-à-vis de ses shareholders (actionnaires) et de 
ses stakeholders  (Parties prenantes), c’est-à-dire tous les groupes en relation avec 
elle: de ses clients à ses salariés, en passant par la société civile, les pouvoirs 
publics et ses sous-traitants. En fait, les entreprises prennent le virage RSE et du 
DD. Cette nouvelle trajectoire les amène à réviser en partie les pratiques de 
gestion des ressources humaines (GRH) afin de les aligner sur les principes de 
RSE/DD. 
 L’objectif de notre recherche permet de déterminer dans quelle mesure la 
démarche de RSE/DD pourrait contribuer au renouvellement de la GRH. La 
question principale soulevée par notre démarche empirique est : Dans quelle 
mesure l’entreprise adopte-t-elle la politique du DD / ou exercer la notion de 
Responsabilité Sociale dans leurs pratiques de gestion des Ressources Humaines 
(GRH)? Le fait que notre étude empirique porte sur une seule entreprise 
(Sonatrach), nous l’avons choisie parce qu’elle présente un cas sensible du 
processus qui nous intéresse. 
 A travers une revue de littérature ainsi qu’une analyse de l’articulation 
GRH-DD/RSE dans la société Sonatrach, on a développés cet article, essayant 
d’aborder les points suivants : 

   Le développement durable et gestion des ressources humaines ; 
   Les  processus d’une GRH  au service de développement durable de                             

l'entreprise ; 
   La méthodologie ; 
   L’articulation GRH-DD/RSE dans la société Sonatrach. 
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1. Le développement durable et gestion des ressources humaines: 
1.1. Concept du développement durable : 

Historiquement, on peut dire que le développement durable (DD) 
correspond à la rencontre de deux courants de réflexion déjà anciens : 

- Le premier s'est développé dès les années 1950 autour de l'idée de 
«développement» qui s'est peu à peu opposé au concept purement 
économique de «croissance» ; 

- Le second concerne la prise de conscience écologique.  
C'est de la rencontre de ces deux mouvements que l'idée de DD est née. 

Selon la définition proposée en 1987 par la  CMED (Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement) dans le Rapport Brundtland, le DD est :1  
 « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. » 
L’énoncé est simple et la durabilité ne semble trouver sa légitimité que dans la 
relation intergénérationnelle de satisfaction des besoins. 
Une étude plus approfondie de cette définition est nécessaire ; elle fait apparaître 
trois composantes à la durabilité : 

o  La satisfaction des besoins peut être envisagée de manière « élargie » :   
elle comprend alors, outre la consommation de biens et services, l’ensemble 
des « biens primaires » et droits auxquelles aspirent les personnes, qu’il 
s’agisse des participations aux décisions politiques, du désir de relations 
sociales de la vue d’un beau paysage. Autant d’éléments qui concourent à « 
être bien » ; 

o  La capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins 
pose  le problème de la transmission, d’une génération à l’147 autre, des 
ressources disponibles : ressources naturelles, infrastructures, capitaux de 
toutes sortes. Si les ressources naturelles sont épuisées, l’environnement 
pollué, l’appareil de production en mauvais état, les systèmes sanitaire et 
éducatif déstructurés, le tissu social déchiré... (tout cela en raison de 
catastrophes ponctuelles ou de politiques inappropriées..), il est probable 
qu’il sera difficile de répondre aux besoins du futur d’une manière 
équivalente à ce qui est fait aujourd’hui ; 

o  La question de l’équité, notamment entre générations. L’attitude des 
générations actuelles en matière de production, d’accumulation, de 
consommation, conditionne le bien-être des générations futures. 

                                                             
1 Jérôme Vaillancourt, Évolution Conceptuelle Et Historique Du Développement Durable, 

Regroupement National Des Conseils Régionaux De L’environnement Du Québec, Rapport de 
recherche, Mai 1998, p : 26.  
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1.2. La responsabilité de l’entreprise pour le développement durable : 
En 1987, dans le rapport de la commission mondiale sur l’environnement et 

le développement, l’ONU a introduit un concept important destiné aux 
entreprises. C’est le concept d’éco-efficacité : «On doit encourager les industries 
et le procédés industriels qui sont plus efficaces en terme d’utilisation des 
ressources, qui génèrent moins de pollution et de déchets, qui dépendent des 
sources renouvelables d’énergie plutôt que de l’énergie dérivée des combustibles 
fossiles, qui minimisent leur impacts nuisibles sur la santé humaine et celle de 
l’environnement.» 2  

L’analyse de cette définition montre trois axes principaux introduisant le 
décor du concept d’éco-efficacité: 

 Générer moins de pollution et de déchets ; 
 Utiliser des sources renouvelables d’énergie plutôt que de l’énergie 

dérivée des combustibles fossiles ; 
 Minimiser les impacts nuisibles sur la santé humaine et sur celle de 

l’environnement. 
Un autre concept qui n’est que la continuité de l’éco-efficacité est né : c’est 

l’éco- conception. Ce dernier est une démarche globale centrée sur le produit. Il 
s’agit pour les industriels de prendre en compte la protection de l’environnement 
dans la conception des produits (biens et services) et intégrer la dimension 
environnementale au coté d’autres préoccupations : attente des clients, faisabilité 
technique, maîtrise des coûts. 

En fait, les entreprises mobilisent des ressources naturelles, forment leur 
main-œuvre, influent sur les modes de production et de consommation aux quatre 
coins du monde. Leur pérennité passe par une appropriation et une déclinaison 
adaptées du  DD à leurs spécificités et leurs contraintes. Leur champ de 
responsabilité est à la mesure de l’empreinte environnementale et sociale de leurs 
activités. 

Dans ce contexte, Le Livre vert,  lancé en juillet 2001 par la Commission 
européenne définissait la responsabilité sociale des entreprises (RSE), comme 
«L’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et 
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs 
parties prenantes ».3 

                                                             
2  Lise Moutamalle, L’intégration Du Développement Durable Au Management Quotidien D’une   

Entreprise, Edition : L’Harmattan,2004 , p : 91. 
3 Alain CHAUVEAU & Jean-Jacques ROSÉ , L’entreprise Responsable, Edition : d’Organisation, 

2003, p: 45. 



L’engagement de l’entreprise à la politique du développement 
durable et responsabilité sociale par la gestion des ressources 

humaines : Cas de la Sonatrach 

Melle. BENHALIMA Khayra  
Melle. HADJAR Assia 

 

29 

 

La CSR stipule que l’entreprise est responsable vis-à-vis de ses 
shareholders (actionnaires) et de ses stakeholders  (Parties prenantes), c’est-à-dire 
tous les groupes en relation avec elle : de ses clients à ses salariés, en passant par 
la société civile, les pouvoirs publics et ses sous-traitants. Une entreprise 
économiquement durable doit donc, à travers un dialogue avec ses parties 
prenantes, gérer ses impacts sociaux, sociétaux et environnementaux. 

 
Fig.1 : La démarche de développement durable dans l’entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : D’après l’Observatoire Sur  La Responsabilité Sociétale Des Entreprises 
(ORSE), Développement Durable Et  Entreprises, Un Défi Pour Les Managers, 2004. 

 
 
Concrètement, une entreprise qui veut exercer sa responsabilité sociale ou 

s’engager dans le développement durable doit travailler sur plusieurs champs4 : 
 Respect de l’environnement ; 
 Sécurité des produits et de la production ;  
 Amélioration du climat et du dialogue social ; 
 Respect des droits de l’homme ;  
 Ethique, lutte contre la corruption et le blanchiment ; 
 Engagement dans sa communauté et le développement local ; 
 Reporting et le dialogue avec les parties prenantes ; 

                                                             
4 Alain CHAUVEAU & Jean-Jacques ROSÉ , op.cit., p: 48-49. 
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 Adhésion aux normes et labels de la CSR et du développement durable. 
 

1.3. La gestion des ressources humaines au service du développement de     
l’entreprise : 

La GRH est une fonction d’entreprise qui vise à obtenir une adéquation 
efficace et maintenue dans le temps entre ses salariés et ses emplois, en termes 
d’effectifs, de qualifications et de motivation. Elle a pour objectif l’optimisation 
continue des compétences au service de la stratégie d’entreprise, dans la 
définition de laquelle elle intervient.5 

Les définitions du DD, qu'elles s'inscrivent dans une perspective macro 
sociale en assimilant à un développement économique qui ne menace pas le bien 
être des générations futures ou dans le perspective plus opérationnelle de la triple 
Botton line qui distingue les performances sociale, écologique, et financière de 
l'environnement. Les générations futures sont avant tout des générations d'être 
humains, et le «social» constitue bien l'un des trois piliers de la performance au 
coté des aspects écologiques et économiques6.Selon cette première perspective, la 
GRH est donc inscrite au cœur même du concept du DD puisqu'elle en est une 
des dimensions : la recherche du DD ne peut que s'appuyer sur la GRH. 

Cependant, les ressources humaines peuvent aussi être considérées comme 
partie prenante de l'entreprise pouvant affecter ou être affecté, directement ou 
indirectement la politique de DD ainsi que l'activité économique de l'entreprise, 
conformément au modèle de la théorie des parties prenantes ou stakeholder 
theory. Selon cette théorie, les employés constituent l'une des entités que 
l'entreprise doit gérer de manière éthique et responsable afin d'en obtenir le 
soutien et en conséquence d'améliorer la performance globale de l'entreprise.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5 J-M, Le Gall, La Gestion Des Ressources Humaines, PUF, coll. Que sais-je, 1998, 5e édition, p:5.  
6 Emmanuelle REYNAUD, Le Développement Durable Au Cœur De L’entreprise, 

Edition : DUNOD, 2006, p: 85. 
7 Emmanuelle REYNAUD, op.cit., p: 86. 
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Tableau 1 : La GRH et le développement durable 

Source : Au delà de l’Internet : Laurent Barraud, Développement Durable Et Gestion 
Des Ressources Humaines. 

 
 
 
 

Domaines 
d’intervention 

Objectifs de DD Moyens d’action 

 
 

Gestion des 
emplois et des 

effectifs 

 Adapter aux besoins 
quantitatifs à moyen et 
long terme (lissage)  

 Equilibrer la pyramide 
d’âge  

 Proscrire la discrimination  

 Forme des contrats de 
travail  

 Gestion des recrutements  
 Gestion des départs  
 GPEC 

Gestion des 
compétences 

 

 Adapter les ressources aux 
besoins qualitatifs à 
moyen et long terme  

 Développer 
l’employabilité  

 Concilier besoins 
individuels et  

 besoins de l’entreprise  
 

 Définition des besoins de 
l’organisation  

  Sélection des candidatures  
internes et externes  

 Bilans de compétence  
 Entretiens d’évaluation  
 Gestion des carrières  
 Plans de formation / GPEC  
 Tutorat  
 Parcours de progrès  
 Evaluation de la formation  

Gestion des 
rémunérations 

 Lier rétribution et 
compétences  

 Reconnaître les résultats  
individuels et collectifs  

 Reconnaître la fidélité 
active  

 Classification  
 Augmentation / promotion  
 Rémunération variable  
 

Gestion de la 
motivation 

 Responsabiliser l’individu 
et le groupe  

 Favoriser l’initiative et 
l’innovation  

 Communiquer sur les 
décisions  

 Susciter et développer des 
valeurs partagées  

 Relations collectives de 
travail 

 Politique de rémunération  
 Entretien d’évaluation  
 Communication interne  
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2. Les  processus d’une GRH  au service de développement  
 durable de l'entreprise: 
 

2.1. La gestion de l’emploi et des compétences : 
Lors d'un entretien de recrutement, l'une des questions du candidat 

concerne son évolution professionnelle. Il veut connaître les opportunités 
possibles et la politique de gestion de carrières de l'entreprise. Pour attirer les 
bons candidats, les entreprises redoublent d'imagination. Elles leur font miroiter 
les responsabilités qu'ils exerceront dans les prochaines années ainsi que la 
rémunération attractive qu'ils pourront obtenir.   

 
A. La gestion des carrières et des compétences : 

Une entreprise qui s'engage dans une politique de DD en matière de RH ou 
exerce sa responsabilité sociale en domaine GRH met en œuvre une gestion 
responsable  des emplois en anticipant les évolutions de marché, les besoins 
futurs en compétences, les fermetures prévisibles de site et les reconversions 
métiers. Elle tient compte également de sa pyramide des âges et de son impact 
dans les années à venir. Elle bâtit des plans d'actions qui anticipent les problèmes 
économiques et humains.  
 En effet, la gestion des carrières et des compétences dans l'entreprise 
responsable est fondée sur l'anticipation et la prévention: 8  

 La stratégie de l'entreprise est traduite en plans à moyen terme ; 
 Les compétences nécessaires dans le métier sont définies au même 

horizon ; 
 Les compétences prouvées aujourd'hui disponibles sont auditées ; 
 Un programme d'adaptation est élaboré en fonction de l'importance et de   

la nature des écarts constatés et des départs prévisibles ; 
  Chacun est associé à la conduite de l'évolution de ses compétences.  

 
B. La politique de recrutement et d'intégration : 

La politique de recrutement dans une perspective de DD en matière GRH 
repose sur quelques principes ainsi que plusieurs règles d'action. 

Le premier principe peut s'exprimer ainsi: recruter pour une valorisation 
durable des compétences implique une vision dynamique du candidat et du poste. 
C'est un principe de valorisation dynamique.  

                                                             
8Au delà de l’Internet : Laurent Barraud, Développement Durable Et Gestion Des Ressources 
Humaines.  
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Le deuxième principe consiste à privilégier le contenu sur l'emballage. 
C'est un principe d'efficacité. 

Le troisième principe vise à minimiser les déchets, autrement dit les risques 
d'échec. C'est un principe d'intégration. Il faut imaginer le nouvel embauché au 
sein de l'équipe qui va l'accueillir, avoir une vision d'ensemble des compétences, 
des personnalités et des motivations9.   

La durabilité d'une entreprise passe par sa capacité à faire évoluer ses 
salariés qui feront perdurer sa culture identitaire, mais aussi à accueillir des 
personnes externes, des regards neufs qui vont l'aider à innover. Deux défis qui 
peuvent apparaître comme antinomiques  mais qui font partis des clés du vivant : 
intégrité et innovation.10 

 
C. Actualisation permanente des ressources humaines : 

Le potentiel humain est une mine d'or, encore peu exploitée. Pour 
développer ce potentiel, les entreprises investissent dans la formation, mais les 
résultats obtenus conduisent à un constat d'échec : la formation ne résout pas tous 
les problèmes d'insertion et d'adaptation au changement.  

Aujourd'hui, le savoir est un pré requis pour accéder au monde du travail. Il 
faut apprendre à apprendre, développer l'autonomie d'apprentissage, passé d'une 
culture de la formation à une culture de l'apprenance.  

Pour les entreprises engagées dans le DD, la formation reste encore le 
transfert de connaissances et l'acquisition de compétences. Elle ne vise en aucune 
manière l'autonomie d'apprentissage, autrement dit l'émancipation des salariés. 
Pour ces entreprises, le lien entre le DD et la culture d'apprenance n'est pas 
effectif. Pour développer son potentiel, gérer sa propre vie, il est essentiel 
d'établir des liens avec son environnement, d'en comprendre les évolutions et les 
mutations.  

Pour Donald J.Jhnson11, « l'apprentissage tout au long de la vie» n'est pas 
synonyme de formation « récurrente », mais signifie que, grâce à un effort 
particulier pour « apprendre à apprendre », un lien permanent est maintenu avec 
l'éducation. Il s'agit d'un processus continu, qui s'étend à toutes les étapes de la 
vie et concerne tous les groupes sociaux.  

Le vrai défi des entreprises engagées dans la politique du DD en matière 
GRH se situe dans leur capacité de passer d'une culture de formation à une 
                                                             
9 Bernard Calisti & Francis Karolewicz, RH et développement durable : une autre vision de la 
performance, édition : d’Organisation, 2005, p:104,105,106. 
10 Bernard Calisti & Francis Karolewicz, op.cit,  p:118. 
11 Donald J.Jhnson, « L'apprentissage A Vie Pour Tous » In Revue L'Observer, n° 214, octobre-   

novembre 1998. 
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culture d'apprenance sans laisser pour compte les salariés les moins qualifiés et 
jugés à faible valeur ajoutée.  
Pour une entreprise, les enjeux sont à plusieurs niveaux12 :  

  Actualiser les compétences des collaborateurs. 
  Accompagner les changements de métiers et les reconversions. 
  Maintenir en emploi des personnes en difficulté. 

 
2.2. La gestion des rémunérations et des conditions de travail : 

A. La gestion des conditions du travail : 
Nous définirons les conditions de travail comme l'ensemble des facteurs 

(à l'exclusion des facteurs individuels) qui influencent les conduites (activités 
physiques ou mentales) et la qualité de vie de travail. On peut distinguer trois 
niveaux d'analyse des conditions de travail13 : 

  Conditions intrinsèques du travail : posture, bruit, éclairage, technologie ; 
  Conditions extrinsèques : horaires, rémunérations, promotion, relations 

hiérarchiques ; 
  Environnement du travail : transport, législation, logement, 

environnement géographique et social. 
L'entreprise est censées développer les statuts et la places des salariés 

principalement en ce qui concerne, l'investissement en capital humain, santé et 
sécurité, et la gestion de changement, ainsi que la manière de traiter les salariés 
en cas de restructuration. Aussi le dialogue social avec les représentants des 
salariés et leurs consultations à propos de la politique de l'entreprise ses plans est 
ses mesures sont fondamentaux, et surtout créateur de légitimité sociétale.14 

La sécurité reste un enjeu majeur pour beaucoup d'activités, notamment 
industrielles : les accidents de travail, souvent mortels, restent un drame 
inacceptable mais pas une fatalité, et un nombre croissant d'entreprises issues de 
tous secteurs mettent désormais en place des politiques de formation et de suivi 
pour réduire la fréquence et la gravité des accidents.  

 
B. La gestion des rémunérations : 

D'une manière générale, la politique de rémunération doit tendre vers une 
meilleure équité entre les hommes et les femmes, intégrer une variable sur la 
rémunération en fonction de la situation financière de l'entreprise, faciliter l'accès 
à l'actionnariat d'entreprise pour que les salariés se sentent davantage impliqués 
                                                             
12 Bernard Calisti & Francis Karolewicz op.cit, p: 120. 
13 Armand Dayan, Manuel De Gestion, volume 2 ,2eme édition, édition : ellipses, 2004, p: 479. 
14 Boualem ALIOUAT & Chaker BOIGHANBOUZ, « La Notion d'entreprise Responsable Dans 

Les Economies Emergentes : Une Analyse Empirique Exploratoire»,2009. 
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dans l'entreprise et offrir des services périphériques sous la forme d'avantages en 
nature, de vrais plus dans le budget d'un salarié. 

 La politique de rémunération au service du DD de l'entreprise a pour 
atteindre les objectifs suivants :  

 Dépasser la simple équation contribution/ rétribution ;  
 Traiter la rémunération comme le gage d'un rapport de travail durable ; 
 Donner la primauté à la politique de rémunération sur les fluctuations du   

marché et les « promotions » de la politique de l'emploi ; 
 Gérer un sentiment de sécurité, d'équité, et inciter à l'engagement pour 

l'entreprise. 
Ces objectifs sont fondés sur les moyens suivants :  
 Sur la dimension collective : 
  Des règles du jeu connues de tous (et communes à un même groupe) ;  
  Des repères constants et durables ;   
  La part variable collective (intéressement) reconnaît le rôle des RH dans             

les résultats ; 
  Un équilibre entre les avantages collectifs et les avantages individuelles, 

entre les éléments directs et les périphériques. 
 

 Sur la dimension individuelle : 
  Une partie suffisante de la rémunération reconnaît les compétences et  

acquis de l'expérience ;  
  La part variable individuelle reconnaît autant les efforts que les résultats ; 
  Un suivi régulier sans langue de bois (entretiens annuels).  
 

2.3.  La gestion de  la cohésion sociale de l’entreprise : 
 La solidité de l'entreprise repose non seulement sur ses choix stratégiques, 
mais aussi sur la capacité et la volonté durables et cohérentes de tous ses acteurs : 

 À les comprendre, voire à les soutenir ; 
 À les mettre en œuvre ; 
 Et à donner ensemble à l'entreprise une véritable personnalité. 

 
Pour susciter et développer, l'entreprise repose sur les supports suivants : 

 Le management des hommes et des équipes ; 
 La responsabilisation individuelle et collective ; 
 L'information et la communication ; 
 Le partage des valeurs et la culture d'entreprise. 
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A. Le management des hommes et des équipes : 
Une équipe constitue un ensemble d'acteurs en interaction, réunis autour 

d'objectifs professionnels communs (performance, productivité, création, 
adaptation, nouvelles normes) et ayant des attributions différenciées (attribution 
de rôles), selon leurs statuts, expertises et fonctions dans l'entreprise. Les 
membres d'une équipe entretiennent par conséquent des relations de dépendance 
et partagent la responsabilité de leurs résultats15. 

La cohésion au sein d'une équipe correspond au degré d'attachement 
réciproque entre les participants et aux forces émotionnelles et cognitives qui 
permettent de maintenir ensemble les membres du groupe et de résister ainsi aux 
risques de désintégration.16 

 
 

B. La responsabilisation individuelle et collective : 
 Responsabiliser c'est donner à chacun conscience qu'il est partie prenante 
de l'action commune. Une organisation responsabilisée : 

  Elle oriente l'action individuelle vers le but commun ; 
  Elle permet à chacun de définir lui même ses priorités ; 
  Elle concentre l'énergie sur l'action et moins sur les contrôles. 

 Responsabiliser contribue à faire participer les RH à la construction d'une 
entreprise durable, et ces formes sont doubles :  
  Individuellement : 
  Par la pratique des entretiens professionnels ; 
  Par l'autonomie et la délégation. 

  Collectivement : 
  Par la participation à la définition des objectifs communs ; 
  Par des démarches impliquantes comme les démarches qualité ; 
  Par des actions d'ouvertures (groupes d'expression ou créativité). 

 
C. L’information et la commination : 

La cohésion sociale et la responsabilisation sociale, porteurs et conditions 
du DD de l'entreprise, sont fortement influencés par sa politique de 
communication interne. 
Il s'agit :  

                                                             
15 Cohen, Bailey, « What makes teams work: group effectiveness research from the shop floor to 

the executive », Journal of Management, vol.32, n°3, 1997, p: 239. 
16 FESTINGER .L. «Informal Social Communication», Psychologie Review, vol.57, 1950, p:271. 
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  De faire comprendre le cheminement de l'entreprise vers ses  objectifs   
stratégiques ; 

  D'expliquer les aléas, les difficultés éventuelles ; 
  De renforcer les liens internes ; 
  De promouvoir ou renforcer les valeurs. 

 Dans les entreprises, plusieurs sujets récurrents doivent constituer la base 
des flux de communication : 

 Les informations économiques : objectifs, résultats, données chiffrées 
liées à l'activité. 

 Les informations liées à l'actualité sociale de l'entreprise : formations, 
évolutions de l'organisation, missions en cours … 

 Les informations à caractère individuel : promotions, initiatives privées, 
événements familiaux… 

Chaque entreprise peut se positionner vis-à-vis de ces différents flux, dans 
une perspective de progrès.  
 
D. Le partage des valeurs et la culture d'entreprise : 

« Le développement durable est une référence capable de concilier les 
aspirations citoyennes et les exigences économiques »17. Un constat s'impose :  

  C'est une valeur de consensus ; 
  C'est une valeur elle-même « durable » ; 
  C'est une valeur capable de donner du sens en même temps qu'un sens à 

l'action professionnelle. 
Pour introduire et développer la valeur « DD », l'entreprise prend en 

considération les moyens suivants :   
  Les discours incantatoires, la publicité et même les actions ponctuelles ne  

suffisent plus ;  
  L'engagement de l'entreprise doit être crédible aux yeux de tous en 

prenant la forme de programmes tels que l'agenda 21 ou d'un véritable 
projet d'entreprise ;   

  Le personnel doit être associé à ce programme ou projet et non seulement 
informé ou convié. 

 Par rapport à ces moyens l'entreprise peut retenir quelques objectifs 
principaux : 

  Faire face à des problèmes ; 

                                                             
17 Au delà de l’Internet : Laurent Barraud, Développement Durable Et Gestion Des Ressources 

Humaines. 
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  Mobiliser les hommes autour d'un système de valeurs partagées, pour 
faciliter leur intégration et leur implication ; 

  Construire un système de référence visible et connu par tous. 
 

3. Méthodologie : 
Sur le plan méthodologique, nous construisons une analyse exploratoire. 

Nous avons utilisé une démarche d’exploration hybride qui consiste à procéder 
par aller -retours entre les observations et les connaissances théoriques tout au 
long de la recherche, cette exploration hybride a mobilisé des concepts issus de la 
littérature pour donner sens aux observations empiriques. Nous avons ensuite 
mené une étude empirique pour illustrer les informations théoriques, en analysant 
le processus par lequel l’entreprise adopte une politique du DD ou exerce la 
notion de responsabilité sociale dans leurs pratiques de GRH ? Pour ce faire nous 
avons conduit une recherche exploratoire qualitative auprès de cette grande 
entreprise algérienne issue de secteur public. 

Le fait que notre étude empirique porte sur une seule entreprise, nous 
l’avons choisie parce qu’elle présente un cas sensible du processus qui nous 
intéresse. L’objectif de notre recherche permet de déterminer dans quelle mesure 
la démarche de RSE/DD pourrait contribuer au renouvellement de la GRH. La 
question principale soulevée par notre démarche empirique est : Dans quelle 
mesure l’entreprise adopte-t-elle la politique du DD / ou exercer la notion de 
Responsabilité Sociale dans leurs pratiques de gestion des Ressources Humaines 
(GRH)?  

Nous poursuivons une méthode qualitative, qui est basée sur une analyse de 
contenu des derniers rapports d’activité annuels de l’entreprise Sonatrach.  

 
4. L’articulation GRH-DD/RSE dans la société Sonatrach : 

Sonatrach est une entreprise publique algérienne, constituée en 1963 pour 
exploiter les ressources en hydrocarbures du pays. Ses activités diversifiées 
touchent toute la chaine de production ; exploration, exploitation, transport, 
raffinage. Elle s’est diversifiée dans la pétrochimie et le dessalement d’eau de 
mer. Sonatrach est la première entreprise d’Algérie en taille et en création de 
ressources. L’entreprise qui emploie environ 50 000 salariés (120 000 avec ses 
filiales), produit à elle seule 30% du PNB de l’Algérie. Son chiffre d’affaires 
s’élève à 61,2 milliards de dollars, (elle a doublé celui-ci en 3 ans grâce à 
l'envolée du cours du brut). Première entreprise d’Afrique avec un chiffre 
d’affaires plus de trois supérieure à celui d’OLD MUTUAL (une compagnie 
d’assurance anglaise basée à Londres) Sa filiale d’Afrique du sud est la 2e 
entreprise d’Afrique. Par ailleurs, elle est le 12ème groupe au niveau mondial, 



L’engagement de l’entreprise à la politique du développement 
durable et responsabilité sociale par la gestion des ressources 

humaines : Cas de la Sonatrach 

Melle. BENHALIMA Khayra  
Melle. HADJAR Assia 

 

39 

 

2ème exportateur de GNL (gaz naturel liquéfié) et de GPL (gaz de pétrole 
liquéfié) et 3ème exportateur de gaz naturel. 

La politique de responsabilité sociale et du développement durable de 
l’entreprise est déjà à l’œuvre, elle s’accompagne d’une profonde mutation de ses 
structures et d’une très grande motivation des hommes. 

 
4.1. La stratégie de Sonatrach au service du DD:  

La stratégie de la société Sonatrach s’inspire des principes du DD, avec pour 
objectifs fondamentaux la valorisation et l’optimisation des ressources comme 
valeur sûre. 

Le management intégré HSE18 constitue le noyau de cette stratégie. Il a été 
formalisé en avril 2004, date à laquelle la politique HSE du Groupe Sonatrach a 
été signée par le Président Directeur Général.  
La nouvelle loi sur les hydrocarbures N°05/07 du 28 avril 2005, a confortée la 
démarche HSE, en exigeant « le plus strict respect des obligations et prescriptions 
afférentes à la Santé,  sécurité du personnel, à l'hygiène et à la salubrité publique, 
à l’environnement, aux intérêts archéologiques, enfin, à toutes les lois et 
règlements en vigueur en matière de protection de l'environnement ». 

La stratégie de la société Sonatrach dans le domaine du HSE est basée sur 
les axes suivants :19  

 La conformité aux exigences légales et réglementaires ; 
 Maitrise des risques HSE induits par les activités du Groupe ; 
 L’amélioration des performances HSE par la mise en place d’un Système 

de Management Intégré Santé, Sécurité et Environnement  (HSE-MS) ; 
 Développement et valorisation des compétences dans le domaine du HSE ; 
 Développement d’une culture HSE ; 
 Développement de l’information et la communication en matière de HSE ; 
 Participation active à la protection de l’environnement et au 

développement des communautés riveraines. 
 

4.2. La politique RH de la société «sonatrach» au service du DD : 
Le potentiel humain de Sonatrach est important sur le plan qualitatif et 

quantitatif (120000 avec ses filiales) et constitue un levier essentiel de sa réussite, 
et dont il est fondamental d'en assurer, de façon continue, la mobilisation, 
l'engagement et l'implication. 

 
                                                             
18  Hygiène, Sécurité, Environnement. 
19  Rapport Annuel HSE 2008, pp: 14 -17. 
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A. La gestion de l’emploi et des compétences : 
 La politique de recrutement : 

Le groupe Sonatrach reflète la diversité par ses embauches, il a mis en place 
une politique de renforcement de l'attractivité de l'entreprise en tant qu'employeur 
auprès d'employés potentiels, aussi il a développé des programmes favorisant 
l'intégration de chômeurs de longue durée et des politiques de recrutement en 
faveur de l'insertion des jeunes.  

 
Tableau 2 : Evolution des recrutements par année 

Nature 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Cadres/ dont 745 825 990 1218 956 1114 5848 

Ingénieurs 349 497 502 742 552 726 3368 

Cadres 
universitaires 392 324 462 422 366 787 2353 

Maîtrise/ 
dont 

569 581 920 869 1014 863 4816 

Techniciens 
supérieurs 481 484 749 684 821 773 3992 

Exécution 117 125 332 342 732 521 2169 

Total 1431 1531 2242 2429 2702 2498 12833 

Source : Rapport Annuel 2008 et 2009 
 

Tableau 3 : Evolution de l'effectif féminin 

Année Effectif Dont / Femmes Nbe de Femmes/ Effectif 
% 

2004 36626 4088 11.2 

2005 37205 4295 11.5 
2006 38012 4572 12 
2007 39733 5195 13 
2008 41204 5548 13.5 
2009 47556 6614 14 

Source : Rapport Annuel 2008 et 2009 
 

La finalité du groupe Sonatrach  est  de donner les moyens d'attirer les 
talents. Et ceci s'appuie sur des principes essentiels :  

 Souligner et communiquer les opportunités de développement au sein de 
l'entreprise ;  
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 Tisser des relations étroites avec les écoles et les universités ; 
 Adapter les processus de recrutement aux besoins et aux spécificités des 

différentes activités ; 
 Mettre en place des processus d'intégration  et de formation plus 

performants. 
 
Durant la période 2004-2009, Sonatrach  a recruté 12833 salariés 

(recrutements externes), dont 76% de ces recrutements ont concerné des 
universitaires. Les recrutements orientés ces dernières années vers les populations 
universitaires ont permis une évolution qualitative des effectifs : 

  Accroissement des Ingénieurs, des cadres universitaires et des techniciens 
supérieurs,  respectivement de 77%, 71% et 79% ; 

  Augmentation  de l’exécution de 3%. 
Depuis quelques années le groupe Sonatrach a décidé d'embaucher plus de 

femmes. En fait durant la période 2004-2009, l’effectif féminin a augmenté de 
62%, avec un accroissement important des cadres et des techniciens supérieurs 
(67% et 25%, respectivement). 
En 2009 l’effectif féminin s’est situé à 6614 agents, soit 14% de l’effectif global.  
 
 La culture de formation continue :  

 Des plans de formation importants sont mise en place au sein de cellules 
dédiées et très actives afin de réaliser les objectifs suivants : 

 Développer les compétences managériales ;  
 Préparer la relève pour les postes clés ;  
 Former des spécialistes dans les métiers de base (Forage, Reservoir 

Engineering...) ; 
 Impulser la culture HSE et développer les compétences dans la sécurité 

industrielle ;  
 Professionnaliser les cadres dans les métiers ressources humaines, 

finances, juridique, audit… 
 Développer la spécialisation et l’expertise dans les domaines des finances, 

de l’économie pétrolière, de la fiscalité pétrolière et du management des 
projets ;  

 généraliser le dispositif d’induction pour tous les cadres nouvellement 
recrutés. 
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Graphe 1 : Evolution de l'effectif formé par structure 

 
 

Tableau 4: Pourcentage d'évolution de l'effectif formé 
Année 2005 2006 2007 2008 

Effectif formé/ effectif permanent total 45% 46% 55% 58% 

Durée moyenne de formation par agent 20 jours 26 jours 20 jours 19 jours 

Source : Direction Coordination Groupe-RHU 
 

Nous constatons que la formation représente un investissement stratégique 
et axe de développement privilégié pour améliorer et faire acquérir les 
qualifications et les compétences aux travailleurs du groupe, capital précieux et 
principale richesse de ce secteur de l'énergie. 

 
B. La gestion de la rémunération et des conditions de travail : 
 La politique de rémunération :  

En avril 2006, le groupe Sonatrach  a lancé officiellement le projet du 
nouveau système de rémunération. Ce nouveau système repose sur trois valeurs 
clés : l'équité, en d'autres termes l'équilibre entre la contribution et la rétribution, 
la transparence dans la compréhension des composantes de la rémunération et la 
différenciation dans les niveaux de salaire. En effet, il  s’articule autour de trois 
composantes à savoir : 

2005 2006 2007 2008 
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 Classification par rôles et contributions, dont l'objectif est d'expliquer la 
progression professionnelle et de structurer le niveau de responsabilité avec 
le niveau de rémunération ; 

 Renforcement du salaire de base. Le nouveau salaire offre le moyen d'attirer 
et de fidéliser les salariés et la possibilité de progresser pour chaque rôle ; 

 Une part variable dont le poids est moins lourd  dans la rémunération totale. 
 
 La politique de santé et sécurité du travail : 

Le Groupe Sonatrach poursuit une politique orientée vers l’amélioration des 
conditions de travail et la préservation de la santé et de la sécurité de ses 
travailleurs. Cette politique est fondée sur la planification de l’action préventive et 
la mise en place de mesures de protection et de prévention au niveau de ses 
différentes activités. 

A propos de la santé du personnel, l'entreprise a mis en place un plan de 
médecine de travail qui apparaît comme étant une démarche responsable 
exemplaire. Elle prend à sa charge des consultations médicales et dentaires ainsi  
que des interventions paramédicales, et même des hospitalisations à l'intérêt de ses 
employées. Elle assure aussi la protection sociale et l'évaluation médicale. Une 
carence sociale qui est largement comblée par l'engagement sociétal du Groupe 
Sonatrach. 

Et d'autre part, les programmes socio culturelles développés par l'entreprise 
sont destinés surtout pour les enfants des employés, ces programmes recouvrent 
un large vecteur d'actions concrètes, et effectivement il constitue un point très 
important dans la relation de l'entreprise envers ses employés. 

 
Graphe 2 : Evolution du taux de gravité des accidents du Groupe Sonatrach 

 

 
 

Source: Rapport Annuel HSE 2008 
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Un large aperçu sur le bilan des accidents et incidents de l’année 2008 a été 
donné. Ainsi, il ressort que durant l’année 2008 le Groupe Sonatrach a enregistré 
2 343 accidents de travail pour un effectif de 130 000 travailleurs et 290 millions 
d’heures travaillées. 

Les taux de fréquence et de gravité sont respectivement de 5,29 et de 0,51. 
Les accidents avec arrêt ont connu une diminution sensible par rapport à l’année 
2007. 

Par rapport aux années précédentes, 2005 jusqu’à 2008, les taux de 
fréquence et de gravité sont en nette régression. L’amélioration de ces indicateurs 
est le résultat des actions et des projets mis en oeuvre par les Activités, les filiales 
et la DC-HSE dans le domaine de la prévention des risques. D’autre part, les 
chiffres indiquent une nette diminution du nombre de décès entre 2006 et 2008, 
ainsi qu’une nette diminution des accidents de trajet (mais ils demeurent toujours 
la cause principale de mortalité),  une diminution significative des accidents au 
poste de travail et du nombre de décès d’origine cardio-vasculaire.  
 
C. La gestion de la cohésion sociale de l’entreprise : 

 La culture de communication et l’information :  
Les progrès réalisés dans le domaine des technologies de l’information et de 

la communication engendrent des changements profonds dans les modalités de 
gestion des risques industriels. Disposer de la bonne information au bon moment 
pour prendre la bonne décision devient un enjeu majeur. En effet, l’occurrence de 
l’accident GL1k20, classé parmi les accidents majeurs de l’industrie pétrolière 
mondiale, a déclenché une prise de conscience de la part du groupe Sonatrach 
quant à l’importance de la sécurité industrielle. L’accident a en effet révélé de 
graves faiblesses dans les dispositifs de prévention en place, dans celui de la 
communication et plus généralement dans la culture de sécurité. 

De plus, ces entreprises commencent à se rendre compte de la nécessité de 
la communication et de la pertinence de l’information, puisque le manque de 
celle-ci a été à l’origine de plusieurs accidents graves dont l’accident Nezla1921 où 
le rapport d’enquête a mis en évidence un problème de communication en plus 
qu’un défaut dans la trajectoire du puits22. 

                                                             
20 Accident survenu le 19 janvier 2004 au niveau du complexe de liquéfaction de la zone 

industrielle de Skikda – Algérie. Il a occasionné 27 morts, 80 blessés. 
21 Accident du puits Nezla 19 Gassi Touil (Hassi Messaoud) survenu le 15 septembre 2006. Il a 

causé 09 victimes. 
22 Rapport établi par la société Boots & Coots. 
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La culture de l’entreprise s’alimente par la communication et le Retour 
d’Expérience qui s’appuient principalement sur l’information, la connaissance et 
l’expérience.  

Dans le contexte de la société Sonatrach, beaucoup de changements ont été 
imposés sur le plan du management.  

 
 La responsabilité :  

La santé, la sécurité et l’environnement étant l’affaire de tous, chacune dans 
son domaine d’activité est responsable de l’application cette politique de DD en 
matière GRH. 

 
Fig.2 : Les éléments de responsabilités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Melle. Henni, Séminaire sur « Politique HSE du Groupe Sonatrach ». 
 
 
Conclusion : 

Le DD est l’affaire de tous. La société, l’entreprise, l’individu sont 
coresponsables de l’avenir de la planète et des générations futures. Chacun doit 
comprendre l’interdépendance des objectifs et des priorités et mesurer les 
conséquences de ses actes. Les objectifs généraux du DD doivent trouver leurs 
fondements dans la vie quotidienne des intéressés. C’est ainsi que le DD peut 
obtenir ses lettres de noblesse sur le plan social. Cela se traduit non seulement par 
des engagements de toutes les parties prenantes, mais aussi par des actions très 
concrètes de partage des résultats. Cela s’exprime par la reconnaissance de la 
qualité de l’expérience professionnelle et par l’encouragement de toute initiative 
entrepreneuriale. L’engagement d’une entreprise dans la politique du DD en 
matière GRH /ou traiter la responsabilité sociale dans le management des 
ressources humaines n’est pas chose facile. Les stratégies de responsabilité sociale 
et environnementale changent en interne dans les entreprises, à l’éclairage 

Décideurs 

Structure HSE 

Responsabilité individuelle,  
collective et contractuelle 

Opérationnels RESPONSABILITES 
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nouveau qu’elles font porter sur les ressources humaines, aux pratiques nouvelles 
dont elles forcent l’émergence. 

A partir de cette lettre et les données précédentes, on constate que 
l’intégration entre la GRH et la RSE/DD dans l’entreprise Sonatrach repose sur un 
ensemble cohérent de pratiques qui respectent les droits fondamentaux de l’être 
humain (intégrité physique et mentale, égalité des droits, conditions de travail 
satisfaisantes); encouragent le développement des compétences et l’adaptation aux 
changements; encouragent l’accomplissement des employés et suscitent leur 
engagement et; favorisent une relation d’emploi durable afin d’assurer la 
performance globale du groupe à long terme. 

Dans ce fait, l'entreprise Sonatrach  veille de respect des réglementations 
locales et internationales en matière de ressources humaines. 

En conclusion, les clés d’une gestion responsable des ressources humaines 
comme suit : 

 La confiance (en autrui et en soi) ; 
 La crédibilité et la compétence du management, la transparence de la 

communication interne ; 
 Le respect de la contribution et de la  valeur de chacun ; 
 La répartition équitable des opportunités : rémunération, formation, etc. 
 La fierté-la valeur que chacun attache à son travail, à la tâche commune et 

au fait d’être associé à l’entreprise ; 
 L’esprit de camaraderie ou d’amitié, le sentiment d’appartenance à une 

communauté sur le lieu de travail.  
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Résumé :  

Notre article s’intéresse au rôle important que jouent les TIC dans 
l’entreprise et particulièrement au niveau de la gestion des ressources humaines 
(GRH)  en prenant comme exemple l’intranet avec les questionnements suivants : 
Comment caractériser aujourd’hui la place des technologies de l’information et de 
la communication dans la GRH ? Quels sont les changements d’organisation 
associés à ces technologies ? Comment ces technologies sont-elles mises en 
œuvre ? 

Nous ferons un état de l’art sur la question pour tenter de corroborer nos 
propos à travers un examen de la question en cernant le comportement dans 
certaines entreprises de l’ouest algérien... Nous adopterons l’enquête par 
questionnaire et nous tenterons de faire ressortir un état des lieux sur la question. 

Suite à notre enquête,  nous pouvons affirmer que les TIC ont été  
réellement introduites dans les entreprises mais ne sont pas exploitées et se 
limitent à des fonctions basiques comme la messagerie  ou  les informations  alors 
qu’il existe des intranets plus élaborés  destinés au partage et la gestion des 
connaissances. Il est noté également qu’il n’y a pas eu de changement 
organisationnel  suite  à l’introduction de cet outil. 
Mots clés : TIC- GRH- intranet- changement-organisation 

 

  :ملخص
تتناول هذه املقالة أمهية دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جمال األعمال التجارية وخاصة يف جمال 

كيف ميكن لنا أن نشخص دور   :مع األسئلة التالية "نرتانتاإل"، مع األخذ كمثال ) HRM(إدارة املوارد البشرية 
ذه  التكنولوجيا اليوم املعلومات واالتصاالت يف إدارة املوارد البشرية؟ ما هي التغيريات التنظيمية املرتبطة 

  التكنولوجيات؟ كيف يتم تنفيذ هذه التكنولوجيات؟
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هذه املسألة عن  سيكون لدينا حالة من الفن يف هذه القضية يف حماولة لتأكيد كالمنا من خالل النظر يف
تقرير حالة  إلخراجسنعتمد على االستبيان وسنحاول ... طريق حتديد السلوك يف شركات معينة يف غرب اجلزائر 

  .بشأن هذه املسألة
يف الواقع يف األعمال أدخلت قد أن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القول ، ميكننا من خالل التحقيق

ا وتقتصر على الوظائف األساسية مثل الرسائل أو املعلومات عند وجود الشبكات يتم استغالهلمل التجارية ولكن 
املعلومات أيضا أنه ال يوجد أي تغيري تنظيمي بعد إدخال هذه املالحظ يف إدارة و ، لتبادللكثر تطورا األالداخلية 

  .األداة 
 التنظيم -ري يتغ-إنرتانت  -تسيري املوارد البشرية-تكنولوجيات اإلعالم و االتصال  :مفتاحيةكلمات 

 
 
Introduction : 

Les TIC constituent le fondement de la nouvelle économie mondiale basée 
sur l’informatique et l’information. 
L’ancien modèle informatique qui avait vu le jour dans les années 50 n’a plus sa 
place de nos jours. La fin des années 80 et  début 90 seront celles de la transition 
vers un nouveau modèle. Les organisations qui ne sauront pas faire cette transition 
échoueront. En effet, les TIC ont été un vecteur déterminant du changement dans 
les entreprises car les nombreuses possibilités qu’elles ont proposées au rythme 
des innovations ont répondu aux besoins de l’économie. L’évolution du système 
d’information a été marquée par des vagues successives de centralisation, comme 
l’automatisation dans les années 1950 ou la mise en service des progiciels de 
gestion intégrés, et de décentralisation comme l’arrivée de l’informatique 
individuelle ou plus récemment des technologies Internet. 

La nature et les applications des TIC dans l’entreprise connaissent des 
transformations fondamentales. Ces bouleversements ont des conséquences 
profondes sur l’entreprise aidant celle-ci à améliorer son efficacité structurelle et  
sa compétitivité. 

Les technologies de l’information et de la communication offrent de larges 
possibilités de traitement des informations et des communications entre individus 
et fonctions de l’organisation. A ce titre, elles apparaissent de plus en plus 
souvent, au premier abord, comme le complément ou le préalable indispensable à 
toute transformation des entreprises visant la recherche d’une plus grande 
flexibilité, la capacité de créer des coopérations transversales entre ses différents 
métiers et fonctions, Ce travail s’articule autour de l’examen des trois questions 
essentielles suivantes: Comment caractériser aujourd’hui la place des technologies 
de l’information et de la communication dans la GRH ? Quels sont les 
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changements d’organisation associés à ces technologies ? Comment ces 
technologies sont-elles mises en œuvre ? 
 
Section 1 : Les Technologies de l’information et de la communication   
1.1 Définition : 

Regroupant les techniques utilisées dans l’informatique, Internet ou les 
télécommunications, les TIC ou technologies de l’information et de la 
communication ont investi le monde du travail depuis plusieurs décennies et l’ont 
transformé. La plupart des domaines d’activité les ont adoptées. 

Le terme1 « technologies de l’information et de la communication » (TIC) 
est actuellement utilisé pour désigner un large éventail de services, d’applications 
et de technologies, faisant appel à divers équipements et logiciels fonctionnant 
souvent par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication. 
 Les services : traditionnels qui sont la téléphonie fixe et le fax ; les autres 

nouveaux services qui sont l’e-mail, le transfert de fichiers et surtout 
l’Internet ; 

 Les applications : vidéoconférence, télétravail, apprentissage à distance, 
systèmes intégrés de gestion et de gestion des stocks ; 

 Les technologies : « anciennes » que sont la radio ou la télévision et 
« nouvelles » comme la téléphonie mobile cellulaire ; 

 Les réseaux : d’une part les liaisons filaires par câble en cuivre ou en fibres 
optiques et d’autre part les liaisons  sans fil ou les liaisons mobiles cellulaires 
et les liaisons par satellite ; 

 Les équipements : les combinés téléphoniques, les ordinateurs et certains 
composants de réseaux tels que les stations de base pour les services non 
câblés ; 

 Les logiciels : sont l’âme même de tous ces composants : ils renferment 
l’ensemble des instructions nécessaires à chacun d’eux, qu’il s’agisse de 
système d’exploitation ou d’Internet. 

 
I.2 L’utilisation des TIC : 

Bon nombre des services et applications sont disponibles dès lors qu’un 
service de téléphonie est assuré : les technologies qui sont utilisées pour 
transmettre la voix peuvent également l’être pour transmettre des fax, des données 
et des images numériques compactées.  

                                                             
1 Marcellis. N (de),  Gratacap,.A (1999), « La notion de TIC : une perspective historique »Revue 

Communications et Stratégie, pp 10-15 
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L’importance des TIC n’est pas la technologie en soi, mais leur capacité à 
donner accès à la connaissance, à l’information et aux communications, qui sont 
autant d’éléments qui comptent chaque jour davantage dans les interactions 
économiques et sociales d’aujourd’hui.  
 
I.3  Les caractéristiques des TIC : 

Bobillier-Chaumon 2 (2003)  classe les TIC en 5 points comme outils 
de diffusion de l’information (internet et ses dérivés), de partage de 
l’information(groupware,workflow), de gestion et de régulation de l’information ( 
GED,ERP), d’aide à l’acquisition des connaissances(visioconférence, e-learning), 
d’aide à la prise de décision (système expert, knowledge management). 
 
Section 2 : Les TIC dans l’entreprise. 

L’introduction et le développement des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les entreprises s’inscrivent dans un contexte général 
caractérisé par des exigences en matière de qualité ,de réactivité, d’innovation et 
de développement de services .Dans  ce cadre, le facteur humain joue un rôle 
central dans la mesure ou il détermine l’intégration des TIC dans l’entreprise et 
l’appropriation par l’ensemble des utilisateurs . 

Les savoirs ainsi que les informations sont des matières premières que les 
entreprises doivent acquérir, transformer, et traiter afin d'optimiser l'efficacité de 
l'ensemble des services au sein de celles-ci. En effet, face à un environnement en 
continuelle mutation les entreprises se voient dans l'obligation de « dénicher » les 
solutions de plus en plus sophistiquées afin d'accroître leur potentiel de 
compétitivité. 

Dans ce sens les technologies de l'information et de communication (TIC) 
sont devenues des alliées privilégiées pour les entreprises puisqu'elles permettent 
à celles-ci de détenir une information plus fiable et pertinente et ce, dans les 
meilleurs délais. Ainsi grâce aux changements profonds que ces technologies ont 
permis d'instaurer au niveau de certaines fonctions de l'entreprise (le service 
commercial ; la production...) elles ont été introduites au niveau de la gestion des 
ressources humaines.  

Depuis, plusieurs solutions technologiques ont été conçues spécialement 
pour accroître l'efficacité de cette fonction  au sein de l'entreprise allant des 

                                                             
2 Bobillier-Chaumon, M.E. (2003). Evolutions techniques et mutations du travail émergence de 

nouveaux modèles d’activité.in Vol. 66, n 2 Le Travail Humain. 
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progiciels métier (logiciels spécialisés dans la gestion de la paie, la mobilité...) 
jusqu'à l'intranet ressources humaines. 
 
Section 3 :  Les TIC dans la fonction Ressources Humaines. 
Actuellement les entreprises procèdent de plus en plus à l'introduction de ces 
technologies dans leur fonction ressources humaines aspirant au perfectionnement 
de celle-ci de manière à ce qu'elle permette de jouer un rôle plus stratégique en 
traitant le cas de l'intranet  comme technologie largement utilisée au sein de la 
fonction ressource humaine et vu également la multitude des solutions apportées 
par celle-ci en matière de gestion des ressources humaines. Selon M.Kalika3, «  
tous les secteurs, tous les métiers, toutes les fonctions de l’entreprise ont été ou 
seront bouleversés par internet ». 
 
3.1  L’intranet,  une technologie interactive dans l’entreprise : 

Comme toute technologie interactive, l'intranet est appliqué au sein des 
entreprises et notamment au niveau des ressources humaines. Permettant une 
meilleure circulation de l'information et une amélioration de la communication 
entre les acteurs organisationnels, cette technologie est de plus en plus prisée par 
les entreprises désireuses d'améliorer leur flexibilité et accroître leur compétitivité. 
De quoi s'agit-il ? Et quelles sont ses différentes applications au sein de 
l'entreprise ? 
 
3.1.1 Définition : 

Selon M. Germain4 , « l'intranet peut être défini comme un moyen servant à 
relier plusieurs employés dans l'entreprise par le biais du réseau local dans le but 
de faciliter leur communication, leur collaboration et la gestion de leur travail à 
travers un simple navigateur. » 

Le réseau intranet fonctionne exactement de la même façon avec les mêmes 
moyens et les mêmes logiciels que le réseau internet .La seule différence est qu’il 
ne s’agit pas d’un réseau ouvert car seules peuvent s’y connecter les personnes 
autorisées. Il peut être extrêmement petit (quelques PC dans une PME) ou très 
grand et relier comme c’est le cas pour des groupes mondiaux, des milliers 
d’ordinateurs. L’infrastructure étant identique dans les deux cas. 

Il s’agit d’un moyen simple de partager les informations à l’intérieur de 
l’entreprise, principalement quand toutes les unités ne se trouvent pas sur un 
même site. Facile à mettre en œuvre de façon décentralisée, il offre l’avantage 

                                                             
3 Kalika M., (2006), «  Les TIC et la fonction RH », Cahiers français n°333 juillet, aout. 
4 Germain.M, , (2002), « L’intranet», édition économica, chapitre1 
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pour l’utilisateur de disposer d’une interface identique quelque soit le poste de 
travail auquel il se connecte. 

L’intranet facilite la communication et la transmission des informations. A 
titre d’exemple nous pouvons citer l’état des présences au travail, l’absentéisme, 
la gestion des congés et des sessions de formation… 

Les progiciels qui sont des logiciels pro actifs permettant d’enregistrer des 
informations, de les capter et de les mobiliser de manière à fournir un résultat 
construit en termes de G.R.H telle que la gestion paie ou du personnel… 
 
3.1.2  Les applications TIC et la fonction Ressources Humaines. 

Il s'agit en l'occurrence d'un ensemble d'applications diffusées par le biais 
d'intranet et applicables à la fonction Ressources Humaines .J- M Peretti 5 les cite 
dans son étude : 
 Le e-recrutement : qui est une rubrique relative aux recrutements internes 

(recrutement pour un poste effectué sur la base de candidatures déposées par 
les salariés de l'entreprise désireux de postuler pour ce nouveau poste). 

 Les informations ressources humaines : il s'agit ici de toute sorte d'information 
que l'entreprise souhaite diffuser pour son personnel ou pour une catégorie 
particulière de ce dernier ; 

 La gestion de la mobilité : option disponible notamment dans les intranets 
GRH des grands groupes qui disposent de filiales dans plusieurs pays .Ainsi 
les salariés désireux  'évoluer sous de nouveaux cieux peuvent y déposer leur 
candidature ; 

 L'évaluation du personnel : qui est un support disponible sur intranet où les 
salariés remplissent un ensemble de formulaires en attendant que leurs 
réponses soient analysées par l'administration ; 

 Le libre service ressources humaines (LSRH) : le cas échéant il s'agit d'une 
série d'applications que les salariés peuvent consulter en ligne à savoir : le 
fichier du personnel ; 

 tableaux de bord sociaux, la plate forme de formation, la paie... ; 
 Le e-learning : c'est une formation en ligne portant sur des modules tels que la 

comptabilité, la gestion ou bien une formation spécialisée dans le domaine de 
la GRH. Ainsi ces informations dispensées en ligne sur intranet de l'entreprise 
peuvent se substituer aux programmes en salle, et leurs utilisateurs pourront 
acquérir de nouvelles connaissances, les accomplir par des vidéos conférences 

                                                             
5 Peretti J. M. (2001), « e-RH et renouvellement des pratiques managériales » Ressources 

humaines et management, Vol 2, Mai, pp 16-17. 



TIC et GRH: Quels changements de stratégie  pour 
l’entreprise ? Cas de l’Algérie 

Dalila Bérass Brahmi  
Djamila Bélaouni 

 

55 

 

et les appliquer dans le cadre des travaux de groupes toujours sur l'intranet de 
l'entreprise ; 

 La gestion des connaissances : qui est une rubrique réservée aux spécialistes 
où ces derniers pourront bénéficier des expériences et des connaissances de 
leurs homologues (cadres commerciaux ; cadres en gestion...). 
 

3.1.3 Comment les différentes  applications intranet favorisent 
l'épanouissement de la fonction ressources humaines ? 

Dans les notes du LIRHE, N.Gunia 6précise que « l'intranet permet de hisser 
le rôle de la fonction ressources humaines au sein de l'entreprise et cela en 
améliorant la qualité, la diffusion et la rapidité de circulation de l'information dans 
ladite fonction et de diverses manières : 
- L'amélioration de la qualité de la communication entre la fonction ressources 

humaines et les autres fonctions de l'entreprise. 
L'intranet a mis à la disposition de l'entreprise la même plate forme de 

communication qui a fait et qui fait encore les beaux jours d'Internet comme 
étant un moyen qui met en relation des milliers d'individus de différents 
continents. Donc à l'instar de l'Internet, l'intranet met en liaison les acteurs de 
l'entreprise et cela en établissant deux types de communications : 

Une communication individuelle  qui sera facilitée par des solutions 
telles que le courrier électronique qui permettra à deux individus par exemple 
d'échanger des informations et des documents de façon privée et en toute 
sécurité. 

Une communication collective amorcée par le biais de l'usage des forums 
électroniques et des conférences virtuelles. Ainsi une fois qu'une conférence 
est diffusée sur Internet est dont le thème est d'une importance notable pour 
l'entreprise, il sera connecté et diffusé sur l'intranet de l'entreprise et permettra 
aux salariés d'y assister. La communication collective peut également être 
revigorée grâce aux groupes de travail où des acteurs de différents services 
peuvent collaborer. 

- La rapidité de circulation de l'information au sein de la fonction ressources 
humaines. 

L'implantation de l'intranet au sein de la fonction ressources humaines 
permet une réduction du temps nécessaire pour la circulation de l'information 
entre les intervenants et à travers la hiérarchie de l'entreprise d'où une plus 
grande efficacité, une flexibilité et une meilleure coordination avec les autres 

                                                             
6 Gunia .N, (2002), « Enjeux et perspectives d’un intranet en ressources humaines » ,Document 

LIRHE en ligne, pp20-22 
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services. Ici la fonction ressources humaines et grâce à l'intranet va permettre 
d'être un catalyseur de l'information au sein de l'entreprise.  

- Une meilleure diffusion de l'information suscitant la reconfiguration de 
l'organisation  

Outre la meilleure communication entre tous les intervenants de 
l'entreprise et surtout ceux de la fonction ressources humaines, intranet et 
grâce à une meilleure diffusion de l'information permet de réduire les échelons 
hiérarchiques impliquant ainsi un aplatissement des structures 
organisationnelles traditionnelles. Cela ne va pas conduire jusqu'à la formation 
d'une nouvelle configuration hiérarchique au sein de l'entreprise mais 
seulement à une amélioration de la rapidité et la qualité de la relation entre 
salariés appartenant aux différents niveaux hiérarchiques. » 

Donc on pourra dire que l'intranet permet à la fonction ressources 
humaines de jouer un rôle plus consistant et plus stratégique au sein de 
l'entreprise, puisqu'elle lui garanti une information fiable, pertinente dans les 
brefs délais faisant de cette fonction un levier pour la diffusion de 
l'information au sein de l'entreprise et un vivier pour dénicher de nouvelles 
compétences susceptibles d'enrichir le capital humain de celle-ci. 

  
3.1.4 Facteurs de risque liés à l’introduction d’un intranet  RH. 

Parmi les facteurs d'échec d'intranet dans la fonction ressources humaines, 
sa mauvaise utilisation par les salariés concernés qui peut être la résultante d'une 
mauvaise voire même d'une absence de formation préalable à l'introduction de 
cette technologie. Donc bien qu’elle soit facilement utilisable  l'introduction 
d'intranet doit faire l'objet d'une formation au préalable des salariés y accédant. 
Cela est d'autant plus important que  l’'introduction de toute autre solution 
technologique ou la négligence de ce point important peut être la cause de 
clivages sociaux au sein de la GRH et aussi au sein de l'entreprise entre salariés 
maniant facilement ces outils et autres qui en sont des novices. L'introduction 
d'intranet doit être précédée d'un état des lieux de la fonction ressources humaines 
qui portera sur le coté technique ( est ce que les installations déjà existantes dans 
la fonction seront compatibles avec la technologie éventuellement introduite), 
organisationnel ( est ce que l'actuelle organisation de la fonction sera compatible 
avec l'introduction de la nouvelle solution), et doit faire également l'objet d'une 
définition minutieuse au préalable, des attentes et des besoins de la fonction à 
l'égard de la solution technologique. Là, il faut souligner le rôle éminent des 
directeurs ressources humaines qui devraient faire preuve de professionnalisme, et 
d'initiative en impliquant les salariés mis sous leur contrôle dans le processus 
d'introduction de la nouvelle solution technologique et en veillant à ce qu'ils s’y 
adaptent. 
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Section 4 Impact  des TIC sur l’organisation de l’entreprise. 
Les TIC sont rarement introduites isolément et se combinent avec des 

changements organisationnels et de nouvelles caractéristiques de la main d’œuvre 
liées par exemple à l’allongement de la scolarité : on assiste donc à l’apparition de 
nouvelles machines, de nouvelles organisations et de nouveaux travailleurs. 
A noter que dans l’entreprise, cela a provoqué des changements dans 
l’organisation verticale et horizontale du travail, plutôt positifs : 
 pour ce qui est de la verticalité, les TIC ont permis d’opérer un 

raccourcissement de la chaîne hiérarchique avec des relations de travail plus 
directes grâce à l’email (sans court-circuitage de la hiérarchie avec la copie) ; 

 pour ce qui est de l’horizontalité, il y a une plus grande transparence entre les 
acteurs : les savoirs et les informations se décloisonnent dans l’administration, 
le pouvoir reposant désormais moins sur la rétention des savoirs que sur 
l’accès à ces savoirs et leur maîtrise ;  

 Les TIC ont également provoqué une modification des systèmes hiérarchiques 
: les gens travaillent par communauté et par projet (phénomène de mass 
collaboration). Ce processus n’est d’ailleurs pas terminé puisque les manières 
de travailler et de fonctionner hiérarchiquement vont encore évoluer avec le 
risque de déstabilisation des collectifs de travail traditionnels et localisés qui 
étaient le support des entraides interindividuelles. 
 

4.1 Des structures hiérarchiques aux structures transversales. 
La structure pyramidale de type taylorien tend à disparaître, en partie sous 

l'influence des TIC. La diminution du nombre de niveaux hiérarchiques 
accompagnée de la disparition de plus en plus fréquente de la catégorie des cadres 
intermédiaires transforme la structuration des organisations de type pyramidal. 
Cependant, l'utilisation de technologies telles que la messagerie, intranet ou 
Internet permet le développement des échanges transversaux qui n'étaient pas 
autorisés dans les organisations pyramidales. A ce niveau Lander (1992) cité par 
(BEN FADHEL 2005) 7souligne que : « les NTIC rendent aujourd'hui possible et 
nécessaire la mise en œuvre de nouvelles formes d'organisations et de 
management des entreprises [...]. L'organisation pyramidale classique, fondée sur 
la hiérarchisation des postes et de stricte définition de fonction, laisse place 
progressivement à une organisation plus souple privilégiant les relations 
transversales, l'initiative individuelle et le travail en petit groupes ».  

                                                             
7 Ben Fadhel O. (2005), « l'impact socio-organisationnel des NTIC » Revue francophone de 

management, N°12 Janvier 2005, p10. 
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Le passage d'une organisation de type pyramidale à une organisation en 
réseau, implique que la circulation de l'information n'est plus unidirectionnelle ; 
Chaque groupe, voire chaque individu, est un nœud au sein de ce réseau capable 
d'échanger des informations avec n'importe quel groupe d'acteurs au sein de 
l'entreprise. L'emploi des TIC conduit donc à une modification de la morphologie 
de la structure organisationnelle, ce qui se manifeste principalement par le passage 
d'une organisation pyramidale caractérisée par la rigidité et le nombre élevé de 
niveau hiérarchiques à une organisation plus plate. 

 
Section 5 :  Les TIC dans l’entreprise en Algérie. 

Une enquête auprès d’entreprises de différents secteurs d’activité implantées 
en Algérie a été menée en 2007 -2008. 

Les secteurs d’activité étudiés la  téléphonie mobile  les 
télécommunications, les hydrocarbures  l’agro-alimentaire, les  assurances, les  
travaux publics l’industrie pharmaceutique, l’énergie et le  secteur financier. 

Pour l’enquête, les informations recueillies ont été analysées par le biais 
d’un logiciel de traitement de données SPSS 10. Cet outil nous a permis de 
dégager des fréquences en pourcentage  pour chaque question posée et d’en faire 
une représentation graphique (histogramme). 
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Graphe  n°1 : Secteur d’activité 

 
 

Source : résultats de l’enquête 
 
Commentaire : les entreprises enquêtées sont dans la majorité des cas à caractère 
public. 

 
Graphe n°  2 : Fonction du répondant 

 
Source : résultats de l’enquête 

Commentaire : La fonction des interviewés se répartit inégalement entre celle de 
chef département), directeur général, et chefs de services).Le  taux des chefs de 
département domine. 
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Question : A quelle période avez-vous introduit l’informatique dans  votre 
entreprise ? 

 
Graphe n° 3 : Informatisation de l’entreprise 

 
Source : résultats de l’enquête 

 
Commentaire : La majorité des entreprises ont introduit l’outil informatique 
durant les années 90. 
Question : y a-t-il une réelle maitrise de l’outil informatique au sein de votre 
entreprise ? 

 
Graphe n° 4 : Maitrise de l’outil informatique 

 
Source : résultats de l’enquête 
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Commentaire : la majorité des entreprises maitrisent réellement l’outil 
informatique. 
Question : l’introduction des TIC constitue t-elle  un facteur de facilité ou de 
stress pour les travailleurs ? 

 
Graphe n° 5 : Les TIC facteur de facilité pour le travailleur 

 
Source : résultats de l’enquête 

 
Commentaire : Ces technologies sont un facteur de facilité pour la majorité des 
répondants. Une minorité doit être technophobe. 
 
Question : l’intranet est il un outil adapté pour votre entreprise  

 
Graphe n°6 

 
Source : résultats de l’enquête 
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Question : est ce que les TIC ont bouleversé l’organisation de l’entreprise ? Est-ce 
que des niveaux hérarchiques ont disparu 

 
Graphe  n°7 : TIC et organisation 

 
Source : résultats de l’enquête 

 
Commentaire : les TIC n’ont pas changé l’organisation de l’entreprise. Les 
niveaux hiérarchiques  sont restés inchangés. 
 
Statistiques  entreprise Sonatrach sur l’utilisation de l’intranet (2011) : 

81 %   lisent  la presse 
78 %  utilisent la  messagerie 
22 %   évitent la messagerie par manque de formation 
3 %  seulement  se connectent à internet (car la  connexion  se limitant aux  
cadres et  à la cellule de communication)   

Principaux résultats : 
Suite à notre enquête,  nous pouvons affirmer que les TIC ont été  réellement 
introduites dans les entreprises  mais ne sont pas exploitées  et se limitent à 
des fonctions basiques comme la messagerie  ou  les informations  alors qu’il 
existe des intranets plus élaborés  destinés au partage et la gestion des 
connaissances. 
Il est noté également qu’il n’y a pas eu de changement organisationnel  suite  à 
l’introduction de cet outil. 

 
Conclusion:  

Au vu  de l'exemple traité (intranet), on pourra conclure que les TIC jouent 
un rôle très important au niveau de la fonction ressources humaines. Elles 
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permettent à celle-ci de créer plus de valeur et de jouer un rôle stratégique au sein 
de l'entreprise. L'impact des TIC sur la fonction ressources humaines se fait sur 
les flux d'informations en circulation au sein de cette fonction. Dans ce sens les 
TIC rendent l'information plus rapide et fiable d'où un gain de temps. Cet 
avantage va rendre certains activités purement administratives (paie, 
recrutement...) qui auparavant étaient fastidieuses, plus mécaniques, de plus en 
plus répétitives ce qui facilitera leur externalisation permettant ainsi à la fonction 
de se concentrer sur des activités plus fondamentales, plus créatrices de valeur 
dans l'entreprise telles que la communication ou le développement des 
compétences. 

Les TIC permettent à la fonction ressources humaines d'atteindre le même 
niveau technologique atteint par les autres fonctions de l'entreprise d'où son 
implantation stratégique (c'est-à-dire que la fonction ressources humaines n'est 
plus dépassée et devient sur le même pied d'égalité avec les autres fonctions 
traditionnellement névralgiques pour l'entreprise). 

Les TIC peuvent, certes, être perçues comme un tremplin pour la GRH mais 
cela ne sera pas possible sans une implication de tous les utilisateurs de ces 
solutions stratégiques dans leur processus d'introduction au sein de la fonction 
ressources humaines, et sans une définition scrupuleuse des attentes et des besoins 
à l'égard de ces technologies interactives. 

Mais les TIC ne sont pas seulement un instrument au service du changement 
dans les organisations, elles l’accompagnent, interagissent avec les 
transformations organisationnelles et sont aussi un moteur du changement puisque 
leur développement pousse les entreprises à évoluer .Il est reconnu que leur 
efficacité, leur propension à changer les organisations et la  grande variété de leurs 
fonctions ont transformé l’entreprise. 
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Résumé :  

La ville et le port ont, pendant longtemps, formé un système basé sur 
l’emboîtement et la complémentarité de leurs différentes fonctions. Aujourd’hui la 
réflexion se tourne de plus en plus vers la manière dont il serait possible de 
conserver le port dans la ville. Les contraintes environnementales, de même que 
les contraintes d’un développement portuaire vont forcer les ports à trouver à 
l’avenir de nouveaux aménagements, l’idée que certaines activités portuaires 
présentent un réel potentiel de dynamisme économique et social pour que la ville 
acquière toujours plus de force. 

En fait, l'enjeu actuel pour Mostaganem, une ville portuaire attractive, est de 
s'intégrer à la mondialisation pour ne pas devenir "out" tout en restant territoire 
attractif. Le territoire de Mostaganem comprend une construction humaine, qui à 
une volonté en fonction avec ses propres besoins, et qui a donc une dimension 
historique et économique. 
Mots clés: Ville, ville portuaire, port, attractivité, attractivité portuaire. 
 
 

  :ملخص
حاليا، يتجه . يقوم على التكامل بني خمتلف وظائفهما ااملدينة وامليناء منذ مدة طويلة نظام تشكل

ا إدماج امليناء يف املدينة إن املتطلبات البيئية، وكذلك متطلبات . االهتمام أكثر فأكثر حنو الطريقة اليت ميكن 
ديدة يف املستقبل، على فكرة أن بعض الوظائف تطوير امليناء، ستدفع املوانئ للبحث عن الرتتيبات والتجهيزات اجل

 .   املينائية متثل إمكانية حقيقية لديناميكية اقتصادية واجتماعية حىت تكتسب املدينة دائما املزيد من القوة
مدينة يف الواقع، التحدي احلايل ملستغامن كمدينة مينائية جذابة هو االندماج يف العوملة حىت ال تصبح 

تماشى وحاجيات اإلنسان، وله بذلك بعد اقتصادي ، هلا إرادة تنطقة مستغامن تركيبة بشريةمعزولة، تضم م
  .  واجتماعي

  جاذبية، جاذبية امليناءميناء، مدينة، مدينة مينائية،  :الكلمات المفتاحية
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Introduction : 

La mondialisation de l’économie n’as pas un visage identique et ne se 
manifeste pas avec la même densité à travers tous les espaces, les villes littorales 
sont plus dynamiques que les villes intérieures ou enclavées du fait de leurs 
implantations stratégiques qui les exposent directement aux différentes mutations 
extérieures. Dans ce processus de littoralisation tout azimut, cette localisation plus 
que stratégique des villes littorales a fortement contribué à l’émergence des ports 
d’une dimension régionale et même internationale. Cette interaction port-ville a 
permis d’imbriquer le port dans la ville pour devenir un acteur incontestable dans 
le dynamisme multidimensionnel (économique, social et spatial) des villes 
littorales. 1  

Dans un contexte de mondialisation grandissante conjuguée à l’intégration 
mondiale, les villes portuaires sont soumises à des mutations socio-économiques, 
institutionnelles et territoriales majeures et s’inscrivent dans un jeu de compétition 
urbaine qui s’est étendu à l’échelle planétaire. Elles sont donc en quête d’une 
nouvelle identité, tant pour se différencier des villes concurrentes, améliorer leur 
attractivité ainsi que leur positionnement territorial. 2 

Le territoire devient une ressource, un acteur de la compétition 
économique ainsi que l’objet de développement. 3 

 
I- Les villes portuaires :  
I-1- Villes portuaires : Identité et importance 

Depuis la moitié du XXe siècle, les rapports entre ville et port ont changé. 
De profondes mutations, de natures technologique mais aussi exerçant des 
déséquilibres économiques et spatiaux, ont achevé un processus de 
désorganisation du système ville-port originel déjà entamé par deux siècles 
d’industrialisation, aboutissant ainsi à une véritable coupure tant visuelle que 
psychologique entre la ville et le port.  

On assiste en effet la plupart du temps à une délocalisation de tout ou 
partie des activités portuaires à l’extérieur de la ville, mais également des effets 

                                                             
1. BELLATTAF. M, BELKHIRI. A et MERADI. O, ‘’Impacts de l’activité portuaire sur le 

développement socioéconomique et son rôle dans la reconfiguration spatiale d’une ville 
littorale’’,  Colloque international "Les ports du Maghreb, entre volonté et réalité, le 2 et 3 
Février 2010, Ecole Nationale Supérieure Maritime, Alger. 

2 . CARTIER Aude, ‘’Le marketing urbain à Valencia dans la course à l'America's Cup, Vers une 
ville portuaire entrepreneuriale?’’ "villes et territoires" 2004-2005, p1. 

3. JEAN Lapèze, ‘’Apport de l’approche territoriale à l’économie de développement’’, 
L’Harmattan, 2007, p10. 



L’attractivité portuaire: Quel levier pour le développement 
local ? Ville de Mostaganem Mr. Yacine BENZIDANE 

 

67 

 

d’entraînement négatifs sur l’économie et le dynamisme social de la ville».4 
Pendant de nombreux siècles, ville et port ont formé un lieu d’échanges, de 
commerce, centre de vie et de brassage culturel. 

 
Figure 01 : Villes portuaires : Identité et importance 

 
 
Source : Antoine Frémont et César Ducruet, Logiques réticulaires et territoriales au sein 
de la ville portuaire : le cas de Busan en Corée du Sud, http://www.cairn.info/revue-
espace-geographique-2004-3-page-193.htm 

 
Ainsi la ville portuaire est « un noeud de circulation à l'interface des réseaux 

maritimes et terrestres ». La ville portuaire  a été définie comme un « peuplement 
urbain aux caractéristiques spécifiques dérivées de ses fonctions maritimes 
d’échange, d’initiative, de transport, ces fonctions différencient la ville portuaire 
des autres peuplements urbains régionaux et déterminent sa configuration 
physique, économique et sociale ». 5 

Il ne s’agit plus en effet aujourd’hui de transport de la marchandise mais 
bien de marchandisation du produit. La circulation comprend, beaucoup plus 

                                                             
4. MAGALY Henry, ‘’Villes portuaires en mutation, Les nouvelles relations ville-port à Marseille 

dans la cadre du programme de renouvellement urbain Euro Méditerranée’’, Université de 
Lausanne, 2006, p1. 

5 . FERRAS. R, ‘’Les modèles graphiques en géographie’’, Economica, RECLUS, Collection « 
Géo-Poche », 1993, p112. 
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largement que le seul transport, l’ensemble des services apportés aux 
marchandises au fur et à mesure de leur contextualisation dans un lien, 
caractéristique de la production post –industrielle, entre prestations matérielles et 
immatérielles".6 

 
I-2- Les trois grands types de villes portuaires : 
 Selon César DUCRET, les trois grands types des villes portuaires sont :7 

 ville portuaire : activités quotidiennes de transit, communes à tous les 
ports, reposant sur les flux physiques ; 

 ville maritime industrielle : extension de l'éventail de services à un nombre 
croissant de services à haut niveau, négociations et contrats à long terme, 
tissu tertiaire élaboré ; 

 ville internationale : ville mondiale ou maritime-clé, souvent la plus grande 
ville du pays,  

 ayant une politique de développement à long terme sur les routes 
maritimes, les conférences, la finance internationale.  

 
I-3- La ville portuaire, ressource de son développement : 

La ville est la plus importante unité territoriale. Elle est la concentration sur 
un territoire de préoccupations financières, écologiques, humaines, sociales et 
culturelles. Son développement, sa prospérité et son rayonnement ont fait l’objet 
de recherches variées dans plusieurs disciplines. 

" Les entreprises attendent d’une ville qu’elle leur apporte les meilleurs 
facteurs de compétitivité (facteurs dont les entreprises elles-mêmes font partie). 
La ville est également en obligation de compétitivité pour elle-même, c’est-à-dire 
que la société qu’elle forme doit atteindre le degré le plus élevé possible de niveau 
de vie et de cohésion sociale. C’est là que réside sa valeur".8 

La mondialisation et la concurrence accrue entre les villes, l’importance 
donnée au local et la rapide évolution des outils de communication font de 
développement et du marketing la discipline la plus convoitée par les villes ces 
dernières années. 

 

                                                             
6 . MICHELE Colin, ‘’Un nouveau mode de développement pour des villes productives’’, 

collection Maritimes Ville portuaire Acteur de développement, L’Harmattan, 2003, p9-10. 
7 . DUCRET César, ‘’Les villes-ports Laboratoire de la mondialisation’’, Thèse de doctorat, 

Université de HAVRE, 27Novembre 2004, p14.  
8. NOISETTE Patrice et VALLERUGO Frank, ‘’Le marketing des villes, un défi pour le 

développement stratégiques’’, Op.Cit, p45.  
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" Le développement et le marketing de la ville restent  des axes  de 
recherche parmi d’autres axes qui s’intéressent à la promotion des endroits d’une 
manière générale".9  

" Les villes portuaires qui « gagnent » aujourd’hui sont donc capables de 
mobiliser  et de faire coopérer leurs acteurs; car il s’agit de lancer des stratégies et 
projets innovants pour rendre leurs territoires compétitifs, afin d’attirer des 
multinationales et de négocier avec elles". 10 

 
II- Les ports, vecteur de développement et de compétitivité : 

 « Les ports doivent devenir un atout de promotion et un pôle d’attraction 
des investissements ». Cette déclaration augure d’une nouvelle vision ainsi que 
d’une évolution profonde en perspective du secteur portuaire national et du rôle 
que devraient jouer les places portuaires dans la compétitivité de l’économie du 
pays. 

" En effet, à l’heure où notre pays entend booster son économie par la 
promotion de ses échanges commerciaux et la promotion des investissements 
privés, les ports ne peuvent plus se contenter d’une simple interface de transport 
(terre/mer). 

Au contraires s’ils veulent pérenniser leur trafic, maintenir leur 
compétitivité et assurer pleinement leur rôle de locomotive dans la chaîne du 
transport maritime, les ports doivent s’inscrire dans le nouvel ordre maritime 
mondial et favoriser, à l’instar des ports étrangers, l’implantation sur leurs 
dépendances, d’activités industrielles et logistiques qui sont consommatrices 
d’espace mais productrices de valeur ajouté».11 

 
II-1- Approche définitionnelle d’un Port : 

" Généralement, les ports sont définis et classés selon le rôle qu’ils 
remplissent dans une économie nationale, régionale ou mondiale (vision micro et 
macroéconomique). 

Un port est un aménagement constitué de diverses infrastructures destinées 
à la réception des navires. Il permet d’assurer une certaine continuité entre les 
voies maritimes et terrestres ou fluviales».12 

                                                             
9. BELKAID Asma et BENHABIB Abderrrezak, ‘’La marque ville comme moteur de 

développement de la ville en tant qu’unité territoriale’’, Les Cahiers de MECAS, N° 4 
décembre 2008,  p25 

10. MICHELE Colin, ‘’Coopération productives dans les villes portuaires’’, Collection Maritimes 
Ville portuaire Acteur de développement, L’Harmattan, 2003,  p111. 

11. EL KRAMTI Bouchta, ‘’Les stratégies de valorisation des domaines portuaires ‘cas du port de 
Jorf Lasfar’ ‘’ thèse professionnelle, Management en services publics, 2002-2003, p4. 

12. EL KRAMTI Bouchta, Op cit, p10. 
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II-1-1- Définitions selon Jean GROSDIDIER DE MATONS  
Il définit le port comme suit : 13 

a) Au sens géographique : " c’est un espace aménagé pour recevoir des navires, 
les charger et les décharger; ainsi le port du Havre ou celui d’Anvers. Cette 
définition géographique est parfois celle du droit positif ".  

b) En termes économiques : " le port est un système complexe d’éléments 
matériels et immatériels, utilisés au service des navires et de la marchandise. 
Lorsqu’on étudie la cherté d’un Port, on analyse les coûts de toutes les 
opérations associées au passage de la marchandise, sans distinguer, au moins à 
un premier stade de l’analyse, entre institutions et entreprises portuaires, 
publiques ou privées, qui sont à l’origine de ces coûts».  

c) En termes institutionnels : le port est une institution, dotée ou non de 
personnalité morale, chargée d’exercer des compétences de travaux publics, de 
police, d’exploitation ou autres dans l’espace géographiquement et 
juridiquement défini. Le terme spécifique « autorité portuaire » correspond à 
cette définition. En Grande Bretagne, pour le Merchant Shipping Act de 1894, 
l’Habronèmes Act de 1964 et le Port Act de 1991 : « Une autorité portuaire est 
toute personne physique ou morale qui s’est vue reconnaître compétence… 
pour améliorer entretenir ou géré un Port ». Le terme autorité portuaire est 
également utilisé, spécialement en français, dans un sens plus étroit pour 
désigner l’institution portuaire publique, réputée avoir une vision d’ensemble 
des affaires portuaires locales, et chargée de coordonner entreprises et services 
exerçant leurs compétences dans l’espace portuaire.  

L’article 1.1. de la loi espagnole 27/1992 regroupe ces définitions, et 
dispose que les Ports maritimes sont « l’ensemble d’espaces terrestres, eaux 
maritimes et installations qui, situés sur les rivages ou les rives des fleuves, 
réunissent les conditions physiques, naturelles ou artificielles, et d’organisation 
qui permettent l’exécution d’opérations d’exploitation portuaires, et sont 
désignées a cet effet par l’administration compétente ». 14 

 
II-1-2- Définition selon le code maritime algérien :   

" Le Port est un point du rivage de la mer, aménagé et équipé pour recevoir, 
abriter des navires et assurer toutes les opérations de commerce maritime, de 
pêche et de la plaisance".15 

 

                                                             
13. GROSDIDIER DE MATONS. J, ‘’Droit économie  et finances portuaires’’, édition 2000, p3-4.    
14. GROSDIDIER DE MATONS. J, Ibid, p 4       
 

15. Article 888 du  recueil de textes législatifs et réglementaires algériens, Codes des Transports, 
Berti éditions, p419. 
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II-1-3- Définition synthétique : 
Les ports sont des interfaces entre divers modes de transport et sont des 

centres de transport combiné. Ils sont  également des zones multifonctionnelles 
commerciales et industrielles où les biens ne sont pas seulement en transit mais 
également manutentionnés, transformés et distribués. 

" En fait, les ports sont des systèmes multidimensionnels qui, pour 
fonctionner efficacement, doivent  être intégrés dans des chaînes logistiques 
globales. Un port efficace nécessite non seulement des infrastructures, 
superstructures et équipements de qualité mais aussi un bon nombre de 
communication et, en particulier, une équipe de direction impliquée en une main 
d’œuvre motivée et formée".16    

 
II-2- Les objectifs de développement de la ville : 
 

Figure 02 : Les objectifs de développement du territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: SAVIDAN Lise, ‘’La stratégie de marketing territorial’’, Génie urbain et 
environnement, UE4 Gouvernance territorial, Université de La REUNION, 2007, p7. 

 
Attirer les entreprises, les touristes, satisfaire les habitants permet 

d’augmenter les biens qui arrivent sur le territoire. Les échanges financiers sont 
ainsi multipliés et le pouvoir d’achat des habitants augmente. Le territoire tend 
donc vers le développement. Avant de pouvoir mettre en exergue un territoire, il 
faut avoir de la matière. 
 
II-3- Les axes de développement portuaire de la ville: 

Axe l : Le port, infrastructure dédiée aux échanges maritimes ; 

                                                             
16.  BENHASSEL Farid, Séminaire ‘’le Management Portuaire’’, E.P.Béjaia, 23/24 Octobre 1999, 
p21. 
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Axe 2: L’avant-pays maritime ; 
Axe 3 : L’arrière-pays terrestre ; 
Axe 4 : Quel statut pour l’autorité portuaire?; 
Axe 5 : Les ports comme liaison entre le transport maritime et terrestre ; 
Axe 6 : Les ports comme base des activités industrielles ;  
Axe 7 : Les ports comme sites pour le développement territorial.  

 
II-4- Les ports, moteurs de développement : 

Le port est tout d’abord créateur de richesses par la prestation de services 
qu’il vend. Ces richesses sont ensuite largement redistribuées par la ville. " Les 
conséquences pour l’économie urbaine et régionale sont nombreuses. 
Traditionnellement, les ports sont vus comme un outil économique pour leur ville 
et leur région, et comme des espaces de transport. Ce sont des fonctions 
essentielles. Les ports représentent ainsi les mécanismes permettant d’inventer les 
relations  entre la société locale et la société globale ils sont les ateliers 
d’investigation du développement durable". 17 

 
" Les Ports maritimes sont à présent perçus comme la variable essentielle 

pour  améliorer la productivité de la logistique maritime et des opérations 
commerce Comprenant traditionnellement quais, grues et entrepôts, les 
infrastructures portuaires incluent à présent de nombreuses technologies sur la 
régulation des trafics que sur le déplacement des marchandises. La 
containérisation a ainsi redéfini les fonctions portuaires et les ports dans les 
chaînes logistiques intermodales". 18 

II-4-1- La portée du port à l’échelle locale : 
" L’objectif des responsables est d’insérer le projet de port dans une 

perspective de développement territorial intégré. On remarque dans le monde une 
concentration de la population et des activités sur les espaces du littoral qui 
procède de l’organisation de corridors de développement : à partir des ports et des 
activités de transport et de stockage qu’ils induisent viennent se coaguler des 
entreprises. Cette organisation de l’espace peut favoriser le développement de la 
sous région. Ainsi les ports ne sont pas seulement les portes d’entrée et de sortie 
d’une sous région, ayant pour vocation de drainer les richesses, ils constituent 
également des leviers sur lesquels peut être appuyée la croissance économique".19 
                                                             
17. ROSEMARY Wakeman, ‘’Le port comme acteur d’un nouveau développement des villes en 

Amérique du Nord’’, Op cit, p131.  
18.  ROSEMARY Wakeman, ‘’Le port comme acteur d’un nouveau développement des villes en 

Amérique du Nord’’, Op cit, p120. 
19. Comment les infrastructures portuaires participent au développement, le cas du port du Tanger, 

www.amenagement-afrique.com/rubrique.php3?id...277     
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Enfin, il est important de faire en sorte que les zones franches fonctionnent 

comme des leviers sur lesquels le développement de l’ensemble de la région 
pourra s’appuyer. 

 
II-4-2- La portée du port à l’échelle nationale 

Le port doit également permettre de créer une autre organisation du 
territoire, en facilitant le développement d’une région qui est longtemps restée en 
dehors des grandes dynamiques. Ils doivent tirer le développement économique 
dans plusieurs de ses dimensions : agriculture (terminal céréalier), tourisme 
(terminal TIR et transport de passagers). 
 
III- Attractivité de la ville portuaire :  
III-1- Du développement local à l’attractivité de la ville : 
 

Figure 03 : la ville entre politiques de développement local et d’attractivité 

 
Source : 
http://librairie.immateriel.fr/fr/read_book/9782847690804/e9782847690804_c03#ref_int_22 
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III-2- Attractivité : élément de définition 
" Selon une étude publiée en 2001 par la Délégation interministérielle à 

l’aménagement et à la compétitivité des territoires, l’attractivité est entendue 
comme la capacité à attirer et à retenir les activités, les entreprises et les 
populations, à travers l’existence de facteurs divers qui font qu’un territoire, de 
par ses caractéristiques propres, exerce un effet d’attraction plus ou moins fort sur 
les entreprises et les ménages, et leur permet de participer, avec un succès 
variable, à l’essor de ces derniers".20 L’attractivité doit donc être considérée dans 
sa dimension globale : envisagée dans ses aspects économiques, démographiques, 
sociaux, culturels et environnementaux, elle permet de poser la question des 
fonctions du territoire. 

Dans leur article d’Économie et Statistiques sur l’attractivité de la France 
(2003), Coeuré et Rabaud définissent l’attractivité comme «la capacité d’un 
territoire à attirer et retenir les entreprises».  " La capacité à attirer les facteurs de 
production mobiles - capitaux, équipements, entreprendre, travailleurs qualifiés - 
et immobiles sur un territoire sont les préalables aux choix de localisation des 
entreprises. Les créations d’établissements et d’emplois restent en ce sens des 
déterminants clés de l’attractivité d’un territoire, d’une région".  

Pendant longtemps, l’attractivité de la ville portuaire autant qu’un territoire 
important pour le développement a été liée à l’importance de ses ressources 
naturelles et les entreprises s’installaient à proximité de celles-ci, en fonction des 
possibilités de transformation et des coûts de transport.  "L’attractivité est définie 
comme étant la «capacité d’un territoire à attirer (et retenir) les populations et les 
entreprises dans un contexte de mobilité croissante au plan international et 
national ".21  " Elle est également définie comme la « capacité d’un territoire à 
attirer une quantité importante d’activités productives »". 22 
 
III-3- Les facteurs de l’attractivité : 

"L’attractivité d’un lieu se construit à la fois sur des facteurs économiques, 
géographiques, humains et historiques. Tous les acteurs et les services d’une 
collectivité participent directement ou indirectement à l’attractivité d’un territoire 
et à, la perception que l’on en a, la notoriété des entreprises locales, l’image de 
décideurs locaux, de la main d’oeuvre, l’environnement culturel, touristique, 

                                                             
20.  Attractivité économique : éléments de définition, 
                  www.additiv.fr/pdf/attractivite%20eco_additiv.pdf 
21. L’attractivité territoriale dans les projets d’agglomérations et de pays, revue ETD (entreprises, 

territoires et développement), Avril 2005, http://.paysagglomérations.com/documents 
/docs_consult/ not_obs_attractiv_0405.pdf  

22. HATEM Fabrice, ‘’L’attractivité du territoire : de la théorie à la pratique’’, 
www.metropolisation-mediterranee.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=653  
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patrimonial, participent à l’élaboration de l’image que le « client» a d’un territoire 
donné".23 

Généralement, on distingue entre les facteurs ci-après 
 
III-3-1- La situation géographique : 

L’importance de la situation géographique s’expliquait traditionnellement 
par la 

proximité des ressources naturelles et de matières premières, mais aujourd’hui. 

Elle s’explique par: 
- La proximité des grands réseaux d’échange et de communication 

(autoroutier, ferré, aérien, maritime, ...) notamment pour les activités de 
production ou de logistique.  

Avec la création et la réorganisation de ces réseaux, certaines villes 
ont su tirer partie de cette proximité ; 

- L’appartenance du territoire à une aire métropolitaine ou urbaine attractive 
ou à son influence immédiate. 

 
III-3-2- L’accessibilité à la ville portuaire : 

L’équipement en infrastructures de transport et de communication est 
abordé dans tous les diagnostics. L’existence de zones d’enclavement et non 
seulement un obstacle à l’attractivité, mais conduit aussi à des disparités à 
l’intérieur même de la ville-port. 

Dans ce cadre, il ne suffit pas que la ville-port soit seulement accessible, 
mais il faut que cette accessibilité soit de qualité. Ainsi, de nombreuses 
collectivités visent à améliorer et développer l’offre de transport maritime en 
commun, à solutionner les problèmes de circulation. 

 
III-3-3- La dynamique économique locale: 

Dans le contexte de la mondialisation et de la concurrence accrue entre les 
villes ports, la concentration d’activités économiques dans un ce territoire est un 
facteur d’attractivité. 
Cette dynamique locale crée cependant des inégalités entre les villes ports, dont 
certains peuvent prétendre à une attractivité internationale alors que d’autres se 
contentent d’une attractivité nationale ou régionale. 
 
III-3-4- La qualité du cadre de vie et de l’environnement: 

                                                             
23. BROS-CLERGUE Myriam, ‘’Différencier les territoires : quels outils de management ?’’, 

http://www.unice.fr/recemap/contenurevue/Articles/Revue_Recemap7_Bros.pdf. 
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Des critères comme la beauté du cadre paysager, l’ancienneté du patrimoine, 
la présence d’éléments naturels préservés tel que l’air et l’eau sont difficilement 
mesurables. 
 
III-4- Les nouveaux enjeux de l'attractivité de la ville portuaire: 
 

Figure 04 : les enjeux économiques, humains et territoriaux de l’attractivité 

 
Source: Agora, ‘’Territoires & Projets 2008, Notre méthode de développement d’un 

projet’’, http://www.agora-web.com/Notre-methode-de-developpement-d.html 
 
"Au cours de la dernière décennie, le commerce mondial des marchandises 

a enregistré une croissance spectaculaire, avec une progression moyenne de 5,6 % 
par an. Dans ces échanges, les trois quarts du volume relèvent des transports 
maritimes avec, selon les chiffres, plus de 25.000 milliards de tonnes de 
marchandises qui circulent par les mers et les océans’’.24 

Dans ce contexte, les villes portuaires apparaissent comme des points 
d’observation privilégiés de la mondialisation économique à l’œuvre et 

                                                             
24. RACHEL Rodrigues-Malta, ‘’Villes portuaires horizons 2020: les nouveaux enjeux du 

développement’’, http://www.cairn.info/revue-medfterranee-2008-2-page-9.htm 
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constituent des places où, dans leurs formes les plus concrètes, se rencontrent, 
s’articulent voire s’affrontent les logiques du «local» et du « global »". 25 

" Dans les pays où l’activité portuaire est développée, ces entités jouent un 
rôle important et participent grandement à la croissance économique. Productrices 
de richesses et d’emploie, on les désigne parfois de poumon économique, une 
métaphore qui leur sied à juste titre compte tenu de leur énorme poids dans la vie 
socioéconomique". 26 
 
IV- La ville portuaire de Mostaganem :  

L'approche géographique permet  de comprendre les enjeux du 
développement pour la ville port (ville portuaire de Mostaganem) ainsi une étude 
de cas doit être pensée de l'échelle locale à l'échelle mondiale, en passant par celle 
régionale et continentale, posant la question des rapports entre "espaces, sociétés 
et territoire. 

La ville de Mostaganem comprond une construction humaine, un produit du 
pouvoir: c'est un espace que l'homme a transformé pour se l'approprier et qu'il a 
aménagé en fonction de ses besoins. Il a donc une dimension historique et 
économique et il est dynamique. 
En fait, l'enjeu actuel pour Mostaganem, un territoire attractif, est de s'intégrer à la 
mondialisation pour ne pas devenir "out" tout en restant une ville-port: territoire 
attractif d'où l'importance clés des aménagements. 

Donc une place de choix de développement portuaire, d'une politique 
d'amélioration des triptyques portuaires et des axes de développement sont 
devenus des choix stratégiques sachant que la mondialisation, les flux 
économiques mondiaux, les échanges et le flux et les réseaux; les situations 
d'interfaces, les littoraux,… sont des facteurs qui influencent ce choix. 
 
IV-1- Que représentent actuellement les ports en Algérie ? 

" L’Algérie possède actuellement 10 ports de commerce de petite et 
moyenne taille. Avec un trafic total de 80 millions de tonnes, il traitent 95 % du 
commerce extérieur, ce qui dénote l’importance des ports en tant que facteur 
dynamique de l’économie algérienne. 

Les ports créent des emplois. Ils génèrent 14 000 emplois directs sur 
l’ensemble des ports algériens. Le port d’Alger, le principal port algérien, 
regroupe à lui seul une population de 12000 employés. Le port regroupe aussi une 
population diversifiée vivants des transports maritimes telle que : les armateurs, 

                                                             
25. RACHEL Rodrigues-Malta, ‘’Villes portuaires horizons 2020: les nouveaux enjeux de 

développement’’, Op.cit p9.  
26. IKKACHE Belkeir, ‘’Le Phare’’, Revue N°122, Juin 2009, p11.  



L’attractivité portuaire: Quel levier pour le développement 
local ? Ville de Mostaganem Mr. Yacine BENZIDANE 

 

78 

 

consignataires, transitaires, dockers et le personnel de l’administration portuaire, 
se sont des emplois induits. Les emplois générés par ces pôles sont étroitement 
liés au volume et à la valeur du trafic. Les ports pétroliers (Arzew, Skikda) sont de 
véritables pôles de développement et n’a fait que renforcer la polarisation côtière 
héritée de la colonisation"27. Dans un contexte de concurrence accrue, un port 
soucieux de sa promotion est obligé de vendre et de se faire vendre 28.   

 
Figure 05 : les villes - ports en Algérie 

 
 
 
Source : Fatima Zohra Mohamed-Chérif, ‘’Les ports algériens à l’heure du 

désengagement de l’Etat’’, Revue maritime N°480, Institute Français de la mer, Paris, 
Décembre 2007, p1 

IV-2- Mostaganem : une ville, un port : 
IV-2-1 Mostaganem la ville: 

" Mostaganem, s’appelait jadis Moristaga puis Cartenna, avec le temps 
c’est le port qui donnera le nom à la ville et elle s’appellera « Mersa el Ghanaim » 
le port du butin. Depuis sa naissance, bien avant 1830, le port s’est confondu avec 
la ville de Mostaganem, à qui il donna son nom.  

Le port et la ville suivirent un destin commun « la ville c’est le port et le 
port c’est la ville ». De génération en génération, toutes les familles, tout les gens 
de Mostaganem, de père en fils, ont compté un ou plusieurs membres de leur 

                                                             
27. CHERIF Mokhtar, ‘’El Bahri’’, bulletin trimestriel de l'EPM, N°01, 2ème trimestre 2007, p1  
28. IKKACHE Belkheir, ‘’le Phare’’ N° 97, Mai 2007, p10. 
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famille dans les rangs des travailleurs du port. Celui-ci était et demeure l’entité 
économique qui offre le plus de postes d’emploi au niveau de cette ville" 29.  
Situé dans une zone à vocation agricole, ce port dispose d’un potentiel conséquent 
et à de larges ambitions de par sa position géographique qui dessert un vaste 
hinterland, composé de plusieurs wilayas des hauts plateaux et s’étendant 
jusqu’au sud du pays ; Hassi Messaoud et tamanrasset. 
 
IV-2-2- Mostaganem : une destination attractive 

Des efforts louables sont fournis par l’EPM pour adapter le port aux 
exigences induites par les nouvelles mutations du trafic portuaire avec des  efforts 
dans le cadre d’une stratégie nationale de développement portuaire. 
 
Principales lignes régulières : 

- Des Etats-Unis : ports de Huston et Baltimore à raison  de deux fois par 
deux lignes régulières exploitées par la société SNTM CNAN et la 
compagnie Nordland line. 

- De l'Europe du Nord : ports d’Anvers en Belgique, via deux lignes 
régulières assurées par MCL LINE et FLAMAR à raison de deux fois par 
mois.  

- De la Mer du Nord : ports de Brême.  Et Hambourg, avec une ligne régulière 
desservée par  SLOMAN NEPTUN une fois par quinzaine. 

- De La Méditerranée  
* Port de Marseille (France) : deux lignes sont régulièrement exploites par la 

compagnie SUD-CARGOS et la société SNTM-CNAN. 
* Ports de LIVOURNE ET MARINA DI CARRARA (Italie) :     Une ligne 

maritime régulière est assurée par intertred shipping spa Rome. 
 
V- Attractivité : étude géographique 

La répartition du trafic marchandises par zones géographiques en 2008 
affiche un important volume d’échanges à l’importation avec les Pays Européens 
(76%), il est composé essentiellement de céréales (France), pommes de terre (Pays 
Bas, Danemark), sucre cristallisé (France, Espagne et Portugal), tubes et  fer  
(Turquie et Italie) et divers produits (Belgique et Allemagne). En deuxième 
position, viennent les pays arabes avec une proportion de 15% du trafic 
marchandises constituée principalement de baryte et  kaolin en provenance du 
Maroc, galet et tuyaux en ciment de l’Egypte.   

                                                             
29. KHELLIL Faiçal, ‘’El Bahri’’, bulletin trimestriel de l'EPM, N° 02, 3ème trimestre 2007, P 1-3  
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Graphique(01) : Trafic par zone géographique en 2008/2009/2010 

 

 
 

Source : Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) 
 

 
La répartition du trafic marchandises par zones géographiques en 2009 

affiche un important volume d’échanges à l’importation avec les Pays Européens 
(75%), il est composé essentiellement de céréales (France), pommes de terre (Pays 
Bas, France), Ciment en big bags (Belgique et Allemagne), tubes et  fer  (Italie, 
Espagne, Belgique et Turquie) et divers produits (Belgique et Allemagne). En 
deuxième position, viennent les pays arabes avec une proportion de 19% du trafic 
marchandises constituée principalement de baryte et  kaolin en provenance du 
Maroc, ciment gris et blanc expédié vers le Maroc, la Syrie et la Libye.   

La répartition du trafic marchandises par zones géographiques en 2010 
affiche un important volume d’échanges à l’importation avec les Pays Européens 
(73%), il est composé essentiellement de céréales (France), fruits et pomme de 
terre de semence (Pays Bas, Danemark, Espagne et France), bitume (Italie et 
Espagne), tubes et fer (Turquie, Italie, Espagne, et Grèce) et trafic véhicule 
(Espagne, France, Slovénie et Turquie). En deuxième position, viennent les pays 
arabes avec une proportion de 12% du trafic marchandises constitué 
principalement de baryte et  kaolin en provenance du Maroc, ciment blanc et 
clinker blanc expédiés vers le Maroc, la Syrie, Tunisie et la Libye.   
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V-1- Quelques indicateurs économiques et commerciaux  
V-1- Les navires arrivant vers Mostaganem de 2008 à 2012: 
 

Graphique (02) : Nombre des navires arrivant vers Mostaganem 
 

 
Source : Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) 

 
V-2- Les marchandises reçus par le port de 2008 à 2012: 
 

Graphique (03) : Les marchandises reçues par le port de Mostaganem 
 
 

 
 

Source : Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) 
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V-3- Les importations et les exportations selon les familles des produits en 2012: 
 

Graphique (04) : 
Les importations et les exportations selon les familles des produits en 2012 

 

 
 

Source : Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM) 
 
 
VI- Effets de la politique de développement sur l'attractivité 
VI-1- Cap sur la modernité : 

"Dans un environnement dynamique et concurrentiel, imposé par les 
différents changements structurels intervenus dans la vie économique mondiale, 
les ports nationaux ne peuvent rester en marge d’une métamorphose 
technologique rapide du monde maritime et portuaire et des échanges 
internationaux par voix maritime (96 %des échanges extérieurs de l’Algérie se 
font par voie maritime), à fortiori dans une situation de nouvelles réformes 
engagées qui conduisent le pays vers une économie ouverte sur le monde 
extérieur" 30. 
 
VI-2- La meilleure voie de développement et attractivité 

L’entreprise portuaire de Mostaganem est en train de franchir une nouvelle 
étape dans son développement. Le trafic du port semble avoir atteint son rythme 
de croisière .tout les indicateurs de gestion confortent cette assertion. Les chiffres, 

                                                             
30.  CHERIF Mokhtar, ‘’El Bahri’’, bulletin trimestriel de l'EPM, N°02, 3ème Trimestre, 2007, p1 
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relatifs au volume d’activité, enregistrés jusqu’ici peuvent déjà constituer un motif 
de satisfaction et nous assurent d’un bilan de fin d’exercice probant. Les valeurs 
de persévérance dans le travail et d’abnégation que l’entreprise s’est appliquée à 
inculquer à son collectif ont germé et porté leurs fruits. La stratégie de 
développement de l’EPM a toujours été fondée sur la diversification des activités 
du port, l’amélioration des performances et de la qualité de service, et 
l’augmentation des capacités de transit du port. 
 
VI-3- Une politique d’amélioration continue  

Soucieux de l’adaptation du port aux contraintes de l’attractivité et du trafic 
et motivés par la nécessité de mettre à la disposition des opérateurs portuaires de 
meilleures conditions d’évolution et une fluidité optimale du trafic, les dirigeants 
de l’EPM se sont attelés à la mise en œuvre d’un plan d’action qui repose sur trois 
axes de travail. 
 
VI-3-1- Adaptation et amélioration de l’existant  

L’action prévue dans ce contexte vise la rénovation des voies de desserte, 
des terre-pleins et voies ferrés avec extension raccordant les moles au réseau 
portuaire et, par voie de conséquence, au réseau national. 
 
VI-3-2- Extension et développement portuaire  

L’affectation de 21 hectares qui inclut le prolongement du port vers l’ouest 
(salamandre) nécessite un programme de viabilisation, et d’aménagement que 
l’EPM envisage de réaliser suivant un échéancier d’investissement pluriannuel 
tenant compte des coûts et des disponibilités financière de l’entreprise. 
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Conclusion : 
 
Aujourd’hui, les villes portuaires méritent une attention particulière du fait : 
- De leur exposabilité et de leur pénétrabilité par l’étranger ;  
- De la pression (démographique, politique, sociale, éthique, …) en 

conséquence de      leur dynamisme et de leur attractivité ;  
- De leur place stratégique dans la locomotion du développement régional et 

national.31 
 

L’attractivité est considérée comme un facteur-clef pour le maintien et le 
renforcement de la compétitivité, dans une époque marquée par la globalisation et 
les « knowledgebased » économies.   

Aujourd’hui une ville (un territoire, une région) qui se veut attractif doit 
présenter une « offre » variée, comprenant des filières sectorielles, des pôles de 
compétences, des sites industriels, des opportunités d’affaires et des partenariats 
d’entreprise. 

La confrontation des forces et des faiblesses de la ville aux opportunités et 
aux risques de son secteur portuaire sur le marché permet de définir une ‘’position 
stratégique de succès’’ en mettant en valeur les principaux facteurs et atouts 
susceptibles de procurer à long terme une supériorité par apport aux concurrents.      

Finalement, les enjeux constituent de nouvelles perspectives de 
développement pour les villes portuaires et elles participent à dynamiser de 
manière originale les offres territoriales locales, dans un contexte d’attractivité 
mondiale. Ces enjeux  mettent en valeur le patrimoine et les moyens 
économiques, humains et territoriaux, impulsés par les acteurs locaux, tout en 
ayant pour ambition, de préserver le milieu naturel sur le long terme. 

La ville de Mostaganem présente une grande richesse de son patrimoine 
naturel, une vulnérabilité écologique et des déséquilibres spatiaux qui imposent 
aux différents acteurs concernés de prendre conscience du rôle que peut jouer le 
port de nature en matière de valorisation et de structuration d’une ville attractive, 
mais aussi en termes de construction d’une image locale. 
 
  

                                                             
31. DELPHINE Cavallo, ‘’De la Ville-port au pôle portuaire : quelles stratégies de 

reterritorialisation ?’’ http://calenda.revues.org/nouvelle11718.html  publié le 22/12/2008. 
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Résumé :  

Dans le contexte actuel, l’approche traditionnelle d’audit fondée sur les 
risques d’audit cède la place à l’audit fondée sur le risque d’entreprise. Dans le 
présent article, nous présenterons l’évolution de la prise du risque et l’évolution 
de la profession d’audit à partir d’une comparaison  entre le cas de l’Algérie  et le 
modèle des pays développés, comparaison qui nous permettra de montrer 
l’immense écart  entre les deux types d’expérience. 
Mots clés : Risque, Management des risques, Audit  
 
Abstract: 

In the current context, the traditional approach to risk-based auditing gives 
way to audit based on business risk. In this article, we present the evolution of 
risk-taking and the development of the audit profession by comparing between the 
developed countries in this context and the case of Algeria. Our findings reflect 
the huge gap between Algeria and these countries in auditing. 
Key words: Risk, Risk management, Auditing 
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Introduction 
Lorsque la complexité augmente, la certitude diminue. Et comme, la 

structure, la procédure,  les systèmes de management d'entreprise et 
l’environnement des affaires deviennent de plus en plus complexes, il est difficile 
pour les gestionnaires d’être sur de quoi que ce soit. Dans des conditions propices 
aux risques, une question essentielle se pose à savoir qui s’occupe de ces risques 
et comment?  Dans le contexte actuel, l’approche traditionnelle d’audit fondée sur 
les risques d’audit cède sa place devant une focalisation fondée sur le risque 
d’entreprise. Une approche qui s’est pour longtemps intéressée aux contrôles 
comptables et à l’évaluation des systèmes de contrôles internes. Cette approche a 
montré ses limites et fait place à une nouvelle approche qui considère l’entreprise 
comme un tout,  dont le risque stratégique est l’un des plus importants risques 
dans la conduite d’un audit. Par conséquent, l’introduction des états des risques de 
l’entreprise dans les rapports d’audit, doit permettre aux parties prenantes de 
percevoir des indices d’avertissement et d’alerte et de leur fournir une certaine 
assurance envers le futur. 1  
1. La naissance de la notion de risque dans la profession d’audit :    

Chaque scandale financier au cours des 150dernières années a renforcé un 
discours continu sur la compétence des auditeurs (Fraser Ian, Chris Pong, 2009, 
page 104). La naissance du concept du risque d’audit « audit risk »  revient  aux 
années 1980 (C. Flint  Fraser. I. A.M, Hatherly. D. J. 2008, page 144). En 1990, 
les normes internationales d’audit on été révisé pour introduire de nouveaux 
concepts compte tenu de l’évolution rapide de l’intégration économique à 
l’échelle internationale. Le risque fait partie intégrante de l’actualité économique. 

Le risque dans le lexique des commissaires aux comptes, est le synonyme 
logique de l'incertitude (Noirot. P et  Walter. J, 2010, page20). Bien qu’il a 
toujours une connotation négative (Tarantino. A, 2008), et, signifie généralement 
des effets indésirables1  (Demeestère. R et Lorino. P 2000, page 2), il  peut être 
considéré à la fois comme une menace et une opportunité (Mandzila. E. W, 
Zéghal. D, 2009, page12). Selim et McNamee(1999b) définissent le risque comme 
«un concept utilisé pour exprimer l'incertitude sur les événements et/ ou de leurs 
résultats qui pourraient avoir une incidence importante sur les buts et les objectifs 
                                                             
1 Nous tenons à remercier Mr BENALLAL Ahmed (Expert en Audit, Commissariat aux Comptes 

et Conseil en Organisation et Fiscalité d'entreprise, et ex-directeur de la SNC) et le Docteur 
SOUAR Youssef (Université de Saïda) pour l’aide inestimable qu’ils nous ont apporté dans la 
réalisation de nos travaux. 
Notre profonde reconnaissance va également à notre Directeur de thèse, Pr BENDIABDELLAH 
Abdeslam –Directeur du Laboratoire de Recherche en Management des Hommes et des 
Organisations LARMHO). 
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de l'organisation (Sarens. G, De Beelde. I,  2006, page 65).De ce fait, le résultat de 
la prise de risque peut être positif ou négatif.  

Les risques auxquels fait face une entreprise sont d’origine interne ou 
externe. Les risques internes ou d’activités sont des risques propres à l’activité de 
l’entreprise dont l’impact peut être fort et sa maitrise est mise en place au 
quotidien (Jimenez C, Patrick Merlier, Dan Chelly2008, page 69). Ils 
comprennent les risques qui découlent de la structure de l’entreprise, de sa culture 
générale, des relations managers/ actionnaires, et managers/ employés, voire les 
exemples cités par (Sweeting. P, 2011, pp): l’absence d’un système de contrôle 
interne ou le risque de son inefficacité s’il existe, l’absence de communication 
verticalement et horizontalement, l’incompatibilité entre les services, manque de 
compétences, mauvaise gestion des ressources disponibles ainsi de suite. Les 
risques externes ou les risques exogènes sont les risques considérés comme étant 
hors du contrôle de l’entreprise. Ils proviennent de l’environnement externe dans 
lequel elle opère. Considérant les défis auxquelles est confrontée une entreprise 
multinationale, cette dernière se trouve en prise  à des règles  de droits des affaires 
différents et à des conditions de travail aussi différentes d’un pays à un autre. 
Parmi ces risques (externes) jugés majeurs, les risques politiques, les risques 
macroéconomiques, les risques économiques externes, et les risque commerciaux 
(Cleary. S; Malleret. T, 2006, page 88). Voire ci après quelques risques identifiés 
par Sean Cleary et Thierry Malleret en 2006 :  

 Risque politique: menace sur la sécurité intérieure et extérieure du pays ;  
 Risques macroéconomiques : le taux d’inflation, la complexité fiscale, les 

opportunités aux affaires ; 
 Risques économiques : le flux des capitaux, les réserves de devises 

étrangères, l’évolution des barrières douanières, le  taux de change ;  
 Risques commerciaux : le respect des contrats, la compétence juridique, la 

transparence règlementaire et autres facteurs indiquant la conduite des 
transactions commerciales.  

C’est dans les années 1980 que les grands cabinets anglo-saxons ont 
développé cette  nouvelle forme du risque d’audit. C’est la probabilité qu'un 
auditeur émettra une opinion sans réserve sur des états financiers contenant des 
anomalies significatives. Il porte principalement sur les activités d'audit financier 
et comptable. Traditionnellement, le risque d'audita été considéré  comme 
strictement le risque de mauvaises conclusions de l'auditeur. Selon le glossaire de 
l'audit IAASB, le risque est défini comme étant le fait que l'auditeur exprime une 
opinion inappropriée alors que les états financiers sont erronés de manière 
significative ». D’après Bernard Colasse « le risque d’audit correspond tout 
particulièrement aux chiffres comptables qui impliquent un jugement et une 



Du risque d’audit à l’audit des risques Melle FEKIH Nassima 
Mr. ZIANI  Abdelhak 

 

91 

 

appréciation des dirigeants et peuvent relever de pratiques créatives ou 
frauduleuses» (Colasse. B, 2012, page 87). Le risque d'audit est inévitable, 
puisqu’il est impossible de vérifier l'ensemble des opérations comptables et 
financières d’une entreprise compte tenu du volume énorme des opérations 
traitées. 

La notion de risque d'audit est directement liée à la troisième norme de 
travail qui est le recueil des éléments probants suffisants pour soutenir l'opinion 
(Elliott C. A. Brumfield. R. K. and Jacobson. P. D, 1983, page 61).Les 
professionnels (les auditeurs) reconnaissent trois composantes du risque  dans le  
cadre du modèle du risque d’audit(RA) (George Thomas Friedlob, Lydia L.F. 
Schleifer, 1999, page 127)à savoir le risque inhérent (RI), le risque lié au contrôle 
(RC), et le risque de détection(RC). Ces trois composantes sont explicitement 
définies. Ceci peut être vu à partir de l'équation du risque d'audit de base:  

RA = RI x RC x RD 
Bien qu'il soit possible de subdiviser les composants du risque d'audit, il n'est pas 
possible d'y ajouter sans changer le sens du risque d’audit (Elliott C. A et al 1983, 
page 63). 
 
1.1. Le risque de contrôle (Control risk): 

Il s'agit du risque qu'une inexactitude puisse se produire dans l'affirmation 
d'un solde d’un compte et que l'anomalie pourrait être importante, que ce soit 
individuellement ou cumulée avec d'autres anomalies, et que celles-ci n’ont pas 
été prévenues ou détectées en temps opportun, par le contrôle interne de l'entité2. 
Le risque de contrôle est le risque que des erreurs ne soient pas empêchées où 
détectées par les systèmes de contrôle interne. 

 
1.2.  Le risque de détection (Detection risk): 

est le risque que des éléments probants obtenus soient insuffisants pour 
identifier des erreurs qui existent. C’est le risque d’émettre une opinion incluant 
une erreur et qui pourrait être importante et significative (Robert Libby, James T. 
Artman and John J. Willingha1985, page 213) par exemple, cela  peut être une 
erreur dans le choix de la population d’audit ou d’élément objet de contrôle. 
1.3. Le risque inhérent (inherent risk): 

Il correspond à la probabilité qu’une ou plusieurs assertions (déclarations) 
contenues dans les états financiers, contiennent des anomalies significatives, et ce, 
sans tenir compte du contrôle interne (N. Messabia et A. Elbekkali, 2009) , 

                                                             
2 http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/pdf/sa_nov09_jones.pdf , 

Studentaccountant11/2009 
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autrement dit, C’est  le risque dû à une anomalie qui pourrait être importante soit 
individuellement ou cumulée avec d'autres anomalies. 

La norme SAS107note que «si l'auditeur estime que les contrôles sont peu 
susceptibles de se rapporter à une affirmation ou peu susceptibles d'être efficaces, 
il devrait estimer  le risque de contrôle au niveau maximum (Beasley. M. S.; 
Carcello.J. V, 2008, page 77). Le niveau de risque inhérent affecte directement le 
niveau de risque de contrôle. L’effet d'une quelconque modification du risque de 
contrôle est susceptible d'affecter l'étendue des travaux de planification de l’audit. 
Autrement, lorsque le risque inhérent est élevé, une réduction du risque de 
contrôle devrait avoir un effet considérable sur le risque de mission, et donc  sur le 
niveau des travaux d’audit.  

Après une décennie et pendant les années 1990, Des cabinets d'expertise 
comptable et d’audit ont été blâmés pour défaillances d'entreprises, ou accusé de 
complicité. Il est également apparu qu’Enron était juste un exemple 
particulièrement important et bien desservi de ce qui est devenu une foule de 
faillites d'entreprises y compris Xerox, Worldcom, Parmalat, Ahold, Global 
Crossing et de Nortel. Ces affaires manifestent à un exercice critique de la 
profession d’audit (Thiery-Dubuisson. S,2009, page7). Ces effets engendrent une 
inquiétude générale affectant le moral des professionnels et la confiance accordée 
aux auditeurs (Power. M, 2005, page 14).Par conséquent, les politiciens, les 
régulateurs et les professionnels d’audit ont ouvert des débats sérieux pour 
examiner ce qui s'est passé et ce qui peut être fait pour éviter ces scandales 
(Cooper. D. J, Neu. D, 2006, page4)à fin d’améliorer les mécanismes de contrôle 
et de surveillance des entreprises. Les grands cabinets d'audit ont apporté des 
réformes substantielles à leurs méthodologies techniques et outils d’audit. Ils sont 
adopté ainsi la notion du management des risques d'entreprise comme une 
approche importante  et intégré à l'audit, de plus, ils sont accru l'importance de 
l’amélioration continue (Knechel, 2001; Lemonet al, 2000).  

Avec l'émergence de l'audit des risques de l'entreprise, les méthodes d'audit 
traditionnelles ont été complétées par de nouveaux processus d'audit orientés vers 
une perspective holistique de haut en bas de l'entreprise auditée (Bell et al, 1997; 
Knechel, 2001). Cela implique une analyse approfondie de l'activité du client et de 
sa stratégie (Bruynseels. L, Willekens. M,  2005, page3). Le risque d'entreprise 
concerne principalement les objectifs pour lesquels une organisation est 
construite. Il s'agit essentiellement du coût potentiel encouru si une entreprise ne 
réalise pas ses plans stratégiques (Humphrey.C et al 2004, page8).Il est considéré 
comme étant la probabilité qu'une action puisse se produire empêchant ainsi 
l’entité à atteindre ses objectifs. Cette définition du risque est beaucoup plus large 
que la notion de risque d'audit qui a influencé le travail des auditeurs au moins 
durant une décennie (Thomas G. Calderon, John J. Cheh1, 2002, page 204).  
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Le risque qui a été traité dans les missions d’audit  dans le passé, c’était le 
risque d’audit résultant du manque d’observation de l’auditeur lui-même.  
Selon les normes internationales ISA le risque d’audit est propre à l’évaluation 
d’une seule catégorie de risques, les risques des états financiers. Ces risques ne 
comprennent pas les éléments de risques externes de l'entreprise. La prise en 
considération des risques dans la mission  a traversé un laps d’évolution, en 
partant de contrôle de la conformité jusqu’en allant à l’assurance d’efficacité et 
d’efficience comme il est montré dans la figure n°1. 
 
 

Figure n°1 : L’évolution de la méthodologie d'audit 
 

 
 
 

Source: Andrew D. Bailey Jr., Audrey A. Gramling, and Sridhar Ramamoorti(2003), 
Research Opportunities in Internal Auditing - The Institute of Internal Auditors,  

Altamonte Springs, Florida, page272 
 

A l’heure actuelle et dans un futur très proche, les risques d’entreprise se 
démultiplient et se complexifient en affectant l'ensemble de toute organisation et 
sa place sur le marché. C’est pourquoi le management des risques d’entreprise 
préconise une approche intégrée et rigoureuse des risques en évaluant et en 
localisant les risques qui pourraient avoir un impact sur la stratégie de 
l’organisation et ses différents objectifs dans une série de zones (Mandzila. E.W, 
2009, page26). Cette approche  fait partie intégrante de la mise en œuvre de la 
stratégie de toute organisation, elle crée un meilleur équilibre intelligent entre les 
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avantages et les désavantages potentiels et un renforcement de la confiance, tel est 
l'objectif réel du management des risques (Felix Kloman, 2005 page52). Ainsi, le 
management des risques contribue à accroître le profit des parties prenantes (Segal 
S, 2011, page3).C’est un processus continu positif, réactif et proactif, par lequel 
les organisations traitent méthodiquement les risques inhérents à leurs activités et 
cherchent ainsi à réaliser des bénéfices durables dans ce cadre.3 

 
2. L’approche d’audit par le management des risques : 

L’approche d’audit par le management des risques se révèle comme une 
vision alternative ajoutée à l'histoire continue d'audit en vue de rationaliser les 
pratiques (Power, 2003). Et, plus particulièrement dans une période caractérisée 
par un accent croissant sur le management des risques comme une approche 
généralisée pour le traitement de la complexité (Knechel, 2007). Le management 
des risques de l’entreprise est devenu indispensable  dans la conduite d’une 
mission d’audit. Cette approche d’audit par le management des risques englobe 
deux visions complémentaires l’une macro et l’autre micro (P. Schick, J.Vera, O. 
Bourrouilh-Parege, 2010, page36).  

Cette approche est plus exhaustive que la précédente de par l’accent initial 
mis sur les risques de l'entreprise du client et son influence sur le risque d'audit, 
partant de l’amont (le niveau stratégique) en allant vers le bas (niveau 
opérationnel). Il est affirmé que l'évaluation des risques de l'entreprise est un 
élément essentiel de l'audit et que tout risque infectant les objectifs de l’entreprise, 
augmente également le risque d'audit (Knechel, 2001, 2007). Cette approche 
remet en cause la façon dont les auditeurs évaluent le contrôle interne et les 
risques de l'entreprise. Elle est vue comme une manifestation de «gérer» l'image 
de l'audit dans un climat où le risque et le management des risques sont des 
facteurs dominants. Cela représente à la fois un changement technique dans la 
méthodologie, une légitimation externe et une justification interne des entreprises 
(Flint. C, Fraser.I.A.M, Hatherly. D.J2008, p147).   

L’approche d’audit par le management des risques n'est pas simplement 
indicative mais réellement productive (K. Robson et al., 2007, page410). Elle 
offre une meilleure assurance pour l’entreprise auditée et pour sa stratégie. Cette 
méthodologie intègre à la fois un processus plus efficace au service du client 
(entreprise auditée) et crée une valeur ajoutée en permettant à l'auditeur de se 
prononcer et conseiller le client sur les risques d'entreprise et ses conséquences sur 
les résultats comptables et financiers et sur sa performance. Alors que l’approche 
traditionnelle est orientée beaucoup plus vers la conformité.  

                                                             
3  Cadre  de  référence  de  la  gestion  des  risques,   Federation  Of  European Risk  Management 

Associations, AIRMIC, ALARM, IRM: 2002, p 3  
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De plus, cette approche est susceptible de diminuer les coûts de transactions 
(Boyd, 1999; Manson, 1997; Matthews, 2002; Power, 2000) surtout lorsqu’il 
s’agit de l’audit interne. Ça permet d’éviter d’installer deux fonctions 
incompatibles l’une de l’audit et l’autre de management des risques. L’approche 
d’audit par le management des risques nécessite des compétences 
multidisciplinaires au besoin d'évaluer la position d'une entreprise dans son 
environnement, sa stratégie et ses opérations. La nécessité d'une assurance 
indépendante soulève la question de savoir si les fonctions de management des 
risques et de l'audit interne doivent être séparées. L’argument est que l’auditeur 
devient trop impliqué dans le processus de management des risques pour 
conserver son indépendance milité pour la séparation de ces deux fonctions  (Ian 
Fraser, William Henry 2007, page393).Dans d’autres initiatives de recherches 
similaires, des dirigeants insistent sur l’approche traditionnelle de l’audit qui 
orientée sur l’assurance de la conformité dans l’application des contrôles mis en 
place (Lam. J, 2003, page85). D’autre part, la réduction des coûts de 
fonctionnement a été considérée comme un facteur essentiel expliquant la 
conception du programme méthodologique de l’audit par le management des 
risques de l’entreprise. (K. Robson et al, 2007,  page105).L’utilisation de 
l’approche de l’audit par les risques augmente les honoraires des missions d’audit 
mais en parallèle, elle diminue les pertes et permet de saisir les opportunités en 
temps opportun. C’est le meilleur moyen de s'assurer que les ressources internes 
et externes d'une entreprise sont allouées efficacement. 

Cette approche encourage les auditeurs à intervenir sur de processus clés et 
des facteurs de succès de l'entreprise, ainsi  que sur les risques et les contrôles 
propres à ces processus, par opposition à une approche fondée sur les comptes 
financiers.   Si un auditeur peut identifier les sources des risques de l'entreprise et 
s'assurer que le client dispose des systèmes appropriés pour surveiller et gérer ces 
risques, il ne reste que peu d’effort à consacrer à l’exécution des tests de contrôle 
approfondis de la stratégie. Il a également été révélé que l'obtention de l’approche 
de l’audit par le management des risques est plus à même à générer des 
informations utiles pour le client (Emer Curtis, Stuart Turley, 2007, page445). 
Dans  cette vision, la qualité d’audit se déterminera par la qualité de la mission et 
des décisions prises et non pas par la position du cabinet d’audit sur le marché (K. 
Robson et al., 2007, page418). Il est clair  que la réputation de l'auditeur dépend 
toujours de ses qualités professionnelles.   
 
3. Efforts consacrés pour le développement de l’approche d’audit par le 

management des risques 
Plusieurs études, enquêtes et recherches ont été conduites dans le but de 

développer cette perspective,  de la solliciter, de la refuser ou de l’amélioration. 
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Higson (1997, p. 213) présente l’un des premiers journaux annonçant l’approche 
d’audit par le management des risques. Il déclare  que  par suite aux pressions 
exercées sur les auditeurs, durant plusieurs années, ces dernières aboutissent à 
réévaluer ce que l'audit cherche à atteindre,  et ce, résulte  une  remise en question 
de la façon dont cela doit être fait (Higson, A. W, 1997). 

En 2004 et en réponse à COSO-ERM, qui a créé un mouvement mondial 
vers l’approche  de l’audit du management des risques, l’association 
internationale d’audit interne, l'international Association of  Internal audit,  publie 
son premier article sur le rôle de l'audit interne dans le management des risques : 
“The role of internalauditing in enterprise-widerisk management,”. Elle indique 
que les auditeurs  internes jouent un rôle clé à l'égard des managers en leur 
fournissant fournir une assurance objective aux principaux risques de manière à 
leur permettre de disposer d’un fonctionnement efficace du contrôle interne 
(Laura de Zwaan,  Stewart. J, Subramaniam. N, 2011, 587). Ainsi, elle  propose 
que les points clés de l'audit interne doivent inclure:  

- La  création d'un système de  management des risques;  
- L’évaluation des facteurs de risque .  

L’IIA (2004) met l'accent sur la séparation de l'audit interne du processus de 
management  des risques, mais l'obligation pour les auditeurs internes de se 
prononcer sur la pertinence du management des risques conduit les auditeurs 
internes à s’impliquer dans une compréhension approfondie des risques (Fraser et 
Henry 2007, page396) car il est généralement considéré comme étant inapproprié 
à l'auditeur interne de gérer l'ensemble des risques, s'il le fait, il agira alors comme 
un manager d’entreprise (qui a toujours été considéré comme l’obstacle de son 
indépendance). Toutefois, si les leaders croient qu'il n'y a pas une autre fonction  
suffisamment indépendante pour mener ce rôle, alors d’un point de vue 
pragmatique, il n’y a que l’audit interne qui peut être en mesure d’en prendre en 
charge ce rôle (Griffiths. P, 2005, page53). 

En 2005 une enquête a été conduite par Griffiths. P sur un ensemble de 
chefs d’entreprises. L’enquête fait l’objet des constats sur l’évolution de leurs 
réponses durant trois ans à la question suivante : est-ce que l’assurance de la 
conformité aux lois et procédures est l'objectif principal de l’audit interne ? Les 
réponses à cette question montrent clairement que ce n'est pas le cas. Et puis, si ce 
n’est pas le cas, quels sont donc leurs objectifs principaux?  Les enquêtés doivent 
choisir l'approche qui a été suivie et les risques maitrisés en répondant à ces 
questions. Les résultats sont illustrés dans le tableau ci-dessous qui présente les 
résultats obtenus : 
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Tableau n° 01 : Résultat de l’étude de Griffiths. P 
 

Les préoccupations 
Les résultats par  pourcentage 

2000 2002 2004 

Les risques d’entreprise 40 72 89 

Les états financiers 23 7 1 

Les systèmes opérationnels 20 10 2 

Contrôle de conformité 10 6 1 

Consultation interne 4 1 1 

rapport qualité-prix 2 2 0 

La gouvernance d’entreprise 1 2 6 

 
Source: Griffiths. P (2005), Risk-based Auditing, Gower Publishing, England, p 7 

 
D’après les résultats, on constate que le contrôle de conformité est en 

décroissance, il est passé de 10% en 2000 à 1% en 2004, et même les 10% en 
2000 n’est pas un taux important. En comparant ses résultats avec la 
préoccupation aux risques d’entreprise, le taux est croissant passant de 40% en 
2000 jusqu’à 89% en 2004,ce taux est sensé être plus élevé après  2007.Les autres 
tâches sont aussi en situation de régression, sauf pour le cas de la préoccupation à 
la gouvernance d’entreprise qui se caractérise par une lente croissance. Cela n’est 
qu’une image de la réalité et de l’évolution de l’audit interne, dont le management 
des risques devient le noyau  de son travail et son objectif primordial. Ceci ne veut 
pas dire que les autres processus ne sont pas importants, mais ils sont peu 
susceptibles de rester au centre dominant Griffiths. P, 2005, page 8-9).   

C. Flint Fraser et al (2008) ont conduit une recherche sur l’attitude des 
auditeurs envers   l’environnement du contrôle, prenant en considération les 
risques de l’entreprise et le management des risques et comment ceux-ci influent 
sur la conception du système de contrôle interne. Les participants sont été invités 
à évaluer l'efficacité et la pertinence du contrôle interne et  le management des 
risques dans quatre cas d’organisations. L’échantillon pris est constitué de 10 
entreprises dont six grandes et les autres de taille moyenne. Les participants ont 
été  de qualité de managers et d’auditeurs séniors. Cette étude suggère que cette 
intégration est évolutionnaire et non pas révolutionnaire. Dans une étude 
différente de celle là, les auditeurs et les managers ont examiné les cas dans 
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lesquels se trouvent les inexactitudes, erreurs ou les irrégularités. Les auditeurs 
ont évalué les éléments du modèle du  risque d’audit et du risque d’entreprise, 
puis, ils ont formulé des recommandations sur la mission  d’audit et les coûts des 
honoraires. Lorsque la probabilité d'une erreur est élevée, le modèle du risque 
d’audit domine en lui même les risques de l'entreprise dans la description de la 
mission. Par contre lorsque la probabilité d'une irrégularité est élevée les risques 
d’entreprise dominent le modèle du risque d’audit dans la description de la 
mission.  Sachant que l’erreur fait partie du risque d’audit et l’irrégularité fait 
partie des risques d’entreprise. 

Le 11 avril 2012, Une enquête internationale a été conduite par le cabinet 
international d’audit pricewaterhousecoopers sur l’importance croissante du 
management des risques en entreprise et sur les attentes élevées quant à la 
contribution de l’audit interne en ce sujet. L’échantillon de l’étude  est constitué 
de :  

- Près de 100 parties prenantes interrogées individuellement, parmi elles des 
membres de conseil d’administration et des dirigeants ; 

- Plus de 660 parties prenantes et 870 directeurs d’audit interne ayant 
répondu à un sondage en ligne. Dont l’ensemble des enquêtés font partie 
de 64 pays différents et de 16 secteurs différents d’activité. 

 
8 attributs d’excellence ont été tirés et adressés aux auditeurs internes :  

- La concentration sur les risques et les problématiques. 
- L’alignement de  la mission sur les attentes des parties prenantes; 
- L’adaptation des compétences  à fin de fournir de la valeur ajoutée; 
- L’engagement et la gestion des  relations avec les parties prenantes; 
- La favorisation du service orienté vers le client; 
- L’offre d’un service efficient en termes de coût; 
- L’utilisation de la technologie de manière efficace; 
- La favorisation de l’amélioration de la qualité et de l’innovation. 

 
En parallèle pour satisfaire les attentes des parties prenantes, il est recommandé 
de : 

- Dresser les risques clefs et s’appuyer sur les lignes de défense. 
- Fournir des analyses et recommandations approfondies et actionnables 
- Communiquer les processus clés et les mettre en perspective.  
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Figure n°17: Les recommandations de l’enquête de pricewaterhousecoopers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Enquête 2012 sur l’audit interne 
 

Dans le domaine de l’audit externe par le management des risques 
d’entreprise, Michael De Martinis, Hironori Fukukawa, Theodore J. Mock en 
2011, ont conduit une étude sur l’application de cette approche par des cabinets 
d’audit. Ce qui est nouveau dans cette étude c’est que l’échantillon de cabinets 
d’audit fait  partie de deux pays différents, l’Australie et le japon et que les 
variables de cette étude associent les caractéristiques des  clients audités et les 
pays concernés. Ils ont constaté donc que les deux pays adoptent les mêmes 
standards mais l’application est complètement différente. Ainsi, lorsqu’il s’agit 
des caractéristiques des clients, ils constatent que le recours à la même approche 
diffère  d’un client à un autre. De ce fait, ils concluent que les pays et les  
caractéristiques des clients ont un fort impact sur l’approche d’audit par les 
risques. 

Une autre étude a été publiée sur  un échantillon de six ans par « Mercer 
management consulting »  sur les événements déclencheurs des 100 plus fortes 
baisses de valeur d'un mois parmi 1000Fortunes  entre 1993 et 1998. Le résultat 
est que la grande majorité des risques provoqués sont des risques de la catégorie 
stratégique pour 61%, le un tiers (33%) sont des risques opérationnels, et 
seulement 6%sont des risques financiers (Segal.S 2011, page29). 
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Figure n°18: Résultats de l'étude de Segal 
 

 
 

Source: Etablie par le chercheur 
 

Les résultats confirment la perception qui dit qu’un bon audit doit tenir en 
compte  à la fois les risques financiers, opérationnels et stratégiques. Plusieurs 
autres recherches similaires à  cette étude ont abouti au même résultat dont les 
risques opérationnels et les risques stratégiques sont plus significatifs que les 
risques financiers. Mais généralement,  trois raisons principales poussent les 
auditeurs à éviter les aspects opérationnels et stratégiques : 
Premièrement : l’incapacité à quantifier les risques stratégiques et opérationnels 
Deuxièmement : les mythes en ce qui concerne l'importance des risques 
financiers, une deuxième source de l'accent disproportionné sur les risques 
financiers est la croyance que les risques financiers sont les plus importants  et 
représentent la majorité des risques qui menacent le plus une entreprise (Sim 
Segal, 2011, page 28. 

Troisièmement, avoir l’esprit des analystes financiers. 
L’audit est considéré comme une activité sociale elle assure la survie et la 
performance de l’entreprise en respectant  son environnement social (Humphrey, 
C., &Moizer, P., 1990). 
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Liesbeth Bruynseels et al en 2006 ont fait un état des lieux sur un ensemble 
d’entreprises industrielles américaines susceptibles de faire faillite dans un laps de 
temps de (1998- 2001). Ils constatent que les cabinets d'audit qui utilisent une 
méthodologie d’audit par le management des risques de l’entreprise sont moins 
tentés d'émettre une opinion sur la continuité d’exploitation sur les entreprises qui 
finiront par la suite à faire faillite.  De ce fait, ils ont suggéré que ces auditeurs 
devraient donner plus d’importance à l’examen des états financiers pour participer 
à la réduction de la détresse financière. D’autre part, ils ont constaté que les 
auditeurs qui sont appelés à faire des lever de trésorerie à court terme n’émettent 
pas une opinion sur la continuité d’exploitation sur les entreprises susceptibles de 
faire faillite quelque soit l’approche utilisée (Bruynseels. L, W. Knechel. R and 
Willekens. M , 2006). 
 
4. Aperçu sur l’évolution de l’audit en Algérie : 

Pour l’obtention des données, notre choix d’échantillon s’est porté sur les 
commissaires aux comptes (CAC) en raison, premièrement, de leur objet de 
mission, et deuxièmement, de leurs connaissances d’un nombre important 
d’entreprises. C’est la réalité du marché d’audit en Algérie qui nous mène à 
avancer le premier argument car le commissariat aux comptes représente la 
catégorie d’audit externe la plus reconnue.   

Le facteur commun qui caractérise nos interviewés c’est le métier de 
commissaire aux comptes. Les autres charges diffèrent entre expert-comptable, 
professionnel d’audit, et conseiller en organisation et fiscalité de l’entreprise. Sur 
l’échantillon retenu (en l’occurrence, 7 répondants sur 9) nous dénombrons 
6commissaire aux comptes, et  un commissaire aux comptes qui cumule 
également les activités de professionnel d’audit et de conseil en organisation et 
fiscalité de l’entreprise. Les éléments de notre échantillon opèrent dans la wilaya 
de Tlemcen et de ses environs (Tlemcen centre, Remchi et Maghnia). 

L’outil de collecte des données, utilisé dans tous nos contacts est le 
questionnaire ouvert, et la question principale posée est : « comment voyez-vous la 
profession d’audit en Algérie et son évolution ? ». Nos enquêtés nous ont fourni 
prés de  60 rapports, qui sont la matière première de notre étude. 49 rapports sur 
les 60 sont des rapports de commissariat aux comptes, parfois deux ou trois 
rapports sont d’une même entreprise mais pour des années différentes. Le reste 
concerne des rapports relatifs à des plans de développement d’entreprises, des 
plans de sauvetage et des études technico- économiques. Sans oublier 6 autres 
rapports financiers tirés de l’internet  à propos de trois grandes entreprises 
algériennes cotées en bourse (Sonatrach, Sonelgaz, Naftal). Donc l’ensemble de 
rapports étudiés et analysés et de 55.  Ainsi notre étude a porté sur 39 entreprises. 
Les entreprises de notre étude sont de type d’activité  industrielle et de service, de 
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caractère privé et public, de taille petites et moyennes entreprises(PME) et grande 
entreprises.  

Arrivé à ce stade d’étude le constat qui s’impose est que la majorité des 
rapports ne comportent pas  une présentation de l’entreprise auditée bien que ceci 
représente la première phase de tout audit quelque soit son objectif. Ainsi, les 
contenues des rapports de commissariat aux comptes ne ressemblent pas à ceux 
d’un audit mais plutôt à une révision comptable. La méthodologie pratiquée par 
les commissaires aux comptes, objet de notre échantillon  semble  dépassée par les 
nouvelles pratiques d’audit. 

Une autre catégorie de rapport a répondu à nos attentes c’est celle des études 
technico-  économique et celle des plans de développement. Ainsi que des plans 
de sauvetage. Ce genre de rapports indique une analyse approfondie de 
l’entreprise sur le plan stratégique, économique, et opérationnel. Ces rapports 
répondent parfaitement à l’approche d’audit par le management des risques.  
Les bilans déclarés dans les états financiers ne sont pas toujours représentatifs, il 
ressort que de nombreuses entreprises algériennes, en particulier celles de secteur 
privé ne déclare pas les chiffres réels de leurs activités pour échouer à l’imposition 
fiscale dans le but de réduire  l’imposition fiscal. D’un autre coté, le rapport de 
commissariat aux comptes n’apporte pas de valeur ajoutée puisqu’il est focalisé 
sur le contrôle des comptes, alors que ces derniers ne sont pas sincères pour la 
majorité des entreprises assujettis à un audit financier et comptable légal. Ceci  
même est corroboré à travers les entretiens entretenus avec les professionnels. 
Par ailleurs, on note que la majorité des entreprises touchées par notre échantillon 
démontre l’existence du système de contrôle interne, sans pour autant qu’il soit 
efficace dans la majorité d’entreprises. En effet, l’audit pratiqué par nos 
commissaires aux comptes est le plus souvent un contrôle de conformité, ce qui 
laisse entendre que cette approche d’audit demeure  traditionnelle).  

En conclusion, la profession d’audit en Algérie est encore loin de ce qu’elle 
devrait être. Selon les professionnels d’audit, l’audit en Algérie, n’a pas connue 
une grande évolution. Néanmoins, on pense que seule la fonction financière et 
comptable est concernée par le contrôle. Cette situation de retard en termes de 
connaissance de nouvelles méthodes d’audit  d’information et de communication, 
et des lacunes de formation.   
 
Conclusion : 

La méthodologie d’audit a connu beaucoup de changements notables au 
cours de ces dernières décennies suite à des facteurs de différentes natures à 
savoir : 

- Les scandales financiers qui ont secoué plusieurs entreprises ; 
- Les progrès technologiques comme outil d’audit ; 
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- Enfin le besoin d’améliorer la qualité d’audit et d’apporter une valeur 
ajoutée à l’entreprise auditée.  

Dans la nouvelle approche d’audit, l’auditeur cherche à mettre en 
évidence, les risques, les enjeux, les vulnérabilités, les opportunités manquées, 
mais aussi les synergies ou les dysfonctionnements associés à une stratégie, une 
politique, à des capacités ou incapacités spécifiques de managers.  
En Algérie, il n’en demeure pas moins de gros efforts restent à réaliser pour 
mettre à niveau le métier d’audit 
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